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  فصلنامه  
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  39-57 صفحات ـ 1393 تابستانـ  چهارم شماره ـ چهارم سال
  

مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادي و 
  آموزانشادکامی دانش

  
  1*کرمی اهللا آزاد 

  ** زوارکی اسماعیل زارعی

  

  چکیده
آمـوزان پایـه سـوم    مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سـنتی بـر تفکـر انتقـادي و شـادکامی دانـش      این پژوهش به منظور 

 آمـوزان پایـه  دوره راهنمایی شهرستان قدس انجام گرفت. روش تحقیق نیمـه آزمایشـی بـود. جامعـه آمـاري، شـامل دانـش       
بـه منظـور انتخـاب نمونـه آمـاري، از       باشـد.  مشغول به تحصیل بودنـد، مـی   1391سال  سوم راهنمایی شهرستان قدس که در

دسترس استفاده شـد. بـدین ترتیـب، یکـی از مـدارس شهرسـتان قـدس کـه مجهـز بـه امکانـات الزم             گیري درروش نمونه
هـاي آزمـایش و   هـاي پایـه سـوم، دو کـالس بـه عنـوان گـروه       جهت اجراي آموزش تلفیقی بود انتخاب، و از میان کـالس 

مورد استفاده در این پژوهش، آزمـون تفکـر انتقـادي کالیفرنیـا و شـادکامی آکسـفورد بـود.         شاهد انتخاب شدند. ابزارهاي
ابتدا از هر دو گروه پیش آزمـون گرفتـه شـد، سـپس یـک نیمسـال تحصـیلی گـروه آزمـایش بـا روش آمـوزش تلفیقـی و             

عمـل آمـد. بـراي تجزیـه و     گروه شاهد با روش سنتی آموزش دیدند. پس از پایان نیمسال، از هر دو گروه پـس آزمـون بـه    
معیـار و در بخـش آمـار اسـتنباطی از آزمـون تحلیـل       هاي آمار توصیفی شامل میـانگین و انحـراف  ها از شاخصتحلیل داده

هاي پژوهش نشـان داد، آمـوزش تلفیقـی در مقایسـه بـا روش سـنتی تـأثیر بیشـتري بـر تفکـر           کوواریانس استفاده شد. یافته
  زان دارد.آموانتقادي و شادکامی دانش
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  مقدمه

هاي گوناگون و یا حتی اعمـال جبـر و بـا انگیـزه بیرونـی ارایـه       توان به شکل اگر چه آموزش را می
هاي خالق در تـدریس و ارایـه مناسـب و طراحـی فعـال مطالـب،       کرد، اما بهتر است با اتخاذ روش

آموزشی را افزایش داده و به جـاي تأکیـد بـر انباشـت اطالعـات، بـه ارتقـاي سـطح کیفـی و           بازده
. Zarei Zavaraki & Safavi, 2009)بندي اطالعات با انگیزه درونـی پرداخـت (  پردازش و طبقه

آمـوزي  گوي حجم عظیم تقاضا براي آموزش نیسـت و سـواد   هاي سنتی آموزش دیگر پاسخروش
کار براي گذر به جامعـه اطالعـاتی اسـت. ورود کـامپیوتر در عرصـه آمـوزش         الکترونیکی یک راه

برانگیز در قرن بیستم و قرن حاضر است و مطالعات زیـادي در رابطـه بـا    یکی از مسایل مهم و بحث
چون خالقیت و تفکر انتقادي انجام گرفتـه اسـت. نفـوذ     هاي تفکر سطح باال همتأثیر آن در مهارت

هاي جدید آموزشی ارتباطات در حوزه آموزش و پرورش، زمینه ظهور روش آوري اطالعات و فن
باشد. ولی با شـروع بـه کـارگیري     می 1را فراهم آورده است، که یکی از آنها یادگیري الکترونیکی

هـاي آن  جدي آموزش الکترونیکی و با گذشت دو دهه از عمر این روش، رفتـه رفتـه ناکارآمـدي   
عدم محـدودیت زمـان    یابی به اهداف که در دست رغم این کی علیآموزش الکترونی روشن گشت.

و همین مسأله  هکیفیت، کارآیی الزم را نداشت و مکان موفق بوده، در رسیدن به اهداف مطلوب و با
 & Picciano)آموزش الکترونیکی کامالً جاي آموزش رسمی و حضوري را نگیرد ه تا باعث شد

.Seaman, 2007) زش چهـره بـه چهـره بـا سـابقه تـاریخی و مشـاهده وضـع         هـاي آمـو  محدودیت
 2هاي کامالً آنالین، ادغام این دو رویکرد آموزشی و ظهور آمـوزش تلفیقـی  نامساعد کیفیت دوره

هاي آنالین در یک برنامه یا واحد درسی بـه همـراه   را فراهم ساخت که عموماً معناي کاربرد رسانه
هــاي ســنتی آمــوزش بــراي حمایــت از ه و دیگــر شــیوهاســتفاده از مزایــاي ارتبــاط چهــره بــه چهــر

رسد آموزش تلفیقی از یک حس سرخوردگی ناشی از ناکارآمـدي   نظر مییادگیرندگان است و به
  . (Macdonald, 2007)هاي آنالین به وجود آمده است استفاده صرف از رسانه

اثـربخش و هـم یـک    اند که آموزش تلفیقی هم یک مدل یادگیري  مطالعات بسیاري نشان داده
هـاي مختلـف ارایـه بـراي     اي است که در آن روشآموزان است، برنامهانتخاب مناسب براي دانش

 ,Kwan & Fong)شـود   هاي آموزشی استفاده مـی بهینه کردن پیامدهاي یادگیري و کاهش هزینه

                                                   
1. E-Learning 
2. Blended Learning 
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هـاي  آموزش تلفیقی، اصطالح مناسبی است که براي توصیف دامنـه وسـیعی از اسـتراتژي    .(2005

رود. با وجود ایـن، توافـق انـدکی در تعریـف آن وجـود دارد، یـک        یادگیري و تدریس به کار می
هاي انجام شده در این زمینه تنوع و گستردگی تفسـیرها از آمـوزش تلفیقـی    پژوهشدر وجو  جست

بخـش الگوهـاي مختلـف انتقـال،      یـادگیري کـه بـا ترکیـب اثـر      1سازد. هینزه و پراکتر را روشن می
داننـد. آنهـا    شـود را آمـوزش تلفیقـی مـی     هاي یادگیري تسهیل میهاي متنوع تدریس و سبکالگو

هاي هاي تلفیقی رعایت این نکات الزم است: ایجاد تعادل بین فعالیتمعتقدند براي اثربخشی دوره
آموزان بیـرون از کـالس درس انجـام دهنـد، تأکیـد بـر       ی که قرار است دانشیهاکالسی و فعالیت

عملی مثل یادگیري مبتنی بر پروژه و در نظر گرفتن یک سیسـتم حمـایتی، مخصوصـاً بـراي     مسایل 
. یکـی   (Stacey & Gerbic, 2009)کنند معلمانی که براي اولین بار یادگیري تلفیقی را تجربه می

باشـد کـه    مـی  (Singh & Reed, 2001)از تعاریف معمول آموزش تلفیقی، تعریف سینگ و رید 
افتد که بیش از یـک روش بـراي ارایـه مطالـب بـه منظـور        تلفیقی زمانی اتفاق می آموزشمعتقدند 

هاي مختلف ها به کار گرفته شود و این روش نباید با ترکیب نظاموري و کاهش هزینه افزایش بهره
آموزشی براي ایجاد یک الگوي آموزشی یکسان گرفته شـود، بلکـه در آن تمرکـز بـر هـارمونی و      

تـوان، مثـل شـبکه     زشی به منظور افزایش کیفیـت اسـت. آمـوزش تلفیقـی را مـی     تعادل سیستم آمو
مهم نیستند، بلکـه چگـونگی ارتبـاط و اتصـال      2هاجهانی وب دانست، در شبکه جهانی افراد و گره

درصـدي در   50معتقد است آموزش تلفیقی باعث کاهش  (Singh, 2003)آنها مهم است. سینگ 
درصدي پیامدهاي آموزشـی خواهـد شـد.     10در هزینه و افزایش درصد  50تر از  زمان، کاهش کم

و  4گوي بـر خـط   و ، گفت3الکترونیکی پستطریق در دسترس بودن یاددهنده در آموزش تلفیقی از 
درونی، افزایش احساس  پذیري، همکاري جمعی، انگیزه حضور در کالس باعث افزایش مسؤولیت

  ). (Koka & Hein, 2003شد  خواهدوي خودکارآمدي و ایجاد احساس کفایت 
آوري براي آموزش الزم اسـت؟   سؤال اساسی در آموزش تلفیقی این است که چه مقدار از فن

آموزش تلفیقی  (Allen, Seaman & Garret, 2007)در پاسخ به این سؤال، آلن، سیمن و گرت 
بسـته   ،و این مقـدار  درصد محتویات آنالین داشته باشد 70تا  30را تجربیات یادگیري می دانند که 

چنین، معتقدند که فهـم آمـوزش تلفیقـی هـم آسـان و هـم        تواند متغیر باشد. آنها هم به موضوع می
                                                   

1. Hienze & Practer 
2. Nodes 
3. Email 
4. Online Conversation 
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دشوار است، آسان به این دلیل که آموزش تلفیقی ترکیب یـادگیري چهـره بـه چهـره بـا تجربیـات       

اي کـه باعـث   به گونهها آنالین است و از طرفی طراحی مبتکرانه، اثربخش و اندیشمندانه این دوره
درسـتی بـا   یادگیري معنادار و اثربخش شود، دشوار است. یک رویکرد تلفیقی اثربخش اجزا را بـه 

وجـود  هاي آموزشی کند، براي این کار الزم است تعریفی واضح و روشن از هدف هم ترکیب می
آموزش تلفیقـی باعـث   هاي اثربخش تعیین شوند. ها و فعالیتاساس آنها استراتژي داشته باشد تا بر

پذیري زمانی و مکانی براي انجـام  شود، زیرا در آن نوعی انعطاف آموزان میتقویت تفکر در دانش
وقت وجود دارد و برعکس روش سنتی، یادگیرندگان سریع و بدون تفکر ها و مطالعات پاره تمرین

زه مهـم کـه   چهـار حـو   (Driscoll, 2000)دریسـکول   .(Macdonald, 2007)دهنـد   پاسـخ نمـی  
آوري  تلفیـق یـا ترکیبـی از فـن     :کند افتد را به این شرح معرفی می آموزش تلفیقی در آنها اتفاق می

گرایـی،   ترکیبـی از رویکردهـاي متنـوع (سـازنده     ؛مبتنی بر وب براي رسیدن بـه اهـداف آموزشـی   
کیبـی از هـر   تر ؛آوري آوري یا بدون فن گرایی) براي یادگیري مطلوب با فن رفتارگرایی و شناخت

آوري آموزشـی بـا    و ترکیبـی از فـن   ؛آوري آموزشی آنالیـن بـا تعـامالت چهـره بـه چهـره       نوع فن
  تکالیف وابسته به حرفه واقعی براي ایجاد ترکیبی مؤثر از کار و یادگیري. 

یکـی از نقـاط قـوت آمـوزش تلفیقـی را       (Stacey & Gerbic, 2009)استایسـی و جربیـک   
هـاي شـناختی   یط یادگیري خارج از کالس درس از طریق رشد مهارتتوانایی آن در گسترش مح

هـاي شـناختی سـطح بـاال توانـایی تفکـر انتقـادي و خالقیـت را فـراهم          دانند. مهـارت  سطح باال می
هدف اساسی  1پیاژه شود. ژان آورند و باعث تحقیق و تفحص، حل مسأله و ترکیب اطالعات می می

شـود   داند که به جاي پذیرفتن هرچه به آنهـا عرضـه مـی    یی میهاآموزش و پرورش را تربیت انسان
. در اهمیت تفکـر  (Fisher, 2007)بتوانند آن را نقد کرده و صحت آن را مورد سنجش قرار دهند 

انتقادي همین بس که شریعتمداري تعلیم و تربیت را معادل رشد قـوه قضـاوت صـحیح مـی دانـد و      
وزش تفکر انتقادي، معتقد است تا زمـانی کـه شـاگردان    نویسنده کتاب آم (Myers, 2007)مایرز 
کارگیري تفکر انتقادي نداشته باشند، تعلـیم و تربیـت کـاري عبـث اسـت. پـائولو        اي براي بهانگیزه
  داند.  نیز آموزش و پرورش را حرکت به سوي تحول انتقادي می 2فریره

                                                   
1. Jean Piaget  
2. Paulo Freire 
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اي جدید نیست و منشاء آن دههاي تفکر انتقادي در محافل آموزشی پدیعالقه به توسعه مهارت
هاي انتقادي را . نظریه(Baba Mohammadi & Khalili, 2004)گردد  به آکادمی افالطون بر می

و بـه   3و مـارکس  2، هگـل 1چـون کانـت  توان در تفکرات فلسفی اندیشمندانی هم به صورت عام می
نی مثـل یـورگن   و در بزرگـا  1920هـاي فرانکفـورت در آلمـان در دهـه     صورت خاص در اندیشـه 

هاي انتقادي از جانب فالسفه باعث . طرح مباحث نظریه(Rasmussen, 1996)پیدا کرد  4هابرماس
توجه متخصصان امر آموزش به تفکر انتقادي گردیـد، بیشـتر متخصصـان مثـل پیـاژه هـدف اصـلی        

داشـته   دانند که تفکر انتقادي بـاالیی در کنـار تفکـر خـالق     آموزش هر کشور را تربیت افرادي می
 5باشند. پیشینه تدوین الگوي مشخصی براي تفکر انتقادي به اوایل قرن بیستم وکارهاي جان دیویی

  . (Myers, 2007)داند  گردد، او تفکر انتقادي را قضاوت معلق یا تردید سالم می بر می
 يدر کودکـان را هـدف آمـوزش تفکـر انتقـاد      يپـرورش قـوه اسـتدالل و توسـعه داور     یویید

اندیشه انتقادي و پرورش قوه فکر به عنوان هدف تربیت بعـد از انتشـار آثـار دیـویی بـه      ت. دانس یم
جنبشی تحت عنـوان نهضـت    1950که در اوایل دهه  افزونی مورد توجه قرار گرفت تا این طور روز

یـابی نتـایج    تفکر انتقادي را به عنوان ارزش 6. وولفک(Seberi, 2007)تفکر انتقادي شکل گرفت 
آن را توانـایی گـرفتن    7داند و اسـالوین  ها میحله وارسی منطقی و منظم مسایل، شواهد و راهاز را

چه که باید بـاور کـرد، تعریـف کـرده اسـت       تصمیمات منطقی درباره آنچه که باید انجام داد و آن
(Seif, 2011) مایرز .(Myers, 2007)  ت تفکر انتقادي را شناسایی استدالل غلط، پرهیز از تناقضـا

هاي دیگران، عدم هیجان عاطفی هنگام روبرو شدن و مفروضات اظهار شده و اظهار نشده در بحث
با مسأله یا عدم تعـادل تعریـف کـرده اسـت و معتقـد اسـت عامـل اصـلی در تفکـر انتقـادي طـرح            

  هاست.ها بدون مطرح کردن جایگزینحلهایی مربوط به مسأله و نقد و بررسی راه پرسش
عالوه بر داشتن بعد شناختی، داراي بعد خلقـی نیـز هسـت و پژوهشـگران حـوزه       تفکر انتقادي 

انـد   هیجان، غالباً اهمیت ارتباط بین تجربه هیجانی مثل شادکامی و پردازش شناختی را درك کرده
(Finucane & Satterfield, 2005)آیـد، بسـیاري   . شادکامی از جمله هیجانات مثبت به شمار می

                                                   
1. Kant 
2. Hegel 
3. Marx 
4. Jürgen Habermas 
5. John Dewey  
6. Woolfolk 
7. Slavin 
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 1تقدند شادي باید به هدف بنیادین آموزش تبدیل شود، براي مثال نول نـودینگر نظران معاز صاحب

یابی به هر آنچه  شادکامی؛ یعنی، دست .معتقد است شادي و آموزش ارتباط تنگاتنگی با هم دارند
 ,Amirpour)شـود  خواهند و برخی مواقع، سعادت معادل با شادکامی در نظـر گرفتـه مـی    افراد می

کند که عبارتنـد از قـوه    در کتاب جمهوري به سه عنصر در وجود انسان اشاره می. افالطون (2012
داند که بین این سه عنصر،  عقل یا استدالل، احساسات و امیال. وي شادکامی را حالتی در انسان می

شـادي فرآینـد پیشـرفت مقبـول بـه سـمت هـدف اسـت و از         آورد.  تعادل و هماهنگی به وجود می
 2واتـرمن  کنـد.  تجربه می شادي چیزي است که فرد در مسیر هدف، زان شناختی،پردا دیدگاه نظریه

ارتباط نیرومندي با حس چالش، تجربه شایستگی، تـالش، تمرکـز،    بخش،دریافت که شادي لذت
هاي مثبتی مثـل  معتقد است که هیجان 3الزارس هاي مشخص دارد.وجود و داشتن هدف حس ابراز

. (Franken, 2005) منـد را تسـهیل و حفـظ کننـد     تـا رفتـار هـدف    براي ایـن وجـود دارنـد    شادي،
بیشـتر بـا تکـالیف درگیـر      زنـدگی دارنـد،   در بـاالیی   یتمنديرضـا شـادکامی و  آموزانی کـه   دانش
هـاي   بیشـتر بـه توانـایی    در انجـام تکـالیف،   دهنـد.  می  شوند و بهتر تکالیف درسی خود را انجام می

تواننـد بـا فشـارهاي روانـی بهتـر و       آنـان مـی  . و عوامل بیرونیاندیشند تا به شانس  شخصی خود می
اجتمـاعی بـا دیگـر     آموزان در ارتباط و همکاري و برقراري روابط دانش  این تر مقابله کنند. سازنده
شوند و  خیلی خوب ارزیابی می ن خود،اآنان توسط معلم ساالن خود توانمندند. ن و همامعلم افراد،

بـه   ،دارنـد   آموزانی که شادکامی بـاالیی  دانش کنند. براي حل مسایل خلق میهاي بهتري را  حل راه
از آنـان    ن خـود درخواسـت کننـد و در برخـورد بـا مشـکالت در دروس      اتوانند از معلمـ  راحتی می

شادکامی را شامل سـه جـزء    (Diener, Suh & Oishi,1997)، سا و اویشی داینر. کمک بخواهند
بینـی  کـه منجـر بـه تفکـر و خـوش      اطالعـات پـردازش  ،یعنی؛ جزء شناختیکه عبارتند از: دانند  می
جـزء اجتمـاعی کـه     ؛که همان خلق مثبت و شاد است و در نهایـت  جزء عاطفی و هیجانی ؛شود می

اسـتفاده از   .باشـد  بیانگر گسترش روابط فرد با دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت اجتمـاعی مـی  
 آورد، یرا فـراهم مـ   یـران مشـارکت و تعامـل فراگ   ینـه زم یوزشـ آم هـاي  یطدر محـ  یقیآموزش تلف

و  یشـادکام  یشافـزا  ي،فرد يکاهش انزوا ی،باعث کاهش اضطراب اجتماع ها یطمح ینا ینبنابرا
زمــان و  هـاي آنالیـن هـم    تــأثیر محـیط آمـوزش تلفیقـی و رســانه    شـود.  یمـ  یـران فراگ یخـودکنترل 

                                                   
1  . Nel Noddings 
2. Waterman 
3. Lazarus 
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حقیقات متعددي مورد توجه پژوهشگران بـوده اسـت؛   زمان بر تفکر انتقادي و شادکامی در ت غیرهم

  گیرد. که در ادامه مورد بررسی قرار می
 هـاي خـودتنظیمی، تفکـر انتقـادي و تفکـر     مقایسه مهـارت  به (Saeed Pour, 2010)سعیدپور 

بررسـی نقـش آمـوزش    و خالق دانشـجویان برخـوردار از آمـوزش ترکیبـی و سـنتی (حضـوري)،       
تنظیمی، تفکر انتقادي و تفکر خالق پرداخت. نتایج نشـان داد، بـین دو   هاي خودترکیبی در مهارت

امتحان، تفاوت هاي خودتنظیمی به استثناي اضطراب گروه آموزش تلفیقی و سنتی در خرده مقیاس
آنهـا   هـاي  یـاس و خـرده مق  یـت خالق ي،دو گروه در تفکر انتقاد ینب ی،ول معناداري وجود نداشت.

 ,Naeemi Hoseyni) کاوه و نعیمی حسینی، زارع، هرمزي، شقاقیت. وجود داش يتفاوت معنادار

Zare, Hormozi, Shaghaghi, & Kaveh, 2012)،     آمـوزش تلفیقـی و   «در پژوهشـی بـا عنـوان
ی بـر انگیـزه   قـ به تعیین تـأثیر آمـوزش تلفی   ،»مندي دانشجویان تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایت
نور مرکز تهران پرداختند. نتایج نشان داد که در مقایسه  ه پیامتحصیلی و رضایت دانشجویان دانشگا

با آموزش با روش سخنرانی، آموزش تلفیقی موجب افزایش انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان 
وجود نرم افزارهاي آموزشی در محیط یـادگیري را   (Maazi, 2009)چنین، معاذي  شده است. هم

 (Mansouri, 2008)دانـد. منصـوري    مربوط به آن مفیـد مـی  اي هبر افزایش تفکر انتقادي و مؤلفه
  کند. مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس عادي بر تفکر انتقادي را تأیید میمثبت تأثیر 

آوري اطالعات بـر   تأثیر فن (Kavetsos & Koutroumpis, 2010)کاوتسوس و کوترامپیس 
یج نشان داد افرادي که در خانـه از تلفـن و یـا    شادکامی در کشورهاي اروپایی را بررسی کردند. نتا

کننــد. ملتـون، گــراف و چوبــاك   برنــد شـادکامی و بهزیســتی بیشـتر تجربــه مـی    اینترنـت بهــره مـی  
(Melton, Graf & Chopak, 2009)     منـدي و شـادکامی    اثربخشی آمـوزش تلفیقـی بـر رضـایت

هـا و افـزایش   العات، کـاهش هزینـه  اند. به زعم آنان دسترسی آسان به اط دانشجویان را تأیید کرده
توانـد،   چنان میبخش اینترنت مستقیماً بر افزایش شادکامی مؤثر است. اینترنت هم هاي لذتفعالیت

گو  و هاي گفتالکترونیکی، اتاق تعامالت چهره به چهره افراد با خانواده و دوستان را از طریق پست
  بهبود بخشد.هاي اجتماعی و یا شبکه

در تحقیقی بـه بررسـی اسـتفاده از     (Sloffer, Duber & Duffy, 1999)بر و دافی سلوفر، دو 
نشـان داد نمـرات تفکـر     یجنتا و تأثیر آن بر تقویت تفکر انتقادي پرداختند و1زمان هم کنفرانس غیر

                                                   
1. Asynchronous Conferencing 
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. گریسـون و  اسـت  یافتـه  یشافـزا  يبا گروه شاهد به طور معنادار یسهدر مقا یشگروه آزما يانتقاد

تأثیر آموزش تلفیقی بر رشـد اسـتقالل شخصـی و تفکـر      (Garrison & Kanuka, 2004)کانوکا 
در پژوهشـی بـه بررسـی اثـر      (Cecez & Webb, 2000)انـد. سیسـز و وب   انتقادي را تأییـد کـرده  

مشـارکتی حاصـل از آن بـر تفکـر انتقـادي پرداختـه و نتـایج مثبـت ایـن           هاي مجازي و جـو محیط
  د.  انها را گزارش کرده محیط

ترین و مـؤثرترین عوامـل در رشـد و پـرورش      از آنجا که محیط یادگیري به عنوان یکی از مهم
آموزش تلفیقی بر تفکر  تأثیر که در زمینه شود و با توجه به این تفکر انتقادي و شادکامی شناخته می

نـد مبـانی   توا انتقادي و شادکامی در داخل کشور تحقیقی انجام نگرفته است، نتایج این پژوهش می
علمی و مطمئنی براي آگاهی و استفاده از این روش در محیط آموزشی و مخصوصاً مدارس باشـد.  

هـاي علمـی تجربـه شـده و بـا توجـه بـه قابـل آمـوزش بـودن           این پژوهش قصد دارد با اتکا به یافته
دي و به مقایسه آموزش تلفیقی و تدریس سـنتی بـر میـزان تفکـر انتقـا      ،هاي تفکر سطح باالمهارت

  هاي پژوهش عبارتند از: آموزان پایه سوم راهنمایی بپردازد. بنابراین، فرضیهشادکامی دانش
سوم راهنمـایی   آموزان پایهآموزش تلفیقی در مقایسه با آموزش سنتی بر تفکر انتقادي دانش .1

  تأثیر بیشتري دارد.
یه سوم راهنمایی تأثیر آموزان پاآموزش تلفیقی در مقایسه با آموزش سنتی بر شادکامی دانش .2

  بیشتري دارد. 

  روش  

باشـد.   آزمون با گروه شـاهد مـی   پس -آزمون  آزمایشی با استفاده از طرح پیش شبهروش پژوهش، 
آموزان سوم راهنمایی شهرستان قـدس کـه در سـال    جامعه این پژوهش، عبارت است از کلیه دانش

هـاي فنــی مناسـب در مدرســه و   اختمشـغول بـه تحصــیل بودنـد. نیــاز بـه امکانـات و زیرســ      1391
گیـري در دسـترس اسـتفاده شـود.     آموزان، باعث شد از روش نمونـه هاي پایه در میان دانش مهارت

شـاهد شـهید مرتضـوي کـه مجهـز بـه        پسـرانه  بدین ترتیب از میان مدارس شهرستان قدس، مدرسه
هاي پایه سوم یکی ن کالساینترنت، کارگاه کامپیوتر و پروژکتورهاي کالسی بود انتخاب، و از بی

ها به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگري به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. هر کدام از کالس
آزمــون تفکـر انتقــادي و   نفــر بودنـد. قبــل از شـروع نیمســال، پـیش    30از گـروه آزمــایش و شـاهد   
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ی گـروه آزمـایش   دگزن هاي در درس مهارتدر طول نیمسال،  .شدشادکامی از هر دو گروه گرفته 

با روش تلفیقی و گروه شاهد با روش سنتی اداره شدند. پس از پایـان نیمسـال نیـز از هـر دو گـروه      
  آزمون گرفته شد.  پس

چنین، نتـایج آزمـون تـی     هاي جنسیت، سن و مقطع تحصیلی کنترل شدند. هم در این پژوهش عامل
هاي آزمایش و انتقادي و شادکامی گروهآزمون دو گروه نشان داد، تفکر  مستقل براي مقایسه پیش

  شاهد قبل از شروع دوره آزمایشی همگن هستند.  
هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا و شادکامی آکسفورد استفاده شد. نامه ها، از پرسشبراي بررسی فرضیه

باشـد، نقطـه    مـی  اي با یـک پاسـخ صـحیح   گزینه سؤال چند 34شامل  تفکر انتقادي کالیفرنیا آزمون
باشد و کسب نمره بیست و بیشـتر بـه    می 20رش براي این آزمون بر اساس نمره کل تفکر انتقادي، ب

تفکـر انتقـادي ضـعیف در نظـر گرفتـه       بیسـت، عنوان تفکر انتقادي مطلـوب و نمـره کـل کمتـر از     
سـؤاالت بـه صـورت    باشـد.   دقیقه مـی  45گویی به این آزمون  شود، مدت زمان الزم براي پاسخ می

هـا بایسـتی بـا بررسـی     د کـه آزمـودنی  نباشـ  هـاي تحلیلـی خـاص مـی    ي داستانی یا موقعیـت هاقطعه
 20تـرین پاسـخ دسـت یابنـد. در     هاي مطرح شده و تحلیل شرایط آن موقعیـت بـه صـحیح    مفروضه

 (Khalili, 2008)خلیلـی   مورد است. 5ها سؤال تعداد گزینه 14در مورد و  4ها تعداد گزینه ،سؤال
بـه   62/0 ،20 ریچاردسـون  کودر ده از روش همبستگی درونی و فرمولمون را با استفاپایایی این آز

بـا اسـتفاده از فرمـول آلفـاي کرونبـاخ پایـایی ایـن ابـزار را          (Athari, 2007)دست آورد. اطهري 
نامه با  پرسش یاییپا ،در پژوهش حاضر محاسبه شده است. 70/0محاسبه نموده است که مقدار آن 

  .یدمحاسبه گرد 80/0 ،کرونباخ يآلفاریب ضاستفاده از 
توسـط آرجیـل بـا معکـوس کـردن مـواد مقیـاس         1990آکسـفورد در سـال    کامینامه شاد پرسش 

اي از  اسـاس طیـف چهـار درجـه     ماده دارد کـه بـر   29این مقیاس  ساخته شده است.  افسردگی بک
از جمله مطالعه آرجیل و   فروایی این مقیاس در مطالعات مختلشود.  گذاري میصفر تا چهار نمره

تأییـد   (Alipour & Nourbala, 2008) بـاال پور و نور و پژوهش علی Lu, 1990) (Argyle & لو
ضـریب آلفـاي    Lu, 1990) (Argyle & آرجیـل و لـو   ،آزمـون   براي تعیین پایایی ایـن  شده است.

پژوهش با اسـتفاده از   ینر اپرسشنامه د یاییپا ینچن هم. اند به دست آورده  آزمودنی 347را با  90/0
  .یدمحاسبه گرد 78/0 ،کرونباخ يآلفا

  ها و تعمیم نتایج به جامعه آماري از تحلیل کوواریانس و براي مشخص نمودنجهت بررسی فرضیه
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  ها، از آزمون لوین استفاده شد. شرط برقراري واریانس بین نمرات گروه

هـاي   مهـارت «هاي مشخص درس اهد، سرفصلهاي آزمایش و شبا تعیین گروه روش اجراي پژوهش:
شـد، ولـی    آموزان گروه شاهد تدریس مـی با روش سنتی و با استفاده از وایت برد به دانش» زندگی

زمـان اسـتفاده    هـم  زمان و غیـر  هاي آنالین همبراي گروه آزمایش به همراه روش سخنرانی از رسانه
با روش تلفیقی آمـوزش دیدنـد. بنـابراین،     شد. در واقع گروه شاهد با روش سنتی و گروه آزمایش

آمــوزان گــروه آزمــایش بــراي دانــش www.moshavereshm.blogfa.comوبالگــی بــه آدرس 
هـاي آموزشـی مـرتبط و     طراحی شد و مطالـب مربـوط بـه درس، موضـوع درس جلسـه بعـد، فـیلم       

شـد.   مناسب داده مـی آموزان بازخورد هاي الکترونیکی در آن ارایه و هر هفته به نظرات دانش فایل
کردنـد و   ایمیـل مـی   moshavere_shahed@yahoo.comآموزان مطالب خود را به آدرس دانش

عـالوه شـب قبـل از کـالس درس از      شـد. بـه   در وبالگ نمـایش داده مـی   ،در صورت تأیید مدرس
شـد، ایـن زمـان بـا نظـر       آموزان پاسخ داده مـی ؤاالت دانشبه صورت آنالین به س 11تا  10ساعت 

آموزان انتخاب شده بود. در ادامه، نحوه آموزش گروه آزمایش به تفکیک هر جلسـه  مساعد دانش
و به صورت مختصر ارایه شده است، الزم به ذکر است براي آمـوزش گـروه شـاهد از روش سـنتی     

  استفاده شد. 
وجوي اینترنتی آشـنا   آموزان با جستکامپیوتر برگزار شد تا دانش جلسه اول؛ این جلسه در کارگاه

استفاده از آنهـا بـه صـورت عملـی بـراي       شوند، در این جلسه آدرس وبالگ کالس، ایمیل و نحوه
خـود پرداختنـد،    یآموزان گروه شاهد در جلسه اول بـه معرفـ   دانشآموزان توضیح داده شد. دانش

  را شرح داد. یمعمول و سنت هاي با استفاده از روش معلم نحوه اداره کالس ینچن هم
آمـوزان  از طریق ایمیل بـه دانـش  » مهارت زندگی« جلسه دوم؛ قبل از شروع کالس، موضوع درس

رسانی شد و از آنان خواسته شد ضمن مطالعه مطالب وبالگ، نظرات خود را گروه آزمایش اطالع
  کنند تا در وبالگ نمایش داده شود.نوشته و در صورت تمایل مطالب مرتبط را ایمیل 

از پروژکتـور کـالس بـراي ارایـه     » مدیریت اسـترس «جلسه سوم؛ با توجه به ماهیت موضوع؛ یعنی، 
طراحی و تدوین کـرده بـود در کـالس     1اي که واحد مشاوره دانشگاه تهرانرسانهاستفاده شد، چند

                                                   
یـه و تـدوین ایـن    اقـدام بـه ته   ،. مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهـران بـه منظـور تحقـق اهـداف آموزشـی و ارتقـاء بهداشـت روان        1

باشـد. بخـش اول و دوم بـه معرفـی مرکـز مشـاوره و خـدمات آن         بخـش مـی   5نموده است که شامل  »استرس یریتمد« اي چندرسانه
متغیرهـاي مـرتبط بـا اسـترس را      باشد و هر فصل یکی از  فصل می 21اي است شامل پردازد، بخش سوم که بخش اصلی چندرسانه می

اي از بروشورها را امتحان است و بخش پنجم مجموعههاي استرس و اضطراببخش چهارم شامل پرسشنامه مورد توجه قرار داده است.
 دهد.  ارایه می
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کردنـد و در صـورت نیـاز در خـالل     بـرداري مـی  آموزان به دقت یادداشـت نمایش داده شد، دانش

  شد.  نمایش فیلم توضیحاتی اضافی نیز براي فهم بهتر مطلب ارایه می
بـود. از آنجـا کـه تعـامالت و تجربیـات      » هاي ارتباطیمهارت«جلسه چهارم؛ موضوع درس چهارم 

 ينفـر  5 - 6هـاي  آمـوزان در گـروه  تواند بهترین منبع اطالعاتی باشد، دانـش  آموزان میخود دانش
تقسیم شدند، و در مورد فنون مختلف براي ایجاد یک ارتبـاط سـالم و صـمیمی بحـث شـد. نهایتـاً       

  آموزان به وبالگ کالس ارجاع داده شدند.براي توضیحات بیشتر دانش
در وبالگ » مدیریت زمان«هاي مناسب در ارتباط با جلسه پنجم؛ قبل از شروع جلسه مطالب و فایل

اي از مطالـب ارایـه شـده در    آمـوزان ملـزم بـه ارسـال خالصـه     یق ایمیـل دانـش  قرار داده شد، از طر
وبالگ به مدرس شدند، جلسه در کارگاه کامپیوتر برگزار شد. از طریق پروژکتور نیز فیلم مناسـب  

  آموزان نمایش داده شد.با مدیریت زمان براي دانش
ارایـه  » هـاي مطالعـه  مهـارت «بـه  جلسه ششم؛ در کالس و با استفاده از پاورپوینـت مطالـب مربـوط    

گردید. قبل از نمـایش اسـالیدها توضـیحات مختصـري دربـاره فوایـد اسـتفاده از ایـن راهبردهـا و          
آموزان موظف شدند، هر کدام یک سایت مرتبط با موضوع درسـی را از  ها ارایه شد. دانشمهارت

   طریق ایمیل معرفی کنند، مطالب مرتبط در وبالگ کالس ارایه گردید.
آمـاده و بـا اسـتفاده از پروژکتـور     » کنتـرل خشـم  «جلسه هفتم؛ فیلم آموزشی مناسب در ارتبـاط بـا   

  بندي مطالب پرداخت.کالس به نمایش درآمد، مدرس بعد از اجراي فیلم به جمع
و بـه دلیـل نزدیکـی بـه ایـام      » کارهاي مقابلـه بـا اضـطراب    راه«جلسه هشتم؛ در این جلسه به بررسی 

اي مربوط به رسانهاز چند ،طور ویژه به بررسی اضطراب امتحان پرداخته شد. براي ارایهامتحانات به 
آمـوزان  باره نوشته و به نظرات دانش اضطراب امتحان استفاده گردید. در وبالگ نیز مطالبی در این

  بازخورد مناسب داده شد. 
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 ها   یافته

ارایـه   1کر انتقادي و شادکامی در جـدول  آزمون تف آزمون و پس میانگین و انحراف استاندارد پیش
  است. شده

  آزمون تفکر انتقادي و شادکامی  آزمون و پس . میانگین و انحراف استاندارد پیش1 جدول 

 آزمون پس   آزمون پیش  شاخص آماري  متغیر
  شاهد  آزمایش  شاهد  آزمایش

  20/17  43/21  96/15  73/17  میانگین  تفکر انتقادي
  53/4  52/3  69/3  73/3  انحراف استاندارد

  شادکامی
  16/70  23/74  83/70  80/69  میانگین

  07/10  40/12  25/10  49/12  انحراف استاندارد
  

آزمـون گـروه    آزمـون و پـس   دهد که میـانگین و انحـراف معیـار پـیش     ، نشان می1هاي جدول یافته
ــه ترتیــب (   ــادي ب ــر تفکــر انتق در گــروه شــاهد ) و 52/3، 43/21و  73/3، 73/17آزمــایش در متغی

آزمـون   آزمون و پس چنین، میانگین و انحراف معیار پیش ) است. هم53/4، 20/17و  69/3، 96/15(
) و در گـروه شـاهد   40/12، 23/74و  49/12، 80/69گروه آزمایش در متغیر شادکامی بـه ترتیـب (  

ــر تفکــر ا  07/10، 16/70و  25/10، 83/70( نتقــادي و ) اســت. نتیجــه نشــان داد کــه در هــر دو متغی
  پیشرفت بیشتري نسبت به گروه شاهد داشته است.  ،آزمون گروه آزمایش شادکامی، میانگین پس

هـا  یکـی از مفروضـات اسـتفاده از آزمـون کوورایـانس شـرط برابـري واریـانس        کـه   با توجه به این
تغیـر  . نتـایج در هـر دو م  )2(جـدول   باشد، براي بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شـد  می

درصـد   95نشـان داد. لـذا، بـا     05/0تفکر انتقادي و شادکامی مقدار سـطح معنـاداري را بزرگتـر از    
توان از آزمـون کوواریـانس بـراي     ها برقرار بوده و میتوان گفت شرط برابري واریانس اطمینان می

  مقایسه دو گروه استفاده کرد. 
  س آزمون لوینها براسا. محاسبات مربوط به برابري واریانس2 جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي دوم  درجه آزادي اول  F  متغیرها
  759/0  58  1  095/0  تفکر انتقادي
  117/0  58  1  532/2  شادکامی
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آمـوزان پایـه سـوم    آموزش تلفیقی در مقایسه با آموزش سنتی بـر تفکـر انتقـادي دانـش    فرضیه اول: 

  راهنمایی تأثیر بیشتري دارد.

  کوواریانس براي مقایسه آموزش تلفیقی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادي . نتایج تحلیل3 جدول

مجموع   منبع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  سطح معناداري F  مجذورات

  000/0  33/169  36/715  1  36/715  همپراش
  000/0  20/22  78/93  1  78/93  گروه
      22/4  57  79/240  خطا
        60  23613  کل

  
هاي آزمایش و شاهد پـس از حـذف اثـر    دهد میانگین تفکر انتقادي گروه نشان می ،3نتایج جدول 

آزمون به طور معناداري با هم تفاوت دارند. این نتیجه به این معناست که تفاوت مشاهده شـده  پیش
) در ارتبـاط بـا متغیـر تفکـر     20/17) و شـاهد ( 43/21هـاي آزمـایش (  آزمون گروه بین میانگین پس

آموزان پایـه   باشد. لذا، استفاده از آموزش تلفیقی در افزایش تفکر انتقادي دانش دار می اانتقادي معن
  گردد.  سوم دوره راهنمایی مؤثر بوده و بدین ترتیب فرضیه پژوهشی تأیید می

آموزان پایه سوم راهنمایی آموزش تلفیقی در مقایسه با آموزش سنتی بر شادکامی دانش فرضیه دوم:
  ارد.تأثیر بیشتري د

  . نتایج تحلیل کوواریانس براي مقایسه آموزش تلفیقی و آموزش سنتی بر شادکامی4 جدول

مجموع   منبع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  سطح معناداري F  مجذورات

  000/0  57/59  22/3893  1  22/3893  همپراش
  012/0  92/5  48/387  1  48/387  گروه
      35/65  57  10/3725  خطا
        60  353214  کل
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هـاي آزمـایش و شـاهد پـس از حـذف اثـر       دهد میانگین شـادکامی گـروه   ، نشان می4نتایج جدول 

آزمون به طور معناداري با هم تفاوت دارند. این نتیجه به این معناست که تفاوت مشاهده شـده   پیش
ر شـادکامی  ) در ارتباط با متغی16/70) و شاهد (23/74هاي آزمایش (آزمون گروه بین میانگین پس

آموزان پایـه سـوم دوره   باشد. لذا، استفاده از آموزش تلفیقی در افزایش شادکامی دانش دار می امعن
  گردد.راهنمایی مؤثر بوده و بدین ترتیب فرضیه پژوهشی تأیید می

 گیري   بحث و نتیجه 

هـاي  امآوري، نظـ  هاي تفکر انتقـادي و افـزایش شـادکامی در عصـر اطالعـات و فـن      نیاز به مهارت
آمـوزانی کـه   هـا در دانـش  هاي شکوفایی این مهارتکند که در مورد روشآموزشی را موظف می

اداره آینده جامعه به دست آنان است، بیشتر بیاندیشـند. روش آمـوزش سـنتی در مراکـز آموزشـی      
در  دهـد و بیشـترین تمرکـز را بـر یـادگیري      مخلوطی از اطالعات و مفاهیم را به فراگیران انتقال می

بنـدي و سـازماندهی دانـش    یابی، تجزیـه و تحلیـل، اولویـت    سطح دانش دارد، اما آنان را در ارزش
. اگر محـیط آموزشـی   (Baba Mohammadi & Khalili, 2004)گذارد  نوظهور به حال خود می

از همه امکانات فیزیکی، عاطفی، روانی و اجتماعی مناسب جهت آموزش تفکر برخـوردار باشـد،   
  سازد.  عالقه، فراگیر را به کنجکاوي و تالش براي یادگیري فعال وادار میضمن جلب 

در پژوهش حاضر، به مقایسه آموزش تلفیقی و تـدریس سـنتی بـر تفکـر انتقـادي و شـادکامی       
هاي حاصـل از بررسـی فرضـیه اول،     آموزان پایه سوم دوره راهنمایی پرداخته شده است. یافتهدانش

ر مقایسه با آموزش سنتی بر افزایش تفکر انتقـادي تـأثیر بیشـتري داشـته     نشان داد آموزش تلفیقی د
و  )، سـلوفر  (Mansouri, 2008، منصـوري (Maazi, 2009)ها با تحقیقات معاذي است. این یافته

خـوان اسـت. در    هـم  (Cecez & Webb, 2000)، سیسز و وب  (Sloffer et al., 1999)همکاران
ی بـراي  یهـا ف روش تدریس سنتی، محیط آموزش تلفیقی فرصتباید گفت برخالاین یافته تبیین 

هایشان را بازبینی کنند و تغییرات اساسـی در تفسیرشـان   آورد تا آنها نگرش یادگیرندگان فراهم می
شان به وجود آورند. در پژوهش حاضر که در  ي ها گو با معلم و همکالسی و از جهان از طریق گفت

محـیط آمـوزش تلفیقـی، شـرایطی را بـراي       رسـد،  نظـر مـی   بهشد، طول یک نیمسال تحصیلی اجرا 
هاي انتقادي، پرسش و تعمق فراهم آورد که همـین امـر موجـب رشـد و     گو، مذاکره، بحث و گفت

آموزان با استفاده از اطالعات دانش ،پرورش مهارت تفکر سطح باال شد. در محیط آموزش تلفیقی
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یـابی دانـش جدیـد را کسـب      شود توانایی تحلیل و ارزش میپویایی که از ارتباطات آنالین مخابره 

کنند و از این طریق یادگیرندگان به مشارکت کنندگانی فعال در ساختن دانش نسبت به گذشته  می
هـاي  ). در محـیط  (Mansouri, 2008منفعل خـود بـراي دریافـت اطالعـات تبـدیل خواهنـد شـد       

هـاي پیچیـده و کسـب مهـارت     زان در پروژهآمووجود جو مشارکتی باعث درگیري دانش ،تلفیقی
براي حل مسایل زندگی خواهد شد و همین مسأله در تبدیل شدن یادگیرندگان بـه متفکرانـی نقـاد    
کمک خواهد کرد تا آنچه در تعامالت رو در رو در کالس درس برایشان مـبهم اسـت، در محـیط    

 هـاي  یطمحـ  کـه  یـن توجـه بـه ا   گفت،  با توان یپس م وجو و تجزیه و تحلیل نمایند مجازي جست
 یتعامـل و جـو مشـارکت    یدو عنصر اساس ياطالعات و ارتباطات، دارا يآور بر فن یمبتن یادگیري

 یرکـه معلـم و سـا    يمـداوم و بازخوردهـا   آموزان بـا توجـه بـه حمایـت     دانش يهستند، تفکر انتقاد
آوري اطالعـات و   از فـن اسـتفاده  کـرد.   خواهـد  یداآورند، رشد پ یفراهم م يو آموزان براي دانش

هاي درس و در فرآیند یـادگیري بـه صـورت یـک رسـانه یـادگیري اسـاس و        ارتباطات در کالس
گـردد.   آمـوزان مـی  دهـد، و موجـب تغییـر در نقـش معلمـان و دانـش       ساختار یادگیري را تغییر مـی 

نگـاه آنـان بیشـتر    کارگیري این ابزارهـا آمـاده باشـند، آ    چه معلمان و فراگیران در استفاده و به چنان
هاي بالقوه این ابزارهـا اسـتفاده کننـد. اسـتفاده از فـاوا در فرآینـد        ها و توانمنديتوانند از قابلیت می

کند. الزم به ذکر است که به کـارگیري   آموز محوري فراهم میآموزش امکان بیشتري براي دانش
بیشتر در راسـتاي معلـم محـوري     آموز محوري بسیار نادر است و از آنها این ابزارها در جهت دانش

هـا،  چون وبـالگ به کار گرفته شده است. شاید بتوان، چنین گفت که استفاده از ابزارهاي نوین هم
هـاي  زمـان نیازمنـد اسـتفاده از روش    زمـان و نـاهم   ها و دیگر ابزارهاي هـم مورها، چتايچندرسانه

هـاي جدیـد بـراي    و تعریـف نقـش   هاي حـداکثري آنـان  گیري از قابلیتجدید تدریس جهت بهره
  آموزان است.دانش

نشان داد آموزش تلفیقی در مقایسه بـا روش   پژوهش حاضر نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم
تدریس سنتی بر افزایش شادکامی تأثیر بیشتري داشته است. ایـن یافتـه بـا تحقیقـات کاوتسـوس و      

 ,Melton, Graf)گراف و چوباك  ، ملتون،(Kavetsos & Koutroumpis, 2010)کوترامپیس 

Chopak, 2009) یوالنر ،(Uhlaner, 1989)   و نعیمی حسـینی و همکـاران ،(Naeemi Hoseyni 

et al., 2012) توان گفت دلیل اصلی تأثیر آموزش تلفیقی بر  خوان است. در تبیین این نتیجه می هم
زمـان و   هـاي آنالیـن هـم    هتوانـد بـه دلیـل وجـود رسـان      شادکامی در مقایسه بـا آمـوزش سـنتی مـی    

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393تابستان  /چهارم شماره /چهارم  سال تربیتی/ علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن فصلنامه /54

 
تأثیر مثبت اینترنت بر شادکامی را با کاربرد و اسـتفاده   (Uhlaner, 1989)زمان باشد. یوالنر  هم غیر

بخـش آن  هاي اجتماعی، پسـت الکترونیکـی ، ایجـاد وبـالگ و ماهیـت لـذت      از اینترنت در شبکه
عـاري از هرگونـه تـرس از     بخـش و  تواند محیط یادگیري لـذت  داند. آموزش تلفیقی می مرتبط می

آمـوزان  تحقیر یا نگرانی و سرشار از امنیت روانی و همراه با انگیزه درونی و شـادي را بـراي دانـش   
باشد که یک اصل  ثر از عامل یاد دادن به دیگران و یاد گرفتن از آنان میأفراهم سازد و این مهم مت

آمـوز بـا عالقـه و انگیـزه بیشـتري بـه        مهم در آموزش تلفیقی است. در اینجا هم معلم و هـم دانـش  
پردازند، در واقع آموزش تلفیقی عـالوه بـر افـزایش یـادگیري و انگیـزه       وجوي اطالعات می جست

 Smith)هاي مختلف یادگیري حداکثر استفاده را ببرند شود یادگیرندگان با سبک درونی باعث می

& Laurd, 2010)هاي به موقع از جانب معلـم باعـث   چنین، بازخوردهاي حمایتی و راهنمایی . هم
پذیري، افزایش مشارکت، بـه اشـتراك گذاشـتن     کاهش اضطراب امتحان، افزایش حس مسؤولیت

ــده     ــش ارزن ــه نق ــد ک ــد ش ــادگیري خواه ــود ی ــات و بهب ــادکامی  اطالع ــالمت روان و ش اي در س
اسـترس،   معتــقد اسـت کـه تجربــه     (Alberktsen, 2003)آموزان خواهد داشت. آلبرکستن  دانش

دهد؛ یعنی، هر چه فـرد استرس بیشـتري را تجربـه نمایـد، از میـزان      احساس شادکامی را کاهش می
آمـوزان در روش  گیرد. دانـش  اش مورد تهدید قرار میشود و سالمت روانی شادکامی او کاسته می

 تقاضـاهاي  توانایی و ظرفیت اداره و کنترل ابراز وجود،  هاي با به کارگیري مهارت آموزش تلفیقی
توانند تکالیف خود را بـه صـورت غیرحضـوري انجـام داده و      کنند، زیرا آنان می معلم را کسب می

آمـوزان تـأثیر   و همین امر در شادي و کیفیت یادگیري دانـش  ارسال کنندجهت ارزیابی براي معلم 
ارض با نظر هایشان در تعترسند ایده هاي درس حضوري میآموزان در کالسبه سزایی دارد. دانش

هاي درس تلفیقی بـه همـراه فرصـت در جـواب     معلم باشد، ولی تنوع در منابع اطالعاتی در کالس
قبل از جواب دادن منابع مختلف را  که دهد دادن به مسایل و سؤاالت این فرصت را به فراگیران می

روش تلفیقـی اداره  ی که با یهانفس بیشتري جواب دهند. در کالسه مطالعه و با اطمینان و اعتماد ب
ها و معلـم در مدرسـه،   کالسی هاي چهره به چهره و فیزیکی از طرف همشوند، عالوه بر حمایت می

برنـد و   گـو بهـره مـی    و هـاي گفـت  الکترونیکی و اتـاق  هاي ها، پستآموزان از وبالگ، ویکی دانش
  کنند. هاي چند جانبه دریافت می حمایت

جربیاتی که در حین اجـراي پـژوهش بـه دسـت آمـد، پیشـنهاد       هاي پژوهش و تبا توجه به یافته
آموزان استفاده شـود،  شود؛ از آموزش تلفیقی جهت ارتقاي تفکر انتقادي و شادکامی در دانش می
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امکانات الزم جهت اجراي آموزش تلفیقی در مدارس فراهم گردد، محتواي الکترونیکـی مربـوط   

ر اختیار معلمان قرار گیرد تا در صـورت نیـاز از آن   به هر درس با کمک طراحان آموزشی تهیه و د
گیـرد و   هـاي درس مـورد توجـه قـرار    بهره ببرند، اینترنت به عنوان رسانه نوین آموزشی در کـالس 

نهایتاً آموزش ضمن خدمت معلمان در اسـتفاده مفیـد و مـؤثر از فـاوا در اولویـت آمـوزش نیـروي        
  انسانی وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
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