
 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

                      
           Jundishapur Education Development Journal 

Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center 

                         Year 12, No. 2, Summer 2021 

 

The effect of integrated teaching on the quality of student learning-memorization 

mediated by learning motivation: Model presentation 
 

 

 
Meysam Razi Dunchali: Student, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad 

University, Sari, Iran. 

Maryam Taghvaei Yazdi*: Faculty member, Department of Educational Management, Sari Branch, 

Islamic Azad University, Sari, Iran.  
 

 

 

 

 

*Corresponding author: Faculty member, Department of Educational Management, Sari Branch, 

Islamic Azad University, Sari, Iran. 

 

   Email: M_taghvaeeyazdi@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The purpose of this study was to present a model of the effect of integrated 

teaching on the quality of students' learning-memorization as mediated by motivation in 

Mazandaran province. This research was applied in purpose using field data collection 

method, and it was a descriptive survey in terms of its implementation method. The 

statistical population included all the 201 visiting and employed faculty members of Islamic 

Azad University of Mazandaran province, of whom 132 were selected using Krejcie and 

Morgan table and relative stratified random sampling method (by gender). Data collection 

tools were researcher-made questionnaires of integrated teaching, learning-memorization 

quality, and learning motivation. The validity of these questionnaires was confirmed by 

experts, and the reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (integrated 

teaching: 0.90, quality of learning-memorization: 0.89, and learning-motivation: 0.81%). 

To analyze the data, descriptive and inferential statistics were employed using SPSS, and 

PLS was used to test exploratory factor analysis. The results showed that a relationship 

between integrated teaching and the quality of students' learning-memorization. The 

goodness of fit index was 0.58, showing a desirable goodness of fit. 
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 مقدمه

 و انتدارااراندست  هادغدغه ترینمهم از یکی امروزه     

 آن علمتی و رشتد آموزشتی اجتمتاعی، هانظام مسئولین

 خصوص نظام به و آموزشی نظام ایفی  پیشرف  جامعه،

 ایفتی وضتعی  بته توجته است . آن اشور عالی آموزش

تکامت   و رشتد جهت  اشتور هر دانشجویی قشر آموزش

 فناوریفنتاوری، سوی به حرا  ف ،پیشر موجبات ایشان

 خصوص به نماید.می فراهم شکوفایی را و نوآوری توسعه،

 ابعتاد در و گوناگون هایشیوه به فرهیخته قشر این اینکه

 صتورت بته اقتصتاد وحتتی فرهنگتی سیاسی، اجتماعی،

 را تأثیرات مهمتی و داشته دخال  غیرمستقیم و مستقیم

 و رشتد در جهت  حرات  لزوم بنابراین اند.برجا گذاشته

بته  و بهینته استتفاده عالی و آموزش درسی برنامه ارتقای

یت   هتی  بتر یتادگیری، -یاددهی جدید هایاز روش روز

 یتا و خواستته اته آنچته دیگتر از ستویی نیس . پوشیده

ایتن  و شتده آموزشی هایروش در تحول باعث ناخواسته،

 زا وستیعی طیت  بتتوان، تتا است  اترده فراهم را امکان

 و دور از فواصت  و مختلت  نقتا  در را علتم جوینتدگان

روش بتا و آورد در آموزشتی شتبکه پوشت  تح  نزدی 

 هتااتس  در شترا  بتدون انواع سنتی از متفاوت های

اجترا  مرحلته بته را تخصصتی و علمی هایآموزش حضور،

 اینترن  قبی  از گسترده های ارتباطیظهور شبکه رساند،

است   بتوده آموزشتی پیشترفته انتاتامک و ابتزار انتار در

 (. 1394)میرزابیگی و فاطمیان 

 مدرستان مهتم وظتای  از مناست  تدریس روش انتخاب

 دارد. آموزشی اهداف به یابیدس  در بسزایی تأثیر و اس 

 انتختاب در اارگشتا و مهتم نکتات از یکی دیگر، از سوی

 منتدیرضتای  بته متدر  توجته مناست  تدریس روش

 به تحقیقات ااثر نتایج اه رسدمی نظر بهاس .  فراگیران

 از اه هستند الگوهایی دار طرف تدریس، روش ی  جای

 هتاروش تلفیتق در آینتد.متی دس  به روش چند تلفیق

 رفع دیگر روشی توسط تدریس روش هر در موجود نواقص

یابتد متی ارتقتا آمتوزش و ایفیت  رسدمی حداق  به یا و

 صتورت بته تلفیقتی وزش(. آم1396فروتنی  )پورایانی و

 تعریت  الکترونیکی آموزش و حضوری آموزش از ترایبی

 و ارتباطات و های اطسعاتفناوری از آن در اه اس ، شده

 یتادگیری بترای حضتوری هتایاتس  ارائته چنتینهتم

 ده تلفیقتی در آمتوزش شتود.استفاده می علم جویندگان

 هتایروش تترینگستترده از یکتی عنتوان بته اخیر سال

 و موفقیت  بتا و شده شناخته آموزش جامعه در دگیرییا

 حاضتر حتال در است . گردیتده مواجته استقبال زیتادی

 خصوصتاً هتا،دانشتگاه آمتوزش هتایسیستتم از بستیاری

 روی روش ایتن از استتفاده پزشکی بته علوم هایدانشگاه

 آن در اه اس  یادگیری از مدلی تلفیقی اند. آموزشآورده

-فناوری اارگیری به با و ی  یادگیریایف روی بر تأاید با

-متی آموزشتی ریتزیارتباطی بته برنامته و اطسعاتی های

 و از ااربردهتا بزرگی لیس  شام  تلفیقی، آموزش. پردازد

 بر مبتنی آموزش وب، بر مبتنی آموزش جمله از عملکردها

 الکترونیکتی هتایهمکتاری های مجازی،واس  اامپیوتر،

 آمتوزش تمتامی اهتداف لفیقتیت آموزش رویکرد در. س ا

ایفیت   بته اینکه بدون گیرند،می قرار نظر مد الکترونیکی

(. 1391)خزاعتتی و همکتتاران  شتتود وارد لطمتته آمتتوزش

 است   الزم نکتات این رعای  تلفیقی هایدوره اثربخشی

 اته هتاییفعالی  و های  اسسیفعالی  بین تعادل ایجاد

 دهنتد، انجام  در اس  از بیرون دانشجویان اس  قرار

 در و پروژه بر مبتنی یادگیری مث  عملی بر مسای  تأاید

 برای معلمتانی مخصوصاً حمایتی، سیستم ی  گرفتن نظر

 اننتدمتی تجربته را تلفیقتی یتادگیری بار اولین برای اه

   (.2013)استاسی و گربی  

 در  طتر  دیتدگاه از تواندمی تلفیقی تدریس روش ی 

 اتامسً یتادگیری محتیط دو نتدهان متص  ای،بین رشته

 باشد. بخ  آنسین اامسً یادگیری محیط و چهره به چهره

 به معلم یا باشد در  اس  در یا تواندمی چهره به چهره

( 2003متارتین ) نمونته عنوان به. آموزان بروددان  دیدار

شتام   اه ارد توصی  را موفق تلفیقی یادگیری مدل ی 

 آنسیتن هتایارزیتابی اولیه، یچهره به چهره مسقات ی 

 و ایمیت  زمتان، های غیرهمهمزمان بحث چ  و هفتگی

 امتحتان یت  همراه به نهایی چهره به چهره مسقات ی 
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روحتی نخستتین شتده است  )احمتدی و نظتارت نهتایی

 تلفیقی آموزش اس  ( معتقد2001لی  ) (. و اتی1393

 نتدچ از دانشجویان بتا استتفاده اه اس  آموزشی نوع آن

را  ایو گستترده متنتوع، مختلت  اطسعتات درسی موضوع

 از محیط خاصی هاییاجنبه موضوع مشخص ی  یدرباره

 اته اندداده نشان بسیاری مطالعات .آورندمی دس  خودبه

یت   هم و اثربخ  یادگیری مدل ی  هم تلفیقی آموزش

 اته است  ایبرنامه دانشجویان اس ، برای مناس  انتخاب

 پیامتدهای اردن برای بهینه ارائه مختل  ایهروش آن در

شتود متی استتفاده آموزشتی هایااه  هزینه و یادگیری

 (.1393زوارای )زارعی

 شتود.متی شتام  را ایگستترده بستیار حتوزه یتادگیری

 ترینمهم از یکی اه یادگیری السون معتقدند و هرگنهان

 ایتن در عتین حتال است . امروز شناسیروان در هازمینه

است   تعریت  بترای مفتاهیم تتریناز مشک  یکی وم،مفه

 فراینتد یتادگیری، (. ایفیت 1396فر و همکاران )باقریان

 ذینفعان به و پاسخگویی ایفی  بهبود منظور به اه اس 

بتا  همستو شتود.می انجام الکترونیکی یادگیری هایبرنامه

 به توجه دانشگاهی، الکترونیکی یادگیری هایدوره توسعه

 یافتته اهمی  جه  چند از هااین دوره ایفی  ارزشیابی

 برای هااین دوره اندرااراندس  و مدیران اینکه اول اس ؛

 دارنتد. نیتاز متداوم خودارزیابی به هادوره ایفی  افزای 

بتا  الکترونیکتی یتادگیری هتایدوره اینکه، شناستایی دوم

-فعالی  افق به توسعه المللیبین و ملی سطو  در ایفی 

 توستعه اینکته ستوم و اترد خواهد ام  حوزه ینا های

 در متداریمشتتری بته توجه امکان یادگیری الکترونیکی

 مشتتریان و سازدفراهم می پی  از بی  را عالی آموزش

ایفیت   بتا هتایدوره شناستایی با توانندمی عالی آموزش

 در ایفیت  انند. لتذا انتخاب را بهتری گزینه دانشگاهی،

 و فترد انتظتارات بترآوردن از ست ا عبتارت عالی آموزش

 ختدمات عرضته و پتژوه  آمتوزش، از طریتق جامعته

 مطلوبیت  دانشتگاهی بته ایفیت  رو ایتن از تخصصتی.

 و شتده انجتام هتایپژوه  ایفی  دانشجویان، یادگیری

 حت  بترای دانشتگاه اعضای اه تخصصی ایفی  خدمات

 در اته اوششتی و نیتز اننتدمتی عرضته جامعته مسائ 

 رستانند،متی انجتام بته دانت  مرزهای شگستر راستای

 (.1390بستگی دارد )مهدیون و همکاران 

های ایفیت  یتادگیری در محتیط آموزشتی، یکی از جنبه

تأثیرگذاری بر انگیزش فراگیران اس . انگیزش تمایت  بته 

برتری داشتن، موفقی  و انجتام بهتتر تکتالی  نستب  بته 

رونتی و یتا تواند به صتورت دشود. و میدیگران تعری  می

ای اته از ختود فترد انگیتزه»بیرونی باشد. انگیتزه درونتی 

گیتترد و نتیجتته آن لتتذت بتتردن از فراینتتد سرچشتتمه متتی

افزای  شایستگی فرد در ارتبا  بتا وظتای  دانشتگاهی و 

شود. دانشجویانی اته بته طتور تعری  می« تحصیلی اس 

هایی ماننتد یتادگیری و شوند؛ فعالی درونی برانگیخته می

نجام تکالی  را برای احسا  خشنودی درونتی و رضتای  ا

هتای دهند و بته هنگتام مواجته بتا چتال فردی انجام می

تحصیلی مقاوم  و ایستادگی و خسقی  بیشتری از ختود 

ای دهند. از ستوی دیگتر، انگیتزه بیرونتی انگیتزهنشان می

اس  اه در راستای دریاف  یا اجتناب از دریافت  چیتزی 

دانشجویان با انگیزه بیرونتی بترای است   شود.هدای  می

هایی ماننتد جتایزه تتسش نمره مطلوب و یا دریاف  پاداش

انگیزه یکی از عوامت   (.1398انند )زمانی و پورآتشی می

های مختلت  تواند بر جنبهاساسی در یادگیری اس  و می

های آموزشی نیز مؤثر باشتد. رفتاری دانشجویان در محیط

وامت  زیتادی بتر عملکترد دانشتجویان در با وجود اینکه ع

 هتا انگیتزه است ولی یکی از مؤثرترین آن نددانشگاه مؤثر

 (. 1398جو و همکاران )آرام

در پژوهشتتی تحتت  عنتتوان  (1398) پورآتشتتی و زمتتانی

بررستتی انگیتتزه پیشتترف  دانشتتجویان بتتر استتا  عوامتت  

 تهتران، هایاننده ایفیت  آمتوزش عتالی دانشتگاهتعیین

شتیراز  و ارمتان بتاهنر شتهید ایتسم، همدان، ناسیبوعلی

-دار بین ابعتاد تبیتینرابطه مثب  و معنینشان دادند اه 

اننده ایفی  )شام   ایفیت  فراینتد، ایفیت  تعتامست، 

ایفیتت  محتتیط آمتتوزش، ایفیتت  هتتدف، و ایفیتت  

ها( با انگیزه پیشرف  بود. افزون بتر ایتن، نتتایج زیرساخ 

ه در ا  جامعه مورد بررسی، تحلی  تشخیصی نشان داد ا
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 3درصتتد از واریتتانس نمتتره تشخیصتتی توستتط متتدل  51

متغیری شام  میزان رضای  نستب  بته ایفیت  فراینتد، 

میزان رضای  نسب  به ایفی  محتیط آمتوزش، و میتزان 

 رضای  نسب  به ایفی  تعامست قاب  تبیین بوده اس . 

 رتتأثی ( در پژوهشی تح  عنوان بررسی1397اسفیجانی )

دانشتجویان  رضای  و تحصیلی عملکرد بر ترایبی آموزش

آموزش به روش ترایبی اگرچته در عملکترد نشان داد اه 

داری نداشتته ترم تأثیر معنیتحصیلی دانشجویان در پایان

، در میزان رضایتمندی ایشان تأثیر مثب  (<05/0Pاس  )

داری دارد. بتا توجته بته اینکته رویکترد ترایبتی، و معنتی

پذیری زیتادی را در متواردی ماننتد دسترستی بته فانعطا

منابع، ارتباطات میان استاد و شاگرد، انجام و ارائة تکتالی  

برای دانشجویان به همراه دارد، رضای  بیشتر آنها از روش 

 شود. آموزش را هم باعث می

بررسی در پژوهشی تح  عنوان  (1395)جواار و جایروند 

بعد بسط و اصتس  دانت ( آموزان )ایفی  یادگیری دان 

غیرهوشتتمند از دیتتدگاه معلمتتان  متتدار  هوشتتمند و در

بتین نشان دادند اه )ره(ابتدایی شهرستان بندر امام خمینی

ایفی  یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان بندر 

غیرهوشتتمند  و هتتای هوشتتمنددر اتتس ()رهامتام خمینتتی

-استا  یافتتهچنین بر داری وجود دارد. هممعنی تفاوت 

هتتای ایتتن پتتژوه  از نظتتر معلمتتان ابتتتدایی بنتتدر امتتام 

ایفی  یادگیری )بعد بسط و اصس  دانت ( در )ره(خمینی

. باشتدهای عتادی متیهای هوشمند باالتر از اس اس 

 ( در پژوهشی تحت  عنتوان تتأثیر1395ترک و همکاران )

 تحصتیلی انگیتزش و یتادگیری میزان بر تلفیقی یادگیری

طباطبتائی نشتان  عسمته دانشتگاه اارشناستی یاندانشجو

یادگیری تلفیقی بر میتزان یتادگیری و انگیتزش دادند اه 

تتوان نتیجته بنتابراین متی .تحصیلی اثربخشی بیشتر دارد

تواند بته عنتوان یت  گرف  اه روش یادگیری تلفیقی می

های آموزشتی جهت  ارتقتایی روش نو و اثربخ  در نظام

 مقتامی .استتفاده قترار گیترد دیتادگیری و انگیتزش متور

 روش سه تأثیر مقایسه»در پژوهشی تح  عنوان  (1393)

 یتتادگیری، بتتر تلفیقتتی و الکترونیکتتی حضتتوری، آمتتوزش

 اجتمتاعی هایمهارت و تحصیلی پیشرف  انگیزه یادداری،

 آموزشتی نشتان دادنتد اته در فنتاوری رشتته دانشجویان

 ف پیشتتر انگیتتزش یتتادگیری، میتتزان بتتین آزمتتونپی 

 حضتتوری، گتتروه ستته اجتمتتاعی هتتایمهارت و تحصتتیلی

 شتود،نمی مشتاهده معناداری تفاوت تلفیقی و الکترونیکی

 پیشترف  انگیزش یادگیری، میزان بین آزمونپس در ولی

 پیشرف  انگیزش یادگیری، میزان با تلفیقی گروه تحصیلی

 معنتاداری تفتاوت حضتوری و الکترونیکتی گروه تحصیلی

 یتادداری میتزان بتین ترتیت  همتین به .شودمی مشاهده

 حضوری و الکترونیکی گروه یادداری میزان با تلفیقی گروه

 هایافتتته استتا  بتتر. شتتودمی مشتتاهده معنتتاداری تفتتاوت

 اجترای شر به تلفیقی یادگیری گرف  اه نتیجه توانمی

 انگیتزش یتادداری، یتادگیری، میتزان بتر تواندمی درس 

 بگذارد. مثبتی تأثیر ماعیاجت مهارت و تحصیلی پیشرف 

 ( در پژوهشی تح  عنوان بررستی2019نایباهو ) و ناداک

 پیشترف  بتر تفکتر سب  اولوی  و تلفیقی یادگیری تأثیر

اندونزی نشان دادند  اریستن دانشگاه در آناتومی یادگیری

اه میانگین نمره یادگیری دانشتجویان هنگتام استتفاده از 

رد شتد و  H0 نتی اتهبود، بدین مع 37/27روش تلفیقی 

ولز پذیرفته شد. میانگین نمره یادگیری دانشجو با اولویت  

و میانگین نمره یادگیری دانشتجو بتا  8/309تفکر انتزاعی 

 بود، به این معنی اته 21/01ترجیح سب  تفکر مختصر 

H0 گیتری رد شد و ولز پذیرفته شد. به عنوان ی  نتیجه

فکر و تتأثیر بتر اه تعاملی بین یادگیری تلفیقی و سب  ت

آموزان آناتومی وجود ندارد. لین و پیشرف  یادگیری دان 

( در پژوهشی تح  عنوان بررستی تتأثیر 2018همکاران )

تلفیقی و انگیزش بر عملکترد یتادگیری در  روش یادگیری

سازی مشتاغ   یت  مطالعته تجربتی زمینه سیستم شبیه

-نشان دادند اته     تفتاوت در عملکترد یتادگیری دانت 

دار اس . با آموزان بین حال  فردی و حال  مشترک معنی

داری بتر عملکترد این حال، انگیزه یتادگیری تتأثیر معنتی

یادگیری ندارد. عسوه بر این، انگیزه یتادگیری یت  عامت  

مهم برای تأثیر روش یادگیری تلفیقی بر عملکرد یادگیری 

 اس . 
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( در پژوهشتتی تحتت  عنتتوان 2017گتتودمن و همکتتاران )

تحصتیلی آنهتا  عملکترد و دانشجویان انگیزه رابطه رسیبر

جنوبی نشان دادند اه رابطه معنادار بین انگیزش  آفریقای

ذاتی، انگیزش بیرونی و عملکرد تحصیلی اس . عتسوه بتر 

-این، شواهد نشان داد اته انگیتزه ذاتتی و بیرونتی دانت 

یتابی بته آموزان بر میزان تسش آنها در تسش برای دست 

عملکرد مطلوب خود تأثیر دارد. با استتفاده از روش  نتیجه

گتری، تتسش شتد بارون و انتی بترای آزمتای  میتانجی

ای جزئی از رابطه انگیزه ذاتی و بیرونتی و عملکترد واسطه

تحصیلی باشد. عسوه بر ایتن، تجزیته و تحلیت  رگرستیون 

تترین ها نشان داد اته انگیتزه ذاتتی قتویچندگانه از داده

ننده عملکرد دانشگاهی اس  و بته دنبتال آن بینی اپی 

( 2015ویرتتانن و همکتاران ) گیرد. ارایتسش صورت می

 و یتادگیری ایفیت  بتین در پژوهشی تح  عنوان رابطته

متوسطه فنسند نشان دادند  دوره در آموزاندرگیری دان 

-اه اوالً، اه در ایفی  اس  و درگیتری رفتتاری دانت 

ع وجتتود دارد. دوم، حمایتت  هتتا تنتتوآمتتوزان بتتین اتتس 

-سازمانی اس  با مشاهده و درگیر شدن با معلم و دانت 

آموز همراه بود، و حمای  آموزشی با درگیتری دانشتجو و 

شتود. ستوم، حمایت  عتاطفی تتأثیر مشاهده مشاهده متی

مستقیمی بر درگیری دانشجویی نداشته بلکه درگیر جذب 

شتتتیبانی آمتتوزان بتته طتتور غیرمستتتقیم از طریتتق پدانتت 

سازمانی و آموزشی اس . تفتاوت جنستیتی بتا توجته بته 

درگیری خود گتزارش نشتده است . نتتایج نشتان داد اته 

های ایفی  یادگیری و درگیتری ای بین حوزهارتبا  ویژه

هتای دوره متوستطه وجتود آموزان در اس رفتاری دان 

 دارد.

( در پژوهشتتی تحتت  عنتتوان 2014ستتوارمن و همکتتاران )

دانشتجویان  رضتای  ستم  به یادگیری و ددهییا ایفی 

نشتان دادنتد اته درک  اندونزی در بزرگ دانشگاه ی  در

دانشجویان از ایفی  یاددهی و یادگیری در سطح متوسط 

اس . براستا  و رضای  دانشجویان نیز در سطح متوسط 

آمار استنباطی، مشخص شد اه در درک ایفی  آمتوزش 

دوره مطالعتته و رشتتته و یتتادگیری در متتورد جنستتی ، 

چنتین در تحصیلی تفاوت وجود دارد. به طور مشتابه، هتم

رضای  دانشتجویان براستا  جنستی ، دوره تحصتیلی و 

رشته تحصیلی تفاوت وجتود داشت . تحلیت  همبستتگی 

نشتتان داد اتته درک دانشتتجویان از ایفیتت  یتتاددهی و 

  یادگیری با رضایتمندی آنهتا رابطته مثبت  دارد. استمی 

 شتیوه دو اثترات در پژوهشی تح  عنوان مقایسه( 2013)

ادراک  و اتارایی روی بر تلفیقی یادگیری و چهره به چهره

نشتان داد اته  نیوزیلنتد اوالند، در متوسطه آموزاندان 

ها در مورد هر مورد از اار ارزیتابی هی  تفاوتی بین اس 

هتا در با این حال، تفاوت در بین اس  شده مشاهده نشد.

ها از یادگیری، اتصال، لذت بتردن و پشتتیبانی از ندرک آ

های مربو  به تأثیر آموزش بتا نگرانی  معلمان وجود دارد.

هتا واسطه فناوری ممکن اس  تا حدودی توسط این یافته

ااه  یابد. در حالی اه جابجتایی معلتم از مراتز فراینتد 

یادگیری ممکن اس  برای معلمان ناراحت  اننتده باشتد، 

دن ی  محیط غنی از یتادگیری آنسیتن ممکتن فراهم ار

 آموزان داشته باشد.اس  مزایای مثبتی برای دان 

 در آن را توانتایی تلفیقتی آمتوزش قتوت نقتا  از یکتی

 طریتق از در  اس  از خارج یادگیری محیط گسترش

 هتایمهارت دانند.می باال شناختی سطح هایمهارت رشد

 را خسقیت  و قتادیانت تفکتر توانتایی باال سطح شناختی

 و مستأله حت  تفحتص، و تحقیتق باعث و آورندفراهم می

 موارد به عنای  (. با2011شود )فیشر می اطسعات ترای 

پاست  بته ایتن ستؤال اته آیتا  پی در حاضر پژوه  فوق،

یادستپاری  -تدریس به شیوه تلفیقی بر ایفیت  یتادگیری

گتتری انگیتتزش در آمتتوزش عتتالی دانشتتجویان بتتا میتتانجی

انشگاه آزاد اسسمی استان مازندران برآمده تأثیر داد. لتذا د

های پتژوه  بته صتورت زیتر با توجه به موارد فوق سؤال

 گردد ارائه می

 -تدریس به شیوه تلفیقی بتر ایفیت  یتادگیری .1

یادستتپاری دانشتتجویان از دیتتد استتاتید دانشتتگاه آزاد 

 اسسمی مازندران تأثیر دارد؟
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انگیتزش یتادگیری تدریس به شیوه تلفیقی بتر  .2

دانشتتجویان از دیتتد استتاتید  دانشتتگاه آزاد استتسمی 

 مازندران تأثیر دارد؟

 -تدریس به شیوه تلفیقی بتر ایفیت  یتادگیری .3

گتتری انگیتتزش یتتادگیری یادستتپاری بتتا میتتانجی

دانشجویان در آموزش عالی از دیتد استاتید دانشتگاه 

 آزاد اسسمی مازندران تأثیر دارد؟

نتی بتر تتأثیر  بکتارگیری توان متدلی مبآیا می .4

 -تتتدریس بتته شتتیوه تلفیقتتی بتتر ایفیتت  یتتادگیری

یادستتپاری دانشتتجویان بتتا نقتت  میتتانجی انگیتتزش 

 یادگیری دانشجویان ارائه داد؟

درجه تناس  متدل بتا هتدف تتأثیر  بکتارگیری  .5

 -تتتدریس بتته شتتیوه تلفیقتتی بتتر ایفیتت  یتتادگیری

یادستتپاری دانشتتجویان بتتا نقتت  میتتانجی انگیتتزش 

 انشجویان چقدر اس ؟یادگیری د

 روش اار

، روش گتردآوری هتدف اتاربردیاز نظتر ر ضتحا پژوه 

از نوع پیمایشی است .  توصیفی اطسعات میدانی و ماهی 

 و علمی هیئ  اعضای شام  آماری جامعه پژوه  این در

در سال  استان مازندران اسسمی آزاد التدریس دانشگاهحق

-دانشتگاهدر  افراد این نفر بودنداه 201به تعداد  99-98

های آزاد اسسمی شرق استان مازنتدران شتام  واحتدهای 

 ،با توجه به حجم جامعه .بودند نکا و بهشهر مشغول به اار

-نمونته روشو بتا مورگان ارجسی و با استفاده از جدول 

نفر  132 جنسی  حس  نسبی بر ایگیری تصادفی طبقه

بتزار محقتق جهت  ا .انتخاب شتدندحجم نمونه به عنوان 

پژوه  از سه پرسشنامه محقتق ستاخته استتفاده نمتود. 

تلفیقتی  توستط محقتق  شتیوه پرسشنامه اول تدریس بته

 از حاصت  مبنتایی نظریته متدل بتر استا  تدوین شد اه

مؤلفته  4ستؤال و 15شود. اه شام  می ساخته هامصاحبه

 پرسشتنامه استخراج شده اس . به این صورت اه محتوای

محتور،  محتور، فراگیتر )یتادگیری هتایمؤلفه در برگیرنده

 است . پرسشتنامه دوم ایفیت  محور و مستتقیم( تعاملی

یادستپاری  توستط محقتق طراحتی شتد. و بتر  -یادگیری

سؤال شناسایی و ساخته شتد  41اسا  چهارچوب نظری 

هتا استتخراج بندی تحلی  ااتشتافی مؤلفتهو بعد از دسته

 ابی، انتختابیتارزش و ها شام  )سنج اند اه مؤلفهشده

-اتس  یادگیری، مدیری  فناوری، راهبرد اهداف، انتخاب

باشتتد. پرسشتتنامه ستتوم انگیتتزش داری و یادستتپاری( متتی

ستؤال  18توسط محقق تتدوین شتد اته دارای  یادگیری 

بوده و ابعاد آن از طریق تحلی  ااتشافی شناسایی شتده و 

 در هتدف، خوداارآمتدی گیتریسه خرده مقیا  )جهت 

بیرونی( استخراج شده است .  گذاریت و ارزشمهار اس 

ها توسط متخصصتان و خبرگتان پرسشنامه پایایی و روایی

 پایتتایی متتذاور پتتژوه  شتتد اتته در تائیتتد ایتتن رشتتته

 )تتدریس بته ارونباخ آلفای ضری  اسا  بر هاپرسشنامه

و  89/0یادستپاری  -یتادگیری ، ایفی 90/0تلفیقی شیوه

پتژوه  بتا  نیت. در ادآمت دس  درصد( به 81/0انگیزش 

را  رهتایاه تعامت  متغ قیهای تحقبه اهداف و سؤال توجه

 آمتار هتا درجهت  تجزیته و تحلیت  داده .انتدیم یبررس

استنباطی ابتدا با تحلیت  عتاملی ااتشتافی بته استتخراج 

هتتا پرداختتته شتتد و بتتا استتتفاده از تحلیتت  عتتاملی مؤلفتته

  و سپس تأییدتأییدی روایی سازه مورد سنج  قرار گرف

 -هتای اولمتوگروفبا محاسبه متغیرهای تحقیق از آزمون

 Spssافتزار بتودن از نترم اسمیرنوف برای بررستی نرمتال

استفاده شد، و جه  بررسی مدل مفهومی تحقیتق نیتز از 

 استفاده شده اس . plsافزار نرم

 هایافته

یافته های جمعی  شتناختی نشتان داد اته بیشتترین     

درصد( و امترین فراوانی  5/73ه داترا با )فراوانی مربو  ب

 6/57باشتد. درصد( متی 5/26مرو  به اارشناسی ارشد )

درصد نیز مترد بودنتد.  4/42درصد از شرا  اننده زن و 

باشد سال می 45-50بیشترین فراوانی مربو  به بازه سنی

باشد. بیشترین فراوانتی مربتو  درصد از ا  می 8/25اه 

باشتد اته نفتر  متی 49ستال  5-10 به بازه سابقه خدم 

باشد. جهت  بررستی ستؤال اصتلی درصد از ا  می 1/37

پتتژوه   تتتأثیر تتتدریس بتته شتتیوه تلفیقتتی بتتر ایفیتت  

گتری انگیتزش یتادگیری یادسپاری بتا میتانجی -یادگیری



 478                                                                                                                          زدییدرون چالی و تقوایی رضی 

 1400، تابستان 2ارهشم، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

دانشجویان از دیتد استاتید دانشتگاه آزاد استسمی استتان 

ی قرار گرفتته مازندران ابتدا ابعاد شیوه تلفیقی مورد بررس

 شد. 

 تلفیقی تدریس ابعاد اکتشافی عاملی تحلیل  در سؤاالت واریانس تبیین درصد و عاملی . بار1 جدول

Table 1: Factor load and the percentage of variance explained by questions in exploratory factor analysis 

of integrated teaching dimensions 
 الفای کرونباخ درصد واریانس مقدار ویژه بار عاملی  السؤ مؤلفه

 یادگیری محور

5 
های یادگیری در امر استفاده اصل سازماندهی فعالیت

 آموزش
900/0 

672/6 483/44 941/0 

 866/0 استفاده از اصل اشتراک تجارب  در امر آموزش 12

11 
استفاده از اصل کاربرد موضووعات عللوی در امور 

 آموزش
863/0 

9 
های یادگیری در امور استفاده از اصل برابری فرصت

 آموزش
816/0 

6 
های یوادگیری استفاده از اصل مشخص بودن فعالیت

 در امر آموزش
721/0 

 تعاملی محور

 875/0 استفاده  از اصل تعامالت در امر آموزش 3

537/2 914/16 907/0 

 853/0 ر امر آموزشاستفاده از اصل دریافت بازخورد د 4

 803/0 استفاده از اصل یادگیری مشارکتی در امر آموزش 2

8 
استفاده از اصل درگیر شدن در فرایند یوادگیری در 

 امر آموزش
779/0 

 مستقیم

14 
استفاده از اصل استفاده از فناوری بوه عنووان یو  

 فرصت یادگیری
888/0 

695/1 300/11 891/0 
 876/0 اصل بارش مغزی در امر آموزش استفاده از 10

 840/0 های تصویری در امر آموزشاستفاده از اصل فایل 15

 فراگیر محور

7 
ها  در امر ها و قوتاستفاده از اصل دنبال کردن ضعف

 آموزش
942/0 

 901/0 های فردی در امر آموزشتوجه به اصل  تفاوت 1 900/0 257/9 388/1

13 
های ارتبوایی در امور از اصل رشد مهارت استفاده

 آموزش
876/0 

شتاخص شناستایی  15از مجمتوع دهد نشان می 1جدول 

مؤلفه استخراج شده اس . مؤلفه )یادگیری محتور،  4شده 

تعاملی محور، آموزش مستقیم و فراگیر محور(، اه درصتد 

 باشد. درصد می 95/81تبیین تجمعی واریانس برابر با 

 

 یادسپاری –بار عاملی و درصد تبیین واریانس سؤاالت در  تحلیل عاملی اکتشافی کیفیت  یادگیری  .2جدول

Table 2: Factor load and the percentage of variance explained by questions in exploratory factor analysis 

of learning quality - memorization 

 ویژه مقدار بار عاملی سؤال مؤلفه
درصوووود 

 واریانس

الفوووووای 

 کرونباخ

ش
رز
و ا
ش 
نج
س

ی
یاب

 

 901/0 های درسیکیفیت تدریس در برنامه 9

432/11 882/27 945/0 

 893/0 استانداردهایی که  دانشجویان برای دریافت پاداش انتظار دارند، 8

 882/0 های افراد فارغ التحصیلها و توانلندیکسب رضایت کارفرماها از قابلیت 28

 828/0 کنندگان خارجی بر برنامههای بررسیتأثیر گزارش 22

 815/0 های اموزشی جانبیکیفیت تدریس برای برنامه 15
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 808/0 رود رعایت کنندکه انتظار میآگاهی دانشجویان از استاندادهایی 18

 791/0 اندگذرانده که این دوره رافراهم شدن شرایط استخدام برای دانشجویانی 25

 776/0 ها از سوی دانشجویانامکان اتلام برنامه 24

21 
علل کردن به استانداردهای برنامه توسط دانشجویان مشارکت کننده در این 

 های دیگرکننده در مکانبرنامه در مقایسه با دانشجویان مشارکت
741/0 

 678/0 طالعه خودهای مکسب رضایت دانشجویان از برنامه 23

ف
دا
اه
ب 
خا
انت

 

 839/0 هاهای دانشجویان در کل  به اجرا برنامهتحقیقات و فعالیت 6

041/7 173/17 911/0 

 808/0 هاانعکاس ماموریت سازمان توسط برنامه 1

 764/0 آگاهی دانشجویان از اهداف برنامه درسی 3

 713/0 آشناییت  با اهداف برنامه 2

 710/0 کسب اهداف برنامه 20

 709/0 های تدریس  با اهداف برنامهانطباق روش 7

 645/0 های ارزیابی با اهداف برنامهانطباق روش 17

 570/0 موفقیت دانشجویان برای استخدام شدن در حوزه تخصصی خود 26

ی
ور
فنا
ب 
خا
انت

 

 811/0 شارکت کنندهآموزان مهای تدریس، با دانشانتطباق روش 10

148/3 678/7 888/0 

 781/0 تامین تجهیزات تخصصی 13

 770/0 هابروز بودن برنامه 5

 752/0 استفاده از فناوری ایالعات و ارتبایات  فرایند تدریس 34

 745/0 های مورد نیازسطح تامین کتاب 14

 676/0 زشیهای آمومشارکت دانشجویان در یراحی برنامه 27

 585/0 های فعال در تدریسهای روز و روشاستفاده از  تکنولوِی 35

 540/0 های فراخور درک مخایبین در تدریساستفاده از فناوری 36

ی
یر
دگ
 یا
رد
هب
را

 

 857/0 های آموزشیمحور بودن برنامهدانایی 4

625/2 403/0 890/0 

 843/0 دانشجویان توسعه در  تدریس و یادگیری فعال 30

 815/0 های قابل انتقالارزیابی رسلی از مهارت 19

 758/0 تأثیری در اشتیاق دانشجویان به فراگیری مطالب درسی 31

 648/0 دانشجویان به فراگیری مطالب درسی دهیخودنظم 33

 621/0 رشد مهارت دانشجویان 32
 

س
ال
 ک
ت
ری
دی
م

ی
ار
د

 
 866/0 سرعت دادن بازخورد  اصلی به دانشجویان 12

0773/2 056/5 892/0 
 851/0 هاآموزان درباره کار آندادن بازخورد به دانش 11

 828/0 سوق دانشجویان، به سلت مرزهای دانش 29

 806/0 های ویژهآموزان از نظر برگزاری کالسحلایت از  دانش 16

ی
ار
سپ
اد
ی

 

 654/0 از روش تلفیقی در  بازیافت بهتر  ایالعات ر استفاده 40

280/1 122/3 886/0 

 569/0 استفاده از روش تلفیقی در عللکرد بهتر دانشجویان 37

 537/0 مدت دراز حافظه از ایالعات یادآوری به روش تلفیقی در توانایی 41

 516/0 حافظه دانشجویان از استفاده از روش تلفیقی در رضایت  38

 513/0 کاربردان و ایالعات استفاده از روش تلفیقی در کسب بهتر 39

شتاخص شناستایی  41از مجمتوع دهد نشان می 2جدول 

مؤلفته استتخراج شتده است . مؤلفته )ستنج  و  6شده 

ارزشیابی، انتخاب هدف، انتخاب فناوری، راهبرد یادگیری، 

بیتتین داری و یادستتپاری(. اتته درصتتد تمتتدیری  اتتس 

 باشد. درصد می 315/67تجمعی واریانس برابر با 
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 یادسپاری –هلزمان  ابعاد تدریس تلفیقی  بر کیفیت یادگیری بینی کنندگیبررسی  نقش پیش .3جدول 

Table 3: Investigating the role of simultaneous predictors of the dimensions of integrated teaching in the 

quality of learning-memorization 

 بینمتغیرهای پیش RSE R2 مالک
Wald test ورد پارامترآبر T-TEST 

 T df P انحراف معیار ضریب مدل df P آماره

ی 
یر
دگ
 یا
ت
یفی
ک

– 
ی
ار
سپ
اد
ی

 

547/6 6765/0 

 /000 127 424/11 730/4 047/54 - - - ثابت

 /000 127 402/5 346/0 870/1 /000 1 185/29 یادگیری محور

 /000 127 475/8 261/0 218/2 /000 1 83/71 تعاملی محور

 /000 127 239/11 205/0 312/2 /000 1 326/126 مستقیم

 /000 127 371/4 295/0 293/1 /000 1 107/19 فراگیر محور

بتا استتفاده  05/0دهد در سطح خطای نشان می 3جدول 

یس تلفیقی بطتور همزمتان بتا بین ابعاد تدراز آزمون والد 

درصتد یادستپاری  رابطته وجتود دارد  –ایفی  یتادگیری

یادستپاری  -ایفی  یادگیریتبیین واریانس متغیر وابسته 

 -تعتالی محتور -یادگیری تلفیقی )یادگیری محتور ابعاد با

درصد بتوده  65/67مستقیم و فراگیر محور( بطور همزمان 

ضترای  دهتد متینشتان  Tنتایج آزمتون  چنین هم اس .

یتادگیری تلفیقتی )یتادگیری  بتین ابعتادمتغیرهای پتی 

    متدل بتاقی مستقیم و فراگیر محتور(  -تعالی محور -محور

 –بتترای ایفیتت  یتتادگیریلتتذا متتدل برازشتتی  .مانتتدمتتی

 -بتین یتادگیری محتورمتغیرهای پی  یادسپاری  بر پایه

 مستتتقیم و فراگیتتر محتتور( تحتت  بتتراورد -تعتتالی محتتور

و در نهایت   باشتدون نیرومند به صتورت زیتر متیرگرسی

 الگوی مدل مفهومی آن مورد بررسی قرار گرف 

 

 
 یادسپاری -در مدل تأییدتأییدی ارتباط بین تدریس تلفیقی با کیفیت یادگیری T. مقادیر پایه 1شکل

Figure 1. Basic values of T in the confirmatory model of the relationship between integrated teaching and 

learning-memorization quality 

نیز نمایان اس  تمامی ضترای   1طور اه در  شک  نهما

باشتتد و متتدل دار متتیمستتیر تأییدتأییتتدی متتدل معنتتی

تأییدتأییدی مؤید وجتود ارتبتا  بتین تتدریس بته شتیوه 

یادسپاری دانشجویان از دیتد  -تلفیقی بر ایفی  یادگیری

د دانشگاه ازاد استسمی مازنتدران تتأثیر دارد. جهت  اساتی

سؤال پنجم پژوه   بررسی تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی 

بر انگیزش یادگیری دانشجویان از دید اساتید دانشگاه آزاد 

اسسمی ابتدا بررسی ارتبا  بتین ابعتاد شتیوه تلفیقتی بتا 

انگیزش یادگیری  مورد بررسی قرار گرف  اه نتایج بیانگر 

ارتبا  مثب  و معنادار بین هتر یت  از ابعتاد تتدریس بته 

شیوه تلفیقی  با انگیتزش یتادگیری و نیتز ابعتاد آن بتوده 

اس . ارتبا  بین تدریس به شیوه تلفیقی در حالت  التی 

 شده اس .  864/0انگیزش یادگیری برابر 

 گیریبحث و نتیجه

گتری انگیتزش ها نشتان داد اته نقت  میتانجییافته     

یری در رابطه بین روش تدریس تلفیقتی بتر ایفیت  یادگ
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چنین نتایج بیانگر تأثیر مثب  دار اس . همیادگیری معنی

یادسپاری و  –تدریس به شیوه تلفیقی بر ایفی  یادگیری

چنین انگیتزش دانشتجویان بتوده است . عتسوه بتر آن هم

بیانگر تأثیر مثب  تدریس بته شتیوه تلفیقتی بتر ایفیت  

گتری انگیتزش یتادگیری اری بتا میتانجییادسپ -یادگیری

دانشجویان در آموزش عالی بوده اس . در نهای  بتا توجته 

تتوان چنین پیشتینه تحقیقتات متیبه نتایج پژوه  و هم

گتری گف  مدلی  تلفیقی با ایفی  یاگیری و بتا میتانجی

تتوان گفت  انگیزش تحصیلی ارائه شده اس .  بنابراین می

اثربخشی روی ایفی  یادگیری این شیوه یادگیری قابلی  

چنتین ارتقتای انگیتزش یادسپاری و انگیزش را دارد و هم

یادسپاری را  -ای ایفی  یادگیریتواند به شک  واسطهمی

نیز تقوی  اند. در مورد بررستی درجته تناست  متدل بتا 

هدف تأثیر بکارگیری تدریس به شیوه تلفیقی بتر ایفیت  

گتری انگیتزش یانجییادسپاری دانشجویان با م -یادگیری

هتای یادگیری دانشجویان نیز در بررستی بتراورد شتاخص

شتاخص و  92/0تطبیقتی برابتر  مدل، شتاخص برازنتدگی

چنتین بتا هتم شتده است . 91/0برابر  برازش اصس  شده

نیز متدل مفهتومی   Plsافزاراجرای مدل ساختاری در نرم

تحقیق تأیید شده اس  و شاخص نیکویی برازش برابتر بتا 

به دس  آمده اه مطلوبی  نیکویی برازش را نشتان  58/0

 3/0داد بنابراین تح  شاخص باال بودن مقدار اه باالتر از 

بتوده  90/0تطبیقی اه بتاالتر از  برازندگی بوده و شاخص

توان مناسب  متدل برازشتی را در حتد مطلتوب تلقتی می

توان گف  مدل به دس  آمده بتا هتدف نمود. بنابراین می

کتتارگیری تتتدریس بتته شتتیوه تلفیقتتی بتتر ایفیتت  تتتأثیر ب

گتری انگیتزش یادسپاری دانشجویان با میانجی -یادگیری

این یافته با نتایج  یادگیری دانشجویان متناس  بوده اس .

، استتتفیجانی (1398) پورآتشتتتی و هتتتای زمتتتانیپژوه 

تتترک و همکتتاران  (،1395)و جایرونتتد  جواتتار(، 1397)

(، لین و 2019نایباهو ) و ک، نادا(1393) (، مقامی1395)

-(، راتتی2017(، گتتودمن و همکتتاران )2018همکتتاران )

( 2014(، سوارمن و همکتاران )2015ویرتانن و همکاران )

 همسوس .( 2013) و اسمی 

توان گف  اه آموزش تلفیقتی بتا در تبیین این نتایج می 

های دانشجومحور و ایجاد بستر مناس  جه  اجرای روش

ای متناستت ، زمینتته تثبیتت  و افتتزای  هتتانجتتام فعالی 

شتده را فتراهم انتد. لتذا تتأثیر ماندگاری مفاهیم آموخته

رویکرد آموزش تلفیقی بر یادسپاری دانشجویان قاب  دفاع 

 پیشترف و  انگیتزه افتزای  اهمی  به توجه باخواهد بود. 

هتای مثبت  دانشجویان به منظور ایجتاد تجربته تحصیلی

به دست  آمتده از ایتن تحقیتق  یادگیری و بر اسا  نتایج

ریتزان آموزشتی بتا شود اه مسئولین و برنامهپیشنهاد می

استفاده از این روش یادگیری تشویق و در تدوین محتوای 

های تلفیقی باشد اقدام درسی اه متضمن استفاده از روش

های فناوری نوین در آموزش و نمایند. با توجه به پیشرف 

شتود در آموزش پیشتنهاد متی هاسودمندی استفاده از آن

های بیشتری در زمینه اثرات اوتاه مدت و بلند اه بررسی

شتناختی مختلت  مدت آنها بر یادگیری و متغیرهای روان

 به توجه با چنینهممرتبط با یادگیری آموزش انجام شود. 

دانشتجویان بته  تحصیلی پیشرف و  انگیزه افزای  اهمی 

ادگیری و براستا  نتتایج منظور ایجاد تجربه های مثب  ی

شود اه مستئولین به دس  آمده از این تحقیق توصیه می

ریزان آموزشی بتا استتفاده از ایتن روش یتادگیری و برنامه

تشویق و در تدوین محتوای درسی اه متضمن استفاده از 

هایی در های تلفیقی باشد اقدام نمایند. انجام پژوه روش

یرش استتادان بترای زمینه میزان آمتادگی و نگترش و پتذ

های نوین آموزش و یتادگیری نیازستنجی استفاده از شیوه

هتای آموزشتی تکمیلتی در زمینه چگونگی برگتزاری دوره

شتود. از آنجتا اته معلمتان متا ها نیز پیشنهاد میبرای آن

های نوین آمتوزش دارنتد و رویکترد آشنایی اندای با روش

 ستته شتناختهطور شایآموزش به شیوه تلفیقی در ایران به

وپرورش بایتد بترای شده نیس ، مستئولین نظتام آمتوزش

خدم  مربتو  بته ایتن های ضتمنها و اارگاهاجرای دوره

هتتا ریزی دقیقتتی بتته عمتت  آورنتتد. پژوه روش را برنامتته

حاای از آن اس  اه موفقی  آموزش به شیوه تلفیقتی در 

های تدریس گرو استفاده از زمان اس  برای اجرای روش

هتا گونه روشاگیر محور اس . لذا آشنایی معلمان با اینفر
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هتای هتا و اارگاهی  نیاز اساسی اس  اته بایتد در اس 

خدم  به آن پاسخی درختور داده شتود. طراحتی و ضمن

انتتتدازی یتتت  پایگتتتاه اینترنتتتتی معتبتتتر بتتترای بتتته راه

استفاده در آمتوزش گذاری محتوای آموزشی قاب  اشتراک

تواند ام  شایانی به معلمانی نمایتد می به شیوه تلفیقی 

منتد گردنتد. چگتونگی اند از این روش نتوین بهرهاه مای 

هتای اننتدگان در برنامتهتعامست برقرار شده بین شترا 

آموزشی  نیز از اهمی  بسیاری برخوردار اس  و پیشتنهاد  

شتود تحقیقتاتی در زمینته بررستی ایفیت  تعتامست می

 های یادگیری تلفیقی انجام شود.دانشجویان در برنامه
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 با دانشجویان یادسپاری -یادگیری ایفی  بر تلفیقی شیوه به تدریس حاضر تعیین تأثیر پژوه  هدف چکیده 

ی، روش پتژوه  از نظتر هتدف اتاربردایتن  مدل بتود. ارائه منظوربه مازندران تاناس در انگیزش گریمیانجی

 الیته اعضتایشتام  نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری و از  گردآوری اطسعات میدانی

ستتفاده از اته بتا انفتر بودنتد،  201به تعداد  استان مازندران اسسمی آزاد التدریس دانشگاهحق و علمی هیئ 

 عنتواننفتر بته 132ای نسبی )بر حس  جنستی ( تصادفی طبقه یرگیروش نمونهو جدول ارجسی و مورگان 

 ایفیت  تلفیقی، شیوه به تدریس ساخته های محققها پرسشنامهداده یگردآورابزار . شدند انتخاب نمونه حجم

 تأییتد متورد متخصصان و خبرگتان توسط اهاین پرسشنامه روایی انگیزش یادگیری بود. و یادسپاری -یادگیری

 -یتادگیری ، ایفیت 90/0 برابتر تلفیقتی شتیوه بته تدریسارونباخ ) یآلفا  یضرطریق از  ییایپا گرف ، قرار

از  زیتن هاداده  یتحلتجزیه و  یبرا .محاسبه گردید( درصد 81/0برابر  انگیزش یادگیری و 89/0برابر  یادسپاری

استفاده ااتشافی  عاملی تحلی  جه  آزمون plsو  Spss یافزارهااستفاده از نرمبا ی و استنباط یفیتوص بخ 

یادستپاری دانشتجویان  -وجود ارتبا  بین تدریس به شیوه تلفیقی بر ایفی  یتادگیری نشان داد اه جیشد. نتا

دگیری تأیید شد. همچنین مدل تأییدتأییدی مؤید وجود ارتبا  بین تدریس به شتیوه تلفیقتی بتر انگیتزش یتا

به دس  آمده اه مطلوبی  نیکویی بترازش را نشتان داد.  58/0دانشجویان بود. و شاخص نیکویی برازش برابر با 

 توان مناسب  مدل برازشی را در حد مطلوب تلقی نمود. بنابراین می

 

 .یادسپاری، انگیزش یادگیری -تدریس به شیوه تلفیقی، ایفی  یادگیری واژگان الیدی 
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