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Abstract
The aim of this study was to investigate how to
use a blended learning approach in developing the
curriculum Iran's higher education system.
Foundation research methods have been used to
design blended learning curriculum. The purpose
of the Foundation's research is Create conceptual
schemas that the fundamental nature and structure
phenomena and processes of curriculum are
understandable.So, after explaining the theory and
experts about curriculum design blended learning
and social constructivism learning theory,
concepts and key components and the rationale for
curriculum design were identified, And finally,
features elements of the curriculum on the basis of
the curriculum, is provided. Curriculum
Development in Higher Education in the field of
pattern design, logic design approach blended
learning curriculum regarding the focus and
characteristics of social constructivist learning
theory, is provided, According to the logic of the
implications of curriculum design, curriculumbased blended learning characteristic elements
were combined for higher education system. And
the validity of the model was evaluated by experts
and was approved.
Keywords: blended learning, higher education,
curriculum design, social constructivism
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چکیده
 بررسی چگونگی استفاده از رویکرد آموزش،هدف اصلی این پژوهش
. ترکیبی در طراحی برنامهدرسی نظام آموزش عالی ایران بیوده اسی
برای ارائه الگیوی طراحیی برنامیهدرسیی آمیوزش ترکیبیی از روش
 هدف روش پژوهش داده بنییاد. پژوهش داده بنیاد استفاده شده اس
خلق و نقد طرحوارههای مفهومی اس که ماهی بنییادی و سیاختار
 پس از،پدیده ها و ررایندهای برنامهدرسی را قابل رهم کنند؛ بنابراین
تبیین مبانی نظری و دیدگاه صاحبنظران درباره طراحی برنامهدرسی
 مفیاهیم و،آموزش ترکیبی و نظریه یادگیری سازندهگرایی اجتمیاعی
مؤلفههای اساسی یا همان منطق طراحی برنامهدرسی شناسایی شد و
 ویژگیییهییای عناصییر برنامییهدرسییی بییر اسییا منطییق، در نهای ی
 در زمینیه طراحیی الگیوی طراحیی.  ارائیه شیده اسی،برنامه درسی
 منطق طراحیی برنامیهدرسیی بیا،برنامهدرسی در نظام آموزش عالی
درنظرگررتن کانون تمرکز رویکرد آمیوزش ترکیبیی و شاخصیههیای
 بیر اسیا،  ارائه شیده اسی،نظریه یادگیری سازندهگرایی اجتماعی
،دالل ی هییای مییورد نظییر در زمینییه منطییق طراحییی برنامییهدرسییی
ویژگیهای عناصر برنامهدرسی مبتنی بر آموزش ترکیبی برای نظیام
آموزش عالی استخراج شد و در نهای اعتبار الگیوی میوکور توسی
. متخصصان و صاحبنظران بررسی شد و مورد تأیید قرار گرر
 طراحییی، آمییوزش عییالی، آمییوزش ترکیبییی:واژههااای کلیاادی
 سازندهگرایی اجتماعی،برنامهدرسی
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با توجه بهه پیشهرت ههایی کهه ر مییههه ته آو یههای
آیومشی به وقوع پیوسته و جاذبههایی که یارگیری بهرط
بههر ی تههر ر و یؤسسهها آیومشههی یدههار کههرر سهه
ر نشههها ههها و یؤسسهها آیههومش لههاری ر کشههو یهها و
بهطصوص نظام آیومش لاری به سم سهتاار و کها برر
یارگیری بهرط حرکه یهیکههه  .ورهی م یهک طهر،
هههاییکه ت آو یهایی یانه یهارگیری بهرط ( online
 )learningو ر یعارره شون برنایه یز نر سی بها اهار
یو جه ییشون و و ور ی ت آو یههای ج یه تیییهر
یهمی ر یاهی یارگیری ر نشدویان بههوجهور یهیآو ر.
و قعی ی سه کهه یهارگیری بهرط نیامیهه نههرش
ساسی ج ی و یتااو نسب به ر نه تعیهیو و تربیه
سهه (attaran 2004؛  )seraji 2007و م طههر ،ریهههر
همان طو ی که ههونی ( )Honey, 2001ظهها یهی ر ر
بسیا ی م برنایه یهز نر سهی رهوههای یکسهانی بهر ی
آیومشهای برط و آیومشههای سهتار -ر نشهدو یوهو
حضو ی بهکا ییبرن و غیب وقا صاوا کتاب ر سی
و سرتصل رو های آیومش کهس سههتی ر یهارگیری
بههرط بهه ون هههیل رطههل و تصههرتی و ر یههیشههور.
شهای هیهز ( )Schneiderheinze, 2006بیان ییکه که
بسیا ی م یربیان یو تق با ی لقی هسهته کهه تاهاو
یهمی بی یارگیری برط و یارگیری حضو ی یبتهی بهر
وجههور ر ر .لصهها و حههزی ( & asareh
کههس ر
 )hazin, 2009تأکی ییکهه که نتقال رهوهای طر حی
برنایهر سهی و یوتهو ی یهو ر سهتاار ر آیهومشههای
حضههو ی بههه یههارگیری بههرط تههأریر یهاههی و نتههای
شتباهی به بها یی آو ر .یاهیه و نهوع هه یو هوع و
یوتو ر یارگیری برط با آیومش های حضو ی یتااو
س و توجه یا ل م توجه بهه یه یهر م جمیهه لو یهل
ساسی یوتقی یا شکسه برنایههههای یهارگیری بهرط
یوسوب یی شور .با توجه بهه یشهکس یوه وری هها و
نقاط عف برنایه های ر سی سهتی و یارگیری بهرط ر
کثر ر نشها های رنیا گر ی به برنایهر سهی یبتههی بهر

آیومش ترکیبی ( )blended learningیدهار شه سه .
یهظو م برنایهر سی یبتهی بر آیومش ترکیبهی ترکیهب
برنایه ر سی حضو ی (اهر بهاهر ) با برنایهر سی برط
س ه ؛ ( )badiee, farajollahi, 2016بهههلبهها ریهههر
برنایهر سی یبتهی بر آیومش ترکیبهی کها برر یتقابهل و
تعاییی م یارگیری برط و حضو ی س ( lewin, et al,
 .)2009برنایه ر سی یبتههی بهر آیهومش ترکیبهی نهولی
برنایهر سی س که گستر ی م تعاری ها و ترص ههای
یارگیری م جمیه؛ تعاری های یهارگیری ر کهس ر
بر ی یارگیرن گان تر هو ییکهه
یبتهی بر وب و برط
و یکان تعاری و تدربهه یهارگیری ر ههر میهان و ههر
یکانی یهیا ییسهامر ( )ajam, jaafary suny, 2012یه
تدربیا یارگیری ییتو ن م طریق تعایل با یو ر و یههابع
برط جیسا بوث ر کس ر و یو ر ااپی به طو
سمی و غیر سمی حاصل شور (.)Fong, et al, 2007
بسیا ی م ه  ،ر نظام تعیهیو و تربیه بهر سها
و ور آیومش ترکیبی قابیی رستیابی بهه آن بهتهر تهر هو
طو ه ش ه تی اون شه و تقویه تاکهر نتقهاری
تاکر طسق تقوی لتماربه ناس گسترش و ب نسهانی
و تباطی ر ک یتقابهل و حتهر م بهه همههوع و پهرو ش
یها یارگیری لمیهق و طور تکهایی بهبهور و گسهترش
یههها هههای حههل یسههئیه ()Uibu & Kikas, 2008
یارگیری طور هبر تعهایس و یشها ک ههای جتمهالی
( )Lindsay 2004اهونهی یهارگیری توریه و مشهیابی
یارگیری یار م رعمر و یسهتقل (fook & et 2005
رن
 )al,م طریق آیومش ترکیبی بهتر قابیی توقهق ر ر .بهه
همی رریل س که تر ری همچون؛ هانگ یا و مهانهگ
( )Huang, Ma & Zhang, 2008هویک بومیهک و نها و
بههوتیکی ()Hoic-bozic, Vornar & Boticki, 2009
بهورس گهوریر و آرهیس ( Bliuc, Goodyear & Ellis,
 )2007هانگ و مو ( )Huang, Zhou, 2005یعتق نه کهه
یهظو م آیومش ترکیبی و رکررن سار یارگیری بهرط
به رو های سههتی اههر بههاههر نیسه و سهتاار م
آیومش ترکیبی بهیهزرة و ور بز ی صر ،به نظام آیومش
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لاری تیقی نمهیشهور؛ بیکهه یو جههه ی بهیهاری بها نظهام
آیومشی تیقی ییشور بههمی رریهل یهظهو م آیهومش
ترکیبههی روبهها طر حههی کههررن برنایهههر سههی بههر ی
رس یابی به ه تی س که م طریق یهارگیری بهرط و
یدامی یا یارگیری اهر بهاهر بهتههایی نمیتو ن به آنها
رس یات به لبا ریههر آیهومش ترکیبهی بههلههو ن
یهبع طسلا بر ی برنایهر سی ر جه رس یابی بهتهر
به ه  ،تعییو و تربی س  .بر ی سا تر ری یثهل
سیهگ و ی ( )Singh & Reed, 2001هانهگ و ریههر ن
( )Huang, Ma & Zhang, 2008ظهها یهیر نه کهه
آیومش ترکیبی بهیههسامی حصول به ه  ،یارگیری بها
بهکا گیری تهاو یهای یارگیری یهاسب بهر ی نببهاق بها
سبک یارگیری یهاسب ترر بهیهظو نتقهال یهها ههای
آیومشی و تربیتی به ترر یهاسب ر میان یهاسب سه ؛
بهابر ی اهی تعریای تر تهر م قارهب سهبوی و ویهه ی
بور و سا آیومش ترکیبی به حساب یهی آیه  .بهر یه
سا تر ری یانه شا پ بهایی وبهرتس و تر نسهیس
()Sharpe, Benfield, Roberts & Francis, 2006
ریتیدهههان و پهیهههر ( )Littlejohn & Pegler, 2007و
گا یسون و وگان ( )Garrison & Vaughan, 2008ظهها
ییر ن کهه برنایههر سهی یبتههی بهر آیهومش ترکیبهی
بههامطر حی کههررن لیمههی و صههوری رو هههای یههارگیری
ر نشهاهی س نه تیایهق سهار تههاو ی ههای بهرط ر
رو های سهتی.
بر سی رهوههای یوجهور ر حهومة یهارگیری بهرط و
آیومش ترکیبی م جمیه رهوی آیهومش ترکیبهی کاسهی
( )2010 Kase,رهوی یارگیری برط ر نه آیهوم یوهو
ییپ ( )Yip, 2004رهوی ساطتا یو ر و یههابع یهارگیری
ر آیومش ترکیبی کیهو و ریههر ن ( & Qu, Wang, Liu
 )Zhang 2008و سایر رهوها نشان ر ر سه کهه غیهب
ی رهوها به طو جایع به بر سی رهوی کهسن برنایهه و
ویژگی های لهاصر برنایهر سی یبتهی بر رهوی کهسن بهر
سا آیومش ترکیبی نپرر طتهه نه  .بهه همهی یهظهو
پژوه حا ر به رنبال پاسخ بهه یه پرسه سه کهه

رهویی تیایقهی کهه بتو نه ههو یعیا ههای کییه ی یهک
برنایهر سی حضو ی و ههو یعیا ههای کییه ی یهارگیری
هومیهان ر برر شهته باشه م اهه ویژگهیههای
برط
یهمی برطو ر س ؟ ی رهو یک رهوی یاهویی بور و
ناظر به ی س که یهبق کسن برنایهر سی ایسه ؟ و
لهاصر برنایه ر سی اه ویژگیهای یهمی طو ه ر شه ؟
بر ی سا طر حی برنایههر سهی آیهومش ترکیبهی بهر
سا رهوی َکِر ( )Akker, 2003ندام گرتته س َکِهر
یعتق س که هستة صیی (یهبهق) یهک برنایههر سهی
یعموالً با ه  ،و یوتو ی یارگیری ر تباط س  .یه
هستة صیی لمویاً یتضم یدار تیییر تی بهر ی بسهیا ی
م جهبههای ریهر طرح یارگیری س  .با لهای بهه نقه
یوو ی یهبق یا ار یی برنایهر سی که نق صهل کیهی
یا یأیو ی صیی برنایهر سی سه و ر حکهو یؤراهه ی
جه رهه ر تر یه تصمیوسهامی برنایههر سهی لمهل
ییکه ییتو ن و عی آ یه لهاصهر برنایههر سهی
بهههصههو وی هژ ی نشههان ر ر کههه ر آن همههه لهاصههر و
یؤراه ها حول یوو یهبق صیی برنایهر سی به یکه یهر
یتصههل و یههرتب هسههته  .هسههته صههیی و نههه شههته
تا لهکبو به قسم های ر گانه یک برنایهر سهی شها
ر ن که هرکه م ر طصهوص یهک جهبهه م یهارگیری و
برنایه یارگیری تر گیر ن س (.)Thijs & Akker, 2009
با توجه به ی که طر حی برنایههر سهی ر ر نشهها ههای
حضو ی (پرریس تیزیکی یا بریکی  )brick universityبها
ر نشها های یدامی (کییکهی  )click universityیتاهاو
س طبعاً طر حی برنایهر سی بر ی ر نشها های ترکیبی
(روحارته  )Combination of brick and clickنیهز ر ی
ویژگی های طاصی طو ه بور .با توجه به تاهاو طر حهی
برنایهر سی ر ی ر نشها ها تهر ری همچهون سهر جی
لبا ن نار ی و لییلسکری ( seraji, attaran, nadery,
 )aliaskary, 2007طر حی برنایهر سی ر نشهها یدهامی
ههه کههرر نهه و حههاکی م یهه سهه کههه طر حههی
برنایه ر سی بر ی ر نشهها یدهامی ر نشهها حضهو ی و
ر نشها تیایقی با یک یهر یتااو طو ه بهور .تاهاو ر
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روش پژوهش

وش پژوه بهر سها طر حهی برنایههر سهی آیهومش
ترکیبی ر نظام آیومش لاری وش نظریه ی بهور سه .
ه ه  ،پههژوه نظریههه ی ر برنایهههر سههی طیههق و نق ه
طرح و های یاهویی س که یاهی بهیهاری و سهاطتا
پ ی ها و تر یه های برنایهر سی قابهل تههو کههه  .ر
برنایهر سی ناگزیر تع ری طرح و یاههویی و مبهانی و
و ژگان تخصصی برییگزیهیو و م یه لو یهل ر هه
برنایهر سی یا بوث ر بها آن و نیهز ن یشهه ر بها آن
بهر ییبریو .طرحو یاهویی لهاصر ساسهی و قعیه و
ببه ییان آنها یشهخص یهیکهه  .ر طیهق طهرحو
یاهههویی یعمههوالً رو یاهههوم یاههاهیو ساسههی و یاههاهیو
ساطتا ی تصریح ییشون  .لهاصر یا یؤراههایی که آنهها
سامن و قعی یی ر نیو ر یقام یااهیو ساسی و و به
شهاساییش ییان ی لهاصر به لهو ن یااهیو سهاطتا ی
شههاطته شه و تعریهف یههیشههون  .یدمولهه کیههی یه
یااهیو -یااهیو ساسی و یااهیو ساطتا ی -نظهام مبهانی
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طر حی برنایه ر سی ر نشها تیایقی با ر نشهها حضهو ی
بالث ش تا تر ری همچون کهر و و یه ( & Kerres
 )Witt, 2003هانهگ و مو ( )Zhou & Huang, 2005و
گئهو -و رکهر و کیهف ( George‐Walker & Keeffe,
 )2010هویکبومیهک یو نها و بهوتیکی ( Hoic-Bozic,
 )Boticki &Mornar, 2009بههه رههو گههویر و آر هیس
( )Bliuc, Goodyear & Ellis, 2007و روپزپرم پرمرهوپز و
ر یهههومآ یز ( & López-Pérez, & Pérez-López
 )Rodríguez-Ariza, 2011بیان کهه کهه تصهمیوههای
المم ر با ویژگهی ههای طهاص لهاصهر نوهو ترکیهب و
تبههاط بههی آنههها ر یر حههل طر حههی ته وی و جههر ی
برنایهر سی یبتهی بر آیومش ترکیبی بای به رقه یهو ر
توجههه قههر گیههرر .بههر ی ه سهها پههژوه حا ههر ر
جستدوی طر حی برنایهر سی آیومش ترکیبی بر سها
رهوی َکِهر سه کهه بهر طبهق آن یهبهق برنایههر سهی
یشخص شور و ویژگیهای لهاصر برنایهر سی یهببق بر
یهبق برنایه شهاسایی شور.

یا طرحو های یاهویی طیق ییکه کهه م طریهق آن
یی تو نیو ر با برنایههر سهی بیه یشهیو و بوهث کههیو.
طرحو های یاهویی ر ههیل شهاطه ی م تاکهر و لمهل
یاروض نیسته بیکه بای آن طیق کرر .ی یسهئیه ر
حیبه نظریه ی و لمیی برنایهر سهی همانهه ههر حیبهه
ریهری ص ق ییکه ()short, 2009؛ بهابر ی با توجه بهه
وش پژوه نظریه ی بر ی طر حی رهوی برنایهر سهی
آیومش ترکیبی بر سا رهوی گر پس م یبارعه یبهانی
نظری و ری گا صاحب نظر ن ر با طر حی برنایهر سهی
و ویژگی آیومش ترکیبی و رهوی َکِر یهبق برنایهر سی
آیومش ترکیبی شهاسایی ش و سپس یااهیو ساسهی یها
همان ویژگی های لهاصر برنایهر سی و یااهیو سهاطتا ی
که ر و قع همان شهاسایی تبهاط لهاصهر برنایههر سهی
یبتهی بر آیومش ترکیبی با یهبق برنایه س ق م شه
و م ی طریق رههوی طر حهی برنایههر سهی یبتههی بهر
آیومش ترکیبی بر سا رهوی َکِر ه ش .
بر ی لتبا بخشی رهوی طر حی برنایه ر سی یبتهی بر
آیومش ترکیبی م وش ررای ( )delphi methodستاار
ش س  .وش ررای به شیو های یختیای یو ر ستاار
قر ییگیهرر .یکهی م کا بررههای یه وش بههیهظهو
نظرطو هی م طبرگهان و یتخصصهان بهر ی تأییه لتبها
رهوهایی که م پژوه یهت ش ن س ( tayyebi, et
 .)al, 2009ب ی یهظو بر ی لتبا بخشی رهوی طر حهی
برنایهر سی یبتهی بر آیومش ترکیبهی بهر سها رههوی
َکِر رههوی پیشهههاری بهه صهاحب نظهر ن و یتخصصهان
برنایههه یههزی ر سههی ههه شهه و نظههر آنههان ر بهها
ویژگههیهههای یهبههق برنایهههر سههی و هههر یههک م لهاصههر
برنایهر سی یبتهی بر آیومش ترکیبهی و تبهاط یهبقهی
لهاصر برنایهر سی با همه یهر جمهع آو ی شه  .ر یه
یرحیه م نمونهگیری ه تمهه یهسک یوهو ( Criterion
 )Samplingستاار ش  .نمونهگیری یسکیوهو یکهی م
شیو های نمونه گیهری ه تمهه ر پهژوه ههای کیاهی
سه  .ر یه شههیوة نمونهههگیههری نمونهههههها بههر سهها
یسکهای طاصی شهاسایی یهیشهون ( gall, borg, gall,
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با توجه بهه رههوی َکِهر ( )akker, 2003یهبهق طر حهی
برنایهر سی یبتهی بر آیومش ترکیبهی ر نظهام آیهومش
لاری با ر نظرگرتت کانون تمرکز ویکرر آیومش ترکیبی
و شاطصه های نظریه یارگیری سامن گر یی جتمالی ه
ش س بهابر ی طر حی برنایهر سی رزویهاً بهر سها
کانون تمرکز ویکرر آیومش ترکیبی ندام ییگیرر که ر
ذیل به آن شا ش س .

جدول  :1کانون تمرکز و نقاط کانوني رویکرد آموزش ترکیبي

رویکرد آموزش ترکیبی رویکرد آموزش ترکیبی رویکرد آموزش ترکیبی

نقطه کانونی
کاربرد متقابل و تعاملی یادگیری برخط
و حضوری
استفاده از منابع یادگیری متعدد
تعامالت اجتماعی واقعی و برخط

بهرهگیری از راهبردهای یادگیری هر دو
محیط و توجه تفاوتهای فردی
پشتیبانی از تنوع یادگیری
بهرهگیری از تجارب یادگیری گسترده
تأکیررد بررر الگرروی یررادگیری پویررا در
دانشجویان و یادگیری مداوم
یادگیری فعال غنیشده
بسررط و گسررترش مباحررد کررالس در
محیط یادگیری برخط و بالعکس
توسعه یادگیری خودراهبر
دسترسی انعطا پییر به استاد
انعطا پییری در زمان و مکان یادگیری
بهرررهمنرردی از بررازخورد و راهنمررایی
گسترده

تنوع در شیوهها و روشهای ارزشیابی
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ویژگیها
بهرهمندی از تمامی امکانات یادگیری حضوری و یادگیری برخط در طراحی و اجررای
برنامهدرسی
استفاده از منابع یادگیری برخط و منابع مکتوب چاپی
تعامل دانشجویان با اساتید و دیگر دانشجویان در کالس درس و در محریط یرادگیری
برخط ،گسترش تعامالت چندگانه از طریق استفاده از امکانات مختلف یادگیری برخط
و حضوری
فراهم شدن امکان استفاده دانشجویان از انواع راهبردهای یادگیری حضوری و برخط و
در نتیجه تناسب با سبکهای مختلف یادگیری دانشجویان
گسترش دامنه فعالیت یادگیری دانشجویان و امکان فعالیت در محیط وب و حضوری
کسب تجربه یادگیری دانشجویان در محیط یادگیری حضوری و یادگیری برخط
تأکید بر سطح باالیی از گفتگو ،تعامل و مشارکت ،فعالیتهای یادگیری انعطرا پرییر
مبتنی بر میاکره و مباحثه
ایجاد انگیزه برای یادگیری فعال در کالس درس حضوری توسط اساتید و درگیرری و
مشارکت فعال دانشجویان در محیط برخط و فهم بیشتر مطالب یادگیری
توضیح مطالب درسی توسط استاد در کالس حضوری و گسترش مباحد کالسری بره
محیط یادگیری برخط و تعامل یادگیرندگان برا محتروا و دانشرجویان دیگرر در محریط
برخط
کمک به فراهمسازی مقدمات یادگیری خرودراهبر در کرالس درس حضروری توسرط
استاد و ادامه فعالیتهای یادگیری خوراهبر در محیط برخط
دسترسی دانشجویان به اساتید در محیط دانشگاه و کالس درس ،بهعالوه دسترسی بره
اساتید و همکالسیها در محیط یادگیری برخط
دانشجویان هم در محیط دانشگاه و هم در محیط برخط میتوانند به یادگیری بپردازنرد
و از لحاظ زمانی هم محدودیتی ندارند
دانشجویان به صورت حضوری میتوانند از راهنماییهرای اسراتید بهررهمنرد شروند و
بازخوردهای روشن و کاملی درباره موضروع یرادگیری کسرب کننرد هم نرین امکران
دریافت راهنمایی و بازخورد از طر اساتید و دانشرجویان در هرر زمران و مکرانی از
طریق ابزارهای برخط فراهم است.
با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و تفراوتهرای دانشرجویان امکران اسرتفاده از
ارزشیابی دانشجویان به شیوه حضوری و برخط فراهم شده است.
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 .)2005ر ی یرحیه نمونهها بر سا یسکهایی یانهه
ی ک توصییی  Ph. Dآگهاهی ر بها ر نه یو هولی
(تأریف یقاره و کتاب ر مییهه یو وع یربوطهه) و تدربهه
لمیی و آشهایی با یسا ل طر حی برنایهر سی با ههمایی
و یشو ساتی ههما و یشاو نتخاب ش ن  .ر صو
نیام صسحا المم بر سا نظر تر ر یذکو ر رههوی
طر حههی ش ه ندههام ش ه و ر نهای ه رهههوی طر حههی
برنایهر سی یبتهی بر آیومش ترکیبی ر آیومش لاری بهر
سا رهوی َکِر ت وی و طر حی ش .

یافتههاي پژوهش
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جدول  :2شاخصههاي نظریه یادگیري سازندهگرایي اجتماعي
نظریه یادگیری

شاخصههای نظریه
تأکید بر اکتشا

شخصی معنا از طریق تجربه اجتماعی ،تفکر در زمینههای اجتماعی ،دانشرجو محروری ،کنتررل

نظری ه ی ادگیری سازماندهندة محیط اجتماعی برای کاوش ،نقش مربی بهعنوان سازماندهندة بحدها و فعالیتهای گروهی ،تأکید
س ازن گرای ی بر حل مسائل واقعی بهطور جمعی ،تأکید بر فعالیتهای یادگیری اجتماعی دانشجو و نه فرایند آموزش ،تأکید بر
راهبردهای تدریس فعال اجتماعی و یادگیرنده محور ،تأکید بر طرح دیدگاههای متنوع و متکثر جمعی و گروهی،
اجتماعی
تأکید بر خودارزیابی ،تأکید بر ارزشیابی توسط همگروهها ،تأکید بر ارزشیابی بازدههای واقعی ،تأکید بر ارزشیابی
کیفی و پویا ،ارزشیابی فعالیتهای یادگیری جمعی و گروهی.

با یبارعه م یبانی نظری و پژوه های ندهام شه ر
مییهه آیومش ترکیبی یشخص ش که لهسو بهر کهانون
تمرکز ویکرر آیومش ترکیبهی ر یهبهق برنایههر سهی
بایستی شاطصههای نظریه یارگیری سهامن گر یهی یهو ر
توجه قر گیرر.

ویژگیهای منطق طراحی برنامهدرسی

با توجه به کهانون تمرکهز ویکهرر آیهومش ترکیبهی و
شاطصههای نظریه یارگیری سامن گر یی جتمالی کهه م
یبانی نظری پژوه ستخر ج ش س یهبق طر حهی
برنایهر سی شهاسایی و یشخص ش س .

کانون تمرکز رویکرد
آموزش تلفیقی

شاخصههای نظریه
یادگیری سازن گرایی
اجتماعی
یادگیری

یادگیری برخط

یادگیری برخط

حضوری

همزمان

ناهمزمان

واقعی

داللتهای نظریه سازن گرایی اجتماعی و آموزش
تلفیقی برای طراحی برنامهدرسی

ویژگیهای عناصر برنامه درسی آموزش تلفیقی برای
نظام آموزش عالی بر اساس منطق برنامهدرسی

شکل  :1ویژگيهاي منطق طراحي برنامهدرسي آموزش ترکیبي بر اساس الگوي اَکِر
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دانشجو بر فرایند یادگیری ،نقش مربی بره عنروان ،فرردی راهنمرا ،مشروت و تحلیرلگرر ،نقرش مربری برهعنروان

Archive of SID

طراحي الگوي برنامهدرسي آموزش ترکیبي براي نظام آموزش عالي بر اساس الگوي اَکِر 7 /

ویژگي اهداف برنامهدرسي بر اساس الگوي اَکِر

با توجه بهه سهار ههای صهیی نظهام آیهومش لهاری کهه
پژوه آیومش و ط یا س ر ستای جایعه لمهل
پوشی ن به ی سار ها و توقهق هه  ،ویهژ آن المم
س تا به هه  ،پهرو ش تاکهر طهسق و تاکهر نتقهاری
ر نشدویان ر نظام آیومش لاری توجه شهور .م آندها کهه
نوآو ی و توری ر ن نیامیه طسقیه سه و طسقیه
ر رنیای یروم ب ون رسترسی بهه آطهری رسهتاو رهای
لیمی و پژوهشی م ها و یهابع گوناگون ییسر نیسه
بهابر ی ر برنایهر سی بایه بها تهر هو کهررن یوهی و
ترص هایی که ر آنها توری ی های ج ی یو ر تشهویق
و ترغیب قر یی گیرر مییهه رسهتیابی بهه هه  ،شه
تاکر طسق و نتقاری تر هو گررر.
بر سا یهبق برنایههر سهی کهه یهببهق بهر کهانون
تمرکز ویکهرر آیهومش ترکیبهی و شاطصهه ههای نظریهه
یههارگیری سههامن گر یههی جتمههالی ر مییهههة ههه ،
برنایهر سی بای به رورسته ه  ،توجه کرر .یکی ه ،
کیی و لام که ر تمهایی حهوم هها کها برر ر ر و شهایل
پرو ش طسقی تقوی یها های حل یسهئیه پهرو ش
تاکههر نتقههاری یههها هههای یههذ کر برقههر ی تبههاط
یشا ک و طور هبری و ش مشهای یشترک بشهری
س و رسته ریهر یربوط به ه  ،و ویژگیههای یربهوط
به هر شته تخصصی س ؛ که بر یه سها هه  ،ر
حوم ر نشی با ر ن و یها های لقسنهی سهروکا ر ر.
یارگیری ر ی حیبه شایل کسب و قعی ها و طسلا
طاص ر با ر ن تخصصی س که ر برر ن یاهاهیو
تئو ی ها و صول یها های شهاطتی تصمیوگیری حل
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ویژگيهاي محتواي برنامهدرسي آموزش ترکیب ي ب راي
نظام آموزش عالي بر اساس منطق برنامهدرسي

المم س ر طر حی برنایهر سی ر نظام آیهومش لهاری
یوتههو ی یههارگیری م طریههق آیههومشهههای کسسههی
اهر بهاهر کتاب های ااپی آیومش های تعاییی یبتهی
بر وب تباطا یبتهی بهر پسه رکترونیکهی یوتهو ی
تهظههیوش ه بههر ی هههر تههرر یباحثههههههای سههاطتا یه
نرم تز های یبتهی بر یشها ک و همیها ی کهس ههای
ر یدامی کتابهای ر سی ااپی و یوتو و بز ههای
برط اه سانه ی ها پاو پویهه پویانمهایی تصهاویر و
ه شور.
تو یوا
بر ی نتخاب یوتو ی برنایهر سی آیهومش ترکیبهی ر
نظام آیومش لاری بایه صهول و یعیا ههای ویهژ ی ر
نظر گرت  .ی صول بهر سها کهانون تمرکهز آیهومش
ترکیب هی شاطصههههههای نظریههه یههارگیری سههامن گر یههی
جتمالی و سار و کها کرر نظهام آیهومش لهاری بهر ی
نتخاب یوتو ی نظام آیومش لاری ستخر ج شه سه ؛
بهابر ی بر ی طر حهی برنایههر سهی یبتههی بهر آیهومش
ترکیبی بر سا رهوی َکِر صهوری همچهون؛ توجهه بهه
طر حی یوتو یی که بالث تشویق به یشا ک شور توجه
به یسا ل و یو هولا بههلههو ن پ یه ی اهه وجهی و
پیچی توجه به یسا ل ج ی یبرح ر جهان یهروم ر
نظر ر شت تباط بی یوتو ی لیوم یختیف با همه یهر
توجه به صل تقوی تاکر طسق توجهه بهه صهل تقویه
تاکر نتقاری ر یوتو توجه به شههاط رقیهق و لیمهی
پ ی ها ( )berzinca, 2007تأکی بر تقویه پرسشههری
( )mehrmihammadi, 2006پهرو ش حهس پژوهشههری
ر یوتو نعبا،پذیری ر ه یوتو بایه ر تهیهه و
سامیانرهی یوتو ی برنایهر سی آیهومش ترکیبهی نظهام
آیومش لاری ی نظر قر ر ر.


ویژگيهاي فعالیت هاي یادگیري دانشجویان ب ر اس اس
منطق برنامهدرسي

تعاری های یارگیری ر نشهدویان ر نظهام آیهومش لهاری
یی تو نه شهایل شهرک ر جیسها ور وی حضهو ی
جیسا وی و کهار نس طو ن ن کتابهای ر سی ااپی و
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همانطو که ر شکل  1نشان ر ر ش س آیهومش
ترکیبی یدموله یارگیریهای حضو ی و قعهی یهارگیری
برط هومیهان و یهارگیری بهرط نهاهومیهان شهایل
ییشور که ر یهبق طر حی برنایهر سهی کهانون تمرکهز
آیههومش ترکیبههی و شاطصههههههای نظریههه یههارگیری
سامن گر یی جتمالی یو ر توجهه قهر گرتتهه سه  .بها
توجه به ستیز یا پی گاتهه ر مییههه یهبهق طر حهی
برنایهر سی ویژگی های لهاصر برنایههر سهی یبتههی بهر
آیومش ترکیبی آیومش لاری قابل ستخر ج سه کهه ر
میر به تو یح آن پرر طته ش س .

یسئیه و تاکر نتقهاری یهی شهور .کسهب ر ک توییهل
ترکیب و میابی ر ن تخصصی س .
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فعالیتهای یادگیری ناهمزمان برخط
فعالیتهای یادگیری همزمان برخط
فعالیتهای یادگیری در
کالس درس حضوری

شکل  :2طبقهبندي فعالیتهاي یادگیري دانشجویان در آموزش ترکیبي

با توجه به یهبق برنایهر سی صوری که به نظر یی سه
ر تباط بها تعاریه ههای یهارگیری برنایههر سهی نظهام
آیومش لاری بهور شهایل؛ تأکیه بهر یهارگیری تعهال ر
تعاری های یهارگیری تأکیه بهر تعاریه ههای گروههی و
یشهها کتی ( )alberts, 2010تشههویق ر نشههدویان بههه
کاوشهری و پژوه پرو ش یها های سبح باالی تاکر
ر مییهه یسا ل تخصصی تأکیه بهر نهو ع تعاریه ههای
یارگیری یبتهی بر یسا ل تخصصی تأکی بر تأیل و تاکر
ر با ر نه تخصصهی ر یارگیرنه و ترصه ر رن بهه
ر نشدویان بر ی بهروم تاکهر نتقهاری نسهب بهه یسها ل
تخصصی (.)batti, 2005


ویژگي راهبردهاي تدریس در آموزش ترکیبي بر اس اس
منطق برنامهدرسي

بهها توجههه بههه رهههوی کههانون تمرکههز آیههومش ترکیب هی و
شاطصه ههای نظریهه یهارگیری سهامن گر یهی جتمهالی
صوری که به نظر یی س ر تباط با هبررهای ت یس
برنایهر سی بور و م یهبق برنایهر سهی قابهل سهتخر ج
س شایل یو ر میر س ؛ توجهه بهه تعهایس پیوسهته
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ر نشههدویان یبته هی بههر یو ههولا تخصصههی توجههه بههه
تااو های تهرری ر نشهدویان توجهه بهه نقه و میهابی
نظریههههههای تخصصههی صههل سههؤ ل یوههو ی یبتههی بههر
یو ولا تخصصهی لایه صهل یهارگیری یبتههی بهر
یسا ل تخصصی تأکی بر یارگیری یو ولا تخصصی م
طریق همیا ی توجهه بهه سهبکههای یهارگیری یختیهف
ر نشدویان تهر هونمهورن ترصه ههای گونهاگون تعایهل
حضههو ی و بههرط ر ر نشههدویان یبتههی بههر یو ههولا
تخصصی تأکی بر تر یه یارگیری ر نشهدویان و اهونهه
یههارگرتت (تر شهههاط ) یو ههولا تخصصههی تشههویق
ر نشدویان به ه ی و نظر ر با یسها ل تخصصهی ر
تر یه یارگیری تأکی بر بامطو ر بهیوقع هاری و ههما
بهههورن یربهههی ر بههها یسههها ل تخصصهههی سهههتاار م
اه سههانه یهههای آیومشههی بههر ی آیههومش و ی هارگیری
پذیرش و تق یر م ری گا های یختیف و یتهوع حمای م
طورتهظیمی (طور هبری) ر یارگیری ( Spiliotopoulos
.)& Milne, 2006, 2011
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کتابها و یقاال رکترونیکی حلیسا ل ههای بهرط
( )online presentationsه یقاره بهصو هو ن یشهی
( )students'seminar papersو بوث ر با آن بههصهو
ترری و گروهی یباحثهها و گاتهوهای حضو ی و بهرط
( )online and face to face discussionsپهروژ ههای
تههرری و گروهههی ر نشههدویی پههژوه یبتهههی بههر وب
وبس نویسی تدزیههوتوییهل یهو ری ر گهرو بر سهی

گز شهای ر نشدویان ریهر و بوهث ر بها آنهها گهوش
ر رن به سخهر نیهای ب ش پژوه ر بها یسها ل
تخصصی بوث و یشا ک نهاهومیهان بهر ی سهی ن بهه
یارگیری بهیهه یبارعه یو ری یرو تس ها و آمیون هها
ه و ر یات بامطو رههای آیومشهی تهرری و گروههی و
بر سی تکاریف همکسسیهایشان باش .
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ویژگيهاي مواد و منابع یادگیري برنامهدرسي بر اس اس
منطق برنامهدرسي آموزش ترکیبي

شایل؛ صل تعال ساطت یارگیرن

ر مییههه یو هولا

تخصصی به وم بهورن یههابع تخصصهی بهر ی یهارگیری
قابیی رسترسی به یو ر و یهابع یهارگیری اه سهانه ی



ویژگيهاي فضاي یادگیري بر اساس منطق برنامهدرس ي
آموزش ترکیبي

ر برنایهر سی آیومش ترکیبهی کهس ر تههها
تضای یارگیری ( )space of learningنیس و ورهی
یومل یارگیری یوسوب ییشهور ر نشهدویان یه
م سههتار طههور
صههیی یههارگیری ر کههس ر
م
ر یات یی کهه و ر بیرون م تضای کس ر
طریق تضای یدامی و بهرط بهه بسه و گسهترش
یارگیری هایشان یهیپرر منه ( .)Milne 2006تضهای
یارگیری ر آیومش ترکیبی شهایل تضهای ر نشهها
کس های ر حضو ی ر نشها ههو ن یشهیههای
ر نشدویی و ر نشهاهی تضاهای (سکوهای) یارگیری
برط ( )e-learning platformتضای طانهه و حتهی
تضای سار و یساتر س (.)Kupetz, et al, 2005

بیرون از دانشگاه (در خانه و محل کار و حین مسافرت):
مطالعه دستنوشتهها و یادداشتهای سخنرانی
بحدهای گروهی برخط ،مطالعه نظریههای
بنیادی رشته ،استفاده از ویدئو کنفرانس برخط
برای دنبال کردن بحدهای استادان و دانشجویان،
انجام تکالیف ارائه شده و ارائه آن به استاد
از طریق پست الکترونیکی ،کتابخانه دیجیتال،

در دانشگا :
بحثهای گروهی حضوری ،سخنرانی استاد
و دانشجویان ،آزمایشگا و کارگا  ،شرکت
در سمینارها ،ارائه گزارش کار علمی به
دانشجویان کالس ،پرسی ن سؤاالت نظری
ج ی  ،کتابخانه دانشگا .

یادگیری سیار.

شکل  :3فضاي یادگیري در آموزش ترکیبي

با توجه به یهبق برنایهر سی صوری که یربوط به تضای
یهارگیری برنایهههر سههی بهر ی ر نشههدویان سه شههایل؛
بهر گیری م تضهاهای یهارگیری یتههوع و نعبها ،پهذیر
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ستاار م تضای یارگیری بر ی تقوی تعایس اه گانهه
ر نشدویان ر مییهه یو ولا تخصصی س .
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یو ر و یهابع یارگیری ر برنایههر سهی آیهومش ترکیبهی
نظام آیومش لاری یهیتو نه شهایل؛ تمهایی کتهابههای
ر سی سهتی اهاپی و کتهابههای رکترونیکهی کهه بهر ی
ر نشدویان ر نظر گرتته ش س یو ر یارگیری که ر
یوی های اه سانه ی آیومش ترکیبی بیشتر بههصهو
شبکه ی و تعاییی به ر یهه وسیعتری م یوتو ی طسلاتی
حوم طور تصال ر نه یدمولهه سهانهههای آیومشهی
شایل نو ع کتهاب ههای اهاپی و رکترونیکهی غیرر سهی
یدس لیمی نوشته های سامیان یاتته ر قارب گز شها
توقیقا جهس هها کهههر هها یکانها طهسع سهانی
رکترونیکههی یهترنتههی و تعههایس اه گانههه سههتار ن بهها
ر نشدویان باش  .با توجه به یهبق برنایههر سهی صهوری
که به نظر یی س ر تبهاط بها یهو ر و یههابع یهارگیری
برنایهر سی بر ی ر نشهدویان نظهام آیهومش لهاری باشه

توجه به یهابع و یو ر یهارگیری گونهاگون و یتههوع هه
یهابع یارگیری با توجه به تااو های ترری و سهبکههای
گوناگون یهارگیری آنهان ته ک یوقعیه ههای میهابی
ر نشههدویان م یههارگیری یو ههولا تخصصههی سهه
(.)Dziuban, Moskal, Hartman, 2005
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ویژگيهاي زمان یادگیري برنامهدرسي آموزش ترکیب ي
بر اساس منطق برنامهدرسي
( Saunders & pincas,

برنامه درسی آموزش تلفیقی

اَشکال ناهمزمان :سخنرانیهای ضبط ش ،

اَشکال همزمان :تاالرهای گفتگو ،ویدئو

کتابهای درسی چاپی ،نظام م یریت

کنفرانس ،سمینار مبتنی بر وب ،کنفرانس

یادگیری ،پست الکترونیکی ،صفحات وب.

صوتی ،کالس درس حضوری.

شکل  .4اَشکال همزمان و ناهمزمان یادگیري در برنامهدرسي آموزش ترکیبي در نظام آموزش عالي

ر برنایه ر سی آیومش ترکیبهی بهر ی ر نشهدویان نظهام
آیههومش لههاری جیسهها یههارگیری بهههطههو هههومیههان و
ناهو میان برگز یی شور .صهوالً جیسها کسسهی ر بها
یباحث پایهه و ساسهی بههصهو ههومیهان و حضهو ی
ور و ندام ییگیرر .یه بوهثههای ساسهی و پایهه ی
حضو ی ستار ن با ر نشدویان و ر نشهدویان بها یکه یهر
یهدر به شکلگیری جیسا بوث و گاتهوی ههومیهان و
ناهومیان برط بهصو کهس ههای یدهامی تاال ههای
گاتهو و تبارلنظر با پس رکترونیکی ییشور.


ویژگيهاي گروهبندي دانشجویان در نظام آموزش ع الي
بر اساس منطق برنامهدرسي آموزش ترکیبي

ر برنایهر سی آیومش ترکیبی ه  ،م تشهکیل گهرو
ییتو ن ر رو یقوره طبقهبه ی کرر :ه  ،جتمالی کهه
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شایل توسعه حس وظیاهه شهاسهی و وتهار ی گروههی و
حسا تعیق به جمع و گرو و ه  ،آیومشی که شهایل
کیای هایی همچهون قضهاو و ر و ی ر بها یه هها و
ن یشهها و بر سی و یقابیه پیشرت ر نشهدویان ر گهرو
س  .ی ه  ،جتمالی و آیومشی که بر ی گرو بهه ی
ذکهر شه یکمهل یکه یهر هسهته ( Joques, Salmon,
 .)2007طبهق نظهر یهکروناره ( )Macdonald, 2008ر
برنایهر سی آیومش ترکیبی تعیی ن م گرو با توجه به
ییههز ن تعاریه لضهها هه  ،و یو ههوع یههارگیری یعههی
م
یی گررر و بع م آن ه  ،م تشکیل گرو و نتظها
لضای گرو بای یشخص شور و ر نشدویان تبهاط بهی
ندام تعاری و یشا ک ر گهرو بها هه  ،یهارگیری
طور ر رو پی کهه  .ن م گرو راب نبور و با توجهه
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نتای توقیقا سان م و پیهکا
 )2004نشان ر ر کهه ر نشهدویان بها سهتاار م آیهومش
ترکیب هی ر بهها میههان یههارگیری نعبهها،پههذیری بسههیا
بیشتری نسب به رو های یت ول ر ن  .همچهی شا پ
و ریهههر ن ( Sharpe, Benfield, Roberts, Francis,
 )2006نهو بر ()Norberg, Dziuban, Moskal, 2011
ظها یی ر ن که آنان ر آیهومش ترکیبهی ر هرمیهانی
یی تو نه به یبارعه ر و طور بپرر من و ر یقایسهه بها
ویکرر آیومش یدامی صر ،یکان بیشتری بر ی تعایهل
و قعی و اهر بهاهر ر میانهای یشخص و تعریف ش

با ستار ن و ریههر ر نشهدویان ر نه  .نعبها،پهذیری ر
میان یارگیری ر نشدویان ر نتخاب میانههای یهارگیری
توس آنان بر ی رسترسی به یوتو ی برنایهر سهی کهایسً
یشهور و نمایان س و آنان ییتو نه ر وم شب هر وم
هاته و یا آطر هاته به برنایهر سی طور رسترسی ر شهته
باشه و به یبارعة یوتو ی یو ر نظر بپرر من .
ر نشدویان ر نظام آیهومش لهاری یهیتو نهه بههطهو
هومیان و ناهو میان به یارگیری ر و طور بپرر منه  .ر
شهکل میههر بههه شههکال ههومیههان و نههاهومیههان یههارگیری
ر نشدویان شا ش س .
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گرو به ی ر نشدویان باش شایل؛ تأکی بر تعایل طهسق
با ساتی و ر نشدویان ر مییهه یباحث تخصصهی تأکیه
بر تهو یسا ل تخصصی بهطو جمعی تشکیل گهرو ههای
ر نشههدویی بههر سهها یسهها ل و یو ههولا تخصصههی
یبرحش تشکیل گرو ها بر ی نیل به هه  ،ر مییههه
یو ولا تخصصی پاسخ گهویی و یسهؤوری گروههی ر
ببه با یارگیری یسا ل تخصصی توس سایر ر نشدویان
هههوگههرو پاسههخگههویی و یسههؤوری تههرری ر ببههه بهها
یارگیری یسها ل تخصصهی توسه تهکتهک ر نشهدویان
هوگرو س .


ویژگيهاي ارزشیابي برنامهدرسي نظام آموزش عالي ب ر
اساس منطق برنامهدرسي آموزش ترکیبي

م نظهر بهاار و ریههر ن ( Bachler, Bachmair, Cook,

 )2010ر برنایه ر سی آیومش ترکیبهی مشهیابی بایه
به طو ی وم ندام گیرر .بر سا ویژگی ها و قابیی هایی
که برنایهر سی آیومش ترکیبی ر س برنایهه میهابی
م رو های ترکیبی ر یقایسه بها رو ههای سههتی بایه
بههامطر حی شههور؛ بهههابر ی ههرو ر ر ک هه مشههیابی
ر نشدویان ر نظام آیومش لاری ر اه یرحیه ههو ر
تر یه یارگیری و هو ر پایان برنایه بهطو ی وم ندهام
گیرر .میابی ی وم به ی یعهاس که ستار به شههاط
بیشتری م ر نشدویان طی میان یارگیری یی سه و نیهز
بالث یی شور تا ر نشدویان یکه یهر بیشهتر بشهاسهه .
مشیابی ر نشدویان ر نظام آیومش لاری به طرق بسیا
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ر

تباط با مشیابی ر نشدویان باش شایل؛ صهل ر رن

ترص طور میابی م یو ولا تخصصی بهه ر نشهدویان
تأکی بهر مشهیابی یسهتمر بههلههو ن بخشهی م تر یهه
یارگیری یسها ل و یو هولا تخصصهی تأکیه بهر حهل
یسا ل بهه لههو ن بخشهی م مشهیابی تهو من بهی بعهار
یختیف شهاطتی لاطای و یها تی ر نشهدویان ر مییههه
یارگیری توجه به مشیابی یو هولا تخصصهی توسه
همکسسی ها ستاار م مشیابی ر جه بهبهور و تهع
نو قص یارگیری ر نشدویان ر مییهه یو ولا تخصصی
مشیابی م تعاری های گروهی ر نشدویان ر با یسها ل
و یو ولا تخصصی تأکی بر میابی ییهز ن طسقیه و
نوآو ی ر نشدویان ر مییهه یسا ل تخصصی سهتاار م
وش ها و بز های یتع ر ر مشیابی ( نهو ع آمیهونهها)
توجه به لای تااو های تهرری ر مشهیابی یهارگیری
ر نشدویان س .
تمایی ویژگیهای ذکر ش بر ی لهاصر برنایههر سهی
یستخرج م یهبق طر حی برنایهر سی آیومش ترکیبی با
صههوری کههه یتخصصههان برنایهههر سههی بههر ی لهاصههر
برنایه ر سی ی نظر ر ن و به آن یعتق ن یهو ر یقایسهه
قر گرت و ییز ن همخو نی آن صول با هم یهر بر سهی
ش  .ر تمایی یو ر بی ویژگیههای یسهتخرج م یهبهق
برنایهر سی با صوری که یتخصصان برنایههر سهی بهه آن
یعتق بورن همخو نی و هماهههی وجور ر ش .
با توجه به یهبق برنایهه و ویژگهیههای برنایههر سهی
آیومش ترکیبی بر سا رهوی َکِر رهوی نهایی میر هه
ش س .
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به یو وع و ه  ،یارگیری تیییر که  .ر آیومش ترکیبی
المم س که گرو به ی ر نشدویان ر نظام آیومش لاری
بهههصههو حضههو ی ندههام گی هرر؛ میههر حضههو تیزیکههی
ر نشدویان ر هههام گرو به ی ییز ن تعایس بی تر ر
تز ی ییره  .لی آن س کهه تهر ر گهرو طهور
بشهاسه  .گر ی شههاط تهر ر گهرو م یکه یهر شهکل
نهیرر و همبستهی نسب به گرو ر تهر ر یدهار نشهور
یمک س ر نشدویان لسقه کمی بر ی تعایل جتمهالی
به صو برط با یک یهر ر شته باشه  .با توجه به یهبهق
برنایه ر سی صوری که بهه نظهر یهی سه ر تبهاط بها

یتهولی ندهام یهیگیهرر کهه م جمیهه آنهها آمیهونههای
نوشتا ی کهو یز (آمیونهک) ییهز ن شهرک ر جیسها
بوث طور مشیابی مشیابی توس همکسسیها نوشت
یقاال لیمی یبارعه یهو ری ر بها یسها ل تخصصهی
ه وش ندام کا هها ( حهلهها) ر بها حهل یسها ل
طر حی سؤ ال رقیق ندام پروژ های پژوهشهی تهرری و
گروهی و کا پوشه رکترونیکی س  .بها توجهه بهه یهبهق
برنایهر سی آیومش ترکیبی صوری که به نظهر یهی سه
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ویژگیهای اه اف:
در حوزه دانشی ،بینشی و مهارتی

راهبرده ای ت ری و
یادگیری :توجه به تعامالت
پیوسررته ،توجرره برره نقررد و
ارزیابی نظریهها اصل سلال
محوری ،تربیتی ،تأکیرد برر
یررررادگیری موضرررروعات
تخصصی از طریق همیاری

زمان و مکان یادگیری:
توجه به انعطا پییری در
زمان یادگیری ،بهرهگیری از
فضاهای یادگیری متنروع و
انعطررا پررییر ،اسررتفاده از
فضرررای یرررادگیری بررررای
تقویت تعرامالت چندگانره
دانشررررجویان در زمینرررره
موضوعات تخصصی

منطق
برنامهدرسی

فعالیت های یاددهی یادگیری :تأکید
برررر یرررادگیری فعرررال ،تأکیرررد برررر
فعالیررتهررای گروهرری و مشررارکتی،
تشررویق برره کاوشررگری و پ ر وهش،
پرررورش مهررارتهررای سررطح برراالی
تفکر ،تأکیرد برر انرواع فعالیرتهرای
متنرروع یررادگیری ،فرصررت دادن برره
دانشجویان برای بروز تفکر انتقادی
مواد و من اب ی ادگیری :اصرل
فعال سراختن یادگیرنرده ،برهروز
بودن منابع ،قابلیت دسترسری بره
مررررواد و منررررابع یررررادگیری
چندرسانهای ،توجره بره منرابع و
مواد یادگیری گوناگون و متنوع

گرو بن ی دانش جویان :تأکیرد برر
تعامل خالت با اساتید و دانشرجویان
در زمینرره مباحررد تخصصرری ،فهررم
مسررائل بررهطررور جمعرری ،تشررکیل
گروههای دانشجویی بر اساس مسائل
و موضرروعات مطرررحشررده ،تشررکیل
گروهها برای نیل به اهدا در زمینره
موضررروعات تخصصررری ،تربیتررری،
پاسخ گرویی و مسرلولیت گروهری و
فردی در رابطه با یادگیری
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بر سا رهوی کهسن طر حهی شه تهوق رههوی تههی
طر حی برنایه ر سی یبتهی بر آیومش ترکیبی کهه همهان
بیان ویژگی های لهاصر برنایه ر سهی اههونهی آ یه و
تباط آن لهاصر و صول یربوط به طر حی بر ی ههر یهک
ه ش (شکل .)5
م لهاصر برنایهر سی س
بر ی لتبا بخشی رهوی پیشههاری رهوی وریهه طر حهی
برنایه ر سی آیومش ترکیبی که یشتمل بهر ویژگهی ههای
یهبههق برنایهههر سههی و ویژگههیهههای لهاصههر نهههگانههه
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برنایهر سی بر سا رهوی َکِر بور همر با پرس نایهه
بامپاسههخ و بسههتهپاسههخ بههه  30ناههر م یتخصصههان و
صاحبنظر ن و لضای هیئ لیمی ر نشها ه ش  .نظهر
یتخصصان بر سا نکا یشترک با تر و نی یو ری کهه
به آن شا کرر بورنه و یهو ر ریههری کهه بهه یهو ر
هاته کررنه توییهل شه و ر لتبا بخشهی و
ذکرش
صسح وریه رواظ ش .
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محتوا :توجه به مسائل جدید
مطرح ،درنظرر داشرتن ارتبرا
بررین محترروای رشررتههررا بررا
محتواهررای رشررتههررای علمرری
وابسته ،توجه به تقویت تفکرر
خالت ،توجه به اصرل تقویرت
تفکر انتقادی

ارزشیابی :اصل دادن فرصرت
خودارزیابی ،تأکید بر ارزشیابی
مستمر ،تأکید برر حرل مسرائل
به عنوان بخشری از ارزشریابی،
ترروازن بررین ابعرراد مختلررف
شررناختی ،عرراطفی و مهررارتی
دانشجویان ،توجه به ارزشیابی
موضروعات تخصصری توسرط
همکالسیها
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ر رهوی طر حهی شه جهایهزی نقه ر نشهدویان ر
تر یه یارگیری راا تیییر طو ه ش  .همهانطهو ی کهه
الم و الو نههس ( )Lam & Lowrence, 2002نیههویییر
( )Neumeier, 2005جهرم و ریههر ن ( Rogers, Ohrn,
 )2007و یک ( )Mace, 2008ظها ییر ن ر آیومش
ترکیبی ر نشدویان م سیال بورن نق هایشان ر تر یهه
آیومش و یارگیری آگاهی ر ن و یعتق ن که تیییر نق
آنان ر تعاری ههای یتاهاو یهارگیری به یهی و یسهیو
س  .ر یوی آیومش ترکیبهی یو هولا یهارگیری م
گستر بسیا وسیعتری برطو ر ییشهور و بهارببع یه
یر نق ها و یسؤوری های یتااو ر نشدویان و ستار ن
یههیطیبهه  .ر نشههدویان ر یوههی آیههومش ترکیبههی
نق های یتااوتی بر له ییگیرنه ؛ یهثسً؛ ر ر سهی
که ستار م طریق سهخهر نی هه یهیرهه ر نشهدویان
نق گیرن تعال طسلا م ستار طور بر له ر نه و
ر تعاری یارگیری بع ی یمک س به
ر همان ر
یباحثه و پژوه گروهی بپرر من و تعاالنه ر گیر تر یهه
یههارگیری و آیههومش شههون ؛ بهههابر ی نمههیتههو ن بههر ی
ر نشدویان نق راب و الیتییری ر آیهومش ترکیبهی
ر نظههر گرته و ر نشههدویان بهها توجههه بههه نههوع تعاریه
یههارگیری و قتضهها ا و شههر ی آن تعاری ه نق ه هههای
یهاسبی یاا ییکههه  .ر نشهدویان ر یوهی آیهومش
ترکیب هی بای ه ر ی یههها ههها و قابیی ه هههایی تر تههر م
یها های یو ر نیام بر ی کس های ر سهتی باشهه .
آنان لسو بر تعایل و قعی با سهایر ر نشهدویان ر کهس
بای قهار باشهه یهو ر آیومشهی و یتهون اهاپی و
ر
رکترونیکههی پههرر مش نمایه ه همههانطههو ی کههه یههک
سخهر نی و یا یک بوث گروهی یو ر پرر مش و توییهل
قر یی رهه  .به لسو آنان بای بتو نه بی ر ن ج یه
و ر ن یوجور طورشان ر مییهة یسها ل تبهاط ذهههی
برقر کهه  .ر نشدویان ر یوی آیهومش ترکیبهی بایه
بهههسههم یههارگیری طوریوههو حرکه کههه  .م لهاصههر
کیی ی یارگیری طوریوو یی تو ن به حسا یسهؤوری

ر نشدویان ر یارگیری نشانر رن نعبا،پذیری م جانب
ستار ن طیق ترص هایی بر ی یدار شایستهی و تو نایی
ر ر نشدویان با شیو های گونهاگون و یوه وری نبهورن
میان و یکان یبارعه بر ی ر نشدویان شا کرر.
ر رهوی جایهزی طر حهی برنایههر سهی نقه هها و
وظایف ی سهان ر ر نشهها ر ی ویژگهیههای طاصهی
طو ه بور .همانطهو ی کهه بهاار و ریههر ن ( Bachler,
 )Bachmair, Cook, 2010لمر نههی سهها وی و ریهههر ن
( )omrani saravi, 2010نیهویییر ( )Neumeier, 2005و
هانگ و منگ (  )Zheng&Huang, 2009بیهان یهیکههه
نق ی سان ر برنایه ر سی آیومش ترکیبی به هبهری
و ه ی ر نشدویان تیییر پی ییکه و ساساً نق یهک
ههمایی و یهارگیری ر نشهدویان
هبری ه ی
ی
س تا ی که به سخهر نی و بیان ر نه تخصصهی طهور
بهصو یکجانبهه بپهرر مر .رو ههای آیهومش ترکیبهی
بیشتر ش و توسعه ر ن م پایی به باال ر برییگیرن
و یستیزم یارگیرن گانی هسته که با یک یهر و با ستار ن
و یهابع یارگیری تعایل ر ن تها ر نه شخصهی طهور
بسامن نه ی که هه یوتهو م بهاال بهه پهایی و توسه
ستار صو گیرر.
رهوی پیشههاری بر ی طر حهی برنایههر سهی آیهومش
ترکیبی ر نظام آیومش لاری با توجه به ویژگیههای کهه
ر ر و به آن شا شه یهی تو نه ییهز ن تعایهل بیشهتر
ر نشدویان با یوتهو و یو هولا تعایهل بها ی سهان و
همکسسهههیهایشهههان بالهههث شهههور ( Jones, Jo,
 )Cranitch,2003یهابع و یو ر غهی آیومشی بر ی بر سی
و توییههل یسهها ل ر طتیهها آنههان قههر ره ه ییههز ن
یههههارگیری طههههور هبر ر آنههههان تههههز ی رههه ه
( )BhattiTubaisahat, El-Qawasmeh, 2005نهیههز و
شههو و شههوق یههارگیری آنههان بههاال ببههرر ( Burgon,
 )Williams, 2003و آنان به ر نشدویانی تعال ر مییهه
یباحث و یو ولا تخصصی تب یل نمای  .یه لو یهل و
یدمولهه ویژگهیههایی کهه بهر ی برنایههر سهی آیههومش
ترکیبی یترتب س همان طو ی که نتای پهژوه ههای
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یختیف م جمیه رمیبان و یوسهکال ( Dziuban, Moskal,
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 )Hartman, 2005نشان ر ر س ییتو ن بهه یهارگیری
لمیق و پای یارگیری یهار م رعمهر پیشهرت توصهییی
بهتر ر نشدویان یهدر شور.
همانطو ی که پییو نهوو و ر اهو ( Pehlivanova and
 )Ducheva, 2010ظها ییر ن تدربیا بهی رمییهی و
نتای توقیقا تر ری اون رمیبهان هها تم و یوسهکال
( )Dziuban and Hartman and Moskal, 2004و گر هام
( )Graham, 2006ر اه سال طیر نشان ر ر س کهه
ر نشدویان و ساتی م برنایههر سهی یبتههی بهر آیهومش
ترکیبی یشتاقانه ستقبال ییکهه بهرریل ی کهه ر یه
برنایه ر سی یکانا تباط و تعایهل بهی ر نشهدویان و
ی سان گسترش یییاب یوی یهارگیری ر نشهدویان
یتهوع و غهی یهی سهامر نتخهاب ههای میهارتری بهر ی
جستدوی طسلا و ر نه ر طتیها ر نشهدویان قهر
یههیرههه همچهههی م شههیو هههای تهه یس تعههاییی
اهر بهاهر و سهتی همر با یهارگیری بهرط سهتاار
یی شور و ر نشدویان ترص های تز یه ی بر ی ی یری
میان و نتخاب آم ر و یستقل م شیو ههای یختیهف بهر ی
یارگیری طورشان ر ن  .ر یه مییههه آر یهز و ریههر ن
Adams, Hanesiak, Morgan, Owston,
(
 )Lupshenyuk, Mills, 2009بیان ییکهه که بههطهاطر
ی که ر آیهومش ترکیبهی شهر ی آیومشهی یختیهف بها
یارگیری برط هومیان و ناهومیان ترکیب ییشور بالث
تسهههیل ر یههارگیری یشهها کتی و ناههر ری و یههارگیری
تعههاییی و تههأییی یههیشههور .همههانطههو ی کههه ریه سههای
( )Lindsay, 2004بیهان یهیکهه یکهی م نتهای یمتهام
تعایل های هومیان و ناهومیان رو های آیومش ترکیبهی
ی س که یهارگیری تهر ر یوه ور و یوهو ر کهس
ر نمیشور و یارگیری آنها م طریق یوهی یهارگیری
رکترونیکی گسترش یییاب جایی که ر نشدویان تو نهایی
تاکر و شرح و بس ر رن بوهثههای کسسهی و یوتهو ی
ر ن  .ههری ( )Henry, 2008هو ظهها یهیر ر
رو
ی های ج ی ی که ر بوثها و گاتهوها شکل ییگیهرر

ییتو ن بهلهو ن پایه ی بر ی گسترش یباحثا ر کس
تاق گاتهو و سایر تباطا حضو ی و رکترونیکی
ر
هومیان و ناهومیان باش و م ی طرق ییز ن یشها ک و
تعاری ر نشدویان ر رو تز ی یییاب و به پیشهرت
توصییی ر نشدویان یهدر ییشور .به همی رریل ر رهة
طیر ستاار م برنایه ر سی یبتهی بر آیهومش ترکیبهی
بسیا یو ر ستاار قر ییگیرر؛ بهابر ی با توجه به یز یا
و ویژگیهای میهاری کهه بهر ی آیهومش ترکیبهی یترتهب
س المم س یسئوالن و یتص یان نظام آیومشی نظهام
آیومش لاری کشو یها نیهز بههسهم سهتاار و کها برر
برنایهر سی یبتهی بهر آیهومش ترکیبهی گهام برر نه تها
همسههو بهها پیشههرت هههای جهههانی ر مییه هة سههتاار م
نوآو یهای ج ی ر حیبة ت یس و یارگیری به بهبهور
کیای یارگیری ر نشدویان کمک نمایه .
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