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 چکیده 

یک برنامه ترکیب  ،ترکیبیاست. یادگیریترکیبی با توسعه کیفی آموزش پیوند خوردهامروزه در دنیا یادگیری

از آنجا که این روش در ایران هنوز شناخته شده  .تاس های یادگیریهای تدریس و سبکها، مدلموثر از روش

مورد مند نقاط ضعف و قوت، منابع سنجی به صورت هدفدر امکانشود. سنجی دو چندان مینیست، لزوم امکان

هدف گیرد.کنترل، شناسایی هدف، شناسایی فرصت و تهدید طرح، مورد ارزیابی قرار می ،نیاز طی مراحل

آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ترکیبی دانشکارگیری روش یادگیریبه سنجیپژوهشحاضر، امکان

پژوهش، تمامی مدیران و معلمان مدارس ابتدایی استان  . جامعۀاست 1371-79ابتدایی استان البرز در سال تحصیلی 

آوری شدند. برای جمع انتخابنفر 319ای گیری تصادفی طبقهبا روش نمونهنفر بودند که  9971البرز به تعداد 

ها حاکی از آن بود که به جز در دو بعد، امکان اجرای روش یافتهاستفاده شد.  محقق ساخته ها، از پرسشنامۀداده

از زنان دارند. تجربه  ها وجود دارد. مردان برای اجرای این روش آمادگی بیشتریترکیبی در تمام مولفهیادگیری

امکان  ،دهد. از نظر مدیرانترکیبی تفاوتی را نشان نمیاستقرار یادگیری ان دربارۀنظر مدیران و معلم ازآموزشی، 

 اجرای روش ترکیبی وجود ندارد. 
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 ABSTRACT 
Todayin the world, the Blended Learning has intertwined withthe qualitative 

development of education. Blended learning is an effective combination of methods, 

teaching models, and learning styles. Due to the fact that this method hasnot been known 

in Iran yet, the necessity of feasibility study becomes doubled. In the feasibility study, 

the resources needed during the process, control, target identification, opportunity 

identification and design threats are purposefully evaluated. The purpose of this study 

was to determine the feasibility of using students' blended learning method from the 

viewpoint of managers and teachers of elementary schools in the province of Alborz in 

academic year, 2271-71. The statistical population of researchincluded all the managers 

and teachers of the primary schools of Alborz province in a total of 1497 individuals, of 

which 334 were selected by cluster random sampling. Data was collected using a 

researcher-made questionnaire. The findings showed that, except in two dimensions, it is 

possible to implement a blended learning method in all of the components.Men are more 

prepared than women to implement this method. The educational experience does not 

differ from the viewpoint of managers and teachers regarding the deployment of blended 

learning. For managers it is not possible to implement a blended method. 
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 مقدمه 
سازنده و اساسی در  ییرباز نقشپرورش آن جامعه است که از دوین عوامل پیشرفت هر جامعه، آموزشترشک یکی از مهمبی

کنونی  رود. بنابراین، در جهانهای مختلف هر جامعه به شمار میبنای توسعه در حوزهو سنگ زیر تداوم تمدن بشری داردو  بقا

ی، منعطف و پویا ، کشوری پیشرفته خواهد بود که دارای نظام آموزشی کارآمد، مترقّاستل پیوسته در حال تغییر و تحوّ که

ریس فعال، با تکیه های تدبه تحقیق، همواره معلمان به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام آموزشی، به جای استفاده از روش باشد.

رغم اینکه در محافل کنند و علیر مفاهیم علمی ترغیب میهای سنتی، به ویژهسخنرانی، شاگردان را به حفظ و تکرابر روش

چنان آن یچنین نظریاتاما در عمل ، رودسخن میاگرد، رشد فکری و آزاد اندیشی از فعال بودن ش ،علمی و تربیتی و حتی اجرایی

 اند. ی نیافتهاجرای که باید، جنبۀ

و قوت یک فعالیت یا کسب و کار، مشارکت، منابع  نقاط ضعف ،منداین است که به صورت هدف 1سنجیهدف از امکان

انداز موفقیت در طی مراحل مختلف شامل فرایند کنترل و شناخت مسائل، شناسایی از برای انجام کار و سرانجام چشممورد نی

تجزیه و تحلیل ناسایی سود، و ها، شها، شناسایی درآمدها، شناسایی هزینهها و تهدیدها، شرح موقعیتها، شناسایی فرصتهدف

یادگیری الکترونیکی برای آموزشمنابع انسانی خود  اجرایها به دنبال حرکت به سمت امروزه سازمان .کندارزیابی  طرح را

ها قبل از آغاز به کار، نیازمند باشد این است که سازمانالکترونیکی حائز اهمیت مییادگیری اجرایای که قبل از هستند. نکته

-امکان». این فرایند بخشی مشخص سازداطمینان نحوکه عوامل موثر بر موفقیت اجرای الکترونیکی را به فرایندی هستند 

 (.Amouzad, 2274) شودنامیده می«سنجی

(، بوده و شرایطی را 10011) 2استاندارد ایزوودار نمودن آموزش سازمانین مرحله آموزش سازمانی برای نظامنیازسنجی، اولی

های انسانی موردنیاز خود را قابلیت ،هانماید تا سازمانی، اجرای آموزش و ارزیابی اثربخشی آن فراهم میجهت طراحی آموزش

های سنجی ایجاد آموزشنیازد، این استاندارد، شاملهای پژوهشی متعدّایجاد نموده و بر ماهیت کیفیت تأثیر بگذارند. بنا به یافته

های های ترکیبی و ارزشیابی آموزشترکیبی و نیازهای یادگیرنده(، اجرای آموزشهای ترکیبی )شامل نیازهای توسعه آموزش

-آمادگی (.Shah viren, 2273; Steinborn, 2222) تواند راهنمای اثربخشی در خدمات آموزشی باشدشود که میترکیبی می

گردد. آمادگی ییر در مدرسه میالکترونیکی مدرسه، توانایی مدرسه و همچنین توانایی اشخاص درون آن است که سبب تغ

توانایی حل کردن به موقع  های فناوری اطالعات و ارتباطات وساختفرهنگ، زیرمدارس خود به تجارب مدرسه و معلمان،

 (.Shum & Fox, 2224) شودمسائل فناوری، به منظور استقرار نوآوری در تعلیم و تربیت، مربوط می

شود آید، به عنوان یک برنامه یادگیری تعریف مییادگیری الکترونیکی به شمار می ۀکه خود، زیر مجموع 3ترکیبییادگیری

 (.Singh, 2227) شودگرفته میکارها بهسازی نتایج یادگیری و اثربخشی هزینهه با هدف بهینهکه در آن بیش از یک روش ارائ

مسائل، با  ای است که برای حلّرسانهچند ک برنامۀ، به ی9آموزش الکترونیک یافتۀترکیبی، رویکرد طبیعی و تکمیلیادگیری

مکتوب و الکترونیکی( به بهترین نحوبرای تدریس رود. در اینروش، منابع آموزشی )مکتوب، غیریک روش مناسب به کار می

وزشی های آمترکیبی، رسیدن به ترکیب صحیحی از مواد، رسانه، رویکرد و روششوند.اصل مهم در روش یادگیریترکیب می

 .(Wheeler, 2221) باشداست که با کمترین هزینه بیشترین تاثیر را داشته

                                                           
7. Feasibility study 

2. International organization of standardization 

3. Blended Learning 

4. Electronic Teaching 
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ی هر یک از ترکیبی از مواد آموزشی است و هدف آن کاربرد یک ترکیب درست برااستفادۀ ترکیبی،منظور از یادگیری

های الکترونیک نی آموزشترکیبی به طور موثری در حال جایگزیکار است. از این جهت یادگیریومشکالت تجاری و کسب

یادگیری با سرعت »،«دادهای زندهروی»از پنج عنصر کلیدی  ترکیبی روشی است کهیادگیری (.Krasnova, 2272) صرف است

 (.Omrani saravi & Hemmati, 2277شود )، تشکیل می«مواد پشتیبانی از عملکرد»و «سنجش گیرنده»، «مشارکت»،«شخصی

-یاستفاده م انهیرا یکه از فناور ییهابا درس یسنت یدرس یهاکالس از ترکیبکه  است یریادگییبرای روش یبیترکیادگیری

 .(Dictionary.cambridge.org, 2271شود )، تشکیل میانجام شودنترنتیا قیکنند و ممکن است از طر

ها در سطوح سازمانی  این مدلاین استکه  توجه کرد،ختلف تلفیقی به آن های م در مدل دیکی از اولین موضوعاتی که بای

های مختلف یادگیری و کاربرد این  بلکه تئوری ،هایمتفاوت نیستترکیبی فقط روشمفهوم یادگیری. افتند مختلفی اتفاق می

سطح د: شوبندی می ر سه سطح تقسیمترکیبی دبر این اساس یادگیری. وسیله استفاده از وسایلجدید و سنتی است ها به  تئوری

ترکیب یادگیری ش )سطح رو، ی(گرایی،رفتارگرای یادگیری مثل ساختارگرایی، شناخت های مختلفترکیب تئوریی )تئور

 سطح رسانه(هخودمحور با یادگیری به کمک معلم، یادگیری فردی با یادگیریگروهی، یادگیری پذیرنده و اکتشافی و غیر

 (.Schulmeister,2222( )ویدئو و کتاب های مختلف مثل از رسانه ترکیب یادگیری چهره به چهره با عناصر آنالین، استفاده)

ری آنها در کارگیهای اطالعاتی و آموزشی و بهها، تجارب، مولفههای آموزشی، رسانهاین شیوه از یادگیری شامل تلفیق روش

ت و ضعف آموزش الکترونیکی، ل قرار دادن نقاط قوّ. آموزش ترکیبی با مکمّاستدار به طور تعاملی یک محیط یادگیری معنی

کند یادگیری و عمل را کم می شود و فاصلۀبخشی بیشتر میپذیری و اثرهای آموزشی، انعطافموجب بهتر شدن تعامل در محیط

های عملی ترکیبی فراهم کردن فرصتبرای باال بردن کیفیت آموزشی است. در واقع، هدف نهایی یادگیری ،ی مناسبحلّو راه

انه برای فراگیران به منظور یادگیری مستقل، مفید، پایدار و درحال رشد است که محیطی را برای یادگیری و تدریس گرایواقع

 .(Moradimokhles, 2272کند )مؤثرتر ایجاد می

آورد که با استفاده از تکنولوژی، مرزهای فیزیکی کالس درس گسترش یافته، ترکیبی این امکان را فراهم مییادگیری

سی به محتوا و منابع یادگیری فراهم شود و توانایی مربیان برای دریافت بازخورد از پیشرفت یادگیرندگان بهبود یابد و از دستر

توانند به صورت خودآموز پیشرفت کرده و آموزشی دست یافت. یادگیرندگان میهای بتوان به اهداف دورهبهتر  ن طریق ای

ترکیبی یادگیری (.Dehghan menshadi & Aasadi, 2273) شی را دوباره تکرار کنندآموز های دورۀهایی از برنامهحتیبخش

آموزان ابتدایی به عنوان یک رویکرد به دانش ،های اخیر، یکی از رویکردهایی است که در آموزش خواندن و زباندر سال

-آموزان تشکیل میهای کاربردی دانشادهتکنولوژی دیجیتال با د معلم از ترکیب محبوب کاربرد دارد. در این رویکرد آموزش

آموزان با درجات مختلف مهارت خواندن زبان آموزان، از جمله دانشهای مختلف دانشترکیبی برای گروهشود. یادگیری

 (.(Horn, 2277استروش مناسبی  ،انگلیسی

به منظور معلمان کالس درس بروند.  دهد تا برای یادگیری به خارج ازآموزان اجازه میترکیبی به معلم و دانشیادگیری

 ،. از طرفی، نکته مهم دیگرپردازندمیبرنامه درسی در برای تعیین اهداف ریزی دقیقی اجرای این رویکرد آموزشی، به برنامه

اً به دلیل در نظر گرفته شده و یا استاندارد است. معلمان نباید از تکنولوژی صرف تعیین بهترین راه برای رسیدن به هدف یادگیریِ

بلکه باید برای انتخاب فناوری در فرایند آموزش  کنند؛ وجود انواع متفاوت تکنولوژی آموزشی و جذاب بودن آنها استفاده

مدلی را به نام  «ناسا»کند. دستیابی آننها به هدف کمک می برایفناوری زیراد؛ نباشهدف و دالیل علمی و منطقی داشته ،خود

که  ی. پنج عنصر این رویکرد آموزشاستترکیبی بسیار مفید  ،هد که در طراحی یک محیط یادگیرید(ارائه میE-1الگوی )
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ف، توضیح، تفسیر، و تعامل، کشعبارتند از: ریزی یادگیری ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد، تواند برای برنامهمی

آموز ارائه محتوی را مطابق با مهارت دانش ،بیترکییاز آنجا که یک معلم در یادگیر .(N.A.S.A, 2272;Jimison, 2273)ارزیابی

تواند تجربیاتی را که در هر زمان برای نیازهای او درست است، دریافت کرده و تا آنجا که الزم است آموز میدهد، دانشمی

ارد و هر جا، هرچه و هر تواند با سرعتی که خود به آن نیاز دآموز میبرای درک بهتر در آن تجدید نظر کند. در این روش دانش

آموزان خود و تسهیل تواند در ایجاد روابط با دانشوقت که بخواهد، دانش مورد نیاز خود را دریافت کند. بنابراین معلم می

 (.Jeffry, 2274) یادگیری مستقل خود، تمرکز کند

بندی در سطوح باال در طبقهآموزان ری دانشبیشتری را برای یادگی شوند تا زمانترکیبی، معلمان تشویق میبا اجرای یادگیری

همه  گیرند.آموزان مفاهیم مختلف را در قالب یک پروژه با کمک معلم خود فرا میبلوم صرف کنند. در این رویکرد، دانش

می  استفاده که از این روشهر بار  اماکار بگیرند، هتوانند این روش جدید را به طور کامل بهای درس نمیمعلمان در تمام کالس

تری برای رسیدن به هدف های بزرگدادند، گامبهتر از آنچه که نسبت به کالس درس سنتی انجام می ، در فرایند آموزشکنند

 (.Victoria University, Melbourne, Australia, 2271) دارندمی مورد نظر خود بر

اق و های آموزشی استاندارد تعاملی خلّدگیری افراد، ایجاد بستهصرفه جویی در هزینه و بهبود برنامه یا اندمحققان نشان داده

گسترش مرزهای فیزیکی (،Eugenia, 2272و ) (Bonk ,Graham, 2224) متناسب با نیازهای هر فراگیر در راستای برنامه ملی

(، Fook,2222وزش)پذیری در زمان و مکان آمبهبود فرایند آموزش، افزایش دسترسی به منابع آموزشی و انعطافکالس، 

 ,Powell, 2272; Freelandکنترل زمان، و افزایش سطح یادگیری فراگیران و قابلیت افزایش سطح استعداد فراگیران)

سازی تجربیات دانشجویان در فضای غنی(، Powell, 2272های یادگیری و پیشرفت در دروس)افزایش فرصت (2272

های آموزشی، یابی بهتر به اهداف دورهفراهم شدن منابع یادگیری، دستدسترسی به محتوا، (، Battye, 2229دانشکده)

 ,Hwang, W-Hsu, Tretiakovتعامالت) نگهداری(، افزایش)(، افزایش بقاBersin, 2224) آموز یادگیرندگانپیشرفت خود

Chou & Lee, 2229; Delialioglu, & Yildirim, 2221)، ترکیبی است ای یادگیریو بهبود اثربخشی یادگیری، از دیگر مزای

 است. که از طریق مطالعات تجربی به اثبات رسیده

 ترین و پرکاربردترین آنها در مدارس ابتدایی عبارتند از:که مهم استترکیبی دارای انواع مختلفی یادگیری

-ی از این ایستگاهیکد. چرخنهای مختلف میایستگاه در،زمانیمشخص ۀدر یک دور، آموزاندانش: 1. مدل چرخش ایستگاه1

 (.Teach thought staff, 2279) دکنمیها امکان یادگیری آنالین را فراهم 

در مدت آزمایشگاه، معلم . ندچرخمی ایآموزان با یک برنامه ثابت به آزمایشگاه رایانهدانش: 2مدل چرخش آزمایشگاه. 2

 (.Teach thought staff, 2279کند)می افزارهای مختلفیاستفادهتکالیف از نرمتکمیل و یا برای تحقیقات 

آموزان به طور مستقل از دانشگیرد. صورت می استعدادآموزان با دانشبا  پرجمعیت،های در کالس: 3مدل چرخش فردی. 3

سطح باالیی از سرعت، مکان، صدا و مدل، امکان  اینبه صورت فردی است. کنند، چرخش می تمرینطریق دروس اختصاصی 

 (.)هماندهدآموز میبه دانش انتخاب را

                                                           
7 Station Rotation 

2 Lab Rotation 

3 Individual Rotation 
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آموز باید قبل از  دانش. شود انجام میدیگری  آموزشی ۀاز طریق فیلم یا هر رسانآموزش : 1معکوسمدل کالس درس . 9

تثبیت یادگیری به تمرین و را زمان کالس  ینبیشترتواندمی. معلم  دنحضور در کالس و به صورت انفرادی از آن استفاده ک

 .دهداختصاص 

از طریق  ،با معلم آموزش یک به یک کنند،با آزمون و خطا کار میآموزان در حالی که در کالس دانش: 2. مدل منعطف1

و مالکیت آموزان در دانشانعطاف پذیری قابل توجهی  موجباین مدل در واقع د. کننمی تمرینآنالین با سرعت خودشان 

 (.Teach thought staff, 2279) شودمی خودشاننسبت به یادگیری 

ست. در ادامه چهار مدل ارزیابی به طور خالصه توضیح ارزیابی و اجرا درهای مختلفی ترکیبی همچنین دارای مدلیادگیری

 شود:داده می

در این مدل، ده عامل موثر بر کیفیت آموزش الکترونیکی شامل؛ محتوا، ساختار محیط : .مدل کیفیت یادگیری الکترونیکی1

ل، ارزیابی فراگیران، انعطاف پذیری، سازگاری، پشتیبانی، تجربه و صالحیت کارآزمودگی کارمندان، رهبری مجازی، تعام

 (.Golzari, 2272) گیردسازمانی و تخصیص منابع در ارزشیابی مورد توجه قرار می

، «محتوی»، «فرهنگ»املپردازد وعواین مدل به ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی درسازمان ها می: . مدل اندرسون2

 (.Kheirandish, 2274) سنجدرا می «مشتریان»و  «هزینه»، «قابلیت»

این الگو شامل . ترکیبی استهای یادگیری. الگوی هشت بعدی خان:الگویی در زمینه طراحی، توسعه، ارائه و ارزیابی برنامه3

. 8. اخالق؛ 9. منبع پشتیبانی؛ 1. مدیریت؛ 1. ارزشیابی؛ 9ی؛ . طراح3؛ . فناوری2 ؛آموزشی. بعد 1هشت بعد است که عبارتند از: 

 (.Salehi & Salari, 2272بعد نهادی. این الگو ابزاری است برای ارائه آموزش هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی)

های یادگیری تحقیق وسیعی رویاثربخشی رویکرد، IBMاست. محققان شرکت  IBMمدل ترکیبی دیگر، مدل چهاربعدی  .9

واسطه  واسطه اطالعات؛ یادگیری به  یادگیری به :ای بخش پایه9طراحی کردند که شامل ی انجام دادند و بر همین اساس مدل

 (.Yerasimou,2272) واسطه نظم و ترتیب است واسطه همکاری؛ و یادگیری به  به تعامل؛ یادگیری

شد، در کشور ایران، محققان و پژوهشگران در طور که گفته، همانترکیبیسنجی و ارزیابی روش یادگیریامکان در زمینۀ

که بیشتر آنها به  انددادهانجام تحقیقات محدودی را ،ها و ادارات مختلفها و نهادهایی از جمله آموزش عالی و سازمانسازمان

ترکیبی در سنجی یادگیریکاناست، در حالی که در زمینه امسنجی یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی پرداختهامکان

، (Abbas, Kaur and Harun, 2224عباس و همکاران) تحقیقات است.مدارس پژوهش و مطالعه چندانی صورت نگرفته

(Hashemizezhad, 2273،) (Abdolvahabi, 2272( ،)Mosadegh, 2277و ) (Kamalian Fazel, 2229نشان داد ،)  که

های مختلفی چون: ترکیبی از نظر عوامل و زمینهسنجی روش یادگیریارزیابی و امکان های خود بهبیشتر محققان در پژوهش

ای های رایانهفرهنگ سازمانی، انگیزه، منابع مالی، عملکرد اجرایی )اداری(، امکانات فنی )تجهیزات و تکنولوژی( و مهارت

 اند.تاکید کرده

در مجالت معتبر، یادگیری ترکیبی  دربارۀچاپ شدهمقاالت  است که بیشترینمشخص شده،گرفته مطابق مطالعات انجام

 ,Sadik) ،( Watkins, 2224) (،Borg, 2223( ،)Demetriadis, 2223. مطالعات)استمربوط به کشورهای چین و انگلستان 

2221،) (oh, E & park, S, 2229،) (Sharma, 2272( ،)Norberg, 2277،) (Ertmer, 2277)  اگانهبه صورت جدهر کدام ،

                                                           
7 Flipped Classroom 

2 Flex 



 49 به کارگیری روش یادگیری ترکیبی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی امکان سنجی

ترکیبی از جمله آمادگی روانی، گذار بر یادگیریهای تاثیرها و مدارس در چهارچوب مولفهبه ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه

اند و علمی و معلمان مدارس پرداخته از نظر اعضای هیئتمورد نیاز و قوانین و مقررات  هایاجرا، مهارت انگیزۀپشتیبانی مالی، 

 اند.ترکیبی را شناسایی کردهگر در یادگیریهای مداخلهچالشهمچنین موانع و 

ترکیبی برای مداخله خواندن در مدرسه (، با هدف اجرای گسترده یک برنامه یادگیریPrescott, 2271نتایج مطالعه )

یک وسیله کنندصیل میتحابتدایی  آموزانی که در مقطعتواند برای دانشابتدایی، نشان داد که یک برنامه یادگیری ترکیبی می

آموزان یک مدرسه ابتدایی دوره اول، در آزمون خواندن فراهم کند. بنابراین، دانش ،قابل قبول برای افزایش عملکرد خواندن

 ,Macaruso) در پژوهش نشان دادند.ی پیشرفت قابل توجه ،پس از مشارکت در یک برنامه یادگیری ترکیبی ،استاندارد شده

-دانشنشانداد، « پیاده سازی یک برنامه جامع مدرسه ابتدایی برای برنامه یادگیری خواندن»ت خود، با عنوان طی تحقیقا(، 2271

آموزان در شیوه آنالین نسبت به سطح مهارت اولیه خواندن دانش آموزان و زبان آموزان انگلیسی،پیشرفت عملکرد قابل توجهی 

داد. آموزان کالس باالتر نشان میم دبستان، تفاوت معناداری را نسبت به دانشآموزان کالس دوداشتند؛ با این حال، نمرات دانش

های اولیه، ویژه سال، بهتحصیلی آموزی در مقاطع مختلفترکیبی برای آموزش سوادنشان داد رویکرد یادگیرینتایج همچنین 

 .سودمند است

و تاکنون این رویکرد در مدارس ابتدایی اجرا  قرار داردز در مرحله طفولیت خود ترکیبی در ایران هنواز آنجا که یادگیری

دیگر امکان استفاده از مزایای این روش در سطح  و به عبارتو قوت آن هر چه بیشتر شناسایی شودنشده است تا نقاط ضعف 

ارس و نگرشمعلمان و لذا ارزیابی آمادگی مدترین مراحل تعلیم و تربیت مورد ارزیابی قرار گیرد، مدارس به عنوان یکی از مهم

 .استترکیبی سنجی یادگیریهای الزم برای اجرای این روش، مستلزم مطالعه در زمینه امکانزیرساخت

مدارس ترکیبی  در روش یادگیریسنجی (، برای ارزیابی امکان2009، از مدل ارزیابی عباس و همکاران )حاضر پژوهشدر 

ترکیبی،امکانات ا چه میزان برای اجرای یادگیریدهد کهمدارس، تسخ میسوال پااست و به این شدهابتدایی استفاده 

به بنابراین انجام این پژوهش  مهارت فناوری الزم را دارند؟اجرا و مالی، شرایط اجرایی، فرهنگ سازمانی، انگیزه، تکنولوژیکی

توجه به اینکه با اند، و نیز ی بدان دست یافتهای که تا به حال متخصصان با اجرای این رویکرد در آموزش عالدلیل نتایج ارزنده

ضرورت دو  است؛ترکیبی در سطح ابتدایی انجام نشدهسنجی رویکرد یادگیریتاکنونهیچ پژوهش داخلی در زمینه امکان

وان نبه عخدمت معلمان و مدیران  و سنوات دیدگاه مدیران و معلمان ، ترکیبیبرای اجرای روش یادگیری .کندچندانیپیدا می

تاثیرگذار  نتیجهو از طرفی تفاوت در امکانات فناوری نیز در  تغییر رویکرد سنتی ضروری است دست اندرکاران آموزش دربارۀ

-های مبتنی بر یادگیریکارگیری روشبه ،سنجیبنابراین با توجه به مباحث مطرح شده هدف اصلی تحقیقامکان. خواهد بود

اندرکاران آموزش ابتدایی استان البرز با توجه به متغیرهای جنسیت، سنوات خدمت و دستترکیبی در مدارس ابتدایی از نظر 

 باشد.سمتآنها می

 باشد:فرضیه تحقیق به شرح زیر می

گانه، از دیدگاه مدیران و معلمان آموزان در ابعاد ششترکیبی دانش. تا چه اندازه امکان اجرای روش مبتنی بر یادگیری1

 ستان البرز وجود دارد؟مدارس ابتدایی ا

آموزان، از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ترکیبی دانشسنجی اجرای روش مبتنی بر یادگیری. تا چه اندازه جهت امکان2

 ابتدایی استان البرز بین مناطق برخوردار و کمتر برخوردار از امکانات تفاوت وجود دارد؟
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آموزان، بین جنسیت مدیران و معلمان مدارس ترکیبی دانشمبتنی بر یادگیریسنجی اجرای روش . تا چه اندازه جهت امکان3

 ابتدایی استان البرز تفاوت وجود دارد؟

آموزان، بین میزان سنوات خدمت مدیران و ترکیبی دانشسنجی اجرای روش مبتنی بر یادگیری. تا چه اندازه جهت امکان9

 د دارد؟معلمان مدارس ابتدایی استان البرز تفاوت وجو

آموزان، بین سمت مدیران با معلمان مدارس ترکیبی دانشسنجی اجرای روش مبتنی بر یادگیری. تا چه اندازه جهت امکان1

 ابتدایی استان البرز تفاوت وجود دارد؟

 

 پژوهش روش شناسی
آماری  پیمایشی است. جامعۀها، از نوع آوری دادهجمع باشد و از نظر شیوۀتحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی می

نفر معلم( بودند.  1991نفر مدیر و  1910نفر ) 9971تمامی مدیران و معلمان مدارس ابتدایی استان البرز به تعداد  ،این پژوهش

ای انتخاب شد. با نفر محاسبه شد. نمونه، به روش تصادفی طبقه 319بنابراین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حداقل 

برخورداری از امکانات و  ،گانه متفاوت بود؛ از طرفی، در مناطق استان البرز 8جه به اینکه تعداد مدیران و معلمان در مناطق تو

کمتر در سطح استان وجود دارد، بنابراین در منطقه با امکانات  9منطقه برخوردار از نظر امکانات و  9و  بود تجهیزات متفاوت

ه به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس، به منظور رعایت نسبت معلمان به مدیران جامعه در حجم گیری، ابتدا دو منطقنمونه

سوال  10محقق ساخته با  ها از طریق پرسشنامۀنفر معلم مرد و زن انتخاب شد. داده 139نفر مدیر و  98نمونه، برای هر منطقه 

نفر از متخصصان  30 را  ای لیکرت طراحی شد. پرسشنامهآوری شد. سواالت پرسشنامه در شش مولفه با مقیاس پنج درجهجمع

ها افزار تحلیل دادهخ با نرمو با محاسبه ضریب آلفای کرونبا وری مورد بررسی و اصالح قرار دادندعلوم تربیتی از نظر ص

(SPSS پایایی درونی ،)پایایی بسیار باالی پرسشنامه بود. به دست آمد؛ که نشان دهندۀ 71/0 
 

 ای پژوهشهیافته

میانگین نمرات افراد . است 19/2دست آمده همیانگین نمرات بدهد که نشان می 1ای در جدول تک نمونه tنتایج آزمون 

امکان اجرای روش توان گفت در حال حاضر می 71گروه نمونه در محدوده سطح اطمینان قرار دارد. بنابراین با سطح اطمینان %

میانگین نمرات افراد  دارس ابتدایی استان البرز از نظر آمادگی امکانات تکنولوژیک وجود ندارد.ترکیبی در ممبتنی بر یادگیری

توان می 71میانگین گروه نمونه در محدوده سطح اطمینان قرار دارد. بنابراین با سطح اطمینان %همچنین . است 3/2گروه نمونه 

  ترکیبی، میانگین آمادگی الزم را ندارند.جرای یادگیریمدارس ابتدایی استان البرز از نظر مسائل مالی در اگفت 

توان گفت که می 71میانگین نمرات افراد گروه نمونه در محدوده سطح اطمینان قرار دارد. بر این اساس، با سطح اطمینان % 

گروه نمونه در محدوده  میانگین نمرات افراد ترکیبی وجود دارد.شرایط اجرایی، امکان اجرای روش مبتنی بر یادگیریاز نظر 

از نظر وجود آمادگی توان گفت که می 71قرار دارد. بر این اساس با سطح اطمینان % 92/3تا  21/3سطح اطمینان و بین میزان 

میانگین نمرات  اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی وجود دارد.امکان  فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس ابتدایی استان البرز،

توان گفت که بین می 71، با اطمینان %01/0. با توجه سطح معناداری کمتر از استروه نمونه در محدوده سطح اطمینان افراد گ

میانگین نمرات افراد گروه نمونه در  ترکیبی وجود دارد.برای اجرای روش یادگیری کافیمدیران و معلمان استان البرز انگیزه



 47 به کارگیری روش یادگیری ترکیبی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی امکان سنجی

توان گفت، مدیران و معلمان مدارس می 71. بر این اساس با سطح اطمینان %است 1/3تا  93/3محدوده سطح اطمینان و بین 

 درحد کافی دارند.  ترکیبیاجرای روش یادگیریبرای  را های فنی الزممهارت ،ابتدایی
 

 های شش گانهای برای مولفه تک نمونه tنتایج آزمون  .1جدول 

 t مولفه
درجات 

 آزادی
 ین فرضیمیانگ میانگین سطح معناداری

 %71سطح اطمینان 

 حدباال حدپایین

 13/2 91/2 3 19/2 000/0 313 09/11 تکنولوژیکی

 9/2 21/2 3 3/2 000/0 313 37/99 مالی

 11/3 71/2 3 01/3 000/0 313 11/13 اجرایی

 92/3 21/3 3 33/3 000/0 313 93/91 فرهنگ سازمانی

 13/3 99/3 3 11/3 000/0 313 19/88 اجراانگیزه

 1/3 93/3 3 11/3 000/0 313 73/82 های فنیمهارت

 

های شش گانه در مقایسه با های پژوهش، جهت اطالع از وضعیت کلی نمرات میانگین حاصل شده از مولفهبا توجه به یافته

 . نشان داده شده است 1آماری، در نمودار  گین فرضی جامعۀمیان

 

( کمتر از میانگین 72/2داد که میانگین نمرات مناطق کمتر برخوردار )، نشان 2ول فرضیه دوم پژوهش، طبق جدهایداده

برای تحلیل این فرضیه باید از آزمون آماری پارامتریک، و از آنجا که دو گروه برخوردار  .است( 18/3نمرات مناطق برخوردار )

 ستفاده نمود.مستقل ا tاست باید از آزمون و کمتر برخوردار در این فرضیه مطرح شده
 

 ترکیبی به تفکیک نوع امکانات مناطقکل اجرای روش یادگیریهای توصیفی نمرهشاخص. 2جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار واریانس میانگین بیشینه کمینه دامنه تغییرات 

 91/0 13/0 1/0 21/0 72/2 7/9 99/1 19/3 کمتربرخوردار

 -28/0 -21/0 19/0 91/0 18/3 81/9 38/1 99/3 برخوردار

 

و با حدود باال  312برای درجات آزادی  01/0، با توجه به نتایج آزمون لوین و همچنین سطح معناداری کمتر از 3در جدول 

-، میان معلمان و مدیران در مناطق کمتر برخوردار و برخوردار در اجرای یادگیری71توان بیان نمود که با اطمینان %و پایین، می

2/54

2/3

3/06

3/33

3/55

3/51

3

3

3
3

3

3
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توان ، میاستکه میانگین نمرات مناطق برخوردار بیشتر از مناطق کمتر برخوردار معناداری وجود دارد و از آنجا تترکیبی تفاو

ترکیبی در مدارس ابتدایی مناطق برخوردار وجود دارد)نسبت به میانگین فرضی این گونه بیان نمود که، امکان اجرای یادگیری

 .ی وجود نداردتا حدّ(. در صورتی که این امکان در سایر مناطق 3
 

 ترکیبی به تفکیک نوع امکانات مناطقمستقل برای یادگیری tنتایج آزمون . 3جدول 

 مولفه
 آزمون لوین

t ها تفاوت میانگین سطح معناداری درجات آزادی 
 %71سطح اطمینان 

F sig حد باال حدپایین 

 19/0 11/2 نمره کل
21/9- 

312 
000/0 

21/0- 
38/0- 19/0- 

21/9- 000/0 38/0- 19/0- 

 

( کمتر از میانگین نمرات گروه 72/2داد که میانگین نمرات گروه زنان )، نشان 9فرضیه سوم پژوهش، طبق جدولهایداده

برای تحلیل این فرضیه باید از آزمون آماری پارامتریک، و از آنجا که دو گروه مرد و زن در این فرضیه  باشد.( می18/3مردان )

 مستقل استفاده نمود. tاست باید از آزمون طرح شدهم
 

 ترکیبی به تفکیک جنسیتکل اجرای روش یادگیریهای توصیفی نمرهشاخص .9جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار واریانس میانگین بیشینه کمینه دامنه تغییرات 

 91/0 13/0 1/0 21/0 72/2 7/9 99/1 19/3 زن

 -28/0 -21/0 19/0 91/0 18/3 81/9 38/1 99/3 مرد

 

و با حدود باال  312برای درجات آزادی  01/0، با توجه به نتایج آزمون لوین و همچنین سطح معناداری کمتر از 1در جدول 

ترکیبی تفاوت معناداری وجود ، میان معلمان و مدیران مرد و زن در اجرای یادگیری71توان بیان نمود که با اطمینان %و پایین، می

ترکیبی توان این گونه بیان نمود که، امکان اجرای یادگیریباشد، میرد و از آنجایی که میانگین نمرات مردان بیشتر از زنان میدا

(. در صورتی که این امکان تا حدی از نظر 3در مدارس ابتدایی از نظر مدیران و معلمان مرد وجود دارد )نسبت به میانگین فرضی 

 ود ندارد.مدیران و معلمان زن وج
 

 ترکیبی به تفکیک جنسیتمستقل برای یادگیری tنتایج آزمون  .1 جدول

 مولفه
 آزمون لوین

t ها تفاوت میانگین سطح معناداری درجات آزادی 
 %71سطح اطمینان 

F sig حد باال حدپایین 

 19/0 11/2 نمره کل
21/9- 

312 
000/0 

21/0- 
38/0- 19/0- 

21/9- 000/0 38/0- 19/0- 

 

سال سابقه،  10تا  1داد که در گروه نمونه با اختالف اندکی، افراد نشان  ،1فرضیه چهارم پژوهش، مطابق جدول هایداده

 اند.سال سابقه، کمترین نمراتمیانگین را کسب کرده 11بیشترین و افراد بیشتر از 
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 تفکیک میزان سنوات آموزشی ترکیبی بهکل اجرای روش یادگیریهای توصیفی نمرهشاخص .1 جدول

 کجی انحراف معیار واریانس میانگین بیشینه کمینه دامنه تغییرات 
کشیدگ

 ی

 38/0 97/0 18/0 91/0 03/3 7/9 38/1 12/3 سال 1تا  1

 01/3 1/0 19/0 27/0 1/3 91/9 11/1 8/2 سال 10تا  1

 -23/0 29/0 11/0 39/0 01/3 81/9 82/1 03/3 سال 11تا  11

 -11/0 03/0 11/0 39/0 02/3 1/9 99/1 93/2 سال 11از  بیشتر

 

دهد که اجرای روش ترکیبی از نظر معلمان و مدیران با سنوات مختلف خدمت ، نتایج تحلیل واریانس نشان می9در جدول 

 (.p>0/01تفاوت معناداری وجود ندارد )

 
 یک سنوات خدمتترکیبی به تفکبرای یادگیری تحلیل واریانسزمون آ نتایج .9 جدول

 سطح معناداری f میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات 

 107/0 3 328/0 بین گروهی

 392/0 310 071/139 درون گروهی 83/0 273/0

  313 929/139 مجموع

 

گین نمرات معلمان ( کمتر از میان81/2، نشان داد که میانگین نمرات مدیران )8فرضیه پنجم پژوهش، مطابق جدولهایداده

.برای تحلیل این فرضیه باید از آزمون آماری پارامتریک، و از آنجا که دو گروه مدیر و معلم در این فرضیه مطرح است( 12/3)

 .مستقل استفاده کرد tاست، باید از آزمون شده

 
 ترکیبی به تفکیک سمت آموزشیکل اجرای روش یادگیریهای توصیفی نمرهشاخص. 8جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار واریانس میانگین بیشینه کمینه منه تغییراتدا 

 89/0 99/0 13/0 27/0 81/2 92/9 88/1 89/2 مدیران

 -08/0 -01/0 11/0 38/0 12/3 7/9 38/1 12/3 معلمان

و با حدود باال و  312برای درجات آزادی  01/0، با توجه به نتایج آزمون لوین و همچنین سطح معناداری کمتر از 7در جدول

ت معناداری ترکیبی تفاوتوان این گونه بیان نمود که میان معلمان و مدیران در اجرای یادگیری% می71پایین در سطح اطمینان 

توان این گونه بیان نمود که امکان اجرای روش ترکیبی می استکه میانگین نمرات معلمان بیشتر از مدیران  وجود دارد و از آنجا

ترکیبی در مدارس وجود ندارد. معلمان بیشتر از مدیران است. به طوری که از نظر مدیران، امکان اجرای روش یادگیری از نظر

 ( است.3(، کمتر از میانگین فرضی جامعه آماری )عدد 81/2چرا که میانگین نمرات به دست آمده از مدیران )
 تفکیک سمت آموزشیترکیبی به مستقل برای یادگیری tنتایج آزمون  . 7جدول 

 مولفه
 آزمون لوین

t 
درجات 

 آزادی
 ها تفاوت میانگین سطح معناداری

 %71سطح اطمینان 

F sig حد باال حدپایین 

نمره 

 کل
99/2 12/0 

11/3- 
312 

000/0 
21/0- 

37/0- 11/0- 

97/3- 000/0 38/0- 12/0- 
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 گیریبحث و نتیجه

به جز از نظر انگیزه و آمادگی ها، ، نشان داد که نظر مدیران و معلمان در تمام مولفهها در فرضیه اول پژوهشنتایج یافته

ها ( است. از آنجا که به تعیین شاخص ,2279Mosavi) موسوی پژوهش با یکدیگر یکسان است. این یافته همسو با نتایج ،روانی

امکان اجرای روش  ،از نظر موسوی و همکاران توان گفتاست، میترکیبی در مدارس ابتدایی پرداختهو اجزا یادگیری

 & 2273Greene( و ) ,2272Prouty & Werth) همچنین با نتایج پژوهش. دترکیبی در مدارس ابتدایی وجود داریادگیری

Hale, باشد.( همسو می 

ترکیبی در دو منطقه ریوجود امکان استقرار رویکرد مبتنی بر یادگیز پژوهش، نشان ا دوم های حاصل از فرضیهنتایج یافته

ع موجود دهد که مدیران و معلمان در مناطق کمتر برخوردار، از وضبرخوردار و کمتر برخوردار دارد. این نتایج نشان می

های یاددهی و یادگیری، و افزایش کیفیت ، بنابراین به دنبال افزایش بهبود و توسعه در روشآموزشی رضایت کافی ندارند

ترکیبی را در نیل زان، با کمترین هزینه و صرف کمترین وقت و انرژی هستند. به همین دلیل روش یادگیرییادگیری دانش آمو

( است Salehi, 2277)اند. نتایج این یافته همسو با نتایج تحقیقاتتری به آن پیدا کردهبه اهداف خود مناسب دیده و نگرش مثبت

ر مدارس ابتدایی ساری به دلیل امکانات و تجهیزات آموزشی کم وجود فناوری نوین آموزشی د که نشان داد امکان توسعۀ

 & 2273Bergmann؛  ,2274Bergmann  & Sams؛  ,2272Bergmann & Samsهای)همچنین همسو با نتایج پژوهش ندارد.

Sams,( و )2274Galway,( و نیز )2271Alikhani & Ahmad Abadi,  )کارگیری هکه همگی ضمن تاکید بر امکان ب است

را به  ابتدایی هدور  سودر آموزش درترکیبی کالسمعکوسیادگیریکارگیری هبترکیبی در مدارس ابتدایی، اثرات مثبت یادگیری

 عنوان روش جدید به معلمان نشان دادند.

ی از نظر ترکیبهای فرضیات مربوط به متغیرهای جنسیت، سنوات و سمت، نشان داد که امکان اجرای یادگیرینتایج یافته

-ندارد و از نظر مدیران امکان اجرای یادگیری وات خدمت آنها در دیدگاهشان تاثیرمدیران و معلمان زن وجود ندارد و میزان سن

کاربرد  نسبت به این افراد از نظراتدر مقایسه با معلمان و دارند مدرسه ارتباط در بیشتری ترکیبی وجود ندارد. مدیران با معلمان 

 .کنند تدریس استقبال نمیروش در تغییر ، از نوآوری و  شیوهیک به عادت معلمان اغلب به دلیل . ندتردریس آگاهفناوری در ت

مهارت  »، « اجرایی »چهار مولفه  ترکیبی در مدارس ابتدایی را باتوان رویکرد مبتنی بر یادگیریگیری کلی میدر یک نتیجه

، اجرا نمود. به عبارت دیگر مدارس ابتدایی استان از نظر این چهار مولفه آمادگی « نیفرهنگ سازما »و  « انگیزه اجرا »، « فنی

. ، این میزان آمادگی به بیشترین مقدار خود خواهد رسیدن مالی و تکنولوژیکی را فراهم آوردد و اگر بتوان امکانالزم را دار

امر تعلیم و تربیت و  ها و همچنین اولویت قرار دادنهدایت هزینهریزی منسجم و کنترل و توان با برنامهکمبود این دو مولفه را می

های کالن از یک سو، و نیز تغییر نگاه از رویکرد مصرفی، به نگاه توسعه محور به تعلیم و تربیت پرورش در برنامهونظام آموزش

و همچنین با تخصیص بودجه  های عمومی خیرینهای کالن، جبران نمود. با جذب مشارکتسازیگیری و تصمیمدر تصمیم

ها نیز ساختی، وضعیت سایر مولفههای اعتباری و زیربیشتر تا حدود زیادی جبران نمود تا ضمن بهبود وضعیت مدارس در مولفه

های آموزش و پرورش، ضمن آن که موجب ترکیبی در دیگر حوزهبهبودی بیشتری یابد. همچنین با استفاده از تجربیات یادگیری

گذاران کالن آموزشی خواهد داد کیفیت آموزشی از طریق تغییر وضعیت مدارس خواهد شد، این فرصت را نیز به سیاستبهبود 

 ترکیبی در مدارس ابتدایی کشور کمک کند.گیری از این نتایج، به استقرار نظام یادگیریتا با بهره

-ریزی پیشنهاد میبه مسئوالن و متخصصان برنامهارد ذیل موهای سوال اصلی پژوهش، بر اساس نتایج پژوهش وبا توجه به یافته

 :شود
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مسئوالن با اولویت قرار دادن تجهیز امکانات مدارس از نظر سخت افزاری و نرم افزاری، به توسعه و افزایش کیفیت و 

، فرهنگ و بهداشت های دخیل در تربیت جامعه مثل وزارت علومخانهدازند. به عالوه با همکاری وزارتها بپرکنترل هزینه

 پرورش، تجربیات آنها در استقرار این روش انتقال یافته و مورد توجه قرار گیرد.ودرمان با آموزش و

وپرورش از مالیات و مشارکت خیرین و افزایش سهم آموزشپرورش و یا وص بودجه و اعتبار بیشتر به آموزشبا تخصی

 شود.  ها، در جهت رفع این کاستی اقدامعوارض شهرداری

 برای تکمیل فرایند طراحی آموزشی، نظام جامع قوانین و مقررات تصویب گردد.

ترکیبی، گیری از یادگیریهای آموزشی ابتدایی در بهرهنیازهای تحول نظامسازی، به عنوان پیشآموزش، توسعه، فرهنگ

 در اولویت قرارگیرد. 

های آموزشی  برنامه   تدریس و ارزیابی، های  روش  محتوا،  اهداف،  در  الزم  مسئوالن با مشارکت معلمان و مدیران، تغییرات

 آموزان مناطق مختلف اعمال کنند.را متناسب با دانش

های مادی و معنوی از نشر محتواهای الکترونیکی تولید شده گان مردم در مجلس، قانونی برای حمایتداز طرف نماین

 جرا به دولت ابالغ شود.طراحی، تصویب و برای امعلمان و مدیران،
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