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ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﺿــﺎﻳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮ ﻓﻪ اي اﻧ ﺠﺎم ﮔﺮد ﻳﺪ .ازﻧﻈﺮ روش ،ﻣ ﻄﺎﻟ ﻌﻪي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷـــ ﺒﻪ آز ﻣﺎﻳﺸـــﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن  -ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳـــﺖ .ﺟﺎﻣ ﻌﻪي آ ﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻛﺎرآﻣﻮزان ﻧ ﻈﺎم ﻓﻨﻲ و
ﺣﺮﻓﻪاي ا ﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ دورهي ﻧ ﺼﺎب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮ ﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ
داراي دو ﻛﻼس ﺑﻮد ﺑﻪﺻــﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ روش در دﺳــﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪﺻــﻮرت ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗ ﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻋ ﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ  18ﻧﻔﺮ و
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  19ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳ ﺴﻪي ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ر ﺿﺎﻳﺖ دو ﮔﺮوه
از دورهي آﻣﻮز ﺷﻲ از آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ا ﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮ اﻳﻦ ا ﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮا در دورهي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪﺻــﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري از ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﮔﺮوه ﺳــﻨﺘﻲ )رودررو( ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﻴﺰان رﺿــﺎﻳﺖ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان دوره از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻴﻮهي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري از رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﮔﺮوه
ﺳــﻨﺘﻲ )رودررو( ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ارزﺷــﻤﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ
رﺿﺎﻳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن دورهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روﻳﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠ ﻴﺪي :ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳـــﻨﺘﻲ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳـــ ﻴﺎر ،آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮ ﻓﻪاي،
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مقدمه
یري از مهمترین ب شهای نظام آموزش در هر کبور ،نظام آموزش فني وحرفهای است که
توجه به آن یري ازکطمبيهای اساسي کبورها برای تربيت نيروی انساني کارآمد در دورههای
پيش از دانبگاه بهشمار ميآید (سيمسك وایلدریم ،)2000،6بر این اساس نقش و اهميت اینگونه
نظامهای آموزشي در تحقق اهدا

اقتصادی ،اجتماعي و فردی ،از تيررس پژوهشها دور نمانده

است (ساکاروپولوس6312 ،2؛ نيومن و ذیدرمن6336،9؛ فيابين 4و ساکاروپولوس6339،؛ بن ،5
6331؛ ماندل .)6331 ،1از نظر عایای ( ،)6914آموزشهای فني و حرفهای اباار مهمي برای پویایي،
انطباقپذیری و بهرهوری نيروی کار محسوا ميشود ،و در افاایش توان بنگاههای اقتصادی ،صنعتي
و توليدی نقش داشته و زمينهی کاهش عدم توازن در بازار کار را فراهم ميسازد .ازاینرو به فراکور
اهميت نظام آموزش فني و حرفهای ،توجه به فرآیندهای یاددهي -یادگيری در این نوع آموزشها
نيا مورد توجه واقع شده است .با نگاهي به سير تحول حوزههای آموزش و یادگيری ميتوان گفت
که رویرردهای آموزش و یادگيری در ول تاریخ دست وش تغييرا

جدی شدهاند .بااینحال در

ول ساليان زیاد و تا نيمهی اول قرن بيستم عمدهترین شيوهی آموزش و یادگيری ،آموزشهای
چهرهبهچهره و حضوری بود .با صنعتي شدن جوامع و ظهور فناوریهای آموزشي ،آموزش و
یادگيری نيا شر های جدیدی به کود گرفت و انواع م تلفي از یادگيری الرترونيري در آموزش
ظهور یافت .ازاینجهت نيمهی دوم قرن بيستم ،یادگيری الرترونيري و انواع آن از مباحث اصلي
محاف تربيتي بود .اباارهای یادگيری الرترونيري این مایت را برای افراد فراهم کرده تا بتوانند هم
بهصور

فردی و هم بهصور

گروهي یاد بگيرند .با فناوریهای یادگيری الرترونيري آنها

ميتوانند هر کاری را در هر زمان و مران که مناسب باشد انجام دهند ،فناوری این امران را بهوجود
ميآورد که بتوان آموزش را در مرانهای م تلف برای افراد فراهم کرد و از دسترسي پيدا کردن
همهی آنان به مطالب آموزشي ا مينان حاص کرد و همچنين از هاینههای اضافي دورههای آموزشي
جلوگيری ميکند (دیروین ،فریتاچه و ساالس .)2005 ،2ناجي )2005( 1برکي از مهمترین ماایای
یادگيری الرترونيري را شام موارد زیر ميداند:
-

فراهمسازی فرآیند یادگيری کودجوش ،انعطا پذیر و در دسترس

-

صرفهجویي در هاینه ،زمان و سایر منابع

-

استفاده از محتوای یادگيری چندرسانهای قوی و تعاملي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Bennell
6. Mundle
7. Derouin, Fritzsche & Salas
8. Nagy

1. Simsek & Yildirm
2. Psacharopoulos
3. Neuman & Ziderman
4. Fiszbein

تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفهای 29

-

تمرکا فراگير بر یادگيری همراه با مبارکت فعالتر وی در فرآیند یادگيری

-

مدیریت آسانتر محتوا ،مدیریت سادهتر دادهها و سهولت بهروز کردن ا

-

قابليت پيوند و تلفيق محتوا با سایر منابع یادگيری

-

ارزیابي تلفيقي و تسهي تي برای برگااری آزمون

-

امران استفاده از روشهای اندازهگيری متنوعتر برای سنجش مياان پيبرفت و موفقيت فراگير

عا

در یادگيری
اما باوجود تمامي ماایایي که برای آموزشهای الرترونيري برشمرده شد و درحاليکه انتظار
ميرفت که این مدل به ور کام جایگاین آموزشهای سنتي صر
مطالعا

شوند ،اما نتای پژوهشها و

نبان ميدهد که این نوع آموزش نيا محدودیتهای کاص کود را دارد و از مبر تي

همچون فقدان تعام انساني مناسب (لوری رد ،)6339 ،تأکير در بازکورد ،تعویق در یادگيری
غيرهمزمان (ليم )2004 ،و کمبود انگياش برای کواندن مواد الرترونيري برکط (ليم و کيم)2009 ،
رن ميبرد .دراینباره تاینرمن )2001( 6معتقد است که بيان این س ن که آموزش سنتي و ک سهای
حضوری به ور کام قدیمي شده و هيچ ارزشي ندارد کاری ساده است ،اما همهی نبانهها حاکي
از این است که اگرچه یادگيری الرترونيري محاسن زیادی دارد؛ اما این به این معنا نيست که یادگيری
ک سي به پایان راه کودش رسيده است .یادگيری الرترونيري نيا ضعفها و محدودیتهای کاص
کود را دارد (تاینرمن .)2001،درواقع امروزه مب صشده است که جایگاه استفاده از یادگيری
الرترونيري در آموزش آنگونه که سروصدا به پا کرده است در مقام عم و تأثير ،درحال حاضر
چندان قاب توجه نيست .وودی  2نيا معتقد است که پروژههای یادگيری الرترونيري باهمان سرعتي
که اوج گرفته و گسترش یافتند با شرست مواجه شدند و بسياری از پروژههای معرو

و گسترده

که پيبگام نيا بودهاند دچار ورشرستگي شدهاند و بر متون پژوهبي دربارهی شرست یادگيری
الرترونيري بيشازپيش افاوده ميشود (به نق از کرمي و ساالری.)6932 ،
به ورکلي جمعبندی پژوهشهای صور گرفته در این زمينه نبانگر آن است که درحال حاضر
در حدود  %90از مدیران صنایع آموزشي بهعلت سودب ش نبودن همهجانبهی آموزش الرترونيري
به متوقف نمودن این ب ش از فعاليتهای آموزشي مؤسسا

کود مياندیبند (گيبسون.)2002 ،9

از این منظر ميتوان دالی متعددی را برای شرست پروژههای یادگيری الرترونيري برشمرد که
برکي از آنها عبار اند از :افاایش هاینههای اوليه بسيار باال ،محدودیت دسترسي همگان در
بهره برداری و دسترسي به رایانه و کدما

جانبي آن ،محدودیت اعمال مدیریت و نظار

بر منابع
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3. Gibson

1. Tinerman
2. Woodill
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آموزشي و هدایت نظامیافتهی آنها ،محروم ماندن فراگيران در بهرهمندی از روابط اک قي و تربيتي
بين معلمان و فراگيران و کم بودن پهنای باند در ارسال چندرسانهی مطالب آموزشي (عبادی.)6919 ،
باوجود اینکه ماایای یادگيری الرترونيري بيشتر از معایب آن است ،اما بازهم اینگونه آموزشها
نميتوانند به ور صر

جایگاین آموزشهای سنتي شوند .چراکه آموزشهای سنتي نيا دارای

ماایای کاصي از قبي همياری مربي برای فراگيری محتوا و تبویق یادگيری ،برقراری ارتباط بين
تجارا گذشته و حال فراگيران و دریافت بازکورد از ریق دیگران ميباشد (زنگر و اوهلين،6
.)2006
بههرحال از آنجایيکه هر دو گونهی آموزش ماایا و معایب کاص کود را دارند ،بسياری از
مت صصان آموزش سعي ميکنند تا روشهای م تلف را باهم ترکيب کنند چراکه آنان معتقدند
یادگيری ترکيبي یك رویررد اميدب ش برای ح این مبر

است (سوانگ وون و ليم.)2002 ،2

بدیهي است که با رویررد یادگيری ترکيبي ميتوان از مایتهای هر دو نوع آموزش الرترونيري و
آموزش سنتي بهره برد و فراگيران نيا ميتوانند همهی مواد آموزشي را در منال و یا مح کار مطالعه
نمایند و سپس مطالب و نوشتههایبان را باهم مقایسه کنند و به بحث و بررسي بپردازند چراکه
برکي از فراگيران کود را با اباارهای آموزشي سطح باال مانند منابع مبتني بر وا،
برنامههای آموزشي لو های فبرده یا آموزشهای محاورهای مبتني بر کامپيوتر سریع وفق
ميدهند ،درصورتيکه بعضي دیگر با اباارهای آموزشي سنتيتر مانند س نراني در ک س درس و
کتااها راحتتر هستند (پرا  .)2002 ،9لذا به همين دالی سازمانهای آموزشي باید ازاین رویررد
و نگرش در تدوین استراتژیهای کود استفاده نمایند تا بتوانند محتوای آموزشي مناسب و درست
را در چارچوبي بهينه برای افراد شایسته و در زمان مناسب بهکار گيرند (محمدکاني .)6915 ،به
همين دلي بسياری از صاحبنظران آموزشي به این اندیبه افتادند که آموزش و یادگيری منحصراً
نميتواند الرترونيري باشد بلره باید یادگيری رودررو و یادگيری الرترونيري را باهم ادغام نموده
و از ماایای هر دو بهصور

ترکيبي استفاده نمود تا بتوان معایب و نقاط ضعف هرکدام پوشش داده

شود .این مدل که از ادغام روش رودرروی سنتي و روش الرترونيري تبري شده است را بهاصط
مدل ترکيبي یا ادغامي نام نهادهاند.
از منظر مفهومشناسي ،یادگيری ترکيبي ،واژهی نسبتاً جدیدی است؛ اما مفهوم آن برای چندین
دهه است که در حوزههایي مانند آموزش مجازی وجود داشته است (آکویانلو و یيلما -سوی ،4
 .)2001فارغ از استفادهی وسيع در یادگيری صنعتي ،آموزش عالي و آموزش عمومي ،بسياری بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.Pratt
4.Akkoyunlu & Yilmaz-Soylu

1. Zenger &Uehlein
2.Seung-Won & Lim
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این باورند که تعریف اصط

یادگيری ترکيبي مبر است بهگونهای که امران دستیابي به یك

تعریف قاب قبول و مب ص در مورد آن بهس تي امرانپذیر است (کرس و ویت2009 ،؛ اليورو
تریگول2005 ،؛ شارپه ودیگران2001 ،؛ شارما62060 ،؛ مينا و همراران .)2069 ،حقيقت این است
که در دنيای آموزشي ،مدل یادگيری ترکيبي از یك ر
ر

پذیرشي جهانشمول بهدست آورده ،اما از

دیگر ،این واقعيت نيا وجود دارد که هنوز یك تعریف قاب پذیرش در این زمينه ارائه نبده

است (ساهين.)2060 ،
یادگيری ترکيبي همچنين تحت عنوان یادگيری تلفيقي 2یا یادگيری آمي ته 9نيا ناميده ميشود
(یراسمو .)2060 ،4دراینباره گاریسون و واگان )2002( 5یادگيری ترکيبي را بهعنوان ادغام
اندیبمندانهی یادگيری الرترونيري و یادگيری چهرهبهچهره تعریف کردهاند .دایرهالمعار

علوم و

فناوری نيا یادگيری ترکيبي را بهعنوان رویرردی که روشهای م تلف آموزشي از قبي یادگيری
برکط و یادگيری سنتي (رودررو) را باهم ترکيب ميکند ،تعریف ميکند (کسروپور .)2001 ،افراد
دیگر نيا یادگيری ترکيبي را بر اساس مياان محتوای آموزشي که بهصور
و همچنين مياان محتوایي که بهصور

برکط و یا الرترونيري

چهرهبهچهره ارائه ميشود ،تعریف ميکنند .بهعنوان مثال

اسلون کانسرتوم 1بيان ميکند که محتوای آموزشي که از ریق برکط ارائه ميشود در یادگيری
ترکيبي بایستي بين  20تا  23درصد باشد (آلن ،سيمن و گارلت .)2002 ،2اما بهنظر ميرسد جامعترین
تعریف از یادگيری ترکيبي را دریسرول )2060( 1ارائه داده است .بق نظر وی یادگيری ترکيبي
مطابق با اهدا

م تلف  4تعریف م تلف دارد که عبار اند از:

 -6ترکيب روشهای فناوری مبتني بر وا برای دستیابي به اهدا

آموزشي -2 ،ترکيب انواع

رویرردهای پداگوژیري برای توليد بهينهی بروندادهای یادگيری با یا بدون فناوری آموزشي،
 -9ترکيب هر شر از فناوری آموزشي با آموزش چهرهبهچهره -4 ،ترکيب فناوری آموزشي با
وظایف شغ واقعي برای بهوجود آوردن یك تأثير هماهنگ بين یادگيری و کار .بونك و گراهام
( )2005نيا نظامهای یادگيری ترکيبي را بهعنوان ترکيب آموزش رودررو و آموزش مبتني بر کامپيوتر
تعریف کردهاند .مطابق تعریف آلن و سيمن ( )2009یادگيری ترکيبي به دورهای گفته ميشود که
ترکيبي از دورههای برکط و رودررو را شام شود؛ و ب ش قاب توجهي از محتوا بهصور
ارائه شود؛ بهصور
دوره بهصور

معمولي در آن بحثهای برکط مطر شود؛ و بهصور

برکط

معمولي مقداری از

جلسههای رودررو برگاار شود (ص .)1بنابراین رویرردهای یادگيری ترکيبي نياز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Garrison &Vaughan
6.Sloanconsortum
7.Allen & xseaman & garrelt
8.Driscoll

;1.Kerresand de Witt; Oliver and Trigwell
Sharpe et al
2.hybrid learning
3.mixed mode learning
4.Yerasimou
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برای یك مربي رودررو را نادیده نميگيرد و به ور معمول فضا را کام ً به فضای برکط محض
واگذار نميکند (مينا و همراران.)2069 ،
آنهایي که محيطهای یادگيری ترکيبي را مورد استفاده قرار ميدهند ،در ت شاند تا فواید
یادگيری رودررو و نيا یادگيری برکط را به حداکثر برسانند؛ بهکارگيری وا برای آنچه در بهترین
حالت در این محيط قاب انجام است و استفاده از زمان ک س برای آنچه در بهترین حالت در آنجا
قاب اجرا است ،ازجملهی این موارد است .بنابراین تعریف ،یادگيری ترکيبي عبار
یادگيری مرکب از جلسههای ک سي بهصور

است از یك

سنتي با عناصر یادگيری الرترونيري بهمنظور ترکيب

فواید شر های م تلف یادگيری (ری .)2006 ،با این اوصا  ،یادگيری ترکيبي بهعنوان شيوهای از
تدریس محسوا ميشود که زمان ،فضا و مرزهای موقعيتي را حذ
تعام

مينماید ،درحاليکه کيفيت

بين معلمان و دانشآموزان را باال ميبرد (کانوکا ،بروکس و سارانچوک .)2003 ،6یانگ

( )2002ميگوید :در سالهای آینده مدلهای گوناگوني از یادگيری ترکيبي مطر کواهد شد به ور
نمونه اینکه دانشآموزان دو روز از هفته را به مدرسه بروند و سایر روزها را در کانه مطالعه کنند
یا اینکه دانشآموزان چند درس را در مدرسه و چند درس را بهصور

مجازی بگيرند (به نق از

پيسيانو و سيمون .)5 :2003 ،بااینوجود سياستگذاران به دنبال شواهدی هستند که بگویند یادگيری
ترکيبي تنها نوع آموزش مؤثر نيست ،بلره به ور دقيق بهعنوان آموزشي مؤثرتر از یادگيری رودررو
بهحساا ميآید (مينا و همراران .)2069 ،اسميت و کوتن 2002( 2به نق از گروبا و هينرلمن9؛
 )2062:4بعضي از این اصط حا

را با کمّيسازی تفريك کردهاند.

جدول -0نوعشناسی اصطالحات مرتبط با يادگيري ترکيبی (اسميت و کوتن)2112 ،
اقتباس از گروبا و هينکلمن ()2102
اصطالح

تعريف
موضوعهایي که از مقدار حداقلي از مواد یادگيری برکط استفاده ميکنند .مانند ارسال یك سي بس و ا

عا

ارتقای

وبي 4

دوره از ریق ایمي
موضوعهایي که ب ش قاب م حظهای از فعاليتهای برکط جای یادگيری رودررو را ميگيرد ،ولي این مقدار

ترکيبي 5

کمتر از  45درصد ميباشد.
هایبرید یا تلفيقي

موضوعهایي که در آن 45 ،تا 10درصد فعاليتهای برکط جای یادگيری رودررو را ميگيرد.
موضوعهایي که در آن 10 ،درصد یا بيشتر از این مقدار از مواد یادگيری بهصور برکط تدوین و ارائه ميگردند.

کام ً

برکط 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Web-enhanced
5.blended
6.fully online

1.Kanuka, Brooks & Saranchuck
2.Smith and Kurthen
3.Gruba and Hinkelman
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گفته ميشود که فلسفهی زیربنایي یادگيری ترکيبي آن است که همهی افراد به یك شيوه یاد
نميگيرند .لذا استفاده از روشهای م تلف برای آموزش ضروری بهنظر ميرسد (کارمان.)2002 ،6
یادگيری ترکيبي ،ترکيب کردمندانهی آموزشهای الرترونيري مانند آموزش از ریق اینترنت،
آموزشهای چندرسانهای و ...با آموزشهای حضوری (فعاليتهای یادگيری چهرهبهچهره ک س
درس) ميباشد .همچنانکه از تعاریف فوق نيا برميآید برنامههای یادگيری ترکيبي ممرن است
دربرگيرندهی شر ها و اباارهای متنوعي از یادگيری مانند ک سهای مجازی ،ک سهای واقعي،
استفاده از نرمافاارهای کمري در فرآیند آموزش ،شيوههای کود بهبودی ،دورههای آموزشي مبتني
بر وا ،سامانههای الرترونيك پبتيباني عملررد ،ترکيب محيط کار با وظایف و سيستم مدیریت
دانش باشد .اما در کليترین حالت آن ميتوان گفت یادگيری ترکيبي از ترکيب دو نوع آموزش سنتي
و آموزش مجازی شر گرفته است (گراهام .)2003 ،بنابراین با توجه به پيبينهی نظری مربوط به
یادگيری ترکيبي ميتوان گفت که این مفهوم از ترکيب آموزشهای رودررو (سنتي) با یادگيری
الرترونيري حاص شده و از آن جهت که دارای ماایای هر دو رویررد ميباشد جای کود را در
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.
جدول  -2مقايسهي سه نوع روش آموزش (سيدي و يعقوبی)0950 ،
آموزش سنتی

آموزش ترکيبی

آموزش الکترونيکی

استاد محور

دانبجو محور

استاد -دانبجو محور

هاینهی باال

هاینهی کم

هاینهی متوسط

حضورگرا

اباارگرا

کيفيتگرا

پایين بودن کيفيت آموزش

پایين بودن کيفيت آموزش

باال بودن کيفيت آموزش

بهرهگيری از انسان جهت آموزش

بهرهگيری از اباار و امرانا

آموزش در مران و زمان تعيين شده

آموزش در هر مران و هر زمان

کنترل بيش از حد برآموزش

کنترل بسيار کم بر آموزش

روش آموزش غيرقاب انعطا

روش آموزش غيرقاب انعطا

پژوهشهای صور

الرترونيري

بهرهگيری از انسان و امرانا

الرترونيري

استفاده از مران و زمان متناسب با شرایط
تأکيد بر کودکنترلي
قابليت انعطا

زیاد روش آموزش

گرفته در رابطه با یادگيری ترکيبي در آموزش بيشتر بر اثرب بي این الگو

تمرکا کردهاند و عمدهی پژوهشها نبان ميدهند که بهکارگيری این الگو در آموزش اثرب ش
ميباشد .البته پژوهشهای معدودی نيا در حوزههای کاص در اثرب بي این رویررد تردید کردهاند
که ممرن است به عوام م تلف اجرایي ،اجتماعي و موضوعي مربوط باشد .در این زمينه نتای
پژوهشهای مصلينژاد و همراران ( ،)6913معتمدی ،برقي و کریمي ( ،)6936کرمي و ساالری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Carman
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( ،)6932سلطانيان ،ببيریان و براتي ( ،)6934علي اني ،علي اني و اس مپناه ( ،)6934و همچنين
پژوهشهای بيلي و مورایس ،)2005( 6چن و جونا ،)2002( 2پریيرا و همراران ،)2002( 9آکویون
و یيلماز سوی ( ،)2001آکيوز و سامسا ،)2003( 4آتا کاس ،)2060( 5ساهين )2060( 1شلتون و
پارلين )2061( 2و مواناا -سيموامي )2061( 1در حوزههای م تلفي ازجمله آموزش عالي ،آموزش
پاشري ،آموزش عمومي وآموزش کودکان استثنایي نبان ميدهند که رویررد ترکيبي در مقایسه با
رویررد سنتي و یا رویررد یادگيری الرترونيري از اثرب بي بيشتری برکوردار است .بهعنوان مثال
در داک کبور پژوهش سلطانيان و همراران ( )6934با عنوان " مقایسهی تأثير آموزش فعال ترکيبي
و روش ک سيك در یادگيری درس آمار" انجام دادند به این نتيجه رسيدند که متوسط نمرهی دانش
آمار دانبجویان در ابتدای مطالعه (پيشآزمون) تفاو
انتهای مطالعه ،تفاو

معناداری با یردیگر نداشته درحاليکه در

معناداری (در سطح  )0/006در نمرهی دانش آمار دانبجویان در دو گروه

مباهده شد به وری که ميانهی نمرهی دانش آمار گروه مداکله (ترکيبي) 63/01 .و ميانهی نمرهی
دانش آمار دانبجویان شرکتکننده در گروه کنترل 69/99 ،بود .در این مطالعه نگرش دانبجویان به
روش تدریس ترکيبي نسبت به ک سيك ،مثبتتر بود .علي اني و همراران ( )6934در پژوهش کود
با عنوان "آموزش به شيوهی یادگيری سيار و تأثير آن بر یادگيری ،یادداری و انگياه پيبرفت" ،به
بررسي نقش و تأثير استفاده از دو روش یادگيری سنتي و یادگيری سيار بر مياان یادگيری و انگياه
پيبرفت پرداکتند .پژوهش مذکور به شيوهی شبه آزمایبي و با ر پيشآزمون و پسآزمون با
گروه کنترل بوده که بر روی دانبجویان رشتهی مهندسي آا در درس کاکشناسي صور

گرفت.

نتای بهدست آمده نبان داد که مياان یادگيری و یادداری در ميان افراد آموزش دیده با روش یادگيری
سيار ،بيشتر از روش سنتي است .ع وه بر این ،پژوهشهای کارجي نيا مؤید این نرته هستند که
آموزشهای ترکيبي بهویژه آموزشهایي که از دستگاه تلفن همراه بهعنوان اباار یادگيری استفاده
ميکنند رضایت و موفقيت بيشتری را به ارمغان ميآورند بهعنوان مثال شلتون و پارلين ( )2061در
پژوهبي با عنوان "تدریس ریاضي به بچههای ناشنوا /کمشنوا از ریق استفاده از بازیهای موبایلي:
برونداد دیدگاههای معلمان و دانشآموزان" به این نتيجه دست یافتند که هم معلمان و هم
دانشآموزان ،از برنامهی درسي مبنتي بر بازیهای موبایلي در مقایسه با برنامهی درسي سنتي ،از
نگرشها و مهار های بهتری برکوردار بودند .همچنين مواناا -سيموامي ( )2061در پژوهبي با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6.Sahin
7.Shelton& Parlin
8. Mwanza-Simwami

1.Bailey&Morais
2.Chen&Jones
3.pereira et al
4.Akyüz & Samsa
5.Utku kose
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عنوان "اجرای یادگيری مبارکتي با موبای وا  2در محيطهای نيمه رسمي" به این نتيجه دست
یافت که انت اا و استفاده از موبای وا  ،2در مقایسه با تدریس سنتي و رودررو ،یادگيری مبارکتي
در محيطهای نيمه رسمي را حمایت ميکند و روابط و اعمال اجتماعي را افاایش ميدهند .در مقاب
برکي پژوهشها همچون همتي ( )6934و مولودی و همراران ( )6939رابطهی معناداری بين مياان
یادگيری و یا رضایت فراگيران در دورههای ترکيبي و سنتي نيافتهاند .بااینحال ،به ورکلي جمعبندی
یافتههای پژوهبي حاکي از آن است که اجرای مدل یادگيری ترکيبي در دورههای آموزشي
موفقيتآميا بوده است .اما آنچه بهنظر ميرسد که نياز به توجه بيشتر دارد آن است که پژوهشهای
یادشده بهویژه پژوهشهای داکلي به ور عمده در حوزهی آموزشهای نظری چه در سطح
دانبگاهي و چه در سطح آموزش عمومي اجرا شده است و ع وه بر این ازنظر حوزهی موضوعي
کمتر به حوزههای مهار آموزی پرداکته شده است .بنابراین پژوهش حاضر ،تأثير رویررد یادگيری
ترکيبي را بر مياان رضایت و یادگيری مهار آموزان فني و حرفهای مورد بررسي قرار داده است.
اهداف پژوهش
 -6مقایسررهی نمرا

نهایي فراگيران دورهی آموزشرري نصرراا سررامانهی مدیریت هوشررمند

ساکتمان با دو روش آموزش ترکيبي و سنتي (رودررو)
 -2مقایسرهی مياان رضرایت فراگيران از دورهی آموزشرري نصرراا سامانهی مدیریت هوشمند
ساکتمان با دو روش آموزش ترکيبي و سنتي (رودررو)
سؤاالت پژوهش
-6آیا تفاو

معناداری بين نمرا

نهایي فراگيران دورهی آموزشرري نصرراا سررامانهی مدیریت

هوشمند ساکتمان با دو روش آموزش ترکيبي و سنتي (رودررو) وجود دارد؟
-2آیا تفاو

معناداری بين مياان رضایت فراگيران از دورهی آموزشي نصاا سامانهی مدیریت

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

روش پژوهش
شرکتکنندگان پژوهش
نمونهی مورد مطالعهی پژوهش حاضر ،کارآموزان دو ک س از دورهی نصاا مدیریت هوشمند
ساکتمان در دورههای آموزش فني و حرفهای بودند .در این دوره یك ک س بهصور

آزمایبي به

تعداد ( )61نفر و یك ک س بهعنوان گروه کنترل به تعداد ( )63نفر بهعنوان نمونهی پژوهش مدنظر
قرار گرفتند.
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ابزارهاي پژوهش
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسي مياان یادگيری کارآموزان ،اباار گردآوری داده شام آزمون
پژوهبگرساکتهی  20سؤالي چهارگاینهای مربوط به محتوای دوره بود ،و بهمنظور سنجش رضایت
فراگيران گروه آزمایش از دورهی آموزشي ،از مقياس هفت سؤالي رضایت از دورههای یادگيری
ترکيبي (پوون )2069 ،استفاده شد و بهمنظور امران مقایسهی مياان رضایت گروه کنترل با گروه
آزمایش ،سؤاال

این مقياس با تغيير اندکي متناسب با روش آموزش رودررو به گروه کنترل نيا

ارائه شد .بهمنظور تعيين روایي آزمون در راحي آزمون ،ضمن حفظ تناسب ظاهری ،از سؤاالتي
استفاده شد که بهصور

روشن مربوط به محتوای دورهی نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان باشد.

برای تحقق این هد  ،پيش از اجرای آزمون ،آزمون تدوین شده توسط مربي دوره ،به دو تن از
همراران ایبان ارسال شد تا نسبت به تأیيد سؤاال
ا مينان حاص شود و پس از اص حا

الزم ،سؤاال

آزمون در محتوای دوره و روایي محتوایي آن
نهایي تدوین گردید .بهمنظور تأیيد روایي

مقياس مورداستفاده در پژوهش( ،پوون )2069با استفاده از روش تحلي گویه ،ضریب همبستگي
بين گویههای پرسشنامه با نمرهی ک محاسبه گردید که نتای آن بهصور

کمترین و بيشترین

ضریب همبستگي گویهها با نمرهی ک بين ( )0/11 -0/52در سطح معناداری 0/0006بهدست آمد.
بنابراین روایي این مقياس مورد تأیيد قرار گرفت ع وه بر این ،بهمنظور پایایي پرسشنامه از آلفای
کرونباخ استفاده و مقدار آن  0/12برآورد شد .لذا مقياس مذکور از پایایي مناسبي نيا برکوردار بود.
روش اجرا
ضمن بررسي ادبيا

پژوهش و دستیابي به مؤلفههای یادگيری ترکيبي در آموزشهای فني و

حرفهای ،یك نرمافاار بهمنظور اجرا در دورهی آزمایش فراهم و سپس از ریق این نرمافاار بهعنوان
ب بي از فرآیند آموزش در گروه آزمایبي ،دورهی مورد نظر بهصور

ترکيب آموزش رودررو و

سيار (با کمك تلفن همراه) اجرا شد .ر در قالب شبه آزمایبي با ر پيشآزمون -پسآزمون با
گروه کنترل بود .ول دورهی آموزشي نصاا سامانهی مدیریت هوشمند ساکتمان که بهعنوان
دورهی آموزشي انت اا گردید 5 ،هفتهای (شام  92ساعت محتوای نظری و  60ساعت کار عملي)
بود .باتوجه به انت اا تلفن همراه بهعنوان اباار یادگيری الرترونيري در دورهی آموزشي  60ساعت
از آموزش بهصور

غيرحضوری ارائه شد و در مقاب این ساعا

از ریق بحثها و بازکوردها

در شبرهی اجتماعي تلگرام پيگيری ميشد و در جاهایي که نياز به تحلي های بيشتر و تعام
رودررو داشت از ریق بحثهای ک سي (حضوری) در جلسههای بعد ادامه داشت .در مقاب در
گروه کنترل ،فرآیند آموزش به همان شيوهی مرسوم اجرا گردید .قب از مداکله (اجرای آموزش به
شيوهی یادگيری ترکيبي) پيشآزموني برای مقایسهی ا

عا دو گروه آزمایش و کنترل در دورههای

تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفهای 616

منت ب گرفته شد .بعد از اعمال متغير مستق و بهعبار

دیگر پس از اجرای آموزش با رویررد
عا نهایي دو گروه مجدداً صور

ترکيبي و رویررد سنتي (رودررو) ،پسآزمون برای مقایسهی ا
گرفت.
روش تجزيه و تحليل دادهها

پيش از تعيين روشهای آماری برای تحلي دادهها ،ابتدا نرمال بودن توزیع نمرا
و پسآزمون با استفاده از آزمون کالموگرو
مقایسهی نمرا

در پيشآزمون

اسميرونف مورد تأیيد قرار گرفت .بنابراین ،بهمنظور

فراگيران دورهی نصاا سامانهی هوشمند ساکتمان دو گروه آزمایش و کنترل در

آزمون پایاندوره و همچنين مقایسهی مياان رضایت دو گروه از دورههای آموزشي ،از آزمون تي
مستق استفاده شد .الزم به ذکر است که پيش از مقایسهی دو گروه در پسآزمون ،ابتدا نمرا
گروه در پيشآزمون با یردیگر مقایسه گردید که با توجه به عدم معناداری تفاو
مرحلهی نهایي دو گروه تنها بر اساس نمرا

دو

دو گروه ،در

پسآزمون مقایسه شدند.

يافتهها
سؤال اول :آيا تفاوت معناداري بين نمرههاي آزمون دو گروه آزمايش (ترکيبی) و کنترل
(سنتی) پس از دورهي آموزشی نصاب مديريت هوشمند ساختمان وجود دارد؟ پيش از تحلي
سؤال پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون تي مستق  ،نمرههای ميانگين دو گروه در پيشآزمون دورهی
نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان در جدول شماره ( )9مقایسه و تحلي گردید.
جدول شماره  -9مقايسهي ميانگينهاي پيشآزمون دو گروه ترکيبی و رودررو
پيشآزمون

تعداد

ميانگين نمرات

انحراف معيار

گروه ترکيبی

63

2/42

2/19

گروه رودررو

61

1/91

2/13

مقدار تی

درجه آزادي

سطح معناداري

6

95

0/92

همانگونه که در جدول شماره  9م حظه ميشود ميانگين نمرا

پيشآزمون در گروه کنترل

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

معيار نمرا

نيا

 2/13ميباشد .همچنين ،ميانگين گروه آزمایش یعني گروهي که با شيوهی یادگيری ترکيبي آموزش
داده شدند ،برابر با  2/42و انحرا
نمرا

معيار برابر با  2/19بهدست آمد .باوجود باالتر بودن ميانگين

گروه کنترل ( )1/91در مقایسه با ميانگين گروه آزمایش ( ،)2/42بر اساس T

بهدست آمده ( )6در درجه آزادی  95تفاو
ندارد.

معناداری بين نمرا

این دو گروه در پيشآزمون وجود
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بر اساس نتيجهی فوق و همگني دو گروه آزمایش و کنترل پيش از اعمال متغير مستق  ،برای
مقایسهی نمرا

دو گروه آزمایش (ترکيبي) و کنترل (رودررو) پس از دورهی آموزشي نصاا

مدیریت هوشمند ساکتمان تنها نمرا

پسآزمون مقایسه شدهاند که در جدول شماره ( )4ارائه شده

است.
جدول شماره  -4مقايسهي ميانگينهاي پسآزمون دو گروه ترکيبی و رودررو
پيشآزمون

تعداد

ميانگين نمرات

انحراف معيار

گروه ترکيبی

61

61/22

2/10

گروه رودررو

63

69/60

9/62

مقدار تی

درجه آزادي

سطح معناداري

9/16

95

0/006

بر اساس جدول شماره  4مباهده ميشود که ميانگين نمرا

پسآزمون کارآموزان در گروه

رودررو پس از اتمام دورهی آموزشي نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان برابر با  69/60و انحرا
معيار این گروه برابر با  9/62ميباشد .همچنين ميانگين نمرا

پسآزمون در گروه ترکيبي برابر با

 61/22و انحرا معيار برابر با  2/10ميباشد .ميانگين پسآزمون در گروه آزمایش (یادگيری ترکيبي)
باالتر از ميانگين گروه کنترل (یادگيری رودررو) بوده و بر اساس  Tبهدست آمده ( )9/16در درجه
آزادی  95تفاو

معناداری در سطح  0/006بين نمرا

پسآزمون دو گروه آزمایش (ترکيبي) و

کنترل (رودررو) وجود دارد.
سوال دوم :آيا تفاوت معناداري بين رضايت از دورهي آموزشی نصاب مديريت هوشمند
ساختمان در بين دو گروه آزمايش (يادگيري ترکيبی) و کنترل (يادگيري رودررو) وجود دارد؟
بهمنظور بررسي رضایت دو گروه آموزشي از دورهی آموزشي نصاا مدیریت هوشمند ساکتمان
از آزمون  Tمستق استفاده شد که نتای مورد نظر در جدول زیر ارائه گردیده است.
جدول شماره  -9مقايسهي ميانگينهاي رضايت از دورهي دو گروه ترکيبی و رودررو
رضايت از دوره

تعداد

ميانگين نمرات

انحراف معيار

گروه ترکيبی

61

22/44

2/52

گروه رودررو

63

22/42

4/61

مقدار تی

درجه آزادي

سطح معناداري

4/93

95

0/0006

همانگونه که در جدول فوق م حظه مي شود ميانگين نمرا رضایت از دورهی آموزشي نصاا
مدیریت هوشمند ساکتمان در گروه کنترل یعني گروهي که با روش سنتي (رودرو) آموزش دیدند
برابر با  22/42و انحرا

معيار نمرا

نيا  4/61ميباشد .برای گروه آزمایش یعني گروهي که با

شيوهی یادگيری ترکيبي آموزش داده شدند ميانگين برابر با  22/44و انحرا

معيار برابر با 2/52

بهدست آمد و باتوجه به  Tبهدست آمده ( )4/93در درجه آزادی  95تفاو

معناداری در سطح
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 0/0006بين مياان رضایت دو گروه آموزشي ترکيبي و رودررو وجود دارد .بهعبار

دیگر گروه

آموزشي ترکيبي نسبت به گروه رودررو (سنتي) رضایت بيشتری از دوره داشتهاند.

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر بهمنظور سنجش اثرب بي رویررد آموزش ترکيبي در مقایسه با آموزش رودررو
انجام شد که به ور ک صه نتای پژوهش نبان داد که آموزش ترکيبي نسبت به آموزش رودررو
(سنتي) اثرب شتر است .بهمنظور اثرب بي دو عام "مياان یادگيری در پایان دوره" در دو گروه و
"مياان رضایت از دوره" آموزشي مدنظر قرار گرفت.
در رابطه با مياان یادگيری در دو گروه آموزش رودررو و آموزش ترکيبي ،نتای پژوهش نبان
داد که گروهي که با رویررد آموزش ترکيبي آموزش دیده بودند نسبت به گروهي که با رویررد
آموزش رودررو آموزش دیده بودند از عملررد بهتری برکوردارند .نتای

این پژوهش با

پژوهشهای مصلينژاد و همراران ( )6913مبني بر تأثير مثبت رویررد آموزش ترکيبي بر یادگيری
دانبجویان علوم پاشري ،کرمي و ساالری ( )6932مبني بر تأثير معنادار رویررد آموزش ترکيبي بر
یادگيری کارشناسان صنعت و علي اني و همراران ( )6934مبني بر تأثير مثبت شيوهی آموزش سيار
بر عملررد دانبجویان مهندسي آا نسبت به شيوهی سنتي ،هم واني دارد .ع وه بر این نتای این
پژوهش با پژوهشهای دیگری همچون جوز و پریيرا ( ،)2002آتا کاس ( )2060و ساهين ()2060
مبني بر اثرب بي رویررد آموزش ترکيبي در مقایسه با آموزش رودررو همراستا است .بااینوجود
نتای این پژوهش با پژوهش مولودی و همراران ( )6939مبني بر عدم تفاو
گروههای ترکيبي و سنتي در اص
تفاو

معنادار بين نتای

ام ی دانشآموزان و همچنين همتي ( )6934مبني بر عدم

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

این عدم هم واني ميتواند به عواملي مث اکت

در نحوهی آموزش ،کيفيت نرمافاار و س تافاار

در آموزش الرترونيري ،و تعداد زیاد دانبجویان در ک سهای الرترونيري باشد.
به ورکلي علت اثرب بي این رویررد در یادگيری کارآموزان مبتني بر این امر است که در این
رویررد با بهرهگيری از شيوههای م تلف آموزش ،برکط ،نرمافااری و همچنين تعام

ک سي و

رودررو ،یادگيرندگان با س یق م تلف را جذا نموده و به همهی نيازهای آنها پاسخ ميدهد.
همانگونه که کارمان ( )2002نيا در همين زمينه به کوبي اشاره ميکند که فلسفهی زیربنایي آموزش
ترکيبي آن است که همهی افراد به یك شيوه یاد نميگيرند .لذا استفاده از روشهای م تلف برای
آموزش ضروری بهنظر ميرسد .بنابراین ازاینجهت است که یادگيرندگاني که ع قهمند به یادگيری
الرترونيري هستند و منابع الرترونيري آنها را جذا ميکند؛ بيشتر از این اباار آموزش استفاده
ميکنند و در مقاب یادگيرندگاني که ع قهمند به آموزش رودررو هستند یادگيری کود را سر ک س
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بهدست ميآورند .این تنوع آموزش منجر به این ميشود که عملررد یادگيرندگان در دورههای
آموزش ترکيبي نسبت به دورههای دیگر مث آموزش رودررو افاایش قاب م حظهای داشته باشد.
ب ش دیگری از پژوهش به این موضوع ميپردازد که مياان رضایت یادگيرندگان دورهی آموزش
ترکيبي نسبت به دورهی آموزش رودررو چگونه ميباشد؟ نتای نبان داد که رضایت یادگيرندگان
دورهی آموزش ترکيبي بهصور

معناداری از رضایت دورهی آموزش رودررو (سنتي) بيشتر است.

نتای این ب ش از پژوهش با نتای پژوهش کرمي و ساالری ( )6932مبني بر رضایت بيشتر
یادگيرندگان دورههای آموزش ترکيبي نسبت به دورههای دیگر ،پژوهش سلطانيان و همراران
( )6934مبني بر نگرش مثبت یادگيرندگان دورههای آموزش ترکيبي نسبت به آموزشهای دیگر و
نتای پژوهشهای بيلي و مورایس ( )2005؛ چن و جونا ( )2002و ساهين ( )2060هم وان
ميباشد .درواقع پژوهشهای م تلف نبان دادهاند که رضایت یادگيرندگان در دورههای آموزش
ترکيبي نسبت به دورههای آموزش رودررو و آموزش الرترونيري صر  ،بيشتر است و این موضوع
امری بيعي ميباشد .چراکه در این رویررد س یق یادگيرندگان بيشتر موردتوجه قرار ميگيرد.
ازاینجهت هر فرد باتوجه به سبك یادگيری و ع قهمندی کود به شيوهی کاص یاد کواهد گرفت.
ع وه بر این رویررد آموزش ترکيبي بهکصوص که ب ش الرترونيري این دوره بهصور

آموزش

سيار (موبای محور) برگاار شده ،بر این اساس فضای رسمي آموزش ک سي را تا حدودی نادیده
گرفته و یادگيرندگان در هر فضا و زماني ميتوانستند مطالب ک سي را از ریق تلفن هوشمند دنبال
کنند .درنتيجه در چنين فضای آموزشي بيعي است که یادگيرندگان رضایت کود را نسبت به
دورههای دیگر که یادگيری تنها در ک س درس اتفاق ميافتد بيشتر نبان دهند.
بر این اساس پيبنهادهای این پژوهش برای آموزش و یادگيری به شر زیر مطر ميشود:
.6

توجه همزمان به آموزش رودررو و آموزش الرترونيري (و در نتيجه ارائهی دوره بهصور

آموزش ترکيبي) در دورههای فني و حرفهای.
.2

بهکارگيری آموزش سيار (موبای محور) بهجای استفاده از رایانه به دلي قابليت انعطا

حم .
.9

عدم اجرای دورهها بهصور

سنتي (رودررو) صر .

و

تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفهای 619

منابع
الف .فارسی
سلطانيان ،عليرضا ،ببيریان ،سعيد و براتي ،مجيد .)6934( .مقایسهی تأثير آموزش فعال ترکيبي و
روش ک سيك در یادگيری درس آمار .مجلهی توسعه آموزش در علوم پاشري،)61(1 ،
.42-99
سيدی ،مهدیه و یعقوبي ،زهرا .)6936( .راحي و پيادهسازی نظام آموزش ترکيبي برای آموزش
دانبجویان رشتههای توانب بي .مدیا. 50 -42 ،)2( 9 ،
عبادی ،رحيم .)6919( .یادگيری الرترونيري و آموزش و پرورش .تهران :انتبارا

آفتاا مهر.

عایای ،نعمتاله .)6914( .بررسي نقش و جایگاه آموزشهای فني و حرفهای در توسعهی اقتصادی،

نگاهي به تجارا کبورهای توسعه یافته .مجموعه مقاال
آموزشهای فني وحرفهای در تحوال

دومين همایش ملّي «نقش

اقتصادی واجتماعي» مازندران .ادارهی ک آموزش فني

و حرفهای مازندران ،صص (.)214-246
علي اني ،فرشته ،علي اني ،پرستو و اس م پناه ،مریم .)6934( .آموزش به شيوهی یادگيری سيار و

تأثير آن بر یادگيری ،یادیاری و انگياهی پيبرفت .فصلنامهی فناوری ا

عا

و ارتبا ا

در

علوم تربيتي.99-63 ،)4(5 .
کرمي ،مرتضي و ساالری ،ضياءالدین.)6932( .تأثير محيط یادگيری ترکيبي بر رضایت و یادگيری
کارشناسان ب ش صنعت .مجلهی علوم تربيتي دانبگاه شهيد چمران اهواز.10-19 ،)2( 1 ،
محمدکاني ،مسعود .)6915( .یادگيری ترکيبي .ماهنامه تدبير.95-40 ،)62(62 ،
مصلينژاد ،ليلي .)6913( .ارائهی یك برنامهی آموزش ترکيبي و اثرا

روانشناکتي آن بر

دانبجویان .فصلنامهی دانبگاه علوم پاشري جهرم.12-59 ،)6(1 ،
معتمدی ،عبداّله ،برقي ایراني ،زیبا و کریمي ،بهروز .)6936( .مقایسهی اثرب بي سه شيوهی آموزش
مستقيم ،آموزش به کمك کامپيوتر و ترکيبي بر کاهش مبر

دانشآموزان دارای اکت ل

ریاضي .ناتوانيهای یادگيری.600-21 ،)2(2 ،
مولودی ،عابد ،کریمي ،بهروز ،کرمآبادی ،یداله و سليماني ،اسماعي  .)6939( .مقایسهی اثرب بي
سه شيوهی آموزش مستقيم ،مبتني بر رایانه و ترکيبي بر کاهش مبر
دارای اکت ل ام نویسي .مجله ناتوانایيهای یادگيری.33-14 ،)2(4 ،

ام ی دانشآموزان

6921  بهار و تابستان، شمارهی اول، دورهی نهم، مجلهی مطالعات آموزش و یادگیری611

 تحقيق دربارهی عملررد: آموزش رودررو در مقاب آموزش الرترونيري.)6934( . فا مه،همتي
دانبجویان کارشناسي ارشد آموزش رودررو و آموزش الرترونيري رشتهی آموزش زبان انگليسي
. فصلنامهی علمي – پژوهبي پژوهش در یادگيری آموزشگاهي و مجازی.در دانبگاه پيام نور
.99-43 ،)66(9
 انگليسی.ب
Akkoyunlu, B. & Yilmaz-Soylu, M. (2008). A Study of Student's Perceptions in a Blended
Learning Environment Based on Different Learning Styles. Educational Technology
& Society, 11(1), 183-193.
Allen, I. E. & Seaman, J. (2003). Sizing the Opportunity: The Quality and Extent of Online
Education in the United States, 2002 and 2003. Sloan Consortium (NJ1).
Bailey, K. D. & Morais, D. B. (2005). Exploring the use of blended learning in tourism
education. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 4(4), 23-36.
Bennell, P. (1996). General versus vocational secondary education in developing
countries: a review of the rates of return evidence. The Journal of Development
Studies, 33(2), 230-247.
Bonk, C. J. & Graham, C. R. (2012). The handbook of blended learning: Global
perspectives, local designs. John Wiley & Sons.
Chen, C. C. & Jones, K. T. (2007). Blended Learning vs. Traditional Classroom Settings:
Assessing Effectiveness and Student Perceptions in an MBA Accounting Course.
Journal of educators online, 4(1), 1-15.
Derouin, R. E., Fritzsche, B. A. & Salas, E. (2005). E-learning in organizations. Journal
of Management, 31(6), 920-940.
Driscoll, M. (2010). Web-based training: Creating e-learning experiences. John Wiley &
Sons.
Fiszbein, A. & Psacharopoulos, G. (1993). A cost-benefit analysis of educational
investment in Venezuela: 1989 update. Economics of Education Review, 12(4), 293298.
Garrison, D. R. & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education:
Framework, principles, and guidelines. John Wiley & Sons.
Gibson, D. (2003, May). New directions in e-learning: Personalization, simulation and
program assessment. In Proceedings of the International Conference on Higher
Education Innovation, Iowa State University of the United States and Nizhyn State
Pedagogical University of Urkraine.
Graham, C. R. (2009). Blended learning models. Encyclopedia of information science
and technology, 375-382.
Gruba, P. & Hinkleman, D. (2012). Blending technologies in second language
classrooms. Palgrave Macmillan.
Akyüz, H. İ. & Samsa, S. (2009). The effects of blended learning environment on the
critical thinking skills of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1),
1744-1748.
Pereira, J. A., Pleguezuelos, E., Meri, A., Molina‐Ros, A., Molina‐Tomás, M. C. &
Masdeu, C. (2007). Effectiveness of using blended learning strategies for teaching
and learning human anatomy. Medical education, 41(2), 189-195.
Kanuka, H., Brooks, C. & Saranchuck, N. (2009). Flexible learning and cost effective
mass offerings. Improving University Teaching (IUT) conference, Vancouver, CA.
Kerres, M. & Witt, C. D. (2003). A didactical framework for the design of blended
learning arrangements. Journal of Educational Media, 28(2-3), 101-113.

619 تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفهای
Khosrow-Pour, M. (Ed.). (2008). Encyclopedia of information science and technology
(Vol. 1). IGI Global.
Lim, D. H. & Kim, H. (2003). Motivation and learner characteristics affecting online
learning and learning application. Journal of Educational Technology Systems,
31(4), 423-439.
Lim, D. H. (2002). Perceived Differences between Classroom and Distance Education:
Seeking Instructional Strategies for Learning Applications. International Journal of
Educational Technology, 3(1), n1.
Means, B., Toyama, Y., Murphy, R. O. B. E. R. T. & Baki, M. (2013). The effectiveness of
online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. Teachers
College Record, 115(3), 1-47.
Mundle, S. (1998). Financing human development: some lessons from advanced Asian
countries. World Development, 26(4), 659-672.
Mwanza-Simwami, D. (2016). Fostering Collaborative Learning with Mobile Web 2.0 in
Semi-Formal Settings. International Journal of Mobile and Blended Learning
(IJMBL), 8(1), 34-50.
Nagy, A. (2005). The impact of e-learning. In E-Content (pp. 79-96). Springer Berlin
Heidelberg.
Neuman, S. & Ziderman, A. (1991). Vocational schooling, occupational matching, and
labor market earnings in Israel. Journal of Human Resources, 256-281.
Oliver, M. & Trigwell, K. (2005). Can ‘blended learning’be redeemed.E-learning and
Digital Media, 2(1), 17-26.
Poon, J. (2013). Blended learning: An institutional approach for enhancing students'
learning experiences. Journal of online learning and teaching, 9(2), 271.
Pratt, J. R. (2002). the manager’s role in creating a blended learning environment.
Journal of home health care manage meant & practice, 15(1),76-79
Psacharopoulos, G. (1987). To vocationalize or not to vocationalize? That is the
curriculum question. International review of education, 33(2), 187-211.
Reay, J. (2001). Blended learning-a fusion for the future. Knowledge Management
Review, 4(3), 6.
Şahin, M. (2010). Blended learning in vocational education: An experimental study.
International Journal of Vocational and Technical Education, 2(6), 95-101.
Sharma, P. (2010). Blended learning. ELT journal, 64(4), 456-458.
Sharpe, R., Benfield, G., Roberts, G. & Francis, R. (2006). The undergraduate experience
of blended e-learning: a review of UK literature and practice. The higher education
academy, 1-103.
Sharpe, R., Benfield, G., Roberts, G. & Francis, R. (2006). The undergraduate experience
of blended e-learning: a review of UK literature and practice. The higher education
academy, 1-103.
Simsek, H. & Yildirim, A. (2000). Vocational schools in Turkey: An administrative and
organizational analysis. International Review of Education, 46(3-4), 327-342.
Tinnerman, L. S. (2006). A comparative study between traditional and distance education
instructional environments involving two graduate level learning disabilities classes.
International journal of instructional technology and distance learning, 3(4), 31-42.
Köse, U. (2010). A blended learning model supported with Web 2.0 technologies.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2794-2802.
Walter, C. (2016). What are Tutors' Experiences with Online Teaching?: A
Phenomenographic Study. International Journal of Mobile and Blended Learning
(IJMBL), 8(1), 18-33.
Yerasimou, T. (2010). Examining interactivity and flow in a blended course to advance
blended learning practices.

6921  بهار و تابستان، شمارهی اول، دورهی نهم، مجلهی مطالعات آموزش و یادگیری619

Seung-Won, Y. & Lim, D. H. (2007). Strategic blending: A conceptual framework to
improve learning and performance. International Journal on ELearning, 6(3), 475.
Zenger. & Uehlei, C. (2001). Why blended will win. Journal of Training & development.
55(2), 54-59.

Studies in Learning & Instruction
Vol. 9, No. 1, 2017, Ser. 72/2
Extended Abstract

The Effect of Blended Learning Approach on Learner's
Success and Satisfaction in Technical/Vocational Education
Mehdi Mohammadi1
Ghasem Salimi3

Rahmatallah Marzooghi2
Sirus Mansoori4

Shiraz University

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 visuallyenhanced 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

