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چکیده
آموزشی هايموقعیتیادگیري در -یاددهیهاي ثیر شگرفی بر فرصتأت،فناوري اطالعات و ارتباطات

بخشی رویکردهاي آموزش مقایسه میزان اثر،از جمله صنعت داشته است. هدف پژوهش حاضر؛گوناگون
آزمایشی قرار شبههايپژوهشدر مجموعه صنعتی بود. این پژوهشهايآموزشالکترونیک و ترکیبی در 

شد. جامعه آماري شامل منابع انسانی پس آزمون با گروه گواه استفاده -از طرح پیش آزموندر آن؛گرفته
گیري نفر به روش نمونه90ح کارشناسی، شرکت هپکو اراك در دو سطح کارشناسی و مدیریتی بود. در سط

در سطح مدیریتی  به علت محدود بودن به سه گروه گمارش تصادفی یافتند. اي انتخاب شدند و تصادفی طبقه
شکلسهبه »لهأحل مس«دوره آموزشی در آغازجراي پژوهش، ابرايافراد، از سرشماري استفاده شد. 

. گروه کنترل همین شدطراحی و سپس بر روي کارشناسان گروه آزمایش اجرا و حضوريترکیبیی،الکترونیک
دوره آموزشی، از مدل طراحی آموزشی سههرطراحی برايگذراندند. حضوريشکلبهدوره آموزشی را 

رضایت فراگیران، رضایت مدیران شامل:گانیه و بریگز استفاده شد. به منظور ارزیابی اثربخشی، سه متغیر وابسته
تجزیه و تحلیل گیري این متغیرها به ترتیب پرسشنامه، مصاحبه و آزمون بود.ابزار اندازهشد.و یادگیري سنجش 

میزان رضایت فراگیران کهنتایج پژوهش بیانگر آن استی و کیفی صورت گرفت. بخش کمنیز در دوهاداده
مدیران فراگیران حاضر ).p>000/0(طور معناداري بیش از دو گروه دیگر استه رویکرد یادگیري ترکیبی باز 

در دوره نیز ابراز رضایت بیشتري از یادگیري ترکیبی در قیاس با دو رویکرد دیگر داشتند. در زمینه یادگیري هم 
میزان یادگیري کارشناسانی که در دوره آموزشی ترکیبی حضور داشتند، بیشتر از سایر دهدمینتایج نشان 

).p>000/0(.هاستدوره
آموزش صنعتی، اثربخشی آموزش.یادگیري الکترونیکی، یادگیري ترکیبی، : کلیديهايواژه

نویسنده مسؤول  
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مقدمه
بیش از هر زمان دیگر هاسازمانامروزه با عنایت به شتاب تغییرات و رقابت فزاینده، 

هاي انسانی به عنوان که سرمایهنظر به اینو کنندمیش کوشبراي کسب نتایج و حفظ خود 
گذاري بر سرمایه،آیندمیشماریک رکن کلیدي براي عملکرد یک شرکت یا سازمان به 

از .)2010، 1(دوماسو هانچیندخواهد داآنان را افزایشوريبهره،هاي انسانیروي سرمایه
آموزش است ( ابطحی و ،گذاري بر روي نیروي انسانیهاي سرمایهزمینهترینمهمجمله 

توسعه ملی و سازندگی صنعتی اساسی در آموزش نیروي انسانی نقش ).1388جعفري نیا، 
سطح دانش، يبه منظور ارتقاگوناگونهاي آموزش در زمینه،به همین دلیل.کندمیایفا

کاري و رفتار کارکنان در هر سازمان در جهت توسعه و تجهیز نیروي انسانی و درمهارت
اجراي ). 1385است(خصالی، برخوردارکارایی بیشتر سازمان از اهمیت باالیی ،نهایت

ت سازمانی و اشود افراد بتوانند متناسب با تغیرآموزش و بهسازي نیروي انسانی سبب می
(درانی و طباخی، بر کارایی خود بیفزایند،ه دادهرا ادامهایشانفعالیتثر ؤمحیط، به طور م

حفظ و رسیدن به خودکفایی و ناوابستگی به تنها درآمد ارزي و برايکشور ما نیز ).1381
به باید،ت کشاورزي و مصنوعات صنعتیاز جمله محصوال؛نیز تکیه بر صادرات غیر نفتی

نتیجهاما امروزه در ؛)1375بدهد(بنداري، بهاي بیشتري نیروي انسانی و بهسازي آن 
با توجه ،در قرن اخیر و همچنینهاتخصصافزون وسعه روزو تهاپیچیدگیافزایش درجه 

واقیتکردن خلّبر و تجویزي بودن، کمزمانبر،سنتی به سبب هزینههايآموزشکهبه این
مورد ،پا افتادههاي پیشغلط بر آموزش به جاي نتایج کسب وکار و تولید برنامهتمرکز 

براي رفع نیازهاي هاآموزشاین نوع )1386(فردانش و کرمی، استانتقاد قرار گرفته 
.کافی نیستهاسازمانکارکنان و اداره امور پیچیده در 

و نظام یادگیري و آموزش هاشیوهگیري از به تدریج به بهرههاسازمان،در این راستا
کردند تا بتوانند همگام با توسعه فناوري، کارکنان و کارمندان خود را از اقدام الکترونیکی 

)؛1387جانی، و علیروز و فعال نگه دارند(البدويانش و مهارت مورد نیاز کارشان بِدنظر

1- Dumas & Hanchane
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افزایش کیفیت :همچون،هاییویژگیبه طوري که امروزه یادگیري الکترونیکی با داشتن 
هاي آموزشی در یادگیري، سهولت دسترسی به حجم باالیی از اطالعات و کاهش هزینه

هاي آموزش سنتی است. در یک بررسی انجام شده در سال حال جایگزین شدن با شیوه
والن استفاده از بعضی از از مسؤدرصد 95، 1توسط انجمن آموزش و توسعه آمریکا2003
.)2003، 2گزارش دادند(الیسهایشانشرکتیادگیري الکترونیکی را در هايشکل

شرکتی و يهاآموزشدرصد ارائه 2003طبق گزارش این انجمن در سال ،همچنین
که در آینده نزدیک به شودمیسازمانی  با استفاده از تکنولوژي، افزایش یافته و تصور 

.)2003، 3(ساگرورشد خود ادامه دهد
امروزه بیش از پیش دغدغه افزایش اثربخشی و هاسازماننکته قابل توجه اینکه، 

). منظور از 4،2007فاکسونهاي آموزشی خود را دارند(ریچی، مویسون و کارایی برنامه
ارائه این ،مشاهده نتایج آموزش در بهبود عملکرد سازمانی و مراد از کارایی،اثربخشی
آموزششیوه ارائه ،مستقیم است. در این میانهاي مستقیم و غیربا کمترین هزینههاآموزش

ثیر خود قرار أاثربخشی را نیز تحت ت،زیادي بر کارایی آموزش سازمانی دارد و البتهثیرأت
کارایی اقتصادي آن بوده ،الکترونیکیهايآموزشرشد سریع هايعلت. یکی از دهدمی

که هاستآموزشاثربخشی این گونه ،ماندمیاي که به قوت خود باقی اما دغدغه؛است
.له اصلی پژوهش حاضر استأاین امر مس

مختلف درك متفاوتی هاينقشدارد و افراد در یادگیري الکترونیکی معانی متفاوتی
اي اصطالح آموزش الکترونیک فرایندها و کاربردهاي گسترده،از آن دارند و به طور کلی

تعاریفی که ترینخالصهو ترینجامع). اما یکی از 1385گیرد(صفا و شعبانعلی،را دربرمی
تعریفی است ارائه داد، توانمیدر مورد یادگیري الکترونیک هادیدگاهاز اشتراك تمامی 

یادگیري الکترونیکی را به عنوان که کندیمانجمن آموزش و توسعه آمریکا ارائه که
آموزش مبتنی بر وب، آموزش مبتنی بر :شامل،یندهافرااز کاربردها و یمجموعه وسیع

1- American Society for Training and Development
2- Ellis
3- Sugrue
4- Richey, Morrisson & Foxon,
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،1روینیدیجیتالی تعریف کرده است (دهاييهمکارو درس مجازي،يهاکالس،رایانه
2005(.

وانند به تمیکه آنهاد نابزارهاي یادگیري الکترونیکی این مزیت را براي کارکنان دار
آموزش الکترونیکی هرکاري را هايتکنولوژيبا کهصورت فردي و گروهی یاد بگیرند

تکنولوژي این امکان را که؛ بیاموزندانجام دهند،که مناسب باشدیدر هر زمان و مکان
براي کارکنان فراهم کرد و گوناگونهايمکانوان آموزش را در تمیکه آوردمیپدید

هاي اضافی از هزینه،از دسترسی آنان به مطالب آموزشی اطمینان حاصل کرد و همچنین
هاي آموزشی آوردن مربی یا فرستادن کارمندان به بیرون از شهر براي فراگیري برنامه

). 2005، 2(دیروین و دیگرانکندمیجلوگیري 
به طور رفتمیانتظار کهحالیدرالکترونیکی و هايآموزشبا وجود تمام مزایاي 

که این دهدمیشان ها نپژوهشاما نتایج ؛سنتی صرف شوندهايآموزشکامل جایگزین 
تعامل انسانی مناسبد و از نبودنخاص خود را دارهايمحدودیتنیز هانوع آموزش

) و 2004، 4همزمان(لیمر بازخورد، تعویق در یادگیري غیردتأخیر،)1993، 3(لوریالرد
. در دنبرمیرنج )2003، 5(لیم و کیمبرخطکمبود انگیزش براي خواندن مواد الکترونیکی 

از ؛ياویژهسنتی نیز داراي مزایاي هايآموزشو با توجه به این که کمبودهاپاسخ به این 
کمک مربی براي فراگیري محتوا و تشویق یادگیري، برقراري ارتباط بین تجارب :قبیل

گذشته و حال فراگیران، سرعت بخشیدن تسهیلگر در فرایند کسب معلومات و دریافت 
امور بسیاري از متخصصان )2001، 6(زنگر و اوهلیناستاز طریق دیگران بازخورد

معتقدند که یادگیري وکنندرا با هم ترکیب گوناگونهايروشدوشنکمیآموزش 
.)2007، 7امید بخش براي حل این مشکالت است( یون و لیميترکیبی رویکرد

1- Derouin
2- Derouin & others
3- Laurillard
4- Lim
5- Lim & kim
6- Zenger & uehlein
7- Yoon & lim
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منظور از یادگیري ترکیبی، ادغام اندیشمندانه یادگیري الکترونیکی و یادگیري چهره به 
یا 2عنوان یادگیري هایبرید). از اصطالحاتی با2007، 1واژن(گاریسون واستچهره

فلسفه ).2010(یراسمو، شودمیجاي یادگیري ترکیبی استفاده ه نیز ب3یادگیري آمیخته
لذا استفاده از ؛گیرندزیربنایی یادگیري ترکیبی این است که همه افراد به یک شیوه یاد نمی

5روزنبرگ). 4،2002(کارمنرسدمیآموزش ضروري به نظر برايگوناگونهايروش

هايتکنولوژيگوناگونهايشکلاز ی) این شکل از یادگیري را به عنوان ترکیب2001(
6و و مربی محور تعریف کرده است. سورنیردرروهايآموزشدهنده یادگیري با افزایش

اي با درس سنتی و محاورههايکالساز ترکیبی) یادگیري ترکیبی را به عنوان 2003(
درس مجازي، ایمیل و هايکالسرام، ديا، سیهايرسانهچند:از قبیل؛نوهايتکنولوژي
.ویدیویی تعریف کرده استهايکنفرانس

تکنولوژي، مرزهاي که با استفاده از آوردمییادگیري ترکیبی این امکان را فراهم 
و شودفیزیکی کالس درس گسترش یافته، دسترسی به محتوا و منابع یادگیري فراهم 

و از این طریقبهبود یابدیادگیرندگانتوانایی مربیان براي دریافت بازخورد از پیشرفت 
به صورت توانندمیدست یافت. یادگیرندگان هاي آموزشی اهداف دورهبه بتوان بهتر 

دوره آموزشی را دوباره تکرار هاياز برنامهییهابخشخودآموز پیشرفت کنند و حتی 
). افزایش بقا2001، 9یوهلین؛ زنگرو8،2006فروزهروزت و؛ 7،2004کنند(برسین

که از طریق استاز دیگر مزایاي یادگیري ترکیبی ،(نگهداري) و بهبود اثربخشی یادگیري
). مزایاي دیگر یادگیري ترکیبی 2004مطالعات تجربی به اثبات رسیده است(برسین،

بهبود)،2009،گراهام؛2006گراهام،بنکو؛2002کول،(دریسترپایینهاي هزینه:عبارتند از
؛ 2006تعامالت(بنکوگراهام،افزایشو)2006دانلی،؛2006پرورش(گراهام،وآموزش

1- Garrison & vaughan
2- Hybrid learning
3- Mixed Mode Learning
4- carman
5- Rosenberg
6- Thorne
7- Bersin
8- Rooset & fraze
9- Zenger & uhelin
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و ییلدیرم،2دلییالیوجلو؛ 1،2009، هوسو، ترتیاکوف، چی و لیهوانگ؛ 2006،گراهام
که یادگیري ترکیبی هم در زمینه صنعت و هم در هاستیژگیوبه دلیل همین ). 2007

آموزشی و مؤسساتدر حال رشد است و بیشتر سرعتزمینه آموزش و پرورش به 
رویکرد یادگیري ترکیبی استفاده ازیرانشانفراگارائه خدمات بهتر به برايهاسازمان

آکیوز )، 2010(4انجام شده توسط آتا کوشيهاپژوهش).3،2009د(بنک و گراهامکننمی
)، کیم و 2007(7پري یرا و همکاران)،2009(6هلیل ابراهیم)،2009(5و سامسا

یادگیري ترکیبی در قیاس موفقیتگویاي) همگی 2005(9)، آیدین و تاسی2004(8چوي
.استآموزش مرسوم يهاروشبا 

در اثربخشی یادگیري الکترونیکی و ترکیبی نقش دارند. خراسانی و پرشماريعوامل 
ثر بر اثربخشی یادگیري ؤ) طی پژوهشی در خصوص بررسی اهمیت عوامل م1390دوستی(

عوامل به ترینمهمالکترونیکی از دیدگاه کارکنان بانک سامان به این نتیجه رسیدند که 
هاي الکترونیکی و مدرس نوع فناوري، محتواي دوره؛هاي یادگیريترتیب کیفیت و شیوه

. هستند
الکترونیکی یادگیريهاي ثر بر اثربخشی برنامهؤ) نیز عوامل م1392هداوند و کاشانچی(

را در چهار دسته فردي، شغلی، سازمانی و آموزشی ذکر نمودند که در هاسازماندر 
عوامل در ذیل عامل ترینهمم،پژوهش انجام شده بر روي کارکنان یک شرکت صنعتی

دانشی و هايتوانمنديآموزشی، اعتقاد به آموزش مداوم، اشتیاق کارکنان به توسعه 
با نیازهاي هادورهنگرش مثبت به یادگیري الکترونیکی؛ در عامل شغلی، تناسب محتواي 

یل در توسعه کیفی مشاغل؛ در ذهادورهروز بودن محتوا و کارایی و سودمندي شغلی، بِ
عامل سازمانی، حمایت مدیریت از آموزش الکترونیکی، همگرایی اهداف آموزش با 

1- Hwang, Hsu, Tretiakov, Chou & Lee
2- Delialioglu & yildirimm
3- Bonk & graham
4- Utku Kose
5- Akyüz, & Samsa
6- HalilIbrahim
7- pereira
8- Kim & choi
9- Aydinc & tasci
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، هادورهراهبردهاي سازمان و فرهنگ مناسب سازمانی و در عامل آموزشی، کاربري آسان 
شناسایی ،موقعبکارگیريبهوکیفیت طراحی وبگاه آموزشی، توجه به صالحیت مدرسان

شدند.
هفت اصل را براي یادگیري الکترونیکی ،مطالعه خوداساسبرچیکرینگ و گامسون 

توسعه رابطه متقابل و ، تادانتشویق ارتباط بین دانشجویان و اس:اثربخش بیان نمودند
کید بر أتوجه و ت، دادن بازخورد سریع، تشویق یادگیري فعال، همکاري بین دانشجوها

احترام به استعدادها و و رات باالبیان انتظا، یادگیريهايفعالیتصرف وقت و زمان روي 
.)1389، ظریف صنایعی(به نقل ازهاي گوناگون یادگیريهشیو

در اثربخشی تأثیرگذارعوامل تریناصلییکی از مذکورهايپژوهشنتایج با توجه به
دهی به محیط شکلبرايشیوه طراحی آموزشی مناسب کارگیريبه،یادگیري الکترونیکی
ده است. در پژوهش شفروگذاردر عمل عمدتاًموضوعی که است؛یاددهی و یادگیري 

در عرصه هامدلترین حاضر با اتخاذ مدل گانیه و بریگز به عنوان یکی از شناخته شده
گیري در خصوص عناصر آموزش  و شکل به تصمیمنظامداريبه شکل طراحی آموزشی، 

ته شد.دهی محیط یادگیري پرداخ
کرك .آیدمیشمارارزشیابی از مراحل ضروري در فرایند طراحی آموزشی به 

پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف و فرایند 
امروزه کند.و نتایج) تقسیم میر ارزشیابی را به چهار سطح یا گام (واکنش، یادگیري، رفتا

؛هاي آموزشیترین و پرکاربردترین مدل در ارزشیابی اثربخشی برنامهشدهمدل وي شناخته
واکنش میزان رضایت ،در سطح یک).2007ویژه در صنعت است(دیک و جانسون،به

میزان تحقق ،که یادگیري نام دارددودر سطح شود. میشرکت کنندگان از دوره ارزیابی
ن بر اثر گذراندن دوره توانایی فراگیرانگرش و اهداف دوره از طریق میزان تغییر دانش،

میزان انتقال موارد یاد گرفته شده ،در سطح سوم که به رفتار موسوم است.شودبررسی می
ارتباط بین دوره آموزشی ،در سطح چهارم یا نتایجنهایتاًو شودمیبه محیط کار ارزشیابی 

این مدل در زینشگعلت .)2007(کرك پاتریک،دشومیو نتایج سازمانی بررسی 
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در معیارهاي تناسب آن با طراحی آموزشی در جایگاه صنعتی و تصریح اثربخشی،پژوهش
گیري بود که با توجه به مختصات پژوهش دو سطح اول انتخاب شد.عینی و قابل اندازه

صورت گرفته درباره کاربست فناوري هايپژوهشانجام شده در زمینه هايبررسی
در زمینه هاییپژوهشکه دهدمینشان در کشوراطالعات در فرایند یاددهی یادگیري

شده است. پژوهشکمتردر زمینه یادگیري ترکیبی اما؛دهانجام شآموزش الکترونیکی
گونهیناانجام شده در زمینه آموزش الکترونیکی نیز بیشتر بر امکان سنجی هايپژوهش
و مصدق، خرازي 1389؛ داراب و منتظر،1388متمرکز بوده(کمالیان و فاضل،هاآموزش

الکترونیکی در عمل هايآموزش) و کمتر به بررسی میزان اثربخشی 1390و بازرگان، 
البدوي و علی جانیانجام شده در این زمینه،يهاپژوهششمار اندكپرداخته است. از 

دربرگیرنده، يوربهرهکه توجه مدیران ارشد سازمان به عوامل درونی دریافتند)1387(
آموزش الکترونیکی بر یرتأثه عکارکنان است و با مطاليوربهرهبهبود عوامل بیرونی 

حاصل از یرتأثکارکنان در این پژوهش مشخص شد که يوربهرهعوامل درونی 
کنترل عملکرد فرد يجدید و ارتقايهاطرحاین نظام به همراه خلق ایده و یريکارگبه

. در پژوهشی آوردیمابعاد به وجود همهکارمندان دريوربهرهاي در بهبود قابل مالحظه
) به مقایسه رویکرد یادگیري الکترونیکی سریع و یادگیري 1388(علوي و همکاران،دیگر

الکترونیکی مرسوم در آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختند. نتایج 
موفقیت فراگیران رویکرد یادگیري الکترونیکی در آزمون نهایی و رضایت بیشتر گویاي

دانشجویان بود.
مصلی نژاد، علی پور، زندي، زارع ، یادگیري ترکیبیدر زمینه بررسی اثربخشی رویکرد 

اسناد در مقوله ط معناداري بین نوع آموزش و سبکادریافتند که ارتب) 1389شبیري(و
بیرونی وجود دارد و از بین پنج عامل تست شخصیت، ارتباط معناداري - شکست درونی
اینکه تفاوت نهایتاًهاي باز و گشاده بودن و وجدانی بودن دارد و مؤلفهبین آموزش و 

گروه سنتی و ترکیبی در آزمون نهایی وجود دارد. دانشجویان دوهايهمعناداري بین نمر
نگرش مثبت و هانمونه% 66) نشان داد که 1388ذوالفقاري و دیگران (هاي پژوهش یافته
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نسبت به تدریس از طریق نظام دام نگرش منفی کمثبت داشتند و هیچکامالً% نگرش 34
.نداشتندیادگیري الکترونیکی ترکیبی 

ترکیبی از یک سو و عدم انجام الکترونیکی و با توجه به محاسن رویکرد یادگیري 
صنعتی در هايسازمانضمن خدمت هايآموزشبه ویژه در بخش ؛پژوهش در این زمینه

یادگیريهايصدد بررسی اثربخشی رویکردپژوهش حاضر درکشور از سوي دیگر،
ضمن هايآموزشمرسوم حضوري درهايآموزشقیاس با ترکیبی درالکترونیکی و 

کاربست تأثیرهدف این پژوهش بررسی ،. بر این اساساستخدمت بخش صنعت 
شامل ؛ ترکیبی بر اثربخشی آموزش ضمن خدمتالکترونیکی ورویکرد یادگیري
با عنایت به. استو یادگیري  بخش صنعت گیران، رضایت مدیرانفرامتغیرهاي رضایت

آموزش کاربست یادگیري ترکیبی در : ست از اینکهافرضیه پژوهش عبارت،هدفاین
و فراگیراناثربخشی آموزش ضمن خدمت و متغیرهاي آن(رضایت صنعتی موجب افزایش 

.شودمیو یادگیري)هاآنمدیران 

پژوهشروش 
و از طرح پیش گیردیمآزمایشی قرار شبههايپژوهشاین پژوهش در مجموعه 

که شامل بودهپس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. متغیر مستقل شیوه آموزش - آزمون
و ترکیبی و متغیر وابسته دربردارنده رضایت فراگیران و یدو سطح یادگیري الکترونیک

ي جامعه آماري در این پژوهش کلیه کارکنان شرکت هپکوو یادگیري بود.هاآنمدیران 
1278در این شرکت تعداد 1390در سال.ندددر دو سطح کارشناسی و مدیریتی بواراك

اس و کارشننفر 120نفر کارگر ماهر، 934نفر نیرو مشغول به کار بودند که از این تعداد 
نفر از90در سطح کارشناسی .شدندیمنیمه ماهر و ساده و کارگرانشامل مدیر بقیه

دو - گروه انتخاب شدند و به سه بندي به صورت تصادفی طبقهاین شرکتکارشناسان 
گمارش تصادفی -گروه آزمایش(آموزش الکترونیکی و ترکیبی) و یک گروه کنترل

. در بخش مدیران نیز با توجه به اینکه مدیران کارشناسانی که در دوره حضور یافتند
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گیري از جاي نمونهه بودن تعداد، باندك، به علت دنددایمجامعه آماري را شکل ،داشتند
ماري هفت نفر از مدیران شرکت هپکو نمونه آ،ي استفاده شد که در مجموعسرشمار
د.دناراك بو

: اجراي پژوهش حاضر در سه مرحله اصـلی انجـام پذیرفتـه اسـت    ،در یک تقسیم بندي
اي بر اساس رویکردهاي یادگیري الکترونیکی و ترکیبی بود. مرحله،  طراحی دورهنخستین

له أاي بـا عنـوان حـل مسـ    بر اساس نیازسنجی آموزشی انجـام شـده در شـرکت هپکـو، دوره    
الکترونیکـی، ترکیبـی و   شکلانتخاب و بر اساس مدل طراحی آموزشی گانیه و برگز به سه 

(مـدرس)،  تخصـص محتـوا  طراحی آموزشی تیمی متشـکل از م برايد.شحضوري طراحی 
اي)تولیـد چنـد رسـانه   بـراي (رایانـه طراحان آموزشی(دانشجو و استاد راهنمـا) و متخصـص   

سـپس طـی نـه مرحلـه    .مشـخص شـد  شکل گرفت. نخسـت محتـواي دوره توسـط مـدرس     
.اي تولید شدرسانهچندنهایتاً(رویداد آموزشی) محتوا سازماندهی و 

دسته هستند که عبارتنـد پنجدهنده آموزش بر اساس مدل گانیه و بریگز تشکیلياجزا
، اطالعات لغـوي، راهبردهـاي شـناختی و گـرایش    دستیهايمهارتذهنی، هايمهارتاز: 

؛ هـا قابلیـت له) سه دسته از ایـن  أبا توجه به موضوع مورد آموزش (حل مس.)1387(فردانش،
1جـدول  (راهبردهـاي شـناختی انتخـاب شـد    ذهنـی، اطالعـات لغـوي و   هايمهارت:شامل

.)دهدمیرا نشان دوره آموزشی حاضر طراحی انجام شده براي هايفعالیت
شایان ذکر است که محتواي هر سه دوره یکسان بوده، شامل مفهوم شناسی حل مسـأله،  

بود. در دوره الکترونیکی اقانه مسألهخلّهاي حل مساله و حلّانواع و مراحل آن، محدودیت
هـاي فـوق   اي به عنوان تنها رسانه آموزشی براي انجام تمـامی فعالیـت  افزار چند رسانهاز نرم

استفاده شد و همـه وقـایع آموزشـی در ایـن رسـانه آموزشـی گنجانـده شـد. در ایـن رسـانه           
ارد پـس از مطالعـه هـر قسـمت، فراگیـر و     .آموزشی محتوا به چهار قسمت تقسیم شـده بـود  

شد، مجوز ورود به بخش بعد را موفق به پاسخگویی صحیح میاگرشد و قسمت تمرین می
پس از گذراندن چهـار بخـش برنامـه مـوارد قسـمت آزمـون نهـایی        در پایانکرد و پیدا می

شد. می
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له بر اساس مدل گانیه و بریگزأ: طراحی آموزشی دوره حل مس1جدول
هاقابلیتنوع وقایع آموزشی

اطالعات لغويشناختیهايمهارتذهنیهايرتمها
لهارائه یک مورد از حل مسأجلب توجه فراگیر-1
مطلع ساختن فراگیر -2

آموزشیهايهدفاز 
شرح عملکرد و 
ارائه نمونه توسط 

مدرس دوره

تشریح طبیعت راه 
حل توسط مدرس 

دوره
هاییسؤالین و بیان یتع

که باید پاسخ داده شود

فراخوانی-3
گذشتههايیادگیري

فراخوانی مفاهیم و 
قوانین زمینه اي 

توسط مدرس

فراخوانی راهبردهاي 
کار و راهبردهاي 

مربوط
فراخوانی زمینه سازمان 

یافته اطالعات

ارائه نمونه مفاهیم و ارائه مواد آموزشی-4
قوانین توسط مدرس

وارائه مسائل تازه 
توسط مدرسبدیع

ارائه اطالعات به صورت 
ه هم پیوسته و مرتبطب

راهنمايارائه-5
یادگیري

راهنماي لفظی ارائه
برايمدرستوسط

ترکیب صحیح 
اطالعات توسط 

فراگیران

هاییراهنماییارائه 
توسط مدرس براي 

تازه هايحلخلق راه 
توسط فراگیران

وسط ارائه اطالعاتی ت
مدرس که اطالعات را 

دار متصل اهاي معنبا زمینه
.کندمی

آزمون عملکرد-6

درخواست از 
فراگیران براي 

مفاهیم و کارگیريبه
قوانین یاد گرفته 

جدیدموارددرشده 

درخواست از 
فراگیران براي حلّ

مساله

اطالعات از درخواست
در جمالت فراگیران

تغییر یافته و جدید

دربازخوردارائه-7
درستیارتباط با 

عملکرد فراگیر

کارگیريبهیید أت
صحیح مفهوم یا 

قانون توسط 
فراگیران

یید بدیع بودن راه أت
ارائه شده هايحل

توسط فراگیران
اطالعات درستییید تأ

ارائه شده توسط فراگیران

ارزیابی عملکرد-8
کاربردفراگیران

مفهوم یا قانون را 
.باید نشان دهند

فراگیران باید راه حلی 
بدیع ارائه دهند

فراگیرانمرحله ایندر
اطالعات یاد گرفته باید

شده را در قالب جمله 
.بیان کنند

تسهیل وترغیب-9
یادآوري و انتقال 

یادگیري

ارائه مرورهاي 
متناوب همراه انواع 

هامثال

هايموقعیتارائه 
ارائه راه برايمتعدد

بدیع توسط هايحل
فراگیران

ارائه لغات ارتباطی با 
دیگرهايمجموعه

تی توسط مدرساطالعا

چهـره بـه   وحضوريشکل وقایع آموزشی در کالس درس بههمه،در دوره حضوري
اي و آمـوزش حضـوري بـه    رسـانه یادگیري ترکیبی از نرم افزار چندچهره طراحی شد و در 
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چگونگی ترکیب ایـن دو  2یادگیري استفاده شد که در جدول -هاي یاددهیعنوان فرصت
است.شیوه آموزش مشخص شده 

هاي طراحی شده پرداخته شـد. در راسـتاي اینکـه شـرایط     در مرحله دوم به اجراي دوره
؛نمـود اثر متغیر مسـتقل را بررسـی   ترل شبیه هم باشد تا بهتر بتوانهر دو گروه آزمایش و کن

ــوان مــدرس هــر ســه گــروه انتخــاب    ــه عن ــادگیري عمــالً،(البتهشــدیــک نفــر ب در دوره ی
مدت زمان برگزاري هر برنامه آموزشی . )اصی بر عهده نداشتیکی مدرس نقش خالکترون

هـاي مـورد سـنجش در متغیـر     مؤلفـه با عنایـت بـه اینکـه یکـی از     ،طرفیازوساعت بود 6
هاي آموزشی مکان برگزاري دورهاست؛رضایت فراگیران از دوره، سازماندهی و امکانات 

هر دو گروه یکسان بود.
در ابتداي دوره به هریک از فراگیران لـوح  ،اجراي این روش: براي شیوه الکترونیکی

د. از آنجایی کـه  شاي طراحی شده بود، ارائه اي که حاوي برنامه آموزشی چندرسانهفشرده
این دوره بر اساس رویکرد یادگیري صرفاً الکترونیکی بود، براي این دوره مدرسـی وجـود   

خودآموز و به صـورت انفـرادي ایـن دوره را    بایست به شکل فراگیران میبنابراین،نداشت،
ــی  ــه م ــوح فشــرده مطالع ــر روي ل ــزان   ب ــران از می ــه فراگی ــازخورد ب ــراي دادن ب ــد و ب کردن

بـه  سـت بایمـی شان در پایان هر بخش چند تمرین قرار داده شده بود که فراگیـران  یادگیري
صـورت خودکـار   دادند، بهپاسخ درست میهادادند و در صورتی که به سؤالآن پاسخ می

هـا دوبـاره بـه مـتن     شد و در غیر این صـورت، آن ها داده میاجازه ورود به مرحله بعد به آن
رفتنـد و اگـر بـه تمـامی     کردنـد و دوبـاره بـه بخـش تمـرین مـی      آن را مطالعه مـی مراجعه و

رفتند و ایـن روال بـه همـین ترتیـب ادامـه      دادند، به مرحله بعد میتمرینات پاسخ درست می
سـپس در پایـان دوره بـراي سـنجش میـزان یـادگیري       .کرد تـا دوره بـه اتمـام رسـد    دا میپی

کردند و بـه پرسشـنامه   به بخش آزمون در مالتی مدیا مراجعه میست بایمیها فراگیران ، آن
دادند. ضمناً در این مرحله دیگر امکان بازگشت به مراحل قبـل و  که در آنجا بود، پاسخ می

تند.  مرور متن را نداش
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یادگیري براي دوره یادگیري ترکیبیهايقابلیت: وقایع آموزشی و 2جدول 
وقایع آموزشی

هاقابلیتنوع 
اطالعات لغويشناختیهايمهارتذهنیهايمهارت

لهأارائه یک مورد از حل مسجلب توجه فراگیر-1

مطلع ساختن فراگیر -2
آموزشیهايهدفاز 

مالتی شرح عملکرد در قالب 
مدیا و ارائه یک مثال توسط 

مدرس دوره

تشریح طبیعت راه حل در 
قالب مالتی مدیا و توضیحات 

بیشتر توسط مدرس دوره

در قالب که باید هاییسؤالن و بیان یتعی
پاسخ داده شود مالتی مدیا 

فراخوانی-3
گذشتههايیادگیري

فراخوانی مفاهیم و قوانین 
مدیا و اي در قالب مالتی زمینه

توضیحات بیشتر توسط 
مدرس دوره

فراخوانی راهبردهاي کار و 
راهبردهاي مربوط در قالب 
مالتی مدیا و ارائه یک مثال 

توسط مدرس دوره

یافته اطالعات  فراخوانی زمینه سازمان
ارائه توضیحات ومدیادر قالب مالتی 

بیشتر توسط مدرس دوره

ارائه مواد آموزشی-4

هیم و قوانین در ارائه نمونه مفا
قالب مالتی مدیا و در خواست 
مدرس از فراگیران براي بیان 

مفاهیم بیشتر

ارائه یک مثال تازه در قالب 
مالتی مدیا و در خواست از 

هايمثالفراگیران براي بیان 
بیشتر

هاي ئه لغاتی که اطالعات را با زمینهارا
در قالب مالتی مدیا دار ابزرگ معن

و درخواست مدرس از کندمیمتصل 
فراگیران براي انجام این امر به طور 

انفرادي

راهنمايارائه-5
یادگیري

ارائه یک راهنما براي 
فراگیران  براي ترکیب صحیح 
اطالعات در قالب مالتی مدیا 

و درخواست از آنان براي 
انجام این امر به صورت 

انفرادي یا گروهی

براي خلق هايراهنماییارائه 
تازه توسط هايحلراه 

فراگیران در قالب مالتی مدیا و 
درخواست از آنان براي انجام 
این امر به صورت انفرادي یا 

گروهی

ارائه اطالعاتی در قالب مالتی مدیا که 
دار متصل ااطالعات را با زمینه هاي معن

در قالب مالتی مدیا و کندمی
براي انجام هاآندرخواست مدرس از 

این امر

ون عملکردآزم-6

در خواست از فراگیران براي 
مفاهیم و قوانین کارگیريبه

در موارد جدید در قالب مالتی 
به هاییسرنخمدیا و ارائه 

توسط مدرس دورههاآن

مساله به فراگیران در ارائه یک
-قالب مالتی مدیا ودرخواست
مدرس دوره براي حل آن

درفراگیراندرخواست اطالعات از 
در قالب جدیدوجمالت تغییر یافته

مالتی مدیا و ارائه سر نخ هایی به آنها 
توسط مدرس دوره

دربازخوردارائه-7
ارتباط با درستی
عملکرد فراگیر

تایید به کارگیري صحیح 
مفهوم یا قانون توسط 
دورهفراگیران به وسیله مدرس

هاي تایید بدیع بودن راه حل
فراگیران به ارائه شده توسط 

وسیله مدرس دوره

تایید صحت اطالعات ارائه شده توسط 
فراگیران به وسیله مدرس دوره

ارزیابی عملکرد-8

خواست از فراگیران براي در
نشان دادن کاربرد مفاهیم و 
قوانین در قالب مالتی مدیا و 

هایی توسط مدرس ارائه سرنخ
دوره

در خواست از فراگیران براي 
حل جدید در ارائه یک راه 

قالب مالتی مدیا و ارائه 
هایی توسط مدرس دورهسرنخ

در این مرحله مدرس از فراگیران 
خواهند تا اطالعات یاد گرفته شده می

را در قالب جمالتی بیان دارند.

تسهیلوترغیب-9
انتقال یادآوري و

یادگیري

ي امرور کلی بر محتوارائه 
مورد آموزش همراه با چند 

وسط مدرس دورهمثال ت

ت از فراگیران براي درخواس
هاي تازه در قالب ارائه راه حل

هایی مالتی مدیا و ارائه سرنخ
توسط مدرس دوره به آنها

هايمجموعهارائه لغات ارتباطی  با
دیگر اطالعاتی در قالب مالتی مدیا
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امـا طراحـی   ؛: اجراي آن نیز ماننـد رویکـرد یـادگیري الکترونیکـی بـود     شیوه ترکیبی
اي بود که فراگیران به صـورت الکترونیکـی صـرف و    در این رویکرد به گونهايچندرسانه

عـالوه بـر ایـن کـه فراگیـران      هادورهبراي ارائه این ،در واقع.دیدندنمیخودآموز آموزش 
اي طراحـی آن نیـز بـه گونـه    ،کردندمیمطالعه اوي مالتی را در اختیار داشتندلوح فشرده ح

مدرس نیز در ،بنابراین.بودنیاز مدرس و توضیحات اضافی به از آن هاییقسمتبود که در 
آمـوزش، عـالوه بـر ایـن کـه فراگیـران بـه        هنگـام  هنگام اجراي این دوره حضور داشت و 

از مـدرس دوره نیـز   سؤالیادر صورت هر گونه ابهام ،کردندمیصورت مالتی مدیا مطالعه 
هر دو روش آموزش سنتی هايمزیتدر این رویکرد فراگیران ،ر واقعد؛ندگرفتکمک می

ــادگیري    ــز ماننــد رویکــرد ی ــان نی ــادگیري آن ــزان ی و الکترونیکــی را داشــتند و ســنجش می
داده شـده  قـرار یـک آزمـون   ايچند رسانهاي که در بخش پایانی به گونه؛الکترونیکی بود

پاسـخ  هـا سـؤال و به شدندمیبخش آزمون وارد بود که فراگیران پس از اتمام دوره باید به 
. در این جا هم دیگر فراگیران امکان بازگشت بـه مراحـل قبـل و مـرور مطالـب را      دادندمی

نداشتند.
فراگیران مطـابق معمـول  در سـر کـالس درس     :: براي اجراي این دورهشیوه حضوري

فراگیـران  و پرداختمیو مدرس با استفاده از شیوه ارائه مستقیم به تدریس شدندمیضر اح
نـد. مـدرس   گرفتاز مدرس دوره کمک میسؤالیاآموزش در صورت هر گونه ابهام هنگام

نمـود و بـه   بنـدي مختصـري از دوره ارائـه مـی    پـیش از برگـزاري آزمـون، جمـع    در پایان و 
آزمـون  شد.گرفته میآزمون سپس از فراگیران پس.دادمیپایانی فراگیران پاسخ هايسؤال

.دادمیانفرادي امتحان صورتبههر فراگیر ،کاغذي بوده-قلمصورتبه
ین یـ تعبـراي در این مرحله .در گام سوم به مقایسه اثربخشی این دو رویکرد پرداخته شد

ایـن  ده شـد. اسـتفا از دو سطح اول مدل ارزیابی اثربخشی کرك پاتریـک هادورهاثربخشی 
(تنانت و همکـاران، استمدل در عرصه آموزش صنعتی ترینرایجترین و مدل شناخته شده

در واکنش(رضایت فراگیـران) و  )1(در سطح .)2007،97؛ دیک و جانسون،2002،234
عـالوه بـر سـنجش    ،در سـطح اول مـدل  پاتریـک به زعـم  .شدسنجش یادگیري،)2(سطح 
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ــابی   ــران، ارزی ــایت فراگی ــاينظررض ــدیران ه ــاآنم ــز ه ــینی ــدم ــد(کرك  توان ــد باش مفی
).2007پاتریک،

فراگیــران، مصــاحبه بــراي ســنجش رضــایتبــرايژوهش شــامل پرسشــنامه ابزارهــاي پ
رضایت فراگیران و یـادگیري  و آزمون براي سنجش یادگیري بود. مدیراننظرهايارزیابی 

گیـري شـد.  یک ماه پس از پایان دوره انـدازه بالفاصله پس از پایان دوره و رضایت مدیران
اي همؤلفهاز هاآنگیري رضایت فراگیران به عنوان مشتریان اصلی، میزان رضایت در اندازه

ســنجش مــوارد فــوق از بــرايکــه اســتدهــی و امکانــات مطــرح محتــوا،  اســتاد،  ســازمان
) اسـتفاده شـد.   1386ده بود(کرمی، شاي که بر اساس مدل کرك پاتریک تدوین پرسشنامه

ال اول بـه سـنجش   ؤسـ هشـت که استال بسته پاسخ پنج ارزشی ؤس23این پرسشنامه شامل 
ال ؤسـ پنجسنجش میزان رضایت از استاد و براي ال بعد ؤس9رضایت دانشجویان از محتوا، 

ال پایـانی بـه   ؤسنهایتاًبعدي به بررسی رضایت دانشجویان از سازماندهی و امکانات دوره و 
مه از طریـق روایـی   . روایی این پرسشـنا پردازدمیمیزان رضایت فراگیر از دوره به طورکلی 

(کرمی، شـد % محاسـبه  93پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفـا عـدد   شد وییدمحتوایی تأ
). پس از اجراي پژوهش نیز ضریب پایایی پرسشـنامه از طریـق روش ضـریب آلفـاي     1386

سـت کـه پرسشـنامه حاضـر از     اآنبیـانگر ومحاسـبه گردیـد   83/0که شدکرانباخ سنجش 
آزمـون  آزمـون و پـس  ت. به منظـور سـنجش یـادگیري از پـیش    پایایی مناسبی برخوردار اس

عینـی  هـاي سـؤال که هر دو آزمون از نوع معلم ساخته بودند و در هر آزمون از شداستفاده 
اي اسـتفاده  غلط و چنـد گزینـه  -صحیح هايالسؤعینی از هايآزموند. از میان شاستفاده 

ال ؤسـ 30آزمـون از  آزمون و پسسنجش یادگیري فراگیران در پیشبراي،شد. در مجموع
ال از نـوع  ؤسـ 25غلـط و  -ال از نـوع صـحیح  ؤسـ پـنج د کـه  شـ بسته پاسـخ عینـی اسـتفاده    

در اینجـا  د.شـ سنجش روایی آزمون، از روش روایی محتوا استفاده براياي بود. چندگزینه
آزمون شـامل نمونـه دقیقـی از محتـواي دوره و     که محتواياین استگویايروایی محتوا 

ریچادسـون اسـتفاده   -سنجش پایایی آزمون از روش کودربراي. استآموزشی هايهدف
هاي مربوط به رضایت از طریق تکمیـل  د. دادهش% محاسبه 72که ضریب پایایی آزمون شد
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هـاي مربـوط بـه    مربوطه توسط فراگیران بالفاصـله پـس از پایـان درس و داده   هاي پرسشنامه
د.شیادگیري نیز از طریق پیش آزمون و پس آزمون گردآوري 

ــراي ــادگیري از تحلیــل  هــادادهتحلیــل ب ــر ی ــانس، متغی ــر رضــایت از تحلیــل واری متغی
تغیري استفاده کوواریانس و براي تحلیل اثربخشی کلی آموزش از تحلیل کوواریانس چندم

آمـاري بـا نـرم افـزار     هـاي تحلیلکلیه شد.کیفی تحلیلصورتبهشد. رضایت مدیران نیز 
SPSS .شدانجام 18

هاي تحقیقیافته

د:شوهاي پژوهشی در خصوص هر یک از سه فرضیه پژوهشی به تفکیک ارائه مییافته

که رضایت فراگیران در محیط داردمیبیان این فرضیه : رضایت فراگیران؛فرضیه اول
آمار توصیفی 3. جدول استیادگیري ترکیبی بیش از محیط یادگیري الکترونیکی و سنتی 

یادگیري حضوري، هايمحیطمربوط به متغیر رضایت کارشناسان از دوره، به تفکیک 
.دهدمیالکترونیکی و ترکیبی را نشان 

دورهرضایت فراگیران از آمار توصیفی : 3جدول
انحراف استانداردمیانگینتعدادگروه

2465/5963/11حضوري
2788/4394/7الکترونیکی

2619/7160/8ترکیبی

فراگیران گروه یادگیري ترکیبی با ،گرددمیفوق مشاهده )3(که در جدولچنان
و 88/43رضایت بیشتري از فراگیران گروه یادگیري الکترونیکی با میانگین 19/71میانگین 

بررسی معناداري تفاوت برايدارند. 65/59فراگیران گروه یادگیري حضوري با میانگین 
4تایج آن در جدول واریانس یک طرفه(آنوا) استفاده شد که نتحلیلاز آزمون هامیانگین
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توان فرضیه مساوي بودن می،گرددمیکه در این جدول مشاهده طورهمانآمده است. 
رد کرد.01/0را در سطح گانهسههاي هاي رضایت فراگیران از یادگیري در گروهمیانگین

دوره آموزشی: نتایج تحلیل واریانس یک راهه (آنووا) رضایت فراگیران از 4جدول
گانهسههاي گروهدر 

مجموع منبع
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمقدارمجذورات

سطح 
داريمعنی

07/9964203/4982گروهیبین
85/540001/0 92/66297382/90گروهیدرون

1659475مجموع

هـاي  هـاي رضـایت فراگیـران از یـادگیري در گـروه     براي مقایسه زوجی میـانگین نمـره  
تفاده شد کـه نتـایج آن   آموزشی حضوري، الکترونیکی و ترکیبی از آزمون پیگیري شفه اس

ه یــادگیري ترکیبــی  و یــادگیري   رویــن متغیــر تفــاوت میــانگین میــان د    در انشــان داد
در سـطح  ) p>000/0(و یادگیري ترکیبـی و یـادگیري الکترونیکـی   ) p>000/0(حضوري

رضـایت فراگیـران در   داردمـی کـه بیـان   فرضـیه اول تحقیـق   ،بنـابراین .استمعنادار 01/0
.شـد تأییـد  اسـت، محیط یادگیري ترکیبی بـیش از محـیط یـادگیري الکترونیکـی و سـنتی      

01/0تفاوت میانگین دو گـروه یـادگیري الکترونیکـی و حضـوري نیـز در سـطح       ،همچنین
.)p>000/0(استمعنادار 

رضـایت مـدیران فراگیـران حاضـر در     ،شـد کـه ذکـر   چنانرضایت مدیران: ؛فرضیه دوم
فرضـیه بـه ایـن    ایـن  کـه  هستنددوره، به عنوان یکی دیگر از مشتریان آموزش حایز اهمیت 

هاي مصاحبه با مدیران در پاسخ به فرضـیه  یافتهشددر این قسمت سعی . پردازدیمموضوع 
هــادورهدوم مبنــی بــر اینکــه میــزان رضــایت مــدیران از یــادگیري ترکیبــی بیشــتر از ســایر  

ارائه گردد. ، تحلیل و(الکترونیکی، حضوري) است
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میزان رضایت کلی مدیران از ،از هر چیز به آن پرداخته شدپیششاخصی که  ینترعمده
هفت در این دوره حضور داشتند  و از هاآنبود که کارشناسان ییهاهدورهرکدام از این 

اشتند که یادگیري ترکیبی اظهار دهاآننفر از ، ششدشمصاحبه هاآنمدیري که با نفر
یکی از مدیران معتقد بود که هنوز آموزش به روش تنهاو هاستدورهتر از سایر اثربخش

است. مدیر آمدههامصاحبهاي از نمونه،. در ادامههاستدورهاز سایر تراثربخشسنتی 
،که شما نیز برگزار کردیدییهادورهدر کنمیممن احساس ... «بیان داشت: »الف«

در مقایسه راکمترین میزان یادگیري،فراگیرانی که با رویکرد الکترونیکی آموزش دیدند
ز از آنجایی که هم استاد وجود داشت داشتند و در دوره یادگیري ترکیبی نیهادورهبا سایر 

یعنی در واقع تلفیقی از هر دو ؛شدیمآموزشی استفاده هاييتکنولوژو رایانهو هم از 
ترین رویکرد براي و اثربخشینترمناسببه نظر من ،رویکرد سنتی و الکترونیکی بود

».آموزش کارکنان بود
افرادي که دوره آموزشی با رویکرد نظر منبه «...دارد: در این زمینه اظهار می»ب«مدیر 

زیرا هم فراگیرانی که با این روش ؛میزان یادگیري بیشتري داشتند،ترکیبی حضور داشتند
هم ما با توجه به تجارب خودمان و ؛رضایت بیشتري داشتند،آموزش دیده بودند

به این موضوع ،که به صورت ترکیبی براي کارکنان در شرکت برگزار کردیمییهادوره
».هاستدورهتر از سایر رسیدیم که رویکرد ترکیبی اثر بخش

هاي برگزار شده نیز رویکرد یادگیري در این دورهکنم من احساس می« : گفت»ج«مدیر 
ما ،براي آموزش کارشناسان ما اثر بخش باشد. بنابراینتوانستهادورهترکیبی بهتر از سایر 

آموزشی به عنوان یک سیستم تکمیلی استفاده هاييتکنولوژمجازي و هايیستمساز یدبا
».جوابگو نیستندهادورهکنیم و به تنهایی این 

اکثر این بود که ،عمده دلیلی که مدیران براي برتري روش یادگیري ترکیبی داشتند
هايمحدودیتکه رویکردهاي سنتی و الکترونیکی مزایا و ند از آنجاییبودمعتقدآنها

و روش باید از رویکرد ترکیبی استفاده کنیم تا بتوانیم از مزایاي هر د،را دارنددخاص خو
«...: دگویمی»الف«مدیر ،نمونهبرايرا کاهش دهیم.هاآنهايمحدودیتبهره ببریم و 
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خاص هايمحدودیتیی که رویکرد سنتی و الکترونیکی هرکدام مزایا و از آنجا،در واقع
پوشش را هاآنهايمحدودیتاندتورویکرد تلفیقی میکنممیمن احساس ،دارندخود را

»را باال ببرد.هاآنمزایايو دبده
و عاطفی چهره به چهرهارتباطات در آموزش الکترونیکی «...بیان داشت: »ب«مدیر 

،بازدهی پایین است و از طرف دیگر،به همین دلیل؛استاندكوجود ندارد و یا 
خاص خود( هزینه، مسافت، هايمحدودیتداري هاآنرغم مزایاي سنتی علیهايآموزش

تواندمیکه رویکرد ترکیبی کنممیمن احساس حاضردر حال بنابراین،فضا ......) است. 
شرکت ما به طور براي آموزش کارکنان در کشور به طور اعم و دررویکرد ترینمناسب

نوان یک سیستم تکمیلی الکترونیکی باید بیشتر به عآموزشاز دوره هاي .خاص باشد
...».شوداستفادهتواندنمیو به عنوان یک رویکرد آموزشی صرف استفاده کرد

بحث هزینه این ،شدکه در مصاحبه با مدیران به آن پرداختههاییشاخصاز دیگر 
حساب هاهزینهاگر از لحاظ «...معتقد است که: »الف«بود که در این زمینه مدیر هاروش
بخواهیم مثالً(که درکوتاه مدت هزینه آموزش الکترونیک باالستکنممیمن فکر ،کنیم

این دوره طراحی شده همیشگی است و ولی؛داردهزینه باالیی ،یک سایت طراحی کنیم
هادورهگفت در بلندمدت هزینه این توانمی). لذا آیدمیپایین هاهزینهدر بلندمدت 

هاي از لحاظ هزینه نیز  هزینه«...معتقد است که:»ب«مدیر » .هاستدورهسایر ازترپایین
مسافت را طی کند و حتماًنام کند، باید زیرا فراگیر باید ثبت؛سنتی بیشتر استهايآموزش

در صورتی که در ؛بر هستندهمه خود هزینههااینپیدا کند که حضورهاکالسدر 
اگر «...:گفت» ج«مدیر و..»نداریمرا هامحدودیتهاي آموزش الکترونیکی ما این هدور

زیادي صرف کرد و باید هزینه الکترونیکی هايآموزشمدت براي طراحی چه در کوتاه
در اشهزینه،دارندهاآموزشاما در درازمدت با توجه به بازدهی که این ؛بر استهزینه

» ....بازگشت سرمایه استباگذاري گفت این امر نوعی سرمایهشودمییعنی ؛آیدمی
کـه یـادگیري در محـیط یـادگیري     کنـد مـی بیـان  این فرضـیه  یادگیري:؛فرضیه سوم

بررسـی اینکـه   بـراي . دهـد مـی رخ حضـوري ترکیبی بهتر از محیط یادگیري الکترونیکی و 
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بـه بررسـی عملکـرد فراگیـران در آزمـون      ،یادگیري در کدام گروه بهتر تحقق یافتـه اسـت  
. دهـد مـی آمار توصیفی سه گروه را در متغیر یادگیري نشـان  4مربوطه پرداخته شد. جدول 

آزمـون  ، فراگیران محیط یادگیري ترکیبـی در  دشومیکه در این جدول مشاهده طورهمان
و 64,93الکترونیکی با میـانگین  نسبت به کارشناسان گروه100، از 76,53با میانگین نهایی 
نتیجـه بهتـري را کسـب    ،احـراز نمودنـد  60,43کنترل که در پـس آزمـون میـانگین     گروه
.هستندمعدل باالتري و داراي اندنموده

: آمار توصیفی در آزمون نهایی5جدول
انحراف استانداردمیانگینتعدادگروه

2460,434,625حضوري
2764,933,250الکترونیکی

2676,532,667ترکیبی

با توجه به اینکـه قبـل از برگـزاري    هامیانگینبه منظور بررسی معنادار بودن تفاوت میان 
، گرفتـه شـد  دوره آزمونی از محتواي دوره به عنوان پیش آزمون از فراگیران هر دو گـروه  

حـذف اثـر متغیـر    بـراي Covariateو از پیش آزمون به عنوان متغیر واریانسکواز تحلیل 
آمده است. 6تصادفی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

گانهسههاي گروهدر فراگیران پس آزمون تک متغیرينتایج تحلیل کوواریانس : 6جدول 
(با کنترل اثر پیش آزمون)

مجموع متغیر وابسته
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

یادگیري
278,8931278,89334,799000/0پیش آزمون
160,2081160,20819,990000/0پس آزمون

تفـاوت معنـاداري در متغیـر پـیش آزمـون در      ،گـردد میمشاهده )6(که در جدولچنان
. اسـت در پیش آزمون هاگروهعدم تفاوت بیانگر)  که p>000/0(وجود دارد01/0سطح 
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از ایـن لحـاظ   ،گروه از لحـاظ دانـش پیشـین شـبیه یکـدیگر بـوده      سهاین بدان معناست که 
تفـاوت  بیـانگر وجود ندارد. نتیجـه معنـاداري پـس آزمـون نیـز      هاآنتفاوت معناداري میان 

بـراي مقایسـه   .)p>000/0(است01/0گروه در این متغیر در سطح سهمیانگین میان معنادار 
هــاي آموزشــی هــاي پــس آزمــون فراگیــران از یــادگیري در گــروه زوجــی میــانگین نمــره

اده شد که نتایج آن نشان داد حضوري، الکترونیکی و ترکیبی از آزمون پیگیري توکی استف
کــه در ایــن متغیــر تفــاوت میــانگین میــان دو  گــروه یــادگیري ترکیبــی  و یــادگیري         

در سـطح  ) p>002/0(و یادگیري ترکیبـی و یـادگیري الکترونیکـی   ) p>000/0(حضوري
یـادگیري فراگیـران در   داردمـی فرضیه سوم تحقیـق کـه بیـان    ،بنابراین.استمعنادار 01/0

شـد. تأییـد اسـت، محیط یادگیري ترکیبی بـیش از محـیط یـادگیري الکترونیکـی و سـنتی      
تفاوت معناداري میـان میـانگین دو گـروه یـادگیري الکترونیکـی و حضـوري نیـز        ،همچنین
.)p<410/0(نشدمشاهده 

که ذکر شد، رضایت و یادگیري دو سطح اول مدل ارزشیابی چنان:آموزشیاثربخشی 
این دو تأثیربه بررسی ،. در این قسمتدهدمیاثربخشی آموزشی کرك پاتریک را شکل 

. آمار توصیفی این دو متغیر شودمیکننده اثربخشی آموزش پرداخته متغیر به عنوان تعیین
نگین نمره پس آزمون افراد منهاي آمده است. در اینجا نمره یادگیري میا)7(در جدول 

.استنمره پیش آزمون 
به تفکیک سه گروهمتغیر وابسته تحقیقدوآمار توصیفی :7جدول

در هــر دو متغیـر، گــروه یـادگیري ترکیبــی   ،گـردد مــیمشـاهده  )7کـه در جــدول( چنان
هـا میـانگین بررسی تفاوت ه دو گروه دیگر کسب کرده است. برايمیانگین بیشتري نسبت ب

000/0کـه نتیجـه آزمـون النـداي ویلکـز آن      کوواریانس چند متغیره استفاده شـد از تحلیل 

یادگیري حضوري یادگیري ترکیبی یادگیري الکترونیکی متغیر وابسته
SD M n SD M n SD M n
63/
11

65/
59 24 60/8

19/
71 26 94/7

88/
43 27 رضایت

اثربخشی 
2,02دوره

0 6,36 24
3,48

6 16,9 26 912. 7,53 27 یادگیري
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. اسـت معنـادار  01/0در سـطح  هـا گـروه ست که تفاوت میانگین اآنبیانگرکه شد محاسبه 
کننده اثربخشـی نشـان   هاي تعیینمؤلفهاز یکهرنتایج تحلیلی واریانس را براي )8(جدول 

ــی ــدم ــان. ده ــورهم ــیکــه مشــاهده ط ــرددم ــردر،گ ــایت(دوه ــر رض و ) p>000/0متغی
.استمعنادار 01/0در سطح هاتفاوت) p>000/0(یادگیري

ثیر شیوه آموزش بر اثربخشی کلی آموزش دانشگاهینتایج تحلیل واریانس تأ:8جدول
مجموع متغیر وابسته

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداري

اثربخشی 
دوره

9964,0724982,03954,85000/0رضایت
151,3822724,80213,30000/0یادگیري

ر آن بـود کـه در متغیـر رضـایت تفـاوت میـانگین میـان        بیانگنتایج آزمون تعقیبی توکی 
)  و یـادگیري ترکیبـی و یـادگیري    p>000/0دوره یادگیري ترکیبی  و یادگیري حضوري(

نیــز تفــاوت . در متغیــر یــادگیري اســتمعنــادار 01/0)  در ســطح p>000/0الکترونیکــی(
)  و یادگیري ترکیبـی  p>000/0میانگین میان دوره یادگیري ترکیبی  و یادگیري حضوري(

تـوان مـی ،بر این اسـاس . استمعنادار 01/0)  در سطح p>000/0و یادگیري الکترونیکی(
ترکیبـی  یـادگیري رویکردکننده اثربخشی ، که با احتساب دو متغیرهاي تعیینگرفتنتیجه

لذا فرضـیه پـژوهش کـه بیـان     .استتراثربخشو حضوريالکترونیکیرویکرددر قیاس با 
در آموزش صنعتی موجب افـزایش اثربخشـی آمـوزش    یادگیري ترکیبی: کاربستداردمی
گردد.میییدأ؛ تشودمی

گیري  حث و نتیجهب
دیجیتالی، هايتکنولوژيو سایر رایانهاخیر در حوزه هايسالسریع در هايپیشرفت

براي هاآناي و استفاده از مانند اینترنت، موجب عالقه روزافزون به این وسایل رسانه
در ،صنعت شده است. از این رووکارور کسببراي آموزش دویژهمقاصد آموزشی، به

،بر این اساساخیر، آموزش الکترونیکی از رشد چشمگیري برخوردار بوده است. هايسال
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یادگیري تمام :شامل؛الکترونیکیپژوهش حاضر به منظور ارزیابی دو شکل از یادگیري
بخش صنعت سازماندهی و اجرا الکترونیکی و یادگیري ترکیبی در آموزش ضمن خدمت

وابسته رضایت سه متغیر،ترکیبیالکترونیکی و یادگیري هايمحیطثیر أسنجش تبرايد. ش
. شدو یادگیري سنجش هاآنفراگیران و مدیران 

موفقیت محـیط یـادگیري ترکیبـی در افـزایش رضـایت      گویايهاپژوهشهاي این یافته
. نتـایج  اسـت فراگیران در قیاس با دو روش یادگیري الکترونیکی و محیط یـادگیري سـنتی   

از دارد. او در پـژوهش خـود   خـوانی هم) 1386هاي کرمی(باین قسمت از پژوهش با یافته
از رویکـرد یـادگیري   ،هاي آموزش مدیران در شرکت ایران خودرو خراسـان اجراي دوره 

در قیـاس بـا   هـا دورهرضـایت بیشـتر فراگیـران از ایـن     گویـاي ترکیبی مدد جست و نتـایج  
ينشـان داد اعضـا  ) کـه 1388ذوالفقـاري و دیگـران (  هاي مرسوم بود. نتیجه پـژوهش دوره

. همسوسترند، نیز  با نتیجه پژوهش حاضر ت علمی نگرش مثبتی به یادگیري ترکیبی داهیأ
محتـواي دوره آموزشـی   شـد، که در سنجش رضایت فراگیران ارزیـابی هاییمؤلفهیکی از 

که محتواي هر سه دوره یکسان بوده و از یک مدل طراحی آموزش(مـدل  اینبا وجودبود. 
مؤلفـه بـوط زیـر   هـاي مر سه دوره اسـتفاده شـده بـود، یافتـه    طراحی هربرايگانیه و بریگز) 

محتوا در متغیر رضایت نشـان داد کـه فراگیـران گـروه محـیط یـادگیري ترکیبـی رضـایت         
بیشتري از محتواي دوره در قیاس با گروه یـادگیري الکترونیکـی و حضـوري دارنـد و ایـن      

هاي مـورد سـنجش دیگـر در رضـایت     مؤلفهیکی از تفاوت نیز از لحاظ آماري معنادار بود.
. علــی رغــم اینکــه مــدرس هــر دو دوره یکــی بــود و در  اســتدانشــجویان، مــدرس دوره 

، در پـژوهش حاضـر   کنـد مـی یـادگیري ترکیبـی مـدرس نقـش کمتـري را ایفـا       هايمحیط
ایـن نتیجـه را   دانشجویان گروه یـادگیري ترکیبـی از آن رضـایت معنـادار بیشـتري داشـتند.      

موجب افزایش ،آموزشبرايمتنوع هايروشکارگیريبهتبیین نمود که گونهاینتوانمی
و برنامه رایانهویژه هنگام کار،فعالیت افراد؛ به،و از طرفیشودمیجذابیت محیط یادگیري 

اي تهیـه شـده، موجـب تغییـر رویکـرد آمـوزش از مـدرس محـوري بـه          آموزشی چندرسانه
افـزایش  نهایتاًد و فراگیران در مباحث را برمی انگیزر فراگیر محوري شده و  مشارکت بیشت
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پایین بـودن میـانگین رضـایت    گویايکیفیت آموزش را در برخواهد داشت. نتایج همچنین 
عـدم رسـد مـی بـه نظـر   فراگیران گروه یـادگیري الکترونیکـی از یـادگیري حضـوري بـود.     

گرفتن بــه هـاي آمــوزش الکترونیکـی، بـه علــت خـو    آمـادگی افـراد بــراي حضـور در دوره   
ذکـر آنکـه   شـایان . نکتـه  استیکی از دالیل اصلی این نتیجه ،آموزش حضوريهايروش

اي غیرعلمی(ارائـه  البتـه بـه شـیوه   ؛هاي تمام الکترونیکیشرکت هپکو سابقه برگزاري دوره
یقی سـی دي و یـا گذاشـتن مـواد آموزشـی بـر روي شـبکه        صوتی از طرهايفایلو هافیلم

.کننده نتیجه حاضر باشداي تبییناندازهتا دتوانمیداخلی شرکت) داشته، که این عامل نیز 
، رضایت مدیران فراگیران حاضـر در دوره  شدمتغیر دیگري که در این پژوهش بررسی 

بـا رویکـرد یـادگیري    هـا آنت بیشـتر  رضایگویايبود. نتایج تحلیل مصاحبه با این افراد نیز 
از حتمـاً کـه  نـد نیز از یادگیري الکترونیکی دل خوشی نداشته و مصر بودهاآنترکیبی بود. 

حسن رویکـرد یـادگیري ترکیبـی بـه     ترینمهمآن به عنوان یک روش مکمل استفاده شود. 
مانــدن از دارا بــودن  مزایـاي هــر دو رویکـرد الکترونیکــی و حضـوري و دور   ،هـا آنزعـم  

.بودیادگیري تمام الکترونیکی هايمحیطمعایب 
گیـري آن از پـیش   انـدازه پژوهش حاضر یادگیري بود کـه بـراي  دردیگرمتغیر وابسته 

سـت کـه محـیط یـادگیري     اآندهندةنشانپژوهشآزمون استفاده شد. نتایج آزمون و پس
ترکیبی موجب شده فراگیران در آزمون نهایی نتیجه بهتري را کسب نماینـد. ایـن یافتـه کـه     

مصـلی نـژاد و   هايپژوهش، با یافته شودمیمحیط یادگیري ترکیبی موجب بهبود یادگیري 
)، کــــیم و 2007(2پــــري یــــرا و همکــــارانش)، 2010(1آتکــــوکس)، 1389(دیگــــران

این افراد در پژوهش هاي خود همگی به ایـن امـر دسـت یافتنـد     همسوست.)، 2004(3چوي
،بـی شـک  سـت. که میزان یادگیري فراگیـران از یـادگیري ترکیبـی بیشـتر از سـایر دوره ها     

یـادگیري، فعـال بـودن فراگیـران در فراینـد آمـوزش و       -متنوع بودن فرصت هـاي یـاددهی  
هاي آموزشـی متنـوع   ارگرفتن در موقعیتافزایش انگیزه افراد به جهت قرها و مشارکت آن

1- Utkukose
2- Pereira & Others
3- Kim & Choi
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ایـن  گویاينتایج همچنین .استثر بر بهبود یادگیري ، از جمله مهمترین عوامل مؤو جذاب
بود که بین یادگیري افراد در دوره هاي حضـوري و الکترونیکـی تفـاوت معنـاداري وجـود      

ندارد.
یـادگیري ترکیبـی در آمـوزش    هـاي محـیط اثربخشـی  بیـانگر اینکه نتایج پژوهش نهایتاً

رویکـرد آموزشــی  برتـري عـدم  ،بــود و از طرفـی ضـمن خـدمت کارکنـان بخـش صـنعت     
بـراي  تـوان مـی را يحضوري نیز هویدا گردیـد. دالیـل متعـدد   هايآموزشبر الکترونیکی

رحیمـی دوسـت   شـمرد.  بر،اینکه چرا برنامه یادگیري الکترونیکـی بـا شکسـت مواجـه شـد     
»هاي یادگیري الکترونیکی چگونه بوده اسـت؟  ه پروژتجربه«عنوان با) در پژوهشی 1386(

هاي یادگیري الکترونیکـی  اخیر شاهد شکست پروژهيهاسالبه این امر دست یافت که در 
رویکردهــاي :همچــون؛را در رویکردهــاییهــاپــروژهوي دالیــل شکســت ایــن . ایــمبــوده

مدیریتی، رویکردهاي مبتنی بر نیازها، رویکرد الکترونیکـی و رویکـرد مبتنـی بـر یـادگیري      
، انسـان هاي اساسـی یـادگیري   بندي کرده و معتقد است که بدون در نظر گرفتن مؤلفهدسته

فاده تبلیغـاتی  کـاري بیهـوده اسـت و صـرفاً اسـت     هايفناورترینیشرفتهپو یدترینجدکاربرد 
گرفتـه صـورت  هـاي پـژوهش خالصه که استفاده آموزشی داشته باشد.د داشت تا اینخواه

بـه یآموزشـ % از مـدیران صـنایع   30در حـدود  هم اکنونآن است که بیانگر،در این زمینه
بـه متوقـف نمـودن ایـن بخـش از      ، جانبـه آمـوزش الکترونیکـی   علت سودبخش نبودن همـه 

) نیـز  2004(2وودیـل ).1،2002(گیبسـون اندیشندیمـ خـود  مؤسسـات آموزشـی  هايیتفعال
هاي یادگیري الکترونیکی با همان سرعتی که اوج گرفتـه و گسـترش   معتقد است که پروژه

هاي معـروف و گسـترده کـه پیشـگام نیـز      ست مواجه شدند و بسیاري از پروژهبا شک،یافتند
ــدابــوده ــادگیري  دچــار ورشکســتگی شــده،ن ــاره شکســت ی ــر متــون پژوهشــی درب ــد و ب ان

.)2004وودیل،(شودیمالکترونیکی بیش از پیش افزوده 
بـا توجـه بـه محاسـن رویکـرد یـادگیري       گرددمیپیشنهاد ،هاي پژوهشبا توجه به یافته

هـاي فرصـت طراحـی  برايترکیبی در کسب رضایت و یادگیري فراگیران، از این رویکرد 

1- Gibson
2- Woodill
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امکـان اسـتفاده   هـا سـازمان یک دوره آموزش ترکیبی در د. شویاددهی و یادگیري استفاده 
آموزش را بـه  بخشی از توانندمیو افراد شاغل آوردمیاز زمان خود را فراهم بهینه شاغالن

هـاي فرصـت ارائـه  ،همزمان، در زمان و مکان دلخـواه خـود فـرا بگیرنـد. از طرفـی     طور غیر
در کنار افزایش جـذابیت آمـوزش بـه    که گرددمیري خود موجب آن یادگیمختلف براي

همان طور که اکثـر مـدیرانی   ،عالوه بر این.مناسبی توجه شودطوربهفردي نیز هايتفاوت
آموزش ترکیبـی در کنـار بـاال بـردن     ،مصاحبه شد نیز اظهار داشتندهاآنکه در این زمینه با 

قطعـاً نیز در سازمان داراي اولویت است. هاهزینهو اثربخشی آموزش، از لحاظ مسائل مالی
بهبـود  ،. بـر ایـن اسـاس   اسـت مناسـب  هـاي زیرسـاخت شرط الزم تحقـق ایـن مهـم، ایجـاد     

،پهناي باند، شبکه وایرلس، سرعت اینترنـت و تجهیزاتـی  :از قبیل،مخابراتیهايساختزیر
،. از طرفـی نمایـد مـی افزاري ضروري افزاري و نرمسختهايسیستمافزایش تعداد :قبیلاز 

. لـذا برگـزاري   اسـت نیز امـري پراهمیـت   هادورهحضور در این براي سازي کارکنان آماده
،آشناسازي مدیران و کارکنان با رویکرد یادگیري ترکیبیهاي آموزشی مناسب برايدوره

یـري از وجـود   گهاینکـه بهـر  نهایتـاً . گرددمیتوصیه هاآنافزایش سواد اطالعاتی ،همچنین
ــت  ــان و تکنولوژیس ــی دوره  طراح ــراي طراح ــی ب ــاي آموزش ــی و  ه ــی ترکیب ــاي آموزش ه

تولیـد  ،دشومی. آنچه امروز مشاهده گرددمیپیشنهاد هاسازمانو هاشرکتالکترونیکی در 
و همـین امـر   اسـت رایانـه  ی برخط و آفالیـن توسـط متخصصـان   برنامه آموزشی الکترونیک

هاي تولید بیشـتر جنبـه تجـاري داشـته باشـد تـا جنبـه آموزشـی. حضـور          هباعث شده تا برنام
رویکـردي  ابـ تواندمیرایانهي و طراحی آموزشی در کنار متخصصانتکنولوژمتخصصان

هاي آموزشی را به ارمغان آورد. هافزایانه، غناي برنامهم

منابع

). طراحی الگوي سنجش اثر بخشی سیستم 1388(. الهابطحی، سید حسین و جعفري نیا، شمس
،)4(1، مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسینيهاپژوهشنامه فصلآموزش، 

46-25.
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کارکنان را افزایش يوربهرهآیا یادگیري الکترونیکی ).1387جانی، فرزانه. (، امیر و علیالبدوي
.31-37، 43،  شریف،؟دهدیم

بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازي نیروي ).1375(. بنداري، داود
.، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتیانسانی

برمؤثرعواملاهمیتورضایتمیزان). ارزیابی1390(. ، هومنو دوستی، اباصلتخراسانی
.سامان)بانک:مورديکارکنان (مطالعهدیدگاهازالکترونیکیهاياثربخشی آموزش

.37-58،)4(1. تربیتیعلومدرارتباطاتواطالعاتآورينامه فنفصل

نامه فصل، هادر سازمانریزي آموزشی کارکنان ). چگونگی برنامه1385(. طاهرهخصالی،
.103-109)،16و15(4، آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا

درالکترونیکییادگیريآمادگیمیزانارزیابی).1388(. غالمعلیداراب، بناز و منتظر 
.181-190)،3(4،آموزشفناوري. هادانشگاه

طراحی مدلی جهت پیش بینی عملکرد آموزشی ).1381. (درانی، کمال؛ طباخی، محمد مهدي
.35-55)،2(32، شناسی و علوم تربیتیروانمجلهکارشناسان بخش صنعت، 

). نگرش اعضاي هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم 1388(. ذوالفقاري، میترا
دانشکده مجلهکیبی، تریکیالکترونپزشکی تهران به تدریس از طریق نظام یادگیري 

.39-52)،1(15، پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بودهچگونهالکترونیکیهايهپروژرويپیشتجربه. )1386(. غالمحسیندوست،رحیمی
کتابداري و مجلهالکترونیکی)،یادگیرييارو در پروژهپیشيهاچالشاست؟(
337-355، )2(10، رسانیاطالع

در آموزش برونداد -فرایند-زنجیره افراد).1385. (حسینشعبانعلی فمی،صفا، لیال و
یادگیري الکترونیکی، ، مجموعه مقاالت اولین کنفرانسالکترونیکp3مدل:یکالکترون

.142-159دانشگاه زنجان، 

بررسی معیارهاي کیفیت و اثربخشی یادگیري الکترونیکی در ). 1389(. ، ناهیدظریف صنایعی
.24-32)،3(1.مدیا. آموزش عالی
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الکترونیکییادگیريوسریعالکترونیکییادگیريرویکرددو). مقایسه1388(. ، شهرهعلوي
،تندرستیودانشنامهفصل. تهرانپزشکیعلومخدمت دانشگاهضمنآموزشدرمرسوم

4)1(،23-16.

علوي، شهره؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ کریم زادگان مقدم، داود؛ عطاران، محمد؛ مهرداد، رامین؛ 
الکترونیکییادگیريوسریعالکترونیکییادگیريرویکرددو). مقایسه1388گلستان، بنفشه(

،تندرستیودانشفصلنامهتهران. پزشکیعلومخدمت دانشگاهضمنآموزشدرمرسوم
4)1 .(23-16.

). شناسایی الگوي طراحی برنامه درسی مطلوب براي 1386(.فردانش، هاشم و کرمی، مرتضی
.106-131،)8(3، نامه مطالعات برنامه درسیفصل.صنعتیيهاآموزش

.. تهران: سمتآموزشیمقدمات تکنولوژي ). 1387(. فردانش، هاشم

بر اساسطراحی الگوي مناسب آموزش صنعتی حین خدمت ). 1386لف(ا. کرمی، مرتضی
در دو گروه مدیران وهاآنسنجش اثربخشی گرایی و سیستمی ورویکردهاي سازنده

،ریزي درسیرساله دکتري برنامه،: ایران خودرو خراسانکارگران مطالعه موردي
.دانشگاه تربیت مدرس

هاي آموزش کاربست الگوي شایستگی جهت طراحی برنامه). 1386(ب. کرمی، مرتضی
.. اولین همایش مدیران آموزش تهرانمدیران
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