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چکیده
این پژوهش ،با هدف بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی موجوار بر مهارتهای حل مسئله دانشجویان
علوم تربیتی دانشگاه اراک انجام شده است .بدین منظور ،از روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون
و پسآزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد .جامعهی تحقیق ،شامل  111نفر از دانشجویان کارشناسی
رشته علوم تربیتی -گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک ،در سال تحصیلی  1935-31بود که از بین
آنها  91نفر که درس آموزش مبتنی بر سیستمها را برگزیده بودند ،بهصورت هدفمند انتخاب شده و
بهطور تصادفی ،در دو گروه آزمایش 15 ،نفر و کنترل 15 ،نفر جای گرفتند .ابزار جمعآوری اطالعات،
پرسشنامهی حل مسئلهی هپنر و پترسون ( )1332بود .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس
چند متغیره استفاده شد .یافتههای آماری نشان داد که روش آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی
موجوار بر مهارت حل مسئلهی دانشجویان تأثیر معنادار نداشته است ( .)P<1.15بااینحال گروه آزمایش
در متغیر مهارتهای حل مسئله نسبت به گروه کنترل نسبتاً بهتر عمل کردند.
واژههای کلیدی :طراحی آموزشی ،مدل موجوار ،مهارتهای حل مسئله

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک است.

 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک( ،نویسنده مسئول) m-bageri@araku.ac.ir

 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک
 دانشیار روانشناسی دانشگاه اراک

تاریخ دریافت70/79/70 :
تاریخ پذیرش70/55/51 :

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /34زمستان 2479

118

مقدمه
طراحی آموزشی 1نقش به سزایی در چگونگی موقعیتهای آموزشی در جهت تحقق
اهداف یادگیری ایفا میکند (کراوفورد ،2112 ،2نقل از کرمی و همکاران.)1933 ،
بهطوریکه الگوهای طراحی آموزشی نقشههای انجام فعالیتهای آموزشی هستند (لشین،
پوالک و رایگلوث ،9ترجمه فردانش ،)1933 ،که بر فرایند و چگونگی یادگیری و آموزش
تأثیرگذار هستند (محبی .)1939 ،الگوهای طراحی آموزشی را میتوان به دو دستهی کلی
الگوهای مبتنی بر رویکرد سیستمی (مانند الگوی گانیه و بریگز ) 2و ساختنگرایی (مانند
الگوی جاناسن )5تقسیم کرد (فردانش .)1931 ،اما اخیراً مدلها و الگوهای دیگری نیز
برای طراحی آموزشی مطرح شده ،که ویژگیهای این دو رویکرد متفاوت را با یکدیگر
تلفیق کردهاند .ازجملهی این الگوها ،مدل موجوار 1مریل 1است.
مدل موجوار مریل یک مدل طراحی آموزشی تکلیفمحور 3است (بهرامی و
رستگارپور ،)1932 ،و بر اساس یک بررسی نظامیافته از مدلهای طراحی آموزشی،
مجموعهای از اصول اولیهی آموزش 3را که میتواند به آموزش مؤثرتر ،کارآمدتر و
جذابتر منجر شود را نشان میدهد (مندنهال )2112 ،11اصول اولیهی آموزش که در
مدلها و نظریههای مختلف طراحی آموزشی تجویز شدهاند ،بهطور خاص شامل تکلیف،
فعالسازی ،نمایش ،کاربست و ادغام هستند (مریل 2112 ،الف 2111 ،الف و .)2113
الگوی موج وار از شش موج یا مرحله تشکیل شده است که هر چه بر تعداد مراحل
افزوده میشود ،بر پیچیدگی تکلیف یا مسئلهی موردنظر افزوده میشود که عبارتاند از:
موج اول :مسئله 11یا تکلیف12؛ موج دوم :توالی 19یا طیفی از خرده فعالیتها که تکلیف
یا مسئله کلی را تشکیل میدهند؛ موج سوم :اجزاء 12یا دانش و مهارتهای سازندهی
تکلیف؛ موج چهارم :راهبردها ،15افزودن راهبردهای آموزشی مناسب؛ موج پنجم :رابط،11
طراحی راهنماییها و یا مواد تکمیلی و کمکی؛ و موج ششم :ارزشیابی 11از یادگیری
یادگیرندگان است (مریل 2112 ،ب و  2111ب)(شکل .)1
10. Mendenhall, A. M.
11. problem
12. task
13. progression
14. components
15. strategies
16. interface
17. evaluation

1. instructional design
2. Crawford, C.
3. Leshin, B. S., Pollock, G, & Reigeluth, H. M.
4. Gagne & Briggs (1979).
5. Jonassen (1998).
6. Pebble in the pond model
7. Merrill, M. D.
8. task-center strategy
9. first Principles of Instruction
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شکل  .1مدل طراحی آموزشی موج وار (مریل 2112 ،ب و  2111ب)

این راهبرد آموزشی تکلیف محور ،یادگیری مستقیم (یکی از ویژگیهای الگوهای
سیستمی) و رویکرد مسئله محوری (یکی از ویژگیهای الگوهای ساختن گرایی) را با هم
ترکیب میکند (روزنبرگ کیما .)2112 ،1این مدل در مقایسه با سیستمهای آموزشی سنتی،
رویکردی متفاوت به ارائهی محتوا دارد .در بسیاری از روشهای آموزشی سنتی اجزاء
تکالیف و یا عناوین بهصورت منفرد (بر اساس رویکرد رفتارگرایی) آموزش داده میشود
و کار یکپارچهسازی آنها به یادگیرندگان واگذار شده و به حال خود رها میشود ،و
همچنین در بسیاری از رویکردهای مسئله محور (بر اساس رویکرد سازندهگرایی) نیز،
یادگیرندگان در گروههای مشارکتی حضور مییابند و بعدازآن که مسئله و منابع در
اختیارشان قرار گرفت ،به حال خود رها میشوند تا راهحل را بیابند و یا بسازند (مریل،
 ،2111ترجمه وحدانی اسدی و همکاران .)1932 ،درصورتیکه در مدل طراحی آموزشی
موجوار آموزش مسئله محور با آموزش مستقیم تلفیق میشود .نکتهی بسیار مهم در مدل
طراحی آموزشی موجوار ،ارتباط آموزش با دنیای واقعی است ،نکتهای که در روشهای
تدریس سنتی به آن توجه چندانی نمیشود (دهقانزاده .)1931 ،در مدل طراحی آموزشی
موجوار یادگیرندگان در ابتدای آموزش مسئله یا تکلیف آموزشی را بهطور کامل و جامع
دریافت میکنند .بیشتر تکالیف و مسائل ،مجموعهای پیچیده از اجزا هستند .اجزای تکلیف
آموزش داده میشود و سپس نحوهی انتقال یادگیری و استفاده از اجزا برای حل مسئله و
یا تکلیف در دنیای واقعی نشان داده میشود (مریل 2112 ،ب و  2111ب).

1. Rosenberg-Kima, R. B.
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از سوی دیگر« ،حل مسئله ،یعنی یافتن راهحلی مناسب برای رسیدن به هدف»
(بیابانگرد .)1932 ،به عبارتی یادگیرنده باید بررسی کند که آیا راهحل انتخابی او برای
مسئله و مشکل موردنظر ،درست و معنادار است و او را در رسیدن به هدف یاری میکند
و یا درست نیست (ارسوی .)2111 ،1بنابراین مهارت حل مسئله 2به تشخیص و کاربرد
دانش و مهارتهایی که یادگیرنده را در رسیدن به هدف کمک میکند و یا با استفاده از
آنها توانایی پاسخ به یک موقعیت مسئلهای را به دست میآورد ،گفته میشود (سیف،
 .)1932گانیه مهمترین فراوردهی یادگیری را حل مسئله میداند .ازنظر او یکی از عوامل
برتری افراد در موقعیتهای مختلف زندگی و آموزشی توانایی حل مسئله است (فرضی
و زارعی .)1932 ،سلیمی و محمدی ( )1932توانایی و مهارت حل مسئله را بهعنوان یک
مهارت حیاتی در تمامی فعالیتهای زندگی دانستهاند ،بهطوریکه این مهارت را یک
راهبرد مقابلهای مهم و عامل افزایش پیشرفت شخصی و اجتماعی در نظر میگیرند.
درواقع پژوهشگران حل مسئله را مهارتی تلقی میکنند که یادگیرندگان از آن برای
تجزیهوتحلیل ،راهبردی کردن و گشودن موقعیتهای بغرنج و پاسخگویی به مسائل
استفاده میکنند (فرهادیان .)1933 ،در دنیای امروزی ،در صورتی یادگیرندگان میتوانند
توان حل مسائل ناشناختهی آینده و انجام تکالیف پیچیدهی زندگی واقعی را کسب
نمایند ،که از روشهای آموزشی کارآمد استفاده شود.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته از سوی محققین در خارج و داخل کشور،
تحقیقات اندکی در ارتباط با موضوع پژوهش انجام شده است .ازجمله پژوهشی ،توسط
روزنبرگکیما ( )2112در دانشگاه فلوریدا انجام شده است که در آن با استفاده از مدل
موجوار به آموزش نرمافزار فلش پرداخته شده ،درنهایت به این نتیجه رسیده که توانایی
حل مسئلهی افراد در موقعیت آموزشی مبتنی بر مدل موجوار بهتر از عملکرد آنها در
موقعیت سنتی بوده است .گاردنر )2111( 9در پژوهش خود به این نتیجه رسید که روش
تدریس مبتنی بر اصول اولیهی آموزشی روی یادگیری و توانایی حل مسئله دانشجویان
درس زیستشناسی تأثیر مثبت دارد .مریل و گیلبرت )2113( 2در مطالعهای گزارش
کردند که استفاده از راهبرد آموزشی تکلیف محور اثر مثبتی بر کاربرد راهحلها در مسائل
3. Gardner, J. L.
4. Gilbert, C. G.

1. Ersoy, E.
2. problem-solving skill
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جدید و فراتر از مسائل کالس درس توسط یادگیرندگان دارد .مندنهال ،بوهانان ،سوهاکا،
میلز ،گیبسون 1و مریل ( 2111ب) پژوهشی را انجام دادند ،که در این مطالعه ،پژوهشگران
یک دورهی کارآفرینی را بر اساس رویکرد تکلیف محور (مدل موج وار) طراحی نمودند.
نتایج آن نشان داد که دانشجویانی که در این دورهها شرکت کردهاند ،توانستهاند اطالعات
به دست آورده را در کسبوکار خود ،به نحو مطلوبی مورداستفاده قرار دهند .شرکت
تامپسون( 2نقل از مریل 2112 ،ب) نیز یک مطالعه را بر اساس اصول اولیهی آموزش و
نیز مدل طراحی آموزشی موج وار انجام داده است .این مطالعه برای آموزش یک دورهی
نرمافزار اکسل 9بوده که نتایج این تحقیق نیز موفقیت مدل موجوار را گزارش کرده است.
در رابطه با مدل موجوار بهصورت تجربی ،پژوهشی در داخل ایران انجام نشده است،
همچنین پژوهشهایی هم که در سطح دنیا انجام شدهاند بسیار اندک هستند و یا محقق
به آنها دست نیافته است .پژوهشهای خارجی یافت شده نیز در رابطه با دروس عملی
نظیر آموزش نرمافزارهای خاص صورت گرفته است .این پژوهش در صدد است ،عالوه
بر افزودن به دانش موجود در رابطه با مدل طراحی آموزشی موجوار ،به دنبال این هدف
کلی نیز است ،که در زمینه مباحث نظری و تئوری ،مدل طراحی آموزشی موجوار بر
مهارتهای حل مسئله دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه اراک تأثیر دارد؟
روش
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای شبه آزمایشی ،با طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه کنترل است .جامعهی آماری این پژوهش شامل  111نفر دانشجوی کارشناسی رشته
علوم تربیتی-گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی  1935-31است.
نمونهی موردنظر در این پژوهش شامل  91نفر ( 11پسر و  21دختر) از افراد جامعه
بودند ،که واحد درسی آموزش مبتنی بر سیستمها را در نیمسال اول ،سال تحصیلی -31
 1935انتخاب کرده بودند ،که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .به این دلیل از
این روش نمونهگیری استفاده شد که به نظر میرسد واحد آموزش مبتنی بر سیستمها
ازجمله دروسی است ،که کاربرد مفاهیم آن در موقعیتهای واقعی برای دانشجویان
دشوار و پیچیده است و نیز ازجمله واحد درسی بود که میتوانست با اهداف پژوهش
هماهنگی داشته باشد .نمونهی موردنظر بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفری آزمایش
2. Thompson
3. excel

1. Buhanan, C.W., Suhaka, M., Mills, G.,
& Gibson, G. V.
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( 5پسر و  11دختر) و کنترل ( 9پسر و  12دختر) جایگزین شدند .الزم به ذکر است که
دانشجویان ازنظر پیشرفت تحصیلی همتا شدند و با توجه به معدل در دو گروه تقسیم
شدند ،همچنین تا حد امکان سعی شد که متغیر جنسیت در دو گروه کنترل شود .با تحلیل
پیش آزمون حل مسئله مشخص شد که دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و با
اطمینان از همتا بودن گروهها متغیر مستقل اجرا شد.
این پژوهش در  12جلسه به اجرا در آمد .موضوعات آموزشی ،مباحث واحد درسی
آموزش مبتنی بر سیستمها در گرایش تکنولوژی آموزشی بود .قبل از اجرای متغیر مستقل،
برای دانشجویان انتخاب شده ،در دو گروه ،پیشآزمون حل مسئله برگزار شد ،تا از این
طریق میزان تأثیر متغیر مستقل بر توانایی حل مسئلهی آزمودنیها سنجیده شود .در هر
دو گروه کنترل و آزمایش ،کالس بهصورت گروهی مدیریت میشد .بدینصورت که
ابتدا دانشجویان در گروههای  9الی  2نفری تقسیم شدند .در رویکرد الگوی موجوار
دانشجویان بایستی پروژههایی را بر اساس مؤلفههای الگو انجام داده و در کالس ارائه
دهند؛ به دلیل اینکه ازنظر زمانی امکان ارائه همه پروژهها در کالس نبود ،گروهبندی انجام
شد و هر گروه بر انجام یک پروژه متمرکز گردید .ازآنجاییکه این مطالعه بهصورت
اختصاصی به دنبال بررسی تأثیر الگوی موجوار است نه تأثیر عواملی چون کار در گروه،
جهت کنترل این عامل در گروه کنترل نیز گروهبندی صورت گرفت .شیوهی آموزش در
گروه کنترل به این صورت بود که دانشجویان مباحث موردنظر (سیستمها) را با روش
تدریس سنتی و مرسوم (به شکل سخنرانی) دریافت میکردند .استاد تکالیفی برای
دانشجویان ازجمله کنفرانس کالسی در نظر میگرفت ،دانشجویان در گروههای خود بر
روی موضوعات مشخصشده کار میکردند و در کالس کنفرانس خود را ارائه میدادند.
در گروه آزمایش ،دانشجویان در ابتدای دوره ،یک نمونه پروژهی جامع را که از قبل آماده
شده بود ،مشاهده کردند .این پروژهی جامع شامل تمامی مباحثی بود که دانشجویان باید
در طول دوره فرا میگرفتند ،سپس دانشجویان در گروههای خود بر انجام پروژهها بر
اساس مراحل الگوی موجوار متمرکز میشدند.
1

ابزار جمعآوری اطالعات ،در مطالعهی حاضر ،پرسشنامه حل مسئله ( )PSIهپنر و
پترسون )1332( 2بود ،که  95ماده دارد و برای اندازهگیری و چگونگی واکنش افراد به
2. Heppner, P. P., & Petersen, C. H.

1. problem solving inventory
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مسائل روزانهشان طراحی شده است .این پرسشنامه بر مبنای چرخش تحلیل عاملی دارای
 9زیر مقیاس مجزا است -1 :اعتمادبهنفس در حل مسائل 1با  11عبارت؛  -2گرایش یا
اجتناب 2از فعالیتهای حل مسئله با  11عبارت؛ و  -9کنترل شخصی 9در هنگام حل مسئله
با  5عبارت .پرسشنامه هپنر بر مبنای  1سطح مقیاس لیکرت نمرهگذاری میشود (=1کامالً
موافقم =2 ،بهطور متوسط موافقم =9 ،اندکی موافقم =2 ،اندکی مخالفم =5 ،بهطور متوسط
مخالفم =1 ،کامالً مخالفم) .در این پرسشنامه نمرات پایینتر نشاندهنده توانایی باالتر حل
مسئله نسبت به نمرات باالتر است .همسانی درونی برای کل پرسشنامه ( )1/31و برای زیر
مقیاسهای اعتماد به حل مسائل ( ،)1/35سبک گرایش -اجتناب ( )1/32و کنتارل
شخصای ( )1/12بایان شده است (هپنر و پترسون .)1332 ،همچنین آلفای کرونباخ
بهدستآمده در تحقیق خسروی ( %31 )1911و در تحقیق بذل ( %11 )1939گزارش شده
است (نقل از کاظمی و کشاورزیان .)1931 ،در پژوهش حاضر نیز ،برای پایایی آزمون حل
مسئله از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ،که برای پیشآزمون ضریب آلفای  1/31برای
کل پرسشنامه 1/31 ،برای اعتمادبهنفس در حل مسئله 1/15 ،برای گرایش یا اجتناب از
فعالیتهای حل مسئله و  1/11برای کنترل رفتار و هیجانات در هنگام حل مسئله به دست
آمد .در پسآزمون نیز ضریب آلفای  1/33برای کل پرسشنامه 1/32 ،برای اعتمادبهنفس در
حل مسئله 1/12 ،برای گرایش یا اجتناب از فعالیتهای حل مسئله و  1/39برای کنترل
رفتار و هیجانات در هنگام حل مسئله به دست آمد و روایی این پرسشنامه هم در پیشآزمون
و هم در پسآزمون ،با وجود استاندارد بودن آن ،توسط اساتید و متخصصان موضوع
موردبررسی قرار گرفت و تأیید شد.
در این مطالعه از روشهای آماری توصیفی نظیر محاسبهی فراوانی ،درصد میانگین
نمرات و انحراف استاندارد استفاده شد .همچنین جهت تحلیل دادهها بهصورت استنباطی
از روش آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره 2استفاده شد .الزم به ذکر است تمامی
پیشفرضهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ازجمله توزیع نرمال دادهها،
همگونی واریانس های دو گروه و همگونی شیب رگرسیون اطمینان حاصل شده است.
همچنین تحلیلهای مربوطه در این مطالعه از طریق نرمافزار  SPSSنسخهی  13صورت
گرفته است.
3. personal control
4. MANCOVA

1. problem solving confidence
2. approach-avoidance style
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یافتهها
جدول  1آماره هایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد را در هر دو گروه آزمایش و کنترل
نشان میدهد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات مهارت حل مسئله و زیر مقیاسهای آن به تفکیک گروه
(کنترل و آزمایش) و پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمون

کنترل

15

111.1

15.95

آزمایش

15

119.2

11.21

کنترل
آزمایش

15
15

31.2
33.31

13.33
11.31

کنترل

15

91.11

1.31

آزمایش

15

92.11

5.15

پسآزمون

کنترل
آزمایش

15
15

91.99
91.21

1.35
1.31

پیشآزمون

کنترل
آزمایش

15
15

51.99
52.21

3.22
3.23

پسآزمون

کنترل
آزمایش

15
15

23.31
51.19

3.15
3.31

پیشآزمون

کنترل
آزمایش

15
15

13.1
13.39

9.33
9.19

کنترل

15

13.11

5.13

آزمایش

15

11.31

5.21

پیشآزمون
مهارت حل مسئله
پسآزمون
پیشآزمون
اعتمادبهنفس

گرایش یا اجتناب

کنترل رفتار
پسآزمون

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،میانگین نمرههای دو گروه آزمایش و کنترل در
پیشآزمون مهارت حل مسئله بهطورکلی و نیز در زیر مقیاسهای اعتمادبهنفس ،گرایش
یا اجتناب و کنترل شخصی تقریباً مشابه یکدیگر است .این در حالی است که میانگین
دو گروه پس از اجرای برنامه آموزشی نیز در کلیه موارد تفاوت قابلمالحظهای ندارند.
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پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیره
جدول  .2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع دادهها در مهارت حل مسئله و
زیر مقیاسهای آن
پیشآزمون و پسآزمون

میانگین

انحراف استاندار

تعداد

معنیداری

پیشآزمون مهارت حل مسئله

112.2

19.913

91

1.12

پسآزمون مهارت حل مسئله
پیشآزمون اعتمادبهنفس

33.199
91.399

13.192
5.315

91
91

1.11
1.31

پسآزمون اعتمادبهنفس

91.9

1.213

91

1.11

پیشآزمون گرایش یا اجتناب
پسآزمون گرایش یا اجتناب

51.3
23.3

3.121
3.193

91
91

1.53
1.12

پیشآزمون کنترل رفتار
پسآزمون کنترل رفتار

13.111
11.399

9.121
5.251

91
91

1.12
1.15

*در سطح  1.15معنادار است.

همانطور که در خروجی جدول  2مشاهده میگردد ،تمامی مقدارها در  Pآزمونهای
فوق از  ،1/15بزرگتر است .با توجه به مقدار  ،Pتوزیع دادهها منطبق بر توزیع نرمال
قلمداد میگردد.
جدول  .9آزمون لوین مربوط به همگونی واریانسها در مهارت حل مسئله و زیر مقیاسهای آن
پیشآزمون و پسآزمون

مقدار آماری

درجه آزادی

معنیداری

پیشآزمون مهارت حل مسئله
پسآزمون مهارت حل مسئله

1.151
1.125

1
1

1.22
1.31

پیشآزمون اعتمادبهنفس

1.221

1

1.12

پسآزمون اعتمادبهنفس

1.1133

1

1.13

پیشآزمون گرایش یا اجتناب
پسآزمون گرایش یا اجتناب
پیشآزمون کنترل رفتار

1.122
1.111
1.522

1
1
1

1.11
1.31
1.21

پسآزمون کنترل رفتار

1.111

1

1.31

*در سطح  1.15معنادار است.
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همانطور که در خروجی جدول  9مشاهده میگردد ،تمامی مقدارها در  Pآزمونهای فوق
از ( ،)1.15بزرگتر است .بنابراین یعنی واریانس دو گروه در تمامی متغیرها متجانس است.
جدول  .4آزمون همگنی شیب رگرسیون مربوط به متغیر مهارت حل مسئله و زیر مقیاسهای آن
درجه میانگین
آزادی مجذورات

منابع تغییرات

مجموع
مجذورات

پیشآزمون مهارت حل مسئله -گروه

31.223

2

پیشآزمون اعتمادبهنفس -گروه

52.332

2

21.232

پیشآزمون گرایش یا اجتناب -گروه

112.123

2

51.912

1.155

پیشآزمون کنترل رفتار -گروه

5.113

2

2.513

1.1131

F

معنیداری

23.112

1.191

1.31

1.512

1.11
1.21
1.32

*در سطح  1.15معنادار است.

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،مقدار  Fتعامل متغیر مستقل و پیشآزمون،

در تمامی آزمونها معنادار نیست ()P <1.15؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پیشفرض
همگونی رگرسیون رعایت شده است.
با توجه به تأیید مفروضههای مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ،بنابراین
استفاده از این آزمون مطلوب است .در ادامه نتایج حاصل از این آزمون ارائه خواهد شد.
فرضیهی پژوهش :مدل طراحی آموزشی موجوار بر مهارتهای حل مسئله دانشجویان
علوم تربیتی دانشگاه اراک تأثیر دارد.
جدول  .2شاخصهای آماری چند متغیره در تحلیل کوواریانس متغیرهای وابسته

گروه

اثر

ارزش

F

dfفرضیه

dfخطا

معنیداری

اثر پیالیی

1.121

1.131

9

21

1.319

المبدای ویلکز

1.313

1.131

9

21

1.319

اثر هتلینگ

1.121

1.131

9

21

1.319

بزرگترین ریشه روی

1.121

1.131

9

21

1.319

*در سطح  1.15معنادار است.
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جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بررسی متغیرهای وابسته
منبع

گروه

F

سطح
معناداری

درجه میانگین
آزادی مجذورات

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

21.399

1.111

1.311

پسآزمون مهارت حل مسئله

21.399

1

1.111

1.331

پسآزمون اعتمادبهنفس

1.199

1

1.199

1.519

پسآزمون گرایش یا اجتناب

21.199

1

21.199

1.922

1.321

پسآزمون کنترل رفتار

1.199

1

1.199

1.112

*در سطح  1.15معنادار است.

جدول  1نشان میدهد که بعد از کنترل اثر پیشآزمونها بر روی نمره پسآزمونها،
اثر گروهی در تمامی پسآزمونها معنیدار نیست .بهعبارتدیگر ،در همهی پسآزمونها،
بین میانگین گروههای آزمایش و کنترل ،تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
کسب توانایی مواجهه با مسائل و کوشش برای فهم و حل آنها ،بهعنوان موضوعی
اساسی در علوم شناختی و رفتاری و یکی از ابعاد ضروری زندگی فردی و اجتماعی
است .بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی موجوار
بر مهارتهای حل مسئله دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه اراک انجام گرفته است .در
این راستا یک فرضیه کلی طرح شد .نتایج حاصل از بررسی فرضیهی پژوهش که عبارت
بود از تأثیر مدل موجوار بر مهارت حل مسئله ،نشان داد که روش آموزشی مبتنی بر
الگوی طراحی آموزشی موجوار بر مهارت حل مسئلهی دانشجویان تأثیر معنادار نداشته
است .یافتههای تحقیق حاضر با یافتههای هیچکدام از تحقیقات بهدستآمده همسو
نیست .بهعبارتدیگر پژوهشهایی که عدم تأثیر مدل موجوار را بر مهارت حل مسئله و
زیر مقیاسهای آن نشان دهند یافت نشد ،اما این یافتهها با نتایج تحقیقات زیر ناهمسو
است.

روزنبرگ کیما ( )2112در مطالعهی خود با عنوان «مقایسهی تأثیر راهبردهای آموزشی
تکلیف محور با راهبردهای آموزشی موضوع محور بر مهارت حل مسئله یادگیرندگان»
به این نتیجه رسید که مدل تکلیف محور مریل ،در مقایسه با روش موضوع محور سنتی،
تأثیر مثبتی بر مهارت و توانایی حل مسئلهی افراد داشته است .گاردنر ( )2111در پژوهش
خود به این نتیجه رسید که روش تدریس مبتنی بر اصول اولیهی آموزشی روی یادگیری
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و توانایی حل مسئله دانشجویان درس زیستشناسی تأثیر مثبت دارد .مریل و گیلبرت
نیز ( )2113در پژوهشی با عنوان «تأثیر ارتباط متقابل در یک راهبرد آموزشی متمرکز بر
حل مسئله» به این نتیجه رسیدند که ارتباط متقابل مسائل دنیای واقعی و کالس درس
ساختار ذهنی یادگیرندگان را برای حل مسائل و کاربرد راهحلها در مسائل خارج از
کالس درس بهبود میبخشد .مندنهال و همکاران ( )2111bپژوهشی را تحت عنوان
«راهبرد تکلیف محور برای کارآفرینی» انجام دادند ،که در این مطالعه ،پژوهشگران یک
دورهی کارآفرینی را بر اساس رویکرد تکلیف محور طراحی نمودند .نتایج این مطالعه
نمایانگر آن بود ،که دانشجویانی که در این دورهها شرکت کردهاند ،توانستهاند اطالعات
به دست آورده را در کسبوکار خود ،به نحو مطلوبی مورداستفاده قرار دهند .شرکت
تامپسون (نقل از مریل )2112 ،نیز یک مطالعه را به اعتبار اصول اولیهی آموزش و نیز
مدل طراحی آموزشی موج وار انجام داده ،که نتایج آن نشان داده است که گروهی که
آموزش را بر اساس مدل طراحی آموزشی موج وار دریافت کردهاند امتیاز باالتری در
ارزشیابی از حل مسئله به دست آوردهاند.

در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت که یافتههای پژوهشهای پیشین نشان
میدهند که مدل طراحی آموزشی موج وار بر مهارت حل مسئله تأثیر داشته است.
ناهمخوانی یافتههای پژوهشهای پیشین با نتایج پژوهش حاضر را میتوان اینگونه تبیین
نمود که احتمال معنادار نبودن یافتهها میتواند ناشی از کاربرد مدل موجوار در یک مبحث
نظری و تئوری (آموزش مبتنی بر سیستمها) باشد ،درحالیکه بهعنوانمثال روزنبرگ کیما
( ،)2112مدل موج وار را در تدریس یک مبحث عملی (نرمافزار فلش) به کار گرفته
است و یا اینکه مندنهال و همکاران ( 2111ب) از مدل موجوار برای یک دورهی عملی
کارآفرینی بهره گرفتهاند و همچنین در پژوهش شرکت تامپسون نیز ،برای آموزش
نرمافزار اکسل که یک مهارت عملی است ،از مدل موجوار و اصول اولیهی آموزش
استفاده شده است .هرچند ،همچنان که قبالً اشاره شد ،پژوهشهای اندکی با مدل موجوار
چه در زمینهی مباحث عملی و چه در زمینهی مباحث نظری صورت گرفته است و
نمیتوان دراینباره با قاطعیت نتیجهگیری کرد.

نکتهی دیگر اینکه در این پژوهش ابزار سنجش توانایی حل مسئله پرسشنامهی هپنر
و پترسون بود .این امکان وجود دارد که این پرسشنامه ابزار مناسبی برای سنجش این
مهارت در پژوهش نبوده باشد .شاید بهتر بود برای سنجش توانایی حل مسئلهی
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دانشجویان ،مسائلی را در دنیای واقعی به دانشجویان ارائه میشد که بررسی شود
دانشجویان تا چه اندازه قادر هستند که مفاهیم فراگرفته شده در آموزش را در حل مسائل
به کار گیرند و به عبارتی یادگیری خود را انتقال دهند .بهعبارتدیگر در مطالعات دیگر
جهت گردآوری دادهها در رابطه با متغیر حل مسئله از آزمونهای درسی استفاده شده
است و مهارت حل مسئله در آزمونها اندازهگیری شده است اما در این مطالعه از
پرسشنامه خودگزارشی حل مسئله استفاده شده است.
اگرچه یافتههای آماری این پژوهش ،عدم تأثیرگذاری مدل طراحی آموزشی موجوار
بر مهارت حل مسئله دانشجویان را نشان میدهند ،اما امید است که این تحقیق بتواند
راهگشای تحقیقات دیگری در رابطه با مدل طراحی آموزشی موجوار باشد و نیز این
مدل طراحی آموزشی را به مجریان عرصهی آموزش معرفی نماید ،تا بتوانند از آن در
فعالیتهای آموزشی خود بهره گیرند .درنهایت به محققین پیشنهاد میشود ،که پژوهشی
در رابطه با مدل موجوار و مهارت حل مسئله ،با استفاده از ابزارهای دیگری برای سنجش
مهارت حل مسئله ،در سطوح و مقاطع مختلف تحصیلی و نیز بر روی مباحث عملی
انجام دهند .در این مطالعه از ابزار خودگزارشی حل مسئله استفاده شده است ،چهبسا اگر
حل مسئله در موضوعات درسی موردتوجه قرار گیرد با توجه به مؤلفههایی که مدل موج
وار دارد میتواند بر این مؤلفه تأثیرگذار باشد.
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