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 چکیده
 میدر مفاه نیادیبن راتییتغ جادیبا ا یکیآموزش الکترون: هدف

 یهانظام یهایاز ناکارآمد یاریتوانسته است بس یآموزش سنت

در آموزش و  یاساس یهایرا رفع کند و دگرگون یآموزش

محض همواره با  یکیما آموزش الکترون؛ دینما جادیا یریادگی

چهره بههچهر ارتباطات ،یو عاطف یامالت انسانمشکالت عدم تع

رو هروب یآموزش یمجاز یدر کالس و نبود درک مناسب از فضاها

با معلم  یتعامل چیو بدون ه ییتنهابه رانیکه فراگیاگونهاست، به

 یبررس حاضر، پژوهش هدف .کنندیکار م رندگانیادگی گرید ای

 یفنشاخه آموزان دانش یریادگی زانیم بری بیآموزش ترک ریثأت

 ی استاو حرفه

 منظوربه. بود آزمایشی شبه نوع از پژوهش این روش روش:

 گروه با آزمونپس  آزمونپیش طرح از متغیر یادگیری سنجش

 دانش آموزان گروه دو از متشکل آماری، ةنمون. استفاده شد گواه

 برنامه آموزش ترکیبی در کنندهای شرکتهنرستان فنی و حرفه

 در گیرینمونه از شیوه استفاده با که بود خدابنده انشهرست

به دیگری و گروه آزمایش عنوانبه هاگروه این از یکی دسترس،

 30 هاگروه در این فراگیران تعداد. شدند انتخاب گواه گروه عنوان

قرار  نفری )گروه گواه و آزمایش( 15بودندکه در دو گروه  نفر

 محقق ساخته یاپرسشنامه شامل پژوهش ابزار این. گرفتند

 روایی تعیین جهت بود. فراگیران یادگیری میزان جهت سنجش

 آلفای روش از پایایی جهت و شد استفاده محتوایی روایی ابزار از

 منظوربه .شد محاسبه 96/0 که گرفت قرار استفاده مورد کرونباخ

 متغیریتک کوواریانس تحلیل روش از هاداده و تحلیل  تجزیه

 .شد هاستفاد

برنامه آموزش اجرای  که داد نشان : نتایج پژوهشهایافته

 موجب یاو حرفه یفن شاخهآموزان دانش آموزش در یبیترک

 شود. میآموزان دانش میزان یادگیری افزایش

 یفن، یبیآموزش ترک آموزش الکترونیکی، آموزش،: هاکلید واژه

 یاو حرفه

Abstract  
Purpose: E-learning has been able to address 

many of the inadequacies of educational systems 

by creating fundamental changes in the concepts 

of traditional education and create fundamental 

transformations in education and learning. But 

pure e-learning always addresses the problems of 

human and emotional interactions, face-to-face 

communication In the classroom, there is a lack of 

proper understanding of virtual learning spaces, so 

that learners work alone with no teacher or other 

learners. The purpose of this study is to 

investigate the effect of Blended learning on the 

level of learning of technical and vocational 

students  

Method: The method of this research was quasi-

experimental. In order to measure the learning 

variable, a pre-test post-test design with control 

group was used. The statistical sample consisted 

of two groups of students in technical and 

vocational schools participating in the Blended 

learning program of Khodabandeh city. Using 

available sampling method, one of these groups 

was selected as the experimental group and the 

other as the control group . The number of 

students in these groups was 30, which were 

divided into two groups of 15 (control and 

experimental group). The instrument of this 

research was a researcher-made questionnaire to 

measure learners' learning. To determine the 

validity of the tool, content validity was used and 

for reliability, the Cronbach's alpha method was 

used which was calculated to be 0.96. In order to 

analyze the data, one-variable covariance analysis 

was used 

Findings: The results of the research showed that 

the implementation of the combined training 

program in the training of technical and vocational 

students will increase students' learning. 

  

Keywords: education, e-learning, Blended 

learning, technical and vocational 
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 لهأبیان مس و مقدمه

پر شتاب در  هایپیشرفت ،تواند اثر تکنولوژی را در جهان امروز انکار کند. در حقیقتهیچ ملتی نمی

تعیین کرده است.  خطوط اساسی تمدن کنونی را ،های اخیرعتی در دهههای فنی و صنهمه رشته

 ،حداکثر بهره را ببریم ،انهدام او نه ،درستی و در جهت رفاه انساناگر قرار باشد که ازتکنولوژی به

هایی دست یابیم. خوار ای نیز به پیشرفتو حرفه در آموزش فنی ،هاپای این دگرگونیالزم است پابه

های در واقع ستیز با واقعیت ،اینکه ماهیتی فرو مایه دارد ای به بهانهوزش فنی و حرفهشمردن آم

آید. توصیه هایی است که برای بهتر کردن این زندگی پیش میاز مجال زندگی نوین و روی گرداندن

ای باید بخش مکمل نظام حرفه ای این است که: آموزش فنی وآموزش فنی و حرفه یونسکو درباره

 ،یونسکوو به این سبب باید به محتوای فرهنگی آن توجه کافی بشود ) جانبه باشد موزشی همهآ

1973). 

ها و دانش کردن مهارت ای باید از تربیت افراد برای شغل ویژه که با فراهمآموزش فنی و حرفه    

و منش افراد را نیز شخصیت  ،آموزش عمومی دهد پا فراتر بگذارد و همراه باالزم برای افراد انجام می

های گوناگون را در آنان تقویت و سازگاری با محیط اظهار وجود ،داوری ،پرورش دهد و توانایی درک

ای باید در سطحی باشد حرفه محتوای فرهنگی آموزش فنی و ،کند. برای رسیدن به چنین هدفی

، عصاره) رش را سد نکندهای گستراه عالقه ،ایدرآموزش فنی و حرفه شدن گریز ناپذیرکه تخصصی

1386). 

موزش مدت نقش و اهمیت آ گذرد. در ایناز تدوین نظری سرمایه انسانی می ،بیش از سه دهه    

یافته و بسیاری از کشورهای در حال  اقتصادی نزد کشورهای توسعه ای در توسعههای فنی وحرفه

ی ایجاد تحول در توسعه اقتصادی بهکشورها برا ای که بسیاری ازگونهشناخته شده است؛ به ،توسعه

گذاری در ای خود و سرمایهاصالح نظام آموزش فنی و حرفه اقدام به ،عنوان پیش زمینه و اولین گام

 ،آن آموختگانرود دانشهایی هستند که انتظار میای آموزشهای فنی و حرفهآموزش. اندآن نموده

نظری  هایآموختگان رشتهدر مقایسه با دانشدر زمان ورود به دنیای کار از سازگاری نسبی 

 اشتغال داشته باشند آموختگان باید توانایی الزم را برایاین دانش ،برخوردار باشند. به عبارت دیگر

  .(1385 خالقی)

 همان ،ترین مانع در راه گسترش آموزش فنی در برخی از کشورهای در حال رشدبنیادی شاید    "

افراد نسبت  وجود نگرش منفی بسیاری از ،کشورهای پیشرفته نیز چنین است گونه که در بسیاری از

فقط درخور افراد بی به این آموزش است. کار دستی و فنی از قدیم به مثابه کاری خوار و پست و

موجود است که در اثر آن  در بسیاری از کشورها وضعی ،سواد در نظر گرفته شده است. در نتیجه

ها التحصیل دانشگاهیا حتی فارغ برندنی که دوره دبیرستان را به پایان میدرصد بزرگی از کسا

مانند. روشن بیکار می ،آنان وجود ندارد های اداری کافی برایبه این دلیل که شغل صرفاً ،هستند
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مکمل نظام  عنوان عنصربه ،اما با آموزش فنی ،کرد ها را یک شبه دگرگونتوان نگرشاست که نمی

ای در اختیار افراد قرار میامکاناتی که آموزش فنی و حرفه سازی مردم نسبت بهو با آگاهآموزشی 

                        .(1973 ،یونسکو)"سریع انجام خواهد گرفت لیخی هاتغییر نگرش ،دهد

بزارها ترین ایکی از ضروریها ثیراتش در تمام عرصهأفناوری اطالعات با همه تحوالت و ت ،امروزه    

دسترسی نداشتن آنها به  ،نیازهای روز افزون مردم به آموزش شود.در صحنه آموزش محسوب می

زیادی که صرف آموزش ها کمبود معلمان مجرب و هزینه، کمبود امکانات اقتصادی، مراکز آموزشی

های جدیدی برای روش ،ای اطالعاتهشود متخصصان را بر آن داشت که با کمک فناوریمی

طور همزمان زش ابداع کنند که هم اقتصادی و با کیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن بهآمو

 .(Bonk, 2006) جمعیت کثیری را از فراگیران را تحت آموزش قرار داد

های سنتی آموزش در پاسخگویی به نیازهای در حال رشد و گسترش مداوم امروزه دیگر روش    

تری را جدیدتر و جذاب، های بیشترهای جدید فرصتفناوری نیستند. های آموزشی مناسبمهارت

تدریس استاد در کالس ، کنون شیوه غالب تدریس و یادگیریاگر چه تا کنند.برای یادگیری ارائه می

و فضاهای جدید ارتباطی فراهم شده ها های نوین آموزشی شیوهدرس بوده ولی با ظهور فناوری

د یاددهی یادگیری را در خارج از کالس درس ممکن سازد. اگر تا دیروز تواند فراینکه می است

ترین منبع اطالعاتی در امر آموزش عنوان اصلیبرد و کتاب بهآموزش فقط از معلمان سود می

 رو شده است.ههای جدید ارتباطی روبها و ابزارها و محیطامروزه آموزش با روش ،شدمحسوب می

، ملی، رسانی ورود و ظهور شبکه های اطالع رسانی محلیعت رایانه و اطالعهای اخیر در صنپیشرفت

ابزارها و روشهای ، فناوریهای ارتباطی، چند رسانه ایها، منطقه ای و بین المللی و به ویژه اینترنت

برنامه ریزان و مدیران و مجریان برنامه های آموزشی قرار داده ، جدید را پیش روی طراحان

یب آموزش الکترونیکی با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی توانسته است.بدین ترت

های اساسی در آموزش و های آموزشی را رفع کند و دگرگونیهای نظاماست بسیاری از ناکارآمدی

مالت انسانی و اترونیکی محض همواره با مشکالت عدم تعکاما آموزش ال یادگیری ایجاد نماید.

رو هبروچهره در کالس و نبود درک مناسب از فضاهای مجازی آموزشی بهطات چهرهارتبا، عاطفی

 کنندگیرندگان کار مییادتنهایی و بدون هیچ تعاملی با معلم یا دیگر که فراگیران به ایگونهبه ،است

(Eddy, 2003). 

شمار وزشی بهی آمهااین در حالی است که تعامل اجتماعی یک جزء مهم در خیلی از موقعیت    

تعامل نه تنها به نیز مورد توجه قرار گیرد. ی است که در نظام آموزش الکترونیکیروررود و ضمی

 .(Garrison, 2004) بلکه بخش اصلی یادگیری است، عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط

نترنت با بر این اساس نسل جدید آموزش الکترونیکی با عنوان آموزش ترکیبی براساس فناوری ای

سسات آموزش عالی است ؤچهره و الکترونیکی سازوکار جدید در بسیاری از مبهترکیب آموزش چهره

 .(Graham, 2006) کید دارندأهای آموزشی تها و فناوریکه بر استفاده متنوع و گسترده از روش



72   مطالعه اثر آموزش و تدریس  به صورت ترکیبی... 

 

چهره بهو چهره در واقع آموزش ترکیبی با مکمل قرار دادن نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیکی    

شود و فاصله بخشی بیشتر میپذیری و اثرانعطاف، های آموزشیموجب بهتر شدن تعامل در محیط

 آموزشی استحلی مناسب برای باال بردن کیفیت کند و راهبین یادگیری و عمل را کم می

(Osguthorpe, 2003; Harris, 2005). 

به کار عملی نیاز است به وضوح نمود پیدا می ای کهخصوص در بخش فنی و حرفهاین امر به    

های عملی و فعالیت ،آورد که ضمن استفاده از آموزش بر خطوجود میهایی را بهزیرا فرصت ،کند

های آموزش ترکیبی در رشته. (Huang, 2008) ای حایز اهمیت از طریق حضوری انجام گیردزمینه

، همکاری و فعالیت تیمی، لهأاهمیت حل مس، هاالیتای با توجه به عملیاتی بودن فعنی و حرفهف

و بهبود  (Van Dam, 2005) ترایجاد محیط یادگیری فعال، (Kim, 2009) پیوند یادگیری و عمل

توجهی های آموزشی اهمیت شایاننسبت به سایر روش ،(Vandenbosch, 2008) عملکرد شغلی

گرایانه برای فراگیران های عملی واقعن فرصتدر واقع هدف نهایی آموزش ترکیبی فراهم کرد دارد.

است و محیطی را برای یادگیری و  پایدار و در حال رشد، مفید، منظور یادگیری مستقلو معلمان به

 .(Twomey, 2004) کندثرتر ایجاد میؤتدریس م

ر هم های ترکیبی ضمن مشاهده رفتاای در دروههای فنی و حرفهآموزان رشتهبنابراین دانش    

هایشان را در تعامل با شناخت و مهارت، عقاید، هاعادت، دهندکارآموزی انجام می، های خودکالسی

های گوناگون ممکن را از طریق یادگیری فعال و دهند و قادر خواهند بود که راهدیگران توسعه می

 .(Rossett, 2006) له یاد بگیرندأحل مس

این امر هم ، باشندویکم میزی مدارس خود در قرن بیستسادر تکاپوی آمادهها همه کشور    

 های مربوط به آموزش ومطالب و گزارش شدت بیشتری در حال انجام است. اکنون با سرعت و

 ریزان آموزش وبرنامه سازان وتصمیم ،سیاستگذاران ،ؤوالنپرورش همگی گویای آن است که مس

گرم سر های خود را شدت بخشیده وفعالیت وها شتال ،21های اولیه قرن پرورش کشورها در سال

آموزش  ،اکنونهم های جدید قرن جاری هستند.سیاست تدوین یا به اجرا در آوردن راهبردها و

المللی راهبردهای مهمی که در سطح بین کلید ورود و عبور از قرن بیست و یکم توصیف شده است.

مقامات آموزشی جهان قرار  ریزان وورد توجه برنامهبرای بازنگری و اصالح ساختار آموزش وپرورش م

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب  پرورش است. برگیرنده همه ابعاد آموزش ودر ،گرفته

 ای از اواخر قرن نوزدهم مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت.رفهح های فنی وآموزش

ای سابقهطور بیبهها پس از جنگ جهانی دوم این آموزشصنعتی  های علمی ودر پی پیشرفت

در ، ویژه جوامع صنعتیبه ها،پرورش در بسیاری از کشور تا آنجا که اکنون آموزش و، گسترش یافت

 .(1385، آزاد)اجتماعی در حرکت است  ای اقتصادی وجهت بر آوردن نیازه
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منابع  ،سازی افراد برای اشتغالهای آمادهظامسخت در تالش هستند تا با ایجاد نها ملت»، امروزه    

خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند. در حقیقت همه افراد حتی مردم کشورهای در حال توسعه به 

های نوین مهارت داشته واز مهارتتوانند در بازارکار رقابت کنند که در کاربرد تکنولوژیشرطی می

 (.1378(، زگرت لو) های تخصصی برخوردار باشند

های اساسی از محور یکیها های ناظر براین آموزشپژوهش ای وحرفه های فنی وبنابراین آموزش    

شود. در زایی در کشورها محسوب میهای کالن اشتغالویژه تحقق سیاستبه ،در توسعه همه جانبه

و  یآموزان فننشدا یریادگی زانیم بر یبیآموزش ترک ریثأت یبررساین راستا هدف این پژوهش 

موضوع حائز اهمیت این است که آیا آموزش ترکیبی بر  ،با توجه به آنچه بیان شد باشد.ی میاحرفه

 ثیر دارد؟ ای تأآموزان شاخه فنی و حرفهپیشرفت تحصیلی دانش

از طرف محققین به انجام رسیده که به برخی از آنها  آموزش ترکیبی تحقیقات متعددی در حوزه    

( پذیرش نظام آموزش ترکیبی عامل مهمی در 2010) بنا به نظر ویو و همکاران ،شوده میاشار

 ش رضایت آنهاست.ذب فراگیران به این نظام و افزایج

( پژوهشی با عنوان آموزش ترکیبی و راهبردی برای بهبود عملکرد 2003) سچویزر و همکاران    

رد دو گروه از فراگیران یکی به صورت یادگیری صورت کیفی عملکگروهی انجام دادند که در آن به

الکترونیکی و دیگری به صورت آموزش ترکیبی را بررسی کردند که نتایج نشان داد که موفقیت در 

طور همزمان از طریق گروه به ارتباطات و تعامل بستگی دارد و دانشجویان برای حل مسائل خود به

 (Schweizer,2003 ) ات را مبادله می کنندچهره اطالعبهویدئو کنفرانس و جلسه چهره

کیم و همکاران در پژوهشی با عنوان آینده و حال آموزش ترکیبی تاثیر آن بر فرایند یادگیری در 

آمریکا و انگلستان نشان دادند که در آینده آموزش ترکیبی یک ، تایوان، کره جنوبی، پنج کشور چین

بلکه در کشورهای آسیایی خواهد شدو  ،ای غربینه فقط در کشوره ،روش عمومی برای یادگیری

 برای راهنمایی چگونگی اجرای آموزش ترکیبی برای اجرای آن الزم وجود داشتن متخصص

 (Kim,2009)است

های لفهؤ( پژوهشی با عنوان اثرهای نگرش افراد به م2004) متاسچینگ پیتریک و مالیچ    

نشان دادند که در محیط آموزش ترکیبی شرایط ای در آموزش ترکیبی انجام و اجتماعی و حرفه

طور برخط یا چهره به ارتباطات و تعامل مبتنی بر رایانه و یادگیری گروهی بیشتر از یادگیری به

 آید.چهره به وجود می

ای باشد تواند گزینه مناسبی در آموزش فنی و حرفهچه گفته شد آموزش ترکیبی میبراساس آن    

یادگیری معنادار و یادگیری فعال و در نتیجه ، های آموزشیشی بیشتر در روشتا بتواند با اثربخ

 را توسعه دهد. یریادگی زانیمکیفیت آموزش و 
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 پژوهشاهداف 

 یاو حرفه یدانش آموزان فن یریادگی زانیمدر های سازمانی آموزش ترکیبی لفهمؤ ثیرتأ شناسایی

 یاو حرفه یآموزان فندانش یریادگی زانیمدر  یبیآموزش ترک ساختیزیر یهالفهؤم ثیرتأ شناسایی

 یاو حرفه یآموزان فندانش یریادگی زانیمدر  یبیآموزش ترک آموزشی یهالفهؤم تاثیر شناسایی
 

 پژوهش شناسیروش

 از. است کاربردی هایپژوهش جزو ،اهداف پژوهش به توجه با تحقیق هدف لحاظ از حاضر پژوهش

به. گیردمی قرار آزمایشیو شبه یپیمایش تحقیقات مجموعه در پژوهش ،هاهداد شیوه گردآوری نظر

 این .گرفت قرار استفاده مورد ،محقق ساخته ایپرسشنامه ،فراگیران یادگیری میزان سنجش منظور

 .بود ایعینی پنج گزینه سؤال 11 از متشکل آزمون

و  ینظام آموزش فن رانیناسان و دبو کارش یتیحوزه علوم ترب دیآن توسط اسات ییروا تعیین    

 استفاده مورد کرونباخ آلفای روش پرسشنامه پایاییتعیین  جهتقرار گرفت و  دییأمورد ت یاحرفه

 . شد محاسبه 96/0 که گرفت قرار

 442ای شهرستان خدابنده که تعداد آموزان شاخه فنی و حرفهدانش جامعه آماری شامل کلیه    

از نمونه در ، آزمون و محدودیت در اجرای این طرحپس - آزمونپیش ه طرحاست که با توجه ب نفر

 یک که بود نفر 30 گروه این در افراد تعداد انتخاب شدند. آموزاندانشنفر از  30دسترس که تعداد 

 و )گروه آزمایش( گرفتند قرار ترکیبی آموزش تحت ،نفر 15 تعداد فراگیران با گروه برحسب تصادف

 )گروه کنترل(. روش آموزش عادی قرار گرفتندنفر در  15فراگیران  تعداد اب دیگر گروه

از  یکی .یافتند انتساب گواه و آزمایش به برحسب تصادفها گروه ابتدا ،پژوهش هدف به توجه با    

 امر این .است آزمایش عمل به وفاداری ،برخوردار باشند آن از باید آزمایشی های طرح که هاییویژگی

 این .است برخوردار حساسیت بیشتری از نیستند واحدی فرد آزمایشگر و پژوهشگر زمانی که ژهویبه

 ،بورگ ،گال(رساند  حداکثر به هستند آن مجری که افرادی به آموزش صحیح طریق از توانمی را امر

 (1389، گال

 :دام شداق زیر صورتبه کالس در انهایشنقش با انمدرس آشنا نمودن جهت ،حاضر پژوهش در

 .ایشان به انی مدرسهابیان نقش و کالس شروع از پیش ایجلسه الف( برگزاری

 این آموزش بهتر هرچه اجرای الزم جهت بازخوردهای دادن و فرایند آموزش در پژوهشگر ب( حضور

 .شد متناوب برگزار هفته 8 درها کالس

 .کواریانس استفاده شد تحلیل آزمون پژوهش از 3و2 و 1 فرضیات آزمون وها جهت تحلیل داده
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 ی پژوهشهایافته

 تحلیل توصیفی

 .شد استاندارد استفاده انحراف ،میانگین ،فراوانی جدول از توصیفی تحلیل جهت

 
 کنترل و آزمایش گروه در میزان یادگیری نمرات توصیفی بررسی (:1)جدول 

  گروه
 آزمونپس  آزمونپیش

 معیار انحراف میانگین تعداد  انحراف معیار میانگین تعداد

 44 157 15  38 139 15  آزمایش

 20 141 15  20 138 15  کنترل

 

پس و آزمونپیش میزان یادگیری در نمرات میانگین ،شودمی مالحظه 1 جدول در که طورهمان    

پس و زمونآپیش در یادگیری میزان نمرات میانگین اما ،ندارند چندانی تفاوت کنترل گروه آزمون

 افزایش میانگین نمرات کنترل گروه در کهطوریبه. دارند بارزی تفاوت آزمایش گروه آزمون

 18 در کل که رسیده 157 به 139 از میانگین آزمایش گروه در اما. دهدنمی نشان را محسوسی

دانش ییادگیر میزان افزایش در متغیر مستقل مداخله دهدمی نشان این. است داشته افزایش نمره

 .است بوده ثیرگذارأت آموزان

 
 استنباطی تحلیل

 3تحلیل کواریانس آزمون از آزمایش و کنترل گروه 2آزمونپس و 1آزمونپیش نتایج مقایسه جهت

 ضمن آن در که است واریانس تحلیل انواع از جامعی حالت کواریانس تحلیل .است شده استفاده

 چند یا یک اثر ،متغیر مستقل چند یا یک تأثیر برآورد و گروه چند یا های یکمیانگین مقایسه

 اجازه که است آماری روش کواریانس تحلیل. شودمی خارج معادله از 4کمکی متغیر یا کنترل متغیر

 یا و کرده حذف را دیگری متغیر اثر کهدرحالی گیرد قرار بررسی وابسته مورد متغیر یک اثر دهدمی

 اثر ،شویم خالص کنترل متغیر به مربوط اثرات شر از تا کندمی کمک ما به همچنین. برد می بین از

 ،ایران ورزشی علوم و بدنی تربیت جامع سایت )وب است خطای واریانس میزان کردن کم کار این

1393). 

پیش نمرات ،5وابسته متغیر عنوانبه آزمونپس نمرات پژوهش این در آماری تحلیل انجام برای    

 پیوسته متغیر یک صورتبه کنترل متغیر. شد گرفته نظر در کمکی یا کنترل متغیر نعنوابه آزمون

                                                 
1. Pre-test 

2. Post-test 

3. Covariance 

4. Covariate 

5. Dependent variable 
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 متغیر همچنین. داریم آن اثر حذف در سعی حاضر پژوهش در که دارد ثیرأت آزمونپس نمرات در

 گروه کهطوریبه. شد گرفته نظر در کیفی مستقل متغیر یک عنوانبه( )آموزش ترکیبی گروه

 .است نگذرانده را دوره این کنترل گروه ولی گرفته قرار متغیر این رتأثی تحت آزمایش

 

 پژوهش اصلی الؤس بررسی

 دارد؟ ای تأثیرآموزان فنی و حرفهدر میزان یادگیری دانش آموزش ترکیبی آیا

 پیش بررسی برای شدند؛ بررسی آن هایفرضپیش ،اصلی الؤس برای کواریانس تحلیل انجام از قبل

 .است شده استفاده 1کلموگروف-اسمیرنوف آزمون از اول فرض
 

 کلموگروف-اسمیرنوف : آزمون(2)جدول 

 پس آزمون  پیش آزمون  

 15  15  تعداد

 157  139  میانگین

 44  38  انحراف استاندارد

 دامنه تغییرات
 18/0  12/0  مثبت

 -11/0  -21/0  منفی

 709/0  838/0  کلموگروف-اسمیرنوف

 696/0  483/0  ریمعنادا سطح

 

 ( فرضیه صفر در˃05/0P) باشدمی 05/0 از تربزرگ معناداری سطح که دهدمی نشان 2جدول     

 تأیید ،است نرمال توزیع اینجا در که موردنظر توزیع ازها داده پیروی ،کلموگروف-اسمیرنوف آزمون

 و Pمقدار  به توجه با پس. شودمی رد موردنظر توزیع ازها داده پیرویعدم آن مقابل فرضیه. شودمی

 .گرددمی قلمداد نرمال توزیع بر منطبقها داده توزیع ،صفر فرضیه رد عدم

 .آمد دستبه زیر نتایج که، شد استفاده 2لوین آزمون از ،اصلی الؤس دوم فرض پیش بررسی برای    

 
 ها واریانس همگنی : آزمون(3)جدول 

 سطح معناداری  2 رجات آزادید   1 درجات آزادی  آزمون لوین  

 135/0  13  1  546/2  آزمونپیش

 619/0  13  1  259/0  زمونآپس

 

                                                 
1. Smirnov-Kolmogorov 

2. Levene 
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 باشدمی بیشتر 05/0از  آزمون معناداری سطح ،3جدول  از آمده دستبه اطالعات به توجه با    

(05/0P˃می ) مون آز این در صفر فرض .است برخوردار تجانس ازها گروه واریانس گفت توان

 .شودمی رد مقابل فرض و شودمی تأیید (است تجانس دارایها گروه واریانس(

 تک تحلیل کواریانس مستقل از متغیر و کنترل متغیر همبستگی بودن خطی گیریاندازه برای     

 .است شده استفاده متغیری

 
 کواریانس تحلیل : آزمون(4)جدول 

  منبع تغییرات  ردیف
مجموع 

 مجذورات
 

 درجات

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
  Fآزمون  

سطح 

 معناداری

 001/0  358/21  110/3406  8  878/227248  ضریب ثابت  1

2  
اثر نمره پیش

 آزمون
 644/1170  1  644/1170  341/7  035/0 

 001/0  315/21  177/3399  7  241/23794  اثر گروه  3

     476/159  6  856/956  خطا  4

       15  000/398569  مجموع  5

 

است  دارامعن که باشدمی 341/7آزمون( متغیر کنترل )پیش Fمقدار  ،دهدنشان می 4جدول      

(05/0˂Pیعنی ) شود؛می گرفته نتیجه پس .باشدمی خطی مستقل و کنترل متغیر بین همبستگی 

 .است شده رعایت آزمون این در هفتم فرضپیش

 315/2متغیرگروه )آموزش ترکیبی(  Fمقدار  4جدول  از آمده دستهب اطالعات چنین طبقهم    

پس نمره میزان در گروه متغیر لذا .باشد( میP˂05/0) ، 001/0با  برابر و بوده دارامعن باشد کهمی

میزان یادگیری  افزایش در یبیآموزش ترکاجرای  تأثیر دهندهنشان این و دارد ثیرافراد تأ آزمون

 دارامعن نیز آزمونپیش نمره اثر همچنین .است بوده مؤثرها اجرای دوره پس .باشدیآموزان مدانش

 نمره روی بر آزمونپیش مرحله در افراد ایحرفه پیش هایمهارت نمره ( بنابراینP˂05/0) باشدمی

 .ایمکرده کنترل را آن اثرها داده تحلیل در ما که دارد آزمون تأثیرپس مرحله در افراد
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  اول فرضیه بررسی

 یاو حرفه یآموزان فندانش یریادگی زانیدر م یبیآموزش ترک یسازمان یهالفهؤم ریثأت ییشناسا

 
 یسازمان یهالفهؤم ریثأت کواریانس تحلیل : آزمون(5)جدول 

  منبع تغییرات  ردیف
مجموع 

 مجذورات
 

درجات 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات

 

 
  Fآزمون 

سطح 

 معناداری

 011/0  838/7  441/166  8  530/1331  ضریب ثابت  1

2  
اثر نمره پیش 

 آزمون
 096/39  1  096/39  841/1  224/0 

 012/0  686/7  204/163  7  431/1142  اثر گروه  3

     234/21  6  404/127  خطا  4

       15  000/22291  مجموع  5

 

با  برابر که شده ارادمعن (یبیآموزش ترک) متغیرگروه اثر 5جدول  از آمده دستهب اطالعات طبق     

012/0 (05/0˂Pمی )نشان این و دارد ثیرتأ افراد آزمونپس نمره میزان در متغیرگروه لذا .باشد

آموزش  پس .باشدمی های نوین ندریسگیری روشکاربه افزایش در مستقل رمتغی تأثیر ةدهند

های روش نمره ( بنابراین˃05/0P) باشد نمی دارامعن آزمونپیش رهنم اما اثر .است بوده مؤثر یبیترک

  .ندارد تأثیر آزمونپس مرحله در افراد نمره روی بر آزمونمرحله پیش در افراد نوین تدریس

 

 دومبررسی فرضیه 

و حرفه یآموزان فندانش یریادگی زانیدر م یبیآموزش ترک یساخت ریز یهالفهؤم ریثأت ییشناسا

 .یا
 یساختریز یهالفهؤم ریتاث: آزمون تحلیل کوواریانس (6)جدول 

  منبع تغییرات  ردیف
مجموع 

 مجذورات
 

درجات 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
  Fآزمون  

سطح 

 معناداری

 018/0  443/6  091/132  8  724/1056  ضریب ثابت  1

2  
اثر نمره پیش 

 آزمون
 991/10  1  991/10  5366/0  492/0 

 015/0  948/6  445/142  7  113/997  ثر گروها  3

     501/20  6  009/123  خطا  4

       15  000/22688  مجموع  5

 

( P˂05/0) 015/0با  برابر که، شده دارامتغیرگروه معن اثر 6جدول  از آمده دستهب اطالعات طبق   

آموزش  تأثیر ةدهندنشان این و دارد رثیأت افراد آزمونپس نمره میزان در گروه متغیر لذا .باشدمی

 مؤثر یبیآموزش ترک پس .باشدی میاو حرفه یآموزان فندانش یریادگی زانیم افزایش ی دربیترک
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 آموزشی طراحی اجرای نمره ( بنابراین˃05/0Pباشد )نمی دارامعن آزمونپیش نمره اثر اما .بوده است

 .ندارد تأثیر آزمونپس مرحله در دافرا نمره روی بر آزمونپیش مرحله در افراد

 

 سوم فرضیهبررسی 

 یاو حرفه یدانش آموزان فن یریادگی زانیدر م یبیآموزش ترک یآموزش یهالفهؤم ریثأت ییشناسا

 
 یآموزش یهالفهؤم ریثأت کوواریانس تحلیل آزمون: (7) جدول

  منبع تغییرات  ردیف
مجموع 

 مجذورات
 

درجات 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
  Fآزمون  

سطح 

 معناداری

 006/0  068/10  399/303  8  189/2427  ضریب ثابت  1

2  
اثر نمره پیش 

 آزمون
 689/95  1  689/95  175/3  125/0 

 005/0  521/10  043/317  7  300/2219  اثر گروه  3

     135/30  6  811/180  خطا  4

       15  000/19948  مجموع  5

 

( ˃05/0P) 005/0با  برابر که شده دارامعن متغیرگروه اثر 7جدول  از آمده دستهب العاتاط طبق    

 تأثیر دهندهاین نشان و داشته داریامعن ثیرتأ افراد آزمونپس نمره میزان در متغیرگروه لذا .باشدمی

 .باشدیم دارامعن صورتبهی او حرفه یآموزان فندانش یریادگی زانیمدر  یبیآموزش ترکاجرای 

باشد نمی دارامعن آزمونپیش نمره اثر همچنین .است بوده مؤثر یبیآموزش ترکاجرای  پس

(05/0P˃بنابراین ) پس مرحله در افراد نمره بر روی آزمونپیش مرحله در نمره اجرای ارزشیابی افراد

 .ندارد تأثیر آزمون

 

 گیریبحث و نتیجه

 انجامی او حرفه یآموزان فندانش یریادگی زانیم بری بیآموزش ترک ریثأت یبررس هدفبا مطالعه این

 طرف یک از آموزش امر دسترسی به برای روزافزون ایتقاض و یادگیری -یاددهی موضوع اهمیت .شد

پیش هایچالش از یکی ،آن هایهزینه کاهش ضمن ،بودن آموزش اثربخش بر کیدتأ دیگر طرف از و

 آموزش پیدایش و نوین آموزشی هایفناوری ظهور ،تردید ونبد .است آموزشی هایسازمان روی همه

 یادگیری ایجاد باعث تنهایی به این اما است داده ما به راها فرصت این کردن فراهم نوید ،الکترونیکی

 هایمحدودیت دارای ،دارد که مزایایی تمامی وجود با نیز الکترونیکی آموزش و شودیموثر نم و عمیق

 و برداریبهره در همگان دسترسی محدودیت ،باال اً تاولیه نسب هایهزینه افزایش :قبیل از خود خاص

 هدایت و منابع آموزشی بر نظارت و مدیریت اعمال محدودیت ،آن جانبی خدمات و به رایانه دسترسی

 و معلمان بین تربیتی و اخالقی روابط مندی ازبهره در فراگیران ماندن محروم ،آنها یافته نظام
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آموزش ،دیگر طرف از .است آموزشی مطالب رسانه چند ارسال در پهنای باند بودن کم و یرانفراگ

 برای مربی کمک قبیل از مزایایی دارای ،دارند که هاییمحدودیت کنار در نیز (رودررو) سنتی های

 سرعت ،فراگیران حال و گذشته تجارب بین ارتباط برقراری ،تشویق یادگیری و محتوی فراگیری

به تواننمی و هستند دیگران طریق بازخورد از دریافت و معلومات کسب فرآیند در تسهیلگر شیدنبخ

به  باتوجه ،بنابراین .کرد استفاده صرف الکترونیکی آموزش رویکرد از و گذاشت کنار را آنها کامل طور

 آمده وجودبه ترکیبی پدیده یادگیری ،الکترونیکی و سنتی آموزش نوع دو هر هایمحدودیت و مزایا

 به باتوجه .شد پرداخته ایدر حوزه فنی و حرفه آن کاربرد مختصر به طوربه رضحا مقاله در که است

رویکرد  دو هر هایمزیت ترکیبی یادگیری رویکرد با کهجاییآن و از مقاله این در شده بحث ادبیات

 ثرمؤ یادگیری و آموزش فرآیند در تواندمی مختلف طرق هب رویکرد این ،داشت توانمی را آموزشی

تعامالت  افزایش ،آموزدانش به مربی جانب از سریع بازخورد عوامل شامل این از برخی که شود واقع

 و مالی مسایل لحاظ از ترکیبی رویکرد یادگیری ،این بر عالوه .است آموزش در پذیری انعطا و انسانی

 .است اولویت دارای آموزشی هایتمامی سازمان در نیزها هزینه

 برای ترکیبی یک سناریو قالب در تجربی و آزمایشی کار یک منابع به محقق تاکنون چند هر    

گونه همان اما ؛است نداشته دسترسی رایج روش با مقایسه ای درهای فنی و حرفهدر آموزش استفاده

ویو و از قبیل  ددمتع تحقیقات در ترکیبی روش کاربرد نتایج ،که در مطالب قبلی عنوان گردید

 تأثیر مؤید( 2004) متاسچینگ پیتریک و مالیچو ( 2003) و همکاران زریسچو ،(2010) همکاران

به ،آموزش ترکیبی استفاده نیز حاضر پژوهش در .است و تدریس امرآموزش در ترکیبی روش مثبت

 آموزدانش به جهای تدریس رایطریق روش از که آنچه تثبیت برایها روش بهترین از یکی عنوان

 گردید. واقع تأیید مورد ،یافته انتقال

 روش با مقایسه ترکیبی در روش تأثیر خصوص در را محقق انتظارات ،نتایج تحقیق مجموع در    

 .باشد گروهی صورتخصوص بهبهها فعالیت این هایقابلیت ،تواندمی آن دالیل که نموده تأیید ،رایج

 هاینقشه کاربرد ترکیب ،آموزشی مختلف سطوح در آموزشگران و معلمان ،شودمی پیشنهاد لذا

 .دهند قرار نظر مد راها ایچندرسانه و الکترونیکی روش با مفهومی

 

 

 

 

 

 
 
 



 1396 81سال پنجم، شمارة دوم، تابستان  فصلنامه تدریس پژوهی                                                                    

 

 منابع
Ibrahim, A. (2006), success factors in vocational education and training systems, the growth of 

vocational education. 

Asare, A (2007). Adaptive Studies of Secondary Education in Selected Countries, Tehran, 

Yadvare Publishing Book, [In Persian]. 

Bonk, C.J., Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments:Global 

perspectives, local designs, San Francisco: Jossey Bass/Pfeiffer. 

Eddy, E.R., Tannenbaum, S.I. (2003). Transfer in an e-learning context, In Holton,E. F. & 

Baldwin, T. T. (Eds.), Improving learning transfer in organizations, pp161-194,San 

Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 

Farhadi, R. (2005). Electronic Learning New Paradigm in the Information Age, Journal of 

Gall,M.Borg,w.Gall,J.(1942).Qualitative and quantitative research methods in education and  

   psychology,Translat by Ahmadreza Nasr(1389),Volum II,Trhran:SAMT, [In Persian]. 

Garrison, D.R., Cleveland-Innes, M. (2004). Critical factors in student satisfaction and success: 

Facilitating student, role adjustment in online communities of inquiry. In Bourne J., & 

Moore, J. C. (Eds.), Elements of quality online education: Into the mainstream, Vol. 5 in the 

Sloan-C Series, pp. 47-58 

Graham, C.R. (2006). Blended learning systems: definition, current trends, and future directions, 

In: Bonk, C.J. Graham, C. R. (Eds.), The handbook of blended learning:Global perspectives, 

local designs, Pfeiffer San Francisco, pp. 3-21 

Osguthorpe, T.R., Graham, R.C. (2003), Blended learning environments, Quarterly Review of 

Distance Education, 4(3): 227-233 

Harris, P. (2005), Blended learning fuels sales at Toshiba, Learning Circuits, Retrieved at: 

http://www.learningcircuits.org/2005/nov2005/0511_Toshiba_Harris. Htm 

Huang, R., Ma, D., Zhang, H. (2008), “Towards a design theory of blended learning curriculum, In 

Fong, J. Kwan, R. & Wang, F. L. (Eds.), ICHL, 2008, LNCS 5169, pp.66–78.  

KHlaghi, A. (2006). The role and importance of technical and vocational education in  

   economic development, the growth of vocational education Science and Technology, 21(1).  

Kim, K.J., Bonk, C., Teng, Y.T. (2009). The present state and future trends of blended learning in 

workplace learning settings across five countries, Asia Pacific Education Review, 10(3):299-

308. 

UNESCO. (1382). Technical and vocational education in the 21st century, translation by  

   Abdolhossein Nafisi, Tehran . 

UNESCO. (1973). Teaching and Training of Technical and Vocational Teachers, Translation by 

Iqbal Qasemi Pouya, Office of Research and Planning, Vice-President of Vocational 

Education and Training, Fatemi Publishing 

Van Dam, N., Andrade, M. (2005). Supercharge your blended learning, Chief Learning Officer, 

Retrieved at:http://www. clomedia.com/ content/ templates/clo_ article.asp? articleid=916 

&zoneid=77. 

Vandenbosch, T., Beniest, J. (2008). Some experiences in blended learning for agriculture and 

natural resources management, Retrieved at:http://Wikieducator.org/PCF5: Some 

Experiences in Blended Learning for Agriculture and Natural Resources Management 

Twomey, A, (2004), Web-based teaching in nursing: lessons from the literature,Journal of Nurse 

Education Today, 24(6): 452-8. 

Rossett, A. (2006), Beyond the talk about blended learning, Chief Learning Officer,Retrieved, at: 

http://www.clomedia.com/content/templates/clo_webonly.asp?article id= 1235&zoneid=78. 

Schweizer, K., Paechter, M., Weidenmann, B. (2003). Blended learning as a strategy to improve 

collaborative task performance, Journal of Educational Media,28(2-3): 211-224. 

 

http://www.learningcircuits.org/2005/nov2005/0511_Toshiba_Harris
http://www.clomedia.com/content/templates/clo_webonly.asp?article

