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Abstract
This study aims to identify the psychological
چکیده
components related to student success in a blended
learning environment. The research method is applied هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههای روانشناختی مرتبط با
, and data collection was conducted using a qualitative  پژوهش حاضر.موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی است
approach through a systematic review method. To .از نظر هدف کاربردی و بهلحاظ نحوۀ گردآوری یافتهها کیفی است
achieve the goal of the study, a systematic and
comprehensive review of the research background was .همچنین با استفاده از شیوۀ مطالعۀ مروری نظاممند انجام شده است
conducted based on Sandlowski and Barroso's (2006)  مرور منظم و گستردۀ پیشینۀ پژوهشی،برای دستیابی به هدف مطالعه
seven-step model. For this purpose, resources from ) انجام شده2006( بر مبنای هفت مرحلۀ الگوی سندلوسکی و باروسو
databases (Elsevier, Scopus, ProQuest, Eric, Emerald,  بدینمنظور منابع مرتبط با حوزۀ پژوهش از پایگاههای اطالعاتی.است
Springer) and related keywords were searched. After
reviewing 480 papers from theoretical and scientific  اشپرینگر و با استفاده از، امرالد، اریک، پروکوئست، اسکپوس،الزویر
sources related to the research topic based on specific 480 ، پس از بررسی منابع علمی.کلیدواژههای مناسب جستوجو شد
criteria and removing unrelated papers, a full review منبع مرتبط با موضوع تحقیق و براساس معیارهای مشخص شناسایی
of the remaining 58 studies was performed. The
systematic review of the research background resulted  درنهایت، چکیده و محتوای آنها، پس از بررسی موضوع پژوهش.شد
in the identification of 5 components, 9 concepts, and  سپس تحلیل یافتهها به. مقاله انتخاب و تحلیل نهایی شد58
75 codes. The results of the meta-synthesis indicate  مفهوم منجر شد که پس از بررسی ارتباط مفهومی و75 شناسایی
that the psychological components of students who  نتایج. مؤلفه طبقهبندی شد5  مقوله و درنهایت9 محتوایی در قالب
want to succeed in the blended learning environment
at the university include the following: emotional پژوهش نشان میدهد مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت
strategies and components (positive emotions and دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی شامل راهبردها و مؤلفههای
motivational beliefs), communication (connection  ارتباطی،)انگیزشی (احساسات مثبت و باورهای انگیزشی-هیجانی
resources, communication skills), cognitive (high-level  مهارتهای برقراری ارتباط) شناختی (تفکر سطح باال و،(پیوندجویی
thinking and academic engagement), metacognitive
(self-management in learning and self-perception of  فراشناختی (خودمدیریتی در یادگیری و خودآگاهی،)درگیری تحصیلی
learning), and personality.Among these, the role of  نقش مؤلفهها و،برای یادگیری) و شخصیت هستند که از این میان
emotional and metacognitive strategies and انگیزشی و پس از آن با اختالف اندکی-راهبردهای هیجانی
components is more important than others. Therefore,
.مؤلفههای فراشناختی از دیگران پررنگتر بوده است
they have a greater impact on the success of blended
، مؤلفههای روانشناختی، یادگیری ترکیبی:واژههای کلیدی
learning.
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مقدمه
استفاده از فناوریهای نوین و تحولآفرین (هاندکه ،کلونک ،پارکر و کافلد )2020 ،زمینهساز خلق
رویکردهای نوینی از یاددهی-یادگیری در نهادهای آموزشی شده و بهدنبال آن شیوۀ جدیدی با عنوان
یادگیری الکترونیکی شکل گرفته است که بهتدریج در حال توسعه است .نتایج مطالعات انجامشده بیانگر این
است که اگرچه یادگیری الکترونیکی به دالیلی مانند ایجاد بستر تعامالت گسترده ،تسهیل و دسترسی آسان
در استفادۀ فراگیران و مدرسان ،دسترسی آسان در هر زمان و مکان ،افزایش اطمینان ،همدلی و کاهش
استرس در پاندمی ویروس کرونا ،افزایش خودکارآمدی ،کاهش هزینه و اتالف وقت ،یادگیرنده محوربودن،
افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،تغییر مسیر آموزش از یاددادن صرف توسط یاددهنده به یادگرفتن
توسط یادگیرنده ،افزایش انعطافپذیری و تعامل ،ایجاد تعادل میان متقاضیان دانشگاه و ظرفیت پذیرش
دانشگاهها ،در حال کسب شهرت است (المایاه ،الخساونه و التونیبات2020 ،؛ میلیسویک و همکاران2021 ،؛
الوماالی و همکاران2021 ،؛ سیچا ،ریزون ،روتکا و استرلزکی2021 ،؛ تاوافاک و همکاران2021 ،؛ مالتی و
هانانیک2021 ،؛ عالی ،نارنجی ثانی ،کرامتی و گراوند ،)2020 ،اما از سوی دیگر برخی مشکالت سبب ایجاد
چالشهایی در نظامهای آموزشی شده است و بهتبع آن اثرات روحی منفی بر فراگیران داشته است .مشکالتی
از قبیل نداشتن تعامالت انسانی ،عاطفی و ارتباطات چهره به چهره در کالس درس و ناکافیبودن شرایط
پرورش مهارت های تعامل اجتماعی ،کاهش احساس تعلق به جمع و گروه و همچنین ترجیح مدرسان و
فراگیران برای استفاده از ارتباطات رودررو و حضوری ،کاهش فعالیتهای فیزیکی و بدنی ،درک ناکافی از
فرایند یاددهی-یادگیری 1در بستر الکترونیکی ،نگرش منفی برخی مدرسان و فراگیران به یادگیری برخط،2
دانش ناکافی دربارۀ بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ،ضعف در توسعۀ محتوای الکترونیکی،
ناکافی بودن بیان بصری واقعی ،کاهش مشارکت دانشجویان ،تأخیر در بازخورد و ارزیابیهای ناکافی و
ضعیف ،تعویق در یادگیری غیرهمزمان 3و ناتوانی دانشجویان در مدیریت زمان ،ظرفیت و سطح اعتماد پایین،
پایین ،راحتنبودن ،ناامیدی و اضطراب برخی دانشجویان در محیط برخط ،کمبود انگیزه برای خواندن
محتوای الکترونیکی برخط و نداشتن توانایی الزم برای حفظ و نگهداری خودانگیزشی ،وقتگیر و
پرهزینهبودن این شیوه از یادگیری برای دانشگاه و سایر مسائل فنی مانند سرعت پایین اتصال به اینترنت،
مشکلهای سختافزاری و نرمافزاری ،شکاف دیجیتال و توزیع نابرابر فناوری و مسائل مربوط به حریم
شخصی و امنیت (نجفی1396 ،؛ ویلچا2020 ،؛ دهاوان2020 ،؛ ابوجیه ،یاوسان و اپیاه2020 ،؛ راجش و
ستورامن2020 ،؛ هیو دانگ2020 ،؛ الیویرا ،پندو و پریرا2018 ،؛ هررا موسکوئرا)2017 ،؛ بنابراین شواهد
حاکی از آن است که با افزایش سواد رسانهای دانشجویان و مدرسان ،کاهش مقاومت و پذیرش یادگیری
الکترونیکی ،شکستهشدن حباب فناوری ،انطباقپذیری ذینفعان کلیدی و سرمایهگذاری نهادهای آموزش
1. learning-teaching process
2. online learning
3. asynchronous learning
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عالی در حوزۀ نرمافزار و زیرساخت ،ایجاد اشتیاق و رشد مطلوبیت یادگیری الکترونیکی و تعامل فناوری و
1
پداگوژی  ،یادگیری الکترونیکی از جایگاه مناسبی برخوردار شده است ،اما همچنان وجود چالشها ،موانع و
دغدغههایی به این شیوه (مولر ،گوه ،لیم و گائو )2021 ،از یادگیری سبب شده است که آموزش حضوری
همچنان از اهمیت و اولویت برخوردار باشد .برخی متخصصان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند که فعالیتهای
مرتبط با فرایند یاددهی-یادگیری به شیوۀ حضوری در دانشگاه سبب توانمندسازی ،یادگیری عمیقتر و
مؤثرتر در دانشجویان میشود .در کالسهای حضوری با توجه به حضور مدرس و دانشجو در یک مکان و
دریافت بازخورد لحظهای ،امکان تعامل مدرس و دانشجو (که هستۀ اصلی یادگیری است) ،فراهم میشود؛
بنابراین با توجه به نقاط قوت و ضعف تجربۀ یادگیری بهصورت حضوری و برخط ،بهنظر میرسد یادگیری
ترکیبی 2مناسبترین روش برای تحقق پیامدهای یادگیری دانشجویان باشد .این ترکیبی که در برخی موارد
به آن یادگیری آمیخته 3نیز گفته میشود ،تعاریف متعددی دارد و صاحبنظران دیدگاههای مختلف و متفاوتی
به آن دارند .وجه اشتراک همۀ تعاریف بهکارگیری همزمان روشهای حضوری و برخط در فرایند یاددهی-
یادگیری و بهرهمندی از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کالسهای درس سنتی است (چاربونو
گودی2018 ،؛ نورتویج ،پترسن و باله2018 ،؛ یوزیاک ،االدیران ،لورنکووکز و بکر2018 ،؛ گراقتی و گودوین،
2016؛ باندیویلی2016 ،؛ گینتر2016 ،؛ جاکاب ،گریزو و سرویک2016 ،؛ تشاباالال ،اندیرا اندیریا و مروه،
2014؛ سویرو ،فیگویریدو و فریرا .)2012 ،کرونج ( )2020با نگاه انتقادی تعریف جدیدی ارائه میدهد که در
آن رویکرد یادگیری ترکیبی ،بهکارگیری مناسب ترکیبی از نظریهها ،روشها و فناوریها برای بهینهسازی
یادگیری در بستری معین است .گراهام ( )2006بهعنوان یکی از پیشگامان رویکرد ترکیبی ،ترکیب را در
چهار سطح ارائه میدهد:
سطح فعالیت 4که در آن فعالیت یادگیری هر دو جزء چهره به چهره و مبتنی بر رایانه را شامل میشود.
سطح درس 5که رایجترین روش ترکیب شامل ترکیب فعالیتهای چهره به چهره و مبتنی بر رایانه است
که بهطور مجزا و مشخص بهعنوان جزئی از یک درس استفاده میشوند.
سطح برنامۀ آموزشی 6که ترکیب در آن به دو صورت اتفاق میافتد .1 :هر یادگیرنده ترکیبی از چهره به
چهره با برخط را در رشتۀ خود انتخاب میکند .2 .رشتۀ یادگیرنده از قبل براساس ترکیبی از چهره به چهره و
برخط توصیف شده است.
سطح سازمانی 7باالترین سطح ترکیب است که خود سازمان یا مؤسسه دروسی را که ارائه میدهد در
1. pedagogy
2. blended learning
3. mixed mode learning
4. activity-level blending
5. course-level blending
6. program-level blending
7. institutional-level blending
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مدلی ترکیبی با آموزش چهره به چهره و مبتنی بر رایانه ترکیب میکند.
بررسیها نشان میدهد که یادگیری ترکیبی در هر سطحی که تحقق یابد ،مستلزم آمادگی در چهار بعد
اصلی زیرساختی ،انسانی ،محتوایی و سازمانی است (منتظر 1398 ،به نقل از بازرگان و بازرگان .)1399 ،در
شرایط موجود ،انتخاب و بهکارگیری روش یادگیری ترکیبی که بهعنوان رویکرد جدید یاددهی-یادگیری
برای نهادهای آموزش عالی مطرح شده است (میرمقتدایی و احمدی1398 ،؛ کریمی مونقی و محسنیزاده،
1398؛ نجفی1396 ،؛ لیم ،جلیل ،معروف و ساد2020 ،؛ بیسریه2020 ،؛ لی2020 ،؛ بویلهرس ،لی ،مکدونالد،
انخوما و جاندوگ مونترا2020 ،؛ سیاکور ،فنانی و احمدی )2020 ،و بهدلیل همهگیری ویروس کووید19-
بیشازپیش مدنظر قرار گرفته است ،تنها یک پیشنهاد مطلوب نیست ،بلکه اصلیترین راه تداوم آموزش
بهویژه در نهادهای آموزش عالی در دوران پساکرونا خواهد بود (جوسی ،فوستر ،کوپر ایوئلو و جاکوبز.)2020 ،
بررسی پیشینۀ تحقیق نشان میدهد از میان عوامل چهارگانۀ مطرحشده ،مهمترین عامل موفقیت و اثربخشی
این شیوه از یاددهی-یادگیری ،توجه به ذینفعان کلیدی و بهویژه فراگیران فعال در این بستر است (کامیلیر،
 .)2021برگزاری دورههای آموزشی به شیوۀ ترکیبی نیازمند فراگیرانی است که برای شرکت در این دورهها از
مهارتها ،ویژگیها ،تواناییها و بهطورکلی شایستگیهای خاصی مانند شایستگیهای مرتبط با ابعاد
روانشناختی ،شخصیتی ،علمی ،اجتماعی ،عاطفی و شناختی برخوردار باشند (اآلید و التیت)2021 ،؛ بنابراین
شناسایی و بررسی آنها در محیط یادگیری ترکیبی سبب شناسایی موانع بالقوه در فرایند یاددهی-یادگیری
میشود .همچنین با درنظرگرفتن این شایستگیها در طراحی ،برنامهریزی و اجرای دورهها میتوان در
راستای تحقق پیامدهای یادگیری مطمئنتر و کارآمدتر گام برداشت.
بهطور خالصه و براساس آنچه پیشتر به آن اشاره شد ،مهارتهای مورد نیاز فراگیران بهعنوان مهمترین
عوامل موفقیت در اجرای یادگیری ترکیبی و محور اصلی نظام یاددهی-یادگیری (آزاد دیسفانی ،کارشکی،
امینیزدی و عبدخدایی1399 ،؛ سعید1398 ،؛ میرمقتدایی و احمدی1398 ،؛ نجفی1398 ،؛ دارماوان ،لیناواتی،
ویراستوتی ،نیالکوسماواتی و رهارجا2021 ،؛ جاست ،جاسن ،راثن و مارتارلی2021 ،؛ تمپیالر2020 ،؛ آنتونی
سامی ،کو و هیو2020 ،؛ آسارتا و اشمیت2020 ،؛ آنتونی و همکاران2020 ،؛ رامیرز آریالنو ،بوری ریز و
هرناندزسیمون2019 ،؛ آنتونی و همکاران2019 ،؛ نامیسووا و همکاران2019 ،؛ جونز و شارما2019 ،؛
هالورسون و گراهام )2019 ،توجه برخی از محققان را به خود جلب کرده است و به مواردی مانند مهارتهای
فنی و رایانهای (اآلید و التیت2021 ،؛ هانگ2021 ،؛ عجم ،جعفریثانی ،مهرام و آهنچیان ،)1392 ،انگیزش
و نگرش به یادگیری ترکیبی (آنتونی سامی ،کو و هیو2020 ،؛ ارجمند و صیف ،)1395 ،شایستگی یادگیری
مستقل (اآلید و التیت ،)2021،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (بهری ،ایدریس ،مویس ،آریفودین و فیکری،
2021؛ آزاددیسفانی و همکاران ،)1399 ،مهارت تفکر انتقادی (سوکما و پریاتما2021 ،؛ سیکاواتی و
نصرالدین2021 ،؛ رامیرز آریالنو ،بوری ریز و هرناندزسیمون ،)2019 ،مهارت تعامل و ارتباط بینفردی (اآلید
و التیت2021 ،؛ وونگ2019 ،؛ عجم )1394 ،و ...اشاره کردهاند که بیشتر به تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر
توسعۀ مهارتهای مذکور و کمتر به مهارتهای مورد نیاز فراگیران برای ورود به محیط یادگیری ترکیبی
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توجه دارد .در این میان ،بررسیها حاکی از آن است که مهارتهای مرتبط با عوامل روانشناختی کمتر
مدنظر قرار گرفته است؛ درحالیکه نتایج پژوهشها نشان میدهد که عوامل مذکور نهتنها از مهمترین
الزامات موفقیت فراگیران در محیط یادگیری ترکیبی است ،بلکه نیازها و عوامل اساسی روانشناختی در رشد
و رفاه انسان اهمیت بسیاری دارد (وونگ)2019 ،؛ بنابراین از آنجا که درک و شناسایی عوامل روانشناختی
بر یادگیری ،انگیزه و درگیری دانشجویان مؤثر است و آنها را توانمندتر میکند ،موجب ایجاد محیطی برای
یادگیری میشود که در آن دانشجویان فعاالنه و باانگیزه با فعالیتهای مرتبط با فرایند یادگیری مواجه
میشوند (چیو ،لین و لونکا.)2021 ،
با توجه به آنچه تاکنون مطرح شد ،اگرچه اهمیت توجه به ابعاد روانشناختی فراگیران کامالً روشن است،
در این باره تحقیقات جامعی انجام نشده است و بیشتر پژوهشها به برخی از ابعاد روانشناختی اشاره کردهاند
که در ادامه به برخی از مهمترین آنها پرداخته شده است؛ برای مثال از دیدگاه جاست و همکاران ()2021
شخصیت ،رفتار یادگیرندگان و تفاوتهای فردی مانند هوشمندی نقش مهمی در موفقیت تحصیلی آنها در
محیط یادگیری ترکیبی دارد .آنتونی و همکاران ( )2020بیان میدارند ،عوامل و ویژگیهایی مانند سهولت
استفاده ادراکشده ،خودکارآمدی ،درگیری عاطفی ،درگیری شناختی ،درگیری رفتاری ،رضایت ،سودمندی
ادراکشده ،قصد ادامۀ استفاده از یادگیری الکترونیکی ،تکرار استفاده ،لذتبخشی ،اثربخشی یادگیری ،انگیزۀ
لذتجویانه ،عادت ،سن ،جنسیت ،انتظار عملکرد ،انتظار تالش و انعطافپذیری از مهمترین عوامل
روانشناختی موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی است .از دیدگاه رامیرز آریالنو ،بوری ریز و
هرناندزسیمون ( )2019بین انگیزش راهبردهای شناختی-فراشناختی و رفتار با عملکرد یادگیری دانشجویان
در بستر یاددهی-یادگیری ترکیبی در آموزش عالی رابطهای مثبت دارد و نتایج تحقیق آنها نشان میدهد
احساسات منفی و اضطراب از امتحان بر نمرات دانشجویان تأثیر منفی دارد .هالورسون و گراهام ( )2019در
پژوهش خود ،چارچوبی مفهومی به منظور افزایش مشارکت دانشجویان در بسترهای یادگیری مبتنی بر
فناوری ارائه دادهاند که شامل مؤلفههای شناختی و هیجانی-انگیزشی است .آنها معتقدند ،ابعاد مشارکت
یادگیرنده در محیط ترکیبی عبارتاند از :درگیری شناختی /انگیزشی (توجه ،تالش و پشتکار ،مدتزمان
تکالیف ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ،جذب و کنجکاوی) و درگیری عاطفی (عالقه ،شادبودن،
اعتمادبهنفس ،نداشتن خستگی ،ناامیدی و اضطراب) .همانطور که پیشتر بیان شد ،محققان با بررسی و
مطالعۀ ابعاد مختلف شناختی و رفتاری دانشجویان تالش میکنند تا به الزامات و نیازهای اصلی ایشان در
محیط یادگیری ترکیبی دست یابند .با این حال پیشینۀ پژوهش نشاندهندۀ جامعیت ناکافی پژوهشهای
موجود در شناسایی مؤلفههای روانشناختی مورد نیاز بوده است و هریک از پژوهشگران در تحقیق خود تنها
به تعداد محدودی از این مؤلفهها اشاره کردهاند؛ از اینرو با توجه به تأثیر ابعاد و عوامل روانشناختی در
یادگیری دانشجویان و همچنین اهمیت و مزایای رویکرد یادگیری ترکیبی ،بهویژه در دوران پساکرونا
ضروری است با نگاهی جامع و نظاممند به پژوهشهای انجامشده در این حوزه ،مؤلفههای روانشناختی
مرتبط با موفقیت دانشجویان در این محیط شناسایی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با توجه به شرایط موجود
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(پاندمی کووید )19-و لزوم آمادهسازی ذینفعان کلیدی نظام آموزش عالی برای دوران پساکرونا و واکاوی
نیازها ،الزامات و مؤلفههای روانشناختی دانشجویان بهمنظور موفقیت در محیط یادگیری ترکیبی ،بهدنبال
پاسخ به این پرسش است که مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری
ترکیبی کدام است.

روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری یافتهها با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحقیق
به شیوۀ مطالعۀ مروری نظاممند انجام شده است .مطالعۀ مروری نظاممند عبارت است از مطالعهای جامع از
ادبیات و پیشینۀ تحقیق که بهمنظور پاسخ به سؤال ویژهای از پژوهش صورت میپذیرد .درواقع در این روش
با هدف یافتن ،کدگذاری ،ارزیابی و تلفیق تحقیقات قبلی دربارۀ سؤاالت پژوهش به روشی بیطرفانه و کامالً
مستند انجام میشود و همچنین امکان بررسی استقرایی الگوها و مفاهیم را به روش هرمنوتیکی ،برای
پاالیش دانش و نظریههای جدید فراهم میکند (لیری و والکر .)2018 ،درحقیقت مطالعۀ مروری نظاممند ،نه
مرور یکپارچۀ ادبیات کیفی پیرامون موضوع موردنظر است و نه تحلیل ثانویهای از دادههای اولیۀ
پژوهشهای منتخب ،بلکه تحلیل نتایج این پژوهشهاست (زیمر)2006 ،؛ بنابراین در مطالعۀ حاضر با
جستوجو و گردآوری پیشینۀ نظری و پژوهشی پیرامون موضوع شناسایی مؤلفههای روانشناختی مرتبط با
موفقیت دانشجویان در یادگیری ترکیبی ،بهدنبال آن است که ضمن شناسایی و بازنمایی مفاهیم و مقولههای
موردنظر در این موضوع ،با ترکیب آنها ،مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان را ترسیم کند.
برای اجرا و تحقق اهداف پژوهش حاضر ،از مراحل هفتگانۀ پیشنهادی سندلوسکی و باروسو ()2006
استفاده شده که در ادامه بهتفصیل آمده است.

مرحلۀ اول :بیان مسئله و تنظیم سؤاالت پژوهش
اولین مرحلۀ مرور نظاممند ،موضعگیری فلسفی ،تصور و طراحی سؤال دربارۀ موضوع اصلی تحقیق است .در
این مرحله ،براساس جامعۀ مورد مطالعه چه چیزی ،چه موقع و چگونگی روش ،سؤاالت پژوهش تنظیم
میشود؛ از اینرو با توجه به این معیارها ،سؤاالت مطابق جدول  1بررسی شدند.
جدول  .1سؤاالت پژوهش
هدف اصلی
فرعی

معیارها
چه چیزی ()What
جامعۀ مورد مطالعه ()Who
چه موقع ()When
چگونگی روش ()How

سؤاالت پژوهش
مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی کدام است؟
مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی براساس
پیشینۀ نظری و پژوهشی توسط چه مفاهیمی تبیین میشود؟
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مرحلۀ دوم
این مرحله ،به جستوجوی نظاممند منابع منتشرشده در پایگاههای اطالعاتی خارجی مرتبط با موضوع مورد
1
بررسی با توجه به واژههای کلیدی مرتبط اختصاص دارد« .یادگیری ترکیبی»« ،آموزش آمیخته» و
2
«یادگیری درهمتنیده» بهعنوان کلیدواژههای جستوجو انتخاب شدند و فرایند جستوجو در پایگاهها و
3

4

5

6

7

8

منابع اطالعاتی بینالمللی (الزویر  ،اسکپوس  ،پروکوئست  ،اریک  ،امرالد  ،اشپرینگر ) انجام شد.

مرحلۀ سوم :جستوجو و گزینش منابع مناسب
در فرایند جستوجو در این باره موضوع معیارهای مختلفی مانند زبان (انگلیسی) ،بازۀ زمان (،)2021-2011
حوزۀ مورد مطالعه (یادگیری ترکیبی در مؤسسههای آموزش عالی و دانشگاهها) ،واحد تحلیل (دانشجویان) و
شرایط و جزئیات مورد پذیرش (وجود کلیدواژههای مرتبط با عوامل روانشناختی) در منابع بررسی شد و
منابعی که با هدف تحقیق تناسبی نداشتند ،حذف شدند؛ به عبارت دیگر در این مرحله به بررسی تکتک
منابع دانلودشدۀ اولیه پرداخته شد .درنهایت از میان  480منبع و براساس معیارهای پذیرش و عدم پذیرش
محققان 58 ،منبع انتخاب شدند.
جدول  .2معیارهای پذیرش منابع
زبان
بازۀ زمانی
حوزۀ مورد مطالعه
واحد تحلیل
شرایط و جزئیات مورد پذیرش
نوع مطالعه

معیارهای پذیرش
انگلیسی
2021-2011
یادگیری ترکیبی در مؤسسههای آموزش عالی و دانشگاهها
دانشجویان
وجود کلیدواژههای مرتبط با عوامل روانشناختی در منابع
مقاالت چاپشده در نشریات معتبر ،کتابها ،رسالهها و پایاننامهها

1. mix-mode instruction
2. hybrid learning
3. elsevier
4. scopus
5. proquest
6. eric
7. emerald
8. springer
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شکل  .1فرایند بررسی و گزینش منابع مورد نظر

مرحلۀ چهارم :استخراج اطالعات متون
تحلیل دادههای منابع گزینششده با استفاده از فرم چکلیست محققساخته که متناسب با اطالعات مورد نیاز
طراحی شده بود ،انجام شد؛ بدینصورت که گزارهها و عبارات مرتبط موجود در چکیده و محتوای پژوهشها
انتخاب شدند و مفاهیم براساس آن شکل گرفتند.

مرحلۀ پنجم :تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
در این گام ،متناسب با هدف مطالعۀ مروری نظاممند ،بعد از تجزیه و تحلیل منابع مرتبط با موضوع تحقیق
تفسیری یکپارچه و جدید از یافتهها صورت گرفت .بدینترتیب که ابتدا تمام مفاهیم و مؤلفههای
استخراجشده از نظریهها ،مدلها و الگوهای طراحیشده شناسایی و براساس تعداد تکرار مفاهیم و مؤلفهها
طبقهبندی و نامگذاری شدند.

مرحلۀ ششم :کنترل کیفیت
محقق برای اطمینان از حفظ کیفیت در مطالعۀ خود به گامهای قبل بازمیگردد تا از انجام صحیح آنها
اطمینان یابد .برای تأمین اطمینانپذیری یافتهها از سازماندهی ساختیافته برای ثبت ،نوشتن و تفسیرهای
مطالعه مروری نظاممند استفاده شد .اعتباربخشی پژوهش نیز با بهکارگیری روش کدگذاری مجدد از سوی
محققان صورت گرفت.

مرحلۀ هفتم :ارائۀ یافتهها
در این مرحله ،مرور دادهها و کدگذاریها در فرایند تحقیق بهعنوان یافتههای پژوهش ارائه میشود .الگوی
ارائهشده ،شامل  75مفهوم و  9مقوله است که از ترکیب و ادغام آنها پنج مؤلفه بهدست آمده است .در
جدول  4یافتۀ نهایی مطالعۀ مروری نظاممند حاضر که پس از بررسی دقیق  58منبع در مدت بیش از دو ماه
انجام شده آمده است.
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یافتهها
همانگونه که پیش از این اشاره شد ،در پژوهش حاضر بهمنظور ارائۀ یافتهها از الگوی هفتمرحلهای
سندلوسکی و باروسو ( )2006استفاده شد .در این بخش از مقاله ،نتایج حاصل از اجرای این الگو براساس
سؤال اصلی پژوهش آمده است .با توجه به جدول  ،3بهمنظور تحقق سؤال فوق ،ابتدا با تحلیل دقیق
پژوهشهای منتخب ،گزارههای مرتبط با موفقیت دانشجویان در رویکرد یادگیری ترکیبی مبتنی بر عوامل
روانشناختی در قالب کدهای اولیه استخراج شدند.
جدول  .3کدهای اولیه استخراجشده از پژوهشهای مورد بررسی
کدهای اولیه
ادراک فردی از محیط یادگیری ،یادگیری و آموختههای
قبلی درس /ادراک از علم خود /سودمندی ادراکشده از
محیط یادگیری ترکیبی
خودپنداری مثبت به خوب انجامدادن وظایف /ارزش
قائلشدن برای تکالیف و وظایف
خودانگیزشی /انگیزۀ فرد برای یادگیری /انگیزۀ لذتجویانه
و انگیزش برای یادگیری در محیط ترکیبی /انگیزش
پیشرفت تحصیلی
خوگیری و عادتکردن به محیط یادگیری ترکیبی/
هیجانزدگی به محیط یادگیری ترکیبی /حس خوشایند به
محیط یادگیری ترکیبی /شادبودن در محیط ترکیبی/
خوشایندی یادگیری ترکیبی /احساس سرزندگی و
گشودگی فرد در محیط یادگیری ترکیبی /خوشبینی و
نگرش مثبت به یادگیری ترکیبی /ارضای نیازهای
روانشناختی خود
رفتار و منش مثبت در محیط ترکیبی
اشتیاق به یادگیری و محیط یادگیری /عالقه به یادگیری
ترکیبی /هوش عاطفی /تمایل به تغییر محیط یادگیری/
تمایل رفتاری فرد برای حضور در محیط یادگیری ترکیبی/
تجربۀ یادگیری لذتبخش در محیط ترکیبی /تمایل فرد
برای اخذ دروس به شیوۀ ترکیبی /توانایی ایجاد عالقه در
خود برای یادگیری /انرژی مضاعف برای انجام تکالیف در
محیط یادگیری ترکیبی
تابآوری
انعطافپذیری
خودکنترلی /یادگیری خودراهبر /استقالل یادگیری/
خودکارآمدی /مهارتهای یادگیری خودنظمدهنده/
خودکارآمدی ادراکشده /خودنظارتی /خودسازماندهی/
خودتعیینگری /خودهماهنگی /مهارتهای خودارزیابی
اعتمادبهنفس در محیط یادگیری ترکیبی /عزتنفس در
محیط یادگیری ترکیبی

منابع استخراج کدها
مخدوم ،خوشحال ،الگایدی ،هیثم و زاللی ( ،)2013آکپان ( ،)2015برجا و همکاران ( ،)2021آنتونی و همکاران
( ،)2020کرزیک ،تومازویک ،آریستونیک ،یومک ( ،)2019هان و آلیس ()2019
وانسالمبروک و همکاران ( ،)2019آنتونی سامی ،کو و هیو ()2020
یالسینکایا ( ،)2015واسیلوا استوجانوسکا ،مالینوسکی ،واسیلوا ،جویوسکی و تراجکویک ( ،)2015باندیویلی
( ،)2016برجا و همکاران ( ،)2021آنتونی و همکاران ( ،)2020آنتونی سامی ،کو و هیو ( ،)2020رامیرز آریالنو،
بوری ریز و هرناندزسیمون ( ،)2019الو ،جنگ و لی ( ،)2019آنتونی و همکاران ( ،)2019برادبنت و فولر
تایسکیویکز ( ،)2018رشید ،کامسین و عبداهلل ( ،)2020کرزیک و همکاران ( ،)2019وونگ ( ،)2019عزیزی،
روزبهانی و خاتونی ( ،)2020بوگوبز ( ،)2020وانسالمبروک و همکاران ( ،)2019فیشر و کاساماه ()2018
بارنارد آشتون ،کخ و راثبرگ ( ،)2014اوباری و المباچر ( ،)2014اونگوکو ،جپچومبا و گاسری ( ،)2013هانده
( ،)2014آنتونی و همکاران ( ،)2020هالورسون و گراهام ( ،)2019برادبنت و فولر تایسکیویکز ( ،)2018واواسئور
و همکاران ( ،)2020تمپیالر ( ،)2020وونگ ( ،)2019کشاورز و هولوس ( ،)2019واسیلوا استوجانوسکا و
همکاران ( ،)2015برجا و همکاران ( ،)2021آنتونی سامی ،کو و هیو ( ،)2020ابراهیم و سمالنات (،)2019
کرزیک و همکاران ( ،)2019آنتونی و همکاران ( ،)2019باندیویلی ( ،)2016کینتو و ژو ( ،)2016عزیزی،
روزبهانی و خاتونی ( ،)2020ژانگ ،چن و وانگ ( ،)2020آکپان ( ،)2015استاکول ،استاکول ،سنامو و جیانگ
( ،)2015واواسئور و همکاران ( ،)2020وونگ ( ،)2019واسیلوا استوجانوسکا و همکاران ()2015
وانسالمبروک و همکاران ()2019
رومادهون ،راهماه و ویرانی ( ،)2019آکپان ( ،)2015دارماوان و همکاران ( ،)2021آنتونی و همکاران (،)2020
رامیرز آریالنو ،بوری ریز و هرناندزسیمون ( ،)2019نامیسووا و همکاران ( ،)2019هالورسون و گراهام (،)2019
تونگ ،هان ،لئو ،یانگ و چن ( ،)2012کینتو ،ژو و کاگامبه ( ،)2017کرزیک و همکاران ( ،)2019آنتونی
بوامپونگ ( ،)2020عزیزی ،روزبهانی و خاتونی ( ،)2020بوگوبز ( ،)2020وانسالمبروک و همکاران (،)2019
ژانگ ،چن و وانگ ()2020
کینتو ،ژو و کاگامبه ( ،)2017روله ( ،)2020نایدو ( ،)2021مکی ،گیلمور ،دابنر ،بریز و باکلی ()2012
آنتونی و همکاران ( ،)2020نامیسووا و همکاران ()2019
باندیتیویالی ( ،)2016هانده ( ،)2014برجا و همکاران ( ،)2021آنتونی و همکاران ( ،)2020آنتونیسامی ،کو و
هیو ( ،)2020واسکوئز آستودیلو ( ،)2020البوسایدی و الشیهی ( ،)2012برادبنت و فولر تایسکیویکز (،)2018
تونگ و همکاران ( ،)2012انگلبرتینک ،کلدرز ،وود میتندورف و وسترهوف ( ،)2020آبروسیمووا ،کوندراتوا،
وورونینا و پلوتنیکووا ( ،)2019بهری و همکاران ( ،)2021اسریویچای ( ،)2020کرزیک و همکاران (،)2019
جاست و همکاران ( ،)2021وونگ ( ،)2019کشاورز و هولوس ( ،)2019سیدیکویی ،سومرو و توماس (،)2020
دمیرر و سهین ( ،)2013کینتو و ژو ( ،)2016وانسالمبروک و همکاران ( ،)2019هالورسون و گراهام (،)2019
فیشر و کاساماه ( ،)2018رامیرز آریالنو ،بوری ریز و هرناندزسیمون ( ،)2019راجکومار و راجو ()2016
نامیسووا و همکاران ( ،)2019هالورسون و گراهام ( ،)2019مخدوم و همکاران ( ،)2013جاست و همکاران
( ،)2021وونگ ( ،)2019وانسالمبروک و همکاران ()2019
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ادامه جدول  .۳کدهای اولیه استخراجشده از پژوهشهای مورد بررسی
کدهای اولیه
مهارت سازماندهی یادگیری در محیط یادگیری ترکیبی
برخورداری از مهارت تفکر انتقادی در محیط یادگیری ترکیبی
برخورداری از تفکر خالق در محیط یادگیری ترکیبی
برخورداری از مهارت تفکر نظاممند در محیط یادگیری ترکیبی
برخورداری از مهارت تفکر تحلیلی در محیط یادگیری ترکیبی
برخورداری از مهارت پردازش (تفکر) علمی در محیط یادگیری
ترکیبی
برخورداری از مهارت تفکر کاربردی در محیط یادگیری ترکیبی
درگیری شناختی و رفتاری /جذب و انرژی ذهنی فرد در فرایند
یادگیری
تالش و استمرار در یادگیری /تمایل به تالش برای یادگیری
مهارت هدفگذاری صحیح برای یادگیری خود در یادگیری
ترکیبی
زیرکی و فراست
مهارت حل مسئله در فرایند یادگیری در کالس
شخصیت متفکر
مهارت تصمیمگیری در فرایند یادگیری
مسئولیتپذیری /وظیفهشناسی /مسئولیتپذیری در برابر
شکست /پذیرش مسئولیت یادگیری خود
کنجکاوبودن در یادگیری /کنجکاوی ذهنی
سازگاری باال در محیط یادگیری ترکیبی
تمایل به ارتباط با دیگران /احساس مرتبطبودن و تعلقداشتن به
گروه /توانایی کارکردن با دیگران /درگیری عاطفی در محیط
یادگیری ترکیبی
توانایی مدیریت حجم کاری و توانایی مدیریت زمان در محیط
یادگیری ترکیبی /مهارت برنامهریزی ،داشتن راهبرد برای
یادگیری
احساس برآوردهشدن نیازهای یادگیری شخصی /انتظارات
روانشناختی دانشجو
تجربۀ شخصی استفاده از محیط یادگیری ترکیبی

منابع استخراج کدها
رامیرز آریالنو ،بوری ریز و هرناندزسیمون ( ،)2019برادبنت و فولر تایسکیویکز ( ،)2018آنتونی سامی،
کو و هیو ()2020
تایلور و نیوتن ( ،)2013رامیرز آریالنو ،بوری ریز و هرناندزسیمون ( ،)2019نازارنکو ( ،)2015برجا و
همکاران ( ،)2021آنتونی سامی ،کو و هیو ( ،)2020نامیسووا و همکاران ( ،)2019برادبنت و فولر
تایسکیویکز ( ،)2018خالیسانگ و لیخیتدامرونگکیات ( ،)2015راجکومار و راجو ()2016
فیشر و کاساماه ( ،)2018خالیسانگ و لیخیتدامرونگکیات ()2015
خالیسانگ و لیخیتدامرونگکیات ()2015
تایلور و نیوتن ( ،)2013خالیسانگ و لیخیتدامرونگکیات ()2015
خالیسانگ و لیخیتدامرونگکیات ()2015
خالیسانگ و لیخیتدامرونگکیات ()2015
هانده ( ،)2014هیلیارد ( ،)2015دارماوان و همکاران ( ،)2021آنتونی و همکاران ( ،)2020تمپیالر
( ،)2020آنتونی سامی ،کو و هیو ( ،)2020هالورسون و گراهام ( ،)2019واواسئور و همکاران (،)2020
وانسالمبروک و همکاران ( ،)2019سرانو ،دی آیوال ،گونزالز بورجوز ،سرانو جیل و الالستا ()2019
وانسالمبروک و همکاران ( ،)2019هالورسون و گراهام ( ،)2019برادبنت و فولر تایسکیویکز (،)2018
آنتونی سامی ،کو و هیو ()2020
هالورسون و گراهام ( ،)2019برادبنت و فولر تایسکیویکز ( ،)2018آنتونی سامی ،کو و هیو ()2020
جاست و همکاران ( ،)2021واسیلوا استوجانوسکا و همکاران ()2015
هالورسون و گراهام ( ،)2019فیشر و کاساماه ( ،)2018تمپیالر ( ،)2020خالیسانگ و لیخیتدامرونگکیات
()2015
هالورسون و گراهام ( ،)2019فیشر و کاساماه ()2018
نامیسووا و همکاران ( ،)2019هالورسون و گراهام ()2019
نامیسووا و همکاران ( ،)2019انگلبرتینک و همکاران ( ،)2020روله ( ،)2020واسیلوا استوجانوسکا و
همکاران ( ،)2015فیشر و کاساماه ( ،)2018کرزیک و همکاران ()2019
هالورسون و گراهام ( ،)2019فیشر و کاساماه ()2018
فیشر و کاساماه ()2018
وونگ ( ،)2019کینتو و ژو ( ،)2016هالورسون و گراهام ( ،)2019فیشر و کاساماه ( ،)2018تایلور و
نیوتن ()2013
کینتو و ژو ( ،)2016وانسالمبروک و همکاران ( ،)2019هالورسون و گراهام ( ،)2019برادبنت و فولر
تایسکیویکز ( ،)2018آنتونیسامی ،کو و هیو ()2020
بلیک و همکاران ( ،)2019بوگوبز ( ،)2020وانسالمبروک و همکاران ( ،)2019ژانگ ،چن و وانگ
()2020
حسانی ( ،)2020تمپیالر ()2020

پس از استخراج کدهای اولیه از منابع منتخب ،همزمان با ترکیب این کدها بهمنظور پاسخ به سؤال اصلی
پژوهش بار دیگر به تحلیل محتوای منابع پرداخته شد و پس از استخراج کدهای نهایی ،کدگذاری دیگری
صورت گرفت که مؤلفهها را شکل داد .مبنای دستهبندی کدها برحسب میزان تشابه کدهای مختلف با
یکدیگر بود .جدول  4نتایج نهایی مطالعه مروری نظاممند پژوهشهای مورد مطالعه را نشان میدهد.
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جدول  .4مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی
کدهای اولیه
تابآوری /انعطافپذیری /زیرکی و فراست /مسئولیتپذیری /وظیفهشناسی /مسئولیتپذیری در برابر
شکست /سازگاری باال در محیط یادگیری ترکیبی /کنجکاوبودن در یادگیری /کنجکاوی ذهنی/
برخورداری از شخصیت متفکر
خوگیری و عادتکردن به محیط یادگیری ترکیبی /هیجانزدگی در برابر محیط یادگیری ترکیبی/
حس خوشایند به محیط یادگیری ترکیبی /شادبودن در محیط یادگیری ترکیبی /خوشایندی یادگیری
ترکیبی /احساس سرزندگی ،گشودگی فرد در محیط یادگیری ترکیبی /خوشبینی ،نگرش مثبت به
یادگیری ترکیبی /رضایت از نیازهای روانشناختی خود /اشتیاق به یادگیری و محیط یادگیری/
عالقه به یادگیری ترکیبی /تمایل به تغییر محیط یادگیری /تمایل رفتاری فرد برای حضور در محیط
یادگیری ترکیبی /تجربۀ یادگیری لذتبخش در محیط یادگیری ترکیبی /تمایل فرد برای اخذ دروس
به شیوۀ ترکیبی
برخورداری از خودپنداره مثبت دربارۀ خوب انجامدادن وظایف /ارزش قائلشدن برای تکالیف و
وظایف /درگیری عاطفی در محیط یادگیری ترکیبی /انگیزش فرد برای یادگیری /انگیزش
لذتجویانه ،انگیزه برای یادگیری در محیط ترکیبی /انگیزش پیشرفت تحصیلی /برخورداری از
انرژی مضاعف برای انجام تکالیف در محیط یادگیری ترکیبی /خودکارآمدی ادراکشده/
اعتمادبهنفس در محیط یادگیری ترکیبی /عزتنفس در محیط یادگیری ترکیبی
تمایل به ارتباط با دیگران /احساس مرتبطبودن و تعلقداشتن به گروه
برقراری روابط مثبت و اثربخش در محیط یادگیری ترکیبی /توانایی کارکردن با دیگران /هوش
عاطفی (همدلی ،مهارتهای اجتماعی)
برخورداری از مهارت تفکر انتقادی ،تفکر خالق ،تفکر نظاممند ،تفکر تحلیلی ،پردازش (تفکر) علمی،
تفکر کاربردی در محیط یادگیری ترکیبی /مهارت حل مسئله ،مهارت تصمیمگیری در فرایند
یادگیری
درگیری شناختی در محیط یادگیری ترکیبی /جذب ،انرژی ذهنی فرد در فرایند یادگیری
تالش و استمرار در یادگیری /تمایل به تالش برای یادگیری /درگیری رفتاری در محیط یادگیری
ترکیبی
مهارتهای خودانگیزشی ،خودکنترلی ،یادگیری خودراهبر ،یادگیری خودنظمدهنده ،خودسازماندهی،
خودتعیینگری ،خودهماهنگی ،خودارزیابی ،خودنظارتی در یادگیری /استقالل یادگیری /مهارت
هدفگذاری صحیح ،تعیین راهبرد برای یادگیری خود در محیط یادگیری ترکیبی /توانایی ایجاد
عالقه در خود برای یادگیری /توانایی مدیریت حجم کاری ،توانایی مدیریت زمان در محیط یادگیری
ترکیبی /پذیرش مسئولیت یادگیری خود
ادراک فردی از محیط یادگیری ،یادگیری و آموختههای قبلی درس /ادراک از علم خود /سودمندی
ادراکشده از محیط یادگیری ترکیبی /احساس برآوردهشدن نیازهای یادگیری شخصی /انتظارات
روانشناختی خود /تجربۀ شخصی استفاده از محیط یادگیری ترکیبی

مفاهیم
ویژگیهای شخصیتی

احساسات و
هیجانهای مثبت
نسبت به فرایند
یادگیری

مؤلفهها
شخصیت

راهبردها و مؤلفههای
هیجانی-انگیزشی

باورهای انگیزشی

پیوندجویی
مهارت برقراری
ارتباط مؤثر

راهبردها و مؤلفههای
ارتباطی

تفکر سطح باال
راهبردها و مؤلفههای
شناختی
درگیری تحصیلی

خودمدیریتی و
خودتوسعهای در
محیط یادگیری

راهبردها و مؤلفههای
فراشناختی

خودآگاهی نسبت به
فرایند یادگیری

در مرحلۀ بعد ،گزارههای استخراجشده از منابع برحسب میزان تشابه دستهبندی شده و مفاهیم و سپس
مؤلفهها تعیین شدند .شکل  2مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان را در محیط یادگیری
ترکیبی بهصورت شماتیک نشان میدهد .یافتههای نهایی مرور نظاممند میتواند راهنمای عمل مؤسسههای
آموزش عالی ،دانشگاهها و پژوهشگران باشد.
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شکل  .۲مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای روانشناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری
ترکیبی بهعنوان یکی از مهمترین سناریوهای یاددهی-یادگیری برای دوران پساکرونا انجام شده است .نتایج
مطالعۀ مروری نظاممند حاضر با استفاده از مراحل هفتگانۀ سندلوسکی و باروسو ( )2006نشان میدهد
مؤلفههای روانشناختی دانشجویان برای موفقیت در محیط یادگیری ترکیبی در پنج مؤلفه و راهبرد هیجانی/
انگیزشی ،ارتباطی ،شناختی ،فراشناختی و شخصیت قرار میگیرند .از میان مؤلفههای شناساییشده ،نقش
راهبردهای هیجانی-انگیزشی و پس از با آن اختالف اندکی راهبردهای فراشناختی از بقیه بیشتر بوده و به
این ترتیب میتوان گفت مؤلفههای هیجانی-انگیزشی و فراشناختی سهم بیشتری در موفقیت دانشجویان در
محیط یادگیری ترکیبی دارند .مؤلفۀ شخصیت در پژوهش حاضر شامل ویژگیهای شخصیتی از جمله
تابآوری ،زیرکی و فراست ،مسئولیتپذیری و وظیفهشناسی ،سازگاری باال ،کنجکاوی و ...است .شخصیت به
الگوهای فکری ،احساسی و عمل فرد اشاره دارد (لینام ،میلر و دیریفینکو .)2018 ،بررسی پژوهشهای پیشین
نشان میدهد ویژگیهای شخصیتی 1یادگیرنده با کارآمدی یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی و نیز
عملکرد تحصیلی دانشجو ارتباط دارد (کینتو ،ژو و کاگامبه)2017 ،؛ بنابراین شناسایی ویژگیهایی که به
یادگیرنده کمک کند تا بتواند پس از انتقال به محیط یادگیری ترکیبی موفق عمل کند ،ضروری است .زمانی
که دانشجویان از ویژگیهای شخصیتی مانند تابآوری (کینتو ،ژو و کاگامبه2017 ،؛ روله2020 ،؛ نایدو،
2021؛ مکی و همکاران ،)2012 ،انعطافپذیری (آنتونی و همکاران2020 ،؛ نامیسووا و همکاران،)2019 ،
زیرکی و فراست (جاست و همکاران2021 ،؛ واسیلوا استوجانوسکا و همکاران ،)2015 ،مسئولیتپذیری و
وظیفهشناسی (نامیسووا و همکاران2019 ،؛ انگلبرتینک و همکاران2020 ،؛ روله2020 ،؛ واسیلوا
1. characteristic
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استوجانوسکا و همکاران2015 ،؛ فیشر و کاساماه2018 ،؛ کرزیک و همکاران ،)2019 ،سازگاری باال در
محیط یادگیری جدید (فیشر و کاساماه )2018 ،و کنجکاوی (هالورسون و گراهام2019 ،؛ فیشر و کاساماه،
 )2018برخوردار باشند ،عملکرد بهتری در محیط یادگیری ترکیبی دارند .اگرچه امکان دارد شناسایی
ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پیش از ورود به محیط یادگیری بهدلیل برگزاری آزمونهای شخصیت
مستلزم صرف زمان و هزینه باشد که این امر موجب کاهش تمایل توجه نهادهای آموزش عالی به این دسته
از مؤلفههای روانشناختی میشود .دستۀ دیگر از مؤلفههای روانشناختی شناساییشده ،مؤلفۀ راهبردهای
هیجانی-انگیزشی شامل احساسات و هیجان مثبت و باورهای انگیزشی است .منظور از احساسات مثبت در
این پژوهش هر نوع هیجان قوی 1و تجربۀ خوشایند به رویکرد یادگیری ترکیبی است که با قرارگرفتن در
این محیط در فرد ایجاد میشود و به افزایش تحقق پیامدهای یادگیری در دانشجویان میانجامد؛ برای مثال
خوگیری و عادتکردن به محیط یادگیری ترکیبی به پیشرفت تحصیلی منجر میشود (بارنارد آشتون ،کخ و
راثبرگ2014 ،؛ واسیلوا استوجانوسکا و همکاران)2015 ،؛ بدینمعنا دانشجویانی که تجربۀ خوشایندی از
حضور در محیط ترکیبی دارند و با این رویکرد آشنا هستند ،عملکرد مطلوبتری خواهند داشت .باورهای
انگیزشی بهعنوان یکی دیگر از مفاهیم طبقهبندیشده در راهبردها و مؤلفههای هیجانی-انگیزشی در این
پژوهش به دالیل فرد برای انجام یک کار اشاره دارد .به عبارت دیگر دالیلی که دانشجو را به انجام تکالیف
وادار کرده و در پیشرفت جنبههای مختلف یادگیری به او کمک میکند (آنتونی سامی ،کو و هیو)2020 ،؛
برای مثال آنتونی و همکاران ( )2020خودکارآمدی را یکی از ویژگیهای ورودی محیط یادگیری ترکیبی
برای دانشجویان میدانند که به عملکرد بهتر منجر میشود .مؤلفۀ دیگر از مؤلفههای روانشناختی
شناساییشده در این پژوهش راهبردهای ارتباطی شامل مفاهیم پیوندجویی و مهارت برقراری ارتباط است.
منظور از پیوندجویی تمایل فرد برای تعلقداشتن به یک جمع و گروه است .مهارت برقراری ارتباط نیز به
توانایی یادگیرنده برای ایجاد ارتباطی مؤثر اشاره دارد .جونیاتی و خویرول هودا ( )2020معتقدند ،یکی از
مؤلفههای محیط یادگیری ترکیبی تشریکمساعی و همکاری در هر دو محیط کالس حضوری و برخط
است .بهنظر میرسد دانشجویی میتواند در این تشریک مساعی حضوری مؤثر داشته باشد که از راهبردهای
ارتباطی شناساییشده در این پژوهش برخوردار باشد .با توجه به تعداد اندک پژوهشهای انجامشده با
محوریت مهارتهای ارتباطی ،این مؤلفه باید با احتیاط و تأمل بیشتری بررسی میشود .مؤلفۀ راهبردهای
شناختی شناساییشده در مطالعۀ مروری نظاممند حاضر ،شامل برخورداری از تفکر سطح باال و درگیری
تحصیلی دانشجوست .برخورداری از تفکر سطح باال در این پژوهش بدینمعناست که فعالیت و مشارکت
دانشجو در فرایند یادگیری فراتر از حفظکردن صرف مطالب باشد .سیمنز ( )2006در اصول  9گانۀ الگوی
پیوندگرایی-2نظریهای که نحوۀ وقوع یادگیری در عصر دیجیتال را توصیف میکند -مینویسد توانایی دیدن
ارتباطات ،تشخیص الگوها و ساخت مفهوم بین زمینهها ،ایدهها و مفاهیم یک مهارت هستهای برای افراد
1. emotion
2. connectivism
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امروزی است .مسلماً دستیابی به این توانایی و مهارت در محیط یادگیری ترکیبی بهعنوان رویکردی در
پارادایم پیوندگرایی بدون بهرهمندی از تفکر سطح باال بهراحتی صورت نمیگیرد .درگیری تحصیلی
طبقهبندی دیگری از مؤلفۀ راهبردهای شناختی در این پژوهش است که به درگیرشدن و تالش دانشجو در
محیط یادگیری ترکیبی برای انجام تکالیف و وظایف یادگیری اشاره دارد (هالورسون و گراهام .)2019 ،این
مقوله از یکسو تالش دانشجو برای تسلط بر اهداف عینی (اسپرینگ ،گراهام و ایکاهیهیفو )2018 ،و از
سوی دیگر تکاپو و پشتکاری مداوم و خستگیناپذیر (وانسالمبروک و همکاران2019 ،؛ هالورسون و گراهام،
2019؛ برادبنت و فولر تایسکیویکز2018 ،؛ آنتونی سامی ،کو و هیو2020 ،؛ آنتونی و همکاران2020 ،؛
تمپیالر )2020 ،را دربرمیگیرد .مؤلفۀ راهبردهای فراشناختی به مفاهیم خودمدیریتی در یادگیری و
خودآگاهی از این یادگیری اشاره دارد .این مؤلفه به دانش و تسلط دانشجو بر یادگیری خود برمیگردد.
دانشجویی که از این مؤلفه برخوردار باشد ،میتواند کنترل و مدیریت یادگیری خود را در محیط یادگیری
ترکیبی بهدست بگیرد (خودمدیریتی در یادگیری) و از میزان یادگیری و ادراک خود آگاهی داشته باشد
(خودآگاهی به یادگیری) .از آنجا که استقالل یادگیرنده یکی از مؤلفههای محیط یادگیری ترکیبی در بخش
برخط آن است (جونیاتی و خویرول هودا ،)2020 ،دانشجویی که از خودمدیریتی و خودآگاهی در یادگیری
بهرهمند باشند ،در این محیط بهتر عمل میکند .با توجه به آنچه بیان شد ،مؤلفههای روانشناختی مرتبط با
موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی شامل شخصیت (ویژگیهای شخصیتی) ،راهبردهای
هیجانی-انگیزشی (احساسات مثبت و باورهای انگیزشی) ،راهبردهای ارتباطی (پیوندجویی و مهارت برقراری
ارتباط) ،راهبردهای شناختی (تفکر سطح باال و درگیری تحصیلی) و راهبردهای فراشناختی (خودمدیریتی در
یادگیری و خودآگاهی به یادگیری) است؛ بنابراین درصورت وجود مؤلفههای شناساییشده ،دانشجویان در
محیط یادگیری ترکیبی عملکرد بهتری خواهند داشت؛ از اینرو در پایان براساس یافتههای مطالعۀ مروری
نظاممند حاضر پیشنهادهایی به تفکیک برای دانشگاهها و پژوهشگران ارائه شده است:

دانشگاهها بهعنوان مجریان نظام آموزش عالی
همانطور که بیان شد ،هیجانات مثبت بهعنوان یکی از مفاهیم طبقهبندیشده از مؤلفههای هیجانی-
انگیزشی بر موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی مؤثر است .اگر دانشگاهها پیش از انتقال کامل یا
در فرایند اتخاذ و انتقال به محیط یادگیری ترکیبی ،شرایطی را فراهم کنند تا ذینفعان بهویژه دانشجویان
تجربۀ حضور در دروس به شیوۀ ترکیبی را درک کنند ،به ایجاد احساسات مثبت و مؤثری ازجمله خوگیری و
عادتکردن به محیط یادگیری ترکیبی منجر میشود .یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تحقق این امر این
است که در هر رشته برخی دروس غیراختیاری به هر دو شیوۀ ترکیبی و حضوری یا ترکیبی و آنالین ارائه
شود و دانشجو در اخذ درس به شیوۀ ترکیبی مختار باشد تا بهتدریج دانشجویان به این رویکرد خو بگیرند.
همچنین یکی از الزامات ایجاد هیجانات مثبت برای دانشجویان بهرهمندی از ابزارهای فناورانۀ باکیفیت و
آموزش نحوۀ استفاده از ابزارهای فناوری است .در این صورت ،امکان شکلگیری احساساتی مانند
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هیجانزدگی ،عالقه ،حس خوشایند ،خوشبینی و نگرش مثبت به یادگیری ترکیبی ،تمایل به تغییر محیط
یادگیری ،تجربۀ یادگیری لذتبخش در محیط یادگیری ترکیبی و تمایل فرد برای اخذ دروس به شیوۀ
ترکیبی در دانشجویان بیشتر میشود؛ از اینرو دانشگاه باید از یک تیم پشتیبانی فنی ماهر برخوردار باشد.
عالوهبر بعد فناورانه ،مهارتآموزی و توانمندسازی اعضای هیئتعلمی برای چیستی رویکرد یادگیری
ترکیبی ،چگونگی اجرای فرایند یاددهی-یادگیری در این رویکرد و نحوۀ بهکارگیری ابزارهای فناوری نیز از
جمله مهمترین اقدامات دانشگاه در راستای توجه به راهبردها و مؤلفههای هیجانی-انگیزشی محسوب
میشود.
توجه دانشگاه به توانمندسازی و توسعۀ حرفهای اعضای هیئتعلمی ،عالوهبر مؤلفۀ هیجانی-انگیزشی،
بر راهبردها و مؤلفههای شناختی نیز تأثیر میگذارد .بدینجهت که بر مبنای یافتههای پژوهش حاضر اگر
دانشجویان از تفکر سطح باال بهعنوان یکی از مفاهیم مؤلفههای شناختی برخوردار باشند ،در محیط یادگیری
ترکیبی موفقتر خواهند بود؛ حال اگر مدرسان مهارت طراحی درس مبتنی بر پرورش تفکر سطح باال در این
محیط را داشته باشند ،احتمال موفقیت دانشجویان در این محیط بیشتر میشود و تعداد بیشتری از
دانشجویان شانس موفقیت در محیط یادگیری ترکیبی را دارند.
برگزاری کارگاههایی برای دانشجویان با محتوای تکنیکهایی برای بهبود راهبردهای فراشناختی در
دانشگاه نیز میتواند در دانشجویانی که در این زمینه احساس ضعف میکنند ،انگیزه ایجاد کند.
همچنین پیشنهاد میشود دربارۀ محتوا و سرفصل دروس تجدیدنظر صورت بگیرد .همانطور که گفته
شد ،درگیری تحصیلی ،بهعنوان یکی از مؤلفههای شناختی هم از جهت تالش دانشجو برای تحقق اهداف
عینی و هم از جهت پشتکار مجدانه وی میتواند به موفقیت او در محیط یادگیری ترکیبی منجر شود؛
بنابراین محتوا و فعالیتها باید طوری گزینش شوند که درگیری تحصیلی را در دانشجو برانگیخته کنند .این
امر هم به عهده عضو هیئتعلمی در طراحی درس و هم به عهده دانشگاه برای بازنگری در سرفصل دروس
غیراجباری و پیشنهاد سرفصل بازنگریشده برای دروس اجباری به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.

پژوهشهای آتی
با توجه به اینکه نتایج مطالعه مروری نظام مند حاضر براساس یافتههای پژوهشهای خارجی بهدست آمده
است ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود به اعتبارسنجی نتایج این پژوهش از نظر دانشجویان دانشگاههای
کشور پرداخته شود.
نتایج این مرور نظاممند براساس پژوهشهای خارجی انجام شده است .به پژوهشگران پیشنهاد میشود
به مطالعۀ پژوهشهای داخلی در زمینۀ عوامل روانشناختی مؤثر بر موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری
ترکیبی بپردازند.
این پژوهش به روش کیفی انجام شده است .به پژوهشگران پیشنهاد میشود با انجام پژوهشهای کمی
به شناسایی عوامل روانشناختی مؤثر بر موفقیت دانشجویان در رویکرد ترکیبی بپردازند.
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