
 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1041 تابستان، 2، شماره 8دوره   

73 -04صفحات   

مدارس  آموزش در آموزشی های طرح بر پایه مجازی آموزش های دوره تأثیر

 استان شیراز

 
 ، زهرا شریفیاسما جهان بین

 
 ارشد آموزش ابتدایی دانشجوی کارشناس

 دانشجوی کارشناس ارشد آموزش ابتدایی

 
 

 

 چکیده

 هدف لذا. باشد می آموزشی های سیستم یتوضع و ارتقای بهبود جهت در گامی آموزشی، طراحی های مؤلفه ارزیابی و شناسایی

 پژوهش، روش آموزش مدارس استان شیراز در آموزشی های طرح بر پایه مجازی آموزش های دوره تأثیر پژوهش این انجام از

ابتدایی مدرسه  ها آن بین از که باشد می شیراز شهر مدارس کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. بود پیمایشی نوع از توصیفی

 از نفر 222 تعداد ،ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با نمونه حجم گرفت، قرار موردبررسی رقیهرانه دخت

 آلفای ضریب با سؤالی 74 ساخته محقق پرسشنامه ،گیری اندازه ابزار .گردید انتخاب دندانپزشکی و پزشکی دانشکده دانشجویان

 آمار سطح در و معیار و انحراف میانگین از توصیفی آمار سطح در SPSS23 افزار نرم از ها داده تحلیل جهت. بود 3/40 کرونباخ

 های دوره مطلوبیت میزان که داد نشان پژوهش های یافته. شد استفاده وابسته t و ای نمونه تک t های آزمون از استنباطی

 سطح با ارزشیابی و اجرا توسعه، طراحی، لیل،تح ابعاد در آموزشی های طرح بر پایه( همزمان غیر ترکیبی) مجازی آموزش

 حضوری و الکترونیکی آموزشی جلسات در مطلوبیت میزان این و گردید ارزیابی متوسط سطح از بیشتر (p<40/4) معناداری

 تصور به اجرا و توسعه تحلیل، ابعاد در الکترونیکی و حضوری جلسات مطلوبیت میزان همچنین داد، رانشان معناداری تفاوت

 .است شده بیان فراتر الکترونیکی از جلسات حضوری جلسات مطلوبیت ارزشیابی و طراحی ابعاد در اما یکسان

 طراحی توسعه، ،تحلیل اجرا، ارزشیابی، ،مجازی آموزش :ها واژه کلید
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 مقدمه -1

 این پیامد. است داده رارق خود دستخوش را جامعه عناصر همه شتابان و سریع بسیار آهنگی با امروز دنیای تحوالت و تغییر

 و دانش به بشر دسترسی میزان به را خود جای ملتها ثروت و فقر معیار که معنا این به معیارهاست یافتن تغییر تحوالت؛

 حاکی زمان گذشت و تحوالت سرعت .است ساخته مبدل اطالعات انقالب و دانای قرن به را یکم و بیست قرن و داده اطالعات

 باید که کرده بشری دانش در تری عظیم تحوالت از ای دوره وارد را جهان ارتباطات و اطالعات فناوری سعهتو که است آن از

 .نمود نامگذاری چهارم موج را آن

 معاش، تامین زمینه در بشر عمده مشکل دیگر که عصری. است دانش و اطالعات عصر یافته توسعه فرم حقیقت در چهارم موج

 عصر در. است آمده وجود به جامعه در بزرگتری تحول و تغییر به نیاز و نشده حل اطالعات و دانش به دسترسی و ابزار تهیه

 است آموزش امور این از یکی. گیرد می انجام فیزیکی غیر و مجازی صورت به امور بیشتر شده شناخته مجازی عصر به که جدید

 گونه به داشت نخواهند فعلی های دانشگاه مانند دانشگاهایی یا و مدارس به نیازی دیگر دانش آموختن برای افراد که شکلی به

 به اموزش شکل این. دهد آموزش را زیادی دانشجویان کشور هر از تواند می باشد که مکانی و زمان هر در استاد یک که ای

 وجود به او در حقیقی تخیلی احساس و میکند درک مجازی طور به را استاد حضور دانشجو که میگیرد صورت طبیعی قدری

 بشر انقالب آخرین باید را اطالعات جامعه گیری شکل و ارتباطات عرصه در جدید فناوری به دستیابی(. 1782 جاللی،) آید می

 توانست خط اختراع با بشر .شد پدیدار خط ظهور با پیش سال هزار پنج اطالعاتی، انقالب نخستین .دانست حاضر عصر در

 سال 044 نیز اطالعاتی انقالب دومین .گذارد یادگار به خود از بعد های نسل برای را آن و کند داریونگه حفظ را خود اطالعات

 پیش سال 04نهایت، در .بود انقالب این ویژگی مهمترین اطالعات، انبوه وتوزیع تولید .یافت تحقق چاپ دستگاه اختراع با پیش

 بندی طبقه اطالعات به خام یها داده انقالب، این در .رسید ظهور منصه به اطالعاتی انقالب سومین اینترنت، و رایانه اختراع با

 دوره وارد جهان اطالعات، انفجار با .آمدند در عمل مرحله به شده تولید ودانش دانش به یافته سازمان اطالعات سپس شده،

 از گذشته سال 74 طول در شده ولیدت دانش که ای گونه به داد، افزایش انگیز حیرت نحوی به را بشر دانش و گردید جدیدی

 اطالعات، دانش گذار تأثیر قدرت و ارتباطات عرصه در تحوالت. رفت فراتر آن از پیش سال 1444 طی در شده تولید دانش کل

 اطالعات فناوری حوزه در تحوالت .گردید خاص طور به عالی وآموزش کلی طور به وپرئرش، آموزش حوزه در دگرگونی باعث

 روسای و کرد رو روبه جدیدی مسائل با را ریزان برنامه و شد عالی آموزش در ریزی برنامه حوزه در تحول منجربه توارتباطا

 با .ساخت رو روبه آموزشی جدید رویکردهای با ارتباطی و اطالعاتی تغییرات برابر در خود مراکز هدایت برای را ها دانشگاه

 دانشگاه در تغییر به نیاز عالی آموزش مراکز روسای و علمی هیئت اعضای ها، نشگاهدا کارکنان دانشجویان، ،دولت مردم، اینکه

 سایر و ها دانشگاه که دانستند نمی درستی به راه آغاز در عالی آموزش ریزان برنامه اما بودند، کرده احساس خوبی به را ها

 به منطقی و دقیق پاسخ دادن دیگر، عبارت به ؛تندهس رو روبه تهدیدهایی و فرصتها باچه اطالعات عصر در عالی آموزش مراکز

 .نبود مشخص آموزشی ریزان برنامه برای هنوز ارتباطی و اطالعاتی مسائل

 مساله بیان -2

 گسترش روبه ای فزاینده سرعت با یادگیری و آموزش در فناوری کاربرد نماد بارزترین عنوان به مجازی آموزش حاضر حال در

 آموزگار یعنی یادگیری– یاددهی درفرایند درگیر طرف دو هر که مزایایی خاطر به موسسات و ها هدانشگا از بسیاری و بوده

 آموزش» دارندبنابراین خود آموزش مرسوم های شیوه سایر کنار در آن کارگیری به بر سعی شوند می مند بهره آن از وفراگیر

 رایانه تصویری، صوتی، از اعم الکترونیکی ابزارهای از ستفادها با که شود می گفته آموزشی های فعالیت مجموعه به« الکترونیک

 منجر اینترنت، ویژه به ای رایانه های شبکه طریق از که را هایی برنامه کلیه عبارتی به .گیرد می صورت مجازی و ای شبکه ای،

 در مجازی آموزش که قدندمعت( 2447) هورتون و هورتون (.1787 عبادی،) .نامند می مجازی آموزش شود، می یادگیری به

 آموزش واقع در .است یادگیری تجربیات خلق منظور به اینترنت و وب های فناوری از استفاده هرگونه شامل وسیع تعریف یک

 کنار در( 1742 زورارکی، زارعی) است آن واقعی مفهوم به نوین های فناوری رشد روبه و سریع تحوالت چرخه زاییده مجازی

 است، رفته کار به ها، آموزش از نوع این برای موجود ادبیات در نیز دیگر مشابه اصطالح تعدادی ،ازیمج آموزش اصطالح
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 یادگیری اینترنت، بر مبتنی آموزی حرفه وب، بر مبتنی آموزی حرفه وب، بر مبتنی آموزش وب، بر مبتنی یادگیری ازقبیل

 شده، مصطلح بیشتر که آنچه اما ؛گیرد می قرار استفاده مورد دور راه از وآموزش مجازی آموزش خط، بر یادگیری شده، توزیع

 زمان یادگیری، تنظیم محتوا، روی فراگیران کنترل الکترونیکی، آموزش مزایای جمله از. است مجازی آموزش اصطالح همان

 طریق از وزشیآم مواد به دسترسی کیفیت مجازی آموزش همچنین .است ومناسب متفاوت یادگیری های سبک انتخاب وامکان

 انواع الکترونیکی آموزش (.1740 زاده، مجتهد) بخشد می بهبود را ایجادشده الکترونیکی آموزش مهم منابع به دسترسی

 های رویکرد بهترین از یکی ترکیبی آموزش حاضر حال در که باشد می (دوگانه) ترکیبی آموزش آن انواع از یکی دارد مختلفی

 که دانست آموزشی رویکرد نوعی توان می را ترکیبی آموزش. شود می محسوب عالی زشآمو در استفاده برای آموزشی

 همچون) دور راه از آموزش های فعالیت با را( ودانشجو استاد بین های فعالیت و سخنرانی همچون ) سنتی آموزش فعالیتهای

 در .کند می ادغام( درسی تکالیف برتی تاینترن از استفاده و ای رسانه چند آموزش همزمان، غیر و همزمان بحث های گروه

 هم با گر هدایت -خود آموزش و خط بر آموزش سنتی، شکل به درس های کالس همچون متفاوتی های روش ترکیبی آموزش

 عناصر بهترین ترکیب امکان دوگانه یا ترکیبی آموزش کلی، طور به(. 37 ص ،1744کیش، یعقوب و نیستانی) .شوند می ترکیب

 نیازمند اجزا این ترکیب یافته، تشکیل مختلفی اجزای از روش این که آنجا از. آورد می فراهم را خط بر آموزش و یسنت آموزش

 ترکیب از استفاده و آموزش نتایج دقیق، ریزی برنامه اهمیت بر مدل این از ارزیابی .است دقیقی هماهنگی و ریزی برنامه

 .)4 ص ،1743زارع، و ضرابیان و اللهی فرج) دارد تاکید بهینه ییادگیر محیط ایجاد برای آموزشی اجرای مناسب

 پژوهش اهداف -3

 اصلی هدف 4-1

 ابتدایی شیراز معلمان مدارسدیدگاه  ازعناصرطراح های آموزشی  براساس مجازی آموزشی های دوره ارزیابی 0-1-1

دیدگاه  از آموزشی عناصرطراح های براساس مجازی و حضوری جلسات تفکیک به مجازی آموزش های دوره ارزیابی 0-1-2

 ابتدایی شیراز معلمان مدارس

 

 فرعی اهداف 4-2

 تحلیل عنصر بر مبتنی دیدگاه معلمان مدارس از آموزشی عناصرطراح های اساس بر مجازی آموزشی های دوره ارزیابی 0-2-1

 دیدگاه معلمان مدارس از آموزشی آموزشی عناصرطراح های اساس بر مجازی آموزشی های دوره ارزیابی 0-2-2

 مبتنی دیدگاه معلمان مدارس از آموزشی از ادی آموزشی طراح های عناصر براساس مجازی آموزشی های دوره ارزیابی 0-2-7

 توسعه عنصر بر

 اجرا عنصر بر مبتنی معلمان مدارس دیدگاه از آموزشی عناصرطراح های براساس مجازی آموزشی های دوره ارزیابی 0-2-7

 عنصر بر مبتنی معلمان مدارس شیراز دیدگاه از آموزشی طراحی عناصر براساس مجازی آموزشی های دوره رزیابیا 0-2-0

 یارزشیاب

 عنصر بر مبتنی معلمان دیدگاه ازمجازی  و حضوری جلسات تفکیک به مجازی آموزش های دوره مطلوبیت ارزیابی 0-2-0

 تحلیل

 معلمان مدارس شهر شیراز دیدگاه ازمجازی  و حضوری جلسات تفکیک به زیمجا آموزش های دوره مطلوبیت ارزیابی 0-2-3

 برعنصرطراحی مبتنی

 شهر مدارس معلمان ازدیدگاه مجازیو حضوری جلسات تفکیک به الکترونیکی آموزش های دوره مطلوبیت ارزیابی 0-2-3

 برعنصرتوسعه مبتنی شیراز

 معلمان مدارس استان شیراز ازدیدگاهمجازی  و حضوری جلسات فکیکت به مجازی آموزش های دوره مطلوبیت ارزیابی 0-2-8

 اجرا برعنصر مبتنی
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 مبتنی معلمان مدارس شیراز ازدیدگاهمجازی  و حضوری جلسات تفکیک به مجازی آموزش های دوره مطلوبیت ارزیابی 0-2-4

 ارزشیابی برعنصر

 پژوهش های سوال -4

 اصلی سواالت 5-1

 مطلوب میزان چه تامدارس شهر شیراز  معلمان دیدگاه از آموزشی عناصرطراح های براساس یمجاز آموزشی های دوره 0-1-1

 است؟

 عناصرطراح های براساس مجازی و حضوری جلسات تفکیک به مجازی آموزش های دوره مطلوبیت میزان بین آیا 0-1-2

 دارد؟ وجود معنادار تفاوت مدارس شیراز معلمان ازدیدگاه آموزشی

 :فرعی سواالت 5-2

 است؟ مطلوب میزان چه تا شهر شیراز مدارس معلمان دیدگاه از ادی تحلیل عنصر براساس مجازی آموزشی های دوره 0-2-1

 است؟ مطلوب میزان چه تا شهر شیراز مدارس معلمان دیدگاه از عنصرطراح های براساس مجازی آموزشی های دوره 0-2-2

 است؟ مطلوب میزان چه تا مدارس شهر شیراز معلمان دیدگاه از توسعه عنصر اساس بر مجازی آموزشی های دوره 0-2-7

 است؟ مطلوب میزان چه تا شهر شیراز مداس معلمان دیدگاه از ادی اجرا عنصر براساس مجازی آموزشی های دوره 0-2-0

 است؟ مطلوب میزان چه تا شیراز شهر معلمان معلمان دیدگاه از ادی عنصرارزشیابی براساس مجازی آموزشی های دوره 0-2-0

 ازدیدگاه تحلیل عنصر براساس مجازی و حضوری جلسات تفکیک به مجازی آموزش های دوره مطلوبیت میزان بین آیا 0-2-3

 دارد؟ وجود معنادار تفاوت شیراز شهر معلمان مدارس

 براساس مجازی و حضوری تجلسا تفکیک به( همزمان غیر ترکیبی)  مجازی آموزش های دوره مطلوبیت میزان بین آیا 0-2-3

 دارد؟ وجود معنادار تفاوتشیراز  شهر معلمان مدارس ازدیدگاه طراحی عنصر

 براساس مجازی و حضوری جلسات تفکیک به( همزمان غیر ترکیبی)  مجازی آموزش های دوره مطلوبیت میزان بین آیا 0-2-8

 دارد؟ دوجو معنادار تفاوت شیراز شهر مدارس معلمان ازدیدگاه اجرا عنصر

 ارزشیابی عنصر براساس مجازی و حضوری جلسات تفکیک به مجازی آموزش های دوره مطلوبیت میزان بین آیا 0-2-4

 دارد؟ وجود معنادار تفاوت معلمان مدارس شهر شیراز ازدیدگاه

 داخلی های پژوهش پیشینه -6 

 سطح در مجازی آموزش درسی رنامهب عناصر کیفیت ارزشیابی عنوان با پژوهشی( 1743) همکاران و جاودانی -

 عنصرِ هفت که محققین توسط شده طراحی مقیاس از منظور این برای. دادند انجام ایران عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه

 آموزش درسی برنامة ارزشیابیِ و یادگیری-یاددهی راهبردهای یادگیری، مواد سازماندهی طراحی، رسانه، محتوا، هدف،

 درسی برنامه عناصر کیفیت نظر از مطالعه مورد های دانشگاه که داد نشان ها  یافته. شد استفاده سنجید می ار الکترونیکی

 .دارند متوسط حد از باالتر وضعیتی الکترونیکی آموزش

 عالی آموزش توسعه در ترکیبی یادگیری نقش عنوان تحت 1743 سال در نیا طاهری و محمودی توسط که پژوهشی -

 فناوری تدبیر بدون و محض ترکیب تنها که دریافتند که یافتند دست نتایج این به. گرفت صورت اسنادی و ای ابخانهکت روش با

 باید و آورد ارمغان به را کیفیت با یادگیری تواند نمی سنتی و مرسوم یادگیری و آموزشی ها محیط با ارتباطی و اطالعاتی های

 ارزیابی طراحی، تکنولوژیکی، ژیکی، پداگو ای، موسسه همچون مختلف عناصر و املعو ترکیبی یادگیری گسترش و ایجاد برای

 ،) محتوا تحلیل( شود ارائه باید که محتوایی به باید نیز پداگوژیکی بعد در. شود گرفته نظر در یکدیگر با ارتباط در مدیریت و

 .شود توجه) ها هدف تحلیل(  ییادگیر های هدف و ،) یادگیرندگان تحلیل و تجزیه(  یادگیرنده نیازهای

 بهبود بر ترکیبی یادگیری رویکرد اثربخشی مطالعات فراتحلیل عنوان تجت 1743 سال در نجفی توسط که پژوهشی -

 به ترکیبی، آموزش دهنده تشکیل های شاخص و ها مؤلفه ابعاد، اگر که دریافتند گرفت صورت ایران در تحصیلی عملکرد
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 عملکرد بهبود بر منعطف، و منطقی رویکرد یک عنوان به تواند می بگیرند؛ بازخورد و ارزشیابی جرا،ا طراحی، نیازسنجی، خوبی

 .باشد داشته فراوان تأثیر یادگیرندگان تحصیلی

 یادگیری طریق از یادگیری و آموزش بهبود و توسعه عنوان تحت 1743 سال در فالحی و سواری توسط که پژوهشی -

 در آموزشی محیطهای از مندی بهره در را تری وسیع عمل آزادی آموزش، در ترکیبی شیوه که فتندیا در گرفت صورت ترکیبی

 میگردد توصیه لذا گردد؛ می یادگیری و آموزش بهبود و توسعه موجب طریق این از و میدهد قرار آموزشی کارشناسان اختیار

 .نمایند استفاده خود آموزش در هم روش این از اساتید

 کیفیت و ترکیبی آموزش های شاخص و ابعاد بین رابطه عنوان تحت 1740 سال در نجفی توسط هک پژوهشی -

 اعضای از نفر 0444 شامل آماری جامعه. است شده انجام پیمایشی -توصیفی صورت به نور پیام دانشگاه در یادگیری به بخشی

 جدول اساس بر و ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از هاستفاد با نفر 707 ،ها آن میان از. بود نور پیام دانشگاه علمی هیات

 پداگوژیکی؛ بعد سه همراه به ترکیبی آموزش که یافتند دست نتایج این به. شدند انتخاب نمونه عنوان به مورگان، و کرجسی

 از نشان ها یافته ،چنین هم. ندارد تأثیر یادگیری بر شناسی روش بعد اما، ؛دارد تأثیر یادگیری بر یادگیری سبک و آوری فن

 .دارد پژوهش نهایی مدل برازش بودن مناسب و یادگیری بر ترکیبی آموزش تأثیر

 دانشگاه مجازی آموزش واحد الکترونیکی آموزش وضعیت ارزیابی"عنوان با درپژوهشی( 1740) وهمکاران اسماعیلی -

 زیر و یادگیرنده فردی های ویژگی ابعاد لحاظ از الکترونیکی آموزش وضعیت که یافت دست نتایج این به"بلوچستان و سیستان

 وضعیت از ارزیابی و سنجش و آموزشی محتوای لحاظ واز مطلوب نسبتا وضعیت پشتیبانی لحاظ از مطلوب، فناوری و ساخت

 .باشد می برخوردار نامطلوبی

 اساس بر کبیر امیر اهدانشگ الکترونیکی آموزش کیفیت بررسی "عنوان با درپژوهشی( 1740) همکاران و رسولی -

 طراحی عناصر اساس بر کبیر امیر دانشگاه الکترونیکی آموزش کیفیت که یافت دست نتایج این به "آموزشی طراحی عناصر

 .باشد می مطلوبی نسبتا حد در آموزشی

 
 مهار آموزش در الکترونیکی آموزش کاربرد عنوان تحت 1747 سال در همکاران و آبادی نظام توسط که پژوهشی -

 به دسترسی و پذیری انعطاف قابلیت سبب به الکترونیکی آموزش داد، نشان ها یافته گرفت صورت پرستاری بالینی تهای

 در و بخشند بهبود را های حرف بالینی های مهارت تا کند می کمک پرستاران به مکان هر و زمان هر در یادگیری محتوای

 آموزشی روش یک عنوان به الکترونیکی آموزش همچنین .کند عمل موفّق بسیار بالینی، حیطه به شده آموخته دانش انتقال

 .باشد موثر پرستاری تهای مهار و مفاهیم آموزش در تواند می بعدی، چند

 منظر از الکترونیکی محتوای کیفیت ارزشیابی" عنوان تحت پژوهشی در( 1747) خندقی و چه قره کاظمی -

 آموزش های دوره در شده ارایه محتوای کیفیت که یافت دست نتایج این به "شهدم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 .است برخوردار مطلوبی وضعیت از دانشگاه دانشجویان منظر از الکترونیکی

 موسسات در الکترونیکی آموزش ارزشیابی عملی های شاخص" عنوان تحت درپژوهشی( 1747) محمدی نژادو اناری -

 امور و آموزشی های جنبه مدیریت، ارائه، محیط طراحی ابعاد در ها دانشگاه که یافت دست نتایج این به "ایران عالی آموزش

 .نیستند برخوردار مناسبی چندان وضعیت از وارزشیابی فناوری پشتیبانی، خدمات ابعاد ودر ترند مناسب ترتیب به سازمانی

 آموزش نظام کارگیری به الزامات تحلیل عنوان تحت 1742 سال در همکاران نژادو هاشمی توسط که پژوهشی در -

 دست به نتایج گرفت، صورت( اهواز چمران شهید و رامین دانشگاههای مطالعه مورد) علمی هیئت اعضای دیدگاه از ترکیبی

 کل واریانس از درصد 301/31 آموزشی و ای حرفه سیاسی، زیرساختی، سازمانی، عامل پنج دادکه نشان عاملی تحلیل از آمده

 .کنند می تبیین را ترکیبی آموزش کارگیری به الزامات

 در دکتری مقطع اساتید و دانشجویان از مصاحبه و پرسشنامه از استفاده با اصفهان دانشگاه در 1742ببری، و زمانی -

 آموزشی دهایتهدی و ها ضعف به نسبت ها فرصت و قوت نقاط اساتید و دانشجویان اکثریت که داد نشان ترکیبی آموزش زمینة
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 بین خوش پزشکی علوم دانشگاه در آموزش این اندازهای چشم به نسبت کنندگان شرکت و دانستند می قویتر را ترکیبی

 .هستند

 دانشگاه الکترونیکی یادگیری های دوره کارآمدی ارزیابی" عنوان تحت درپژوهشی( 1741) زاده پوروگرجی رستگار -

 مناسب وارزشیابی آزمون از و مطلوب پشتیبانی از سامانه کاربران که یافت دست نتایج این به"کاربران دیدگاه از مدرس تربیت

 .گردد نمی ارائه مناسب تکالیف و ها تمرین اما باشند می مند بهره

 دانشگاه الکترونیکی آموزش مراکز در مجازی آموزش وضعیت ارزیابی"موضوع با درپژوهشی( 1741) اعتبار و جهانیان -

 مجازی های آموزش امکانات به دسترسی از کنندگان شرکت که یافت دست نتایج این به"دانشجویان دیدگاه از نتهرا های

 .نداشتند مجازی آموزشی های دوره به مثبتی نگرش که هرچند داشتند رضایت

 در نوین رویکردی ترکیبی؛ یادگیری عنوان تحت 1741 سال در ساالری و عمران صالحی توسط که پژوهشی در -

 افزایش برای موثر رویکرد یک تواند می ترکیبی یادگیری که دریافتند گرفت صورت یادگیری/یاددهی فرآیند و آموزش توسعه

 های فرصت ارایه دلیل به همچنین. باشد ها هزینه اثربخشی افزایش و آموزشی مواد به دسترسی سهولت یادگیری، اثربخشی

 طور به نیز فراگیران فردی های تفاوت به آموزش، جذابیت افزایش کنار در که دشو می آن موجب یادگیری، منظور به مختلف

 .شود توجه مناسبی

 چون طرقی از ترکیبی یادگیری که رسیدند نتیجه این به ،1741 سال در خود تحقیق در ساالری، و عمران صالحی -

 و آموزش فرایند در میتواند آموزش در پذیری افانعط و انسانی تعامالت افزایش آموز، دانش به مربی ازجانب سریع بازخورد

 دارد اولویت آموزشی سازمانهای تمامی در ها هزینه و مالی مسائل ازلحاظ ترکیبی آموزش شود؛همچنین، واقع مؤثر یادگیری

 دیدگاه از تلفیقی آموزشهای توسعه در بازدارنده های سازه تحلیل عنوان با پژوهشی( 1744) همکاران و مرادی -

 تلفیقی آموزشهای کاربرد و توسعه بازدارنده عوامل ترین مهم که داد نشان پژوهش این نتایج. دادند انجام علمی هیات عضایا

 .است سازمانی و مدیریتی اقتصادی، تجهیزاتی، و زیرساختی شخصی، موانع

 دانشگاه در کیبیتر آموزش اجرای سنجی امکان عنوان تحت 1744 سال در ببری و نیستانی توسط که پژوهشی -

 مقطع در ترکیبی آموزش اجرای امکان علمی هیات اعضای دیدگاه از که داد نشان پژوهش های یافته گرفت صورت اصفهان

 همه حمایت و مداوم آموزش فرهنگی، بسترسازی ضرورت بر همچنین .است پذیر امکان تخصصی دروس قالب در و دکتری

 اینترنت و ای رسانه چند ابزارهای از استفاده که دهد می نشان پژوهش نتایج .شد کیدتا آموزش این اجرای برای مسوالن جانبه

 استفاده اینترنت در فراوان منابع و انعطاف از دانشجویان درحالیکه. شود می دانشجو سردرگمی موجب محور وب کامال دوره در

 کامال های دوره در دانشجویان. میشوند خسته خطی غیر محیط در کاری وظایف و گانه چند جستجوهای از همزمان میبرند،

 و خود به متکی باید بنابراین و کنند دریافت خود های همکالسی سایر یا استاد از بالفاصله بازخورد نمیتوانند برخط آموزش

 ونهمچ متفاوتی سیاستهای خصیصه، این کردن برطرف منظور به بنابراین ؛(2441 موسکال، و دزیوبان) باشند خود تصمیم

 است شده پیشنهاد برخط یادگیری محیط بهبود منظور به دوگانه یادگیری و ترکیبی آموزش،

 "ایران عالی آموزش نظام در مجازی آموزش های دوره اثربخشی ارزشیابی" عنوان با( 1744) پرداختچی و فتحی -

 ارزشیابی های روش استادان نظر از اما ستا شده ارزیابی نامطلوب حد در ارزشیابی های روش دانشجویان، نظر از که داد نشان

 .ندارد همخوانی است برخوردار مطلوبی اثربخشی از

 دانشگاه مامایی و پرستاری دانشگاه علمی هیات اعضای نگرش» عنوان با پژوهشی( 1788) همکاران و ذوالفقاری -

 توصیفی، مقطعی مطالعه این در. اند داده انجام «ترکیبی الکترونیکی یادگیری نظام طریق از تدریس به تهران پزشکی علوم

 سرشماری تمام طریق به نفر 34 تعداد به تهران علومپزشکی دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده علمی هیات اعضای کلیه

 هیچکدام و مثبت کامالً نگرش درصد 70 و مثبت نگرش ها نمونه درصد 33 که داد نشان ها یافته. گرفتند قرار مطالعه مورد

 شیوه به دروس نمودن آماده جهت را خود زیاد تمایل درصد 01/1 همچنین. نداشتند ترکیبی آموزش به نسبت منفی نگرش

 .نمایند شرکت الکترونیکی محتوای تدوین آموزشی کارگاههای در که بودند مایل درصد 83/0 و نمودند بین الکترونیکی
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 بر «آن روانشناختی اثرات بررسی و ترکیبی آموزش دوره یک رائها »عنوان با پژوهشی( 1788) همکاران و نژاد مصلی -

 جهرم پزشکی دانشکده پرستاری دانشجویان از نفر 01 روی بر تجربی نیمه پژوهش یک مطالعه این. دادهاند انجام دانشجویان

 آموزش روش که ادد نشان نتایج. شد می بودند، کرده اخذ 88-83 سال اول ترم در را روانی های بیماری درس واحد که

 آموزشهای از گیری بهره خصوص به روش این از استفاده و است داشته دانشجویان شخصیتی ابعاد بر مثبتی تأثیرات ترکیبی

 .شد توصیه پزشکی علوم آموزش در الکترونیکی

 خارجی های پژوهش پیشینه

 آموزش از برخی که یافت دست نتایج این هب "الکترونیکی یادگیری محیط رویکردهای" عنوان تحت درپژوهشی( 2413) بوون

 ابزار از استفاده با نه دهند،¬می انجام الکترونیکی آموزش محیط از استفاده با را خاصی بسیار یادگیری فعالیتهای دهندگان

 را ابزارها از تعدادی در آموزش برای فرم پلت از استفاده تخصیصی های¬ تاکتیک این. الکترونیکی آموزش محیط اختصاصی

 های فعالیت در هدفمند ابزارهای از وسیعی طیف ارائه بجای به که دارد این بر داللت نتایج این دهد، می قرار تاکید مورد

 باشد مفیدتر الکترونیکی آموزش برای تواند ¬می آن دهنده تشکیل عناصر و الکترونیکی آموزش محیط الکترونیکی، آموزش

 طراحی مدل - "ارزیابی و اجرا توسعه، طراحی، طراحی، مدل کارگیری به" عنوان با پژوهشی( 2413) همکاران و آلمومن

 جهت در ادل مدل از وی... دادند انجام سعودی عربستان در اولیه های مراقبت پزشکان ای حرفه توسعه ادامه برای آموزشی

 آموزشی های سیستم طراحی مدل یک دلا. کرد استفاده گیرنده یاد عملکرد بهبود برای آموزشی های برنامه و آموزش توسعه

 با جلسات پژوهش این در ارزیابی و اجرا توسعه، طراحی، تحلیل،: است مرحله پنج در موثر آموزش و آموزش ایجاد برای

 ارزیابی تمرکز های گروه و ارزیابی - خود ارزیابی پرسشنامه مساله، بر مبتنی پرسشنامه یک نهایی، و موقتی بازخورد های فرم

 ای حرفه توسعه برنامه ایجاد برای ساختاری آموزشی طراحی مدل یک اعمال که یافتند دست نتایج این به نهایت در ندوشد

 برای اساسی روش یک (CPD) ای حرفه توسعه. است اولیه بهداشتی های مراقبت در مرتبط و مفید تجربه یک پزشکان برای

 .است ها آن بیشتر توسعه و حفظ در پزشکان به کمک

 دو این برتأثیر رودررو و سنتی آموزش شیوۀ با ترکیبی آموزشی روش مقایسه ضمن مشابه، رویکردی با نیز( 2413) آگومو و اللو

 فناوری بر مبتنی آموزش روش برتری دهندۀ نشان تربیتی علوم کارشناسی دورۀ دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر آموزشی شیوۀ

 .است بوده رایج و سنتی روش با مقایسه در ترکیبی و

 و مندی عالقه اند، کرده تجربه را انگلیسی زبان یادگیری ترکیبی، آموزش رویکرد با که دانشجویانی( 2413) والش و تسنگ

 به را ها کالس نوع این اند گفته و داده نشان خود از ترکیبی شیوۀ به دیگرشان های درس گذراندن برای بیشتری گرایش

 .دکنن می پیشنهاد دوستانشان

 داد نشان نتایج. داد انجام "آیدل مدل اساس بر سینه تفسیر آموزش برای آموزشی طراحی "عنوان با پژوهشی( 2413) چیانگ

 مدیریت و تشخیص در ها آن به تا است داخلی پزشکی ساکنین برای مهم مهارت یک سینه قفسه ساده رادیوگرافی تفسیر

 برای آموزشی برنامه یک ایجاد هنگام که کنند حاصل اطمینان تا دارند یازن ابزارهایی به مربیان. کند کمک ها آن صحیح

 طراحی مدل یک از استفاده. کنند می اتخاذ سیستمی رویکردی, نگرش و دانش, ها مهارت سایر نیز و ها مهارت این آموزش

 .دهند انجام را کار این تا کند می کمک مربیان به آموزشی

 مطالعه، این هدف دادند انجام "آیدل مدل به توجه با ABC آنالین مسیر طراحی" عنوان با یپژوهش( 2413) همکاران و دارک

 های حوزه تمامی تحلیل و تجزیه که داد نشان مطالعه این. است آنالین صورت به من - نویسی برنامه های زبان مسیر طراحی

 حوزه در این، بر عالوه.. است مهم طراحی مرحله در الزم تصمیمات اتخاذ و آنالین مسیر طراحی یک تحلیل مرحله در مربوطه

 ساختار اثبات برای آنالین های دوره در تعامل ایجاد. شد تعیین هفتگی های ارزیابی طریق از یادگیرندگان دیدگاه فرآیند، ارزیابی

 .ببینند دوره این از بخشی به را خود تا کند می کمک آموزان دانش به موقعیت این و است، مهم سیستم زنده

 نفوذ با کاری های روال ادغام برای آیدل مدل از استفاده: تعامل برای طراحی "عنوان با پژوهشی( 2413) همکاران و نیکلهس

 آموزشی طراحی مدل از کتابداران از تیم یک چگونه که داد نشان ها یافته. دادند انجام آنالین اطالعاتی سواد درس یک در "باال
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 این با نویسندگان تجربه. اند کرده استفاده آنالین آموزشی دوره یک در یادگیری و تدریس در تجارب بهترین گنجاندن برای

 آموزش در مختلف اهداف به دستیابی برای تواند می مدل این که است آن از حاکی آموزشی طراحی مفاهیم و مند نظام فرآیند

 را آموزشی تعامالت از مختلفی انواع بتوانند کتابداران که کند فراهم اختاریس تواند می, اینکه اول. شود استفاده اطالعاتی سواد

, سوم و ؛بگیرند نظر در عمدی صورت به را ارزیابی و یادگیری, تعامل تا کند کمک کتابداران به تواند می, دوم. دهند توسعه

 بهترین و باال تأثیر های شیوه مانند یادگیری های لدستورالعم سایر و اطالعاتی سواد ویژه استانداردهای از استفاده با تواند می

 .کند کمک الکترونیکی آموزش تجارب

 رشته مورد در 2414 تا 2444 سال از شده چاپ مقاله 31 از مورد 03 ،(2412) همکاران و رووی توسط مروری مقاله یک در

 اشاره فقط و بودند برخوردار ضعیفی بسیار راحیط از شده کار مقاالت. شدند بررسی ترکیبی آموزش کلیدواژه با بالینی های

 مقاله، نویسندگان لذا. یدهد م افزایش را یادگیری و است سنتی روش از بهتر ترکیبی روش بالینی، های رشته در که داشتند

 .کردند توصیه را قوی طراحی با مقاالتی انجام لزوم

 تعداد ارائه از است عبارت که است کرده گزارش آنالین ارزیابی در را ای عمده مشکالت و موانع خود بررسی در( 2412) دسوف

 .است باند پهنای و اینترنت به دسترسی رایانه، کافی

 گیری بهره امکان ترکیبی، ازرویکرد استفاده که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام 2411 سال در که تحقیقی در گالور و کتل

 دانش برای یادگیری نوع این همچنین کند، می فراهم آموزان دانش با ارتباط در را نغیرهمزما و پذیر انعطاف ارتباطات از

 این در آموزان دانش که بیشتری های مسئولیت عالوه، به میکند؛ فراهم را جدیدی یادگیری های محیط و بوده جذاب آموزان

 غیر) آموزش این روزکردن به و ایجاد برای اام ؛آورند عمل به یادگیری در بیشتری تالش شود می باعث دارند، یادگیری نوع

 شود می صرف زیادی زمان ،(همزمان

 با مقایسه در ترکیبی یادگیری که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام 2411 سال در که تحقیقی در الگلین مک و استار فرون،

 افزایش برای مدیریت، و تجارت مثل شغلی تموضوعا برای آموزش، نوع این. میکند فعالتر را آموزش صرف، الکترونیکی آموزش

 .است ارزشمند بسیار التحصیالن، فارغ مهارتهای

 می نشان پژوهش این نتایج. پرداختند اتریش دانشگاه 18 در دانشجویان های دیدگاه بررسی به( 2414) ماچر و مایر پیچر،

 پشتیبانی تدارک در ایشان توانایی همچنین و ونیکیالکتر شیوۀ به آموزش در استادان مهارت و تخصص دانشجویان نظر از دهد

 دوره این از دانشجویان رضایت همچنین و تحصیلی پیشرفت برای کننده تعیین و مهم بسیار عوامل از یادگیرندگان برای الزم

 .هاست

. است داده انجام «ایجنت با ها آن ارتباط و فراگیران نگرش: عالی آموزش در ترکیبی یادگیری»عنوان با پژوهشی( 2414) لوپز

 گرانادا دانشگاه در که بررسی این نتایج. بود ترکیبی آموزش فعالیتهای در فراگیران درک و نتایج از استفاده مطالعه، این از هدف

 میشود تحصیل ترک میزان کاهش و امتحانات در عملکرد بهبود باعث ترکیبی آموزش از استفاده که داد نشان شد انجام

 ) کشور پنج در یادگیری فرایند بر آن تأثیر و ترکیبی آموزش حال و آینده "عنوان با پژوهشی در( 2444) انشهمکار و کیم

 برای عمومی روش یک ترکیبی آموزش آینده در که دادند نشان "(انگلستان و متحده ایاالت تایوان، جنوبی، کره چین،

 چگونگی راهنمایی برای متخصص داشتن وجود و شد خواهد ییآسیا کشورهای در بلکه غربی، کشورهای در فقط نه یادگیری،

 .است الزم آن اجرای برای ترکیبی آموزش اجرای

 عالی آموزش موسسات در الکترونیکی آموزش محیط در آموزشی طراحی عناصر بررسی به نیز( 2444) همکاران و هیوسن

 انتخاب های دانشگاه در یادگیرندگان میان در لکترونیکیا آموزش از مثبت برداشت که بود آن از حاکی نتایج .پرداخت مالزی

 .است بوده آنان نظر نقطه از آموزشی طراحی اصول برای بخش رضایت عوامل مهمترین دوره، محتوای با آنان تعامل و شده

 را ینال آن یها دوره حیاطر مهم ملاعو ،نالینآ شیزموآ یها دوره کیفیت یابیارز انعنو با هشوپژدر( 2447) یگر مک

 مهمی ملاعو کترمشا و تعامل ف،نعطاا ،الین آن سیدر برنامه حیاطر در که ساخته نخاطرنشا وی ستا دهکر شناسایی

 هستند.
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 پژوهش روش -5

 پذیرد صورت درست شناسی روش با که زمانی مگر بود، نخواهد میسر علمی شناخت یا علم هدفهای به دستیابی

 توجه پژوهش های هدف و موضوع ماهیت به باید مطالعه، برای مناسب تحقیق روش انتخاب از قبل(. 100 ص ،1738خاکی،)

 آن با توانند می سؤاالت که است ای استفاده قابل روش و تحقیق سؤاالت به دقیق توجه با مناسب تحقیق موارد بیشتر در. نمود

 چه هر را او تا کند اتخاذ را روشی یا شیوه چه نماید مشخص محقق که است آن تحقیق روش انتخاب از هدف. »شوند مطالعه

 می را تحقیق روش کلی طور به(. 34 ص ،1788 نراقی، سیف و نادری) «نماید کمک پاسخ به دستیابی در تر دقیق و تر سریع

 به تحقیق هدف اساس بر علمی تحقیقات. کرد تقسیم ها داده گردآوری نحوه( ب تحقیق، هدف( الف: مالک دو به توجه با توان

 زمینه یک در کاربردی دانش توسعه کاربردی تحقیقات از هدف. شوند می تقسیم وتوسعه تحقیق ،کاربردی بنیادی، تهدس سه

 نحوه حسب بر تحقیقات همچنین .شود می هدایت دانش عملی کاربرد سمت به کاربردی تحقیقات دیگر عبارت به است خاص

 روش مجموعه شامل توصیفی تحقیق. شوند می تقسیم آزمایشی قیقتح و( آزمایشی غیر ) توصیفی تحقیق به ها داده گردآوری

 برای صرفا تواند می توصیفی تحقیق اجرای .است بررسی مورد های پدیده یا شرایط کردن توصیف ها آن هدف که است هایی

 مطالعه مورد جامعه حجم حسب بر را پیمایشی تحقیق. باشد گیری تصمیم فرایند به رساندن یاری یا موجود بیشتر شناخت

 همین بر(. 82 ص ،1740حجازی، و بازگان سرمد،) نهاد نام بزرگ مقیاس در یا کوچک مقیاس در پیمایشی تحقیق به توان می

 ،آموزش مدارس استان شیراز در آموزشی های طرح بر پایه مجازی آموزش های دوره تأثیر حاضر پژوهش هدف به توجه با اساس

 آن خواهد می محقق که این دلیل به توصیفی. است توصیفی پژوهش نوع از و کاربردی یها پژوهش دسته از حاضر پژوهش

 پاسخگویان نظرات و دیدگاه بررسی درصدد محقق که آنجایی از و دهد گزارش منظم و عینی صورت به دارد وجود که را چه

 .است شده استفاده پیمایشی پژوهش نوع از توصیفی، پژوهش تقسیمات در ،باشد می

 آماری معهجا -6

 پژوهش، هر در معموال .باشند مشترک صفت یک حداقل دارای که ها واحد یا افراد از ای مجموعه از است عبارت آماری جامعه

 مطالعه به آن های واحد متغیر( صفتها) صفت درباره است مایل پژوهشگر که است آماری جامعه یک بررسی مورد جامعه

 ها آن بین از که باشد می مدارس شیراز کلیه شامل پژوهش آماری جامعه(. 130 ص ،1740حجازی، و بازگان سرمد،) بپردازد

 .گرفت قرار بررسی مورد 1044-1041 تحصیلی سال در جامعه عنوان به ابتدایی حضرت رقیهمدرسه 

 آماری نمونه 

 این طوریکه به شود می نتخابا بزرگتر ای جامعه یا گروه یک قسمت یک از که ها نشانه از ای مجموعه از است عبارت نمونه

 که است ضروری نکاتی رعایت نمونه انتهاخ در .باشد بزرگتر جامعه یا گروه قسمت آن های ویژگی و کیفیات کعرف مجموعه

 اساسی شرط غرض، اعمال وعدم انصاف رعایت نمونه گزینش در .2 شود، انتخاب تحقیق اهداف به توجه با باید نمونه. 1: شامل

 نمونه دیگر بیانی در(. 140 ص ،1784ریاحی،) گیرد قرار توجه مورد باید نمونه اندازه یا حجم تعیین در موثر لعوام .7است،

 حاضر پژوهش در (.20 ص ،1730بست،)  است شده انتخاب وتحلیل تجزیه و مشاهده برای که است جامعه از کوچکتری گروه

 .بودند شیراز حضرت رقیه معلمان مدارس از نفر 14 تعداد

 گیری نمونه روش

 و جغرافیایی پراکندگی و بودن گسترده اول .است عامل دو روش این از استفاده غرض پیش ،ای چندمرحله ای خوشه روش در

 دسترس در مطالعه مورد جامعه افراد کامل فهرست که صورتی در (.74 ص ،1740اسحاقیان،) آماری جامعه بودن همگن دوم

 این برای. آورد عمل به گیری نمونه ها خوشه میان از سپس .کرد بندی خوشه هایی دسته در ار جامعه افراد توان می نباشد

 گیری نمونه در .گردد می استفاده گیری نمونه چارچوب عنوان به آن از و شود می تهیه ها خوشه این از فهرستی منظور

 می انتخاب جامعه واحدهای انواع از( کوچکتر به ربزرگت های واحد از)  مراتبی سلسله به توجه با جامعه افراد ای چندمرحله

 کار به با جهت همین به. است ای چندمرحله گیری نمونه از ای ویژه حالت ای خوشه گیری نمونه که است ذکر به الزم. شوند

 سرمد،) داد افزایش را نظر مورد برآورد دقت و کرد انتخاب جامعه «معرف نمونه» یک توان می ای چندمرحله گیری نمونه بردن
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 .است شده استفاده ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش از حاضر پژوهش در بنابراین ؛(183 ص ،1740 حجازی و بازگان

 دانشگاه این مختلف های دانشکده بین از سپس. گردید انتخاب شیراز مدارس بین از که است صورت این به گیری نمونه مراحل

 پزشکی، دندان دانشکده پرستاری، دانشکده تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشکده سازی، رودا دانشکده پزشکی، دانشکده) 

 و پزشکی دانشکده بیشتر ترکیبی های کالس داشتن دلیل به(  مدیریت دانشکده توانبخشی، دانشکده پزشکی، پیرا دانشکده

 ،(ICM ) پاتولوژی فیزیو پایه، علوم ) مختلف مقاطع بین از دانشکده دو هر در سپس شد انتخاب پزشکی دندان دانشکده

 .گردید انتخاب دندانپزشکی و عمومی دکتری رشته شده ارائه های رشته بین از و پایه علوم مقطع( کارورزی و کارآموزی

 آماری تحلیل و تجزیه های روش -7

. شد انجام استنباطی و وصیفیت آمار سطح دو در spss-23 آماری افزار نرم از استفاده با پژوهش این از حاصل تحلیل و تجزیه

 منظور به استنباطی، آمار بخش در و معیار انحراف و میانگین درصد، فراوانی، مانند آماری های مشخصه توصیفی آمار بخش در

 فرعی و اصلی های سوال. شد استفاده وابسته t و ای نمونه تک t های آزمون از مالک نمره با پژوهش سواالت از یک هر مقایسه

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد روش این از استفاده با حاضر شپژوه

 

 نتایج -8

 آموزش مدارس استان شیراز در آموزشی های طرح بر پایه مجازی آموزش های دوره تأثیر پژوهش این انجام از هدف

 عمومی الگوی که دیا الگوی دهنده تشکیل(  ارزشیابی و اجرا توسعه، طراحی، تحلیل،) عنصر 0 شد سعی پژوهش این در .

 الکترونیکی آموزش که است ذکر به الزم. شود ارزیابی مدارس ابتدایی شیراز مجازی آموزش در است سیستمی آموزشی طراحی

 دور راه از ارتباطات و ای رسانه فرا ای، رسانه چند های فناوری از ای مجموعه از آن در که شود می گفته آموزش از نوع آن به

 دارد مختلفی انواع الکترونیکی آموزش .سازد می فراهم مکان و هرزمان در فرد هر برای را یادگیری وامکان شود می استفاده

 های رویکرد بهترین از یکی دوگانه یا ترکیبی آموزش حاضر حال در که باشد می (دوگانه) ترکیبی آموزش آن انواع از یکی

 های فعالیت و سخنرانی همچون سنتی، آموزش های فعالیت درآن که شود می محسوب عالی آموزش در استفاده برای آموزشی

 ای رسانه چند آموزش زمان، هم غیر و زمان هم بحث های گروه همچون دور، راه از آموزش های فعالیت با معلم، و فراگیر بین

 .شود می ادغام درسی تکالیف برای اینترنت از استفاده و

 با و شده شناخته آموزش جامعه در یادگیری های روش ترین گسترده از یکی عنوان به اخیر سال ده در ترکیبی آموزش

 های دانشگاه خصوصاً ها، دانشگاه آموزش های سیستم از بسیاری حاضر حال در. است گردیده مواجه زیادی استقبال و موفقیت

 شامل پزشکی، علوم ی حوزه در ترکیبی آموزش رویکردهای جمله از. اند آورده روی روش این از استفاده به پزشکی علوم

 آموزش و سریعتر درمان جهت در بیماران آموزش دانشجویان، به دانشگاهی دروس مؤثر آموزش پزشکی، کادر مداوم آموزش

 غیر آموزش و همزمان آموزش نوع دو به نیز ترکیبی آموزش .باشند می عمومی بهداشت بردن باال جهت در جامعه عموم

 نوع، دراین که است ذکر به الزم شود می همزمان غیر نوع به مربوط حاضر پژوهش که آنجایی از .شود می تقسیم همزمان

 و گیرد می انجام زمان هم غیر صورت به یادگیری و یاددهی واقع، در .شود نمی ارسال فراگیر برای زمان هم صورت به محتوا

 گرفته قرار سایت در و شده آماده قبل از که صفحاتی از را مطالب باید فراگیران .شوند نمی وصل سیستم به زمان هم افراد

 میزان که داد نشان اول اصلی سوال با ارتباط در پژوهش این از حاصل نتایج لذا .کنند استفاده ها آن از و انتخاب است،

 سطح با ارزشیابی و اجرا توسعه، طراحی، تحلیل، ابعاد درآموزشی  های طرح عناصر بر پایه مجازی آموزش های دوره مطلوبیت

 آموزشی طراحی الگوهای براساس مشابه پژوهش که آنجایی از. گردید ارزیابی متوسط سطح از بیشتر (p<40/4) معناداری

 تطبیق و مقایسه مورد آموزشی طراحی برالگوهای مبتنی ارزیابی بدون حتی حوزه این در نزدیک لذاپژوهشهایی .ندارد وجود

 چه قره کاظمی ،(1740)  همکاران و رسولی ،(1740) همکاران و اسماعیلی ازپژوهش حاصل یجنتا ازجمله است، شده انتخاب

 اوستون، ،(1741)  اعتبار و جهانیان ،(1733) همکاران و ذوالفقاری( 1741) زاده گرجی و پور رستگار ،(1747) خندقی و

 های دوره برگزاری بودن مطلوب درزمینه رحاض پژوهش این نتایج با ،(2444) همکاران و هیوسن ،(2417) مورتا و یورک
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 این نتایج دیگر از. دارد خوانی هم دانشجویان یادگیری در بخشی اثر و ,پذیری انعطاف رضایت، افزایش و الکترونیکی آموزش

 با که باشد می ادی آموزشی طراحی الگوی(  ارزشیابی و اجرا توسعه، طراحی، تحلیل،) گانه 0 عناصر بررسی و توجه پژوهش

 در که نظر این از اما دارد همخوانی( 2447)  گری ،(1740)  نجفی ،(1743)  نیا طاهری و محمودی های پژوهش نتایج

 ،(1744)  مرادی های پژوهش در بگیرد قرار ارزیابی و توجه مورد سیاسی و سازمانی عوامل الکترونیکی های دوره ارزیابی

 .ندارد خوانی هم حاضر پژوهش نتایج با( 2412)  دسوف ،(1747)  وهمکاران نژاد هاشمی

 سطح از بیشتر تحلیل، بعد در مجازی، آموزشی های دوره مطلوبیت میزان که داد نشان نتایج اول فرعی سوال با ارتباط در

 به تحلیل عنصر ارزیابی که نظر این از اما دارد همخوانی(  2413)  همکاران و دارک پژوهش نتایج با کهباشد می متوسط

 .ندارد همخوانی گرفته انجام های پژوهش از یک هیچ با است بوده وضعیتی چه در مجازی و حضوری جلسات فکیکت

 سطح از بیشتر طراحی، بعد در مجازی آموزشی های دوره مطلوبیت میزان که داد نشان نتایج دوم فرعی سوال با ارتباط در

 دارک ،(1744) ببری و نیستانی ،(1741) یعقوبی و سیدی ،(2411) همکاران و لوپز های پژوهش نتایج با که باشد می متوسط

 دارد خوانی هم (2413) 

 سطح از بیشتر توسعه، بعد در مجازی آموزشی های دوره مطلوبیت میزان که داد نشان نتایج سوم فرعی سوال با ارتباط در

 ارزیابی نظر از اما ؛دارد خوانی هم (1743) حیفال و سواری ،(2410) آنتام مورگان های پژوهش نتایج با که باشد می متوسط

 .است نشده انجام پژوهشی الکترونیکی آموزش در الکترونیکی و حضوری جلسات تفکیک به توسعه عنصر

 سطح از بیشتر اجرا، بعد در مجازی، آموزشی های دوره مطلوبیت میزان که داد نشان نتایج چهارم فرعی سوال با ارتباط در

 .دارد همخوانی( 1741) ببری و زمانی پژوهش با که باشد می متوسط

 سطح از بیشتر ارزشیابی، بعد در مجازی، آموزشی های دوره مطلوبیت میزان که داد نشان نتایج پنجم فرعی سوال با ارتباط در

( 1784) مکارانه و ربیعی ،(1740) همکارانش و زمانی ،(1740) همکاران و پیکانپور های پژوهش نتایج با که باشد می متوسط

 تنها شده گرفته تحقیقات کل از اما است گرفته صورت ترکیبی آموزش درباره نیز تحقیقاتی راستا همین در. دارد همخوانی

 خوانی هم حاضر پژوهش نتایج با که بود پرداخته همزمان غیر نوع از ترکیبی های دوره ارزیابی به( 2411) گالور و کتل پژوهش

 .دارد

 آموزشی جلسات در مطلوبیت میزان بین که داد نشان آن فرعی سوال 0 و دوم اصلی سوال با ارتباط در که ستا ذکر به الزم

 ابعاد در الکترونیکی و حضوری جلسات مطلوبیت میزان که صورت این به دارد وجود معناداری تفاوت حضوری و الکترونیکی

 فراتر الکترونیکی از جلسات حضوری جلسات مطلوبیت ارزشیابی و طراحی ابعاد در اما یکسان صورت به اجرا و توسعه تحلیل،

 جلسات از یک کدام که است نشده بیان کدام هیچ در و ندارد خوانی هم شده بیان تحقیقات از یک هیچ با لذا است شده بیان

 پرداخته آن به خود وهشپژ در پژوهشگر که هست نوآوری همان نکته این و بوده مطلوبتر ها ارزیابی در الکترونیکی و حضوری

 .است

 در آموزش رابرای فراوانی فرصتهای و یادگیری در را وسیعتری بینش و عمل آزادی ترکیبی، آموزش اینکه به توجه با بنابراین

 گرفته کار به عالی آموزش موسسات در دانشجویان حضور کاهش برای ابزاری عنوان به بایستی کند می فراهم ها زمینه همه

 زیادی حد تا آن اثربخشی که شود می میسر حضوری جای به مجازیهای محیط در یادگیری کیفیت افزایش با تنها نای و شود

 ارتقا جهت در الزم تدابیر و بگیرند قرار توجه مورد مطلوب حد در که دارد بستگی آموزشی طراحی عناصر طراحی کیفیت به

 زمینه در مشابهی پژوهش گذشته در اینکه به نظر. گیرد قرار توجه مورد ارزشیابی و طراحی بعد در ویژه به عناصر کیفیت

 دیدگاهی ارائه با پژوهش این است، گرفته صورت کمتر ایران در همزمان غیر ترکیبی نوع از مجازی آموزش های دوره ارزیابی

 این دیگر نوآوری. گیرد قرار آتی های پژوهش برای مبنایی تواند می مجازی آموزش های دوره نبودن یا بودن اثربخش از تازه

 امکان مختلف عناصر و جنبه از را اثربخشی که بود الکترونیک های دوره ارزیابی در آموزشی طراحی الگوی از استفاده پژوهش

 که است شده تنظیم تلفیقی یادگیری دستورالعمل بر مبتنی پژوهش ساخته محقق نامه پرسش همچنین ساخت می پذیر

 های پژوهش از یک هیچ در اینکه مهمتر نکته و است نشده استفاده دستورالعمل این از مجازی های دوره ارزیابی در تاکنون
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 مجازی و حضوری جلسات تفکیک به( همزمان غیر)  ترکیبی آموزش های دوره مطلوبیت میزان بیان به تاکنون گرفته صورت

 .است هداد تشکیل را حاضر پژوهش اساس موارد این که است نشده پرداخته

 پژوهش پیشنهادهای -9

 کاربردی پیشنهادهای 12-1

 الگوهای بر منطبق همزمان غیر یا و همزمان صورت به ترکیبی الکترونیکی آموزش های دوره ارزیابی شود می پیشنهاد 12-1-1

 شود تنظیم مشخصی چارچوب یا استاندارد اساس بر باشدتا درسی برنامه الگوهای یا و آموزشی طراحی

(  وارزشیابی اجرا توسعه، طراحی، تحلیل،)  آموزشی طراحی گانه 0 مراحل تمامی تنظیم امهنگ شوددر می پیشنهاد 12-1-2

 .باشد منتخب الگوی بر مبتنی

 آشنایی جهت تربیتی علوم غیر های رشته کلیه اساتید راهنمایی جهت الزم آموزشی های دوره شود می پیشنهاد 12-1-7

 .گردد برگزار الکترونیکی های دوره آموزشی طراحی بانحوه

 کیفیت افزایش بر سعی دهند، می ارائه آموزشی خدمات الکترونیکی صورت به که هایی دانشگاه شود می پیشنهاد 12-1-0

 ادامه برای را آنان تمایل میزان و افزایش پیش از بیشتر را آنان رضایت تا نمایند دانشجویان به خود الکترونیکی آموزش خدمات

 .دهند افزایش ها دانشگاه در تحصیل

 برگزار زمان هم صورت به ترکیبی های کالس از دوجلسه یا یک آموزشی جلسات تدوین زمان در شود می پیشنهاد 12-1-0

 کنند اقدام آنالین صورت به بپردازند حضوری جلسات در اشکال رفع به نتوانستند که دانشجویانی تا شود

 دندان و پزشکی دانشجویان برای اینکه به توجه با شد، تشکیل همزمان الکترونیکی جلسات اگر شود می پیشنهاد 12-1-3

 بیشتر آمادگی کسب جهت همزمان آنالین جلسات در شده سازی شبیه موقعیتهای از شود می برگزار ها دوره پزشکی

 .شود استفاده دانشجویان
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