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 مقدمه

ی آموزش در فضای مجازی ی پاندمی کرونا و تجربهبا عبور از دوره

داری وارد رسد مدرسهبه نظر می ،سغیرحضوری در مداریادگیری و 

 ی پسادوره درپیش از آن بازگشت به  که ده استشی جدیدی دوره

همچنین فرصت تحول قابل قبول نخواهد بود. به هیچ وجه کرونا 

 یندهسال آ از مفید های مجتمعداری که جزو برنامهدیجیتال در مدرسه

 دهد.اندازهای جدیدی را در این زمینه نوید میچشم ،است

های از ارزش و آماده شدن برای آینده «به روز بودن»با توجه به اینکه 

رویکرد »آموزش استفاده از مدیران مدارس مفید  ،کلیدی مفید است

 .انددادهقرار  خوددر دستور کار را  1400از مهر ماه سال ترکیبی«  

حفظ مزایای  ،حضوری مدارسعادی و این، حتی در شرایط بنابر

ی بهینه از تکنولوژی در آموزش و استفاده مجازی آموزش در فضای

  یجیتال دنبال خواهد شد.کیفی زیر چتر تحول د

هدف اصلی در ر این رویکرد قابل تصور است، د متعددی داگرچه فوای

 است.ارتقاء کیفیت آموزشی در مدرسه نتخاب این روش ا

 تفکر ارتباطات، و اطالعات فناوری کاربرد ی مثلهای شایستگی تلفیق بر کرونا از پس آموزش زمینه در شده انجام مطالعات شایان ذکر است که

 تمام در و مشترک های شایستگی عنوانهرچند این موارد به . دارد تأکید (همکاری) تعاونو  دیگران با ارتباط یراربرق ،خودمدیریتی ،(نقاد و خالق)

 طلبد.ال مستقلی را میجتواند مورد توجه قرار گیرد اما به جهت اهمیت موضوع خود ممی هاآموزش با شده تلفیق صورت به موضوعات و هاپایه
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 هاسیاست

مورد استفاده قرار گیرد  ایام کروناتجربه آموزش آنالین در کیبی با توجه به مزایای آن امری مهم است. ضروری است که ز آموزش تراستفاده ا  -1

، قبل از کرونا سیستم آموزشبازگشت به . بدیهی است ه شودغنای بیشتری داد تا به کمک آموزش ترکیبی، به فرآیندهای یاددهی و یادگیری

 .مطلوب نیست

باشد. قسمتی در کالس درس به صورت حضوری با طرح یادگیری مشخص و قسمتی پذیر میفرآیند یاددهی و یادگیری در دو قسمت امکان -2

ها به صورت حضوری درصد فعالیت 70ریزی کرد که برنامهتوان به صورتی خارج از کالس به کمک فرآیندهای غیر حضوری. به عنوان مثال می

 مجازی انجام شود. درصد به صورت  30و 

 یابد. کاهشآموزش ساعات حضوری ست که میزان اسیاست بر این 

آموزان، ضروری است که نظیر هوش مصنوعی برای مشاوره و هدایت تحصیلی دانش یبا توجه به اهمیت ثبت اطالعات و استفاده از تکنولوژ -3

 یف و بازخوردها( تبادل مواد آموزشی، تکال شود. )به عنوان بستر اصلیثبت  مفیدسمیم  فضای ها درفعالیت اهم

 شدن کمیا  روز حضوری انجام شود 4برنامه مدارس در یابد. به عنوان مثال کاهش  آموزان با توجه به آموزش ترکیبیدانشمیزان حضور  -4

 . روزانه حضور ساعات

افزایش حجم ها به ید مراقب بود که طراحی برنامهین حال بااست. در ع له استفاده صحیح و هدفمند از مزایای آموزش ترکیبیأترین مسمهم -5

 .نشود ها منجرکلی کارها و بزرگتر شدن بدنه کاری مدارس و افزایش هزینه

   

 چیستی آموزش ترکیبی

 تعریف

رسمیت آموزش ترکیبی رویکردی است در آموزش که با به 

زمان، سرعت، روش یادگیری  دریادگیرندگان  تفاوتشناختن 

به دست را »کنترل یادگیری« ، آلی ایدهیادگیرکان و م

اجزاء  در تنوع با توسل بههمچنین  دهد.می آموزاندانش

های رسانه ها وروش گان و استفاده ازدهندارائه، ی درسیبرنامه

را  عمق یادگیری و کرده را شخصی آموزشمختلف یاددهی، 

ء تقاار سطح تسلطبه  از یادگیرندگاندرصد بیشتری  برای

نیازهای و با توجه به فناوری  به کمک در این روش بخشد.می

آفالین، آنالین و های تعاملی روش ی هنرمندانه ازترکیب ،فردی

 شود.آموزان خلق میتری از یادگیری برای دانشی خوشایندتجربهدهد. بنابر این رخ می با مواد درسی حضوری
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 به رسمیت شناخته شدههای تفاوت

 د از:تنبارع

 

آل: زمان مناسب یادگیری برای یادگیری ایده زمانتفاوت در  .1

این معنا که ممکن است برخی تواند متفاوت باشد. به یادگیرنده می

 ها بهتر بیاموزند.صبح، برخی عصر و برخی شب

 

که کسی ممکن است متفاوت در یادگیری: در حالی سرعت. 2

ر برای درک همان موضوعی را به سرعت متوجه شود، فرد دیگ

ه عبارت دیگر نفر دوم موضوع فرصت بیشتری الزم داشته باشد. ب

آل باشد. پس مدت زمان یادگیری ایدهدر آن موضوع خاص کندتر 

 برای هرکسی متفاوت از دیگری است. 

 

بوده و با  شنیداریکه برخی افراد  های متفاوت یادگیری: در حالیسبک. 3

بوده و از دیدن و  دیداریی دیگر ممکن است برخ گیرند،یاد می شنیدن بهتر

و از طریق  حرکتی دیگریباشند و از خواندن و گروه  نوشتن /خواندن برخی

البته بعضا معتقدند این  بهترین بازدهی را در یادگیری داشته باشند. ،انجام دادن

دیگر بلکه  شخص سبکها می تواند برای هرکس در هر درس نه تنها متفاوت از

یعنی اشخاص متفاوت،  متفاوت از درس دیگر باشد. سبکی ی همان فردبرا

های را از کانال در هر درس آلیادگیری  با سرعت، کیفیت و ماندگاری ایده

چند  وشر ،هاهای متفاوت از این سبکنابراین ترکیببکنند. متفاوتی تجربه می

  کند.ای در تولید محتوای آموزشی را اقتضا میرسانه

 

در فرآیند درس را آموز« »عاملیت دانشکه  یابدگیری میافزایش چشم دگیری توسط یادگیرنده«»کنترل یابه مطالب فوق، مفهوم قابلیت وجه با ت

توان با آن سنجید. اگرچه این مفهوم ذیل های متفاوت درسی را میهایی است که اثربخشی برنامهیکی از شاخص و دهدنشان می

پذیر های مدرسه اقتصادی نبوده و کمتر امکانباز مورد توجه بوده است، تحقق آن در آموزش سنتی در کالساز دیرسازی آموزش« »شخصی

آموزان از دانش و هاایام پاندمی و آشنایی و عادی شدن خانواده در یری استفاده از آن خصوصاًافزون تکنولوژی و فراگپیشرفت روز شده است. اما با

امیدی ایجاد شده است که  یبارقه ،پرورش از سوی دیگر با برخی کاربردهای تحول دیجیتال در آموزش و ارس و آموزشطرفی و معلمان، مد
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آموز مداری« »دانشهای درسی مدارس مورد توجه قرار داد و ریزیدگیری خود« را در برنامهبتوان مفهوم گوهرین »کنترل یادگیرنده در فرآیند یا

 در آموزش تقویت کرد.ی« مدار»معلم را به جای

کند با به کارگیری در دست معلم و مدرسه بوده است »آموزش ترکیبی« تالش می های درسی سنتی مطلقاًدر حالیکه کنترل یادگیری در برنامه

بخشی آموزش را افزایش رثابه یادگیرنده منتقل کند و راندمان یادگیری را ارتقا بخشیده و درنتیجه  در حد ممکنمناسب تکنولوژی این کنترل را 

  دهد.

تواند در انتخاب آن کنترل بیشتری داشته باشد و نیز به عنوان عنصر چهارم از موضوعاتی است که یادگیرنده می مکانبه عالوه در این رویکرد  4.

ی یادگیری« نامحدود گسترش یادگیری خود را محدود به دیوارهای یک کالس و مدرسه ننماید و در واقع »مکان آموزش« محدود را به »فضا

 دهد.

  ی متفاوتبهتر استعدادهاپوشش همچنین در این روش امکان   .5

 دری یادگیرندگان اختالف سطوح اولیهدر نظر گرفتن  .6

 .است ترهر درس فراهم نیازهایپیش

منتقل شود حتی  ، بیشترهرچه کنترل یادگیری به یادگیرنده ضمناً .7

های مختلف اثر نیز در موقعیت آموزدانش  Moodیاتفاوت حال 

 خواهد داشت. آموزشمنفی کمتری در کیفیت 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص آموزش ترکیبی

شاخص ارزشیابی میزان ترکیبی بودن یک  ،در نظرگرفتن مالحظات فوق اب

است که معلم در تدریس خود میزان کنترلی الشعاع ی درسی تحتبرنامه

کنترل ترین عنصر مهمیان که از این مقابل ذکر آن. دهدبه یادگیرنده می

مرحله ی بعد و در است  یادگیری خود سرعتتنظیم  اختیار او در ،یادگیری

بر  که به طرز چشمگیریمرجح یادگیرنده است روش یا سبک یادگیری 

  .ندموثر سطح یادگیری
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 ی آموزش ترکیبیمزایا

 

 :ودشمیاشاره برای هریک از ذینفعان به ترتیب زیر  عنوان نمونه بهکه  استقابل اشاره  مزایا و فرصتهای بسیاری در این روش 

 آموزآل برای دانشیادگیری ایده هایفرصتأ( 

  ی خودیادگیر بر لکنترو   عاملیت افزایش  .1

  طلسطح تسدر  یادگیری .2

 به یادگیری  بهبود نگرش  .3

 در دسترسی به معلّم و محتوا انعطاف .4

 شماربیمنابع ا و دسترسی به محتو .5

  تعامالتو  برای ارتباطات، همکاری های چندگانهفرصت .6

 و جلب توجه یادگیرندهجذابیت  .7

  ترکیبی معلم در آموزش هایفرصتب(    

 های سنّتیدر کالسکاهش تدریس صرف آموزش با افزایش کیفیت  .8

 سازیشخصیو  مداری آموزدانشافزایش  .9

 (یادگیری  بلوم  لحارمدر  باالتریا  ندفهمی ح سط ) مثالً ح تسلططسدر  یادگیریآموزان با ی از دانشپوشش درصد بیشتر  .10

 آموزاندانشنیازهای تک تک و امکان دیده شدن سازی شخصی  .11

)توجه به تفاوت سطح و شود. می دو سرطیفآموزان ویژه معلّم برای حمایت جداگانه از دانش آزادی بیشترباعث بیشتر خودآموزی  قابلیت  .12

 استعدادهای مختلف(

 ی مدیریت یادگیری مدرسه ) سمیم (سامانهتوسط  دریافت بازخوردمعلّمان برای ی دهت گسترامکانا  .13

 در آموزش ترکیبی مدرسههای فرصتپ( 

 یابد.میگسترش  کالس درسمکانی و زمانی  مرزهای فناوری آموزشی  یبوسیله  .14

آوری کرده و پیشرفت آموزان را جمعهای دانشدادهطور خودکار است که به  ی مدیریت یادگیری مدرسه )سمیم(سامانهیادگیری ترکیبی  شامل   .15

 کند. فراهمکوتاه  زمانیبه مخاطبین مرتبط را در بندی شده ثر سطحؤهای مگزارش تواندمیو  کندگیری می تحصیلی را اندازه

 داشت.می توان بر کالسها نظارت و راهنمایی بهتری  ،با استفاده از سمیم .16

 ، به صورت موفق به کار گرفته شده است.حین خدمت کارکنانهای و حتی در آموزشی دوازدهم ک تا پایهد کوداز مهاین روش   .17

 ی در مدرسه مورد انتظار است.کرد بهینه تر هزینه  این روشی دستاوردهابا توجه به   .18
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 های آموزش ترکیبیمحدودیت

 

 باال های اولیههزینه .1

 در مدیریت پیچیدگیمحدودیت و  .2

و مربیان و اثربخشی اخالقی و نقش الگویی معلّمان محرومیت از ارتباط حضوری،  .3

  دهد.آموزان را کاهش میتربیتی در دانش

و سازنده کاهش ارتباطات عاطفی عدم به کارگیری مناسب این روش ممکن است به  .4

 ها بینجامد.معلمین و بجه

به وابستگی و اعتیاد  فضای مجازی امکان ژی و خصوصاًعدم مدیریت صحیح تکنولو .5

 دهد.آن را افزایش می

در مدارس را امکانات اینترنتی مناسب لزوم  مورد حداقل سرعت اینترنت و پهنای باند .6

 کند.ضروری می

دارد. ضمناً این ابزارها باید دارای اطمینان وابستگی به منابع فنی یا ابزارهایی خاص  .7

 اشند.اری بر تجربۀ یادگیری داشته بدروز باشند تا تأثیر معنیبهکاربری آسان و 

 آموزان محسوب شود.تواند به عنوان مانع مهمی برای معلّمان و دانشمیتوانمندی در فناوری اطالعات لزوم  .8

  .در فضای آنالین کالس که به دلیل مشکالت مدیریت کارگروهیبرانگیز باشد؛ مثل تواند چالشهای دیگر یادگیری ترکیبی میجنبه .9

 تواند باعث شود دانشجویان از این مطالب عقب بیفتند. های ضبط سخنرانی میاستفاده از فناوریها، رشطبق گزا .10
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 کالس در آموزش ترکیبی  ساختار

 

 دخو کردن و درگیرهای یادگیری به صورت آفالین قسمتی از فرآیندیابد که موزش ترکیبی بدین صورت تحقق میآبا توجه به موارد مطرح شده، 

 افتد.اتفاق می و آنالین هایی از فرآیند یادگیری به صورت حضوریقسمتگیرد و یادگیرنده با موضوع شکل می

 

 :زیر است شامل مراحلدهد.  این چرخه رخ میی یادگیری چرخهکیفی در   تدریس ،شده است کیدأتی درسی مفید همانطور که در الگوی برنامه

 پردازد.مینسبت به موضوع جدید تدریس آموزان نگیختن دانشمواجهه یا درگیرسازی که به برا -1

 پردازد.به تشریح موضوع درس می که اجماالً یا جستجوگری درک و دریافت -2

 اندیشی باز -3

      ارزیابی و ارزشیابی -4

 

 .دهدمزایای آموزش ترکیبی را شکل میدر هر مرحله، ها امکان کنترل یادگیری توسط بچهتوجه به  طبیعتاً

 
  

 

                                                                                                                     

 

بیشترین بروز این تواند مصداق محدودی از آموزش ترکیبی باشد، اما اگرچه استفاده از روش آنالین با دادن کنترل مکان یادگیری به یادگیرنده می

 .داشبآفالین مییکرد در روش رو

 

 مفید متوسطه مدارس دوره اول درسی برنامه الگوی یادگیری یچرخه های  مفیددبستانی یادگیری الگوی برنامه درسی چرخه
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 :شهاسترواین ی یادگیری، لیست زیر به عنوان مثالهایی از با توجه به ضرورت تنوع در روش و لزوم عدم تکرار آنها در یک چرخه

 ی آموزشی مستقیمهابارگذاری ویدئو -

 ی تعاملیهابارگذاری ویدئو -

 H5Pبزارهای ابا  ای تعاملی مثالًهفعالیت -

و  ابزارهای مختلف سمیم مانند: تاالرهای گفتگو به کارگرفتن -

ها، نظرسنجی، ، پرسشنامه، تکلیف، آزمونهای آزادبحث

 شبیه آنو بندی، ساخت ویکی، وبالگ گروه

 اینستاگرام ای سمیم معرفی شده درابزارهای حرفه ستفاده ازا -

  کانال آپارات »معلم سمیمی«و یا  «»معلم سمیمی

  جمله در بستر گوگل ازگذاری ابزارهای به اشتراک -

های آموزنده و کلیپ فیلمی و انیمیشنیاستفاده از منابع موجود  -

 یا برانگیزاننده

 تلفاویر مخها و تصبه کارگیری اینفوگراف -

 های مجازیاستفاده از آزمایشگاه -

 یا پس از کالسی پیش ی متون ارزشمند برای مطالعهارائه -

 ثر مرتبطؤهای می لینکارائه -

. است به صورت آفالین موثرتر و کنداهمیت زیادی پیدا می دانش آموز کنترلموضوع درسی  «درک و دریافت»قسمت  ،ی یادگیریچرخه در مثال

های مختلف حالیکه محتوای آفالین با توجه به استفاده از ظرفیت رسانه را عملی سازد، در کنترلری قابلیت آن را ندارد که این ش حضوآموز زیرا

ی تدریس قابل توصیه دراین بخش از چرخه « کالس معکوس »یا  « معکوس آموزش » ده از روشلذا استفا .کندامکان یادگیری بهتر را فراهم می

 است.

با  یا دعوت از مهمان کارشناس یا مصاحبه امکان استفاده از موارد تهیه شده توسط افرادی غیر از معلم درسوه در تدوین محتوای آفالین عالبه 

افزاید. تنوع در ارائه توسط منابع و افراد مختلف از خستگی و محدودیت ارتباط دائمی با یک نفر شود که بر غنای محتوا مینیز فراهم می اهل فن

 های مختلف بیان نیز تاثیر بیشتری بر یادگیری خواهد داشت.و شیوه کاهدمیآموز را برای دانش

 

https://instagram.com/mofidedu?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/mofidedu?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/mofidedu?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/mofidedu?utm_medium=copy_link
https://www.aparat.com/search/معلم%20سمیمی
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 در آموزش ترکیبی مختلفنقش ارکان 

 : و دیگر ارکان مدرسه شامل مدیر، راهبر، مدیر آموزش مدرسه مدیریت .1

 

محوری و پذیرفتن آموزدانشیا آموز مداری  دانش ،اصل اساسی خودآموزی .أ

زیربنای فکری این رویکرد است  ترینآموز مهمدانشمسئولیت آموزش توسط 

 دارد. کلیدیمدرسه در ایجادش نقش  که

 مورد نیاز انسانی سرمایه مینأت .ب

 مهارت مورد نیاز اعم از آموزش دانش و  نیروی انسانی سازیانمندتو .ت

 گردش کار کالس  سازماندهی .ث

 برای باید معلم که زمانی میزان از گرایانهواقع تخمین و جبران خدمت .ج

 بگذارد. ترکیبی آموزش مدیریت و سازیآماده

 معلم با منصفانه کاری قرارداد تنظیم .ح

  ترکیبی زشآمو طی هامعلم از عاطفی حمایت .خ

 خواهد.مدیریت می باید عوض شود و این تغییر،های قبل نگرش معلّم .د

  هامعلم بین ترکیبی آموزش مسائل رفع و یادگیری محیط و افزاییهم فرصت ایجاد .ذ

 معلمان کوچک هایگروه جلساتتشکیل  .ر

 تغییر است. یبرندهترین عامل پیشحاکم بر مدرسه مهم فرهنگ .ز

 ی سخنرانی.است نه فقط ارائهی یادگیری ترکیبی خلق فضامدرسه مسئول  .س

  (با مفهوم کادر و معلم درگیری عمیق)لزوم  یی این رویکرد را بدانند.باید چرادر مدرسه همه  .ش

 در تمام ارکان مدرسهترویج روی گشاده به تغییر  .ص

  . رویکردن به این معلّما تسلطمیزان آشنایی با مفاهیم و  به منظور اطمینان از نظارت دائمی  .ض

 مبتنی بر پیشرفت معلمان و همکاران تشویق .ط

 باید در فضای مدرسه روان شده و روح حاکم شود. خالقیت .ظ

 ی فیزیکی، دیجیتالی، پشتیبانی و هدایت و نظارتهازیرساختمین أت .ع

بازار و معرفی به مدرسه و کمک  های موجود درروش ها ومدرسه برای شناسایی تکنولوژیتی و مسئول سمیم آمادگی و تسلط مسئول آی .غ

 یادگیری مدرسه. -ثر از ابزارهای منتخب در ارتقاء فرآیند یاددهیؤبه استفاده م

 (اصل پیگیریهای جامانده )ی بچّهآموزان و پیگیری روزانهگیری فعالیت دانشضرورت ره .ف

 .ه را شیرین خواهد کرددرسی جمعی نتایج شیرینش کام مو در صورت پایدار ها استقبال خواهند کردنهایتاً بچّهکه  داشتاطمینان  باید .ق

 بارگذاری شود. Best Practiceبه عنوان بهروش یا های سمیمی« »تجربه موفق همکاران در سمیم مرکز و در محلنمونه کارهای  .ک
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 :معلم .2

موضوع  نقش راهبری دارعهده یادگیری - در امر یاددهیمعلم که  شایان ذکر است

د. بلکه هنر ارائه دهموضوعات درس را ش  خود نکه انحصاراًنه آ است؛ درسی

در تسهیلگری  نزدیک بهی طرح درس است و نقشتدوین و کارگردانی ایشان در 

تواند عالوه بر ایجاد تنوع در محتواهای درسی از این امر را خواهد داشت. لذا می

ی ینه استفادهای مختلف و حتی از افراد متفاوت در این زمهای چند رسانهمحیط

های لذا تدوین و اجرای فرآیند بهینه داشته باشد. )تنوع محتوا، رسانه و ارائه دهنده(

که  یادگیری، مزیت آموزش ترکیبی است که با تقویت نقش اصلی معلم متنوع

 یادگیری خواهدشد. -موجب ارتقاء کیفیت امر یاددهی همانا راهبری کالس است،

خواهد  از این دست ی تغییراتیتروش نسبت به مدل سنمعلم در این بنابراین نقش 

 داشت:

 شود.نزدیک می راهنمای در کناراز دانای کل به و گری تسهیل سمت از سخنرانی به .أ

 شود.منتقل می و متغیر مبتنی بر هدفهای پویا بندیگروههای ثابت و بدون تغییر به بندیاز گروه .ب

گذرد یا به ی وقت کالس به توضیحات معلّم میآیا عمدهپرسد »از خود می شود که دائماًتبدیل می یگرمداخلهی صرف به دهندهتوضیحاز  .ت

 «؟توسط او انجام کار

 در کالس است.فراهم کردن منابع متنوع معلم،  یکی از کارهای مهمدر این روش  .ث

 شود.میتمرکز  نگرش +ها مهارت + های کانونی محتوافهومبر م و محتوای صرف کتاب به جای .ج

 دهد.نقش می تغییر کارگردان معلم روی صحنه به سمت بازیگریا از معلم  معلّم طراح بهاز معلّم مجری  .ح

 .دارد ایشان برعملکردتمرکز ها، معلم به جای توجه به رفتارهای ظاهری غیرِمتعارف و متفاوت بچّه .خ

های دیگر، منابع مکتوب و متنوّع دیگر در اینترنت، ویدئوها، لّم، بچّهاز معلّمان دیگر، کمک معامکان کمک گرفتن همچنین در رویکرد ترکیبی  .د

 ها برای معلم اصلی فراهم است.سایتوب

و کیفیت  بسیار حیاتیها با هم و ارتباط بچّهها ارتباط معلّم با بچّهدر این پارادایم نیز است. بنابراین معلّم قلب آموزش اعتقاد بر این است که 

 . کننده است آن بسیار تعیین
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  شی و معلمان ارشد:های آموز، مسوالن گروه1الگوی دبستان و متوسطه  کارشناسان  .3

در مدارس همواره در جهت دهی تحوالت و قوت بخشی و ارشد  معلمان با تجربه

اند که با خالقیت ذاتی خود فراخور شرایط جریان آموزش نقش به سزایی داشته

ها برای بنابراین اگر چه در زیر مواردی از فعالیت ند.اگر جریان یادگیری بودههدایت

 آفرینی از ایشان محدود به آن نخواهد بود:شود اما توقع نقشایشان پیشنهاد می

 هادرس سمیمی محتوای تخصصی ارزیابی 

 درس تخصصی خود در ترکیبی آموزش هایتوصیه و راهبردها تدوین  .أ

 معلمان هم گروهتقویت اجتماع حرفه ای و هم افزایی تیم  .ب

  »تجربه های سمیمی«  و بارگذاری نمونه های موفق در گروه  ارائه .ت

 Best Practice عنوان به روشبه           

 

 

 

 :آموزدانش .4

قع گردد. در واصرف انتقال دانش به یادگیرنده از حالت سنتی خارج می یقولهو م هدشآموزش تقویت یادگیرندگی دانشخود ،در آموزش ترکیبی

 دهد.خود شکل می اش رایادگیریدر نهایت اش را تقویت کرده و ، جستجوگری و پژوهندگی در یادگیری نقش فعالآموز با ایفای دانش

 :داشتدر نظر توان آموز در آموزش ترکیبی توضیحات زیر را میدر تبیین نقش دانش

گی معلّم سنّتی ببینیم، باید هرکسی را سوار بر قایق یادگیری خود تصور : به جای آن که همه را سرنشین قایق یاددهندسازی آموزششخصی .أ

 کنیم. 

آموز داد به امید ان و ضعیف دانشرز: پاروی قایق یادگیری را از دست معلّم سنّتی باید به دستان هر چند لآموزان در یادگیریعاملیت دانش .ب

 العمر تقویت شوند. آنکه برای یادگیری مادام

به جای آنکه پایان زنگ کالس انتهای یادگیری را : در آموزش تسلط محوری .ت

 را محدود خواهد کرد. مشخص کند رسیدن به سطح تسلط آن

 در آغاز جدیدیاست و هر کار روش جدید که این  کنند توجهالزم است ها بچّه .ث

عمر الیادگیری مادامکم جا افتاده و نتایج ماندگارش کم در اثر تداوم . اماتی داردمشکال

 .ایشان را رقم خواهد زد
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 :اولیا .5

متخصص به خانواده  یمجتمع مفید معتقد  است نقش اصلی در تربیت و آموزش به عهده والدین است و مدرسه به نیابت از ایشان به عنوان نهاد

شد. بنابراین توصیه خواهد داده و و اثر بخشتر چنانچه در اتخاذ رویکرد جدید خانواده توجیه و همراه باشد این تغییر سریعتر نتیجه  دهد.کمک می

  در این بخش مطرح است:هایی در این زمینه به شرح زیر 

 فرزندشان را حمایت کنند. ترکیبی آموزش موفقیت در برای نیاز مورد باورهای ایجاد در توانندمی ترکیبی آموزش ازشناخت مناسب با والدین  .أ

از آن  ها معموالًیابد و بچّهمستقیم افزایش می کمکادگیری ترکیبی نقش حضوری خانواده و حتی آموز کمتر باشد، در یهرچه سن دانش .ب

های آخر دبیرستان، سال ویژه در دبیرستان و خصوصاًهایی هستند. اما در سنین باالتر بهحمایتانتظار چنین کنند و بلکه چشماستقبال می

 .اردگذمییج معکوسی به جا تان معموالًدخالت مستمر و مستقیم والدین، 

افزاری و ع سختکردن هرگونه مواناست و برطرفآموز و مدرسه اطمینان حاصل کردن از اتصال مستمر دانشی والدین در این مسیر، وظیفه .ت

 لدین است. ی واها و مدرسه به عهدههای ارتباطی باکیفیت بین بچّهاست. به عبارتی دیگر تأمین زیرساخت در این بین افزارینرم

 های خبره یادگیری و اخبار از کانال ارتباطی مدرسه از وظایف مهم خانواده است. می آموزشی سیستهاپیگیری گزارشهمچنین  .ث
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 های عملیاتی/ توصیهبرنامه

 

 بصورت آموزش ترکیبی اجرا شود.های درسی قسمتی از ساعت -1

بسته به ظرفیت های مختلف ها در پایهتعدادی از درس 1400در سال  -2

 شوند.مدرسه و مقطع درگیر این پروژه می

انجام شود. با توجه توسط مدرسه برای تولید محتوای آفالین گذاری سرمایه -3

بصورتیکه سال به سال بر غنای  شدهفاز بندی به وسع و توان مدرسه به شکل 

 آن افزوده شود.

 ک تا چند درساز یشود به منظور ارتقای کیفیت محتوای آفالین توصیه می -4

 :تولید شود محتوای مشترک برای هرمقطعگی معلمان به صورت دبسته به آما

 یید برسد. أی مشترک کارگروه محتوای نهایی به توافق و تباید انجام شود و در جلسهم تقسیم کار برای هر معل  .أ

 را داشته باشند.های الزم مهارت ،الزم است که معلمان برای تولید محتوای آفالین .ب

 شود. انجام میپشتیبانی مدارس معلمان با های مورد نیاز آموزش ،درصورت لزوم  .ت

 دهد.می کمکنیز در  این مسیر به مدارس مرکز آموزش مجتمع  .ث

 به عهده خواهد داشت.این مسئولیت را  مدیر یکی از مدارس مقطع 1400از تیرماه کیفیت تولید محتوای مشترک برای اطمینان از  -5

مین أت مانده توسط مجتمعباقی %50و  6-1همان مقطع طبق تبصره آموزشی  ها توسط واحدهایهزینه %50شترک در هر مقطع برای تولید م -6

 خواهد شد.

ی پروژه بابت جبران خدمت مین بودجهأجویی به عمل آمده در تاز صرفهتوان با توجه به کاهش ساعت حضوری تدریس آن درس، می  -6-1

 ای آفالین کمک گرفت.معلمان در تولید محتو

باشد. بنابراین در صورت محتوای مشترک متعلق به معلمان مشارکت کننده در تولید محتوا و مجتمع آموزشی مفید میتولید مالکیت معنوی  -7

 یابد.انتشار آن محصول در خارج از مجموعه ی مفید، عوائد آن به مالکین تعلق می

( مورد 2حداقل در هر پایه )تجربیات موفق همکاران که در این پروژه الزم است ترتیبی اتخاد شود ی مجموعه برای استفاده از تجربیات زیسته -8

 ری شود.ذاآوری و در سمیم تعیین شده بارگجمعدر هر مدرسه توسط راهبران 

 بینی شود.پیش« سمیمیهای »تجربهبه نام در سمیم مرکز آموزش  محلیالزم است  -1-8
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 سازیفرهنگ

سازی گسترده فرهنگید برای پیاده شدن در سازمان ناگزیر از ی جدهر برنامه -1

و فراهم کردن آموزش و ادبیات و نگرش مشترک ایجاد  تواند شاملاست که می

مساعدت و توان امید داشت که با . به این ترتیب میباشد های مورد نیازمهارت

یاده بهتری پسرعت و کیفیت وعه با ماین حرکت جدید در مج ،همراهی تیمی

 شود. 

دهی به آنها در مخاطبان مختلف و پاسخاالت احتمالی ؤسبه ابهامات و الزم است  -2

 توجه شود. محتواهای ترویجی

 االتی مانند:ؤس

 ی مدارس کاهش یابد؟آیا با کاهش ساعات حضوری نباید شهریه -

 مزیت آفالین بر کالس حضوری چیست؟ -

 شود؟ترکیبی نقش معلم تضعیف نمیآیا در آموزش  -

ی مفید ثبت نام ها فرزندانشان را در مدرسهشود پس برای چه خانوادههای معلمین دیگری جز مفید استفاده میاگر از منابع درسی و فیلم -

 کنند؟

ه سه گروریزی الزم برای ن، برنامهمدیر هر واحد آموزشی به منظور آشناسازی ارکان آموزش مدرسه با سیستم آموزش ترکیبی و نقش افراد در آ -3

 .دهدطور خالقانه و جذاب انجام میه( را بهمکارانو آموزان دانش، اولیامرتبط )مخاطبین 

سازی مدیران مدارس نسبت به توجیه و همراه سازی مدارس مفید الزم است ابتدائاًدر ساختار تصمیمگذاری شورای سیاستبا توجه به نقش کلیدی  -4

 کامل اعضای این شورا اقدام نمایند.

 صورت مجزا برای هر یک از سه گروه مخاطب تهیه کرد:ه های زیر استفاده و بعنوان نمونه از روشتوان بهسازی میفرهنگ در مورد -5

 ی متن و جزوه تهیه .أ

 ای کوتاهرسانهمحتواهای چند .ب

 ساناستفاد از کارشنا .ت

 همکاران همان مدرسه یا مدارس مفید دیگر های موفق خصوصاًگذاری تجربهبه اشتراک .ث

 ثر مختلفؤاحبه با افراد ممص .ج

 رسان مدرسههای پیاممفید در کانال ارسال محتواهای ترویجی مختصر .ح

 سایت مدرسهاستفاده از وب .خ

 ها ...جشنوارههای مشترک در سطح مقطع مانند برگزاری همایش و ی برنامهتهیه -6
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 منابع

 ستاد مجتمع آموزشی مفید مدیران و جلسات یادگیری ترکیبی  -

 تخصصی یادگیری ترکیبیجلسات  -

 یادگیری ترکیبی؛ رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرآیند یادگیری / یاددهی. ابراهیم صالحی عمران و ضیاءالدین ساالری .   -

 69-75. صفحات 1391، بهار 1، شماره 5فصلنامه راهبردهای آموزش. دوره  -

 99خرداد  زادگان،یادگیری ترکیبی نجات مدرسه از کرونا؛ از هادی کریم -
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https://www.amoozmag.com/fa/post/14
https://www.westernsydney.edu.au/
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/467095/Fundamentals_of_Blended_Learning.pdf
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/467095/Fundamentals_of_Blended_Learning.pdf
https://www.coursera.org/learn/blending-learning-personalization/home/welcome
file:///C:/Users/SONY/Dropbox/R%20&%20D/Blende%20Learning/New%20Job-%201400-03015/wikipedia.%20(2020). blended%20learning.%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning


 
 
 

18 

 

 

 

 

 واژگان کاربردی در »آموزش ترکیبی«

 

 .آنالین + روش آفالین حضوری و های متنوع خصوصاًآموزش یک موضوع درسی توسط روش  آموزش ترکیبی:

 .آموزش در فرآیند رفت و برگشتی بین یادگیرنده و منبع آموزش آموزش تعاملی:

  .ی درسییک فعالیت یا برنامه آموزش چند موضوع متفاوت درسی در آموزش تلفیقی:

نقاط قوت ، نیازها ، مهارت ها و  با توجه به آموزش هماهنگ کردنیک رویکرد آموزشی است که هدف آن   آموزش شخصی سازی شده:

 .ردبهتر یاد می گی روشی است کهو های پیشین او دانسته که براساس  دارد منحصر به فرد ایرنامهب هر دانش آموز .عالیق هر دانش آموز است

صورت ه آموز درس را بیرون از کالس با مواد درسی که معلم در اختیارش قرار داده بروشی که در آن دانش کالس معکوس:یا آموزش 

 آید.کارگیری، تمرین و رفع اشکال به کالس درس میگیرد و برای بهمی یاد آموزخود

 غیر یادگیریبرابر در  یردگرا یاد میموضوع انجام فعالیتهایی  نش آموز باداکه در آن آموزشی  :غیر فعال  /آموزش فعال در برابر منفعل

 است. منبع یک از دانش منفعل کننده دریافت زآمو دانش آن در کهیا منفعل  فعال

 طرفه از سوی منبع آموزش به یادگیرنده.زش به روش انتقال مستقیم محتوای درسی یا یکآمو آموزش مستقیم:

 ندهریادگی /د مثل دانش آموزشگری هم نامیده شونرویکرد در آموزش ممکن با اسامی دیاین  :معلم محوریدانش آموز محوری در برابر 

 انیمهمترین مباز پایه ای ترین و هوم این مفر برخی منابع بنا ب .زیرابر معلم مداری و معلم مرکمرکزی در ب ندهرییادگ /مداری یا دانش آموز

 شد.ثر خواهند درست فهم نشود اقدامات بعدی در آموزش تقریبا بی اخصوصا توسط معلمان و چنانچه  تآموزش نوین در عصر حاضر اس

کمک نقش تر شی شاگرد است و معلم بیی به عهدهادگیریمسئولیت  واستفاده است « مورد تعبیر »یادگیری« بیش از »آموزش در این رویکرد 

 . کندیایفا م یادگیرندگان با توجه به نیازرا تسهیلگر دهنده و 
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زمان،  اعم از موضوع، ،شودیادگیری به آموزنده منتقل می یم در اجزاءتصم تمام اختیارآن  و مطلق %100 طیفی است و در حالت این مفهوم ضمنا

مانند ایران و  ودن می شتعیی هادولت . ناگفته پیداست در نظامهای آموزشی متمرکز که محتوای آموزشی و درسها توسطسرعت، مکان، روش و ...

 و نیازهای تفاوت ریسبا روشهای فعال و متنوع تدخصوصا شود تالش می لیو دارداین مفهوم قابلیت اجرای کامل ندیگر بسیاری کشورهای 

تصمیمات توسط  %100و از سر دیگر طیف که  شود دهسپریادگیری به آنها  بیشتری از و کنترل دهمالحظه ش هرچه بیشتر یادگیرندگان فردی

 گرفته شود.  تا حد ممکن فاصله است، معلم

در کل  (یا روش معکوس در تدریس شود )اعم از سخنرانی یا تماشای فیلمتعیین می توسط معلمکه فقط یک روش در حالیکه در معلم مداری 

نوع و ت مورد نظرند اصلی و اهداف مفاهیم ،در سر دیگر یایدموضوعیت میکتاب درسی ی کلمهکلمه و  ی تدریس به کار گرفته می شودچرخه

  شود.ناز یکبار از یک روش استفاده بیش ریس ی تدی که در یک چرخهاگونهبه  داهمیت اساسی دارروش 

 و فرصتهای با فراهم کردن مواد و معلم  بیشتر برای یادگیری فعالیتهاییو انجام  در حال تالشبچه ها فعالند و  کالسهای دانش آموز محور در

 معموال توسط روشهای مستقیم آموزش مثل و کندفعالیت میبیشتر معلم  در حالیکه در روش معلم محور .دکنهدایت میکالس را متنوع 

 .برداری یادداشتدر حال شنونده و  ،ندمنفعلبیشتر آموزان  و دانش استارائه  مشغولسخنرانی 

با  ظرف ردنکمانند پر است به یادگیرنده بع محدود(ااز معلم و کتاب درسی )من محور آموزش است آموزش فرآیند انتقال دانشی که معلم در روش

آبی که با حفاری از درون چاه  مانند دهدخ مییادگیری اتفاقی است که در ذهن و ضمیر و روان فراگیر ر ،رنده محوراما در روش یادگی آب

 .جوشدمی

که سطحی از  نام برده می شود یادگیری عمیقاز  مفید رسامعموال در مد : طیادگیری برای تسل یا طیادگیری تسل /سطح تسلط

 باشد که به گونه ای اما الزم است .نسبی است آن و حد باالی سلط کامل بر کتب درسی آموزش پرورش استاقل آن تلگیری است که حددیا

از طبق سطوح یادگیری بلوم دانش آموزان مفید یادگیری رود به عبارت دیگر توقع می .ندکدر مقاطع بعد را فراهم یادگیری موثر نیازهای پیش

  . برسد ن استکه فهمیدی دوم به مرحلهکرده و  عبور رییادسپاسطح 

 .و فلسفه آموزشی است یک استراتژی که دارد «تسلطبرای یادگیری »یادگیری بیشترین نزدیکی مفهومی را با  در ادبیات روانشناسی این موضوع

باید به یک سطح تسلط )مثال  دانش آموز در این روش. شد پیشنهاد 1968در سال  طور رسمی به بنجامین بلومتوسط  اولین باررای بضوع ای مو

دریافت و  زمانصرف بلکه با  ،دکنس بعد را شروع نمیدربه تسلط نرسد  ن درساپای سنجشدر  اگر و دآغاز درس بعدی برس از قبل( 90٪

  .یابداین چرخه تا زمانی که فراگیر تسلط پیدا کند ادامه می ود. شمی دهوره آزمسپس دوبا هدرک را تکمیل یادگیری بیشتر پشتیبانی

https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom
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بلوم در رده بندی خود، یادگیری را   طوح یادگیری بلوم:س

 کند و به این ترتیب به آموزشگرمی مسطوح مختلفی تقسی به

با اهداف آموزشی و سطح  آگاهانه آموزش خود را دهدمیامکان 

بندی بلوم، نه تنها در د. ردهمنطبق ساز آموزانتظار خود از دانش

 و عمق درک مراحل و سطوح یادگیری که حتی در تعیین اهداف

مثال در   دهد.می کمکمورد انتظار در آموزش  یا سطح تسلط

 .برسدن است که فهمیدی دوم به مرحله نمانده رییادسپادر سطح ن دانش آموزایادگیری رود توقع می غیر عملی و موضوعات مدارس

 است. دادهمودل  LMS همجتمع مفید بکه است نامی  است. این «یری مدارسی مدیریت یادگسامانهمخفف کلمات » سمیم:

 .، مکان، سرعت، زمانروش، موضوعمانند  ؛عناصر یادگیری استه برای تصمیم در ندرمنظور میزان اختیار یادگی کنترل یادگیری:

گیری است و باید شود انسان موجودی پویا در نظر گرفته شود که در هر لحظه در معرض تصمیمتوجه به عاملیت انسان باعث می: عاملیت 

 .انتخاب کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 


