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  چکیده

نـوین دچـار تغییـر و تحـول      هـاي يناورفسنتی تدریس و یادگیري با ظهور  یکردرواخیر  يهادههدر 

سه روش آموزش حضوري، الکترونیکی و تلفیقی  تأثیرهدف از این پژوهش مقایسه .اساسی شده است

. روش پـژوهش  باشـد یمبر یادگیري و یادداري دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی 

گیـري  ست کـه در پـژوهش حاضـر روش نمونـه    حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. الزم به ذکر ا

هـاي  غیر تصادفی (در دسترس و داوطلبانه) بـوده و روش جـایگزینی دانشـجویان در گـروه     صورتبه

بـا   آزمونپس-آزمونیشپتصادفی بوده است. بر همین اساس، از طرح پژوهش نوع  صورتبهآزمایش 

گروه کنترل پیشرفته چرخشی
1

ـ که در  دهدیمنشان هایافته.است شدهاستفاده بـین میـزان    آزمـون یشپ

 آزمـون پـس شود، ولـی در  یادگیري سه گروه تلفیقی، مجازي و حضوري تفاوت معناداري مشاهده نمی

بین میزان یادگیري گروه تلفیقی با میزان یادگیري گروه مجازي و حضوري تفـاوت معنـاداري مشـاهده    

تلفیقی با میزان یـادداري گـروه مجـازي و حضـوري      شود. به همین ترتیب بین میزان یادداري گروهمی

 شـرط بـه نتیجه گرفت گه یادگیري تلفیقـی   توانیمها بر اساس یافته .شودتفاوت معناداري مشاهده می

  مثبتی بگذارد. تأثیربر میزان یادگیري  توانیماجراي درست 

یادگیري حضوري، یادگیري و یادگیري تلفیقی، یادگیري مجازي، یادگیري الکترونیکی،  :واژگان کلیدي

  .یادداري

                                                                                                                            
  hmaghami@gmail.comطباطبائی (نویسنده مسئول) موزشی دانشگاه عالمهآ*دانشجوي دکتري تکنولوژي 

          Email:ezaraii@yahoo.comدانشگاه عالمه طباطبائی  **دانشیار
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کند.ها ایفا میرا براي سایر گروه هاي چرخشی است، بدین معنا که هر گروه نقش گروه کنترلاین طرح از نوع طرح گروه.1
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  مقدمه

کـالن در طراحـی    هايگذاريیهسرمادر حال هاو آموزشکده هادانشگاهامروزه بسیاري از 

در  هـا مؤلفـه ها یـا  کدام عاملاینکه فهمباشند.هاي آموزش الکترونیکی و مجازي مینظام

گونهیناتواند مهم تلقی شود، به ها از دیدگاه کاربران و یادگیرندگان میاین نظام یاثربخش

هـاي گـذاري روي عامـل  مناسبی را براي سرمایه یمشخطکمک خواهد کرد تا  مؤسسات

). 1390و زارع، زادهیمابـراه (.یرنـد کارگبـه اثـربخش و طراحی مجدد عوامل غیر  اثربخش

یکـی  خاص در فرایند آموزش و یـادگیري  طوربهعام و شبکه وب  طوربهکاربرد اینترنت 

بـر   آنچهآید.هاي اطالعات و ارتباطات به شمار میآورياز ابعاد مهم ظهور و گسترش فن

 افـق هـم افزایـد، همراهـی و   اهمیت استفاده از آموزش الکترونیکی در عرصه آموزش مـی 

جدید  یکردهايروو  هایهنظربا  یژهوبهآوري با دیگر ابعاد حیات اجتماعی و شدن این فن

  ).1390،آباديیمابراه(یادگیري است.

طـور خـاص شـاهد ظهـور     طور کل و یـادگیري بـه  شناسی بهدر چند دهه اخیر معرفت

حضـوري و   يهـا شناسـی معرفـت  يطورجـد بـه هایی بوده است کـه  ها و نظریهدیدگاه

اي که برخی، آنها را عالئـم  گونههاي یادگیري پیشین را به چالش کشانده است؛ بهنظریه

براون)دانندیدي در تعلیم و تربیت میظهور پارادایم جد
12
به نقـل از اسـکندري    2006،

1389.(  

مختلفی در ایـن حـوزه مطـرح و مفـاهیم و      یکردهايروبراي تبیین یادگیري و آموزش 

ش ماننـد  زدر جریان آمو اثرگذاریکردهايرواست.  شدهینتدواصول مهمی توسط آنها 

. باشـد یمـ ارتباط گرایـی   یراًاخگرایی و رایی، ساختنگ، شناختییرفتارگرارویکردهاي 

آن فراینــد، رفتــار  درکــه  کنــدیمــفراینــدي تلقــی را ، یــادگیري ییرفتــارگرارویکــرد 

آنها تقویت رفتار را پیشـنهاد و   ینبنابرا، )1389سیف،(کندیممحیطی تغییر  يهاباتجربه

یکــرد ایــن شــیوه یــادگیري را افــزایش دهنــد. در همــین راســتا روبــا کننــدیمــســعی 

                                                                                                                            
12. Browen
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دیدگاه متفاوتی نسبت به یادگیري دارد آنها بر این باورند که یادگیري یـک   ییگراشناخت

ازنظـر شـکار ظـاهر نشـود.   آرفتـار تغییـر   صـورت بـه فرایند درونی است که ممکن است 

 يهـا مهـارت اطالعات جدید با توجه به ساختار کنونی دانـش، ادراکـات و    ییگراساختن

. با توجه به گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات شودیمگیري ذهنی یادگیرنده باعث یاد

بـه   یدهـ شـکل فراینـد   صـورت بهگرایی ارتباطدو نیاز به تغییر ساختار در آموزش رویکر

.دهدیمروي شدهیعتوزي وراز افراد و فنا ییهاشبکهشبکه دانش و شناخت، در میان 

رامـا توانـد نمـی ییتنهـا بـه آورياز فناستفادهکهدارندتوجهدورهاینآموزشیطراحان

فراینـد یـادگیري  مـورد دربازاندیشیاصلی،نکتهکند؛یارياهداف آموزشیبهیدندررس

بـرخط  دروسایجـاد وتوسـعه اولین مـوج درحاضرحالدرکهاستاینواقعیت .است

کـردن آشـنا حـوزه دربرخط عمـدتاً یادگیرينوپاییدوراندرتمرکز هرچندنداریم.قرار

مجـازي آمـوزش اندرکاراندستاکنونبود؛دروستولید فنینحوهوآوريفنبامدرسین

یادگیريیگردعبارتبه .هستنداثربخشعملکرديبرايهاروشکردنترمشخصدنبال به

انتقـال چگـونگی ازبـازتعریفی بلکـه .شودنمیآوريفنازاستفادهبهمنحصرالکترونیکی

  ).1390قریب،(استیادگیرندگانبههاارزشوهامهارتدانش،

الگوهـاي تکـوین ورشـد وحاضـر عصـر دراطالعـات روزافـزون افزایشبهتوجهبا

ازآمـوزش رویکـرد تغییـر اسـت،  دادهرخیـادگیري مفهـوم درکـه تحـولی وآموزشی

بعمنـا وامکانـات ازاسـتفاده جهتدرآموزش الکترونیکیروندبهحضوريهايیوهش

رویکـرد اخیـر هـاي سـال در .یافته استبسیارياهمیتمجازيآموزشوالکترونیکی

هـا  ايفرارسانهوهااينظیر چندرسانهجدیدهايتکنولوژيظهورباآموزشینظاممستقل

رایـادگیري وتدریسمداومياگونهبهتکنولوژي .استشده اساسیتغییراتدستخوش

آمـوزش نظـام مسـتقل رویکـرد ازهاي آموزشینظاموستانمودهتحولوتغییردچار

(زارعـی زوارکـی و    انـد آوردهرويتلفیقیرویکرد دور بهراهازآموزشنظامحضوري،

  ).73ص،1390طوفانی نژاد،
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پاسـخگویی  بـراي معمـول، حضورييهاآموزشناکارآمديازپسالکترونیکیآموزش

و آمـد بـه وجـود  مختلـف کشـورهاي دریرسميهاآموزشتقاضايروزافزوننیازبه

روشی کـه بهدستیابییعنی .بودیادگیريجدیدروشاینطرحازهدفنیز،نکتهینهم

بیشـتري  تعـداد تعلـیم بـه کمتـري مـالی هزینـه بـا زمـان هردروجاهرازبتوانآندر

در الکترونیکـی، فقـط آمـوزش تجربیـات کـه نگذشـت چنـدي امـا ؛پرداختیادگیرنده

  )1390زارعی زوارکی،(دادنشانرارویکرداینضعفنقاطجهان،درمجازيسساتمؤ

کـه امـروزه آموزشـی     یـابیم یدرمـ تعلیم و تربیـت   ةحوزدر  یدجد یاتنظربا نگاهی به 

باشـد. شـاید روزي    شـده یطراحـ شود که مبتنی بر نیازهاي یادگیرنده سودمند تلقی می

ي و گسترش و توسعه سیستم مـدیریت یـادگیري   آورتالش بر این بود که با ارتقاي فن

و کیفیت آن نزدیک نمـاییم امـا تحقیقـات امـروز بـه      بتوانیم آن را به آموزش حضوري

توسـط  آمـوزش حضـوري   هـاي یکاسـت رفع نـواقص و   منظوربهآوري فن ۀتوسعدنبال 

وجود محـدودیت در  آموزش الکترونیکی هستند. یکی از نقایص مهم آموزش حضوري

متفاوت و متنوع یادگیرنـدگان اسـت کـه اگـر عـدم آمـادگی        یازهاينموزگار به توجه آ

با فـرض امکـان کشـف     همآنمتنوع،  یازهاينآموزگار در پاسخگویی به بسیاري از این 

تا حـدود زیـادي   در آموزش حضوريها را به این نقص بیفزاییم حل این معضل رانیاز

).1، ص 1390بوشهریان و رضایی،(یابیممی یرممکنغ

نیاز به زمان و مکـان مشخصـی داشـتند کـه      یادگیريو تا چندي پیش افراد براي آموزش 

شبکه تا حدودي این نیـاز  هاي رایانه وجمع شوند ولی امروزه با پیشرفت فناوري دورهم

و مکـانی   یهرزمـان را در  یـزي هر چقادر خواهد بود  يزودبهکسی از بین رفته است و هر

گیـرد کـه آمـوزش    مـر در سـایه نظـام جدیـدي از آمـوزش صـورت مـی       یاد بگیرد. این ا

شود (هورتونالکترونیکی نامیده می
13
  ).1389به نقل از مالکی، 1، ص 2006،

                                                                                                                            
13. Horton
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مثل بـرخط و حضـوري    هاروشتلفیقی نسبت به سایر  هايیطمحاینکه آیا دانشجویان در 

تحقیقـات دانشـگاه   کامل مشخص نیست امـا نتـایج    طوربهپیشرفت باالتري دارند یا خیر 

س تلفیقـی نسـبت بـاالتري نسـبت بـه دروس حضـوري و       روکه د دهدیمفلوریدا نشان 

وستون(دارندینآنال
14

مـرتبط بـا آمـوزش     هـاي یافتـه نتـایج تحقیقـات    .)39ص  2013، 

. تحقیقات نشان داده است که دانشـجویانی کـه   کندیمحضوري، آنالین و تلفیقی را تائید 

متوسـط نسـبت بـه     طـور بـه گذراننـد یمـ بـرخط   صـورت بهشان را تمام یا بخشی از کال

، عملکـرد  اندگذراندهس را روو حضوري د تریمیقديهاآموزشیقاز طرکهدانشجویانی 

. انـد کردهتلفیقی را گزارش  آموزشمزایاي  دفعاتبهدانشجویان  بینیندرا. اندداشتهبهتري 

یقی را در نتـایج آزمـون نسـبت بـه روش     تلف درروشآموزشیاران هیچ یافته مثبتی  هرچند

). بر اساس الویت دانشجویان با توجه به تلفیق 40همان منبع ص (نکردندآنالین مشاهده 

حضـوري و برخـی    يهـا کـالس هاي حضوري و بـرخط متفـاوت اسـت. برخـی     کالس

حضـوري همـراه    يهـا کالس. دانشجویان شرکت در دهندیمبرخط را ترجیح  يهاکالس

  .دهندیمترجیح فتگو را نسبت به کالس برخطبا بحث و گ

بایـد  وشـنود گفـت عالوه بـر جلسـات    هایسخنراندانشجویان سال اول معتقدند که  مثالً

علل فـرار دانشـجویان از شـکل     ینترمتداولبجاي برخط به شکل حضوري برگزار شود. 

تونوسـ (.است ینآنالهايیسخنرانیادگیري در فرایند يهامهارتبرخط فقدان 
15

 ،2013 

  .)39ص 

نیست. یادگیري تلفیقی، ترکیـب متفکرانـه    یرپذامکانبازشناسی محسوس یادگیري تلفیقی 

تجارب یادگیري حضوري و مجازي اسـت. اصـل اساسـی ایـن رویکـرد ایـن اسـت کـه         

مناسـبی تلفیـق نمایـد،     طوربهارتباطات شفاهی حضوري و ارتباطات نوشتاري مجازي را 

هریک از آنها در درون یک تجربـه یـادگیري اکتشـافی مناسـب بـا       نقاط قوت کهيطوربه

  ).1393زارعی زوارکی و همکاران،شود (آموزشی ترکیب  موردنظرزمینه و اهداف 

                                                                                                                            
14. Ron Owston
15. Ron Owston
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هـایی یوهشـ بایـد  یـادگیري وتـدریس فرآینـد کیفیتبهبودبرايکهگفتبایدیطورکلبه

بـه دسـت  درراهـا آند،کنـ تحریـک رایادگیرندگانتحصیلیانگیزشکهشوندبرگزیده

را درامتحـان ویـادگیري ازحاصـل اضـطراب ودهدیاريياحرفههاييتوانمندآوردن

آمـوزش  ونـوین هـاي يآورفنازاستفادهزمینه،ایندرکارهاراهازکیی .دهدکاهشهاآن

آیـا  کهیناازجملهمهمیيهاسؤالمجازي،آموزشويآورفنازاستفادهدر .استمجازي

بایدجواببودنمنفیصورتدرواست؟کافیمجازيآموزشويآورفنازاستفادهتنها

 درشوند.یممطرحبگیریم،نظردربایدرامهمیعواملچهوکنیماستفادهرویکردياز چه

از  ياریبسـ  یادگیري تلفیقی را پیشنهاد داده است. 1390زارعی زوارکی، سؤالپاسخ به این 

 کننـد یمـ و تـالش   انـد متمرکزشـده یقیتلف یکیآموزش الکترون یمعرف يبر رو اهدانشگاه

کننـد جـاد یارا و کارفرمـا   آمـوز دانشازیبا توجه به ن یآموزش ستمیدر س یاساس راتییتغ

جانز(
16
ـ یترک عنـوان بهیقیتلف يریادگ). ی2010و برنز،  از آمـوزش چهـره بـه چهـره و      یب

است تا دانش آموزان به  یطیآن فراهم کردن شرا که هدف شودیمفیتعر ینآنالآموزش 

ـ  یمشـارکت  يو همکـار  ارتباطات آسـان ، يریادگیمنابع  و معلمـان   آمـوزان دانـش  نیدر ب

(اسمیتداشته باشند  یدسترس
17

  ).2012و همکارن،

 آمـوز دانـش حیاتی در یادگیري تلفیقی شامل برخی از عناصر کنتـرل   يهابخشیکی از 

و یـا   مدرسه،روزبهیادگیري محدود زمان یر و سرعت است پس: مانند زمان، مکان، مس

 یرمسـ .یادگیري محدود به دیوارهـاي کـالس درس نیسـت    مکان.سال تحصیلی نیست

دیگـر  یادگیري سرعتمعلم نیست. مورداستفادهآموزشی  هايیوهشیادگیري محدود به 

استیکر و هورنیست (ندانش آموزان کالس  کلبهمحدود 
18

 ،2012.(  

دستورالعمل معلم و برنامـه  برنامه آموزش منسجمی است که بر اساس -سنتی آموزش

توسط  شدهمنتقلشامل مبحث معلم محور و دانشبخش ینا،باشدیمحضوري متمرکز 

                                                                                                                            
16. Denise Jonas & Bernadette Burns

17. Smyth & other
18. Heather Staker & Michael B. Horn
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در یـک کـالس   سـن و احتمـاالً توانـایی    واسطهبهاست. دانش آموزان به دانش آموزانمعلم

هـا یسخنراندر  شدهارائهدرسی، مطالب  يهاکتابنی بر و مطالب آموزشی مبتگیرندیمقرار

  ).7ص .2012استاکر و هورن،(یردگیمدر اختیار دانش آموزان قرار کتبیو تکالیف

الکترونیکییادگیريتأثیرمیزانبررسی") در تحقیقی با عنوان 1392همکاران (کشاورز و

به این نتیجـه رسـیدند کـه     "فهاناصپزشکیعلومدانشجویان دانشگاهتحصیلیپیشرفتبر

، وسایل و امکانت بـا  60/3با میانگین  آموزشو55/3میانگینبادانشجویانتوانمندسازي

و افـزایش آگـاه دانشـجویان بـا      55/3، تغییر در محتواي آموزش با میانگین 65/3میانگین 

  بوده است. مؤثردانشجویان  تحصیلیپیشرفتدر53/3میانگین 

مقایسه کارایی دوره آموزش تلفیقی، حضـوري   ") در تحقیقی با عنوان 1392(عبداهللا زاده

به این نتیجه رسید  "دختر و پسر شهر اردبیل و الکترونیک در درس ریاضی دانش آموزان

از  انــدکــردهکــه در درس ریاضــی تلفیقــی شــرکت  آمــوزانیدانــشکــه میــزان یــادگیري 

  ، بیشتر بوده است.اندکردهنیکی شرکت حضوري و یا الکترو که صرفاً آموزانیدانش

راهبردهـاي ارزیـابی جهـت مـدلی ارائـه  "عنوان) در تحقیقی با1392(نظريشفیع پور و 

بـین کـه رابطـه  دادنشـان "دانشـجویان  تحصـیلی پیشـرفت بـر مـؤثر الکترونیکییادگیري

حضـور واجتمـاعی حضـور شـناختی، حضـور بـر مبتنیالکترونیکییادگیريراهبردهاي

	معنادار بوده است.مجازي،دانشجویانتحصیلیپیشرفتبایاددهی 	

دوره مدیریت زمان با اسـتفاده   سازيیکپارچهتأثیر"با عنوان  ی) در تحقیق2008(19جانگ

گـروه مـدیریت زمـان و    (گـروه از یک دوره آموزش تلفیقی و از راه دور نشان داد در دو

وجـود دارد.  داريمعنـی آمـاري تفـاوت   ازنظـر رابطـه بـا اثـرات زمـان     ) درگروه شـاهد 

، نتایج نشـان  حالبااین.بودند بهبودیافتهآماري در آزمون  ازنظر، هر دو گروه دیگرعبارتبه

) در تحقیقـی بـا   2014(20چالنـی  .در کل وجـود نداشـت  داد تفاوت آماري بین دو گروه

ه این نتیجه رسـید  ب "محیط یادگیري تلفیقی بر درك مطلب و یادداري محتواتأثیر"عنوان

                                                                                                                            
19. Jung. M
20. Chellani, K
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بهبـود عملکـرد دانشـجویان در فراینـد یـادگیري       برايمؤثرکه یادگیري تلفیقی یک مدل 

.باشدمی

  روش

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. الزم به ذکر است که در پژوهش 

غیر تصادفی (در دسترس و داوطلبانه) بوده و روش  صورتبهگیري حاضر روش نمونه

تصادفی بـوده اسـت. بـر همـین      صورتبههاي آزمایش زینی دانشجویان در گروهجایگ

بـا گـروه کنتـرل پیشـرفته      آزمـون پـس -آزمـون یشپاز نوع طرح اساس، طرح پژوهش 

  زیر است: صورتبهبوده که شماتیک این طرح  21چرخشی

  شماتیک طرح پژوهش .1جدول 

  روش  آزمونیشپ  متغیر مستقل  آزمونپس  پیگیري

3T  2T  1X  1Tتلفیقی  

3T  2T  X21Tالکترونیکی  

3T  2T  X3  1Tحضوري  

  

دانشـجویانی بـوده کـه در نیمسـال اول سـال      جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیـۀ 

 یشناسـ روانواحد درسی مقدمات تکنولوژي آموزشی را در دانشکده  91-92تحصیلی

انتخـاب دالیـل ازجملهاند. هنمود نامثبتو علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی اخذ و 

بـه آنانامکان دسترسیوشخصیهايبه رایانهدانشجویاندسترسیرشته آموزشیاین

افـزار سیسـتم   شـبکه و همچنـین آشـنایی بـا نـرم     خدماتکامپیوتري دانشکده وسایت

مدیریت یادگیري
22

گیـري  است. در انتخاب نمونۀ مناسب براي پژوهش از روش نمونه 

از دانشـجویانی کـه مایـل بـه شـرکت در برنامـه        نـام ثبتستفاده شد. پس از داوطلبانه ا

                                                                                                                            
هاي چرخشی است، بدین معنا که هر گـروه نقـش گـروه کنتـرل را بـراي سـایر       وع طرح گروه. این طرح از ن21

  کند.ها ایفا میگروه

22. Learning management system(LMS)
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تن واجد شرایط به شیوه تصـادفی انتخـاب شـدند و در سـه گـروه       45آموزشی بودند 

 یـاز موردنگیري در مورد حجم نمونۀ آزمایشی به شیوه تصادفی جایگزین شدند. تصمیم

مشخص کردن سطح معناداري،  هاي علوم رفتاري مستلزمبراي آزمون فرض در پژوهش

بنابراین براي انجام پژوهش حاضر کـه  ؛میزان اشتباه نوع دوم و همچنین حجم اثر است

) 5/0و حجـم اثـر متوسـط مسـاوي (    α=5/0با سه گروه آزمایشی انجام شـد. چنانچـه   

 88/0) براي رسیدن بـه تـوان آزمـون برابـر     1987اختیار شود، بر اساس جدول کوهن (

). 188: 1385آزمودنی انتخاب شـود (سـرمد و همکـاران،     13بایست می ههر گروبراي 

اعتبـار درونـی    یدکننـده تهدهایی یکی از منـابع  همچنین با توجه به اینکه در چنین طرح

جبران این مسئله حجم هر گـروه   منظوربهباشد، لذا محقق ها میپژوهش، افت آزمودنی

تـن   15ترتیـب حجـم هـر گـروه برابـر      تن انتخاب کرده اسـت. بـدین    15آزمایشی را 

میـزان یـادگیري و یـادداري     یـري گانـدازه پژوهش حاضـر بـراي    دراست. شدهانتخاب

ایـن   ابتـدا محقق ساخته استفاده گردیـده اسـت.   تحصیلییشرفتپدانشجویان از آزمون 

 منظوربهنیز آزمون تکرار شد  ترمیانپاداده شد و در  یاندانشجوآزمون در شروع ترم به 

  بعد از یک ماه آزمون یادداري گرفته شد. یادداريتائید میزان 

  هایافته

آزمــون یــادگیري (در دو مرحلــه اجــراي هــاي توصــیفی نمــرات حاصــل از شــاخص

 شـده محاسبه) و آزمون یادداري که براي هر سه گروه به تفکیک آزمونپس، آزمونیشپ

  است در جدول زیر آورده شده است:
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و  آزمونیشپیادگیري و یادداري هر سه گروه در مرحله هايت توصیفی نمرات آزموناطالعا .2جدول 

  آزمونپس

ابزارهاي 

پژوهش

  گروه

حجم 

  نمونه

  میانگین  میانه  حداکثر  حداقل

  انحراف

  استاندارد

خطاي 

  استاندارد

  میانگین

  یادگیري

)آزمونپیش(

1400/500/1150/786/761/143/0  تلفیقی

1300/300/1900/769/711/414/1مجازي

1000/200/1100/800/875/287/0حضوري

3700/200/1900/784/791/248/0کل

  یادگیري

)آزمونپس(

1400/1200/2000/1829/1709/256/0  تلفیقی

1300/1000/1900/1423/1477/277/0مجازي

1000/1000/1850/1390/1396/294/0حضوري

3700/1000/2000/1530/1597/249/0کل

یادداري

1400/1200/1800/1679/1553/141/0  تلفیقی

1300/700/1600/1308/1293/281/0مجازي

1000/800/1500/1250/1137/275/0حضوري

3700/700/1800/1432/1399/249/0کل

هـاي  در جدول باال میانگین و انحـراف اسـتاندارد نمـره    دهشگزارشبر اساس اطالعات 

، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد    91/2و  84/7یـادگیري بـه ترتیـب برابـر      آزمـون یشپ

و میـانگین و انحـراف   97/2و  30/15یـادگیري بـه ترتیـب برابـر      آزمـون پسيهانمره

باشد. میانگین و انحـراف  ، می99/2و  32/13هاي یادداري به ترتیب برابر استاندارد نمره

اسـت. نمـودار زیـر     شـده گـزارش هـا نیـز   استاندارد تمامی متغیرهـا بـه تفکیـک گـروه    

و  آزمونیشپوضعیت سه گروه آزمایش (تلفیقی، مجازي و حضوري) در  ةکنندمنعکس

  یادگیري و آزمون یادداري است. آزمونپس
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یادگیري و  آزمونپسو  آزمونیشپ وضعیت سه گروه تلفیقی، مجازي و حضوري در .1نمودار 

  آزمون یادداري

) دانشـجویانی کـه بــا   تحصـیلی یشـرفت پفرضـیه اول پـژوهش: بـین میـزان یــادگیري (    

تفاوت وجود دارد. اندیدهدآموزشحضوري، مجازي و تلفیقی  يهاروش

حضـوري،   يهـا روشبراي آزمون این فرضیه که بین میزان یادگیري دانشجویانی که با 

(تحلیـل   23تفاوت وجود دارد، از آزمـون تـک متغیـري    اندیدهدآموزشو تلفیقی مجازي 

است. بـا توجـه بـه اینکـه طـرح تحقیـق        شدهاستفادهکوواریانس) براي متغیر یادگیري 

آزمون با گروه کنتـرل پیشـرفته بـوده اسـت، متغیـر      پس -آزمون، طرح پیشمورداستفاده

 تحصـیلی یشـرفت پة کـل) در آزمـون   آزمـون (نمـر  وابسته عبارت اسـت از میـزان پـس   

ـ و متغیر کمکی عبارت اسـت از میـزان   (یادگیري) (نمـرة کـل) در آزمـون     آزمـون یشپ

(یادگیري). لذا باید از تحلیل کوواریانس تک متغیري براي آزمون این  تحصیلییشرفتپ

جهت استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیـري ابتـدا چنـد     فرضیه استفاده کرد.

                                                                                                                            
23. Univariate
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هـا (متغیـر وابسـته)    ضه اساسی این روش آمـاري یعنـی نرمـال بـودن توزیـع داده     مفرو

)05/0<P05/0ها ()، همگنی واریانس<P(  و داشتن رابطه خطی متغیر کمکی با متغیـر

قرار گرفـت و   یموردبررس)، P>05/0ها) (وابسته در همه سطوح عامل (همگنی شیب

درصـد برقـرار    99انس در سـطح اطمینـان   هاي تحلیل کوواریبا توجه به اینکه مفروضه

است: شدهارائهکوواریانس در جدول زیر  وتحلیلیهتجزنتایج حاصل از  بودند

  براي متغیر یادگیريراههیکانسیکووارلیتحلآزمونجینتا.3جدول

اثرات

  مجموع

مجذورات

  درجه

آزادي

  میانگین

مجذورات

Fنسبت 
  سطح

معناداري

اندازه 

  اثر

12/817112/81772/123001/0789/0أعرض از مبد

11/10111/1053/1225/0044/0یادگیري آزمونپیش

58/89279/4478/60/003گروه
**

291/0

95/2173360/6خطا

شود نتیجه آزمون تک متغیري براي متغیر یادگیري که در جدول باال مشاهده می طورهمان

h=291/0) معنـادار اسـت   0.01(درصـد   99در سطح اطمینان 
2

، P=003/0جزئـی،   

78/6=F( 	و ـین میـزان    بنابراین نتیجه گرفته می ).( شود که در اثر اعمال متغیر مسـتقل، ب

شـود. البتـه بـا    مـی  مشاهده) تفاوت معناداري آزمونیشپگروه (با تعدیل اثر  یادگیري سه

شدت ارتباط بین عامل آزمایش و متغیر وابسـته را نشـان    )29/0توجه به رقم مجذور اتا، (

درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته      29ینـوع بـه دهد که میزان بسـیار بـاالیی اسـت و    می

گـردد. پـس از   با فرض ثابت ماندن میزان اولیه آن به آزمایش (آموزش) برمـی  )یادگیري(

به اینکه در این پـژوهش سـه    با توجه ،معنادار شدن آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیري

گروه داریم در ادامـه بـا اسـتفاده از آزمـون تعقیبـی بـونفرونی بـه بررسـی ایـن موضـوع           

آزمایشـی بـوده    يهـا گـروه از  یککداماست که این تفاوت معنادار دقیقاً بین  شدهپرداخته

  است. در جدول زیر نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی آورده شده است:
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  در متغیر وابسته یادگیري هاگروهآزمون تعقیبی بونفرونی براي تفاوت  نتایج .4جدول 

روش حضوريروش مجازيروش تلفیقیگروه

010/0*012/0*روش تلفیقی

012/0000/1*روش مجازي

010/0000/1*روش حضوري

                                                                                                                     *05/0 <P  

است، در متغیر وابسته (میزان یادگیري) بین دو  شدهگزارشکه در جدول باال  طورهمان

درصـد و بـین دو روش تلفیقـی و روش     95روش تلفیقی و مجازي در سطح اطمینـان  

ین با توجه بـه  درصد تفاوت معناداري وجود دارد. همچن 99حضوري در سطح اطمینان 

درصـد   95نتایج جدول فوق بین دو روش مجازي و روش حضوري در سطح اطمینـان  

 یروشـن بـه تفاوت معناداري وجود نـدارد. وجـود ایـن تفـاوت معنـادار در شـکل زیـر        

  است: شدهمنعکس

  
در افزایش میزان  برنامه آموزش تلفیقی، مجازي و حضوري یاثربخش زانیم سهیمقا .2نمودار 

  يیادگیر
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نمودار باال گویاي میزان تفاوت معنادار بین سه گروه آموزش تلفیقی، مجازي و حضـوري  

  ) افراد نمونه است.تحصیلییشرفتپدر میزان افزایش یادگیري (

هـاي مختلـف آمـوزش    بین میزان یادداري دانشجویانی کـه بـا روش   فرضیه دوم پژوهش:

  تفاوت وجود دارد. اندیدهدآموزش(روش تلفیقی، روش مجازي و روش حضوري) 

مختلـف   يهـا روشبراي آزمون این فرضیه که بین میـزان یـادداري دانشـجویانی کـه بـا      

تفـاوت وجـود    انـد یدهدآموزشآموزش (روش تلفیقی، روش مجازي و روش حضوري) 

یادگیري و آزمون یادداري آزمـونی   آزمونپسیادگیري،  آزمونیشپدارد، با توجه به اینکه 

یـادگیري و آزمـون یـادداري دقیقـاً یـک آزمـون        آزمونپسدقیق  طوربهند (باشمشابه می

)، طرح مناسب جهت باشدیمیادگیري، آزمون موازي این دو  آزمونیشپیکسان هستند و 

) 1384یک درون (سـرمد،   - گیري مکرر از نوع یک بینها، طرح اندازهداده وتحلیلیهتجز

 یعنـی  مفروضـه آن ي مکـرّر ابتـدا مهمتـرین   گیـر طـرح انـدازه   وتحلیلیهتجزاست. جهت 

کـه نتـایج آن در جـدول زیـر      قرارگرفتـه یموردبررسـ هـا  مفروضـه تجـانس واریـانس   

  است: شدهگزارش

  هابررسی مفروضه تجانس واریانس .5جدول 

سطح معناداريFنسبت میانگین مجذورات خطامیانگین مجذورات اثرآزمون

78/709/490/1165/0آزمونپیش- یادگیري

98/151/279/0463/0آزمونپس- یادگیري

94/639/304/2213/0یادداري

هاي سـه گـروه   شود که تجانس واریانسدر جدول باال مشاهده می شدهگزارشبر اساس نتایج 

 95) و آزمون یـادداري در سـطح اطمینـان    آزمونپسو  آزمونیشپدر هر سه آزمون یادگیري (

باشند و لذا این مفروضه برقـرار اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه       ) معنادار می0.05(درصد

) برقـرار  0.05(درصـد  95گیري مکرّر در سطح اطمینان روش آماري اندازه مفروضه

 باشیم که نتایج این تحلیل در جـدول زیـر  باشند، لذا مجاز به استفاده از این آزمون آماري میمی

  آورده شده است.
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  یک درون - مکرر طرح یک بین گیرياندازهنتایج آزمون  .6جدول 

اثر

مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادي

میانگین 

مجذورات خطا
F

سطح 

معناداري

  مجذور اتا

62/15750162/1575087/1250/001گروه
**

974/0

62/150231/7599/5006/0260/0خطا

78/4273458/12عامل تکرار

عامل تعامل 

و گروه تکرار

60/1026230/51396/1200/001
**

781/0

92/77448/1959/4002/0213/0خطا

هاي مختلـف آمـوزش   که اثر گروه (روش شودیمبر اساس اطالعات جدول باال مشاهده 

درصـد   99در سـطح اطمینـان    87/1251برابـر   Fتلفیقی، مجازي و حضوري) بـا میـزان   

هـا تفـاوت معنـاداري    در هـر سـه آزمـون بـین گـروه      یطورکلبهر است؛ به عبارتی معنادا

است. همچنین بر اساس اطالعات جدول باال تعامـل عامـل تکـرار و گـروه بـا       یجادشدها

از  تریقدقاطالع  منظوربهدرصد معنادار است.  99در سطح اطمینان  96/120برابر  Fمیزان 

مون بوده است در جدول زیر نتایج آزمون تعقیبی تحلیـل  اینکه معناداري به خاطر کدام آز

  است: شدهگزارشهاي یادگیري از آزمون هرکدامبراي  راههیکواریانس 

  هاي یادگیرياز آزمون هرکدامبراي  راههیکنتایج آزمون تعقیبی تحلیل واریانس  .7جدول 

درجه آزادي  اثر  آزمون

مجموع 

مجذورات

میانگین 

مجذورات
F

سطح 

اداريمعن

 - آزمونیشپ

یادگیري

103/223303/223335/249001/0عرض از مبدأ

254/027/003/0970/0گروه

3448/30496/8خطا

3603/305کل

 -  آزمونپس

یادگیري

139/830539/830517/1238001/0عرض از مبدأ

266/8983/4468/6گروه
**

004/0

3406/22871/6خطا

3673/317کل
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یادداري

180/623880/623820/1154001/0عرض از مبدأ

001/0**233/13816/6980/12گروه

3478/18341/5خطا

3611/322کل

یـادگیري بـین سـه     آزمـون یشپتوان مشاهده کرد که در بر اساس نتایج جدول باال می 

یـادگیري و آزمـون یـادداري     آزمـون پـس نـدارد ولـی در   گروه تفاوت معناداري وجود 

 منظـور بهوجود دارد. در ادامه،  هاگروهدرصد بین  99تفاوت معناداري در سطح اطمینان 

یـادگیري و آزمـون یـادداري دقیقـاً بـین       آزمـون پساینکه تفاوت معنادار در دو آزمون 

ـ   از گروه یککدام ونفرونیهاي آزمایشی بوده است از آزمـون تعقیبـی ب
24

 شـده اسـتفاده 

  است:

  آزمایشی هايگروههاي یادگیري و یادداري آزمون بونفرونی براي مقایسه میانگین .8جدول 

  

  

                                                                                                                            
24. Bonferroni
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هـاي ممکـن بـین    در جدول بـاال، تمـامی زوج مقایسـه    شدهگزارشبر اساس اطالعات 

 نمونـه بـر اسـاس اطالعـات جـدول بـاال،       عنوانبهاست.  شدهانجامها ها و گروهآزمون

 95تفاوت میزان یادداري گروه تلفیقی با میزان یادداري گروه مجازي در سطح اطمینـان  

درصد و تفاوت میزان یادداري گروه تلفیقی با میزان یادداري گروه حضـوري در سـطح   

از طریق نمودار زیـر   یخوببهدرصد معنادار است. تمامی نتایج جدول فوق  99اطمینان 

  است: شدهمنعکس

  
  هاها به تفکیک گروهمقایسه میانگین میزان یادگیري و یادداري آزمودنی .3نمودار 

ـ بر اساس نمودار باال آشکار است که در  بـین میـزان یـادگیري سـه گـروه       آزمـون یشپ

بـین   آزمـون پسشود، ولی در تلفیقی، مجازي و حضوري تفاوت معناداري مشاهده نمی

گروه مجازي و حضوري تفاوت معناداري میزان یادگیري گروه تلفیقی با میزان یادگیري 

شود. به همین ترتیب بین میزان یادداري گروه تلفیقی با میزان یادداري گروه مشاهده می

شود. همچنین بـر اسـاس نمـودار بـاال     مجازي و حضوري تفاوت معناداري مشاهده می

شتر شـده  ها بیپیداست که در آزمون یادداري تفاوت گروه تلفیقی و سایر گروه یخوببه
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انـد. در  تـر بـوده  از این لحاظ موفـق  اندیدهدآموزشاست و گروهی که با روش تلفیقی 

یادگیري و آزمون یادداري، گروهی که به روش تلفیقـی   آزمونپسیادگیري،  آزمونیشپ

 انـد یـده دآمـوزش نسبت به گروهی که به روش الکترونیکی و حضوري  اندیدهدآموزش

  اند.بهتر عمل کرده

  گیريیجهنتو  بحث

سه روش آموزش حضوري، الکترونیکـی و تلفیقـی بـر     تأثیرهدف از این پژوهش مقایسه 

.باشـد یمـ یادگیري و یادداري دانشجویان رشته علوم تربیتـی دانشـگاه عالمـه طباطبـائی     

) دانشجویانی کـه  تحصیلییشرفتپبین میزان یادگیري (اول پژوهش اشاره دارد که یهفرض

متغیـر   درتفـاوت وجـود دارد.   انـد یـده دآموزشري، مجازي و تلفیقی حضو يهاروشبا 

درصد و بین  95وابسته (میزان یادگیري) بین دو روش تلفیقی و مجازي در سطح اطمینان 

درصد تفـاوت معنـاداري وجـود     99دو روش تلفیقی و روش حضوري در سطح اطمینان 

روش حضوري در سطح اطمینـان  دارد. همچنین با توجه به نتایج بین دو روش مجازي و 

کـه یـن ارسـد یمکه به ذهن یسؤالدرصد تفاوت معناداري وجود ندارد. در این مقطع  95

یـا خیـر. دزیبـان    مؤثرترنـد یادگیري  هايیطمحآیا یادگیري تلفیقی نسبت به سایر 
1

) در 2004(

رد سـه محـیط   در مـو  شدهیبررسکه بسیاري از مطالعات  کندیمخاطرنشانباال  سؤالپاسخ به 

با استفاده از نتایج درسی مثـل   دهندیمآموزشی برخط، حضور و تلفیقی نتایج متفاوتی را نشان 

رخط و گـاهی در دروس      نمرات دانشجویان در دروس یادگیري تلفیقی نسبت بـه یـادگیري ـب

مهمـی نیـز بـین ایـن      يهـا تفاوتهرچند.دهدیمحضوري این شیوه عملکرد بهتري را نشان 

نورالدین(داردوجود هاروش
2

و آلیسا
3

ـ ).579ص  2013،  نتـایج تحقیقـات دانشـگاه    ینهمچن

س تلفیقی نسبت باالتري نسـبت بـه دروس حضـوري و بـرخط     رودهد که دفلوریدا نشان می

وستون(دارند
4

در انگلستان (شارپ .)39ص  2013، 
1

، بنفیلد
2

، رابـرت 
3

فرانسـیس  و
4

 ،2006( 

                                                                                                                            
1. Dziuban
2. Abu BakarNordin
3. Norlidah Alias
4. Ron Owston
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گیري تلفیقی و تجربـه دانشـجو در ایـن مـورد را     تحقیق در مورد یاد 300بیش از  )2006

تکمیلـی   هـاي ياسـتراتژ رویکـرد ارائـه، عرضـه     ینترمتداولبررسی کردند و دریافتند که 

. (تیلـور باشـد یمـ س دانشگاهی روبرخط براي د
5

نیتـون  و
کشـاورز وهمکـاران   ). 6،2013

و امکانـت،   ، وسـایل آمـوزش دانشـجویان،  ) به ان نتیجه رسیدند که توانمندسـازي 1392(

دانشـجویان   تحصـیلی یشـرفت پو افزایش آگاهی دانشجویان در تغییر در محتواي آموزش

کنند که یـادگیري تلفیقـی در   بوده است. با توجه به نتایج تحقیقات محققین تائید می مؤثر

است هرچند ریزون مؤثرتحصیلییشرفتپ
7

) در تحقیقات خود به این نتیجه رسید 2005(

دروس تلفیقی به نسبت دانشـجویانی کـه کلیـه دروس را بـرخط گذرانـده      که دانشجویان 

(نورالـدین بودند عملکرد بهتري نداشـتند 
8

و آلیسـا 
9

). همچنـین بررسـی   580ص  2013، 

توسط ویگن
10

و گریسون
11

یادگیري تلفیقی عملکـرد   کهینادال بر  يانشانه) هیچ 2005(

دربـاره کـه   کنندیمبه محققان توصیه  اندارد آنهوجود  دهدیمشناختی دانشجو را افزایش 

  یادگیري تلفیقی بر میزان تفکر انتقادي دانشجویان نیز تحقیق کنند. تأثیر

میـزان یـادداري دانشـجویانی کـه بـا      ایـن تحقیـق اشـاره دارد کـه بـین     فرضیه دوم پژوهش

ــوري)   روش ــازي و روش حضـ ــی، روش مجـ ــوزش (روش تلفیقـ ــف آمـ ــاي مختلـ هـ

محـیط   تـأثیر ") در تحقیقـی بـا عنـوان    2014(یچالنـ وجـود دارد.   تفـاوت  اندیدهدآموزش

انجام داد به این نتیجه رسید کـه یـادگیري    "یادگیري تلفیقی بر درك مطلب و یادداري محتوا

بنـابراین  ؛باشـد یمـ براي بهبود عملکرد دانشجویان در فرایند یادگیري  مؤثرتلفیقی یک مدل 

ـ بـوده اسـت.   يمـؤثر یادداري مطالب کمـک   این تحقیق استفاده از مدل تلفیقی در  ینهمچن

                                                                                                                            
1. Sharpe
2. Benfield
3. Roberts
4. Francis
5. Janet A. Taylor

6. Diane Newton
7. Reasons
8. Abu BakarNordin
9. Norlidah Alias
10. vaughn
11. Garrison
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کـه   یآموزاندانش) در تحقیقی خود به این نتیجه رسید که میزان یادگیري 1392عبداهللا زاده (

حضــوري و یــا  صــرفاًانی کــه زآمــواز دانــش انــدکــردهدر درس ریاضــی تلفیقــی شــرکت 

ينظـر شـفیع پـور و   جتحقیـق بـا نتـای    یـن ا، بیشتر بوده اسـت. اندکردهالکترونیکی شرکت 

حضـور شـناختی، بـر حضـور  مبتنـی الکترونیکییادگیريراهبردهايبین) که رابطه1392(

همسـو   دهـد یمـ معنـادار نشـان   دانشـجویان تحصیلییشرفتپبایاددهیحضورواجتماعی

و تحقیـق جانـگ   شـده انجـام با توجه به تحقیقات  رسدیمنظر  بهاست.
1

) یـادگیري  2008(

بوده است. مؤثرادداري مطالب مورد تدریس تلفیقی در ی

                                                                                                                            
1. Jung. M
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  منابع

ووبشبکهطریقازآموزشروشدوتأثیرمقایسۀ).1387(ینحس،آباديیمابراه

آموزاندانش تحصیلییشرفتپانگیزشویادگیريروش سنتی سخنرانی برآموزش به

تی دانشگاه تربی یشناسرواندکتري  ةدور ۀتهران. رسالشهرمفیددبیرستاندومسال

  ی.ئعالمه طباطبا

بر اساس  ییارتباط گراشناختی نظریه ). تبیین و نقد معرفت1389(اسکندري، حسین

 ةدورۀآن. رسالیادگیري از منظر -یاددهی يهامؤلفهگرایی اسالمی و ارائه نظریه واقع

  تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس. ۀفلسفدکتري

- نوینی مبتنی بر هستان). ارائه معماري1390(ادقمحمدصبوشهریان، امید؛ رضایی، 

گرا. ششمین شناسی جهت ایجاد خودکار مسیر آموزشی الکترونیک در محیط سرویس

-Aالکترونیکی.کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین اللملی یادگیري و آموزش

10-236-1.  

.21در قرن  الکترونیکی یادگیري).1387و صفایی موحد (زارعی زوارکی، اسماعیل 

و فنون: انتشارات علوم تهران

جدیدرویکردي :تلفیقی). یادگیري1390(زارعی زوارکی، اسماعیل و طوفانی، احسان

تابستان.چهاردهم،شمارةچهارم،. سالیعالآموزشنامه  فصلنامهآموزشی.نظامدر

  .87- 71صص

). یادگیري 1393(یهرضمو سعید پور،  یاسون. موسی رمضانی،یلاسماعزارعی زوارکی،

تهران: انتشارات آواي نور یعالآموزشتلفیقی در 

تحقیق در علوم رفتاري،  يهاروش. )1376(الهه،عباس و حجازي ،زهره، بازرگان ،سرمد

  .موسسه نشر آگه، تهران

یادگیري و آموزش. یشناسروان:ی پرورشی نوینشناسروان).1386(اکبریعلسیف،

  .آگاهانتشارات:انتهرششم. ویراست
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راهبردهايارزیابیجهتمدلیارائه"). 1392(ینحسو نظري، فرهادشفیع پور مطلق،

فناوري آموزش  فصلنامه."دانشجویان تحصیلییشرفتپبرمؤثرالکترونیکییادگیري

  37- 31پائیز صص  1شماره  8جلد 

فیقی، حضوري و الکترونیک وزش تلآم). مقایسه کارایی دوره 1392(اکبریعلعبداهللا زاده، 

نوین  هايیشهاندفصلنامهدختر و پسر شهر اردبیل.آموزاندر درس ریاضی دانش

9شماره تربیتی دانشگاه الزهرا. تابستان، دوره نهم 

و  یرحسینام، یامام، حسین؛زارع، عیسی؛زادهیمابراهقریب، میترا؛ سرمدي، محمدرضا؛ 

رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی انتقادي در ). ارتقاء تفکر1390. (آتوساقریب،

هاي توسعه در آموزش کیفی تجارب اساتید و دانشجویان. گام مطالعهمجازي:

  .32- 22دوره هشتم، شماره اول، صصپزشکی. 

یادگیريتأثیرمیزان). بررسی1392(زهره، محسن و اسماعیلی، یمیرح؛محسنکشاورز،

اصفهان. فصلنامه پزشکیعلومنشجویان دانشگاهداتحصیلییشرفتپبرالکترونیکی

2اول شماره  دوره. تابستان.یدریهحتربتعلوم پزشکی  دانشگاه

 و پنجالگوهاي طراحی آموزشی گانیه  تأثیر). 1389(یجهخد، آباديیعلو  مائدهمالکی،

ن.دانشجویااي بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیري و یادداري مرحله

.15ی تربیتی، سال پنجم، شماره شناسروانمۀفصلنا
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