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 سخن مولفان 

 

 «کزین برتر اندیشه برنگذرد                              به نام خداوند جان و خرد»

 

نیاز  از دیربااز  و  جاری است آدمیمهمی که در تمام طول زندگی بسیار  های از موضوع

و هست، بحث  بودهتعلیم و تربیت دانشوران و فیلسوفان بسیاری از  و تعمق مورد توجه

یند تغییرات نسبتا آفر»عبارت است از « ارنست هیلگارد»طبق تعریف  کهاست « گیرییاد»

فرهنگی و تربیتای  ، علمی»مفهومی که سازمان «. تجربه اثر بر فرد،پایدار در رفتار بالقوه 

یاادگیری گانج   »با عنوان کلی شود، از آن  نامیده می «یونسکو»به اختصار که « ملل متحد

ار ستون یادگیری برای زیستن، یادگیری برای دانستن، یادگیری بر چهمشتمل که  «درون

اخیرا آن را  است و نمودهیاد است،  با یکدیگر نبرای انجام دادن و یادگیری برای زیست

منزلاه پایگااه اندیشاه، تفکار و      باه « Head، سار »یعنای  « H» در سه حیطه موسوم به سه

منزلاه   باه « Handدست، »و  ر و ایمانمنزله کانون عشق و مه به« Heartقلب، »، عقالنیت

 . تعریف کرده است های ضروری زندگی توانستن و انجام دادن و کسب مهارت

 کاه  ترین نهاد آموزشی و پرورشی در سنین کودکی و نوجاوانی اسات   مدرسه رسمی

ه شده است. در گذشته، یادگیری در این محیط به ثر دانستومبسیار در یادگیری آن محیط 

زندگی آدمی  موج سومشد؛ اما در  های آموزشی مبتنی بر سخنرانی اداره می واسطه روش

معاروف شاده    عصر اطالعات و ارتباطاتی به تکنولوژیکگسترده تحوالت ه بر اساس ک

جایگزین « یبیکیادگیری تر»اند و  یافتههای قدیمی یادگیری کارآیی کمتری  روش است،

عناوان یاک روش یاادگیری شاامل      باه ه کا های دیرین شده است. این یاادگیری   روش

، زنده و یادگیری باه شایوه خااس اسات     ییادگیری الکترونیک یادگیری چهره به چهره،

ت فعال یافتن کآموزان در جهت یادگیری بهتر و مشار فرصت بسیار خوبی را برای دانش

 آورد. در فرآیند یاددهی و یادگیری فراهم می

ها  یستم آموزش و پرورش و سایر سازمانیبی در سکسازی و اجرای یادگیری تر پیاده

و موسسات آموزشی و غیرآموزشی، مستلزم آگاهی بخشی پیرامون فواید و مزایای ایان  



سااله مولفاان    نوع یادگیری است و بر این اساس، کتاب حاضر کاه حاصال تاالش یاک    

باشد، در شش فصل تهیه شده است. مطالب فصل اول کتاب، به یادگیری اختصااس   می

هاا، اناواع، ساطوح،     ده است و مطالبی همچون مفهوم یادگیری، اهمیت، ویژگای داده ش

های یاادگیری از دیادگاه    اند. در فصل دوم، نظریه ها و... در این فصل معرفی شده سبک

ه کا اند. در فصل سوم  گرایان و... شرح داده شده گرایان، فراشناخت رفتارگرایان، شناخت

سایر  ، یادگیری ترکیبیشده است، به بیان تعاریفی از  معرفی« یادگیری ترکیبی»با عنوان 

ی پرداختاه شاده   ترکیب یادگیری مزایا و معایب، کاربران، ارکان، انواع، هدفآن،  تاریخی

 مورد مقایسه قرار گرفته است.  ترکیبی وسنتی  یادگیریاست و یادگیرنده در دو نظام 

نظران ایان حاوزه    ط صاحبه توسترکیبی ک یادگیری های مدلدر فصل چهارم، انواع 

اختصااس داده   ترکیبای  یادگیریسازی  مطرح شده، ارائه شده است. فصل پنجم به پیاده

 یتااا موفقه منجار باه   کا  ییفاکتورهاا ، یاادگیری  این نوع  طراحیشده است و درباره 

و  آماوزش  نظاام  اندازیراه و عناصر موثر در ها استراتژیوند، ااش می یبیاترک یادگیری

بحث شده اسات. در فصال ششام، باه عناوان آخارین بخاش کتااب،          ترکیبییادگیری 

هاای   شابکه سات و  کی، فروم، پادکهچون وبالگ، وی 0ها و ابزارهای متنوع وب فناوری

، مزایاا و  هاا  ویژگای  مطارح و  ترکیبای  یاادگیری مجاازی جهات اساتفاده در    اجتماعی 

 است.  تشریح شده کاربردهای هر یک

و مفید کاربردی  یاطالعات تا حداکثر ممکن، ده استش در تالیف کتاب حاضر تالش

آوری شود  به عنوان رویکردی نوین در توسعه یادگیری جمع« یبیکیادگیری تر»در زمینه 

ی بهره گرفته شده است؛ اما مطمئنا منابع گسترده و متنوعو برای رسیدن به این هدف، از 

دریافات انتقادهاا و   منتظار  دور ماناده اسات کاه مشاتاقانه      مطالبی از چشم مولفاان باه  

 . هستیمزیر آدرس ایمیل  سهپیشنهادهای با ارزش شما خوبان از طریق 
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