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 چكیده

 یزش،بر انگ یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یروش آموزش مبتن یاثربخش یینپژوهش حاضر با هدف تع     

انجام شد.  یران،ا یاسالم یجمهور یمایدانشگاه صدا و س یجیتالد یهنرها یاندانشجو یو خودکارآمد یتخالق

 یو کنترل است. جامعه آمار یشآزما یآزمون و پس آزمون و گروه ها یشبا طرح پ یشیآزما یمهپژوهش ن ینا

 - 95  یلیدر سال تحص یرانا یاسالم یجمهور یمایدانشگاه صدا و س یجیتالد یهنرها یاندانشجو یهشامل کل

 20و تعداد  یشنفر به عنوان گروه آزما 20ساده، تعداد  یتصادف یرینفر بود. به روش نمونه گ 188به تعداد  1394

والرند و  یزشیانگ یها یریجهت گ یپرسشنامه ها یری،. ابزار اندازه گدنفر به عنوان گروه کنترل انتخاب ش

 یشبود که در  پ (1982شرر و مادوکس ) ی( و خودکارآمد1974و تورنس ) یعابد یت(، خالق1992همكاران )

و   IBM SPSS 23یشده با نرم افزار یجمع آور یآزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. داده ها

آموزش  یها نشان داد که روش ها یافتهقرار گرفت.  یل( مورد تحلANCOVA) یانسکوار حلیلآزمون ت

دارند و مقدار آن را  یرتاث یاندانشجو یو خودکارآمد یتخالق ش،یزبر انگ یبیبا یآموزش یبر الگو طراح یمبتن
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 مقدمه

در  یادیز ییراتلبا با تغاست که غا یکارآمد، فعال و جوان هر کشور یروهاین یحساس در زندگ یاربس یورود به دانشگاه مقطع     

اشاره کرد که هم  یدبا یزن یدیجد یبه انتظارات و قسمت ها ییراتتغ ینباشد، در کنار ا یآنان همراه م یو انسان یروابط اجتماع

د و توام بوده و عملكر یغالبا با فشار و نگران یطیشرا ین. قرار گرفتن در چنیردگ یشكل م یانو دانشجو هزمان با ورود به دانشگا

دانشگاه، مواجهه  یطبا مح یاناز دانشجو یاری(. آشنا نبودن بس1391 واحدی و همكاران،دهد ) یقرار م یرافراد را تحت تاث یبازده

و اختالل  یدر اکثر موارد، ناسازگار یلیبر خالف انتظارات در بدو ورود به دانشگاه، ، عدم عالقه به رشته تحص یها یتشدن با واقع

تواند  یهستند که م یآن ها، از جمله موارد یرنظ یو مشكالت یو اقتصاد ینبودن امكانات رفاه یو کاف یردف یندر روابط ب

در   (.1390 سلكی،فت عملكرد افراد گردد )آو باعث  یدنما یدتشد یارا بوجود آورده  یاندانشجو یروان یها یمشكالت و ناراحت

 یرتوانند بر فراگ یم یادگیریعزت نفس و روش های  یزشی،انگ یریت گهمچون جه یمتغیرهای مختلف یادگیری، یتفعال یانجر

عوامل، اهمیت انگیزش در تعلیم و تربیت انكارناپذیر است.  ینا یاناو را با مشكل مواجه سازند که از م یادگیریگذاشته و  یرتأث

به  یکنقش و سهم هر  یینمتقابل دارند که تعکنش  یكدیگراند و با  یدهها چنان در هم تن یرو متغ عوامل ینآن  است که ا یتواقع

 یتبا ماه یو فرد یعوامل، عوامل آموزش ینا یندهند که در ب ینشان م یقاتتحق ینوجود ا یناست. با ا یرامكان پذ یدشوار

در  یره اختحقیقات  چند ده ین،(. عالوه بر ا2006،  1دارند )استارک یلیتحص یشرفترا بر پ یرتأث یشترینب ی،و اجتماع یشناخت

آموزشی نیز بر این نكته تأکید کرده است که انگیزش یكی از عوامل مهم و دایمی در بهبود عملكرد دانش آموزان  می باشد  یحوز

به نظر می رسد یكی از مشكالت شایع نظام آموزشی، پایین بودن سطح انگیزش تحصیلی باشد که  (.1388 ی،ناو و رجب یری)ظه

فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه دولت ها و خانواده ها می کند و نظام آموزشی کشورها را با افت ساالنه زیان های علمی، 

تحصیلی مواجه می سازد. از این رو، می توان گفت که حتی غنی ترین و بهترین برنامه های کارآموزی سازماندهی شده نیز در 

 (.1384 ی،صورت فقدان انگیزه در فراگیران سودمند نخواهد بود )کرم

تنها چیزی که انسان را اشرف مخلوقات ساخته، توان تفكر خالق اوست و خالقیت  به منزله مرگ و حیات یک  یگر،د یاز سو     

ها و قوانین حاکم های کشاورزی و انقالب صنعتی و ویژگیدر کتاب موج سوم، پس از معرفی دوره« تافلر »رود. جامعه به شمار می

تواند داند و معتقد است که تنها تفكری که در این عنصر میعصر فرا صنعت و فناوری اطالعات می رار کنونی ها، عصبر این دوره

از  ینیشان است که سطوح مع یها ییباور افراد درباره توانا یخود کارآمدهمچنین  (.1386، الحکارساز باشد، خالقیت است )ف

کنند که افراد چگونه  یم یینتع یخودکارآمد یگذارد. باورها یم یرتأث یدگکند و بر اتفاقات موثر در زن یعملكرد را مشخص م

باور داشته باشد که نمی تواند نتایج مورد انتظار را به  یکنند. اگر فرد یدارفتار را پ یالزم برا یها یزهاحساس کنند، فكر کنند و انگ

انجام کار کاهش خواهد یافت. اگر  یبرا یبل قبول شود، انگیزه وغیرقا یدست آورد، یا به این باور برسد که نمی تواند مانع رفتارها

همه آنها تابع باور فرد هستند. به نظر  امارفتار انسان عمل می کنند،  یوجود دارند که به عنوان برانگیزاننده ها یچه عوامل دیگر

عملكرد آینده افراد نیستند، بلكه باور  یی برامناسب یقبلی افراد پیش بینی کننده ها یبندورا داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردها

راستا،  یندر هم (.1387به نقل از همتی،  1997خود در انجام چگونگی عملكرد خویش موثر است )بندورا، یانسان به توانایی ها

که  یاهداف یافت،ت دس یآموزش یستمبه اهداف س توانیم یستدر هایمعتقدند که با استفاده از روش یدرس یبرنامه پردازانیهنظر

 یادگیری یطموثر، شرا یآموزش یطراح یریبا بكارگ توانمی واقع در. هستند هاروش ینا یرتحت تأث یرمستقیمغ یا یمبه طور مستق

انتقال تجربه، نقش  یقاز طر یدو خلق دانش نو، معلم با یادگیری یطشرا ینبه ا یدنرس یشكل فراهم ساخت. برا ینبهتر هرا ب
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-هم یقاز طر یتو در نها کندیعمل م کند،می فكر آموزانکه همواره با دانش یفرد یرد،را به عهده گ یتگریه و هداکنند یلتسه

 (.     1390 مكاران،)مجتهد زاده و ه گیردیم یاد آموزی

ژی آموزشی با نولوت. تكطرح اسرشته مهم و بسیار مورد استفاده در تكنولوژی آموزشی م یکامروزه طراحی آموزشی به عنوان      

ستفاده می ای آموزشی طراح بكارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری و روان شناسی تربیتی، از روش های موجود در حوزه

ائی و اثر سـت و کاربکـار  توان در آن نظریه های مختلف را بهبرنامه آموزشی است که می ککند. نتیجه ایـن تعامل ایجاد ی

ر باشند کارآمد ت رتر وزمود. طراحی آموزشی ابزار تدریس وآمـوزش است و باعث می شود مواد آموزشی، مؤثبخشی هریک را آ

 (. 1386 ی،)رضو

در  یلو عم یذهن هایهارتم شود،می آموزاناعتماد به نفس در دانش یتباعث تقو یسفعال تدر هایاستفاده از روش         

و  یآور نو یبرا نهیو زم شودیتوجه م یفرد هایبه تفاوت شود،یبر کالس حاکم م یمیتنظ جو خود یابند،می پرورش آموزاندانش

(. در 1391راد،  یی)رضا ودشیم یآموزش هایرقابت یگزینجا یگروه یتو فعال یاریكرد، همیرو ینشود. در ایفراهم م یتخالق

عال فمناسب و  یهاا روشبنمودن معلمان  یزتجه یت،تربو  یمدر امر تعل یمهم و ضرور یاز کارها یكی رسدیبه نظر م یجهنت

 فتنیادگرگونه چ یادگیری و آموزاندانش ینرفاقت ب و یتعامل، همكار یشکه هدف شان افزا هاییاست. روش یادگیریـ  یاددهی

 یالزم برا هایهینا در زمو کار وشمنده یانسان یروین ی،پهناور با منابع غن یاربس یران،(.  از آنجا که کشور ما ا1386باشد )فردانش، 

کشور ما  یفن و یعلم یتفظر ریگملل د یتوجه شود که استفاده از علوم و فناور یداست. لذا، با یاجتماع -یرشد و توسعه اقتصاد

ود. توجه ش یانسان وییرن یتابداع و خالق هاییتظرف یشدر جهت افزا یشرفتپ یزهانگ یجادبه ا یدبلكه با بخشد،یرا ارتقا نم

 نگری،ینده. آدهدیه خرج مبو ابتكار  بردیم یشکارها را پ کند،یکند، مسأله حل م یم نگرییندهمشتاقانه آ ی،انسان یروین یتخالق

 یمع بشرو شدن جواو به ررهستند و به علت  یتوسعه هر کشور چرخهمفقوده در  یهاحلقه ینحل مسأله و ابتكار از جمله مهمتر

از  یبعض یماندگن عقبآتبع  قابل تصور تبادل اطالعات و به یرو سرعت غ یعیرفتن منابع طب یلو تحل یسانان یچیدهبا مسائل پ

 (.1389 ی،راد و اباذر ییاست )رضا یرناپذاجتناب یتبه خالق یازکشورها، ن

هستند که خداوند به  ییها هیهد ینو گرانبهاتر ینتر یفجامعه و ظر یهسرما ینجوانان و نوجوانان، ارزشمندتر یگر،د یاز سو     

مناسب جهت رشد همه جانبه آنان، فراهم نمودن  یبرنامه آموزش یکرسد  یعنوان امانت به نسل حاضرسپرده است. به نظر م

را بوجود آورد و به وجود آوردن قدرت  یتحول و نوآور ینش،خلق کردن، ابداع، آفر یتاست که فرصت و موقع ییو ابزارها یطیشرا

 یجبا توجه به نتا ین،باشد. بنابرا یمراکز آموزش یها یتمسئول یناز مهمتر یددر آن ها با یشرفتپ یزهو انگ یودکارآمدخ یت،خالق

پژوهش در  ینبر شبكه وجود دارد و از آن جا که مشابه ا یمبتن شمختلف در آموز یکه در استفاده از الگوهای آموزش یضیضد و نق

انجام شده  یپژوهش ها  یجدست کم نتا یا( انجام نشده است و یرانا یاسالم یجمهور یمای)دانشگاه صدا و س یجامعه آمار ینا

 یكی،الكترون یطدر مح یآموزش یطراح نقش یتبا توجه به اهم یگر،د یپژوهشگران قرار نگرفته است و از سو یرسا یاردر اخت

مهم است.  یارتر ارائه دهد، بس یزانندهچه مؤثرتر و برانگ را هر یآموزش یوهش ینمناسب که بتواند ا یو الگوی آموزش یكردانتخاب رو

ریزی های  هتفاوت ها، امكان انجام برنام یزانپژوهش از آن جهت اهمیت و ضرورت دارد که با مشخص شدن م ینلذا، انجام ا

و  یآموزش یبه خصوص متخصصان طراح یرانا یاسالم یجمهور یمایدانشگاه صدا و س یزانمسوالن و برنامه ر یالزم برا

را  ینهزم یناز بروز و شیوع مشكالت در ا یرینقاط قوت و کم کردن کاستی ها و جلوگ یتدر جهت تقو یآموزش یها یستتكنولوژ

 یمرا جهت آموزش هر چه بهتر مفاه یطراح یالگوها یناز بهتر یقیتوانند تلف یم یآموزش نرو، طراحا ینسازد. از ا یفراهم م

کردن الگوهای  یداپ یآموزش یبا گسترش استفاده از الگوهای مختلف طراح یگر،د ی. از سویندئه نماارا یانبه دانشجو یاضیر

سوال است  ینبه ا ییپاسخگو ی. با توجه به موارد فوق پژوهش حاضر در پیدافزا یموضوع م یتمختلف بر اهم یطمناسب در شرا



 1400 پاییز /هارمچ شماره /دوم سال /فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /104

 
دانشگاه  یجیتالد یهنرها یاندانشجو یو خودکارآمد یتخالق ،یزشبر انگ یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یآموزش مبتن  یاکه آ

 دارد؟ یرتاث یرانا یاسالم یجمهور یمایصدا و س

 روش 

جامعه  .انجام شد نترلو ک یشآزما یآزمون و پس آزمون و گروه ها یشبا طرح پ یشی)شبه( آزما یمهپژوهش به روش ن ینا   

که  1394-1395 ییلحصتدر سال  یرانا یاسالم یجمهور یماینشگاه صدا و سدا یجیتالد یهنرها یاندانشجو یهشامل کل یآمار

تعداد  کالس به یکساده،  یادفتص یریبه روش نمونه گبه منظور تعیین حجم نمونه  . بودنفر  188تعداد برابر  ینبر اساس آمار ا

دانشجو به عنوان  نفر 20د کالس به تعدا یکو  یبیبا یآموزش یطراح یالگو یجهت اجرا یشنفر دانشجو به عنوان گروه آزما 20

 .ندگروه کنترل انتخاب شد

 داده ها یریابزار اندازه گ 

رند و ی والجهت اندازه گیری انگیزش تحصیلی از مقیاس انگیزش تحصیل :یزشیانگ یها یریپرسشنامه جهت گ     

( استفاده شد، 7ا کامالً موافقم )( ت1مالً مخالفم )از کا یكرتل یدرجه ا 7 یفبا ط یهگو 28( استفاده شد که شامل 1992همكاران )

 4ندارم:  ینظر یاز،امت 3مخالفم:  تا حدودی یاز،امت 2مخالفم:  یاز،امت 1مخالفم:  مالًکا ینهانتخاب گز یبرا یکه آزمودن یبه طور

که  ییدر پاسخ به سوال ها ینمچمه کسب نمود. یاز،امت 7و کامالً موافقم:  یازامت 6موافقم:  یازامت 5تاحدودی موافقم:  یاز،امت

 یاز،امت 5تا حدودی مخالفم:  یاز،متا 6مخالفم:  یاز،امت 7کامالً مخالفم:  ینهگز تخابان یبرا یشوند، آزمودن یم یمعكوس نمره گذار

قیـاس انگیـزش تحصـیلی کسب نمود. م ز،یاامت 1و کامالً موافقم:  یازامت 2موافقم:  یازامت 3تاحدودی موافقم:  یاز،امت 4ندارم:  ینظر

ـاده( است که در مجموع این م 4مـاده( و بـی انگیزگـی ) 12) بیرونیماده(، انگیزش  12خـرده مقیاس انگیزش درونی ) 3شـامل 

 ماده می باشد.  28مقیاس دارای 

 ین(، استفاده شد. ا1974) یعابد یتها، از آزمون خالق یآزمودن یتخالق یزانم یریجهت اندازه گ :یتپرسشنامه خالق     

ماده و هر  60و دارای  دهد یم( را مورد سنجش قرار یالیبسط و س یری،تفكر خالق )ابتكار، انعطاف پذ یها یتآزمون انواع قابل

ماده در بخش بسط  11، 66تا  22از  با دامنه نمره ای 22تا  1ماده در بخش سیالی از سؤال  22 دگزینه می باشد. تعدا 3ماده دارای 

ماده  11و  48تا  16ا دامنه نمره ای از ب 49تا  34ماده در بخش ابتكار از سؤال  16، 33تا  11با دامنه نمره ای از  33تا  23سؤال  از

ان دهنده گزینه ها نش ین،تقسیم شده است. همچن 33تا  11نمره ای از  نهبا دام 60تا  50در بخش انعطاف پذیری از سؤال 

م در هر ماده عدم توانایی انجا «الف»گزینه  :یردبه آنها تعلق می گ 2تا  0که به ترتیب نمره ای از  خالقیت از کم تا زیاد است

صورت  ایی در انجام فعالیت را بهدر هر ماده توان« ب»گزینه  داده می شود. 0فعالیت را مطرح کرده است که به پاسخ های آن نمره 

 مطرح کرده م کامل فعالیتی رادر هر پرسش توانایی انجا« ج»گزینه  ه می شود.به پاسخ آن داد 1محدود مطرح کرده است که نمره 

ر تهران ( و د1372سط کفایت )به آن اختصاص داده می شود. این آزمون در اهواز تو 2است که خالقیت را آشكار می سازد و نمره 

 ر گرفته شد.به کا یاییو پا ییروا یید( به طور هم زمان ترجمه و پس تا1372توسط کیامنش )

اده شد. ( استف1982)شرر و مادوکس  یاز پرسشنامه خودکارآمد یبه منظور سنجش خودکارآمد :یپرسشنامه خودکارآمد     

و  یفكلتکامل کردن  یبه گسترش تالش برا یلرفتار، م یبه آغازگر یلم یاساست و سه خرده مق یهگو 17 یدارا یاساین مق

 ینا یاییشده است. پا یابیعتباراترجمه و ( 1375) یتوسط برات یاسمق ینکند. ا یم یریاندازه گ با موانع، را یاروییمتفاوت در رو

بدست آمد.   91/0(، 1383و همكاران ) یانو در پژوهش اعراب 85/0(، 1377) یان ی،عبد 79/0(، 1375) یدر پژوهش برات یاسمق

 ی: نظر3: موافقم، 4 موافقم، : کامال5ً) گیردیم علقت یازامت 5ا ت 1صورت است که به هر ماده از  ینبه ا یاسمق ینا یگذارنمره

ها به صورت سئوال یهپ و بقچاز راست به  15و  13، 9، 8، 3، 1 یهاکه سوال ی: کامالً مخالفم( به طور1: مخالفم و 2ندارم، 

 . شوندیم یگذراز چپ به راست نمره یعنیمعكوس 



 

 105/… یاندانشجو یو خودکارآمد یتخالق یزش،بر انگ یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یروش آموزش مبتن یاثربخش

 
 یانسکوار یلحلز آزمون تا یاراطالعات حاصل از نمونه به جامعه آم یمداده ها جهت تعم یلو تحل یهتجز یپژوهش برا یندر ا    

(ANCOVA.استفاده شد ) 

 هایافته

 اسمیرنوف( -نتایج آزمون نرمالیتی توزیع داده ها )کلموگروف 

 پژوهش جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای K-Sجدول آزمون   1دول ج
 گروه کنترل گروه آزمایش آزمون ها متغیرها

N K-S Sig. n K-S Sig. 

 
 انگیزش

 200/0 133/0 20 200/0 127/0 20 پیش آزمون

 077/0 183/0 20 200/0 152/0 20 پس آزمون

 
 خالقیت

 200/0 134/0 20 200/0 131/0 20 پیش آزمون

 138/0 169/0 20 200/0 099/0 20 پس آزمون

 
 خودکارآمدی

 200/0 115/0 20 200/0 134/0 20 پیش آزمون

 200/0 090/0 20 138/0 169/0 20 پس آزمون

شان می دهد که در ن، دول فوقجا در باید دارای توزیع نرمال باشد، نتایج بررسی داده ه هااز آن جا که در تحلیل کوواریانس متغیر 
 شآزمای گروه هایر د کارآمدیخودو ، خالقیت انگیزشیعنی  متغیر های پژوهشهر یک از  (،α=05/0) درصد 95سطح اطمینان 

 05/0مقدار  ، از(.Sigاداری )مقدار سطح معن ، چرا کههستند از یک توزیع نرمال برخوردار، پس آزمون و کنترل در پیش آزمون و
=α.نس حلیل کوواریاز آزمون تافاده یكی از شروط است ، متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردار بوده وبنابراین ، بزرگتر است

 .  است برقرار
 

 :هابررسی همگنی واریانس
 در گروه های آزمایش و کنترلآزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها  2جدول 

 Levene's Test گروه ها متغیرها
n F Sig. 

 
 انگیزش

  20 کنترل
625/0 

 
 20 آزمایش 434/0

 
 خالقیت

  20 کنترل
004/0 

 
 20 آزمایش 952/0

 
 تحصیلی پیشرفت

  20 کنترل
522/1 

 
 20 آزمایش 225/0

       
ی دهد که در نشان موق ف ا در جدول، نتایج بررسی داده ههمگن باشد باید واریانس گروه ها ،از آن جا که در تحلیل کوواریانس     

مقدار به  است، چرا که اه ادهو کنترل مورد تایید د فرض همگنی واریانس گروه های آزمایش (،α=05/0) درصد 95سطح اطمینان 

ه نشان در گروه های مورد مطالع ، بزرگتر است. لذا برابری واریانس هاα= 05/0  (، از مقدار.Sig) دست آمده برای سطح معناداری

می  ریانس برقرالیل کووارون تحتقسیم شده اند و شرایط جهت استفاده از آزم ها می دهد که آزمودنی ها به طور یكنواخت در گروه

 باشد. 
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 ارد؟دانشجویان تاثیر دبایبی بر انگیزش  روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی آیا: 1 سوال   

 

 جویانبایبی بر انگیزش دانش ؛ تاثیر الگوی طراحی آموزشیANCOVAآزمون  3جدول 

منبع 

 تغییرات

 

 .F Sigمحاسباتی میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 001/0 34/14 07/6 1 07/6 آزمون

 000/0 15/125 99/52 1 99/52 گروه

 - - 42/0 37 66/15 خطا

 - - - 39 70/71 کل

 رصدد 95ینان طح اطمس، نشان می دهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، در فوقنتایج بررسی داده ها در جدول        

(05/0=α،) ا (، چر6-4ل )سطر اول جدو پس آزمون، وجود دارد پیش آزمون و رد آزمودنی هاانگیزش میزان معناداری بین  تفاوت

ص مشخ(، .α  <000/0 =Sig= 05/0) ، از آن جا که3جدول  سی سطر دومردر برهمچنین، (. .α  <001/0 =Sig= 05/0) که

وجود  و آزمایش نیزکنترل  در گروه های آزمودنی هاانگیزش میزان معناداری بین  تفاوت درصد، 95در سطح اطمینان می شود که 

توان چنین  می، (2ول )جد ندطور یكنواخت در گروه های کنترل و آزمایش تقسیم شده بوده دارد لذا از آن جا که آزمودنی ها ب

 یعنی، یبی بوده است.با موزشیآموزش مبتنی بر الگوی طراحی آاستفاده از اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر استنباط نمود که 

 دهد. آن را افزایش می و مقدار تاثیر دارد جویانانگیزش دانش میزان بایبی بر مبتنی بر الگوی طراحی آموزشیروش آموزش 

 ارد؟ددانشجویان تاثیر  خالقیتبایبی بر  روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی آیا: 2 سوال    

 

 جویانانشد خالقیتبایبی بر  ؛ تاثیر الگوی طراحی آموزشیANCOVAآزمون  4جدول 

منبع 

 تغییرات

 

 .F Sigمحاسباتی میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 000/0 89/29 07/0 1 07/0 آزمون 

 000/0 75/3983 83/9 1 83/9 گروه 

 - - 002/0 37 09/0 خطا

 - - - 39 95/9 کل

 درصد 95طمینان ار سطح درات پیش آزمون، نشان می دهد که پس از تعدیل نم فوق  نتایج بررسی داده ها در جدول          

(05/0=α،) هک(، چرا 4ل )سطر اول جدو پس آزمون، وجود دارد پیش آزمون و در آزمودنی ها خالقیتمیزان معناداری بین  تفاوت 

(05/0 =α  <000/0 =Sig. .) ،از آن جا کهفوق جدول  سی سطر دومردر برهمچنین (05/0 =α  <000/0= Sig. ،) مشخص

ز وجود کنترل و آزمایش نی در گروه های آزمودنی ها خالقیتمیزان معناداری بین  تفاوت درصد، 95در سطح اطمینان ود که می ش

ی توان چنین م، (2دول )ج دندطور یكنواخت در گروه های کنترل و آزمایش تقسیم شده بوه دارد، لذا از آن جا که آزمودنی ها ب

 یعنی، یبی بوده است.با موزشیآموزش مبتنی بر الگوی طراحی آاستفاده از ده نتیجه تاثیر اختالف به وجود آماستنباط نمود که 

 هد.آن را افزایش می د و مقدار تاثیر دارد جویاندانش خالقیت میزان بایبی بر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی

 
 
 
 
 
 



 

 107/… یاندانشجو یو خودکارآمد یتخالق یزش،بر انگ یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یروش آموزش مبتن یاثربخش

 
 
 

 یر دارد؟دانشجویان تاث خودکارآمدیبی بر بای روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی آیا: 3 سوال   

 
 جویاندانش خودکارآمدیبایبی بر  ؛ تاثیر الگوی طراحی آموزشیANCOVA: آزمون 5جدول 

 منبع تغییرات

 

 .F Sigمحاسباتی میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 000/0 08/20 12/0 1 12/0 آزمون

 000/0 88/4858 14/28 1 14/28 گروه

 - - 01/0 37 21/0 خطا

 - - - 39 59/28 کل

 ددرص 95ان اطمین ، نشان می دهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، در سطحفوقنتایج بررسی داده ها در جدول     

(05/0=α،) (، 5جدول  )سطر اول ود داردپس آزمون، وج    پیش آزمون و در آزمودنی ها خودکارآمدیمیزان معناداری بین  تفاوت

(، .α  <000/0 =Sig= 05/0) از آن جا کهفوق جدول  سی سطر دومردر برهمچنین، (. .α  <000/0 =Sig= 05/0) که چرا

گروه های کنترل و  در آزمودنی ها خودکارآمدیمیزان معناداری بین  تفاوت درصد، 95در سطح اطمینان مشخص می شود که 

، (2)جدول  ودندسیم شده بایش تقطور یكنواخت در گروه های کنترل و آزمه آزمایش نیز وجود دارد، لذا از آن جا که آزمودنی ها ب

بایبی بوده  حی آموزشیلگوی طرااآموزش مبتنی بر استفاده از اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر می توان چنین استنباط نمود که 

فزایش او مقدار آن را  یر داردتاث جویاندانش دیخودکارآم میزان بایبی بر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی یعنی، است.

 می دهد.

 بحث و نتیجه گیری

 یرتاث یاندانشجو یزشانگ یزانبر م یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو ی، مشخص شد که روش آموزش مبتن1 یهفرض یدر بررس

با  یشآزما وکنترل  یاهروه گو در  آزمون و پس آزمون یشها در پ یآزمودن یزشانگ یدهد. بررس یم یشدارد و مقدار آن را افزا

ها در پس  یدنآزمو یزشگان انیزم یانگیننشان داد م یشکنترل و آزما یخت در گروه هایكنواها به طور  یآزمودن یعتوجه به توز

 یجهآمده نت ف به وجوداختال است که قطعا یافته یقابل مالحظه ا یشبا گروه کنترل افزا یسهدر مقا یشآزمون و در گروه آزما

 یآموزش یطراح یلگوابر  ینروش آموزش مبت یعنی،بوده است.  یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یاستفاده از آموزش مبتن یرتاث

رزگر و همكاران ب یژوهش هاپ یجابا نت یجهنت یندهد. ا یم یشدارد و مقدار آن را افزا یرتاث یاندانشجو یزشانگ یزانبر م یبیبا

 و است.( همس2010( نئو و نئو )1388( و قاضی طباطبایی و همكاران )1389) یآباد یو عل ی(، مالك1393)

 یانجودانش یتخالق نیزابر م یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو ی، مشخص شد که روش آموزش مبتن2 یهفرض یدر بررس     

کنترل و  یر گروه هاو د زمونآزمون و پس آ یشها در پ یآزمودن یتخالق یدهد. بررس یم یشدارد و مقدار آن را افزا یرتاث

 یآزمودن یتالقخ یزانم نیانگینشان داد م یشکنترل و آزما یدر گروه ها یكنواختها به طور  یآزمودن یعبا توجه به توز یشآزما

ف به وجود طعا اختالکه ق است یافته یقابل مالحظه ا یشبا گروه کنترل افزا یسهدر مقا یشها در پس آزمون و در گروه آزما

 یر الگوب یش مبتنآموز روش یعنی،بوده است.  یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یاستفاده از آموزش مبتن یرتاث یجهه نتآمد

 یپژوهش مراد یجابا نت یجهنت نیدهد. ا یم یشدارد و مقدار آن را افزا یرتاث یاندانشجو یتخالق یزانبر م یبیبا یآموزش یطراح

 ( همسو است.1391و همكاران )

 یخودکارآمد یزانبر م یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو ی، مشخص شد که روش آموزش مبتن3 یهفرض یبررس در     

 یآزمون و پس آزمون و در گروه ها یشها در پ یآزمودن یزشانگ یدهد. بررس یم یشدارد و مقدار آن را افزا یرتاث یاندانشجو
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 یزانم یانگیننشان داد م یشکنترل و آزما یدر گروه ها واختیكن طورها به  یآزمودن یعبا توجه به توز یشکنترل و آزما

است که  یافته یقابل مالحظه ا یشبا گروه کنترل افزا یسهدر مقا یشها در پس آزمون و در گروه آزما یآزمودن یخودکارآمد

روش آموزش  یعنی،ه است. بود یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یاستفاده از آموزش مبتن یرتاث یجهقطعا اختالف به وجود آمده نت

با  یجهنت یندهد. ا یم یشدارد و مقدار آن را افزا یرتاث یاندانشجو یخودکارآمد یزانبر م یبیبا یآموزش یطراح یبر الگو یمبتن

بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد  ( همسو است.2010و الئو ) یهپژوهش ن یج( و نتا1390) یرتیموریو ام یپژوهش مهدو یجنتا

در مباحث  یبیبا یآموزش یطراح یبه خصوص الگو یآموزش یطراح یالگوها یرینسبت به بكارگ یش،از پ یشبردد می گ

خود را در  یبا مطالعه و پژوهش، آگاه ی،ضعف دانش یاو  ییدر صورت نا آشناشده و استفاده  یانبه دانشجو یسو تدر یآموزش
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