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 چکیده

 یکارشناس انیدر دانشجو یقیتلف يریادگیاز راه  زشیو انگ يریادگیبهبود  یبررس باهدفپژوهش حاضر 
پژوهش  يبود. جامعه آمار یشیآزما مهیصورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع ن یئدانشگاه عالمه طباطبا

اول  مسالیکه در ن یئطباطبادانشگاه عالمه  یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب انیدانشجو هیعبارت بود از کل
 شدهانتخابو در دسترس  یتصادف یرغبا روش  ،يبودند. نمونه آمار لیمشغول به تحص 93-94 یلیتحص سال

 نیدر ا مورداستفاده يانجام شد. ابزارها یتصادف صورتبهو کنترل  شیدر دو گروه آزما ینیگزیو جا
 ترمیانپاو نمرات  انیدانشجو زشیانگ زانیم نجشس يبرا یلیتحص زشیپژوهش، پرسشنامه استاندارد انگ

گرفته  یلیتحص زشیانگ آزمونیشپ گروه دو هر از ابتدا. بود هاآن يریادگی زانیسنجش م يبرا انیدانشجو
  يو گروه کنترل با روش حضور یقیتلف يریادگیبا روش  یلیتحص مسالین کی شیشد، سپس گروه آزما

با  زش،یمربوط به انگ هايگرفته شد. داده آزمونپساز هر دو گروه   مسالین کی.  پس از دندیآموزش د
قرار گرفت.  لیمستقل مورد تحل tآزمون  قیاز طر يریادگی زانیو م انسیکووار لیاستفاده از آزمون تحل

                                                   
 باشد. این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می. 1
: ولؤمس سندهینو( دانشگاه الزهرا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب یارشد روانشناس یکارشناس .2

n.tork67@gmail.com( 
 دانشگاه الزهرا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب یگروه روانشناس اریاستاد.  3
 یئدانشگاه عالمه طباطبا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یآموزش يگروه تکنولوژ اریانشد.  4
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 توانیم نیادارد. بنابر شتریب یاثربخش یلیتحص زشیو انگ يریادگی زانیبر م یقیتلف يریادگینشان داد،  هاافتهی
جهت  یآموزش هايروش نو و اثربخش در نظام کی عنوانبه تواندیم یقیتلف يریادگیگرفت که روش  جهینت

 ردیقرار گ مورداستفاده زشیو انگ يریادگی يارتقا

 یلیتحص زشیانگ ،يریادگی ،یقیتلف يریادگی ،يآموزش حضور: يواژگان کلید

 

 مقدمه

 ردهک دگرگون مختلف ابعاد در را انسان زندگی ارتباطات، و اطالعات فناوري رشد
 و اطالعات يآورفن یريکارگبه. است یادگیري و ابعاد مهم، آموزش این از یکی. است

 يهاروش معلم، نقش آموزشی، مواد یمدر مفاهتحول  موجب وپرورشآموزش در ارتباطات
 .)1390 (سراجی، است شده آموزدانش و معلم تعامل و آموزش يهاروش ارزشیابی،
 توانیم اگرچه. دهدمیی خود انجام گکاري است که آدمی در زند ینترارزندهیادگیري 

 يهاشرواما بهتر است براي افزایش بازده آموزشی از  گرفت یاد گوناگونی هايشکلبه 
توجه کنیم به  به یادسپاري و انباشت دانش تنهااینکه  يجابهق در آموزش استفاده کنیم. الخ

ارکی و (زارعی زو بپردازیمدرونی  یزهباانگدانش  يبندطبقهافزایش کیفیت و پردازش و 
سنتی آموزش دیگر پاسخگوي حجم عظیم تقاضا براي آموزش  يهاروش. )1389صفوي،

 ).1383 (ذوفن، استعاتی اطالعه یک راهکار براي گذر به جام ايیانهرایادگیري نیست و 
در قرن بیستم و قرن  یزبرانگبحثورود رایانه در عرصه آموزش یکی از مسائل مهم و 

 تفکر سطح باال يهامهارتآن در رشد  یرتأثحاضر است و مطالعات زیادي در رابطه با 
 وپرورشآموزشدر حوزه  1عات و ارتباطاتالاط ينفوذ فناور درواقعاست.  گرفتهانجام

یادگیري  هاآنجدید آموزشی را فراهم آورده است، که یکی از  يهاروشزمینه ظهور 
اینکه در دستیابی به اهداف عدم  رغمیعلالکترونیکی یادگیري . است 2الکترونیکی

را الزم کارایی  یفیتباکمحدودیت زمان و مکان موفق بود در رسیدن به اهداف مطلوب و 
جاي آموزش رسمی و حضوري  الًمسئله باعث شد آموزش الکترونیکی کامن نداشت و همی

                                                   
1. ICT 
2. E - learning 
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هاي این روش به دلیل فواید و امکانات نواقص و کاستی). 2002، 1نی(پیکانو و سیم نگیردرا 
را فراهم ساخت  2تلفیقییادگیري  محو شود بلکه زمینه ظهور زیاد آن باعث نشد که کامالً

ین در یک برنامه یا واحد درسی به همراه استفاده از الآن ياهرسانهکه عموماً معناي کاربرد 
 یادگیرندگان سنتی آموزش براي حمایت از هايیوهشمزایاي ارتباط چهره به چهره و دیگر 

آموزش تلفیقی از یک حس سرخوردگی ناشی از ناکارآمدي استفاده  رسدیم به نظراست، 
ترجمه زارعی زوارکی  ؛2002، 3دونالد (مک استن به وجود آمده الیآن يهارسانهصرف از 

 مجزاي کامالً محیط دو یکپارچگی را تلفیقی آموزش) 2009(  گراهام). 1388و صفوي، 
 دور راه از یادگیري از وي منظور. داندیم دور راه از و چهره به چهره محیط یعنی یادگیري

 ، گفتگو يهااتاق مثل  وب بر مبتنی زمانهم غیر و زمانهم يهايفناور انواع از استفاده
 ، وبالگ ، همایش ابزارهاي ، يالحظه يهاامیپ ، مجازي يهاکالس ، هابحث ، هایکیو

 .باشدیم  اعالنات تابلوهاي ، ياانهیرا يهاشیهما
 اهمیت آموزشی دوران در ژهیوبه انسان زندگی سراسر در که است کاري یادگیري

 يهاخواست انجام براي گذاردیم وجود عرصه به پا که زمانی از انسان. دارد بسزایی
 نیترمهم از یکی یادگیري. پردازدیم یادگیري به زندگی اوایل همان از خود روزافزون

 روان نیهمچن و گرفته صورت زیادي يهاپژوهش زمینه این در که است روانشناسی مباحث
 والسون هرگنهان. اندداشته زیادي توجه یادگیري مبحث به علم این تولد بدو از شناسان

 یکی حالنیدرع و امروز روانشناسی در هانهیزم نیترمهم از یکی یادگیري: اندگفته) 2005(
 یادگیري یطورکلبه). 28 ص ،1387 ترجمه سیف،( است تعریف براي مفاهیم نیترمشکل از

 دارد، بستگی یادگیري عمل به انسان ژهیوبه ايزنده موجود هر زندگی است، رفتار اساس
 بود نخواهد ممکن پیشرفت آن بدون که است الزم خاصی رفتار زندگی از هرلحظه در زیرا

 باید آموزشی نظام .دهند تغییر را خود پیشین رفتار یا و بگیرند یاد را رفتار این باید هاانسان و
 اثرگذار یادگیري چگونگی و زمان چیستی، بر تواندیم انگیزش چراکه باشد برانگیزاننده

 فعالیت آن طی که است فرایندي انگیزش. باشد داشته عملکرد بر يریگچشم اثرات و بوده

                                                   
1. Picciano & Seaman 
2. blended learning 
3. McDonald 
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 عملکرد و یادگیري با انگیزش که است این مهم نکته. شودیم حفظ و برانگیخته محور هدف
 دانش آنچه و است گذارده ریتأث عملکرد و یادگیري بر انگیزش یعنی دارد متقابل رابطه

 ترجمه شانک، و پینتریچ( گذاردیم اثر هاآن انگیزش بر آموزندیم و دهندیم انجام آموزان
 حوزه در که شگرفی تحوالت با شدن همراه براي رندگانیادگی امروزه ).1386شهرآراي،

 را یادگرفتن بیشتر و بهتر توانایی و بوده برخوردار باالي انگیزش از باید دهدیم رخ دانش
 ژهیوبه آموزشی مراکز دوش بر سنگینی مسئولیت اهداف این به دستیابی براي. باشند داشته

 بهبود براي که گفت باید یطورکلبه ،)1384همکاران، و گنجی( دارد قرار وپرورشآموزش
 تحصیلی انگیزش که شوند برگزیده ییهاوهیش باید یادگیري و آموزش فرآیند کیفیت

 عمل در که چیزي ولی). 1390همکاران، و حسینی نعیمی( کند تحریک را یادگیرندگان
 .باشدیم يادسپاری و کردن حفظ بر اصرار و معنادار یادگیري به توجه عدم هستیم شاهد
 ساخته انکارناپذیر را آموزشی يهاتیفعال فرایند در تحول ضرورت فناوري، و علم تحول
 یادگیري و آموزان دانش به کهنه يهايریسوگ و گذشته یتلق طرز با توانینم هرگز و است

. دارد گذشته با متفاوت مفهومی امروز دنیاي در وپرورشآموزش زیرا نگریست هاآن
 دنیاي درك در که کنند کمک رندگانیادگی به طوري باید امروزي، آموزشی يهانظام

 نمایند رفتار منطقی و باشند مبتکر و خالق آن رهبري و مدیریت در و توانمند موجود، پیچیده
 مستقل رویکرد اخیر يهاسال در اطالعات روزافزون افزایش به توجه با ).1386 شعبانی،(

 دستخوش هايارسانه فرا و اه ياچندرسانه نظیر جدید يهايفنّاور ظهور با آموزشی نظام
 تغییر دچار را یادگیري و آموزش مداوم ياگونهبه يفنّاور درواقع. است شده اساسی تغییرات

 حضوري ساختار شک بدون ).1390 نژاد، طوفانی و زوارکی زارعی( است نموده تحول و
 و مسائل سایر و آموزش براي تقاضا روزافزون افزایش با مقابله توان موجود، آموزشی نظام

 آموزش در. ندارد است کرده ایجاد یادگیرندگان براي امروز صنعتی جامعه که مشکالتی
 در آموزان دانش و شودیم ارائه آموزان دانش به مفاهیم و اطالعات از ترکیبی سنتی
 مایرز،( شوندیم رها خود حال به نوظهور دانش یدهسازمان و يبندتیاولو لیوتحلهیتجز

 انگیزش افزایش و فکري ياستعدادها رشد و شکوفایی منظوربه). 1393ابیلی، ترجمه ؛1986
 اکثر زیرا ،اندشدهمطرح نوینی آموزشی يهاروش آموزان دانش در معنادار یادگیري و
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 عامل را درس کالس در حاکم آموزشی جو و معلم آموزش روش نقش نظرانصاحب
 .دانندیم استعدادها این شکوفایی و زشیانگ در رگذاریتأث و اساسی

اند ختهاها به بررسی اثربخشی یادگیري تلفیقی در موضوعات مختلف پردبرخی پژوهش
 هاي زیر اشاره کرد:توان به پژوهشمی هاآن يازجملهکه 

 در حضوري آموزش با تلفیقی یادگیري میزان به مقایسه در پژوهشی )1388(نژاد طوفانی
 پژوهش نتایج تهران پرداخت که، شهر روزبه آموزشی مجتمع در دبستان سوم ریاضی درس

 وجود معناداري تفاوت کنترل و آزمایش گروه دو نمرات میانگین بین دهدیم نشان وي
 توصیه یادگیري فرایند يسازیغن و بهبود جهت را تلفیقی يهادوره از استفاده وي. دارد

 .کندیم
آن بر  ریتأث) در پژوهشی با عنوان یادگیري تلفیقی و 1391نعیمی حسینی و همکاران (

بر انگیزه تحصیلی  تلفیقییادگیري  ریتأثانگیزه تحصیلی و رضایتمندي دانشجویان به تعیین 
و رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران پرداختند. نتایج نشان داد که در مقایسه با 
آموزش با روش سخنرانی، یادگیري تلفیقی موجب افزایش انگیزه تحصیلی و رضایت 

 دانشجویان شده است.
 حضوري، آموزش روش سه تأثیر مقایسه به خود دکتري يرساله در )1393مقامی(

 يهامهارت و تحصیلی پیشرفت انگیزه یادداري، یادگیري، بر میزان تلفیقی و الکترونیکی
 میزان بین آزمونیشپ در که داد نشان وي پژوهش هايیافته. پرداخت دانشجویان اجتماعی

 الکترونیکی حضوري، گروه اجتماعی سه يهامهارت و تحصیلی پیشرفت انگیزش یادگیري،
 انگیزش میزان یادگیري، بین آزمونپس در ولی ،شودینم مشاهده معناداري تفاوت تلفیقی و

گروه  تحصیلی پیشرفت انگیزش یادگیري، میزان با تلفیقی گروه تحصیلی پیشرفت
 داري یاد میزان بین ترتیب همین به. شودیم مشاهده معناداري تفاوت حضوري و الکترونیکی

 شدهمشاهده معناداري تفاوت حضوري و الکترونیکی گروه داري یاد با میزان تلفیقی گروه
 تلفیقی یادگیري که گرفت نتیجه توانیم هایافتهاساس  بر که کرد خاطرنشان وي. است

 تحصیلی پیشرفت و انگیزش داري یاد یادگیري، میزان بر تواندیم درست اجراي شرطبه
 .بگذارد مثبتی تأثیر
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 یادگیري و تلفیقی یادگیري مقایسه به پژوهشی )در2007( 1کوپریتز و موریس لیم،
 تلفیقی یادگیري داد، نشان آنان پژوهش نتایج پرداختند، یادگیري فراگیران میزان بر آنالین

 دوره فراگیران داد نشان پاسخ باز سؤاالتبررسی . دارد بیشتري اثربخشی وابسته متغیر در
 ،دهندیم انجام کار بیشتري کردندیم ادعا و اندبوده ناراضی خود کارهاي حجم از آنالین
 آموزشی دریافت يهاروش دیگر به نسبت کمتري حمایت کنندیم احساس آنان چراکه

 . کنندیم
 تلفیقی یادگیري بالقوه توان بررسی عنوان با پژوهشی در )2011( 2یاسیم و یاسیم زینپ،

 آموزش با مقایسه در تلفیقی یادگیري یرتأث بررسی به انگلیسی زبان آموزش معلمان برنامۀ در
 ترکیه کشور خدمت ضمن يهادوره در انگلیسی معلمان زبان یادگیري بر چهره به چهره

 یادگیري روش با را معلمان از نفر12خدمت، ضمن دوره یک در منظور بدین آنان پرداختند،
 نتایج و بود شبه آزمایشی آنان مطالعۀ دادند، آموزش سنتی روش با را دیگر نفر27 و تلفیقی

 و حجم یريگنمونه روش رسدیم نظر به. نکرد یدتائ را روش دو بین معناداري تفاوت آنان
 یادگیري روش برتري بر مبنی پیشین يهاپژوهش با آنان متناقض یجهدرنت گروه متفاوت
 .باشد نبوده تأثیریب تلفیقی

) در پژوهشی به بررسی اثربخشی استفاده از یادگیري تلفیقی 2007( 3پریرا و همکاران
 یرتأث باوجودجهت تدریس و یادگیري درس آناتومی پرداختند. نتایج آنان نشان داد که 

دانشجویان به موضوع  يمندعالقهبر  هادورهمثبت یادگیري تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی، این 
 مثبتی نداشته است.   یرتأثدرسی 
و  داکردهیپو اینترنت بسیار افزایش  يفنّاورذکر شد، امروزه کاربرد که  يطورنهما

دارند؛  سروکاردانش آموزان و دانشجویان بیشتر از هر قشر دیگري در جامعه با آن 
شود قسمتی از پنداشت که از طریق روش یادگیري تلفیقی می گونهنیاتوان می وجودنیباا

را به سمت افزایش یادگیري معنادار و پیش برد اهداف   هايفناوري آنان از این میزان استفاده
  از:  اندعبارتآموزشی هدایت کرد. بنابراین اهداف پژوهش حاضر 

                                                   
1. Lim, Moriss & Kupritz 
2. Zeynep, Yesim & Yesim 
3. Pereira et al. 
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 انگیزش تحصیلی دانشجویان میزان بر تلفیقی یادگیري یاثربخش . بررسی1
 دانشجویان یادگیري میزان بر تلفیقی یادگیري یاثربخش . بررسی2

 :باشدیمهاي این پژوهش به شرح زیر و همچنین فرضیه
 با ،بینندیم آموزش حضوري روش با که انگیزش تحصیلی دانشجویانی میزان . بین1

 .دارد وجود معناداري تفاوت بینندیمآموزش  تلفیقی روش با که دانشجویانی
 دانشجویانی با ،بینندیم آموزش حضوري روش با که دانشجویانی یادگیري میزان . بین2

 .دارد وجود معناداري تفاوت بینندیمآموزش  تلفیقی روش با که

 

 روش
طرح آزمایشی واقعی به دالیل عملی یا  يریگشکلبسیاري از مواقع ایجاد شرایط براي 

مشکالت در این زمینه عدم امکان گمارش  نیتریمعمولهر دلیل دیگري غیرممکن است، 
رها  يجابهتصادفی افراد در معرض شرایط آزمایشی واقعی است، بنابراین در چنین شرایطی 

این امکان را  هاطرحنیمه آزمایشی استفاده کنیم، این  يهاطرحکردن آزمایش بهتر است از 
آزمایشی واقعی  يهاطرحاي شرایط الزم بر تواندینمکه وقتی  آوردیمبراي محقق فراهم 

آزمایش واقعی  نزدیک شود(بیابانگرد،  يهاطرحرا فراهم آورد به سطح کنترل مناسب 
فنی الزم جهت اجراي یادگیري تلفیقی  يهارساختیز). بنابراین با توجه به عدم وجود 1389

است. در است، روش نیمه آزمایشی  کاررفتهبه، روشی که در این تحقیق هادانشگاهدر همه 
در یادگیري  جادشدهیاپژوهش حاضر با توجه به نظر استاد راهنما براي سنجش میزان تغییرات 

یادگیري  آزمونشیپاکتفا شد و دلیل این کار جلوگیري از اثرات  آزمونپسبه گرفتن  صرفاً
و  آزمونشیپتغییرات مربوط به انگیزش از  يریگاندازهبود. اما براي  آزمونپسبر 

 است. شدهاستفادهاستفاده شد. بنابراین در پژوهش حاضر از دو طرح  مونآزپس
قرار گرفت که دیاگرام  مورداستفادهبا گروه کنترل براي متغیر یادگیري  آزمونپسطرح  

 . دیکنیم) مشاهده 1آن را در جدول (
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 با گروه کنترل آزمونپسطرح  :1جدول 
 آزمونشیپ متغیر مستقل آزمونپس

2T X - 

2T - - 

 
کنترل براي متغیر انگیزش تحصیلی  گروه با آزمونپس- آزمونشیپهمچنین طرح 

 .دیکنیم) مشاهده 2استفاده شد که دیاگرام طرح را در جدول(
 

 پس آزمون با گروه کنترل-: طرح پیش آزمون2جدول 
 آزمونشیپ متغیر مستقل آزمونپس

2T X 1T 
2T - 1T 

 
روانشناسی  را کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و جامعه آماري پژوهش حاضر

مشغول به  93-94تحصیلی  که در نیمسال اول سال دادیمی تشکیل دانشگاه عالمه طباطبائ
و  شدهانتخاب دسترس در و یتصادف ریغروش  با حاضر نیز تحصیل بودند. نمونه پژوهش

تصادفی انجام شدند. نمونه پژوهش نیز به روش  کنترل و آزمایش جایگزینی در دو گروه
آموزشی در مقطع کارشناسی بود که تعداد  يفنّاورحاضر، شامل یک کالس درس مقدمات 

نفر بودند، براي تعیین گروه آزمایش و کنترل ابتدا اعضاي  26دانشجویان حاضر در این درس 
و کنترل و سپس جایگزینی در دو گروه آزمایش  شدهمیتقسنفره  13کالس به دو گروه 

 با هماهنگی استاد راهنما در حاضر، پژوهش اجراي جهتتصادفی انجام شد.  صورتبه
 در سپس. شد اجرا و کنترل آزمایش گروه دو هر روي بر انگیزش آزمونیشپ ترم ابتداي

 اما گروه قرار گرفتند، آموزش سنتی تحت حضوري روش همان با کنترل گروه ترمطول
 شدهارائه يهاآموزش در که صورتینبد. آموزش دیدند تلفیقی یادگیري با روش آزمایش

 استفاده وب در موجود امکانات و آنالین و حضوري آموزش روش دو هر از گروه به این
 صورتبه هارده درصد 30 باید حداقل تلفیقی، یادگیري در موجود يهامدلطبق  شد،

 کرد، برگزار را تلفیقی یادگیري بتوان تا شود، انجام حضوري صورتبه درصد 70 و آنالین
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 صورتبه جلسات مابقی و آنالین صورتبه جلسه 5 نیز حاضر پژوهش در منظور همین به
-روش براي دروسی است که جنبه نظري ینترمناسبروش تلفیقی   شد. تشکیل حضوري
آموزشی هم  يفنّاورداشته باشد، با توجه به اینکه واحد مقدمات  توأمان صورتبهعملی را 

گزینه براي اجراي روش  ینترمناسبجنبه عملی دارد و هم جنبه نظري، به همین دلیل 
آموزش تلفیقی بود، در این پژوهش مباحث نظري از طریق محیط وب و امکانات اینترنت 

حضوري برگزار شد، تا بدین از هر دو بعد آموزش تلفیقی  صورتبهاجرا شد و مباحث عملی 
 از آنالین يهاکالس اجراي براي حاضر پژوهش باشد. در شدهاستفادهآموزش ي براي ارائه

گردید، طوري که پس از مشخص  استفاده 1زوارکی زارعی سایتیادگیري  مدیریت سیستم
شدن گروه آزمایش و کنترل، براي اعضاي گروه آزمایش نام کاربري و رمز عبور 

آنان آموزش داده شد، همچنین نحوه ارائه آنالین به  يهاکالسي اجراي و نحوه شدهیفتعر
تکالیف از طریق سامانه آموزشی و استفاده از امکانات آن نیز به دانشجویان گروه آزمایش 

ي آماده مطابق با برنامه ترمطولي آنان توجیه شده باشند، سپس در توضیح داده شد تا همه
 یادگیري آزمون ترم، اتمام زا ها به دو روش تلفیقی و حضوري ارائه شد، پسشد، آموزش

 هايداده ترتیب بدین شد تا اجرا کنترل و آزمایش گروه دو هر روي بر انگیزش آزمونپس و
دانشجویان  یادگیري میزان گیرياندازه گرفت. براي قرار وتحلیلیهتجز مورد آمدهدستبه
 جدول ابتدا آزمون، يهاسؤال تدوین طراحی و براي. شد استفاده ساخته محقق آزمون از

 يفنّاور مقدمات درس يهاکتاب محتواي و هاهدف تعیین منظوربه درس  مشخصات
 هر مانند اهمیت معیارهایی درس يهاسؤال مناسب تقسیم و توزیع براي. شد تهیه آموزشی

 موردتوجه درس محتواي حجم و آموزشی يهاهدف مختلف سطوح درس، فصول از یک
 اجراي زمانمدت و هاسؤال تعیین جدول مشخصات، تدوین و طراحی از پس. قرار گرفت

 آزمون، محتواي روایی تریقدق برآورد منظوربه .شد طراحی ايینهچهارگزسؤال  25 آزمون
 فاقد سؤاالت برخی این مرحله در .کردند بررسی را درس يهاسؤال اساتید از تن چند

 فرم ترتیبینابه. شدند اصالح ابهام داراي سؤاالت از برخی و حذف الزم يهامشخصه
هاي مربوط داده يگردآور براي همچنینگردید.  ارائه اجرا براي آماده نهایی آزمون جدید

                                                   
1. www.zaraii.com 
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نظریه  مبناي بر مقیاس این شد تحصیلی استفاده انگیزش مقیاس از به متغیر انگیزش تحصیلی
بر اساس مقیاس  است که   ايینهگزپنج  پرسش 49 حاوي و شدهساخته کنندگییینخود تع

ي حاضر براي اولین بار پرسشنامه .است شدهیمتنظموافقم  کامالًمخالفم تا  کامالًلیکرت از 
است، جمشیدي  قرارگرفته مورداستفادهو  شدهترجمه) در ایران 1376توسط جمشیدي(

 تاًیید از گزارش کرده است که سازندگان پرسشنامه براي بررسی روایی مقیاس حاضر بعد

هفته  دو فاصله به آزمایی روش باز به آن پایایی ،نظرانصاحبمحتوایی توسط  روایی
73/0r= است. طبق  آمدهدستبه) 88/0کرونباخ ( آلفاي با محاسبه درونی آن  ثبات و

شده و  يروا ساز) این پرسشنامه براي جامعه دانشجویان 1376گزارش جمشیدي(
یایی این پرسشنامه در پژوهش جمشیدي نیز با استفاده از است. پا قرارگرفته مورداستفاده

است، عالوه بر این مورد، روحی و  شدهگزارش 74/0روش آلفاي کرونباخ برابر با 
که ضریب پایایی  اندکرده) نیز در پژوهش خود از این پرسشنامه استفاده 1386همکاران(

است. در  شدهگزارش 85/0رابر با در پژوهش آنان نیز با روش آلفاي کرونباخ ب آمدهدستبه
 هايدادهيروپژوهش حاضر نیز جهت بررسی پایایی از روش آماري آلفاي کرونباخ بر 

آمد. براي  به دست 77/0نفر) استفاده شد که  26(آزمونیشپدر مرحله  آمدهدستبه
 کامالً ي شود، طوري که براي گزینهاستفاده می 5تا  1مقیاس حاضر از اعداد  يگذارنمره

شود. در می يگذارنمره 5مخالفم  کامالًو  4، موافقم 3، نظري ندارم 2، مخالفم 1مخالفم 
معکوس  صورتبه 40و  39، 35، 31، 30، 26، 19، 12، 11هاي گذاري عبارتضمن نمره

 .پذیردانجام می
 

 نتایج
در هریک  هایآزمودناطالع از متوسط عملکرد دانشجویان و پراکندگی نمرات  منظوربه

) نشان 3در جدول ( هاآنآمار توصیفی مربوط به هرکدام از  ياشاخصهاز متغیرهاي وابسته، 
 است. شدهداده
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 : میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل در دو متغیر انگیزش و یادگیري3جدول 
 انحراف استاندارد میانگین فراوانی گروه

 گروه آزمایش
 69/12 76/1 13 انگیزش تحصیلی آزمونیشپ

 87/17 15/2 13 انگیزش تحصیلی آزمونپس

 03/1 65/18 13 یادگیري آزمونپس

 گروه کنترل

 79/13 71/1 13 انگیزش تحصیلی آزمونیشپ

 12/15 77/1 13 انگیزش تحصیلی آزمونپس
 10/1 62/17 13 یادگیري آزمونپس

 
پژوهش براي متغیر انگیزش تحصیلی از آزمون آماري تحلیل  هايیهفرضبراي بررسی 

) و براي متغیر یادگیري از آزمون تی مستقل استفاده ANCOVAکوواریانس یک عاملی (
گردید. دلیل استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس براي متغیر انگیزش تحصیلی به این امر 

اثر مربوط به آمادگی قبلی و تعدیل که در طرح تحقیق حاضر محقق براي کنترل  گرددیبرم
 نیز در مستقل  تی متغیر کنترل استفاده کرد. آزمون عنوانبه آزمونیشپاثر این متغیر از 

 موقعیت این در و آزمون موقعیت دو در مستقل یرمتغ یک که رودیم کار به مواردي
 فرض این مستقل يهانمونه با تی آزمون دیگر بیانی به .کنند شرکت متفاوتی هايیآزمودن

 یا است برابر باهم مختلف گروه  دو براي جامعه در متغیر یک میانگین که کندیم آزمون را
نمونه  گروه دو در متغیر از آزمون تی مستقل استفاده کرد که یک توانیمزمانی  درواقع .خیر

براي بررسی باشد، به همین منظور،  مستقل هانمونه گروه قرار گیرد به شرطی که یموردبررس
 متغیر یادگیري از آزمون تی مستقل استفاده گردید.

هاي پارامتریک از قبیل تحلیل کوواریانس الزم به ذکر است که قبل از استفاده از آزمون
ها اطمینان حاصل نمود مهم این آزمون هايفرضیشپو تی مستقل باید از برقرار بودن برخی 

توان به نرمال می هافرضیشپاین  ینترمهم يازجملهمورد اعتماد باشد.  آمدهدستبهتا نتایج 
اشاره کرد، پژوهشگر قبل از  هاگروهشرط همگنی واریانس  ،هادادهبودن توزیع پراکندگی 

براي هر یک  هافرضیشپ، به بررسی این یادشدههاي با استفاده از آزمون هایهفرضآزمون 
اطمینان حاصل نمود. در ادامه به بررسی و گزارش  هاآنبرقرار بودن پرداخته و از  یرهامتغاز 

 .شودیماین مفروضات پرداخته 
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در متغیر انگیزش تحصیلی در  ایجادشدهبراي بررسی تغییرات  کوواریانسنتایج تحلیل 
 است. شدهداده) نشان 4جدول (

 
 آزمونیشپ: نتایج تحلیل کوواریانس انگیزش تحصیلی پس از تعدیل اثر 4جدول 

درجه آزادي  مجموع مجذورات منبع تغییرات
df 

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 معناداري

 000/0 26/16 16/4554 2 31/9108 شدهیحتصحمدل 
 001/0 51/13 09/3784 1 09/3784 مبدأعرض از 

 493/0 484/0 66/135 1 66/135 انگیزش آزمونیشپ
 000/0 762/29 19/8334 1 19/8334 گروه (متغیر مستقل)

   03/280 23 65/6440 خطا
    26 1013973 کل

    25 96/15548 شدهیحتصحکل 

 
   برابر مستقل متغیر مجذورات مجموع شودیم ) مشاهده4( جدول در طورکه همان

 F آزمون اندازه است، شده =F 762/29 آزمون اندازهبه منجر که باشدیم 19/8334
 آزمایش و کنترل دو گروه بین ،یگردعبارتبه. است داریمعن 01/0 سطح در آمدهدستبه

 گروه نمرات میانگین به توجه با. باشدیم داریمعن تفاوت آزمونیشپ اثر تعدیل از بعد حتی
یادگیري تلفیقی بر میزان  که رسید توانیم نتیجه این به آزمونپس در کنترل و آزمایش

 .شودیم شاخصه در میان دانشجویان این بهبود موجب و داشته مثبتی یرتأث انگیزش تحصیلی
) 5در متغیر یادگیري در جدول ( ایجادشدهنتایج آزمون تی مستقل براي بررسی تغییرات 

 است. شدهدادهنشان 
 

 هاي کنترل و آزمایشمستقل، مقایسه میانگین نمرات گروه t: آزمون5جدول 

 نمره متغیر
T 

 نمره خطاى استاندارد تفاوت میانگینتفاوت  درجه آزادي
F 

 سطح معناداري
Sig 

 02/0 03/0 42/0 04/1 24 48/2 یادگیري
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برابر با  24یادگیري با درجه آزادي  T) میانگین نمره 5نتایج مندرج در جدول ( بر اساس
) شده است. بنابراین نتیجه 05/0(سطح  02/0 داريیمعنباشد که منجر به سطح می 48/2

 یگردعبارتبه% معنادار است.  95که اختالف بین دو گروه با ضریب اطمینان  شودیمگرفته 
 بین میزان یادگیري دانشجویان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري وجود دارد.

 

 گیريو نتیجه بحث
 آموزشی امروزه که یابیمیدرم وپرورشآموزش حوزه در جدید نظریات به نگاهی با

 تالش روزي شایدباشد.  شدهیطراح یادگیرنده نیازهاي بر مبتنی که شودیم تلقی سودمند

 را آن بتوانیم یادگیري مدیریت سیستم توسعه و گسترش و فنّاوري ارتقاي با که بود این بر

 يتوسعه دنبال به امروز تحقیقات اما نماییم نزدیک آن کیفیت و حضوري به آموزش
 الکترونیکی آموزش توسط حضوري آموزش کاستیهاي نواقص و رفع منظوربه فنّاوري

 موجود، آموزشی نظام حضوري ساختار بدون شک). 1390 رضایی، و (بوشهریان هستند

 يجامعه که مشکالتی و مسائل، سایر و آموزش براي تقاضا روزافزون افزایش با مقابله توان
احمدآبادي،به نقل از  (محمدي ندارد است کرده ایجاد یادگیرندگان براي امروز صنعتی
 افزایش دارد؛ را خود به مربوط مشکالت هم الکترونیکی آموزش طرفی از ).1393 مقامی

 يهاچالش از یکی الکترونیکی یادگیرنده تحصیلی افت و ترك تحصیل کاهش ماندگاري،
 الکترونیکی آموزش تحصیلی افت آمار تحقیقات .است الکترونیکی يهاآموزش روي پیش

 آموزش ).1390و همکاران،  نژاد (رستمی اندکرده گزارش درصد  80تا  20 بین را

 روزافزون نیاز پاسخگویی به براي حضوري، يهاآموزش ناکارآمدي از پس الکترونیکی

 هدف نیز، نکته و همین آمد وجود به مختلف کشورهاي در رسمی يهاآموزش تقاضاي

 و جا هر از بتوان آن در روشی که به دستیابی بود. یعنی یادگیري جدید روش این طرح از
 نگذشت چندي اما پرداخت. بیشتري فراگیر تعداد تعلیم به کمتري مالی هزینه با زمان هر در

 رویکرد این ضعف نقاط جهان، در مجازي مؤسساتدر  الکترونیکی، آموزش تجربیات که

 مشاهده با کارشناسان از بسیاري ).1390داد(زارعی زوارکی و طوفانی نژاد،  نشان را

 محتواي مجازي، کالس مانند دور الکترونیکی، راه از ارتباط تجهیزات يهايتوانمند
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 از بودند، افتهیتکامل آموزشی شیوه در که و غیره مجازي يهاکتابخانه استاندارد، آموزشی

 این .نمودند استفاده تلفیقی آموزش یعنی و یادگیري، آموزش جدید شیوهاي در هاآن

 توانمندي ابزارهاي از استفاده و حضوري آموزش به محور یادگیري فراگیر افزودن با شیوه

 به نسبت را باالتري آموزش کیفیت تواندیم یسادگبه استاندارد، محتواي آموزشی مانند

یادگیري تلفیقی نسبت به روش  .دهد دست به یادگیري الکترونیکی و حضوري دو شیوه هر
حضوري هزینه کمتر و نسبت به آموزش الکترونیکی کیفیت باالتري دارد و همین دو 

قرار  مورداستفادهآموزشی  مؤسساتدر میان  سرعتبهخاصیت باعث شده است تا این روش 
، زیرا در آن نوعی شودیمگیرد. از طرفی این روش باعث تقویت تفکر در فراگیران 

وجود دارد و  وقتپارهو مطالعات  هانیتمرزمانی و مکانی براي انجام  يریپذانعطاف
 .دهندینمروش سنتی یادگیرندگان سریع و بدون تفکر پاسخ  برعکس

 حضوري روش با که دانشجویانی انگیزش تحصیلی میزان بینبحث پیرامون فرضیه اول: 
 وجود معناداري تفاوت بینندمی آموزش تلفیقی روش با که دانشجویانی با ،بینندمی آموزش

 در کنترل و آزمایش گروه دانشجویان نمرات میانگین فرضیه، این  بررسی براي .دارد
 نکته این گویاي پژوهش این نتیجه طورکلیبهگرفت،  قرار مقایسه مورد انگیزش تحصیلی

 بهبود را دانشجویان انگیزش تحصیلی توانمیاستفاده روش آموزش تلفیقی  با که است
)، نعیمی حسینی و 1393مقامی ( تحقیقات نتایج با حاضر پژوهش نتیجه .بخشید

 سایر هايیافته و حاضر پژوهش نتایج يیافته تبیین . درباشدمی ) همسو1390همکاران(
ها در یادگیري تلفیقی گفت با توجه به وجود برخی خصوصیات و ویژگی توانمی هاپژوهش
بودن یادگیري تلفیقی، امکان  آموزشی، جذاب هايروش بودن جدید و متنوعاز قبیل 

هاي موجود در جدید و برطرف کردن محدودیت تجارب هایی جهت کسبتدارك زمینه
هاي هاي سنتی و الکترونیکی محض،  انگیزش دانشجویان براي شرکت در فعالیتروش

 شود. تحصیلی آنان مییادگیري بیشتر شده و همین امر موجب بهبود انگیزش 
 آموزش حضوري روش با که یادگیري دانشجویانی میزان بینبحث پیرامون فرضیه دوم: 

 .دارد وجود معناداري تفاوت بینندمیآموزش  تلفیقی روش با که دانشجویانی با ،بینندمی
براي بررسی این فرضیه نیز، میانگین نمرات دانشجویان گروه آزمایش و کنترل در یادگیري 
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حاکی از آن است که بین میزان یادگیري  آمدهدستبهمورد مقایسه قرار گرفت. نتایج 
 حاضر پژوهش نتیجه. دانشجویان گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد. 

)، نوروزي و همکاران 1388)، بحري و همکاران (1388وفانی نژاد(تحقیقات ط نتایج با
همسو  )2007(  کوپریتز و موریس )، لیم،2007)، پریرا و همکاران (1393)، مقامی (1389(

 نتایج يیافته تبیین در. هستنا همسو  )2011(  یاسیم و یاسیم بوده و با نتایج پژوهش زینپ،
 يهاطیمحدر  گفت که با توجه به اینکه توانمی هاپژوهش سایر هايیافته و حاضر پژوهش

تعامل یادگیرنده با  يبرقرارمثل امکان  يفردمنحصربه يهایژگیوآموزشی تلفیقی به دلیل 
یادگیرندگان دیگر، همچنین برقراري ارتباط با محتواي آموزشی، امکان برقراري ارتباط 

آموزشی که موجب درگیر شدن حواس چندگانه  اي هايبیشتر با استاد، استفاده از چندرسانه
شود، قابلیت تکرار مطالب، پیشرفت در مطالعه متناسب با سرعت یادگیري در یادگیري می

هاي یادگیري، هاي فردي در یادگیري و سبکهر یک از یادگیرندگان، توجه به تفاوت
 انیدانشجودگیري موجب افزایش یا هایگروههمو  هایهمکالسامکان دریافت بازخورد از 

 با دانشجویان تلفیقی یادگیري محیط گفت که با توجه به اینکه در توانیم، همچنین شودیم
 ارزشیابی و تحلیل توانایی شودیم مخابره آنالین ارتباطات از که پویایی اطالعات از استفاده

 در فعال یکنندگانمشارکت به یادگیرندگان طریق این از و کنندیم کسب را جدید دانش
که همین  شوندیم تبدیل اطالعات دریافت براي خود منفعل گذشته به نسبت دانش ساختن

ناهمسو بودن  ينهیدرزماما  کند.ي الزم را جهت بهبود یادگیري آنان فراهم میامر زمینه
احتماالتی از قبیل عدم طراحی مناسب  توانیم )2011(  یاسیم و یاسیم نتایج پژوهش زینپ،

فعال  مشارکتآموزش تلفیقی، عدم آشنایی مخاطبان دوره با امکانات سامانه آموزشی، عدم 
 تواندیماز این موارد  هرکدامهاي مجازي یا سنتی را مطرح کرد که یادگیرندگان در دوره

 اشد.ب رگذاریتأثهاي آموزشی بر میزان یادگیري در عدم اثربخشی دوره
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 منابع
 بر تلفیقی آموزش یرتأث). 1388. (نسرین بحري، و طلعت خدیوزاده، نرجس؛ بحري،

 آموزش کارگاه یک در کنندهشرکت يروستاها  ماما بالینی يهامهارت یادگیري
 .165-172 )2(6. پزشکی آموزش در توسعه يهاگام. مامایی
 بر مبتنی نوینی معماري ). ارائه1390.( محمدصادق رضایی، امید و  بوشهریان،

 .گرا یسسرو محیط در الکترونیک یآموزش یرمس خودکار ایجاد جهت یشناسهستان
 الکترونیکی و آموزش یادگیري اللملی بین کنفرانس سومین و ملی کنفرانس ششمین

 تهران. .
 دوران.  . تهران:تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی يهاروش). 1389بیابانگرد، اسماعیل.(

 تحقیقات ،هایهنظر( تربیت و تعلیم در انگیزش).  2002.( اچ دیل شانک، و آر پال پینتریچ،
 . علم انتشارات: تهران ).1386(شهرآراي مهرناز ترجمه .)راهبردها و

 میان در کنترل مواضع با تحصیلی انگیزش عوامل رابطه بررسی. )1376(. فریمان ،جمشیدي
 استان معلم مراکز تربیت و فرهنگیان خدمت ضمن عالی آموزش مراکز دانشجویان

 و تربیتی علوم دانشکده. آموزش بزرگساالن رشته ارشد کارشناسی نامهیانپا. زنجان
 بهشتی. شهید روانشناسی. دانشگاه

 .سمت: تهران. آموزش در جدید هاييفناور کاربرد ).1383شهناز .( ذوفن،
 کاربردي اصل . هشت )1390ناصر.( مزینی، داریوش و  نوروزي، ی؛ محمدعل نژاد، رستمی

 سومین و ملی کنفرانس ششمینالکترونیکی.  موفقیت یادگیرنده براي نظریه بر مبتنی

 . تهران. ایران.الکترونیکی آموزش و یادگیري لیللما بین کنفرانس
). انگیزه 1386حسین. ( ،یرحمان و یبادله، محمدتق ؛سیدعابدین ،یحسین ؛قنبر ،یروح

گلستان.  یاز عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشک یو رابطه آن با برخ یتحصیل
 83-77) :2( 4. یتوسعه در آموزش پزشک يهاگام
 پرورش نوین يهاروش ).1389. (محمدرضا سید صفوي، و اسماعیل زوارکی، زارعی

 .فرهنگ تهران: رشد. خالقیت
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 جدید رویکردي: تلفیقی یادگیري). 1390. (احسان ،نژاد طوفانی و اسماعیل زوارکی، زارعی
 71-87 ).14(4. عالی آموزش فصلنامه نامه. آموزشی نظام در

 و اجرا طراحی، مبانی،: الکترونیکی یادگیري). 1390( محمد. عطاران، و فرهاد سراجی،
 .سینا یبوعل دانشگاه انتشارات همدان:. ارزشیابی

 .سمت تهران:. پرورشی و آموزشی يهامهارت). 1387( حسن. شعبانی،
 آموزش با تلفیقی یادگیري طریق از یادگیري میزان مقایسه). 1388. (احسان نژاد، طوفانی

 .تهران شهر روزبه پسرانه آموزشی مجتمع در دبستان سوم ریاضی درس در حضوري
 .جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 در مغزي بارش روش ). اثر1384مالک .( هاشمی، میر و حسن ،یفیشر پاشا حمزه؛ گنجی،
 . 89-112): 1(21 .تربیت و تعلیم فصلنامه. آموزاندانش خالقیت افزایش

 تهران: سمت. ).1393(. ترجمه خدایار ابیلیانتقادي تفکر ). آموزش1986مایرز، چت. (
 تلفیقی و الکترونیکی حضوري، آموزش روش سه یرتأث مقایسه). 1393( حمیدرضا. مقامی،
 رشته دانشجویان اجتماعی يهامهارت و تحصیلی پیشرفت انگیزه یادداري، یادگیري، بر

 علوم و روانشناسی دانشکده دکتري رساله .طباطبایی عالمه دانشگاه آموزشی يفنّاور
 .طباطبایی عالمه دانشگاه ،تربیتی

 زارعی اسماعیل ترجمه. تلفیقی تدریس و یادگیري راهنماي). 2006ژانت .( دونالد، مک
 طباطبایی. عالمه دانشگاه انتشارات: تهران). 1386 (یصالح یدوح و زوارکی

 کاوه، فرهاد و شقاقی، محمود؛ هرمزي، حسین؛ زارع، فخرالزمان؛ حسینی، نعیمی
 پیشرفت تحصیلی، انگیزش بر تلفیقی موقعیتی یادگیري ). تأثیر1390( محمدحسین.

-199 ).2(1. درسی برنامه يهاپژوهش فصلنامه. دانشجویان امتحان اضطراب و تحصیلی
177. 

شقاقی، فرهاد و کاوه،  لزمان؛ زارع، حسین؛ هرمزي، محمود؛نعیمی حسینی، فخرا
آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندي  یرتأث). یادگیري تلفیقی و 1391محمدحسین. (

 .23-32). 1(7آموزش. نشریه علمی پژوهشی فناوري دانشجویان. 
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 یرتأث). 1389جعفري ثانی، حسین. ( نوروزي، حجی محمد؛ محسنی زاده، سید مصطفی و
حیاتی در دانشجویان پرستاري و اتاق عمل  عالئمآموزش تلفیقی بر یادگیري مبحث 

 مشهد. ایران.. همایش سراسري مراقبت مبتنی بر شواهد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 اکبریعل. ترجمه یادگیري هايیهنظربر  يامقدمه). 2005( .اچ السون، میتو. آر. هرگنهان، بی

  تهران: نشر دوران. ).1387(سیف
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