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چکیده

هدف اصلي تحقيق حاضر ،بررسي رابطه بين ابعاد و شاخصهای آموزش ترکيبي و کيفيت بخشیي بیه ایادريری
در دانشگاه پيام نور است .اان پژوهش ،به صورت توصيفي -پيمااشي انجیام شیده اسیت .جامعیه آمیاری شیام
 0444نفر از اعضای هيأت علمي دانشگاه پيام نور بود .از ميیا آنایا 303 ،نفیر بیا اسیافاده از روش نمونیهريیری
تصادفي طبقهای و بیر اسیاج جیدور کرجویي و مورریا  ،بیه عنیوا نمونیه اناخیاش شیدند .شیيوه جمی آوری
اطالعیات ،دو پرسیشنامیه محقیق سیاخاه بیود کیه اسیي پرسیشنامیه آمیوزش ترکيبیي و داگیری پرسیشنامیه
کيفيتبخشي به اادريری بود .برای شناسااي مؤلفههای آموزش ترکيبي و کيفيت بخشي به اادريری از دایدراه
اساادا خبره اسافاده شد که بهترتيب برای آموزش ترکيبي ،چاار بعد پیدارویاسي ،روششناسیي ،فینآوری و
سبک اادريری با  33سؤار و ضراب آلفای کرونباخ  4/04و برای بعد کيفيت بخشي به اادريری ،هفت مؤلفه با
 00سؤار و ضراب آلفای کرونباخ  4/03به دست آمد .برای تحلي دادهها از ضراب همبویاگي و رررسیيو بیه
کمک نرمافزار  PLSاسافاده شد .نايجه اوليه تحقيق ،نشا داد که وضعيت ابعاد و شاخصهای آموزش ترکيبیي
و کيفيت بخشي به اادريری در دانشگاه پيام نور مناسب است .ناااج ناااي تحقيق نيز نشا داد ،آموزش ترکيبیي
به همراه سه بعد پدارویاسي؛ فینآوری و سیبک ایادريری بیر ایادريری تیأ ير دارد .امیا ،بعید روششناسیي بیر
اادريری تأ ير ندارد .همچنين ،اافاهها نشا از تأ ير آموزش ترکيبي بیر ایادريری و مناسیب بیود بیرازش میدر
ناااي تحقيق دارد.
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مقدمه

معموالً آموزش به سه شيوه سیناي ،السارونيسیي و ترکيبیي اراایه میيشیود .آمیوزش سیناي همیا
رواسرد چاره به چاره و ارتباط عیاطفي بیين ااددهنیده -اادريرنیده در آمیوزش اسیت کیه داگیر
پاسخروی حجم عظيم تقاضا برای آموزش در جامعیه اطالعیاتمحیور نيویت .امیا نفیوف فینآوری
اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش ،زمينه ظایور روشهیای جداید آموزشیي را فیراهم آورده
است که اسي از آناا آموزش السارونيسیي 3میيباشید .آمیوزش السارونيسیي اشیاره بیه اسیافاده از
فنآوریهای اطالعیاتي و ارتبیاطي در آمیوزش بیدو عنصیر ارتبیاط عیاطفي دارد (Wu & Liu,

) .2013هر چند اان نوع آموزش در دست اابي بیه اهیداف عیدم محیدودات زمیا و مسیا موفیق
بوده ،اما در رسيد به اهداف مطلوش و با کيفيت اادريری به دلي وجود مشسالت عیدم تعیامالت
انواني ،عاطفي و ارتباطات چاره به چاره در کالج درج ،نبیود در

مناسیب از فضیای مجیازی

آموزشي ،تأخير در بیازخورد ،تعوایق در ایادريری هيرهمزمیا و کمبیود انگيیزش بیرای خوانید
محاوای السارونيسي آنالان ،موفق نبوده است .در اان ميا  ،عنصر تعام اجاماعي اک عنصر مایم
در خيلي از موقعيتهای آموزشي بهشمار ميرود .از اان رو ،عنصیر تعامی نیهتنایا بیه عنیوا ابیزار
ارتباطي نيرومند ،بلسه بهعنوا بخش اصلي اادريری محووش ميشود .به همين دلي فليپس 3معاقد
است ،فقدا ماارتهای ارتباطات اجاماعي ،عام اصلي شسوتهای ایادريری السارونيسیي بیوده
ال ناوانید جیای آمیوزش رسیمي و
است .لذا ،همين موأله باعث شده تیا آمیوزش السارونيسیي کیام ً
حضوری را بگيرد .از سوی داگر ،تانيرمن 0نيز معاقد است اناقار از آموزش سیناي کیه ایک روش
قدامي است ،کار سادهای است؛ اما اانکه رفاه شود ،اادريری السارونيسي دارای محاسین زایادی
است ،دردی را دوا نخواهد کرد ،چرا که اادريری السارونيسي نيز دارای نقطه ضیع هیااي اسیت.
بر اان اساج ،ماخصصا آموزشیي از تلفيیق واژریيهیا و نقیاط قیوت دو روش آمیوزش سیناي و
السارونيسي در کنار هم تحت عنوا آموزش ترکيبي اا تلفيقیي ایاد میيکننید (Saleli & Salari,

)( 2012جدور ).

1. Blended learning
2. E-learning
3. Pilipps
4. Tanirman
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جدول  .ويژگیهای آموزش سنتی ،الكترونیكی و ترکیبی ()Najafi, 2017

آموزش سنتی

آموزش الكترونیكی

آموزش ترکیبی

ااددهنده محوری

اادريرنده محوری

ااددهنده -اادريرنده محوری

هزانههای باال

هزانههای کم

هزانههای ماوسط

دادراه حضورررا

دادراه ابزارررا

دادراه کيفيتررا

کيفيت پااين اادريری

کيفيت پااين اادريری

کيفيت باالی اادريری

بارهريری از انوا

آموزش در هر زما و مسا

بارهريری از انوا و امسانات

آموزش در مسا و زما معين

کنارر کم بر فرآاند آموزشي

اسافاده از مسا و زما مناسب

کنارر بيشار بر فرآاند آموزشي

روش آموزش هيرانعطاف

خودآموزی کنارر شده

بارهريری از ابزارها

انعطافپذاری در آموزش

روش آموزش هيرمنعط

آموزش ترکيبي برای اولين بار در کشیورهای اسیسانداناوی مطیر و بعیدها در آمراسیا و اروپیا و سیاار
نقاط جاا رویارش اافیت ( .)Javadi & Baghchesara, 2016ااین نیوع آمیوزش بیه نقی از نلمین
بهطور رسمي برای اولين بار توسط مارش 3در سیار  3443اراایه شید ( .)Shahviran et al., 2016از آ
زما تا به امروز ،معني و مفاوم آموزش ترکيبي در حار تغيير بوده است .برخي آ را بهعنیوا تلفيقیي از
دو شيوه آموزشي (سناي و السارونيسي) ميدانند ( ،)Garrisson & Vaughan, 2008برخیي داگیر آ
را بهعنوا رواسردی مناسب جات دستاابي بیه اهیداف مطلیوش ایادريری بیا بیهکیارريری فینآوری
مناسب ،ماناسب بیا سیبکهیای ایادريری میيداننید ( .)Driscoll, 2002راوی نيیز آمیوزش ترکيبیي را
تلفيقي از آموزش سناي چاره به چاره و آموزش برخط ميدانید؛ اعنیي ،آمیوزش هیم در کیالج درج
سناي و هم بهصورت برخط انجام ميشود و بخش برخط آ روارش و ادامیه دهنیده ایادريری کالسیي
سناي است ( )Rovai, 2004که ميتوا آ را به شس اک توزا نرمار نمیااش داد کیه در ایکسیوی
توزا  ،آموزش کامالً برخط و در سوی داگر ،توزا آموزش کامالً چاره بیه چایره و در بیين دو طیرف
توزا  ،آموزش ترکيبي واق شده است (( )Ajam et al., 2013شس

).

1. Nelman
2. Marsh
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آموزش ترکیبی
آموزش الكترونیكی

آموزش سنتی

شكل  .جايگاه آموزش ترکیبی ()Ajam et al., 2013

بر اان اساج است که ارداد و همسارا ( )Ardid et al., 2015معاقدند اان نوع نگاه ،نگاه کاملي
از آموزش ترکيبي نمي تواند باشد ،چرا که اان نگاه به طور ساده بیه «چفیت شید » تسنولیویی بیا
دوره های سناي اشاره دارد که از تسنولویی به عنوا عام افزودنیي بیه تیدراس مفیاهيم سیخت ایا
افزود اطالعات تسميلي اسافاده ميشود .بنابراان ،آناا پيشنااد ميکنند ،آمیوزش ترکيبیي را بااید
به عنوا فرصاي جات طراحي مجدد روشهیای نیوان آموزشیي تلقیي کیرد کیه در آ دورههیای
کالج سناي از طراق تلفيق آموزش مجازی و فيزاسي؛ توسعه ،برنامهرازی و اراایه شیوند .بیر پاایه
همییين داییدراه ،رراوییو و وارییا  3نيییز ،آمییوزش ترکيبییي را همییاهنگي بنيییادان روشهییا و
تسنولوییهای آنالان و سناي و رزانش هوشمندانه آ دو با هیم جایت ایادريری باایر میيداننید.
همچنين ،دوزبا  3و موسسار 0نيیز آمیوزش ترکيبیي را فرآانیدی پوایا ،پاسیخریو و در حیار رشید
ميدانند که از منظر پدارویاسي ،پااهای برای طراحي و توسیعه فرآانید ایاددهي -ایادريری تلقیي
ميشود .از اانجاست کیه ارداید و همسیارا در محافی دانشیگاهي از آمیوزش ترکيبیي بیه عنیوا
الگییوی اییکپارچییهسییازی عمییدی تجربيییات آمییوزش سییناي و آنالایین از طراییق کییاربرد انییواع
تسنولوییهای مخال

ماناسب با فرآاند ااددهي -اادريری ااد ميکنند.

پراکار ( )Procter, 2003با اضافه کرد بعد تدراس و سبکهای اادريری ،تعرای

داگیری

از آموزش ترکيبي تحت عنوا ترکيیب مؤ رانیه روش هیای اراایه محایوای آموزشیي بیا الگوهیای

1. Fastening
2. Garrison & Vaughan
3. Duzban
4. Moskal
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مخال

تدراس و سبک های اادريری اادريرندرا در فرآاند ااددهي -اادريری ارااه داده است.

از منظییر محاییوااي نيییز ،آمییوزش ترکيبییي اشییاره بییه اسییافاده از هررونییه تحلي ی  ،برنامییهراییزی و
هدفرذاری جایت ترکيیب باينیه ابزارهیای ایادريری و شناسیااي عوامی کليیدی موفقيیتآميیز
محاییوای اییادريری در طییي فرآانیید اییاددهي -اییادريری دارد ( .)Izadi, 2013بییا اایین توصییي ،
دراوسور ( )Driscoll, 2002نيز وسي تران تعرا

را از اادريری ترکيبي اراایه کیرده اسیت کیه

دارای تلفيق چااررانه روشهای تسنولویی مباني بیر وش بیرای دسیتایابي بیه اهیداف آموزشیي؛
ترکيییب انییواع رواسردهییای پییدارویاسي بییرای توليیید باينییه برونییدادهای اییادريری بییا اییا بییدو
تسنولویی؛ ترکيیب هیر شیس از تسنولیویی آموزشیي (بیا آمیوزش چایره بیه چایره و ااددهنیده
محوری) و سرانجام ترکيب تسنولویی آموزشي با وظاا

شغلي اسیت .بیا توجیه بیه مطالیب بیاال،

بانک ( )Behnke, 2012معاقد است که نگراني اصلي مؤسوات آموزشي و مربيا تربياي ،تیالش
بيشار برای ااجاد تلفيق در حوزه آموزش و اادريری است ،نه فینآوری .از ااین رو ،چیاره کیار در
خود مفاوم آموزش ترکيبیي و تعیادر تلفيیق ایادريری در مقابی آمیوزش اسیت کیه اادريرنیده و
فرآاند اادريری را به خط مقدم برنامههای آموزشي تلفيقي کشانده است.
پيسياانو ( )Picciano, 2006نيز برای توجيه مفاوم اادريری تلفيقي ،معاقد است که تأکيید و
تمرکییز اصییلي باایید از معلییم محییوری بییه سییوی دانشییجو محییوری ،از محاییوا محییوری بییه سییوی
تجربهمحوری و از فنآوری محوری 3به سوی تسنيک محوری 3سوق داده شود .از اانجاسیت کیه
راراوو و کانوکیا ( )Garrisson & Kanuka, 2004معاقدنید «آمیوزش ترکيبیي فقیط ترکيیب
فن آوری با آموزش با هدف افزااش دسارسیي بیه ایادريری نيویت ،بلسیه آمیوزش ترکيبیي اساسی ًا
مربوط به بازانداشي و بازطراحي رابطیه فرآانید ایاددهي -ایادريری جایت ایادريری باایر اسیت»
) .(Behnke, 2012به همين دلي سؤالي که در اانجا مطر میيشیود ،ااین اسیت کیه در آمیوزش
ترکيبي ،چه مقدار فن آوری برای آموزش الزم است؟ در پاسخ به ااین سیؤار ،اسايویي و رربيیک
) (Stacey & Gerbic, 2009معاقدند ،آمیوزش ترکيبیي جیزج تجیارش و فرصیتهیای ایادريری
محووش ميشود که  34تا  04درصد آ را دورههای باز آنالان حجيم 0تشسي ميدهید .بنیابراان،

1. Experience centered
2. Technology centered
3. Technique centered
4. Mooc
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با توجه به مطالب ارااه شده و مباني نظری و پيشينه تحقيق ،آموزش ترکيبیي را میيتیوا تلفيقیي از
چاار بعد پدارویاسي ،روششناسي ،فنآورانه و سبکهای اادريری به شر شس  3دانوت.

بعد پداگوژيكی

بعد روششناسی

آموزش ترکیبی
بعد فنآورانه

بعد سبك يادگیری

شكل  .4ابعاد تشكیلدهنده آموزش ترکیبی (.)Driscoll, 2002, Ardid et al., 2015

بعیید پییدارویاسي آمییوزش ترکيبییي اشییاره بییه ترکيبییي از ت ییوریهییای اییادريری (سییاخانررااییي،
شناختررااي و رفاارررااي) دارد ( .)Izadi, 2013بعید روششناسیي آموزشیي شیام ترکيبیي از
آموزش معلممحوری و اادريرندهمحوری ،آموزش فردی و رروهي ،آموزش پذارنیده و اکاشیافي
و آموزش سناي و السارونيسي اسیت ( .)Driscoll, 2002, Ardid et al., 2015بعید سیبکهیای
اادريری آموزش ترکيبي نيز شام تلفيقي از انواع اادريری ساخااری و بدو ساخااری ،ایادريری
فردی و رروهي ،اادريری چاره به چاره و از دور ،اادريری خودراهبری و دررراهبری ،اادريری
سطحي و عمقي و اادريری وابواه به زمينه و ناوابواه به زمينه است (.)Procter, 2003
بعد فنآورانه آموزش ترکيبي شام ترکيب انواع فنآوریها و چندرسانهایها در فرآاند ااددهي-
اادريری مانند آموزشهای برنامهرازی شده بر شبسه (آموزش آنالان ،آموزش مباني بیر اانارنیت،
آموزش پااهرازی شده بر وش) و آموزش پااهرازی نشده بر شیبسه (آمیوزش مبانیي بیر اسیافاده از
کامپيوتر و چندرسانهایها) ميباشد (Driscoll, 2002, Garrisson & Vaughan, 2008, Said,

)( 2008شس .)3
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آموزش ترکیبی
آموزش الكترونیكی

آموزش مبتنی بر اينترنت
آموزش مبتنی بر کامپیوتر

)Said, 2008
وب (
آموزشیبی
شكل  .9اجزای فنآورانه آموزش ترک
محور

آموزش رو در رو

آموزش آنالين

شكل  .9اجزای آموزش ترکیبی )(Said, 2008

آموزش ترکيبي دارای مزااای زاادی است .اولين مزات ،انعطافپذاری در طراحیي و توليید منیاب
مخال

اادريری است .دومين مزات ،تقوایت تنیوع سیبکهیای ایادريری اسیت .همیا طیور کیه

اادريرندرا دارای شيوهها ،سبکها و توانیاايهیای ایادريری مافیاوتي هویاند ،آمیوزش ترکيبیي
ميتواند برای آناا ماناسب با نيازهای جومي و روحي؛ فرصتهای مانوع اادريری را فیراهم آورد.
سومين مزات ،تقوات تجارش و فرصتهای مانوع اادريری السارونيسي در محيطهای آکادميیک
و دانشگاهي است .عالوه بر اان ،آموزش ترکيبي با تمرکز بر هیارموني و تعیادر سيویام آموزشیي
(سناي و السارونيسي) ،موجب افزااش کيفيتبخشي به اادريری ميشود .به عنوا مثار ،بیر اسیاج
ناااج بررسي اک مؤسوه آموزش عالي انگلویاا  40 ،درصید اسیاادا ااین دانشیگاه معاقدنید کیه
ترکيبي از تدراس آنالان و تدراس مباني بر کالج درج ،مؤ رتر از تدراس صرف کالسي اسیت
و همچنين 08 ،درصد آناا معاقدند که آموزش ترکيبي ،ابزاری مام برای بابیود کيفيیت ایادريری
است ( .)Salehi & Salari, 2012از سوی داگر ،آمیوزش ترکيبیي ،باعیث کیاهش  84درصیدی
زما و هزانههیای آموزشیي ،افیزااش  4درصیدی نایااج آموزشیي ) ،(Graham, 2006افیزااش
موؤوليتپذاری ،همساریهای اجاماعي ،افزااش اعاماد بهنفس و انگيزه درونیي و خودکارآمیدی
در اادريرندرا ميشود ( .)Kazu & Demirkol, 2014در اان راساا ،رراهیام نيیز معاقید اسیت؛
ماخصصییا اییادريری ،آمییوزش ترکيبییي را ابییزاری ماییم بییرای بابییود حییوزههییااي چییو مبییاني
پدارویاسي آموزش ،دسارسي به دانش ،تعام اجاماعي و ا ربخشي هزانهها میيداننید .هیمچنیين،
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آموزش ترکيبي به دلي افزااش دسارسي به اسااد و مناب آموزشي ،انعطافپذاری در زما و مسا
آموزشي ،افزااش بازدهي نوبت به هزانهها در مقااوه با دانشگاههای مجازی ،هنيسیازی تجربيیات
اادريرندرا در فضای آموزشي ،افزااش رضیاات دانشیجواا و مسمی قیرار داد نقیاط قیوت و
ضع

آموزش السارونيسي و چاره به چاره؛ موجب افزااش ا ربخشي و کيفيت بخشي به آمیوزش

ميشود (.)Ajam et al., 2013
آموزش ترکيبي به عنوا رواسرد راهبردی؛ ميتواند اادريری و تعام دانشجواا را؛ افیزااش،
دسارسي و انعطافپذاری در توليید و اراایه محایوا را؛ بابیود و الزامیات و تعایدات سیازماني را در
فرآاند ایاددهي -ایادريری ناادانیه کنید ( .)Behnke, 2012در ااین راسیاا ،راراویو و کانوکیا
( )Garrison & Kanuka, 2004نيز معاقدند که اتخاف رواسرد آموزش ترکيبي ،اک روش مؤ ر،
کمخطر و کمهزانه ،جات رف چالش تغييرات سازماني است که پيشیرفتهیای فینآوری را بیرای
فرآاند ااددهي -اادريری بیه ارمغیا آورده اسیت .بیهعنیوا مثیار ،در ایک بررسیي ،درااویدر و
همسارا دراافاند که از بين هفت نفر از ده نفیر دانشیجو ،بیيش از  04درصید از دورههااشیا را از
سار  34 3به بعد در قالب آموزش ترکيبي اناخاش کردهاند که اان نشا ميدهد ،آموزش ترکيبیي
بهعنوا اک رواسرد سازماني ،چيزی بيش از اک الگوی آموزشي زودرذر است (Drysdale et

).al., 2013
با توجه به مزااای مذکور ،از آموزش ترکيبي ميتوا به عنوا اک رواسرد راهبردی سیازماني
نوان در فرآاند ااددهي -اادريری ایاد کیرد .رواسیرد راهبیردی در آمیوزش ترکيبیي ایک طیر
تجییوازی و ابییت نيوییت؛ بلسییه اییک طییر خطيییری اسییت کییه بییهوس یيله سییاخاار هییدفمنییدی،
چارچوشبندی شده است .در اان رواسرد ،اساادا محاوا و طراحا آموزشي؛ کارشناسا اجراایي
امر راهبردی فرآاند ااددهي -اادريری محووش ميشوند .همچنين ،اان رواسرد آموزشي ،بیا داید
تحورآفراني به دورههای آموزشي و با هدف طراحي و بازطراحي و بازانداشیي دورههیای آنالاین
ااجاد شده است .از سوی داگر ،بیهکیارريری رواسیرد اسیاراتژاک در امیر آمیوزش ترکيبیي ااین
مزات را دارد تا باواند بر اساج فرصتهای اادريری دوباره سازما دهي شیده ،تغييیری در نگیرش
اساادا  ،طراحا آموزش و رهبرا اجرااي آموزشیي ااجیاد کیرد ،چیرا کیه ااین افیراد در طراحیي
مجدد دورههای آموزشي نقش فعار دارند ( .)Kezar, 2013به عبارتي ،آموزش ترکيبي راهبردی،
نوعي آموزش تحورآفراني است که بهوسيله آ ؛ افراد ،تغييراتي در چارچوش مرجی خیود ااجیاد
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ميکنند؛ اعني ،آموزش تحورآفران سازما اافاه مباني بر آموزش ترکيبي در واق  ،فرآاندی اسیت
که از طراق آ مؤسوات آموزشي مي توانند ،تغييرات چشمگير و مامي در چارچوش مرج (تغيير
در دانش ،بيینش و نگیرش) اادريرنیدرا  ،حیور راهبردهیای سیازماني ااجیاد کننید .بیا ااین بيیا ،
آموزش سازماني مباني بر آموزش ترکيبي ،فقط آموزش از جنبه کمي به اادريرندرا نيوت ،بلسه
آ ميزا آموزشي است که در سيوامها ،ساخاارها و فرآاند ااددهي -اادريری در قالیب تمیران و
مشق به اادريرندرا ارااه ميشود .از اان رو ،فرآاند ااجاد فرصیتهیای آمیوزش ترکيبیي ااجیاش
مي کند که مؤسوات آموزشي با ااجاد تغييرات در چارچوش مرج اادريرنده و ااددهنده بیهسیوی
مرج سازماني که فراتر از دورههای فیردی اسیت ،ریرااش پيیدا کننید .از ااین رو ،فينیک (Fink,

) 2013از آموزش ترکيبي به عنوا بااران فرصت ،جات آموزش سازماني ااد ميکند.
بررسي بيش از  344پااا نامه درباره آموزش ترکيبي ،توسط درااودر و همسارا نشا داد کیه
 03درصد آناا درباره آموزش فردی بوده و کمار از درصد آناا مربوط به بحیث سیازماني اسیت.
هرچند نمونهها در مورد رواسرد مؤسوهای و سازماني در آموزش ترکيبیي کیم اسیت؛ ولیي توجیه
ماخصصا آموزش ترکيبي به دورههای فردی ،مؤسوات آموزشي را از توجیه بیه بحیث اسیاراتژی
مؤسوهای و سازماني بازداشاه است ( .)Drysdale et al., 2013از اان رو؛ مؤسوات آموزشي بااد
آموزشهای الزم را جات موفقيت در دورههای آموزش ترکيبي تیدار

ببيننید کیه اسیي از ااین

ساخاارهای حماااي ،مدارات زما اسیت .بیه همیين دليی  ،ریالزر معاقید اسیت «اسیي از مزاایای
هيرمناظره آموزش ترکيبي ،ا ر ااجاد بازه زماني در طراحي و توليد دورههیای ایادريری اسیت» .بیا
اان وجود رالزر معاقد است در حار حاضر ،زما آنالان سپری شده بيشاز حید مجیاز بیوده و در
آموزش ترکيبي ،دانشجواا حاي احواج نمیيکننید کیه کیار درسیي انجیام میيدهنید .در مقابی
درااودر و همسارا معاقدند که امروزه دانشجواا از کامپيوتر ،تلفن و داگر وساا ارتباطي برای
هر شس تعام به هير از آموزش و اادريری اسافاده ميکنند .بیه عبیارتي ،سیطف رفیاه دانشیجواا
آنالان ،اجازه نميدهد که آناا بفامند که اساادا نيز نيیاز بیه زمیا دارد تیا فرصیتهیای آمیوزش
بااری را برای آناا فراهم کنند .از اان رو ،اک حرکت نزولي برای آموزش ترکيبیي ممسین اسیت
به خاطر کمبود زما  ،جات طراحي مجدد دورههای اادريری باشد .بنابراان ،شرط مام بیرای نيی
به اساراتژی آموزش ترکيبي ،داشان زما کافي است .از مایمتیران مؤسویات آموزشیي کیه بیرای
1. Glazer
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اولين بار از آموزش ترکيبي بهعنوا امیر اسیاراتژاک اسیافاده کیرده ،دانشیگاه آرازونیای شیمالي
است که تقراباً از چا سار قب با اسافاده از تسنولویی ،آموزش مساتبهای را داار کرده اسیت .در
حار حاضر ،در دانشگاه آرازونای شیمالي ،از آمیوزش ترکيبیي بیهعنیوا مایمتیران اباسیار عمی
اساراتژاک در ارتباط با آموزش ااد ميشود .طر اساراتژاک دانشگاه آرازونای شمالي اان اسیت
که آموزش ترکيبي مي تواند به بابود فرآاند اادريری دانشجواا با اسافاده از طراحي مجیدد میواد
درسي و ادهام آ با تسنولویی کمک کنید .از ااین رو ،ااین دانشیگاه ،آمیوزش ترکيبیي را امیری
ضروری و اساراتژاک در فرآاند ااددهي -اادريری تلقي ميکند که بر اساج اان دادراه آموزش
ترکيبي از اک اباسار عم صرفاً مباني بر تسنولویی بیه ایک اسیاراتژی سیازما اادريرنیدهمحیور
سوق داده شود که در اان راساا ،مؤلفههیای اعامیاد بیهنفیس ،میدارات زمیا  ،مویؤوليتپیذاری و
خواشانداری اادريرندرا  ،مامتران عوام در ررااش به آموزش ترکيبي تلقي ميشیود (Kim,

).2015
از آنجااي که هدف تحقيیق حاضیر ،بررسیي رابطیه بیين ابعیاد و شیاخصهیای آمیوزش ترکيبیي و
کيفيتبخشي به اادريری در دانشگاه پيام نور است؛ لذا ،از اکسیو ،ابعیاد تشیسي دهنیده آمیوزش
ترکيبي و از سوی داگر ،شاخصههای کيفيتبخشي به اادريری در اان نوع آموزش میورد بررسیي
قرار ميريرد .با اان بيا  ،در اان تحقيیق ،مفایوم آمیوزش ترکيبیي شیام چایار بعید پیدارویاسي
(رفایارررااي ،شیناختررااییي و سیاخانررااییي) ،بعید روششناسیي آموزشییي (آمیوزش فییردی و
رروهي ،آموزش سناي و السارونيسي ،آموزش معلممحوری و اادريرنده محاوا و آموزش پذارنده
و اکاشافي) ،بعد فنآورانه (آموزشهای برنامهرازی شده بر شبسه مانند آمیوزش آنالاین ،آمیوزش
مباني بر اانارنت ،آموزش مباني بر وش و آموزش پااهرازی نشده بر شبسه مانند آمیوزش مبانیي بیر
اسافاده از کامپيوتر و چندرسانهایهیا) و بعید سیبکهیای ایادريری (ایادريری سیاخااری و بیدو
سییاخااری ،اییادريری فییردی و رروهییي ،اییادريری حضییوری و از دور ،اییادريری خییودراهبری و
دررراهبری ،اادريری سطحي و عمقیي ،ایادريری وابویاه بیه زمينیه و ناوابویاه بیه زمينیه) اسیت و
شاخصییههییای کيفيییتبخشییي بییه آمییوزش ترکيبییي نيییز شییام کییاهش هزانییههییا ،مییدارات زمییا ،
موؤوليتپذاری ،افزااش انگيزه و اعاماد بیهنفیس ،ااجیاد فرصیتهیا و تجیارش مانیوع ایادريری،

1. Northern Arizona University
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انعطافپذاری در توليد و ارااه محاوی و توسعه انواع تعامالت (هفترانه) آموزشیي میيباشید .بیر
اان اساج ،اان تحقيق در پي پاسخرواي به سؤارهای پژوهشي زار است:
 .وضعيت ابعاد و شاخصهای آموزش ترکيبي و کيفيت بخشي به اادريری در دانشگاه پيامنیور
چگونه است؟
 .3آاا بين آموزش ترکيبي به عنوا رواسرد راهبردی با کيفيت بخشي به اادريری ارتباط وجیود
دارد؟
 .3آاا بين بعد پدارویاسي آموزش ترکيبي با کيفيت بخشي به اادريری ارتباط وجود دارد؟
 .0آاا بين بعد روششناسي آموزش ترکيبي با کيفيت بخشي به اادريری ارتباط وجود دارد؟
 .8آاا بين بعد فنآوری آموزش ترکيبي با کيفيت بخشي به اادريری ارتباط وجود دارد؟
 .6آاا بين بعد سبکهای اادريری آموزش ترکيبي با کيفيت بخشي بیه ایادريری ارتبیاط وجیود
دارد؟
 .0برازش مدر تجربي ناااي تحقيق چگونه است؟
با توجه به مطالعات نظری و پيشیينه تحقيیق (Ardid et al., 2015, Kim, 2015, Kezar, 2013,

) Fink, 2013مدر مفاومي تحقيق در رابطه با الگیوی راهبیردی آمیوزش ترکيبیي جایت کيفيیت
بخشي به اادريری در شس 0؛ ارااه شده است.

H12

H13

کیفیت بخشی
به يادگیری

آموزش ترکیبی
بعد مبانی پداگوژيكی

پداگوژیکی

H14

بعد روششناسی آموزشی

H15

بعد فناوری و چندرسانهای

H16

ها

بعد سبك يادگیری

شكل  .2مدل مفهومی تحقیق ()Kim, 2015, Ardid et al., 2015
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روش

برای جم آوری اطالعات اوليه تحقيق در باش آموزش ترکيبي و کيفيت بخشي به ایادريری ،ابایدا
مؤلفههای آموزش ترکيبیي و کيفيیت بخشیي بیه ایادريری بیا نظرسینجي از  34نفیر از ماخصصیا
آموزش السارونيسي و ترکيبي دانشگاه پيام نور در قالب سه مرحله مباني بر روش دلفي ،شناسااي و
روااي محاوااي آ تأايد شد .همچنیين از آنجیااي کیه هیدف تحقيیق ،بررسیي رابطیه بیين ابعیاد و
شاخصهای آموزش ترکيبي و کيفيتبخشي بیه ایادريری در دانشیگاه پيیام نیور بیود ،لیذا تحقيیق
بهصورت پيمااشي انجام شده است.
جامعه آماری تحقيق شام  0444نفر از اعضیای هيیأتعلمیي دانشیگاه پيیامنیور در سیار تحصیيلي
 348 -46بود که با اسافاده از روش نمونهريری تصادفي طبقهای (بر حوب جنويت و رتبه علمي)
و با کمک جدور کرجوي و موررا

 38نفر به عنیوا نمونیه اناخیاش شیدند .بعید از شناسیااي و

تأايد روااي محاوااي مؤلفههای تحقيق ،اقدام بیه تیدوان دو پرسیشنامیه؛ اسیي در زمينیه آمیوزش
ترکيبي و داگری پرسشنامه کيفيتبخشي به اادريری شد .سرانجام پرسشنامههیا از طرایق ااميی
برای اعضای علمي فرسااده شد که در پااا  303پرسشنامه بررشت داده شد (جدور .)3
جدول  .4توزيع جامعه و نمونه آماری به تفكیك جنسیت و رتبه علمی

جامعه

متغیر

جنويت

مرتبه علمي

نمونه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

3646

60

04

88

ز

346

33

80

08

ک

0444

44

303

44

مربي

330

64

00

03

اسااداار

336

33

0

0

دانشيار

08

0

04

3

اسااد

36

0

0

ک

303

303

44

44

برای سنجش تأ ير آموزش ترکيبي بر کيفيتبخشي به اادريری به تدوان دو پرسشنامه در مقيیاج
پنج رزانهای ليسرتي پرداخاه شید .پرسیشنامیه اور؛ آمیوزش ترکيبیي در قالیب چایار بعید مبیاني
پییدارویاسي ،روششناس یي ،فیینآوری و سییبکهییای اییادريری بییا  33سییؤار و پرسییشنامییه دوم،

رابطه بین ابعاد و شاخصهای آموزش ترکیبی و … 6 /

کيفيتبخشي به اادريری در قالب هفت مؤلفه کاهش هزانهها ،مدارات زمیا  ،مویؤوليتپیذاری،
افزااش انگيزه و اعاماد به نفس ،ااجاد فرصتها و تجارش مانوع ایادريری ،انعطیاف در طراحیي و
توليد و ارااه محاوی و توسعه انواع تعامالت آموزشي (هفترانه) با  00سؤار تدوان شد.
برای تجزاه و تحلي دادههای تحقيق نيز از آمار توصیيفي (ميیانگين و انحیراف اسیااندارد) و بیرای
معناداری و مدرسازی (برازش مدر و روااي و پااااي تحقيق) نيز از روش حداق مربعات جزاي بیه
کمک نرمافزار  PLSاسافاده شد .در اان مدر ،مؤلفههااي که دارای بارهای عاملي 3حیداق 4/48
باشند ،معنادار بوده و در مدر تجربي تحقيق باقي ميمانند .همچنیين ،اریر شیاخص پاایااي مرکیب
برای هر سازه از  4/04بيشار باشید؛ رفایه میيشیود میدر تحقيیق ،مناسیب اسیت .شیاخص ماوسیط
واراانس اساخراج شده نيز بااد حداق  4/48باشید .معيیار داگیر بیرای بررسیي رواایي تشخيصیي،
اسافاده از راشه دوم (جذر) ميانگين واراانس اساخراج شده است که بااید از سیاار همبویاگيهیای
مربوط به عام های داگر با اان سازه نيز بيشار باشد (.)Seyed Abaszadeh et al., 2011
يافتهها

سؤال اول تحقیق :وضعيت ابعاد و شاخصهیای آمیوزش ترکيبیي و کيفيیت بخشیي بیه ایادريری در
دانشگاه پيام نور چگونه است؟
جدول  .9بررسی روايی تشخیصی از طريق بارهای عاملی متقاطع

رديف مبانی پداگوژی روششناسی فنآوری سبك يادگیری کیفیت يادگیری آموزش ترکیبی
P1

4/03

4/38

4/ 3

4/ 3

4/ 0

4/ 0

M1

4/00

4/03

4/ 0

4/33

4/ 4

4/ 3

M2

4/63

4/04

4/04

4/36

4/30

4/40

T1

4/33

4/ 0

4/03

4/33

4/ 4

4/ 4

T2

4/ 4

4/4

4/00

4/30

4/36

4/30

T3

-4/40

4/33

4/00

4/30

4/33

4/03

S1

4/30

4/ 4

4/33

4/04

4/

4/34

S2

4/ 0

4/ 8

4/ 3

4/00

4/3

4/33

1. Partial Least Squares
1. Factor loading
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ادامه جدول  .9بررسی روايی تشخیصی از طريق بارهای عاملی متقاطع

رديف مبانی پداگوژی روششناسی فنآوری سبك يادگیری کیفیت يادگیری آموزش ترکیبی
Q1

4/30

4/33

4/30

4/38

4/04

4/ 6

Q2

4/34

4/ 0

4/3

4/34

4/43

4/ 0

Q3

4/ 0

4/33

4/34

4/3

4/03

4/ 3

B1

4/03

-4/43

4/

4/4

4/ 4

4/04

B2

4/30

4/ 6

4/ 4

4/0

4/33

4/00

B3

4/ 0

4/ 4

4/34

4/3

4/0

4/03

 Pنماد پدارویاسي M ،نماد روششناسي T ،نماد تسنولویی S ،نماد سبک اادريری Q ،نماد کيفيتبخشي و  Bنماد آموزش ترکيبي

بر اساج جدور  ،3چو که چندان نشانگر برای اندازهريری هر ماغير مسنیو وجیود دارد؛ لیذا ،از
روااي تشخيصي با بار عاملي ماقاط اسیافاده شیده اسیت و از سیوی داگیر ،از آنجیااي کیه ميیزا
همبواگي های محاسبه شده نشانگرهای هر ردا

از ساار سازههای هما ردا  ،بزرگتر (اعیداد

زار آ خط کشيده شده) است ،نشا از تأايد روااي تشخيصي مدر تحقيق دارد.
جدول  .2ريشه دوم میانگین واريانس استخراج شده (همبستگیها)

مؤلفهها

مبانی
پداگوژيكی

روششناسی

فنآوری


سبك يادگیری

مباني پدارویاسي

4/00

روششناسي

4/03

4/63

فنآوری

4/30

4/33

4/6

سبک اادريری

4/8

4/30

4/0

4/04

کيفيت اادريری

4/0

4/34

4/ 4

4/04

کیفیت
يادگیری

4/06

بر اساج جدور  ،0اسي داگر از مدرهای اندازهريری جایت تبيیين رواایي تشخيصیي ،اسیافاده از
راشه دوم (جذر) ميانگين واراانس اساخراج شده است .از آنجااي کیه مقیدار محاسیبه شیده راشیه
دوم ميانگين واراانس اساخراج شده از ساار همبواگيهای مربوط به هما ردا

بیزرگتیر اسیت

(اعداد زار آ خط کشيده شده) ،نشا از تأايد روااي دروني مدر دارد .هیمچنیين ،از آنجیااي کیه

رابطه بین ابعاد و شاخصهای آموزش ترکیبی و … 69/

سؤار دوم تا ششم تحقيق مربوط به تأ ير آمیوزش ترکيبیي و ابعیاد آ بیر بابیود کيفيیت ایادريری
است؛ لذا ،از آزمو ضراب موير و آزمو تي اسافاده شده است (شیس و جیدور  )8و بیر اسیاج
مدر تجربي به دست آمده ،ناااج تفويری آ در قالب تدوان سیؤاالت تحقيیق در جیدور  8آورده
شده است.

کیفیت بخشی
به يادگیری

T=9/ 4 β=6/49

مبانی پداگوژيكی

T= /25 β=6/62

روششناسی آموزشی

T=4/6 β=6/ 6

فنآوری و چندسانهایها

T= /5 β=6/44

سبك يادگیری

T=3/30 β=4/30

آموزش ترکیبی

شكل  .9مدل تجربی تحقیق و ارزيابی نتايج

جدول  .9سؤالهای تحقیق و نتايج آن

سؤالهای تحقیق

شاخص FL

شاخص CR

وضعيت ابعاد و شاخصهای آمیوزش ترکيبیي و کيفيیت

 4/08تا 4/43

 4/00تا 4/00

بخشي به اادريری در دانشگاه پيام نور چگونه است؟

بزرگتر 4/48

بزرگتر 4/40

 3/30بزرگتر

4/30

تأايد

 3/ 3بزرگتر

4/33

تأايد

4/40

رد

4/ 0

تأايد

آاا بين آمیوزش ترکيبیي بیه عنیوا رواسیرد راهبیردی بیا
کيفيت بخشي به اادريری ارتباط وجود دارد؟
آاا بين بعد پدارویاسي آموزش ترکيبي با کيفيت بخشیي
به اادريری ارتباط وجود دارد؟
آاا بين بعد روششناسي آموزش ترکيبي با کيفيت بخشیي
به اادريری ارتباط وجود دارد؟
آاا بين بعد فنآوری آموزش ترکيبي با کيفيت بخشیي بیه
اادريری ارتباط وجود دارد؟

/04
کوچکتر
 3/4بزرگتر

نتیجه
مناسب است
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ادامه جدول  .9سؤالهای تحقیق و نتايج آن

سؤالهای تحقیق
آاا بين بعد سبکهای اادريری آموزش ترکيبي با کيفيت
بخشي به اادريری ارتباط وجود دارد؟
برازش مدر تجربي ناااي تحقيق چگونه است؟

شاخص FL

شاخص CR

نتیجه

 /4بزرگتر

4/33

تأايد

=AVE

=GOG

بين  4/80تا

بين 4/0تا

مطلوش است

 4/6بزرگتر

 4/43بزرگتر

بر اساج شس و جدور  ،8از آنجااي که ضراب موير مربوط به فرضيه اصلي پیژوهش β= 4/30 ،و
مقدار  t=3/30محاسبه شده از مقدار بحراني  /46در سطف  α =4/48بزرگتر است ،نشا از تیأ ير
آموزش ترکيبي بر کيفيتبخشي به اادريری دارد .همچنين ،ضیراب مویير و مقیدار  tفرضیيههیای
فرعي به ترتيب برای مباني پدارویاگي  β=4/33و t= 3/ 3؛ برای فینآوری  β= 4/ 0و  t= 3/4و
برای سبکهای اادريری  β= 4/33و  t= /4محاسیبه شیده کیه از مقیدار بحرانیي  /46در سیطف
 α=4/48بزرگتر است .اان اافاه نشا از تأايید فرضیيههیای مربیوط بیه تیأ ير مبیاني پیدارویاسي،
فنآوری و چندرسانهایها و سبکهای اادريری بر اادريری دارند .به جزج برای بعد روششناسیي
که  β=4/40و  t= /04محاسبه شده و از مقدار بحراني  /46در سیطف  α=4/48کوچیکتیر اسیت
که نشا از رد فرضيه مربوط به بعد روششناسي دارد؛ اعني ،اانکه اان بعد بر اادريری مؤ ر نبیوده
است.
سؤار هفام تحقيق مربوط به برازش مدر تجربي تحقيق است که در ادامه مورد بررسي قرار ررفت.

رابطه بین ابعاد و شاخصهای آموزش ترکیبی و … 69/

جدول  .1شاخصهای برازش متغیرهای مكنون پژوهش در مدل بیرونی و درونی

متغیر
مباني

میانگین

انحراف
معیار

3/30

/

روششناسي

3/80

/4

فنآوری

3/04

/04

سبک اادريری

3/34

4/00

3/ 3

/30

پدارویی

کيفيت
اادريری

مؤلفهها

بارهای

پايايی

واريانس

آلفای

عاملی

مرکب

استخراجی

کرونباخ

P1

4/06

P2

4/00

P3

4/08

M1

4/44

M2

4/0

M3

4/00

T1

4/00

T2

4/03

T3

4/03

S1

4/43

S2

4/44

S3

4/03

Q1

4/44

Q2

4/03

Q3

4/08

4/03

4/00

4/6

4/68

جمع

4/03

4/00
4/04

4/00

4/04

4/0

4/80

4/80

4/84

4/00

4/00

4/03

4/03

بر اساج جدور  ،6جات برازش مدر اندازهريری ،از آنجیااي کیه مؤلفیههیای مربیوط بیه بارهیای
عام از معيار اسااندارد  4/48بزرگتر؛ اعني ،بين  4/08تا  4/43است ،پس معنادار بوده و در میدر
باقي ميمانند .از سوی داگیر ،چیو شیاخص پاایااي مرکیب بیرای هیر ایک از سیازههیا از معيیار
اسااندارد  4/04بزرگتر؛ اعني ،بين  4/00تا  4/00است ،نشا از مناسب بود مدر دارد .همچنیين،
از آنجااي که واراانس اساخراج شده( 3بين  4/80تا  )4/6از معيار اسااندارد  4/84بزرگتر اسیت،
نشا ميدهد که هر سیازه در میدر مربوطیه بیهطیور ماوسیط بیيش از نيمیي از وارایانس ماغيرهیای

1. Composite reliability
2. Average variance extracted
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شاخص را تبيين کرده است .بنابراان ،بر اساج دادههای به دست آمده از جدور  ،6ميتیوا رفیت
که مدر اندازهريری از برازش مناسبي برخوردار است.
بحث و نتیجهگیري

آموزش ترکيبي بهعنوا موج سوم آموزش (از دور) ،با تلفيق نقاط قوت دو روش آموزش سیناي و
السارونيسي و ارااه محاوا به شيوه همزما و هير همزما  ،بیا هیدف باينیهسیازی نایااج ایادريری و
ا ربخشتر کرد آموزش ااجاد شده است .از آنجااي که هدف تحقيق بررسیي رابطیه بیين ابعیاد و
شاخصهای آموزش ترکيبي و کيفيتبخشي به اادريری در دانشگاه پيیام نیور اسیت .بنیابراان ،بیه
تدوان هفت سؤار و بهتناسب آ به ترسيم مدر مفاومي تحقيق پرداخاه شد.
برای پاسخ به سؤار اور تحقيق مبني بر بررسي چگونگي وضعيت ابعاد و شاخصهای آمیوزش
ترکيبي و کيفيتبخشي به اادريری در دانشگاه پيام نور ،از روش حداق مربعات جزاي بیه کمیک
نرمافزار  PLSاسافاده شد .از آنجااي که ميزا همبواگي های محاسبه شیده بیار عیاملي ماقیاط در
نشانگرهای هر ردا

با ساار سازههای هما ردا

(جدور  ،)8از اکسو و از سوی داگر ،مقیدار

محاسبه شده راشه دوم ميانگين واراانس اساخراج شیده از سیاار همبویاگيهیای مربیوط بیه همیا
ردا

(جدور  ،)6بزرگ تر است؛ نشا از تأايد روااي تشخيصي و روااي دروني مدر تحقيق دارد

که اان امر در نااات ،نشا از مناسب بود ابعاد و شاخصهای آموزش ترکيبي و کيفيت بخشي بیه
اادريری در دانشگاه پيام نور دارد.
نايجه بررسي سؤار دوم تحقيق ،مبني بر بررسي ارتباط بين آموزش ترکيبیي بیهعنیوا رواسیرد
راهبردی با کيفيتبخشي به اادريری ،نشا داد که آموزش ترکيبي بر کيفيیتبخشیي بیه ایادريری
تأ ير دارد که نايجه اان بخش از تحقيق با ناااج تحقيقات صیالحي و سیاالری (Salehi & Salari,
) ،2012عجیم و همسیارا ( ،)Ajam et al., 2012اایزدی ( ،)Izadi, 2013بانیک (Behnke,

) 2012و کيم ( )Kim, 2015همسواي دارد.
بییرای پاسییخ بییه سییؤار سییوم تحقيییق کییه ارتبییاط بییين بعیید پییدارویاسي آمییوزش ترکيبییي بییا
کيفيت بخشي به اادريری را بررسي کرد ،از آزمو ضراب موير و آزمو تي اسافاده شد .اافایههیا
نشا از تأ ير بعد پدارویاسي آموزش ترکيبي بر کيفيت بخشیي بیه ایادريری دارد کیه نايجیه ااین
بخش از تحقيق با ناااج تحقيقات ارداد و همسارا ) (Ardid et al., 2015همسیو اسیت .لیذا ،بیر
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اان اساج مي توا رفت اسي از ابعاد مؤ ر بر بابود اادريری در آموزش ترکيبي ،بعد پیدارویاک
آموزش؛ اعني طراحیي چیارچوش محایوااي آمیوزش ترکيبیي بیر پاایه دایدراههیای رفایارررااي،
شناختررااي و ساخانررااي است.
در بررسي سؤار چاارم تحقيق ،اافاهها نشا از عدم تأ ير بعد روششناسي آموزش ترکيبیي بیر
کيفيتبخشي به اادريری دارد؛ اعني ،اانکه اعضای علمي دانشگاه پيام نور به هنگیام اجیرا و اراایه
محاوای مباني بر آموزش ترکيبي ،از تلفيقي از روشهای آموزش فردی و رروهي ،آموزش سیناي
و السارونيسي ،آموزش معلممحوری و اادريرندهمحوری و آموزش پذارنده و اکاشافي در فرآانید
ااددهي -اادريری کمار اسافاده ميکنند اا اصالً اسافاده نميکنند .چرا که در دانشگاه پيیامنیور بیر
اساج اساسنامه مباني بر آموزش هيرحضوری با تأکيد بر رف اشسار فردی و رروهي با حجم زایاد
کااش های آموزشي و تعداد جلوات آموزشي کمار ،نه اسااد و نیه دانشیجو نمیيتواننید بیه مقاصید
آموزشي که هما اادريری و رضاات از اادريری اسیت ،دسیت اازنید .لیذا ،نايجیه ااین بخیش از
تحقيق (بعد روششناسي) بیا نایااج تحقيقیات دراویسور ( )Driscoll, 2002و ارداید و همسیارا
( )Ardid et al., 2015که معاقدند ،تلفيق روشهای مذکور آموزشي در آموزش ترکيبي بر بابود
اادريری تأ ير دارد ،مغاار است.
تحلي آماری بررسي سؤار پنجم تحقيق ،نشا از تأ ير بعد فنآوری آموزش ترکيبي بر کيفيت
اادريری دارد که نايجیه ااین بخیش از تحقيیق بیا نایااج تحقيقیات دراویسور (،)Driscoll, 2002
راراوو و واریا ( )Garrisson & Vaughan, 2008و سیعيد ( )Said, 2008هیم سواسیت کیه
معاقدند اناخاش درست و کاربرد به جیای فینآوری در حیوزه آمیوزش ترکيبیي ،از منظیر زابیااي
شناخاي و حضور اجاماعي ميتواند بر اادريری اادريرندرا ا ر مثباي داشاه باشد.
ناااج بررسي سؤار ششم تحقيق ،نشا از تأ ير بعید سیبکهیای ایادريری آمیوزش ترکيبیي بیر
کيفيتبخشي به اادريری دارد .نايجه اان بخش از تحقيیق بیا نایااج تحقيقیات پراکایور (Procter,

) 2003همسو است ،چرا که بر اساج ناااج تحقيقات ،ارر در حوزه آموزش ترکيبي؛ از تلفيقیي از
سبکهای اادريری (اادريری ساخااری و بدو ساخااری ،ایادريری فیردی و رروهیي ،ایادريری
حضوری و از دور ،اادريری خود راهبری و درر راهبیری ،ایادريری سیطحي و عمقیي ،ایادريری
وابواه به زمينه و ناوابواه بیه زمينیه) در فرآانید ایاددهي -ایادريری ،اسیافاده شیود ،موجیب بابیود
اادريری ميشود.
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برای پاسخ به سؤار هفام تحقيق ،مبني بر بررسي چگونگي برازش مدر تجربیي نایااي تحقيیق،
از روش حداق مربعات جزئي به کمک نرمافزار  PLSاسافاده شید .از آنجیااي کیه مقیدار GOF؛
 FLو  AVEبه ترتيب بين  4/80تا 4/6؛  4/08تا  4/43و  4/00تیا  4/00از معيیار اسیااندارد 4/84و
 4/04بزرگتر بود ،از اکسو ،نشا از تأ ير آموزش ترکيبي بر بابود ایادريری و از سیوی داگیر،
نشا از مناسب بود برازش مدر ناااي تحقيق دارد.
با اان بيا  ،از آنجااي که بر اساج نايجه ناااي تحقيق ،آموزش ترکيبي بهعنوا رواسیرد راهبیردی
بر اادريری تأ ير مثبت دارد ،لذا پيشنااد ميشود:
 موؤوال آموزش عمیومي و عیالي کشیور بیه هنگیام نيازسینجي ،طراحیي ،اجیرا و ارزشیيابي
دورههای السارونيسي ،حاماً به آموزش ترکيبي توجه کنند؛ چرا که اان نوع آموزش بهعنیوا
اسي از بااران روشهای آموزشي مي تواند ا رات مثباي داشاه باشد و از سوی داگر ،اان نوع
آموزش ،به دلي تلفيق نقاط قوت دو شيوه آموزش سناي و السارونيسي ميتواند ا رات کيفي
زاادی بر فرآاند ااددهي -اادريری داشاه باشد.

 محققییا در تحقيقییات آانییده خییود آمییوزش ترکيبییي را از منظییر مبییاني روا شییناخاي،
زاباايشناخاي ،حضور اجاماعي و مباني فرهنگي مورد بررسي قرار دهند.


 موؤوال آموزش عمومي و عالي سراسر کشور ،به صورت آزمااشي ،چنید کیالج درسیي را
به شيوه آموزش ترکيبي ارااه کنند تا نقیاط قیوت و ضیع

آ نماایا تیر شیود تیا باواننید در

ريریهای آموزشي درست عم کنند.
سازیها و تصميم 
تصميم 

 اساادا و معلما سراسر کشور ،ناااج اان تحقيق را در کالجهای تدراوي خود به کیار برنید
تا در عين انطباق دادراه نظری تحقيق با عم در کالجهای درسي ،نقاط قوت و ضع

ااین

تحقيق آشسار شود تا از دوباره کاری داگر محققا جلوريری به عم آاد.
 از آنجااي که مامتران نقطه ضع

آموزش السارونيسي ،نبود تعام و ارتباط بين ااددهنده و

اادريرنییده اسییت ،بنییابراان اسییاادا و معلمییا سییعي کننیید ،در فرآانیید اییاددهي -اییادريری
کالجهای آموزش ترکيبي ،عالوه بر توجه به داگر عناصر آموزشي ،بيشاران توجه به عنصیر
تعام و مشاکت کالسي باشد.
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