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طراحی و تدوین الگوی برنامه درسی با رویکرد آموزش ترکیبی در مقطع 

 9متوسطه

 0، وجیهه ظهور پرونده1طلعت صباغ حسن زاده ،2سکینه شرفی

 چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوی برنامه درسی با رویکرد آموزش ترکیبی در 

. ش تحقیق آمیخته استفاده شده استبرای طراحی این الگو از رو. دوره متوسطه بوده است

این روش نوعا با هدف تایید . های کمی و کیفی است روش تحقیق آمیخته ترکیبی از روش

های تحقیق  در واقع هدف از استفاده از روش. رود کردن، بسط و توسعه و یا نوآوری به کار می

و کاهش دادن یا به  بلکه تقویت نقاط قوت. آمیخته، به کار بردن یکی به جای دیگری نیست

برای انجام این پژوهش عناصر . های هر دو روش در یک مطالعه است حداقل رساندن ضعف

های یادگیری و  کلیدی برنامه درسی آموزش ترکیبی با استفاده از مبانی نظری تحقیق و تئوری

مشخص ( های تدریس و ارزشیابی هدف، محتوا، روش)های عناصر اصلی برنامه درسی  ویژگی

سوال  03گویه و  9با  9ای محقق ساخته در مقیاس لیکرت در ادامه پرسشنامه. گردیده است

، در 8بسته پاسخ و بازپاسخ، جهت اعتباریابی الگوی طراحی شده پیشنهادی به روش دلفی

نفر از اساتید و متخصصان برنامه درسی و آموزش ترکیبی دانشگاه پیام نور و  13اختیار 

پایایی این پرسشنامه از طریق سنجش ضریب آلفای . د قرار گرفتدانشگاه فردوسی مشه

در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده  .محاسبه گردید 32532ارزیابی و مقدار کل آن  3کرونباخ

و در نظر گرفتن موارد اصالحی و پیشنهادی اساتید، الگوی نهایی برنامه درسی آموزش ترکیبی 

 .ید قرار گرفتدر مقطع متوسطه طراحی و مورد تای

 .آموزش ترکیبی، آموزش مجازی، آموزش سنتی، طراحی الگوی برنامه درسی :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 که ورشپرو آموزش .اند دهنامی اطالعات انفجار عصر و دانایی عصر عنوان به را سوم هزاره آغاز

 محفوظات افزایش و عاتطالا انتقال به را خود فعالیت عمده گذشته نیالطو های دوره در

 به اسخپ آن و ندک می احساس را تری عظیم رسالت دورانن ای در بود، داده اختصاص فراگیران

 فراگیران نیازهای سخگویپا آموزشی متداول و رایج های شیوه آیا که است اساسی رسشن پای

 پرورش و آموزش نظام بتوان تا است نیاز مورد تیالتحو چه نه اگر و هست؟ دیدج قرن آغاز در

ها و  های گذشته، روش طی دهه(. 3151 ف،با فرش بابایی)د نمو تلقی کارآمد نظام یک را

الگوهای جدید برای آموزش و پرورش پدید آمده است که کارایی و بازده بسیار زیادی نسبت به 

های سنتی آموزش دارند و در پرورش تفکر و روحیه یادگیرنده، تاثیرات بسیار خوبی بر  روش

گیری تکنولوژی آموزش در کاربه 23اکنون در قرن (. 3152طاهری و دیگران، )ند  گذار جای می

آموزان به یادگیری بیشتر شده و در یادگیری سطح مدارس باعث شده تا عالقه و انگیزه دانش

آموزان های یادگیری الکترونیکی دانشآوری با فن(.  2336، 3ریچی)شرکت فعال داشته باشند 

آوری این امکان را ری را در هر زمان و مکان که مناسب باشد انجام دهند، فنتوانند هر کامی

های مختلف برای افراد فراهم کرد و از دسترسی در مکان آورد که بتوان آموزش راوجود میبه

، 0و ساالس1، فریتزچه2دیروین. )پیدا کردن همه آنان به مطالب آموزشی اطمینان حاصل نمود

باتوجه به مشکالت، محدودیت ها ونقاط ضعف برنامه های درسی سنتی  (.2339؛ ناجی، 2339

و یادگیری بر خط در اکثر مراکز آموزشی، گرایش به برنامه درسی مبتنی بر آموزش ترکیبی 

 یادگیری فرایند سازی فراهم الکترونیکی یادگیری مزایایرین مهمت از برخی .ایجاد شده است

 از استفاده، منابع سایر و زمان هزینه، در وییج صرفه، دسترس در و ذیرپانعطاف وش،جخود

 مشارکت با همراه یادگیری بر فراگیر تمرکز، تعاملی و قوی ایه چندرسان یادگیری محتوای

ه ب سهولت و هااده د تره  ساد مدیریت محتوا، آسانتر مدیریت، یادگیری فرایند در وی تر فعال

 از استفاده امکان، یادگیری منابع سایر با محتوا تلفیق و وندپی  قابلیتطالعات، ا کردن روز

ی می یادگیر در فراگیر موفقیت و رفتپیش میزان سنجش برای تر متنوع گیری اندازه روشهای

 اما است، آن معایب از بیشتر الکترونیکی یادگیری مزایای اینکه ودجو با(.  2339  ،جینا)باشد 

 که چرا. شوند سنتی های آموزشجایگزین  صرف بطور توانند نمی ها آموزش گونه این هم باز
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 تشویق و محتوا فراگیری برای مربیقبیل  از خاصی مزایای دارای نیز سنتی های آموزش

 طریق از بازخورد دریافت و فراگیران حال و گذشته تجاربتباط بین ار برقراری یادگیری،

3زنگر)د باش می دیگران
یی که هر دو گونه آموزش مزایا به هر حال از آن جا(. 2333، 2اوهلین ، 

 مختلف های روش تا کنند می سعی آموزش صانبسیاری از متخص و معایب خاص خود را دارند،

 حل برای امیدبخش رویکرد یک یبی ترک یادگیری معتقدند آنها چراکه کنند، ترکیب هم با را

ی و به تبع آن آوری آموزشپیشرفت سریع فن. (2333 ،0ولیم ون ،1سوانگ) است ن مشکالتای

آوری الکترونیک و هم قابلیت طلبد که هم حمایت فنهای آموزشی، ابزار خاصی را میشیوه

محمدخانی، )پردازش اطالعات و توانایی پاسخ به نیاز یادگیرندگان و یاددهندگان را دارا باشد 

حققان  به در تحقیقاتی که در زمینه آموزش ترکیبی وابعاد گوناگون آن انجام شده، م(. 2338

، در پژوهش خود (3158)عجم، جعفری ثانی،اکبری پورنگ، . نتایج قابل توجهی دست یافته اند

طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی « با عنوان 

هدف خود را بررسی چگونگی استفاده از رویکرد آموزش ترکیبی در طراحی برنامه درسی « اکر

 تیبر موفق یبیآموزش ترک ریتاث یبا هدف بررسکه   یپژوهش در .آموزش عالی ایران بیان کردند

محمدی، مرزوقی، سلیمی و همکاران، )ای توسط و حرفه ینظام آموزش فن رانیفراگ تیو رضا

، نتایج پژوهش نشان داد که میزان یادگیری  محتوا  در دوره آموزشی که با دیانجام گرد( 3158

( رودررو) یدر گروه سنت د یادگیری ترکیبی اجرا شده بود بصورت  معناداری از یادگیریرویکر

هم  در پژوهشی  به بررسی نقش یادگیری ترکیبی در  (3158 ) یانیرو ،یمحمود .بود شتریب

ها و راهکارهای آن پرداختند ها چالشیادگیری  با ارائه ضرورت-توسعه اموزش و فرآیند یاددهی

در  یسع شرفته،یپ یهایآورو فن متنوع یابزارها یریبا به کارگ یبیترک یریادگند یو بیان کرد

 یدر بعد افق. دارد یو افق یدر دو بعد عمود یآموزش یهاتیفعال یو توسعه کم تیفیبهبود ک

به  یدر بعد عمود. آموزش دارد ندیدر فرا یکمک آموزش لیبر گسترش دامنه و ابعاد وسا یسع

و یی ها کیچه تکن نکهیپردازد و ا یم یدرک بهتر مواد آموزش یو چگونگ یریادگیعمق مسئله 

 .شود یمنجر م نهیبه یریادگیبه درک بهتر مطالب و  ییدر چه زمان ها

 یکیو الکترون یبیترک ،یآموزش سنت هایروش ریتاث سهیمقا»ی تحت عنوان پژوهشدر  

خاک، کریمی و همکاران  ، که توسط حیدری، رسته«آموزاندانش یلیتحص زشیدر انگ
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 زشیبر انگ یبیترک سیروش تدر ریتاث کهگرفتند  جهینتانجام شد، پژوهشگران ( 3159)

 نظام کارگیری به الزامات»پژوهش  در .باشد ها می از سایر روش شترآموزان بیدانش یلیتحص

 ی،دمحمو« رنو امپی  دانشگاه مطالعه مورد علمی هیئت اعضای دیدگاه از بیترکی آموزش

 ،وینن روش یک عنوان به یبترکی آموزش نظام: عنوان کردند( 3159 ) رضازاده، مقدسی،

 آموزش های ضعف نقطه حصالا راستای در تدریس و یادگیری ندآیفر ودببه برای فرصتی

  .تاس چهره به چهره و الکترونیکی

 یریادگی رشیغلبه بر موانع پذ»با عنوان ( 2333) 1سکایو باشل2، لومر3پالمردر پژوهشی 

-که با ارزش دهدآموزان نشان میبازخورد دانش: کردند انبی« آموزانموثر توسط دانش یبیترک

و فعال کننده  ایپو ،یآموزش شفاف بوده، به روشن یهستند که دارا ییآنها ها،تیفعال نتری

 یآموزش دیمدل جد. دهندیرا م اتآموزان فرصت انجام کارها و تجربی شوند و به دانشیارائه م

، 9مالیزیا-ادل .تاکیددارد( یادگیری ترکیبی فعال) بر روی چنین روشی 0هامپتون دانشگاه نورت

 یادگیری تجربیات تا سنتی آموزش»ز ا ) موردی مطالعه یک در) (2333) 3دیک و 8سونجک

ترکیبی شرح  یادگیری های دوره ایجاد برای را علمی تیئه استادان ای حرفه یشرفت، پ«لفعا

  های دوره انتقال برای مطلوب روش بهتبدیل  حالدر سرعت به بیترکی یادگیری. ی دهندم

و  دهیا کیتجسم : یبیترک یریادگی». است یادگیری تجربیات به سنتی آموزش از ریجا

 5، وون6راسل) توسط است که یعنوان پژوهشهم   «یو موسسات آموزش دیاسات یآن برا یمعن

 ،یبیترک یریادگی.  دیگرد انیب در نتایج حاصل از آن نجام شد وا( 2333 ،33پاناگوسیو هاتز

ی که بصورت کندیم بیترک نیآنال یریادگی یها طیچهره به چهره را با مح یآموزش طیمح

چهره به  یآموزش سنت یممکن است در هر مکان و هر زمان  رخ داده و از مرزها یریادگی

 در یادگیرندگان رضایت بر موثر عوامل تجربی ابیارزی« عنوان با تحقیقی رد. برود چهره فراتر
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 یک یبترکی یادگیری :دکردن بیان (2338) 2تتا یوآو  3سون وون ،»ییبترک یادگیری

 در یدجد  دایمپارا یک بعنوان چهره، به چهره یادگیری و مجازی آموزش رویکرد همگرایی

 (2339)و همکاران  9نکیلپ ،0نگزی، کان1اسپانجرز. است قرار گرفته توجه مورد مدرن آموزش

نمودند از  انی، ب«کننده لیتعد یآزمونها: یبیترک یریادگیموعود  نیسرزم»در پژوهش نیز 

 لیعالوه بر آن، دال. ردیآموزش را بعهده گ یارتقا یرود تا رهبر یانتظار می بیترک یریادگی

 کردیرو نیا سازیادهیپ لیمنابع، بعنوان دال تیریبه آموزش و مد یدسترس شیچون افزا یعمل

 .اند ی شدهمعرف

های سنتی آموزش علیرغم اینکه طیف قابل توجهی از یادگیرندگان را تحت روش امروزه  

-توان شاهد پیشرفتدهند، قابلیت همپایی با جامعه کنونی که در هر لحظه میآموزش قرار می

عات مورد نیاز های آموزشی موجود، اطالروش. ها بود را، نداردآوری های عمده در فن

آموزان گذارد و برای شرایط گوناگون دانشآموزان را به سرعت در اختیار آنها نمی دانش

آموزان احتیاج به دانش. توانند به اندازه کافی ایجاد انگیزه نمایدپذیر نیستند و نمیانعطاف

م را فراهم های الزهایی دارند که در فهم بهتر دروس به آنها کمک کند و راهنماییتکنیک

با توجه به سیستم آموزشی موجود، فعل و انفعاالت . آورده و همچنین به آنها جهت دهد

هیچ تلفیقی بین آموخته های کالس و . شوندآموزشی در یک سطح باقی مانده و تقویت می

آموزان فقط معطوف به های یادگیری دانشگیرد و موقعیتمحیط بیرونی افراد صورت نمی

-نظام آموزشی دوره متوسطه ما از امکانات آماده(.. 3159غفاری، فردانش،)ت کالس درس اس

برخوردار نیست و چنانچه بخواهیم کودکان  23های قرن آموزان برای چالشسازی تمام دانش

به سواد علمی مناسب این قرن دست یابند، باید نظام آموزشی را بطور مناسب تغییر دهیم 

های مختلف را با هم کنند تا روشمتخصصان آموزش سعی میبسیاری از  (.3169احمدی، )

حل این  ترکیب کنند، چراکه آنها معتقدند یادگیری ترکیبی یک رویکرد امیدبخش برای

-بدیهی است که با رویکرد یادگیری ترکیبی می(.  2333، 3، ون ولیم8سوانگ)مشکالت است 
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بنابراین با توجه به  .زش سنتی بهره بردهای هر دو نوع آموزش الکترونیکی و آموتوان از مزیت

تغییرات گسترده در فن آوری آموزشی و نیازهای جدید، فراگیری آموزش به شیوه های نوین 

 (.                3165عمرانی ساروی، همتی، )آموزشی ضروری است 

های یادگیری تاکید یادگیری ترکیبی بعنوان یک سازوکار جدید بر اساس تنوع روش

آوری پیشرفته سعی در بهبود کیفیت توسعه ماید که با به کارگیری ابزارهای متنوع و فننمی

یادگیری (. 3159غفاری، فردانش، )دارد های آموزشی و پرکردن خال موجود کمی فعالیت

های پیشرفته، سعی در بهبود کیفیت و توسعه  آوری ترکیبی با به کارگیری ابزارهای متنوع و فن

در بعد افقی سعی در گسترش دامنه . های آموزشی در دو بعد عمودی و افقی دارد کمی فعالیت

ای که با ترکیب بهینه این وسایل،  و ابعاد وسایل کمک آموزشی در فرایند آموزش دارد، بگونه

در بعد عمودی به عمق مسئله یادگیری و چگونگی درک بهتر . باالترین کیفیت حاصل شود

هایی به درک بهتر مطالب و  هایی و در چه زمان پردازد و اینکه چه تکنیک مواد آموزشی می

ن داشت با یبترکی زشآمو بنابراین   (.3158محمودی، رویانی، )شود  یادگیری بهینه منجر می

 اثربخشی افزایش برای موثر رویکرد یک الکترونیکی، و سنتی آموزش رویکرد دو هر های مزیت

 بهن همچنی .است ها هزینه اثربخشی افزایش و آموزشی مواد به دسترسی سهولت یادگیری،

 افزایش کنار در که شود می آن بجمو یادگیری، منظور به مختلف های فرصت ارائه دلیل

 افراد همه زیرا .شود توجه یبمناس طور به نیز فراگیران فردی تفاوتهای به آموزش، جذابیت

 آموزش برای مختلف های روش از استفاده دلیلن همی به و گیرند نمی یاد شیوه یک به

 (.2332 ری،السا عمران، صالحی) رسدمی   بنظر ضروری

-پذیر میه درسی مقطع متوسطه امکاناین امر از راه بکارگیری شیوه آموزش ترکیبی در برنام

روز رسانی دانش و اطالعات،  طراحی یک الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی  الزام در به. گردد

های فردی فراگیران  های یادگیری مقطع متوسطه را ایجاب نمود تا با توجه به ویژگی در محیط

انجام این . زان گردداین مقطع سبب ارتقای سطح آموزش و کیفیت یادگیری دانش آمو

لذا در این پژوهش ما در  . پژوهش در راستای جامه عمل پوشاندن به این هدف صورت گرفت

 :صدد هستیم به سواالت زیر پاسخ گوییم

در ( ی تدریس و روش های ارزشیابیهدف، محتوای تدریس، روش ها)ی عناصر برنامه درس-

 دارند؟ ییها یژگیدر دوره متوسطه چه و یبیآموزش ترک کردیرو یک الگوی برنامه درسی با
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آیا الگوی طراحی شده برنامه درسی با رویکرد آموزش ترکیبی در دوره متوسطه از نظر -

 یا خیر؟ متخصصان برنامه ریزی درسی و آموزش ترکیبی از اعتبار کافی برخوردار است

 روش پژوهش

روش تحقیق . در پژوهش حاضر بر اساس هدف، از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است

ای  های کمی و کیفی در یک مطالعه یا مجموعه آوری و تحلیل داده آمیخته یک رویه برای جمع

، 2، کرسول، پاالنو2331، 3کرسول)از مطالعات است که مبتنی بر تقدم و توالی اطالعات است 

روش تحقیق آمیخته نوعا با هدف تایید (. 3556، 9، تشکری و تدی2331، 0، هالسون1گتمن

های تحقیق  در واقع هدف از استفاده از روش. رود کردن، بسط و توسعه و یا نوآوری به کار می

بلکه تقویت نقاط قوت و کاهش دادن یا به . آمیخته، به کار بردن یکی به جای دیگری نیست

در این پژوهش (. 2331کرسول، )های هر دو روش در یک مطالعه است  ندن ضعفحداقل رسا

چون هدف، طراحی و تدوین یک برنامه درسی با رویکرد آموزش ترکیبی  در مقطع متوسطه 

است، پژوهشگر در این پژوهش با مطالعه و بررسی متون، اسناد و منابع کتبی  موجود و با 

ق، این الگو را طراحی کرده و سپس الگوی طراحی شده را با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقی

. در انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی نیز استفاده شد. روش دلفی اعتبارسنجی نمود

ها، مقاالت فارسی و التین و منابع در دسترس جامعه مورد نیاز برای طراحی الگو مجموعه کتاب

ارسنجی الگوی طراحی شده، مجموعه متخصصان برنامهجامعه مورد نیاز برای  اعتب. باشدمی

های منابع مورد بررسی در جدول شماره  ویژگی. باشندریزی درسی و اساتید آموزش ترکیبی می

 .آمده است 3
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 های منابع مورد بررسی ویژگی: 3شماره جدول

ردی

 ف
 سال انتشار نویسندگان عنوان منبع

3 
اساس  ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر»

 یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور

، علی `جعفری ثانی، حسین، عجم

 اکبر
3158 

2 
رهیافتی نوین جهت کاربست : آموزش ترکیبی 

 در آموزش الکترونیکی

سعیدپور، مرضیه، طبسی، سیده 

 زکیه
3165 

1 
تاثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت 

 فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه ای

ی، قاسم، مرزوقی، رحمت اهلل، سلیم

 محمدی، مهدی، منصوری، سیروس
3158 

0 
الگوی آموزش ترکیبی برای رفع چالش 

 بکارگیری فن آوری

شاه ولی کوه شوری، کامران، 

 فالحی، پرستو
3152 

9 
مقایسه تاثیر روش های آموزش سنتی، ترکیبی 

 و الکترونیکی در انگیزش تحصیلی دانش آموزان

ته خاک، معصومه، صدری، زینب، رس

 کریمی، زهره، یاری، تهمینه
3159 

 3161 عبادی، رحیم یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش 8

3 
طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی 

 برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اکر
 3158 عجم،جعفری ثانی، اکبری پورنگ

6 
 تیرمحو با) تالیجید عصر در دور راه از آموزش

 (ییگرا ارتباط
 3159 علی آبادی، خدیجه، خزائی، آذر

 3165 عمرانی ساروی، بهاره، همتی، ناصر یادگیری ترکیبی 5

 3159 غفاری، مهتاب؛ فردانش، هاشم یادگیری ترکیبی و آموزش از طریق موبایل 33

33 

طراحی محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر 

گرایی  اختسه نظریه یادگیری؛ رفتارگرایی، شن

 گرایی و ساختن

 3151 فروغی ابری، یارمحمدیان، اصالنی

32 
و  تیبر رضا یبیترک یریادگی طیمح ریتأث

 کارشناسان بخش صنعت یریادگی
 3152 کرمی، مرتضی، ساالری، ضیاءالدین 

 3169 محمدخانی یادگیری ترکیبی 31

30 

نقش یادگیری ترکیبی در توسعه آموزش و 

یری با ترکیبی با ارائه یادگ-فرایند یاددهی

 ضرورت ها، چالش ها و راهکارهای آن

 3158 محمودی، رویانی،
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39 

طراحی یک برنامه یادگیری ترکیبی مبتنی بر 

تفکر انتقادی و مقایسه تاثیرات روانشناختی آن 

 با آموزش سنتی

 3165 مصلی نژاد، زندی، شبیری
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 حجم نمونه

به دلیل محدودیت منابع، کلیه مقاالت فارسی و التین و کتب در دسترس مورد بررسی قرار -3

 . وان نمونه مدنظرپژوهشگر قرار گرفته استگرفته و بعن
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ریزی درسی و اساتید آموزش ترکیبی دانشگاه پیام نور و نفر از متخصصان برنامه 13تعداد -2

باشند که تمامی اعضا بعنوان نمونه در دسترس و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه می

های کیفی است، دفمند در پژوهشگیری ههای نمونهمحور که از شیوهبر اساس شیوه مالک

 . انتخاب شده اند

 آموزشی سابقه اساس بر وهشپژ درمشخصات جمعیت شناسی اعضای نمونه : 2ل شمارهوجد

 تحصیلی مدرک و
 سابقه آموزشی مدرک تحصیلی

 صاحبنظران
 سال 3-33 سال 33-23 سال 23-13 دکتری کارشناسی ارشد

3 13 8 23 0 

ریزی  اساتید برنامه

و متخصصان  درسی

 آموزش ترکیبی

های مورد  برای طراحی الگوی برنامه آموزش ترکیبی ابتدا داده:  ها و ابزارروش جمع آوری داده

ای و بررسی منابع چاپی و الکترونیکی فارسی و مقاالت التین بر  نیاز به روش مطالعه کتابخانه

ش ترکیبی گردآوری شد و برداری در خصوص طراحی برنامه درسی با رویکرد آموز اساس فیش

های هر  های اساسی برنامه درسی آموزش ترکیبی، به بیان ویژگی پس از مشخص نمودن مولفه

 .یک از عناصر این برنامه پرداخته شد و الگوی مورد نظر طراحی گردید

 03ای محقق ساخته با  مه های مولفه های الگو، پرسشنا به منظور بررسی ویژگی:  ابزار

سوال باز پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت با پنج گویه بر اساس مطالعات  9اسخ و سوال بسته پ

انجام شده و پیشینه پژوهش تهیه گردید و در اختیار گروه متخصصین برنامه ریزی درسی و 

اساتید آموزش ترکیبی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پیام نور جهت بررسی و تامین اعتبار 

و در نهایت برای سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ آن در پنج به روش دلفی قرار گرفت 

ی منطق، هدف، محتوی، روش و ارزشیابی در برنامه درسی آموزش ترکیبی مورد  مولفه

 . محاسبه قرار گرفت

روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطالعات جامعه از نوع توصیفی و تحلیلزی بزوده و   
جامعه دوم، برای اعتباریابی الگوی طراحی شده از روش دلفی و روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

 .جهت سنجش پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شده است
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 های پژوهش یافته

 تدوین الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی
طی این پژوهش، برخی الگوهای موجود در حوزه یزادگیری و آمزوزش ترکیبزی از جملزه مزدل      

و  1، اندرسون2، مدل آموزش ترکیبی گریسونIBM،مدل آموزش ترکیبی 3موزشی بدرال خانآ

(COI)آرکر
، مزدل آمزوزش ترکیبزی    (2331) 8و متسزلف 9، مدل آموزش ترکیبزی بیلواسزکی  0

مورد مطالعه و بررسزی موشزکافانه   ( 2331) 6و مدل آموزش ترکیبی سالمون 3فرانک جی تروها

ها قزوت و انسزجام    ا مشخص گردید که هر الگو در برخی از ویژگیبا مرور این الگوه. قرار گرفت

افزایی نقاط قوت آنها، مزدلی   ها و هم لذا تصمیم گرفته شد که با تجمیع این مدل. بیشتری دارد

که همه عناصر یک برنامه درسی آموزش ترکیبی را تحت پوشش خود قرار دهد، طراحی و ارائه 

گرایززی و  گرایززی، شززناخت هززای یززادگیری سززازنده وریدر ایززن پززژوهش از نظریززات تئزز. گززردد

گرایان یادگیری را با خلق معنی از تجربزه   ساختن. گرایی بطور توامان استفاده شده است ارتباط

 یهزا  تیفعال قیدر خالل حضور در گروه و از طر یریادگی ،ییگرا نظر ساختنم. دانند معادل می

 یا فراهم کردن امکان حضزور در شزبکه هزا   ب یرو آموزش مجاز نیاز ا، شود یحاصل م یجمع

(. 2330، 5هوبزاکووا ) اسزت  هیز نظر نی ایز سزاز  ادهیز مناسزب بزه منظزور پ    یطز یمح ،یاجتماع

گرایان به عواملی مانند حافظه، انگیزش، پردازش اطالعزات و فراشزناخت در یزادگیری     شناخت

 . توجه دارند

  :یشتر بر موارد زیر تاکید دارندگرایی ب اصوال طراحی های آموزش مبتنی بر رویکرد ارتباط

سازی، سهیم کردن فراگیران در اهداف آموزشی، تبادل اطالعات  ای کردن، اجتماعی شبکه

موفقیت یک برنامه  (.3150 رضایی، نیلی، شاه علیزاده)توسعه اجتماعی، آفرینش مشارکتی 
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منظور تقویت آموزش ترکیبی به معنای انتخاب موثر ترکیب صحیحی از عناصر یادگیری به 

یک سیستم یادگیری ترکیبی شخصی سازی شده برای یادگیرنده .  باشد تجربیات یادگیری می

کند تا دانش را از موثرترین شیوه ممکن به  محیطی سازنده را تامین کرده و به او کمک می

 (. 2338، 2، کائورت3سینگ)دست آورد 

های یادگیری، منطق  ات تئوریبا توجه به عناصر کلیدی رویکرد آموزش ترکیبی و نظری

الزم به ذکر است که در این . مشخص و ارائه گردیده است( 3شکل )طراحی برنامه درسی 

 .مورد استفاده قرار گرفته است( 3158)طراحی روش عجم، جعفری ثانی، اکبری بورنگ، 

 (3165عمرانی ساروی، همتی، )عناصر کلیدی آموزش ترکیبی : 1جدول شماره

 آموزش ترکیبی عناصر کلیدی

 رویدادهای زنده
یادگیری با 

 سرعت شخصی
 سنجش مشارکت

پشتیبانی از 

 عملکرد

 بررسی ویژگی های اهداف یک برنامه درسی آموزش ترکیبی در مقطع متوسطه 

: برخی از اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در مقطع متوسطه عبارتند از

های   های و ویژگی م و تربیت با کیفیت مناسب، با توجه به تفاوتهای تعلی برخورداری از فرصت

های  یادگیری در فرآیند  تعلیم جلب مشارکت  آموزان ، تنوع بخشی به محیط فردی دانش

های یادگیری  با   آموزان در فرآیند تعلیم و تربیت، متناسب سازی وتربیت  محیط دانش

های تربیتی  شی در ارائه خدمات آموزشی و فرصتبخ آموزان، تنوع ها و نیازهای دانش ویژگی

آموزان در راستای شکوفایی استعدادهای آنان،  متناسب با مصالح جامعه، نیازها و عالئق دانش

های نوین،  آوری ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت با تکیه براستفاده هوشمندانه از فن

 . فزایش روحیه همکاری و همدلینوآوری در فرآیند آموزش بصورت پویا و بالنده، ا

 1بندی شده بلوم آموزان براساس الگوی طبقه معتقدند که دانش( 2333)اندرسون و همکاران نیز 

های درکی  سطح  پایین  نظیر  یادگیری  و  درک و فهمیدن به سمت  باید از مهارت

                                                      
1 singh 
2 Kaurt 
3 Bloom 
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نهایت خالقیت  های سطح باالی کاربردی نظیر تجزیه وتحلیل، کاربرد، ارزشیابی و در مهارت

 .حرکت نمایند

 
 منطق برنامه درسی آموزش ترکیبی برای دوره متوسطه: 3شکل شماره 

 های محتوای یک برنامه درسی آموزش ترکیبی در مقطع متوسطه  بررسی ویژگی

هماهنگی میان محتوای برنامه درسی آموزش ترکیبی با نیازها، عالیق و سطح شناختی 

محتوای این . در طراحی یک برنامه درسی آموزش ترکیبی است آموزان از نکات کلیدی دانش

با تشکیل . آموزان با معلم را در پی داشته باشد وری از تعامل فعال دانش برنامه، باید حداکثر بهره

های اجتماعی اینترنتی، میزان تعامل افراد با یکدیگر، معلمان و  آموزی در شبکه های دانش گروه

 .یابد محتوا افزایش می
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های  تر، راه های اجتماعی به ویژه در رابطه با یادگیرندگان جوان سطح باالی مشارکت در شبکه

، 2، فرازی3روزت)جدیدی را برای تفکر درباره نقش تعلیم و تربیت پیشرو قرار داده است 

در تهیه و سازماندهی محتوای برنامه درسی آموزش ترکیبی، رعایت اصل  .(2338

های  ردد و محتوای برنامه با ارائه منابعی نظیر تحقیقات موردی، مثالپذیری لحاظ گ انعطاف

محتوای درسی باید جدید، به روز و   .آموزان را برانگیزاند ها تعامل دانش موردی و شبیه سازی

سازی شده و به آسانی قابل هدایت و  مرتبط بوده، از همبستگی الزم برخوردار باشد، مفهوم

 (.2338 و همکاران، 9، وانگ0گ، پین1لیم) مدیریت باشد

های تدریس در یک برنامه درسی آموزش ترکیبی در مقطع  های روش بررسی ویژگی

 :متوسطه

نشان داده شده است عناصر رویکردهای رودررو و آنالین ممکن است  2همان گونه که در شکل 

کدیگر ترکیب به میزان کم یا زیاد، بسته به محدوده عوامل سنتی و تصمیمات آموزشی، با ی

 .شوند

 
 (2332 ،6،هریسون3،وودفیلد8گراهام)آموزش ترکیبی: 2شکل شماره

                                                      
1 Rossette 
2 Fratzi 
3 Lim 
4 Ping 
5 Wang 
6 Graham 
7 Woodfield 
8 Harrison 

 روش های سنتی
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های مختلف آموزشی و  توان از انواع روش برای ساختن یک برنامه درسی قدرتمند ترکیبی می

، آموزش از طریق (کالس مجازی)آموزش کالسی، کنفرانس شبکه ای  :ای استفاده کرد رسانه

CDودمحور، ویدئو، اسالید، پوستر، مطالب خواندنی، مطالعه موردی، اینترنت های کار خ ، کتاب

ابزار  ایچند روش  ای کیممکن است از  یبیبرنامه آموزش ترک کیدر (. 2338، 3السنهایمر)

مکان و  ،یبرنامه درس یآموزش یمعلم بسته به محتوا. متنوع جهت آموزش استفاده شود

 یو مجاز یانتخاب ر،یانعطاف پذ ،یچرخش یها ند از روشتوا یم رانیفراگ یازهایو ن تیموقع

 . نمایدشده استفاده  یغن

 

 های ارزشیابی یک برنامه درسی آموزش ترکیبی درمقطع متوسطه  بررسی ویژگی

نظر  متخصصان بر این باورند که در یادگیری مسئله محور تنها سنجش بازده یادگیری مد

و 2از نظر باچر(. 3136آقازاده، )میت باالیی برخوردار است نیست، بلکه فرایند یادگیری نیز از اه

بر . در برنامه درسی آموزش ترکیبی، ارزشیابی باید بطور مداوم انجام گیرد( 2333)دیگران 

هایی که برنامه درسی آموزش ترکیبی دارا است، برنامه ارزیابی از دوره ها و قابلیت اساس ویژگی

عجم، جعفری ثانی، اکبری )های سنتی باید بازطراحی شود  ترکیبی در مقایسه با دوره  های

 (. 3158بورنگ، 

های  های انجام شده و مطالعه مدل در ادامه بر مبنای پیشینه تحقیق، مرور پژوهش

با . گردد آموزش ترکیبی، الگوی یک برنامه درسی با رویکرد آموزش ترکیبی طراحی و ارائه می

ای یادگیری در طراحی برنامه آموزش ترکیبی استفاده شده ه تاکید بر این نکته که از تئوری

  .است

 

 الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای مقطع متوسطه: 1شماره شکل

                                                      
1 Elsenheimer 
2 Butcher 

انجام  -۶
 اصالحات

ارائه  -۵
 بازخورد

1-
 ارزشیابی

نظارت  -9
بر  

یادگیری و  
 حمایت

پیاده  -0
 سازی

تعیین  -9
استراتژی  
 و طراحی
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 تعیین استراتژی و طراحی

تعیین   :نظر مجری برنامه درسی آموزش ترکیبی قرار می گیرددر این مرحله موارد زیر مد

انداز برنامه درسی، بررسی طق و اهداف برنامه درسی، تعیین چشمآموزان، مننیازهای دانش

های پیش رو، تعیین محیط یادگیری و امکانات داخل و خارج از محیط، شناسایی چالش

محتوای درسی،تعیین روش اجرایی، تعیین منابع، تعیین مراحل اجرایی، تعیین روش 

های کند، تعیین ویژگیهداف را تامین میارزشیابی، ارزشیابی عملکرد، ایجاد فعالیت هایی که ا

گراهام، وودفیلد، ) آموزانها و فرآیندها، خلق تجربیات دانشتکلیف، ایجاد برنامه درسی، روش

 .(2332هریسون، 

 پیاده سازی

های آموزش ترکیبی را بر مبنای عواملی نظیر  هایی که سهم و عملکرد دوره تعیین دستورالعمل

مشخص .... های فردی یادگیرندگان، دسترسی به امکانات و  ، ویژگیهای دوره تحصیلی ویژگی

 . نماید می

 

 (2338، 3تراپ)مراحل پیاده سازی  :0شکل شماره

 نظارت بر یادگیری و حمایت از آن

های آزمایشگاهی در روش آموزش سنتی و آموزش  گروهی، فعالیت/ نظارت بر مباحثات فردی

های یادگیری،  جیتال و ارتباطات دانش آموزان در محیطمجازی ،نظارت بر عملکرد سیستم دی

ی از ابزار تکنولوژی آموزان برای استفاده راهبرد حمایت از یادگیری و هدایت آموزشی دانش

 ، حمایت فنی و خدماتی و حمایت انفرادی در آموزشجهت یادگیری

                                                      
1 Trapp 
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 ارزشیابی 

، د کسب دانش و مهارت های شناختیینارزشیابی از برنامه،  ارزشیابی از روش، ارزشیابی از فرا 

 خود ارزشیابی

 ارائه بازخورد

آموزی  های دانش آموزان در گروه ایجاد فرصت برای انعکاس خودارزیاب، بازخورد نتایج به دانش 

مجازی و کالس های درس، بازخورد مباحثه یا تعامل در کالس، بازخورد به صورت صوتی و 

، اجرای کوئیزهای قبل از آزمون با بازخورد خودکار، تصویری از طریق معلم و کادر آموزشی

 ارائه بازخورد سریع، به موقع و سازنده

 انجام اصالحات

تغییر و اجرای اصالحات در برنامه بر مبنای نتایج ارزشیابی جهت ارتقای نتایج یادگیری و 

 کیفیت برنامه آموزش

 اعتباریابی نتایج

 اعتبار سنجش برایسوال باز پاسخ  9سته پاسخ و سوال ب 03ای محقق ساخته با  مه پرسشنا 

 آموزش متخصصین و درسی ریزی برنامه اساتید از نفر 13 اختیار در  شده طراحی الگوی

 آمار های شاخص.  گردید استفاده برنامه اصالح در ایشان پیشنهادات از و گرفت قرار ترکیبی 

 به 0در جدول شماره  یبیترک آموزش اساتید و درسی ریزی برنامه متخصصان توصیفی

 .نشان داده شده است تحصیلی مدرک و آموزشی سابقه تفکیک

 ترکیبی آموزش اساتید و درسی ریزی برنامه متخصصان توصیفی آمار های شاخص :0جدول شماره 

 سابقه آموزشی مدرک تحصیلی

 سال 3-33 سال 33-23 سال 23-13 دکتری کارشناسی ارشد صاحبنظران

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

3 3 333 13 23 8 83 23 31 0 

اساتید 

ریزی  برنامه

و  درسی

متخصصان 

آموزش 

 ترکیبی
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 صمشخ است، آمده 9 دولج در که درسی برنامه منطق به مربوط یها ویژگی بررسی در 

 به معتقد ،یبیترک آموزشن صصیمتخ و درسی ریزی برنامه اساتید از نیمی از بیشتر که شد

 آموزش درسی برنامه طراحی در گرایی شناخت و گرایی سازنده نظریه های تئوری از استفاده

 طراحی در نیز گرا باطارت نظریه های تئوری از گردید نهادپیش قسمتدر این . بودند یبیترک

 درسی ریزی برنامه اساتید از درصد 83 از بیشتر .دشو استفادهبی ترکی آموزش درسی برنامه

حضوری و  آموزش نوع دو هر از وری بهره به منجر که یبترکی آموزش برنامه یک طراحی با

 برنامه، منطق مولفه اییپای سنجش برای باخکرون آلفای ضریب. مجازی می شود موافق بودند

 .است شده برآورد 338/3 میزان به

 ویژگی بهبی ترکی آموزشن متخصصی و سیدر ریزی برنامه اساتید خپاس  توزیع :9 شماره دولج

 برنامه منطق مولفه به مربوطی ها

ویژگی                              

 گویه
 شاخص

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

کامال 

 موافقم

 نظریه تئوری از استفاده-3

 گرا سازنده

 5 38 1 2 3 فراوانی

 13 9121 33 823 3 درصد

نظریه  تئوری از استفاده-2

 گرا شناخت

 9 38 3 3 3 فراوانی

 3826 9121 2121 121 121 درصد

نوع  دو هر از وری بهره-1

 مجازی و آموزش سنتی

 3 35 0 3 3 فراوانی

 2121 8121 3121 3 3 درصد

 سازی هماهنگ و ترکیب-0

 در مجازی و سنتی های روش

 محیط یادگیری

 6 31 6 3 3 فراوانی

 2823 0121 2823 121 3 درصد

صین متخص و اساتید از درصد 83است، آمده 8 دولج در که هشپژو های یافته مطابق

 سطح ارتقای بر مبنی بیترکی آموزش برنامه هدف با یبیترک آموزش و درسی ریزی رنامهب

 در یادگیرندگان مهارتی ایه بهنج به هجتو موافق درصد 03. اند بوده موافق یادگیری و آموزش

 فراگیران نگرشی های جنبه به یبترکی آموزش برنامه هجتو موافق درصد 01 و وزشیآم برنامه

بی ترکی آموزش برنامه در انتقادی تفکر و قخال تفکر پرورش با موافق نظرات تعداد .اند بوده

 بر اهداف بودن نیبتم با نمونه اعضای درصد 93 از بیشتر .است قامال موافک نظرات از بیشتر

 یبیترک آموزش برنامه اهداف که اند بوده معتقد افراد از نیمی و  بوده موافق یقالع و نیازها
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بی ترکی آموزش برنامه هدف با اساتید بیشتر .باشد پذیری برخوردار انعطاف قابلیت از باید

 موافق کاربردی و االب سطح های مهارت سمت به شناختیح پایین سطو از حرکت هتج

 است شده حساب 338/3 میزان به اهداف مولفه یپایای  باخکرون آلفای ضریب .اند بوده

 به یبیترک موزشن آمتخصصی و درسی ریزی برنامه اساتید پاسخ توزیع : 8شماره دولج

 برنامه اهداف مولفه به مربوط های ویژگی

ویژگی                              

 گویه
 شاخص

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

کامال 

 مموافق

 و آموزش سطح ارتقای-9

 یادگیری

 33 36 3 3 3 فراوانی

 1823 83 121 3 3 درصد

 های جنبه به توجه-8

 شناختی

 9 30 5 2 3 فراوانی

 3828 0823 13 823 3 درصد

 مهارتی های جنبه به توجه-3
 33 32 8 3 3 فراوانی

 1823 03 23 121 3 درصد

 نگرشی های جنبه به توجه-6
 3 31 33 3 3 فراوانی

 2120 0121 2823 3 3 درصد

 تفکر و خالق تفکر پرورش-5

 انتقادی

 33 31 8 3 3 فراوانی

 1121 0120 23 121 3 درصد

 عالیق و نیازها بر مبتنی- 33
 33 31 3 3 3 فراوانی

 9828 0120 3 3 3 درصد

 پذیری انعطاف قابلیت- 33
 32 39 2 3 3 فراوانی

 03 93 823 121 3 درصد

 پایین سطوح از حرکت- 32

 سمت به الگوی یادگیری

 و سطح باال های مهارت

 کاربردی

 33 33 2 3 3 فراوانی

 1823 9828 823 3 3 درصد

ا تناسب ب اساتید از درصد 93 از بیشتر است آمده 3 لجدو در که پژوهش های یافته مطابق

 معتقد  ساتیدا از نیمی . ده اندبو  ن موافقیادگیرندگا قالیع و نیازها با یدرس برنامه محتوای

 بودن تبطمر و یادگیری مختلف تجربیات و منابع با یادگیرندگان تعامل فرصت کردن فراهم به

 موافق درسی ریزی برنامه اساتید از زیادی تعداد . اند بوده یادگیرندگان قبلی تجربیات با محتوا

 تر آسان درک جهت را زشیآمو ویدئوهای از استفاده و بوده اضافی درسی تکالیف حذف

 موافق فراگیران به آموزشی ایه جزوه ارائه با آنها از نیمی از بیشتر. اند دانسته مناسب مطالب
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 معلم سخنرانی پاورپوینت به فراگیران دسترسی با نمونه اعضای از درصد 11 تنها . اند بوده

 یادگیری انگیزش زایشاف موافق آنها از نیمی به نزدیک و اند دهکر موافق تدریس از بلق

 های ویژگی به مربوط باخ پایاییکرون آلفای ضریب .اند بوده التتعام طریق از آموزان دانش

 .است آمده بدست 321/3 میزان به محتوا، مولفه به مربوط

 بهبی ترکی آموزشن متخصصی و درسی ریزی برنامه اساتید پاسخ توزیع : 3شماره دولج

 برنامه حتوایم مولفه به مربوط های ویژگی

ویژگی                              

 گویه
 شاخص

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

کامال 

 موافقم

عالیق  و نیازها با متناسب- 31

 یادگیرندگان

 38 30 3 3 3 فراوانی

 9121 0823 3 3 3 درصد

 فرصت کردن فراهم- 30

 تجربیات و با منابع تعامل

 یادگیری مختلف

 39 31 3 3 3 اوانیفر

 93 0120 121 121 3 درصد

 محتوا پذیری انعطاف- 39
 32 33 3 3 3 فراوانی

 03 9828 121 3 3 درصد

 درسی تکالیف حذف- 38

 اضافی

 23 5 3 3 3 فراوانی

 8828 13 3 3 3 درصد

پیشین  تجربیات با مرتبط- 33

 یادگیرندگان

 5 39 9 3 3 فراوانی

 13 93 3823 121 3 درصد

 ویدئوهای از استفاده- 36

 آسانتر درک آموزشی برای

 مطالب

 5 32 5 3 3 فراوانی

 13 03 13 3 3 درصد

 های جزوه از استفاده- 35

 درک برای مباحث آموزشی

 اطالعات تر ساده

 3 33 1 1 3 فراوانی

 2121 9828 33 33 3 درصد

 پاورپوینت به دسترسی- 23

 سخنرانی معلم

 39 33 9 3 3 فراوانی

 93 1121 3823 3 3 درصد

 ارائه برای فرصت دادن- 23

 آموزان به دانش درس

 0 22 1 3 3 فراوانی

 3120 3121 33 121 3 درصد

 یادگیری انگیزش افزایش- 22

 تعامالت از طریق

 31 30 1 3 3 فراوانی

 0120 0828 33 3 3 درصد
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ن ای تشویق با نمونه اعضای بیشتر یباتقر ،6 شماره دولج در پژوهش های یافته با مطابق

 موافق متنوع و متفاوت های روش از استفاده و فراگیران مشارکتی و گروهی یادگیری به برنامه

 اذعان فراگیران یادگیری ایه سبک و ها روشن بی تناسب به آنها از نیمییبا تقر .اند بوده

 تعامل فرصت برقراری به منجر  بیترکی آموزش که اند بوده موافق اساتید از نیمی. اند داشته

 اساتید اکثر .اند دانسته یادگیری محیط ارتقای به منجر را روشز این ا استفاده اکثرا و گردیده

 ایه نانجم از استفاده و بوده برنامهاین در فعال یادگیری برای زمینه سازی فراهم موافق

 در آوری فن ابزار از استفاده موافق اساتید از نیمی از بیشتر .اند دانسته مفید را ثهمباح گروهی

 های گروه در ظریاتن نگذاشت اشتراک به و یادگیرندگان یادگیری کیفیت افزایش تجه

 آلفای ضریب .اند دانسته مفید راکالس درس  در پاورپوینت ارائه و اند بوده هدفمند مجازی

 سبه محا 613/3 انمیز به محتوا، مولفه به مربوط های ویژگی پایایی سنجش برای باخکرون

 .گردید

 به یبیترک آموزشن متخصصی و درسی ریزی برنامه اساتیدپاسخ  توزیع: 6 ل شمارهدوج

 برنامه های روش مولفه به مربوط های ویژگی

 ویژگی

 گویه    
 شاخص

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

کامال 

 موافقم

 یادگیری به تشویق- 21

 و مشارکتی گروهی

 0 22 1 3 3 فراوانی

 3121 3121 33 121 3 درصد

 سبک با ها روش تناسب- 20

 یادگیرندگان های یادگیری

 31 30 1 3 3 فراوانی

 0120 0828 33 3 3 درصد

 های روش از استفاده- 29

 و متنوع متفاوت

 33 31 3 3 3 فراوانی

 9828 0121 3 3 3 درصد

 تعامل فرصت برقراری- 28
 33 39 0 3 3 فراوانی

 1828 93 3121 3 3 درصد

 های محیط ارتقای- 23

 یادگیری

 6 36 0 3 3 فراوانی

 2823 83 3121 3 3 درصد
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 برای زمینه سازی فراهم- 26

 یادگیری فعال

 3 23 2 3 3 فراوانی

 2121 33 823 3 3 درصد

 آوری فن ابزار از استفاده- 25

 یادگیری کیفیت برای افزایش

 33 38 0 3 3 فراوانی

 1121 9121 3121 3 3 درصد

 های انجمن از استفاده- 13

 گروهی مباحثه

 5 35 2 3 3 فراوانی

 13 8121 823 3 3 درصد

 گذاشتن اشتراک به- 13

 مجازی های در گروه نظریات

 هدفمند

 33 33 2 3 3 فراوانی

 1828 9828 823 3 3 درصد

 کالس در پاورپوینت ارائه- 12
 33 36 2 3 3 فراوانی

 1121 83 823 3 3 رصدد

ن متخصصی و اساتید بیشتر است، آمده 5 شماره دولج در هشپژو های یافته مطابق

 ارائه و ارزشیابی تکالیف و برنامه اهداف میان تناسب رعایت موافق بیترکی آموزش ارزشیابی

 از نیمی .اند بوده ارزشیابی در مشارکت و خودارزیابی جهت آموزان دانش به هایی فرصت

 از بیشتر و بوده موافقامال ک ارزشیابی در متفاوت و متنوع های روش از استفاده با ساتیدا

 و یادگیری در هبودب و بازخورد دادن هتج ارزشیابی نتایج از استفاده موافق آنها از نیمی

 تمام از ارزشیابی با اساتید از نیمی .اند بوده فراگیران در یادگیریو  انگیزش ایجاد وزش وآم

 ضریب .اند بوده موافق ارزشیابی های روش کیفیت بر نظارت و آموزشی سطوح و احلمر

 به بیترکی آموزش درسی برنامه ارزشیابی مولفه های ویژگی به مربوط باخ پایاییکرون آلفای

 .گردید بهمحاس 622/3 میزان
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 هب یبیترک آموزشن متخصصی و درسی ریزی برنامه اساتید پاسخ توزیع :5شماره دولج

 برنامه ارزشیابی مولفه به مربوط های ویژگی

 ویژگی                              

 گویه
 شاخص

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

کامال 

 موافقم

 اهداف بین تناسب رعایت- 11

 ارزشیابی و تکالیف برنامه

 33 33 2 3 3 فراوانی

 1828 9828 823 3 3 درصد

 های روش از استفاده- 10

 ارزشیابی و متفاوت متنوع

 39 30 3 3 3 فراوانی

 93 0828 121 3 3 درصد

ارائه  جهت ارزشیابی اجرای- 19

 یادگیری و در بهبود و بازخورد

 آموزش

 23 5 3 3 3 فراوانی

 33 13 3 3 3 درصد

 سریع بازخورد ارائه- 18
 33 39 0 3 3 فراوانی

 1828 93 3121 3 3 درصد

 برای صتفر ارائه- 13

 در و مشارکت خودارزیابی

 ارزشیابی

 5 38 9 3 3 فراوانی

 13 9121 3823 3 3 درصد

 پذیرش و یادگیری انگیزش- 16
 6 36 0 3 3 فراوانی

 2828 83 3121 3 3 درصد

 و مراحل تمام از ارزشیابی- 15

 سطوح آموزشی

 39 30 3 3 3 فراوانی

 93 0828 121 3 3 درصد

 روش یتکیف بر نظارت- 03

 های ارزشیابی

 31 39 2 3 3 فراوانی

 0121 93 823 3 3 درصد

 گیری بحث و نتیجه

، عقیده دارد پذیرش آموزش ترکیبی دارای این پتانسیل است که  (2331) 3همانطورکه یون

تر به  تر بوده و قابلیت پاسخگویی سریع پذیرتر و چابک موسسات آموزشی را قادر سازد تا انعطاف

  (2338 تر را داشته باشند نتایج این پژوهش با نظر لیم، وانگ، صرفه های به با روشتغییرات 

پذیری را برای  تواند دسترسی و انعطاف آموزش ترکیبی می طبق نظر وی. همراستا است

یادگیرندگان افزایش داده، سطح یادگیری فعال را ارتقا بخشیده و برونداد و تجربیات بهتر 

نماید در الگوی طراحی شده، اهداف برنامه درسی آموزش ترکیبی، باید آموز را فراهم  دانش

                                                      
1 Yoon 
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های فردی، نیازها و عالیق یادگیرندگان تعیین  پذیری داشته و بر مبنای تفاوت قابلیت انعطاف

شود در این برنامه در جهت پرورش تفکر خالق و انتقادی  همچنین تالش می  .گردند

در اجرای یک برنامه درسی آموزش ترکیبی، توجه . شود های موثری برداشته آموزان گام دانش

و همکاران  3در این زمینه اندرسون. آموزان اهمیت دارد های یادگیری دانش به ارتقای مهارت

در حوزه آموزش،  بندی بلوم بر اساس الگوی طبقه: دارند عقیده بوده و بیان میهم (2333)

یین نظیر یادگیری و درک و فهمیدن به سمت های درکی سطح پا آموزان باید از مهارت دانش

های سطح باالتر کاربردی نظیر تجزیه و تحلیل، کاربرد، ارزشیابی و در نهایت خالقیت  مهارت

 .حرکت نمایند

آموز با دوستان همکالسی و معلم پیرامون موضوعات درسی،  با بحث و تبادل نظر دانش 

رسد نگرش جدیدی نسبت به  د و بنظر میگیر های مختلف موضوع مورد بررسی قرار می جنبه

عالوه بر این یادگیرندگان با به اشتراک . شود آموزان  ایجاد می موضوع مورد بحث در دانش

دهند که هر یک از آنها از زاویه دید خود به موضوع  گذاشتن نظرات و عقاید خود نشان می

ک عمیق و وسیع نسبت به احتمال دارد این امر بتواند در ایجاد در. نگرند مورد بحث می

موضوع درسی موثر بوده و مهارت پذیرش نظر دیگران، نقد و بررسی نظرات مختلف را در آنها 

های اجتماعی و امکان اشتراک مطالب و  هایی در شبکه ایجاد کردن گروه.ایجاد و توسعه دهد

در راه کسب علم  های جدید استفاده از ابزار تکنولوژی گفتگو با دوستان همکالسی و معلم، راه

تواند از طریق تعامالت  رسد می در دنیای پیشرفته امروزی است و عالوه بر آن  به نظر می

محتوای .  آموزان جهت یادگیری بیشتر تاثیر داشته باشد یادگیری بر افزایش انگیزش دانش

لسات پذیری داشته و در کنار استفاده از ج یک برنامه درسی آموزش ترکیبی، قابلیت انعطاف

سخنرانی و توضیحات شفاهی پیرامون موضوعات درسی توسط معلم از طریق پخش ویدئوهای 

در دسترس قرار دادن  .نماید تر مطالب کمک می آموزان در درک آسان آموزشی به دانش

تر کرده و همچنین با  های مباحث آموزشی، کسب اطالعات را برای یادگیرندگان ساده جزوه

آموزان جهت ارائه درس، زمینه برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  انشهایی به د دادن فرصت

رسد تعیین تکلیف اضافی به جای اینکه از  به نظرمی .شود موضوع مورد بحث فراهم می

یادگیری سطحی جلوگیری کرده و به آن عمق ببخشد باعث پیچیدگی موضوع و کاهش انگیزه 

در این زمینه توافق دارند که ( 3158) ، فالحتیسواری  .شود گردد و لذا از آن پرهیز می می

پذیری در فرایند یادگیری و قابلیت به رهگیری  سیستم آموزش ترکیبی به لحاظ اعمال انعطاف

                                                      
1 Anderson 
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از مزایای هر دو روش حضوری و الکترونیکی توانسته رضایت مدرسین و فراگیران را نسبت به 

او وجود منابعی مثل . است 2330) 3لوریالرد نتایج این پژوهش موافق نظر .خود جلب کند

داند که مزیت قابل  های با ارزشی می ها، ویدئوها، تصاویر، را دارایی مطالب درسی، نکات ارائه

نیز معتقد است که اکنون در قرن بیست  ( 2336) ریچی .بازیافت شدن یا قابلیت ارتقا را دارند

باعث شده تا عالقه و انگیزه  و یک به کارگیری ابزار تکنولوژی آموزشی در سطح مدارس

 مصلی نژاد. آموزان به یادگیری بیشتر شده و در یادگیری شرکت فعال داشته باشند دانش

ها و راهبردهای  کارگیری ترکیبی از شیوه هم معتقد است که یادگیری ترکیبی، به ( 3165)

 2این زمینه یورک در. گیرد یادگیری است که با هدف یادگیری فراگیران مورد استفاده قرار می

آموزان کمک  نیز  بیان می کند ارزشیابی یادگیری از طریق ارزشیابی تکوینی به دانش (2331)

ها و موانع غلبه کنند، مانند اصالح تصورات غلط با  کند تا بر بسیاری از بازدارنده می

این پژوهش  نتایج .شود هایی که بر اساس این بازخوردها ایجاد می بازخوردهای سازنده و فرصت

اعتقاد دارند آموزش ترکیبی از ترکیب موثر  که (2338) 0، استرانگ(2331) 1با نظر پراکتر

های یادگیری تشکیل شده است و  های ارائه آموزشی گوناگون، الگوهای تدریس و سبک روش

در واقع . باشد راستا می آموزان است ، هم بهترین مالک اثربخشی معلمین هدایت یادگیری دانش

کنند تا بر یادگیری  آموزان دخل و تصرف می معلمان از راه آموزش، در تجارب یادگیری دانش

زیرا آموزش، ایجاد محیط یادگیری است تا یادگیرندگان برای ساختن دانش . آنان تاثیر بگذارند

، (2333) 8، شیولسون9از سویی بنا به نظر سیدل. و کسب توانایی تفکر تالش کنند

های متنوعی در میزان و سرعت  دارای رویکردهای گوناگون هستند و ویژگی آموزان هم دانش

نیز ( 2338) نتایج حاصل از این پژوهش موافق با نظر پالمر، لومر، باشلیسکا. یادگیری دارند

آموزان در فضای مجازی برنامه آموزش ترکیبی  ایشان براین باورند که فعالیت دانش. باشد می

های مجازی و یک ترکیب مناسب که اولویت را به آموزش رو در  الیتموثر، به طراحی خوب فع

آموزان به عوامل مرتبط با رفتار یادگیری  همچنین فعال بودن دانش .دهد بستگی دارد رو می

آموزان در یک  دانش  .شود آنها و ایمان و باورشان در مورد آموزش و یادگیری نیز مربوط می

را برای برقراری تعامل، ارتباط، همکاری و مشارکت در هایی  محیط آموزش ترکیبی، فرصت

                                                      
1 Lorillard 
2 York 
3 Procter 
4 Strong 
5 Cidel 
6 Shivolson 
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آموزی و  های دانش رسد از طریق ارائه کنفرانس بنظر می  .آورند زمینه یادگیری به دست می

هایی برای  شود، فرصت کالسی ها که بخشی از فرایند یادگیری محسوب می مرور تکالیف هم

توانند به مرور به عمق یادگیری او  که می گیرد آموز قرار می بروز خالقیت در اختیار دانش

آموزان به عنوان یک عنصر فعال و یکی از منابع  زیرا در آموزش ترکیبی به دانش  .بیافزاید

 .   شود بالقوه تولید علم نگریسته می

رسد اگر معلمان رویکرد آموزش ترکیبی را برای تدریس پذیرفته و با اعتقاد و  بنظر می

یج حاصل از اجرا، آن را پیاده سازی نمایند، آموزش رسمی موثرتری خواهیم ایمان قلبی به نتا

آموزان جهت مشارکت بهتر و  داشت که به عنوان یک عامل پیش برنده برای کمک به دانش

  .شان در دنیای پیشرفته دانش و اطالعات عمل خواهد کرد ارضای نیازهای

 و ماخذ منابع
همایش ازمان دهی محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی، نوآوری در س ،(3169)احمدی،پروین،  -

 .، شیرازنوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

، ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر اساس (3158)جعفری ثانی، حسین، عجم، علی اکبر،  -

 دانش و پژوهش)یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور، نشریه پژوهش در برنامه ریزی درسی 

 .3158، تابستان 28، شماره 30، دوره (برنامه ریزی درسی-در علوم تربیتی

، روش های تحقیق در علوم رفتاری، (3133)سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه،  -

 .انتشارات آگاه، تهران

رهیافتی نوین جهت کاربست : ،آموزش ترکیبی(3165)سعیدپور، مرضیه، طبسی، سیده زکیه،  -

 .3، شماره 3165لکترونیکی، نشریه افق توسعه آموزش پزشکی، تابستان و پائیز در آموزش ا

، تاثیر (3158)سلیمی، قاسم، مرزوقی، رحمت اهلل، محمدی، مهدی، منصوری، سیروس،  -

آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه ای، نشریه مطالعات 

 .3158، بهار و تابستان 33، شماره پیاپی 3، شماره 5دوره آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، 

، الگوی آموزش ترکیبی برای رفع چالش (3152)شاه ولی کوه شوری، کامران، فالحی، پرستو،  -

 .3152، تابستان 19بکارگیری فن آوری، فصل نامه رشد آموزش فنی و حرفه ای، شماره 

، مقایسه تاثیر (3159)ری، تهمینه، صدری، زینب، رسته خاک، معصومه، کریمی، زهره، یا -

اولین روش های آموزش سنتی، ترکیبی و الکترونیکی در انگیزش تحصیلی دانش آموزان، 

کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و 

 .، تهرانفرهنگی

https://www.civilica.com/Papers-CSCONF01=اولین-کنگره-ملی-توانمندسازی-جامعه-در-حوزه-جامعه-شناسی،-علوم-تربیتی-و-مطالعات-اجتماعی-و-فرهنگی.html
https://www.civilica.com/Papers-CSCONF01=اولین-کنگره-ملی-توانمندسازی-جامعه-در-حوزه-جامعه-شناسی،-علوم-تربیتی-و-مطالعات-اجتماعی-و-فرهنگی.html
https://www.civilica.com/Papers-CSCONF01=اولین-کنگره-ملی-توانمندسازی-جامعه-در-حوزه-جامعه-شناسی،-علوم-تربیتی-و-مطالعات-اجتماعی-و-فرهنگی.html
https://www.civilica.com/Papers-CSCONF01=اولین-کنگره-ملی-توانمندسازی-جامعه-در-حوزه-جامعه-شناسی،-علوم-تربیتی-و-مطالعات-اجتماعی-و-فرهنگی.html
https://www.civilica.com/Papers-CSCONF01=اولین-کنگره-ملی-توانمندسازی-جامعه-در-حوزه-جامعه-شناسی،-علوم-تربیتی-و-مطالعات-اجتماعی-و-فرهنگی.html
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 .و آموزش و پرورش، انتشارات آفتاب مهر، تهران، یادگیری الکترونیکی (3161)عبادی، رحیم،  -

، طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای (3158)عجم،جعفری ثانی، اکبری پورنگ، -

نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اکر، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در برنامه ریزی 

، تابستان 91یاپی ، پ2درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، سال نهم، دوره

 .3-38،ص3158

 تیمحور با) تالیجید عصر در دور راه از آموزش، (3159)علی آبادی، خدیجه، خزائی، آذر،  -

 .، سال چهارم6، مجله مطالعات آموزشی نما، دانشکده علوم پزشکی ارتش، جلد (ییگرا ارتباط

 .ری، تهران، یادگیری ترکیبی، نشر بش(3165)عمرانی ساروی، بهاره، همتی، ناصر،  -

، یادگیری ترکیبی و آموزش از طریق موبایل، نشر (3159)غفاری، مهتاب؛ فردانش، هاشم؛  -

 .مهاتما گاندی، کرج

طراحی محیط  ،(3151)فروغی ابری،احمدعلی، یارمحمدیان، محمدحسین، اصالنی،غالمرضا،  -

گرایی،  و ساختنگرایی  یادگیری الکترونیکی مبتنی بر سه نظریه یادگیری؛ رفتارگرایی، شناخت

 اسفند-، بهمن8 پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره هفتم، شماره-نشریه علمی

3151. 

و  تیبر رضا یبیترک یریادگی طیمح ریتأث، (3152)کرمی، مرتضی، ساالری، ضیاءالدین،  -

، 23، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره کارشناسان بخش صنعت یریادگی

 .81-63، ص 3152، پائیز و زمستان 2شماره 

 .332 ، یادگیری ترکیبی، ماهنامه تدبیر،سال هفدهم،شماره(3169) محمدخانی، مسعود، -

، نقش یادگیری ترکیبی در توسعه آموزش و فرایند (3158)محمودی، مهدی، رویانی، صفورا،  -

رهای آن، دومین کنگره یادگیری با ترکیبی با ارائه ضرورت ها، چالش ها و راهکا-یاددهی

 .سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی، شیراز

، طراحی یک برنامه یادگیری (3165) مصلی نژاد، لیال، زندی، بهمن، شبیری، سید محمد،  -

ترکیبی مبتنی بر تفکرا نتقادی و مقایسه تاثیرات روانشناختی آن با آموزش سنتی، دانشگاه 

 . پیام نور مرکز تهران
- Elsenheimer, Jim, (2006), The Blended Learning Analysis and Design 

Expediter, Journal of Performance Improvement, Vol. 48, Issue 8, 

September 2006, Pages 26-30 

- Graham, Charles R, Woodfield, Wendy, Harrison, Buckley, (2012), A 

Framework for Institutional Adoption and Implementation of Blended 

Learning in Higher Education, The Internet and Higher Education, Volume 

18, July 2013, Pages 4-14. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516/18/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516/18/supp/C


 3155مستان پاییز و ز ،31شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

336 

 

- Khe Foon Hew, Wing Sum Cheung, (2014), Future Research Directions for 

Blended Learning Research: A Programmatic Construct,  in Using Blended 

Learning, Khe Foon Hew, Wing Sum Cheung, Springer, 109-115. 

- Lim, C. P., Wang, T., (2016), A framework and self-assessment tool for 

building the capacity of higher education institutions for blended learning. 

In C. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended learning for quality higher 

education: Selected case studies on implementation from Asia-Pacific, 

Bangkok: UNESCO Bangkok Office, 1-38. 

- Palmer, E., Lomer, S., & Bashliyska, I. (2017). Overcoming barriers to 

student engagement with Active Blended Learning: Interim report. 

University of Northampton. 

- Russel, Woon, Hatzipanagos, (2017), Blended Learning: Bringing the Idea 

to Life and What Does It Mean for Faculty and Administrators?   In 

Handbook of Research on Technology-Centric Strategies for Higher 

Education Administration. 

- Singh, Ranjit, Kaurt, Termit, (2017), Blended Learning- Policies in places at 

Universiti Sains Malaysia, UNESCO Bangkok Asia and Pacific Regional 

Bureau for Education. 

- Spanjers, Ingrid, Konings, Karen, Leppink, Jimmie, Verstegen, Danielle 

M.L, Konings, Karen D., Czabanovski, Katarzyna, (2015), The Promised 

Land of Blended Learning: Quizzes as a Moderator, Educational Reasearch 

Review, Volume 15, June. 

- Trapp, Sonja, (2006), Blended learning Concepts: A Short Review, 1st 

European Conference on Technology Enhanced Learning Crete, Greece, 1 

October 2006. 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-287-089-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-287-089-6
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/sylvie.lomer.html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/overcoming-barriers-to-student-engagement-with-active-blended-learning%284e21403d-bc90-4535-8d69-c7de47bc914b%29.html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/overcoming-barriers-to-student-engagement-with-active-blended-learning%284e21403d-bc90-4535-8d69-c7de47bc914b%29.html

