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چکیده
موضوع این پژوهش بررسی نقش آموزش هیبریدی به عنوان رویکردی نوین در یادگیری می باشد .روشانتخاب شده در این پژوهش از
نوع مروری( علمی -ترویجی) می باشد .این پژوهش به دنبال آن است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا می توان آموزش هیبریدی را به عنوان
رویکردی نوین در یادگیری به شمار آورد؟ در پایان نیز بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده از منابع مختلف یافته ها حاکی از آن است
که این روش را به سبب خالقیت و نوآوری خاصی که در ترکیب دو روش آموزش کالسی و آموزش از دور و رفع کاستی های مد نظر در دو روش
مذکور می توان به عنوان روشی نو در نظر گرفت .حتی این روش را می توان در پاسخ به منتقدان هر دو روش یاد شده ،آموزش کالسی و آموزش
از دور ،به عنوان راه حل خیلی از نقد های به عمل آمده از سوی آنان ارائه داد.

کلید واژه :آموزش ،آموزش کالسی ،آموزش هیبریدی ،یادگیری ،رویکرد
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مقدمه
امروزه زندگی بشر توسط تکنولوژی 1های گوناگون احاطه شده است و کم تر زمینه ای را می توان یافت که از کاربرد تکنولوژی فارغ
باشد .یکی از این تکنولوژی های تازه رایانه می باشد .شاید تا چند سال قبل دیدن یک رایانه در یک اداره بر روی میز یکی از کارمند چیزی
عجیب ،باور نکردنی و دور از دسترس بود ،اما امروزه اگر غیر از این را ببینیم تعجب خواهیم کرد.
امروزه ،قدرت رسانه های نوین و حضور در همه جا ی ارتباطات است که انسان و تمام زمینه ها از جمله آموزش را تحت تاثیر قرار
داده است (جانسون 2و همکاران ،2015 ،ص  .)985پیشرفت های فناوری افراد و در نتیجه موسسات را تحت فشار قرار می دهد تا با آگاهی از
نیاز ها به قسمتی از عصر خود تبدیل شوند(کاوس ،2015 ،3ص  .) 872در حال حاضر آموزش کالسیک سنتی به جهت شرایط جامعه اطالعاتی
مدرن متوقف شده است(کراس نووا 4و دمشکو ،2015 ،5ص  .)404سیو انگ و میواک به نقل از الیوت )2009( 6می نویسد ،استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات ،معلمان را از تدریس با استفاده از روش سنتی به سمت پیشرفت تکنولوژی و اینترنت سوق داده است (سیو انگ و میواک،
 ،2015ص  .) 294در عصر اطالعات ،که در آن رشد حجم اطالعات بسیار سریع می باشد ،ضروری است که دانش آموزان افرادی فعال باشند که
می تواند در دست یابی ،سازمان دهی ،پردازش و درونی سازی اطالعات به طور مداوم توانگر می شود به جای آن که در فرایند یادگیری یادگیرنده
ای منفعل باشد(کورت و گرکان ،2010 ،ص  .) 1153فناوری پیشرفت آموزش و پرورش را به صورت فوق العاده ای تغییر داده است(سیو انگ 7و
میواک ،2015 ،8ص  .) 294امروزه ،فناوری شیوه یادگیری افراد را تغییر داده است .مزایای استفاده از فناوری می تواند یادگیرندگان را از راه های
گوناگونی یاری دهد(جانسون و همکاران ،2015 ،ص  .)985در شرایط مدرن توسعه سریع جهان آموزش ،هر فرد یک بار در هر  2یا  3سال  ،نیاز
به باز سازی دارد(کراس نووا و دمشکو ،2015 ،ص .)404
در دو دهه گذشته ،با ورود فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی نوین ،کل نظام آموزشی دستخوش تغییرات چشم گیری شده است .این
فناوری ها رویکرد های رایج تدریس و یادگیری را دگرگون کرده اند (کلیمووا 9و کاستل ،2015 ،10ص  .)477بوران و اوسیوا به نقل از ماتوخین
و اوسیوا ( ) 2014نقل می کند ،امروزه فناوری اطالعات مدرن به بخشی جدایی ناپذیر از نظام آموزشی در تعداد کثیری از کشور های سراسر
جهان تبدیل شده است .این ایده ،اهمیت یک پارچه سازی فناوری های رایانه ای در فرایند یادگیری ،در آثار بسیاری از پژوهشگران که تمایل
علمی آن ها به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش معطوف است ،بازتاب یافته است (بوران 11و اوسیوا ،2015 ،12ص  .)178با
این وجود ،یادگیری الکترونیکی به تنهایی نمی تواند تمام نیاز های شرکت کنن دگان در فرایند آموزشی را برآورده سازد(بوران و اوسیوا،2015 ،
ص  .)178با یادگیری الکترونیکی 13صرف که تنها به استفاده از رسانه الکترونیکی در آموزش اشاره می کند ،مخالفت می شود (توسان،2015 ،14
ص.)641
در ارتباط با این خواسته های جدید بر توانایی ساخت یک مسیر یادگیری فردی تاکید شده است(کراس نووا و دمشکو ،2015 ،ص
 .)404برزگر 15و همکاران به نقل از کابرو 16و سالیناس )2000(17می نویسند ،موسسات آموزشی در حال وفق دادن فرایند های تدریس و یادگیری
خود با پیشرفت های فناوری می باشند( برزگر و همکاران .)1264 ،2012 ،ماتوخین و ژیتکووا به نقل از کالرک )2003(18می نویسد ،در حال
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حاضر ،یکی از برنامه های کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش فناوری یادگیری تلفیقی 1می باشد .یادگیری تلفیقی ترکیبی
از یادگیری چهره به چهره 2با آموزش مبتنی بر اینترنت ،به ویژه نسل دوم که به شرکت کنندگان اجازه همکاری در روند آموزشی را می دهد،
می باشد .یادگیری تلفیقی آموزشی است که  %30تا  %79زمان آموزش آن به صورت برخط باشد ( ماتوخین 3و ژیتکووا ،2015 ،4ص .)183
سیستم یادگیری الکترونیکی در محیط یادگیری تلفیقی مزایای یادگیری کالسی و برخط را در ارائه محتوا ،فعالیت ها و اندازه گیری و ارزیابی
ادغام می کند(کورانیکیچ 5وکالیسنگ ،2015 ،6ص  .)806در این پژوهش قصد بر آن است تا تعیین شود آیا آموزش هیبریدی را می توان به
عنوان روشی نوین و موثر در یادگیری به شمار آورد.
یافته ها
در عصر فنّاوری و دوره ای که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به یکی از ارکان اساسی زندگی در جوامع بشری مبدل شده
است ،آموزش وپرورش به عنوان مبدأ تحوالت در هر جامعه ای ملزم به آموزش و به کارگیری این فناوری های نوین در امر آموزش است(موحدی
وهمکاران ،1394 ،ص  .)8استفاده از فناوری و آموزش مجازی ،دروازه های نوینی را برای ارتقای آموزش گشوده است(حاج رضایی و دیگران،
 ،1394ص  .)50بنی هاشم و همکاران به نقل از گنجی و دیگران(  )1390آورده اند که ،امروزه ،تغییرات و تحوالت گسترده ی فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی ،مشکالت جدید و به تبع آن انتظارات تازه ای برای مدارس و نظام های آموزش وپرورش جهانی در پی داشته است .توسعه سریع
فنّاوری درزمینه های مختلف ،تراکم دانش ،گسترش علم ارتباطات و ظهور انواع ابزار پردازش اطالعات باعث شده است تا نیازهای جدیدی مبتنی
بر ساختار جدید اقتصادی ،فرهنگی ،علمی و آموزشی شکل گیرد .با توجه به چنین امری ،نیاز به نیروی متخصص و خالق در همه ابعاد ضروری
به نظر می رسد تا جوابگوی خواسته های دنیای مدرن باشد( بنی هاشم و همکاران ،1393 ،ص  .)114پاکدامن و کریمی به نقل از رویز)2006( 7
وهمکاران آورده اند که نفوذ فن آوری جدید به محیط های آموزشی ،روند یاددهی  -یادگیری را دگرگون ساخته و الگوهای یادگیری را متحول
نموده است .در حال حاضر ،در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقدامات چشمگیری در زمینه های آموزش الکترونیک و ارتباط از راه دور از طریق
تشکیل دانشگاه ها و کالس های مجازی صورت گرفته است .از آن جایی که یادگیری و آموزش فرایند پیچیده ای می باشد ،نمی توان آن را به
فضای کالس محدود کرد(پاکدامن و کریمی ،1394 ،ص  .)766یادگیری آنالین و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،راهکاری برای حل این
چالش ها و رفع تقاضا برای آموزش منعطف است ،اما یادگیری آنالین همانند شیوه متعارف حضوری واجد محدودیتهای بسیاری است(ثقفی،
 ،1394ص  .)254ثقفی به نقل از گراهام )2006(8آورده است ،آموزش حضوری از امتیاز حضور جمعی بهره مند می گردد ،در حالی که از زمان
کافی ،مباحث عمیق و مشارکت همه اعضا بی بهره است .در مقابل ،یادگیری تحت وب 9واجد نقاط قوت شاخصی چون انعطاف پذیری زمانی و
مکانی ،فرصت مشارکت همه فراگیران ،و بازخورد عمیق تر است(ثقفی ،1394 ،ص  .)254ثقفی به نقل از شاو 10و دیگران( )2007می نویسد که
در واقع یادگیری تحت وب ،بیش از پیش محیط های یادگیری را به فضاهای شخصی ،انعطاف پذیر ،و اجتماعی سوق داده است(ثقفی،1394 ،
ص  .)254عجم به نقل از سراجی( )1386می نویسد ،گسترش محیط های الکترونیکی در تمام ابعاد زندگی انسان دگرگونی های اساسی به بار
آورده است .استفاده از فن آوری های جدید الکترونیکی در عرصه آموزش به طور اعم و برنامه درسی به طور اخص ،تغییرات مهمی در ماهیت
یادگیری دانشجویان به وجود آورده و به نقل از عطاران( )1383آورده که عصر اطالعات و یادگیری های الکترونیکی ،برنامه ریزان درسی را به
تجدیدنظر در تجربه آموزشی وادار می کنند( عجم ،1394 ،ص .)196
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با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش وپرورش فعالیت های خود را به سمت استفاده از آموزش الکترونیکی سوق داد و این نوع
از آموزش به یکی از اجزای الینفک آموزش در نظام آموزش رسمی بسیاری از کشورها تبدیل شد .اقبال عمومی به سوی آموزش الکترونیکی تا
جایی پیش رفت که برخی ،مزایای آموزش سنتی و رو در رو را نادیده گرفته و آموزش الکترونیکی را تنها راه آموزش برای یادگیری پایدار در
سطح آموزش رسمی قلمداد می کردند(موحدی وهمکاران ،1394 ،ص  .)8پاکدامن و کریمی به نقل از معظمی 1و دیگران( )2014آورده اند که
تعامل اجتماعی جزء مهمی در بسیاری از موقعیت های آموزشی به شمار می رود و ضروری است که در نظام آموزش الکترونیکی نیز مورد توجه
قرار گیرد .تعامل نه تنها به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط ،بلکه بخش اصلی یادگیری به شمار می رود(پاکدامن و کریمی ،1394 ،ص .)766
عجم به نقل از مارش )2009(2می نویسد که این پدیده ،باعث شده است که جنبه های اخالقی ،معنوی و اجتماعی انسان کم رنگ شود .بنابراین،
آینده فقط متکی بر اطالعات و فن آوری های جدید نخواهد بود و بدون قضاوت ها ی عقالنی و اخالقی ،عصر اطالعات و فن آوری ،عصر جهالت
و بی خبری است(عجم ،1394 ،ص  .)196عجم به نقل از رحیمی دوست( )1386آورده است که پروژه های یادگیری الکترونیکی صرف ،به همان
سرعتی که اوج گرفته و گسترش یافته اند ،با شکست مواجه شدند(عجم ،1394 ،ص  .)196عجم دالیل مختلفی برای عدم موفقیت دوره های
یادگیری الکترونیکی ذکر شده است که از آن جمله عجم به نقل از فوک 3و دیگران(  )2005به عدم توانایی دانشجویان در زمینه مدیریت زمان و
حفظ و نگهداری خود انگیزشی( عجم ،1394 ،ص  ،)196او به نقل از لو )2008 (4سرعت پایین اتصال به اینترنت ،فرسایش انگیزه دانشجویان در
محیط مجازی ،عدم احساس تعلق به جمع و گروه و همچنین ترجیحات اساتید و دانشجویان برای استفاده از ارتباطات رو در روی حضوری و
برقراری تعامالت اجتماعی واقعی بین دانشجویان و اساتید با یکدیگر( عجم ،1394 ،ص  ،)196او به نقل از بهاتی 5و دیگران(  )2005فقدان فرصت
برای بحث درباره موضوعات وابسته به موقعیت ،فقدان توضیحات معلم ،فقدان بیان بصری واقعی ،فقدان فهم زمینه و فضای حاکم بر هر فرد (
عجم ،1394 ،ص  )196اشاره کرد .عجم به نقل از مارش )2009 (6می نویسد که به دلیل چنین مشکالتی که به واسطه یادگیری الکترونیکی
صرف به وجود آمده است ،افرادی مثل رید )2000(7و وست بری ،)2000(8معتقدند که مدارس و دانشگاه ها هم چنان به صورت حضوری و به
طور مداوم به کارشان ادامه خواهند داد و ورود فناوری های الکترونیکی باعث عدم حضور واقعی یادگیرندگان در مدارس و دانشگاه ها نخواهد
شد( عجم ،1394 ،ص  .)196عجم به نقل از مور 9و گای )2006 (10می نویسد که در سال های اخیر تغییرات و نوآوری های جدید در برنامه
درسی آموزش عالی جهان فرصت ها ی آموزشی بی شماری را برای یادگیرندگان فراهم کرده است به طوری که آن ها می توانند در کالس ها ی
درس ،چهره به چهره همراه با دوره ها ی آموزشی برخط ،کاربرد ابزارهایی مانند؛ وبالگ ،کالس ها ی مجازی ،تخته های بحث و تاالرهای گفتگو
به یادگیری بپردازند .این شکل یادگیری به عنوان یادگیری ترکیبی شناخته شده است( عجم ،1394 ،ص  .)196ثقفی به نقل از روز 11و
رای )2011(12آورده است که در واکنش به ضعف های روش یادگیری تمام آنالین ،مانند عدم حس تعلق به محیط اجتماعی دانشگاه ،مدل های
یادگیری مرکب در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته اند(ثقفی ،1394 ،ص  .)254ثقفی به نقل از کراس )2006(13می نویسد که یادگیری
مرکب به جای اتکا بر مواد آموزشی و محیط های رسمی و مرسوم ،متکی بر تجربه و به اشتراک گذاری دانش و میل به محیط های غیر رسمی
دارد(ثقفی ،1394 ،ص  .)255ثقفی به نقل از جاکمس )2006(14می نویسد ،این یادگیری ،آیینه فرایند واقعی یادگیری نزد فراگیران است.
یادگیری می تواند به صورت فرایندی فردی و جمعی در نظر گرفته شود که یکدیگر را در رویکردی ترکیبی تکمیل می کنند(ثقفی ،1394 ،ص
 .)255به طور کلی یادگیری مرکب نمایانگر نحوه ایجاد پلی ارتباطی بین ابعاد مکان و زمان به کمک فناوری چند رسانه ای است(ثقفی،1394 ،
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ص  .)255عجم به نقل از گاریسون 1و کانوکا )2004 (2می نویسد که یادگیری ترکیبی رویکردی است که اشکال سنتی یادگیری در کالس درس
همچون کارآمدی و فرصت های تعامل ،مشارکت و اجتماعی شدن کالس درس را با وقایع و فعالیت های مختلف یادگیری الکترونیکی و امکانات
یادگیری فعال غنی شده محیط برخط ترکیب می کند( عجم ،1394 ،ص  .)196بنی هاشم و همکاران به نقل از وانگ 3و جوردن )2008(4و
رووای )2004(5آورده اند که یادگیری تلفیقی آمیزه ای از آموزش چهره به چهره ،یادگیری همزمان و ناهمزمان الکترونیکی و غیر الکترونیکی
است که هدف آن بهینه سازی بازدهی آموزش همراه با کاهش هزینه هاست .در این محیط تعامالت و ارتباطات اجتماعی تسهیل می شوند،
بسیاری از مشکالت آموزشی سنتی کاهش می یابند و برای یادگیرندگان محیطی انعطاف پذیر و راحت ،درعین حال بهره مند از مزایای آموزشی
چهره به چهره ایجاد می شود(بنی هاشم و همکاران ،1393 ،ص  .)116ثقفی به نقل از خود ( )2013می نویسد ،هدف یادگیری مرکب ارتقا تجربه
یادگیری از طریق انتخاب فعالیت های یادگیری متناسب با محیط های آموزشی حضوری و مجازی است تا موجب افزایش مزایا و کاهش محدودیت
های موجود در این محیط ها گردد(ثقفی ،1394 ،ص .)254
در ادبیات آموزشی مدرن سه نوع محیط آموزشی اصلی توصیف شده است :یادگیری از دور یا برخط ،چهره به چهره در کالس های
سنتی و یادگیری برخط چهره به چهره یا کالس مجازی زنده .یادگیری چهره به چهره در کالس درس سنتی بدان معنی است که دانش آموزان
و معلم در یک زمان در یک مکان قرار دارند(پروهورتس 6و پلک هانوا ،2015 ،7ص  .)3819در سیسستم یادگیری سنتی اهداف اصلی بر دست
یابی به دانش متمرکز شده بود(دینا 8و سیورنی ،2013 ،9ص  .)249چالش اصلی در برابر روش های سنتی این است که گرچه ،بحث آزاد در
کالس می تواند ایده ها و سواالت جدید زیادی را مطرح کند اما ،با توجه به فقدان وقت خیلی از آن ها نادیده گرفته می شوند(مظلومیان و
همکاران ،2012 ،ص .)1217
امروزه ،قدرت رسانه های نوین و حضور در همه جا ی ارتباطات است که انسان و تمام زمینه ها از جمله آموزش را تحت تاثیر قرار
داده است (جانسون 10و همکاران ،2015 ،ص  .)985پیشرفت های فناوری افراد و در نتیجه موسسات را تحت فشار قرار می دهد تا با آگاهی از
نیاز ها به قسمتی از عصر خود تبدیل شوند(کاوس ،2015 ،11ص  .)872در حال حاضر آموزش کالسیک سنتی به جهت شرایط جامعه اطالعاتی
مدرن متوقف شده است(کراس نووا 12و دمشکو ،2015 ،13ص .)404
امروزه ،فناوری شیوه یادگیری افراد را تغییر داده است .مزایای استفاده از فناوری می تواند یادگیرندگان را از راه های گوناگونی یاری
دهد(جانسون و همکاران ،2015 ،ص  .)985در شرایط مدرن ت وسعه سریع جهان آموزش ،هر فرد یک بار در هر  2یا  3سال  ،نیاز به باز سازی
دارد(کراس نووا و دمشکو ،2015 ،ص  .)404توسعه جامعه مدرن در عصر اطالعات اتفاق افتاد ،جایی که استعمال فناوری اطالعات و ارتباطات در
بسیاری از نواحی فعالیت های انسانی ،از جمله آموزش و پرورش به مشخص بود ( ماتوخین 14و ژیتکووا ،2015 ،15ص  .)183در دو دهه گذشته،
با ورود فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی نوین ،کل نظام آموزشی دستخوش تغییرات چشم گیری شده است .این فناوری ها رویکرد های رایج
تدریس و یادگیری را دگرگون کرده اند (کلیمووا 16و کاستل ،2015 ،17ص .)477
یادگیری الکترونیکی محیطی موثر برای دسترسی معلمان به همراه دانش آموزان به شرایط بهتر آموزشی مهیا می کند(مظلومیان و
همکاران ،2012 ،ص  .) 1217یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از شکل های فناوری اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است که امروزه
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در روند تدریس به اجرا در آمده است(بوران و اوسیوا ،2015 ،ص  .)178مظلومیان و همکاران به نقل از کیگن )2004(1و کایا )2002(2می نویسد،
آموزش از طریق الکترونیکی به عنوان آموزشی تعریف شده است که فناوری های دیگر کمک می کنند تا به دانش آموزانی که در موقعیت های
دور قرار دارند را ت شویق به تعامل با هم کالسی های خودبه واسطه فناوری های خاص نمایند(مظلومیان و همکاران ،2012 ،ص .)1217
به عبارت دیگر می توان گفت ،یادگیری الکترونیکی به معنای آوردن یادگیری برای مردم است ،نه مردم برای یادگیری می باشد.
یادگیری الکترونیکی روش های آموزشی رایج را کامل می کند ،در حالی که در برخی موارد آن ها را جایگزین می کند .به گفته کوز،)2010(3
یادگیری الکترونیکی می تواند انعطاف پذیری مورد نیاز در محیط آموزشی را مهیا کند که محیط های آموزشی دیگر فاقد آن می باشند .به عالوه،
فناوری آموزش الکترونیکی می تواند به معلمان و دانش آموزان کمک کند تا وظیفه خود را موثر تر انجام دهند(مظلومیان و همکاران ،2012 ،ص
.)1217
ابرر 4و ارکوالر 5به نقل از اسابر 6و انگواه )2007(7و شفیق 8و همکاران( )2010می نویسد ،توسعه دهندگان آموزش الکترونیکی و
مدرسان دوره باید خود را از تغییرات موجود در اولویت های کاربران ،موضوعات فناورانه و ابزار های نوین در دسترس مطلع سازند تا قادر باشند
که نحوه سود بردن از آن ها را تعیین کنند(ابرر و ارکوالر ،2013 ،ص  .)2125مواد آموزشی گوناگون شامل ،ویدیو ها ،ویالگ ها ،انجمن های
برخط و دیگر ابزار های دیجیتال فرصت هایی را برای تمرین دانش آموزان در بیرون از کالس مهیا می کنند(توسان ،2015 ،9ص .)641جانسون
به نقل از جهان آموزش ) 2013(10می نویسد ،ابزار های رسانه های اجتماعی ،مثل ،فیسبوک ،می تواند به معلم کمک کند تا والدین را آگاه نگه
دارد(جانسون و همکاران ،2015 ،ص .)986
با این وجود ،یادگیری الکترونیکی به تنهایی نمی تواند تمام نیاز های شرکت کنندگان در فرایند آموزشی را برآورده سازد(بوران و
اوسیوا ،2015 ،ص  .)178با یادگیری الکترونی کی صرف که تنها به استفاده از رسانه الکترونیکی در آموزش اشاره می کند ،مخالفت می شود
(توسان ،2015 ،11ص .)641این روش آموزشی مشکالتی هم دارد که روش آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد(مظلومیان و همکاران ،2012 ،ص
 .)1217هوبارد و تارک نور به نقل از ریفل 12و سیبلی ) 2005( 13می نویسد،معایب بالقوه ای در استفاده محض از یادگیری الکترونیکی وجود
داشته است (هوبارد و تارک نور ،2015 ،ص  .)515این روز ها ،باور بر این است که آموزش الکترونیکی به تعامل بین فردی صدمه وارد می کند.
در میان دیگر کاستی های این روش آموزشی ،می توان تنبلی و رو ابط غیر انسانی یا ماشینی را نام برد .با این حال ،در مقابل یادگیری الکترونیکی،
روش سنتی فاقد انعطاف پذیری در زمان و ضرورت حضور فیزیکی در کالس در بیشتر روز های هفته می باشد(مظلومیان و همکاران ،2012 ،ص
.)1217
آموزش از دور یکی از راه های مقابل با آموزش سنتی است(گوزر 14و کنر ،2014 ،15ص  .)4596آموزش از دور را می توان آموزش
انعطاف پذیر نامید ،طرح مدارس باز ،دانشگاه باز که به عنوان مدل آموزشی تعریف شده که بدون دیدن هم دیگر و با استفاده از تعدای تجهیزات
انجام می شود(مارسپ و نارین ،2009 ،ص  .)2872کاستی های روش های الکترونیکی و سنتی تالش بیشتر جهت کشف روشی بهتر را ضروری
می کند که بتواند از مزایای هر دو روش استفاده کند(مظلومیان و همکاران ،2012 ،ص  .)1217گوزر و کنر به نقل از مور 16و کیرزلی)2011( 17
آورده اند که آموزش از دور یکی از راه های متناوب مقابله با آموزش سنتی می باشد .دلیل اصلی در پس آموزش از دور مربوط به توانایی تدریس
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در زمانی است که دانش آموزان و معلم در یک مکان حضور ندارند .آن ها تاکید دارند که مردم فکر می کنند نقطه آغاز آموزش از دور اینترنت
می باشد در حالی که نقطه آغازین واقعی از طریق مکاتبه نامه بین معلم و دانش آموز رخ داد (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4596نسل اول ،روش
مکاتبه ای بودکه در آن یک بسته آموزشی از طریق ادارات پست ،ایستگاه های رادیو و تلویزیون به یادگیرنده داده می شد(مظلومیان و همکاران،
 ،2012ص  .) 1217نسل دوم ،آموزش از دور با تکنولوژی های مجرد مانند ،آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش مبتنی بر وب همراه بود(آکیاز و
سامسا ،2009 ،ص  .)1745یادگیری تلفیقی به سومین نسل از آموزش از دور اشاره می کند(آکیاز 1و سامسا ،2009 ،ص  .)1745مظلومیان و
همکاران به نقل فیپس 2و مریتیس )1999(3که از سو 4و براش )2008(5نقل کرده اند ،می نویسد ،نسل سوم آموزش از دور ،آموزش تلفیقی است
که بهترین ویژگی های دو روش قبلی را با هم ادغام می کند(.مظلومیان و همکاران ،2012 ،ص .)1217
همواره تمامی افراد بشر به دلیل محدودیت در زمان و مکان قادر به حضور در تمام نقاط زمین و آموزش دیدن نمی باشند .از طرفی
دیگر بنا ب ر همین دالیل و دالیل دیگری چون محدویت در امکانات و صرفه اقتصادی نمی توان کالس های درس را در هر نقطه بر پا نمود .به
همین جهت کارشناسان و متخصصان آموزش تصمیم به برپایی روشی جدید در آموزش گرفتند که آموزش از دور نام گرفت .این سبک از آموزش
رفته رفته و به تدریج سیر تکاملی خود را هم آهنگ با پیشرفت در ابزار های فناوری طی نمود و با توجه به ظهور و رواج اینترنت و وسایل حمل
و نقل تصمیم به برپایی سبکی دیگر تحت عنوان روش تلفیقی گرفتند.
ماتوخین و ژیتکووا به نقل از کالرک )2003(6می نویسد ،در حال حاضر ،یکی از برنامه های کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش و پرورش فناوری یادگیری تلفیقی می باشد .یادگیری تلفیقی ترکیبی از یادگیری چهره به چهره با آموزش مبتنی بر اینترنت ،به ویژه
نسل دوم که به شرکت کنندگان اجازه همکاری در روند آموزشی را می دهد ،می باشد .یادگیری تلفیقی آموزشی است که  %30تا  %79زمان
آموزش آن به صورت برخط باشد ( ماتوخین 7و ژیتکووا ،2015 ،8ص .)183
گوگل سکوالر 9یکی از خدمات گوگل می باشد که مقاالت منتشر شده در ژورنال های پژوهشی را فهرست می کند و شما را برای
جستجو ما بین مقاالت مهیا می سازد .بر اساس نتایج جستجو در گوگل سکوالر ،پی برده شد که یادگیری تلفیقی برای اولین بار در ابتدای سال
 2000استفاده شده است .بر همین اساس گوزر 10و کنر ) 2013( 11تاریخچه محدودی را برای یادگیری تلفیقی در نظر گرفته و ابتدای آن را به
سال های  1999و  2000مربوط می دانند (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4597گوزر و کنر به نقل از مور و کیرزلی ( )2011می نویسند که آموزش
از دور در  5نسل دسته بندی می شود که شام ل :مکاتبات ،پخش رادیو و تلویزیون ،دانشگاه های باز ،سخنرانی از دور و اینترنت و وب می باشد.
ایده اصلی آموزش از دور ،توانایی تدریس و یادگیری با وجود حضور معلم و دانش آموزان در مکان های مختلف ،در پس تمام نسل های آموزش
از دور به چشم می خورد (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4596گوزر و کنر در پژوهش خود یادگیری تلفیقی را در دو دوره گذشته و حال طبقه بندی
می کنند (البته با توجه به این که این پژوهش در سال  2012انجام شده است تنها مقاالتی که تا آن تاریخ به چاپ رسیده اند را مورد بررسی
قرار داده است، .ن ها در این بررسی پژوهش های انجام شده در ارتباط با یادگیری تلفیقی را از سال  1999تا سال  2009در گروه گذشته و از
سال  2010تا سال  2012را در زمره پژوهش های حال گروه بندی نموده اند .همچنین آن ها در ادامه این بررسی ها و طبقه بندی ها گروه
پژوهش های گذشته را در سه زیر گروه دیگر طبقه بندی کرده اند .زیر طبقه اول گروه گذشته ،از سال  1999تا سال  2002را در بر می گیرد،
دوران تالش های اولیه می نامند .زیر طبقه دوم گروه گذشته ،از سال  2003تا سال  2006را در بر می گیرد ،دوران تعریف می نامند .زیر طبقه
اول گروه گذشته ،از سال  2007تا سال  2009را شامل می شود ،دوران محبوبیت می نامند (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4597دوره تالش های
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اولیه پژوهش هایی را در بر می گیرد که از یادگیری تلفیقی به عنوان یک ایده حمایت از یادگیری برخط به کمک یادگیری چهره به چهره سنتی
در نظر گرفته شده است اما تعریف دقیقی از یادگیری تلفیقی وجود ندارد (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4598گوزر و کنر به نقل از اندرسون

1

( )2008به نقل از االی ) 2002( 2می نویسد که گسترش اینترنت ،محبوبیت آموزش از دور را افزایش داد و فناوری های جدیدی مانند آموزش
برخط و یادگیری الکترونیکی یا یادگیری مبتنی بر وب را ایجاد نمود .یادگیری برخط به استفاده از اینترنت به منظور دسترسی به مواد آموزشی،
تعامل با محتوا ،آموزگاران و دیگر یادگیرندگان تعریف شده است (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4596گوزر و کنر به نقل از کونی 3و همکاران ()2000
می نویسد که اولین تالش ها بر روی یادگیری تلفیقی در سال  2000آغاز شد .کونی و همکاران یکی از اولین بررسی هایی که از اصطالح یادگیری
تلفیقی استفاده می کرد را انجام دادند .آن ها قصد داشتند تا عناصر بازی و کار را در یک مهد کودک به جهت دست یابی به فعالیت های تلفیقی
ترکیب کنند .با وجود این که بررسی های آن سال های کونی و همکاران از استفاده عمومی یادگیری تلفیقی به دور می باشد ،هنوز هم به منظور
کاربرد یادگیری تلفیقی دارای اهمیت است (گوزر و کنر ،2013 ،ص .)4597
جانسون به نقل از کالیسنگ 4و کورانیکیچ )2012( 5و سانگ کرام )2012(6می نویسد ،تعداد زیادی از محققان اعتقاد دارند که در بین
تاکتیک های یادگیری ،یادگیری تلفیقی مناسب ترین روش آموزشی می باشد(جانسون و همکاران ،2015 ،ص  .)985سیستم یادگیری الکترونیکی
در محیط یادگیری تلفیقی مزایای یادگیری کالسی و برخط را در ارائه محتوا ،فعالیت ها و اندازه گیری و ارزیابی ادغام می کند(کورانیکیچ

7

وکالیسنگ ،2015 ،8ص  .)806جانسون به نقل از کوبلیچ 9و الروین )2014(10می نویسد ،تعداد گوناگونی نرم افزار و برنامه کاربردی جهت حمایت
تدریس و یادگیری برای ارتقا ارتباط در محیط آموزشی وجود دارد .بنابراین ،سرپرستان باید یک برنامه کاربردی مناسب را برای استفاده بچه ها
در نظر بگیرند و انتخاب کنند(جانسون و همکاران ،2015 ،ص  .)986امیدوار کننده ترین فناوری آموزش الکترونیکی ،یادگیری تلفیقی می باشد
که آموزش برخط و ترکیبی را با هم ترکیب می نماید(کراس نووا.)401 ،2015 ،
در سال های اخیر مفهوم یادگیری تلفیقی به طور فعال مورد بحث قرار گرفته است(پروهورتس 11و پلک هانوا ،2015 ،12ص .)3819
ادبیات فاقد تعریفی صریح و مستقل از مفهومی است که مطابق با دنیای آینده باشد(ده ناد 13و همکاران ،2014 ،ص  .)5185یادگیری تلفیقی در
سر تا سر دنیا در حال انتشار است(نازارنکو ،2014 ،14ص  .)53یادگیری پیوندی اصطالح دیگری است که هم معنی با یادگیری تلفیقی استفاده
شده است(آکیاز و همکاران ،2009 ،ص  .)1745سال های  2003تا  2006را دوران تعریف نامیده اند چرا که بیشترین تعداد مقاالت ذکر شده
در این دوران به دنبال تعریف یادگیری تلفیقی می باشند (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4598باریوس و همکاران به نقل از گریسون 15و وان)2008(16
می نویسد ،یادگیری تلفیقی در اواخر دهه  1990به عنوان اصطالحی که به رویکردی تازه در آموزش و پرورش اشاره می کرد پدیدار شد که
آموزش چهره به چهره سنتی را با آموزش برخط مخلوط می کرد(باریوس و همکاران .)1259 ،2015 ،گوزر و کنر به نقل از گریسون 17و کانوکا

18

( ) 2004می نویسد ،یادگیری تلفیقی ،ادغام متفکرانه تجربه های یادگیری چهره به چهره کالس درس با تجربه های یادگیری برخط می باشد
(گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4598یادگیری تلفیقی را می توان نوعی از یادگیری الکترونیکی یا گسترش آن در نظر گرفت که تفاوت اصلی آن در
ضرورت ارتباط چهره به چهره دانش آموزان با هم و با آموزگار دانست ( ماتوخین 19و ژیتکووا ،2015 ،20ص  .)184کلیمووا و کاستل به نقل از
سوردن ( ) 2012می نویسد ،یادگیری تلفیقی ،ترکیب محض یادگیری برخط و چهره به چهره نیست .کلیمووا و کاستل به نقل از کلیمووا و
15

8

1

16

9

2

Garrison
Vaughan
17
Garrison
18
Kanuka
19
Matukhin
20
Zhitkova

www.SID.ir

Khlaisang
Cubelic
10
Larwin
11
Prohorets
12
Plekhanova
13
Dehnad
14
Nazarenko

Anderson
Ally
3
Cooney
4
Khlaisang
5
Koraneekij
6
Songkram
7
Koraneekij

Archive of SID

پولوا )2011(1و پاریس ) 2001(2می نویسد ،این ترکیبی از روش های آموزشی ،که بهترین روش انتقال را برای دست یابی موفقیت آمیز به اهداف
یادگیری مورد استعمال قرار می دهد .در آن نه تنها به یک معلم با تجربه و منعطف بلکه به یک یادگیرنده خود تنظیم و مستقل نیاز داریم
(کلیمووا و کاستل ،2015 ،ص  .)478بوران و اوسیوا به نقل از ماتوخین و آبسکوف )2014(3می نویسد ،تعداد زیادی از پژوهشگران یادگیری
تلفیقی را تحت عنوان ،روشی آموزشی که مزایای یادگیری الکترونیکی و کالسی را در هم می آمیزد ،تعریف کرده اند (بوران و اوسیوا ،2015 ،ص
 .)178گوزر و کنر به نقل از راسل 4و گراهام ) 2003( 5در تعریف یادگیری تلفیقی می نویسد که یادگیری تلفیقی ترکیبی از سیستم چهره به
چهره با سیستم انتقال از دور می باشد  ...امام بیشتر از نمایش یک صفحه از یک سایت در پرده کالس می باشد  ...آن هایی که از یادگیری تلفیقی
استفاده می کنند تالش دارند تا مزایای روش های چهره به چهره و بر خط را به حداکثر برسانند (گوزر و کنر ،2013 ،ص  .)4598هوبارد و تارک
نور به نقل از الیور 6و تریگول ) 2005(7می نویسد ،روش یادگیری تلفیقی را به عنوان ترکیبی منسجم از هر دو روش یادگیری ،مانند یادگیری
چهره به چهره و روش یادگیری مجازی مبتنی بر وب ،دسته بندی می کند(هوبارد و تارک نور ،2015 ،ص  .)515کلیمووا و کاستل به نقل از
وایت الک 8و جلفز ) 2003(9می نویسد ،اکنون اصطالح یادگیری تلفیقی به طور متداول به ویژه در سازمان ها و موقعیت های آموزشی باالتر
استفاده می شود .تعریف این اصطالح از زمانی که با شیوه های گوناگون توسط افراد مختلف استفاده شده است کامال دشوار می باشد .روی هم
رفته ،سه معنی رایج برای یادگیری پیوندی وجود دارد .کلیمووا و کاستل به نقل از دریس کول )2002(10رایج ترین تعاریف را به شرح زیر می
داند:
 .1ادغام روش های برخط مبتنی وب با یادگیری سنتی
 .2ترکیب ابزار و رسانه های به کار رفته در محیط یادگیری الکترونیکی
 . 3ترکیب تعدادی از روش های آموزش و یادگیری صرف نظر از فناوری های استفاده شده (کلیمووا و کاستل ،2015 ،ص .)480
یادگیری تلفیقی یک سیستم آموزش ترکیبی است که روش های متعدد آموزشی ،یادگیری های گوناگون از دور و یادگیری در کالس
درس را با هم ادغام می کند(شفیق 11و همکاران ،2014 ،ص  .)1546آموزش تلفیقی به عنوان ترکیبی از آموزش سنتی چهره به چهره با آموزش
از دور و برخط درک شده است(باریوس و همکاران .)1259 ،2015 ،کراس نووا به نقل از گوزر 12و کانر )2013(13می نویسد ،یادگیری تلفیقی را
می توان به عنوان روش آموزشی تعریف کرد که موثرترین تکنیک های آموزش چهره به چهره را با همکاری تعاونی بر خط ترکیب می کند ،هر
دو متشکل از نظامی می باشدکه توابع در ارتباطی پایدار و به شکل یک کل واحد هستند(کراس نووا.)401 ،2015 ،
یادگیری ترکیبی به عنوان ترکیبی از چندین رویکرد یادگیری شناخته شده است .پروهورتس و پلک هانوا به نقل از دریس کول 14و
کارلینر ) 2005( 15آورده است ،یادگیری تلفیقی ادغام روش های تعامل برخط و برون خط می باشد ،بنابراین می تواند مواد را در قالب نا همگام
به همان خوبی قالب هم گام ارائه کند (پروهورتس و پلک هانوا ،2015 ،ص  .)3819یادگیری تلفیقی ،حالتی انعطاف پذیر ،پیوندی ،مخلوط و یا
توزیع شده از یادگیری می باشد(جانسون و همکاران ،2015 ،ص  .)985پروهورتس و پلک هانوا به نقل از بادی 16و همکاران( )2013یادگیری
تلفیقی را به عنوان ترکیبی از بهترین آموزش های چهره به چهره و برخط تعریف می کند تا نتایج را بهبود و دسترسی از طریقی مقرون به صرفه
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افزایش یابد (پروهورتس و پلک هانوا ،2015 ،ص  .)3819پروهورتس و پلک هانوا به نقل از مالسوچی 1و همکاران ( )2011می نویسد ،یادگیری
تلفیقی ترکیبی از چندین روش یادگیری می باشد .همچنین احتمال دارد این روش شامل ترکیبی از کالس چهره به چهره ،یادگیری خود گام و
کالس برخط باشد (پروهورتس و پلک هانوا ،2015 ،ص  .)3819یادگیری تلفیقی می تواند به به درک بیشتر یادگیرنده از یادگیری برخط و سنتی
کمک کند .دلیل این امر این است که یادگیری تلفیقی برای یادگیرندگان تجارب غنی یادگیری را تدارک می بیند(جانسون و همکاران،2015 ،
ص  .)985پروهورتس و پلک هانوا به نقل از کلینک ) 2006( 2می نویسد ،یادگیری تلفیقی در هم آمیختن متفکرانه تجارب آموزش چهره به چهره
کالسی با تجارب یادگیری برخط می باشد (پروهورتس و پلک هانوا ،2015 ،ص .)3819
ادبیات ،چرایی استفاده مردم از یادگیری تلفیقی را گزارش داده است(سیو انگ و میواک ،2015 ،ص  .)295یادگیری تلفیقی در آموزش
عالی متداول شده است و دلیل آن در انعطاف پذیری مربیان در جهت ادغام فناوری آموزشی با تدریس می باشد(کورانیکیچ وکالیسنگ،2015 ،
ص  .)806سیو انگ و میواک به نقل از وانگ و همکاران( ) 2009می نویسد ،مربیان مختلف جهت ایجاد بهترین مدل یادگیری برای دانش آموزان
شان ،درس های خود را به دالیل مختلف ترکیب کردند تا کارآمد ترین محیط یادگیری را خلق کنند(سیو انگ و میواک ،2015 ،ص .)295
همچنین ،مربیان می توانند تدریس موثرتری را با اجرای روش دانش آموز محور ارائه کنند (کورانیکیچ وکالیسنگ ،2015 ،ص  .)806سیو انگ و
میواک به نقل از وانگ 3و همکاران( )2009می نویسد ،مربیان به منظور بیشینه ساختن مزایای یادگیری چهره به چهره سنتی و یادگیری برخط
از یادگیری تلفیقی استفاده کردند(سیو انگ و میواک ،2015 ،ص  .)295دانش آموزان می توانند در هر زمانی و در هر مکانی به محتوا دسترسی
پیدا کنند و آن را مطالعه کنند (کورانیکیچ وکالیسنگ ،2015 ،ص  .)806سیو انگ و میواک به نقل از ابوریسد )2013(4و گونزالکس)2013(5
می نویسد ،دالیل ارائه شده بودند انعطاف پذیری که یادگیری تلفیقی ایجاد می کرد ،سیو انگ و میواک به نقل از آداس 6و آیدا )2013(7می
نویسد ،ایجاد عالقه به مطالعه ،سیو انگ و میواک به نقل از پیرسی ،)2009(8با درس های جالب ،سیو انگ و میواک به نقل از وانگ و
همکاران( ،)2009پاالک 9و والس ،)2009( 10الیس و همکاران (،)2006جهت افزایش ارتباط ،سیو انگ و میواک به نقل از مورری ،)2000(11برای
شبکه های اجتماعی ،به نقل از ابوریسد( )2013و پیپ ،)2010(12جهت توسعه مهارت های یادگیری مستقل ،به نقل از ابوریسد( )2013و فیلیم
بن ،)2008(13جهت افزایش دسترسی به مواد آموزشی ،به نقل از ابوریسد( ،)2013اندرسون )2007(14و الیس 15و همکاران (،)2006جهت حمایت
تعاون ،به نقل از آیدل 16من( )2013و لیسنر ،)2009(17جهت برانگیختن دانش آموزان ،به نقل از ورناداکیس 18و همکاران( ،)2011ایجاد محیط
یادگیری دانش آموز محور ،به نقل از موالما ،) 2010(19جهت حمایت از رویکرد های تدریس موجود و و ایجاد راه حل های شایسته انفرادی(سیو
انگ و میواک ،2015 ،ص  .)295سیو انگ و میواک به نقل از الیس و همکاران ( )2006می نویسد ،همچنین مطالعات نشان داده است که معلمان
از فناوری استفاده می کنند تا تعاون دانش آموزان ،آموزش پروژه محور و حل مساله را حمایت کنند(سیو انگ و میواک ،2015 ،ص  ، )295به
نقل از لیسنر( )2009و پیپ( )2010می نویسد ،زمان کالس را کاهش می دهد(سیو انگ و میواک ،2015 ،ص  .)295پروهورتس و پلک هانوا به
نقل از بادی و همکاران ( )2013مزایای یادگیری تلفیقی را به شکل زیر مطرح می کنند:
دانش آموزان تجربه مثبتی بدست آورده و به یادگیری و آموزش به واسطه فناوری گرایش می یابند ،سبک های مختلف یادگیری را
پشتیبانی می کند ،نتایج بهبود یافته یادگیری را می پرو راند و تعامل میان یادگیرندگان ،بین دانش آموزان و معلمان ،همچنین با کارشناسان و
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جوامع بیرونی و منابع مختلف یادگیری را افزایش می دهد ،انعطاف ایجاد کرده و زمان بیشتری برای انعکاس در بحث های برخط فراهم می نماید،
محیط یادگیری فعال تر و تعاملی را فراهم کرده که س طوح باالتری از عالقه را نتیجه می دهد ،اهمیت طراحی آموزشی را برای دستاورد های
یادگیری مطلوب برجسته می کند ،فرصتی دوباره برای طراحی اساسی روش های یادگیری و آموزشی فراهم می نماید تا افزایش تاثیر ،راحتی و
کارایی را تحقق بخشد ،راه های بهتری جهت رسیدگی به نیاز ه ای متعدد فراگیران و سبک های آموزشی و همچنین مبنای آموزشی قوی برای
دانش آموزان درگیر و پایدار مهیا می نماید (پروهورتس و پلک هانوا ،2015 ،ص .)3819
ماولن و ابراهیم به نقل از وان )2007(1می نویسند ،هدف این دوره های یادگیری ترکیبی الحاق بهترین ویژگی های یادگیری کالسی
با بهترین ویژگی های یادگیری برخط به منظور ترویج فعال فرصت های یادگیری خود راهبر با افزودن انعطاف پذیری می باشد(ماولن و ابراهیم،
 ،2012ص  .) 563هدف یادگیری تلفیقی ،ایجاد فرایند یادگیری موثرتر با استفاده از انتقال قسمتی از آموزش به محیط الکترونیکی می باشد .این
روش اجازه می دهد تا چهار چوب یادگیری نه تنها از نظر تعداد دانش آموزان بلکه از نظر فضا و مکان نیز گسترش پیدا کند و یادگیری همیشه
و در همه جا در دسترس باشد .انتقال محتوا از کتاب به محتوای فعال یکی از مزیت های اصلی یادگیری تلفیقی می باشد .کراس نووا و دمشکو
به نقل از کول 2و فاستر ) 2008(3می نویسد ،دانش آموزان می توانند در هر زمان مناسبی در خارج از کالس مطالعه کنند و در نتیجه کارایی
آموزش را افزایش دهند .تعداد زیادی از معلمان دریافته اند که اجازه دادن به دانش آموزان جهت درگیری با مواد آموزشی در بیرون از کالس ،آن
ها می توانند زمان ذخیره کنند و یادگیری دانش آموزان را افزایش دهند و این اجازه را به آن ها می دهد تا از زمان کالس چهره به چهره برای
عیب یابی استفاده کنند(کراس نووا و دمشکو ،2015 ،ص  .)405انواع گوناگونی از تکالیف اجزای برخط دوره تلفیقی در هم در حذف شکاف های
دانشی و هم مطالعه عمیق مواد آموزشی شرکت می نمایند .این رویکرد اعتماد به نفس دانش آموزان را بسط می دهد آن ها باید سطح مناسبی
از مشکل را تعریف نمایند و گزینه درست را انتخاب کنند(کراس نووا.)401 ،2015 ،
در سال های اخیر تعداد موسسات آموزش عالی ارائه دهن ده دوره های یادگیری تلفیقی به صورت قابل توجه ی افزایش یافته
است(باریوس 4و همکاران.)1259 ،2015 ،کراس نووا به نقل از لیتل جان 5و پگلر )2007(6می نویسد ،مدرسان درباره یادگیری تلفیقی هم چنان
که ابعاد تازه ای را به یادگیری اضافه می کند بسیار خوش بین هستند چون که ادغام زمان ،فضا و رسانه امکانات تازه ای را به انواع فعالیت هایی
دانش آموزی که می توانند انجام دهند و راه هایی که می توانند با استفاده از لوازم الکترونیکی در دسترس مشارکت کنند را ارائه می دهد(کراس
نووا.)401 ،2015 ،
ماولن و ابراهیم به نقل از آزگاسورپ 7و گراهام )2003(8می نویسند ،می توان محیط یادگیری تلفیقی را به عنوان بهترین موقعیت دو
دنیای برخط و چهره به چهره پیشنهاد داد(ماولن و ابراهیم ،2012 ،ص  .) 563مهم این است که دانش آموزان توانایی انتخاب دارند که بطور
اساسی پایه هر نوع خالقیتی می باشد .به عالوه ،افراد و قتی بیش از یک رسانه برای استفاده دارند بهتر یاد می گیرند(کراس نووا.)401 ،2015 ،
ارتقا روش ها و فناوری های درگیر یادگیری تلفیقی نقش معلم در روند تدریس را به خوبی تغییر می دهد .معلم موقعیت برجسته خود را از دست
می دهد و رهبر شرکت کنند گان می شود .به عالوه نه تنها نقش معلم تغییر کرده است ،بلکه کلمه معلم تبدیل به مربی 9شده است(کراس نووا
و دمشکو ،2015 ،ص  .)406ماولن و ابراهیم به نقل از آزگاسورپ و گراهام ( )2003می نویسند ،یادگیری تلفیقی محیط یادگیری برخط را بدون
از دست رفتن تعامل رو در رو ادغام می کند(ماولن و ابراهیم ،2012 ،ص  .)563دانش آموزان ضعیف فرصت دارند تا ابتدا برخی از تکالیف ساده
را انجام دهند ،در حال که دانش آموزان قوی فرصت دارند مستقیما به سراغ تکالیف بسیار پیچیده بروند(کراس نووا .)401 ،2015 ،یادگیری
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ترکیبی شامل فعالیت های خود راهبر به عالوه ادغام کالس ها ی آموزش چهره به چهره با آموزش به کمک معلم می باشد(شمس ،2013 ،1ص
 .)1588یادگیری تلفیقی امکان تغییر در سرعت خود کار و مطالعه مواد آموزشی را ایجاد می کند(کراس نووا.)401 ،2015 ،
از آن جا که محیط یادگیری تلفیقی ترکیبی از تعامل چهره به چهره و برخط را ارائه می کند ،شرکت کنند گان در این روش از مزایای
هر دو روش یادگیری سود می برند(ماولن و ابراهیم ،2012 ،ص .) 564اصطالح یادگیری تلفیقی ،عناصر آموزش چهره به چهره از جمله ،یادگیری
شخصی ،تعامل اجتماعی و برخورد مستقیم با زبان را با هم ترکیب می کند و تنوع و انعطاف پذیری بسیار بزرگ تری از یادگیری سنتی را می
پذیرد (بوران و اوسیوا ،2015 ،ص  .) 178در واقع محیط یادگیری تلفیقی با ابزار هایی جهت حمایت مهارت های عمومی دانش آموزان غنی شده
است( کاشفی 2و همکاران ،2012 ،ص  .)342یادگیری تلفیقی آموزش چهره به چهره سنتی و محیط آموزشی را به همراه انواع متنوعی از آموزش
های مبتنی بر فناوری کامل می کند(توسان ،2015 ،3ص .)641تعامل مولفه ای حیاتی در ساخت تجربه یادگیری موفق می باشد(ماولن و ابراهیم،
 ،2012ص .) 564محیط یادگیری تلفیقی برای دانش آموزان فرصت هایی را ارائه می کند تا هم از آموزش چهره به چهره و هم یادگیری الکترونیکی
سود ببرند( کاشفی و همکاران ،2012 ،ص  .) 342تعامل یادگیرنده با محتوا ،تعامل یادگیرنده با یادگیرنده و تعامل یادگیرنده با معلم می توان
موفقیت یا شکست دانش آموز را در فرایند یادگیری معین کند ،بنابراین تعامل شاخصی مهم در تعیین موفقیت آموزش برخط می باشد(ماولن و
ابراهیم ،2012 ،ص .)564
یادگیری تلفیقی ،قالبی است که به سرعت در آموزش سرتاسر دنیا در حال رشد است (نازارنکو ،2015 ،4ص .)77کراس نووا به نقل از
گوزر و کانر( )2013می نویسد ،سیستم در صورتی به طور موثر عمل می کند که اگر اجزای آن متعادل باشند و روش ها مناسب اهداف آموزشی
برنامه باشند(کراس نووا .) 401 ،2015 ،یادگیری تلفیقی در مقایسه با دوره های یادگیری سنتی تعدادی مزایا دارد .ماولن و ابراهیم به نقل از
ژوبان ،5هارتمن ،6جاج ،7موسکال 8و سورگ )2005(9می نویسند ،نخستین مزیت یادگیری تلفیقی این است که روشی امیدوار کننده برای برنامه
های آموزشی آینده می باشد که مزایایی را به دانش آموزان ،مدیران و مربیان تقدیم می کند(ماولن و ابراهیم ،2012 ،ص  .)563یکی از مزایای
یادگیری تلفیقی این است که به آسانی با نیازهای یادگیرندگان سازگار می شود .این سازگاری از راه های متفاوتی که منابع برخط متواند استفاده
شود سرچشمه می گیرد .مهم ترین مولفه یادگیری ترکیبی ،انعطاف پذیری آن می باشد .اگر معلم در حال تحصیل دوره متوجه هر گونه مساله
ای در یادگیرندگان شود ،بالفاصله می تواند این مسائل را با تغییر مواد و فعالیت های یادگیری حل کند (بوران و اوسیوا ،2015 ،ص  .)179بوران
و اوسیوا به نقل از نیزکودابوف 10و اوسیوا( ) 2015می نویسد ،مزیت دیگر آن است که دانش آموزانی که در طرح ریزی دوره درگیرند می توانند
تفکر خالق و انتقادی خود را با موفقیت رشد دهند .به عالوه ،یادگیری تلفیفی به دانش آموزان اجازه می دهد تا مستقل باشند .یادگیری مستقل،
بازخوردی پایدار بدون کمک معلم را فراهم می نماید .دانش آموزان به راحتی می توانند نتایج شان را بیابند و پیشرفت شان را ببینند .بنابراین،
نقش معلم از سخنران به تسهیل کننده تغییر می یابد که به نظارت و ارزیابی پیشرفت دانش آموزان کمک می کند و فرصتی برای ارائه مستقل
را ارائه می دهد .به عالوه ،نقش یادگیرندگان به خوبی تغییر کرده است .مزیت بزرگ ،مشارت فعال یادگیرندگان در فرایند تحصیل می باشد
(بوران و اوسیوا ،2015 ،ص  .)179یکی دیگر از مزایای یادگیری ترکیبی آن است که حجم کار معلم ها را کاهش می دهند و آن ها زمان بیشتری
را برای کار با مواد با توجه به نیاز های دانش آموزان دارند .داشتن بازخورد از یادگیرندگان بسیار مهم می باشد با توجه به این آن ها به ارتباط با
دیگر یادگیرندگان بیرون از کالس بیشتر عالقمند می شوند .یادگیری تلفیقی به یادگیرندگان اجازه کار اضافی را می دهد (بوران و اوسیوا،2015 ،
ص  .)179کلیمووا و کاستل به نقل از سوردن ) 2012(11می نویسد ،یادگیرنده توقع دارد تا نه تنها با مواد یادگیری بلکه با هم ساالن خود نیز
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تعامل کند .به عالوه ،او می خواهد به طور مستقل مطالعه کند ،او می خواهد در یادگیری خود سیار باشد .تمام این سه خصیصه به رویکرد
یادگیری تازه ای نیاز دارند که یادگیری تلفیقی یا پیوندی بهترین گزینه به نظر می رسد (کلیمووا و کاستل ،2015 ،ص  .)478هوبارد و تارک
نور به نقل از فلک )2002(1می نویسد ،بنابراین ،عالقه به روش یادگیری تلفیقی که در آن محیط چهره به چهره کالسی با انواع گوناگونی از ابزار
رسانه ای پشتیبانی مجازی ترکیب شده  ،افزایش یافته است (هوبارد و تارک نور ،2015 ،ص  .)515ماولن و ابراهیم به نقل از سالمون 2و
الونس ) 2005(3می نویسند ،از نظر زیر ساخت ها و نگهداری ساختمان های کالسی مقرون به صرفه می باشد .ماولن و ابراهیم به نقل از
گراهام( ) 2006می نویسند ،معلمان درباره محیط یادگیری تلفیقی خوشبین هستند چون آن ها را قادر به یادگیری بیشتر درباره دانش آموزان
شان می سازد .ماولن و ابراهیم به نقل از گراهام( )2006می نویسند ،از جمله مزیت های دیگر ترکیب مواد گوناگون سفارشی با توجه به نیاز های
فراگیران می باشد(ماولن و ابراهیم ،2012 ،ص .)563
هوبارد 4و تارک نور 5به نقل از کیم 6و همکاران( )2013می نویسد ،یادگیری الکترونیکی تلفیقی در حال تبدیل شدن به روشی محبوب
و محبوب تر در محیط آموزشی می باشد (هوبارد و تارک نور ،2015 ،ص  .)515با این وجود ،یادگیری تلفیقی معایبی هم دارد .یکی از اشکاالت
بیشتر دوره های برخط این است که مشابه با دوره های چهره به چهره پیشین خود طراحی شده اند .آن ها شامل مواد مشابه ،تعداد ساعت مشابه،
هدایت توسط معلمان مشابه ای که تعامل چهره به چهره با دانش آموزان را دارند .همچنین آن بیشتر توجه معلمان را به سمت طراحی دوره
برخط و آموزش برخط معطوف می کند .در نظر داشته باشیم که چنین دوره ای باید توسط گروه ی از برنامه نویسان حرفه ای و معلمان طراحی
شود (بوران و اوسیوا ،2015 ،ص .)179
هوبارد و تارک نور به نقل از زلیوس 7و همکاران( )2011می نویسد ،مفهوم یادگیری تلفیقی فرصتی را مهیا می کند تا پیشرفت هایی
که در محیط یادگیری مجازی ارائه شده است با بهترین مزایا و تمرین های محیط کالس چهره به چهره ادغام شود (هوبارد و تارک نور،2015 ،
ص  .)515کلیمووا و کاستل به نقل از زیوبان 8و همکاران ()2005می نویسد ،معموال انتخاب یک ترکیب توسط چند عامل از جمله ماهیت محتوای
دوره و اهداف یادگیری ،ویژگی های دانش آموزان و اولویت های یادگیری ،تجارب معلم و سبک آموزش یا منابع برخط تعیین می گردد (کلیمووا
و کاستل ،2015 ،ص .)481
دالیل اصلی به کار گیری آموزش ترکیبی در تدریس به شرح زیر است:
 .1کلیمووا و کاستل به نقل از گراهام )2003(9می نویسد ،کمک به آموزش به دلیل حمایت بیشتر تاکتیک های تعاملی نه فقط آموزش
چهره به چهره.
 .2کلیمووا و کاستل به نقل از برافی )1993(10می نویسد ،یادگیری مشارکتی را مورد تشویق قرا می دهد ،دانش آموزان یا مربیان می
توانند با هم بر روی بعضی از پروژه ها در هر زمان و مکانی کار کنند.
 . 3آگاهی های بین فرهنگی را با کنار هم قرار دادن پژوهش گران ،مربیان و دانش آموزان از هر جای دنیا عمق می بخشد.

9

5

1

10

6

2

Graham
Bruffee

www.SID.ir

Tarek Noour
Kim
7
Tselios
8
Dziuban

Fleck
Salmon
3
Lawness
4
Hubbard

Archive of SID

 .4کلیمووا و کاستل به نقل از گراهام و همکاران( ) 2003می نویسد ،بسیاری از هزینه های آموزش و یادگیری را کاهش می دهد و
دانش آموزان مجبور به تقبل بسیاری از سفر ها جهت تکمیل آموزش خود نیستند.
 .5کلیمووا و کاستل به نقل از کافیلد ،)2004(1گریگورک ،)1979(2هوباکوا و سمرادوا )2013(3و پولوا و سیمونوا )2012(4می نویسد،
ممکن با سبک یادگیری دانش آموزان تطابق کند اگر چه توافق نظر واضحی در این باره وجود ندارد.
فناوری های نوین در حال دگرگون سازی جهان ما هستند و آموزگاران باید آماده باشند تا هم چنان که یادگیرندگان با بازی های
رایانه ای ،تماشای فیلم در یوتیوب و خوان دن کتاب های دیجیتال بزرگ می شوند ،این فناوری ها را با کالس ادغام نمایند .با این وجود ،یادگیری
الکترونیکی به تنهایی نمی تواند تمام نیاز های شرکت کنندگان در فرایند آموزشی را برآورده سازد(بوران 5و اوسیوا ،2015 ،6ص .)178
سزتو 7به نقل از استیسی 8و ویسن برگ )2007(9و سزتو( )2011می نویسد ،گسترش آموزش و یادگیری تحت حمایت فناوری اطالعات
و ارتباطات ،اخیرا فرصت های آموزشی متنوعی را برای دانش آموزان چهره به چهره و برخط در آموزش عالی مطرح کرده است(سزتو ،2014 ،ص
 .) 4251آموزش برخط در برنامه تلفیقی به مولفه های برخط برنامه درسی اشاره می کند(کارتر ،2013 ،ص .)558در نتیجه ،تنها ادغام روش
تدریس سنتی و یادگیری الکترونیکی می تواند نتایج مطلوب را به بار آورد .ما بین فناوری های یادگیری الکترونیکی گوناگون ،یادگیری تلفیقی
به عنوان موثرترین روش و چشم اندازی که باید در فرایند آموزشی دان شگاه های مدرن به اجرا در بیاید ،پنداشته شده است (بوران و اوسیوا،
 ،2015ص .)178
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بحث و نتیجه گیری
آموزش هیبریدی را می توان تالشی مدرن در جهت مقابله با کاستی های روش های سنتی آموزش در نظر گرفت .در این روش بر
خالف بر خی از روش ها مانند آموزش از دور ،سعی در حذف و کنار زدن آموزش های کالسی ندارد بلکه بر عکس ،تالش دارد تا با پوشش عیب
ها آن را به روشی موثر و کارآمد تبدیل نماید .در این روش سعی بر آن است تا بین آموزش از دور و آموزش کالسی نوعی تفاهم برقرار نماید و
آن دو را در کنار هم و دست در دست هم به خدمت آموزش در بیا ورد .همان گونه که عنوان شود از مهم ترین مزایای آموزش کالسی وجود
ارتباط چهره به چهره بین عوامل مختلف در کالس می باشد .شاید همین عامل را به توان به عنوان هنصر اصلی در نظر گرفت که خیلی از
کارشناسان را وادرا به حفظ آن نموده است .اما ،با همه ی این ها نقاط ضعف فراوانی که در این روش وجود دارد تالش متخصصان را بر آن داشت
تا آن ها را مرتفع نمایند .در همین راستا بود که روش های آموزش از دور مطرح شد .در این روش خیلی از نقص های روش کالسی رفع شد اما،
خود سبب ایجاد نقایص دیگری شد .شاید این روش توانست خیلی از مساله هایی که آموزش کالسی با آن رو به رو بود را برطرف نماید اما ،خود
سرچشمه ی خیلی از مسائل دیگر شد و مشکالتی بس دشوارتر را به بار آورد .در همین متخصصان امر تالش های خود را ادامه دادند تا این که
روشی جدید مطرح شد .روشی جدید که اگر آن را باز کنیم و درون و ماهیت آن را ببینیم چیزی تازه و نوآورانه را در لوای آن نبینیم .روش
آموزش کالسی و روش آموزش از دور عناصر اصلی این روش را تشکیل می دهند .اما ،با همه این ها روشی نوین به شمار می رود که خیلی از
مساله های پیش روی آموزش کالسی و آموزش از دور را ندارد و خود مادر خیلی از مشکالت نیز نمی باشد .چرا که آن چه این روش را به عنوان
رویکردی نوین مطرح می نماید خالقیت و نوآوری است که در ترکیب این دو روش مورد استفاده قرار می گیرد .بر همین اساس می توان این
روش را روشی نوین دانست که در پاسخ به کاستی های دو روش قبل ،روش کالسی و آموزش از دور ،شکل گرفته و توانسته تا حد زیادی آن ها
را نیز رفع نماید.
بر پایه پژوهش انجام شده پیشنهاد می گردد تا این روش به صورت آزمایشی در دوره های مختلف تحصیلی به اجرا در آید و نتایج آن
برای تصمیم گیری های بهتر و دقیق تر ارائه گردد .همچنین می توان از این روش نوین در جهت رفع خیلی از مسائلی که کالس های آموزشی
با آن روبه رو است استفاده نمود .البته الزم به ذکر است ،اجرای این روش در هر محیط و شرایطی دور از انتظار است چرا که نیازمند مجموعه ای
از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
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