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 چکیده

یادگیری به شیوه یک روش یادگیری شامل یادگیری چهره به چهره،یادگیری الکترونیک زنده و  عنوان بهیادگیری ترکیبی 

خاص است. از طرفی تحقیقات نشان داده است که هر دو نوع آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی دارای نقاط قوت و 

یادگیری ترکیبی در عصر کرونا از  های فرصتو  ها چالشاز  تر عمیقاست. هدف از مطالعه حاضر شناخت و درک  هایی ضعف

یادگیری ترکیبی در  های فرصتو  ها چالشابتدا در مرحله کیفی با مرور ادبیات موضوع،  .باشد میدگاه دبیران شهر اصفهان دی

در طی سه دور دلفی اعتبار  ها آنسپس با استفاده از روش دلفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر  عصر کرونا شناسایی گردید

ی معتبر، ها داده، پایگاه ای کتابخانه؛ مطالعات ها داده آوری جمعنهایی تحقیق طراحی شد. ابزار  الگوی درنهایتسنجی و 

مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه مقایسه زوجی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دبیران مقاطع مختلف شهر اصفهان 

در سه محور عوامل ساختاری،  مؤلفه، از بین متغیرها، هشت ها یافته بر اساس خبره انتخاب شدند. عنوان بهنفر  47که  هست

در سه محور عوامل ساختاری،  مؤلفهیادگیری ترکیبی در عصر کرونا و یازده  های فرصت عنوان بهمحتوایی و اجتماعی فرهنگی 

 کارگیری به یادگیری ترکیبی در عصر کرونا شناسایی و انتخاب شدند.ی ها چالش عنوان بهمحتوایی و اجتماعی فرهنگی 

ملی یادگیری از  های برنامههبردهای یادگیری ترکیبی مشروط به انواع گوناگونی از آمادگی هاست، شامل آمادگی فناورانه ی را

درسی و محتوایی، پشتیبانی فنی، آمادگی آموزشی و حمایت از یادگیری در خانه و آمادگی  ی برنامه های دورهراه دور، آمادگی 

 برای پایش و ارزیابی است.

 

 کیفی تحقیق ،ها فرصت ،ها چالش ترکیبی، یادگیریهایکلیدی:واژه
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مقدمه

عوامل پیشرفت هر جامعه، آموزش و پرورش آن جامعه  ترین اساسیعصر امروز، عصر پیشرفت و تحول است. بدون شک یکی از 

توسعه در ابعاد  زیربنایثبات رسید و سنگ است که از دیرباز نقش بسیار سازنده و مهم آن در بقا و تداوم تمدن بشری به ا

غیرقابل  طور بهیک بحران بهداشت جهانی  عنوان بهویروس کرونا  گیری همه. از طرفی، امروزه رود میمختلف هر جامعه به شمار 

ی در بینی کل شیوه زندگی افراد را تغییر داده است و اثرات مخربی بر سیستم اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگ پیش

(. این بیماری تأثیر عمیقی برعملکرد بسیاری از موسسات از جمله آموزش عالی، 4044، 4جهان داشته است )دای کروستا

 گیری همهسیستم های مدارس دولتی و خصوصی در جهان داشته و یکی از اقدامات سالمت عمومی به منظور مهار گسترش 

(. در حال حاضر، نظام 4040، 4)سینگ و همکاران لی اجباراً تعطیل شدنداین ویروس این بود که مدارس و موسسات آموزش عا

های آموزشی در سرتاسر جهان با چالشی بی سابقه مواجه اند. نهاد های دولتی مشغول همکاری با سازمان های بین المللی، 

ری ها امکان پذیر سازند و بدین شرکای بخش خصوصی و جامعۀ مدنی هستند تا آموزش از راه دور را از طریق آمیزه ای از فناو

بدون تردید در  (.3،4040ترتیب استمرار مطالعه و آموزش مبتنی بر برنامۀ درسی را برای همگان تضمین کنند )یانگ و دیگران

نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف و آماده سازی والدین و دانش آموزان به آموزش مجازی و آنالین با توجه به شیوع گسترده 

ضرورتی بود که در سایه مسائل ناشی از کرونا نادیده گرفته شد. محروم ماندن دانش آموزان از فضای شاد  41-ویدویروس کو

مدرسه و تالش برای یادگیری، زندگی دسته جمعی و حضور در اجتماع از دیگر مشکالتی است که آموزش غیرحضوری برای 

ش و یادگیری دانش آموزان در طول دوره فاصله گذاری اجتماعی دچار دانش آموزان ایجاد نموده است. برای اینکه فرایند آموز

درسی مطابق برنامه از قبل تعیین شده، تداوم داشته باشد. راهکارهای متفاوتی ازجمله آموزش مجازی  های برنامهوقفه نشود و 

یرات نظام آموزشی به سمت کارایی پیشنهاد شد. تغییر رویکردهای حال حاضر آموزشی از جنبه مقابله با کرونا و از جنبه تغی

(. 4100)حاجی زاده و دیگران، باالتر در جهت پیشگیری و مقابله با تهدیدات و بحران های جهانی نظیر کرونا قابل توجه است

اما این  مفهوم یادگیری ترکیبی ابتدا در اسکاندیناوی و بعداً در ایاالت متحده، اروپا و در سایر نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفت،

معرفی شد. در یک تعریف نسبتاً جامع، یادگیری  4003در سال  1رسمی برای اولین بار توسط مارش طور بهروش تدریس 

ترکیبی چهار روش فناوری مبتنی بر وب را برای دستیابی به اهداف آموزشی ترکیب می کند ؛ انواع رویکرد های آموزشی برای 

یا بدون فناوری، ترکیب هر شکلی از فناوری آموزشی با آموزش حضوری و معلم محور و تولید بهینه خروجی های یادگیری با 

 (.4041، 1ترکیب فناوری آموزشی با وظایف شغلی تعریف شده است )رومادهون و دیگران

پیوسته مفهوم یادگیری ترکیبی ریشه در این ایده دارد که یادگیری فقط یک رویداد یک باره نیست بلکه یادگیری یک فرآیند 

ادگیری تعریف می شود که ی برنامهیک  عنوان بهاست. یادگیری ترکیبی که زیر مجموعۀ یادگیری الکترونیکی به شمار می آید، 

در آن بیش از یک روش ارائه با هدف بهینه سازی نتایج یادگیری و اثربخشی هزینه ها به کار گرفته می شود. یادگیری ترکیبی 

انش آموزان می توانند هم در یک مکان فیزیکی )در مدرسه( و هم به صورت آنالین یاد بگیرند. روشی است که به موجب آن د

فراهم  این کار با استفاده از ترکیبی از تعامل انسانی و یادگیری مجازی انجام می شود. در واقع، یادگیری ترکیبی به دنبال

 های فرصتچهره به چهره و استفاده از ابزار آموزشی با  کردن زمینه یادگیری جذاب برای دانش آموزان با ترکیب یادگیری
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فعال در  طور بهیادگیری آنالین است. این رویکرد آموزش، اول اینکه دانش آموز محور است یعنی در آن هر دانش آموز باید 

را گسترش و دانش آموز -معلم، دانش آموز -تعامل بین دانش آموز های فرصتمحتوای آموزش مشارکت داشته باشد و دوم 

آموز فراهم می شود و در مجموع یک دوره ترکیبی شامل جلسات حضوری است که با منابع  مطالب آموزشی اضافی برای دانش

یادگیری ترکیبی  (.4040)سینگ و همکاران، و وظایف آنالین همراه است و اساساً ترکیبی از یادگیری حضوری و آنالین است

شود، نیست. همچنین فقط یک تغییر ساده دوره  ین یا کالس درسی که آنالین برگزار میآنال تنها یک دوره آموزشی کامالً

آموزشی از ابزارهای آنالوگ به دیجیتال نیست. در روش تدریس ترکیبی، عناصر آنالین و حضوری با هم یک تجربه یادگیری 

های  این حال، برخی از محققان و اندیشکدهبا های مختلف نیست.  سازند و فقط یک کپی از محتوای آموزشی در فرمت غنی می

آموزشی، یادگیری ترکیبی متمایز ی را با فرم ها و مدل های مختلفی پیشنهاد کردند که معموالً از مدل های زیر استفاده می 

ی سازند. با استفاده از ابزارهای یادگیر های یادگیری مختلفی می مدل چرخشی: در این مدل، مدرسان موقعیت -4شوند: 

آموز  های چرخشی، مدرسان قادر خواهند بود بر زمان آموزش حضوری بر اساس نیازهای خاص دانش دیجیتال در موقعیت

مدل انعطاف پذیر، که در آن چندین دانش آموز عمدتاً به صورت آنالین درگیر هستند، اما تحت نظارت بر  -4تمرکز کنند

مختلفی را برای گذراندن  های دورهمستقل  طور بهکه در آن دانش آموزان مدل خود ترکیبی،  -3معلمی که حضور فیزیکی دارد 

دهند،  های اضافی پیشرفته بگذرانند یا به موضوع خاصی عالقه نشان می خواهند کالس آموزانی که می انتخاب می کنند، دانش

آموز تعیین و انجام  شخصی دانش های کاندیدهای خوبی برای یادگیری خودترکیبی هستند. این باید بر اساس اهداف و مهارت

مدل مجازی غنی شده، که در آن تجربیات مجازی به صورت آنالین دیده می شوند فقط به صورت دوره ای از طریق  -1شود. 

(. دو عامل مشترک مهم در چهار مدل یادگیری ترکیبی 4044، 1ترتیبات حضور فیزیکی بر غنای آن افزوده می شود )فریسن

دانش آموزان اجازه دادند مطالب را به شیوه ای مناسب پردازش و یاد می گیرد و معلمان موظفند پایه و اساس وجود دارد. به 

یادگیری سنتی   (. با توجه به وجود نقاط ضعف در هر دو روش7،4041)سخار راو  آن را بگذارند که دانش آموزان یاد می گیرند

قوت این دو را با هم ترکیب کردند و روشی به نام آموزش و یادگیری  ها و نقاط و الکترونیکی، متخصصان آموزشی ویژگی

کلی، اصطالح یادگیری ترکیبی به نسل سوم سیستم های آموزشی اطالق می شود که هدف  طور بهترکیبی را پیشنهاد نمودند. 

ابراین فرآیندی پویا، پاسخگو آن به حداکثر رساندن منافع یادگیری حضوری و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی متعدد است، بن

و در حال تحول است که از نظر آموزشی مبنای طراحی و توسعه آموزش و یادگیری در نظر گرفته می شود فرآیند است )لی و 

ترکیبی از کالس درس و آموزش الکترونیکی تعریف کرد که  عنوان به(. بنابراین، یادگیری ترکیبی را می توان 8،40041همکاران

)چمیل و  یژگی راحتی و راحتی کالس های الکترونیکی است و تا حدی ویژگی های کالس سنتی را حفظ می کنددارای و

 (. 1،4047همکاران

یادگیری ترکیبی در عصر کرونا را از دیدگاه خبرگان و تکنیک  های فرصتو  ها چالشبا توجه به اینکه تا به حال پژوهشی که 

از دیدگاه دبیران شهر اصفهان مورد بررسی قرار داده باشد، در کشور انجام نشده است،  دلفی در جامعه آماری مورد نظر یعنی

 عنوان بهدر برخی از تحقیقات داخلی  لذا می توان اشاره داشت که این پژوهش جزء پژوهش های جدید در این زمینه است.

کان سنجی استقرار یادگیری ترکیبی به صورت دیدگاه معلمان و مدیران را در خصوص ام( 4311) نمونه ؛ شاه بیگ و همکاران

کمی مورد بررسی قرار گرفته است، اما با دامنه محدود در موضوعات خاص. اما مطالعه حاضر با استفاده از یک رویکرد کیفی و 
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ایی استفاده از تکنیک دلفی و روش ساختارمند و بر اساس یک نمونه از خبرگان شامل دبیران شهر اصفهان به دنبال شناس

یادگیری ترکیبی و یادگیری اگرچه مبانی نظری گسترده ای دربارة  .هستی فراروی یادگیری الکترونیکی ها چالشو  ها فرصت

موثر بررسی نشده است.  طور به یادگیری ترکیبی در عصر کرونا های فرصتو  ها چالشوجود دارد، ولی الکترونیکی و از راه دور 

یادگیری ترکیبی، تحوالت زیادی در سیستم آموزشی و تسهیل ن شکاف های تحقیقاتی و اینکه بنابراین، برای پر کردن ای

یکی از مهم ترین ابزار آموزش مدرن مورد توجه قرار گرفته  عنوان بهوجود آورده و  یادگیری برای دانش آموزان در عصر کرونا به

مناسب برای استفاده از  ریزی برنامهدر عصر کرونا، الزمه ی یادگیری ترکیبی ها چالشو  ها فرصتاست. لذا شناخت شناسائی 

یادگیری ترکیبی در عصر  های فرصتاین نوع سیستم آموزشی است. بنابراین مسأله اصلی تحقیق حاضر این است چالشها و 

 کرونا از دیدگاه دبیران شهر اصفهان چیست ؟ 

 

 پیشینهپژوهش

در آلمان ؛ مطالعه  COVID-19 گیری همهآموزش از راه دور در طول  ( در مطالعه ای به بررسی4044)40هوس و دیگران

ترکیبی بر روی انتظارات مثبت و منفی دانش آموزان دریافتند که دانش آموزان انتظار وسیعی از تأثیرات یادگیری ترکیبی را 

با هدف مشاهده تغییرات سناریوی ( 4040)44داشتند، اما تأثیرات منفی آن بیشتر از تأثیرات مثبت بود.مطالعه بوچ و دیگران 

کاربرد آموزش الکترونیکی در طول  ، نشان داد41-آموزش الکترونیکی و ترکیبی در آموزش پزشکی هند در طول شیوع کووید

افزایش یافته است. با این حال، دانش آموزان آموزش الکترونیکی را با تلفیق آموزش سنتی به ویژه  COVID-19 گیری همه

آموزان ارتباط چهره به  ( دریافتند که دانش4040)44به همین ترتیب، عدنان و انور  م بهداشتی ترجیح دادند.در دروس علو

دهند. تحقیقات گذشته نشان می دهد که ارتباطات، تعامل و جنبه های  چهره را حتی در یادگیری از راه دور ترجیح می

ادگیری الکترونیکی در نظر گرفته می شوند )معصومی و معیارهای سنجش کیفیت ی عنوان بهاجتماعی یادگیری ترکیبی 

کننده رضایت  بینی های یادگیری از راه دور پیش (. در واقع، مشاوره و پشتیبانی توسط اساتید در محیط4044، 43لیندستروم

ری ترکیبی (.از این رو، انزوای اجتماعی یک مسئله حیاتی در یادگی41،4044دوره و پیشرفت یادگیری است )پچتر و دیگران

( در مطالعه ای 4318) (. نجفی4044)هوس و دیگران، است و باید به اندازه کافی در یادگیری از راه دور مورد توجه قرار گیرد

نشان داد آموزش ترکیبی به دلیل تلفیق نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی، تصویرسازی ذهنی، خود تنظیمی و 

نشجویان در مقایسه با آموزش صرف سنتی، می تواند بر کیفیت یادگیری در قالب حفظ و خود انگیزشی یادگیری در دا

( در مطالعه یادگیری ترکیبی و نقش آن در توسعه ی یادگیری 4318) نقی پور و محمودی .نگهداری نمرات اثرگذارتر باشد

شتن مزیتهای هر دو رویکرد آموزش دریافتند یادگیری ترکیبی یک رویکرد امیدبخش برای حل این مشکالت است و با دا

سنتی و الکترونیکی یک رویکرد موثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی 

( در پژوهشی با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر روش تدریس ترکیبی بر یادگیری، انگیزش و 4317) . ضرابیانهستهزینه ها 

درس آناتومی در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد دریافت، آموزش ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش  عالقه به

( در مطالعه 4314تاثیر داشته است. همچنین صالحی عمران و ساالری ) 0004پیشرفت در درس آناتومی درسطح معنی داری 

                                                           
10. Hoss et al 
11.  Buch et al 
12. Adnan and Anwar 
13. Masoumi and Lindström 
14. Paechter et al 
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های هر دو رویکرد آموزش )سنتی و الکترونیکی( یک رویکرد موثر  خود به این نتیجه رسیدند؛ یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت

های  ها باشد وبه دلیل ارایه فرصت برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه

طور  دی فراگیران نیز بههای فر شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش، به تفاوت منظور یادگیری، موجب آن می مختلف به

های مختلف برای آموزش  گیرند و به همین دلیل استفاده از روش مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی

 رسد.  نظر می ضروری به

 

یادگیریترکیبیدرعصرکروناهایفرصتوهاچالشچارچوبمفهومی

تقویت کرده و با ارائه ساختاری مشخص، تصمیم گیری و اقدام را پشتیبانی می چارچوبهای مفهومی درک موضوع و یا مفهوم را 

خألیی است که در  یادگیری ترکیبی در عصر کرونا های فرصتو  ها چالشجامع برای ارزیابی نقاط  کند. فقدان یک چارچوب

و نیز با  دگیری ترکیبی در عصر کرونایای ها چالشو  ها فرصتشناسایی و رتبه بندی  ادبیات وجود دارد؛ لذا، مطالعه حاضر با

برای بررسی و تحلیل این عوامل ارائه می دهد. برای سازماندهی چارچوب  تطبیق و تلفیق نتایج مطالعات قبلی، چارچوبی جامع

همچنین سایت های  Emerald , Elsevier , Inderscienceتحقیق پس از جستجوهای گسترده در پایگاههای داده 

ISIDL  وfarapaperو...  ، آموزش مجازی، آموزش در عصر کرونایادگیری الکترونیکی یادگیری ترکیبی، و.... کلید واژه های

به جهت گروه بندی عوامل و ایجاد  درنهایتفهرست بندی شده و  یادگیری ترکیبی در عصر کرونا های فرصتو  ها چالش

ی و اجتماعی فرهنگی گروه بندی شده و زیرمعیارهای مرتبط چارچوب قابل درک، در سه معیار کلی عوامل زیرساختی، محتوای

چارچوب پیشنهادی را نشان 4منعکس گردید شکل  -1-4و  -1-4با آن به همراه توضیحات الزم و ادبیات مربوط در جدول 

ن به همراه سه معیار کلی عوامل زیرساختی، محتوایی و اجتماعی فرهنگی گروه بندی شده و زیرمعیارهای مرتبط با آ.می دهد

 .چارچوب پیشنهادی را نشان می دهد4منعکس گردید شکل  -1-4و  -1-4توضیحات الزم و ادبیات مربوط در جدول 

 

 

 

 

 

 





یادگیریترکیبیدرعصرکروناهایفرصتوهاچالش:چارچوبمفهومی1شکل



  یادگیریترکیبیدرعصرکروناهایفرصتچالشهاو

و  ها چالش ادبیات تحقیق، مقاالت، پایان نامه های مرتبط و پیشینه پژوهش های انجام شده عوامل مرتبط با با بررسی و مطالعه

 گروه بندی شد. 4و جدول  4یادگیری ترکیبی در عصر کرونا به شرح جدول  های فرصت

و فرصت  ها چالش

یادگیری ترکیبی  های

 در عصر کرونا

 محتوایی زیرساختی

 اجتماعی فرهنگی
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)نقاطقوت(فراروییادگیریترکیبیدرعصرکروناهافرصت:1جدول

ادبیاتمربوطتتوضیحازیرمعیارمعیار

 جذابیت آموزش محتوایی

استفاده از روش ترکیبی آموزش 

چهره به چهره و از راه دور موجب 

تنوع در یادگیری برای دانش آموز 

 می شود

؛ زند و 4311؛ سواری و فالحی،4311رزم آرا و مومنی،

؛ سینگ و 4041؛ پل و جفرسون،  4311دیگران،

کمپ و گریو،  ؛4041؛ اسمیت و هارداکر، 4044متیس، 

 ؛4040؛؛ بوچ و دیگران،4041

اجتماعی و 

 فرهنگی

تعامل اجتماعی و نقش 

 ارتباطات

های مختلف تعامل  تسهیل حالت

 اجتماعی و نقش ارتباطات

؛ سخار 4041؛ پل و جفرسون، 4044توماس و بریسون،

؛ سواری و 4318؛ نقی پور و محمودی،4041راو،

 ؛4040؛ بوچ و دیگران،4311فالحی،

 رساختیزی

عدم محدودیت زمان و 

مکان در بازخوانی و 

یادگیری محتوای 

 آموزشی

خاص  طور بهیادگیری ترکیبی و 

یادگیری از راه دور قادر است تا 

بسته های آموزشی را به 

سراسرکشور یا حتی جهان به 

 نمایش بگذارد

؛ معصومی و لیندستروم،  4100حاجی زاده و همکاران،

؛ 4040؛ بوچ و دیگران،4311؛ سواری و فالحی،4044

 4040دورن و همکاران،

 محتوایی
مشارکت والدین در 

 آموزش

افزایش مشارکت والدین در امر 

 آموزش دانش آموزان

؛؛ 4041؛ کمپ و گریو،  4100حاجی زاده و همکاران،

 ؛4040بوچ و دیگران،

 تنوع در منابع یادگیری زیرساختی
به کارگیری انواع منابع در قالب 

 ف دیجیتالی یادگیریهای مختل

 4311؛ سواری و فالحی،4311رزم آرا و مومنی،

 4044؛ آکیل و دیگران، 4040؛چاوال،

 زیرساختی
بهبود راهبردهای 

 یادگیری

خود را روی   تواند تالش معلم می

آموزان  هدایت تجربه یادگیری دانش

 متمرکز کند

؛زمانی و 4318؛ نقی پور و محمودی،4041سخار راو،

 4314ببری،

 زیرساختی
افزایش اثربخشی هزینه 

 ها

هزینه های آموزشی را کاهش می 

دهد و اساساً کتاب های درسی گران 

قیمت را با وسایل الکترونیکی 

 جایگزین می کند

؛ بوچ و 4318؛نقی پور و محمودی،4041سخار راو،

 4040؛ چاوال،4044؛ آکیل و دیگران، 4040دیگران،

 ارتباط مناسب محتوایی
رتباط مناسب طرفین برقراری ا

 )معلم و دانش آموز( با یکدیگر
 4040؛ چاوال،4040دورن و همکاران،

 محتوایی
امکان خلق آموزش 

 شخصی سازی شده

شود که معلم در  جایگزین مدلی می

مقابل دان آموز ایستاده است انتظار 

همه در همان سرعت  رود می

 یادگیری باقی بمانند

و متیس،  ؛ سینگ4318میرمقتدایی و احمدی،

 ؛4041؛سخار راو،4044

 محتوایی
مالحظه تفاوت های 

 فردی فراگیران

همه افراد به یک شیوه یاد نمی 

 گیرند

صالحی  ،4311سواری و فالحی، ؛4311رزم آرا و مومنی،

 ؛4314عمران و ساالری،

؛ 4044؛ سینگ و متیس، 4318احمدی، میرمقتدایی وکنترل بیشتر دانش آموز بر روی  مدیریت زمان محتوایی
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 ؛4041؛ کمپ و گریو، 4041اسمیت و هارداکر،  سرعت و جریان یادگیری

 توانایی ایجاد بحث های عمیق افزایش غنای یادگیری محتوایی
؛ 4041؛ اسمیت و هارداکر، 4044سینگ و متیس، 

 ؛4041کمپ و گریو، 

 متفاوت تجربه یادگیری محتوایی

تجربیات یادگیری چندحسی ؛ 

همزمان در  دیدن و شنیدن

 یادگیری مجازی

؛ 4041؛ اسمیت و هارداکر، 4044سینگ و متیس، 

 4318؛نجفی،4041کمپ و گریو، 

 زیرساختی
نقش رسانه های 

 اجتماعی

وجود شبکه های اجتماعی متعدد 

فرصتی جهت تسهیل در امر آموزش 

 و یادگیری است

 4040؛ برونلی،4040؛ چاوال،4040دورن و همکاران،

 زیرساختی
ها و  شایستگیکسب 

 های الکترونیکی مهارت

های یادگیری برای کسب  فرصت

های  ها و مهارت شایستگی

 الکترونیکی

سواری و  ؛4311؛ رزم آرا و مومنی،4040بنک و دیگران،

 ؛4314صالحی عمران و ساالری، ،4311فالحی،

 محتوایی
سهولت دسترسی به 

 مواد آموزشی

جایگزینی مواد آموزشی شنیداری و 

 نه ای به جای کتبچندرسا

؛ کمپ و 4318؛ نقی پور و محمودی،4041سخار راو،

 4040؛ دورن و همکاران،4041گریو، 

اجتماعی و 

 فرهنگی
 ایجاد امنیت روانی

-فراهم شدن حمایت های روانی

اجتماعی و سالمت روان برای دانش 

 آموزان، والدین و معلمان

 4040؛ برونلی،4040دورن و همکاران،

اجتماعی و 

 هنگیفر

ارزش گذاری حفظ 

سالمت دانش آموزان و 

 معلمان

اشاعه فرهنگ آموزش مجازی در 

جامعه، برای همه و در همه زمانها 

 فارغ از زمان و مکان

؛ 4041؛ اسمیت و هارداکر، 4044سینگ و متیس، 

 ؛4041کمپ و گریو، 

 تقویت مهارت آموزی زیرساختی
تسهیل یادگیری فوق برنامه مانند 

 یجیتالمهارت های د
 4040؛ برونلی،4044آکیل و دیگران، 

 زیرساختی

همه گیرشدن فناوری 

اطالعات در سرتاسر 

 جهان

انتشار پرشتاب اینترنت و فناوریهای 

فرصتی  عنوان بهدیجیتالی در دنیا 

 برای استفاده از آموزش مجازی

؛ آکیل و دیگران، 4040؛ چاوال،4040دورن و همکاران،

4044 

 محتوایی

یری در انعطاف پذ

-فرایند یاددهی

 یادگیری

انتقال بخشی از کالس درس از 

محیط رسمی مدرسه به محیط 

 غیررسمی مانند منزل

؛ سواری و 4040؛ بوچ و دیگران، 4314زمانی و ببری،

 4311فالحی،

اجتماعی و 

 فرهنگی

حمایت از بنیه علمی 

دانش آموزان با 

 استعداد ویژه

دانش آموزانی را که استعدادها یا 

یق ویژه ای خار  از حد مدرسه عال

دارند، کمک می کند تا فراتر از حد 

 محدودیت نمره تالش کنند

به فهرست ه و شدد پانل پیشنهای عضااین عامل توسط ا

 سته اضافه شدامل اعو

اجتماعی و 

 فرهنگی

ایجاد ارزش برای 

 سیستم آموزشی

مشخص شدن نقش با ارزش مدرسه 

و معلم در تعلیم تربیت دانش 

 وزانآم

به فهرست ه و شدد پانل پیشنهای عضااین عامل توسط ا

 سته اضافه شدامل اعو
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 بهره وری آموزشی زیرساختی

خوش بینی در چشم انداز کاربست 

این نوع از آموزش در آینده برای 

 سیستم آموزشی

به فهرست ه و شدد پانل پیشنهای عضااین عامل توسط ا

 سته اضافه شدامل اعو

اجتماعی و 

 یفرهنگ

ایجاد حس تعامل بین 

 مربیان و اولیا

رابطه نزدیک و همکاری مشترک 

 بین مربیان و اولیا

به فهرست ه و شدد پانل پیشنهای عضااین عامل توسط ا

 سته اضافه شدامل اعو

 محتوایی
توسعه و بهبود آموزش 

 و یادگیری

آزادی عمل وسیع تری را در بهره 

مندی از محیط های آموزشی به 

 دهدمعلمان می 

به فهرست ه و شدد پانل پیشنهای عضااین عامل توسط ا

 سته اضافه شدامل اعو



)ضعفها(فراروییادگیریترکیبیدرعصرکروناهاچالش:2جدول

ادبیاتمربوطتوضیحاتزیرمعیارمعیار

 زیرساختی
زیرساخت و تجهیزات 

 ارتباطی

ظرفیت نامناسب در برخورداری ا ز 

تباطات در برخی فناوری اطالعات و ار

مناطق و دسترسی به زیرساخت فناوری 

 با کیفیت

؛ شاه بیگ و 4317(، سراجی،4040یانگ و دیگران)

؛ شمس و 4314؛ زمانی و ببری،4311دیگران،

؛ شارما و 4008؛ تاینرمن،4041؛ سخار راو، 4318دیگران،

 ؛4047همکاران، 

 محتوایی
ضعف در ارزشیابی 

 عملکرد

وز به صورت ضعف ارزشیابی دانش آم

 عینی و کاربردی

؛ یانگ و 4044؛ هوس و دیگران،4100حاجی زاده و دیگران،

 4318(، شمس و دیگران،4040دیگران)

 محتوایی

افول کیفیت آموزش 

به دلیل محدودیت 

 زمان

آماده سازی مطالب تدریس در قابل 

های مناسب یادگیری از راه دور در 

 زمان های کوتاه

؛ اسمیت و 4044ینگ و متیس، (؛ س4040یانگ و دیگران)

 ؛4041؛ کمپ و گریو، 4041هارداکر، 

اجتماعی و 

 فرهنگی

عدم تعادل بین کار و 

 زندگی برای معلمان

انجام همزمان کار های خانگی و 

مسئولیت های خانوادگی و رسیدگی به 

 امر یاددهی

؛ شارما و همکاران، 4041(؛ سخار راو، 4040یانگ و دیگران)

 ؛4047

 شکاف دیجیتالی یزیرساخت

وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از 

فناوری های ارتباطی و اطالعاتی بین 

 نقاط مختلف به خصوص روستاها

؛ سخار راو، 4318؛شمس و دیگران،4040بنک و دیگران،

 ؛4041

اجتماعی و 

 فرهنگی

افول یادگیری 

 مهارتهای اجتماعی

افول یادگیری مهارتهای اجتماعی در 

وزش از راه دور و دوری از نتیجه آم

 همساالن

؛ یانگ و دیگران 4100حاجی زاده و همکاران،

 ؛4041؛ سخار راو، 4044(،توماس و بریسون،4040)

اجتماعی و 

 فرهنگی

عدم تعادل بین کار و 

زندگی دانش آموزان و 

 والدین

مشکالت در ساختار زندگی روزمره 

 والدین

؛ دورن و 4047؛ شارما و همکاران، 4044هوس و دیگران،

 4040همکاران،

 محتوایی
انگیزه مطالعه مواد 

 الکترونیکی آنالین

 کمبود انگیزش برای خواندن مواد

 الکترونیکی آنالین

؛دورن 4041؛ سخار راو، 4008؛تاینرمن،4040بنک و دیگران،

 4040؛ چاوال،4040و همکاران،
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 محتوایی
مشکالت رفتاری دانش 

 آموز

ش آموز در افزایش رفتار غیر مولد دان

 خانه

(، 4040(، یانگ و دیگران)4100حاجی زاده و همکاران )

 ؛4047شارما و همکاران، 

اجتماعی و 

 فرهنگی

نبود تعامل انسانی 

 مناسب

نبود تعامل انسانی مناسب در یادگیری 

 آنالین

؛ 4311؛ شاه بیگ و دیگران،4317؛ سراجی،4008تاینرمن،

؛ سخار راو، 4318؛ شمس و دیگران،4314زمانی و ببری،

 ؛4041

 تاخیر در بازخور محتوایی
تواند  ارائه بازخورد صریح و مختصر می

 گیرتر از روش سنتی نوشتاری باشد وقت

؛ شارما و همکاران، 4008؛تاینرمن،4040بنک و دیگران،

 ؛4047

 هزینه باال زیرساختی
هزینه های راه اندازی و نگهداری با 

 تکنولوژی باال

؛ بنک و 4047رما و همکاران، ؛ شا4041سخار راو، 

4040؛ دورن و همکاران،4040دیگران،  

اجتماعی و 

 فرهنگی

عدم تسلط کافی همه 

ی معلمان به مهارتهای 

 فناوری اطالعات

آماده سازی مطالب تدریس در قالب 

های مناسب یادگیری برای معلمان با 

 سواد اطالعاتی ناکافی

دورن و  ،4318(، شمس و دیگران،4040یانگ و دیگران)

 4040همکاران،

اجتماعی و 

 فرهنگی
 استرس و فشار روانی

ماهیت همیشه در دسترس بودن و 

پاسخگوئی آنالین منجر به استرس و 

فشار روانی برای معلم و دانش آموز می 

 شود

 4040؛ چاوال،4047؛ شارما و همکاران، 4040وانگ و ژائو، 

اجتماعی و 

 فرهنگی

احساس انزوا در میان 

 دگانیادگیرن

عدم ارتباط چهره به چهره و کاهش 

تعامالت اجتماعی بین دانش آموزان و 

 معلمان

 ؛4040؛ بنک و دیگران، 4044(، پچتر،4040یانگ و دیگران)

 زیرساختی
چالش نقش های 

 چندگانۀ معلمان

چالش طراحی و مجری تدریس، تسهیل 

گر فعالیت های یادگیری، همتا و همراه 

نواده و رابط یادگیرندگان و اعضای خا

 میان والدین و مدارس

؛ شاه بیگ و 4317(، سراجی،4040یانگ و دیگران)

؛ شمس و 4314؛ زمانی و ببری،4311دیگران،

 ؛4318دیگران،

اجتماعی و 

 فرهنگی

بروز مشکالت رفتاری 

و اخالقی برای دانش 

 آموزان

 استفاده ناکارآمد از ابزارهای فناوری
؛ 4041(؛ سخار راو، 4040؛ یانگ و دیگران)4041سخار راو، 

؛4047شارما و همکاران،   

اجتماعی و 

 فرهنگی
 کمبود انگیزه

به علت عدم حضور فیزیکی در کالس، 

 با انگیزه پایین همراه است

یانگ و  4040؛ بنک و دیگران،4041سخار راو، 

؛؛4047(، شارما و همکاران، 4040دیگران)  

 سواد فناوری اطالعات محتوایی

انع یادگیری برای دانش یک م عنوان به

آموزانی که سواد فناوری اطالعات 

 پایینی دارند

؛ 4311؛ شاه بیگ و دیگران،4317؛ سراجی،4041سخار راو، 

؛4318؛ شمس و دیگران،4314زمانی و ببری،  

اجتماعی و 

 فرهنگی
 امکان انتقال تجارب

امکان انتقال تجارب از طریق آموزش 

شاگردی  -غیرحضوری به شیوه استاد

بین دانش آموزان و معلمان کم می 

 شود

به فهرست ه و شدد پانل پیشنهای عضااین عامل توسط ا

 سته اضافه شدامل اعو
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 وجود خالء تحقیقاتی زیرساختی

قیق دشناخت ی و نه نظراتوسعه پشتو

ع از ین نوا های فرصتو  ها چالش

 سیستم آموزشی

به فهرست ه و شدد پانل پیشنهای عضااین عامل توسط ا

 سته اضافه شدامل اوع

 

ابزاروروش

یادگیری ترکیبی در  های فرصتو  ها چالشاز آنجایی که این تحقیق کمکی برای سیستم آموزش و پرورش در جهت شناسایی 

و  ها چالشهای اولیه  مؤلفهبدین صورت که شاخص ها و  عصر کرونا است، روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی است.

ری ترکیبی در عصر کرونا ابتدا از طریق مطالعه و بررسی مقاله ها و منابع معتبر علمی و بررسی پیشینه یادگی های فرصت

تحقیق شناسائی و پس از آن برای نهائی کردن شاخص ها از نظر خبرگان، که در این تحقیق دبیران مقاطع مختلف شهر 

و سپس سلسله مراتبی از  آوری جمعمعیارها  بر اساسترکیبی یادگیری  های فرصتو  ها چالشدرباره  ها آناصفهان بوده، نظرات 

معیارها و زیر معیار در ابعاد سه گانه ارائه می شود.آنگاه با استفاده از پرسش نامه خبره مناسب و مورد تایید اساتید، طبق روش 

، عوامل شناسائی شده با فرایند سلسله مراتبی پس از دریافت و ترکیب نقطه نظرات، به منظور وزن دهی و اولویت بندی

جامعه آماری تحقیق، دبیران مقطع متوسطه  استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی و تکنیک دلفی امتیازدهی می شود.

سال و آشنایی با سیستم  40نفر که از بین دبیران باسابقه باالی  10شهراصفهان می باشند. تعداد خبرگان با حجم نمونه حدود 

با  "انتخاب شدند. محقق نهایتانمونه گیری هدفمند در دسترس یالت فوق لیسانس و باالتر به صورت آموزش مجازی با تحص

نفراز این خبرگان موفق به مصاحبه شد. ابزارگردآوری اطالعات شامل مصاحبه حضوری نیمه ساختار یافته و پرسشنامه  47

از دادن پس معلمان، مستقیم به گر با مراجعه هشوپژکه رت خواهد بود ین صوابه ری نمونه گیمقایسه زوجی بوده و شیوه 

 د.کرامه ها در  می پرسشنو در خذ زم را االت طالعان اناآگاهانه آضایت رجلب و هش وین پژاف اهدرد اموزم در الت طالعاا



تشکیلوترکیبپانلخبرگان

ویژه افراد خبره و کارشناس را نسبت به  دیدگاه دیگران به، باید کند «می ز آنجا که همیشه » دو ذهن بهتر از یک ذهن کارا

ین اصص باشند. ـتخو ش ـندارای داهش وژـپع وـکه موضد پذیرم می نجاادی افراکت رلفی با مشایک موضوع جویا شد. روش د

روش به ین احل امهم ترین مراز لفی ای پانل درـیط بارـد شـجی واعضااگزینش می شوند. لفی شناخته دپانل ان با عنواد فرا

(. در این تحقیق برای انتخاب 4003، 41اد دارد )پاول فراین انش و داستگی ـبستگی به شایر نتایج کار عتباا ایرحساب می آید؛ ز

اعضای پنل از روش نمونه گیری غیراحتمالی و بطور مشخص نمونه گیری قضاوتی و هدفمند خبرگان استفاده شد و با توجه به 

نفر به شرکت در این فرایند اعالم  47 درنهایتراد، زمان کافی و هزینه گردآوری اطالعات ؛ عواملی مانند امکان دسترسی به اف

 نشان داده شده است: 3خالصه در جدول  طور بهآمادگی نمودند. خصوصیات و ویژگی های افراد یاد شده 

                                                           
15 - Powell 
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:ویژگیهاوخصوصیاتاعضایپانلخبرگان3جدول

تعدادتوضیحاتاعضایپنل

ره معلمان دو

 ابتدایی

معلمان دوره ابتدایی )تا پنجم( که دارای مدرک فوق لیسانس به باال و حداقل دو سال تجربه آموزش 

 مجازی دارند
8 

معلمان دوره 

 راهنمایی

معلمان دوره راهنمایی )از کالس ششم تا نهم( که دارای مدرک فوق لیسانس به باال و حداقل دو سال 

 تجربه آموزش مجازی دارند
1 

دبیران دوره 

 متوسطه

دبیران دوره متوسطه )از کالس دهم تا...( که دارای مدرک فوق لیسانس به باال و حداقل دو سال تجربه 

 آموزش مجازی دارند
41 

 47 تعداد کل خبرگان

 

اجرایتکنیکدلفی

یادگیری ترکیبی در  های فرصت در اجرای تکنیک دلفی ابتدا با استفاده از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش در زمینه چالشها و

عصر کرونا برخی از ابعاد و شاخص ها شناسایی شده وبه همراه توضیحات تکمیلی در خصوص هر یک از عوامل و ادبیات مربوط 

ی یادگیری ها چالششاخص در ارتباط با  44و  ها فرصتشاخص مربوط به  41در قالب چیدمان اولیه گروه بندی شد که شامل 

این عوامل را نشان می دهد(. در ادامه با طراحی پرسشنامه زوجی، در اختیار گروه  3و  4ر کرونا است )جدول ترکیبی در عص

خواسته شد در طیف لیکرت پنج گزینه ای )بسیار با اهمیت تا بسیار بی اهمیت و به ترتیب  ها آنخبرگان قرار داده شد و از 

نسبت به سواالت اظهار نظر کرده و در صورتی که در مورد هر گویه نظر  ها آن( برای تعیین میزان اهمیت 4، 4، 3، 1، 1امتیاز 

خاص دارند، ذیل آن بطور مشروح بیان کنند و در صورت نیاز شاخص هایی که در این فهرست نیستند اضافه کنند. که در واقع 

 . هستدور اول اجرای تکنیک دلفی 

(هافرصتدوراول)تفصیلینتایجریماآ:توصیف4جدول

عواملردیف
تعداد

پاسخها
میانگین

انحراف

معیار

براساسترتیباهمیت

میانگینپاسخها

 4 78/0 03/1 47 جذابیت آموزش 4

 41 87/0 11/3 47 تعامل اجتماعی و نقش ارتباطات 4

3 
عدم محدودیت زمان و مکان در بازخوانی و 

 یادگیری محتوای آموزشی
47 8/1 11/0 4 

 40 4 1/4 47 لدین در آموزشمشارکت وا 1

 3 11/0 41/1 47 تنوع در منابع یادگیری 1

 40 11/0 30/3 47 بهبود راهبردهای یادگیری 1

 44 11/0 48/3 47 افزایش اثربخشی هزینه ها 7

 43 84/0 13/3 47 ارتباط مناسب 8

 1 13/0 14/3 47 امکان خلق آموزش شخصی سازی شده 1

 1 81/0 04/1 47 ی فراگیرانمالحظه تفاوت های فرد 40
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 44 11/0 30/3 47 مدیریت زمان 44

 47 18/0 44/3 47 افزایش غنای یادگیری 44

 48 11/0 3 47 متفاوت تجربه یادگیری 43

 41 73/0 4/4 47 نقش رسانه های اجتماعی 41

 41 84/0 8/4 47 های الکترونیکی ها و مهارت کسب شایستگی 41

 41 18/0 4/3 47 اد آموزشیسهولت دسترسی به مو 41

 7 83/0 71/3 47 ایجاد امنیت روانی 47

48 
ارزش گذاری حفظ سالمت دانش آموزان و 

 معلمان
47 4 41/4 41 

 43 17/0 01/3 47 تقویت مهارت آموزی 41

 41 11/0 11/4 47 همه گیرشدن فناوری اطالعات در سرتاسر جهان 40

 44 71/0 11/4 47 دگیرییا-انعطاف پذیری در فرایند یاددهی 44

44 
حمایت از بنیه علمی دانش آموزان با استعداد 

 ویژه
47 1/4 40/4 8 

 1 11/0 4/1 47 ایجاد ارزش برای سیستم آموزشی 43

 41 11/4 1/3 47 بهره وری آموزشی 41

 44 31/4 1/4 47 ایجاد حس تعامل بین مربیان و اولیا 41

 1 41/4 4/4 47 توسعه و بهبود آموزش و یادگیری 41



(هاچالشدوراول)تفصیلینتایجریماآ:توصیف5جدول

میانگینتعدادپاسخهاعواملردیف
انحراف

معیار

براساسترتیباهمیت

میانگینپاسخها

 7 01/4 18/3 47 عدم تعادل بین کار و زندگی برای معلمان 4

 40 13/0 14/3 47 ضعف در ارزشیابی عملکرد 4

 40 83/0 11/1 47 آموزش به دلیل محدودیت زمان افول کیفیت 3

 4 87/0 03/1 47 زیرساخت و تجهیزات ارتباطی 1

 44 81/0 44/1 47 شکاف دیجیتالی 1

 41 04/4 44/3 47 افول یادگیری مهارتهای اجتماعی 1

 43 14/0 11/3 47 هزینه باال 7

 44 04/4 3 47 انگیزه مطالعه مواد الکترونیکی آنالین 8

 48 13/0 14/3 47 مشکالت رفتاری دانش آموز 1

 1 71/0 1/4 47 نبود تعامل انسانی مناسب 40

 41 84/0 8/4 47 تاخیر در بازخور 44

 8 84/0 30/1 47عدم تعادل بین کار و زندگی دانش آموزان و  44
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 والدین

43 
عدم تسلط کافی همه ی معلمان به مهارتهای 

 فناوری اطالعات
47 4/3 18/0 1 

 1 11/0 38/3 47 استرس و فشار روانی 41

 1 84/0 71/3 47 احساس انزوا در میان یادگیرندگان 41

 3 81/0 4 47 چالش نقش های چندگانۀ معلمان 41

47 
بروز مشکالت رفتاری و اخالقی برای دانش 

 آموزان
47 10/3 18/0 41 

 47 11/0 11/4 47 کمبود انگیزه 48

 4 14/0 34/4 47 سواد فناوری اطالعات 41

 44 11/0 48/3 47 امکان انتقال تجارب 40

 48 83/0 41/1 47 وجود خالء تحقیقاتی 44

 

پرسشنامه های مرحله اول، به منظور تحلیل کمی پاسخ ها در جهت کمک بـه تصـمیم گیـری و اظهـار نظـر       آوری جمعپس از 

میانگین( مقدار متوسـط توزیـع نمـرات را نشـان مـی      خبرگان در مرحله ی دوم تحلیل آماری انجام شد. شاخص های مرکزی )

دهند. شاخص های پراکندگی، چگونگی گسترش و پراکندگی مقادیر یک توزیع را نشان می دهند. انحراف معیـار بـه پـراکنش    

شتر است، پاسخگویان در اطراف میانگین اشاره دارد. هر چه مقدار انحراف معیار بیشتر باشد، پراکندگی نمرات از میانگین هم بی

یعنی گروه مورد مطالعه از لحاظ ویژگی مورد سنجش نامتجانس تر است و برعکس. در قاعـده کلـی، هـر چـه مقـدار میـانگین       

تحلیـل دور   1و  1ی جـدول  هـا  یافته( باشد نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت آن متغیر است. با توجه به =3متغیرها باالتر از )

 41یادگیری ترکیبی در عصر کرونـا از میـان    های فرصتو  ها چالشپانل در عوامل مرتبط با  اول پرسشنامه ها نشان داد اعضای

مـی باشـند. همچنـین در     3عامل حذف می شوند چون دارای میانگین پاسـخ هـای کمتـر از     8عامل، هجده عامل را انتخاب و 

 پنج عامل حذف شدند.  ( و  3عامل انتخاب )دارای میانگین باالی  41عامل  44از میان  ها چالشبخش 

ه و شدح رـمل مطاعورد موپرسشنامه ها، در مرحله دوم از همان خبرگان خواسته می شود در  آوری جمعپس از  مرحلهدوم:

و  ها فرصتدر خصوص مل مؤثر اایر عوـسرد وـمدر ل ـپانی ضاـعی اهادشنهاـت پیـیافدرچنین ی و هم مبانی نظر  از مستخر

بی در عصر کرونا به همراه میانگین، انحراف معیار و ترتیب عوامل در گروه بندی بدست آمده از یادگیری ترکی یها چالش

 خواسته شد مجدداً نسبت به اظهار نظر پرسشنامه ها اقدام نمایند.  ها آنمرحله اول برای اعضای پانل ارسال شد و از 
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(هافرصتدوردوم)تفصیلینتایجریماآ:توصیف6جدول

عواملردیف
تعداد

پاسخها
میانگین

انحراف

معیار

براساسترتیباهمیت

میانگینپاسخها

 1 87/0 03/1 47 های الکترونیکی ها و مهارت کسب شایستگی 4

 1 81/0 41/1 47 سهولت دسترسی به مواد آموزشی 4

 8 88/0 18/3 47 مالحظه تفاوت های فردی فراگیران 3

1 
انی و عدم محدودیت زمان و مکان در بازخو

 یادگیری محتوای آموزشی
47 11/1 84/0 4 

1 
حمایت از بنیه علمی دانش آموزان با استعداد 

 ویژه
47 8/4 84/0 41 

 40 88/0 18/4 47 ایجاد ارزش برای سیستم آموزشی 1

 1 81/0 78/3 47 بهره وری آموزشی 7

 43 31/4 74/4 47 ایجاد حس تعامل بین مربیان و اولیا 8

 3 84/0 30/1 47 بود آموزش و یادگیریتوسعه و به 1

 44 10/0 14/4 47 مشارکت والدین در آموزش 40

 41 31/4 1/4 47 تعامل اجتماعی و نقش ارتباطات 44

44 
عدم محدودیت زمان و مکان در بازخوانی و 

 یادگیری محتوای آموزشی
47 40/4 44/4 41 

 4 14/0 11/3 47 جذابیت آموزش 43

 7 81/0 04/1 47 یادگیریتنوع در منابع  41

 44 81/0 84/4 47 بهبود راهبردهای یادگیری 41

 47 81/0 4 47 افزایش اثربخشی هزینه ها 41

47 
ارزش گذاری حفظ سالمت دانش آموزان و 

 معلمان
47 03/1 78/0 1 

 48 01/4 4 47 امکان خلق آموزش شخصی سازی شده 48





 تربیتی  علوم و روانشناسی مطالعات

 401-441، صفحات 4100زمستان ، 1، شماره 7دوره 

448 

 

(هاچالشوم)دوردتفصیلینتایجریماآ:توصیف7جدول

میانگینتعدادپاسخهاعواملردیف
انحراف

معیار

براساسترتیباهمیت

میانگینپاسخها

 41 11/0 33/4 47 افول کیفیت آموزش به دلیل محدودیت زمان 4

 41 14/0 31/4 47 شکاف دیجیتالی 4

 4 83/0 11/1 47 سواد فناوری اطالعات 3

 1 80/0 03/1 47 مانعدم تعادل بین کار و زندگی برای معل 1

1 
عدم تسلط کافی همه ی معلمان به مهارتهای 

 فناوری اطالعات
47 44/1 81/0 3 

 43 01/4 10/4 47 انگیزه مطالعه مواد الکترونیکی آنالین 1

 4 81/0 43/1 47 زیرساخت و تجهیزات ارتباطی 7

8 
بروز مشکالت رفتاری و اخالقی برای دانش 

 آموزان
47 41/4 11/0 41 

 7 87/0 11/3 47 افول یادگیری مهرت های اجتماعی 1

 1 11/0 8/1 47 استرس و فشار روانی 40

 1 11/0 4/1 47 احساس انزوا در میان یادگیرندگان 44

 44 17/0 1/4 47 چالش نقش های چندگانۀ معلمان 44

 40 71/0 11/3 47 مشکالت رفتاری دانش آموزان 43

 8 83/0 71/3 47 نبود تعامل انسانی مناسب 41

 44 11/0 74/4 47 تاخیر در بازخور 41

41 
عدم تعادل بین کار و زندگی دانش آموزان و 

 والدین
47 10/3 18/0 1 



 7و  1در این مرحله پرسشنامه های تکمیل شده در مرحله قبل تجزیه و تحلیل شد و همان طور که در جدول مرحلهسوم:

به  مؤلفهبه خبرگان در قالب پرسشنامه مقایسه زوجی در بخش قبل، ده  مؤلفه 48از  ها فرصتنشان داده شده است در بخش 

بوده که در جدول باقی ماندند. در بخش  3معیار دارای میانگین باالتر از  8حذف شدند و تنها  3دلیل داشتن میانگین کمتر از 

می باشند. نتیجه نهایی  3دند که دارای میانگین باالتر از معیار باقی مان 40معیار حذف و  1معیار ارائه شده،  41نیز از  ها چالش

 نشان داده شده است. 8در جدول 
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(هافرصتدورسوم)تفصیلینتایجریماآ:توصیف8جدول

انحرافمعیارمیانگینتعدادپاسخهاعواملمعیار

 87/0 03/1 47 های الکترونیکی ها و مهارت کسب شایستگی زیرساختی

 81/0 41/1 47 یت آموزشجذاب محتوایی

 88/0 18/3 47 ایجاد حس تعامل بین مربیان و اولیا اجتماعی فرهنگی

 84/0 11/1 47 عدم محدودیت زمان و مکان در بازخوانی و یادگیری محتوای آموزشی زیرساختی

 81/0 78/3 47 مالحظه تفاوت های فردی فراگیران محتوایی

 84/0 30/1 47 یریتوسعه و بهبود آموزش و یادگ محتوایی

 81/0 04/1 47 ارزش گذاری حفظ سالمت دانش آموزان و معلمان اجتماعی فرهنگی

 78/0 03/1 47 تجربه یادگیری متفاوت محتوایی



(هاچالشدورسوم)تفصیلینتایجریماآ:توصیف9جدول

انحرافمعیارمیانگینتعدادپاسخهاعواملمعیار

 83/0 11/1 47 سواد فناوری اطالعات محتوایی

 80/0 03/1 47 احساس انزوا در میان یادگیرندگان اجتماعی فرهنگی

 81/0 44/1 47 شکاف دیجیتالی زیرساختی

 81/0 43/1 47 افول یادگیری مهارت های اجتماعی اجتماعی فرهنگی

 87/0 11/3 47 انگیزه مطالعه مواد الکترونیکی آنالین محتوایی

 11/0 8/1 47 نش آموزانمشکالت رفتاری دا محتوایی

 11/0 4/1 47 زیرساخت و تجهیزات ارتباطی زیرساختی

 71/0 11/3 47 عدم تعادل بین کار و زندگی دانش آموزان و والدین اجتماعی فرهنگی

 83/0 71/3 47 چالش نقش های چندگانۀ معلمان زیرساختی

 18/0 10/3 47 تأخیر در بازخور زیرساختی

 

ظرخواهیاتفاقنظروتوقفن

 3از تر بزرگ میانگین دارای که را  ها چالشو  ها فرصتار در شناسائی ثرگذاعامل  48اعضا، صد در 10از بیش در دور دوم  -

 ن عوامل دور اول و دوم خود برگزیدند.میارا در ند دبو

شته ی دای کاهش چشم گیرقبلی هادوره ـنسبت بم سودر دور مل اهمیت عوان امیزره بار پاسخ های اعضا درمعیااف نحرا - 

می باشند ؛  1/0نشان داده شده است تمامی سواالت پرسشنامه دارای انحراف معیار کمتر از  1و  8همانطور که در جدول ست ا

پس می توان نتیجه گرفت که یافته های حاصل از نظرسنجی کارشناسان خبره بیان می دارد که این متغیرها )عوامل( با ارزش 

 یادگیری ترکیبی در عصر کرونا هستند. های فرصتو  ها چالش عنوان بهد در باالتر از زیا

ی یادگیری ترکیبی در عصر کرونا شناسائی شدند که الگوی آن در ها چالشو  ها فرصت عنوان بهعامل تأثیرگذار  48در نهایت 

 نمایش داده شده است. 4-3شکل 
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یادگیریترکیبیدرعصرکروناهایفرصتوهاچالش:2شکل

بحثونتیجهگیری

یادگیری ترکیبی در عصر کرونا از دیدگاه دبیران شهر اصفهان می  های فرصتو  ها چالشکلی پژوهش حاضر به بررسی  طور به

سیستم آموزش ترکیبی به لحاظ اعمال انعطاف پذیری در فرآیند یادگیری و با توجه به پژوهش های صورت گرفته،  پردازد.

قابلیت بهره گیری از مزایای هر دو روش آموزش حضوری و الکترونیکی برخوردار است. ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است 

در این نوع سیستم آموزش، است. جذابیت  هایی ضعفکه هر دو نوع آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی دارای نقاط قوت و 

 مالحظه تفاوت های فردی فراگیران، تجربه یادگیری متفاوت برای دانش آموزان و 

های الکترونیکی و عدم وجود محدودیت زمان و مکان  ها و مهارت کسب شایستگی، توسعه و بهبود آموزش و یادگیری فراگیران

حس تعامل بین مربیان و اولیاء در فرایند یادگیری دانش آموز در  در بازخوانی و یادگیری محتوای آموزشی به همراه ایجاد

یادگیری  های فرصتیادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی و ارزش گذاری برای حفظ سالمت دانش آموزان و معلمان از جمله 

؛  ت و تجهیزات ارتباطی، عواملی مانند نقص در زیرساخها فرصتترکیبی در عصر کرونا شناسایی شد. از طرفی، در کنار این 

زیرساختهای اینترنتی و ابزارهای مناسب برای برخورداری از این ظرفیت، حرف اول را می زند، ضعف در وجود سواد چرا که 

فناوری اطالعات برای همه دانش آموزان و معلمان، بروز مشکالت رفتاری برای دانش آموزان در استفاده از فضای مجازی، 

 در ترکیبی یادگیری های فرصت و چالشها

 کرونا عصر

 ها چالش ها فرصت

 اجتماعی فرهنگی زیرساختی محتوایی

ابیت آموزش جذ  

تفاوت مالحظه 
هاي فردي 

 فراگیران

توسعه و بهبود 
 آموزش و یادگیري

تجربه یادگیري 
 متفاوت

عدم محدودیت 
کان در زمان و م

و  بازخوانی
 یادگیري محتوا

 آموزشی

 ها شایستگی کسب
 هاي مهارت و

 الکترونیکی

ایجاد حس تعامل 
 بین مربیان و اولیا

ارزش گذاري 

حفظ سالمت 

دانش آموزان و 

 معلمان 

 زیرساختی محتوایی

سواد فناوري 

 اطالعات

مشکالت 

رفتاري دانش 

 آموزان

انگیزه مطالعه 
 مواد الکترونیکی

 آنالین

 تأخیر در بازخور

فرهنگی اجتماعی  

 شکاف دیجیتالی

 هاي نقش

معلمان چندگانۀ  

زیرساخت و 

تجهیزات 

 ارتباطی

احساس انزوا در 

 میان یادگیرندگان

عدم تعادل بین کار 
و زندگی معلمان و 

 والدین

افول یادگیري 
مهارت هاي 

 اجتماعی
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نقش های چندگانۀ معلمان، وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوری های  د الکترونیکی آنالین،انگیزه مطالعه موا

تواند  ضعف دربازخور که ارائه بازخورد صریح و مختصر می ارتباطی و اطالعاتی بین نقاط مختلف به خصوص روستاها،

ان یادگیرندگان، عدم تعادل بین کار و زندگی معلمان و گیرتر از روش سنتی نوشتاری باشد و ایجاد احساس انزوا در می وقت

والدین و افول یادگیری مهارت های اجتماعی برای دانش آموزانی که در محیط آموزشی ارتباط چهره به چهره کمتری دارند از 

مشخص شد  ی پژوهشها یافتهآنچه که در بخش  بر اساسی مهم یادگیری ترکیبی در عصر کرونا شناسایی شد.ها چالشجمله 

پیامدهای یادگیری ترکیبی، توسعه مهارت و تجربه یادگیری دانش آموزان، افزایش مهارت و خالقیت آموزشی  ترین اساسی

 . لذا یادگیریهستهای الکترونیکی برای دانش آموز و معلم و افزایش بهره وری آموزشی  ها و مهارت معلمان، کسب شایستگی

در طی دوران تعطیلی  .هم دیگر در محیط های آموزشی نیاز به پشتیبانی فنی واجرایی داردترکیبی نیز مانند هر تغییر م

یادگیری الکترونیکی، اکثر از معلمان بر اجرای همزمان یا غیرهمزمان تدریس مجازی، کاربرد منابع  های برنامهمدارس و معرفی 

ا کردند. اکثر معلمان چگونگی استفاده از ابزار متنوع اطالع یادگیری مجازی و یا طراحی و تسهیل یادگیری از راه دور تسلط پید

رسانی و ارتباطات را برای ارتباط با والدین و دانش آموزان فرا گرفته اند. معلمان باید در تعامل مستمر با مسئوالن مدرسه 

کنند. چنین کوشش هایی مبین یادگیری ترکیبی کمک  های برنامهدر تدوین سیاستها و  ها آنمشارکت فعال داشته باشند تا به 

نقش معلمان در موفقیت اقداماتی است که برای اجرای صحیح یادگیری ترکیبی در عصر کرونا صورت می گیرند. بنابراین 

خاص در آموزش و  طور بهاعم آیا اقدامات انجام شده در آموزش و پرورش و  طور بهضروری به نظر می رسد که بررسی شود 

ته است این نگرانی ها را در این بین برطرف کند یا خیر. بنابراین مطالعه حاضر مرجع ارزشمندی برای پرورش اصفهان توانس

 ارزیابی های موفقیت آتی است.



 پیشنهادهایکاربردی

پیشنهاد می شود تحقیقی مرتبط با تحقیق حاضر در ارتباط با بررسی نقاط قوت و ضعف یادگیری ترکیبی در عصر کرونا با  -

 و یا تاپسیس فازی رتبه بندی و تحلیل گردد. AHPمقایسه و با روش  SWOTتکنیک 



سپاسگزاری

در خاتمه محققین بر خود الزم می دانند از دبیران آموزش و پرورش شهر اصفهان شرکت کننده در این پژوهش که با پاسخ 

ا از نظرات خود بهر ه مند نمودند تشکر و های صادقانه خود ما را این تحقیق یاری دادند و با شرکت در جلسه مصاحبه ما ر

 قدرانی نمایند. 
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