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 مقدمه
پس از گذر از دورۀ انقالب صنعتی و دسترســی به شــبکۀ جهانِی وب، نظام آموزشــِی یکنواخت، 
استاندارد و کنترل شده دیگر پاسخ گوی نیاز جوامع نبود و ضرورت برقراری نظام آموزشی جدیدی، مبتنی 
بر مهارت ها و شایســتگی های جدید و متفاوت، احساس شد. همچنین دسترسی همۀ افراد به اینترنت 
زمینــۀ یادگیری فراگیر محور، تمرکز بر نقاط قــوت و نیازهای تک تک فراگیران و تبدیل یادگیری دائم 
به واقعیت عملی را فراهم کرد )الکســاندر1، 2021(. بنابراین یادگیرِی ترکیبی به منزلۀ روشی جایگزین 
معرفی شــد. این شــیوه ترکیبی از یادگیری مبتنی بر کالس و محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری 
است )جانی2 و همکاران، 2018(. یادگیری ترکیبی با ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری در ارائه، حمایت 
از تنــوع، افزایش تجربــه، فعالیت درزمینۀ جهانی و کارایْی )کومار3، 2012( شخصی ســازِی آموزش را 
هموار می ســازد و موجب ترغیب فراگیر و افزایش عملکرد وی می شــود )جعفرزاده و همکاران، 1399( 
زیرا الزامات یادگیری و ترجیحات هر یادگیرنده متفاوت اســت و باید از ترکیبی از یادگیری حضوری و 
غیرحضوری استفاده کرد تا محتوای مناسب در قالبی مناسب به افراد مناسب و در زمان مناسب برسد 
)سینگ4، 2021(. به این ترتیب، ظهور یادگیری ترکیبی و اجرای موفقیت آمیز آن می تواند به بهبود نتایج 

یادگیری فراگیران منجر شود )مورفی5، 2017؛ جانی و همکاران، 2018(.
بدون شــک مدیریت و رهبری پل ارتباطی مهمی میان طرح های اصالح آموزشی و پیامدهای آن ها 
برای فراگیران ایجاد می کند. از میان همۀ عوامِل کمک کننده به یادگیرِی فراگیراْن رهبری، ازنظر قدرت، 
در درجــۀ دوم و بعد از آموزِش معلم در کالس درس قــرار دارد )لیت وود6 و همکاران، 2004(. رهبری 
عنصری حیاتی برای موفقیت سازمانی است، زیرا تعیین کنندۀ اهداف و روش های دستیابی به آن هاست 
و از ابزارها و منابع الزم برای دســتیابی به اهداف بهره مند اســت. درواقع، تأثیر و عملکرد مدیران برای 

دستیابی به اهداف راهبردی حیاتی است )کوچاک7، 2020(.
با روی آوردن نظام های آموزشــی به  استفاده از شــیوه های یادگیری ترکیبی مدیران باید بدانند که 
چگونه افراد را متناســب با این شــیوه های جدید انتخاب، حمایت و ارزیابی کننــد. آن ها باید از وجود 
تجهیزات و پشــتیبانی مناســب برای شخصی ســازی آموزش در کالس اطمینان حاصل کنند، باید از 
تغییر نقش آموزش دهندگان حمایت کنند و به منزلۀ طراحان آموزشی، مربیان و تسهیلگرها در خدمت 
فراگیران باشند و آن ها را با بهره گیری از تجارب خود راهنمایی کنند )الکساندر، 2021(. ازآنجاکه رهبری 
در ســازمان های آموزشــی امروز باید معطوف به یادگیری باشد، ارائۀ الگوی جایگزین برای آن در بستر 
پارادایم های جدید به مسئله ای جدی تبدیل شده است. پس از رهبری پدرساالرانۀ اقتدارگرا8 چندین الگو 
ظهور کرده است که رهبری تحول آفرین، تبادلی، کاریزماتیک، معتبر، یادگیرنده، خدمتگزار9 و سرانجام 

رهبری کوانتومی از آن جمله اند )َهنین و نیتا10، 2019(.
پس از گسترش جهاِن  وب، جهانی سازی و عصر اطالعات، در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، 

تهایکوانتومیمدیراندراجراییادگیریترکیبی
بمهار

فراترکی
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رویکرد جدیدی از رهبری کوانتومی ظهور کرد )کوچاک، 2019a( و ســاختار جدیدی برای سازمان ها 
و روابط اجتماعی به وجود آمد )مالوچ و اگرادی11، 2009( زیرا جهانی ســازی، دنیای رایانه ای و گسترش 
اینترنت سبب ایجاد بی اعتمادی و پیچیدگی هایی در مدیریت و ساختارهای سازمانی شده است. از این رو، 
ســاختارهای جدید سازمانی و مدیریت و همچنین سبک های رهبری جدیدی موردنیاز است و رهبری 
کوانتومی سبک رهبری جدیدی است که می تواند، با الهام از مکانیک کوانتوم، بر دشواری های جدید غلبه 
کند )کوچاک، 2020؛ کاندو12 و همکاران، 2016(. بیودوین13 )2003، به نقل از کوییلیسی و جوکی14، 
2011( بر آن است بالتکلیفی و بی تحرکی در این دوران پرفرازونشیب می تواند برای سازمان هایی ازجمله 
ســازمان های آموزشی کشــنده باشــد. از طرفی وجوِد رهبرِی مؤثر آموزش از راه دور در چنین محیط 
نامطمئنی است که به خوبی می تواند میان موفقیت یا شکست تفاوت ایجاد کند. رهبر آموزش از راه دور، 

هر نقش دیگری که به عهده بگیرد، باید همیشه نقش اساسی مربی را حفظ کند.
مدیریِت کوانتومْی مفهومی چندبعدی شــامل ابعاد شــناختی، رابطه ای، اخالقی، عاطفی و معنوی 
است که ازطریق آن روش ها و فن هایی برای ارائۀ خدمات مؤثر پیشنهاد می شود )هنین و نیتا، 2019(. 
مدیریت فناوری نیازمند درک محیط کوانتومی و توســعۀ فلســفۀ کوانتومی برای ســازمان است. اصل 
مدیریت کوانتومی با درک محیط جدید )محیط کوانتومی( آغاز می شود که با قطعیت نداشتن، احتمال 
و هرج ومرج مشــخص می شــود. درک محیط کوانتومی به ایجاد نگرش کوانتومی برای مقابله با شرایط 
منجر می شــود. پس از توسعۀ نگرش کوانتومی، تغییر ذهنیت کوانتومی به طور خودکار شروع می شود. 
در ایــن مرحله آموزش بــرای یادگیری مجموعه مهارت های کوانتومی الزم اســت. راهبرد کوانتومی بر 
اساس ذهنیت های کوانتومی و مجموعه مهارت های کوانتومی تدوین  می شود. با پیروی از فلسفۀ کوانتوم 
مدیریت کوانتومی به دســت می آید. مدیریت فناوری به مجموعۀ مهارت های کوانتومی و مجموعه های 

ذهنی کوانتومی، که شامل تفکر کوانتومی و عمل کوانتومی است، نیاز دارد )کاندو و همکاران، 2016(.
مدیریــت کوانتومی را اصطالحات اساســی کوانتــوم مانند عدم تعیین، نبود اطمینــان، ناتوانی در 
برنامه ریــزی و کنترل ناپذیر بودن تشــکیل می دهد )پاپاتیا و داالپکــو15، 2008(. در الگوی مهارت های 
کوانتومی، که شــلتون16 )1999( آن را پیشــنهاد کرد، روابط متقابل میان هفت مهارت آمده است. سه 
مهارت دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی و احســاس کوانتومی17 ماهیت روان شناسانه18 دارد. مهارت های 
شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی و اعتماد کوانتومی19 مهارت های معنوی20 هستند و وجود کوانتومی21 
به منزلۀ مهارت کانونی22 با هرکدام از دیگر مهارت ها مرتبط اســت. در این پژوهش ابعادی که با عنوان 
 مهارت های معنوی در الگوی شــلتون شــناخته شده است  بررسی شــدند. مهارت شناخت کوانتومی

به معنای اســتفاده از فرایندهای تصمیم گیری و درک شهودی است. رهبرانی که از این مهارت استفاده 
می کننــد نوع جدیدی را از ســازمان های یادگیرنده ایجاد خواهند کرد. عمــل کوانتومی، توانایی عمل 
پاسخ گویانه و کار کردن توأم با اهمیت قائل شدن برای کل است )شلتون، 1999(. مهارت اعتماد کوانتومی 
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توانایی اعتماد به فرایندهای طبیعی زندگی و پذیرش ضرورت آشفتگی است. نظام  هایی که در لبۀ آشوب 
 عمل می کنند توانایی ذاتی را برای خود ســازماندهی در ســطوح باال دارند )دارلینگ و والکر23، 2001(.
 بر اساس این مهارت، مدیران باید با روح قدرت و کـنترل خود مقـابله کنند )شلتون و دارلینگ، 2004(
و رفتارهایی چون مشــارکت، عالقه و الهام، پذیرش مســئولیت تصمیم گیری هــا، رویکرد کارآفرینی، 
نترســیدن از اشتباه های احتمالی و سطح باالی هوش هیجانی را در کارمندان تشویق کنند )کاوالنکو و 

کاوالنکو24، 2019(.
رهبــران کوانتومی خــود را در محیطی با نبود اطمینان و پیچیدگی بســیار می یابند، بنابراین باید 
دامنــۀ تفکر و اجرای خود را گســترش دهند و برای بهبود مهــارت و عملکرد خود به منزلۀ مربی عمل 
کنند. آن ها باید کارمندان را با مسئولیت هایشــان درگیر کنند برای اینکه احساس کنند عضوی از کل 
سازمان اند. همچنین برای دستیابی به هدف مطلوِب سازمان باید هم افزایی ایجاد کنند. برای این منظور، 
آن ها باید در پی تحقق اهداف شخصی و سازمانی، ازطریق هم افزایی، باشند. رهبر کوانتومی باید بتواند 
در شــرایط  پیش بینی ناپذیر در هر دو محیط حضوری و برخط )آنالین( راه حل یا تصمیم صحیحی ارائه 
دهد. آن ها نه تنها باید قوۀ تعقل، توانایی تحلیل، مهارت های فنی و تجربۀ مناســب داشــته باشند، باید 
دارای توانایی درک و مدیریت روابط نیز باشــند. عالوه بر این، رهبران کوانتومی باید توانایی های اساسی 
مانند شناخت، شایستگی، احساسات، هوش، اراده و مدیریت تعارض داشته باشند و این تأثیر را در عصر 
جدید درک کنند. باید بتوانند به طور مؤثر از منابع بهره برداری کنند. همچنین اصل مسئولیت پذیری را 
در ســازمان خود اعمال کنند. با همۀ این صالحیت ها رهبران کوانتومی می توانند برای درک مشکالت 
 موجــود در مدیریت و نحوۀ حل آن آماده شــوند )کوچاک، 2020؛ مالوچ و اگــرادی، 2009(. بنابراین

توجه به مهارت های معنوی مدیران در بســتر پارادایم کوانتومی می تواند زمینه ســاز ترویج و توســعۀ 
یادگیری ترکیبی باشد.

به  باور پارکر25 )2004، به نقل از کوییلیســی و جوکی، 2011( فناوری های یادگیری همان  طور  که 
باعث ارتقای ارتباطات قدرتمند با محتوا، زمینه و جامعه می شود می توان با آن دسترسی گسترده ای به 
برنامه های آموزشــی ضعیف طراحی و اجرا کرد. امروزه فراگیران انتظار دارند تعامل با آموزش دهندگان 
و همتایانشان در محیطی برخط تسهیل شود، از این رو مدیران به طور فزاینده  خود را در موقعیت هایی با 
مسئولیت رهبری برخط خواهند یافت. رهبری کوانتومی الگوی جدیدی برای سازمان پیشرفته است و 
ازطریق آن می توان مسیر را ازطریق ماهیت سازمانی  پیش بینی ناپذیر، غیرخطی و بسیار پیچیده هموار 
کرد. بدیهی اســت که این رویکرد نوین رهبری به منظور مقابله با دشــواری های نوظهور است و ویژگی 
 اساســی آن این است که رویکردها، شیوه ها، افکار و غیره را در همۀ زمینه ها در سازمان کنار می گذارد

 .)2019b ،و در پی روش های جدیدی اســت که امکان دارد باعث رشد بیشــتر سازمان شود )کوچاک
این رو پژوهشگران در این زمینه پژوهش هایی انجام داده اند. از
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ژائو و ســونگ26 )2021( در پژوهشــی با عنوان »معلمان واقعاً درزمینۀ یادگیری ترکیبی به چه 
نوع حمایتی نیاز دارند؟« به این نتیجه رســیدند که آموزش دهندگان نیاز آشــکاری به حمایت های 
آموزشــی، مالی و زیرســاختی، فنی، عاطفی و حمایت از سیاست واحد آموزشــی دارند و باید نظام 
پشــتیبانی هدفمندی برای رفع این مشکالت ایجاد شــود. مدیران مؤسسات آموزشی باید به تدوین 
دستورالعمل ها بپردازند و عناصر اساسی اجرا را برای هدایت یادگیری ترکیبی روشن کنند. همچنین 
بایــد اقدامات مؤثری را برای کاهش باِر کاری آموزش دهندگان انجام دهند. آموزِش آموزش دهندگان 
در کاربرد فناوری در یادگیری ترکیبی باید بر تقویت دانش محتوای فناورانه و دانِش آموزشی فناورانه 

متمرکز شود.
بوکولو27 و همکاران )2020a( در پژوهشی با عنوان »پذیرش و اجرای یادگیری ترکیبی در آموزش 
عالی: مروری نظری و نظام مند« دریافتند که ســاختارها و عوامل پذیــرش یادگیری ترکیبی در مورد 
مدیران شامِل مسائل سازمانی، پشتیبانی از منابع، مدیریت، مالحظات اخالقی و اثربخشی اجرا می شود.

بوکولــو و همکاران )2020b( در پژوهش دیگر خود با عنــوان »دیدگاه مدیریتی در مورد آمادگی 
مدیریت مؤسســات برای انتشــار یادگیری ترکیبی در آموزش عالی: مفهوم و شواهد« نشان دادند که 
ساختار ســازمانی، پشتیبانی منابع، زیرســاخت های فناوری، راهبرد های مدیریت و مالحظات اخالقی 
متغیرهای اساسی اند که آمادگی مدیران را برای انتشار یادگیری ترکیبی در آموزش به طور مثبت فراهم 
می کنند. همچنین نشان دادند که ساختار ســازمانی قوی ترین تأثیر را در آمادگی مدیران برای انتشار 

یادگیری ترکیبی دارد.
گراهام28 و همکاران )2013( در پژوهشــی با عنوان »چارچوبی برای پذیرش سازمانی و اجرای 
یادگیری ترکیبی در آموزش عالی«، به منظور راهنمایی مدیران، نظامی با ســه دستۀ راهبرد )شامل 
هدف، حمایت، اجرا، تعریف و خط مشی(، ساختار )شامل اداره کردن، برنامه ریزی الگو ها و ارزشیابی( 
و پشــتیبانی )فنی، آموزشی و انگیزشی( پیشــنهاد می کنند. همچنین برای شناسایی هر یک از این 
دســته ها ســه مرحلۀ زیر را تشــریح می کنند: 1. آگاهی/ اکتشــاف، 2. پذیرش/ اجرای اولیه، و 3. 

پیاده سازی/ رشد کامل.
تیپــل29 )2010، بــه نقل از کوییلیســی و جوکــی، 2011( با مــرور ادبیات مربوط بــه نیازهای 
آموزش دهندگان برخط، که رهبری باید آن ها را درک و به آن ها رسیدگی کند، به این نتیجه رسید که 
مدیران در ایجاد محیطی برای دســتیابی آموزش دهندگان به اهداف و مهارت ها و نظام  های پشتیبانی 
برای برآورده کردن نیازهاِی فراگیران نقش مربی و تسهیل کننده و عضو کمکی را دارند. همچنین ارتباط 
برای مدیران آموزشی در محیط برخط بسیار مهم است و ارتباط همدالنۀ مبتنی بر قدردانی اعتماد افراد 

را برمی انگیزد.
 بر اساس بررسی های به عمل آمده، بیشتر پژوهـش هـــای انجـام شـــده از دیـدگـــاه فـراگـیران و 
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آموزش دهندگان یا همۀ اعضای ســازمان آموزشی ازجمله مدیران صورت گرفته است و مطالعات کمی 
صرفاً بــه مهارت های مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی پرداخته  انــد. در ضمن مهارت های مدیران با 
رویکردهای متنوعی مطرح  شده و الزم است، در این پژوهش ها، نوعی یکپارچه سازی برای مدیران صورت 
گیــرد. مهم تر اینکه در اکثر پژوهش های صورت گرفته درزمینــۀ یادگیرِی ترکیبی مهارت هاِی مدیران 
به طورکلی گزارش شده و به مهارت های مدیران از نگاهی خاص و هدفمند پرداخته نشده است. این در 
حالی اســت که مدیریت نظام آموزشی کنونی درصدد فاصله گرفتن از الگوهای انعطاف ناپذیر  است و به 
این رو،  این علت جمع آوری و انجام دادن چنین مطالعاتی اهمیت بیشتری می یابد و به آن ها نیاز است. از
در این مطالعه ســعی شده است تا با توجه به هدف پژوهش به این سؤال پاسخ داده شود که مؤلفه های 

مهارت های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی چیست.

 روشپژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی اســت. ماهیت اطالعات و شــیوۀ تحلیل آن ها کیفی و روش 
جمع آوری اطالعات به  شــیوۀ پژوهش های اسنادی است. روش این پژوهش تحلیلی - توصیفی است و 
از روش فراترکیب استفاده شد. فراترکیب روشی سازمان یافته برای مدیریت اطالعات است و مجموعۀ 
وسیعی را از مطالعات فراهم می کند. در این روش همچنین با مطالعه و بررسی نظام مند پژوهش های 
گذشته، با هدف ایجاد دانش عمیق تر به موضوع، به بررسی اطالعات و یافته های استخراج شده از دیگر 
مطالعات کیفی مرتبط با موضوع پرداخته شده است تا با ترکیب آن ها خالصه ای متفاوت و پیچیده تر 

از تحقیقات موجود ارائه دهد )دینسر30، 2018؛ مینز31 و همکاران، 2013(.
روش نمونه گیری هدفمند بود و جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ پژوهش های انجام شده در 31 
ســال اخیر و مرتبط با موضوع موردپژوهش می شد، چراکه یادگیری ترکیبی حدود 31 سال است که 
در نظام آموزشــی مطرح  شــده است. مالک های انتخاب اســناْد نمونۀ چاپ در نشریه های معتبر، در 
فاصلۀ زمانی ســال 1990 تا 2021، و وجود شــاخص های مهارت های کوانتومی مدیران در یادگیری 
ترکیبی در یافته های پژوهش بود. با توجه به این مالک ها تعداد 31 سند اعم از مقاله، رسالۀ دکتری 

و پایان نامۀ کارشناسی ارشد به دست آمد.
به منظور انجام دادن پژوهش به روش فراترکیب از روش سندلوســکی و باروسو32 )2007( استفاده 
شــد. این روش شامل هفت مرحلۀ تنظیم ســؤال، مرور سازمان دهی شده و منظم ادبیات، جست وجو 
و انتخاب اســناد مناسب، اســتخراج اطالعات، تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته ها، کنترل کیفیت و ارائۀ 

یافته هاست که در ادامه به شرح نحوۀ اجرای آن پرداخته شده است.

 مرحلۀاول(تنظیمسؤال:اولین گاِم فراترکیب موضع گیری فلسفی، تصور و طراحی سؤال دربارۀ 
موضوع اصلی پژوهش است. پس از تعیین هدف، پارامترهای اولیه )چه چیزی(، جامعه )چه کسی(، 
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زمان )چه زمانی( و روش )چگونه( برای جست وجو تعیین می شوند. این پارامترها معیارهای انتخاب 
اسناد را تشکیل می دهند و مشخص می کنند که چه مطالعاتی باید کنار گذاشته شوند. در جدول 1 

پرسش های پژوهش آمده است.

 جدول 1. پرسشهایپژوهش

عواملتعیینکننده

 مؤلفه های مهارت های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی چیست؟چهچیزی

 کتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها، گزارش ها و استانداردهای به دست آمده از پایگاه داده و موتور جامعۀموردمطالعه
جســت وجوگر شامِل نورمگز، ایرانداک، مگ ایران، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، 
پرتال جامع علوم انسانی، سیویلیکا، گوگل اسکوالر، اسکوپوس، امرالد، الزویر و پروکوئست

 از سال 1990 تا 2021محدودیتزمانی

 تحقیق کیفیچگونگیروش

جست وجوی  به  مرحله  این  در  ادبیات:  منظم و سازماندهیشده مرور دوم( مرحلۀ  
سازمان دهی شدۀ اسناد موجود در پایگاه های معتبر پرداخته شد. با توجه به سؤال پژوهش در 
جست وجوی اولیه، واژه های کلیدی مانند یادگیری ترکیبی، الگوی کوانتومی، مدیریت کوانتومی، 
رهبری کوانتومی و مهارت های کوانتومی انتخاب  شد و در پایگاه اطالعات علمی، که در جدول 1 
آمده است، در 31 سال اخیر، جست وجو شد. علت انتخاب این بازۀ زمانی آغاز اجرای یادگیری 

ترکیبی در نظام های آموزشی و بررسی پژوهشگران از اهمیت نقش مدیریت در آن بوده است.

 مرحلۀسوم(جستوجووانتخاباسنادمناسب: در فرایند جست وجوی اولیه در پایگاه دادۀ 
الکترونیکی 980 سند به دست آمد. در ابتدا اسنادی که عنوان و موضوعشان متناسب با پژوهش 
نبود یا تکراری بودند حذف شدند. سپس چکیدۀ 322 سند باقی مانده ازنظر داشتن سه معیار اولیه 
بررسی شدند. این معیارها عبارت بودند از: 1. نتایج مطالعه با یادگیری ترکیبی )بخش حضوری 
یا غیرحضوری( مرتبط است؛ 2. مطالعه مستقیم یا غیرمستقیم به مهارت های کوانتومی مدیران 
اشاره  کرده است؛ و 3. در مطالعه از روش کیفی استفاده  شده است. درنتیجۀ این غربالگری، 246 
پژوهش حفظ شد و غربالگری کامل متن در مورد اسناد باقی مانده اعمال شد. درنهایت 31 پژوهش 
 برای مطالعه و کدگذاری برگزیده شد. تعداد منابع غـربالگری شـده در هـر مـرحـله در نـمودار 1 

نشان داده شده است.
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تعدادمنابعیافتشده:979

تعدادمنابعردشدهاز نظرعنوانوتکراریبودن:658

تعدادمنابعموردبررسیاز نظرچکیده:321

تعدادمنابعردشدهاز نظرچکیده:76

تعدادمنابعموردبررسیاز نظرکلمحتوا:245

تعدادمنابعردشدهازنظرکلمحتوا:214

تعدادمنابعنهاییموردبررسی:31

 نمودار 1. تعدادمنابعغربالگریشدهدرهرمرحله

بار مرور و  مرحلۀچهارم(استخراجاطالعاتاسناد: در این مرحله اسناِد منتخب چندین   
کدهای باز استخراج شدند. کدهای باز این اسناد به تفکیک نام پژوهشگر، سال انتشار و نوع سند 

در جدول 2 آمده است.

 جدول 2. دستهبندیاسنادمنتخببهتفکیکنامپژوهشگر،سالانتشار،نوعسندوکدهایباز

کدهایبازنوعسندسالانتشارپژوهشگران

 بوکولو 
و همکاران

2020bپشتیبانی منابع، زیرساخت های فناوری، ایجاد نگرش، تمایل و انگیزهمقاله 

 جعفر زاده 
و همکاران

 شناخت آموزش دهنده در ارتباط با یادگیری ترکیبی، پشتیبانی فنی، سرمایه گذاری، مقاله1399
آماده سازی زیرساخت های آموزشی، توجه به محیط آموزشگاهی، توجه به مسائل 

مدیریتی و حمایت سازمانی

 هلمز و 
پریتو ـ رودریگز33

 زمینه ســازی به منظور ایجاد درک صحیح از مدیریــت یادگیری LMS، قابلیت مقاله2018
دسترسی، تنوع روش ها

 آموزش راهبرد ها و آگاهی از آن، دسترسی به منابع، تغییر در شیوه های آموزشیمقاله2018راکدشل34
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کدهایبازنوعسندسالانتشارپژوهشگران

 عبدالحسینی 
و همکاران

 دریافت و اطالع رسانی به موقع، بهره گیری به موقع از اطالعات، استفاده از شهود در مقاله1396
جمع آوری اطالعات برای تصمیم گیری و دیگر فعالیت ها، برداشتن مرزها به منظور 
ایجــاد اعتماد، ثبــات و یکپارچگی در میان اعضا، هدایت دانش برای دســتیابی 
به اهداف، ایجاد زمینه برای کســب دانش و توســعۀ حرفه ای و اجرای دوره ها و 
کارگاه های آموزشی، ایجاد و حفظ کارکنان مولد و توانمند، شناخت و توجه مدیر 
به ماهیت یادگیری پویا، تأکید بر ارجحیت عمق مطالب آموخته شــده به وسعت 
آن، تأکیــد بر یادگیرِی چگونگی یادگیری، تأکید بر آموزش و یادگیری مســتمر 
و متنوع، تمرکز بر خدمت، شناســایی افراد دارای پتانســیل مدیریت و رهبری و 
به اشتراک گذاشــتن مســئولیت ها، ترغیب به انجام دادن کار گروهی و مشارکت 
سازندۀ یادگیرندگان در بستر یادگیری ترکیبی و دریافت بیشترین بهره از برنامه، 
اجرای مناســب برنامه ها، ایجاد محیط امن، بانشــاط، بهینه، کارا و مؤثر، احترام 
بــه افراد و فرهنگ هــا در جامعه، رعایت عدالت، توجه به محیط آموزشــگاهی و 
زیرســاخت های فیزیکی، ایجاد شــرایط مطلوب روانــی در کالس، ایجاد فرصت 
تمرین، تأکید بر اســتفاده از مجموعه مهارت های متنوع در تدریس، پشتیبانی از 
یادگیری فناوری، ایجاد زمینۀ خودســازمان دهی، تقویت نظام مدیریت یادگیری، 
اعتماد به افراد در یادگیری، شناســایی فرصت های بالقوه، توجه به موقع به مسئله 
و ســازمان دهی به موقع کارها، نظارت بر فرایند سازمانی به جای کنترل، پذیرش 

اشتباهات و ایجاد زمینۀ یادگیری از آن ها بدون ترس از مجازات

 یادگیری و تدریس، پشتیبانی، ایجاد فرصت های توسعۀ حرفه ای، نیروی محرک، رساله2017مورفی
ایجاد انگیزه، مدیریت کارکنان، مدیریت فراگیران، اســتخدام مناســب کارمندان 
پشــتیبانی فنی، شناسایی پیشرفت های حرفه ای مناسب برای مدیران، شناسایی 
سایر سیستم عامل های تدریس هوشمند که ممکن است راه حل مقرون به صرفه تری 
برای ســازمان ارائه دهد، آموزش فرایندهای پیاده ســازی، پیشرفت فراگیران در 
فنــاوری، نقش مدیــر در اجرای موفقیت آمیز، تعهد به تخصیــص زمان، منابع و 
آموزش ها، درک اهمیت نقش خود به منزلۀ مدیر و رهبر، اطمینان از انجام وظایف 

فراگیران

 آدکوال35 
و همکاران

 زیرساخت های فیزیکی، پشتیبانی از یادگیری فناوری، آموزش، بازطراحی آموزشی مقاله2017
و بازنگــری نقش یادگیری ترکیبی، مدیریت ســازمان، ارائۀ پشــتیبانی و منابع، 
رویکردهای جدید به تحقیق و توســعه، زیرساخت IT قوی، پشتیبانی متخصص 
پشتیبانی از فناوری یادگیری، پشــتیبانی از یادگیرنده برای شرکت در یادگیری 

ترکیبی، طراحی برنامۀ درسی بین المللی

 گیبسون36 
و همکاران

 توسعۀ حرفه ای، زیرساخت ها و منابع، تحقیق و ارزیابیمقاله2017
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 آمــوزش راهبرد ها و آگاهــی از آن، بازخــورد و حمایت، پشــتیبانی از فناوری مقاله2016اوکلی37 
اطالعات و ارتباطات، ایجاد توانایی و ظرفیت در کارکنان آموزشــی، ایجاد زمینه 
برای بر عهده گرفتن مســئولیت یادگیری فراگیران توسط فراگیران، ایجاد زمینه 
برای فراشــناختی و خودتنظیمی در یادگیری، در دســترس بودن پشتیبانی فنی، 
بازسازی سامانه های فناوری اطالعات برای حمایت از تغییر در شیوه های تدریس 
و برنامه های درســی، به روز کردن امکانات در کالس درس و کتابخانه، استفاده از 

روش های مقرون به صرفه

 تهیۀ زیرســاخت فنــاوری اطالعات و ارتباطات برای یادگیــری ترکیبی، رهبری مقاله2016سینگ و کرت38
قــوی، اطمینان از تأمین بودجه و منابع کافی برای حفظ، توســعه و پشــتیبانی 
مستمر سامانه، ایجاد پشتیبانی فنی مداوم با ساختار فنی قوی، حصول اطمینان از 
پیشرفت حرفه ای مداوم، پشتیبانی و آموزش برای یادگیری ترکیبی، اهمیت دادن 
به توسعۀ حرفه ای کارکنان آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعۀ مداوم 
فردی و حرفه ای، تشویق به استفاده از یادگیری پیشرفته، برنامه ریزی، هماهنگی 

و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی

 توجه به فلسفۀ اساسی یادگیری و آموزش در محیط های یادگیری ترکیبی، توسعۀ مقاله2016aلیم و وانگ39
حرفه ای کارکنان آموزشــی، شناســایی افراد دارای پتانسیل مدیریت و رهبری و 
به اشتراک گذاشتن مسئولیت ها، جلب مشارکت سازمان ها، زیرساخت ها، امکانات، 

منابع و پشتیبانی، تحقیق و ارزیابی

 شناسایی افراد دارای پتانسیل مدیریت و رهبری و به اشتراک گذاشتن مسئولیت ها، مقاله2016bلیم و وانگ
بهره گیــری از روش های یادگیری عملی، پشــتیبانی به موقع، توســعۀ حرفه ای 

یادگیری ترکیبی، زیرساخت ها و منابع، تحقیق و ارزیابی

 دسترسی به زیرساخت ها به طور مداوم، در دسترس بودن توسعۀ حرفه ای برای همه، مقاله2016پورتر40 و همکاران
تفویض اختیار، پشتیبانی فنی، پشتیبانی آموزشی، ارائۀ کمک های مالی

 ایجاد و ارتقای زیرســاخت ها، امکانات، منابع و پشتیبانی، حمایت قوی مدیریت از مقاله2016هان41 و همکاران
توسعۀ حرفه ای یادگیری ترکیبی، ارائۀ پشتیبانی فنی دورۀ آموزشی و مشاوره، ارائۀ 
کارگاه های آموزشی و مشاوره های فردی، درک نیاز به پشتیبانی فنی و آموزشی، 

برگزاری کارگاه های توسعۀ حرفه ای در یادگیری ترکیبی، دسترسی به منابع

 تقویت نظام مدیریت یادگیریمقاله2016مهاپاترا و دش42

 به اشتراک گذاشتن افکار با دیگران، کشف مجدد امکانات واقعی، توسعۀ رویکردی مقاله2016کاندو و همکاران
مؤثر برای مدیریت فناوری

 پشتیبانی اجرایی، نظارت بر نوع و کیفیت محتوای یادگیریمقاله1396سواری و فالحی
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کدهایبازنوعسندسالانتشارپژوهشگران

 ایجاد هویت رهبری، تأثیرگذاری بدون اقتدار رســمی، یادگیری مســتمر، درک رساله2015جانسون43
اهمیت نقش خود به منزلۀ مدیر و رهبر

 آمــوزش راهبرد ها و آگاهــی از آن، حمایت فناوری و آمــوزش، ترویج یادگیری مقاله2014پورتر و همکاران
حرفه ای مســتمر، شناســایی حامیان نهادی و تشــویق آن ها به همکاری، بسیج 
منابع، مشــارکت دادن مراکز در اســتخدام آموزش دهندگان، توســعۀ حرفه ای و 
ارائۀ پشــتیبانی آموزشــی و فنی، ارائۀ نمونه های انگیزشی و آموزشی برای سایر 
پذیرندگان بالقوه، فراهم کردن زیرســاخت های فناورانۀ مناسب، ارائۀ اطالعات به 
فراگیران در مورد چگونگی آموزش، توسعه و پشتیبانی حرفه ای، مشارکت در ادارۀ 
دوره، در نظر گرفتن نیازهای آموزش دهندگان در توسعۀ حرفه ای، مشارکت استادان 
در کارگاه های زنده، وبینارها و غیره، پشــتیبانی فنی و آموزشــی و توسعۀ کافی 

زیرساخت

موسکال44 و 
همکاران

 زیرســاخت قوی و مورد اعتماد، دسترســی به فناوری، تشــویق کارکنان از طریق مقاله2013
شناخت و پاداش، پشتیبانی از یادگیری فناوری، مشخص شدن جنبه های قانونی یا 

نظارتی، ایجاد شرایط مطلوب روانی

 زیرساخت فناوری آموزشی و فناوری در یادگیریمقاله2012کومار

 الگو سازی استفاده از فناوری، زمینه سازی برای کارکنان به منظور پذیرفتن خطر و مقاله2010افشاری و همکاران
اشتباه بدون ترس از مجازات

دارلینگـ  هاموند 
و ریچاردسون 

 توسعۀ حرفه ای پایدار و مداوم ازطریق آموزش معلمانمقاله2009

چانس46 و 
همکاران

 توســعۀ کافی و حرفه ای، ایجاد فرصت تمرین، ترویج یادگیری حرفه ای مستمر، مقاله2007
پشتیبانی طوالنی مدت برای یادگیری استفاده و اجرای فناوری

 پشتیبانی از تجارب یادگیری آمیخته، تنوع بهره گیری از روش های یادگیری، ارائۀ مقاله2006مسی47
آموزش ها و مهارت های الزم، تهیۀ زیرساخت ها، دسترسی به منابع

 توانایی رهبری و مدیریت افراد سازمانمقاله2006هایز48

اندرسون و 
دکستر49

 توانایی رهبری و مدیریت افرادمقاله2005
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 آگاهی از ارتباطات، توجه به مهارت های افراد و منابع کافی، دریافت بازخوردپایاننامه2004سینگر50

گاریسون و 
کانوکا51

 آموزش راهبرد ها و آگاهی از آن، توســعۀ سیاســت ها و عملیــات موردنیاز برای مقاله2004
پشــتیبانی از رویکردهای یادگیری ترکیبی، تأمین منابع موردنیاز مالی، انســانی 
و فنی، دسترســی بــه منابع، تهیۀ زیرســاخت های فناوری، ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های مورد اعتماد و در دسترس، ارائۀ پشــتیبانی به فراگیران و واحد 
آموزشــی، کشــف توانایی و ظرفیت ها، ایجاد یک نقطۀ واحد پشتیبانی، تضمین 
کیفیــت و مدیریت پروژه، ایجاد صنــدوق نوآوری برای ارائۀ پشــتیبانی مالی و 
مشــوق های الزم برای شــروع تحوالت دورۀ یادگیری ترکیبی، پشتیبانی رسمی 

طراحی آموزشی از طریق قالبی ترکیبی

 فراهم آوردن فرصت های توســعۀ حرفه ای باکیفیت، جبران مالی مناسب برای مقاله2002بلومیر52
وظایــف محوله، تحقیقات آموزشــی و ارزیابی برنامه های موجود، توســعه و 
اجرای یک برنامۀ تحقیقاتی علمی، تنظیمات بهینۀ منابع و شیوه های طراحی 
آموزشی نتایج مؤثر، حمایت از توسعه و انتشار استانداردها و دستورالعمل های 

ارزیابی

 پشــتیبانی و آموزش برای یادگیری، برداشتن مرزها به منظور ایجاد اعتماد، ثبات مقاله1994بوید و هارد53
و یکپارچگی در میان اعضا، تشــویق بازخورد، کاهش انزوا و به اشتراک گذاشــتن 
یادگیری هــا، افزایــش ظرفیــت کارکنان )توانمندســازی( ازطریــق حضور در 
کنفرانس ها، صرف تمام بودجه هــای موجود برای فرصت های یادگیری کارکنان، 

ارج نهادن به تنوع و اطالع رسانی به همه، تکریم، حمایت و اعتماد به معلمان

 مرحلۀپنجم(تحـلیلوترکیبیافتـههایکـیفی: در تحلیل محتوای این پژوهش از روش 
کدگذاری بهره گرفته شد. ازنظر فینفگلد54 )2003، به نقل از عابدی جعفری و امیری، 1398( 
در تجزیه وتحلیل یافته های مطالعات منتخب دو روش متداول وجود دارد. روش اول تحلیل هر 
مقاله بدون در نظر گرفتن چارچوب مفهومی است. دومین روش تحلیل اسناد بر اساس چارچوبی از 
پیش تعیین شده است. در این روش کدهایی از پیش تعیین شده  برای تجزیه و ترکیب مفاهیم و 
ارتباطات میان آن ها وجود دارد و پژوهشگران ممکن است قبل از تولید داده های رمزگذاری شده 
با فهرستی از کدها شروع کنند. در این پژوهش از روش دوم بهره گرفته  شده است و با توجه به 
ابعاد مهارت های معنوی در الگوی کوانتومی کدها طبقه بندی شدند. در جدول 3 این طبقه بندی 

آمده است.
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می
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اخ
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آموزش
وآگاهی

راکدشل )2018(، اوکلی )2016(، پورتر و همکاران  آموزش راهبرد ها و آگاهی از آن
)2014(، گاریسون و کانوکا )2004(

آدکوال و همکاران )2017(، سینگ و کرت ) ،)2016 پشتیبانی و آموزش یادگیری ترکیبی
چانس و همکاران )2007(، بوید و هارد )1994(

آدکوال و همکاران )2017(، پورتر و همکاران ))2014 آشنایی فراگیران جدید با فرهنگ و روش های یادگیری

سینگر ))2004 آگاهی از ارتباطات

جریانباز
اطالعات

بوید و هارد ))1994 آزادی و استقالل در تکثیر سریع اطالعات

عبدالحسینی و همکاران ))1396 دریافت و ارائۀ اطالعات به موقع

عبدالحسینی و همکاران ))1396 بهره گیری به موقع از اطالعات در دسترس

 ترویج به اشــتراک گذاری افکار و تجارب در یک محیط 
امن

کاندو و همکاران )2016(، بوید و هارد )1994(

 اســتفاده از شــهود در جمــع آوری اطالعــات برای 
تصمیم گیری و دیگر فعالیت ها

عبدالحسینی و همکاران )1396(

 برداشــتن مرزهــا به منظــور ایجاد اعتمــاد، ثبات و 
یکپارچگی در میان اعضا

 عبدالحسینی و همکاران )1396(، 
بوید و هارد )1994(

توسعۀ
حرفهای

 ایجاد زمینه برای کســب دانش و توســعۀ حرفه ای و 
اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی

عبدالحسینی و همکاران )1396(، مورفی )2017(، 
گیبسون و همکاران )2017(،  سینگ و کرت )2016(، 

 ،)b2016( لیم و وانگ ،)2016 a( لیم و وانگ 
پورتر و همکاران )2016(، هان و همکاران )2016(، 

 چانس و همکاران )2007(، مسی )2006(،  
بلومیر )2002(، بوید و هارد )1994(

مورفی ))2017 شناسایی پیشرفت های حرفه ای مناسب برای مدیران

عبدالحسینی و همکاران ))1396 هدایت دانش در جهت دستیابی به اهداف

عبدالحسینی و همکاران ))1396 ایجاد و حفظ کارکنان مولد و توانمند

سینگ و کرت )2016(، پورتر و همکاران ) ،)2014 ترویج یادگیری و پیشرفت حرفه ای مستمر
 دارلینگ ـ هاموند و ریچاردسون )2009(، 

چانس و همکاران )2007(

ماهیت
یادگیریترکیبی

جعفرزاده و همکاران ))1399 آشنا کردن فراگیران با یادگیری ترکیبی

عبدالحسینی و همکاران ))1396 شناخت و توجه مدیر به ماهیت یادگیری پویا

  تأکید بر ارجحیت عمق مطالب آموخته شده با توجه به
وسعت آن

عبدالحسینی و همکاران )1396(

عبدالحسینی و همکاران ))1396 تأکید بر یادگیری چگونگی یادگیری

عبدالحسینی و همکاران )1396(، جانسون ))2015 تأکید بر آموزش و یادگیری مستمر و متنوع

آدکوال و همکاران )2017(، لیم و وانگ ))2016 a بازطراحی آموزشی و بازنگری نقش یادگیری ترکیبی 
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رهبری

مورفی )2017(، جانسون ))2015 درک اهمیت نقش خود به منزلۀ مدیر و رهبر

سینگ و کرت )2016(، اندرسون و دکستر ) ،)2005 رهبری قوی
هایز )2006(

عبدالحسینی و همکاران ))1396 رهبری خدمتگزار

 شناســایی افراد دارای پتانســیل مدیریت و رهبری و 
به اشتراک گذاشتن مسئولیت ها

 a( لیم و وانگ ،)عبدالحسینی و همکاران )1396
2016(، لیم و وانگ )b2016(، پورتر و همکاران 

)2016(، پورتر و همکاران )2014(، جانسون )2015(

 ترغیب بــه انجام کار گروهی و مشــارکت ســازندۀ 
یادگیرندگان در بستر یادگیری ترکیبی

هلمز و پریتو ـ رودریگز )2018(، عبدالحسینی 
و همکاران )1396(، مورفی )2017(، گیبسون و 

همکاران )2017(، هان و همکاران )2016(، کاندو 
و همکاران )2016(، لیم و وانگ )b2016(، بلومیر 

)2002(

 جلب مشــارکت خارجی و شناسایی حامیان نهادی و 
تشویق آن ها به همکاری

لیم و وانگ )a 2016(، پورتر و همکاران )2014(

 جلب مشارکت اســاتید در کارگاه های زنده، وبینارها 
و غیره

پورتر و همکاران )2014(

مدیریت

مورفی )2017(، آدکوال و همکاران )2017(، اندرسون  مدیریت کارکنان
و دکستر )2005(، هایز )2006(

مورفی )2017(، آدکوال و همکاران )2017(، اندرسون  مدیریت فراگیران
و دکستر )2005(، هایز )2006(

عبدالحسینی و همکاران ))1396 اجرای برنامه بر اساس اهداف و راهبرد های تدوین شده

سواری و فالحی )1396(، مورفی )2017(، سینگ و  توجه و پشتیبانی فرایندهای پیاده سازی
کرت )2016(، گاریسون و کانوکا )2004(

کاندو و همکاران )2016(، افشاری و همکاران  توسعۀ رویکردی مؤثر برای مدیریت فناوری
)2010(

محیطمعنوی

عبدالحسینی و همکاران ))1396 ایجاد محیط امن، بانشاط، بهینه، کارا و مؤثر

عبدالحسینی و همکاران ))1396 احترام به افراد و فرهنگ ها

عبدالحسینی و همکاران ))1396 رعایت عدالت

زیرساختهای
آموزشی

جعفر زاده و همکاران )1399(، عبدالحسینی و  توجه به محیط آموزشگاهی و زیرساخت های فیزیکی
همکاران )1396(، آدکوال و همکاران )2017(، 
گیبسون و همکاران )2017(،  هان و همکاران 

)2016(، موسکال و همکاران )2013(، مسی )2006(

عبدالحسینی و همکاران )1396(، موسکال و همکاران  ایجاد شرایط مطلوب روانی
)2013(
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 جدول 3. )ادامه(

منابعکدهامقولههاابعاد

ه(
دام
ی)ا

وم
انت
کو
ل
عم

زیرساختهای
آموزشی
)ادامه(

 حمایت و بسترســازی برای انواع قالب ها و روش های 
یادگیری

هلمز و پریتو ـ رودریگز )2018(، مورفی )2017(، 
آدکوال و همکاران )2017(، اوکلی )2016(، لیم و 

وانگ )b2016(، راکدشل )2018(، مسی )2006(، 
گاریسون و کانوکا )2004(

اوکلی ))2016 پشتیبانی کتابخانه ای

جعفر زاده و همکاران )1399(، گیبسون و همکاران  آماده سازی زیرساخت های آموزشی
)2017(، پورتر و همکاران )2016(، پورتر و همکاران 
)2014(، موسکال و همکاران )2013(، مسی )2012(

 زمینه سازی برای ایجاد رویکردهای جدید در تحقیق 
و توسعه

آدکوال و همکاران )2017(، گیبسون و همکاران 
)2017(، لیم و وانگ )a 2016(، لیم و وانگ 

)b2016(، بلومیر )2002(

منابعانسانی

عبدالحسینی و همکاران )1396(، چانس و همکاران  ایجاد فرصت تمرین و مهارت در اجرای دوره
)2007(

 تأکید بــر اســتفاده از مجموعه مهارت های متنوع در 
تدریس

عبدالحسینی و همکاران )1396(

گاریسون و کانوکا ))2004 تأمین منابع انسانی موردنیاز

پشتیبانیفنی

جعفر زاده و همکاران )1399(، مورفی ) ،)2017 در  دسترس بودن پشتیبانی فنی به موقع و مداوم
اوکلی )2016(، سینگ و کرت )2016(، لیم و وانگ 

)b2016(، پورتر و همکاران )2016(، هان و همکاران 
)2016(، پورتر و همکاران )2014(

مورفی ))2017 استخدام و به کارگیری مناسب کارمندان پشتیبانی فنی

آدکوال و همکاران ))2017 تهیۀ نرم افزارهای پشتیبانی و پیگیری درخواست یادگیرنده

زیرساختهای
فناوری

 تهیۀ زیرســاخت فناوری اطالعــات و ارتباطات برای 
یادگیری ترکیبی

بوکولو و همکاران )b2020(، گیبسون و همکاران 
)2017(، سینگ و کرت )2016(، لیم و وانگ 

)a2016(، هان و همکاران )2016(، پورتر و همکاران 
)2014(، کومار )2012(، مسی )2006(، گاریسون و 

کانوکا )2004(

 زمینه سازی و الگو سازی به منظور ایجاد درک صحیح از 
)LMS( نظام مدیریت یادگیری

هلمز و پریتو ـ رودریگز )2018(

 پشــتیبانی از فناوری اطالعات و ارتباطات و یادگیری 
فناوری

عبدالحسینی و همکاران )1396(، آدکوال و همکاران 
)2017(، اوکلی )2016(، پورتر و همکاران )2014(، 

موسکال و همکاران )2013(

مورفی ))2017 ترویج استفادۀ مؤثر و معنی دار از فناوری آموزشی

پورتر و همکاران )2016(، موسکال و همکاران ))2013 ایجاد امکان دسترسی به فناوری موردنیاز
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عم

زیرساختهای
فناوری
)ادامه(

بوکولو و همکاران )b2020(، مورفی ) ،)2017 پشتیبانی از دسترسی به منابع
گیبسون و همکاران )2017(، آدکوال و همکاران 

)2017(، هلمز و پریتو ـ رودریگز )2018(، راکدشل 
)2018(، لیم و وانگ )a2016(، لیم و وانگ 

)b2016(، هان و همکاران )2016(، کاندو و همکاران 
)2016(، پورتر و همکاران )2014(، مسی )2006(، 
سینگر )2004(، گاریسون و کانوکا )2004(، بلومیر 

)2002(

منابعمالی

پورتر و همکاران )2016(، گاریسون و کانوکا ) ،)2004 ارائۀ کمک های مالی
بلومیر )2002(

جعفر زاده و همکاران )1399(، موسکال و همکاران  آماده سازی مالی و مدیریت هزینه ها
)2013(، بلومیر )2002(

مورفی )2017(، اوکلی ))2016 شناسایی روش های تدریس هوشمند و مقرون به صرفه تر

 اطمینــان از تأمین بودجــه و منابع کافی برای حفظ، 
توسعه و پشتیبانی مستمر نظام

سینگ و کرت )2016(، بوید و هارد )1994(

می
تو
وان
دک
ما
عت
ا

خودسازماندهی

عبدالحسینی و همکاران ))1396 ایجاد زمینۀ خودسازمان دهی

مسی ))2006 پشتیبانی از تجارب یادگیری ترکیبی

عبدالحسینی و همکاران )1396(، مهاپاترا و دش  تقویت نظام مدیریت یادگیری
)2016(

 ایجــاد زمینه بــرای فراشــناختی و خودتنظیمی در 
یادگیری

اوکلی )2016(

ایجادجّو
اعتماد
واطمینان

 ســرمایه گذاری در زیرســاخت های مورد اعتماد و در 
دسترس

گاریسون و کانوکا )2004(، موسکال و همکاران 
)2013(، بوید و هارد )1994(

عبدالحسینی و همکاران ))1396 اعتماد به افراد در یادگیری

جعفر زاده و همکاران ))1399 توجه به مسائل مدیریتی و حمایت سازمانی

اوکلی )2016(، گاریسون و کانوکا )2004(، بوید و  کشف و ایجاد توانایی و ظرفیت در کارکنان آموزشی
هارد )1994(

 ایجاد زمینه برای بر عهده گرفتن مســئولیت یادگیری 
فراگیران توسط فراگیران

اوکلی )2016(

موقعیتشناسی
عبدالحسینی و همکاران ))1396 شناسایی فرصت های بالقوه

عبدالحسینی و همکاران ))1396 توجه به موقع به مسئله و سازمان دهی به موقع کارها

 جدول 3. )ادامه(
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منابعکدهامقولههاابعاد

ه(
دام
ی)ا

وم
انت
کو
اد
تم
نظارتاع

وبازخورد

موسکال و همکاران ))2013 مشخص شدن جنبه های نظارتی

عبدالحسینی و همکاران ))1396 نظارت بر فرایند سازمانی به جای کنترل کارکنان

سواری و فالحی )1396(، عبدالحسینی و همکاران  نظارت و ارائۀ بازخورد
)1396(، اوکلی )2016(، سینگر )2004(، بوید و 

هارد )1994(

 پذیرش اشــتباهات و ایجاد زمینــۀ یادگیری از آن ها 
بدون ترس از مجازات

عبدالحسینی و همکاران )1396(، افشاری و همکاران 
)2010(

مورفی ))2017 اطمینان از انجام وظایف

ایجادانگیزه

بوکولو و همکاران )b2020(، مورفی )2017(، پورتر و  ایجاد نگرش، تمایل و انگیزه
همکاران )2014(

مورفی ))2017 ایجاد نیروی محرک در آموزش و یادگیری

و  به منـظور کنترل کیفیت  بـاروسو )2007(  و  مرحلۀششم(کنترلکیفیت: سندلوسکی   
اطمینان از اعتبار پژوهش چهار نوع اعتباریابی55 را برای فرا ترکیب معرفی می کنند که عبارت اند از: 
1.اعتباریابیتوصیفی56، شناســایی تمامی گزارش های مرتبط و تشخیص مشخصه های هر 

گزارش؛
2.اعتباریابیتفسیری57، ارائۀ کامل ادراک و دیدگاه های محققان از گزارش ها؛

3.اعتباریابینظری58، اعتبار روش هایی که پژوهشــگر به منظور یکپارچه ســازی و تفســیر 
یافته های پژوهشی به کار برده است؛

4.اعتباریابیعملی59، بررسی سودمندی، قابلیت انتقال دانش، کاربردی بودن و مناسب بودن 
فراترکیب )محمدی و همکاران، 1397(. 

در ایــن پژوهش به منظور اعتبار یابی نظری و عملی از مشــورت با افــراد متخصص در حوزۀ 
مدیریت آموزشــی بهره گرفته شــد. در اعتبار یابی توصیفی نیز از ارزیابی مســتقل دو پژوهشگر 
اســتفاده شــد. به منظور افزایش اعتبار و قابلیت اطمینان، اسناد بررسی شــده را یکی از استادان 
دانشــگاه به صورت جداگانه کدگــذاری کرد و درصد توافق بین دو کدگذار با اســتفاده از فرمول 
پیشنهادی مایلز و هابرمن60 )1994( )قابلیت اطمینان = تعداد توافق ها/ تعداد کل توافق نامه ها + 
اختالف نظرها( 0/89 به دســت آمد. بنابراین می توان گفت که کدگذاری به اندازۀ کافی مورداعتماد 

است.

 جدول 3. )ادامه(
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 مرحلۀهفتم(ارائۀیافتهها: در پاسخ به سؤال پژوهش، مبنی بر شناسایی مؤلفه های مهارت های 
کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی، 17 مؤلفه در قالب سه بعد به دست آمد. این ابعاد و 

مؤلفه های آن در جدول 4 آمده است.

 جدول 4. ابعادومؤلفههایمهارتهایکوانتومیمدیراندراجراییادگیریترکیبی

مؤلفههاابعاد

مهارتهای
کوانتومیمدیران

دراجرای
یادگیریترکیبی

شناختکوانتومی

آموزش و آگاهی

جریان باز اطالعات

توسعۀ حرفه ای

ماهیت یادگیری ترکیبی

عملکوانتومی

رهبری

مدیریت

محیط معنوی

زیرساخت های آموزشی

منابع انسانی

پشتیبانی فنی

زیرساخت های فناوری

منابع مالی

اعتمادکوانتومی

خودسازمان دهی

 ایجاد جّو اعتماد و اطمینان

موقعیت شناسی

نظارت و بازخورد

ایجاد انگیزه
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 بحثونتیجهگیری 
پژوهش حاضر با هدف شناســایی مؤلفه های مهارت های کوانتومی مدیران در 
اجرای یادگیری ترکیبی انجام شــد و مطابق با نظریۀ شــلتون )1999( مؤلفه های 
به دست آمده در سه بعد شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی و اعتماد کوانتومی بررسی 

شدند.
در بعد شــناخت کوانتومی مؤلفه های آموزش و آگاهــی، جریان باز اطالعات، 
توســعۀ حرفه ای و ماهیت یادگیری ترکیبی از اســناد موردبررســی استخراج شد. 
جعفر زاده و همکاران )1399(، راکدشل )2018(، عبدالحسینی و همکاران )1396(، 
مورفی )2017(، گیبســون و همکاران )2017(، آدکوال و همکاران )2017(، لیم و 
همــکاران )2016a(، لیم و همکاران )2016b(، هــان و همکاران )2016(، اوکلی 
)2016(، ســینگ و کرت )2016(، کاندو و همکاران )2016(، جانســون )2015(، 
پورتر و همکاران )2014(، پورتر و همکاران )2016(، دارلینگ هاموند و ریچاردسون 
)2009(، چانس و همکاران )2007(، مســی )2006(، گاریسون و کانوکا )2004(، 
ســینگر )2004(، بلومیر )2002(، بوید و هــارد )1994( در پژوهش های خود به 

شاخص های این بعد اشاره  کرده بودند.
طبق نتایج حاصل از تجمیع نتایج اســناد و پژوهش های گوناگون، در یادگیری 
ترکیبی سرعت آموزش و انتقال اطالعات افزایش چشم گیری می یابد. الزمۀ اجرای 
یادگیرِی ترکیبی کاهش موانع روابط همه جانبه در واحد آموزشــی و زمینه ســازی 
برای جریــان باز اطالعات در میان آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان اســت. بر 
اســاس بعد شــناخت در پارادایم کوانتومی، مدیران باید اعضــا را از راهبرد ها آگاه 
کنند. در مواردی که نیاز به ارائۀ اطالعات یا آموزش برای کســب دانش و توســعۀ 
حرفه ای اســت آموزش ها به موقع و به بهترین شکل ممکن صورت گیرد و تعاریْف 
قوانین و دســتورالعمل ها را مشخص کنند. سپس با اعتماد به اعضا و انعطاف پذیری 
امکان فعالیت های حرفــه ای و خالقانه را برای اعضا فراهم کنند. همچنین با ایجاد 
شبکۀ ارتباطی و برداشتن مرزها به ایجاد فضایی امن و مورد اطمینان کمک و زمینۀ 
به اشتراک گذاشتن تجارب و افکار را فراهم کنند. بر آموزش و یادگیری پویا، عمیق، 
فراگیر محور، مســتمر و متنوع و یادگیری چگونگی یادگیری که از ویژگی های مهم 
یادگیری ترکیبی اســت تأکید داشته باشند. ژائو و سونگ )2021( نیز در پژوهش 

خود به تدوین دستورالعمل ها و عناصر مهم هدایت و یادگیری اشاره کرده اند.
در بعد عمل کوانتومی مؤلفه های رهبری، مدیریت، محیط معنوی، زیرساخت های 
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آموزشی، منابع انسانی، پشتیبانی فنی، زیرساخت های فناوری و منابع مالی از اسناد 
موردبررســی اســتخراج شــد. بوکولو و همکاران )2020b(، جعفرزاده و همکاران 
)1399(، راکدشــل )2018(، هلمــز و پریتوـ  رودریگز )2018(، عبدالحســینی و 
همکاران )1396(، مورفی )2017(، گیبسون و همکاران )2017(، آدکوال و همکاران 
)2017(، لیــم و همکاران )2016a(، لیم و همــکاران )2016b(، هان و همکاران 
)2016(، اوکلی )2016(، سینگ و کرت )2016(، کاندو و همکاران )2016(، سواری 
و فالحی )1396(، جانســون )2015(، پورتر و همکاران )2014(، پورتر و همکاران 
)2016(، موسکال و همکاران )2013(، کومار )2012(، افشاری و همکاران )2010(، 
چانس و همکاران )2007(، مســی )2006(، هایز )2006(، اندرســون و دکســتر 
)2005(، گاریسون و کانوکا )2004(، سینگر )2004(، بلومیر )2002( و بوید و هارد 

)1994( در پژوهش های خود به شاخص های این بعد اشاره  کرده بودند.
ازنظر شلتون )1999(، در بعد عمل کوانتومی، مدیر باید توانایی عمل پاسخ گویانه 
و کل نگر را داشــته باشــد. بنابراین به منظور ایجاد بســتر یادگیری ترکیبی نیاز به 
بازنگری و بازطراحی نظام آموزشی و طراحی سامانه هایی برای پیاده سازی، حفظ و 
بهبود مســتمر نظام یادگیری جدید وجود دارد. بدین منظور، همان  طور  که مورفی 
)2017( در پژوهش خود اشاره کرده است مدیر باید اهمیت نقش خود به منزلۀ مدیر 
و رهبر را درک کند و با رهبری قوی، آگاهانه و مؤثر، استفاده از سبک های مختلف 
و تمرکز بر خدمت به همۀ اعضا، به هدایت دورۀ آموزشــی بپردازد. ازآنجاکه امروزه 
مدیریت عمودی پاسخ گوی پیشرفت نظام آموزشی نخواهد بود، شناسایی افراد دارای 
ظرفیت مدیریت و رهبری و به اشتراک گذاشتن مسئولیت ها، جلب مشارکت داخلی 
و خارجی، ترغیب به انجام دادن کار گروهی و مشــارکت سازنده در محیطی معنوی 
امری ضروری اســت. همچنین مدیران باید، عالوه بر ایجاد زیرساخت های فیزیکی 
و آموزشی، به آماده ســازی زیرساخت های فناوری نیز توجه کنند و ازطریق تأمین 
منابع انسانی و مالی و پشتیبانی فنی، آموزشی و پژوهشی به موقع و مداوم، رویکردی 
فناورانه را برای توسعۀ فرایندهای پیاده سازی یادگیری ترکیبی در پیش گیرند. ژائو 
و ســونگ )2021( نیز در پژوهش خود به حمایت آموزشــی، مالی و زیرساختی و 
فنی اشاره کرده اند و ازنظر آن ها باید نظام پشتیبانی هدفمندی برای رفع مشکالت 
ساخته شــود. همچنین آموزش کاربرد فناوری در یادگیری ترکیبی باید بر تقویت 
دانش محتوای فناورانه و دانش آموزشــی فناورانه متمرکز شود. بوکولو و همکاران 

)2020a( نیز بر پشتیبانی منابع و زیرساخت های فناوری تأکید کرده اند.
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در بعد اعتماد کوانتومی مؤلفه های خودسازمان دهی،  ایجاد جّو اعتماد و اطمینان، 
موقعیت شناســی، نظارت و بازخورد و ایجاد انگیزه از اســناد موردبررسی استخراج 
شــد. بوکولو و همکاران )2020b(، جعفر زاده و همکاران )1399(، عبدالحسینی و 
همــکاران )1396(، مورفی )2017(، آدکوال و همــکاران )2017(، اوکلی )2016(، 
مهاپاترا و دش )2016(، سواری و فالحی )1396(، پورتر و همکاران )2014(، پورتر 
و همکاران )2016(، موســکال و همکاران )2013(، افشــاری و همکاران )2010(، 
مسی )2006(، گاریسون و کانوکا )2004(، سینگر )2004(، بلومیر )2002( و بوید 

و هارد )1994( در پژوهش های خود به شاخص های این بعد اشاره  کرده بودند.
خودســازمان دهی و خودتنظیمی یکــی از ملزومات یادگیری ترکیبی اســت 
که ازطریــق اعتماد کوانتومی به دســت می آید. ایجاد زمینۀ خودســازمان دهی و 
خودتنظیمی و اعتماد به افراد در مدیریت یادگیری ترکیبی یکی دیگر از مهارت های 
معنوی مدیران است.  شناسایی فرصت ها، توجه و سازمان دهی به موقع کارها، نظارت 
بر فرایند ســازمانی به جای کنترل و ارائۀ بازخورد به منظور اصالح فرایندها، پذیرش 
اشتباهات اعضا و ایجاد زمینۀ یادگیری بدون ترس از مجازات باعث ایجاد جّو  اعتماد 
در محیط آموزشی خواهد شد. ژائو و سونگ )2021( نیز در پژوهش خود به حمایت 
عاطفی اشــاره دارند. از طرفی مدیر باید، به منزلۀ نیروی محرک، برای هدایت روند 
اجرای فناوری گام بردارد. ازنظر کوییلیسی و جوکی )2011( رهبرانی که مانند الگو 
رفتار می کنند به اطرافیانشــان الهام می بخشــند، نوآوری و خالقیت را شبیه سازی 
می کنند و همچنین مالحظات فردی )حمایت، تشــویق و مربیگری اعضا( را فراهم 
می کنند و ارتباط بین رهبری آموزشی و یادگیری ترکیبی را افزایش می دهند. تیپل 
)2010، به نقل از کوییلیســی و جوکی، 2011( نیز به این نتیجه رسید که ارتباط 

همدالنۀ مبتنی بر قدردانی اعتماد را برمی انگیزد.
در این پژوهش مشــخص شــد که محققان مؤلفه های گوناگونــی را به منزلۀ 
مهارت های مدیران برشــمرده اند اما هیچ یک از آن ها به مهارت های معنوی، به طور 
جداگانه، اشــاره نکرده اســت. در برخی از پژوهش ها صرفاً به مهارت های مدیران و 
در برخــی دیگر مهارت های مدیران، فراگیــران و آموزش دهندگان به طور جداگانه 
بررسی شــده بودند. در برخی از مطالعات نیز ابتدا نیازهای واحد آموزشی و اعضای 
مدرســه بررسی و سپس به مهارت های موردنیاز مدیران برای رفع این نیازها اشاره 
 شده بود. در اکثر پژوهش های موردمطالعه به مؤلفه هایی اشاره  شده بود که، با توجه 
به الگوی مدیریت کوانتومی شــلتون، در بعد عمل کوانتومی جای می گرفتند و به 
مؤلفه های اعتماد کوانتومی کمتر پرداخته شــده بــود. برخی از مؤلفه های مهم در 
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مهارت های معنوی مدیران در الگوی مدیریت کوانتومی نیز از پژوهش ها اســتخراج 
نشد.

درحالی که یادگیری ترکیبی در نظام آموزشی ارزشمند است، اجرای یادگیری 
ترکیبی همچنان فرایندی چالش برانگیز است. به نظر می رسد مدیران به مهارت هایی 
نیاز دارند که مبنای آن ها الگوی کوانتومی است و شناسایی شاخص های آن می تواند 
تســهیلگر اجرای یادگیری ترکیبی باشــد. با توجه به اینکه در این پژوهش اسناد 
بســیاری در این زمینه بررسی شد دسترسی به همۀ اسناد امکان پذیر نبود. به دلیل 
بهره گیری از روش فراترکیب امکان بررســی پژوهش هایی که با روش کّمی صورت 
گرفته بود نیز فراهم نشد. بر اساس مطالب اسناد بررسی شده، بهره گرفتن از پارادایم 
کوانتومــی برای درک و اجرای پدیده های جدیدی چون یادگیری ترکیبی می تواند 
مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود مؤلفه ها با بهره گیری از روش های دیگری چون 
مصاحبه با صاحب نظران تکمیل شــود و مؤلفه های مستخرج از اسناد و مصاحبه ها 
متناســب با ویژگی های نظام آموزشی کشور در قالب الگو تنظیم شود و در اختیار 

مدیران قرار گیرد.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

REFERENCES

منابع

101
 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

جعفرزاده، محمدرحیم.، حسینی، سیده اسما.، جاهد، حسینعلی و عابدی، صمد. )1399(. کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر 
آموزش دهنده. نامۀ آموزش عالی، 13)52(، 95 -123.

سواری، کریم و فالحی، مریم. )1396(. توسعه و بهبود آموزش و یادگیری ازطریق یادگیری ترکیبی. نشریۀ مطالعات آموزشی، 5)2(، 26-20.
عابدی جعفری، عابد و امیری، مجتبی. )1398(. فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی. روش شناسی علوم انسانی، 25)99(، 87-73.

عبدالحســینی، بیتا.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا و ضرغامی همراه، سعید. )1396(. شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران 
مدارس در بستر پارادایم کوانتومی: پژوهشی کیفی. مدیریت مدرسه، 5)2(، 191-173.

محمدی، مهدی.، صابری، مریم.، سلیمی، قاسم و نوری، نوشین. )1397(. راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی های حرفه ای 
معلمان در تدریس ماهیت علم. مطالعات برنامۀ درسی ایران، 12)50(، 106-73.

Adekola, J., Dale, V. H., & Gardiner, K. (2017). Development of an institutional framework to guide transitions 
into enhanced blended learning in higher education. Research in Learning Technology, 25(1), 1-16. http://dx.doi.
org/10.25304/rlt.v25.1973

Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Afshari, M., Fooi, F. S., & Samah, B. A. (2010). Computer Use by 
Secondary School Principals. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(3), 8-25.

Alexander, B. W. (2021). Leadership in High Achieving Blended Learning Schools (No. 28414055) [Doctoral 
dissertation, University of Northern Colorado]. ProQuest Dissertations and Theses Global

Anderson, R. E., & Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of prevalence and 
effect. Educational administration quarterly, 41(1), 49-82. 

Bokolo Jr, A., Kamaludin, A., Romli, A., Mat Raffei, A. F., A/L Eh Phon, D. N., Abdullah, A., ... & Baba, S. 
(2020a). A managerial perspective on institutions' administration readiness to diffuse blended learning in higher 
education: Concept and evidence. Journal of Research on Technology in Education, 52(1), 37-64.  

Bokolo Jr. A., Kamaludin, A., Romli, A., Raffei, A. F. M., Phon, D. N. A., Abdullah, A., & Ming, G. L. (2020b). 
Blended learning adoption and implementation in higher education: A theoretical and systematic review. 
Technology, Knowledge and Learning, 27, 531–578.

Blomeyer, R. (2002). Virtual Schools and E-Learning in K-12 Environments: Emerging Policy and Practice. 
Policy Issues (ED469127). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED469127.pdf

Boyd, V., & Hord, S. M. (1994). Principals and the New Paradigm: Schools as Learning Communities. ERIC 
database. (ED373428). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED373428.pdf.

Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J., & Medina, E. (2007). The Role of Technology in Improving Student 
Learning of Statistics. Technology Innovations in Statistics Education, 1(1), 1-26.

Darling, J. R., & Walker, W. E. (2001). Effective conflict management: use of the behavioral style model. 
Leadership & Organization Development Journal, 22(5), 230- 242.

Darling-Hammond, L., & Richardson, N. (2009). Research review/teacher learning: What matters. Educational 
leadership, 66(5), 46-53.

Dinçer, S. (2018). Content Analysis in Scientific Research: Meta-Analysis, Meta-Synthesis, and Descriptive 
Content Analysis. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1), 176-190.

Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

102
ë شمارة 84

ë سال بیست ویکم 
ë زمستان 1401

education. The internet and higher education, 7(2), 95-105.

Gibson, D., Broadley, T. & Downie, J. (2017). Blended Learning in a Converged Model of University 
Transformation. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case 
Studies on Implementation from Asia-Pacific (pp. 235-263). United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization.

Graham, C. R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and 
implementation of blended learning in higher education. The Internet and Higher Education, 18(1), 4–14. http://
dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.003

Han, X., Wang, Y., Li, B. & Cheng, J. (2016). Case Study of Institutional Implementation of Blended Learning 
at Five Universities in China. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: 
Selected Case Studies on Implementation from Asia-Pacific (pp. 265-294). United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization.

Hanine, S., & Nita, M. A. (2019). The paradigm of quantum leadership: ontology, praxis and application to 
management. Revue International des Sciences de Gestion, 3(2), 837-858.

Hayes, D. (2006). Making all the flashy stuff work: The role of the principal in ICT integration. Cambridge 
Journal of Education, 36(4), 565-578.

Holmes, K. A., & Prieto-Rodriguez, E. (2018). Student and staff perceptions of a learning management system for 
blended learning in teacher education. Australian Journal of Teacher Education (Online), 43(3), 21-34. 

Jani, J., Muszali, R., Nathan, S., & Abdullah, M. S. (2018). Blended learning approach using frog vle platform 
towards students’ achievement in teaching games for understanding. Journal of Fundamental and Applied 
Sciences, 10(5S), 1130-1141.

Johnson, E. (2015). Emergent Leadership Development: A New Model of Generative Growth and Learning 
(No.  3708051) [Doctoral dissertation, The Chicago School of Professional Psychology].  ProQuest Dissertations 
and Theses Global

Kocak, R. D. (2019a). New Leadership Dynamics in the Information Age: Lateral Leadership and Thought 
Leadership. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(38), 223-241.

Kocak, R. D. (2019b). Leadership Without Hierarchy and Authority: Lateral Leadership. International Journal of 
Social Inquiry, 12(2), 657-680.

Kocak, R. D. (2020). A Perspective to 21st Century Management: Quantum Leadership. In H. Babacan, M. Eraslan 
& A. Temizer (Eds.), Academic Studies in Social Sciences (p. 318-338). Ivpe Cetinje, Montenegro

Kovalenko, B., & Kovalenko, E. (2019). Approaches to Organizational Leadership in the Digital Age. In W. 
Strielkowski (Ed), 5th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (pp. 235-239). 
Atlantis Press. https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.191221.204.

Kumar, A. (2012). Blended learning in higher education: A comprehensive study. https://www.academia.edu/
download/40768823/IJACP_Paper_Blended_Learning_in_higher_education.pdf

Kundu, N., Bhar, C., & Pandurangan, V. (2016). Managing Technology in Quantum Age. Asian Journal of Science 
and Technology,7(4), 2834-2841.

Leithwood, K., Seashore, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). Review of Research: How Leadership 
Influences Student Learning.  University of Minnesota, Center for Applied Research and Educational Improvement.

Lim, Ch. P. & Wang, T. (2016a). A Framework and Self-Assessment Tool for Building the Capacity of Higher 
Education Institutions for Blended Learning. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

103
 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia-Pacific (pp. 1-38). United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization.

Lim, Ch. P. & Wang, T. (2016b). Professional Development for Blended Learning in a Faculty: A Case Study 
of the Education University of Hong Kong. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality 
Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia-Pacific (pp. 187-210). United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization.

Malloch, K., & Porter-O'Grady, T. (2009). The quantum leader: Applications for the new world of work. Jones & 
Bartlett Learning.

Massy, J. (2006). The integration of learning technologies into Europe’s education and training systems. In L. 
Shannon & B. Miller (Eds.), Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 419-431). 
Wiley.

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-
analysis of the empirical literature. Teachers college record, 115(3), 1-47.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.

Mohapatra, S., & Dash, C. (2016). Blended Learning: A Flexible e-Learning component in Higher Education. 
International Journal, 5(8), 93-101.

Moskal, P., Dziuban, C., & Hartman, J. (2013). Blended learning: A dangerous idea? The Internet and Higher 
Education, 18, 15–23.

Murphy, C. J. (2017). Role of the Principal in Implementing Blended Learning in Algebra I Courses in South 
Carolina Public Schools (No. 4184) [Doctoral dissertation, University of South Carolina]. scholarcommons 
Dissertations and Theses Global

Oakley, G. (2016). From Diffusion to Explosion: Accelerating Blended Learning at the University of Western 
Australia. In Ch. P. Lim, & L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case 
Studies on Implementation from Asia-Pacific (pp. 67-102). United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization.

Papatya, G., & Dulupçu, M. A. (2008). Thinking quantum leadership for true transformation: the talisman of “not 
to know” at the threshold of new leadership. In D. Köksal, J. Mezuláník & S. Polouček (Eds.), International Joint 
Symposium on Business Administration (pp. 115-124). Haziran. 

Porter, W. W., Graham, C. R., Bodily, R. G., & Sandberg, D. S. (2016). A qualitative analysis of institutional 
drivers and barriers to blended learning adoption in higher education. The internet and Higher education, 28(1), 
17-27. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.08.003

Porter, W. W., Graham, C. R., Spring, A., & Welch, K. R. (2014). Blended learning in higher education: 
Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185-195. https://doi.org/10.1016/j.
compedu.2014.02.011

Quilici, S. B., & Joki, R. (2011). Investigating roles of online school principals. Journal of Research on Technology 
in Education, 44(2), 141-160. 

Ruckdeschel, S. (2018). Mobile the Efficacy of Blended Learning Models of Teacher Professional Development, 
In A. Palalas, H. Norman & P. Pawluk (Eds.), Blended Learning in the Age of Social Change and Innovation (pp. 
1-8). International Association for Blended Learning.

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer.

Shelton, C. (1999). Quantum leaps: 7 skills for workplace recreation. Routledge.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

104
ë شمارة 84

ë سال بیست ویکم 
ë زمستان 1401

Shelton, C. D., & Darling, J. R. (2004). From chaos to order: Exploring new frontiers in conflict management. 
Organization Development Journal, 22(3), 22-41.

Singer, M. D. (2004). Shifting Worlds: Leading Educational Change in a Quantum Universe  (No. 3132800) 
[Doctoral dissertation, University of New Hampshire.]. ProQuest Dissertations and Theses Global

Singh, H. (2021). Building effective blended learning programs. BH. Khan, S. Affouneh, S. H. Salha, Z. N. Khlaif 
(Eds), Challenges and Opportunities for the Global Implementation of E-Learning Frameworks (pp. 15-23). IGI 
Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-7607-6.ch002.

Singh, R., & Kaurt, T. (2016). Blended Learning- Policies in Place at University Sains Malaysia. In C. P. Lim and 
L. Wang (Eds.), Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from 
Asia-Pacific (pp. 103-126). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Zhao, S., & Song, J. (2021). What kind of support do teachers really need in a blended learning context? 
Australasian Journal of Educational Technology, 37(4),116-129..

1. Alexander
2. Jani
3. Kumar
4. Singh, H
5. Murphy
6. Leithwood
7. Kocak
8. authoritarian paternalistic 

leadership
9. transformational, transactional, 

charismatic, authentic, learning, 
servant

10. Hanine & Nita
11. Malloch & O'Grady
12. Kundu
13. Beaudoin
14. Quilici & Joki
15. Papatya & Dulupçu
16. Shelton
17. .quantum seeing, quantum 

thinking & quantum feeling
18. psychological

19. quantum knowing, quantum 
acting & quantum trusting

20. spiritual skills
21. quantum being
22. center Skill
23. Darling & Walker
24. Kovalenko & Kovalenko
25. Parker
26. Zhao & Song
27. Bokolo
28. Graham
29. Tipple
30. Dinçer
31. Means
32. Sandelowski & Barroso
33. Holmes & Prieto-Rodriguez
34. Ruckdeschel
35. Adekola
36. Gibson
37. Oakley
38. Singh, R., & Kaurt
39. Lim & Wang

پینوشتها.....................................................................................
40. Porter
41. Han
42. Mohapatra & Dash
43. Johnson
44. Moskal
45. Darling-Hammond & Richardson
46. Chance
47. Massy
48. Hayes
49. Anderson & Dexter
50. Singer
51. Garrison & Kanuka
52. Blomeyer
53. Boyd & Hord
54. Finfgeld
55. validity
56. descriptive
57. interpretive
58. theoretical
59. pragmatic
60. Miles & Huberman


