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چكیذه:

اظ هؿبئل هْن زض حَظُ آهَظـ تَؾؼِ ضٍیٌطزّبی اثطثرف زض كطآیٌس یبززّی-یبزگیطی اؾت .زض ؾاب
ّبی اذیطآهَظـ ّبی الٌتطًٍیٌی ضقس كعایٌسُ ای زاقتِ ثِ گًَِ ای ًِ زض حب خبیگعیي قسى قایَُ
ّبی آهَظـ ؾٌتی هی ثبقس .تحویوبت اذیط ًكبى هی زّس ًِ ایي ًَع آهاَظـ ًیاع زاضای هحاسٍزیت
ّبی ذبنی ًظیط ػسم اهٌبى تؼبهالت ضٍ زض ضٍ ،تبذیط زض اضائِ ثبظذَضز ٍ ًبّف اًگیاعُ كطاگیاطاى ثاطای
هغبلؼِ هَاز آهَظقی ثطذظ هی ثبقس .ایي ضٍـ ًوی تَاًس ثِ عَض نطف خبیگعیي قیَُ ّبی آهَظـ ّب
ی ؾٌتی قَز ثطایي اؾبؼ ٍثب تَخِ ثِ هعایب ٍ هؼبیت ّطزٍ ضٍـ آهَظقی ،هترههبى ثط ایي ثبٍضًس ًاِ
ثبیس ایي زٍ ضٍیٌطز ضا تطًیت ًوَز ٍ اظهعایبی ّط زٍ ضٍـ اؾتلبزُ ًطز.لصا هوبلِ حبضاط ضاوي ثطضؾای
چگًَگی پیسایف یبزگیطی تطًیجی ثب اضائِ هلبّین  ،هس ّب ٍ هطاحل عطاحای آى ،ثاِ زًجاب قٌبؾابیی
ػَاهل ًلیسی هَكویت زض كطآیٌس یبزگیطی اؾتً .تابیح پاػٍّف ّاب ًكابى زاز ًاِ ضٍیٌاطز یابزگیطی
تطًیجی ضوي زاضا ثَزى هعیت ّبی ّطزٍ ضٍیٌا طز آهاَظـ ؾاٌتی ٍ الٌتطًٍیاي  ،های تَاًاس ثاب ایدابز
ثبظذَضز ؾطیغ اظ خبًت هسضؾبى ثِ كطاگیطاى  ،اكعایف تؼبهالت اًؿابًی ٍاًؼغابف پاصیطی زض آهاَظـ ٍ
ّوچٌیي ًبّف ّعیٌِ ّبی هبلی ،زض ًظبم ّبی آهَظقی ٍ تَؾؼِ قجٌِ ّبی یبزگیطی زض اٍلَیت ثبقس.
ثٌبثطایي یبزگیطی تطًیجی ایي اهٌبى ضا كطاّن هی آٍضز ًِ كؼبلیات ّابی آهَظقای ثاب ّعیٌاِ  ،ظهابى ٍ
ضیؿي ًوتطی ثِ كطاگیطاى اضائِ گطزز.
کلمات کلیدی

یبزگیطی تطًیجی ،آهَظـ ؾٌتی ،آهَظـ الٌتطًٍیي ،كطآیٌس یبززّی-یبزگیطی
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مقدمه

ّعاضُ ؾَم هیالزی ،ػهط تـییط ٍ تحَالت قتبثٌسُ اؾت ٍ خْبى اهطٍظقسیسا تحت تبثیط تـییطات
تٌٌَلَغیي هطاض زاضز .یٌی اظ حَظُ ّبیی ًِ ثِ قست تحت تبثیط ایي تـییطات هطاض گطكتِ اؾت ،حَظُ آهَظـ
ٍیبزگیطی اؾت  .ثِ عَضی ًِ اهطٍظُ  ،آهَظـ الٌتطًٍیٌی یٌی اظپَیبتطیي ضٍـ ّبی هغطح ثطای اضایِ ذسهبت
آهَظقی زض آهسُ اؾت] ٍ [4هَكویت كطاگیطاى زض زًیبی اهطٍظ ًِ ،تٌْب هؿتلعم هْبضت ّبی زاًكگبّی اؾبؾی اؾت،
ثلٌِ ًیبظهٌس هْبضت ّبی اختوبػی ٍ هكبضًتی ،هْبضت ّبی ذَز تٌظیوی زض یبزگیطی ،هْبضت ّبی حل هؿألِ ،ثطهطاضی
اضتجبط ثِ نَضت ضٍاى زض ّط ؾجي ٍ ثب ّط ضؾبًِ ،هْبضت ّبی ضایبًِ ای ٍ كٌی ًیع ّؿت]ّ. [15وبى گًَِ ًِ ؾًَگ(1
 )2005اظْبض هی زاضز ثب ضقس ٍ تَؾؼِ هساٍم كٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ،اًَاع زاًكی ًِ تَؾظ كطاگیطاى ًؿت هی
قَز ٍ قیَُ ّبیی ًِ آًْب ثطای ًؿت زاًف اظ آى اؾتلبزُ هی ًٌٌس ،هتٌَع ٍ هتلبٍت هی گطزز ]. [25ثطایي اؾبؼًَ ،ع
یبزگیطی كطاگیطاى هتٌَع قسًُ ،ظبم آهَظقی ًیع گًَبگَى ذَاّس ثَز ٍ اظ ایي لحبػ هؤؾؿبت آهَظقی ثبیس تالـ
هساٍهی ثطای ًبضثطز كٌبٍضی اعالػبت ٍاضتجبعبت اًدبم زٌّس .اظ هیبى قیَُ ّبی گًَبگَى كٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت،
ضٍیٌطز یبزگیطی تطًیجی ًِ ،2یبزگیطًسگبى ضا اظ هحسٍزیت ظهبى ٍ هٌبى ضّبیی هی ثركس ،هَضز تَخِ ٍیػ ُ ای ٍاهغ
قسُ اؾت .زضٍئیي )2005(3ثیبى هی زاضز اثعاضّبی یبزگیطی الٌتطًٍیٌی ایي هعیت ضا ثطای كطاگیطاى كطاّن هی آٍضز تب
ثتَاًٌس ّن ثِ نَضت كطزی ٍ ّن ثِ نَضت گطٍّی یبز ثگیطًس.لصا زض ایي پػٍّف ضوي هطٍضی ثط یبزگیطی تطًیجی ٍ
خٌجِ ّبی هرتلق آى ،ػَاهل ًلیسی هَكویت یبزگیطی تطًیجی زض كطآیٌس آهَظقی هَضز ثحث هطاض هی گیطز]. [11
مروری بر چگونگی شكل گیری یادگیری ترکیبی

زض اٍاذط زِّ  90زض ؾطتبؾط خْبى توبهی اكطازی ًِ ثِ ًَػی ثب هوَلِ آهَظـ زضگیط ثَزًس خلت حَلی
ػظین زض ؾیؿتن آهَظقی ثِ ًبم آهَظـ الٌتطًٍیٌی قسًس ایي تحَ ثِ زلیل ثطذَضزاضی اظ اهٌبًبت ٍؾیغ كٌبٍضی ضٍظ
ٍ كبضؽ ثَزى اظ هحسٍزیت ّبی ظهبى ٍ هٌبى ضاُ حل ذَثی ثطای ثؿیبضی اظ هكٌالت آهَظـ ؾٌتی ثِ ًظط هی ضؾیس ثب
ایي ٍخَز ٍاهؼیتی ًِ اهطٍظ هی تَاى ثِ آى اقبضُ ًطز حبًی اظ ًبثبلؾ ثَزى ایي ًَع آهَظـ اؾت]ٍٍ. [1زیل4هؼتوس
اؾت ًِ پطٍغُ ّبی یبزگیطی الٌتطًٍیٌی ثب ّوبى ؾطػتی ًِ اٍج گطكتِ ٍ گؿتطـ یبكتٌس ثب قٌؿت هَاخِ قسًس ٍ
ثؿیبضی اظ پطٍغُ ّبی هؼطٍف ٍ گؿتطزُ ًِ پیكگبم ثَزُ اًس زچبض ٍضقٌؿتگی قسُ اًس ٍ ثط هتَى پػٍّكی زضثبضُ
قٌؿت یبزگیطی الٌتطًٍیٌی ثیف اظ پیف اكعٍزُ هی قَز]. [27ثِ ًظط هی ضؾس ًِ ایي اهط زض ًكَض هب ًیع قسم هی
ًٌس ٍ پطٍغُ ّبی یبزگیطی الٌتطًٍیٌی آى عَض ًِ ثبیس ٍ قبیس ًتَاًؿتِ اًس هَثط ٍ اثطثرف ثبقٌس ًِ زلیل آى ضا ػَاهل
هرتلق هی زاًٌس شًط ًطز .ضحیوی زٍؾت ًیع زض پػٍّكی ًِ تحت ػٌَاى "تدطثِ پطٍغُ ای یبزگیطی الٌتطًٍیٌی
چگًَِ ثَزُ اؾت؟" ثِ ایي اهط زؾت یبكت ًِ زض ؾب ّبی اذیط قبّس قٌؿت پطٍغُ ای یبزگیطی یبزگیطی الٌتطًٍیٌی
ثَزُ این ًِ ٍی ثِ زالیل قٌؿت ایي پطٍغُ ّب ضا زض ضٍیٌطزّبیی ّوچَى ضٍیٌطزّبی هسیطیتی ،ضٍیٌطزّبی هجتٌی ثط
ًیبظّب ،ضٍیٌطز الٌتطًٍیٌی ٍ ضٍیٌطز هجتٌی ثط یبزگیطی زؾتِ ثٌسی ًطزُ اؾت ٍ هؼتوس اؾت ًِ ثسى زضًظط گطكتي
هَللِ ّبی اؾبؾی یبزگیطی آزهیً ،بضثطز خسیستطیي ٍ پیكطكتِ تطیي كٌبٍضی ّبً ،بضی ثیَْزُ اؾت ٍ نطكب اؾتلبزُ
ًطز تجلیـبتی ذَاّس زاقت تب ایٌٌِ اؾتلبزُ آهَظقی زاقتِ ثبقس] [2ثٌبثطایي یبزگیطی الٌتطًٍیٌی ًیع هحسٍزیت ّبیی
قبهلً :جَز ثطذَضزّبی حضَضی ٍ ضٍزضضٍ ،اهٌبى ًٌبضُ گیطی هربعجیي آهَظـ ثب ًطخ ثبالً ،یبظهٌس ثَزى ثطذی اظ
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ًبضّبی تیوی ثِ حضَضی زاًكدَیبى ثِ نَضت ّوعهبى ،هحسٍزیت ّبی احتوبلی ثط اثط ًوجَزّب پٌْبی ثبًس
اتهب ثِ قجًٌِ ،یبظهٌس ثَزى ثِ ظهبى ٍ ّعیٌِ ثیكتط ثطای تؿلظ آهَظـ زٌّسگبى ثط كٌبٍضی اضائِ آهَظـ ػالٍُ ثط
هحتَای
زضؾی .اهٌبى ایدبز یبزگیطی پیَؾتِ ٍ تؼبهلی ،توَیت هساذلِ كؼب زض ضًٍس آهَظـ ،توَیت اضتجبط ٍ ّوٌبضی
تَؾظ اًدوي ّبی ایٌتطًتی ثِ نَضت الٌتطًٍیٌی ،هؿتول ثَزى آهَظـ اظ هحسٍزیت ظهبى ٍ هٌبى ذبل ،اؾتلبزُ اظ
هَلتی هسیب ،اهٌبى ثطگعاضی آظهَى ثطذظ اظ هعیت ّبی ایي قیَُ اؾت]. [1
ثٌبثطایي ثب تَخِ ثِ ایي ًِ آهَظـ ّبی الٌتطًٍیٌی ًیع زاضای هحسٍزیت ّبی ذبل ذَز هی ثبقٌس هی تَاى
ًتیدِ گطكت ًِ آهَظـ ّبی الٌتطًٍیٌی ثب ٍخَز توبم هعایبیی ّن ًِ زاضًس ًوی تَاًٌس ثِ عَض نطف خبیگعیي آهَظـ
ّبی ؾٌتی قًَس ٍ ایٌدبؾت ًِ هترههیي اهَض آهَظقی هؼتوسًس ًِ ثبیس ضٍیٌطزّبی آهَظقی ضا ثبّن تطًیت ٍ اظ
ًوبط هَت ّطزٍ ضٍـ (آهَظـ الٌتطًٍیٌی ٍ ؾٌتی) ؾَز خؿت ٍ ثب ضٍیٌطز آهَظـ تطًیجی هی تَاى هعیت ّبی ّط
زًٍَع آهَظـ الٌتطًٍیٌی ٍ ؾٌتی ضا زاقت.
مفهوم یادگیری ترکیبی

یبزگیطی تطًیجی ثِ هَج ؾَم اظ آهَظـ ّبی هدبظی اقبضُ زاضز .هَج اٍ قبهل یي ضٍـ آهَظقی یي
عطكِ هبًٌس اضائِ آهَظـ اظ عطین ضازیَ ٍ تلَیعیَى ثَز ،هَج زٍم قبهل تٌٌَلَغی ّبی نطف ،هبًٌس یبزگیطی هجتٌی ثط
ٍة ٍ یبزگیطی هجتٌی ثط ًبهپیَتط ثَز ٍ ،زض حبلی ًِ اًتظبض هی ضكت ًِ آهَظـ ّبی الٌتطًٍیي ّوِ ضٍـ ّبی
آهَظقی گصقتِ ضا اظ ثیي ثجطًس هَج ؾَم ثِ ًبم یبزگیطی تطًیجی ظبّطقس ًِ زض آى ضٍـ ّبی آهَظقی ثبّن تطًیت
قسُ ٍ قبهل ضٍقی ثطای ثیكیٌِ ؾبظی هعیت ّبی ضٍـ ّبی آهَظقی ضٍ زض ضٍ ٍ تٌٌَلَغی ّبی چٌسگبًِ قسًس ]. [9
ثِ ع َض ًلی تؼبضیق كطاٍاًی اظ ایي ًَع یبزگیطی اضائِ قسُ اؾت ًِ زض ظیط ثِ چٌس هَضز اظ آًْب اقبضُ ذَاّین
ًطز.یبزگیطی تطًیجی آهَظقی اؾت ًِ هٌبًیعم ّبی هرتلق ػطضِ یبزگیطی ضا اؾتلبزُ ًطزُ تب ضاُ حل ّبی ًلی
آهَظـ ضا ثسؾت آٍضز زض ایي ًَع آهَظـ ّط آًچِ ثِ هربعت ًوي ًٌس زاًف ٍ هْبضت ضا ثْتط ثیبهَظز هی تَاى
اؾتلبزُ ًطز هبًٌس ًطم اكعاضّبی چٌسضؾبًِ ایً ،تبة ّب ،توطیي ّبی ذبضج اظ ًتبة ٍّ ...وچٌیي ایي ًَع یبزگیطی ثِ
اؾتلبزُ ًٌٌسگبى اظ آى ایي اهٌبى ضا هی زّس ًِ ثیي ّعیٌِ ّبی آهَظـ ٍ ظهبى پیكطكت ایي ثطًبهِ تؼبز ثطهطاض ًطزُ
ٍ ًتبیح ذَثی اظ ًبض ذَز ثگیطًس .هٌبًیعم ّبی ػطضِ یبزگیطی ًِ هی تَاًس زض یبزگیطی تطًیجی اؾتلبزُ قَز ػجبضتٌس
اظ ًالؼ ّبی زضؼ ؾٌتیً ،الؼ ّبی زضؼ هدبظی ،تؼلین ٍ آهَظـ ایٌتطًتی ،آهَظـ ًبهپیَتط هساض ،آهَظـ قجٌِ
هساض ،ضاٌّوبی هغبلؼِ ٍ ًتبة ًبض ،آظهبیكگبُ ّبی ایٌتطًتی ،آظهَى ّبی توطیٌی ،گطٍُ ّب ٍ اًدوي ّبؾت]. [5زیبى
ٍیلؿَى )2005(5زض ًتبة ذَز تحت ػٌَاى "یبزگیطی تطًیجی" هی گَیس اظ آًدبیی ًِ ّسف ّطًَع آهَظـ ثبیس
هغبثن ثب ًیبظ قـلی ثبقس هب تؼطیق ظیط ضا اضائِ هی زّین:
اؾتلبزُ اظ هَثطتطیي ضاُ حل ّبی آهَظقی ثِ ًبضثطزُ قسُ زض یي حبلت ّوبٌّگ ثطای زؾتیبثی ثِ اّساف
یبزگیطی ًِ ثتَاًین زض قـلوبى هَكن قَین]ّ. [12وچٌیي عجن ًظط ٍالیتبى )2002(6یبزگیطی تطًیجی یي ضٍـ
یبگیطی اؾت ًِ ًِ زض آى تطًیجی اظ ٍؾبیل اضتجبعی هرتلق ثب كي آٍضی ّبیی ّوچَى یبزگیطی الٌتطًٍیي ،پكتیجبًی
الٌتطًٍیي ،زٍضُ ّبی هجتٌی ثط ٍة ٍ ،قیَُ ّبی هسیطیت زاًف ثطای آهَظـ اؾتلبزُ هی قَز ]. [24
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پطًٍتط ) 2003(7یب اضبكِ ًطزى ثؼس تسضیؽ ٍ ؾجي ّبی یبزگیطی یي تؼطیق ٍؾیؼتط اظ یبزگیطی تطًیجی
اضائِ زازُ اؾت اظ ًظط اٍ یبزگیطی تطًیجی اظ تطًیت هَثط ضٍـ ّبی اضائِ آهَظقی هرتلق ،هس ّبی تسضیؽ ٍ ؾجي
ّبی یبزگیطی تكٌیل قسُ اؾت]. [21
8
اهب ٍؾیؼتطیي تؼطیق اظ یبزگیطی تطًیجی ضا زضیؿٌَ ( )2002اضائِ زازُ اؾت عجن ًظط اٍ یبزگیطی تطًیجی
چْبض ّسف هرتلق هغبثن ثب اّساف هرتلق زاضز ًِ ػجبضتٌس اظ -1 :تطًیت ضٍـ ّبی تٌٌَلَغی هجتٌی ثط ٍة ثطای
زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظقی  -2تطًیت اًَاع ضٍیٌطزّبی پساگَغی ثطای تَلیس ٍ ثْیٌِ ًطزى ثطًٍساز یبزگیطی ثب یب ثسٍى
تٌٌَلَغی آهَظقی -3 .تطًیت ّط قٌل اظ تٌٌَلَغی آهَظقی ثب آهَظـ چْطُ ثِ چْطُ ٍ هطثی هحَض -4 .تطًیت
تٌٌَلَغی آهَظقی ثب ٍظبیق قـلی ٍاهؼی ثطای ثَخَز آٍضزى یي تبثیط یبزگیطی ّوبٌّگ ثیي یبزگیطی ٍ ًبض]. [13
ثبتَخِ ثِ تؼبضیق كَم ثطًبهِ ّبی یبزگیطی تطًیجی هوٌي اؾت زض ثطگیطًسُ قٌل ٍ اثعاضّبی هتٌَػی اظ
یبزگیطی ثبقس هبًٌس ًالؼ ّبی هدبظیً ،الؼ ّبی ٍاهؼی اؾتلبزُ اظ ًطم اكعاضّبی ًوٌی زض كطآیٌس آهَظـ ،قیَُ ی
ذَزثْجَزی ،زٍضُ ّبی آهَظقی ه جتٌی ثط ٍة ،ؾیؿتن ّبی الٌتطًٍیي پكتیجبًی ػولٌطز ،تطًیت هحیظ ًبض ثب ٍظبیق
ٍ ؾیؿتن هسیطیت زاًف اؾت اهب آًچِ زض ایي هیبى اّویت زاضز ایي اؾت ًِ ایي قیَُ ّب ٍ اثعاضّب ضا ثِ قٌلی هٌبؾت
ٍ هغبثن ثب هَهؼیت ٍ قطایظ كطاگیط ثب ّن تطًیت قَز ٍ ثٌبض گطكتِ قَز تب ثتَاًس زض ًوتطیي ظهبى هوٌي هیعاى
ثبظزّی ضا زاقتِ ثبقس]. [3
مذل های یادگیری ترکیبی

اگطچِ یبزگیطی تطًیجی یي ضًٍس ًؿجتب خسیس آهَظـ اؾت ٍلی هحووبى ٍ هطثیبى هغبلؼبتی ضا ثطای عطاحی
چبضچَة یب هس ّب ثطای اثطثركی یبزگیطی تطًیجی اًدبم زازًس اًثط هس ّبی یبزگیطی تطًیجی ضٍی تطًیجی اظ ضٍـ
ّب ٍ اثعاض آهَظقی هتوطًع آهَظـ ضا ًكبى زٌّس .ثیلَاؾٌی ٍ هتؿلق )2003(9یي هس یٌپبضچِ زض ظهیٌِ یبزگیطی
تطًیجی اضائِ ًطزًس ًِ ایي هس اظ 3حَظُ ؾبذتِ قسُ اؾت :الق-یبزگیطی ة -پكتیجبًی ػولٌطز ج -هسیطیت زاًف.
زض ایي هس حَظُ یبزگیطی ضا هساذالت آهَ ظـ ؾٌتی پَقف زازُ اؾت .ثطای ثْجَز هْبضت ّب ٍ زاًف ٍ ثطای ّسایت
هَثط ًبضّب ایي هس اؾتلبزُ اظ آهَظـ ّبی ًالؾی ٍ اثعاضّبی یبزگیطی ّوعهبى ٍ ًبّوعهبى ٍ ذَز كطاگیطی اظ عطین
ضؾبًِ ّبی هؼوَلی هثل ؾی زی ضام ،آهَظـ ّبی ضوي ذسهت ٍ تطًیجی اظ ضٍـ ّبی آهَظـ ؾٌتی ٍ هجتٌی ثط ٍة
ضا پیكٌْبز هی زّسًَ .یؿٌسگبى هؼتوسًس ًِ ًؿجت ثِ حَظُ پكتیجبًی ػولٌطز ًوي ّب ثبیس زض ظهبى هَضز ًیبظ ٍ اظ
عطین هطثیگطی ٍ ضاٌّوبییً ،وي ّبی آى الیي ٍ اثعاضّبی ؾیؿتن پكتیجبًی ػولٌطز الٌتطًٍیي اضائِ قًَس ،آى ّب
ّوچٌیي ثیبى ًطزًس ًِ زض ؾَهیي حَظُ ًِ هسیطیت زاًف اؾت ًیبظّبی ػولٌطزی ثبیس اظ عطین اؾٌبز ًلیسی،
زایطًتَضی ّبی ترههی ،پبیگبُ زازُ زضٍؼ آهَذتِ قسُ،لیؿتی اظ ثْتطیي تدبضة ٍ گطٍُ ثٌسی خَاهغ ًكبى زازُ
قَز.ثطای ًبضثطز ایي هس ًیع  3هطحلِ هتَالی پیكٌْبز قسُ اؾت ًِ ػجبضتٌس اظ -1 :قٌبؾبیی هوهَز ٍ اّساف ػولٌطز
 -2اؾتلبزُ اظ اثعاضّبی ػولٌطز ٍ یبزگیطی اظ ّط  3حَظُ  -3اًساظُ گیطی ذطٍخی ػولٌطز اظ ثِ ًبضگیطی ایي هس ]. [8
یٌی زیگط اظ هس ّبی یبزگیطی تطًیجی هس  8ثؼسی ذبى 10اؾت ًِ ثِ ػٌَاى ضاٌّوبیی ثطای عطاحی ،
تَؾؼِ ،اضائِ ،ازاضُ ٍ اضظیبثی ثطًبهِ ّبی یبزگیطی تطًیجی اضائِ هی قَز .ایي چبضچَة عطاحبى آهَظقی ضا هبزض هی ؾبظز
ًِ ؾَاالت نحیح ٍ ثدب ثپطؾٌس ٍ كطآیٌس تلٌطقبى ضا ؾبظهبى زّی ًٌٌس ظهبًی ًِ زض حب ثطًبهِ ضیعی یي ثطًبهِ
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یبزگیطی تطًیجی ّؿتٌس ٍ ایي هس قبهل  8ثؼس اؾت ًِ ػجبضتٌس اظ -1 :ثؼس پساگَغیٌی  -2تٌٌَلَغیٌی -3
عطاحی  -4اضظقیبثی  -5هٌجغ پكتیجبًی  -7اذالم  -8ثؼس ًْبزی]. [18
هس تطًیجی زیگط هس  4ثؼسی  IBMاؾت .هحووبى زض قطًت IBMتحوین ٍؾیؼی ضا ضٍی اثطثركی
ضٍیٌطز ّبی یبزگیطی اًدبم زازًس ٍ ثطاؾبؼ ایي تحوین زضیبكتٌس ًِ ّوٌبضی ضٍقی اؾت ًِ هیعاى ًگْساضی (یبز
زاضی) زض یبزگیطی ضا تبهیي هی ًٌس ٍثط اؾبؼ ًتبیح ایي تحوین آى ّب یي هس  4ثؼسی ضا عطاحی ًطزًس ًِ یبزگیطی
الٌتطًٍیٌی خسیس تطًیت هی ًٌس ٍ چبضچَة آى قبهل  4ثرف پبیِ ای اؾت ًِ ػجبضتٌس اظ -1 :یبزگیطی ثِ ٍاؾغِ
اعالػبت  -2یبزگیطی ثِ ٍاؾغِ تؼبهل  -3یبزگیطی ثِ ٍاؾغِ ّوٌبضی  -4یبزگیطی ثِ ٍاؾغِ ًظن ٍ تطتیت]. [17
هس یبزگیطی تطًیجی  ًِ COI11ثِ ٍؾیلِ گبضیؿَى ٍ ٍاغى )2007(12عطاحی قسُ اؾت ایي ًَیؿٌسگبى
اظْبض هی زاضًس ًِ یبزگیطی تطًیجی ثبیؿتی هَخت ایدبز آگبّی اظ عیق ٍؾیؼی اظ گعیٌِ ّبی عطاحی اًؼغبف پصیط ٍ
تالـ اًدبم ًبضّب ثِ نَضت هتلبٍت قَز .چبضچَة  COIضٍی  3ػٌهط اؾبؾی ثطای تدطثیبت آهَظقی توطًع ًطزُ
اقت ًِ ػجبضتٌس اظ:
-1حضَض قٌبذتی()Cognitive Presence
-2حضَض اختوبػی()Social Presence
-3حضَض تسضیؽ(. [16] )Teaching Presence
فرآینذ طراحی یادگیری ترکیبی
عطاحی یي زٍضُ آهَظـ تطًیجی ًیبظهٌس ًبض گطٍّی ٍ یي تین هترهم اؾت ًِ ًؿجت ثِ ظٍایبی ایي
ضٍیٌطز آهَظـ اقطاف ًبهل زاقتِ ثبقس ٍ اظ آًدبیی ًِ ػٌبنط تكٌیل زٌّسُ ایي آهَظـ هتؼسز ٍ ضًسام چِ اظ لحبػ
هحتَا ٍ چِ اظ لحبػ هیعاى ٍ ظهبى ثٌبضگیطی ،اظ اّویت ٍیػُ ای ثطذَضزاض ایت .ثٌبثطایي عطاحی آى ثبؾس اظ زهت ٍیػُ
ای ثطذَضزاض ثبقس] . [1یٌی اظ هس ّبی هغطح زضعطاحی ایي ًَع آهَظـ هس ثَلت پطٍف 13هی ثبقس ایي هس تَؾظ
كطاًي خی تطٍّب )2002(14عطاحی قسُ اؾت ٍ قبهل  12هطحلِ اؾت ًِ شیال ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت.
 –1خوغ آٍضی اعالػبت اؾتبًساضز زض ظهیٌِ ًیبظّی آهَظقیّ،وبى گًَِ ًِ عطاحی یي زٍضُ ًالؾی ثبیس ثب
تَخِ ثِ زض ًظط گطكتي ػٌَاى ،ػولٌطز هربعجبى ،هَهؼیت هٌبًی آى ّب،تؼساز ًل آى ّب ٍ چبضچَة ظهبًی ثطای اًدبم
ایي ًبض ،هیعاى ػالهِ هٌسی هربعجبى ثِ هحتَای آهَظقی ،كؼبلیت ّبی آهَظقی هكبثِ یب ؿیطهكبثِ زض گصقتِ ،ایي اهط
ًِ چِ چیعی ًیبظ اؾت ًِ اى ّب ثِ ػٌَاى ًتیدِ ی آهَظـ یبز ثگیطًس ٍ هحسٍزیت ّبی هَثط زض ّط خٌجِ اظ آهَظـ
ّبی ًالؾی اظ عطاحی گطكتِ تب اضائِ ثبیس زض ًظط گطكتِ قَز ثطای ثطای عطاحی یي زٍضُ آهَظـ تطًیجی ًیع توبهی
ایي هطاحل ثبیس زض ًظط گطكت.
 -2تَخِ ثِ هوهَز اظ آهَظـ ٍ پبؾد ثِ ایي ؾَا ًِ هربعجبى هب زهیوب چِ یبكتِ ّبیی ضا ثبیس ثِ ػٌَاى
ًتیدِ آهَظـ ثساًٌس .ثطای ایي هٌظَض یي لیؿت ًِ زض آى ثطٍى زازّب یب اّساف یبزگیطی ًَقتِ قسُ ثبیس ثِ زهت تْیِ
ًطز ٍ ثِ ًظط هربعجبى هب زهیوب چِ یبكتِ ّبیی ضا ثبیس ثِ ػٌَاى ًتیدِ آهَظـ ثساًٌس .ثطای ایي هٌظَض یي لیؿت ًِ زض
آى ثطًٍسازّب یب اّساف یبزگیطی ًَقتِ قسُ ثبقس ثبیس ثِ زهت تْیِ ًوَز ٍ ًظط هربعجبى ضا خلت ًطز .هجل اظ ضكتي ثِ
هطحلِ ثؼسی اظ تبییس لیؿت اّساف یبزگیطی تَؾظ تهوین گیطًسگبى ،تبثیطگصاضاى ٍ ّوِ اػضبی تین عطاحی هغوئي
قَیس چَى اگط زض یي هطحلِ اّساف ًبزضؾت ٍخَز زاقتِ ثبقس هغؼب زض هطحلِ ثؼس ًیع اقتجبُ ضخ ذَاّس زاز.
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 -3ثطاؾبؼ اّساف تبییس قسُ یبزگیطی ثبیس عطح ًلی(ضئَؼ هغبلت) هَضَػبت ٍ ظیطهدوَػِ ضا هكرم ًطز
ٍ ثِ هربعجبى اضائِ ًوَز .اؾبؾب قوب ٍ ّطیي اظ اػضبی تین ثبیس هبزض ثبقیس تب ثِ ایي ؾَا پبؾد زّیس ًِ اگط
هربعجبى هبزض ثبقٌس تب ایي اّساف ضا تحون ثركٌس چِ چیعی زهیوب ًیبظ اؾت تب هب پَقف زّین؟ ٍ ذطٍخی اظ ایي
هطحلِ ًیع ثبیس زهین ،خبهغ ٍ زاضای تؼییي تَالی هٌغوی ثبقس.
 -4زض ًٌبض ّط یي اظ ضئَؼ هغبلت ًَع كؼبلیت یبزگیطی ًِ ثْتط هبزض اؾت تب هحتَا ضا ثِ هربعجبى زض
هحیظ ًالؼ زضؼ ؾٌتی اضائِ زّس شًط قَز .كطو هٌغوی ثطای كؼبلیت ّبی یبزگیطی زض ایي هؿیط ثطای كطآیٌس
عطاحی زض ّط زٍ كؼبلیت ّبی ًالؾی ٍ آًالیي اؾت.
 -5ایدبز ٍ تَؾؼِ اؾتطا تػی اًتوب یبزگیطی ثب تبًیس ثط آًچِ هجل ،زض عَ ٍ ثؼس اظ آهَظـ هی تَاًس نَضت
پصیطز تب آهَظـ ضا زض هربعت ذَز تبثیطگصاض ًٌس .ایي هطحلِ یي هطحلِ حؿبؼ اؾت ًِ اؿلت ًبزیسُ گطكتِ هی قَز.
اگط آهَظـ اظ هٌبى یبزگیطی ثِ هحل ًبض اًتوب پیسا ًٌٌس ؾطهبیِ گصاضی ثط ضٍی آهَظـ ثبظزّی ًرَاّس زاقت.
 -6ایدبز ٍ تَؾؼِ اؾتطاتػی اضظقیبثی ثب تبًیس ثط ایي ًِ چگًَِ اثطثركی آهَظـ هی تَاًس تكریم زازُ
قَز .هطٍضی ثِ گصقتِ كؼبلیت ّبی یبزگیطی (هحتَا ٍ ضئَؼ كؼبلیت ّبی یبزگیطی) هی تَاًس ثِ قوب زض خَاة زازى ثِ
ایي ًَع اظ ؾَاالت اضظقیبثی ًوي ًٌس -1:چگًَِ زضخِ ّسف هربعجبى اظ یبزگیطی ٍ تـییطات ضكتبضی آى ّب ضا اًساظُ
گیطی هی ًٌیس؟  -2ثب تَخِ ثِ هبّیت آهَظـ چگًَِ هی تَاى تبثیط آى ضا زض ؾبظهبى ّب تییي ًطز؟  -3چِ هوساض ثؼس
اظ اضائِ آهَظـ ثبیس نجط ًطز تب اثطات آى ثط ضٍظی ؾبظهبى ّب هكرم ثكَز؟
-7قٌبؾبیی ٍ خوغ آٍضی ّطگًَِ هساضًی ًِ هوٌي اؾت خْت ایدبز ٍ گؿتطـ زٍضُ زض آیٌسُ هَضز ًیبظ
ثبقس.ػالٍُ ثط ایي خعئیبت ّوِ هَضَػبت ٍ ظیطهدوَػِ ّب (هحتَا ٍ ضئَؼ كؼبلیت ّبی یبزگیطی) ٍ ّوچٌیي اضائِ یي
لیؿت ذطیس ظ هَاز هطثَعِ ًِ هوٌي اؾت زض حب حبضط ًیع ٍخَز زاقتِ ثبقس ثبیس ًكبى زازُ قَز.ثٌبثطایي زض ایي
هطحلِ ثبیس گعاضقبت هطثَط،هدالت ٍ ًتبة ّبٍ،یسئَّب ،ؾی زی ٍ ثطًبهِ ّبی آهَظقی ًِ هی تَاًس ثِ عَض ثبلوَُ ثطای
ضكغ ًیبظّب ،هٌبثغ هبلی ٍ ظهبى ضا شذیطُ ًٌس تؼییي ًٌیس.
 -8ؾبظهبى زّی ّوِ ثطٍى زازّبی حبنل اظ كطآیٌس آهَظـ هَضزًظط ًِ هٌتْی ثِ عطاحی ؾٌس آهَظقی هی
قَز ًِ هی تَاًس زض آیٌسُ ثِ ػٌَاى یي عطح اٍلیِ هَضز اؾتلبزُ هطاض گیطز.
 -9اؾتلبزُ اظ ؾٌس عطاحی آهَظقی ،تكریم ػٌبنط هَخَز زض زاذل هحتَا ٍ یب ضئَؼ كؼبلیت ّبی یبزگیطی
ثطای اضائِ ثِ نَضت آًالیي.ثبتَخِ ثِ ایي ًِ ّسف ّطزٍ ًَع آهَظـ ؾٌتی ٍ آًالیي اؾت اضائِ یي آهَظـ هَثط ٍ
ًبضآهس ثِ ٍؾیلِ تطًیت آهَظـ آًالیي ثب تؼبهالت اؾبؾی چْطُ ثِ چْطُ زض ًالؼ زضؼ كطاّن هی قَز.
 -10اضائِ عطح ثِ توبهی اكطازی ًِ ثِ ًحَی زض ایي ًَع آهَظـ زذیل ّؿتٌس ٍ ؾپؽ خوغ آٍضی
ثبظذَضزقبى ٍ اؾتلبزُ اظ ًظطات ٍ پیكٌ ْبزات آى ّب ثطای ازاهِ ًبض.گطكتي ضوبًت اظ حبهیبى هبلی عطح ،تهوین
گیطًسگبى ،هترههبى هحتَا ٍ زیگطاى زض ایي هطحلِ اظ كطآیٌس حیبتی اؾت.
 -11هكَضت ثب كطاّن آٍضًسگبى ؾؿیؿتن آهَظـ تطًیجی ثب ػٌَاى ًطزى هحتَای آهَظقی ،اؾتلبزُ اظ هٌبثغ
زاذلی،اكعایف ًبضایی آهَظـ ٍ زؾ تطؾی ثِ آى زض ّط ظهبى هوٌي،ثْیٌِ ؾبظی ًبهل ظهبى ّبی ترهیم زازُ قسُ ثِ
آهَظـ ّبی ًالؾی ٍ حهَ اعویٌبى اظ زؾت یبثی ثِ ثْتطیي ًتیدِ.
 -12پؽ اظ اًتربة تبهیي ؾیؿتن آهَظـ تطًیجی ،اضائِ هدسز عطح ًْبیی ثِ توبهی زؾت اًسضًبضاى آهَظـ
ٍ اؾتلبزُ اظ پیكٌْبزات ٍ ًظطات آى ّب ٍ .زض پبیبى ایي هطحلِ هعایبی ثبلوَُ آهَظـ تطًیجی ثبیس ثطای ّوِ آقٌبض قَز
].[14
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عوامل کلیذی موفقیت یادگیری ترکیبی

ّوچٌبى ًِ ضٍـ ّب ٍ ضؾبًِ ّبی هتلبٍتی ثطای تسضیؽ ٍ یبگیطی ٍخَز زاضز ،یبزگیطًسگبى هرتلق ثب ًیبظّب
ٍ ػولٌطزّبی هرتلق ًیع ٍخَز زاضًس ٍ عطاحی ضؼیق تط زض یي هحیظ تطًیجی ،زض هوبیؿِ ثب یي ضٍـ اضائِ
تٌْب،هٌدط قَز.ثٌبثطایي ثطای اثطثرف ثَزى یي زٍضُ یبزگیطی تطًیجی ،عطاحبى آهَظقی ٍ ثطًبهِ ضیعاى آهَظقی ٍ
زضؾی ٌّگبم عطاحی ایي زٍضُ ّب ،ثبیس انَ ٍ هَاًیٌی ضا هسًظط هطاض زٌّس:
 – 1عطاحی تطًیت :یي زٍضُ تطًیجی عطاحی قسُ ذَة اظ ضٍـ ّبی تسضیؽ هی تَاًس تدبضة یبزگیطی
زضذَض ثطای اًثط كطاگیطاى كطاّن اٍضز.زض عطاحی یي زٍضُ یبزگیطی تطًیجی ،هكرهبت كطاگیطاى ثبیس ثِ زضؾتی هَضز
تَخِ هطاض گیطًس ًِ ایي اهط قبهل هوساض ظهبًی ًِ آًْب ًیبظ زاضًس تب ثِ آهَظـ زؾتطؾی پیسا ًٌٌس ٍ هَاضز هطتجظ زیگط
هی قَز.
 – 2اًؼغبف پصیطی ظهبى :هبثلیت اًؼغبف ثطًبهِ ظهبًی ثطای زؾتیبثی ثِ هَكویت ،یي اهط حیبتی اؾت .زض
زؾتطؼ ثَزى ؾیؿتن ،اكطاز ضا هبزض هی قبظز تب ّط ظهبًی ًِ آهبزُ ّؿتٌس ٍ ظهبى الظم ضا زاضًس هغبلؼِ ًٌٌس.
 – 3تطًیت ضؾبًِ ّب ٍ ؾجي ّبی یبزگیطی :اًؼغبف پصیطی زض كطهت ّبی ضؾبًِ ّب ،تدبضة یبزگیطی ثْیٌِ
ضا ثط اؾبؼ الَیت ّبی كطزی كطاّن هی ًٌس .ثطای اًتربة نحیح ضٍـ ّب ٍ هبلت ّب ،ؾجي ّبی یبزگیطی ٍ ؾغح
زاًف آهَظـ هربعجبى ٍ ّوچٌیي اًگیعـ كطاگیطاى ثبیس ثِ زضؾتی هغطح قسُ ثبقس.
 – 4حوبیت اظ كطاگیطاى :ثبظذ َضز اظ خبًت هسضؾبىً ،بضقٌبؾبى هَضَع هْبضت ٍ ّوچٌیي حوبیت ّبی كٌی
ٍ اؾتساللی اظ كطاگیطاى ًیبظ اؾت تب ظطف هست  24ؾبػت ثطای آى ّب اضؾب قَز ٍ ایي پبؾد ثِ هَهغ هی تَاًس ایي
حؽ ضا ثطای كطاگیطاى كطاّن آٍضز ًِ زض پكت هحیظ آًالیي ،قرهی ٍخَز زاضز ًِ هی تَاًس ثِ آى ّب ثبظذَضز زّس ٍ
ًوي ًٌس.
 – 5پكتیجبًی اخطایی :یبزگیطی تطًیجی ًیع هبًٌس ّطتـییط هْن زیگط زض هحیظ ًؿت ٍ ًبض ٍ هحیظ ّبی
آهَظقی ًیبظ ثِ پكتیجبًی اخطایی زاضز.
 – 6هحتَاًَ :ع ٍ ًیلیت هحتَای یبزگیطی ،ثطای هَكویت یي اهط ضطٍضی اؾت .یي ثرف هْن اظ اًتربة
هحتَای هٌبؾ ت تهوین گیطی زضثبضُ ایي اهط اؾت ًِ آیب كؼبلیت ّبی یبزگیطی تَاًبیی آگبُ ًطزى كطاگیطاى ،تَؾؼِ
هْبضت ّب ٍ ایدبز قبیؿتگی ّب ضا زاضز]. [23
مسایای یادگیری ترکیبی

یبزگیطی تطًیجی هعایبی ثؿیبضی زض ثطًبهِ ّبی آهَظقی هرتلق ٍ ثطًبهِ ّبی زضؾی هساضؼ هی تَاًس زاقتِ
ثبقس .یي ثطضؾی اًدبم قسُ زض هَؾؿبت آهَظـ ػبی اًگلیؽ ًكبى زاز ًِ  %94اظ اؾبتیس زاًكگبُ هؼتوسًس ًِ یي
تطًیت اظ تسضیؽ آى الیي ٍ تسضؼ هجتٌی ثط ًالؼ زضؼ هَثطتط اظ تسضیؽ ًالؾی تٌْب اؾت ٍ ّوچٌیي  %85آى ّب
تٌٌَلَغی ّبی یبزگیطی ضا ثِ ػٌَاى ثْجَز زؾت یبثی ثِ آهَظـ هی زاًٌس]. [22
اؾگَضزح ٍ گطاّبمً ) 2003(15یع اظْبض زاقتٌس ًِ هطثیبى یبزگیطی تطًیجی ضا ثطای ثْجَز ثركیسى ثِ حَظُ
ّبیی ّوچَى پساگَغی ،زؾتطؾی ثِ زاًف ،تؼبهل اختوبػی ،حضَض قرهی ٍ ،اثطثركی ّعیٌِ ّب ثٌبض هی گیطًس
].[20چبًگ ٍ زیَیؽً )1995(16یع گعاضـ زازًس ًِ یبزگیطی تطًیجی تؼبهل ثیي زاًف آهَظاى ٍ هطثیبى ضا اظ عطین
تبالضّبی گلتگَی ًب ّن ظهبى گؿتطـ هی زّس .آى ّب ّوچٌیي زضیبكتٌس ًِ تٌٌَلَغی ّبی یبزگیطی ثبػث هی قَز

Osquthorpe
Chung & Davis

7

15
16

ايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظامهای داوشگاهی
تهران  -داوشگاه صىعتی شریف  -اردیبهشتماه 3131

شماره مقاله
3311 – QAUS

ًِ یبزگیطًسگبى ًٌتط ثیكتطی ضٍی ؾطػت یبزگیطی ،خطیبى آهَظقی،اًتربة هٌبثغ ٍ هسیطیت ظهبى زاقتِ
ثبقٌس ] [28یبزگیطی تطًیجی زض ًكبى زازى ؾجي ّبی یبزگیطی گًَبگَى ًیع هَثط اؾت ]. [8
یٌی زیگط اظ هعیت ّبی یبزگیطی تطًیجی ایي اؾت ًِ اؾتلبزُ اظ تٌٌَلَغی هطظّبی كیعیٌی ًالؼ زضؼ ضا
گؿتطـ هی زّس ،زؾتطؾی ثِ هحتَا ٍ هٌبثغ یبزگیطی ضا كطاّن هی ًٌس ٍ تَاًبیی هطثیبى ثطای زضیبكت ثبظذَضز اظ
پیكطكت یبزگیطًسگبى ضا ثْجَز هی ثركس]. [19
آتبًَـً )2010(17یع هعایبی ایي ضٍـ ضا ثِ قطح ظیط ثطقوطزُ اؾت:
 –1ثِ ٍؾیلِ تطًیجی اظ تٌٌیي ّب ٍ تٌٌَلَغی ّبی آهَظقی هرتلق یبزگیطی تطًیجی هی تَاًس هَكویت ّبی هربعجبى
ضا ثْجَز ثركس.
 –2یبزگیطی تطًیجی هی تَاًس ثطای هربعجبًی ثب قیَُ ّب ٍ ؾغَح یبزگیطی هرتلق ثِ ًبض ثطزُ قَز.
 –3یبزگیطی تطًیجی ضٍقی اؾت ثطای ًبّف ّعیٌِ ّبی آهَظؾی زض حبلت ًلی.
 –4اؾتلبزُ اظ تٌٌیي ّبی آهعقی هتٌَع ؾجت خلت تَخِ ثیكتط هربعجبى ثِ هحتَا زض حبلت ًلی هی قَز.
 –5ثِ ٍؾیلِ اؾتلبزُ ،تطًیجی اظ آهَظـ ضٍ زض ضٍ ٍ تٌٌیي ّبی آهَظقی زیگط هربعجبى اظ ّط خبیی هی تَاًٌس ثِ
آهَظـ زؾتطؾی پیساًٌٌس تب ایي ًِ هؼلن ضا ثِ نَضت حضَضی هالهبت ًٌٌس]. [26
ػالٍُ ثط توبهی هعایبی شًطقسُ ثطای یبزگیطی تطًیجی ،چیلسظ ٍ ّوٌبضاى  )2005(18زض پػٍّكی م ٍاًغ یبزگیطی
اثطثرف ٍ ضاُ حل ّبی ه وٌي ثطای ضكغ ایي هَاًغ ضا اظ عطین ثطضؾی ازثیبت هَضَع ،اًدبم ههبحجِ ٍ عطاحی
پطؾكٌبهِ ثطای هسضؾبى ٍ كطاگیطاى هَضز ثطضؾی هطاض زازًس ٍ آًْب ضا ثِ ػٌَاى یي ضاُ اثطثرف ثطای هؿبیل ٍ هكٌالتی
ًِ آًْب ًكق ًطزًس ،پیكٌْبز زازًس .هؿبئلی اظ هجیل ّعیٌِ ّبی یبزگیطی ٍ تسضیؽ ،اضائِ ثبظذَضز ثِ یبزگیطًسُ ٍ تؼْس
ظهبًی ثِ ذهَل ثطای اكطاز ثعضگؿبلی ًِ هكبؿل حطكِ ای اًدبم هی زٌّس]. [10
نقش یادگیری ترکیبی در اثر بخشی فرآینذ آموزش

ثب زض ًظط گطكتي تـییطات زم اكعای زًیبی اهطٍظ ًِ ًِ نٌؼت ٍ زاًف ثب ؾطػت ثؿیبض زض حب پیكطكت اؾت
ٍ نٌؼت ٍ زاًف ضٍظ هجل ٍ حتی ؾبػت هجل تلبٍت هبثل هالحظِ ای زاضز هحهَض ًوَزى یبزگیطًسُ پط اًطغی ٍ پَیب ثب
آهب ٍ آضظٍّبی هتؼبلی زض چبضچَة ًالؼ ّبی زضؼ ؾٌتی ٍ اضائِ هغبلت ًٌِْ ٍ هسیوی ًِ گبُ ثِ اًساظُ ػوط
یبزگیطًسُ اظ تَلیس آى ّب هی گصضز ٍ اخجبض هبًسى زض هحیغی ًِ هؼلن تٌْب كطهبًطٍای آى اؾت زض حویوت ثِ اضوحب
اًگیعُ ٍ تحطى كطاگیطاى اؾت] . [7ایٌدبؾت ًِ عطاحی یي ثطًبهِ زضؾی هدبظی ٍ زٍضُ ّبی یبزگیطی الٌتطًٍیٌی ثِ
هسز هی آیٌسٍ ضاٌّبضّب ػجبضتٌس اظ :اضتوبی ؾطیغ ٍ هَثط ؾغح زاًف هَضز ًیبظ كطاگیطاى هتٌبؾت ثب ًَع كؼبلیت آى ّب،
ؾَْلت زؾتیبثی ثِ هٌبثغ هتؼسز ٍ هرتلق آهَظقی ثِ ّ( 24/7لت ضٍظ زض ّلتِ ٍ  24ؾبػت) ،گؿتطـ آهَظـ ثطای
ّوِ ،ثب ّعیٌِ ثؿیبض ًوتطً ،بّف ظهبى ٍ ّعیٌِ ضكت ٍ آهس كطاگیطاى،اهٌبى ثجت ٍ ضجظ كؼبلیت ّب ٍ ثطًبهِ ّبی
آهَظقی ٍ پیگیطی هؿتوط پیكطكت تحهیلی كطاگیطاى ،اخبظُ تْیِ ٍ آهبزُ ؾبظی ٍ اضائِ هس ّبی هرتلق آهَظقی
تَؾظ هسضؾبى ،ذَزًبض ثَزى كطاگیطاى ٍ پطٍضـ ّوِ خبًجِ اؾتؼسازّبی آًبى .اهب ّوبى عَض ًِ اقبضُ قس عطاحی
ثطًبهِ ّبی زضؾی الٌتطًٍیٌی نطف ًیع هحسٍزیت ّبیی زاضًس ٍ ًوی تَاى یي ثطًبهِ زضؾی نطكب هدبظی ضا ثِ ًبض
گطكت ًِ ثغ َض ًبهل ثتَاًس هَكویت آهیع ثبقس ثؼضی اظ ایي هحسٍزیت ّبی یبزگیطی الٌتطًٍیٌی نطف ػجبضتٌس اظ:
هحسٍزیت زؾتطؾی ّوِ كطاگیطاى زض ثْطُ ثطزاضی ٍ زؾتطؾی ثِ ضایبًِ ٍ ذسهبت خبًجی آى ،هحسٍزیت اػوب هسیطیت
ٍ ًظبضت ثط هٌبثغ آهَظقی ٍ ّسایت ًظبم یبكتِ آى ّب ،هحطٍم هبًسى كطاگیطاى زض ثْطُ هٌسی اظ ضٍاثظ اذالهی ٍ تطثیتی

Utku kose
Childs et al

8

17
18

ايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظامهای داوشگاهی
تهران  -داوشگاه صىعتی شریف  -اردیبهشتماه 3131

شماره مقاله
3311 – QAUS

هیبى هسضؾبى ٍ كطاگیطاى ٍ ًن ثَزى پٌْبی ثبًس زض اضؾب چٌس ضؾبًِ هغبلت آهَظقی ]. [7لصا ثب تَخِ ثِ ایي
ضٍیٌطز هی تَاى ًتیدِ گطكت ًِ ثْطُ گیطی اظ یي ضٍیٌطز یبزگیطی تطًیجی ًِ ثِ ٍؾیلِ آى ثتَاى اظ هعایبی ّط زًٍَع
آه َظـ ؾٌتی ٍ الٌتطًٍیٌی اؾتلبزُ ًوَز ٍ ًِ زض اثط ثركی كطآیٌس آهَظـ هی تَاًس هلیس ٍ هَكن ٍاهغ گطزز.
نتیجه گیری

اّویت هَضَع یبززّی-یبزگیطی ٍ توبضبی ضٍظاكعٍى ثطای زؾتطؾی ثِ اهط آهَظـ اظ یي عطف ٍ اظ عطف
زیگط تبًیس ثط اثطثرف ثَزى آهَظـ،ضوي ًبّف ّعیٌِ ّبی آى ،یٌی اظ چبلف ّبی پیف ضٍی ّوِ ؾبظهبى ّبی
آهَظقی اؾت.ثسٍى تطزیس،ظَْض كٌبٍضی ّبی ًَیي آهَظقی ٍ پیسایف آهَظـ الٌتطًٍیٌیًَ ،یس كطاّن ًطزى ایي كطنت
ّب ضا ثِ هب زازُ اؾت اهب ایي ثِ تٌْبیی هَخت ایدبز یبزگیطی ػوین ٍ هَثط ًوی قَز ٍ آهَظـ الٌتطًٍیٌی ًیع ثب ٍخَز
هتبهی هع ایبیی ًِ زاضز زاضای هحسٍزیت ّبی ذبل ذَز هی ثبقس ًِ ثِ آى ّب اقبضُ گطزیس.اظ عطف زیگط ،آهَظـ ّبی
ؾٌتی(چْطُ ثِ چْطُ) ًیع زضًٌبض هحسٍزیت ّبیی ًِ زاضًس ،زاضای هعایبیی ّؿتٌس ًِ ًوی تَاى ثِ عَض ًبهل آًْب ضا
ًٌبض گصاقت ٍ اظ ضٍیٌطز آهَظـ الٌتطًٍیٌی نطف اؾتلبزُ ًطز.ثٌبثطایي ثبتَخِ ثِ هعایب ٍ هحسٍزیت ّبی ّطزًٍَع
آهَظـ ؾٌتی ٍ الٌتطًٍیٌی  ،پسیسُ یبزگیطی تطًیجی ثِ ٍخَز آهسُ اؾت ًِ زض هوبلِ حبضط ثِ عَض هرتهط ثِ آى
پطزاذتِ قس.
ثبتَخِ ثِ ازثیبت ثحث قسُ زض ایي هوبلِ ٍ اظ آًدبیی ًِ ثب ضٍیٌطز یبزگیطی تطًیجی هعیت ّبی ّطزٍ
ضٍیٌ طآهَظـ ؾٌتی ٍ الٌتطًٍیي ثِ عطم هرتلق هی تَاًس زض كطآیٌس آهَظـ ٍ یبزگیطی هَثط ٍاهغ قَز ًِ ثطذی اظ
ایي ػَاهل قبهل ثبظذَضز ؾطیغ اظ خبًت هسضؾبى ثِ كطاگیطاى ،اكعایف تؼبهالت اًؿبًی ٍ اًؼغبف پصیطی زض آهَظـ
اؾت .ثؼالٍُ ایي ضٍیٌطز ثلحبػ هؿبئل هبلی ٍ ّعیٌِ ّب ًیع زض توبهی ؾبظهبى ّبی آهَظقی زاضای الَیت اؾت؛ هثال
ثطذی اظ كؼبلیت ّبی ػلوی اظ پیچیسگی ظیبزی ثطذَضزاضًس ٍ ًوی تَاى آًْب ضا ثِ نَضت حضَضی ٍ چْطُ ثِ چْطُ زض
ًالؼ زضؼ ثِ كطاگیطاى آهَظـ زاز؛ ثٌبثطایي یبزگیطی تطًیجی ایي اهٌبى ضا كطاّن هی آٍضز ًِ ایي گًَِ كؼبلیت ّب ضا
زض هحیظ ًبهپیَتطی قجیِ ؾبظی ًوَز تب ثب ّعیٌِ ،ظهبى ٍ ضیؿي ًوتطی هَضَع ضا ثِ كطاگیطاى آهَظـ زاز]. [4
لصا هی تَاى ًتیدِ گطكت ًِ اؾتلبزُ اظ ایي ضٍیٌطز زض حب ظَْض آهَظـ ،نطكب یي هُس ًجَزُ  ،ثلٌِ ضطٍضتی
اؾت ًِ اظ ؾَیی هَخت اكعایف اثطثركی زٍضُ ّبی آهَظقی ٍ اظ عطكی هَخت ًبّف ّعیٌِ ّبی هؿتوین ٍ
ؿیطهؿتوین آهَظـ هی گطزز.
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