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  چكيده
ــي   يمطالعه ــر با هدف بررس ــايت فراگيران نظام  تأثيرحاض آموزش تركيبي بر موفقيت و رض

فه آموزش فني و  يد.    ايحر جام گرد عه   ازنظران طال با طرح        يروش، م ــي  مايشـ به آز ــ كنوني شـ
عه     آزمونپس - آزمونپيش جام ــت.  كار   يبا گروه كنترل اسـ ماري پژوهش،  ظام فني و  آ آموزان ن
ستان فارس بوده كه از ميان  حرفه ساختمان كه        يها دورهآناي ا شمند  سامانه مديريت هو صاب  ن

تعيين  صــورتبههدفمند، با روش در دســترس انتخاب گرديده و  صــورتبهداراي دو كالس بود 
صادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرا  ضاي نمونه در گروه گرفتند. ت رت نفر و  18آزمايش  عداد اع

سه  منظوربهنفر تعيين گرديد.  19در گروه كنترل  ضايت دو گروه نمرات آزمون و هم يمقاي  چنين ر
شي از آ  ياز دوره شد. نتايج پژوهش        آموز ساس نتايج تحليل  ستفاده و بر اين ا ستقل ا زمون تي م

بود  دهش  اجراآموزشي كه با رويكرد يادگيري تركيبي   ينشان داد كه ميزان يادگيري محتوا در دوره 
تر بود. افزون بر آن ميزان رضــايت ) بيشرودررو( داري از يادگيري در گروه ســنتيامعن صــورتبه

ر گروه فراگيران د منديرضايت داري از امعن صورت بهتركيبي  يز يادگيري به شيوه ا فراگيران دوره
ــنتي ــد.تر مي) بيشرودررو( س ــمندبابنابراين  باش ر افزايش دآموزش تركيبي  توجه به جايگاه ارزش

كارگيري اين رويكرد آموزشي  هب اي،هاي آموزش فني و حرفهدورهرضايت و موفقيت يادگيرندگان  
  اي قرار گيرد.آموزش فني و حرفه يهاي توسعهتواند جزء برنامهمي
يدي  واژه يار، آموزش فني و حرفه        :هاي كل ــ يادگيري سـ ــنتي،  يادگيري سـ   اي، يادگيري تركيبي، 
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 مقدمه 
که  است ایفني وحرفه آموزش کبور، نظام هر در آموزش نظام هایب ش ترینمهم از یري

 هایدوره در کارآمد انساني نيروی تربيت برای کبورها اساسي هایمبيکطیري از آن توجه به

گونه این تاهمي و (، بر این اساس نقش6،2000وایلدریم )سيمسك آیدمي شماربه دانبگاه از پيش

 نمانده ها دورپژوهش تيررس از فردی، و اجتماعي اقتصادی، اهدا  تحقق در های آموزشينظام

، 5؛ بن 6339و ساکاروپولوس، 4؛ فيابين9،6336؛ نيومن و ذیدرمن6312، 2است )ساکاروپولوس

ي برای پویایي، مهمای اباار های فني و حرفه(، آموزش6914) عایای نظر از(. 6331، 1؛ ماندل6331

نعتي های اقتصادی، صدر افاایش توان بنگاه شود، ووری نيروی کار محسوا ميپذیری و بهرهانطباق

ور به فراک روازاینسازد. ی کاهش عدم توازن در بازار کار را فراهم ميو توليدی نقش داشته و زمينه

ها یادگيری در این نوع آموزش -یندهای یاددهيآای، توجه به فرت نظام آموزش فني و حرفهاهمي

ت توان گفهای آموزش و یادگيری ميي به سير تحول حوزهواقع شده است. با نگاه توجه موردنيا 

ر د حالباایناند. که رویرردهای آموزش و یادگيری در  ول تاریخ دست وش تغييرا  جدی شده

 هایآموزشآموزش و یادگيری،  یترین شيوهل قرن بيستم عمدهی او ول ساليان زیاد و تا نيمه

های آموزشي، آموزش و وریشدن جوامع و ظهور فناو حضوری بود. با صنعتي چهره بهچهره

های جدیدی به کود گرفت و انواع م تلفي از یادگيری الرترونيري در آموزش یادگيری نيا شر 

صلي ا م قرن بيستم، یادگيری الرترونيري و انواع آن از مباحثی دونيمه جهتازاینظهور یافت. 

 ونيري این مایت را برای افراد فراهم کرده تا بتوانند هممحاف  تربيتي بود. اباارهای یادگيری الرتر

  هانآهای یادگيری الرترونيري وریاگروهي یاد بگيرند. با فن صور بهفردی و هم  صور به

وجود وری این امران را بهاتوانند هر کاری را در هر زمان و مران که مناسب باشد انجام دهند، فنمي

های م تلف برای افراد فراهم کرد و از دسترسي پيدا کردن در مرانآورد که بتوان آموزش را مي

های آموزشي های اضافي دورهچنين از هاینهی آنان به مطالب آموزشي ا مينان حاص  کرد و همهمه

ترین ماایای ( برکي از مهم2005) 1ناجي (.2005، 2)دیروین، فریتاچه و ساالس کندجلوگيری مي

 داند:یادگيری الرترونيري را شام  موارد زیر مي

 و در دسترس پذیرانعطا ، کودجوشیند یادگيری آفر سازیفراهم -

 جویي در هاینه، زمان و سایر منابعصرفه -

 قوی و تعاملي ایچندرسانهاستفاده از محتوای یادگيری  -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Simsek  & Yildirm 

2. Psacharopoulos 

3. Neuman & Ziderman 

4. Fiszbein 

5. Bennell 

6. Mundle 

7. Derouin, Fritzsche & Salas 

8. Nagy   
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 یند یادگيریآتر وی در فرمبارکت فعال تمرکا فراگير بر یادگيری همراه با -

 کردن ا  عا  روزبهها و سهولت هتر دادتر محتوا، مدیریت سادهمدیریت آسان -

 قابليت پيوند و تلفيق محتوا با سایر منابع یادگيری -

 ارزیابي تلفيقي و تسهي تي برای برگااری آزمون -

برای سنجش مياان پيبرفت و موفقيت فراگير  ترمتنوعگيری های اندازهامران استفاده از روش -

 در یادگيری

ار انتظ کهدرحاليشد و  برشمردهالرترونيري  هایآموزشتمامي ماایایي که برای  باوجوداما 

 ها وسنتي صر  شوند، اما نتای  پژوهش هایآموزشکام  جایگاین   وربهرفت که این مدل مي

های کاص کود را دارد و از مبر تي نيا محدودیتدهد که این نوع آموزش مطالعا  نبان مي

(، تأکير در بازکورد، تعویق در یادگيری 6339)لوری رد،  چون فقدان تعام  انساني مناسبهم

 (2009ليم و کيم، ) و کمبود انگياش برای کواندن مواد الرترونيري برکط (2004)ليم،  زمانهمغير

ی هامعتقد است که بيان این س ن که آموزش سنتي و ک س (1200) 6تاینرمن بارهدراینبرد. رن  مي

ها حاکي ی نبانها همهچ ارزشي ندارد کاری ساده است، امکام  قدیمي شده و هي  وربهحضوری 

ری ا این به این معنا نيست که یادگياسن زیادی دارد؛ امیادگيری الرترونيري مح اگرچهاز این است که 

اص های کها و محدودیترسيده است. یادگيری الرترونيري نيا ضعفک سي به پایان راه کودش 

است که جایگاه استفاده از یادگيری  شدهمب صدرواقع امروزه (. 2001کود را دارد )تاینرمن،

ر حال حاض، درتأثيربه پا کرده است در مقام عم  و  سروصداکه  گونهآنالرترونيري در آموزش 

تي ان سرعباهمهای یادگيری الرترونيري نيا معتقد است که پروژه 2وودی نيست.  توجهقاب چندان 

ترده های معرو  و گسکه اوج گرفته و گسترش یافتند با شرست مواجه شدند و بسياری از پروژه

گيری شرست یاد یاند و بر متون پژوهبي دربارهدچار ورشرستگي شده اندبودهکه پيبگام نيا 

 .(6932)به نق  از کرمي و ساالری،  شودافاوده مي ازپيشبيشالرترونيري 

ضر حال حاگر آن است که درهای صور  گرفته در این زمينه نبانبندی پژوهشجمع  ورکليبه

ی آموزش الرترونيري جانبهنبودن همه سودب شعلت بهاز مدیران صنایع آموزشي  %90در حدود 

 (.2002 ،9)گيبسون اندیبندکود ميآموزشي مؤسسا   هایفعاليتبه متوقف نمودن این ب ش از 

که  مردبرشیادگيری الرترونيري  هایپروژهتوان دالی  متعددی را برای شرست از این منظر مي

بسيار باال، محدودیت دسترسي همگان در  اوليههای از: افاایش هاینه اندعبار  هاآنبرکي از 

برداری و دسترسي به رایانه و کدما  جانبي آن، محدودیت اعمال مدیریت و نظار  بر منابع بهره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tinerman 

2. Woodill 

3. Gibson 
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مندی از روابط اک قي و تربيتي ، محروم ماندن فراگيران در بهرههاآنی یافتهنظامآموزشي و هدایت 

 (.6919)عبادی،  مطالب آموزشي یرسانهباند در ارسال چندبين معلمان و فراگيران و کم بودن پهنای 

ها موزشآ گونهاین بازهمتر از معایب آن است، اما که ماایای یادگيری الرترونيري بيشاین باوجود

سنتي نيا دارای  هایآموزش چراکهسنتي شوند.  هایآموزشصر  جایگاین   وربهتوانند نمي

ماایای کاصي از قبي  همياری مربي برای فراگيری محتوا و تبویق یادگيری، برقراری ارتباط بين 

، 6)زنگر و اوهلين باشدو دریافت بازکورد از  ریق دیگران مي ا گذشته و حال فراگيرانتجار

2006.) 

آموزش ماایا و معایب کاص کود را دارند، بسياری از  یهر دو گونه کهجایيآن از هرحالبه

 آنان معتقدند چراکهکنند ترکيب  باهمهای م تلف را کنند تا روشمت صصان آموزش سعي مي

. (2002، 2سوانگ وون و ليم) برای ح  این مبر   است اميدب شیادگيری ترکيبي یك رویررد 

 های هر دو نوع آموزش الرترونيري وتوان از مایتبدیهي است که با رویررد یادگيری ترکيبي مي

طالعه م مح  کارمواد آموزشي را در منال و یا  یتوانند همهآموزش سنتي بهره برد و فراگيران نيا مي

 راکهچمقایسه کنند و به بحث و بررسي بپردازند  باهمهایبان را نمایند و سپس مطالب و نوشته

 ارهای آموزشي سطح باال مانند منابع مبتني بر وا، برکي از فراگيران کود را با ابا

 سریع وفق  بر کامپيوترای مبتني محاوره هایآموزشهای فبرده یا های آموزشي لو برنامه

تر مانند س نراني در ک س درس و بعضي دیگر با اباارهای آموزشي سنتي کهدرصورتيدهند، مي

یررد رو ازاینهای آموزشي باید به همين دالی  سازمان (. لذا2002، 9)پرا  تر هستندها راحتکتاا

رست مناسب و د محتوای آموزشيهای کود استفاده نمایند تا بتوانند و نگرش در تدوین استراتژی

(. به 6915کاني، )محمد کار گيرندرا در چارچوبي بهينه برای افراد شایسته و در زمان مناسب به

ن آموزشي به این اندیبه افتادند که آموزش و یادگيری منحصراً نظراهمين دلي  بسياری از صاحب

ادغام نموده  اهمبو یادگيری الرترونيري را   رودرروتواند الرترونيري باشد بلره باید یادگيری نمي

شش داده پو هرکدامترکيبي استفاده نمود تا بتوان معایب و نقاط ضعف  صور بهو از ماایای هر دو 

 صط  ابهی سنتي و روش الرترونيري تبري  شده است را رودرروشود. این مدل که از ادغام روش 

 اند.نهاده مدل ترکيبي یا ادغامي نام

ین ا مفهوم آن برای چندی است؛ امنسبتاً جدید یشناسي، یادگيری ترکيبي، واژهاز منظر مفهوم

 ،4سوی  -لو و یيلما)آکویان مجازی وجود داشته استهایي مانند آموزش دهه است که در حوزه

ی وسيع در یادگيری صنعتي، آموزش عالي و آموزش عمومي، بسياری بر (. فارغ از استفاده2001

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Zenger &Uehlein 

2.Seung-Won & Lim 

3.Pratt 

4.Akkoyunlu & Yilmaz-Soylu 
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ابي به یك یای که امران دستگونهاین باورند که تعریف اصط   یادگيری ترکيبي مبر  است به

؛ اليورو 2009)کرس و ویت،  پذیر استامران س تيبهآن  در موردو مب ص  قبولقاب تعریف 

(. حقيقت این است 2069؛ مينا و همراران، 20606؛ شارما، 2001؛ شارپه ودیگران، 2005تریگول، 

از  ادست آورده، امبه شمولجهانپذیرشي   ر یكکه در دنيای آموزشي، مدل یادگيری ترکيبي از 

در این زمينه ارائه نبده  پذیرشقاب که هنوز یك تعریف  ر  دیگر، این واقعيت نيا وجود دارد 

 (.2060 ،)ساهين است

 شودنيا ناميده مي 9یا یادگيری آمي ته 2چنين تحت عنوان یادگيری تلفيقيیادگيری ترکيبي هم

ادغام  عنوانبه( یادگيری ترکيبي را 2002) 5گاریسون و واگان بارهدراین(. 2060، 4)یراسمو

المعار  علوم و دایره .اندتعریف کردهچهره بهی یادگيری الرترونيري و یادگيری چهرهاندیبمندانه

 م تلف آموزشي از قبي  یادگيری هایروشرویرردی که  عنوانبهوری نيا یادگيری ترکيبي را افن

(. افراد 2001)کسروپور،  کندکند، تعریف ميترکيب مي باهم( را رودررو) برکط و یادگيری سنتي

ترونيري برکط و یا الر صور بهدیگر نيا یادگيری ترکيبي را بر اساس مياان محتوای آموزشي که 

ال مث عنوانبهکنند. شود، تعریف ميچهره ارائه ميبهچهره صور بهچنين مياان محتوایي که و هم

شود در یادگيری برکط ارائه مي کند که محتوای آموزشي که از  ریقبيان مي 1اسلون کانسرتوم

ترین رسد جامعنظر مي(. اما به2002، 2)آلن، سيمن و گارلت درصد باشد 23تا  20ترکيبي بایستي بين 

( ارائه داده است.  بق نظر وی یادگيری ترکيبي 2060) 1تعریف از یادگيری ترکيبي را دریسرول

 از: اندعبار تعریف م تلف دارد که  4مطابق با اهدا  م تلف 

ترکيب انواع  -2به اهدا  آموزشي،  یابيدستوری مبتني بر وا برای اهای فنترکيب روش -6

 ي،ی آموزشورادادهای یادگيری با یا بدون فنبرون یرویرردهای پداگوژیري برای توليد بهينه

زشي با وری آمواترکيب فن -4چهره، بهوری آموزشي با آموزش چهرهترکيب هر شر  از فنا -9

 هماهنگ بين یادگيری و کار. بونك و گراهام تأثيروجود آوردن یك وظایف شغ  واقعي برای به

پيوتر و آموزش مبتني بر کام رودرروترکيب آموزش  عنوانبههای یادگيری ترکيبي را ( نيا نظام2005)

 شود کهگفته ميای ( یادگيری ترکيبي به دوره2009) اند. مطابق تعریف آلن و سيمنتعریف کرده

ط برک صور بهي از محتوا توجهقاب شود؛ و ب ش را شام   رودرروهای برکط و ترکيبي از دوره

معمولي مقداری از  صور بهبرکط مطر  شود؛ و  هایبحثمعمولي در آن  صور بهشود؛ ارائه 

ترکيبي نياز  (. بنابراین رویرردهای یادگيری1)ص رودررو برگاار شود هایجلسه صور بهدوره 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Kerresand de Witt; Oliver and Trigwell; 

Sharpe et al 

2.hybrid learning 

3.mixed mode learning 

4.Yerasimou 

5. Garrison &Vaughan 

6.Sloanconsortum 

7.Allen & xseaman & garrelt 

8.Driscoll 
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معمول فضا را کام ً به فضای برکط محض   وربهگيرد و را نادیده نمي رودرروبرای یك مربي 

 (.2069)مينا و همراران،  کندواگذار نمي

 دفوایتا  اندت شدهند، در قرار مي استفاده موردهای یادگيری ترکيبي را که محيط هایيآن

ر بهترین چه دوا برای آن کارگيریبهو نيا یادگيری برکط را به حداکثر برسانند؛  رودررویادگيری 

ا جچه در بهترین حالت در آنحالت در این محيط قاب  انجام است و استفاده از زمان ک س برای آن

تعریف، یادگيری ترکيبي عبار  است از یك  بنابرایناین موارد است.  یازجملهاست،  اجراقاب 

ترکيب  منظورهبسنتي با عناصر یادگيری الرترونيري  صور بهک سي  هایهگيری مرکب از جلسیاد

از  ایشيوه عنوانبه(. با این اوصا ، یادگيری ترکيبي 2006)ری،  های م تلف یادگيریفواید شر 

 کيفيت کهدرحالينماید، شود که زمان، فضا و مرزهای موقعيتي را حذ  ميتدریس محسوا مي

 (. یانگ2003، 6)کانوکا، بروکس و سارانچوک بردآموزان را باال ميتعام   بين معلمان و دانش

  وربههای گوناگوني از یادگيری ترکيبي مطر  کواهد شد های آینده مدلگوید: در سال( مي2002)

کنند انه مطالعه آموزان دو روز از هفته را به مدرسه بروند و سایر روزها را در کدانش کهایننمونه 

)به نق  از  مجازی بگيرند صور بهآموزان چند درس را در مدرسه و چند درس را که دانشیا این

گيری د یادگذاران به دنبال شواهدی هستند که بگوینسياست وجودبااین(. 5: 2003پيسيانو و سيمون، 

 رودررويری از یادگ مؤثرترآموزشي  عنوانبهدقيق   وربهمؤثر نيست، بلره  ترکيبي تنها نوع آموزش

؛ 9به نق  از گروبا و هينرلمن 2002) 2(. اسميت و کوتن2069)مينا و همراران،  آیدمي حساابه

 اند.سازی تفريك کرده( بعضي از این اصط حا  را با کمّي2062:4

 (2112)اسميت و کوتن،  شناسی اصطالحات مرتبط با يادگيري ترکيبینوع -0جدول

 (2102) اقتباس از گروبا و هينکلمن
 اصطالح تعريف

کنند. مانند ارسال یك سي بس و ا  عا  که از مقدار حداقلي از مواد یادگيری برکط استفاده مي هایيموضوع

 دوره از  ریق ایمي 

 4ارتقای وبي

گيرد، ولي این مقدار را مي رودرروبرکط جای یادگيری  هایفعاليتاز  ایم حظهقاب که ب ش  هایيموضوع

 باشد.درصد مي 45تر از کم

 5ترکيبي

 هایبرید یا تلفيقي گيرد.را مي رودرروهای برکط جای یادگيری درصد فعاليت 10تا 45که در آن،  هایيموضوع

 1کام ً برکط ردند.گبرکط تدوین و ارائه مي صور بهتر از این مقدار از مواد یادگيری درصد یا بيش 10که در آن،  هایيموضوع

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Kanuka, Brooks & Saranchuck         

2.Smith and Kurthen 

3.Gruba and Hinkelman 

4. Web-enhanced 

5.blended 

6.fully online 
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يوه یاد افراد به یك ش یبنایي یادگيری ترکيبي آن است که همهی زیرشود که فلسفهگفته مي

(. 2002 ،6)کارمان رسدنظر ميهای م تلف برای آموزش ضروری بهگيرند. لذا استفاده از روشنمي

الرترونيري مانند آموزش از  ریق اینترنت،  هایآموزش ییادگيری ترکيبي، ترکيب کردمندانه

چهره ک س بههای یادگيری چهرهحضوری )فعاليت هایآموزشای و... با چندرسانه هایآموزش

های یادگيری ترکيبي ممرن است برنامه آیدبرميکه از تعاریف فوق نيا چنانهمباشد. درس( مي

های واقعي، های مجازی، ک سمتنوعي از یادگيری مانند ک سها و اباارهای شر  یدربرگيرنده

های آموزشي مبتني های کود بهبودی، دورهیند آموزش، شيوهآکمري در فر افاارهاینرماستفاده از 

های الرترونيك پبتيباني عملررد، ترکيب محيط کار با وظایف و سيستم مدیریت بر وا، سامانه

توان گفت یادگيری ترکيبي از ترکيب دو نوع آموزش سنتي حالت آن مي ترینکليدر  دانش باشد. اما

ه نظری مربوط ب یبنابراین با توجه به پيبينه(. 2003و آموزش مجازی شر  گرفته است )گراهام، 

ری )سنتي( با یادگي رودررو هایآموزشتوان گفت که این مفهوم از ترکيب یادگيری ترکيبي مي

باشد جای کود را در از آن جهت که دارای ماایای هر دو رویررد ميالرترونيري حاص  شده و 

رویرردهای یادگيری باز کرده است. در جدول زیر برکي از ماایا و شرایط مربوط به یادگيری 

 ترکيبي را در مقایسه با دو نس  دیگر یعني یادگيری سنتي و یادگيری الرترونيري ارائه شده است.

 (0950 )سيدي و يعقوبی، سه نوع روش آموزش يمقايسه -2 جدول
 آموزش ترکيبی آموزش الکترونيکی آموزش سنتی

 دانبجو محور -استاد دانبجو محور استاد محور

 متوسط یهاینه کم یهاینه باال یهاینه

 گراکيفيت اباارگرا حضورگرا

 آموزشباال بودن کيفيت  ن بودن کيفيت آموزشیيپا ين بودن کيفيت آموزشیپا

 گيری از انسان و امرانا  الرترونيريبهره گيری از اباار و امرانا  الرترونيريبهره گيری از انسان جهت آموزشبهره

 استفاده از مران و زمان متناسب با شرایط آموزش در هر مران و هر زمان آموزش در مران و زمان تعيين شده

 تأکيد بر کودکنترلي آموزش کنترل بسيار کم بر کنترل بيش از حد برآموزش

 قابليت انعطا  زیاد روش آموزش انعطا روش آموزش غيرقاب  انعطا روش آموزش غيرقاب 

 
این الگو  تر بر اثرب بيهای صور  گرفته در رابطه با یادگيری ترکيبي در آموزش بيشپژوهش

الگو در آموزش اثرب ش کارگيری این دهند که بهها نبان ميی پژوهشاند و عمدهتمرکا کرده

اند های کاص در اثرب بي این رویررد تردید کردههای معدودی نيا در حوزهباشد. البته پژوهشمي

ي، اجتماعي و موضوعي مربوط باشد. در این زمينه نتای  یکه ممرن است به عوام  م تلف اجرا

 (، کرمي و ساالری6936) (، معتمدی، برقي و کریمي6913) نژاد و همرارانهای مصليپژوهش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Carman 
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چنين (، و هم6934) پناه(، علي اني، علي اني و اس م6934) (، سلطانيان، ببيریان و براتي6932)

، آکویون  (2002) 9پریيرا و همراران، (2002) 2، چن و جونا(2005) 6بيلي و مورایس هایپژوهش

( شلتون و 2060) 1ساهين(، 2060) 5آتا کاس، (2003) 4آکيوز و سامسا ،(2001) و یيلماز سوی 

جمله آموزش عالي، آموزش های م تلفي ازدر حوزه (2061) 1سيموامي -( و مواناا2061) 2پارلين

دهند که رویررد ترکيبي در مقایسه با پاشري، آموزش عمومي وآموزش کودکان استثنایي نبان مي

مثال  عنوانهبتری برکوردار است. يشرویررد سنتي و یا رویررد یادگيری الرترونيري از اثرب بي ب

آموزش فعال ترکيبي  تأثيری مقایسه " ( با عنوان6934) سلطانيان و همراراندر داک  کبور پژوهش 

انش ی دانجام دادند به این نتيجه رسيدند که متوسط نمره "و روش ک سيك در یادگيری درس آمار

در  هکدرحاليداری با یردیگر نداشته اتفاو  معن( آزمونپيش) آمار دانبجویان در ابتدای مطالعه

ی دانش آمار دانبجویان در دو گروه نمره ( در006/0)در سطح  داریاانتهای مطالعه، تفاو  معن

ی ی نمرهو ميانه 01/63 )ترکيبي(. ی دانش آمار گروه مداکلهی نمرهی که ميانه وربهمباهده شد 

بود. در این مطالعه نگرش دانبجویان به  99/69 در گروه کنترل،کننده دانش آمار دانبجویان شرکت

( در پژوهش کود 6934علي اني و همراران ) تر بود.روش تدریس ترکيبي نسبت به ک سيك، مثبت

، به "آن بر یادگيری، یادداری و انگياه پيبرفت تأثيریادگيری سيار و  یآموزش به شيوه" با عنوان

استفاده از دو روش یادگيری سنتي و یادگيری سيار بر مياان یادگيری و انگياه  تأثيربررسي نقش و 

با  آزمونپسو  آزمونپيششبه آزمایبي و با  ر   یپيبرفت پرداکتند. پژوهش مذکور به شيوه

 شناسي صور  گرفت.مهندسي آا در درس کاک یگروه کنترل بوده که بر روی دانبجویان رشته

داری در ميان افراد آموزش دیده با روش یادگيری نبان داد که مياان یادگيری و یاددست آمده هنتای  ب

ه ید این نرته هستند کؤهای کارجي نيا متر از روش سنتي است. ع وه بر این، پژوهشسيار، بيش

اده اباار یادگيری استف عنوانبههایي که از دستگاه تلفن همراه ویژه آموزشترکيبي به هایآموزش

( در 2061شلتون و پارلين )مثال  عنوانبهآورند تری را به ارمغان ميکنند رضایت و موفقيت بيشيم

موبایلي:  هایشنوا از  ریق استفاده از بازیهای ناشنوا/ کمتدریس ریاضي به بچه" پژوهبي با عنوان

 به این نتيجه دست یافتند که هم معلمان و هم  "آموزانهای معلمان و دانشداد دیدگاهبرون

ي، از درسي سنت یهای موبایلي در مقایسه با برنامهدرسي مبنتي بر بازی یآموزان، از برنامهدانش

( در پژوهبي با 2061) سيموامي -چنين موانااهای بهتری برکوردار بودند. همها و مهار نگرش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Bailey&Morais 

2.Chen&Jones 

3.pereira et al 

4.Akyüz & Samsa 

5.Utku kose 

6.Sahin 

7.Shelton& Parlin 

8. Mwanza-Simwami 

 

http://www.tandfonline.com/author/Morais%2C+Duarte+B
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به این نتيجه دست  "های نيمه رسميدر محيط 2ي با موبای  وا اجرای یادگيری مبارکت" عنوان

 ، یادگيری مبارکتيرودررو، در مقایسه با تدریس سنتي و 2یافت که انت اا و استفاده از موبای  وا 

دهند. در مقاب  کند و روابط و اعمال اجتماعي را افاایش ميهای نيمه رسمي را حمایت ميدر محيط

داری بين مياان امعن ی( رابطه6939) ( و مولودی و همراران6934) ون همتيچها همبرکي پژوهش

بندی جمع کلي وربه، حالباایناند. های ترکيبي و سنتي نيافتهیادگيری و یا رضایت فراگيران در دوره

 های آموزشي های پژوهبي حاکي از آن است که اجرای مدل یادگيری ترکيبي در دورهیافته

های تر دارد آن است که پژوهشرسد که نياز به توجه بيشنظر ميچه بهبوده است. اما آن آمياموفقيت

نظری چه در سطح  هایآموزشی عمده در حوزه  وربههای داکلي ویژه پژوهشیادشده به

موضوعي  یحوزه ازنظراست و ع وه بر این  شده اجرادانبگاهي و چه در سطح آموزش عمومي 

يری رویررد یادگ تأثيرآموزی پرداکته شده است. بنابراین پژوهش حاضر، های مهار تر به حوزهکم

 ای مورد بررسي قرار داده است.آموزان فني و حرفهترکيبي را بر مياان رضایت و یادگيری مهار 

 پژوهشاهداف 

مدیریت هوشررمند  یآموزشرري نصرراا سررامانه   ینهایي فراگيران دورهنمرا   یمقایسرره -6

 (رودررو) ساکتمان با دو روش آموزش ترکيبي و سنتي

مدیریت هوشمند  یآموزشرري نصرراا سامانه یمياان رضرایت فراگيران از دوره  یمقایسره  -2

 (  رودررو) ساکتمان با دو روش آموزش ترکيبي و سنتي

 االت پژوهشؤس

مدیریت  یآموزشرري نصرراا سررامانه یآیا تفاو  معناداری بين نمرا  نهایي فراگيران دوره-6

 ( وجود دارد؟رودررو) هوشمند ساکتمان با دو روش آموزش ترکيبي و  سنتي

یت مدیر یآموزشي نصاا سامانه یآیا تفاو  معناداری بين مياان رضایت فراگيران از دوره-2

 وجود دارد؟ (رودررو) سنتي اکتمان با دو روش آموزش ترکيبي وهوشمند س

 روش پژوهش
 کنندگان پژوهششرکت

نصاا مدیریت هوشمند  یپژوهش حاضر، کارآموزان دو ک س از دوره یمورد مطالعه ینمونه

آزمایبي به  صور بهای بودند. در این دوره یك ک س های آموزش فني و حرفهساکتمان در دوره

نظر ی پژوهش مدنمونه عنوانبه نفر (63) گروه کنترل به تعداد عنوانبهیك ک س  ( نفر و61) تعداد

 قرار گرفتند. 
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 ابزارهاي پژوهش

آوری داده شام  آزمون اباار گرد بررسي مياان یادگيری کارآموزان، منظوربهدر پژوهش حاضر 

سنجش رضایت  منظوربهای مربوط به محتوای دوره بود، و گاینهسؤالي چهار 20ی پژوهبگرساکته

های یادگيری آموزشي، از مقياس هفت سؤالي رضایت از دوره یفراگيران گروه آزمایش از دوره

مياان رضایت گروه کنترل با گروه  یامران مقایسه منظوربه( استفاده شد و 2069ترکيبي )پوون، 

يا به گروه کنترل ن رودرروآزمایش، سؤاال  این مقياس با تغيير اندکي متناسب با روش آموزش 

 االتيؤآزمون، ضمن حفظ تناسب ظاهری، از س ایي آزمون در  راحينظور تعيين رومبهارائه شد. 

نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان باشد.  یروشن مربوط به محتوای دوره صور بهاستفاده شد که 

برای تحقق این هد ، پيش از اجرای آزمون، آزمون تدوین شده توسط مربي دوره، به دو تن از 

ي آن یاال  آزمون در محتوای دوره و روایي محتواؤیيد سأهمراران ایبان ارسال شد تا  نسبت به ت

ي یيد روایأت منظوربهتدوین گردید.  يیاال  نهاؤا مينان حاص  شود و پس از اص حا  الزم، س

بستگي ( با استفاده از روش تحلي  گویه، ضریب هم2069در پژوهش، )پوون مورداستفادهمقياس 

ترین شترین و بيکم صور بهک  محاسبه گردید که نتای  آن  ینامه با نمرههای پرسشبين گویه

دست آمد. به 0006/0( در سطح معناداری11/0 -52/0ک  بين ) یها با نمرهبستگي گویهضریب هم

امه از آلفای ني پرسشیپایا منظوربهیيد قرار گرفت ع وه بر این، أبنابراین روایي این مقياس مورد ت

 ي مناسبي نيا برکوردار بود.یبرآورد شد. لذا مقياس مذکور از پایا 12/0کرونباخ استفاده و مقدار آن 

 روش اجرا

فني و  هایآموزشهای یادگيری ترکيبي در یابي به مؤلفهضمن بررسي ادبيا  پژوهش و دست 

 وانعنبهافاار ایش فراهم و سپس از  ریق این نرمآزم یاجرا در دوره منظوربهافاار ای، یك نرمحرفه

 و رودرروترکيب آموزش  صور بهمورد نظر  ییند آموزش در گروه آزمایبي، دورهآب بي از فر

ون با آزمپس -آزمونشبه آزمایبي با  ر  پيش ر  در قالب سيار )با کمك تلفن همراه( اجرا شد. 

 عنوانبهکه  مدیریت هوشمند ساکتمان ینصاا سامانهآموزشي  ی ول دورهگروه کنترل بود. 

ساعت کار عملي(  60ساعت محتوای نظری و  92)شام   ایهفته 5آموزشي انت اا گردید،  یدوره

ساعت  60آموزشي  یاباار یادگيری الرترونيري در دوره عنوانبهتوجه به انت اا تلفن همراه بود. با

ها و بازکوردها حضوری ارائه شد و در مقاب  این ساعا  از  ریق بحثغير صور بهاز آموزش 

عام   تر و تهای بيشو در جاهایي که نياز به تحلي  شداجتماعي تلگرام پيگيری مي یدر شبره

بعد ادامه داشت. در مقاب  در  هایه)حضوری( در جلس های ک سيداشت از  ریق بحث رودررو

اجرای آموزش به ) مرسوم اجرا گردید. قب  از مداکله ییند آموزش به همان شيوهآگروه کنترل، فر

ای ها  عا  دو گروه آزمایش و کنترل در دوره یي برای مقایسهآزمونپيشیادگيری ترکيبي(  یشيوه
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عبار  دیگر پس از اجرای آموزش با رویررد منت ب گرفته شد. بعد از اعمال متغير مستق  و به

ا  عا  نهایي دو گروه مجدداً صور   یبرای مقایسه آزمونپس)رودررو(،  ترکيبي و رویررد سنتي

 گرفت. 

 هاتحليل داده و روش تجزيه

 آزمونپيشها، ابتدا نرمال بودن توزیع نمرا  در های آماری برای تحلي  دادهپيش از تعيين روش

 منظورهبیيد قرار گرفت. بنابراین، أبا استفاده از آزمون کالموگرو  اسميرونف مورد ت آزمونپسو 

هوشمند ساکتمان دو گروه آزمایش و کنترل در  ینصاا سامانه ینمرا  فراگيران دوره یمقایسه

از آزمون تي  های آموزشي،مياان رضایت دو گروه از دوره یچنين مقایسهدوره و همآزمون پایان

  دو ابتدا نمرا ،آزمونپسدو گروه در  یمقایسه ه شد. الزم به ذکر است که پيش ازمستق  استفاد

دید که با توجه به عدم معناداری تفاو  دو گروه، در با یردیگر مقایسه گر آزمونپيشگروه در 

 مقایسه شدند. آزمونپسنهایي دو گروه تنها بر اساس نمرا   یمرحله

 هايافته
 )ترکيبی( و کنترل آزمون دو گروه آزمايش هايهتفاوت معناداري بين نمرل: آيا سؤال او

  تحلي پيش ازوجود دارد؟  آموزشی نصاب مديريت هوشمند ساختمان ي)سنتی( پس از دوره

 یدوره نآزموپيشميانگين دو گروه در  هایهال پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون تي مستق ، نمرؤس

 ( مقایسه و تحلي  گردید.9) نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان در جدول شماره

 رودررو ترکيبی وآزمون دو گروه هاي پيشميانگين يمقايسه -9جدول شماره 
 سطح معناداري درجه آزادي مقدار تی انحراف معيار ميانگين نمرات تعداد آزمونپيش

 19/2 42/2 63 گروه ترکيبی
6 95 92/0 

 13/2 91/1 61 رودرروگروه 

 
در گروه کنترل  آزمونپيش شود ميانگين نمرا م حظه مي 9ه که در جدول شمار گونهناهم

و انحرا  معيار نمرا  نيا  91/1( آموزش دیدند برابر با رودررو) یعني گروهي که با روش سنتي

وزش یادگيری ترکيبي آم یچنين، ميانگين گروه آزمایش یعني گروهي که با شيوهباشد. هممي 13/2

باالتر بودن ميانگين  باوجوددست آمد. هب 19/2و انحرا  معيار برابر با  42/2داده شدند، برابر با 

  T(، بر اساس 42/2) ( در مقایسه با ميانگين گروه آزمایش91/1) نمرا  گروه کنترل

وجود  آزمونپيشداری بين نمرا  این دو گروه در تفاو  معنا 95( در درجه آزادی 6) دست آمدههب

 ندارد.  
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فوق و همگني دو گروه آزمایش و کنترل پيش از اعمال متغير مستق ، برای  یبر اساس نتيجه

آموزشي نصاا  ی( پس از دورهرودررو) )ترکيبي( و کنترل نمرا  دو گروه آزمایش یمقایسه

ارائه شده  (4) اند که در جدول شمارهمقایسه شده آزمونپسمدیریت هوشمند ساکتمان تنها نمرا  

 است.

 رودررو آزمون دو گروه ترکيبی وهاي پسميانگين يمقايسه -4جدول شماره 
 سطح معناداري درجه آزادي مقدار تی انحراف معيار ميانگين نمرات تعداد آزمونپيش

 10/2 22/61 61 گروه ترکيبی
16/9 95 006/0 

 62/9 60/69 63 رودرروگروه 

 

آموزان در گروه کار آزمونپسشود که ميانگين نمرا  مي همباهد 4بر اساس جدول شماره 

و انحرا   60/69آموزشي نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان برابر با  یپس از اتمام دوره رودررو

در گروه ترکيبي برابر با  آزمونپسچنين ميانگين نمرا  باشد. هممي 62/9معيار این گروه برابر با 

( )یادگيری ترکيبي آزمون در گروه آزمایشباشد. ميانگين پسمي 10/2و انحرا  معيار برابر با  22/61

( در درجه 16/9دست آمده )هب T( بوده و بر اساس رودررو)یادگيری  يانگين گروه کنترلباالتر از م

)ترکيبي( و  دو گروه آزمایش آزمونپسبين نمرا   006/0سطح  تفاو  معناداری در 95آزادی 

 ( وجود دارد.رودررو) کنترل

آموزشی نصاب مديريت هوشمند  يداري بين رضايت از دورهسوال دوم: آيا تفاوت معنا

 دارد؟ ( وجودرودررو)يادگيري  )يادگيري ترکيبی( و کنترل ساختمان در بين دو گروه آزمايش

آموزشي نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان  یمنظور بررسي رضایت دو گروه آموزشي از دورهبه

 است. هگردیدنظر در جدول زیر ارائه  مستق  استفاده شد که نتای  مورد Tاز آزمون 

 رودررودو گروه ترکيبی و  ياز دوره هاي رضايتميانگين يمقايسه -9جدول شماره 

 سطح معناداري درجه آزادي مقدار تی انحراف معيار ميانگين نمرات تعداد رضايت از دوره

 52/2 44/22 61 گروه ترکيبی
93/4 95 0006/0 

 61/4 42/22 63 رودرروگروه 

 
آموزشي نصاا  یکه در جدول فوق م حظه مي شود ميانگين نمرا  رضایت از دوره گونهناهم

)رودرو( آموزش دیدند  مدیریت هوشمند ساکتمان در گروه کنترل یعني گروهي که با روش سنتي

باشد. برای گروه آزمایش یعني گروهي که با مي 61/4و انحرا  معيار نمرا  نيا  42/22برابر با 

 52/2و انحرا  معيار برابر با  44/22ترکيبي آموزش داده شدند ميانگين برابر با  یادگيری یشيوه

سطح  تفاو  معناداری در 95( در درجه آزادی 93/4دست آمده )هب Tبه  و باتوجه دست آمدهب
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عبار  دیگر گروه وجود دارد. به رودرروبين مياان رضایت دو گروه آموزشي ترکيبي و  0006/0

 اند.تری از دوره داشته)سنتي( رضایت بيش رودررونسبت به گروه  آموزشي ترکيبي

 گيرينتيجهبحث و 
 ودررورسنجش اثرب بي رویررد آموزش ترکيبي در مقایسه با آموزش  منظوربهپژوهش حاضر 

 ودررورک صه نتای  پژوهش نبان داد که آموزش ترکيبي نسبت به آموزش   وربهانجام شد که 

گروه و  در دو "مياان یادگيری در پایان دوره"اثرب بي دو عام   منظوربهتر است. اثرب ش )سنتي(

 گرفت. رآموزشي مدنظر قرا "مياان رضایت از دوره"

ترکيبي، نتای  پژوهش نبان  و آموزش رودررودر دو گروه آموزش  در رابطه با مياان یادگيری

گروهي که با رویررد آموزش ترکيبي آموزش دیده بودند نسبت به گروهي که با رویررد  داد که

 نتای  این پژوهش با  دند از عملررد بهتری برکوردارند.آموزش دیده بو رودرروآموزش 

مثبت رویررد آموزش ترکيبي بر یادگيری  تأثير ( مبني بر6913) نژاد و همرارانمصلي هایپژوهش

معنادار رویررد آموزش ترکيبي بر  تأثير( مبني بر 6932) پاشري، کرمي و ساالری دانبجویان علوم

ر آموزش سيا یمثبت شيوه تأثير( مبني بر 6934علي اني و همراران )یادگيری کارشناسان صنعت و 

سنتي، هم واني دارد. ع وه بر این نتای  این  یبر عملررد دانبجویان مهندسي آا نسبت به شيوه

( 2060ساهين )( و 2060آتا کاس )، (2002جوز و پریيرا )چون های دیگری همپژوهش با پژوهش

 وجوداینباراستا است. هم رودررومبني بر اثرب بي رویررد آموزش ترکيبي در مقایسه با آموزش 

ي بر عدم تفاو  معنادار بين نتای  مبن (6939) مولودی و همراران نتای  این پژوهش با پژوهش

مبني بر عدم  (6934) همتيچنين آموزان و همدانشی های ترکيبي و سنتي در اص   ام گروه

تفاو  معنادار بين آموزش با رویررد الرترونيري و سنتي در دانبگاه پيام نور هم وان نيست. علت 

فاار اافاار و س تآموزش،  کيفيت نرم یاکت   در نحوهبه عواملي مث  تواند این عدم هم واني مي

  های الرترونيري باشد.در آموزش الرترونيري، و تعداد زیاد دانبجویان در ک س

ت اثرب بي این رویررد در یادگيری کارآموزان مبتني بر این امر است که در این عل  ورکليبه

چنين تعام   ک سي و افااری و همبرکط، نرم های م تلف آموزش،گيری از شيوهرویررد با بهره

دهد. پاسخ مي هاآنهای ی نياز، یادگيرندگان با س یق م تلف را جذا نموده و به همهرودررو

وزش بنایي آمی زیرفلسفهکند که ( نيا در همين زمينه به کوبي اشاره مي2002) که کارمان گونهناهم

رای های م تلف بگيرند. لذا استفاده از روشافراد به یك شيوه یاد نمي یترکيبي آن است که همه

دگيری مند به یااست که یادگيرندگاني که  ع قه جهتازاینبنابراین رسد. نظر ميآموزش ضروری به

فاده تر از این اباار آموزش استکند؛ بيشرا جذا مي هاآن رونيري هستند و منابع الرترونيريالرت

 د یادگيری کود را سر ک سنهست رودررومند به آموزش و در مقاب  یادگيرندگاني که ع قه کنندمي
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های شود که عملررد یادگيرندگان در دورهآورند. این تنوع آموزش منجر به این ميدست ميبه

 شد.ای داشته باافاایش قاب  م حظه رودرروهای دیگر مث  آموزش آموزش ترکيبي نسبت به دوره

وزش آم یپردازد که مياان رضایت یادگيرندگان دورهش دیگری از پژوهش به این موضوع ميب 

باشد؟ نتای  نبان داد که رضایت یادگيرندگان چگونه مي رودرروآموزش  یترکيبي نسبت به دوره

ت. تر اس)سنتي( بيش رودرروآموزش  یداری از رضایت دورهامعن صور بهآموزش ترکيبي  یدوره

تر ( مبني بر رضایت بيش6932کرمي و ساالری ) این ب ش از پژوهش با نتای  پژوهشنتای  

 های دیگر، پژوهش سلطانيان و همرارانهای آموزش ترکيبي نسبت به دورهیادگيرندگان دوره

دیگر و  هایآموزشهای آموزش ترکيبي نسبت به ( مبني بر نگرش مثبت یادگيرندگان دوره6934)

 هم وان  (2060و ساهين ) (2002) ؛ چن و جونا(2005)  بيلي و مورایسهای ای  پژوهشنت

های آموزش اند که رضایت یادگيرندگان در دورههای م تلف نبان دادهواقع پژوهشباشد. درمي

وضوع تر است و این مبيش ،و آموزش الرترونيري صر  رودرروهای آموزش ترکيبي نسبت به دوره

. گيردقرار مي موردتوجهتر در این رویررد س یق یادگيرندگان بيش چراکهباشد. امری  بيعي مي

کاص یاد کواهد گرفت.  یمندی کود به شيوههر فرد باتوجه به سبك یادگيری و ع قه جهتازاین

آموزش  صور بهکصوص که ب ش الرترونيري این دوره ع وه بر این رویررد آموزش ترکيبي به

)موبای  محور( برگاار شده، بر این اساس فضای رسمي آموزش ک سي را تا حدودی نادیده  سيار

ند دنبال  ریق تلفن هوشمد مطالب ک سي را از نتوانستمي و یادگيرندگان در هر فضا و زمانيگرفته 

 بيعي است که یادگيرندگان رضایت کود را نسبت به نتيجه در چنين فضای آموزشي کنند. در

 تر نبان دهند.افتد بيشهای دیگر که یادگيری تنها در ک س درس اتفاق ميدوره

 شود:این پژوهش برای آموزش و یادگيری به شر  زیر مطر  مي هایبر این اساس پيبنهاد

 صور بهدوره  یو آموزش الرترونيري )و در نتيجه ارائه رودرروبه آموزش  زمانهمتوجه  .6

 .ایهای فني و حرفهآموزش ترکيبي( در دوره

جای استفاده از رایانه به دلي  قابليت انعطا  و کارگيری آموزش سيار )موبای  محور( بهبه .2

 .حم 

 ( صر .رودرروسنتي ) صور بهها عدم اجرای دوره .9
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Introduction 

Today, more than ever, it is important that learners be kept up-to-date. New information is 

available almost constantly, and learners must have access to that. On the other hand, in recent 

years workplace learning has embraced technology to meet the demands of continuing 

professional development and general training of employees. The major benefits of E-learning as 

an approach of using technology in education  from both academic institutions and the corporate 

training area are well documented: (1) accurate and consistent content delivery through visually-

enhanced multimedia presentation and simulation, (2) self-paced and learner-controlled learning 

via dynamic content, (3) learner engagement through interactive learning materials, graphical 

modeling, and instant feedback, (4) real-world-like practices enabled by virtual labs, simulation, 

and interactive exercises, (5) accommodation of a variety of learning styles, (6) high retention of 

content through personalized and active learning, (7) content delivery  efficiency, (8) anytime and 

anywhere learning modality, and (9) meaningful assessment and testing. But recently this learning 

approach has been criticized, and blended learning was suggested as an alternative approach. 

Blended learning is often defined as the combination of face-to face and online learning. Some 

researchers argue that this is not a sufficient definition for blended learning as it simply implies 

“bolting” technology into a traditional course, using technology as an add-on to teach a difficult 

concept or adding supplemental information. They suggest that blended learning should be viewed 

as an opportunity to redesign the way the courses are developed, scheduled and delivered in 

education through a combination of physical and virtual instruction. The goal of these redesigned 

courses should be to join the best features of in-class teaching with the best features of online 

learning to promote active, self-directed learning opportunities for students with additional 

flexibility. In spite of the importance of this approach in the research literature, little research 

however has been undertaken to assess the effectiveness of these methods. Hence, this study aimed 

to investigate the effect of blended learning on learner's success and satisfaction in technical and 

vocational education. 

Research questions 

1- Is there any significant difference between students' post- test scores in face to face and 

blended learning approaches for the Building Management System (BMS) course?  

2- Is there any significant difference between student's satisfaction scores in face to face and 

blended learning approaches for the Building Management System (BMS) course?  
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Method 

This research was a quasi-experimental design with control and experimental groups in the 

field of technical/vocational education. For effectiveness of instructional approaches, two groups 

(control (N=19) and experimental (N=18)) of learners were selected randomly at Building 

Management System (BMS). Before training, a pre-test was conducted for two groups, and then 

they were both taught by the same trainer and given the same material pertinent to the course 

content. The groups were taught by deferent formats; in the control group, instruction was 

conducted through face to face approach by instructors (i.e., via lecturing). For the experimental 

group, instruction was fulfilled by mobile application in addition to face to face learning. So, in 

this group the content was presented by E- texts. For effectiveness of instructional approaches, the 

learners' satisfaction and instructional outcomes were measured. Instruments of research were a 

questionnaire in addition to a pre- test, and a post- test. 

Results 

The research results showed that the blended learning approach was effective in improving 

learners’ educational achievements and satisfaction in comparison with face to face learning 

approach.  

 

Conclusion 
This study has shown that using blended learning approach is the most appropriate approach 

in the training of learners in technical/vocational education. Learners' satisfaction increased 

under blended learning approach. Composition of trainer and technology use can be attractive 

for learners. Under blended learning students can negotiate, ask questions, and receive feedback 

from their teachers. On the other hand, by using E-texts they can have more durable pedagogical 

experiences.  As a result, composition of trainer and the use of technologies can enhance learning 

outcomes in blended learning approach rather than other approaches. Based on research findings, 

it is suggested that instead of using a one-dimensional approach in training, such as face to face 

or E-learning approaches, the blended learning approach should be used in educational contexts. 

 

Key words: Blended learning, Face to face learning, Mobile learning, Technical/ 

vocational education, Training 

 




