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 باالتری اثربخشی و کارایی از آموزشی یها روش سایر مقابل در که اند بوده آموزشی یها روش دنبال به همواره پزشکی آموزش مراکز :هدفوزمینه

 دانشگاه در SWOT الگوی اساس بر Blended learning)) ترکیبی آموزش انداز چشم شناسایی هدف با حاضر پژوهش رو این از. دنباش برخوردار

 .شد انجام اصفهان پزشکی علوم
 از نفر 29 که بود دکتری مقطع دانشجویان و علمی تأهی اعضای کلیه شامل پژوهش جامعه .بود یو از نوع اکتشاف ختهیبه روش آم قیتحق :کارروش

 گیری نمونه اساس بر متخصصان از نفر 11 تعداد و کمی تحقیق برای ای طبقه تصادفی گیری نمونه اساس بر دانشجویان از نفر 113 علمی، تأهی اعضای

 یها مصاحبهو در بخش کیفی  پایا و روا ساخته محقق پرسشنامه از استفاده کمی بخش درها  داده گردآوری ابزار .شدند انتخاب مصاحبه انجام برای هدفمند

  .بود یافته ساختار نیمه عمیق
 حیطه مورد در همچنین .بود بیرونی بعد در تهدیدها و ها فرصت و درونی بعد در ها ضعف و ها قوت یها حیطه بودن دار یمعن از حاکی تحقیق نتایج :هایافته

 و ها ضعف به نسبت ها فرصت و قوت نقاط همچنین .داشت وجود داری یمعن اختالفها  حیطه سایر در اماشت دا وجود همخوانی اه دیدگاه بین ها، قوت

 .بود اولویت دارای ترکیبی آموزش تهدیدهای

 اندازهای چشم به نسبت تحقیق این در کنندگان شرکت کلیه اما دارد وجود ترکیبی آموزش اجرای صورت در که تهدیدهایی و ها ضعفبا وجود  :گیرینتیجه

 .هستند بین خوش اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در آموزش این
 پزشکی آموزش ترکیبی، آموزش، الکترونیک آموزش :هاکلیدواژه
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مقدمه
 مثبتی روندهای از یکی ترکیبی آموزش محبوبیت و رشد

 و دور راه از آموزش در تجارب و تحوالت سایه در که است

 واست  شده ایجاد مجازی آموزش در موجود یها چالش

 در تکمیلی و جدید رویکرد یک عنوان بهاست  توانسته

 توان می را ترکیبی آموزش .شود مطرح دانشگاهی آموزش

 سنتی آموزشی یها فعالیت که دانست آموزشی رویکرد نوعی

 در (.1) کند می ادغام دور راه از آموزش یها  فعالیت با را

 به درس یها کالس همچون متفاوتی یها روش ترکیبی آموزش

 هم با خودهدایتگر آموزش و برخط آموزش سنتی، شکل

 (.3) شوند می ترکیب

 و درس کالس از ترکیبی توان می را ترکیبی آموزش بنابراین

 راحتی و آسودگی خصوصیت که کرد تعریف برخط آموزش

 الگوهای یها ویژگی حدودی تا و دارد را برخط یها کالس

 هر یها ویژگی آموزش، نوع این در .است کرده حفظ را سنتی

 آموزش در .شود می دیگر روش تکامل موجب ها، روش از یک

 سنتی آموزش حوزه وارد برخط آموزش عناصر ترکیبی،

 ،ها تعامل ارتباطات، از که حالی در دانشجویان و شود می

 همه همزمان برند، می بهره درس کالس راحتی و انعطاف

 (.1) کنند می دنبال برخط صورت به را خود یها  درس

 به پیش از را تکالیفی و مطالب توان می ترکیبی، آموزش در

 .نمایند پژوهش و مطالعه ،ها زمینه آن در تا داد ارائه دانشجویان

 یها الؤس توان می سنتی شکل به درس کالس برگزاری با

 لیمسا و کرد پا بر را بحث جلسات کرد، طرح متفاوتی

 توان می ترکیبی آموزش در این بر عالوه .کرد بیان را تر پیچیده

 کالس در زمان هم صورت به را برخط کالس از ییها بخش

 برخط صورت به توان می که آن نهایت در و کرد برگزار

 ترکیبی، آموزش هدف .کرد ارزیابی را دانشجویان یها فعالیت

 است آموزشی یها هزینه کاهش و یادگیری نتایج سازی بهینه

(2.) 

 در نو مبحثی ترکیبی آموزش مقوله که این به توجه با

 این انداز چشم زمینه در کمی تحقیقات است، کشور آموزش

 این پیشینه گزارش در است، بنابراین گرفته صورت آموزش

 .دارد وجود هایی محدودیت داخل در آموزش

 در همکاران و ذوالفقاری ها فرصت و ها قوت زمینه در

 دانشکده علمی هیأت اعضای نگرش هدف با پژوهشی

 از تدریس به تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری

 66 که ددندا نشان ،ترکیبی الکترونیکی یادگیری نظام طریق

 مثبتبه طور  نگرش درصد 23 و مثبت نگرش ها نمونه درصد

 درصد 1/31 همچنین .نداشتند منفی نگرش کدام  هیچ و ندداشت

 شیوه به دروس نمودن آماده جهت را خود زیاد تمایل

 در که بودند مایل درصد 5/97 و نمودند بیان الکترونیکی

 نمایند شرکت الکترونیکی محتوای تدوین آموزشی های کارگاه

 نشان همکاران و ذوالفقاری دیگر پژوهشی در همچنین ،(3)

 در شیوه این کارگیرى به از مدرسیندرصد  3/99 که دادند

 هم و دانشجویان هم و داشتند کامل رضایت ابراز تدریس

 رایج روش به را ترکیبى الکترونیکى روش از استفاده مدرسین

 (.5) دادند مى ترجیح تدریس

 این یها فرصت و ها قوت زمینه در کشور از خارج در

 این ترکیبی آموزش که است داده نشان تحقیقات آموزش

 و نامتجانس درسی کالس در تا دهد می مربیان به را فرصت

 و باشند یادگیری فرایند در کننده  تسهیل نقشی دارای ناهمگن

 قیعال و یادگیری مختلف یها سبک مبنای بر را آموزش

 (.6-9) کنند طراحی دانشجویان

 فرایند در تعامل و مشارکت مورد در تحقیقات نتایج

 در که دهد می نشان ترکیبی آموزش یها محیط در آموزش

 در فقط دانشجویان بین اجتماعی تعامالت سنتی، درس کالس

 تشکیل با برخط آموزش که حالی در افتاد، می اتفاق دانشگاه

 از فراتر ارتباط ایجاد موجب درسی، یها گروه و بحث اتاق

 در که داد نشان مختلف یها بررسی .دوش می کالس زمان

 با دانشجو و دانشکده با دانشجو تعامل ترکیبی، آموزش

 فعالیت ازها  دانشگاه گزارش اساس بر .یابد می افزایش دانشجو

 دانشجو بین بیشتر ارتباط به منجر ترکیبی آموزش دانشجویان،

 در بیشتری عالقه دانشجویان ،این بر عالوه .دوش می دانشگاه و
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 ندنک می پیدا الکترونیکی یها رسانه از استفاده با ارتباط برقراری

(11 ،9.) 

 تقویت از متعدد یها دانشگاه استادان و پژوهشگران

 .اند داده گزارش ترکیبی یها روش در دانشجویان یادگیری

 در فراگیران تحصیلی موفقیت از حاکیها  پژوهش نتایج

، آموزش این در که است داده نشان نتایج .است ترکیبی آموزش

ها  پروژه .نویسند می بهتر را درسی تکالیف و مطالب دانشجویان

 یها بحث و کنند می تهیه بهتر کیفیت با را خود یها نامه پایان و

 (.11) دارند درسی مطالب و مواد مورد در نیز تری عمیق و بهتر

 یها کالس که است شده داده نشان Rovai تحقیقات در

 تا دهد می دانشجویان به را الزم انعطاف ترکیبی، آموزش

 خواه دل مکان و زمان در را خود درسی یها فعالیت از مقداری

 آموزشی یها فرصت امکان و دهند انجام فردی صورت به خود

 فراهم کسی هر برای مناسب مکان و زمان در را مناسبی

 (.13) آورد می

 باعث ترکیبی آموزش که داد نشان ها بررسی نتایج همچنین

 بیشتر که دهد می نشان نتایج .شود می آموزش یها هزینه کاهش

 پرسنل، زمان تغییر از ناشی آمده  دسته ب یها جویی صرفه

 (.12) است مربی و دانشجو

 همگان توافق مورد که ترکیبی آموزش مزایای ترین مهم از

 مطابق .است تدریس و یادگیری راهبردهای بهبود است،

 همکاران و Lopez Perezو Kose (13 ) تحقیقات گزارش

 از درصد 92 از بیش در سخنرانی که این وجود با( 15)

 کیدأت و تمرکز ولی شد، می استفاده سنتی آموزش یها کالس

 به ترکیبی آموزش این، وجود با .بود اطالعات انتقال بر بیشتر

 یها روش از دانشجویان مختلف نیازهای برآوردن منظور

 از برداری بهره در را مربی دست و برد می بهره گوناگونی

 .گذاشت می بازها  روش این از یک هر مزایای

 کاربست نتیجه در که هایی فرصت وها  قوت کنار در اما

 و تهدیدها با آموزش این شود، می حاصل ترکیبی آموزش

  :است روبرو نیز ییها  فضع

 هدف با کهنیا  مقدس رستم و خانقاه قنبرینتایج مطالعه 

 تأهی اعضای های مهارت و نگرش و دانش میزان بررسی

 مورد در گیالن پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان و علمی

 اکثریت که داد نشان ،شد انجام ترکیبی الکترونیکی آموزش

 به نسبت ناکافی دانش از (درصد 9/91) علمی تیأه اعضای

 (.16) هستند برخوردار ترکیبی آموزش

 آموزش مورد در ای مطالعه در نیز همکاران و افروز رخ

 علمی تأهی اعضای از نیمی که دادند نشان ترکیبی الکترونیکی

 (.17) نداشتند آگاهی رایانه از استفاده مورد در

 انتخاب ترکیبی، آموزش محیط برقراری در بزرگ تهدید اما

 و برخط آموزش بین توازن موجب که است ترکیب بهترین

 کهاند  داده گزارشو همکاران  Chu Yeh .شود سنتی آموزش

 و ندارد وجود مناسب ترکیب انتخاب برای استانداردی هیچ

 دانشگاهی آموزشی ریزان برنامه سلیقه و دانش به چیز همه

 (.19) دارد بستگی

 بیشتر زمان به نیاز از که هستند زیادی استادان ،طرفی از

 اغلب .دهند می خبر ترکیبی درسی واحد ارائه و طراحی برای

 علمی، تأهی اعضای و استادان درسی، واحدهای طراحان

 دارند سنتی و برخط آموزش زمینه با مرتبط غیر یها تجربه

(15.) 

 یکی ترکیبی آموزش از حمایت و مدیریت لیمسا همچنین

 به مدیریت .است حوزه این در موجود یها چالش از دیگر

 .نماید حمایت ترکیبی آموزش از تواند می گوناگون یها روش

 از جامع تعریف نبودن مانند آموزشی، یها سیاست تعیین عدم

 با ترکیبی آموزش تطابق نحوه نبودن روشن ترکیبی، آموزش

 و چاپ حق همچون حقوقی لایمس آموزشی، سسهؤم اهداف

 ازها  برنامه ارزیابی برای مناسب الگوی نبود و فکری مالکیت

 (.12) است ترکیبی آموزش در مدیریتی عمده موانع جمله

 دنبال به همواره پزشکی آموزش مراکز که این به توجه با

 یها روش سایر مقابل در که اند بوده آموزشی یها روش

 از و باشد برخوردار باالتری اثربخشی و کارایی از آموزشی

 یها جنبه به عنایت با ترکیبی آموزش که جا آن از طرفی،
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 برطرفرا  دور راه از آموزش منفی نکات زیادی حد تا انسانی

 مجازی و سنتی روش دو هر مزایای از مندی بهره امکان و کرده

 به دستیابی برای مناسبی روش تواند می ،است کرده فراهم را

 و کارایی با پزشکی آموزش یادگیری و یاددهی یها هدف

 این کاربست از پیشد بای می بنابراین .باشد بهتری اثربخشی

 بررسی به یادگیری -یاددهی های فعالیت عرصه در آموزش

 تقلید از تا پرداخت، آن کاربست از ناشی اندازهای چشم

 کیدأت شناخت بر مبتنی آگاهی بر وشود  جلوگیری کورکورانه

 SWOT الگوی از گیری بهره با پژوهش این دربنابراین  .دگرد

 و درونی بعد در ضعف و قوت نقاط شناسایی بر مبتنی

 چنین به دستیابی برای ،بیرونی بعد در تهدیدها و ها فرصت

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه محیط در شناختی و آگاهی

 .شد استفاده

 ،(Strength) قوت یها  هسرواژ مخفف از SWOT واژه

 تهدید و (Opportunity) فرصت ،Weakness)) ضعف

((Threat است شده گرفته. 

ها  توانایی ها، مهارت منابع، وجود سازمان، در قوت از منظور

 در سعی سازمان و است سازمان نیازهای با مرتبط یها مزیت یا

 (.19) دارد ها آن ینأمت

 منابع، در نارسایی یا کمبود محدودیت، سازمانی، ضعف

 با را سازمان موفق عملکرد که است ییها توانایی و ها مهارت

 باید غایی هدف به یابیدست برای و سازد می مواجه خطر

 (.31) شود اصالح

 حالتی یا و موقعیت شرایط، نوع هر از است عبارت فرصت

 دهد، افزایش را سازمان موفقیت و توسعه پیشرفت، امکان که

 و کارایی نهایت در و سازد تر آسان را اهداف به دسترسی

 (.19) باشد داشته پی در را سازمان اثربخشی

 امکان تهدیدها، از آگاهی و است فرصت مقابل نقطه تهدید،

 کشف با .شود می موجب را سازمان پذیری آسیب کاهش و بقا

 ثیرأت یا و کرد پرهیز آن از توان می محیط، در موجود تهدیدهای

 (.31) داد کاهش را ها آن منفی

 که بود این پژوهش این در انداز چشم از منظور همچنین

 وضعیت از خود یها دانسته اساس بر مطالعه مورد جامعه

 در را دورنمایی چه اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در موجود

 پس ،کند می ترسیم آموزش از نوع این کاربست صورت

 تشریح و اندازها چشم از ای مجموعه آوری جمع بهد بای می

 ترکیبی، آموزش که این به توجه با .پرداخت آن یها جنبه

 این در است، حضوری و مجازی آموزش روش دو از ترکیبی

 تجربهها  زمینه این در که افرادی انتخاب با شد سعی پژوهش

 وها  جنبه شناسایی به اقدام داشتند بیشتری آموزشی و کاری

 شده شناسایی یها جنبه نظرخواهی با تا شود آن ابهامات تشریح

 .شود فراهم ها آن پذیری تعمیم امکان مطالعه مورد افراد سایر از

 آمیخته تحقیق طرح از استفاده هدف این به رسیدن برای

 ابتدا ،مطالعه این هدف رو این از .رسید نظر به ضروری

 از بعضی تشریح و ترکیبی آموزش اندازهای چشم شناسایی

 سپس و متخصصان با مصاحبه طریق از آن یها جنبه

 در اندازها چشم این مورد در مطالعه مورد افراد از نظرخواهی

 از اصفهان پزشکی علوم دانشگاه یادگیری -یاددهی های فعالیت

 از یک کدام تحقیق جامعه که این نهایت در و پرسشنامه طریق

 بیشتری اولویت دارای را ترکیبی آموزش انداز چشم یها حیطه

 .، بوددانند می



کارروش
 آمیخته تحقیق، روش .بود مقطعیو  توصیفی حاضر پژوهش

 Mixed) آمیخته یها پژوهش .بود اکتشافی نوع از و

methods design) ترکیب از استفاده با که هستند مطالعاتی 

 .رسند می انجام به کیفی و کمی تحقیق یها روش وعهممج دو

 Mixed methods) اکتشافی آمیخته تحقیق یها  طرح در

design exploratory)، درباره یابی زمینه صدد در پژوهشگر 

 گردآوری به ابتدا منظور این برای .باشد می نامعین موقعیت

 توصیف به را او مرحله این انجام .پردازد می کیفی یها داده

 این از استفاده با .کند می هدایت پدیده از شماری بی یها جنبه

 بروز درباره ییها فرضیه بندی صورت امکان اولیه، شناسایی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 اول شمارهدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله

99 

 بعدی، مرحله در آن، از پس .شود می فراهم مطالعه مورد پدیده

ها  فرضیه کیفی، یها داده گردآوری طریق از تواند می پژوهشگر

 یها طرح نوع این در بنابراین .دهد قرار بررسی مورد را

 عالوه .شود می داده بیشتری اهمیت کیفی یها داده به آمیخته،

 سپس و کیفی یها داده ابتداها  داده گردآوری توالی در ،آن بر

 مبنای بر پژوهشگر باالخره .شوند می گردآوری کمی یها داده

 که دارد آن بر سعی کیفی، یها داده از حاصل یها یافته

 میسر راها  یافته پذیری تعمیم تا کند گردآوری را کمی یها داده

 (.31-32) سازد

 و علمی تأهی اعضای کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه

 آخر سال سه دانشجویان و (ناپیوسته) دکتری مقطع دانشجویان

 وها  رشته در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پیوسته دکتری

 1291-91 تحصیلی سال در مرد و زن از اعم مختلف های گروه

 از نفر 113 و علمی تأهی اعضای از نفر 29 تعداد. شد می

 تحقیق برای ای طبقه تصادفی گیری نمونه اساس بر دانشجویان

 ترکیبی ترکیبی، آموزش که این به توجه با .شدند انتخاب کمی

 این انتخاب است حضوری و مجازی آموزش روش دو از

 روش دو هر از اعضا این برخورداری دلیل به پژوهش جامعه

 آگاهی و تحصیلی دوران طول در حضوری و مجازی آموزش

 .بود موجود وضع به نسبت آنان

 دو در حاضر پژوهش ،تحقیق طرح به توجه با رو این از

 تحقیق، ادبیات به مراجعه با اول مرحله در .گرفت انجام مرحله

 نیمه عمیق یها مصاحبه انجام و ای کتابخانه مطالعات

 علمی تأهی اعضای بین از که متخصصان با ساختاریافته

 از یک هر به مربوط یها گویه (کیفی روش) شدند انتخاب

 های فرصت و تهدیدها و درونی بعد در ضعف قوت، نقاط

 این انتخاب .گردید استخراج بیرونی بعد در ترکیبی آموزش

 دروس تدریس مقاله، نگارش در آنان باالی تجربه دلیل به افراد

 .بود حضوری و مجازی های آموزش زمینه در کاری تجربه و

 آنان از فردی صورت به که دبو نفر 11 افراد از دسته این تعداد

 انجام برای .آمد عمل به ساختاریافته نیمه عمیق یها مصاحبه

 از نامه، ارسال طریق از متخصصان، شناسایی از پس مصاحبه

 صورت به و آمد عمل به دعوت پژوهش در شرکت برای آنان

 ضعف، قوت، نقاط درباره ساختاریافته نیمه روش به و فردی

 الؤس 3 توسط ترکیبی آموزش کاربست های فرصت و تهدیدها

 .ها مصاحبه شد آن با ندبود پژوهش اهداف بر مبتنی که باز

 اجازه کسب باها  مصاحبه متن ،ها مصاحبه اعتبار افزایش برای

 به شدن پیاده از پس و ضبط اطالعات فناوری متخصصان از

 اصالحی نظرات .شد ارسال آنان برای مکتوب صورت

 گزارش در مصاحبه، گزارش مطالعه از پس شوندگان مصاحبه

 .گردید اعمال نهایی

 و کدگذاری روش از نیزها  داده تحلیل و تجزیه برای

 از مورد چند ابتدا که ترتیب بدین ؛شد استفاده بندی مقوله

 شده تعیین یها مقوله اساس بر و شد مطالعه دقت بهها  مصاحبه

 که مواردی در. شد کدگذاری تحقیق ادبیات در

 کدگذاری در که بودند کرده اشاره موردی به شوندگان مصاحبه

 مرور از پس .گردید می اضافه جدیدی کد نداشت، وجود

 مطالب وها  مقوله بودن مناسب از اطمینان کسب و مجدد

 .گردید استخراج مقوله هر فراوانی مقوله، هر به یافته اختصاص

 هم پژوهش روش به توجه باها  مصاحبه از حاصل یها یافته از

 پژوهش اهداف راستای در گویی پاسخ برای مستقل صورت به

 .شد استفاده پرسشنامه ساخت برای هم و

 ساخته محقق پرسشنامه یک، (کمی روش) دوم مرحله در

 در شد ساخته اول مرحله از آمده دست به نتایج اساس بر که

 دانشگاه دکتری مقطع دانشجویان و علمی تأهی اعضای بین

 گرفته کار به پرسشنامه .گردید توزیع اصفهان پزشکی علوم

 قوت نقاط ،الؤس 2 با فردی مشخصات شامل بخش 5 در شده

 کاربست ضعف نظاط گویه، 11 با ترکیبی آموزش کاربست

 ترکیبی آموزش کاربست های فرصت، گویه 7 با ترکیبی آموزش

 در و گویه 6 با ترکیبی آموزش کاربست تهدیدهای و گویه 9 با

 طیف از گذاری ارزش برای که گردید تنظیم گویه 25 در کل

 هر به وزنی میانگین تعیین برای و شد استفاده لیکرت مقیاس

 متوسط ،3 = کم ،1 = کم خیلی ) عددی ارزشها  هگزین از یک

 عدد اساس این بر .شد داده (5 = زیاد خیلی ،3 = زیاد ،2 =
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 برای .شد گرفته نظر در مقیاس وزنی میانگین عنوان به 5/2

 در و تدوین پژوهشگر توسط االتؤس پرسشنامه روایی تعیین

 نمونه روی بر یدأیت از پس و گرفت قرار نظران صاحب اختیار

 اجرا دانشجویان از نفری 21و علمی تأهی اعضای از نفری 11

 در مفهومی و ویرایشی اشکاالت و نواقص رفع از پس وشد 

 آلفای ضریب از پایایی تعیین برای .شد توزیع نمونه افراد بین

 تعیین 99/1 پرسشنامه پایایی ضریب که شد استفاده نباخوکر

 .شد

 آمار از پرسشنامه، از حاصل یها داده توصیفی تحلیل برای

 های آزمون از و (معیار انحراف و میانگین) شامل توصیفی

 یبندتیاولو برای و متغیره تک و Student-t استنباطی

 Hotelling آزمون از یبیترک آموزش اندازچشم یها مؤلفه

 16 نسخه SPSS افزارنرم قیطر از آن جینتا که شد استفاده

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL ) تجزیه و

 .شد تحلیل



هایافته
 یها یافته (اکتشافی آمیخته روش) تحقیق طرح به توجه با

 کیفی بخش .شود می ارائه کمی و کیفی بخش دو در پژوهش

 از حاصل نتایج کمی بخش در و عمیق یها مصاحبه نتایج

  .شود می آوردهها   پرسشنامه

 کیفی یها هیافت :الف

 ساخت برایها  مصاحبه از آمده دست به نتایج بیشتر

 شدن مشخص ضمنها  مصاحبه این در .شد استفاده پرسشنامه

 مشخصها  حیطه از یک هر برای مختلف یها گویه ،ها حیطه

 روش از بخش این یها داده تحلیل و تجزیه برای که گردید

 متخصصان آن، بر عالوه .شد استفاده بندی مقوله و کدگذاری

 را مختصری توضیح که پرداختندها  حیطه بعضی تشریح به

 :.جمله از طلبد، می

 به رو روند شوندگان مصاحبه کلیه :آموزشی وری بهره -

 زمینه در و کردند ترسیم ترکیبی های آموزش برای را رشدی

 بسیار پزشکی علوم در آموزش این کاربست انداز چشم

 یادگیری شوندگان مصاحبه کلیه اعتقاد به .بودند بین خوش

 باعث و دارد پی در را توجهی قابل پذیری انعطاف ترکیبی

 از استفاده با توانند می فراگیرانکه  راچ ؛شود می زمان ذخیره

 دسترس در موقع چه و کجا در یادگیری و یاددهی مواد که این

 .کنند فراهم را خود مطالعه شرایط باشد،

 از نفر سه دیدگاه از :تعامالت کیفیت بهبود -

 تعامل فراگیران ترکیبی آموزش طریق از شوندگان مصاحبه

 الکترونیکی یادگیری طریق از خود مدرسان با را منظمی

 از که سازد می قادر را آنان منظم تعامل این .داشت خواهند

 مواد از توانند نمی که را چیزی هر سازی روشن و مباحثه طریق

 .فراگیرند تعاملی صورت به کنند درک یادگیری و یاددهی

 از نیمی اعتقاد به :یادگیری فرایند در بیشتر مشارکت-

 زمانی در تنها نه ترکیبی آموزش در فراگیران شوندگان مصاحبه

 بیشتر شود، می اضافه حضوری یها دوره به برخط جلسات که

 همان به ها آن رضایت و تعامالت بلکه گرفت، خواهند یاد

 موجب تعاملی برخط های فرصت .کند می پیدا افزایش نسبت

 آمادگی توانمندسازی و فراگیران به یادگیری منابع بهتر معرفی

 .گردد می یادگیری اهداف به دستیابی در موفقیت برای آنان بهتر

 از نفر هفت :حسی چند یادگیری تجربیات -

 ترکیبی آموزش طریق از که بودند معتقد شوندگان مصاحبه

 دست یادگیری در حسی چند تجربیات به توانند می فراگیران

 تواند می زمان هم شنیدن و دیدن آنان، دیدگاه از .کنند پیدا

 یادسپاری به در حافظه عملکرد بهبود و درک یارتقا موجب

 آموزش در شنیداری و دیداری حس پیوند .شود پزشکی موارد

 در خصوص به دهد ارائه توانمند محتوایی تواند می ترکیبی

 و دیداری مواد دو هر شامل آموزشی موضوع که مواقعی

 .باشد شنیداری

 که روشنی اندازهای چشم کنار در شوندگان مصاحبه کلیه اما

 که بودند معتقد کردند، ترسیم ترکیبی آموزش کاربست برای

 :جمله از .است روبرو نیز تهدیدهایی وها  ضعف با آموزش این

 از نفر شش دیدگاه از :ها ولیتؤمس و ها نقش مدیریت

 حضوری درس کالس در یادگیری خالف بر شوندگان مصاحبه
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 آموزش در دارد، وجود یاددهنده یک معمولبه طور  آن در که

 هر که باشند، داشته حضور گوناگونی افراد است ممکن ترکیبی

 عهده به ترکیب فرایند در را نقش یک یا و وجه یک کدام

 ها ولیتؤمس وها  نقش این از کدام هر هماهنگی که گیرند می

 .است نیازمند توانمندی مدیریتی نظام به

 شوندگان مصاحبه کلیه دیدگاه از :ساختی زیر لیمسا -

 .است ترکیبی آموزش برای بزرگ تهدیدی ساختی زیر لیمسا

 ساخت، زیر که بود باور این بر 9 شماره فرد مثال برای

به طور  که چرا .کند می محدود را محتوا ارائه های انتخاب

 برای دسترس قابل توانمند شبکه و کافی باند پهنای معمول

  (.1291 آبان ،9 شماره فرد ) نداریم ویییوید کامل اجرای

 بودن هزینه پر بر شوندگان مصاحبه از نفر سه :مالی لیمسا -

 تعامالت ایجاد آنان دیدگاه از .کردند اشاره ها هدور این اجرای

 شخصی سرعت بر منطبق قوی یها رسانه کاربرد و بیشتر

 به نیاز است ممکن ترکیبی آموزش برنامه در فراگیران

 هفته چندین و محتوا ارائه برای ساعت هر در باال یها هزینه

 .باشد داشته توسعه برای زمان

 از نیمی دیدگاه از :سنت و فرهنگی لیمسا -

 لیمسا ترکیبی، آموزش در مشکل ترین مهم شوندگان مصاحبه

 سرعت آنان اعتقاد به .است مجازی محیط به مربوط فرهنگی

 از یکی اعتقاد به .است متفاوت فراگیران کردن تایپ

 دیگران از کندتر که فراگیرانی از برخی" شوندگان مصاحبه

 و التؤاس ارائه در خیرأت علت به است ممکن هستند

 که چرا .شوند گشتگی گم و پرتی حواس دچار خود یها پاسخ

 این سنتی، های کالس در حضور به عادت علت به طرفی از

 هنوز دیگر طرف از و گردد آنان ناراحتی موجب آموزشی شیوه

 و اطالعاتی یها فناوری بر کامل تسلط استادان از بسیاری هم

 اجرای مقابل در است ممکن دلیل همین به و ندارند ارتباطی

  (.1291 آبان ،3 شماره فرد) ".کنند مقاومت آموزش این

 تن پنج :ها دوره این اجرای و طراحی لیمسا بودن بر زمان -

 نمایش صفحه ساختن که بودند معتقد شوندگان مصاحبه از

 با پاورپوینت محیط در دوتایی اسالیدهای وسیله به تواند می

 صورت گرافیکی عناصر ساختن یا و افزارها نرم از استفاده

 و است گیر وقت اوقات از بسیاری در فرایند این البته": گیرد

 فرد)" .باشد دشوار تواند می باشد، داشته نیاز ویرایش به اگر

 به نیاز ثرؤم ترکیبی آموزش طرفی از "،(1291آبان ،9 شماره

 حضور به نیاز الکترونیکی یادگیری رهبران .دارد مناسب اجرای

 شماره فرد) ".دارند جدید ترکیبات و مداوم تولید تجارب، در

 توجه باید شوندگان مصاحبه از نفر دو اعتقاد به .(1291 آبان ،6

 یادگیری رویدادهای از مرکب یادگیری، فرایند که داشت

 و کرد تفکیک هم از را یادگیری عناصر باید و است بسیاری

 هر برای تواند می چندگانه ارائه های روش که داشت توجه

 یادگیری حل راه طراحی بنابراین .شود برده کار به معین عنصر

 .است چندگانه مالحضات رعایت با پیچیده تعهد یک ترکیبی

 ندارد وجود بهینه ترکیبات هم هنوز" یک شماره فرد دیدگاه از

 به که قالبی به راجع گیری تصمیم مورد در خاصی نظر هیچ و

 وجود باشد دیگری از برتر ترکیبی آموزش در ذاتی طور

  (.1291 آبان ،1 شماره فرد) ".ندارد

 کمی یها  هیافت :الف

 و تجزیه مورد پرسشنامه 123 شده، ارسال پرسشنامه 131 از

 طرح به توجه با (.دهی پاسخ درصد 12/95) گرفت قرار تحلیل

 نتایج پذیری تعمیم جهت (اکتشافی آمیخته روش) تحقیق

 از یک هر داری یمعن سطح کردن مشخص و کیفی یها داده

 از ترکیبی آموزش های فرصت و تهدیدها ضعف، قوت، نقاط

 آزمون و (معیار انحراف و میانگین) توصیفی آمار یها شاخص

 دو یها دیدگاه تفاوت بررسی برای و متغیره تک t استنباطی

-Student آزمون از انیدانشجو و یعلم أتیه اعضای جامعه

t  آزمون از ها مؤلفه از کی هر یبندرتبه یبرا تینها در وو 

Hotelling شد استفاده. 

 1 جدول درها  گویه از یک هر داری یمعن تعیین یبرا

 3 جدول در و درونی بعد در ها ضعف و ها قوت یها   حیطه

 تکt  آزمون از بیرونی بعد در تهدیدها و ها فرصت یها حیطه

 .است مشاهده قابل که شد استفاده متغیره
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 (تک متغیره tآزمون ) 5/2 فرضی میانگین با دکتری دانشجویان و علمی تیأه اعضای دیدگاه از ترکیبی آموزش یها ضعف و ها قوت یها حیطهمقایسه . 1 جدول

 دکتری دانشجویان علمی هیات اعضای ها  هگوی ها حیطه

 Pمقدار  tمقدار  معیار انحراف میانگین Pمقدار  tمقدار  معیار انحراف میانگین

  < 111/1 13/19 52/1 79/3  < 111/1 3/13 22/1 25/3 متنوع اشکال به یادگیری ها قوت

  < 111/1 53/13 3/1 29/3  < 111/1 95/13 35/1 29/3 دانشجو نیاز مبنای بر آموزش

  < 111/1 91/31 36/1 97/3 < 111/1 7/13 66/1 26/3 زمان هم غیر و زمان هم تعامل

 فرایند در پذیری انعطاف

 یادگیری -یاددهی

53/3 3/1 99/16 111/1 >  65/3 23/1 15/19 111/1 >  

 یک عنوان به معلم نقش

 کتننده تسهیل

29/3 65/1 97/13 111/1 >  97/3 39/1 3/1- 17/1 

 در خودانگیختگی ایجاد

 فراگیران

39/3 35/1 13/17 111/1 >  99/3 35/1 92/33 111/1 > 

  < 111/1 19/13 67/1 31/3  < 111/1 31/31 3/1 93/3 روز دانش به دسترسی

  < 111/1 11/17 39/1 33/3  < 111/1 91/13 72/1 29/3 یادگیری راهبردهای بهبود

  < 111/1 16/13 39/1 3/3 39/1 -52/1 71/1 21/2 درست ارزشیابی

  < 111/1 91/13 33/1 35/3 3/1 -2/1 93/1 39/2 صحیح های فعالیت تشویق

  < 111/1 13/16 13/1 53/3 < 111/1 3/9 33/1 91/2 مدیریتی موانع ها ضعف

  < 111/1 71/17 65/1 69/3  < 111/1 51/7 29/1 53/2 مدرسان آمادگی عدم

  < 111/1 92/16 99/1 61/3 111/1 15/9 6/1 93/2 موسسات آمادگی عدم

 111/1 39/2 37/1 57/2  < 111/1 91/15 53/1 97/2 فراگیران آمادگی عدم

 111/1 9/9 73/1 13/3  < 111/1 19/12 2/1 39/3 ساختاری و فنی مسائل

 درس طرح به مربوط لیمسا

 محتوا و

91/2 37/1 96/7 111/1 > 79/3 79/1 29/1- 17/1 

 31/1 -39/1 6/1 95/1 11/1 2/7 55/1 92/2 ترکیب بهترین انتخاب

 از که ددا نشان متغیره تک t آزمون نتایج 1 جدول به توجه با

 کلیه در ترکیبی آموزش های قوت علمی تأهی اعضای دیدگاه

 های فعالیت تشویق و درست ارزشیابی گویه دو جز بهها  گویه

 بود تر کوچک 15/1 سطح در جدول بحرانی مقدار از صحیح،

 دکتری دانشجویان دیدگاه از همچنین. ندبود دار یمعن بنابراین و

 کننده  تسهیل عنوان به معلم نقش گویه جز بهها   گویه کلیه

 .بود دار یمعن

 تأهی اعضای دیدگاه از ترکیبی آموزش یها ضعف مورد در

 دانشجویان دیدگاه از اما بودند دار یمعنها  گویه کلیه علمی

 و محتوا و درس طرح به مربوط لیمسا گویه دو دکتری

 دار یمعنها  گویه و سایرنبودند دار یمعن ترکیب بهترین انتخاب

.بودند
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 دانشجویان و علمی تهیأ اعضای دیدگاه از ترکیبی آموزش تهدیدهای و ها فرصت یها حیطه داری یمعن تعیین برای متغیره تک t آزمون و میانگین :3 جدول

 5/2 فرضی میانگین با دکتری

 دکتری دانشجویان علمی هیات اعضای  ها  گویه ها  حیطه

 Pمقدار  tمقدار  معیار انحراف میانگین Pمقدار  tمقدار  معیار انحراف میانگین

  < 111/1 72/13 16/1 71/3  < 111/1 9/33 15/1 99/3 اثربخش آموزش ها فرصت

  < 111/1 97/13 19/1 75/3  < 111/1 69/12 61/1 61/3 خالق یادگیری های فرصت

 و ملیعات یها برنامه

 مشترک همکاری

95/3 16/1 19/19 111/1 >  95/3 33/1 71/9- 92/1 

 منابع به دسترسی امکان

 فراتر درسی

92/3 32/1 91/19 111/1 >  19/3 19/1 96/13 111/1 >  

 111/1 65/12 71/1 6/3  < 111/1 29/17 9/1 71/3 محور لهأمس آموزش ایجاد

 111/1 77/12 29/1 63/3  < 111/1 91/13 19/1 76/2 زمان مدیریت

 مستقل یادگیری بین تعادل

 خودهدایتگرایانه و

57/3 11/1 33/16 111/1 >  36/2 9/1 33/9- 111/1 

 77/1 -5/7 59/1 91/3  < 111/1 95/16 31/1 63/3 اثربخش انسانی تعامالت

 67/1 9/12 31/1 3/99 53/1 -73/9 65/1 11/2 هزینه اثربخشی

 زمینه در قوانین وجود عدم تهدیدها

 ترکیبی آموزش

61/2 19/1 3/9 111/1 >  55/3 19/1 97/16 111/1 

  < 111/1 27/13 39/1 67/2 11/1 11/11 33/1 9/2 زمان و آموزش به نیاز

 بین تعادل ایجاد به نیاز

 موجود وضع وها  ینوآور

31/3 19/1 27/15 111/1 >  21/2 93/1 63/7- 96/1 

 111/1 19/16 71/1 51/3  < 111/1 39/9 13/1 66/2 فرهنگی یها یسازگار

 با داشتن کارو  سر

 دیجیتالی موضوعات

11/3 33/1 71/13 111/1 >  67/3 95/1 79/7- 29/1 

  < 111/1 72/12 3/1 97/2  < 111/1 12/15 17/1 19/3 آموزشی متمرکز نظام

که  ددا نشان متغیره تک t آزمون نتایج 3 جدول به توجه با

 آموزش های فرصت کلیه علمی تأهی اعضای دیدگاه از

 و بود تر کوچک 15/1 سطح در جدول بحرانی مقدار از، ترکیبی

 دکتری دانشجویان دیدگاه از همچنین. ندبود دار یمعن بنابراین

 تعادل مشترک، همکاری و ملیعات یها برنامه گویه سه جز به

 انسانی تعامالت و خودهدایتگرایان و مستقل یادگیری بین

 های فرصت عنوان بهها  گویه مابقی نبودند دار یمعن که اثربخش

 ترکیبی آموزش تهدیدهای مورد در .شد تلقی ترکیبی آموزش

 اما بودند دار یمعنها  گویه کلیه علمی تأهی اعضای دیدگاه از

 بین تعادل ایجاد به نیاز گویه دو دکتری دانشجویان دیدگاه از

 موضوعات با داشتن کارو  سر و موجود وضع وها  نوآوری

 دار یمعنها  گویه سایر اما نشد تلقی تهدید عنوان به دیجیتالی

 .بود

 و علمی تأهی اعضای یها دیدگاه تفاوت تعیین برای اما

 و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط با رابطه در دانشجویان

 Student-t آزمون از ترکیبی آموزش کاربست تهدیدهای

 .شود می مالحظه 2 جدول در آن نتایج که شد استفاده
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 ترکیبی آموزش انداز چشم یها حیطه خصوص در دکتری دانشجویان و علمی تأهی اعضای یها دیدگاه مقایسه :2 جدول

 

 

 Pمقدار  tمقدار  دکتری مقطع دانشجویان علمی هیات اعضای

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

33/3 ها قوت  61/1  26/3  31/1  95/9 311/1 

97/2 اه ضعف  36/1  73/2  59/1  32/5 111/1 

33/3 ها فرصت  63/1  19/3  9/1  73/11 111/1 

96/2 تهدیدها  22/1  76/2  9/1  31/7 119/1 



 در دار معنی اختالف وجود عدم از حاکی 2نتایج جدول 

 و علمی تأهی اعضای نظرات از آمده  دست به یها میانگین

 از .است بوده ترکیبی آموزش قوت نقاط مورد در دانشجویان

 تأهی اعضایهای  نمره  میانگین در دار معنی اختالف سویی

 و ها فرصت ضعف، نقاط مورد در دانشجویان و علمی

 نمرات میانگینشت و دا وجود ترکیبی آموزش تهدیدهای

 تهدیدهای و ها فرصت ها، ضعف حیطه در علمی تأهی اعضای

  .بود بیشتر دانشجویان نمرات میانگین از ترکیبی آموزش

 ترکیبی آموزش انداز چشم یها حیطه بندی رتبه برای

 دیدگاه از که این و (تهدیدها و ها فرصت ها، ضعف، ها قوت)

 ها طهیح از کدام هر تیاولو دانشجویان و علمی تأهی اعضای

 در آن جینتا که شد استفاده Hotelling آزمون از است چگونه

 .شود یم مالحظه 3 جدول


 دانشجویان و علمی تأهی اعضای دیدگاه از ترکیبی آموزش انداز چشم یها حیطه بندی رتبه برای هتلینگ آزمون. 3 جدول

 Pمقدار  آزمون نتیجه معیار انحراف میانگین متغیرها علمی تأهی اعضای

 63/1 33/3 ها فرصت -1 

31/11  111/1 > 

 61/1 33/3 ها قوت -3 

 22/1 96/2 دهایتهد -2 

 36/1 97/2 ها ضعف -3 

 معناداری سطح آزمون نتیجه معیار انحراف میانگین متغیرها دکتری دانشجویان

 31/1 26/3 ها قوت -1 

912/2  111/1 > 
 9/1 19/3 ها فرصت -3 

 59/1 73/2 دهایتهد -2 

 9/1 76/2 ها ضعف -3 



 از حاکی هتلینگ آزمون 3 جدول یها یافته اساس بر

 داد که نشانشت و داها  ازحیطه یک هر یها رتبه داری یمعن

 کاربست انداز چشم یها حیطه زمینه در علمی تأهی اعضای

 و تهدیدها ها، قوت ها، فرصت ترتیب به ترکیبی آموزش

 از حاکی هتلینگ آزمون همچنین .اند داده اولویت را ها ضعف

 دانشجویان دیدگاه ازها  حیطه از یک هر یها رتبه داری یمعن

 یها حیطه ترتیب به دانشجویان کهشت و نشان داد دا دکتری

 .اند داده اولویت را ها ضعف و تهدیدها ها، فرصت ها، قوت
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گیرینتیجهوبحث
 دنبال به همواره پزشکی آموزش مراکز که این به توجه با

 یها روش سایر مقابل در که اند بوده آموزشی یها روش

 آن از و باشد برخوردار باالتری اثربخشی و کارایی از آموزشی

 حد تا انسانی یها جنبه به عنایت با ترکیبی آموزش که جا

 از است کرده برطرفرا  دور راه از آموزش منفی نکات زیادی

 آمیخته تحقیق روش از استفاده با حاضر پژوهش رو این

 ریزی برنامه اندازهای چشم شناسایی هدف با و اکتشافی

 علوم دانشگاه در SWOT الگوی اساس بر ترکیبی آموزش

 بعد در که داد نشان تحقیق نتایج .شد انجام اصفهان پزشکی

 کلی طور به تواند می ترکیبی آموزش فرصت، و قوت نقاط

 تعامالت، نوع آموزش، شیوه یادگیری، اشکال در را تغییراتی

ه ب یها یافته .باشد داشته یادگیری راهبردهای و معلم نقش

 و قوت نقاط انداز چشم زمینه در پژوهش این از آمده دست

 -یاددهی های فعالیت در ترکیبی آموزش کاربست های فرصت

 ،(6) طبسی و سعیدپورتوسط  شده انجام تحقیقات با یادگیری

So  وBrush (7) و Brown (9) بر آموزش خصوص در 

 ،آنان های تفاوت به توجه و فراگیران یها نیاز اساس

Harrington و (9) همکاران و Sung در (11) همکاران و 

 یها محیط در فراگیران مشارکت و تعامالت بهبود خصوص

 راهبردهای بهبود مورد در Carman (11) ترکیبی، آموزش

 در Rovai (13) ترکیبی، آموزش در فراگیران یادگیری

 ،ها طمحی این در یادگیری فرایند در پذیری انعطاف خصوص

Owston وری بهره و اثربخشی مورد در (12) همکاران و 

 همچنین پژوهش نتایج .بود همسو ترکیبی آموزش درها  هزینه

 آموزش که ییها فرصت و قوت نقاط کنار در که داد نشان

 مانند تهدیدهایی وها  ضعف با کند فراهم تواند می ترکیبی

 فراگیران، و مدرسان ،سساتؤم آمادگی عدم مدیریتی، موانع

 یها سازگاری و قوانین وجود عدم ساختاری، و فنی لیمسا

 .است رو به رو بودن بر زمان و آموزش به نیاز، فرهنگی

 توسط شده انجام تحقیقات با راستا هم آمده  دسته ب یها یافته

 آمادگی عدم خصوص در (16)نیا  مقدس رستم و خانقاه قنبری

 (3، 5) همکاران و ذوالفقاری یها پژوهش خالف بر و مدرسان

 .بود آموزشی شیوه این با مدرسان مثبت نگرش خصوص در

 و مدرسان آگاهی میزان در تفاوت دلیل به تواند می اختالف این

 دسته ب یها یافته همچنین .باشد پژوهش زمینه در تفاوت

 و همکاران Chu Yeh تحقیقات با تهدیدها زمینه در آمده 

 آموزش در کننده شرکت افراد آمادگی عدم خصوص در ،(19)

 و سنتی های روش از ترکیب بهترین انتخاب منظور به ترکیبی

 نیاز خصوص در (15) همکاران و Lopez Perez مجازی،

 بر زمان وها  محیط این در مدرسان و کنندگان شرکت آموزش به

 خصوص در ،(12) همکاران و Owston آن، طراحی بودن

 سازمانی های حمایت به ترکیبی آموزش یها محیط داشتن نیاز

 .شتدا خوانی هم مدیریتی، و

 در علمی تأهی اعضای و دانشجویان دیدگاه بین سویی از

 داری یمعن اختالف تهدیدها، و ها فرصت ضعف، نقاط زمینه

 اعضای برایها  حیطه این آمده  دسته ب میانگین .شتدا وجود

 دلیل به تواند می که بود بیشتر دانشجویان به نسبت علمی تأهی

 به نسبت آنان بیشتر آگاهی میزان و ای زمینه اطالعات

 و خانقاه قنبری پژوهش راستای در نتیجه این. باشد دانشجویان

 اطالعات و آگاهی ،سن بین دادند نشان کهنیا بود  مقدس رستم

 .(16) دارد وجود دار معنی ارتباط ای زمینه

 یها لفهؤم از یک هر بندی رتبه برای پژوهش این در

 از یک هر به اولویتی چه پژوهش جامعه که این و چهارگانه

 آزمون از دهند یم ترکیبی آموزش انداز چشم های     حیطه

Hotelling شرکت کلیه نظر از داد، نشان که شد استفاده

 تواند می که هایی فرصت و قوت نقاط پژوهش این در کنندگان

 ضعف نقاط از شود فراهم ترکیبی آموزش کاربست صورت در

 نکته این بیانگر پژوهش نتیجه این .است بیشتر آن تهدیدهای و

 آموزش کاربست صورت در که کمبودهایی با وجود کهبود 

 به نسبت تحقیق این در کنندگان شرکت اما دارد، وجود ترکیبی

 بسیار پزشکی علوم در آموزش این کاربست انداز چشم

 گوناگونی های روش به افراد آنان عقیده به .هستند بین خوش
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 کار به را مختلفی یها رسانه مختلف، افراد و گیرند می یاد

  .گیرند می

 صورت در ترکیبی آموزش شد بحث که طوری همان اما

 ،سساتؤم آمادگی عدم قبیل از تهدیدهایی و ها ضعف با کاربرد

 و آموزش به نیاز، فرهنگی یها سازگاری فراگیران، و مدرسان

و از  .است رو به رو ،ها دوره این طراحی فرایند بودن بر زمان

که ( آمیخته اکتشافی)طرفی باتوجه به طرح تحقیق این پژوهش

در آن اولویت با جنبه کیفی است لذا بر اساس این یافته ها در 

 آمادگی زمینه در کهجهت رفع این چالشها پیشنهاد می شود 

 ای رایانه سواد توسعه آموزش، این اجرای جهت جانبه همه

 استفاده یها شاخصه ترین مهم از یکیکه  استادان و دانشجویان

، تالش است ارتباطات و اطالعات فناوری از مناسب و بهینه

 از پس و شود می آغاز اطالعاتی پایه سواد از توسعه این .شود

 های مهارت افزایش و محور اندیشه سازی ظرفیت به آن

 آموزشی یها دوره بایدبنابراین  .رسد می ارتباطی و اطالعاتی

 و جدید یها مهارت با فراگیران و استادان آشنایی برای مختلفی

ها   دوره این .شود طراحی درسی واحدهای طراحی فرایند بهبود

 زمینه این در متخصص افراد سایر با همکاری و آشنایی شامل

 بر عالوه بنابراین .شود می کاربردی یها مدل بهترین معرفی و

 با مرتبط افراد سایر تا است الزم ،آموزشی یها دوره گذراندن

 نخستین طی در آموزش یها دوره طراحان همچنین و فناوری

 درد بای ،این بر عالوه .نمایند حمایت استادان از آموزشی ترم

 و انتظارات مدیریت همچون دیگری مواردها  دوره این

 در بهتر تعامل برخط، محیط در دانشجویان یها خواسته

 نظر در برخط یادگیری و آموزش اصول دیگر و برخط آموزش

 آموزش از استفاده و فعالیت ادامه الزمه همچنین .شود گرفته

 آن با بودن راحت و فناوری با دانشجویان آشنایی ترکیبی،

 سنتی یها کالس کنار درها  دانشگاه تا باشد قرار اگر .است

 توانایی از باید کنند، تهیه نیز برخط آموزش یها برنامه خویش،

 الزم اساس این بر .باشند مطمئن خود دانشجویان قابلیت و

 ها آن فنی موانع کردن برطرف برای دانشجویان از تا است

 از پیش باید فناوری با دانشجویان آشنایی برای .شود حمایت

 آموزشی یها دوره ترکیبی، و برخط آموزشی دوره هر آغاز

 آموزش مورد، این در دیگر راهکار .کرد طراحی را الزم

 یها بحث است قرار اگر .است کار حین فناوری یها مهارت

 را تمرینی ابتدا همان از باید شود، استفاده زیاد الکترونیکی

 رفع برای همچنین .آورد فراهم دانشجویان آشنایی برای

 و کیدأت منظور به مدیریتی یها حمایت تا است الزم تهدیدها

 در .شود انجام ترکیبی آموزش محیط متغیر یها نقش بر توجه

 اجرایی، یها سیاست راهبردها، اهداف، تا است الزم حقیقت

 بهها  برنامه کیفیت ارزیابی یها شیوه و عملیاتی یها برنامه

 عدم کارشناسان، دیدگاه از .شود تدوین و تهیه خوبی

 .است ترکیبی آموزش در اصلی خطر درست، ریزی برنامه

 این به .دارد موفق یها برنامه در اساسی نقش درست، طراحی

 طراحی اصول مبنای بر باید ترکیبی آموزش برنامه منظور

 ترکیبی آموزش یها محیط طراحی دربنابراین  .باشد آموزشی

 ای، رسانه چند محیط با مرتبط درسی منابع سازی غنی به باید

 شیوه در پذیری انعطاف ایجاد محور، فراگیر آموزش بر کیدأت

 زمان تنظیم مکان، هر در آموزش شرایط کردن مهیا و آموزش

 ملأت درس، تکرار امکان، کس هر شخصی زندگی مبنای بر

 از استفاده امکان ایجاد همچنین و علمی مباحث بر بیشتر

 اجزای همه که صورتی در .شود توجه دیجیتالی کتابخانه

 به ترکیبی کار راه گیرد، قرار نظر مد آموزشی این طراحی

 به باید پژوهش این در که موضوعی .داد خواهد جواب خوبی

 علوم دانشجویان به آماری جامعه بودن محدود کرد، توجه آن

 قابلبود؛ به همین دلیل نتایج این مطالعه  اصفهان پزشکی

 نکته این ذکر ،دیگر طرف از. نیستها  دانشگاه سایر به تعمیم

 کلیه از نظرخواهی به تنها پژوهش این که است ضروری

 زمینه در موجود یها تفاوت و پرداخت نظر مورد یها نمونه

بررسی  آموزشی گروه اساس بررا افراد  دموگرافیک اطالعات

 .گیرد قرار بررسی مورد نیز جنبه این است الزم بنابراین .نکرد

 زمینه در موجود اندازهای چشم شناسایی به توجه با

 یادگیری -یاددهی یها فعالیت در ترکیبی آموزش ریزی برنامه

 با وجود گرفت نتیجه توان می اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
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 مثبتی های نگرش است، حل قابل که تهدیدها و ها ضعف برخی

 دانشگاه در ترکیبی آموزش های قوت و ها فرصت زمینه در

 آموزش اجرای به توان می که دارد وجود اصفهان پزشکی علوم

 های آموزش روش دو هر فواید از برخورداری و ترکیبی

  .بود امیدوار آینده در حضوری و مجازی

 

سپاسگزاری
 دانشجویان کلیه از دانند میالزم  خود بر محققین خاتمه در

 که پژوهش این در کننده  شرکت علمی تأهی محترم اعضای و

 و دادند یاری تحقیق این در را ما خود، صادقانه یها پاسخ با

 ما مصاحبه جلسه در شرکت با که محترمی استادان از همچنین

.دننمای قدردانی و تشکر نمودند، مند هبهر خود نظرات از را
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