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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله دانشآموزان
پایه دوم ابتدایی شهرستان فراهان در سال تحصیلی  ،1371-79انجام گرفته است .نرمافزار اسکرچ به
کودکان کمک میکند تا ضمن طراحی بازی یا داستانهای تعاملی ،اصول برنامهنویسی را بیاموزند .این
پژوهش از نوع کاربردی است و از لحاظ مالک نحوه جمعآوری اطالعات روش نیمه تجربی است .جهت
انجام پژوهش یکی از مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان فراهان انتخاب شد و به طور تصادفی یکی از
کالسها به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند .تعداد کل نمونه
 33دانشآموز دوم ابتدایی بود یعنی  19نفر در گروه آزمایش و  19نفر در گروه کنترل بودند .ابزارها در
این پژوهش عبارتاند از پرسشنامه حل مسئله هپنر که بعنوان پیشآزمون و پسآزمون بکار گرفته شدند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی برای تعیین فراوانی و میانگین و از آمار استنباطی برای
تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافتههای بدست آمده از تجزیه و تحلیلها ،نشان داد که تفاوت بین دو
گروه گواه و آزمایش از نظر آماری در سطح  a>5/50و با سطح اطمینان  5/70معنادار میباشد .نتایج
بدست آمده نشان داد که آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله دانشآموزان ،
تأثیر معناداری داشته است .دانشآموزان طی دوره آموزشی ،به طور فعال با حل مسائل مختلف در
نرمافزار اسکرچ درگیر شدند و برای حل این مسائل باید مسئله را تجزیه و تحلیل کرده و راه حلهای
مختلف را مورد آزمایش قرار میدادند ،درگیر شدن دانشآموزان با این چالشها موجب بهبود مهارت حل
مسئله آنها شد.
واژگان کلیدی :آموزش برنامهنویسی به کودکان ،آموزش برنامهنویسی ،نرمافزار اسکرچ ،حل مسئله
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of learning curriculum using
Scratch software on problem-solving skills of primary school students in Farahan
city in the academic year of 2012. The Scratch software helps children learn
programming principles while designing games or interactive stories. This research
is of a practical nature and the criterion for collecting information is semiexperimental method. was selected from one of the girls' primary schools in
Farahan city and randomly one of the classes was considered as the experimental
group and the other was considered as the control group. The sample consisted of
34 primary school students, 17 in the experimental group and 17 in the control
group. The instruments used in this research are Heppner problem solving
questionnaires, which were used as pre-test and post-test. To analyze the data,
descriptive statistics were used to determine the frequency and mean and
inferential statistics for covariance analysis. The findings of the analysis showed
that the difference between the control and control groups was statistically
significant at the level of 0.05 and with a confidence level of 0.95. The results
showed that programming skills with Scratch software had a significant effect on
student problem solving skills. During the course, students actively engaged in
solving various problems in the Scratch software, and inevitably, to solve these
issues, they had to analyze the problem and test different solutions, involving
students with this Challenges have improved their problem-solving skills.
Keywords: Programming Training for children, Programming Training,
Scratch software, Problem Solving
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مقدمه
در دنیای امروز ،توسعه مهارتهای حل مسئله برای رشد ذهنی کودکان یک مهارت اساسی محسوب
شده و آمادگیهایی را ایجاد میکند که منجر به موفقیت تحصیلی دانشآموزان میشود (کانکار و شارما،
 .)2512دانشآموزانی که فرایند حل مسئله را یاد میگیرند میتوانند در هر مرحله از زندگی خود
مسئلههایی که تا به حال با آن مواجه نشدهاند را ،حل کنند (آرمگان ،ساگیر و سلیک .)2557،توانایی
کودک در به کارگیری تفکر حل مسئله ،باعث ایجاد چالش شده و برای یادگیری او هدف ایجاد میکند و
او را به برنامهریزی و از قبل فکر کردن تشویق میکند (آقاجانی.)1375،
حل مسئله مهارت شناسایی مشکل و طی کردن مراحل برای حل آن است ،و این فرایندی نظاممند است
که بر تحلیل کردن مشکل متمرکز است (التون .)2553 ،حل مسئله یا مشکلگشایی فرایندی است
شناختی ،که به وسیله آن ،فرد تالش میکند تا راه حل مناسبی را برای یک مشکل بیابد (پرال و
دنل .)2553،حل مسئله و آفرینندگی در باالترین سطح فعالیت شناختی انسان قرار دارند و ارزشمندترین
اهداف تربیتی و آموزشی به حساب میآیند .در واقع هدف عمده همه نهادهای تربیتی و فعالیتهای
آموزشی ،ایجاد توانایی حل مسئله در افراد است (سالمی ،حسینپور و عطاری.)1397،
با رشد تکنولوژی ،نرمافزارهای آموزشی و بازیهای رایانهای ،راههای رشد مهارتهای تفکر ،هموارتر
شده است و میتوان از آنها در راستای ایجاد خالقیت ،رشد مهارتهای فکری و عملی و حل مسئله
استفاده کرد (دوران .)1395 ،گزارش های مختلفی که سازمآنهایی چون یونسکو منتشر کرده اند ،حاکی
از آن است که فناوری اطالعات تغییرات اساسی را در فرایند یادگیری بوجود آورده است .امروزه با توجه
به گوناگونی جوامع ،انسانها ،خالقیتها و عالیق آنها نیاز به ایجاد تنوع در روشهای یادگیری وجود
دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد
(حداد و جوریج .) 2552،قالبی که متناسب با نیازهای دنیای امروز بوده و به رشد مهارت حل مسئله
دانشآموزان منجر شود ،زیرا در دنیای پیچیده امروز حفظ اطالعات موضوعی اهمیت خود را از دست
داده است و ابتکار و حل مسئله در موقعیت های گوناگون در اولویت قرار گرفته است.
از روشهای نوینی که در کشورهای توسعه یافته برای تقویت انگیزه و توانایی حل مسئله دانشآموزان
ارائه گردید است ،آموزش برنامهنویسی از سنین پایین است .این آموزش در بستر نرمافزارهایی ارائه
میشود که مختص کودکان طراحی شده است و کودکان ضمن درگیر شدن در محیطی گرافیکی و
تعاملی ،اصول برنامهنویسی را می آموزند .در این فرایند دانشآموزان نقش فعالی داشته و یادگیری
معنادار را تجربه میکنند و می آموزند چگونه ایده های خود را در فضای دیجیتال ،عینیت بخشند.
اسکرچ یکی از نرمافزارهایی است که تکنیک های نوین برنامهنویسی را ارائه میدهد و به راحتی
کودکان می توانند به کمک آن بازی ،انیمیشن ،داستانهای تعاملی و غیره را طراحی کرده (فیساکیس و
سرافیم ) 2557 ،و در انجمن آنالین اسکرچ و یا در شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک
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بگذارند .نسخه اصلی این نرمافزار برای دانشآموزان  9تا  11سال طراحی شده است ولی نسخه جی آر
آن که محیط آن ساده تر است مناسب کودکان سنین  0تا  9سال است .ازآنجایی که نرمافزار اسکرچ
جی آر در موبایل ها قابل اجراست و در آن از نوشتار استفاده نشده است ،حتی کودکانی که سواد خواندن
و نوشتن را ندارند می توانند آن را بیاموزند.
اسکرچ جی آر نرمافزاری است که شرایطی را فراهم میکند برای کودکان تا داستانهای تعاملی
متحرک و بازی های خود را خلق کنند ،اسکرچ برای پشتیبانی از آموزگاران محتوای آموزشی آنالین را
نیز در نظر گرفته است(فالنری و همکاران .)2513،این نرمافزار بستری قدرتمند را برای درک کدنویسی
توسط کودکان فراهم میکند(استرهاکر.)2510،
محیط نرمافزار اسکرچ جی آر شامل بخش ویرایش اصلی پروژه ،ابزار انتخاب شخصیت ،ویرایشگر پس
زمینه و متن ،بلوک های رنگی برای اعمال دستورها و مدریت صفحات است (فالنری و
همکاران.)2513،

شکل  -1محیط نرمافزار اسکرچ جی آر
Fig 1
Software environment, software for Scratch GR

برنامهنویسی کامپیوتری امروزه یک مهارت بسیار مهم قلمداد میشود که معموالً یادگیری آن بسیار
دشوار است .آموزش برنامهنویسی برای تازه کارها ،با موانعی روبرو است که برای رسیدن به موفقیت باید
بر این موانع غلبه کرد .به منظور غلبه بر مشکالت و ایجاد دیدگاه مثبت به علوم رایانهای در
دانشآموزان ،باید از محیط های برنامهنویسی آموزشی مناسب استفاده کرد (فیساکیس ،گرولی و
ماورودی .)2513 ،در همین راستا ،دانشمندان علوم کامپیوتری ،در تالشاند تا برای آموزش علوم
کامپیوتری به کودکان سنین پایینتر ،روشها و برنامه های آموزشی را طراحی کرده و آنها را توسعه
دهند (هود و هود( ،)2550،بل و همکاران .)2551 ،تاکنون چندین محیط برنامهنویسی مختص کودکان
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طراحی شده است ،بعنوان مثال محیطهایی برای پیاده سازی زبآنهای برنامهنویسی تون تالک ، 1اکوییک
اتویز ، 2کریتور استیج کست ،3میکرو وورد 3و اسکرچ جی آر .0این نرمافزارهای برنامهنویسی که اسکرچ
جی آر نیز یکی از آنهاست ویژگیهایی دارند که آنها را برای کودکان مناسبتر میسازد .این ویژگیها
عبارتند از :ساده بودن ،استفاده از نمادهای بلوکی شکل برای دستوردهی به اشیا ،اجرای فوری دستورات
(بدون نیاز به مرحله فشرده سازی) ،عدم نیاز به تایپ کردن و استفاده از شیوه درگ و دراپ و سیستمی
که اجازه میدهد به راحتی اشیا روی صفحه جابجا شوند (پرلمان.)1791 ،
همانطور که اشاره شد دانشآموزان به کمک نرمافزار اسکرچ می توانند داستان و بازیهای مختلفی را
طراحی کنند ،آکسوگال و کهلر ( )2513مطالعه تجربی را برای تأیید تأثیر یادگیری طراحی بازی بر
مهارتهای حل مسئله دانشآموزان طراحی کردند .زمانی که گروه کنترل و گروه آزمایش با هم مقایسه
شدند ،نتایج نشان داد کودکانی که در دوره آموزشی طراحی بازی حضور داشتند ،به طور قابل توجهی در
مهارت حل مسئله ارتقاء پیدا کردهاند (اکگال و کهلر.)2513،
درباره آموزش برنامهنویسی به کودکان استداللهای زیادی بیان شده است از جمله ارتباط برنامهنویسی
با توانایی حل مسائل کلی تر ،امکان انتقال یادگیری از برنامهنویسی به سایر حوزه های برنامه درسی،
تغییر نگرش فراگیران نسبت به خطا ،تمرین تفکر درباره تفکر و تأثیر آن بر اعتمادبنفس فراگیران و
تقویت احساس توانمندی در یادگیری .به طور کلی دیدگاه وسیعی درباره منافع منحصر به فرد آموزش
برنامهنویسی در مدارس ابتدایی وجود دارد (اکلی و ام سی دگال .)1779،برنامهنویسی کامپیوتری به یکی
از مهارتهای مهم برای توسعه مهارتهای استدالل منطقی و مهارتهای حل مسئله تبدیل شده است.
از همین رو ،ادغام آن با برنامه های آموزشی همه سطوح تحصیلی به ویژه سال های اولیه تحصیل ،در
بسیاری از جوامع مورد توجه قرار گرفته است.
فساکیس ،گلی و ماورودی ( )2513در مطالعه موردی خود تأثیر آموزش برنامهنویسی بر مهارت حل
مسئله دانشآموزان  1-0سال را مورد بررسی قرار دادند و تأثیر مثبت این آموزش ها را بر توسعه مفاهیم
ریاضی ،حل مسئله و مهارتهای اجتماعی کودکان گزارش کرده اند (فیساکیس ،گلی و ماورودی.)2513،
جانگ و لئو ( )2513نیز آموزش برنامهنویسی به دانشآموزان ابتدایی با روش پروژه محور را مورد بررسی
قرار دادند و یافتههای آنها نشان داد تفکر منطقی و سیستماتیک ،تفکر تحلیلی و حل مسئله دانشآموزان
پس از گذراندن این دوره ارتقاء یافته است .در ادامه اضافه میکنند :فرایند برنامهنویسی شامل مرحله
برنامهریزی ،پیاده سازی و اشکال زدایی است که درست همان فرایند حل مسئله است (جانگ و
لو.)2513،
1- ToonTalk
2- Squeak Etoys
3- Creator Stagecast
4- Microworld
5- Scrach jr
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تحقیق مایر ( )2513نیز تأثیر مثبت آموزش برنامهنویسی به دانشآموزان بر مهارت حل مسئله بعنوان
یکی از مهارتهای شناختی را مورد تایید قرار می دهند (مایر. )2513،
کلمنت و ساراما (  )2553نیز در پژوهش به این نتیجه رسیدند که آموزش برنامهنویسی به کودکان باعث
بهبود مهارتهای تفکر ،توسعه راهبردهای حل مسئله و یادگیری ریاضی میشود.
لیا و برایت ( )1771در مقاله خود با عنوان "تأثیر برنامهنویسی کامپیوتری بر مهارتهای شناختی"
نتیجه پژوهش خود را اینگونه بیان میکنند « :یادگیری یک زبان برنامهنویسی به دانشآموزان کمک
میکند مهارتهای شناختی از جمله  :مهارتهای استدالل ،تفکر منطقی ،برنامهریزی و مهارت حل
مسئله در آنها تقویت شود .از آنجا که پرورش تواناییهای شناختی غالباً جزء اهداف آموزشی ما است ،این
پژوهش به معلمان یک راه مؤثر برای پرورش مهارتهای شناختی دانشآموزان در کالس را نشان
میدهد».
پا و کارلند( )1793بر اساس مطالعه خود معتقدند :این که چقدر کودکان از کامپیوترها استفاده میکنند،
پیامدهای بزرگی برای فردایشان را در پی خواهد داشت .آموزش برنامهنویسی به دانشآموزان ابتدایی اگر
از طریق روشی مناسب کودکان ارائه شود یعنی با روش بازی کردن ،باعث رشد مهارتهای شناختی
سطح باال مانند برنامهریزی و حل مسئله اکتشافی میشود
کلمنت و گالو ( )1793در پژوهشی دیگر تأثیر مثبت آموزش برنامهنویسی به کودکان بر برخی جنبه های
توانایی حل مسئله را مورد تأیید قرار دادند
در مقابل دالتون و گردام ( )1771نیز در مطالعه خود با عنوان «تأثیر برنامهنویسی کامپیوتری بر مهارتها
و نگرشهای حل مسئله» 252 ،دانشآموز را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد
یادگیری برنامهنویسی کامپیوتری به تنهایی تأثیر معناداری بر توانایی حل مسئله دانشآموزان نداشته
است بلکه زمانی که این آموزشها ،با آموزش دستورالعمل های حل مسئله سیستماتیک همراه شده
است ،تأثیر معنادار آن در توانایی دانشآموزان مشاهده شده است
همچنین نتایج برخی از پژوهشها نیز از جمله کاللیوگال و گلبهار ( )2513نشان میدهد آموزش
برنامهنویسی به کمک زبان اسکرچ به دانشآموزان بر مهارت حل مسئله آنها تأثیر معنادار نداشته گرچه
بر اعتمادبنفس آنها در حل مسئله تأثیر مثبت داشته است
در جوامع مختلف تحقیقات متعددی در رابطه با تأثیر آموزش برنامهنویسی بر مهارت حل مسئله
دانشآموزان مقطع ابتدایی انجام شده است ،بر اساس یافتههای ذکر شده می توان اینگونه استنتاج کرد
که آموزش برنامهنویسی به کودکان ،دارای پتانسیل های زیادی است که می توان از آنها در جهت رشد
مهارتهای شناختی دانشآموزان بهره برد.
بر اساس هدف این پژوهش محقق قصد دارد تأثیر آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ را ،بر مهارت
حل مسئله آنها مورد بررسی قرار دهد.
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روش
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله
دانشآموزان ،است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از لحاظ مالک نحوه جمعآوری اطالعات
روش شبه تجربی است.
این پژوهش بعد از مکاتبات و کسب مجوز از آموزش و پرورش استان مرکزی در سال تحصیلی 71-79
در یکی از مدارس مقطع ابتدایی شهرستان فراهان انجام گرفت.
با توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش حاضر ،از نوع کمی و شبه تجربی است .طرح تحقیق،
پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه است .بدین صورت که دانشآموزان دو کالس نسبتاَ همسان انتخاب
شدند ،یکی گروه آزمایش که عمل آزمایشی ( آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ) را دریافت میکنند
و دیگری گروه کنترل که عمل آزمایشی را دریافت نمیکنند.
آزمودنیها از بین مدارس ابتدایی شهرستان فراهان انتخاب شدند .مدرسه منتخب در دو کالس پایه دوم،
مجموعا شامل  33دانش آموز بود که به طور تصادفی ،یک کالس در گروه آزمایش و و کالس دیگر در
گروه کنترل جای گرفت.
از آنجایی که آزمودنیها ،شامل دختران دوم ابتدایی است ،اثر پایه تحصیلی ،سن و جنس در آن کنترل
شد .برای اطمینان از تجانس گروهها ،پیشآزمون مورد استفاده و نمونه ،تنها از بین دانشآموزان پایه دوم
ابتدایی یک منطقه انتخاب شدند ،که می توان گفت تا حدی دارای موقعیت فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی مشابهی هستند.
ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش  ،پرسشنامه حل مسئله هپتر است .پرسشنامه حل مسئله هپنر
( )1799برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان تهیه شده است .این پرسشنامه 30
ماده دارد که برای اندازه گیری و چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه شان تهیه شده است .این
پرسشنامه شامل  3زیر مقیاس مجزا شامل ،اعتماد به حل مسائل ،سبک گرایش -اجتناب و کنترل
شخصی است.
پرسشنامه یادشده در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و پایایی قابل قبولی را در نمونه های
مستقل و گروههای فرهنگی مختلف نشان داده است .ضریب آلفا برای کل پرسشنامه 5/97 – 5/93
گزارش شده است (آلتون .)2553،همچنین آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیق خسروی ،درویژه و
رفعتی ( )1399برابر ( 5/91خسروی و همکاران )1399 ،و در تحقیق بذل ( )1393برابر  5/11و در
پژوهش راستگو و همکاران ( )1397بر اساس دوبار اجرا در فاصله دو هفته بین  93/5تا  97/5گزارش
شده است.
هپنر و پترسن ( )1792روایی همگرای ابزار خود را از طریق بررسی ارتباط بین نمرات این پرسشنامه با
سایر آزمونهای موجود حل مسئله بررسی کردند ( )p<5/5551که نشان دهنده ارتباط معنادار آماری
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بود .روایی آزمون نشان میدهد که ابزار سازههایی را اندازهگیری میکند که مربوط به متغیرهای شخصی
و به طور قابل مالحظهای مرکز کنترل هستند.
بعد از تعیین پایایی و روایی آزمون و جایگزینی آزمودنیهای تحقیق در گروههای آزمایش و کنترل ،گروه
آزمایش ،آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ به مدت  9جلسه را دریافت کرد و سپس پسآزمون
برای هر دو گروه اجرا شد .عمل آزمایشی که روی گروه آزمایش اجرا شد ،آموزش نسخه اندروید نرمافزار
اسکرچ که در تبلتهای شخصی دانشآموزان نصب شده بود.
پژوهشگر به وسیله پروژکتور و تخته هوشمند ،بخشهای مختلف نرمافزار ،روش طراحی داستانهای
انیمیشنی و بازیهای ساده را به تدریج در طی  9جلسه آموزش داد .دانشآموزان گام به گام تمرین ها را
در تبلتهای خود اجرا میکردند .در انجام برخی تمرین ها دانشآموزان به صورت گروههای  3الی پنج
نفره در آمدند و پروژهای را طراحی میکردند سپس پروژهها روی پروژکتور به نمایش درمیآمد و با
همکاری همکالسیها مورد ارزیابی قرار می گرفت و در این روند دانشآموزان با ایدههای متفاوت روبرو
می شدند .از آن جاییکه در نرمافزار اسکرچ این امکان وجود دارد که کاربر از خود عکس گرفته و آن را به
عنوان کاراکتر وارد پروژه کند ،بعنوان مثال یکی از تمرینها طراحی داستانی کوتاه بود که کاراکتر داستان
خودشان باشند و ابتدای هر جلسه به مرور مباحث جلسات قبل و رفع اشکال پرداخته میشد.
یافتهها
در پژوهش حاضر دادههای جمعآوری شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی و به
کمک نرمافزار ( spssنسخه  )17مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش اول به توصیف نمونه آماری
و دادههای خام حاصل از متغیرهای پژوهش پرداخته شده است ،در تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات،
شاخص های آمار توصیفی نمرات حاصل از اجرای آزمون حل مسئله هپنر برای هر گروه به طور جداگانه
محاسبه و گزارش شده است .در بخش دوم با استفاده از روشهای آمار استنباطی فرضیه تحقیق مورد
آزمون قرار گرفت تا نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق تعمیم داده شود .برای این کار از
آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج در جداول جداگانه آورده شده است.
جدول  :1توزیع فراوانی گروههای مورد مطالعه
Table 1
Frequency distribution of the studied groups

گروهها

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

groups

Frequency

Percent

Density Perecent

17

50

50

17

50

100

34

100

آزمایش
experimental

کنترل
control

کل
Total
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،در این پژوهش دو گروه حضور داشتند ،یک گروه به عنوان
گروه آزمایش و گروه دیگر به
عنوان گروه کنترل .تعداد شرکت کنندگان در هر گروه مساوی
بود(.هر گروه  19نفر) .از شرکت کنندگان پیشآزمون و پسآزمون گرفته شد که میانگین و خطای
استاندارد نمرات آنها در پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  2آماره های توصیفی گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
Table 2
Descriptive statistics of dimensions of difficulty in emotion regulation in the experimental and control groups

پیشآزمون
متغیر

گروه

Variable

group

حل مسئله
problem
solving

پسآزمون

pretest

آزمایش
experimental

کنترل
control

posttest

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

mean

SD

mean

SD

133.647

944.17

140.882

16.143

132.940

341.16

134.058

15.594

فرضیه تحقیق
آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله دانشآموزان تأثیر دارد.
در این پژوهش برای تحلیل استنباطی نتایج ،از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردیده است .بنابراین
الزم است تا پیش فرض های مورد نیاز جهت کاربرد آزمونهای پارامتریک بررسی گردد .یکی از پیش
فرضهای انجام تحلیل کوورایانس نرمال بودن گروهها است که برای سنجیدن نرمال بودن از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود .این آزمون به عنوان یکی از شایع ترین آزمونهای برای
نمونههای کوچک است که محقق قصد دارد نرمال بودن آن را مورد بررسی قرار دهد.
جدول  3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
Table 3
Kolmogorov–Smirnov test

متغیر
Variable

حل مسئله
Problem solving

آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

statistic

df

Sig

0.705

34

0.704

با توجه به نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در جدول  3و سطح معنی داری ( )5/953بدست آمده که
بزرگتر از  5/50می باشد ،می توان نتیجه گرفت که دادههای متغیر حل مسئله نرمال است و برای آزمون
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آن می توان از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود .برای بررسی همگنی واریانس ها از آزمون لوین
استفاده شد و شاخص لوین،درجه آزادی 1و  2و سطح معنی داری آن در جدول  3گزارش شده است.
جدول -3همگنی واریانس ها بر اساس آزمون لوین
Table 4
Homogeneity of variances based on Levin test

متغیر
Variable

حل مسئله
Problem solving

شاخص لوین

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنی داری

Levene’s Test

df 1

df 2

Sig

0.124

1

32

0.727

همانگونه که مشاهده میشود فرض تساوی واریانس ها برقرار است( P> 5/50( .بنابراین دادههای این
پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را دارا می باشند و می توان تفاوت های دو گروه را در متغیر
وابسته مورد بررسی قرار داد.
همانطور که اشاره شد جهت بررسی تأثیر آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله
دانشآموزان از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است .در جدول  3-0خالصه ای از نتایج
کوواریانس نمرات پیشآزمون و پسآزمون بین این رو گروه در رابطه با فرضیه اول گزارش شده است.
جدول -0نتایج تحلیل کوواریانس
Table 5
Results of covariance analysis

پیشآزمون
pretest

گروهها
groups

واریانس خطا
Error
variance

مجموع
Total

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

Total square
footage

df

Average squares

نسبت F
F ratio

سطح معنی داری

ضریب ایتا

Sig

Ita
coefficient

7914.69

1

7914.69

621.415

0.00

0.952

197.30

1

197.30

15.491

0.00

0.333

394.833

31

12.737

8502.500

34

در جدول  3-0مجموع مجذورات ،درجه آزادی ،میانگین مجذورات ،نسبت  )10.371( Fبا درجه آزادی ،
سطح معنی داری و ضریب ایتا آورده شده است .از آنجایی که  Fمحاسبه شده از  Fجدول با همین درجه
آزادی بزرگتر است و همچنین می دانیم اگر سطح معنی داری بدست آمده آزمون از سطح خطای مورد
نظر پژوهشگر کوچکتر باشد ،وجود اختالف معنی دار بین دادهها نتیجه گیری میشود .در این آزمون نیز
می بینیم که سطح معنی داری بدست آمده از سطح خطای مورد نظر کوچکتر است .بر این اساس با
اطمینان  70درصد می توان گفت که بین میزان مهارت حل مسئله دانشآموزانی که آموزش برنامهنویسی
با نرمافزار اسکرچ را دریافت کردند ،نسبت به دانشآموزانی که این آموزش را دریافت نکردند ،تفاوت
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معنی داری وجود دارد .با توجه به بزرگتر بودن میانگین نمرات کالس گروه آزمایش ( ) 135/992در
جدول توصیفی  3-2در می یابیم که این آموزش ،در تقویت مهارت حل مسئله دانشآموزان موثر بوده
است.
بحث و نتیجه گیری
فرضیه پژوهش عبارت بود از :آموزش برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ بر مهارت حل مسئله دانشآموزان
تأثیر دارد.
همانطور که در جدول ( 2آمار توصیفی گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون) مالحظه
میشود میانگین نمرات گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون در متغیر حل مسئله تغییر اندکی داشته
است 1.11 ( .نمره در مهارت حل مسئله) .اما میانگین نمرات گروه آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
در همین متغیر تغییرات چشمگیری داشته است ( 9.23نمره در مهارت حل مسئله).
همچنین با توجه به نتایج جدول ( 0نتایج تحلیل کوواریانس) از آنجایی که نسبت  )10.371( Fاز F
جدول با درجه آزادی برابر بزرگتر است و درصورتیکه سطح معنی داری بدست آمده آزمون از سطح
خطای مورد نظر پژوهشگر کوچکتر باشد ،وجود اختالف معنی دار بین دادهها نتیجه گیری میشود .در
این آزمون نیز  ،سطح معنی داری بدست آمده از سطح خطای مورد نظر کوچکتر است .بنابراین با
اطمینان  70درصد می توان گفت که بین میزان مهارت حل مسئله دانشآموزانی که آموزش
برنامهنویسی با نرمافزار اسکرچ را دریافت کردند ،نسبت به دانشآموزانی که این آموزش را دریافت
نکردند ،تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حل مسئله نمره بیشتری کسب
کرده اند .بر این اساس می توان گفت آموزش برنامهنویسی ،باعث افزایش مهارت حل مسئله
دانشآموزان میشود .لذا فرضیه اول این پژوهش تأیید میشود.
نتیجه بدست آمده از این پژوهش با نتایج بدست آمده آکسوگال و کهلر ( ، )2513فساکیس ،گلی و
ماورودی ( ، )2513پا و کارلند( ، )1793جانگ و لئو ( ، )2513کلمنت و ساراما (  ، )2553مایر ( )2513و
لیا و برایت ( )1771همسو می باشد .در تمامی این پژوهش ها تأثیر معنادار آموزش برنامهنویسی به
کودکان بر مهارت حل مسئله آنها مورد تأیید قرار گرفته است.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج دالتون و گردام ( )1771و کاللیوگال و گلبهار( )2513نیز ناهمسو است.
پژوهش دالتون و گردام ( )1771با عنوان «تأثیر برنامهنویسی کامپیوتری بر مهارتها و نگرش های حل
مسئله » انجام شد که در آن  252دانشآموز مورد بررسی گرفتند و یافتهها نشان داد آموزش
برنامهنویسی به تنهایی تأثیر مثبتی در مهارت حل مسئله دانشآموزان ندارد بلکه زمانیکه با آموزش
استراتژی های حل مسئله همراه باشد ،باعث بهبود این توانایی در دانشآموزان میشود .
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در تبیین این یافته می توان بیان نمود از آنجایی که دانشآموزان طی دوره آموزشی با مسائل زیادی در
قالب پروژه هایی تحت عنوان تمرین های کالسی و تکالیف منزل مواجه می شدند ،ناچار باید برای حل
مسائل ،آن را تجزیه و تحلیل کرده و آموخته های خود را ترکیب می نمودند و به جزییات توجه بیشتری
میکردند تا به نتیجه برسند .بنابراین درگیر شدن با این چالش ها و عدم تعادل شناختی موجب شد طی
هشت جلسه آموزش رشد مهارت حل مسئله آنها را مشاهده کنیم.
در تبیین تحقیقات ناهسمو می توان این استدالل را بیان کرد که از آنجایی که تحقیقات دالتون و گردام
( )1771در بیش از دو دهه قبل انجام شده است ،یعنی قبل از طراحی نرمافزارهای پیشرفته آموزش
برنامهنویسی به کودکان و احتماالً روش و نرمافزار مورد بررسی ،دقت و سازماندهی مطلوب را نداشته
است .زبآنهای برنامهنویسی روز به روز در حال توسعه اند و شرکت های طراح دائم نسخه های به روز
خود را که در آن اصالحاتی صورت گرفته است را منتشر میکنند .بنابراین این زبآنها به طور مداوم در
حال غنی شدن هستند و قطعاً تکنولوژی بکارگرفته شده در دهه های قبل پختگی و پویایی امروز را
نداشته اند .همچنین ناهمسو بودن نتایج تحقیق کاللیوگال و گلبهار( )2513را می توان در متفاوت بودن
جامعه مورد مطالعه جستجو کرد .در این پژوهش دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی در کشور لیتوانی (واقع
در شمال شرقی اروپا) مورد مطالعه قرار گرفتند .دانشآموزان از نظر سن و احتماالً پیش دانسته ها در
سطح باالتری نسبت به پژوهش حاضر ،قرار داشتند.
از آنجایی که حل مسئله نتیجه کوشش و خطا و یا بازآفرینی پاسخهای قبالً آموخته شده است.
دانشآموزان ضمن فرایند یادگیری برنامهنویسی با اسکرچ ،آموختند که خطا کردن ،فرایندی
اجتناب ناپذیر در حل مسائل است و هراس آنها از آزمون و خطا در جهت رسیدن به هدف از بین رفت.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان به جنسیت آزمودنی ها که فقط به دانش آموزان دختر
محدود بود ،اشاره نمود .همچنین گرچه تالش شد تا حد امکان محدودیت ها و عوامل کنترل شده
پژوهش شناسایی و رابطه آنها با متغیر وابسته بررسی شود ،اما با توجه به ماهیت پژوهش (نیمه آزمایشی)
امکان کنترل و دخل و تصرف همه متغیرهای مورد مطالعه وجود نداشت.
با توجه به نتایج این مطالعه آموزش برنامهنویسی به عنوان یک راهبرد میتواند در آموزش و پرورش مورد
توجه قرار گیرد .کودکان از سنین پایین دسترسی به ابزارهای هوشمند و انواع متنوع اپلیکیشنها دارند.
چه بسا به صورت هدفمند در آموزش و یادگیری از این ابزارها استفاده شود تهدیدهایی که در رابطه با
مضرات فناوریها در کودکان مطرح میشود را میتوان به فرصت تبدیل کرده و در جهت ارتقاء
مهارتهای مورد نیاز آنها از جمله حل مسئله به کار گرفت.
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