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Abstract 
This study aims to identify the psychological 
components related to student success in a blended 
learning environment. The research method is applied 
, and data collection was conducted using a qualitative 
approach through a systematic review method. To 
achieve the goal of the study, a systematic and 
comprehensive review of the research background was 
conducted based on Sandlowski and Barroso's (2006) 
seven-step model. For this purpose, resources from 
databases (Elsevier, Scopus, ProQuest, Eric, Emerald, 
Springer) and related keywords were searched. After 
reviewing 480 papers from theoretical and scientific 
sources related to the research topic based on specific 
criteria and removing unrelated papers, a full review 
of the remaining 58 studies was performed. The 
systematic review of the research background resulted 
in the identification of 5 components, 9 concepts, and 
75 codes. The results of the meta-synthesis indicate 
that the psychological components of students who 
want to succeed in the blended learning environment 
at the university include the following: emotional 
strategies and components (positive emotions and 
motivational beliefs), communication (connection 
resources, communication skills), cognitive (high-level 
thinking and academic engagement), metacognitive 
(self-management in learning and self-perception of 
learning), and personality.Among these, the role of 
emotional and metacognitive strategies and 
components is more important than others. Therefore, 
they have a greater impact on the success of blended 
learning. 
Keywords: Blended Learning, Post COVID-19, 
Psychological Components and Strategies, Students, 
Higher Education System. 

 دهیچک
مرتبط با  یشناخت روان یها مؤلفه ییهدف پژوهش حاضر شناسا

است. پژوهش حاضر  یبیترک یریادگی طیدر مح انیدانشجو تیموفق
است.  یفیک ها افتهی یگردآور ۀلحاظ نحو و به یاز نظر هدف کاربرد

مند انجام شده است.  نظام یمرور ۀمطالع ۀویبا استفاده از ش نیهمچن
 یپژوهش ۀنیشیپ ۀمرور منظم و گسترد العه،به هدف مط یابیدست یبرا

( انجام شده 2006و باروسو ) یسندلوسک یالگو ۀهفت مرحل یبر مبنا
 یاطالعات یها گاهیپژوهش از پا ۀمنابع مرتبط با حوز منظور نیاست. بد

و با استفاده از  نگریامرالد، اشپر ک،یاسکپوس، پروکوئست، ار ر،یالزو
 480 ،یمنابع علم ی. پس از بررسشدوجو  مناسب جست یها دواژهیکل

 ییمشخص شناسا یارهایو براساس مع قیمنبع مرتبط با موضوع تحق
 تیها، درنها آن یو محتوا دهیموضوع پژوهش، چک یشد. پس از بررس

به  ها افتهی لیشد. سپس تحل یینها لیو تحل مقاله انتخاب 58
و  یارتباط مفهوم یمفهوم منجر شد که پس از بررس 75 ییشناسا
 جیشد. نتا یبند مؤلفه طبقه 5 تیمقوله و درنها 9در قالب  ییمحتوا

 تیمرتبط با موفق یشناخت روان یها مؤلفه دهد یپژوهش نشان م
 یها شامل راهبردها و مؤلفه یبیترک یریادگی طیدر مح انیدانشجو

 ی(، ارتباطیزشیانگ ی)احساسات مثبت و باورها یزشیانگ-یجانیه
)تفکر سطح باال و  یارتباط( شناخت یبرقرار یها مهارت ،ییوندجوی)پ

 یو خودآگاه یریادگیدر  یتیری)خودمد ی(، فراشناختیلیتحص یریدرگ
ها و  نقش مؤلفه ان،یم نیهستند که از ا تی( و شخصیریادگی یبرا

 یاز آن با اختالف اندک و پس  یزشیانگ-یجانیه یراهبردها
 است. ودهتر ب پررنگ گرانیاز د یفراشناخت یها مؤلفه
 ،یشناخت روان یها مؤلفه ،یبیترک یریادگی :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
ساز خلق  ( زمینه2020آفرین )هاندکه، کلونک، پارکر و کافلد،  های نوین و تحول فناوریاستفاده از 

عنوان  باجدیدی وۀ یشآن  دنبال یادگیری در نهادهای آموزشی شده و به-رویکردهای نوینی از یاددهی
 اینه بیانگر شد توسعه است. نتایج مطالعات انجام  حال تدریج در که به شکل گرفته استیادگیری الکترونیکی 

تعامالت گسترده، تسهیل و دسترسی آسان  بسترایجاد  مانند است که اگرچه یادگیری الکترونیکی به دالیلی
زمان و مکان، افزایش اطمینان، همدلی و کاهش  فراگیران و مدرسان، دسترسی آسان در هر ۀدر استفاد

محوربودن،  ه و اتالف وقت، یادگیرند استرس در پاندمی ویروس کرونا، افزایش خودکارآمدی، کاهش هزینه
افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تغییر مسیر آموزش از یاددادن صرف توسط یاددهنده به یادگرفتن 

متقاضیان دانشگاه و ظرفیت پذیرش  میانپذیری و تعامل، ایجاد تعادل  توسط یادگیرنده، افزایش انعطاف
؛ 2021؛ میلیسویک و همکاران، 2020ها، در حال کسب شهرت است )المایاه، الخساونه و التونیبات،  دانشگاه

؛ مالتی و 2021؛ تاوافاک و همکاران، 2021؛ سیچا، ریزون، روتکا و استرلزکی، 2021الوماالی و همکاران، 
سبب ایجاد  مشکالت برخی(، اما از سوی دیگر 2020ی، کرامتی و گراوند، ثان  ؛ عالی، نارنجی2021 هانانیک،

. مشکالتی اثرات روحی منفی بر فراگیران داشته است آن تبع بهی آموزشی شده است و ها نظامهایی در  چالش
بودن شرایط  تعامالت انسانی، عاطفی و ارتباطات چهره به چهره در کالس درس و ناکافی نداشتن از قبیل

های تعامل اجتماعی، کاهش احساس تعلق به جمع و گروه و همچنین ترجیح مدرسان و  ورش مهارتپر
درک ناکافی از  ،ی فیزیکی و بدنیها تیفعالکاهش  ،فراگیران برای استفاده از ارتباطات رودررو و حضوری

، 2یادگیری برخط در بستر الکترونیکی، نگرش منفی برخی مدرسان و فراگیران به 1یادگیری-فرایند یاددهی

ی الکترونیکی، امحتو ۀی فناوری اطالعات و ارتباطات، ضعف در توسعریکارگ بهبارۀ دردانش ناکافی 
های ناکافی و  بودن بیان بصری واقعی، کاهش مشارکت دانشجویان، تأخیر در بازخورد و ارزیابی ناکافی

و ناتوانی دانشجویان در مدیریت زمان، ظرفیت و سطح اعتماد پایین،  3زمان ضعیف، تعویق در یادگیری غیرهم

برای خواندن  هکمبود انگیز ،نبودن، ناامیدی و اضطراب برخی دانشجویان در محیط برخط پایین، راحت
گیر و  وقت، محتوای الکترونیکی برخط و نداشتن توانایی الزم برای حفظ و نگهداری خودانگیزشی

پایین اتصال به اینترنت،   یادگیری برای دانشگاه و سایر مسائل فنی مانند سرعت بودن این شیوه از پرهزینه
افزاری، شکاف دیجیتال و توزیع نابرابر فناوری و مسائل مربوط به حریم  افزاری و نرم های سخت مشکل

 ؛ راجش و2020؛ ابوجیه، یاوسان و اپیاه، 2020؛ دهاوان، 2020؛ ویلچا، 1396شخصی و امنیت )نجفی، 
شواهد ؛ بنابراین (2017موسکوئرا،  ؛ هررا2018؛ الیویرا، پندو و پریرا، 2020، ؛ هیو دانگ2020ستورامن، 

ای دانشجویان و مدرسان، کاهش مقاومت و پذیرش یادگیری  با افزایش سواد رسانه حاکی از آن است که
گذاری نهادهای آموزش  ایهنفعان کلیدی و سرم پذیری ذی شدن حباب فناوری، انطباق الکترونیکی، شکسته

                                                 
1. learning-teaching process 

2. online learning 

3. asynchronous learning 
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افزار و زیرساخت، ایجاد اشتیاق و رشد مطلوبیت یادگیری الکترونیکی و تعامل فناوری و  نرم ۀعالی در حوز

ها، موانع و  چالش وجوداما همچنان  ،، یادگیری الکترونیکی از جایگاه مناسبی برخوردار شده است1پداگوژی

( از یادگیری سبب شده است که آموزش حضوری 2021 و گائو، مولر، گوه، لیم) وهیشیی به این ها دغدغه

های  فعالیت که معتقدند تربیت و  همچنان از اهمیت و اولویت برخوردار باشد. برخی متخصصان حوزه تعلیم
تر و  حضوری در دانشگاه سبب توانمندسازی، یادگیری عمیق ۀیادگیری به شیو-مرتبط با فرایند یاددهی

های حضوری با توجه به حضور مدرس و دانشجو در یک مکان و  شود. در کالس مؤثرتر در دانشجویان می
؛ شود اصلی یادگیری است(، فراهم می ۀای، امکان تعامل مدرس و دانشجو )که هست دریافت بازخورد لحظه

یادگیری  رسد یمنظر  صورت حضوری و برخط، به یادگیری به ۀاط قوت و ضعف تجرببا توجه به نق بنابراین

ترکیبی که در برخی موارد  این. باشدتحقق پیامدهای یادگیری دانشجویان  برایترین روش  مناسب 2ترکیبی

های مختلف و متفاوتی  نظران دیدگاه و صاحب داردشود، تعاریف متعددی  نیز گفته می 3یادگیری آمیخته به آن
-های حضوری و برخط در فرایند یاددهی روش زمان همکارگیری  تعاریف به همۀدارند. وجه اشتراک  به آن

 است )چاربونوهای درس سنتی  مندی از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس یادگیری و بهره
؛ گراقتی و گودوین، 2018؛ یوزیاک، االدیران، لورنکووکز و بکر، 2018له، ؛ نورتویج، پترسن و با2018گودی، 

اندیریا و مروه،  ؛ تشاباالال، اندیرا2016 ؛ جاکاب، گریزو و سرویک،2016؛ گینتر، 2016، باندیویلی؛ 2016
هد که در د ( با نگاه انتقادی تعریف جدیدی ارائه می2020کرونج ) (.2012سویرو، فیگویریدو و فریرا، ؛ 2014

سازی  ها برای بهینه ها و فناوری ها، روش کارگیری مناسب ترکیبی از نظریه آن رویکرد یادگیری ترکیبی، به
عنوان یکی از پیشگامان رویکرد ترکیبی، ترکیب را در  ( به2006معین است. گراهام ) ییادگیری در بستر

 :دهد سطح ارائه می چهار

 شود. یادگیری هر دو جزء چهره به چهره و مبتنی بر رایانه را شامل میفعالیت  که در آن 4سطح فعالیت

های چهره به چهره و مبتنی بر رایانه است  ترین روش ترکیب شامل ترکیب فعالیت رایج که 5سطح درس

 شوند. عنوان جزئی از یک درس استفاده می طور مجزا و مشخص به به که

هر یادگیرنده ترکیبی از چهره به . 1 :افتد صورت اتفاق می که ترکیب در آن به دو 6آموزشی ۀسطح برنام

یادگیرنده از قبل براساس ترکیبی از چهره به چهره و  ۀرشت .2. کند خود انتخاب می ۀچهره با برخط را در رشت
 شده است.  برخط توصیف

دهد در  باالترین سطح ترکیب است که خود سازمان یا مؤسسه دروسی را که ارائه می 7سطح سازمانی

                                                 
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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 کند. ترکیبی با آموزش چهره به چهره و مبتنی بر رایانه ترکیب می یمدل

بعد  چهاردر که یادگیری ترکیبی در هر سطحی که تحقق یابد، مستلزم آمادگی  دهد یمنشان  ها یبررس
در  .(1399به نقل از بازرگان و بازرگان،  1398اصلی زیرساختی، انسانی، محتوایی و سازمانی است )منتظر، 

یادگیری -عنوان رویکرد جدید یاددهی کارگیری روش یادگیری ترکیبی که به ، انتخاب و بهموجودشرایط 
زاده،  ؛ کریمی مونقی و محسنی1398شده است )میرمقتدایی و احمدی،   برای نهادهای آموزش عالی مطرح

دونالد،  ؛ بویلهرس، لی، مک2020؛ لی، 2020؛ بیسریه، 2020؛ لیم، جلیل، معروف و ساد، 1396؛ نجفی، 1398
 19-گیری ویروس کووید دلیل همه ( و به2020؛ سیاکور، فنانی و احمدی، 2020مونترا،  انخوما و جاندوگ

ترین راه تداوم آموزش  یک پیشنهاد مطلوب نیست، بلکه اصلی تنهاگرفته است،  قرار مدنظرازپیش  بیش
(. 2020 ایوئلو و جاکوبز، جوسی، فوستر، کوپربود )کرونا خواهد ویژه در نهادهای آموزش عالی در دوران پسا به

عامل موفقیت و اثربخشی  نیتر مهم، شده مطرح ۀگانچهارعوامل  میان از دهد یمتحقیق نشان  ۀبررسی پیشین
است )کامیلیر، بستر فراگیران فعال در این  ژهیو بهکلیدی و  نفعان یذیادگیری، توجه به -این شیوه از یاددهی

از  ها دورهترکیبی نیازمند فراگیرانی است که برای شرکت در این  ۀی آموزشی به شیوها دوره(. برگزاری 2021
 مرتبط با ابعاد یها یستگیشا مانندی خاصی ها یستگیشای طورکل بهو  ها ییتوانا، ها یژگیو، ها مهارت

بنابراین  ؛(2021برخوردار باشند )اآلید و التیت،  شناختیو  عاطفیعلمی، اجتماعی،  ،یتیشخص، یشناخت روان
یادگیری -فرایند یاددهیموانع بالقوه در در محیط یادگیری ترکیبی سبب شناسایی  ها آنشناسایی و بررسی 

در  توان یها م دوره اجرایو  یزیر برنامهی، در طراح ها یستگیشااین درنظرگرفتن با . همچنین شود یم
 گام برداشت.تر و کارآمدتر  مطمئن یادگیری پیامدهای تحققراستای 

ترین  مهم عنوان بهفراگیران  ازین موردی ها مهارتاشاره شد، به آن  تر شیپآنچه  براساسخالصه و  طور به
یادگیری )آزاد دیسفانی، کارشکی، -یادگیری ترکیبی و محور اصلی نظام یاددهی اجرایعوامل موفقیت در 

؛ دارماوان، لیناواتی، 1398؛ نجفی، 1398؛ میرمقتدایی و احمدی، 1398؛ سعید، 1399یزدی و عبدخدایی،  امین
  ؛ آنتونی2020 ؛ تمپیالر،2021؛ جاست، جاسن، راثن و مارتارلی، 2021ویراستوتی، نیالکوسماواتی و رهارجا، 

ریز و  وریآریالنو، ب ؛ رامیرز2020؛ آنتونی و همکاران، 2020؛ آسارتا و اشمیت، 2020سامی، کو و هیو، 
؛ 2019؛ جونز و شارما، 2019؛ نامیسووا و همکاران، 2019؛ آنتونی و همکاران، 2019هرناندزسیمون، 

ی ها مهارت مانند( توجه برخی از محققان را به خود جلب کرده است و به مواردی 2019هالورسون و گراهام، 
(، انگیزش 1392ثانی، مهرام و آهنچیان،  ؛ عجم، جعفری2021؛ هانگ، 2021اآلید و التیت، ) یا فنی و رایانه

(، شایستگی یادگیری 1395؛ ارجمند و صیف، 2020سامی، کو و هیو،   آنتونی) یبیترکو نگرش به یادگیری 
بهری، ایدریس، مویس، آریفودین و فیکری، ) یمیخودتنظ(، راهبردهای یادگیری 2021مستقل )اآلید و التیت،

؛ سیکاواتی و 2021 سوکما و پریاتما،) یانتقاد(، مهارت تفکر 1399 ؛ آزاددیسفانی و همکاران،2021
فردی )اآلید  (، مهارت تعامل و ارتباط بین2019ریز و هرناندزسیمون،  آریالنو، بوری ؛ رامیرز2021 نصرالدین،

ی بر به تأثیر محیط یادگیری ترکیب بیشترکه  اند کرده( و... اشاره 1394 ؛ عجم،2019 ؛ وونگ،2021 و التیت،
نیاز فراگیران برای ورود به محیط یادگیری ترکیبی  ی موردها مهارتی مذکور و کمتر به ها مهارت ۀتوسع
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ی کمتر شناخت روانعوامل  ی مرتبط باها مهارتحاکی از آن است که  ها یبررس ،انیم نیاتوجه دارد. در 
ترین  مهم از تنها نه که عوامل مذکور دهد یمنشان  ها پژوهشنتایج  که یدرحال است؛ گرفته قرار مدنظر

ی در رشد شناخت روانبلکه نیازها و عوامل اساسی  ،الزامات موفقیت فراگیران در محیط یادگیری ترکیبی است
ی شناخت رواندرک و شناسایی عوامل  که  آنجا ازبنابراین  ؛(2019دارد )وونگ،  بسیاریو رفاه انسان اهمیت 

 ی براید، موجب ایجاد محیطکن  را توانمندتر می ها آنری دانشجویان مؤثر است و بر یادگیری، انگیزه و درگی
 مواجهی مرتبط با فرایند یادگیری ها تیفعالبا  زهیباانگشود که در آن دانشجویان فعاالنه و  می  یادگیری

 .(2021شوند )چیو، لین و لونکا،  می

، روشن است کامالًی فراگیران شناخت روانه ابعاد اهمیت توجه ب اگرچهبا توجه به آنچه تاکنون مطرح شد، 
 اند کرده  اشارهی شناخت روانبه برخی از ابعاد  ها پژوهش بیشترو  نشده است  انجامتحقیقات جامعی  بارهدر این 

( 2021جاست و همکاران )از دیدگاه مثال  برای  ه است؛پرداخته شد ها آن نیتر مهمکه در ادامه به برخی از 
ها در  های فردی مانند هوشمندی نقش مهمی در موفقیت تحصیلی آن تفاوت و رفتار یادگیرندگانشخصیت، 

سهولت  مانندهایی  عوامل و ویژگی ،دارند ( بیان می2020محیط یادگیری ترکیبی دارد. آنتونی و همکاران )
ضایت، سودمندی شده، خودکارآمدی، درگیری عاطفی، درگیری شناختی، درگیری رفتاری، ر استفاده ادراک

 ۀبخشی، اثربخشی یادگیری، انگیز استفاده از یادگیری الکترونیکی، تکرار استفاده، لذت ۀشده، قصد ادام ادراک
ترین عوامل  پذیری از مهم جویانه، عادت، سن، جنسیت، انتظار عملکرد، انتظار تالش و انعطاف لذت
ریز و  آریالنو، بوری رامیرزاز دیدگاه است. شناختی موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی  روان

فراشناختی و رفتار با عملکرد یادگیری دانشجویان -( بین انگیزش راهبردهای شناختی2019هرناندزسیمون )
 دهد ها نشان می نتایج تحقیق آن و مثبت دارد ای یادگیری ترکیبی در آموزش عالی رابطه-در بستر یاددهی

( در 2019امتحان بر نمرات دانشجویان تأثیر منفی دارد. هالورسون و گراهام )احساسات منفی و اضطراب از 
منظور افزایش مشارکت دانشجویان در بسترهای یادگیری مبتنی بر  پژوهش خود، چارچوبی مفهومی به

ابعاد مشارکت  ،ها معتقدند انگیزشی است. آن-های شناختی و هیجانی اند که شامل مؤلفه فناوری ارائه داده
زمان  مدت ،تالش و پشتکار ،انگیزشی )توجه درگیری شناختی/ :اند از ادگیرنده در محیط ترکیبی عبارتی

 ،شادبودن ،کنجکاوی( و درگیری عاطفی )عالقهو  جذب ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ،تکالیف
شد، محققان با بررسی و  انبیتر  طور که پیش خستگی، ناامیدی و اضطراب(. همان نداشتن ،نفس اعتمادبه

تا به الزامات و نیازهای اصلی ایشان در  کنند می ابعاد مختلف شناختی و رفتاری دانشجویان تالش ۀمطالع
های  ناکافی پژوهش تیجامع دهندۀ پژوهش نشان ۀحال پیشین  این با .محیط یادگیری ترکیبی دست یابند

نیاز بوده است و هریک از پژوهشگران در تحقیق خود تنها  شناختی مورد های روان موجود در شناسایی مؤلفه
ی در شناخت روانرو با توجه به تأثیر ابعاد و عوامل  این از ؛اند کرده  ها اشاره به تعداد محدودی از این مؤلفه

در دوران پساکرونا  ژهیو به ،یادگیری دانشجویان و همچنین اهمیت و مزایای رویکرد یادگیری ترکیبی
شناختی  های روان شده در این حوزه، مؤلفه های انجام پژوهش همند ب ت با نگاهی جامع و نظامضروری اس

به شرایط موجود  توجهپژوهش حاضر با  بنابراینمرتبط با موفقیت دانشجویان در این محیط شناسایی شود؛ 
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پساکرونا و واکاوی  نفعان کلیدی نظام آموزش عالی برای دوران سازی ذی ( و لزوم آماده19-)پاندمی کووید
دنبال  منظور موفقیت در محیط یادگیری ترکیبی، به شناختی دانشجویان به های روان نیازها، الزامات و مؤلفه

شناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری  های روان است که مؤلفه ه این پرسشپاسخ ب
 .ترکیبی کدام است

 یشناس روش
 و روش تحقیق یفیک کردیرواستفاده از با  ها افتهاربردی و از منظر گردآوری یهدف ک نظر حاضر از پژوهش

ی جامع از ا مطالعهعبارت است از مند  نظام یمرور ۀشده است. مطالع  مند انجام نظام یمرور ۀمطالع ۀویبه ش
 این روش در درواقع. ردیپذ یمی از پژوهش صورت ا ژهیوپاسخ به سؤال  منظور بهتحقیق که  ۀادبیات و پیشین

و کامالً  طرفانه یب یبه روشپژوهش  سؤاالتبارۀ در یقبل قاتیتحق قیو تلف یابی، ارزی، کدگذارافتنیهدف  با
 یبرا ،یکیرا به روش هرمنوت میالگوها و مفاه ییاستقرا یامکان بررس و همچنین شود یمستند انجام م

مند، نه  نظام یمرور ۀمطالع قتی(. درحق2018و والکر،  یری)ل کند یفراهم م دیجد یها هیدانش و نظر شیپاال
ۀ یاول یها از داده یا هیثانو لیموضوع موردنظر است و نه تحل رامونیپ یفیک اتیادبکپارچۀ یمرور 

حاضر با مطالعۀ در  نی(؛ بنابرا2006 مر،یهاست )ز پژوهش نیا جینتا لیبلکه تحل ،منتخب یها پژوهش
مرتبط با  یشناخت روان یها مؤلفه ییموضوع شناسا رامونیپ یو پژوهش ینظرنۀ یشیپ یجو و گردآورو جست
 یها و مقوله میمفاه ییو بازنما ییکه ضمن شناسا ستآن ا دنبال به ،یبیترک یریادگیدر  انیدانشجو تیموفق

. کند میرا ترس انیدانشجو تیمرتبط با موفق یشناخت روان یها ها، مؤلفه آن بیموضوع، با ترک نیموردنظر در ا
( 2006و باروسو ) یسندلوسک یشنهادیپگانۀ  هفتاجرا و تحقق اهداف پژوهش حاضر، از مراحل  یبرا

 آمده است. لیتفص شده که در ادامه به  استفاده

 سؤاالت پژوهش میمسئله و تنظ انیب :اول ۀمرحل
است. در  قیتحق یاصل موضوعدربارۀ سؤال  یتصور و طراح ،یفلسف یریگ مند، موضع مرور نظاممرحلۀ  نیاول
 میروش، سؤاالت پژوهش تنظ یچه موقع و چگونگ ،یزیمطالعه چه چ مورد ۀبراساس جامع ،مرحله نیا

 ند.شد یبررس 1سؤاالت مطابق جدول  ارها،یعم نیبا توجه به ا رو نیا از شود؛ می

 . سؤاالت پژوهش1جدول 
 پژوهش سؤاالت ارهایمع 

 محیط یادگیری ترکیبی کدام است؟ ی مرتبط با موفقیت دانشجویان درشناخت روان یها مؤلفه (What)چه چیزی  هدف اصلی

 فرعی
 (Who) مطالعه مورد ۀجامع

 (When)چه موقع 
 (How)چگونگی روش 

 براساسمحیط یادگیری ترکیبی  ی مرتبط با موفقیت دانشجویان درشناخت روان یها مؤلفه
 د؟شو  نظری و پژوهشی توسط چه مفاهیمی تبیین می ۀپیشین
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 دوم ۀمرحل
 مرتبط با موضوع مورد یخارج یاطالعات یها گاهیدر پا شدهمند منابع منتشر نظام یجوو مرحله، به جست نیا

و  1«ختهیآم آموزش»، «یبیترک یریادگی». اختصاص داردمرتبط  یدیکل های هواژ بررسی با توجه به

و  ها گاهیدر پا جوو ند جستیجو انتخاب شدند و فراو جست یها دواژهیعنوان کل به 2«دهیتن درهم یریادگی»

 انجام شد.( 8، اشپرینگر7، امرالد6، اریک5، پروکوئست4، اسکپوس3)الزویر یالملل نیب یمنابع اطالعات

 منابع مناسب نشیجو و گزو جست :سوم ۀمرحل
(، 2021-2011زمان )بازۀ (، یسیمانند زبان )انگل یمختلف یارهایموضوع مع باره  نیا جو درو جست ندیدر فرا

 و (انی)دانشجو لیها(، واحد تحل و دانشگاه یآموزش عال یها در مؤسسه یبیترک یریادگیمطالعه ) مورد ۀحوز
شد و  ی( در منابع بررسیشناخت مرتبط با عوامل روان یها دواژهیکل وجود) رشیپذ مورد اتیو جزئ طیشرا

تک  تک یمرحله به بررس نیدر ا دیگر نداشتند، حذف شدند؛ به عبارت یتناسب قیهدف تحق که با یمنابع
 رشیو عدم پذ رشیپذ یارهایمنبع و براساس مع 480 میاناز  تیپرداخته شد. درنها هیاولشدۀ منابع دانلود

 .ندمنبع انتخاب شد 58محققان، 

 . معیارهای پذیرش منابع2جدول 
 رشیپذ یارهایمع 
 انگلیسی زبان

 2021-2011 زمانی ۀباز
 ها دانشگاهی آموزش عالی و ها مؤسسهیادگیری ترکیبی در  مطالعه مورد ۀحوز

 دانشجویان واحد تحلیل
 ی در منابعشناخت روانهای مرتبط با عوامل  وجود کلیدواژه رشیپذ موردشرایط و جزئیات 

 ها نامه ها و پایان رسالهها،  شده در نشریات معتبر، کتاب مقاالت چاپ نوع مطالعه

                                                 
1. mix-mode instruction 

2. hybrid learning 

3. elsevier 

4. scopus 

5. proquest 

6. eric 

7. emerald 

8. springer 
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 نظر مورد منابع نشیگز و یبررس ندیفرا. 1 شکل

 استخراج اطالعات متون :چهارم ۀمرحل
 ازین ساخته که متناسب با اطالعات مورد محقق ستیل با استفاده از فرم چک شده نشیمنابع گز یها داده لیتحل

ها  پژوهش یو محتوا دهیها و عبارات مرتبط موجود در چک که گزاره صورت نیبود، انجام شد؛ بد شده  یطراح
 براساس آن شکل گرفتند. میو مفاه ندشد  انتخاب

 یفیک یها افتهی بیو ترک لیتحل :پنجم ۀمرحل
 قیمنابع مرتبط با موضوع تحق لیتحل و  هیبعد از تجز مند، نظام یمرور ۀهدف مطالع متناسب با ،گام نیدر ا
 یها و مؤلفه میکه ابتدا تمام مفاه بیترت نی. بدصورت گرفت ها افتهیاز  دیو جد کپارچهی یریتفس

ها  و مؤلفه میو براساس تعداد تکرار مفاه ییشناسا شده یطراح یها و الگوها مدل ها، هیشده از نظر استخراج
 .ندشد یگذار و نام یبند طبقه

 تیفیکنترل ک :ششم ۀمرحل
ها  آن حیتا از انجام صح گردد یقبل بازم یها خود به گاممطالعۀ در  تیفیاز حفظ ک نانیاطم یمحقق برا

 یرهایثبت، نوشتن و تفس یبرا افتهی ساخت یده از سازمان ها افتهی یریپذ نانیاطم نیتأم ی. براابدی نانیاطم
 از سویمجدد  یروش کدگذار یریکارگ با به زیپژوهش ن یخشمند استفاده شد. اعتبارب نظام یمطالعه مرور

 محققان صورت گرفت.

 ها افتهی ۀارائ :هفتم ۀمرحل
 ی. الگوشود یپژوهش ارائه م یها افتهیعنوان  به قیتحق ندیدر فرا ها یها و کدگذار مرور داده ،مرحله نیدر ا
در آمده است.   دست مؤلفه به پنج ها آنو ادغام  بیمقوله است که از ترک 9 و مفهوم 75شده، شامل  ارائه

ماه  دواز  شیب  منبع در مدت 58 قیدق یمند حاضر که پس از بررس نظام یمرور ۀمطالع یینهاافتۀ ی 4جدول 
 آمده است.شده   انجام
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 ها یافته
ای  مرحله ها از الگوی هفت یافته ۀارائ منظور به، در پژوهش حاضر شداشاره از این  شیپکه  گونه همان

 براساسنتایج حاصل از اجرای این الگو ، در این بخش از مقاله .شد( استفاده 2006سندلوسکی و باروسو )
تحقق سؤال فوق، ابتدا با تحلیل دقیق  منظور به، 3جدول  با توجه به .آمده استسؤال اصلی پژوهش 

در رویکرد یادگیری ترکیبی مبتنی بر عوامل  های مرتبط با موفقیت دانشجویان های منتخب، گزاره پژوهش
 قالب کدهای اولیه استخراج شدند.ی در شناخت روان

 های مورد بررسی شده از پژوهش . کدهای اولیه استخراج3 جدول
 کدها استخراج منابع هیاول یکدها

 یها آموخته و یریادگی ،یریادگی طیمح از یفرد ادراک
 از شده ادراک یسودمند/ خود علم از ادراک/ درس یقبل

 یبیترک یریادگی طیمح

 همکاران و یآنتون(، 2021) همکاران و برجا(، 2015) آکپان(، 2013) یزالل و ثمیه ،یدیالگا خوشحال، مخدوم،
 (2019) سی(، هان و آل2019) ومکی ک،یستونیآر ک،یتومازو ک،یکرز(، 2020)

 ارزش/ فیوظا دادن انجام خوب به مثبت یخودپندار
 فیوظا و فیتکال یبرا شدن قائل

 (2020) ویه و کو ،یسام  یآنتون(، 2019) همکاران و وانسالمبروک

 انهیجو لذت ۀزی/ انگیریادگی یفرد برا ۀزی/ انگیزشیانگخود
 زشیانگ/ یبیترک طیمح در یریادگی یبرا زشیانگ و

 یلیتحص شرفتیپ

 یلیویباند(، 2015) کیتراجکو و یوسکیجو لوا،یواس ،ینوسکیمال استوجانوسکا، لوایواس(، 2015) اینکایالسی
 النو،یآر رزیرام(، 2020) ویه و کو ،یسام  یآنتون(، 2020) همکاران و یآنتون(، 2021) همکاران و برجا(، 2016)

 فولر و برادبنت(، 2019) همکاران و یآنتون(، 2019) یل و جنگ الو،(، 2019) مونیهرناندزس و زیر یبور
 ،یزیعز(، 2019) وونگ(، 2019) همکاران و کیکرز(، 2020) عبداهلل و نیکامس د،یرش(، 2018) کزیویسکیتا

 (2018) کاساماه و شریف(، 2019) همکاران و وانسالمبروک(، 2020) بوگوبز(، 2020) یخاتون و یروزبهان

/ یبیترک یریادگی طیکردن به مح و عادت یریخوگ
به  ندی/ حس خوشایبیترک یریادگی طیبه مح یزدگ جانیه

/ یبیترک طی/ شادبودن در محیبیترک یریادگی طیمح
و  ی/ احساس سرزندگیبیترک یریادگی یندیخوشا
و  ینیب / خوشیبیترک یریادگی طیفرد در مح یگشودگ

 یازهاین ی/ ارضایبیترک یریادگینگرش مثبت به 
 خود یشناخت روان

 هانده(، 2013) یگاسر و جپچومبا اونگوکو،(، 2014) المباچر و یاوبار(، 2014) راثبرگ و کخ آشتون، بارنارد
 واواسئور(، 2018) کزیویسکیتا فولر و برادبنت(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2020) همکاران و یآنتون(، 2014)

 و استوجانوسکا لوایواس(، 2019) هولوس و کشاورز(، 2019) وونگ(، 2020) الریتمپ(، 2020) همکاران و
(، 2019) نات سمال و میابراه(، 2020) ویه و کو ،یسام  یآنتون(، 2021) همکاران و برجا(، 2015) همکاران

 ،یزیعز(، 2016) ژو و نتویک(، 2016) یلیویباند (،2019) همکاران و یآنتون(، 2019) همکاران و کیکرز
 انگیج و سنامو استاکول، استاکول،(، 2015) آکپان(، 2020) وانگ و چن ژانگ،(، 2020) یخاتون و یروزبهان
 (2015) همکاران و استوجانوسکا لوایواس(، 2019) وونگ(، 2020) همکاران و واواسئور(، 2015)

 (2019) همکاران و وانسالمبروک یبیترک طیمح در مثبت منش و رفتار

 یریادگی به عالقه/ یریادگی طیمح و یریادگی به اقیاشت
/ یریادگی طیمح رییتغ به لیتما/ یعاطف هوش/ یبیترک

/ یبیترک یریادگی طیمح در حضور یبرا فرد یرفتار لیتما
 فرد لیتما/ یبیترک طیمح در بخش لذت یریادگی ۀتجرب

 در عالقه جادیا ییتوانا/ یبیترک ۀویش به دروس اخذ یبرا
 در فیتکال انجام یبرا مضاعف یانرژ/ یریادگی یبرا خود

 یبیترک یریادگی طیمح

(، 2020) همکاران و یآنتون(، 2021) همکاران و دارماوان(، 2015) آکپان(، 2019) یرانیو و راهماه رومادهون،
(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2019) همکاران و سوواینام(، 2019) مونیهرناندزس و زیر یبور النو،یآر رزیرام

 یآنتون(، 2019) همکاران و کیکرز(، 2017) کاگامبه و ژو نتو،یک(، 2012) چن و انگی ،تونگ، هان، لئو
(، 2019) همکاران و وانسالمبروک(، 2020) بوگوبز(، 2020) یخاتون و یروزبهان ،یزیعز(، 2020) بوامپونگ

 (2020) وانگ و چن ژانگ،

 (2012) یباکل و زیبر دابنر، لمور،یگ ،یمک(، 2021) دوینا(، 2020) روله(، 2017) کاگامبه و ژو نتو،یک یآور تاب

 (2019) همکاران و سوواینام(، 2020) همکاران و یآنتون یریپذ انعطاف

/ یریادگیخودراهبر/ استقالل  یریادگی/ یخودکنترل
دهنده/  خودنظم یریادگی یها / مهارتیخودکارآمد

/ یده / خودسازمانیشده/ خودنظارت ادراک یخودکارآمد
 یابیخودارز یها / مهارتی/ خودهماهنگیگر نییخودتع

 و کو ،یسام یآنتون(، 2020) همکاران و یآنتون(، 2021) همکاران و برجا(، 2014) هانده(، 2016) یالیویتیباند
(، 2018) کزیویسکیتا فولر و برادبنت(، 2012) یهیالش و یدیالبوسا(، 2020) لویآستود واسکوئز(، 2020) ویه

 کوندراتوا، مووا،یآبروس(، 2020) وسترهوف و تندورفیم وود کلدرز، نک،یانگلبرت(، 2012) همکاران و تونگ
(، 2019) همکاران و کیکرز(، 2020) یچایویاسر(، 2021) همکاران و یبهر(، 2019) کووایپلوتن و نایوورون
(، 2020) توماس و سومرو ،ییکویدیس(، 2019) هولوس و کشاورز(، 2019) وونگ(، 2021) همکاران و جاست

(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2019) همکاران و وانسالمبروک(، 2016) ژو و نتویک(، 2013) نیسه و رریدم
 (2016) راجو و راجکومار(، 2019) مونیهرناندزس و زیر یبور النو،یآر رزیرام(، 2018) کاساماه و شریف

نفس در  / عزتیبیترک یریادگی طینفس در مح اعتمادبه
 یبیترک یریادگی طیمح

 همکاران و جاست(، 2013) همکاران و مخدوم(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2019) همکاران و سوواینام
 (2019) همکاران و وانسالمبروک(، 2019) وونگ(، 2021)
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 های مورد بررسی شده از پژوهش . کدهای اولیه استخراج۳ جدولادامه 

 منابع استخراج کدها کدهای اولیه

 یبیترک یریادگی طیمح در یریادگی یده سازمان مهارت
 ،یسام  یآنتون(، 2018) کزیویسکیتا فولر و برادبنت(، 2019) مونیهرناندزس و زیر یبور النو،یآر رزیرام

 (2020) ویه و کو

 یبیترک یریادگی طیمح در یانتقاد تفکر مهارت از یبرخوردار
 و برجا(، 2015) نازارنکو(، 2019) مونیهرناندزس و زیر یبور النو،یآر رزیرام(، 2013) وتنین و لوریتا

 فولر و برادبنت(، 2019) همکاران و سوواینام(، 2020) ویه و کو ،یسام  یآنتون(، 2021) همکاران
 (2016) راجو و راجکومار(، 2015) اتیتدامرونگکیخیل و سانگیخال(، 2018) کزیویسکیتا

 (2015) اتیتدامرونگکیخیل و سانگیخال(، 2018) کاساماه و شریف یبیترک یریادگی طیمح در خالق تفکر از یبرخوردار

 (2015) اتیتدامرونگکیخیل و سانگیخال یبیترک یریادگی طیمح در مند نظام تفکر مهارت از یبرخوردار

 (2015) اتیتدامرونگکیخیل و سانگیخال(، 2013) وتنین و لوریتا یبیترک یریادگی طیمح در یلیتحل تفکر مهارت از یبرخوردار

 یریادگی طیمح در یعلم)تفکر(  پردازش مهارت از یبرخوردار
 یبیترک

 (2015) اتیتدامرونگکیخیل و سانگیخال

 (2015) اتیتدامرونگکیخیل و سانگیخال یبیترک یریادگی طیمح در یکاربرد تفکر مهارت از یبرخوردار

 ندیفرا در فرد یذهن یانرژ و جذب/ یرفتار و یشناخت یریدرگ
 یریادگی

 الریتمپ(، 2020) همکاران و یآنتون(، 2021) همکاران و دارماوان(، 2015) اردیلیه(، 2014) هانده
(، 2020) همکاران و واواسئور(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2020) ویه و کو ،یسام  یآنتون(، 2020)

 (2019) الالستا و لیج سرانو بورجوز، گونزالز وال،یآ ید سرانو،(، 2019) همکاران و وانسالمبروک

 یریادگی یبرا تالش به لیتما/ یریادگی در استمرار و تالش
(، 2018) کزیویسکیتا فولر و برادبنت(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2019) همکاران و وانسالمبروک

 (2020) ویه و کو ،یسام  یآنتون

 یریادگی در خود یریادگی یبرا حیصح یگذار هدف مهارت
 یبیترک

 (2020) ویه و کو ،یسام  یآنتون(، 2018) کزیویسکیتا فولر و برادبنت(، 2019) گراهام و هالورسون

 (2015) همکاران و استوجانوسکا لوایواس(، 2021) همکاران و جاست فراست و یرکیز

 کالس در یریادگی ندیحل مسئله در فرا مهارت
 اتیتدامرونگکیخیل و سانگیخال(، 2020) الریتمپ(، 2018) کاساماه و شریف(، 2019) گراهام و هالورسون

(2015) 

 (2018) کاساماه و شریف(، 2019) گراهام و هالورسون متفکر تیشخص

 (2019) گراهام و هالورسون(، 2019) همکاران و سوواینام یریادگی ندیفرا در یریگ میتصم مهارت

در برابر  یریپذ تی/ مسئولیشناس فهی/ وظیریپذ تیمسئول
 خود یریادگی تیمسئول رشیشکست/ پذ

 و استوجانوسکا لوایواس(، 2020) روله(، 2020) همکاران و نکیانگلبرت(، 2019) همکاران و سوواینام
 (2019) همکاران و کیکرز(، 2018) کاساماه و شریف(، 2015) همکاران

 (2018) کاساماه و شریف(، 2019) گراهام و هالورسون یذهن یکنجکاو/ یریادگی در کنجکاوبودن

 (2018) کاساماه و شریف یبیترک یریادگی طیمح در باال یسازگار

داشتن به  بودن و تعلق احساس مرتبط/ گرانیبه ارتباط با د لیتما
 طیدر مح یعاطف یری/ درگگرانیکارکردن با د ییگروه/ توانا

 یبیترک یریادگی

 و لوریتا(، 2018) کاساماه و شریف(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2016) ژو و نتویک(، 2019) وونگ
 (2013) وتنین

 طیمح در زمان تیریمد ییتوانا و یکار حجم تیریمد ییتوانا
 یبرا راهبرد داشتن ،یزیر برنامه مهارت/ یبیترک یریادگی

 یریادگی

 فولر و برادبنت(، 2019) گراهام و هالورسون(، 2019(، وانسالمبروک و همکاران )2016و ژو ) نتویک
 (2020) ویه و کو ،یسام یآنتون(، 2018) کزیویسکیتا

/ انتظارات یشخص یریادگی یازهایشدن ن برآورده احساس
 دانشجو یشناخت روان

 وانگ و چن ژانگ،(، 2019) همکاران و وانسالمبروک(، 2020) بوگوبز(، 2019) همکاران و کیبل
(2020) 

 (2020) الریتمپ(، 2020) یحسان یبیترک یریادگی طیمح از استفاده یشخص ۀتجرب

 
 

اصلی  سؤالپاسخ به  منظور بهبا ترکیب این کدها  زمان همپس از استخراج کدهای اولیه از منابع منتخب، 
به تحلیل محتوای منابع پرداخته شد و پس از استخراج کدهای نهایی، کدگذاری دیگری  بار دیگرپژوهش 

میزان تشابه کدهای مختلف با  برحسببندی کدها  ها را شکل داد. مبنای دسته صورت گرفت که مؤلفه
 دهد. را نشان می مطالعه موردی ها پژوهش ندم نظامنتایج نهایی مطالعه مروری  4جدول یکدیگر بود. 
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و مفاهیم و سپس  شده  یبند دستهاز منابع برحسب میزان تشابه  شده استخراجهای  گزاره بعد، ۀدر مرحل
محیط یادگیری  ی مرتبط با موفقیت دانشجویان را درشناخت روان یها مؤلفه 2شکل ها تعیین شدند.  مؤلفه

 یها مؤسسهتواند راهنمای عمل  مند می منهایی مرور نظا یها افتهی. دهد یمنشان  کیشمات صورت بهترکیبی 
 ها و پژوهشگران باشد. آموزش عالی، دانشگاه

 

 ها مؤلفه میمفاه هیاول یکدها

 برابر در یریپذ تیمسئول/ یشناس فهیوظ/ یریپذ تیمسئول/ فراست و یرکیز/ یریپذ انعطاف/ یآور تاب
/ یذهن یکنجکاو/ یریادگی در کنجکاوبودن/ یبیترک یریادگی طیمح در باال یسازگار/ شکست

 متفکر تیشخص از یبرخوردار
 تیشخص یتیشخص یها یژگیو

/ یبیترک یریادگی طیدر برابر مح یزدگ جانی/ هیبیترک یریادگی طیکردن به مح و عادت یریخوگ
 یریادگی یندی/ خوشایبیترک یریادگی طی/ شادبودن در محیبیترک یریادگی طیبه مح ندیحس خوشا

نگرش مثبت به  ،ینیب / خوشیبیترک یریادگی طیفرد در مح یگشودگ ،ی/ احساس سرزندگیبیترک
/ یریادگی طیمح و یریادگی به اقیاشت/ خود یشناخت روان یازهایاز ن تی/ رضایبیترک یریادگی

 طیمح در حضور یبرا فرد یرفتار لیتما/ یریادگی طیمح رییتغ به لیتما/ یبیترک یریادگی به عالقه
 دروس اخذ یبرا فرد لیتما/ یبیترک یریادگی طیمح در بخش لذت یریادگی ۀتجرب/ یبیترک یریادگی

 یبیترک ۀویش به

و  احساسات
مثبت  یها جانیه

 ندیفرا به نسبت
 یریادگی

 یها مؤلفه و راهبردها
 یزشیانگ-یجانیه

و  فیتکال یشدن برا / ارزش قائلفیدادن وظا خوب انجام ۀاز خودپنداره مثبت دربار یبرخوردار
 زشی/ انگیریادگی یفرد برا زشی/ انگیبیترک یریادگی طیدر مح یعاطف یری/ درگفیوظا
از  ی/ برخورداریلیتحص شرفتیپ زشی/ انگیبیترک طیدر مح یریادگی یبرا زهیانگ انه،یجو لذت

شده/  ادراک ی/ خودکارآمدیبیترک یریادگی طیدر مح فیانجام تکال یمضاعف برا یانرژ
 یبیترک یریادگی طینفس در مح / عزتیبیترک یریادگی طینفس در مح اعتمادبه

 یزشیانگ یباورها

 ییجووندیپ گروه به داشتن تعلق و بودن مرتبط احساس/ گرانید با ارتباط به لیتما
 یها مؤلفه و راهبردها

 یارتباط
/ هوش گرانیکارکردن با د یی/ توانایبیترک یریادگی طیروابط مثبت و اثربخش در مح یبرقرار

 (یاجتماع یها مهارت ،ی)همدل یعاطف
 یبرقرار مهارت

 مؤثر ارتباط

 ،یپردازش )تفکر( علم ،یلیمند، تفکر تحل تفکر خالق، تفکر نظام ،یاز مهارت تفکر انتقاد یبرخوردار
 ندیفرا در یریگ میتصم مهارت ،/ مهارت حل مسئلهیبیترک یریادگی طیدر مح یتفکر کاربرد

 یریادگی
 باال سطح تفکر

 یها مؤلفه و راهبردها
 یریادگی ندیفرا در فرد یذهن یانرژ جذب،/ یبیترک یریادگی طیمح در یشناخت یریدرگ یشناخت

 یریادگی طیمح در یرفتار یریدرگ/ یریادگی یبرا تالش به لیتما/ یریادگی در استمرار و تالش یلیتحص یریدرگ
 یبیترک

 ،یده خودسازمان ،دهنده خودنظم یریادگی ،خودراهبر یریادگی ،یخودکنترل ،یزشیانگخود یها مهارت
 مهارت/ یریادگی استقالل/ یریادگی در یخودنظارت ،یابیخودارز ،یخودهماهنگ ،یگر نییخودتع
 جادیا ییتوانا/ یبیترک یریادگی طیمح در خود یریادگی یبرا راهبرد نییتع ح،یصح یگذار هدف

 یریادگی طیمح در زمان تیریمد ییتوانا ،یکار حجم تیریمد ییتوانا/ یریادگی یبرا خود در عالقه
 خود یریادگی تیمسئول رشیپذ/ یبیترک

 و یتیریخودمد
 در یا توسعهخود
 یها مؤلفه و راهبردها یریادگی طیمح

 یفراشناخت

 یدرس/ ادراک از علم خود/ سودمند یقبل یها و آموخته یریادگی ،یریادگی طیاز مح یفرد ادراک
/ انتظارات یشخص یریادگی یازهایشدن ن / احساس برآوردهیبیترک یریادگی طیشده از مح ادراک

 یبیترک یریادگی طیمح از استفاده یشخص ۀتجرب/ خود یشناخت روان

 به نسبت یخودآگاه
 یریادگی ندیفرا
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 شناختی مرتبط با موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی های روان . مؤلفه۲ شکل

 

 گیری بحث و نتیجه
یادگیری  طیدر محی مرتبط با موفقیت دانشجویان شناخت روانهای  شناسایی مؤلفه هدف باپژوهش حاضر 

است. نتایج  شده  انجامیادگیری برای دوران پساکرونا -سناریوهای یاددهی نیتر مهمیکی از  عنوان به ترکیبی
 دهد می( نشان 2006سندلوسکی و باروسو ) ۀگان حاضر با استفاده از مراحل هفت مند نظاممروری  ۀمطالع
 ی دانشجویان برای موفقیت در محیط یادگیری ترکیبی در پنج مؤلفه و راهبرد هیجانی/شناخت روانهای  مؤلفه

نقش  ،شده ییشناسای ها مؤلفهگیرند. از میان  ی، شناختی، فراشناختی و شخصیت قرار میارتباط انگیزشی،
 بهبوده و  بیشتر بقیهو پس از با آن اختالف اندکی راهبردهای فراشناختی از انگیزشی -هیجانیراهبردهای 

و فراشناختی سهم بیشتری در موفقیت دانشجویان در انگیزشی -هیجانیهای  مؤلفه گفت توان یم بیترت  نیا 
 جمله ازهای شخصیتی  شخصیت در پژوهش حاضر شامل ویژگی ۀ. مؤلفدارندمحیط یادگیری ترکیبی 

شناسی، سازگاری باال، کنجکاوی و... است. شخصیت به  ی و وظیفهریپذ تیمسئولآوری، زیرکی و فراست،  تاب
ی پیشین ها پژوهش(. بررسی 2018الگوهای فکری، احساسی و عمل فرد اشاره دارد )لینام، میلر و دیریفینکو، 

یادگیرنده با کارآمدی یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی و نیز  1ی شخصیتیها یژگیو دهد یمنشان 

هایی که به  (؛ بنابراین شناسایی ویژگی2017حصیلی دانشجو ارتباط دارد )کینتو، ژو و کاگامبه، عملکرد ت
 یزمانیادگیرنده کمک کند تا بتواند پس از انتقال به محیط یادگیری ترکیبی موفق عمل کند، ضروری است. 

؛ نایدو، 2020؛ روله، 2017آوری )کینتو، ژو و کاگامبه،  تاب مانندهای شخصیتی  دانشجویان از ویژگی که
(، 2019؛ نامیسووا و همکاران، 2020پذیری )آنتونی و همکاران،  (، انعطاف2012؛ مکی و همکاران، 2021

پذیری و  (، مسئولیت2015استوجانوسکا و همکاران،  ؛ واسیلوا2021)جاست و همکاران،  زیرکی و فراست
 ؛ واسیلوا2020؛ روله، 2020و همکاران، ؛ انگلبرتینک 2019شناسی )نامیسووا و همکاران،  وظیفه

                                                 
1. characteristic 
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(، سازگاری باال در 2019؛ کرزیک و همکاران، 2018؛ فیشر و کاساماه، 2015استوجانوسکا و همکاران، 
؛ فیشر و کاساماه، 2019( و کنجکاوی )هالورسون و گراهام، 2018محیط یادگیری جدید )فیشر و کاساماه، 

اگرچه امکان دارد شناسایی  دارند.( برخوردار باشند، عملکرد بهتری در محیط یادگیری ترکیبی 2018
های شخصیت  دلیل برگزاری آزمون های شخصیتی دانشجویان پیش از ورود به محیط یادگیری به ویژگی

این دسته مستلزم صرف زمان و هزینه باشد که این امر موجب کاهش تمایل توجه نهادهای آموزش عالی به 
راهبردهای  ۀشده، مؤلف ی شناساییشناخت روانهای  دیگر از مؤلفه ۀ. دستشود میی شناخت روانهای  از مؤلفه
شامل احساسات و هیجان مثبت و باورهای انگیزشی است. منظور از احساسات مثبت در انگیزشی -هیجانی

در  قرارگرفتنترکیبی است که با  خوشایند به رویکرد یادگیری ۀو تجرب 1این پژوهش هر نوع هیجان قوی

 مثال برای  انجامد؛ میدانشجویان  افزایش تحقق پیامدهای یادگیری در شود و به می جادیااین محیط در فرد 
آشتون، کخ و  شود )بارنارد کردن به محیط یادگیری ترکیبی به پیشرفت تحصیلی منجر می خوگیری و عادت

خوشایندی از  ۀمعنا دانشجویانی که تجرب نیبد(؛ 2015همکاران،  استوجانوسکا و ؛ واسیلوا2014راثبرگ، 
تری خواهند داشت. باورهای  و با این رویکرد آشنا هستند، عملکرد مطلوب دارندحضور در محیط ترکیبی 

در این انگیزشی -هیجانیهای  شده در راهبردها و مؤلفه بندی یکی دیگر از مفاهیم طبقه عنوان بهانگیزشی 
دالیلی که دانشجو را به انجام تکالیف  گرید  عبارت  بهپژوهش به دالیل فرد برای انجام یک کار اشاره دارد. 

(؛ 2020سامی، کو و هیو،   )آنتونی کند میهای مختلف یادگیری به او کمک  و در پیشرفت جنبه کردهوادار 
محیط یادگیری ترکیبی  یورودی ها یژگیوز ( خودکارآمدی را یکی ا2020آنتونی و همکاران ) برای مثال

شناختی  های روان دیگر از مؤلفه ۀد. مؤلفشو  که به عملکرد بهتر منجر می دانند میبرای دانشجویان 
یی و مهارت برقراری ارتباط است. جووندیپشده در این پژوهش راهبردهای ارتباطی شامل مفاهیم  شناسایی

و گروه است. مهارت برقراری ارتباط نیز به  داشتن به یک جمع تعلق یی تمایل فرد برایجووندیپمنظور از 
یکی از  ،( معتقدند2020هودا )  جونیاتی و خویرول توانایی یادگیرنده برای ایجاد ارتباطی مؤثر اشاره دارد.

ی و همکاری در هر دو محیط کالس حضوری و برخط مساع کیتشرهای محیط یادگیری ترکیبی  مؤلفه
داشته باشد که از راهبردهای  مؤثری حضوری مساع  کیتشرتواند در این  رسد دانشجویی می می نظر بهاست. 

شده با  ی انجامها پژوهشبه تعداد اندک  با توجهشده در این پژوهش برخوردار باشد.  ارتباطی شناسایی
راهبردهای  ۀمؤلف. شود میی بررسو تأمل بیشتری  اطیاحت بای ارتباطی، این مؤلفه باید ها مهارتمحوریت 

شامل برخورداری از تفکر سطح باال و درگیری  ،حاضر مند نظاممروری  ۀشده در مطالع شناختی شناسایی
معناست که فعالیت و مشارکت  تحصیلی دانشجوست. برخورداری از تفکر سطح باال در این پژوهش بدین

 یالگو ۀگان  9در اصول ( 2006) منزیس. باشد مطالب صرف کردن حفظ از فراتر یریادگی ندیفرا در دانشجو
 دنید ییتوانا سدینو یم -کند یم فیرا توص تالیجیدر عصر د یریادگیوقوع  ۀکه نحو یا هینظر-2ییگراوندیپ

افراد  یبرا یا مهارت هسته کی میو مفاه ها دهیا، ها نهین زمیالگوها و ساخت مفهوم ب صیتشخ طات،ارتبا
                                                 
1. emotion 

2. connectivism 
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در  یکردیعنوان رو به یبیترک یریادگی طیو مهارت در مح ییتوانا نیبه ا یابیاست. مسلماً دست یامروز
 یلیتحص یری. درگردیگ یصورت نم یراحت از تفکر سطح باال به یمند بدون بهره ییگراوندیپ میپارادا
و تالش دانشجو در  رشدنیپژوهش است که به درگ نیدر ا یشناخت یراهبردها ۀاز مؤلف یگرید یبند طبقه

 نیا(. 2019اشاره دارد )هالورسون و گراهام،  یریادگی فیو وظا فیانجام تکال یبرا یبیترک یریادگی طیمح
 از و( 2018 فو،یهیکاهیگراهام و ا نگ،ی)اسپر ینیتسلط بر اهداف ع یتالش دانشجو برا سو کی از مقوله

هالورسون و گراهام،  ؛2019و همکاران،  وانسالمبروک) ریناپذ یخستگ و مداوم یپشتکار و تکاپو گرید یسو
 ؛2020و همکاران،  یآنتون ؛2020 و،یکو و ه ،یسام  یآنتون ؛2018 کز،یویسکیبرادبنت و فولر تا ؛2019

و  یریادگیدر  یتیریخودمد میبه مفاه یفراشناخت یراهبردها ۀمؤلف. ردیگ ی( را دربرم2020 الر،یتمپ
. گردد یخود برم یریادگیمؤلفه به دانش و تسلط دانشجو بر  نیاشاره دارد. ا یریادگی نیاز ا یخودآگاه
 یریادگی طیخود را در مح یریادگی تیریکنترل و مد تواند یمؤلفه برخوردار باشد، م نیکه از ا ییدانشجو

 باشدداشته  یو ادراک خود آگاه یریادگی زانی( و از میریادگیدر  یتیری)خودمد ردیدست بگ به یبیترک
در بخش  یبیترک یریادگی طیمح یها از مؤلفه یکی رندهیادگیاستقالل  که(. از آنجا یریادگیبه  ی)خودآگاه

 یریادگیدر  یو خودآگاه یتیریکه از خودمد ییدانشجو، (2020هودا،   رولیو خو یاتیبرخط آن است )جون
 با مرتبط یشناخت روان یها شد، مؤلفه انی. با توجه به آنچه بکند یبهتر عمل م طیمح نیمند باشند، در ا بهره
 یراهبردها(، یتیشخص یها یژگی)و تیشخص شامل یبیترک یریادگی طیمح در انیدانشجو تیموفق

 یبرقرار مهارت و ییجووندی)پ یارتباط یراهبردها(، یزشیانگ یباورها و مثبت)احساسات  یزشیانگ-یجانیه
 در یتیری)خودمد یفراشناخت یراهبردها و( یلیتحص یریدرگ و باال سطح)تفکر  یشناخت یراهبردها(، ارتباط

در  انیدانشجو شده، ییشناسا یها درصورت وجود مؤلفه نیبنابرا؛ است( یریادگی به یخودآگاه و یریادگی
 یمرور ۀمطالع یها افتهی براساس  انیدر پا رو نیخواهند داشت؛ از ا یعملکرد بهتر یبیترک یریادگی طیمح

 :است شده ارائه پژوهشگران و ها دانشگاه یبرا کیتفک به ییشنهادهایپ حاضر مند نظام

 مجریان نظام آموزش عالی عنوان بهها  دانشگاه
-هیجانی یها مؤلفهاز  شده یبند طبقهیکی از مفاهیم  عنوان بههیجانات مثبت  ،شد بیانکه  طور همان

ها پیش از انتقال کامل یا  دانشگاه اگرانگیزشی بر موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری ترکیبی مؤثر است. 
دانشجویان  ژهیو بهنفعان  تا ذی کننددر فرایند اتخاذ و انتقال به محیط یادگیری ترکیبی، شرایطی را فراهم 

خوگیری و  ازجملهترکیبی را درک کنند، به ایجاد احساسات مثبت و مؤثری  ۀحضور در دروس به شیو ۀتجرب
شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تحقق این امر این  یبی منجر میکردن به محیط یادگیری ترک عادت

ترکیبی و حضوری یا ترکیبی و آنالین ارائه  ۀدو شیو ی به هراریاختریغاست که در هر رشته برخی دروس 
 دانشجویان به این رویکرد خو بگیرند. جیتدر بهترکیبی مختار باشد تا  ۀو دانشجو در اخذ درس به شیو شود

و  تیفیباک ۀمندی از ابزارهای فناوران ایجاد هیجانات مثبت برای دانشجویان بهره الزاماتهمچنین یکی از 
 مانندگیری احساساتی  امکان شکل ،صورت نیااستفاده از ابزارهای فناوری است. در  ۀآموزش نحو
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ایل به تغییر محیط و نگرش مثبت به یادگیری ترکیبی، تم بینی زدگی، عالقه، حس خوشایند، خوش هیجان
 ۀو تمایل فرد برای اخذ دروس به شیو بخش در محیط یادگیری ترکیبی یادگیری لذت ۀیادگیری، تجرب

 دانشگاه باید از یک تیم پشتیبانی فنی ماهر برخوردار باشد. رو نیا از ؛شود ترکیبی در دانشجویان بیشتر می

چیستی رویکرد یادگیری  برایعلمی  تئعضای هیآموزی و توانمندسازی ا بر بعد فناورانه، مهارت عالوه
 ازی ابزارهای فناوری نیز ریکارگ به ۀیادگیری در این رویکرد و نحو-ترکیبی، چگونگی اجرای فرایند یاددهی

محسوب  یزشیانگ-های هیجانی اقدامات دانشگاه در راستای توجه به راهبردها و مؤلفه نیتر مهم جمله
 شود. می

 ،انگیزشی-هیجانی ۀبر مؤلف ، عالوهیعلم ئتیهای اعضای  حرفه ۀتوانمندسازی و توسعتوجه دانشگاه به 
های پژوهش حاضر اگر  که بر مبنای یافته جهت نیبد. گذارد میهای شناختی نیز تأثیر  راهبردها و مؤلفهبر 

در محیط یادگیری های شناختی برخوردار باشند،  یکی از مفاهیم مؤلفه عنوان بهدانشجویان از تفکر سطح باال 
مدرسان مهارت طراحی درس مبتنی بر پرورش تفکر سطح باال در این  اگرتر خواهند بود؛ حال  ترکیبی موفق

شود و تعداد بیشتری از  محیط را داشته باشند، احتمال موفقیت دانشجویان در این محیط بیشتر می
 دارند.دانشجویان شانس موفقیت در محیط یادگیری ترکیبی را 

راهبردهای فراشناختی در  هایی برای بهبود هایی برای دانشجویان با محتوای تکنیک زاری کارگاهبرگ
 .کندکنند، انگیزه ایجاد  تواند در دانشجویانی که در این زمینه احساس ضعف می دانشگاه نیز می

گفته که  طور همانگیرد. بمحتوا و سرفصل دروس تجدیدنظر صورت بارۀ درشود  همچنین پیشنهاد می
های شناختی هم از جهت تالش دانشجو برای تحقق اهداف  یکی از مؤلفه عنوان به، شد، درگیری تحصیلی

؛ تواند به موفقیت او در محیط یادگیری ترکیبی منجر شود عینی و هم از جهت پشتکار مجدانه وی می
این  .برانگیخته کنندانشجو ها باید طوری گزینش شوند که درگیری تحصیلی را در د بنابراین محتوا و فعالیت
در طراحی درس و هم به عهده دانشگاه برای بازنگری در سرفصل دروس  یعلم ئتیهامر هم به عهده عضو 

 شده برای دروس اجباری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. غیراجباری و پیشنهاد سرفصل بازنگری

 آتی های  پژوهش
 آمده  دست بهی خارجی ها پژوهشهای  یافته براساسمند حاضر  مروری نظامبا توجه به اینکه نتایج مطالعه 

های  شود به اعتبارسنجی نتایج این پژوهش از نظر دانشجویان دانشگاه است، به پژوهشگران پیشنهاد می
 کشور پرداخته شود.

شود  است. به پژوهشگران پیشنهاد می شده  انجامهای خارجی  پژوهش براساسمند  نتایج این مرور نظام
ی مؤثر بر موفقیت دانشجویان در محیط یادگیری شناخت روانعوامل ۀ نیزم دری داخلی ها پژوهش ۀمطالعبه 

 ترکیبی بپردازند.

ی کمی ها پژوهشبا انجام  شود می. به پژوهشگران پیشنهاد ه استاین پژوهش به روش کیفی انجام شد
 ی مؤثر بر موفقیت دانشجویان در رویکرد ترکیبی بپردازند.شناخت روانبه شناسایی عوامل 
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 منابع
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 .یاجتماع و یفرهنگ مطالعات ۀپژوهشکد :تهران(. 291-309)صص  رانیا

. یآموزش نینو یکردهایرو. انیدانشجو یلیتحص اقیو اشت یگر نییبر خودتع یبیترک یریادگی ریتأث (.1398). ن د،یسع
14(2)، 86-67. 
در  انیدانشرجو  دگاهیر برر د  یفررد  نیب یارتباط یها و مهارت یلیتحص ینقش خودکارآمد ی(. بررس1394ع. ا. ) عجم،

 .3-12 (،1)7. یپزشک علوم آموزش در پژوهش. یقیبر آموزش تلف یمبتن یابیارزش
 یهرا مهرارت  و یلیتحصر  زشیر انگ نقرش  یبررس(. 1392. )ر. م ان،یآهنچ و.، ب مهرام،.، ح ،یثانیجعفر.، ا. ع عجم،
 در نرو  یافتیر ره یپژوهشر -یعلم ۀفصلنام. یبیترک یریادگی کردیآنان نسبت به رو دگاهیدر د انیدانشجو یا انهیرا

 .63-82 (.15)4. یآموزش تیریمد
. یمررور  ۀ: مطالعر یآن در آموزش پرسرتار  یو اثربخش یقیتلف یریادگی(. 1398. )م زاده،یمحسن و.، ح ،یمونق یمیکر

 .29-40 ،(1)10. شاپور یآموزش جند ۀتوسع ۀمجل
هرا   ابعراد و مؤلفره   نیری : تبیحوزه آمروزش پزشرک   یبیترک یریادگی یاثربخش (.1398. )س ،یاحمد و.، ز ،ییرمقتدایم

 .33-42 ،(33)12. یآموزش در علوم پزشک ۀتوسع ۀمجل. نفعانیبراساس تجارب ذ
نرور.   امیر در دانشرگاه پ  یریادگی به یبخش تیفیو ک یبیآموزش ترک یها ابعاد و شاخص نیب ۀرابط (.1396. )ح ،ینجف

 .59-80 ،(4)7. یتیاطالعات و ارتباطات در علوم ترب یفناور ۀفصلنام
آن برر عملکررد    ریو تأث یجانیو هوش ه یبیترک یریادگی ۀدهند لیتشک یها مؤلفه یمدل عل ۀارائ (.1398. )ح ،ینجف

 .271-281 ،(1)19. یآموزش در علوم پزشک یرانیا ۀمجل. یلیتحص
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