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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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FeasibilityStudy, Learning Method,
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مقدمه
بیشک یکی از مهمترین عوامل پیشرفت هر جامعه ،آموزشوپرورش آن جامعه است که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در
بقا و تداوم تمدن بشری دارد و سنگ زیربنای توسعه در حوزههای مختلف هر جامعه به شمار میرود .بنابراین ،در جهان کنونی
که پیوسته در حال تغییر و تحوّل است ،کشوری پیشرفته خواهد بود که دارای نظام آموزشی کارآمد ،مترقّی ،منعطف و پویا
باشد .به تحقیق ،همواره معلمان به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام آموزشی ،به جای استفاده از روشهای تدریس فعال ،با تکیه
بر روشهای سنتی ،به ویژهسخنرانی ،شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب میکنند و علیرغم اینکه در محافل
علمی و تربیتی و حتی اجرایی ،از فعال بودن شاگرد ،رشد فکری و آزاد اندیشی سخن میرود ،اما در عمل چنین نظریاتی آنچنان
که باید ،جنبۀ اجرایی نیافتهاند.
هدف از امکانسنجی 1این است که به صورت هدفمند ،نقاط ضعف و قوت یک فعالیت یا کسب و کار ،مشارکت ،منابع
مورد نیاز برای انجام کار و سرانجام چشم انداز موفقیت در طی مراحل مختلف شامل فرایند کنترل و شناخت مسائل ،شناسایی
هدفها ،شناسایی فرصتها و تهدیدها ،شرح موقعیتها ،شناسایی درآمدها ،شناسایی هزینهها ،شناسایی سود ،و تجزیه و تحلیل
طرح را ارزیابی کند .امروزه سازمانها به دنبال حرکت به سمت اجرای یادگیری الکترونیکی برای آموزشمنابع انسانی خود
هستند .نکتهای که قبل از اجرای یادگیریالکترونیکی حائز اهمیت میباشد این است که سازمانها قبل از آغاز به کار ،نیازمند
فرایندی هستند که عوامل موثر بر موفقیت اجرای الکترونیکی را به نحو اطمینانبخشی مشخص سازد .این فرایند «امکان-
سنجی»نامیده میشود (.)Amouzad, 2274
نیازسنجی ،اولین مرحله آموزش سازمانی برای نظامدار نمودن آموزش سازمانیواستاندارد ایزو ،)10011( 2بوده و شرایطی را
جهت طراحی آموزشی ،اجرای آموزش و ارزیابی اثربخشی آن فراهم مینماید تا سازمانها ،قابلیتهای انسانی موردنیاز خود را
ایجاد نموده و بر ماهیت کیفیت تأثیر بگذارند .بنا به یافتههای پژوهشی متعدّد ،این استاندارد ،شاملنیازسنجی ایجاد آموزشهای
ترکیبی (شامل نیازهای توسعه آموزشهای ترکیبی و نیازهای یادگیرنده) ،اجرای آموزشهای ترکیبی و ارزشیابی آموزشهای
ترکیبی میشود که میتواند راهنمای اثربخشی در خدمات آموزشی باشد ( .)Shah viren, 2273; Steinborn, 2222آمادگی-
الکترونیکی مدرسه ،توانایی مدرسه و همچنین توانایی اشخاص درون آن است که سبب تغییر در مدرسه میگردد .آمادگی
مدارس خود به تجارب مدرسه و معلمان،فرهنگ ،زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات و توانایی حل کردن به موقع
مسائل فناوری ،به منظور استقرار نوآوری در تعلیم و تربیت ،مربوط میشود (.)Shum & Fox, 2224
یادگیریترکیبی 3که خود ،زیر مجموعۀ یادگیری الکترونیکی به شمار میآید ،به عنوان یک برنامه یادگیری تعریف میشود
که در آن بیش از یک روش ارائه با هدف بهینهسازی نتایج یادگیری و اثربخشی هزینهها بهکارگرفته میشود (.)Singh, 2227
یادگیریترکیبی ،رویکرد طبیعی و تکمیلیافتۀ آموزش الکترونیک ،9به یک برنامۀ چندرسانهای است که برای حلّ مسائل ،با
یک روش مناسب به کار میرود .در اینروش ،منابع آموزشی (مکتوب ،غیرمکتوب و الکترونیکی) به بهترین نحوبرای تدریس
ترکیب میشوند.اصل مهم در روش یادگیریترکیبی ،رسیدن به ترکیب صحیحی از مواد ،رسانه ،رویکرد و روشهای آموزشی
است که با کمترین هزینه بیشترین تاثیر را داشتهباشد (.)Wheeler, 2221
7. Feasibility study
2. International organization of standardization
3. Blended Learning
4. Electronic Teaching
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منظور از یادگیریترکیبی ،استفادۀترکیبی از مواد آموزشی است و هدف آن کاربرد یک ترکیب درست برای هر یک از
مشکالت تجاری و کسبوکار است .از این جهت یادگیریترکیبی به طور موثری در حال جایگزینی آموزشهای الکترونیک
صرف است ( .)Krasnova, 2272یادگیریترکیبی روشی است که از پنج عنصر کلیدی «رویدادهای زنده»«،یادگیری با سرعت
شخصی»«،مشارکت»« ،سنجش گیرنده»و «مواد پشتیبانی از عملکرد» ،تشکیل میشود (.)Omrani saravi & Hemmati, 2277
یادگیریترکیبی روشی براییادگیری است که از ترکیب کالسهای درسی سنتی با درسهایی که از فناوری رایانه استفاده می-
کنند و ممکن است از طریق اینترنتانجام شود ،تشکیل میشود (.)Dictionary.cambridge.org, 2271
یکی از اولین موضوعاتی که باید در مدلهای مختلف تلفیقی به آن توجه کرد ،این استکه این مدلها در سطوح سازمانی
مختلفی اتفاق میافتند .مفهوم یادگیریترکیبی فقط روشهایمتفاوت نیست ،بلکه تئوریهای مختلف یادگیری و کاربرد این
تئوریها به وسیله استفاده از وسایلجدید و سنتی است .بر این اساس یادگیریترکیبی در سه سطح تقسیمبندی میشود :سطح
تئوری (ترکیب تئوریهای مختلف یادگیری مثل ساختارگرایی ،شناختگرایی،رفتارگرایی) ،سطح روش (ترکیب یادگیری
خودمحور با یادگیری به کمک معلم ،یادگیری فردی با یادگیریگروهی ،یادگیری پذیرنده و اکتشافی و غیره)سطح رسانه
(ترکیب یادگیری چهره به چهره با عناصر آنالین ،استفاده از رسانههای مختلف مثل کتاب و ویدئو) (.)Schulmeister,2222
این شیوه از یادگیری شامل تلفیق روشهای آموزشی ،رسانهها ،تجارب ،مولفههای اطالعاتی و آموزشی و بهکارگیری آنها در
یک محیط یادگیری معنیدار به طور تعاملی است .آموزش ترکیبی با مکمّل قرار دادن نقاط قوّت و ضعف آموزش الکترونیکی،
موجب بهتر شدن تعامل در محیطهای آموزشی ،انعطافپذیری و اثربخشی بیشتر میشود و فاصلۀ یادگیری و عمل را کم میکند
و راهحلّی مناسب ،برای باال بردن کیفیت آموزشی است .در واقع ،هدف نهایی یادگیریترکیبی فراهم کردن فرصتهای عملی
واقعگرای انه برای فراگیران به منظور یادگیری مستقل ،مفید ،پایدار و درحال رشد است که محیطی را برای یادگیری و تدریس
مؤثرتر ایجاد میکند (.)Moradimokhles, 2272
یادگیریترکیبی این امکان را فراهم می آورد که با استفاده از تکنولوژی ،مرزهای فیزیکی کالس درس گسترش یافته،
دستر سی به محتوا و منابع یادگیری فراهم شود و توانایی مربیان برای دریافت بازخورد از پیشرفت یادگیرندگان بهبود یابد و از
این طریق بهتر بتوان به اهداف دورههای آموزشی دست یافت .یادگیرندگان میتوانند به صورت خودآموز پیشرفت کرده و
حتیبخشهایی از برنامههای دورۀ آموزشی را دوباره تکرار کنند ( .)Dehghan menshadi & Aasadi, 2273یادگیریترکیبی
در سالهای اخیر ،یکی از رویکردهایی است که در آموزش خواندن و زبان ،به دانشآموزان ابتدایی به عنوان یک رویکرد
محبوب کاربرد دارد .در این رویکرد آموزش معلم از ترکیب تکنولوژی دیجیتال با دادههای کاربردی دانشآموزان تشکیل می-
شود .یادگیریترکیبی برای گروههای مختلف دانشآموزان ،از جمله دانشآموزان با درجات مختلف مهارت خواندن زبان
انگلیسی ،روش مناسبی است).)Horn, 2277
یادگیریترکیبی به معلم و دانشآموزان اجازه میدهد تا برای یادگیری به خارج از کالس درس بروند .معلمان به منظور
اجرای این رویکرد آموزشی ،به برنامهریزی دقیقی برای تعیین اهداف در برنامه درسی میپردازند .از طرفی ،نکته مهم دیگر،
تعیین بهترین راه برای رسیدن به هدف یادگیریِ در نظر گرفته شده و یا استاندارد است .معلمان نباید از تکنولوژی صرفاً به دلیل
وجود انواع متفاوت تکنولوژی آموزشی و جذاب بودن آنها استفاده کنند؛ بلکه باید برای انتخاب فناوری در فرایند آموزش
خود ،هدف و دالیل علمی و منطقی داشتهباشند؛ زیرافناوری برای دستیابی آننها به هدف کمک میکند« .ناسا» مدلی را به نام
الگوی ()1-Eارائه میدهد که در طراحی یک محیط یادگیری ،ترکیبی بسیار مفید است .پنج عنصر این رویکرد آموزشی که
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میتواند برای برنامهریزی یادگیری ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد ،عبارتند از :تعامل ،کشف ،توضیح ،تفسیر ،و
ارزیابی( .)N.A.S.A, 2272;Jimison, 2273از آنجا که یک معلم در یادگیریترکیبی ،محتوی را مطابق با مهارت دانشآموز ارائه
میدهد ،دانشآموز می تواند تجربیاتی را که در هر زمان برای نیازهای او درست است ،دریافت کرده و تا آنجا که الزم است
برای درک بهتر در آن تجدید نظر کند .در این روش دانشآموز میتواند با سرعتی که خود به آن نیاز دارد و هر جا ،هرچه و هر
وقت که بخواهد ،دانش مورد نیاز خود را دریافت کند .بنابراین معلم میتواند در ایجاد روابط با دانشآموزان خود و تسهیل
یادگیری مستقل خود ،تمرکز کند (.)Jeffry, 2274
با اجرای یادگیریترکیبی ،معلمان تشویق میشوند تا زمان بیشتری را برای یادگیری دانشآموزان در سطوح باال در طبقهبندی
بلوم صرف کنند .در این رویکرد ،دانش آموزان مفاهیم مختلف را در قالب یک پروژه با کمک معلم خود فرا میگیرند .همه
معلمان در تمام کالسهای درس نمیتوانند این روش جدید را به طور کامل بهکار بگیرند ،اما هر بار که از این روش استفاده می
کنند ،در فرایند آموزش بهتر از آنچه که نسبت به کالس درس سنتی انجام میدادند ،گامهای بزرگتری برای رسیدن به هدف
مورد نظر خود بر میدارند (.)Victoria University, Melbourne, Australia, 2271
محققان نشان دادهاند صرفه جویی در هزینه و بهبود برنامه یادگیری افراد ،ایجاد بستههای آموزشی استاندارد تعاملی خلّاق و
متناسب با نیازهای هر فراگیر در راستای برنامه ملی ( )Bonk ,Graham, 2224و (،)Eugenia, 2272گسترش مرزهای فیزیکی
کالس ،بهبود فرایند آموزش ،افزایش دسترسی به منابع آموزشی و انعطافپذیری در زمان و مکان آموزش(،)Fook,2222
کنترل زمان ،و افزایش سطح یادگیری فراگیران و قابلیت افزایش سطح استعداد فراگیران( Powell, 2272; Freeland,
 )2272افزایش فرصتهای یادگیری و پیشرفت در دروس( ،)Powell, 2272غنیسازی تجربیات دانشجویان در فضای
دانشکده( ،)Battye, 2229دسترسی به محتوا ،فراهم شدن منابع یادگیری ،دستیابی بهتر به اهداف دورههای آموزشی،
پیشرفت خودآموز یادگیرندگان ( ،)Bersin, 2224افزایش بقا(نگهداری) ،افزایش تعامالت( Hwang, W-Hsu, Tretiakov,

 ،)Chou & Lee, 2229; Delialioglu, & Yildirim, 2221و بهبود اثربخشی یادگیری ،از دیگر مزایای یادگیریترکیبی است
که از طریق مطالعات تجربی به اثبات رسیدهاست.
یادگیریترکیبی دارای انواع مختلفی است که مهمترین و پرکاربردترین آنها در مدارس ابتدایی عبارتند از:
 .1مدل چرخش ایستگاه :1دانشآموزان ،در یک دورۀ زمانیمشخص،در ایستگاههای مختلف میچرخند .یکی از این ایستگاه-
ها امکان یادگیری آنالین را فراهم میکند (.)Teach thought staff, 2279
 .2مدل چرخش آزمایشگاه :2دانشآموزان با یک برنامه ثابت به آزمایشگاه رایانهای میچرخند .معلم در مدت آزمایشگاه،
برای تحقیقات و یا تکمیل تکالیف از نرمافزارهای مختلفیاستفاده میکند(.)Teach thought staff, 2279
 .3مدل چرخش فردی :3در کالسهای پرجمعیت ،با دانشآموزان با استعداد صورت میگیرد .دانشآموزان به طور مستقل از
طریق دروس اختصاصی تمرین میکنند ،چرخش به صورت فردی است .این مدل ،امکان سطح باالیی از سرعت ،مکان ،صدا و
انتخاب را به دانشآموز میدهد(همان).

7 Station Rotation
2 Lab Rotation
3 Individual Rotation
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 .9مدل کالس درس معکوس :1آموزش از طریق فیلم یا هر رسانۀ آموزشی دیگری انجام میشود .دانشآموز باید قبل از
حضور در کالس و به صورت انفرادی از آن استفاده کند .معلم میتواندبیشترین زمان کالس را به تمرین و تثبیت یادگیری
اختصاص دهد.
2

 .1مدل منعطف  :دانشآموزان در حالی که در کالس با آزمون و خطا کار میکنند ،با معلم آموزش یک به یک ،از طریق
آنالین با سرعت خودشان تمرین میکنند .این مدل در واقع موجب انعطاف پذیری قابل توجهی در دانشآموزان و مالکیت
نسبت به یادگیری خودشان میشود (.)Teach thought staff, 2279
یادگیریترکیبی همچنین دارای مدلهای مختلفی در ارزیابی و اجراست .در ادامه چهار مدل ارزیابی به طور خالصه توضیح
داده میشود:
.1مدل کیفیت یادگیری الکترونیکی :در این مدل ،ده عامل موثر بر کیفیت آموزش الکترونیکی شامل؛ محتوا ،ساختار محیط
مجازی ،تعام ل ،ارزیابی فراگیران ،انعطاف پذیری ،سازگاری ،پشتیبانی ،تجربه و صالحیت کارآزمودگی کارمندان ،رهبری
سازمانی و تخصیص منابع در ارزشیابی مورد توجه قرار میگیرد (.)Golzari, 2272
 .2مدل اندرسون :این مدل به ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی درسازمان ها میپردازد وعوامل«فرهنگ»« ،محتوی»،
«قابلیت»« ،هزینه» و «مشتریان» را میسنجد (.)Kheirandish, 2274
 . 3الگوی هشت بعدی خان:الگویی در زمینه طراحی ،توسعه ،ارائه و ارزیابی برنامههای یادگیریترکیبی است .این الگو شامل
هشت بعد است که عبارتند از .1 :بعد آموزشی؛  .2فناوری؛  .3طراحی؛  .9ارزشیابی؛  .1مدیریت؛  .1منبع پشتیبانی؛  .9اخالق؛ .8
بعد نهادی .این الگو ابزاری است برای ارائه آموزش هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی(.)Salehi & Salari, 2272
 .9مدل ترکیبی دیگر ،مدل چهاربعدی  IBMاست .محققان شرکت  ،IBMتحقیق وسیعی رویاثربخشی رویکردهای یادگیری
انجام دادند و بر همین اساس مدلی طراحی کردند که شامل 9بخش پایهای :یادگیری بهواسطه اطالعات؛ یادگیری به واسطه
تعامل؛ یادگیری به واسطه همکاری؛ و یادگیری به واسطه نظم و ترتیب است (.)Yerasimou,2272
در زمینۀ امکانسنجی و ارزیابی روش یادگیریترکیبی ،همانطور که گفتهشد ،در کشور ایران ،محققان و پژوهشگران در
سازمانها و نهادهایی از جمله آموزش عالی و سازمانها و ادارات مختلف،تحقیقات محدودی را انجام دادهاند که بیشتر آنها به
امکانسنجی یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی پرداختهاست ،در حالی که در زمینه امکانسنجی یادگیریترکیبی در
مدارس پژوهش و مطالعه چندانی صورت نگرفتهاست .تحقیقات عباس و همکاران(،)Abbas, Kaur and Harun, 2224
( )Mosadegh, 2277( ،)Abdolvahabi, 2272( ،)Hashemizezhad, 2273و ( ،)Kamalian Fazel, 2229نشان داد که
بیشتر محققان در پژوهشهای خود به ارزیابی و امکانسنجی روش یادگیریترکیبی از نظر عوامل و زمینههای مختلفی چون:
فرهنگ سازمانی ،انگیزه ،منابع مالی ،عملکرد اجرایی (اداری) ،امکانات فنی (تجهیزات و تکنولوژی) و مهارتهای رایانهای
تاکید کردهاند.
مطابق مطالعات انجام گرفته،مشخص شدهاست که بیشترین مقاالت چاپ شدهدربارۀ یادگیری ترکیبی در مجالت معتبر،
مربوط به کشورهای چین و انگلستان است .مطالعات(Sadik, ( ، )Watkins, 2224( ،)Demetriadis, 2223( ،)Borg, 2223

 )Ertmer, 2277( ،)Norberg, 2277( ،)Sharma, 2272( ،)oh, E & park, S, 2229( ،)2221هر کدام به صورت جداگانه،
7 Flipped Classroom
2 Flex
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به ارزیابی میزان آمادگی دانشگاهها و مدارس در چهارچوب مولفههای تاثیرگذار بر یادگیریترکیبی از جمله آمادگی روانی،
پشتیبانی مالی ،انگیزۀ اجرا ،مهارتهای مورد نیاز و قوانین و مقررات از نظر اعضای هیئت علمی و معلمان مدارس پرداختهاند و
همچنین موانع و چالشهای مداخلهگر در یادگیریترکیبی را شناسایی کردهاند.
نتایج مطالعه ( ،)Prescott, 2271با هدف اجرای گسترده یک برنامه یادگیریترکیبی برای مداخله خواندن در مدرسه
ابتدایی ،نشان داد که یک برنامه یادگیری ترکیبی میتواند برای دانشآموزانی که در مقطع ابتدایی تحصیل میکنندیک وسیله
قابل قبول برای افزایش عملکرد خواندن ،فراهم کند .بنابراین ،دانشآموزان یک مدرسه ابتدایی دوره اول ،در آزمون خواندن
استاندارد شده ،پس از مشارکت در یک برنامه یادگیری ترکیبی ،پیشرفت قابل توجه ینشان دادند .در پژوهش ( Macaruso,

 ،)2271طی تحقیقات خود ،با عنوان « پیاده سازی یک برنامه جامع مدرسه ابتدایی برای برنامه یادگیری خواندن» نشانداد ،دانش-
آموزان در شیوه آنالین نسبت به سطح مهارت اولیه خواندن دانش آموزان و زبان آموزان انگلیسی،پیشرفت عملکرد قابل توجهی
داشتند؛ با این حال ،نمرات دانشآموزان کالس دوم دبستان ،تفاوت معناداری را نسبت به دانشآموزان کالس باالتر نشان میداد.
همچنین نتایج نشان داد رویکرد یادگیریترکیبی برای آموزش سوادآموزی در مقاطع مختلف تحصیلی ،بهویژه سالهای اولیه،
سودمند است.
از آنجا که یادگیریترکیبی در ایران هنوز در مرحله طفولیت خود قرار دارد و تاکنون این رویکرد در مدارس ابتدایی اجرا
نشده است تا نقاط ضعف و قوت آن هر چه بیشتر شناسایی شودو به عبارت دیگر امکان استفاده از مزایای این روش در سطح
مدارس به عنوان یکی از مهمترین مراحل تعلیم و تربیت مورد ارزیابی قرار گیرد ،لذا ارزیابی آمادگی مدارس و نگرشمعلمان و
زیرساختهای الزم برای اجرای این روش ،مستلزم مطالعه در زمینه امکانسنجی یادگیریترکیبی است.
در پژوهش حاضر ،از مدل ارزیابی عباس و همکاران ( ،)2009برای ارزیابی امکانسنجی روش یادگیریترکیبی در مدارس
ابتدایی استفاده شدهاست و به این سوال پاسخ میدهد کهمدارس ،تا چه میزان برای اجرای یادگیریترکیبی،امکانات
تکنولوژیکی ،مالی ،شرایط اجرایی ،فرهنگ سازمانی ،انگیزهاجرا و مهارت فناوری الزم را دارند؟ بنابراین انجام این پژوهش به
دلیل نتایج ارزنده ای که تا به حال متخصصان با اجرای این رویکرد در آموزش عالی بدان دست یافتهاند ،و نیز با توجه به اینکه
تاکنونهیچ پژوهش داخلی در زمینه امکانسنجی رویکرد یادگیریترکیبی در سطح ابتدایی انجام نشدهاست؛ ضرورت دو
چندانیپیدا میکند .برای اجرای روش یادگیریترکیبی ،دیدگاه مدیران و معلمان و سنوات خدمت معلمان و مدیران به عنوان
دست اندرکاران آموزش دربارۀ تغییر رویکرد سنتی ضروری است و از طرفی تفاوت در امکانات فناوری نیز در نتیجه تاثیرگذار
خواهد بود .بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده هدف اصلی تحقیقامکانسنجی ،بهکارگیری روشهای مبتنی بر یادگیری-
ترکیبی در مدارس ابتدایی از نظر دست اندرکاران آموزش ابتدایی استان البرز با توجه به متغیرهای جنسیت ،سنوات خدمت و
سمتآنها میباشد.
فرضیه تحقیق به شرح زیر میباشد:
 .1تا چه اندازه امکان اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی دانشآموزان در ابعاد ششگانه ،از دیدگاه مدیران و معلمان
مدارس ابتدایی استان البرز وجود دارد؟
 .2تا چه اندازه جهت امکانسنجی اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی دانشآموزان ،از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس
ابتدایی استان البرز بین مناطق برخوردار و کمتر برخوردار از امکانات تفاوت وجود دارد؟
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 .3تا چه اندازه جهت امکانسنجی اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی دانشآموزان ،بین جنسیت مدیران و معلمان مدارس
ابتدایی استان البرز تفاوت وجود دارد؟
 .9تا چه اندازه جهت امکانسنجی اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی دانشآموزان ،بین میزان سنوات خدمت مدیران و
معلمان مدارس ابتدایی استان البرز تفاوت وجود دارد؟
 .1تا چه اندازه جهت امکانسنجی اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی دانشآموزان ،بین سمت مدیران با معلمان مدارس
ابتدایی استان البرز تفاوت وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی میباشد و از نظر شیوۀ جمعآوری دادهها ،از نوع پیمایشی است .جامعۀ آماری
این پژوهش ،تمامی مدیران و معلمان مدارس ابتدایی استان البرز به تعداد  9971نفر ( 1910نفر مدیر و  1991نفر معلم) بودند.
بنابراین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان حداقل  319نفر محاسبه شد .نمونه ،به روش تصادفی طبقهای انتخاب شد .با
توجه به اینکه تعداد مدیران و معلمان در مناطق  8گانه متفاوت بود؛ از طرفی ،در مناطق استان البرز ،برخورداری از امکانات و
تجهیزات متفاوت بود و  9منطقه برخوردار از نظر امکانات و  9منطقه با امکانات کمتر در سطح استان وجود دارد ،بنابراین در
نمونهگیری ،ابتدا دو منطق ه به صورت تصادفی انتخاب شد .سپس ،به منظور رعایت نسبت معلمان به مدیران جامعه در حجم
نمونه ،برای هر منطقه  98نفر مدیر و  139نفر معلم مرد و زن انتخاب شد .دادهها از طریق پرسشنامۀ محقق ساخته با  10سوال
جمع آوری شد .سواالت پرسشنامه در شش مولفه با مقیاس پنج درجهای لیکرت طراحی شد .پرسشنامه را  30نفر از متخصصان
علوم تربیتی از نظر صوری مورد بررسی و اصالح قرار دادند و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با نرمافزار تحلیل دادهها
( ،)SPSSپایایی درونی  0/71به دست آمد؛ که نشان دهندۀ پایایی بسیار باالی پرسشنامه بود.
یافتههای پژوهش
نتایج آزمون  tتک نمونهای در جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات بهدست آمده  2/19است .میانگین نمرات افراد
گروه نمونه در محدوده سطح اطمینان قرار دارد .بنابراین با سطح اطمینان  71%میتوان گفت در حال حاضر امکان اجرای روش
مبتنی بر یادگیریترکیبی در مدارس ابتدایی استان البرز از نظر آمادگی امکانات تکنولوژیک وجود ندارد .میانگین نمرات افراد
گروه نمونه  2/3است .همچنین میانگین گروه نمونه در محدوده سطح اطمینان قرار دارد .بنابراین با سطح اطمینان  71%میتوان
گفت مدارس ابتدایی استان البرز از نظر مسائل مالی در اجرای یادگیریترکیبی ،میانگین آمادگی الزم را ندارند.
میانگین نمرات افراد گروه نمونه در محدوده سطح اطمینان قرار دارد .بر این اساس ،با سطح اطمینان  71 %میتوان گفت که
از نظر شرایط اجرایی ،امکان اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی وجود دارد .میانگین نمرات افراد گروه نمونه در محدوده
سطح اطمینان و بین میزان  3/21تا  3/92قرار دارد .بر این اساس با سطح اطمینان  71%میتوان گفت که از نظر وجود آمادگی
فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس ابتدایی استان البرز ،امکان اجرای روش مبتنی بر یادگیریترکیبی وجود دارد .میانگین نمرات
افراد گروه نمونه در محدوده سطح اطمینان است .با توجه سطح معناداری کمتر از  ،0/01با اطمینان  71%میتوان گفت که بین
مدیران و معلمان استان البرز انگیزهکافی برای اجرای روش یادگیریترکیبی وجود دارد .میانگین نمرات افراد گروه نمونه در
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محدوده سطح اطمینان و بین  3/93تا  3/1است .بر این اساس با سطح اطمینان  71%میتوان گفت ،مدیران و معلمان مدارس
ابتدایی ،مهارتهای فنی الزم را برای اجرای روش یادگیریترکیبی درحد کافی دارند.
جدول  .1نتایج آزمون  tتک نمونهای برای مولفههای شش گانه

درجات

مولفه

t

تکنولوژیکی

11/09

313

مالی

99/37

313

0/000

اجرایی

13/11

313

0/000

3/01

فرهنگ سازمانی

91/93

313

0/000

3/33

3

انگیزهاجرا

88/19

313

0/000

3/11

3

3/99

مهارتهای فنی

82/73

313

0/000

3/11

3

3/93

آزادی

سطح معناداری

میانگین

میانگین فرضی

سطح اطمینان %71
حدپایین

حدباال

0/000

2/19

3

2/91

2/13

2/3

3

2/21

2/9

3

2/71

3/11

3/21

3/92
3/13
3/1

با توجه به یافتههای پژوهش ،جهت اطالع از وضعیت کلی نمرات میانگین حاصل شده از مولفههای شش گانه در مقایسه با
میانگین فرضی جامعۀ آماری ،در نمودار  1نشان داده شده است.
3
3/51

2/54

3

3

2/3

3

3/06
3

3/55

3
3/33

دادههایفرضیه دوم پژوهش ،طبق جدول  ،2نشان داد که میانگین نمرات مناطق کمتر برخوردار ( )2/72کمتر از میانگین
نمرات مناطق برخوردار ( )3/18است .برای تحلیل این فرضیه باید از آزمون آماری پارامتریک ،و از آنجا که دو گروه برخوردار
و کمتر برخوردار در این فرضیه مطرح شدهاست باید از آزمون  tمستقل استفاده نمود.
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرهکل اجرای روش یادگیریترکیبی به تفکیک نوع امکانات مناطق

دامنه تغییرات

کمینه

بیشینه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

کمتربرخوردار

3/19

1/99

9/7

2/72

0/21

0/1

0/13

0/91

برخوردار

3/99

1/38

9/81

3/18

0/91

0/19

-0/21

-0/28

در جدول  ، 3با توجه به نتایج آزمون لوین و همچنین سطح معناداری کمتر از  0/01برای درجات آزادی  312و با حدود باال
و پایین ،میتوان بیان نمود که با اطمینان  ، 71%میان معلمان و مدیران در مناطق کمتر برخوردار و برخوردار در اجرای یادگیری-
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ترکیبی تفاوت معناداری وجود دارد و از آنجا که میانگین نمرات مناطق برخوردار بیشتر از مناطق کمتر برخورداراست ،میتوان
این گونه بیان نمود که ،امکان اجرای یادگیری ترکیبی در مدارس ابتدایی مناطق برخوردار وجود دارد(نسبت به میانگین فرضی
 .)3در صورتی که این امکان در سایر مناطق تا حدّی وجود ندارد.
جدول  .3نتایج آزمون  tمستقل برای یادگیریترکیبی به تفکیک نوع امکانات مناطق

مولفه
نمره کل

آزمون لوین
F

sig

2/11

0/19

درجات آزادی

t
-9/21

سطح معناداری
0/000

312

-9/21

تفاوت میانگینها
-0/21

0/000

سطح اطمینان %71
حدپایین

حد باال

-0/38

-0/19

-0/38

-0/19

دادههایفرضیه سوم پژوهش ،طبق جدول ،9نشان داد که میانگین نمرات گروه زنان ( )2/72کمتر از میانگین نمرات گروه
مردان ( )3/18میباشد .برای تحلیل این فرضیه باید از آزمون آماری پارامتریک ،و از آنجا که دو گروه مرد و زن در این فرضیه
مطرح شدهاست باید از آزمون  tمستقل استفاده نمود.
جدول  .9شاخصهای توصیفی نمرهکل اجرای روش یادگیریترکیبی به تفکیک جنسیت

دامنه تغییرات

کمینه

بیشینه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

زن

3/19

1/99

9/7

2/72

0/21

0/1

0/13

0/91

مرد

3/99

1/38

9/81

3/18

0/91

0/19

-0/21

-0/28

در جدول  ، 1با توجه به نتایج آزمون لوین و همچنین سطح معناداری کمتر از  0/01برای درجات آزادی  312و با حدود باال
و پایین ،میتوان بیان نمود که با اطمینان  ،71%میان معلمان و مدیران مرد و زن در اجرای یادگیریترکیبی تفاوت معناداری وجود
دارد و از آنجایی که میانگین نمرات مردان بیشتر از زنان میباشد ،میتوان این گونه بیان نمود که ،امکان اجرای یادگیریترکیبی
در مدارس ابتدایی از نظر مدیران و معلمان مرد وجود دارد (نسبت به میانگین فرضی  .)3در صورتی که این امکان تا حدی از نظر
مدیران و معلمان زن وجود ندارد.
جدول  .1نتایج آزمون  tمستقل برای یادگیریترکیبی به تفکیک جنسیت

مولفه
نمره کل

آزمون لوین
F

sig

2/11

0/19

t
-9/21
-9/21

درجات آزادی
312

سطح معناداری
0/000
0/000

تفاوت میانگینها
-0/21

سطح اطمینان %71
حدپایین

حد باال

-0/38

-0/19

-0/38

-0/19

دادههایفرضیه چهارم پژوهش ،مطابق جدول  ،1نشان داد که در گروه نمونه با اختالف اندکی ،افراد  1تا  10سال سابقه،
بیشترین و افراد بیشتر از  11سال سابقه ،کمترین نمراتمیانگین را کسب کردهاند.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرهکل اجرای روش یادگیریترکیبی به تفکیک میزان سنوات آموزشی

کشیدگ

دامنه تغییرات

کمینه

بیشینه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

کجی

 1تا  1سال

3/12

1/38

9/7

3/03

0/91

0/18

0/97

0/38

 1تا  10سال

2/8

1/11

9/91

3/1

0/27

0/19

0/1

3/01

 11تا  11سال

3/03

1/82

9/81

3/01

0/39

0/11

0/29

-0/23

بیشتر از  11سال

2/93

1/99

9/1

3/02

0/39

0/11

0/03

-0/11

ی

در جدول  ،9نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که اجرای روش ترکیبی از نظر معلمان و مدیران با سنوات مختلف خدمت
تفاوت معناداری وجود ندارد (.)p>0/01
جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس برای یادگیریترکیبی به تفکیک سنوات خدمت
مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

0/328

3

0/107

درون گروهی

139/071

310

0/392

مجموع

139/929

313

سطح معناداری

f

0/83

0/273

دادههایفرضیه پنجم پژوهش ،مطابق جدول ،8نشان داد که میانگین نمرات مدیران ( )2/81کمتر از میانگین نمرات معلمان
( )3/12است .برای تحلیل این فرضیه باید از آزمون آماری پارامتریک ،و از آنجا که دو گروه مدیر و معلم در این فرضیه مطرح
شدهاست ،باید از آزمون  tمستقل استفاده کرد.
جدول  .8شاخصهای توصیفی نمرهکل اجرای روش یادگیریترکیبی به تفکیک سمت آموزشی

دامنه تغییرات

کمینه

بیشینه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

مدیران

2/89

1/88

9/92

2/81

0/27

0/13

0/99

0/89

معلمان

3/12

1/38

9/7

3/12

0/38

0/11

-0/01

-0/08

در جدول ،7با توجه به نتایج آزمون لوین و همچنین سطح معناداری کمتر از  0/01برای درجات آزادی  312و با حدود باال و
پایین در سطح اطمینان  %71میتوان این گونه بیان نمود که میان معلمان و مدیران در اجرای یادگیریترکیبی تفاوت معناداری
وجود دارد و از آنجا که میانگین نمرات معلمان بیشتر از مدیران است میتوان این گونه بیان نمود که امکان اجرای روش ترکیبی
از نظر معلمان بیشتر از مدیران است .به طوری که از نظر مدیران ،امکان اجرای روش یادگیریترکیبی در مدارس وجود ندارد.
چرا که میانگین نمرات به دست آمده از مدیران ( ،)2/81کمتر از میانگین فرضی جامعه آماری (عدد  )3است.
جدول  .7نتایج آزمون  tمستقل برای یادگیریترکیبی به تفکیک سمت آموزشی

مولفه
نمره
کل

آزمون لوین
F

sig

2/99

0/12

t
-3/11
-3/97

درجات
آزادی
312

سطح معناداری
0/000
0/000

تفاوت میانگینها
-0/21

سطح اطمینان %71
حدپایین

حد باال

-0/37

-0/11

-0/38

-0/12
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بحث و نتیجهگیری
نتایج یافتهها در فرضیه اول پژوهش  ،نشان داد که نظر مدیران و معلمان در تمام مولفهها ،به جز از نظر انگیزه و آمادگی
روانی ،با یکدیگر یکسان است .این یافته همسو با نتایج پژوهش موسوی ( )Mosavi, 2279است .از آنجا که به تعیین شاخصها
و اجزا یادگیریترکیبی در مدارس ابتدایی پرداختهاست ،میتوان گفت از نظر موسوی و همکاران ،امکان اجرای روش
یادگیریترکیبی در مدارس ابتدایی وجود دارد .همچنین با نتایج پژوهش ( )Prouty & Werth, 2272و (Greene & 2273

 )Hale,همسو میباشد.
نتایج یافتههای حاصل از فرضیه دوم پژوهش ،نشان از وجود امکان استقرار رویکرد مبتنی بر یادگیریترکیبی در دو منطقه
برخوردار و کمتر برخوردار دارد .این نتایج نشان میدهد که مدیران و معلمان در مناطق کمتر برخوردار ،از وضع موجود
آموزشی رضایت کافی ندارند ،بنابراین به دنبال افزایش بهبود و توسعه در روشهای یاددهی و یادگیری ،و افزایش کیفیت
یادگیری دانش آمو زان ،با کمترین هزینه و صرف کمترین وقت و انرژی هستند .به همین دلیل روش یادگیریترکیبی را در نیل
به اهداف خود مناسب دیده و نگرش مثبتتری به آن پیدا کردهاند .نتایج این یافته همسو با نتایج تحقیقات( )Salehi, 2277است
که نشان داد امکان توسعۀ فناوری نوین آموزشی د ر مدارس ابتدایی ساری به دلیل امکانات و تجهیزات آموزشی کم وجود
ندارد .همچنین همسو با نتایج پژوهشهای(Bergmann & Sams, 2272؛ Bergmann & Sams, 2274؛ Bergmann & 2273

 )Sams,و ( )Galway,2274و نیز ( )Alikhani & Ahmad Abadi, 2271است که همگی ضمن تاکید بر امکان بهکارگیری
یادگیریترکیبی در مدارس ابتدایی ،اثرات مثبت بهکارگیری کالسمعکوسیادگیریترکیبی در آموزش دروس دوره ابتدایی را به
عنوان روش جدید به معلمان نشان دادند.
نتایج یافته های فرضیات مربوط به متغیرهای جنسیت ،سنوات و سمت ،نشان داد که امکان اجرای یادگیریترکیبی از نظر
مدیران و معلمان زن وجود ندارد و میزان سنوات خدمت آنها در دیدگاهشان تاثیر ندارد و از نظر مدیران امکان اجرای یادگیری-
ترکیبی وجود ندارد .مدیران با معلمان بیشتری در مدرسه ارتباط دارند و در مقایسه با معلمان از نظرات این افراد نسبت به کاربرد
فناوری در تدریس آگاهترند .معلمان اغلب به دلیل عادت به یک شیوه ،از نوآوری و تغییر در روش تدریس استقبال نمیکنند.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان رویکرد مبتنی بر یادگیریترکیبی در مدارس ابتدایی را با چهار مولفه « اجرایی » « ،مهارت
فنی » « ،انگیزه اجرا » و « فرهنگ سازمانی »  ،اجرا نمود .به عبارت دیگر مدارس ابتدایی استان از نظر این چهار مولفه آمادگی
الزم را دارند و اگر بتوان امکان مالی و تکنولوژیکی را فراهم آورد ،این میزان آمادگی به بیشترین مقدار خود خواهد رسید.
کمبود این دو مولفه را میتوان با برنامهریزی منسجم و کنترل و هدایت هزینهها و همچنین اولویت قرار دادن امر تعلیم و تربیت و
نظام آموزشوپرورش در برنامه های کالن از یک سو ،و نیز تغییر نگاه از رویکرد مصرفی ،به نگاه توسعه محور به تعلیم و تربیت
در تصمیمگیری و تصمیمسازیهای کالن ،جبران نمود .با جذب مشارکتهای عمومی خیرین و همچنین با تخصیص بودجه
بیشتر تا حدود زیادی جبران نمود تا ضمن بهبود وضعیت مدارس در مولفههای اعتباری و زیرساختی ،وضعیت سایر مولفهها نیز
بهبودی بیشتری یابد .همچنین با استفاده از تجربیات یادگیریترکیبی در دیگر حوزههای آموزش و پرورش ،ضمن آن که موجب
بهبود کیفیت آموزشی از طریق تغییر وضعیت مدارس خواهد شد ،این فرصت را نیز به سیاستگذاران کالن آموزشی خواهد داد
تا با بهرهگیری از این نتایج ،به استقرار نظام یادگیریترکیبی در مدارس ابتدایی کشور کمک کند.
بر اساس نتایج پژوهش وبا توجه به یافتههای سوال اصلی پژوهش ،موارد ذیل به مسئوالن و متخصصان برنامهریزی پیشنهاد می-
شود:
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 به توسعه و افزایش کیفیت و،مسئوالن با اولویت قرار دادن تجهیز امکانات مدارس از نظر سخت افزاری و نرم افزاری
 فرهنگ و بهداشت، به عالوه با همکاری وزارتخانههای دخیل در تربیت جامعه مثل وزارت علوم.کنترل هزینهها بپردازند
. تجربیات آنها در استقرار این روش انتقال یافته و مورد توجه قرار گیرد،و درمان با آموزشوپرورش
با تخصیص بودجه و اعتبار بیشتر به آموزشوپرورش و یا مشارکت خیرین و افزایش سهم آموزشوپرورش از مالیات و
. در جهت رفع این کاستی اقدام شود،عوارض شهرداریها
. نظام جامع قوانین و مقررات تصویب گردد،برای تکمیل فرایند طراحی آموزشی
، به عنوان پیشنیازهای تحول نظامهای آموزشی ابتدایی در بهرهگیری از یادگیریترکیبی، فرهنگسازی، توسعه،آموزش
.در اولویت قرارگیرد
 برنامههای آموزشی، روشهای تدریس و ارزیابی، محتوا، تغییرات الزم در اهداف،مسئوالن با مشارکت معلمان و مدیران
.را متناسب با دانشآموزان مناطق مختلف اعمال کنند
 قانونی برای حمایتهای مادی و معنوی از نشر محتواهای الکترونیکی تولید شده،از طرف نمایندگان مردم در مجلس
. تصویب و برای اجرا به دولت ابالغ شود،طراحی،معلمان و مدیران
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