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 چریده
علمی دانشگاه پیام نور باا   هیئتاعضای  ایرایانه مقایسه مهارت ،پژوهش حاضرهدف 

از ناو     حقیا   ویای ی  روش  .ه اسات باود  کیبای دربااره یاادگیری  ر  آناا   دیدگاه 
شاده  های مناسب آماری  جزیاه و  حلیا    ا بکارگیری آزمو ها بای بوده و دادهمقایسه
 باوده  ایارا   ناور  پیاام  دانشگاه علمی هیئت اعضای کلیه ،پژوهش آماری جامعه .است
 آوریجما   ابازار  .شاد  بارآورد  ن ر 111 کوکرا  فرمول از است اده با نمونه حجم. است
 لای   ناماه پرساش  با  ای طرایاناه  مهارتمشتم  بر  ساخته محق  نامهپرسش ؛هاداده

. بوده اسات  ، رکیبی یادگیری رویکرد باره در علمی هیئت اعضای دیدگاهو نیز  (8112)
برابر  کرونباخ آل ای آ  از طری  ضریب پایاییو  محتوایی روایی طری  از ابزار روایی

علمای دیادگاه ماوافقی باه      هیئتاعضای  ؛نتایج پژوهش نشا  داد. بوده است 39/1 با
علمای   هیئات گیری  رکیبی در دانشگاه پیام نور دارند. بی  دیدگاه اعضاای  رویکرد یاد

نسبت به رویکرد یادگیری  رکیبی بر حسب جنسیت،   اوت معنادار مشاهده شد ولای  
علمای نسابت باه رویکارد یاادگیری  رکیبای بار حساب مادر            هیئتدیدگاه اعضای 

هاای  نداشاته اسات. مهاارت   ای،   اوت معنادار  حصیلی، سابقه  دریس و مهارت رایانه
علمی در حد متوسط و باال ر از متوسط قارار دارد. بای  میازا      هیئتای اعضای رایانه

 ،علی و دیدگاه آناا  دربااره رویکارد یاادگیری  رکیبای      هیئتای اعضای مهارت رایانه
   اوت معنادار مشاهده نشده است.

 
 ، دانشگاه پیام نورایرایانهت مهارمتغییرهای فردی،  یادگیری ترکیبی، :هایاژهیلید
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 مقدم 
های الکترونیکی در تمام ابعاد زندگی گسترش محیط

استفاده از . بار آورده استی اساسی بههایدگرگونانسان 
طور های جدید الکترونیکی در عرصه آموزش بهآوریفن

طور اخص،  تیییصرام میمصی در    اعم و برنامه درسی به
عصصر  و  [5] هآورد وجصود بهانشجویان ماهیت یادگیری د

ریزان درسی های الکترونیکی  برنامهاطالعام و یادگیری
. بصا  [2]کننددر تجربه آموزشی وادار می دنظریتجدرا به 

یکصی سصا از    هصا دانشصااه ورود یادگیری الکترونیکصی   
دیاری از این فن آوری استقبال کردند و اشتیاق زیصادی  

گیری الکترونیکصی صصرو و   برای جایازین ساختن یصاد 
بصه جصای آمصوزش      بصرخط ی آموزش مجازی هاطیمح

باعث شده است این سدیده  ولی حضوری به وجود آمد. 
 کم رنگ ی اخالقی  معنوی و اجتماعی انسانهاجنبهکه 

آینده فقصط متکصی بصر اطالعصام و فصن       بنابراین شود. 
ی هصا قضصاوم بصدون  و  خواهصد بصود  نهای جدید آوری

خالقی  عصر اطالعصام و فصن آوری  عصصر    عقالنی و ا
هصای یصادگیری   . سصروهه [3]خبصری اسصت  جیالت و بصی 

الکترونیکی صرو  به همان سصرعتی کصه اوگ گرفتصه و    
دالیص    .[4]اند  با شکسصت مواجصه شصدند   گسترش یافته

ی یصصادگیری هصصادورهمختلفصصی بصصرای عصصدم موفقیصصت  
بصه   تصوان یمالکترونیکی ذکر شده است که از جمله آن 

دم توانایی دانشجویان در زمینه مدیریت زمان و حفص   ع
  سرعت سایین اتصصال بصه   [1]و نایداری خود انایزشی

اینترنت  فرسایش انایزه دانشجویان در محیط مجصازی   
عدم احساس تعلق به جمع و گروه و همچنین ترجیحام 
اساتید و دانشجویان بصرای اسصتفاده از ارتباطصام رو در    

ی تعامالم اجتماعی واقعی بصین  روی حضوری و برقرار
  فقدان فرصصت بصرای   [1]دانشجویان و اساتید با یکدیار

بحث درباره موضصوعام وابسصته بصه موقعیصت  فقصدان      
واقعی  فقدان فیصم   5توضیحام معلم  فقدان بیان بصری

اشاره کرد. به دلیص    [7]و فضای حاکم بر هر فرد 2زمینه
رونیکی صرو چنین مشکالتی که به واسطه یادگیری الکت

                                                           
1 . Visual expressions 
2. Contextual understanding 

( و وسصت  2222) 3وجود آمده است  افرادی مث  ریدبه
همچنان  هادانشااه(  معتقدند که مدارس و 2222) 4بری
طور مصداوم بصه کارشصان ادامصه     صورم حضوری و بهبه

هصای الکترونیکصی باعصث     آوری خواهند داد و ورود فن
 هادانشااهعدم حضور واقعی یادگیرندگان در مدارس و 

ی هاینوآوری اخیر تیییرام و هاسالدر . [8]دنخواهد ش
ی هصا فرصصت درسی آموزش عالی جیان جدید در برنامه

ی را برای یادگیرنصدگان فصراهم کصرده    شماریبآموزشی 
ی درس هصا کصالس در  توانندیم هاآنطوری که است به

  1بصرخط ی آموزشصی  هصا دورهچیره به چیره همصراه بصا   
  1ی مجصازی هصا کصالس   وبالگکاربرد ابزارهایی مانند؛ 

به یادگیری بپردازند.  7ی بحث و تاالرهای گفتاوهاتخته
شصناخته   8این شک  یادگیری به عنوان یادگیری ترکیبصی 

 .[9]شده است
یادگیری ترکیبی رویکردی است کصه اشصکال سصنتی    
یصصصادگیری در کصصصالس درس همچصصصون کارآمصصصدی و 

های تعام   مشارکت و اجتمصاعی شصدن کصالس    فرصت
هصصای مختلصصد یصصادگیری بصصا وقصصایع و فعالیصصت درس را

الکترونیکی و امکانام یادگیری فعال غنی شصده محصیط   
یادگیری ترکیبی بصا یص     .[55و52]کندبرخط ترکیب می

مدل یادگیری جصامع بصه معلمصان و یادگیرنصدگان ارا صه      
. یادگیرندگان تجربه کالس درس فیزیکصی را از  شودیم

ی هصا کتصا  ده از هصا  اسصتفا  طریق شرکت در سخنرانی
خواهصد داشصت و    هصا نوشصته چاسی  آزمایشااه و دست 

ی جدیصد همچصون اینترنصت  شصبکه     هصا یفناورهمچنین 
جیصصانی و   و تلفصصن همصصراه در فراینصصد تصصدریا و   

ترکیب خواهدشد لذا  یادگیری ترکیبی بصه   شانیریادگی
آمصوزش   مؤسسصام عنوان ی  رویکرد شناخته شده در 

طصور کلصی  منظصور از    بصه  .[52]دیص آیمعالی به حسا  
ی هاتیفعالیادگیری ترکیبی  رویکری است که مجموعه 

یادگیری در کصالس درس  یصادگیری مبتنصی بصر و  و     

                                                           
3. Reid 
4. Westbury 
5.  Online courses 
6. Virtual classes 
7. Chat rooms 
8. Blended learning 
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 ایرایانه شگاه پیام نور به رویکرد یادگیری ترکیبی بر حسب متغیرهای فردی و سطح مهارتت علمی دانئبررسی دیدگاه اعضای هی

و  کنصد یمص آموزش برخط را برای یادگیرنصدگان فصراهم   
امکان فعالیت و تجربه یادگیری را در هصر زمصان و هصر    

 تواندیماین تجربیام یادگیری   [53]سازدیممکانی مییا 
از طریق تعام  با مواد و منابع برخط  جلسام بحصث در  

رسصمی  طور رسمی و غیرکالس درس و مواد چاسی و به
چنصصین رویکصصرد یصصادگیری ترکیبصصی  حاصص  شصصود. هصصم 

درسی برخط رویکردی سودمند و مفید در طراحی برنامه
عبصارم  درسی حضوری است. بهو مبتنی بر و  و برنامه

مبتنی بر رویکصرد یصادگیری ترکیبصی      درسیدیار  برنامه
کاربرد توأمان و تعصاملی یصادگیری بصرخط و حضصوری     

که البته کصانون توجصه یصادگیری در آن  بصر       [54]است
آوری یادگیری ارتقای بیینه اهداو یادگیری به کم  فن

مناسب  مطابق با سب  یادگیری شخصصی درسصت  بصه    
  .[51]باشدشخ، ذیحق در زمان واقعی می

مصی تصوان یصادگیری      [22-51]توجه بصه نظصرام  با 
 ترکیبی را به شیوه زیر ارا ه و توصید کرد. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اجزاء یادگیری ترکیبی.  5نمودار 

 
 
 

 یادگیری ترکیبیدر ی یادگیری ممکن کردهایرو .5جدول 
 چیره به چیره واقعی )رسمی(:

گصری و  ی آموزشصی  مربصی  هاکارگاهمحور  کالس درس مربی
 ی مربوط به شی هاآموزشهدایت  

 رسمی(:چیره به چیره واقعی )غیر
ی هصا گصروه هصا   یادانشصکده ارتباط و تعام  بین هصم 

 کاری  ایفای نقش و الاوسازی
 برخط: همزمانهمکاری 
(  هصدایت و  همزمصان ی یادگیری الکترونیکی بصرخط ) هاکالس

 راهنمایی الکترونیکی

 برخط: همزمانهمکاری غیر
سست الکترونیکی  تابلو اعالنام بصرخط  اجتماعصام   

 برخط
 :5راهبریادگیری خود

-ی منابع برخط  شصبیه هان یلی یادگیری مبتنی بر و   واحدها

ی صصصوتی و هصصایدویدی و دی  سصصناریوها  سصصیهصصایسصصاز
 های کاروید ویی  ارزشیابی برخط  کتا 

 ی عملکردی:هاتیحما
ی هصا دسصتورالعم    هاهدادی کمکی  سایااه هاستمیس

-افزارها  ابزارهای حمایتی تصصمیم کاری و تنظیم نرم

 گیری و عملکردی

 

                                                           
1 - self-paced learning 

 یادگیری ترکیبی

 یادگیری برخط

یادگیری برخط 

 همزمان
یادگیری برخط 

 ناهمزمان

یادگیری 

 حضوری

بتنی یادگیری م

 بر کامپیوتر
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[  امکانصصاتی بصصرای 23و دیاصصران] 5همچنصصین  روزم
. در یصادگیری ترکیبصی    انصد دادهیادگیری ترکیبی ارا صه  

همراه با امکانصاتی همچصون    تواندیمآموزش و یادگیری 
طالعام و ارا ه اطالعصام  سست الکترونیکی  منابع غنی ا

 از طریق وید و کنفرانا برخط باشد.
تصصرین مجموعصصه از  یصصادگیری ترکیبصصی بصصزرگ در 
هصای یصادگیری را بصرای    های آموزشی و وضصعیت روش

آورد و به برآورده ساختن نیازهای یادگیرندگان فراهم می
دهد مزایای هر دو محیط آموزشی را بصه  مربی اجازه می
یصادگیری ترکیبصی بصه دالیص ؛     . [21-24]حداکثر برساند

افصزایش دسترسصی بصه     -بیبود فرایند آموزش   -الد
استاد و منابع آموزشی و انعطاو سذیری در زمان و مکان 

هصا در  بازدهی باالتر نسبت بصه هزینصه   -گ  [27]آموزش
غنصی سصازی    -د  [28]مقایسه با دانشااه مجازی صصرو 

افزایش  -ه  [29]تجربیام دانشجویان در فضای دانشکده
مورد حمایت   [32]میزان یادگیری و رضایت دانشجویان

 .قرار گرفته است
دو مدل عمده برای طراحی و اجرای دوره یصادگیری  

مصدل ترکیصب اختیصاری و     -ترکیبی وحصود دارد: الصد  
مدل ترکیب الزامی  -  2داوطلبانه عناصر دوره آموزشی

. در مصصدل ترکیصصب اختیصصاری و 3عناصصصر دوره آموزشصصی
وطلبانه عناصر دوره آموزشی  برای کمص  بصه بیبصود    دا

کیفیت یادگیری  چند عنصر یا کلیه عناصر برنامه درسی 
با استفاده از شیوه مکم  و سایه بصه یادگیرنصدگان ارا صه    

شود  منظور این است که اگر شصیوه آمصوزش سایصه     می
شیوه حضوری باشد  کلیه عناصر دوره شصام ؛ محتصوا    

د یادگیری  مصواد و منصابع یصادگیری     ها و تکالیفعالیت
های بحث  راهنمایی و تدریا معلم  خودآزمصایی  جلسه

و ارزشیابی سایانی  به صورم حضوری طراحی و اجصرا  
شصصود و بصصرای کمصص  بصصه افصصزایش کیفیصصت دوره و مصصی

یادگیری  از محیط یادگیری الکترونیکصی بصرای تقویصت    
شصود.  یعناصر برنامه درسی دوره آموزشی بیره گرفته م

                                                           
1 - Rossett 
2 -Voluntary combination of course elements 
3  -Obligated combination of course elements 

توان استفاده عنوان مکم  میاز عناصر الکترونیکی زیر به
هصا و تکصالید   هصا  فعالیصت  کرد: استفاده از شبیه سازی

یادگیری متنوع  استفاده از ابزارهای ارتبصاطی ناهمزمصان   
هصای آزاد   های کالسی یا انجام بحثبرای سیایری بحث

جسصصتجوی منصصابع گونصصاگون یصصادگیری  شصصرکت در    
های الکترونیکصی  اطصالع از نتصای  و ارا صه     ییخودآزما
 .[35]های تفصیلی از عملکرد یادگیرنده و امثالیمگزارش

ولی مدل ترکیب الزامی عناصصر دوره آموزشصی زمصانی    
رود کصصه اسصصتفاده از شصصیوه حضصصوری یصصا کصصار مصصیبصصه

تنیایی برای ارا ه دوره آموزشصی و ایجصاد   الکترونیکی به
های الکترونیکصی  ی از دانشااهیادگیری کافی نباشد. برخ

هصای  های آموزشی به دلی  ضعد زیرسصاخت و مؤسسه
فناورانه  نبصود منصابع دیجیتصالی کصافی  عصدم آشصنایی       

ها و ابزارهای محیط الکترونیکصی   یادگیرندگان به ویژگی
های آموزشی متناسصب بصا   ها و دستورالعم نبود سیاست

وره هصای  محیط الکترونیکی و عواملی از ایصن دسصت  د  
انصدازی  آموزشی خصود را بصا اسصتفاده از ایصن مصدل راه     

عناصر دوره الزامی کنند. در این سژوهش مدل ترکیب می
بصه دلیص  اینکصه    آموزشی  مورد توجه قرار گرفته است. 

  از جمله دانشااه های آمصوزش از دور  دانشااه سیام نور
محسو  می شود و ضرورتاً بایصد بصه سصمت رویکصرد     

کیبی حرکت نماید و با توجه بصه سراکنصدگی   یادگیری تر
مراکز و واحدهای دانشااه سیام نصور و همچنصین وجصود    
زیرساخت های ناکافی برای ایجاد یادگیری الکترونیکصی  
مجازی  مدل ترکیب الزامصی عناصصر دوره آموزشصی در    
 دانشااه سیام نور مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

دهصد کصه  اعضصای    بررسی ادبیام سژوهش نشان می
های یادگیری ترکیبی رضایت باالیی علمی از دوره هیئت

هصا بصا دانشصجویان در    دارند و میزان و کیفیت تعام  آن
مقایسه با رویکرد سنتی چیره به چیره و آموزش مجازی 

یادگیرندگان  همچنین. [32]صرو بسیار بیشتر بوده است
یصد از  بایصادگیری الکترونیکصی    هصای برای ورود به دوره

گانه همچون؛ کاربری رایانصه  میصارم در   های نهمیارم
کاربرد ابزارهای اینترنتصی  میصارم حص  مسصاله  تفکصر      

های مطالعه کارگیری شیوهانتقادی  میارم سرسشاری  به



 

599 

 ایرایانه شگاه پیام نور به رویکرد یادگیری ترکیبی بر حسب متغیرهای فردی و سطح مهارتت علمی دانئبررسی دیدگاه اعضای هی

و میصارم   خصودراهبری و یادگیری  میارم فراشناختی  
عصالوه   بصه  [.33]ارتباط الکترونیکصی برخصوردار باشصند   

هایی کصه دانشصجویان سصطط اطمینصان     میارمترین میم
هصای  باالیی در مورد آن از خود نشصان دادنصد  میصارم   

 .[34]ای و آماری تحقیق و ارا ه تحقبق بوده اسصت رایانه
ویژه در زمینه نیازهای آموزشی مربیان به  از جیتی دیار

رایانه و فناوری اطالعام را نبایصد از نظصر دور داشصت     
حمدی هصم نشصان داده اسصت کصه     نتای  سژوهش میرزام

افزارهصای  مربیان از نظر میارم بکارگیری رایانصه و نصرم  
رایانه ای برای انجام وظاید شیلی خود نیازمند آموزش 

های خود بصه ایصن     در سژوهش5همچنین وو .[31]هستند
علمصی نسصبت بصه     هیئتنتیجه رسید که نارش اعضای 

طالعصام  های آمصوزش از راه دور بصا توجصه بصه ا    برنامه
   2. گولصد [31]دموگرافی آنان با یکدیار متفصاوم اسصت  

کند که ادراک  نارش و رضایت شیلی اعضصای  بیان می
های یادگیری الکترونیکی بر کیفیت علمی در دوره هیئت

تصصدریا و راهنمصصایی دانشصصجویان توسصصط آنصصان تصصأ یر 
  هم در سژوهشی که بصه بررسصی    3. لویا[37]گذاردمی

علمی سرداخته بصود   هیئتش اعضای سطط ادراک و نار
علمصی   هیئصت به این یافته سژوهشی رسید کصه اعضصای   

نسصصبت بصصه یصصادگیری بصصرخط دارای ناصصرش مثبتصصی    
  نشان داد 4ی دزیبان و موسکالهاسژوهش .[38]باشندمی

ی یصادگیری ترکیبصی   هصا دورهکه میزان مصوفقیتی کصه از   
مساوی و در بیشصتر مصوارد از یصادگیری     شودیمحاص  
و یصصادگیری چیصصره بصصه چیصصره سصصنتی بیشصصتر    بصصرخط

ی یادگیری ترکیبی که ابزارهای هادوره. در [39]باشدیم
  ردیص گیمص ناهمزمان ارتباطی در آن مورد استفاده قصرار  

نتصای   . [42]ابصد ییمادراک دانشجویان از یادگیری بیبود 
و همکارانش  که در خصوص ادراک  1ی باتیهاسژوهش

ی ترکیبصی بصصود  نشصان داد کصصه   هصصادورهدانشصجویان از  
ی هصا دورهبیشصتر از   هادورهرضایت دانشجویان در این 

                                                           
1. Wu 
2. Gould 
3. Lewis 
4. Dziuban & moskal 
5. Bhatti 

مجازی و سنتی است به عالوه وابستای دانشصجویان بصه   
و  ابصد ییمص استاد برای کم  گرفتن به تصدری  کصاهش   

راهبصر حرکصت    دانشجویان بصه سصمت یصادگیری خصود    
به    در سژوهشی که 7و سارک 1. همچنین اوه[45]کنندیم

 هیئتبررسی چاونای نارش و میزان مشارکت اعضای 
علمی در رویکرد یادگیری ترکیبصی سرداختنصد  بصه ایصن     
نتیجه رسیدند که اکثریصت آنصان بصا رویکصرد یصادگیری      
ترکیبی موافق بودنصد و اعتقصاد داشصتند کصه اسصتفاده از      
رویکصصرد یصصادگیری ترکیبصصی باعصصث افصصزایش کیفیصصت   

ه این نتیجه رسیدند کصه  تدریسشان شده است. همچنین ب
بین افراد باالتر از سنجاه سال با افراد سی و چی  ساله از 
لحاظ نارش به یادگیری ترکیبی تفصاوم وجصود دارد و   
میاناین نارش افراد سی و چی  ساله باالتر از سصایرین  

 .[42]بوده است
که یادگیری ترکیبی در تمامی سصطو   با توجه به این

جیصان مصورد اسصتفاده قصرار     نظام آموزشصی در سراسصر   
های نوین گیرد و همچنین گسترش استفاده از فناوریمی

ها و مؤسسام آموزش عصالی  در نظام آموزشی  دانشااه
خصوص دانشااه سیام نصور  ضصرورتاً بایصد بصه     کشور به

سمت رویکرد یادگیری ترکیبی حرکت کنند و رویکصرد  
 یادگیری ترکیبی  جصایازین یصادگیری مرسصوم سصنتی و    

  . [43]آموزش مجازی خواهد شد
های آمصوزش از  دانشااه سیام نور که در ردۀ دانشااه

هصای  راه دور قرار دارد  باید به سمت استفاده از فناوری
های دانشااه سیام نور و نوین گام بردارد تا تحقق رسالت
های عصر جدیصد  ژگیسرورش دانشجویانی متناسب با وی

درسصی مبتنصی بصر    نامصه خوبی محقق شود. طراحصی بر به
هصا و  رویکرد یادگیری ترکیبی عالوه بر رفع محصدودیت 

درسصی رشصتع علصوم تربیتصی در     مشکالم موجود برنامه
دانشااه سیام نور  باعصث رشصد و گسصترش امکانصام و     

نتیجصه   ر و درؤهای دانشجویان برای یادگیری مص توانایی
که نعالوه  با توجه به ایسیشرفت تحصیلی بیشتر شود. به
هصای آمصوزش از راه دور   دانشااه سیام نور جزو دانشااه

                                                           
6. Oh 
7. Park 
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های الکترونیکصی  شود  بنابراین  با ورود فناوریتلقی می
جدید  این نظام آموزشی باید خودش را با این تیییرام 

از جیتی دیار  اجرای موفقیت آمیز . [44]هماهنگ نماید
منصوط بصه میصزان ناصرش و موافقصت      هر برنامه درسصی  

اران اجرایی آن نظام است  در نظام آموزش عالی کارگز
به طور اعم و دانشااه سیام نور به طور اخ،  دیصدگاه و  
اعتقادام آنان نسبت به یادگیری ترکیبصی مصی توانصد در    

دوره هصای یصادگیری ترکیبصی    موفقیت یا عدم موفقیصت  
بسیار مؤ ر باشد  با توجه به اینکه نتای  یکی از عوامص   

علمصی بصه یصادگیری     هیئصت ش اعضصای  ا رگذار بر نار
ترکیبی میزان میارم های رایانصه ای آنصان مصی باشصد      

های یادگیری ترکیبی بدون توجه بنابراین  گسترش محیط
 هیئصت ای  نارش و نظرام اعضای های رایانهبه میارم

های ترین افراد در تصمیم گیریها که مو رعلمی دانشااه
اجرا و ارزشصیابی   خصوص در طراحی  برنامه درسی به
باشد  موفقیت آمیز نخواهد بود. بررسی برنامه درسی می

 هیئصت  ای اعضصای هصای رایانصه  و شناخت میزان میارم
و دیدگاه آنصان دربصاره رویکصرد     نور سیام دانشااه علمی

تواند بصه ایجصاد فضصای آموزشصی     یادگیری ترکیبی  می
تصری بصرای آمصوزش منجصر شصود. اگصر دسصت        مطلو 
ن نظام آموزشی و طراحان برنامه درسی واکنش اندرکارا
علمی را نسبت به رویکصرد   هیئتالعم  اعضای و عکا

یادگیری ترکیبی درک کنند و بدانند کصه ورود و تجربصه   
ی  رویکرد جدید مانند یادگیری ترکیبصی چصه معنصایی    

علمی خواهد داشت آن موقع اسصت   هیئتبرای اعضای 
خواهصد بصود و    های برنامصه درسصی مصو ر تصر    که طر 

تصمیمام اتخاذ شده از طرو دسصت انصدرکاران بصرای    
علمی قابلیت سصذیرش بیشصتری خواهنصد     هیئتاعضای 

ای و دیصدگاه  هصای رایانصه  داشت. بررسی میزان میصارم 
علمی دانشااه سیام نور نسبت به رویکصرد   هیئتاعضای 

هصای  یادگیری ترکیبی از این لحاظ که به شناسایی جنبصه 
شود  ه آنان نسبت به این رویکرد منجر میمختلد دیدگا

تواند در اتخاذ تصمیمام صحیط  مو ر واقصع شصود.   می
دیدگاه و دیاران  اظیار می دارند  5همانطوری که میشرا

                                                           
1  - Mishra 

بصه رویکصرد جدیصد  کمص       علمی هیئتاعضای مثبت 
علمی با این وضعیت و محصیط   هیئتکند که اعضای می

ی مواجه شصوند و  جدید با استرس کمتر و آگاهی بیشتر
سازد تا بر اساس نیازهای دانشصجویان و  آنان را قادر می

مقتضیام این رویکرد به راهنمایی و هدایت دانشصجویان  
و شناسصایی میصزان    [45]در زمینه یصادگیری اقصدام کننصد   

ای آنان  که ارتباط تنااتنای با اجرای های رایانهمیارم
ی ترکیبصی  های درسی  آموزش و یصادگیر ا ربخش برنامه

اندرکاران را در جیصت  تواند دستدر دانشااه دارد  می
هصای ضصمن خصدمت آمصوزش     طراحی و اجصرای دوره 

علمی  راهنمایی  هیئتای برای اعضای های رایانهمیارم
و هدایت نماید. از این لحاظ  بررسصی دیصدگاه اعضصای    

علمی دانشااه سیام نور درباره رویکصرد یصادگیری    هیئت
باشد. از جیتی دیار  با توجه به این می ترکیبی ضروری

علمی بایستی  هیئتامر که در یادگیری ترکیبی  اعضای 
های سایه و ضروری رایانه آشنایی داشته باشند با میارم
های یادگیری ترکیبصی   نیاز طراحی و اجرای دورهو سیش

ای هصای رایانصه  علمصی بصا میصارم    هیئتتجییز اعضای 
ای آنان در این سژوهش مورد یانههای راباشد  میارممی

 توجه قرار گرفته است. 
 

 سوال های پژیهش
علمصی دانشصااه سیصام نصور      هیئتدیدگاه اعضای  .5

 نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی چاونه است؟

علمی زن و مرد نسصبت   هیئتبین دیدگاه اعضای . 2
 به رویکرد یادگیری ترکیبی چه تفاوتی وجود دارد؟

علمی چه تصأ یری   هیئتی اعضای مدرک تحصیل. 3
بر دیدگاه آنان نسبت به بر رویکرد یادگیری ترکیبصی  

 دارد؟

علمی چه تأ یری بصر   هیئتسابقه تدریا اعضای . 4
دیدگاه آنان نسبت به بر رویکصرد یصادگیری ترکیبصی    

 دارد؟

علمصی   هیئصت ای اعضصای  سطط میصارم رایانصه   .1
 چاونه است؟

علمصی چصه    هیئتای اعضای سطط میارم رایانه .1
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تأ یری بر دیدگاه آنان نسبت بصه رویکصرد یصادگیری    
 ترکیبی دارد؟

 
 

 ریش پژیهش
هصای کمصی  از   تحقیق از نظر ماهیت از نوع سژوهش

نظر میزان کنترل متییرها از نوع غیر آزمایشصی و از نظصر   
شصود.  هدو از نوع تحقیقصام کصاربردی محسصو  مصی    
 هیئصت ی جامعه آماری این سژوهش شصام  کلیصه اعضصا   

بصوده  نفصر   2322حصدود   ایصران  علمی دانشااه سیام نور
نفر  552حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران   است.

تعیین شد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصصادفی  
ای  هصا  سرسصش نامصه   استفاده شد. ابزار جمع آوری داده

اطالعام جمعیصت   ؛ اول  شام  سه قسمتمحقق ساخته
دیصدگاه  سصوم  و  ایرایانصه میزان میصارم  م دوشناختی  
برنامه درسی مبتنصی  طراحی علمی درباره  هیئتاعضای 

یصادگیری ترکیبصی بصود. اطالعصام جمعیصت       درویکر بر
. بودشناختی شام : جنسیت  رتبه علمی و سابقه تدریا 

مقیصاس   بصر اسصاس  سصوال   52شصام ؛   ایرایانهمیارم 
 1یار کصم  تصا   میارم بسص  5از  ملیکرم که دامنه سواال
 تنظیم  [41]5سرسش نامه لین بر طبقمیارم بسیار زیاد و 

اعضصای  دیصدگاه  سصنجش   بخش سوم یعنصی شده است. 
 شصام  ترکیبصی   یصادگیری علمی نسبت به رویکرد  هیئت
محتوای یادگیری  فعالیت یادگیری  مصواد و   ؛مؤلفههفت 

  بنصدی گصروه منابع یادگیری  زمان و فضصای یصادگیری    
روایی ابصزار   .بودسوال  12رزشیابی  در قالب تعام  و ا

از طریق روایی محتوایی تعیین گردید. برای این منظصور  
سرسش نامه در اختیار متخصصان مربوط قرار گرفت و بر 
اساس نظر آنان اصال  گردید. برای تعیین سایصایی ابصزار   
تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین شصیوه  

نفصر از   32امه به طصور تصصادفی بصین    که ابتدا سرسش ن
علمی دانشااه سیام نور توزیع شد و سصا   هیئتاعضای 

 spssها با استفاده از نرم افصزار  از جمع آوری سرسش نامه
مورد تحلی  قرار گرفت که بر این اساس ضریب آلفصای  

                                                           
1. Lin 

که نشان دهنصده سایصایی     به دست آمد =r 93/2کرونباخ 
 مناسب سرسش نامه است.    

 
 هارت یا

علمی دانشصااه سیصام    هیئتدیدگاه اعضای  -5سوال 
 نور نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی چاونه است؟

شصود بصه   (  مشاهده می2طوری که در جدول )همان
علمی دانشااه سیام نور  هیئتاز اعضای  89/2طور کلی 

دیدگاه موافق و کامالً موافقی نسبت بصه ارا صه محتصوای    
ادگیری دانشجویان مبتنی بر رویکرد یادگیری و فعالیت ی

از اعضصای   98/2یادگیری ترکیبصی داشصتند و همچنصین    
علمی دیدگاه موافق و کامالً موافقی نسبت به مواد  هیئت

و منابع یادگیری مبتنصی بصر رویکصرد یصادگیری ترکیبصی      
بندی علمی نسبت به گروه هیئتاز اعضای  92/2داشتند. 

دگیری ترکیبصی نظصر   یادگیرندگان بر اساس رویکصرد یصا  
 هیئصت از اعضصای   91/2موافق و کامالً موافقی داشتند.  

علمی به تعام  دانشجویان بر اساس رویکصرد یصادگیری   
از  91/2ترکیبی دیدگاه موافق و کامالً مصوافقی داشصتند.   

آنان به زمصان و فضصای یصادگیری بصر اسصاس رویکصرد       
از آنصصان بصصه ارزشصصیابی از   92/2یصصادگیری ترکیبصصی و 

نشجویان بر اساس رویکرد یادگیری ترکیبصی دیصدگاه   دا
موافق و کامالً موافقی داشتند. بصرای بررسصی معنصی دار    

علمصی نسصبت بصه رویکصرد      هیئتبودن دیدگاه اعضای 
برای مقایسصه   tیادگیری ترکیبی  از آزمون معنادار بودن 

 با عدد  ابت استفاده شد.  
شصده  مشصاهده   t  مقصادیر  3با توجه به نتای  جدول 

  برای محتصوای یصادگیری مبتنصی بصر یصادگیری ترکیبصی      
41/31t= 55/38  برای فعالیت یادگیریt=  مواد و منصابع  

  =47/34t  تعام =18/32tبندی   گروه=58/39tیادگیری 
و بصصرای ارزشصصیابی  =47/31tزمصصان و فضصصای یصصادگیری

 =42/34tدانشجویان بر اساس رویکرد یادگیری ترکیبصی  
معنصادار   225/2طط آلفصای کمتصر از    باشد که در سص می
علمی دانشااه سیام نصور   هیئتباشد. بنابراین اعضای می

دیدگاه موافق و کامالً موافقی نسبت به رویکرد یادگیری 
 ترکیبی دارند.  
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 یادگیری ترکیبیرویکرد  بر نسبت به علمی هیئتدیدگاه اعضای  . 2 جدول
 بسیار موارق موارق مخالف مخالف یامالً هاشاخص  هامؤلف 

 فراوانی محتوای یادگیری
 درصد

2 
2 

52 
55/2 

42 
38/2 

11 
15/2 

 فراوانی رعالیت یادگیری
 درصد

2 
2 

52 
55/2 

48 
43/2 

12 
41/2 

 فراوانی مواد ی منابع یادگیری
 درصد

5 
25/2 

5 
25/2 

39 
31/2 

19 
13/2 

 بندیگریه
 

 فراوانی
 درصد

5 
25/2 

8 
27/2 

15 
11/2 

42 
31/2 

 فراوانی ملیعا
 درصد

2 
2 

1 
21/2 

12 
471/2 

12 
471/2 

 فراوانی زمان ی رضای یادگیری
 درصد

2 
2 

1 
24/2 

11 
19/2 

42 
37/2 

 فراوانی ارزشیابی
 درصد

2 
2 

55 
52/2 

18 
13/2 

45 
37/2 

 
 

 رکیبیعلمی نسبت به رویکرد یادگیری ت هیئتنتای  آزمون تی استودنت برای معنادار بودن دیدگاه اعضای  .3جدول 
درجا   انحراف معیار میانگین Test-value مولف  ها

 آزادی
س   معنی 

 داری

t 

 41/31 222/2 529 45/2 22 52 محتوای یادگیری
 55/38 222/2 529 19/2 43/23 54 رعالیت یادگیری

 58/39 222/2 529 97/2 55/21 54 مواد ی منابع یادگیری
 18/32 222/2 529 82/2 82/22 54 بندیگریه
 91/34 222/2 529 31/3 22/27 51 یعامل

 47/31 222/2 529 11/5 29/53 8 زمان ی رضای یادگیری
 42/34 222/2 529 92/4 51/42 21 ارزشیابی

 
 
نسبت  زن و مرد علمی هیئتاعضای  بین دیدگاه -2

 دارد؟چه تفاوتی وجود به رویکرد یادگیری ترکیبی 

علمصی   هیئصت جیت بررسی تفاوم دیدگاه اعضصای  
نسبت به یادگیری ترکیبی از لحاظ جنسیت  از تجزیصه و  

نتصای  آزمصون   تحلی  واریانا چند متییری استفاده شد. 
بنصابراین  ( =82/2sig=    775 /2fمعنصادار نبصود)   5بصاکا 

                                                           
1. Box"s test 

 ها برقرار بود. فرض برابری واریانا گروه
  نشان داد که آزمصون ا صر سیالیصی و    4نتای  جدول 

ز معنصادار بصود  لصذا بصین دیصدگاه      آزمون المبدای ویلک
علمی زن و مرد درباره رویکرد یصادگیری   هیئتاعضای 

 ترکیبی تفاوم معناداری مشاهده شد. 
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 علمی نسبت به یادگیری ترکیبی از لحاظ جنسیت هیئتتفاوم دیدگاه اعضای نتای  آزمون مانوا برای بررسی  . 4جدول 
 ایای سهمی س   معناداری آزادی خ ا درج  درج  آزادی f ارزش اثر

 1جنسیت آزمون اثر پیالیی

 2آزمون المبدای ییلرز
997/2 
223/2 

31/1 
31/1 

7 
7 

522 
522 

222/2 
222/2 

99/2 
99/2 

 
 

 علمی زن و مرد هیئتنتای  آزمون تعقیبی برای بررسی تفاوم دیدگاه اعضای  . 1جدول 
مجموع  مولف  ها منبع

 مجذیرا 
درج  
 آزادی

میانگین 
 یرا مجذ

f    س
 معناداری

 محتوای یادگیری  جنسیت
 فعالیت یادگیری

 مواد و منابع یادگیری
 گروه بندی

 تعام 
 زمان و مکان یادگیری

 ارزشیابی

28/223 
7/343 
48/514 
71/228 
45/571 
37/11 
41/138 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

28/223 
7/343 
48/514 
71/228 
45/571 
37/11 
41/138 

29/18 
81/94 
17/22 
24/34 
91/57 
78/31 
13/27 

222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
222/2 
222/2 

 محتوای یادگیری  خ ا
 فعالیت یادگیری

 مواد و منابع یادگیری
 گروه بندی

 تعام 
 زمان و مکان یادگیری

 ارزشیابی

32/453 
31/395 
98/852 
23/112 
92/5212 
32/222 
12/2524 

528 
528 
528 
528 
528 
528 
528 

82/3 
12/3 
12/7 
53/1 
82/9 
81/5 
48/59 

  

 
 

 علمی نسبت به یادگیری ترکیبی هیئت. نتای  آزمون مانوا برای بررسی تأ یر مدرک تحصیلی بر دیدگاه اعضای 1جدول 
 ایای سهمی س   معناداری درج  آزادی خ ا درج  آزادی f ارزش اثر

 مدرک یحصیلی آزمون اثر پیالیی
 آزمون المبدای ییلرز

57/2 
83/2 

99/2 
99/2 

7 
7 

522 
522 

27/2 
27/2 

57/2 
57/2 

 
 

 علمی نسبت به یادگیری ترکیبی هیئت. نتای  آزمون مانوا برای بررسی تأ یر سابقه تدریا بر دیدگاه اعضای 7جدول 
 ایای سهمی س   معناداری درج  آزادی خ ا درج  آزادی f ارزش اثر

 سابق  یدریس آزمون اثر پیالیی
 آزمون المبدای ییلرز

234/2 
771/2 

92/5 
94/5 

54 
54 

224 
224 

221/2 
223/2 

55/2 
55/2 

 
 

                                                           
1. Pillai"s trace 
2. Wilks" Lambda 
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با اسصتفاده از آزمصون تعقیبصی  تحلیص  هصر یص  از       
متییرهای وابسته به تنیایی  با اسصتفاده از آلفصای میصزان    

(  مورد بررسی قرار گرفت  نتصای   2275/2شده بنفرونی)
نشان داد که در بررسی متییرهای وابسصته بصه     1جدول 

 هیئصت ی   تفاوم معناداری بصین دیصدگاه اعضصای    تفک
علمی مرد و زن درباره تمصامی هفصت مولفصه مبتنصی بصر      

طصوری کصه   رویکرد یادگیری ترکیبی  مشاهده شد. همان
از  89/2( مشاهده شد بصیش از  2و  5در جدول شماره )

موافصق بصا رویکصرد     علمی موافق و کامالً هیئتاعضای 
 هیئصت ن دیدگاه اعضصای  یادگیری ترکیبی بودند  ولی بی

علمی زن و مرد درباره رویکرد یادگیری ترکیبی تفصاوم  
 معناداری وجود داشت.   

 تصأ یری علمی چه  هیئتمدرک تحصیلی اعضای  -3
 نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی دارد؟ هاآنبر دیدگاه 

علمصی   هیئصت جیت بررسی تفاوم دیدگاه اعضصای  
مصدرک   حسصب  بصر یادگیری ترکیبصی   رویکردنسبت به 

تحصیلی  از تجزیصه و تحلیص  واریصانا چنصد متییصری      
بصرای برابصری همانصی     5استفاده شد. نتای  آزمون باکا

(  بنصابراین   =sig=   27 /2f 57/2واریانا معنادار نبصود) 
 برابر نیست.  هاگروهواریانا 

  نشان داد که آزمصون ا صر سیالیصی و     1نتای  جدول 
باشد  لذا بین دیصدگاه  ر نمیآزمون المبدای ویلکز معنادا

علمی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  هیئتاعضای 
و دکتری در خصوص رویکرد یادگیری ترکیبی تفصاوم  

 معناداری مشاهده نشد.  
علمی چه تأ یری بر  هیئتسابقه تدریا اعضای  -4

 ها نسبت به بر رویکرد یادگیری ترکیبی دارد؟دیدگاه آن

علمصی   هیئصت جیت بررسی تفاوم دیدگاه اعضصای  
نسبت به یادگیری ترکیبی از لحصاظ سصابقه تصدریا  از    

متییری استفاده شد. نتصای   تجزیه و تحلی  واریانا چند
(   =22/2sig=    51 /5fمعنصادار نبصود)   2آزمصون بصاکا  

 ها برقرار بود. بنابراین فرض برابری واریانا گروه
ون ا صر سیالیصی و آزمصون    نتای  نشان داد کصه  آزمص  

                                                           
1. Box"s test 
2. Box"s test 

باشصد. بصا اسصتفاده از آزمصون     المبدای ویلکز معنادار می
تعقیبی  تحلی  هر ی  از متییرهای وابسته به تنیایی  بصا  

(  مصورد  2275/2استفاده از آلفای میزان شصده بنفرونصی)  
بررسی قرار گرفصت  نتصای  نشصان داد کصه در بررسصی      

اری مشصاهده  متییرهای وابسته به تفکی   تفاوم معنصاد 
علمصی بصا سصابقه     هیئصت نشد  لذا بین دیدگاه اعضصای  

تدریا متفاوم  درباره رویکرد یادگیری ترکیبی تفاوم 
 معناداری مشاهده نشد.

 هیئصت سطط میارم الکترونیکی اعضصای   -1سوال 
 علمی چاونه است؟

از  57/2  میصارم الکترونیکصی   8با توجه به جصدول  
در حصد   51/2وسصط   تصر از مت علمی سایین هیئتاعضای 
بسصیار زیصاد مشصاهده شصده      38/2زیاد و  29/2متوسط  

علمی  هیئتای اعضای های رایانهاست. بنابراین  میارم
در حد متوسط و باالتر از متوسصط بصود. بصرای بررسصی     

 هیئصت ای اعضصای  معنی دار بودن میزان میصارم رایانصه  
علمی  از آزمون معنادار بودن تی برای مقایسه بصا عصدد   

  ابت استفاده شد. 
 92/55    تی مشاهده شصده 9با توجه به نتای  جدول 

t= معنصادار بصود    225/2باشد کصه در سصطط آلفصای    می
علمصی   هیئصت ای اعضصای  بنابراین میزان میارم رایانصه 
 باالتر از متوسط مشاهده شد.

علمصی چصه    هیئتای اعضای سطط میارم رایانه -1
رویکرد یادگیری ترکیبی ها نسبت به تأ یری بر دیدگاه آن

 دارد؟
علمصی   هیئصت جیت بررسی تفاوم دیدگاه اعضصای  

ای  از نسبت به یادگیری ترکیبی از لحاظ میارم رایانصه 
تجزیه و تحلی  واریانا چند متییری استفاده شد. نتای  

(   =31/2sig=    87 /fمعنصصادار نبصصود) 3آزمصصون بصصاکا
 ار بود. ها برقربنابراین فرض برابری واریانا گروه

نتای  نشصان داد کصه آزمصون ا صر سیالیصی و آزمصون       
المبدای ویلکز معنادار نبصود  لصذا بصین میصزان میصارم      

علصی و دیصدگاه آنصان دربصاره      هیئصت ای اعضصای  رایانه
 رویکرد یادگیری ترکیبی تفاوم معناداری مشاهده نشد.  

 
 
 

                                                           
3  - Box"s test 
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 علمی هیئتاعضای  ایرایانه میارممیزان  .8 جدول

 جمع بسیار زیاد زیاد متوسط یم بسیار یم 

 552 42 32 57 52 9 ررایانی
 522 38/2 29/2 51/2 29/2 28/2 درصد

 
 

 علمی هیئتاعضای  ایرایانهنتای  آزمون تی استودنت برای بررسی معنادار بودن میزان میارم  .9 جدول
t میانگین انحراف معیار درجا  آزادی س   معنی داری Test-value 

92/55  222/2  529 19/1  37 32 
 
 

 علمی بر دیدگاه آنان نسبت به یادگیری ترکیبی هیئتاعضای  ایرایانهمیارم  تأ یرنتای  آزمون مانوا برای بررسی  .52جدول 
 ایای سهمی س   معناداری درج  آزادی خ ا درج  آزادی f ارزش اثر

 آزمون اثر پیالیی ایرایان مهار  

 آزمون المبدای ییلرز
291/2 
724/2 

55/5 
55/5 

7 
7 

522 
522 

248/2 
241/2 

29/2 
29/2 

 
 حث ی نتیج  گیریب

بصیش از نصود درصصد    نشصان داد کصه    سژوهش نتای 
رویکصرد  علمی دانشااه سیام نور  نسبت به  هیئتاعضای 

یادگیری ترکیبی دیدگاه موافق و کامالً موافقی دارند و با 
 بصین    تفصاوم معنصاداری  بصودن  رتوجه به آزمون معنادا

موافق با رویکصرد یصادگیری   علمی  هیئتاعضای دیدگاه 
  علمی مخالد با ایصن رویکصرد   هیئتاعضای ترکیبی و 

 هیئصت اعضصای  میاناین دیصدگاه  طوری که مشاهده شد 
 هیئصت میصاناین اعضصای   از  بصاالتر   بسیار علمی موافق

رویکرد یادگیری ترکیبی بود. این یافتصه  با مخالد علمی 
  [47]و دیاصران  5نصوربرگ  ای سژوهشیهسژوهش با یافته

. آنصان  باشدمیهمسو  [49] 4و سارک 3و اوه[ 48] 2لویا
کصه اکثصر    رسصیدند خود به ایصن نتیجصه    هایسژوهشدر 

علمی با رویکرد یادگیری ترکیبصی موافصق    هیئتاعضای 
 هیئصت نارش موافصق اعضصای    یکی از دالی  .باشندمی

این رویکصرد  این است که در  به یادگیری ترکیبیعلمی 
از غلبه و توجه افراطی نسبت بصه اسصتفاده از یصادگیری    

                                                           
1. Norberg 
2. Lewis 
3. Oh 
4. Park 

های قطبصی نسصبت بصه    گیریمجازی کاسته شده و جیت
یادگیری حضوری و یادگیری برخط وجود ندارد زیرا در 
رویکرد یادگیری ترکیبی بر کیفیت یادگیری دانشصجویان  

شود و کیفیت یصادگیری هصم از طریصق نادیصده     تاکید می
دگیری حضوری و یا نادیصده گصرفتن یصادگیری    گرفتن یا

های یادگیری بلکه طراحی دوره  شودبرخط حاص  نمی
گیرد که با عطصد توجصه بصه    ای انجام میگونهترکیبی به

هصای  های سازنده حضوری دانشصجویان و تعامص   تعام 
در محصصصیط مجصصصازی و اسصصصتفاده از  آنصصصانچندگانصصصه 
آمصوزش و   ها  منجصر بصه افصزایش کیفیصت    ایچندرسانه

که همان اسصتفاده از مصدل    شودیادگیری دانشجویان می
ترکیب اختیاری و داوطلبانه عناصر دوره آموزشصی  بصر   

های یادگیری ترکیبی اساس تأکید بر ارتقای کیفیت دوره
 باشد  که در بیان مسأله درباره آن توضیط داده شد.  می

 هیئتاعضای نتای  سژوهش در زمینه تفاوم دیدگاه 
یصادگیری ترکیبصی   رویکصرد   زن و مرد  نسبت بصه می عل

این یافته سژوهش  با نتای  را نشان داد. معناداری  تفاوم
   [15]1  کوهانصصگ و بیلینصصگ[12] 1سصصژوهش کوهانصصگ

                                                           
5. Koohang 
6 . Behling 
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در   کوهانصگ باشصد.  همسو می  [12]2و شمیا 5عاداس
سژوهش خود  به بررسی ادراک و دیدگاه مردان نسبت به 

ت مبتنی بصر یصادگیری ترکیبصی    های مدیریبرگزاری دوره
سرداخته بود و نتای  سژوهش وی نشصان داد کصه مصردان    
گرایش بیشتری نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی دارند. 
عاداس و شمیا  هم در سژوهش خود کصه بصه بررسصی    
دیدگاه افراد در درس زبان انالیسی نسبت به یصادگیری  

ه نارش و ترکیبی سرداخته بودند به این نتیجه رسیدند ک
عالقه مردان بیشتر از زنان در مصورد یصادگیری ترکیبصی    

 است. 
علمی  نسصبت   هیئتدر زمینه تفاوم دیدگاه اعضای 

به رویکرد یادگیری ترکیبی با توجه به مدرک تحصصیلی  
این یافتصه   و سابقه تدریا نتای  معناداری مشاهده نشد.

 .باشصد نمصی همسصو    [13]3سژوهش  با نتای  سژوهش وو
های خود به این نتیجه رسید که ناصرش    در سژوهش4وو

هصای یصادگیری   علمصی نسصبت بصه برنامصه     هیئتاعضای 
الکترونیکی با توجه بصه اطالعصام دمصوگرافی آنصان بصا      

 یکدیار متفاوم است.
علمصی   هیئصت اعضصای  نتای  سژوهش نشان داد کصه  

در حصد  ای در زمینصه میصارم رایانصه    دانشااه سیام نصور 
و بصا توجصه بصه    قرار داشصتند  از متوسط  متوسط و باالتر
اعضصای   ایرایانه هایمیارمبودن درباره  رآزمون معنادا

علمی  تفاوم معناداری مشصاهده شصد و میصاناین     هیئت
علمی بیشصتر از   هیئتاعضای  ایرایانه هایمیارممیزان 

 ایرایانه هایمیارم تأ یرهمچنین در زمینه  متوسط بود.
دیدگاه آنان نسصبت بصه رویکصرد    علمی بر  هیئتاعضای 

یادگیری ترکیبی نتای  سصژوهش نشصان داد کصه تفصاوم     
 هیئصت اعضصای   ایرایانه هایمیارممعناداری بین میزان 

یصادگیری ترکیبصی وجصود     علمی و دیدگاه آنان نسبت به
 . نداشت
  [11]1و ایتوما [14]1طوری که استیسی و گربی همان

                                                           
1. Adas 
2. Shmais 
3 . Wu 
4. Wu 
5. Stacey and Gerbic 
6 . Ituma 

بصا اشصکال    بصرخط  دارند زمانی کصه یصادگیری  اظیار می
مختلد ارا ه محتوا به طصور سصنتی و حضصوری تلفیصق     

یابد. شود  یادگیری و عملکرد دانشجویان افزایش میمی
اگصر فضصای یصادگیری     [ 11] 7ولی به گفتصه الو و فصری  

  به تنیایی مورد استفاده قرار گیرد  بسیار احتمصال  برخط
ی از دارد که انایزه و عالقه دانشجویان نسبت به یصادگیر 

دارد را  بصرخط بین برود و همه فوایصدی کصه یصادگیری    
درسصی دانشصااه   برنامهتحت تأ یر منفی خود قرار دهد. 

توان به مواجه است که از جمله می یسیام نور با مشکالت
هصای  موارد ذی  اشاره کرد: تکیه انحصصاری بصر کتصا    

درسی خودخوان  عدم تعام  و ارتباط کافی دانشجویان 
هصای ارزشصیابی   دیار  اسصتفاده از شصیوه  با همو استادان 

محور که همای باعث تشدید تمرکز کمی و آزمون کامالً
-بر اهداو سطو  نازل شناختی در دروس مختلد مصی 

انایزه بصودن دانشصجویان بصه ادامصه     نتیجه  بیشود و در
انعطاو در تحصی  و افت تحصیلی بسیار زیاد آنان  عدم

یری دانشجویان  فرصت بسصیار  های یادگمحتوا و فعالیت
کم و محدود دانشجویان و استادان برای مباحثه و گفتاو 

 یی بصه اهصداف  ابیدستموارد برای  نیتریاساس جزءکه 
های مانند قابلیت تفکر انتقادی  تفکر خالق  درک نظریه

ی هامؤلفهمختلد در حوزه تخصصی و شناخت ابعاد و 
باشد  سیش ختلد میهای متوانایی نقد نظریهو گوناگون 

های منحصصر بصه فصرد    با توجه به ویژگیآید. بنابراین می
اکثر مشکالم و   هایی که داردیادگیری ترکیبی و قابلیت

در عین حالی   شودهای ذکر شده برطرو میمحدودیت
که کیفیت آموزش و یادگیری دانشصجویان در دانشصااه   

 . بخشدرا بیبود میسیام نور 
اظیصار   [ 17]8یوانصووا و داچصوا  طصوری کصه سل  همان

المللی و نتای  تحقیقصام افصرادی   دارند  تجربیام بینمی
 52و گراهصام [ 18] 9چون؛ دزیبصان  هصارتمن و موسصکال   

در چند سال اخیر نشان داده است که دانشصجویان   [ 19]
و اساتید از رویکرد یادگیری ترکیبی مشصتاقانه اسصتقبال   

                                                           
7. Love & and Fry 
8 .pehlivanova and Ducheva 
9. Dziuban and Hartman and Moskal 
10. Graham 
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ویکرد  امکانام ارتباط و کنند به دلی  اینکه  در این رمی
یابد  محصیط  تعام  بین دانشجویان و مربیان گسترش می

سصصازد  یصصادگیری دانشصصجویان را متنصصوع و غنصصی مصصی  
های زیصادتری را بصرای جسصتجوی اطالعصام و     انتخا 

دهصد و همچنصین از   دانش در اختیار دانشجویان قرار می
با های تدریا تعاملی چیره به چیره و سنتی همراه شیوه

های شود و دانشجویان فرصتاستفاده می برخطیادگیری 
ای برای مدیریت زمان و انتخا  آزاد و مستقالنه فزاینده
های مختلد بصرای یصادگیری خودشصان دارنصد.     از شیوه
که در آمصوزش    داردمیدر این زمینه اظیار  [ 12]برسین

تکیه انحصاری بر ی  شیوه  ا ر بخشی کصافی نخواهصد   
و  گیرنصد میگوناگون یاد  هایروشافراد با داشت چون 

همه افراد را وادار کرد تا به ی  شیوه خاص و  تواننمی
القاء شده به یادگیری بپردازند بنابراین بیترین شیوه برای 

های فردی در یادگیری  استفاده از  تفاومدر نظر داشتن 
ون تمامی افراد با چرویکرد یادگیری الکترونیکی ترکیبی 

از و  دهصد میگوناگون را تحت سوشش قرار  هایتفاوم
بنابراین همه افراد برخوردار است انعطاو سذیری باالیی 

خودشان را با این رویکصرد سصازگار    توانندمیبه راحتی 
کنند کصه  بیان می[ 15] و دیاران  5آدامز. همچنین نمایند

به خاطر اینکصه در رویکصرد یصادگیری ترکیبصی شصرایط      
زمان و ناهمزمصان  هم برخطا یادگیری آموزشی مختلد ی

شود باعث تسیی  در یصادگیری مشصارکتی و   ترکیب می
شصود. بصه همصین    انفرادی و یادگیری تعاملی و تأملی می

دلی  در دهه اخیر  استفاده از رویکرد یادگیری ترکیبصی   
گیرد. بنابراین بصا توجصه بصه    بسیار مورد استفاده قرار می

علمصی دانشصااه سیصام نصور      هیئتاعضای دیدگاه مثبت 
هصای  یادگیری ترکیبی و مزایا و ویژگیرویکرد نسبت به 

باشد  الزم اسصت  مترتب می رویکردزیادی که برای این 
مسئوالن و دست اندرکاران نظام آموزشی دانشااه سیصام  
نور کشور ما نیز  به سمت اسصتفاده و کصاربرد رویکصرد    

هصای  سیشصرفت یادگیری ترکیبی گام بردارند تا همسو بصا  
جیانی در زمینه استفاده از رویکردهای جدید در زمینصه  
تدریا و یادگیری  به بیبود کیفیت یادگیری دانشجویان 

                                                           
1. Adams 
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