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Abstract 
Introduction: In modern education and training, thinking has a special place and 
critical thinking as a level of thinking can be taught and nurtured. One of the 
results of developing critical thinking is thoughtful curiosity, objectivity, breadth 
of thought (open-mindedness), flexibility, reasonable skepticism, wise honesty, 
methodicality, persistence, and perseverance when trying to resolve disputes and 
being determined. In today's era, the necessity of dealing with critical thinking in 
education has been emphasized to respond to the rapid changes in the 
environment. Therefore, this research aims to examine the role of blended 
education in the critical thinking of sixth-grade girl students. 
Method: The research method used in this research is the control group method 
with pre-test - post-test, which is part of the semi-experimental methods. The 
statistical population is all 300 female students of the 6th grade of an elementary 
school in district 15 of Tehran, 32 of whom were selected using available and 
targeted sampling; 16 people were randomly selected as the control group and 16 
people as the experimental group. The research design is a pre-test and post-test 
design with a control group. The first observation was by performing a pre-test 
and the second was by performing a post-test. It should be mentioned that the 
experimental group received a total of 5 hours of blended training for 6 sessions 
(50 minutes each session). Furthermore, it can be mentioned that the research 
collection tool is Ritex's (2003) critical thinking questionnaire, whose validity has 
been approved by expert professors and its reliability has been reported by 
Cronbach's alpha coefficient of 0.80. 
Results: The findings showed that the average scores of critical thinking group 
membership of students in the experimental group and the control group have a 
statistically significant difference (P<0.01). In other words, the students who were 
in the experimental group under blended training had an increase in the amount 
of critical thinking compared to the control group who were not under training. 
Discussion and Conclusion: The present study showed that blended learning 
plays an effective role in strengthening students' critical thinking. 
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 ده ی چک 
اي دارد و تفکر انتقادي به عنوان سطحی از تفکر   ـژه یو گـاه یجا  دنیشـیو اند  شـهیاند ن،ینـو   ـتیو ترب  میدر  تعلـ  مقدمه:

ــــت. از نتا ــرورش اســ فکر   یگستردگ ،ییگرا  نتیع  شمندانه،یاند  يکنجکاو ،يپرورش تفکر انتقاد  جیقابل آمــوزش و پ
ــک گرا ،يری(ذهن باز)، انعطاف پذ ــداقت   ییش ــار خردمندانه،معقول، ص ــمند بودن،  پافش ــتقامت به هنگام   يروش و اس

 براي آموزش در انتقادي تفکر به پرداختن ـضرورت حاـضر عـصر . درحل مـشاجرات و مـصمم بودن اـست  ي  تالش برا
اســت، لذا هدف از انجام تحقیق حاضــر بررســی نقش آموزش   گرفته قرار مورد تأکید محیط ســریع تغییرات به پاســخ

 دختر پایه ي ششم است. آموزانترکیبی برتفکر انتقادي دانش

اده   تحقیق  روش  روش: ــتـف ــده   اسـ ا  کنترل   گروه   پژوهش، روش  این  در  شــ  جزء  کـه  بوده   آزمونپس  -  آزمونپیش  ـب
  15  منطقه  ابتدایی  شــشــم  پایه ي آموزان دختردانش  يکلیه حاضــر  تحقیق  آماري اســت. جامعه  آزمایشــی  هاي نیمهروش
  16  که شد؛  انتخاب  نفر   32هدفمند  صورتبه   و دسترس گیري درنمونه  روش باشد که بامی نفر  300  تعداد  به  تهران شهر
  پیش   تحقیق، طرح  شــدند، طرح  انتخاب  تصــادفی  بصــورت آزمایش گروه   عنوان  به نفر  16 و  کنترل  گروه   عنوان  به نفر

  تســت  پس یک اجراي  با  آن  دومین و  تســت پیش اجراي  با  مشــاهده   نخســتین.  اســت  کنترل   گروه  با آزمونپس  و آزمون
ــت که، .  بود ــه  6 مدت  به آزمایش گروه   قابل ذکراس ــه( جلس ــاعت  5  جمعاً) دقیقه  50هرجلس   را  ترکیبی  آموزش متغیر س

اره کرد.  کردند دریافت نامه تفکر  تحقیق  گردآوري  ابزار  درادامه می توان اـش ـش که    باـشدمی)2003(  ریتکس انتقادي پرـس
 است.  شده  گزارش  80/0  کرونباخ آلفاي ضریب  وسیله روایی آن مورد تایید اساتید متخصص و پایایی آن به

در گروه آزمایش با گروه   یافته ها نشـــان داد که میانگین نمرات عضـــویت گروهی تفکر انتقادي دانش آموزان   نتایج:
ــطح ( ) تـفاوت  معـناداري دارد. به عـبارت دیگر دانش آموزانی که در گروه آزمایش P>01/0کنترل از نظر آماري در سـ

وزش ترکیبی قرار داشــتند در مقایســه با گروه کنترل که تحت آموزش قرار نداشــتند ، افزایش در میزان تفکر  تحت آم
 انتقادي داشته اند.

ــان داد ـکه ،    بـحث و نتیـجه گیري: ــر نشـ نقش   آموزاندانش  يتفکر انتـقادتقوـیت  بر  یبیآموزش ترکپژوهش ـحاضـ
 موثري ایفا می کند.
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 مقدمه  
چشمگیر   پیشرفت  و  جهان  فعلی  شرایط  به  توجه  با 

خصوص    تکنولوژي به  مختلف  و  هاي  ارتباطات  تکنولوژي 
تربیت   و  تعلیم  که  شود  تصور  چنین  است  ممکن  اطالعات 

می کاربران صرفاً  تربیت  و  بکارگیري  بر  خاص  بطور  بایست 
 .براي استفاده مناسب از این تکنولوژي تمرکز کند

درگیري   تواند  می  آموزشی  هاي  فناوري  میان  این  در 
ا کاربست  دانش آموزان با موضوعات درسی را تسهیل کند. لذ

ابعاد مهم تدریس   از  یکی  آموزشی در کالس درس  فناوري 
موفق است.این مسئله سبب شده است محققان زیادي ابعاد  
که   است  دلیل  بدان  این  کنند.  بررسی  را  کاربستی  چنین 
افزایش یادگیري دانش آموزان در زمان  کاربست فناوري به 

 .]13[کمتر و اثربخش تر شدن فرایند تدریس کمک می کند
ژي در  وداشتن و استفاده از این تکنول  راما صرف در اختیا 

راهگشاي انسان امروز و آینده نخواهد ،  دنیاي تعلیم و تربیت
بود. در دنیاي فعلی، موضوع اساسی، تربیت انسانهایی است  

بیان خوب  با دکه  شدن  روبرو  براي  فراگیران  امروزه  یشند. 
اي  باید به طور فزایندهو یکم   انگیز قرن بیستتحوالت شگفت 

گیري مناسب و حل مسائل  هاي تفکر را براي تصمیممهارت
 پیچیده جامعه کسب کنند. 

  و   متنوع  ابزارهاي  بکارگیري  با   ترکیبی  آموزش
  کمی  توسعه  و  کیفیت  بهبود  در  سعی،  پیشرفته  هايفناوري

  بعد   در.  دارد  افقی  و  عمودي  بعد  دو   در  آموزشی  فعالیتهاي
  در  آموزشی  کمک  وسایل  ابعاد  و  دامنه  سترشگ  بر  سعی   افقی

  وسایل   این   بهینه  ترکیب  با   که  ايگونه  دارد، به  آموزش  فرایند
 مساله  عمق  به  عمودي  بعد  در .  شود  حاصل   کیفیت  باالترین 
 اینکه  پردازد و می  آموزشی  مواد  بهتر  درك   چگونگی  و  آموزش

  و   مطالب  بهتر  درك  به  زمانهایی  چه  در  هایی تکنیک   چه
  تمام  مانند  که  پیداست  ناگفته  شود.می  منجر  بهینه  آموزش

  کاهش  نیز  روش   این  اساسی   و   اولیه  آموزش، هدف   روشهاي
  نظر   به  چنین.  ] 7[  هاستخروجی  کیفیت  بردن   باال   و  هزینه

  و  سیستمی  رویکرد  از  ترکیبی، تلفیقی  آموزش  که  رسد  می
  که  است  معنی  بدان  این.  است  آموزش  به  اقتضایی   نگرش
  به  کل   یک   عنوان  به  اجزا  تمامی   میان   ارتباط  به  توجه  ضمن

نتیجه،   بهترین  تحقق  راستاي  در  ابزار  این  کارگیري  به  شرایط
 .شوداي میویژه توجه

نگرش راه"اقتضایی،    در  کارها    " یک  دادن  انجام  براي 
ندارد   به .وجود  چیزي  «هر  شعار  بر  مدیریتی  نگرش  این 

مدیریت    سه متغیر مهمو    تموقعیت بستگی دارد » استوار اس 
 :اقتضائی عبارتنداز

 الزامات خارجی (محیط)؛  -1
 فنون و فن آوري به کار رفته؛   -2

 افراد و کارکنان مجموعه آموزشی.  -3
یک    قالبرهیافت سیستمی با درنظر گرفتن سازمان در  

مجموعه واحد، به شناخت ” خرده سیستم ها ” ، ” سیستم  
اصلی ” و ” ابر سیستم پیچیده محیط بر سازمان ” کمک می  

برنامه    .کند کارهاي  گرفتن  نظر  در  با  میتوان  ترتیب  بدین 
ریزي شده و کارهاي انجام شده توسط هر خرده سیستم از  

سازمان   هاي  فعالیت  بهبود  براي  سازمان،  کلی  در  سیستم 
کرد اقدام  آن  مأموریت  تحقق  نگرش    .مسیر  سیستمی در 

اجزاي  سازمان مثابه سیستم هایی هستند که  به  در آها  نها 
تعامل با یکدیگر و محیط قرار داردند. همچنین در این نظریه 

اجتماعی» نیز مطرح می    -سازمان به عنوان سیستمی «فنی
تند و  شود که جنبه فنی آن ابزارها، ماشین ها و وسایل هس

و   سازمان  درون  در  کارکنان  روابط  بیانگر  اجتماعی  جنبه 
 .انتظارات کارکنان و مدیران است

عالی  آموزش  مراکز  و  نگرش   مدارس  و  رویکرد  از  باید 
ترکیبی در تدوین استراتژي هاي خود استفاده نمایند    آموزش

تا بتوانند محتواي آموزشی مناسب و درست را در چارچوبی  
گیرند.   کار  به  افراد  براي  مناسب  زمان  در   آموزش بهینه 

به   که  است  آموزشی  مواد  گانه  چند  اجزاء  شامل  ترکیبی 
  منظور تکمیل، ارتقا و بکارگیري رفتارهاي یاد گرفته شده در

ترکیبی ممکن است   آموزشهاي  رود. برنامهاعضاء به کار می
از یادگیري باشد،    در برگیرنده شکل ابزارهاي متنوعی  و  ها 

کالس هاي مجازي، کالس هاي واقعی، استفاده از نرم    مانند:
افزار هاي کمکی در فرایند آموزش، شیوه هاي خود بهبودي، 

سیستم وب،  بر  مبتنی  آموزشی  هاي  ادوره  لکترونیک هاي 
سیستم   و  وظایف  با  کار  محیط  ترکیب  عملکرد،  پشتیبان 

دانش.  می  مدیریت  کلی  طور  آموزشبه  ترکیبی    توان گفت 
  لذا آموزش  .]11[  کند رویدادهاي متنوع را با هم ترکیب می

  آمیخته نیز نامیده  یا  هایبرید  آموزش  عنوان  تحت   که  ترکیبی
  الکترونیکی  یادگیري  اندیشمندانه  ادغام  عنوان  به  شود، رامی

 . ]13[اند کرده تعریف چهره) به (چهرهسنتی  یادگیري و
لزوم   و  انتقادي  تفکر  اهمیت  به  توجه  با  دیگر  سوي  از 
پژوهش   این  آموزان، در  آموزش و تقویت آن در بین دانش 

تفکر    تعیین شد. محوري دیگر ریمتغتفکر انتقادي به عنوان 
دل، هدفمند و اثرگذار، منطقی و  انتقادي تفکري است مست

مبتنی بر پیامد که به روش علمی به بررسی و تجزیه و تحلیل  
دانش   پردازد.اگر  می  در دسترس  اطالعات  و  نظرات  تمامی 
عمیق،   هاي  دیدگاه  کنند  استفاده  انتقادي  تفکر  از  آموزان 
واضح و روشنی کسب می کنند، نسبت به رویدادها عالقمند  

ولی را برمی گزینند و منصفانه عمل می  شوند، روش قابل قب
 . ] 8[کنند و به راه حل هاي دیگران توجه می کنند
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منظم   و  فعال  فرایند  از،  است  عبارت  انتقادي  تفکر 
انعکاس و   ارزیابی، تجزیه و تحلیل و  ارتباطات، حل مسئله، 
بازتابی که همه آن ها به صورت جداگانه و در کل، به پرورش 

تص از  پشتیبانی  متمرکز  درك،  عمل  راهنماي  و  گیري  میم 
وابسته  انتقادي  تفکر  آموزش  به  فناوري  قدرت  است. 

. تفکّر انتقادي درصدد استدالل در باالترین سطح  ]17[است
زندگی   براي  دارند  انتقادي  تفکّر  که  افرادي  است.  کیفیّت 
خود   تمایالت  قدرت  کاهش  همدالنه،  و  منطقی  عقالنی، 

دائما و جامعه محور،  قادرند    محورانه  آنها  تالش هستند.  در 
تواناییهاي استدالل کردن را در برابر بی منطقی ها، تعصّبات،  

 .]19[سوگیریها، تحریف ها تابوها و نفع شخصی بهبود بخشند
هدف تفکر انتقادي آن است که فرد نظرات، اطالعات و  
منابع فراهم کننده اطالعات را ارزیابی نموده و بطور منسجم 

کند  بخشیده، با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط  و منطقی نظم 
و نیز منابع دیگر را در نظر گرفته و مفاهیم ضمنی را مورد  

 . ]15[دهد ارزیابی قرار 
تفکر انتقادي به منزلۀ یک مهارت اساسی براي بطور کلی  

شود مشارکت عاقالنه در یک جامعۀ دموکراتیک شناخته می
مهارت مورد نیاز است که بیشتر  و در دنیاي مُدرن امروز یک 

به عنوان توانایی افراد براي به چالش کشیدن تفکراتشان درك  
شود، این توانایی مستلزم آن است که آنها معیارهاي خود  می

را براي تجزیه، تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش دهند و  
براي گسترش  استانداردها  از آن معیارها و  به صورت عادي 

تفکر کنندکیفیت  استفاده  قضاوتی    .اتشان  انتقادي،  تفکر 
هدفمند است که از راه تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استنباط به 

 .]5[رسدنتیجه می
راه از  موفقیکی  آموزش  اساسی  آن    هاي  انتقادي  تفکر 

اي تدریجی تفکر شاگردان زمان به شیوه است که به طور هم 
  تفکر   هاي جدیدیوهها در ایجاد شسؤال قرار گیرد و از آن   مورد

شود به   در  .حمایت  انتقادي  تفکر  آموزش  ابتدایی  مراحل 
آموزان با  شاگردان، معلم مجرب از درگیري بیش از حد دانش

می اجتناب  پیچیده  به موارد  را  خود  توجه  عوض  در  ورزد. 
ها، مفاهیم،  هاي بنیادي رشتۀ مربوط، مانند واژهآموزش قالب

راهدها معطوف میمشکالت و روش به تهیۀ  هاي کلی  ارد و 
سازمان زمینه  براي  آن  در  پرسش  و  مربوط  دانش  دهی 

 .]13[پردازدمی
به ترکیبی  آموزش  که  رسد  می  نظر  به    طرق  چنین 

دربین می  مختلف تفکرانتقادي  گسترش  موجب  تواند 
کهدانش شود.  افزایش   عوامل  این  از  برخی  آموزان    شامل 

فرصت  تعامالت چندگانه  انسانی،  همکاري،  هاي  ارتباطات، 
انعطاف  کنترل  و   تعامالت آموزش،    در  پذیري  یادگیري، 

 از  این، برخی بر دیگر است. عالوه منابع و محتوا به دسترسی

  تواننمی و برخوردارند زیادي پیچیدگی   از هاي عملیفعالیت
  آموزش   فراگیران  به  درس  کالس   در  حضوري  صورت  به  را  آنها
 گونه  این  که  آوردمی  فراهم  را  امکان  این  ترکیبی  یادگیري  داد؛

  با   تا  نمود  سازي  شبیه  کامپیوتري  محیط  در  را  ها فعالیت
 آموزش   فراگیران  به  را  موضوع  این  کمتر  ریسک  و   هزینه، زمان 

 . ]19[داد
تصمیمتوانایی زدن  هاي  دست  براي  تجربیات به  گیري 

عناصر  جدید و تجسم امکانات فراتر از تجربیات آنی شخص، از  
شاگردانی قادر به تفکر  .آیندمهم تفکر انتقادي به حساب می

از   را  خود  برداشت  و  تصور  بتوانند  که  بود  خواهند  انتقادي 
هاي  واقعیت دست کم به طور موقت کنار بگذارند و به واقعیت

]. این همان انتقال از تجربۀ عینی  3جایگزین دیگر بیندیشند[
 .تبه درك یا فهم امور انتزاعی اس

یادگیري  نظریه  فرایند  در  به شاگردان  پردازان شناختی، 
نگرند؛ کسانی که  کنندگان فعال اطالعات میهمچون پردازش 

وجوي اطالعات  کنند و براي حل مسائل به جستتجربه می
پردازند، در ساختار ذهن خود آنچه را که براي حل مسائل می

جاي این    گیرند و بهدهند به کار میجدید مفید تشخیص می
فعاالنه   گیرند  قرار  محیط  تأثیر  تحت  انفعالی  طور  به  که 

کنند. به همین دلیل،  پوشی میانتخاب، تمرین، توجه یا چشم
ترین عوامل  گرایان موقعیت یادگیري را یکی از مهمشناخت

یادگیري می فراشناختی، دانش  .داننددر فرایند  آموز از دید 
نظارتی   خود  ذهنی  فرایند  بر  و  باید  باشد  داشته  فعال 

از این ]  5[  هاي ذهنی خود را تنظیم و بازسازي کندفعالیت
رو در  پژوهش حاضر در جلسات آموزشی از محتوایی بهره 
برده شد که پتانسیل و بالقوه گی بیشتري براي پرورش تفکر 

بود.   را دارا  تفکّر انتقادي   ي برگیرنده پژوهش در و کتاب 
 بر مبتنی کلیدي ایده هاي و اساسی هاي مهارت و مفاهیم

 براي است فرصتی از این رو   است تعقّل و تفکّر و منش روش
 اساس بر  کودکان تعقّل و تفکّر  منش  و روش  گیري  شکل

 را خویش افکار رهگذر این  از تا آنان خدادادي فطرت
کنند   طی را کمال مراحل فطرت  از زنگارزدایی با و ساماندهی

(  پژوهش  یج نتا   .]6[ م  )1391حریري  از    دهد ینشان  که 
ها واحد  کل  دوره    يمجموع  ششم  پژوهش  و  تفکر  کتاب 

فعال  334واحد شامل    750که    ییابتدا پرسش  یتواحد    ، و 
ف  276 ان  یلم واحد  و    114یمیشن،و  داستان  متن    26واحد 

%  73  77.5  یعنیواحد آن    583باشد که    یم  یرواحد تصاو
  ي تفکر انتقاد  ي ها  تمهار  ي کتاب دارا  يدرصد از کل واحدها

ا  یم م  ینباشد که  از حد متوسط  باالتر  و    ی مقدار مطلوب 
ا مهارت ها    یبه تمام  یکسانبه صورت    ینب  ینباشد که در 

 .]4[توجه نشده است
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رشد    ژان پیاژه،کودکانِ  شناختیِ  رشدِنظریه مراحل ِطبق   
  بندي می  در چهار مرحله زیر تقسیمذهنی کودك و نوجوان 

دوره دوم:مرحله تفکر ،حرکتی  -مرحله حسی:دوره اول  :شود
محسوس،عملیاتی  پیش عملیات  سوم:مرحله  دوره  ،دوره 

صوري عملیات  تفکر  ]14[چهارم:مرحله  پرورش  ظرفیت   .
  انتزاعی   عملیات  دوره  الخصوص  علی  و  آخر  دوره  انتقادي در دو

 براي  مناسب  محیطی  نیازمند  در کودك فراهم آمده است و
  زی. ما ناست  محوري خود حالت و خارج شدن از فکري رشد
 ی بیآموزش ترک  تاثیر  یبه بررس  میدرصدد هست  قیتحق  نیدر ا

 .میآموزان بپردازدانش يتفکر انتقاد بر
دختر  دانش  يبرو  قیتحق  نیا  ششمآموزان  ي   پایه 
پ 15منطقه    ییابتدا تهران  اجرا    ادهیشهر  میو  و  توان  شد 

 شکل مطرح کرد که  نیرا به ا قیتحق اصلی مسئله
آموزان دانش  يتفکر انتقاد  زانیدر م  یبیآموزش ترک   ایآ-

ابتدا  هیپا و همچنین سوال هاي فرعی    دارد؟  ریتاث  ییششم 
 تحقیق به شرح ذیل می باشد: 

آموزان پایه  آموزش ترکیبی در میزان خالقیت دانش  آیا  -
 تدایی تاثیر دارد؟ ي ششم اب

آموزش ترکیبی در میزان بلوغ شناختی و بالندگی      آیا  -
 آموزان پایه ي ششم ابتدایی تاثیر دارد؟دانش
و درگیري ذهنی    آیا   - تعهد  میزان  در  ترکیبی  آموزش 
 آموزان پایه ي ششم ابتدایی تاثیر دارد؟دانش

 شیوه اجرا
به انجام    1399-1400پژوهش حاضر در سال تحصیلی  

و   است  تحقرسیده  ا  قیروش  در  پژوهش،    نیاستفاده شده 
پ  با  آزمون بوده که جزء  پس  -  آزمونشیروش گروه کنترل 

 شرح به اجرا شیوه  و مراحل   است  یشیآزما  مهین  يهاروش
 :است  زیر

جامعه  انتخاب اول: گام   حاضر  تحقیق  آماري  گروه: 
  15  منطقه  ابتدایی   ششم   پایه ي  آموزان دختردانش  يکلیه
گیري نمونه  روش  باشد که بامی  نفر  300  تعداد  به  تهران  شهر

  که   شدند؛   انتخاب  نفر   32هدفمند   به صورت  و  دسترس  در
  آزمایش   گروه  عنوان  به  نفر  16  و  کنترل  گروه  عنوان  به  نفر  16

 شدند.  انتخاب تصادفی بصورت
دانش  براي  توجیهی  جلسه مداخله  شروع  از  قبل دوم: گام
راجع آنها به و گرفت صورت آموزان  روش به توضیحاتی 

 .شد انجام آن اجراي شیوه و آموزش ترکیبی
 تفکر پرسشنامه آموزشی، مداخله از قبل  سوم: گام

آزمایش   گروه دو هر در پیش آزمون عنوان به انتقادي ریتکس
 .شد اجرا کنترل و

 
 ابتدایی ششم پایه پژوهش و تفکر کتاب  چهارم: گام
 تفکر شد. کتاب درسی گرفته نظر در آموزش براي و انتخاب

درس از آن    6است که   فصل چهار شامل ششم پایه پژوهش و
جهت تدریس انتخاب شدند و طرح درس هابر اساس کتاب  

 راهنماي تفکر و پژوهش پایه ي ششم طراحی شدند. 
آموزش ترکیبی  روش پژوهشی  طرح این در  پنجم: گام 

جلسه   6 طی پژوهش، و رتفک  درس در (ایستگاه چرخشی)
  .شد اجرا براي گروه آزمایشساعت)،  5دقیقه اي(جمعا  50

 آموز دانش،  (ایستگاه چرخشی)  در شیوة آموزش ترکیبی
در  ساعت  طول  در   اغلب آموزش   واقعی  مدارس  مدرسه، 

مورد بیند.  می بسیار  ابتدایی  مدارس  در  معموال  روش  این 
 . توجه و استفاده قرار می گیرد

هاي  مدل،   این  در بخش  به  را  یادگیري  فرایند  مدرس 
تقسیم   کندمختلف  کار  می  آموزش،  چون  هایی  بخش   .

فیدبک   دریافت  و  انفرادي  تمرین  خانه،  در  تمرین  گروهی، 
مدل، یکی از بخش    این  در  یادگیري از طرف فراگیر.(بازخورد)  

هاي نام برده به صورت مجازي آموزش داده می شود و سایر  
ورت چهره به چهره در کالس حضوري آموزش  بخش ها به ص

 .  ]10[داده می شوند  
  ساعت   طول  گروه آزمایش در  آموزاندر این پژوهش دانش

آموزش چهره به چهره دیدند و    مدرسه دقیقه در  25مدرسه،  
ها بخش  از  آموزشیکی  مدت    ي  طریق دقیقه    25به  از 

  محتواي تولید شده از طریق پیام  یادگیري آنالین اجرا شد. 
اپلیکیشن شاد و در مقطعی از زمان از طریق اسکاي روم و  
پیام رسان واتس اپ در اختیار آنان قرار داده می شد. محتواي 
تولید شده شامل تدریس معلم و فیلمبرداري از تدریس معلم  
و  آموزشی  انیمیشن  آموزشی،  کانال  در  آن  دادن  قرار  و 

افزارهاي  از نرمهاي آموزشی بود. تولید محتوا با استفاده  فیلم
اختیار   در  و  بوده  پوینت  پاور  الین،  استوري  مانند  مختلف 

آموزان قرار داده می شد تا پیش از شروع کالس مشاهده  دانش
بود و در آنها    يفرد  فیانجام تکالها،  تیاز فعال  یبخشکنند.  

  يهادستورالعمل   يآموزان خواسته شد تا پس از اجرااز دانش
کنند.    يبارگذار فیرا در بخش تکال  ش یکار خو  جۀیخاص، نت
 بود.  یو مشارکت ی به شکل گروهها، تیاز فعال يگریدستۀ د

به موازات گروه آزمایش، گروه کنترل نیز همان محتواي 
چهره به چهره به مدت   گروه آزمایش را در مدرسه به صورت

 دقیقه آموزش دیدند.  50
انتقادي  تفکر  راستاي  در  آموزش هایی که  به  ادامه،  در 

شود:  آموزان اقدام گردید در ذیل به آن اشاره  میدانش
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 همکاران و  معصومه عسگري مجره                                               آموزان دختر پایه ي ششم ابتداییتاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه هاي تفکر انتقادي دانش

 )1395. محتواي آموزش تفکر انتقادي براساس کتاب راهنماي معلم تفکر و پژوهش پایه ششم (1جدول 

 جلسات
عنوان  
 فّعالیت

 محتواي آموزش  مضمون  آموزشی هاي مهارت 

 اول
روش 

 آوري گرد
 اطّالعات 

 پرسشگري، تحلیل،
 تشخیص  استدالل،

 گردآوري روش
 اطّالعات 

 پژوهش(روش
 گردآوري
 اطّالعات)

 ههاي شیو . تشخیص2ها  شباهت و ها تفاوت  شناسایی  و مسئله . تحلیل1
 دقیق و صحیح زبان از . استفاده3پرسش   هر براي اطّالعات  گردآوري مناسب
 و خود ایده هاي کشیدن چالش به و . ارزیابی4خود  نظرات  توضیح براي

 دیگران

 دوم 
 طرح
 سؤال

 پژوهش

 تحلیل، پرسشگري،
 قضاوت استدالل،

 

 پژوهش
مسئله   تشخیص و مناسب شهاي پرس . طرح2ها  شباهت ها، تفاوت  . شناسایی1

 به و . ارزیابی4خود  نظرات  توضیح براي دقیق و صحیح زبان از . استفاده3
 دیگران  و خود ایده هاي کشیدن چالش

 سوم 
 مردم

 پسندها

 مسئله، تشخیص
 ریزي، برنامه تحلیل،

 ، اطّالعات  گردآوري
 تصمیم استدالل،

 مسئله  گیري، حل

پژوهش،روش گردآوري 
اطّالعات (مصاحبه، 

کتبی یا   نظرسنجی
 الکترونیکی) 

 و منابع تشخیص و . شناسایی2مسئله   تشخیص و مناسب پرسشهاي . طرح1
 براي ریزي . برنامه3 )نظرسنجی ( اطّالعات  گردآوري مناسب ه هاي شیو

 براي ها اندوخته و اطّالعات  روي بر . کار4خود  سؤاالت  پاسخ به دستیابی
 زبان از  . استفاده6ها  یافته از گیري نتیجه و . استنباط5معلوم  به مجهول تبدیل

 و معنا . استخراج7خود  هاي تصمیم و ها ایده توضیح براي دقیق و صحیح
 . به8خود  یادگیري  چگونگی هاي راه شناسایی و خود تجارب  از مفهوم
 حلّ در  دیگران با همفکري و وگو گفت  آداب  و اجتماعی هاي مهارت  کارگیري

 و مشکالت  مسائل

 
 چهارم

 خط آخر
فرضیه  مشاهده،
 استدالل  سازي،

 معلول و علّت

. فرضیه  2ها  رابطه و ها شباهت ها، تفاوت  شناسایی و ها پدیده . بررسی1
 زبان از . استفاده3خود  تجارب  از استفاده با وقایع وقوع علّت درباره سازي
 کشیدن چالش به و . ارزیابی4خود  افکار و ایده ها توضیح براي دقیق و صحیح

 دیگران و خود ایده هاي

 پنجم
 کجا ما

 هستیم؟
 

 تجسّم، مشاهده،
 استدالل 

 تحلیل توانایی . پرورش1
 جایگاه از آگاهی و موقعیت
. 2آفرینش نظام در خود

 و فکري، فضایل ارتقاي
 هاي وگو گفت آداب  توسعه

 جمعی 

 و ها شباهت ها، تفاوت  شناسایی و ها پدیده . بررسی1انتظارات عملکردي: 
. 3خود  افکار و ایده ها توضیح براي دقیق و صحیح زبان  از . استفاده2ها  رابطه

 تلقی  طرز . روشن سازي4دیگران  و خود ایده هاي کشیدن چالش به و ارزیابی
 تجارب  از مفهوم و معنا . استخراج5آفرینش  نظام در خود جایگاه نسبت خود

 خود 

 ششم
تپه 

 کوچک 

 قضاوت  تخیّل،
 شواهد، براساس

 استدالل 

 حقارت  و خودشناسی، تکبّر
 

 . بررسی2ها  رابطه و ها شباهت ها، تفاوت  شناسایی و ها پدیده . بررسی1
 از . استفاده3ها) خود  ظرفیت عالیق، نیازها، توانایی ها، (صفات، هاي ویژگی

 چالش به و . ارزیابی4خود  افکار و هها اید توضیح براي دقیق و صحیح زبان
 تجارب خودمواد از مفهوم و معنا . استخراج 5دیگران  و خود ه هاي اید کشیدن
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 از .استفاده3پرسش  هر براي اطّالعات  گردآوري مناسب ههاي شیو . تشخیص2ها  شباهت و ها تفاوت  شناسایی و مسئله . تحلیل1انتظارات عملکردي: • 
 دیگران و خود ایده هاي کشیدن چالش به و .ارزیابی4خود  نظرات  توضیح براي دقیق و صحیح زبان

 اجرا:  فرایند •
 فعالیت ها در کالس چهره به چهره  •

o این در خود هاي پرسش و کنند مطالعه را اطّالعات  گردآوري هاي روش  به ، راجع» مطالعه براي « بخش در  درسی کتاب  متن بخواهید آموزان دانش از 
 را آنها ابهام و دهید پاسخ اطّالعات  گردآوري هاي روش درخصوص آنها پرسشهاي به آموزان دانش جانب از پرسش طرح صورت  در. کنند مطرح را باره
 .کنید رفع

o خود پاسخ فردي صورت  به می کنید. استفاده اطّالعات  گردآوري هاي روش از یک کدام از کتاب  جدول سؤاالت  به دادن پاسخ براي کردیم سؤال آنها از 
 .کردند مشخّص سؤال هر مقابل  در زدن  عالمت با را

o کردند اصالح را خود پاسخهاي نیاز صورت  در و گذاشتند میان  در گروه اعضاي با را شده زده عالمت موارد گرفتند. قرار خود گروه در آموزان دانش. 
o چرا؟ و اند کرده انتخاب  را گزینه پرسیدیم کدام گروه ها از و کردیم مطرح کالس در را جدول سؤاالت  از تعدادي گروهی، کار از بعد  

 اجرایی:   هاي توصیه 
o اطّالعات  از استفاده با ها پرسش از دیگري تعداد پاسخ مشاهده، از  اطّالعات حاصل از استفاده با ها پرسش از تعدادي پاسخ شود می مشاهده جدول در 

 بیشتر ها پرسش از برخی  براي پاسخگویی به البته آید. می دست به مکتوب  منابع به مراجعه از حاصل اطّالعات  از استفاده با مابقی و از نظرسنجی حاصل
شود.  زده عالمت خانه یک از بیشتر است ممکن  پرسش ها از برخی در که یادآوري کردیم آموزان دانش به را نکته این بنابراین، .دارد وجود روش یک از

 .است آموزان دانش توسط اطّالعات  گردآوري روش مناسب ترین انتخاب  صحیح درباره استدالل مهم
o  نفره تقسیم کردیم و براي پاسخ برخی سئواالت از آن ها خواستیم ابتدا به صورت انفرادي فکر کنند سپس نظرات خود را   4دانش آموزان را به گروه هاي

 در گروه هایشان مطرح کنند و سرگروه ها نظرات اعضاي گروه ها را جمع بندي و به سایر همکالسی هایشان منتقل کنند. 
 مجازي کالس فعالیت هاي •
 فعالیت هاي قبل از کالس مجازي:  •

o شده و در گروه کالسی   تهیه درسی محتواي درباره معلم توضیحات  دقیقه) از 8تولید شده (با استفاده از استوري الین به مدت  آموزشی فیلم
 موجود در اپلیکیشن شاد بارگذاري شد. 

 :مجازي فعالیت هاي حین کالس •
روشنگري   تا بپرسند مطالب مطرح شده دارند درباره ابهامی یا اگر سؤالی خواست دانش آموزان از سپس داشت، درس محتواي بر کلی مروري یک ابتدا آموزگار

 .کند
سپس در و  در گروه کالسی در اپلیکیشن شاد، لینک سواالت جدول روش هاي جمع آوري اطالعات را ارسال کرده تا دانش آموزان پاسخ خود را انتخاب کرده

 «گفتگوي صوتی» درباره علت انتخاب روش ها به بحث و تبادل نظر پرداختیم. 

)  گیرياندازه(  مشاهده   مورد   بار  دو  گروه  هرگام ششم:  
مشاهده همانطور که پیش از این اشاره   گرفت. نخستین  قرار
پس    یک  اجراي  با  آن  دومین  و  آزمون  پیش  اجراي  با  شد

 . بود آزمون

 هاي پژوهشابزار گردآوري داده
 دانش انتقادي تفکر سنجش تحقیق، جهت  گردآوري  ابزار
تفکر  آموزان، (آزمون)   1ریتکس  انتقادي  پرسشنامه 

)CTDA()2003  ( باشد. می  آماري  جامعه  بین  در  آن  توزیع  و 
 ابزار یک  )2003( ریکتس انتقادي تفکر  به  گرایش پرسشنامه

تفکر تمایل میزان که  است گزارشی خود می  را  نقادانه به 
  .سنجد

ساخته   ریتکس  توسط  انتقادي  تفکر  آزمون  اصلی  فرم 
تفکرانتقادي به  گرایش  پرسشنامه  است.   ریتکس شده 

)2003(   ) فاسیون  تفکرانتقادي  مقیاس  ) 1990براساس 
 2پنفیلد و رود مور، پس از آنکه مقیاس این .ساخته شده است

    
1 Ricketts 
2 Moor & Ruod & Penfild 

 گرایش درباره پرسشنامه مهمی و متفاوت نتایج به )2003(
( نقادانه تفکر به  طراحی یافتند، دست )CCTDIکالیفرنیا 

 و تأثیرگذارتر کوتاهتر، یک مقیاس کرد سعی شد. ریکتس
 کند. تهیه پایاتر

 مقیاس، زیر سه و عبارت  33 داراي پرسشنامه این
(عبارت) و   9 شناختی و بالندگی بلوغ (عبارت)،  1  1خالقیت

 ) 2010(  3یون سفااست.   (عبارت)  13ذهنی تعهد و درگیري
هاي تفسیر دارد که تفکر انتقادي شامل مهارتبیان می.  ]9[

کردن، تجزیه و تحلیل کردن، ارزیابی کردن، توضیح و تشریح،  
پرسشنامه مذکور بین هر دو    .  استخودتنظیمی و استنباط  

 گروه کنترل و گروه آزمایش تقسیم شد. 
 
 
 
 

3 facion 
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 همکاران و  معصومه عسگري مجره                                               آموزان دختر پایه ي ششم ابتداییتاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه هاي تفکر انتقادي دانش

 پرسشنامه مؤلفه هاي. 1جدول
 گویه ها مقیاس 

 2،12،15،19،23،30،31،32،33 و بالندگی شناختی بلوغ

 1،5،7،11،14،17،24،25،26،28،29 خالقیت

 3،4،6،8،9،10،13،16،18،20،21،22،27 تعهد و درگیري ذهنی

 پژوهشهاي در که است استاندارد ابزار یک پرسشنامه این
براساس   آزمودنی  .است شده تائید  آن روایی و  پایایی مختلف

اي 5مقیاس     کامال تا    0  =مخالفم    کامالاز  لیکرت    درجه 
 با هریک از  را  میزان مخالفت یا موافقت خود،   5  موافقم = 

 گوید. به آن پاسخ میو  کندمی عبارات مشخص 
گذاري پرسشنامه این در بر شرح بدین نمره   اساس است: 

مخالفم   ،1مخالفم =   از (کامال  لیکرت طیف درجه اي 5 مقیاس
= نظري ،2=   =   ، ۳ندارم  ).   5 موافقم= الکام و4موافقم 

( نینهمچ )  2،12،15،19،23،30،31،32،33سؤاالت 
 .است شده انجام معکوس به صورت  نمره گذاري  ،پرسشنامه

 روایی و پایایی پرسشنامه
 گرایش پرسشنامه هنجاریابی منظور  به )2003( ریکتس

 دوم دانشجویان سال از نفر 60 روي بر را آن انتقادي تفکر به
 پرسشنامه کل براي پایانی ضریب  .کرد اجرا  کشاورزي رشته

 بلوغ ،79/0 مقیاس هاي خالقیت زیر از یک هر براي و 86/0
 گردید. گروهی حاصل 89/0ذهنی درگیري و 57/0شناختی

 به عالوه کردند، تائید را مقیاس صوري این روایی اساتید از
 )1990( فاسیون  اصلی کار مبناي بر مقیاس این ازآنجاییکه 

 .می شود تائید نیز آن سازه شده، روایی تهیه
 صوري اعتبار مطالعهاي در )1392( همکاران و مهر پاك

پرسشنامه پایایی کردند. همچنین تائید را مقیاس این  این 
 و 68/0 پرسشنامه کل براي کرونباخ آلفاي ضریب بهوسیله

شناختی ،64/0 خالقیت مقیاس زیر براي  و 76/0 بلوغ 
 .است شده گزارش 72/0 ذهنی درگیري

 مؤلفه هاي و انتقادي تفکر کرونباخ آلفاي ضرایب جدول . 2 جدول

 ) ) 1392(  همکاران و مهر پاك( آن
 مؤلفه  پایایی

 0/ 64 خالقیت
 0/ 76  شناختی بلوغ

 0/ 72 ذهنی درگیري
 0/ 68 انتقادي  تفکر به گرایش

را   مقیاس این پایانی ضریب ) 1393( دریکوندي همچنین
 و ایزدیفرد پرسشنامه    توسط این کرد. پایایی گزارش 91/0

 کرونباخ آلفاي ضریب وسیله به )1389( آشتیانی سپاسی
 براي و 59/0دختر براي آزمودنی هاي و 94/0 نمونه کل براي

 .است شده گزارش 92/0پسر آزمودنی هاي
 پژوهش در روایی آوردن دست به براي )1387( بیابانگرد

ها  بین همبستگی ضرایب خود آزمودنی  هاي   دو در نمره 
آزمودنیها  کل براي مجدد، آزمون و اولیه آزمون یعنی نوبت

)077/0r=،( آزمودنی هاي دختر )88/0r =( آزمودنیهاي و 
 نتیجه در است، بخش رضایت که آورد بدست ) = 67/0rپسر(

 .است برخوردار  روایی خوبی از

 هاي پژوهشیافته
نتایج حاصل از تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و بر       

هاي پژوهش ارایه شده است. همچنین پاسخ به اساس فرضیه 
) به  α=  05/0هاي پژوهشی با استفاده از سطح آلفاي (فرضیه 

عنوان مقدار خطاي مورد قبول براي معناداري در نظر گرفته 
داده  پژوهش  این  در  است.  با  شده  شده   آوري  جمع  هاي 

تحلیل می شود و از روش    26نسخه    spssافزار  استفاده از نرم
آمار   است.  شده  استفاده  استنباطی  و  توصیفی  آمار  آماري، 
توصیفی شامل تهیه جداول، رسم نمودار، محاسبه میانگین و  
تحلیل   شامل  نیز  استنباطی  آمار  و  استاندارد  انحراف 

 .کوواریانس می باشد
 اي توصیفی یافته ه

 بررسی وضعیت نرمال بودن
باتوجه به جداول ذیل در هر دو گروه آزمایش و کنترل 

هم    رها یمتغ  ی دگیو کش  -3و    3متغیرها بین    چولگی تمامی
نرمال شدن    دیی تا  يبرا  یشرط کاف  نیاست بنابرا  -5و    5  نیب

 ریمتغ  کیها در  پاسخ  ی پراکندگ  ار یرا دارند. ستون انحراف مع
به مقاد دهدیرا نشان م  باتوجه   ن یحد و کمتر  نیشتریب  ری . 
تمام تع  رها یمتغیحد،  رنج  ها  نیی در  پرسشنامه  در    يشده 

 .رندمربوطه قرار دا
داده توزیع  بودن  نرمال  ارزیابی  سطح  مالك  مقدار  ها، 

داري کمتر  معناداري است. در صورتی که مقدار سطح معنی
خطاي   سطح  داده  05/0از  نمیها  باشد،  اگر  نرمال  و  باشد 

از سطح خطاي  مقدار سطح معنی بیشتر  باشد،    05/0داري 
داده میتوزیع  نرمال  دلیل  ها  به  نیز  ذیل  جدول  در  باشد. 

از سطح خطاي  بزرگتر بودن مقدار سطح معنی  05/0داري 
 شود. تائید می هاو نرمال بودن داده H0فرض 
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 نگین و انحراف استاندارد متغییرهاي تحقیق . میا2جدول 

 متغیر 
 گروه کنترل 

 انحراف معیار  بیشترین نمره  کمترین نمره  چولکی کشیدگی میانگین

 خالقیت
 3/ 18 21 12 931/0 887/0 29/ 25 آزمون پیش

 3/ 32 19 8 1/ 33 941/0 31/ 91 آزمون پس

 بالندگی
 2/ 20 23 7 776/0 647/0 19/ 11 آزمون پیش

 3/ 42 22 11 891/0 732/0 24/ 57 آزمون پس

 تعهد
 2/ 22 19 9 772/0 541/0 29/ 36 آزمون پیش

 2/ 36 23 15 739/0 674/0 34/ 37 آزمون پس

 بررسی و تحلیل سوال ها 
  يبر تفکر انتقاد   یبی آموزش ترک ای آ  پرسش اصلی: 

 
 دارد؟   ریدانش آموزان تأث

 مطالعه يها در گروهآزمون تفکر انتقادي دانش آموزان آزمون و پس هاي پیش . میانگین 3جدول 

 متغیراصلی  آزمون 

 گروههاي مطالعه 

 کنترل  آزمایش 

 انحرا ف معیار  میانگین انحرا ف معیار  میانگین

 12/38 104/88 8/33 97/50 تفکر انتقادي پیش آزمون 

 14/09 106/56 11/90 120/38 تفکر انتقادي پس آزمون 

نشان دهنده میانگین و انحراف استاندارد نمره   3جدول  
هاي پیش آزمون و پس آزمون  تفکر انتقادي دانش آموزان 
که   دهد  می  نشان  فوق  .جدول  است  مطالعه  گروههاي  در 
انتقادي دانش آموزان در پس آزمون  میانگین نمرات  تفکر 

با گروه   آزمایش در مقایسه  آزمون در گروه  به پیش  نسبت 
و    کنترل بررسی  منظور  به  است.همچنین  داشته  افزایش 

 آزمون  پرسش اصلی پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس یک
 متغیره استفاده شد. 

 هاي  پس آزمون تفکر انتقادي نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  میانگین نمره. 4جدول 

 متغیر وابسته عوامل مؤثر
 درجه
 آزادي 

 میانگین 
 مجذورات

 ارزش 
F 

 اندازه اثر سطح معناداري
Eta 

 48/0 (**)001/0 572/26 506/2437 1 تفکر انتقادي  آزمون پیش

 52/0 (**)001/0 31/345 2875/271 1 تفکر انتقادي  عضویت گروهی

 05/0 معنا داري درسطح (*)و  01/0   معنا داري درسطح

 نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  میانگین نمره   4جدول  
در  آموزان   دانش  انتقادي  تفکر  متغیر  آزمون  پس  هاي  

هاي  پیش آزمون را نشان  گروههاي مطالعه با کنترل نمره
نمرات می میانگین  که  دهد  می  نشان  فوق  جدول  دهد. 

در گروه آزمایش   عضویت گروهی تفکر انتقادي دانش آموزان  
گرو (با  سطح  در  آماري  نظر  از  کنترل  تفاوت   P>01/0ه   (

شماره   جدول  مراجعه  با  دیگر  عبارت  به  دارد.   2معناداري 
مشاهده می شود که دانش آموزانی که در گروه آزمایش تحت 
گروه کنترل که   با  مقایسه  در  داشتند  قرار  ترکیبی  آموزش 

تحت آموزش قرار نداشتند ، افزایش در میزان تفکر انتقادي  
شته اند.به عبارت دیگر میانگین نمرات  تفکر انتقادي دانش  دا

آموزان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش  
در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشته است. همچنین اندازه 

درصد است ، که به   52اثر مربوط به عضویت گروهی برابر با  
آزم گروه  در  که  آموزانی  دانش  است  آن  تحت معنی  ایش 

گروه کنترل که   با  مقایسه  در  داشتند  قرار  ترکیبی  آموزش 
درصد افزایش    52تحت آموزش ترکیبی  قرار نداشتند تقریباً  

در نمرات تفکر انتقادي داشته اند.بنابراین در پاسخ به پرسش  
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انتقادي   تفکر  بر  ترکیبی  آموزش  که  گفت  توان  می  اصلی 
 دانش آموزان تأثیر دارد.

 
 

فرعی   ترک  ا یآیک:  سوال  بلوغ   یبیآموزش  بر 
 دارد؟  ر یدانش آموزان تأث  یو بالندگ  یشناخت

آزمون   از  پژوهش  یک  فرعی  سوال  آزمون   منظور  به 
 تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد. 

 آموزان آزمون بلوغ شناختی و بالندگی دانش آزمون و پس هاي پیش میانگین . 5جدول 

 متغیراصلی آزمون

 گروههاي مطالعه 

 کنترل  آزمایش

 انحرا ف معیار میانگین  انحرا ف معیار میانگین 

 91/3 13/24 31/2 50/22 بلوغ شناختی و بالندگی  پیش آزمون

 25/4 94/23 21/3 94/28 بلوغ شناختی و بالندگی  پس آزمون

نشان دهنده میانگین و انحراف استاندارد نمره   5جدول  
بالندگی   و  شناختی  بلوغ  آزمون   پس  و  آزمون  پیش  هاي 
دانش آموزان در گروههاي مطالعه است .جدول فوق نشان می  
دانش   بالندگی  و  شناختی  بلوغ  نمرات   میانگین  که  دهد 

آموزان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش  
مق به در  است.همچنین  داشته  افزایش  کنترل  گروه  با  ایسه 

منظور بررسی و آزمون  پرسش اصلی پژوهش از آزمون تحلیل 
 متغیره استفاده شد.  کوواریانس یک

 هاي  پس آزمون بلوغ شناختی و بالندگی  . نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  میانگین نمره6جدول

 متغیر وابسته مؤثرعوامل 
 درجه
 آزادي 

 میانگین 
 مجذورات

 ارزش 
F 

 اندازه اثر سطح معناداري
Eta 

 37/0 (**)001/0 227/17 709/158 1 بلوغ شناختی و بالندگی  آزمون پیش

 54/0 (**)001/0 635/33 870/309 1 بلوغ شناختی و بالندگی  عضویت گروهی

 05/0 معنا داري درسطح (*)و  01/0   معنا داري درسطح (**)

 نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  میانگین نمره  6جدول  
هاي  پس آزمون متغیر بلوغ شناختی و بالندگی دانش آموزان  

هاي  پیش آزمون را نشان  در گروههاي مطالعه با کنترل نمره
نمرات می میانگین  که  دهد  می  نشان  فوق  جدول  دهد. 
آموزان  عض بالندگی دانش  و  بلوغ شناختی  در   ویت گروهی 

) P>01/0گروه آزمایش با گروه کنترل ازنظر آماري در سطح (
تفاوت  معناداري دارد. به عبارت دیگر با مراجعه جدول شماره  

مشاهده می شود که دانش آموزانی که در گروه آزمایش    4
کنترل تحت آموزش ترکیبی قرار داشتند در مقایسه با گروه  

بلوغ  میزان  در  افزایش   ، نداشتند  قرار  آموزش  تحت  که 
شناختی و بالندگی داشته اند.به عبارت دیگر میانگین نمرات  
بلوغ شناختی و بالندگی دانش آموزان در پس آزمون نسبت 

به پیش آزمون در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  
مربوط   اثر  اندازه  همچنین  است.  داشته  عضویت  افزایش  به 

درصد است ، که به معنی آن است دانش    54گروهی برابر با  
قرار   ترکیبی  آموزش  تحت  آزمایش  گروه  در  که  آموزانی 

داشتند در مقایسه با گروه کنترل که تحت آموزش ترکیبی   
درصد افزایش در نمرات بلوغ شناختی   54قرار نداشتند تقریباً  

ه پرسش فرعی یک  و بالندگی داشته اند.بنابراین در پاسخ ب
می توان گفت که آموزش ترکیبی بر بلوغ شناختی و بالندگی  

 دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.
دوم: فرعی  ترک  ا یآ  سوال  خالق  یبیآموزش   ت یبر 

 دارد؟   ریدانش آموزان تأث
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 آزمون خالقیت  دانش آموزان آزمون و پس پیش هاي . میانگین 7جدول  

 متغیراصلی آزمون

 گروه هاي مطالعه

 کنترل  آزمایش

 انحرا ف معیار میانگین  انحرا ف معیار میانگین 

 73/4 37/36 67/3 50/33 خالقیت پیش آزمون

 25/5 31/37 97/4 75/41 خالقیت پس آزمون

نشان دهنده میانگین و انحراف استاندارد نمره   7جدول  
هاي پیش آزمون و پس آزمون  خالقیت  دانش آموزان در 
گروههاي مطالعه است .جدول فوق نشان می دهد که میانگین  
نمرات  خالقیت  دانش آموزان در پس آزمون نسبت به پیش  

افزایش   کنترل  گروه  با  مقایسه  در  آزمایش  گروه  در  آزمون 
شته است.همچنین به منظور بررسی و آزمون  پرسش اصلی  دا

 متغیره استفاده شد.  پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس یک

 هاي  پس آزمون خالقیت . نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  میانگین نمره8جدول 

 متغیر وابسته عوامل مؤثر
 درجه
 آزادي 

 میانگین 
 مجذورات

 ارزش 
F 

 اندازه اثر سطح معناداري
Eta 

 43/0 (**)001/0 204/22 159/340 1 خالقیت آزمون پیش

 43/0 (**)001/0 412/21 035/328 1 خالقیت عضویت گروهی

 05/0 معنا داري درسطح (*)و  01/0   معنا داري درسطح (**)

 کوواریانس مقایسه  میانگین نمره نتایج تحلیل    8جدول  
هاي  پس آزمون متغیر خالقیت  دانش آموزان  در گروههاي  

نمره کنترل  با  نشان می مطالعه  را  آزمون  پیش  دهد.  هاي  
جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمرات عضویت گروهی  

در گروه آزمایش با گروه کنترل ازنظر  خالقیت  دانش آموزان  
) تفاوت  معناداري دارد. به عبارت  P>01/0آماري در سطح (

مشاهده می شود که دانش    8دیگر با مراجعه جدول شماره  
قرار   ترکیبی  آموزش  تحت  آزمایش  گروه  در  که  آموزانی 
قرار  آموزش  تحت  که  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  داشتند 
نداشتند ، افزایش در میزان خالقیت  داشته اند.به عبارت دیگر  

خالقیت  دانش آموزان در پس آزمون نسبت    میانگین نمرات
به پیش آزمون در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  

عضویت   به  مربوط  اثر  اندازه  همچنین  است.  داشته  افزایش 
درصد است ، که به معنی آن است دانش    43گروهی برابر با  

قرار   ترکیبی  آموزش  تحت  آزمایش  گروه  در  که  آموزانی 
سه با گروه کنترل که تحت آموزش ترکیبی   داشتند در مقای

تقریباً   نداشتند  خالقیت    43قرار  نمرات  در  افزایش  درصد 
داشته اند.بنابراین در پاسخ به پرسش فرعی دو می توان گفت  
مثبت   تأثیر  آموزان  دانش  خالقیت   بر  ترکیبی  آموزش  که 

 دارد.
سوم: فرعی  ترک  ا یآ  سوال  و   یبیآموزش  تعهد  بر 

 دارد؟   ریدانش آموزان تأث  یذهن  يریدرگ

 آزمون تعهد و درگیري ذهنی  دانش آموزان آزمون و پس هاي پیش . میانگین 9جدول 

 متغیراصلی آزمون

 گروه هاي مطالعه

 کنترل  آزمایش

 انحرا ف معیار میانگین  انحرا ف معیار میانگین 

 73/4 37/36 67/3 50/33 تعهد و درگیري ذهنی  پیش آزمون

 25/5 31/37 97/4 75/41 تعهد و درگیري ذهنی  پس آزمون

نشان دهنده میانگین و انحراف استاندارد نمره   9جدول  
هاي پیش آزمون و پس آزمون  تعهد و درگیري ذهنی  دانش  

آموزان در گروههاي مطالعه است .جدول فوق نشان می دهد  
که میانگین نمرات  تعهد و درگیري ذهنی  دانش آموزان در 
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  پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش در مقایسه
با گروه کنترل افزایش داشته است.همچنین به منظور بررسی  

و آزمون  پرسش اصلی پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس 
 متغیره استفاده شد.  یک

 هاي  پس آزمون تعهد و درگیري ذهنی . نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  میانگین نمره10جدول 

 متغیر وابسته عوامل مؤثر
 درجه
 آزادي 

 میانگین 
 مجذورات

 ارزش 
F 

 اندازه اثر سطح معناداري
Eta 

 43/0 (**)001/0 200/22 979/335 1 تعهد و درگیري ذهنی  آزمون پیش

 42/0 (**)001/0 187/21 650/320 1 تعهد و درگیري ذهنی  عضویت گروهی

 05/0 معنا داري درسطح (*)و  01/0   معنا داري درسطح (**)

 نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه  میانگین نمره   10جدول  
هاي  پس آزمون متغیر تعهد و درگیري ذهنی  دانش آموزان  

هاي  پیش آزمون را نشان  در گروههاي مطالعه با کنترل نمره
نمرات می میانگین  که  دهد  می  نشان  فوق  جدول  دهد. 

آموزان   دانش  ذهنی   و درگیري  تعهد  در  عضویت گروهی 
) P>01/0گروه آزمایش با گروه کنترل ازنظر آماري در سطح (

تفاوت  معناداري دارد. به عبارت دیگر با مراجعه جدول شماره  
مشاهده می شود که دانش آموزانی که در گروه آزمایش    10

آموزش ترکیبی قرار داشتند در مقایسه با گروه کنترل   تحت
و   تعهد  میزان  در  افزایش   ، نداشتند  قرار  آموزش  تحت  که 
نمرات    میانگین  دیگر  عبارت  اند.به  داشته  ذهنی   درگیري 
تعهد و درگیري ذهنی  دانش آموزان در پس آزمون نسبت 
به پیش آزمون در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  

عضویت  اف به  مربوط  اثر  اندازه  همچنین  است.  داشته  زایش 
درصد است ، که به معنی آن است دانش    42گروهی برابر با  

قرار   ترکیبی  آموزش  تحت  آزمایش  گروه  در  که  آموزانی 
داشتند در مقایسه با گروه کنترل که تحت آموزش ترکیبی   

تقریباً   نداشتند  و   42قرار  تعهد  نمرات  در  افزایش  درصد 
یري ذهنی  داشته اند.بنابراین در پاسخ به پرسش فرعی  درگ

درگیري  و  تعهد  بر  ترکیبی  آموزش  که  توان گفت  می  سه 
 ذهنی  دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.

 گیريبحث و نتیجه
هاي پس   نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین نمره

آزمون متغیر تفکر انتقادي دانش آموزان  در گروههاي مطالعه  
هاي پیش آزمون نشان می دهد که میانگین   ا کنترل نمرهب

در گروه   نمرات عضویت گروهی تفکر انتقادي دانش آموزان  
) در سطح  آماري  نظر  از  کنترل  گروه  با  ) P>01/0آزمایش 

تفاوت معناداري دارد. به عبارت دیگر دانش آموزانی که در  
  گروه آزمایش تحت آموزش ترکیبی قرار داشتند در مقایسه

در   افزایش  نداشتند،  قرار  آموزش  تحت  که  کنترل  گروه  با 
میزان تفکر انتقادي داشته اند. به عبارت دیگر میانگین نمرات 

پیش   به  نسبت  آزمون  پس  در  آموزان  دانش  انتقادي  تفکر 
افزایش   کنترل  گروه  با  مقایسه  در  آزمایش  گروه  در  آزمون 

گ عضویت  به  مربوط  اثر  اندازه  همچنین  است.  روهی  داشته 
درصد است ، که به معنی آن است دانش آموزانی   52برابر با  

داشتند در  قرار  ترکیبی  آموزش  آزمایش تحت  که در گروه 
مقایسه با گروه کنترل که تحت آموزش ترکیبی  قرار نداشتند  

 درصد افزایش در نمرات تفکر انتقادي داشته اند.   52تقریباً 
تو می  اصلی  پرسش  به  پاسخ  در  که  بنابراین  گفت  ان 

آموزش ترکیبی بر تفکر انتقادي دانش آموزان تأثیر مثبت و  
یافته دارد.  از سازنده  بسیاري  نتایج  با  تحقیق  این  هاي 

زوارکی   کرمی، زارعی تحقیقات همسویی دارد. از جمله؛ .اهللا
عنوان   )1393( با  پژوهی  با  در  تلفیقی  آموزش  اثر  مقایسه 

شادک  و  انتقادي  تفکر  بر  سنتی  آموزان آموزش  دانش   امی 
 تأثیر سنتی روش با مقایسه در تلفیقی آموزش دادند،  نشان

سعید   .دارد دانش آموزان شادکامی و تفکر انتقادي بر  بیشتري 
 مهارت هاي در آموزش ترکیبی نقش بررسی به   ) 1389( پور

 نتایج .پرداخت خالق  تفکر و انتقادي تفکر خودتنظیمی،
گروه بین داد، نشان  خرده در سنتی و تلفیقی آموزش دو 

تفاوت  اضطراب امتحان، استثناي به خودتنظیمی هاي مقیاس
 انتقادي، تفکر در گروه دو بین نداشت. ولی، وجود معناداري
 وجود معناداري تفاوت ,آنها هاي یاس مق  خرده و خالقیت

( چنین، هم  .داشت عنوان 1388معاذي  با  پژوهشی  در   (
آن با     افزارهاي آموزشی بر تفکر انتقادي و ارتباط«تاثیر نرم  
را   یادگیري محیط در آموزشی افزارهاي نرم  وجود شناخت»

 می مفید آن  به مربوط  هاي مؤلفه و انتقادي تفکر افزایش بر
   .داند

پژوهش میان  ایراناز  از  خارج  در  گرفته  انجام   هاي 
 تلفیقی آموزش تأثیر تحقیقی ) در2004و کانوکا ( گریسون

استقالل بر انتقادي و شخصی رشد   کرده تأیید را تفکر 
 . ]18[اند
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محیط   اثر  بررسی به پژوهشی  ) در2000(  1وب  و سیسز  
 انتقادي تفکر بر  آن از حاصل مشارکتی جو و مجازي هاي

.  ]16[کرده اند گزارش را ها این محیط  مثبت نتایج و پرداخته 
 استفاده بررسی به تحقیقی ) در1999( 2دافی و دوبر سلوفر،

 انتقادي تفکر  تقویت  بر  آن تأثیر و زمان  هم غیر از کنفرانس
نمرات  نشان  نتایج و پرداختند  گروه تفکرانتقادي دادند 
 ایش افز معناداري طور به شاهد گروه با مقایسه در آزمایش

 .]20[است یافته
آموزش   تاثیر  متعددي  هاي  پژوهش  ترکیبی  همچنین 

از جمله؛ کریمی، کالتی،  برانواع متغیرهاي را تایید می کند. 
( امینی زاده  تأثیر 1400و جمال   » عنوان  با  پژوهشی  در   (

بیشتر   تأثیر  پرستاري»  فرآیند  یادگیري  بر  ترکیبی  آموزش 
آموزش ترکیبی نسبت به روش سنتی در تدوین طرح مراقبت 

 بالینی را نشان داد. 
قیقی در مقایسه تاثیر آموزش به  ) در تح1398نجفی ( 

روش ترکیبی و سنتی در یادگیري نشان داد محیط یادگیري  
موفقیت   بر  سنتی،  آموزش  محیط  با  مقایسه  در  ترکیبی 
تحصیلی و به تبع آن بر حفظ و نگهداري نمرات تاثیر باالیی  

 دارد.
«بررسی1397( اسفیجانی  عنوان  با  پژوهشی   تأثیر ) 

دانشجویان»  رضایت و تحصیلی ردعملک بر ترکیبی آموزش  
نتایج  داد.  داد پژوهش این انجام   روش به آموزش نشان 

 پایان ترم در دانشجویان تحصیلی عملکرد در اگرچه ترکیبی
داري تأثیر ( نداشته معنی  در>05/0Pاست   میزان ) 

 دارد.  معنی داري و مثبت  تأثیر ایشان رضایتمندي
) همکاران،  و  و  1396رجبی  آموزش  اثر  مطالعه  به   (

آموزان شاخه فنی  تدریس به صورت ترکیبی بر یادگیري دانش
اي پرداختند، نتایج پژوهش نشان داد که اجراي برنامه و حرفه

اي آموزان شاخه فنی و حرفه آموزش ترکیبی در آموزش دانش 
 شود.  آموزان میموجب افزایش میزان یادگیري دانش

) پژوهش  1395حیدري، رسته خاك،کریمی و همکاران (
هاي آموزش سنتی، ترکیبی و الکترونیکی  مقایسه تاثیر روش

دانش تحصیلی  انگیزش  نتایج  در  که  دادند  انجام  را  آموزان 
انگیزش   بر  ترکیبی  تدریس  روش  تاثیر  داد  نشان  پژوهش 

 باشد. ها میآموزان بیشتر از سایر روشتحصیلی دانش
و  (  احمدي  روحی  در  1393نخستین  تحقیقی  در   (

دانش روي  بر  ریاضی  دوم  آموزش  دورة  اول  سال  آموزان 
متوسطه شهر تهران دریافتند که شیوة یادگیري تلفیقی در  
یادگیري در ریاضی نسبت به دو شیوه سنتی و الکترونیکی  

    
1 Cecez & Webb 
2 Duffy & Duber, Sloffer 
3 Spanjers& Konings& Leppink 

ة آموزش سنتی، نسبت به موثرتر بوده است. هم چنین شیو 
تأثی الکترونیکی  این آموزش  است.  داشته  بیشتري  ر 

گیري کردند که عالوه بر بهبود یادگیري،  پژوهشگران نتیجه 
موانع   بر  زیادي  مقدار  به  آزمایشی  گروه  در  یادگیرندگان 

اند و در آنان اشتیاق و انگیزة  شان غلبه کردهفرهنگی ذهنی
ایده گذاشتن  اشتراك  به  براي  به  خاصی  دادن  اجازه  و  ها 

ي به فرآیند تفکراشان از طریق شبکه دیگران براي دسترسی  
 ارتباط محلی به وجود آمده است.  

ترکیبی:     یادگیري  موعود  «سرزمین  پژوهش  در 
لپینک آزمون  کانینگز،  اسپانجرز،  کننده»  تعدیل  و    3هاي 

) که  2015همکاران  ترکیبی،  یادگیري  از  نمودند که  بیان   (
ین تعریف  هاي چهره به چهره و آنالبعنوان ترکیبی از آموزش 

میمی انتظار  بعهده شود،  را  آموزش  ارتقاي  رهبري  تا  رود 
به   افزایش دسترسی  عملی چون  دالیل  آن،  بر  عالوه  گیرد. 

سازي این رویکرد  آموزش و مدیریت منابع، بعنوان دالیل پیاده
اند. براي بررسی اینکه آیا این انتظارات در ارتقاي  معرفی شده

خ یا  است  شده  برآورد  تحلیلآموزشی  و  تجزیه  هاي  یر؟ 
آزمونچندگانه این  انجام شد.  ها مشخص نمود که بطور  اي 

هاي یادگیري  متوسط یادگیري ترکیبی موثرتر از بیشتر روش 
آموزان یادگیري ترکیبی را به  سنتی است. عالوه بر آن دانش

می بنظر  و  کرده  ارزیابی  جذاب  میزان  را همان  آن  رسد 
در مجموع آموزش ترکیبی برابر   اند. تر فرض نمودهخواستنی

هاي سنتی است، هرچند  یا شاید حتی بهتر از بیشتر آموزش
نیازهاي دریافت   بر روي موثر بودن، جذاب بودن و  تاثیرات 
نتایج   است.  متفاوت  گرفته  انجام  مطالعات  میان  در  شده 

آزمون که  داد  نشان  موثر  تحقیقات  روي  بر  مثبتی  بطور  ها 
ي ترکیبی تاثیر دارد. یادگیري ترکیبی  بودن و جذابیت یادگیر

در صورتی که بطور متفکرانه طراحی شده باشد، بعنوان مثال  
آزمون گنجاندن  را با  آموزش  ارتقاي  پتانسیل  مستمر،  هاي 

 . ]10[دارد 
 که متعدد وجود مطالعات ) با1397به نقل از اسفیجانی (

 و عملکرد بر ترکیبی یادگیري و آموزش تأثیر از حاکی
تحصیلی فراگیران است، گروهی از پژوهشگران هم   رفتپیش

گفته اند آموزش ترکیبی تأثیر معناداري بر عملکرد تحصیلی  
و   تسنگ  مثال،  (براي  است  نداشته  فراگیران 

 ] 4[4)2014،سزتو،2016والش،
پژوهش2011(  5اسالجادو   به ) در  نتیجه هاي خود  این 

اي در تمامی موضوعات  دست یافت که پیشرفت قابل مالحضه 
موردنظر به نفع یادگیري و آموزش ترکیبی نسبت به آموزش 

4 Tseng & Walsh &Szeto 
5 Acelajado 
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بررسی  با  همچنین  دارد.  وجود  (سنتی)  چهره  به  چهره 
دانشدیدگاه از  هاي  استفاده  با  که  است  داده  نشان  آموزان 
مختلف  روش انگیزه هاي  و  اطمینان  نگرش،  یادگیري،  در 
 .]3[آموزان در دروس بهبود یافته استدانش

با توجه به تقویت تفکر انتقادي در آموزش هاي از این رو  
و نظر به مزایاي مختلف این نوع آموزش چون اعتماد   ترکیبی

شادکامی، موفقیت    به نفس، خود اتکایی و یادگیري مستقل،
می گردد که این نوع آموزش در    پیشنهاد  و رضایت تحصیلی

کنار آموزش سنتی و یا جایگزین آموزش دروس تئوري در 
 .ارایه دروس مورد استفاده قرار گیرد

 انجام شده مطالعات از بسیاري با پژوهش نتایج همسویی
تواند  هاي می  قابلیت  دهندة   رویکرد مفید  و مؤثر نشان 

 .آموزش باشد در ترکیبی
 بر مبتنی مبتکرانه آموزش بی،ترکی آموزش که آنجا از

 براي که رسیده فرا آن زمان میرسد نظر به است، یادگیري
 ترکیبی آموزش سوي به سنتی شیوه ي از یادگیري، تعمیق
عمومی   و داده مسیر تغییر و  عالی  آموزش  نظام  مسئولین 
 .شوند تشویق آموزشی روش این بکارگیري به کشور

 کوواریانس مقایسه  میانگین نمرههمچنین  نتایج تحلیل  
هاي  پس آزمون متغیر بلوغ شناختی و بالندگی دانش آموزان  

هاي  پیش آزمون نشان   در گروههاي مطالعه با کنترل نمره
دهد که میانگین نمرات عضویت گروهی بلوغ شناختی و  می

در گروه آزمایش با گروه کنترل ازنظر  بالندگی دانش آموزان  
) تفاوت  معناداري دارد. به عبارت  P>01/0(  آماري در سطح

مشاهده می شود که دانش    4دیگر با مراجعه جدول شماره  
قرار   ترکیبی  آموزش  تحت  آزمایش  گروه  در  که  آموزانی 
قرار  آموزش  تحت  که  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  داشتند 
نداشتند ، افزایش در میزان بلوغ شناختی و بالندگی داشته 

دیگر میانگین نمرات  بلوغ شناختی و بالندگی  اند. به عبارت  
دانش آموزان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه  
است.  داشته  افزایش  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  آزمایش 

درصد    54همچنین اندازه اثر مربوط به عضویت گروهی برابر با  
گروه   در  که  آموزانی  دانش  است  آن  معنی  به  که   ، است 

آموزش ترکیبی قرار داشتند در مقایسه با گروه  آزمایش تحت  
تقریباً   نداشتند  قرار  ترکیبی   آموزش  تحت  که   54کنترل 

درصد افزایش در نمرات بلوغ شناختی و بالندگی داشته اند.  
که   گفت  توان  می  یک  فرعی  پرسش  به  پاسخ  در  بنابراین 
آموزش ترکیبی بر بلوغ شناختی و بالندگی دانش آموزان تأثیر  

 دارد. مثبت
کوواریانس   تحلیل  نتایج  راستاي  در  و  تحقیق  ادامه  در 

هاي  پس آزمون متغیر خالقیت  دانش  مقایسه  میانگین نمره
هاي  پیش آزمون  آموزان  در گروههاي مطالعه با کنترل نمره

می  گروهی خالقیت   نشان  عضویت  نمرات  میانگین  که  دهد 
در گروه آزمایش با گروه کنترل ازنظر آماري  دانش آموزان  

) تفاوت  معناداري دارد. به عبارت دیگر   P>01/0در سطح (
دانش آموزانی که در گروه آزمایش تحت آموزش ترکیبی قرار  
قرار  آموزش  تحت  که  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  داشتند 

به عبارت نداشتن اند.  افزایش در میزان خالقیت  داشته   ، د 
دیگر میانگین نمرات  خالقیت  دانش آموزان در پس آزمون 
با گروه   آزمایش در مقایسه  آزمون در گروه  به پیش  نسبت 
به   مربوط  اثر  اندازه  همچنین  است.  داشته  افزایش  کنترل 

درصد است ، که به معنی آن است   43عضویت گروهی برابر با  
انش آموزانی که در گروه آزمایش تحت آموزش ترکیبی قرار  د

داشتند در مقایسه با گروه کنترل که تحت آموزش ترکیبی   
تقریباً   نداشتند  خالقیت    43قرار  نمرات  در  افزایش  درصد 

داشته اند. بنابراین در پاسخ به پرسش فرعی دو می توان گفت 
تأثی آموزان  دانش  خالقیت   بر  ترکیبی  آموزش  مثبت  که  ر 

 دارد.
نمره میانگین  مقایسه    ، که  است  ذکر  پس   قابل  هاي  

در  آموزان   دانش  ذهنی   درگیري  و  تعهد  متغیر  آزمون 
-هاي  پیش آزمون نشان می گروههاي مطالعه با کنترل نمره

دهد. جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمرات عضویت 
آموزان   دانش  ذهنی   درگیري  و  تعهد  گروه   گروهی  در 
) سطح  در  آماري  ازنظر  کنترل  گروه  با  )  P>01/0آزمایش 

تفاوت  معناداري دارد. به عبارت دیگر با مراجعه جدول شماره  
مشاهده می شود که دانش آموزانی که در گروه آزمایش    8

تحت آموزش ترکیبی قرار داشتند در مقایسه با گروه کنترل 
تعه میزان  در  افزایش   ، نداشتند  قرار  آموزش  تحت  و  که  د 

نمرات    میانگین  دیگر  عبارت  اند.به  داشته  ذهنی   درگیري 
تعهد و درگیري ذهنی  دانش آموزان در پس آزمون نسبت 
به پیش آزمون در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل  
عضویت   به  مربوط  اثر  اندازه  همچنین  است.  داشته  افزایش 

انش  درصد است ، که به معنی آن است د  42گروهی برابر با  
قرار   ترکیبی  آموزش  تحت  آزمایش  گروه  در  که  آموزانی 

داشتند در مقایسه با گروه کنترل که تحت آموزش ترکیبی   
تقریباً   نداشتند  و   42قرار  تعهد  نمرات  در  افزایش  درصد 

درگیري ذهنی  داشته اند.بنابراین در پاسخ به پرسش فرعی  
درگیري و  تعهد  بر  ترکیبی  آموزش  که  توان گفت  می   سه 

 ذهنی  دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.

 هاي پژوهشیمحدودیت
محدودیت و  موانع  با  علمی  پژوهش  یک  هاي  انجام 

متفاوتی نیز روبرو خواهد بود. پژوهش حاضر نیز از این قاعده  
مستثنی نیست. در این قسمت، به محدودیت هاي پژوهش  
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 شود.  حاضر اشاره می 
هاي تحقیق حاضر موضوع تحقیق بود که  از محدودیت  -

استفاده  از پرسشنامه کتبی  پژوهش  اینکه موضوع  به خاطر 
عالیق   آن  به  پاسخگویی  در  که  از  شد  بعضی  شخصی 

آندانش از  بعضی  و  بود  دخیل  آن  در  سوگیري آموزان  ها 
 نمودند.کردند و از جواب هاي درست خودداري میمی

گیري در دسترس و  نمونه این پژوهش به شیوه نمونه  -
 تصادفی انتخاب گردید لذا، در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد.  

والدین،  - سواد  مانند  متغیرهایی  کنترل  سطح    عدم 
انتقادي   -فرهنگی تفکر  روي  بر  که   ..... و  خانواده  اجتماعی 

 دانش آموزان موثر است. 

 پیشنهادهاي پژوهشی
در   ياز تفکر انتقاد  یريکردن و بهره گ  يکاربرد  براي  -

ها   ییآشنا  ،کالس درس روش  ا  یستدر  يبا  با    ین متناسب 
تر است.    یقدق  یزيو برنامه ر  یشترب  یقتحق  یازمند و... ن  یکردرو
  یمواد آموزش  یدو تول  یزيشود که مراکز برنامه ر  ی م  یشنهادپ 

عال آموزش  مراکز  و  پرورش  و  طر  ی آموزش  و    هاشورا  یقاز 
  ي را در اهداف و محتوا  يتفکر انتقاد  یزيبرنامه ر  يها  یتهکم

را متناسب   یدرس  يکنند و برنامه ها یلدروس گوناگون تحل
ظرف مبتن  يفکر  یتبا  و  آموزان  انتقاد  یدانش  تفکر    يبر 
 کنند. یطراح
سطح تفکر  افزایش موجب ترکیبی آموزش  برنامه اجراي  -

دانش میانتقادي  وارد .شودآموزان  برنامه بنابراین،   کردن 
 هاي مدارس پیشنهاد می شود. برنامه در ترکیبی آموزش

 برنامه براي را راهکاري پژوهش این نتایج از استفاده  -
 هاي آموزش کردن وارد  ضمن کند تامی فراهم ریزان آموزش

 کنند آموزان کمکدانش هاي تحصیلی، بهترکیبی در برنامه
 این از و نموده حل را خود تحصیلی و بویژه روزمره مسائل

 بیفزایند.  خود طریق، بر رضایتمندي
برايمی ترکیبی موزشآ  -  و سایر   تواند  سایر حرفه ها 

 کیفیت کارآیی و و گیرد قرار توجه مورد نیز مقاطع آموزشی
و   یآموزش عموم از این رو مسئوالن .دهد افزایش را آنها کار
ن  بایستی  کشور  یعال هنگام  و    ی،طراح  ی،سنجیاز  به  اجرا 

ها  یابیارزش  ترک  یکی، الکترون  يدوره  آموزش  توجه   یبیبه 
 .کنند
شود    ی م  یشنهادحاصل از پژوهش، پ   یج توجه به نتا  با   -

ترک آموزش  ان  یبیدر   یادگیريمتفاوت    ي ها  یزهگبه 
 توجه شود.  یادگیرندگان  یادگیريو روند حرکت    یادگیرندگان

ترک  در   - محور   یادگیري  يابزارها  یبیآموزش  پرسش 
 و عمل ارتباط برقرار شود. يتئور یناستفاده گردد و ب

 

ترک  در  - آموزش  راهبردها  یبیکاربرد  ا  ياز   يحافظه 
شناخت بار  کاهش  باعث  که  پرت  یمناسب  حواس  مانع    یو 

 شود، استفاده گردد.  یم  یادگیرندگان
سراسر کشور به صورت   یو عال   یآموزش عموم  مسئوالن  -
ارائه    یبیآموزش ترک  یوهرا به ش  یچند کالس درس  یشیآزما

نقاط قوت و ضعف آن نما بتوانند در   یانکنند تا  تر شود تا 
درست عمل    یآموزش  يها  یريگ  میها و تصم  يساز  یمتصم
 . کنند
را در    یقتحق  ین ا  یجو معلمان سراسر کشور، نتا  استادان  -

ها ع   یستدر  يکالس  در  تا  ببرند  کار  به  انطباق    ینخود 
درس، نقاط قوت    يبا عمل در کالس ها  یقتحق  ينظر  یدگاهد

محققان    یگرد  يکارآشکار شود تا از دوباره  یقتحق  ین و ضعف ا
 . یدآ به عمل یريجلوگ
الکترون  ینآنجا که مهمتر  از  -   یکی،نقطه ضعف آموزش 

  یناست، بنابرا  یادگیرندهدهنده و    یاد   ین نبود تعامل و ارتباط ب
معلمان سع و  فرا  ی استادان  در   یادگیري- یاددهی  یندکنند، 

عناصر    یگرعالوه بر توجه به د  یبی، آموزش ترک  يکالس ها
  سیتوجه به عنصر تعامل و مشارکت کال  یشترینب  ی،آموزش
 باشد. 
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