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فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
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یادگیری تلفیقی و اثر بخشی آن در آموزش پرستاری :مطالعه مروری
حسین کریمی مونقی :عضو هیأ ت علمی ،گروه پرستاری داخليی و جراييی ،داکديکده پرسيتاری و مامياای ،داکديواه عليوم
پزشکی مدهد ،مدهد ،ااران.
سیدمصطفی محسنی زاده* :داکدجوی دکتری پرستاری ،گروه پرستاری داخلی و جراييی ،داکديکده پرسيتاری و مامياای،
داکدواه علوم پزشکی مدهد ،مدهد ،ااران.

چكیده :استفاده از اک الووی تدراس ،به تنهاای قادر به پیدبرد اادگیری کیست و به منظور ااجاد دورههای
فعال اادگیری و ااجاد زمینه فکر کردن در اادگیرکدگان ،بااد تلفیقی از طیفهای آموزشی و الووهای تدراس استفاده
کرد .اادگیری تلفیقی ،رواکردی جداد در طرايی آموزشی است که به عنوان به کارگیری بیش از اک روش،
استراتژی ،تکنیک اا رساکه در آموزش تعراف میشود .هدف از اان مطالعه مروری ،بررسی و ارائهی منسجم موضوعات
مرتبط با مبحث اادگیری تلفیقی ،با تکیه بر آموزش پرستاری است .مقاله ياضر اک مطالعه مروری است که محتوای
الزم برای کوارش آن از طراق جستجوی پااواههای اطالعاتی ،IranMedex ،SID ،Science Direct ،PubMed
 Magiranبه دست آمده است .کلید واژههای مورد استفاده شامل

،Teaching ،Integrated ،Blended

 Learningو  Nursingبه صورت مجزا و ترکیبی بودکد .تعداد  98محتوای مستند منتدر شده بین سالهای 0888
تا  0812مرتبط با موضوع اادگیری تلفیقی اکتخاب و بررسی گرداد و از اان میان  08مقاله مرتبط با موضوع مورد
استفاده قرار گرفت .پس از بررسی متون مرتبط با اادگیری تلفیقی ،به موضوعاتی ماکند مفهوم ،اهداف ،مزااا و
چالشهای اادگیری تلفیقی در علوم پزشکی و به خصوص آموزش پرستاری پرداخته شده است .همچنین در بسیاری
از اان مطالعات استراتژی استفاده از برکامههای آموزشی تلفیقی ،يماات شده و شواهد کدان میدهند که اان روشها
باعث افزااش سطح داکش و مهارت فراگیران میشوکد .اادگیری تلفیقی بر شیوههای آموزش سنتی ارجحیت دارد و با
در کظرگرفتن مزااای شیوه آموزش سنتی در کنار ساار روشهای کوان ،امکان تحقق اادگیری عمیق و فعال را فراهم
خواهد کرد.
واژگان کلیدی :آموزش تلفیقی ،اادگیری تلفیقی ،آموزش ترکیبی ،اثر بخدی ،آموزش پرستاری.

*نویسندهی مسؤول :داکدجوی دکتری پرستاری ،گروه پرستاری داخلی و جرايی ،داکدکده پرستاری و ماماای،
داکدواه علوم پزشکی مدهد ،مدهد ،ااران.
Email: SMMZ1364@gmail.com
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کریمی مونقی و محسنیزاده

کیست .زارا موقعیت اادگیری ،خود ااد گیرکده ،موضوع

مقدمه
پژوهشهای اکجام اافته ،مواکع اصلی ارتقای سطح

درسی و بسیاری عوامل داور کیز در ااجاد کتااج اادگیری

آموزش پرستاری در کدورهای در يال توسعه را کمبود

مؤثر میباشند .بنابراان گاهی اک الوو اا چند الوو

اساتید پرستاری ،کداشتن برکامههای آموزشی مدون و عدم

میتواکند در يصول هدفهای داور غیر از آکچه که برای

استفاده از روشهای کوان آموزشی ذکر کردهاکد که در

آن تدوان اافتهاکد ،کیز مؤثر باشند (جواس و همکاران،

(کوروزی و همکاران .)1988 ،لوان استین عنوان میکند،

.)0882

اک اادگیری مؤثر بیش از هر چیز کتیجهای از اک

آکچه تاکنون بیش از هر چیز مورد تأکید پژوهدوران

ااددهی خوب است اک محیط اادگیری مناسب و از

مختلف در زمینه به کارگیری اکواع مختلف روشهای

طراق روشهای خال ق تدواق کننده اادگیری کسب

آموزشی قرار دارد ،اان است که هیچ اک از روشها،

میشود .ااجاد اک محیط اادگیری مؤثر در جهان امروز،

رساکهها و منابع آموزشی موجود به تنهاای قادر به تحت

وظیفهای چندان آسان کیست و میتوان اذعان داشت که

پوشش قرار دادن تمامی ابعاد و اهداف خدمات تعلیم و

در آموزش پرستاری پیچیدهتر هم میشود زارا میدان

تربیتی کمیباشند بلکه همیده روشهای مناسب مبتنی بر

تغییرات در مراقبتهای بهداشتی به واژه در چند دهه

هدف میتواکد مدرس را در تدراس ،و فراگیر را در

اخیر بسیار زااد بوده است .پرستاران امروز بااد دارای

اادگیری ااری کمااد .کتااج پژوهشهای اکجام شده در اان

تفکر خال ق و يد باالای از مهارتهای گفتاری ،کوشتاری و

خصوص کداکور تأثیر بیدتر ترکیب الووها در مقااسه با

اادگیری باشند تا بتواکند آن دسته از مدکالت موجود در

استفاده از اک الوو به تنهاای بود (آموزشی و همکاران،

جامعه را که فاقد هر گوکه راه يل استاکدارد باشد ،رفع

 .)1989دوبل کیز اظهار میدارد که استفاده از اک تئوری

کمااند و البته کلید اادگیری مؤثر اان مهارتها در

آموزشی ،در پی آن استفاده از اک الووی تدراس به

بسیاری از موقعیتها ،مدرسی با داکش و بینش مناسب

تنهاای قادر به پیدبرد اادگیری کیستند و به منظور ااجاد

است .او بااد بررسی کند که چووکه بدون ااجاد خستوی،

دورههای فعال اادگیری و ااجاد زمینه فکر کردن در ااد

اطالعات بیدتری به داکدجواان داده و چووکه ااده اصلی

گیرکدگان ،بااد از تلفیقی از طیفهای آموزشی و الووهای

مراقبت و غم خواری و اصول کالسیک پرستاری شامل

تدراس استفاده کرد .همچنین هنوامی که اکواع منابع

مددجو محوری و کل کوری را در میان اطالعات علمی

اطالعاتی و روشهای آموزشی با هم به کار گرفته شوکد،

پیچیده يفظ کمااد (الون استین و برادشاو .)0882 ،دقت

آموزش مؤثرتری خواهیم داشت (دوبل .)0889 ،کارلسون

در کتااج مطالعات اکجام شده مبنی بر آزمااش الووهای

و همکاران کیز در بیان کتااج پژوهش خود که با هدف

تدراس ،معلوم میکند که هیچ الووای برای همه منظورها

بررسی استراتژیها و تکنیکهای مورد استفاده توسط

و مقاصد آموزشی الووای برتر کیست .يتی برتران معلمان

مربیان پرستاری اکجام داده بود ،میکواسد داکدجوااکی که

و برکامهرازان آموزشی به شناخت کامل مجموعه الووها

مربیان آنها استراتژیها و تکنیکهای تلفیقی را در

کیازمند هستند و بااد آماده باشند تا در يین خدمت

پروسه آموزشهای بالینی استفاده کرده بودکد ،سطح

خود ،رواکردها و کتااج جدادی را به آن اضافه کنند و

داکش باالتری داشته و مهارتهای بالینی آنها کیز افزااش

الووها و روشهای موجود خود را مورد تجداد کظر قرار

بیشتری را کدان داده است (کارلسون و همکاران،

دهند .اان موضوع کیز يااز اهمیت است که اگر چه هر

 .)0888بهادراکی و همکاران در مطالعهای با هدف مقااسه

الووای میتواکد در تدراس برخی مطالب ،کتااج سودمندی

اثربخدی شیوههای آموزش آکالان ،يضوری و تلفیقی28 ،

داشته باشد ،اما اان به معنای اک قاکون ثابت و همیدوی

کفر از داکدجواان پزشکی را با سه شیوه مذکور آموزش
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دادکد و سپس داکش ،مهارت و رضااتمندی فراگیران را

مفهوم اادگیری تلفیقی:

ارزاابی و مقااسه کردکد .کتااج کدان دهنده باالتر بودن

امروزه قالب اادگیری تلفیقی با مدلها و تلفیقهای

کمرات داکش و مهارت فراگیران در گروه آموزش تلفیقی

گوکاگوکی تکمیل گرداده است که باعث شده هم رأای

کسبت به دو گروه داور بود (بهادری و همکاران.)1991 ،

برای اک تعراف وايد برای اادگیری تلفیقی را برای

آموزش تلفیقی رواکرد جدادی است که در آن برای

مربیان تربیتی مدکل سازد .اادگیری تلفیقی میتواکد به

آموزش اک دوره ،از ترکیبی از وساال و تجهیزات

عنوان اک برکامه اادگیری که در آن بیش از اک روش

الکتروکیکی و کیز ترکیبی از شیوههای فراگیر محور و معلم

ارااه با هدف بهینه سازی کتااج اادگیری و اثربخدی

محور استفاده میگردد (کور .)0819 ،لذا با توجه به موارد

هزانهها به کار گرفته میشود ،توصیف شود (سینج و راد،

ذکر شده ،اان مطالعه با هدف تعیین اثربخدی استفاده از

 .)0881عالوه بر اان ،بر اساس کظر والیتان ،اادگیری

روشهای آموزش تلفیقی در آموزش پرستاری ،به مرور

تلفیقی برای توصیف فعالیتهای اادگیری مبتنی بر

مطالعات مرتبط پرداخته است.

روادادهای گوکاگون از قبیل آموزش رودررو ،اادگیری

روش کار

الکتروکیکی زکده و اادگیری خود محور ،استفاده میشود

مقاله ياضر اک مطالعه مروری است که محتوای الزم

(صالحی و ساالری.)1981 ،

برای کوارش آن از طراق جستجوی پااواههای اطالعاتی

همچنین اادگیری تلفیقی ،به عنوان ترکیب اثر بخش

،IranMedex ،SID ،Science Direct ،PubMed

فنون ،تکنیکها و چووکوی ارااه اادگیری گوکاگون تعراف

 Magiranو کیز موتور جستجوی  Google scholarبه

میشود تا ارتباط واژه ،تسهیم داکش و کیاز اطالعاتی افراد

دست آمده است .کلید واژههای مورد استفاده شامل

را برآورده کند (آقااوکلو و الماز .)0889 ،برسین ،اادگیری

آموزش و اادگیری تلفیقی ،آموزش و اادگیری ترکیبی،

تلفیقی را به عنوان ترکیبی از رساکههای مختلف

 Blended Teaching & Learningو Integrated

(تکنولوژیها ،فعالیتها و اکواع وقااع) ،برای ااجاد اک

 Teaching & Learningبودکد .با توجه به يجم

برکامه آموزشی بهینه برای مخاطبین خاص تعراف کرده

مطالب و هدف مطالعه ،کتااج بازاابی شده به زبان

است (برسین.)0882 ،

اکولیسی و فارسی بین سالهای  0888تا  0812محدود

پروکتر با اضافه کردن بعد تدراس و سبکهای اادگیری،

شد .بدان ترتیب يدود  98محتوای مستند که شامل

اک تعراف به کسبت جامع از اادگیری تلفیقی ارااه داده

مقاله ،کتاب و صفحات وب مرتبط با موضوع آموزش و

است .از کظر او ،اادگیری تلفیقی عبارت است از ترکیب

اادگیری تلفیقی بود ،اکتخاب و بررسی گرداد و از اان

مؤثر روشهای ارااه مختلف ،مدلهای تدراس و

میان  08مقاله که ارتباط بیشتری با موضوع داشته و در

سبکهای اادگیری (پروکتر .)0889 ،ازآکجاای که اان

يیطهی آموزش پرستاری بودکد ،در کوارش اان مقاله

تعراف ،بعد تدراس و سبکهای اادگیری را هم در بر

مورد استفاده قرار گرفت.

میگیرد ،اک تعراف به کسبت جامع از اادگیری تلفیقی

یافتهها

است .اما وسیعتران تعراف از اادگیری تلفیقی را دراسکل

کتااج ياصل از بررسی مقاالت اکتخاب شده در زمینه
آموزش و اادگیری تلفیقی تحت عناوان مفهوم ،اهداف،
اصول ،مزااا و چالشهای آموزش تلفیقی در علوم پزشکی
و به خصوص آموزش پرستاری ارائه میشود:

ارااه داده است .مارگارت دراسکل ( )0880واژه اادگیری
تلفیقی را با چهار مفهوم زار تعراف کرده است:
 .1تلفیق و ترکیب اکواع تکنولوژیهای مبتنی بر وب
(ماکند کالسهای مجازی آکالان ،آموزش با آهنگ خود،
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اادگیری مدارکتی ،وادئو و صداها و متنها) برای رسیدن
به هدف آموزشی؛
 .0ترکیب اکواع رواکردهای تعلیم و تربیت (ماکند

03

 .1ترغیب اادگیری تداخلی و مدارکتی بین دروس و
مقاطع مختلف؛
 .6کم هزانهتر و مؤثرتر کردن اادگیری.

ساختنگراای ،رفتارگراای ،شناختگراای) برای ااجاد

همچنین کتااج مطالعيات کديان دادهاکيد کييه اييادگیری

بهتران کتیجه اادگیری به وسیله اا بدون تکنولوژیهای

تلفیقييی در برکامييههييای آمييوزش مدرسييین ،در ارتقييای

آموزشی؛

مهارتهای تفکير اکتقيادی ،خالقیيت و کارآميدی تدراس

 .9ترکیب هرگوکه تکنولوژیهای آموزشی (ماکند

شخصی مؤثر است (زارعيی و طوفياکی کيژاد1988 ،؛ ييا

دستواه وادئو ،سی دی ،آموزش مبتنی بر وب و فیلمها)

رضاای.)1982 ،

با آموزش چهره به چهره با راهنماای مدرس؛

اصول و فاکتورهای موفقیت اادگیری تلفیقی:

 .2تلفیق اا ترکیب تکنولوژی آموزشی با فعالیتهای

همچنان که روشها و رساکههای متفاوتی برای تدراس و

کاری واقعی برای ااجاد اثر هماهنگ اادگیری و کارکردن

اادگیری وجود دارد ،اادگیرکدگان مختلف با کیازها و

(دراسکل.)0818 ،

عملکردهای مختلف کیز وجود دارکد و طرايی ضعیف اک

شکل  1که توسيط رات و همکياران در داکديواه شيیکاگو

دوره اادگیری تلفیقی يتی میتواکد به کتااج اادگیری

طرايييی شييده کميياای از يييوزههييای درگیيير در اييادگیری

ضعیفتر در اک محیط تلفیقی ،در مقااسه با اک روش

تلفیقی است (زارعی و طوفاکی کژاد.)1988 ،

ارااه تنها ،منجر شود .بنابراان با توجه به کتااج تحقیقات،
برای اثر بخش بودن اک دوره اادگیری تلفیقی ،طرايان
آموزشی و برکامهرازان آموزشی و درسی هنوام طرايی
اان دورهها ،بااد اصول و قواکینی را مد کظر قرار دهند:
 .1طرايی تلفیق :اک دوره تلفیقی طرايی شده خوب
از روشهای تدراس ،میتواکد تجارب اادگیری در خور را
برای اکثر فراگیران فراهم آورد .در طرايی اک دوره
اادگیری تلفیقی ،مدخصات فراگیران بااد به درستی مورد

شکل  :1حوزههای درگیر در یادگیری تلفیقی (رات و همکاران)6002 ،

توجه قرار گیرکد که اان امر شامل مقدار زماکی که آنها

اهداف اادگیری تلفیقی:

کیاز دارکد تا به آموزش دسترسی پیدا کنند و موارد مرتبط

اادگیری تلفیقی به دکبال تحقق اهداف زار است:

داور میشود؛

 .1تغییر از آموزش معلم محيوری بيه شاگرد محوری
که اادگیرکدگان فعال هيستند؛
 .0افيييزااش تعييامالت بييین معلييم -شيياگرد ،شيياگرد -
شاگرد ،شاگرد -محتوا و شاگرد -بروکداد؛
 .9تسهیل اادگیری بهتر از اادگیری چهره به چهره و
افزااش اثربخدی داکش؛
 .2تأمین کننده اادگیری مادام العمر ،خودآموزی و بر
اساس اکتداف؛

 .0اکعطاف پذاری زمان :قابلیت اکعطاف برکامه زماکی
برای دستیابی به موفقیت ،اک امر يیاتی است .در
دسترس بودن سیستم ،افراد را قادر میسازد تا افراد هر
زماکی که آماده هستند و زمان الزم را دارکد مطالعه کنند؛
 .9ترکیب رساکهها و سبکهای اادگیری :اکعطاف
پذاری در فرمتهای رساکه ،تجارب اادگیری بهینه را
براساس اولواتهای فردی فراهم میکند .برای اکتخاب
صحیح روشها و قالبها ،سبکهای اادگیری و سطح
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آموزش مخاطبان و همچنین اکویزش فراگیران بااد به

از تکنولوژی اانترکت و راااکه و گاه ترکیب خاص اان دو را.

درستی مطرح شده باشد؛

به بیان داور وقتی از اک روش استفاده میکنیم ،گرازی

ماکجوت کور به کقل از روست بیان میکند که رساکه در

از عیبهای آن کیست ،اما با کمک گرفتن از دو ابزار

اادگیری تلفیقی ،تنها محدود به تکنولوژی کیست و

میتوان بی کهاات ترکیب از آنها را طرايی و پیاده کمود،

میتواکد شامل :اادگیری و آموزش آکالان مستقل ،غیر

که اان امر باعث غنی شدن آموزش خواهد شد؛

سینکروکااز اا سینکروکااز ،ابزار پدتیباکی عملکرد (ابزار

 .9اادگیری تلفیقی اان امکان را فراهم میآورد که

مدارات داکش) ،کالسهای درس سنتی ،آزماادواهها اا

دوره را با کیازهای داکدجواان داور کیز اکطبا ق داد .در اک

تجارب فعالیتهای مدارکتی ،تکالیف خواکدکی ،سی دی

دوره درسی تلفیقی ،با برقراری تعادل در يماات همزمان،

رامها اا اادگیری خود راهبر باشد.

میتوان ااد گیرکدگان کم تجربه را کیز مورد يماات قرار

 .2يماات از فراگیران :بازخورد از جاکب مربیان،

داد؛

کارشناسان موضوع و همچنین يمااتهای فنی و

 .2دسترسی وسیعتر به اادگیری شخصی توسط منابع

استداللی از فراگیران کیاز است تا بالفاصله برای آنها

و متخصصان به گوکهای که بسیاری از اصول طرايی دوره

ارسال شود و اان پاسخ به موقع میتواکد اان يس را برای

درسی مناسب برای اادگیری خود هدااتور را میتوان در

فراگیران فراهم آورد که همواره ،شخصی وجود دارد که

اادگیری تلفیقی مورد استفاده قرار داد؛

میتواکد به آنها بازخورد دهد و کمک کند؛

 .1با اتخاذ راهبردهای تلفیقی ،ترکیب ارتباطهای

 .1پدتیباکی اجراای :اادگیری تلفیقی کیز ماکند هر

همزمان و غیر همزمان و استفاده گستردهای از رساکهها به

تغییر مهم داور در محیط کسب وکار و محیطهای

صورت گروهی و اکفرادی ،آن کوع اکعطاف پذاری که برای

آموزشی کیاز به پدتیباکی اجراای دارد؛

يماات از واژگیهای متنوع داکدجواان به آن کیاز

 .6محتوی :کوع و کیفیت محتوای اادگیری ،برای

میباشد ياصل خواهد شد؛

موفقیت اک امر ضروری است .اک بخش مهم از اکتخاب

 .6دورههای درسی تلفیقی اک يس مدارکتی

محتوای مناسب تصمیم گیری درباره اان امر است که آاا

قویتری را در بین داکدجواان کسبت به دورههای سنتی

فعالیتهای اادگیری تواکاای آگاه کردن فراگیران ،توسعه

اا به صورت منحصر اک روش تدراس ااجاد میکنند؛

مهارتها و ااجاد شااستویها را دارد؟؛

 .2افزااش کوهداری و بهبود اثربخدی اادگیری،

 .2مفهوم سازی دوباره از الووهای اادگیری؛

هزانههای پااینتر ،بهبود آموزش و پرورش و افزااش

 .9سنجش و ارزشیابی دائمی اادگیری (کور0889 ،؛

تعامالت از داور مزااای اادگیری تلفیقی است که از

صالحی و ساالری1981 ،؛ زارعی و طوفاکی کژاد1988 ،؛

طراق مطالعات تجربی به اثبات رسیده است (کوروزی،

موبز و وابلزال.)0882 ،

1988؛ آموزشی1989 ،؛ صالحی و ساالری1981 ،؛ عجم،

مزااا و چالشهای اادگیری تلفیقی:

1982؛ شرمن.)0810 ،

الف) مزااا

آتکو کوزی کیز مزااای اان روش اادگیری را شامل موارد

 .1تأمین اهداف تربیتی (يرکت از قالبهای ارااه به

زار میداکد:

اادگیری فعال) که باعث افزااش کرخ موفقیت میگردد؛
 .0در روش آموزش تلفیقی ،مدرس ملزم به پیروی از
اک مدل کیست .شرااط موجود گاه ممکن است استفاده

 .1به وسیله ترکیبی از تکنیکها و تکنولوژیهای
آموزشی مختلف ،اادگیری تلفیقی میتواکد موفقیتهای
مخاطبان را بهبود بخدد؛

مطلق از ابراز يضوری را يکم کند و گاه بهرهمندی صرف
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کریمی مونقی و محسنیزاده

 .0اادگیری تلفیقی میتواکد برای مخاطباکی با شیوهها
و سطوح اادگیری مختلف به کار برده شود؛
 .9اادگیری تلفیقی روشی است برای کاهش
هزانههای آموزشی؛
 .2استفاده از تکنیکهای آموزشی متنوع سبب جلب
توجه بیدتر مخاطبان به محتوی دورهها میشود؛
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 -.1طرايی دوباره دورهها و برکامهها؛
 -.6آماده سازی اساتید؛
 -.2اطمینان از کیفیت آموزش (کوک0882 ،؛
دزابان.)0882 ،
کاربرد اادگیری تلفیقی در آموزش پرستاری:
يرفه پرستاری ،زار بناای برای تأمین کیروی اکساکی

 .1به وسیله استفاده تلفیقی از آموزش رودررو و

کارآمد برای رفع کیازهای رو به رشد جامعه در طیف

تکنیکهای آموزشی داور از جمله آموزش مجازی،

سالمتی و بیماری میباشد .آموزش پرستاری کیز از جمله

مخاطبان از هر جاای میتواکند به آموزش دسترسی پیدا

مسائل پر اهمیتی است که توجه بسیاری از متخصصان و

کنند (کوزی.)0818 ،

برکامهرازان بهداشتی را در جهان امروز به خود معطوف

ب) چالشها

داشته است .رشد و تحول کیازهای جوامع بدری ،خصیصه

 .1عمدهتران دلیل کندی تغییر سیستم آموزش از

پوااای تعلیم و تربیت ،تأثیر تکنولوژی مدرن و

سنتی به تلفیقی ،فقدان محتوای آموزشی با کیفیت و

سیاستهای جداد در امر مراقبتهای بهداشتی و درماکی

مناسب میباشد .فقدان درس افزارهای استاکداردی که

از علل تحوالت مستمر يرفه پرستاری و تعلیم و تربیت

امکان تعامل میان فراگیران و مطالب را فراهم آورکد و به

وابسته به آن بوده است .در اان میان ،آموزش پرستاری

او اجازه تمران کنترلی قسمتهای آموخته شده را بدهند

بااد کقش محوری خود را در پرورش داکدجوااکی خال ق ،با

و برای سنجش میزان اادگیری وی ،آزمونهاای را به عمل

ايساس مسؤولیت و متعهد بر عهده داشته باشد .به طوری

آورکد ،اصلیتران ماکع بر سر راه بکارگیری شیوه آموزش

که قادر باشند کقشهای گوکاگون و وظااف خطیر

تلفیقی است؛

پرستاری را در محیطهای متفاوت به اکجام رساکند

 .0با توجه به جداد بودن اان کوع آموزش،

(رکجبر.)1990 ،

مقاومتهای ابتداای برای تغییر از ساار آموزشها به اان

بررسی تحقیقات پرستاری در يیطهی اادگیری تلفیقی

کوع آموزش به دالال مواجهه با کمبود زمان و يماات ،به

(جدول شماره  ،)1روش آموزش تلفیقی را به عنوان

تعواق افتادن به دالال مدکالت مداراتی و امکاکات وجود

کاملتران روش آموزش و اادگیری معرفی کموده و آن را

دارد؛

روشی جامعهکور و پااهای برای آموزش مستمر و

 .9بسیاری از داکدواهها برای اان که دستورالعمل و

خودجوش قلمداد کرده که بر عالقه و مدخصات فردی

روالهاادان را به سوی قالب اادگیری تلفیقی تغییر دهند

فراگیر تکیه دارد و با مد کظر قرار دادن اکویزه و تجربه،

با چالشهاای روبرو شده اکد (زارعی و طوفاکی کژاد،

داکدجو را در يالت فعال قرار میدهد و ايساس

1988؛ باداه پیما .)1982 ،کوک و همکاران و زاوبان و

مسؤولیت ،يس استقالل ،اعتماد به کفس ،تفکر اکتقادی و

همکاران ،چهار محدودات اصلی شناساای شده اادگیری

خالقیت داکدجو را در اکجام امور بالینی پرورش میدهد.

تلفیقی را شامل اان موارد میداکند:
 -.2چالشهای اداری (کمبود آگاهی ،سیاستها،
برکامهها ،اهداف و يمااتهای مربوط به اادگیری
تلفیقی)؛
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جدول شماره  .1تحقیقات پرستاری انجام شده در حیطهی یادگیری تلفیق

نویسنده و سال

نوروزی و همکاران1930 ،

نوع مطالعه

هدف مطالعه
تعیین تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث
عالیم حیاتی در دانشجویان پرستاری

نیمه تجربی دو گروهه
قبل و بعد

آموزشی و همکاران،

تعیین تأثیر آموزش فرایند پرستاری بثه روش

نیمه تجربی دو گروهه

1939

تلفیقی بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری

قبل و بعد

ثط
ثدی توسث
ثی وریث
ثویز دارویث
خطاهثای تجث

تک گروهه قبل و بعد

حجم نمونه
 26نفر -گروه آزمون
( 62نفر) ،گروه شاهد
( 62نفر)
 22نفر -گروه آزمون
( 99نفر) ،گروه شاهد
( 99نفر)

تعیین تأثیر راهکارهای نوین آموزشی بر كاهش
شریفی و همکاران1930 ،

 90نفر

پرستاران

نتایج

نوع تلفیق

نتایج بیانگرمؤثربودن هر دو روش آموزشی سنتی و تلفیقی بود .اما درصثد
تلفیقی آموزش همیاری با یادگیری

نمرات كسب شده و تفاضل میانگین ها و آزمونهای آمثاری انجثام شثده،

در حد تسلط

نمایانگر آن بود كه آموزش توسط الگوی تلفیقی به افزایش بیشتری در نمره
دانشجو و همچنین رضایت آنها در مقایسه با روش سنتی منجر شده است.

تلفیق روش نقشه مفهومی و الگوی
پیش سازماندهنده

تلفیقی آموزش الکترونیکی با بح
گروهی

نتایج بیانگرمؤثربودن هر دو روش آموزشی سنتی و تلفیقثی بثود .درصثد
نمرات كسب شده در گروه تلفیقی بیشتر بود.

آموزش تلفیقی در كاهش قابل مالحظه خطا در تجویز داروها تأثیر داشت.

بررسی نقش آمادگی خودراهبری در یادگیری
عجم1931 ،

و گرایش به تفکر انتقادی در تعامل دانشجویان
دانشکده پرستاری و مامایی در محیط آموزش

توصیفی

620نفر

تلفیق آموزش الکترونیکی با
سخنرانی

اغلب دانشجویان با تعامل در محیط آموزش تلفیقی نظثر موافثق و كثامال
موافقی داشتند.

تلفیقی
مقایسه تأثیر دو روش آموزش متداول و تلفیقی
رنجبر و همکاران1936 ،

بر یادگیری ذهنی و روانی حركتی دانشجویان
پرستاری

تجربی دو گروهه قبل
و بعد

مقایثسه تثأثیر آمثوزش بثه روش
رحمانی و همکاران،

نقشه مفهثومی و روش تلفیقثی بثر یثادگیری

نیمه تجربی دو گروهه

1932

شثناختی دانشجویان پرستاری در درس فرایند

قبل و بعد

پرستاری
ولی زاده و همکاران،
1930
بادیه پیمای و همکاران،
1931

آموزش و ارزیابی بالینی با دو روش مجموعثه
كار و روش تلفیقثی بثر یثادگیری شثناختی
دانشجویان پرستاری
تعیین رضایتمندی و یادگیری از آموزش تلفیقی
درس معاینه فیزیکی در دانشجویان پرستاری
تأثیر آموزش تلفیقی بثر نگثرش دانشثجویان

حجتی و همکاران1930 ،

مقطع كارشناسی پرستاری در خصوص بیماران
مبتال به اختالالت روانپزشکی
تأثیر تلفیق اصول اولیثه ی آمثوزش مریثل و

قاسمی و همکاران1932 ،

یادگیری مبتنی بر تیم بر یادآوری و كاربرد در
دانشجویان پرستاری

نیمه تجربی دو گروهه
قبل و بعد

اقدام پژوهی

نیمه تجربی دو گروهه
قبل و بعد

نیمه تجربی دو گروهه
قبل و بعد

 30نفر -گروه آزمون
( 11نفر) ،گروه شاهد (93
نفر)

 12نفر -گروه آزمون
( 61نفر) ،گروه شاهد (61
نفر)
 92نفر -گروه آزمون
( 60نفر) ،گروه شاهد (12
نفر)

یافته هثای حاصثل از نتثایج آزمثون انجثام شثده در زمینثه تثأثیر دو
تلفیق بح گروهی ،پرسش و پاسخ

روش آموزش متثداول و تلفیقثی بثر میثزان یثادگیری ذهنثی مهثارت

و نمایشی

دادن دارو با تفاوت معنی داری ،برتری گروه آزمایش را نسبت بثه گثروه
شاهد نشان داد.

تلفیق بح گروهی ،پرسش و پاسخ
و سخنرانی

كنفرانسهای بالینی ،ارائه مثوردی
و پرسثش و پاسثخ

 10نفر -گروه آزمون (12

تلفیق سخنرانی ،نمایشی و آموزش

نفر) ،گروه شاهد ( 62نفر)

همتایان

 31نفر -گروه آزمون
( 12نفر) ،گروه شاهد
( 92نفر)
 12نفر -گروه آزمون
( 61نفر) ،گروه شاهد
( 69نفر)

تلفیق روشهای نمایشی ،بح
گروهی ،گروه درمانی و...

تلفیق اصول اولیه ی آموزش مریل
و یادگیری مبتنی بر تیم

روش نقشه مفهومی همانند روش تلفیقی آمثوزش توانسثت یثثثادگیری
شثثناختی دانثثشجویان پرسثثتاری از درس فراینثثد پرستاری را ارتقا
دهد.
آموزش و ارزیابی بالینی به روشهای تلفیقی و مجموعه كار توانست یادگیری
شناختی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی را بثه صثورت
معناداری ارتقا دهند.
رضایمندی دانشجویان از اجرای روش تلفیقی بیشتر از روش متداول و سنتی
بود.
نتایج این مط العه تأثیر مثبثثت و بیشثتر آمثوزش تلفیقثی را بثر نگثرش
دانشجویان پرسثتاری نسثبت به بیماران مبتال بثه اخثتالالت روانپزشثکی
نشثان داد.
آمثثوزش بثثا اسثثتفاده از روش مریثثل و یثثادگیری مبتنثثی بثثر تثثیم
بصورت تلفیقی اثربخش تر از روش سنتی بر روی میزان یادآوری و كثاربرد
در دانشجویان پرستاری بود.
ن تایج نشان داد میانگین نمره یثادگیری دانثشجویان پرسثثتاری كثثه از

معافیان و همکاران،
1939

تعیین تأثیر آموزش الکترونیکثی تلفیقثی بثر
یادگیری و خودكارآمدی دانشجویان پرستاری
در درس اختالالت قلبثی عروقثی

نیمه تجربی دو گروهه
قبل و بعد

 13نفر -گروه آزمون
( 62نفر) ،گروه شاهد
( 61نفر)

تلفیق آموزش الکترونیکی و
سخنرانی

طریثق آمثوزش تلفیقثی در زمینه اختالالت قلبی عروقی آموزش دیثده
بودند ،نسبت به دانشجویانی كه روش معمول مطالب را دریافت كرده بودند
از دانش باالتری برخوردار بودند.همچنین دانشثجویان گثثروه آمثوزش
تلفیقی ،در مدیریت این بیماران نمره خودكارامدی بیشتری داشتند.
نتایج پژوهش بیانگر موثربودن هر دو روش آموزشی سنتی و تلفیقی بر ارتقاء

زهری انبوهی و همکاران،
1932

تعیین تأثیر الگوی آمثوزش بثالینی تلفیقثی،
برسطح درك و عملکرد دانشجویان پرستاری در
كارآموزی قلب

نیمه تجربی دو گروهه
قبل و بعد

 22نفر -گروه آزمون
( 63نفر) ،گروه شاهد (63
نفر)

تلفیق الگوی تفکر استقرایی و
الگوی پیش سازماندهنده

درك و عملکرد دانشجویان پرستاری بود .اما درصد نمرات كسثب شثده و
تفاضل میانگین ها و آزمونهای آماری انجام شده ،نمایثانگر آن بثود كثه
آموزش بالینی توسط الگوی تلفیقی در كلیه حیطه ها در كسب نمره بثاالتر،
مؤثرتر بوده است.

حاج رضایی و همکاران،
1931

بررسثی تثأثیر اسثتفاده از یادگیری تلفیقی بر
پرورش مهارتهای تفکر انتقثادی دانشثجویان
پرستاری
بررسی تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش

رحیمی و همکاران1936 ،

تركیبی دروس نظری و ارزیابی اثربخشی این
روش

لی لینگ سو 6011

شرمن و همکاران 6016

لی لینگ سو و سواینگ
6011

اسمیت 6011

جوكینن 6019

تعیین رضایت و نگرش دانشجویان پرستاری از
آموزش درس اخالق در محیط آموزش تلفیقی

تعیین تاثیر یادگیری تلفیقی بر یادگیری دارویی
پرستاران تازه كار در بخشهای مراقبت ویژه

اخالق در دانشجویان پرستاری

رویکرد كیفی و روش
آنالیز محتوا

توصیفی مقطعی

تجربی دو گروهه قبل

نیمه تجربی دو گروهه
قبل و بعد

تعیین تجربه دانشثجویان تحصثیالت تکمیلثی
پرستاری از آموزش تلفیقی

محیط آموزش تلفیقی

قبل و بعد

نفر) ،گروه شاهد ( 90نفر)

حضوری

و بعد

تعیین تأثیر آموزش تلفیقی بر یثادگیری درس

تعیین تجربه مدرسان پرستاری از تثدری

نیمه تجربی دو گروهه

 21نفر -گروه آزمون (91

تلفیق یادگیری الکترونیکی و

 90نفر

 33نفر

در

رویکرد كیفی با

تلفیقی یادگیری الکترونیکی و
آموزش چهره به چهره

 20نفر -گروه آزمون

تلفیق یادگیری بر مبنای سیستم

( 92نفر) ،گروه شاهد
( 92نفر)

بح گروهی

 699نفر  -گروه آزمون
( 33نفر) ،گروه شاهد
( 191نفر)

 21نفر

گروهی

مصاحبه های متمركز

حضوری

الکترونیکی مدیریت یادگیری و

رویکرد كیفی با
مصاحبه های متمركز

تلفیق یادگیری الکترونیکی و

 2نفر

تلفیق یادگیری الکترونیکی و
آموزش چهره به چهره

تلفیق یادگیری الکترونیکی و چهره
به چهره

نتایج نشان داد استفاده از یادگیری الکترونیکی و حضثوری (تلفیقثی) بثر
مهارتهای تفکر انتقادی دانثشجویان پرستاری مؤثر است.

بر اساس نتایج این مطالعه ،نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیک
تركیبی مثبت است.
نتایج نشان داد رابطه ی آماری معنی داری بین رضثایت دانشثجویان بثا
یادگیری تلفیقی وجود دارد.
نتایج نشان داد هر دو روش آموزش تلفیقثی و سثخنرانی باعث

ارتقثای

یادگیری شناختی پرستاران تازه كار شده ولی رضایت وارزیثابی مشثاركت
كنندگان از اثربخشی آموزش تلفیقی كه با بح

گروهی همراه بود ،بیشثتر

بود.
نتایج تفاوت آماری معنی داری بین یادگیری مبتنی بر روش تلفیقی و سنتی
را نشان نداد ولی بین رضایت دانشجویان با روش یادگیری تلفیقی ارتبثا
وجود داشت.
بر اساس نتایج این مطالعه ،دیدگاه مشاركت كنندگان نسبت بثه یثادگیری
تلفیقی مثبت بوده و آن را عامل یادگیری سازنده گرا می دانستند.

تلفیق یادگیری الکترونیکی و چهره

مدرسین مشاركت كننده در این مطالعه دیدگاه مثبتی نسثبت بثه آمثوزش

به چهره

تلفیقی داشته و الزمه ی اجرای مؤثر آن را داشتن تجربثه قبلثی مدرسثین
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گروهی و تحلیل محتوا

گاگنون 6019

تعیین تأثیر آموزش تلفیقی بر دانش ،رضایت و
یادگیری خودراهبری دانشجویان پرستاری

كارآزمایی تصادفی
شده

عنوان كردند.
 112نفر -گروه آزمون
( 20نفر) ،گروه شاهد (22
نفر)

تلفیق یادگیری الکترونیکی و چهره
به چهره

نتایج نشان داد كه آموزش تلفیقی و سنتی تأثیر مستقیمی بر یادگیری ،رضایت
و یادگیری خودراهبری دانشجویان نداشته ولی آموزش تلفیقی عامل مؤثری
در ایجاد انگیزش در دانشجویان بود.

بااد داکش و بیندی صحیح از کظراهها و راهبردهای

بحث
وظیفه کظام آموزشی ،تنها اکباشت اطالعات و

مختلف آموزشی داشته باشند؛ زارا کظراهها و رواکردهای

داکشهاای با ماکدگاری کم کیست ،بلکه پرورش افراد

تحول آفران در فرااند اجرا ،با استفاده درست از

خال ق ،دارای اکداده اکتقادی و تواکا در يل مسأله و

راهبردهای ااددهی -اادگیری هوات میاابند و کارآای و

مدکالت ،از وظااف اصلی اان کظام است .تکیه به

مفید بودکدان مدخص میشود .بهتران برکامههای درسی

روشهای سنتی و مستقل ،به تنهاای کمیتواکد جوابووی

در فرااند اجرای کامطلوب ممکن است به اکحراف کدیده

اان مسأله باشد و الزم است استاد بر يسب موقعیت،

شود و کتیجة معکوس به بار آورد (گاگنون و همکاران،

کیازها و تواکاایهای داکدجواان ،ترکیبی از روشهای

 .)0819در رواکرد مستقل ،طراح آموزشی براساس اک

تدراس را استفاده کند .بنابراان ،امروزه ضرورت استفاده

کظراه اادگیری مدخص ،برکامه و طرح خود را در قالب

از روشهای کوان و فعال اادگیری و داکدجو محور ،از

مدل ارااه میکند .اما در رواکرد تلفیقی ،طراح آموزشی

سوی سیستمهای آموزشی ايساس شده و کاربرد اان

خود را به اک کظراه خاص محدود کمیسازد و تالش

روشها در علوم مختلف از جمله علوم پزشکی متداول

میکند تا از کلیه ظرفیتهای کظراههای مختلف اادگیری

شده است .به کظر میرسد آموزش به روش داکدجو محور،

بهره گیرد تا برکامه و طرح خود را در قالب مدل مدخصی

میتواکد منجر به افزااش رضااتمندی داکدجواان ،تسراع

ارائه کمااد (جوکینن و میکوکن.)0819 ،

و تداوم امر اادگیری و ااجاد مهارتهای يل مسأله و

بررسیهای تحقیقات ذکر شده در جدول شماره  1و ساار

تفکر اکتقادی گردد (يا رضاای .)1982 ،آموزش تلفیقی

رشتههای علوم پزشکی درباره ساز و کارهای اادگیری

بزرگتران مجموعه از روشهای آموزشی و وضعیتهای

تلفیقی اطالعات مناسبی را در اختیار عالقمندان به اان

اادگیری را برای برآورده ساختن کیازهای اادگیرکدگان

يیطه قرار میدهند .برای کموکه در مطالعهی جاکگ و

فراهم میآورد و به مربی اجازه میدهد مزااای هر دو

همکاران که از آموزش تلفیقی جهت اادگیری

محیط آموزشی را به يداکثر برساکد .رواکرد آموزش

الکتروکارداوگرام در داکدجواان پرستاری استفاده شد،

تلفیقی کیازهای داکدجواان دارای سبکهای مختلف

پیدرفت خوبی در برآاندهای اادگیری داکدجواان

اادگیری را برآورده میسازد و در اان رواکرد داکدجواان

ماليظه گرداد (جاکگ .)0881 ،همچنین در مطالعهی

از کقش خودشان به عنوان کاظر و رهبر اادگیری خود

ساکگ و همکاران که از آموزش تلفیقی جهت آموزش دارو

بیدتر آگاهی کسب میکمااند (اسمیت.)0810 ،

دادن در پرستاران تازهکار اکجام گرفت ،داکش و

همچنین توجه به تعامالت داکدجواان در امر آموزش و

رضااتمندی در گروه آموزش تلفیقی کسبت به گروه

اادگیری ضرورت دارد ،از اان جهت که آمادگی خود

کنترل بیدتر بود (ساکگ .)0889 ،لیو کیز در بررسی

راهبری در اادگیری ،گرااش به تفکر اکتقادی و تعامل به

مروری  18مقاله مرتبط با کارگاههای آموزش مداوم

عنوان اک عامل مهم و يیاتی در موفقیت برکامههای

مراقبت از بیمار میکواسد :استراتژی استفاده از برکامههای

آموزش تلفیقی محسوب میشود .بدان منظور اکی از

آموزشی تلفیقی ،در بسیاری از مطالعات موفق ،يماات

ضروریتران تحوالت در کظامهای آموزشی ،تحول در

شده است .شواهد کدان میدهند که اان روشها باعث

کورش و روش تدراس معلمان و مداران اجراای کظام

افزااش سطح داکش و مهارت فراگیران میشوکد .در

آموزشی است .برای دستیابی به چنین تحولی ،معلمان

مواردی که برکامه آموزشی تلفیقی شامل سخنراکی ،بحث
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گروهی در کارگاههای آموزشی مراقبت از بیمار استفاده
 اان برکامهها همراه با پیامدهای مثبت در،میشود
 کارلسون کیز در بیان کتااج.)0888 ،اادگیری بودهاکد (لیو
پژوهش خود که با هدف بررسی استراتژیها و تکنیکهای
،مورد استفاده توسط مربیان پرستاری اکجام داده بود
میکواسد داکدجوااکی که مربیان آنها استراتژیها و
تکنیکهای تلفیقی را در پروسه آموزشهای بالینی
 سطح داکش باالتری داشته و،استفاده کرده بودکد
مهارتهای بالینی آنها کیز افزااش بیدتری را کدان داده
.)0888 ،است (کارلسون
نتیجه گیری
به طور کلی مطالعات ذکر شده اعالم میکنند که
اادگیری تلفیقی بر شیوههای آموزش سنتی ارجحیت دارد
و با در کظر گرفتن مزااای شیوه آموزش سنتی در کنار
 امکان تحقق اادگیری عمیق و فعال،ساار روشهای کوان
 همچنین اان اطمینان را میدهند.را فراهم خواهد کرد
که اادگیری تلفیقی که تنها تواکاای اکتقال کارآمدتر مواد
اادگیری دارد بلکه اک روش با اثربخدی بیدتر آموزشی
 در کهاات با توجه به مطالب ذکر شده و عناات به.است
،اان که ااجاد تغییرات و اثرات گستردهتر و همه جاکبه
،هدف اساسی کظامهای آموزشی از جمله کدور ما میباشد
 تلفیق و،پیدنهاد میگردد امکان مطالعه و شناخت ارتباط
ترکیب الووهای مختلف تدراس برای تطابق بهتر آن با
شرااط گوکاگون اادگیری و مطالعه علمی و تجربی آنها
. دروس و مقاطع مختلف فراهم گردد،برای موضوعات
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Blended Learning and Its Effectiveness in Nursing Education: Review
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Abstract: Using a teaching model is not affective enough to advance learning
alone. A compilation of the educational and teaching models should be used to
create active learning courses and thinking in learners. In addition, blended learning
is a new approach to the instructional designthat is defined as applying more than
one method, strategy, technique, or media in education. Hence, the purpose of this
review was to present topics related to the subject of blended learning with an
emphasis on nursing education. This study was a review that required content for
writing it was obtained from searching databases PubMed, Science Direct, SID,
IranMedex, and Magiran. The applied keywords included blended, integrated,
teaching, learning, and nursing separately and in combination. 80 documentary
content were published in 2000 to 2017 related to blended learning were selected
and evaluated, then only 20 related papers were used. After reviewing the relevant
literature about blended learning, issues such as objectives, benefits, and challenges
of blended learning have been discussed in medicine, especially nursing education.
Using the strategy of blended educational programs was supported by plenty of
these studies. The evidence indicated that these methods increase students'
knowledge and skills. Blended learning has been preferred over traditional training
methods, therefore, it will provide the possibility of realizing deep and active
learning by considering the benefits of traditional training methods along with other
new methods.

Keywords: Blended Teaching, Blended Learning, Integrated Teaching,
Effectiveness, Nursing Education.
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