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هاي بازدارنده در توسعه آموزشهاي تلفيقي از ديدگاه اعضاي  حليل سازهت

  )اي رامين اهواز و رازي كرمانشاههدانشگاه: مورد مطالعه(علمي  تئهي

  

1حوريه مرادي
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  3مسعود بيژنيو  

  

 موانع كاربرد آموزش  خصوصدرت علمي دانشگاه كشاورزي ئهدف كلي اين پژوهش تحليل ديدگاه اعضاي هي :چكيده

ت علمي دانشگاه ئ نفر از اعضاي هي110روش پژوهش از نوع توصيفي ـ پيمايشي و جامعه آماري آن شامل . تلفيقي بود

اساس فرمول  حجم نمونه بر. طبيعي رامين اهواز و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه بود  كشاورزي و منابع

اي بود  ابزار پژوهش پرسشنامه. دشاي تصادفي با انتساب متناسب تعيين  ا استفاده از روش طبقه نفر ب75كوكران به تعداد 

) α=81/0( و صاحبنظران و اعتبار آن با استفاده از آزمون كرونباخ آلفا ادانكه روايي آن بر اساس نظر جمعي از است

عوامل موانع شخصي، موانع زيرساختي و از تحليل عاملي، چهار دسته دست آمده بهبر اساس نتايج . محاسبه شد

عنوان عوامل بازدارنده توسعه و كاربرد آموزشهاي  تجهيزاتي، موانع اقتصادي و موانع مهارتهاي مديريتي و سازماني به

  .كردند درصد از واريانس كل عوامل را تبيين 165/54تلفيقي در مجموع 
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 مقدمه .1

انتخاب روشهاي مناسب و اثربخش آموزشي و نقش آن در بهبود كيفيت يادگيري دانشجويان، تأثير 

 بيش از پيش در ،ها و مديريت زمان و تحقق اهداف آموزشي موضوعي است كه امروزه يي هزينهابر كار

انتخاب يك راهبرد . ]1[است  جه قرار گرفتهعالي مورد توخصوص در آموزش فعاليتهاي آموزشي و به

هاي عملي است كه براي برآوردن  اي از مواد آموزشي و شيوه  انتخاب مجموعه،مناسب تدريس در واقع

 كدامدر انتخاب استراتژي تدريس بايد مشخص شود كه . شود كار گرفته مي هاي يادگيري به بازده

 از ،بديا تحقق آموزش اهداف تا شود گرفته نظر در ييمحتوا چه براي و زمانهايي چه در تدريس، روش
مندي فراگيران جلب شود تا بدين وسيله هعالق و رضايت و آيد عمل به برداري بهره نهايت موجود امكانات

ترين روشها و فنون تدريس را با توجه به  آموزشگران بايد مناسب. يادگيري تسهيل و تسريع شود

يند ا با توجه به يك چهارچوب منطقي و منظم از فر،سپس. كنند انتخاب ، زمان و فراگيران خودامحتو

  .]2[تدريس و بر اساس يك راهبرد مطلوب، امر ياددهي و يادگيري را با موفقيت به انجام رسانند

 يست در شرايطي كه انباشته اطالعات فرد در دوران تحصيل جوابگوي نيازهاي آتي وي ن،از سويي

العات در حال افزايش است، تأكيد بر آموزشهاي رسمي به يادگيري شخصي و و ضريب ناپايداري اط

 در نظامهاي نوين مسئوليت يادگيري مطابق با نياز و عالقه بر عهده والعمر تغيير جهت داده  مادام

در اين وضعيت توانمندي فراگيران در استفاده از انواع ظرفيتهاي آموزشي . فراگير گذاشته شده است

جامعه و استفاده از روشها و مواد آموزشي و منابع يادگيري مختلف و برخورداري از موجود در 

  .]3[مهارتهاي آموزشي كامالً ضروري است

 كه متناسب با سطح  استفعاليتي اجتماعي فرد به فرد يا چهره به چهره، آموزش رو در رو

گذارترين نوع آموزش به حساب ثيرأتو اولين  اين آموزش جزء .گيرد مي شكل جامعه هر تمدن و فرهنگ

 ضرورت دارد ،گذرد شنود مي و  به گفتآموزش كه بيشتر اوقات   در آموزش حضوري از آنجا. آيد مي

 و از آن در دستيابي به بهترين موقعيت ممكن سود ند مهارتهاي ارتباطي خود را تقويت كآموزشگركه 

شود كه در آن  ريزي درسي گفته مي رنامه آموزش الكترونيكي به رويكردي در ب،در مقابل. ]4[دبرب

. شود استفاده مي نيزاي  از ابزارهاي اينترنتي و رايانه،اي دانشجو محورهعالوه بر استفاده از روش

آموزش الكترونيكي پس از ناكارآمدي آموزشهاي حضوري معمول براي پاسخگويي به نيازهاي 

هدف از توسعه . وجود آمد اي مختلف بهروزافزون تقاضاهاي آموزشهاي رسمي و عالي در كشوره

روشهاي آموزش مجازي دستيابي به روشي بود كه در آن بتوان در هر زمان و با هزينه كمتر به تعليم 

  .]5[تعداد بيشتري دانشجو پرداخت 

 ،آموزش الكترونيكي معايبي هم دارد كه يكي از آنها غير چهره به چهره شدن آموزش و در نتيجه

اين كاهش در سطحي است كه دانشجويان در صورت . نشجو هنگام يادگيري استكاهش هيجان دا

دليل غير حضوري بودن   افت سطح هيجان به،بنابراين. دهند نبود مانع، آموزش سنتي را ترجيح مي
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سازيهاي مجازي و قابليت استفاده مجدد از مواد يادگيري از  نقطه ضعف و تعامل با كاربر توسط شبيه

 از راه   به آموزشيكارگيري آموزشهاي الكترونيك توسعه و به. ]6[گيري الكترونيكي استنقاط قوت ياد

در . را نيز تحت تأثير قرار داده است) متداول(شود؛ بلكه نظام آموزش حضوري   محدود نمي1دور

 2آموزش متداول براي ارتقاي اثربخشي و كارآمدي آموزش از فناوريهاي اطالعات و ارتباطات

ناپذير آن در توسعه آموزش علوم شود كه خود گواهي بر كاركردهاي انكار هاي فراواني مي استفاده

  . ]7[خصوص آموزش مهندسي است به

شود كه از تركيب آموزشهاي  آل خود به نوعي آموزش گفته مي  در تعريف ايده3آموزش تلفيقي

. زند موزش تلفيقي را رقم ميآيد و اين تركيب ويژگيها و مشخصات آ حضوري و الكترونيكي پديد مي

 ياشكل اين تركيب به عوامل گوناگوني مانند سن فراگيران و تيپ شخصيتي آنها، ويژگي محتو

طور  آموزش تلفيقي به. ]8[آموزشي در حال تدريس و ميزان نو بودن تجربه در مؤسسات بستگي دارد 

با توجه . شوند كديگر تركيب مييادگيري با ي سبكهاي و تدريس روش چندين آن در كه است روشي كلي

به سرعت توليد و انتشار علوم و تغييرات فراوان در سطوح مختلف آموزشي، سازمانها بايد راهبردهاي 

نند تا با محتواي كآموزشي خود را بر مبناي تلفيقي از رهيافتها يا روشهاي يادگيري طراحي و اجرا 

  .]4[آموزشي مناسب به اهداف خود دست پيدا كنند

  

 ادبيات تحقيق .2

را تركيبي از مدلهاي آموزشي و تركيبي از روشهاي آموزش   آموزش تلفيقي]8[گراهام و همكاران 

بررسي ميزان " در تحقيقي با عنوان ]9[آذر  رسولي. دانند غيرحضوري و آموزش چهره به چهره مي

تيجه رسيد كه بين سطح  به اين ن"كارگيري و استفاده از فناوري اطالعات در نظام كشاورزي ايران به

اي رابطه مثبت  تحصيالت و متوسط تعداد ساعات هفتگي استفاده از رايانه و اينترنت و اطالعات حرفه

ارگيري فناوري ك  بين متغيرهاي ذكر شده با ميزان اهميت و به،وي همچنين. داري وجود دارد او معن

اي، اهميت  دان از نظر ميزان اطالعات حرفهدست آورد؛ اما بين زنان و مر داري به اطالعات رابطه معنا

. داري در اين تحقيق مشاهده نشد اكارگيري فناوري اطالعات تفاوت معن فناوري اطالعات و ميزان به

 كامل با مفاهيم فناوري  نبودنآشناستفاده كارشناسان از اينترنت را ترين مشكالت ا اين پژوهش مهم

 دسترسي به رايانه، سرعت پايين خطوط اينترنت، براياسب اطالعات، كمبود امكانات و تجهيزات من

____________________________________________________________________ 
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عوامل " در تحقيقي با عنوان ]10[سلطاني  .دكرها و عدم توجه كافي مديران گزارش  باال بودن هزينه

 ميزان  درباره"ت علميئمؤثر بر كاربري فناوري اطالعات در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هي

ت علمي دانشگاههاي شهيد بهشتي و تهران در زمينه ئنگرش اعضاي هيآشنايي، ميزان استفاده و 

اين نتيجه رسيد  و به بررسي كرد ت علمي ئفناوري اطالعات و رابطه آن با ويژگيهاي فردي اعضاي هي

، وضعيت تأهل و سطح تحصيالت با ميزان استفاده و آشنايي با فناوري اطالعات يتكه بين سن، جنس

فناوري اطالعات و ميزان آشنايي و در خصوص ي وجود ندارد، اما بين نگرش دارناافراد رابطه مع

 به اين ]5[حقيقي  نقل از بيژني و فالح بوتلز به. داري وجود دارد ااستفاده از فناوري اطالعات رابطه معن

نتيجه رسيد كه سابقه تدريس، سطح تحصيالت و محل دسترسي به رايانه و اينترنت در ميزان 

  .ز اينترنت تأثيرگذار استاستفاده ا

رساني و وب در فعاليتهاي آموزشي  نقش شبكه اطالع" در پژوهشي با عنوان ]11[موحدمحمدي 

 نشان داد ميزان استفاده از اينترنت "هاي كشاورزيو پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده

عات استفاده از رايانه، تعداد آثار اي، مقطع تحصيلي، مهارت زبان انگليسي، سا با ميزان مهارت رايانه

اين پژوهش بر اساس . داري وجود دارد اعلمي، فعاليت پژوهشي و رشته تحصيلي رابطه آماري معن

 عامل در ميزان استفاده 6 متغير را در قالب 30تحليل عاملي و با استفاده از چرخش واريماكس، 

ت علمي، ئتشويق اعضاي هي(عامل محيطي : زند اادانست كه عبارت پاسخگويان از اينترنت دخيل مي

، عامل )والن، دسترسي به نيروي فني و وجود دوره آموزشيئمجهز بودن مركز رايانه، نگرش مس

 هنگام ه نشدنآشنايي با اينترنت، آشنايي با رايانه، شناخت مرورگرهاي وب و خست(دانشي و مهارتي 

ع تحصيلي، سن، وضعيت تأهل، وضعيت شغلي، مقط( عامل فردي ،)كار با اينترنت و پيچيدگي روش

اعتقاد به اثربخشي استفاده از اينترنت، (، عامل فرهنگي و نگرشي )فعاليت پژوهشي و توليد آثار علمي

تكاليف دادن تأثير اينترنت در كار و تحصيل، عالقه شخصي به اينترنت و نياز به اينترنت در انجام 

يتهاي نامناسب، عدم انطباق با شرايط فرهنگي، اجتماعي و  استفاده از ساباره دردرسي، نگراني 

گراني رايانه و ملزومات (و عامل اقتصادي )  صحت مطالبباره در سوء اينترنت و ترديد رثاآمذهبي، 

روز كردن اطالعات، ماهيت اطالعات، سرعت و سهولت دسترسي به آن، گراني حق اشتراك، به

  .)اطالعات و نداشتن امكانات الزم

هاي  هاي آموزش تلفيقي در سيستم  دانشگاه مرسي از دورههايه تجرب]12[السي ستوري و ديا

هاي  آنها دريافتند كه دوره.  را گزارش دادندادانبندي شده است هاي درجه تجاري اينترنت و برنامه

را  قي آموزشگران آموزش تلفي،در نهايت. همراه دارد آموزش تلفيقي كار بيشتري براي آموزشگران به

هاي  ا دريافتند كه دورهه آن،همچنين. دهند دليل مزايايي چون تدريس با زمان كمتر ترجيح مي به

 و دانشجويان و دانشجويان با يكديگر را نسبت به ديگر انداآموزش تلفيقي تعامل و همكاري بين است

  .  دهد اي يادگيري از جمله آموزش الكترونيكي افزايش ميهمدل
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منظور افزايش درجه موفقيت دانشجويان در استفاده از آموزش تلفيقي به"وان در تحقيقي با عن

اي بررسي   عوامل مؤثر بر افزايش درجه موفقيت دانشجويان در يادگيري برنامه"اي يادگيري برنامه

عنوان تركيبي از عناصر سنتي و عناصر جديد مرتبط با توسعه  اين پروژه آموزش تلفيقي را به. شد

نتايج نشان داد كه استفاده از اين روش موجب افزايش درجه موفقيت . كرد ين معرفي آموزش آنال

طور ارزشيابي دانشجويان از شرايط جديد نشان داد كه به. است  دانشجويان نسبت به گذشته شده

 ارزشيابي مثبتي از عناصر اصلي آموزش تلفيقي و استفاده گسترده از خصوصيات آموزشهاي ،كلي

باره  يك مدل ساختاري براي تفكر در"سوان در تحقيقي با عنوان . ]13[يد وجود دارد آنالين جد

RCETنام   يك مدل به"آموزش آنالين
تواند در  ه ساختاري ميكه چپژوهان از اين  براي آگاهي دانش1

زي، سا اين مدل بر حيطه تعاملي ساختار دانش، مفهوم. شرايط آموزش آنالين تأثيرگذار باشد، ارائه داد

تواند  پردازان ساختارگرا مي اين مدل با تكيه بر تئوريهاي نظريه. تأكيد دارد) كاربرد(ارائه و استفاده 

  . ] 14[ندكشرايط استفاده از آموزشهاي تلفيقي را تسهيل 

عنوان راهبردي در جهت بهبود آموزش تلفيقي به" در تحقيقي با عنوان ]15[شوايتزر و همكاران 

 كه چگونه گروهي از فراگيران در هر دو شرايط آموزش تلفيقي و ند نشان داد"همكاري و عملكرد

در اين پژوهش سه دوره آموزش الكترونيكي محض با يك دوره آموزش . كنند الكترونيكي كار مي

متغيرهاي تجزيه و تحليل شده، افزايش فعاليتهاي آنالين، افزايش عملكرد . شدمقايسه  تلفيقي

 مشخص ،همچنين. ط آموزش تلفيقي نشان داديتر گروههاي يادگيري را در شراگروهي و ارتباط بيش

. شد كه موفقيت در گروههاي يادگيري به نوع روشهاي ارتباطي مورد استفاده در گروهها وابسته است

اي تلفيقي نيز نشان داد هارزيابي و موفقيت مؤسسات علمي در زمينه آموزش بررسي ارتباط بين خود

 .]16[ط محيطي آموزش تلفيقي مرتبط است ي شخصي و عملكرد با شراياهالمي، اثركه توانايي ك

تلفيق روشهاي آموزش الكترونيكي و (هدف از اين پژوهش تحليل موانع كاربرد آموزش تلفيقي 

تواند باعث افزايش  هاي كشاورزي بود كه خود ميت علمي در دانشكدهئتوسط اعضاي هي) سنتي

  .شودهاي آموزش كشاورزي  نيادين در شيوهكيفيت آموزشي و تحول ب

  

  مواد و روشها .3

 موانع در خصوصت علمي دانشگاه كشاورزي ئمطالعه حاضر با هدف سنجش نگرش اعضاي هي

ت علمي از دو دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ئاعضاي هي. دشكاربرد آموزش تلفيقي طراحي و اجرا 

  نفر جمعيت مورد بررسي اين110زي كرمانشاه به تعداد رامين اهواز و دانشكده كشاورزي دانشگاه را
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. پيمايشي بودـ  1پژوهش از نوع كاربردي و روش پژوهش از نوع توصيفي. پژوهش را تشكيل دادند

صورت ه گيري نيز ب  روش نمونهو نفر تعيين 75به تعداد  2اساس فرمول كوكران حجم نمونه نيز بر

  .اي انجام شد تصادفي طبقه

  

  

  

 t انحراف معيار متغير وابـسته در جامعـه،      s حجم نمونه،    n، حجم جمعيت يا جامعه،      Nن فرمول   در اي 

بـا سـطح     (96/1كـه برابـر بـا       ) توزيع نرمال مربوط به منحنـي گـاوس       (اندازه متغير در توزيع طبيعي      

  .]17[ درصد محاسبه شد 5نيز احتمال خطاست كه در سطح  d  وشد منظور )  درصد95اطمينان 

 آن بـر اسـاس نظـر جمعـي از           3گيري در اين تحقيق پرسشنامه بود كـه روايـي صـوري             ر اندازه ابزا

، )α=81/0( آن بـا اسـتفاده از آزمـون آلفـاي كرونبـاخ              4 تأييـد و اعتبـار      و صاحبنظران مربوط   اندااست

پرسشنامه شـامل ويژگيهـاي فـردي و        . استگيري    محاسبه شد كه بيانگر مناسب بودن اين ابزار اندازه        

بود كه  )  گويه 17( عوامل بازدارنده آموزش تلفيقي      ،و همچنين )  سؤال 7(ت علمي   ئاي اعضاي هي    رفهح

 تـا " ،   "كـم " ،   "كم  خيلي" ،   "هيچ"موارد اين طيف شامل     . د استفاده ش  5از طيف پنج قسمتي ليكرت    

 در  5 تـا    0زيـاد بـه ترتيـب نمـرات           براي موارد از هيچ تا خيلي     .  بود "زياد  خيلي" و   "زياد" ،   "حدودي

  .  ارائه شده است3ت علمي در جدول ئهاي سؤال شده از اعضاي هي گويه. نظرگرفته شد

اي آمـاري توصـيفي و      ه از روشـ   تحقيقها و دستيابي به اهداف         تحليل داده  برايدر پژوهش حاضر    

ويژگيهـاي   توزيـع فراوانـي   منظـور تعيـين    بـه در بخـش آمـار توصـيفي   . آمار استنباطي اسـتفاده شـد   

در بخـش  . بـه كـار بـرده شـدند    هايي نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيـار      ويان، آماره پاسخگ

بنـدي و تعيـين       منظور كاهش تعداد متغيرهاي پـژوهش بـه عوامـل محـدودتر، رتبـه               استنباطي نيز به  

عنـوان موانـع توسـعه         سهم هر يك از عوامل بـه       ساختنمتغيرهاي تشكيل دهنده هر عامل و مشخص        

دادند، از      هاي تلفيقي و با توجه به ماهيت متغيرهاي تأثيرگذار كه عاملهاي تحقيق را تشكيل مي              آموزش

معـدود   از متغيرهـا بـه   زيادي تقليل تعداد براي روشي عاملي تحليل. روش تحليل عاملي استفاده شد

نـسجام درونـي   گيري ا منظور اندازه ابتدا به. شود مي خوانده عامل كه  استييمتغيرهاي مفروض زيربنا
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محاسبات انجام شده نشان داد كه انسجام درونـي  . دش استفاده ١ و آماره بارتلت   KMOها از آزمون      داده

برابـر بـا    (و آمـاره بارتلـت      ) KMO = 85/0( تحليل عاملي مناسب بوده      روشگيري از     ها براي بهره    داده

  .دار بود ا معن05/0نيز در سطح ) 24/2857

  

  نتايج و بحث .4

  اي پاسخگويان ژگيهاي فردي و حرفهواني ويتوزيع فرا

زن )  درصد4( نفر 3مرد و )  درصد96( نفر 72 پاسخگوي مورد بررسي در اين تحقيق 75از مجموع 

جدول ( سال بود 27 سال و كمينه 63 سال با بيشينه 40ت علمي ئميانگين سني اعضاي هي. بودند

از ). 2جدول ( سال تعيين شد 76/8 معيار سال با انحراف11ميانگين سابقه خدمت پاسخگويان ). 1

و )  نفر11(نظر رشته تحصيلي پاسخگويان، بيشترين تعداد مربوط به رشته ترويج و توسعه روستايي 

. بود)  نفر2هركدام (هاي اكولوژي كشاورزي، خاكشناسي و فيزيولوژي دام  كمترين آن مربوط به رشته

 7/42. ارشد داشتند  درصد تحصيالت كارشناسي7/42پاسخگويان تحصيالت دكتري و از  درصد 3/57

 وضعيت رظناز .  درصد استاد بودند3/1  و درصد دانشيار4 درصد استاديار، 52درصد مربي، 

صورت طرح   درصد به3/1 درصد قراردادي و 7/2 درصد پيماني، 28 درصد رسمي، 68استخدامي، 

  .سربازي بودند

  

  
  مي براساس گروه سنيت علئ توزيع فراواني اعضاي هي:1جدول

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  )سال(گروه سني 

25- 35  28  3/37  3/37  
36- 45  20  7/26  9/64  
46- 55  20  7/26  7/90  
55>   7  3/9  0/100  

    0/100  75  مجموع
  054/9: معيار انحراف  78/40: ميانگين  63: بيشينه  27: كمينه
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  بر اساس سابقه خدمتت علمي ئ توزيع فراواني اعضاي هي:2جدول 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  )سال(سابقه تدريس 

5<  26  7/34  7/34  
5- 15  26  3/17  0/52  

16- 25  19  0/16  3/85  
25>  4  0/4  0/100  

    0/100  75  مجموع
  77/8: معيار انحراف  43/11: ميانگين  39: بيشينه  1: كمينه

  

   آموزشهاي تلفيقي عوامل بازدارنده توسعهان در خصوصديدگاه پاسخگوي

عنوان موانع توسعه و كاربرد آموزشهاي  منظور تعيين ميزان اهميت هر يك از عوامل تأثيرگذار به به

طور كه در جدول  همان. دشبندي  ت علمي محاسبه و اولويتئاي نظر اعضاي هي تلفيقي، ميانگين رتبه

دهاي آموزش تلفيقي در امر  از مزايا و كاربر نداشتن عواملي همچون آگاهي،شود  مشاهده مي3

 محتواي  نداشتنتدريس، نداشتن امكانات الزم در دانشگاه براي برگزاري كالسهاي مجازي، وجود

اي،  رسانه يادگيري چنددر خصوص آموزشي استاندارد در دانشگاه، نبود نگرش مناسب در دانشجويان 

اي كافي در دانشگاه و آسان بودن روشهاي سنتي  به ابزارهاي اينترنتي و رايانهنداشتن دسترسي 

 اولويتهاي اول تا ششم و عواملي مانند كمبود توانايي واي الكترونيكي جزهتدريس نسبت به روش

 استفاده از مزاياي در بارهنداشتن مديريتي و سازماني در طراحي و اجراي آموزش تلفيقي، آگاهي 

نگرش نداشتن  و دانشجويان و وجود انداوري مثل تعامل بين استاد و دانشجو در بين استآموزش حض

 قابليتهاي آموزش تلفيقي براي تحقق يادگيري با كيفيت باالتر در مراحل آخر در خصوصمناسب 

  .اولويت قرار داشتند

  

  هاي بازدارنده توسعه آموزش تلفيقي تحليل عاملي سازه .5

رد فرض . ر اين است كه متغيرها فقط با خودشان همبستگي دارنددر آزمون بارتلت فرض صف

ار است و حداقل شرايط الزم براي د اماتريس همبستگي داراي اطالعات معن حاكي از آن است كه صفر

 باالتر 2 چهار عامل داراي مقدار ويژه1در اين بررسي با توجه به مالك كيسر. تحليل عاملي وجود دارد

 تعيين از بعد. است   ذكر شده به همراه مقدار ويژه مربوط4ه نتيجه در جدول از يك استخراج شد ك

 چه به چه متغيرهايي تشخيص اينكه  براي.گرفت تعلق عاملها از هر يك به متغيرهايي عاملها تعداد

  .]18[عامل شديم  وارد مرحله چرخش عاملها، كردن پذير تفسير براي نيز و دارند تعلق عاملهايي
____________________________________________________________________ 
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 .شد  استفاده1روش چرخش واريماكس اينجا از در كه وجود دارد چرخش براي تلفيمخ روشهاي

  بر اين.بدان تعلق گرفت داشت، عامل يك بر بيشتري بار كه متغيري هر آمده دست ماتريس به در

 از نظر كه مواردي كردن مشخص از بعد. گرفت متغيرهايي تعلق استخراج شده امل چهار ع اساس، به

به   بودند، بار شده معيني عامل بر كه متغيرهايي اشتراك تجربي از تعلق داشتند، عامل به يك تجربي

به دست نتايج  به توجه با. ]18[شد اقدام عاملها نامگذاري به گاه آن و پرداخته مفهومي اشتراك استنتاج

، متغيرهاي تحقيق در چهار عامل 5روش وريماكس مطابق جدول   پس از چرخش عاملي بهآمده

 نبود عناوين موانع شخصي، موانع زيرساختي و تجهيزاتي، موانع اقتصادي و موانع بابندي و  دسته

  .مهارتهاي مديريتي و سازماني نامگذاري شدند

  

   ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات عوامل بازدارنده توسعه آموزشهاي تلفيقي:3جدول 

 اولويت
شماره 

 متغير
 نگينميا هاي بازدارنده متغير

انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات

1 X1 187/0 87/0  63/4  از مزايا و كاربردهاي آموزش تلفيقي در امر تدريس نداشتنآگاهي 

2 X2 193/0 88/0 55/4 نداشتن امكانات الزم در دانشگاه براي برگزاري كالس مجازي 

3 X3 22/0 97/0 38/4  محتواي آموزشي استاندارد در دانشگاه نداشتنوجود 

4 X4  238/0 91/0 81/3 اي رسانه  يادگيري چنددر خصوصنبود نگرش مناسب در دانشجويان 

5 X5 28/0 02/1 56/3  به ابزارهاي اينترنتي كافي در دانشگاه نداشتندسترسي 

6 X6 338/0 18/1 49/3 آسان بودن روشهاي سنتي تدريس نسبت به روشهاي الكترونيكي 

7 X7 389/0 31/1 36/3 ترنت در دانشگاه به اين نداشتندسترسي 

8 X8  401/0 32/1 29/3 به زبان انگليسينداشتن تسلط 

9 X9 41/0 32/1 24/3 كمبود رايانه در دانشگاه 

10 X10 412/0 28/1 11/3 نداشتن دانش استفاده از آموزش تلفيقي 

11 X11 414/0 27/1 07/3 گران بودن هزينه آموزش الكترونيكي 

12 X12 42/0 24/1 97/2 ه زياد به روز كردن مطالب مورد نيازهزين 

13 X13 
دست آوردن اطالعات از طريق آموزش  احساس نياز براي بهنبود 

 الكترونيكي
81/2 34/1 441/0 

14 X14 43/0 17/1 73/2 ويژه آموزش الكترونيكي آشنايي با روشهاي آموزش تلفيقي بهنا 

15 X15 45/0 15/1 56/2 ماني در طراحي و اجراي آموزش تلفيقيكمبود توانايي مديريتي و ساز 

16 X16 
استفاده از مزاياي آموزش حضوري مثل تعامل در باره نداشتن آگاهي 

  و دانشجوياناندابين استاد و دانشجو در بين است
3/2 08/1 47/0 

17 X17 
قابليتهاي آموزش تلفيقي براي در خصوص  نگرش مناسب  نداشتنوجود

 ري با كيفيت باالترتحقق يادگي
23/2 09/1 49/0 
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  عاملها به همراه مقدار ويژه و درصد واريانس هر عامل  استخراج:4جدول 

 درصد واريانس تببين شده  مقدار ويژه  عامل  رديف

 644/24  436/4  اول  1

 599/12  268/3  دوم  2

 206/9  657/1  سوم  3

 716/7  389/1  چهارم  4

  

سهم متغير (ت متغير تشكيل دهنده عامل اول به ترتيب بار عاملي  هف):موانع شخصي(عامل اول 

 استفاده از مزاياي در خصوص انداآگاهي پايين دانشجويان و است: عبارت بودند از) در تشكيل عامل

 قابليتهاي آموزش تلفيقي در باره نگرش مناسب نبود، )تعامل بين استاد و دانشجو(آموزش حضوري 

كيفيت باالتر، نداشتن آگاهي از مزايا و كاربردهاي آموزش تلفيقي در امر براي تحقق يادگيري با 

به زبان انگليسي، نبود نگرش مناسب نبودن سلط متدريس، نداشتن دانش استفاده از آموزش تلفيقي، 

شنايي با روشهاي آموزش تلفيقي به ويژه ناآاي و  رسانه  يادگيري چنددر خصوصدر بين دانشجويان 

نيكي كه با توجه به ماهيت متغيرهاي تشكيل دهنده، عامل اول به نام موانع شخصي آموزش الكترو

غييرات واريانس  درصد از ت6/24بيش از ) 446/4(اين عامل با توجه به مقدار ويژه آن . نامگذاري شد

 .كل را تبيين كرد

ر دانشگاه،  به اينترنت د نداشتن پنج متغير دسترسي):موانع زيرساختي و تجهيزاتي(عامل دوم 

كمبود ابزارهاي اينترنتي كافي، كمبود رايانه، نداشتن امكانات الزم در دانشگاه براي برگزاري كالس 

محتواي آموزشي استاندارد در دانشگاه عامل دوم را با نام موانع زيرساختي و نداشتن مجازي و وجود 

 درصد از واريانس كل را 5/12توانست ) 268/2(تجهيزاتي تشكيل دادند كه با توجه به مقدار ويژه 

  .تبيين كند

   از چرخش عاملي به روش وريماكس نتايج به دست آمده: 5جدول 

  عامل چهارم  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول

  بار عاملي  متغير  بار عاملي  متغير  بار عاملي  متغير  بار عاملي  متغير

X16  807/0  X7 836/0  X12 849/0  X15 763/0  

X17 772/0  X5 699/0  X11 845/0  X6 574/0  

X1 608/0  X9 679/0  X13 589/0     

X10  537/0  X2 635/0        

X8  534/0  X3 467/0        

X4 530/0           

X14  509/0           
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 هزينه زياد به :ند ازا سه متغير عامل سوم به ترتيب بار عاملي عبارت):موانع اقتصادي(عامل سوم 

 احساس نياز براي به دست نبوددن تجهيزات آموزش الكترونيكي و نياز، گران بو مورد مطالب كردن روز

عنوان موانع  با توجه به ماهيت متغيرها، عامل سوم به. آوردن اطالعات از طريق آموزش الكترونيكي

توانسته است ) 657/1(اين عامل با توجه به مقدار ويژه . اقتصادي توسعه آموزش تلفيقي نامگذاري شد

  .است   نشان داده شده4ند كه در جدول شماره كنس كل را تبيين  درصد از واريا2/9

دو متغير كمبود تواناييهاي  ): مهارتهاي مديريتي و سازمانيوجود نداشتنموانع (عامل چهارم 

مديريتي و سازماني در طراحي و اجراي آموزش تلفيقي و آسان بودن روشهاي سنتي تدريس نسبت 

نام موانع  با توجه به ماهيت متغيرها اين عامل به. را تشكيل دادندبه روشهاي الكترونيكي عامل سوم 

 درصد از 7/7حدود ) 389/1(اين عامل نيز با توجه به مقدار ويژه . مديريتي و سازماني نامگذاري شد

  ).4جدول (كند  تغييرات واريانس كل را تبيين مي

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه .6

ويژه در  ريزي درسي به  اي در توسعه روشهاي آموزشي و برنامه هفناوري اطالعات و ارتباطات نقش عمد

گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات آشنايي با فنون و  پيش شرط بهره. نظام آموزش از راه دور دارد

با توسعه . اي است گيري از چنين پديده مهارت كاركنان آموزشي از جمله آموزشگران براي بهره

اي و اينترنتي و برخي از نقاط ضعف روشهاي آموزشي سنتي و از راه دور، براي  هابزارهاي آموزش رايان

كار گرفته  دستيابي به كيفيت مطلوب يادگيري روش جديدي از تعليم به نام آموزش تلفيقي به

اي و اينترنتي و روشهاي آموزش سنتي در  شود كه در آن تركيبي از تجهيزات و ابزارهاي رايانه مي

هاي بازدارنده و موانع  هدف اين تحقيق بررسي متغير. شودميهاي درسي استفاده ريزي برنامه

ت علمي بود كه اين عوامل با استفاده از فن ئكارگيري آموزشهاي تلفيقي از ديدگاه اعضاي هي به

بندي متغيرهاي مؤثر و بازدارنده توسعه آموزشهاي تلفيقي  اولويت. بندي شدند تحليل عاملي دسته

 و دانشجويان از مزايا و كاربردهاي آموزش اندا كه متغيرهايي همچون آگاه نبودن استنشان داد

  نداشتنتلفيقي در تدريس، كمبود امكانات الزم در دانشگاه براي برگزاري كالسهاي مجازي و وجود

در محتواي آموزشي استاندارد در دانشگاه در اولويتهاي اول و نبود نگرش مناسب در دانشجويان 

اي كافي در دانشگاه، آسان  اي، عدم دسترسي به ابزارهاي اينترنتي و رايانه رسانه  يادگيري چندخصوص

بودن روشهاي سنتي تدريس نسبت به روشهاي الكترونيكي و عدم دسترسي به اينترنت در دانشگاه در 

 كه عامل در ادامه به روش تحليل عاملي چهار دسته عامل استخراج شد. اولويتهاي بعدي قرار دارند

. ترين عامل مشخص شد عنوان مهم  درصد واريانس كل به6/24نام عامل موانع شخصي با تبيين  اول به

عنوان عامل  درصد از كل واريانس به5/12نام عامل موانع زيرساختي و تجهيزاتي با تبيين  عامل دوم به
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 مهارتهاي وجود نداشتنموانع نام عوامل موانع اقتصادي و  عوامل سوم و چهام نيز به. شدبعدي تعيين 

اين چهار .  درصد از كل واريانس مشخص شدند7/7 و 2/9ترتيب با تبيين  مديريتي و سازماني به

هاي تحقيق  بر اساس يافته. دندكر از واريانس كل متغيرها را تبيين 16/54در مجموع  عامل

هاي آموزش تلفيقي  خورداري از برنامهمنظور مقابله با موانع و عوامل بازدارنده و بر  بهزيرپيشنهادهاي 

  :شود ارائه مي

با توجه به تأثير عامل موانع شخصي و تبيين بيشترين درصد واريانس كل توسط اين عامل، . 1

 قابليتها و مزاياي آموزش در خصوص ايجاد نگرش مثبت در متصديان امر آموزش برايريزي  برنامه

  .مفاهيم آموزشهاي مجازي و تلفيقي ضروري استتلفيقي و توسعه دانش و آگاهي از اصول و 

 مهارتهاي الزم در استفاده از ابزار و اندانظر به اينكه برخي از دانشجويان، مربيان آموزشي و است. 2

، توسعه آموزش و ترويج مهارتها براي را ندارنديهاي آموزشي مورد استفاده در آموزشهاي تلفيقي فناور

  .شود يس و يادگيري پيشنهاد ميكاربرد آموزش تلفيقي در تدر

با توجه به اينكه عامل زيرساختي و كمبود تجهيزات يكي از موانع توسعه آموزشهاي تلفيقي . 3

تشخص داده شده است، لزوم تأمين تجهيز مراكز آموزشي، توسعه زيرساختها و طراحي و تدوين مواد 

كانات مورد نياز آموزشگران و رسد و الزم است ام نظر مي و محتواي آموزشي مناسب ضروري به

  .دشدانشجويان فراهم 

عنوان يكي از موانع   مهارتهاي مديريتي و سازماني بهوجود نداشتناز آنجا كه بر اساس نتايج، . 4

 توجه به توسعه مهارتهاي مديران مراكز و ،كاربرد و گسترش آموزشهاي تلفيقي تشخيص داده شد، لذا

ها و مباني  هاي آموزشي بر اساس مؤلفه  اجرا و ارزشيابي دورهمؤسسات آموزشي در زمينه طراحي،

  .شود آموزش تلفيقي پيشنهاد مي
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