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چکیده
هدف پژوهش حاضـر ،تأثیر استفاده از اسکــرچ در آموزش برنامه نويسی بر انگیزش تحصیلـــی
اين درس بود .اين پژوهش به روش شبه آزمايشی و طرح پیش آزمون ،پس آزمون بـا گـروه کنتـرل
انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان هنرستانهای دخترانـه شهرسـتان سـبزوار
متشکل از  229نفر در سال تحصیلی  8935-39بود .که با روش نمونه گیری خوشـهای ،دو کـسس
 26نفره به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه تقسیم شدند .در
گروه آزمايش ،درس برنامه نويسی با استفاده از نرم افزار اسکرچ به مدت  82جلسـه ی  36دقیقـهای
آموزش داده شد .درحالی که گروه گواه ،به شیوه معمـول سـخنرانی آمـوزش ديدنـد .ابـزار پـژوهش
پرسشنامه انگیــزه تحصیلــی هارتر( )8318بود که برای سنجش انگیزش تحصیلی دانش آموزان در
دو مرحله پیش آزمون و پس آزمـون بـه هـر دو گـروه داده شـد .داده هـای حاصـل از جمـ آوری
پرسشنامهها با استفاده از آزمون کواريانس مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .نتـاي پـژوهش پـس از
استفاده از نرم افزار اسکرچ تفاوت معنا داری بـین نمـرات انگیـزش تحصـیلی دانـش آمـوزان گـروه
آزمايش در مقايسه با گروه گواه را نشان داد .يافته های پژوهش تأثیر مثبت آموزش با استفاده از نرم
افزار اسکرچ بر انگیزش تحصیلی درس برنامه نويسی دانش آموزان دختر هنرستان ،در گروه آزمايش
را تأيید کردند.
کلید واژهها :نرم افزاراسکرچ ،انگیزش تحصیلی ،برنامه نويسی ،آموزش.

1کارشناسی ارشد گروه تکنولوژی آموزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسسمی ،تهران ،ايران.
 2استاديار گروه تکنولوژی آموزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسسمی ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
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مقدمه
انگیزش 8را به بیان ساده جهت و شدت تسش فرد تعريف کـرده انـد .منظـور از جهـت تـسش
روشی است که در آن فرد قصد دستیابی به موقعیتهای خاصی را دارد ،و منظـور از شـدت تـسش
مقدار کوششی است که از فرد سر میزند(وينبرگ و گوآلـد .)861 :8339 ،2انگیـزش علـت و عامـل
اصلی رفتار است ،چه آن را شرايط موجود در محـیط ايجـاد کـرده باشـد ،چـه از تظـاهرات رفتـاری،
فیزيولوژيکی و گزارش شخصی اسـتنبا شـده باشـد (ديـر9و جمـالی .)2663 ،5ابزارهـای فـنآوری
اطسعات و بکارگیری آن توسط دانش آموزان نقش مهمی در افزايش انگیزه آنـان بـرای يـادگیری و
کارايیهای مربو به آن دارد .فنآوری اطسعات از قابلیت انعطاف بااليی در برآورده ساختن نیازهای
مختلف دانشآموزان برخوردار است .همچنین به دانشآموزان اعتماد به نفـس بیشـتری میدهـد تـا
بتوانند خود را در فرآيند يادگیری درگیر سازند (مـورفی 9وگـرين وود .)8331 ،0رايانـهها بـه کیفیـت
آموزش ،سهولت در خواندن مطالب سنگین کمک کرده و همچنین در ايجاد فرصـتها بـرای دانـش
آموزان در زمینه استفاده از فناوری ياری میرساند و در مجموع میتوان گفت ابزارهايی سودمند برای
اجرای تکالیف مدرسه بشمار میآيند (بکر .)8338 ،9در فرصتهای يادگیری بعد از عوامل محیطـی و
وراثتی ،اساسی ترين دلیل تفاوت در عملکرد يادگیری ،بـه عوامـل انگیـزش (حالـت کلـی) و انگیـزه
(نیروی اختصاصی) مربو میشود .در حالی که نمیتوان عوامل وراثـت را افـزايش داد و يـا شـرايط
محیطی تا حدودی امکان بهبود دارد و بیشتر از آن مقدور نیست ،ولی با افزايش انگیزش میتوان بـه
خود شکوفايی رسید .ضرورت توجه به انگیزه از آن جا ناشی میشود کـه رابطه ای دقیـ بـا اداره و
تفکر مستقل دارد و از سوی ديگر با ذات و منش افراد مــربو بـوده و مسـألهای انتزاعـــی اسـت
مطالعات روان شناسی تربیتی و يادگیری نشان میدهد که انگیزش با يـادگیری آموزشـگاهی ارتبـا
زيادی دارد .زيرا يادگیری فرايند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است .برای اين که
دانش آموز بتواند از برنامه درسی حداکثر بهره را ببرد بايد درکسس ،زمینهای فراهم شــــود کـه در
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آن فراگیـر به شــرکت در فعالیتهای يادگیـــری بـر انگیختــه شــــود (ديـر و جمـالی)2663 ،؛
(مومنی مهموئی و پاکدامن )8939در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش به کمـک نـرم افـزار آموزشـی
«دبستان قرآن» بر انگیزش تحصیلی و روخوانی قرآن ،دريافتند نرم افزار آموزشی «دبستان قرآن» بر
انگیزش تحصیلی ،روخوانی قرآن و نیز بر بخش خوانی ،شمرده خـوانی و روان خـوانی قـرآن دانـش
آموزان تأثیر مثبت دارد .پس نرم افزار آموزشی «دبستان قرآن» را می توان از يک سو به عنوان يکی
از راهکارهای مناسب برای پیشرفت درس قرآن پیشنهاد کرد .از سوی ديگـر ،مـیتـوان از آن بـرای
افزايش انگیزش تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.لی 8و همکـاران ( )2685در تحقیقـی بـا عنـوان
تأثیر استفاده از چند رسانهای در يادگیــری دانش آموزان ،دريافتند که استفـــاده از چند رسانهای اثر
قابل توجهی بر ادراک ،تحريک ،لذت و تجربه دانش آموزان داشته و باعث ايجـاد انگیـزه و افـزايش
يادگیری در آنان میشود .پژوهش لوو2و نئو )2685( 9با بررسی تأثیر آموزش تعاملی چند رسـانهای در
کسس درس ،نشان دادند که استفاده از چند رسانهای باعث تغییر نگرش مثبت دانش آموزان بصورت
فعال تر و با انگیزه تر در فرآينـد يـادگیری مـیشـــود .پژوهشـهای ديگــــری نیـز بـا تاکیـد بـر
يادگیـــری تلفیقی تاکید کردند ،در يادگیــری تلفیقی هم يادگیرنده و هم ياد دهنـده بـا انگیــــزه
بیشتـــری به يادگیری و جستجوی مطالب میپردازند .بنابراين ،يادگیـــری بهتـــر و عمیـ تـری
ايجـــاد میشـــود .اسمیت5و ديگــــران()2686؛ لیــــو 9و همکـاران ( .)2688ارهـل 0و

جامـت9

( )2689در پژوهشــی با عنــوان تاثیـــر بازیهای ديجیتال بر انگیــــزش واثــــر بخشـی آن در
يادگیــــری ،دريافتنـد محیط بازی میتواند انگیـــزش و يادگیـــری را افزايش دهــــد .ياتینـ
يان  1و وان چی وو )2682(3نیز در تحقیقــی تحت عنوان داستان سرايی ديجیتـال بـرای افـزايش
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،تفکر انتقادی و انگیزه يادگیری ،انجام دادند يافتههای آنها نشان داد
که شرکت کنن دگان که به روش داستان سرايی ديجیتال آموزش ديده اند با انگیـزه بیشـتری جهـت
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يادگیری نسبت به گروه آموزش به روش سخنرانی از خود نشـان دادنـد .همچنـین (عمـادی و يکتـا
 )8939در تحقیقی با عنوان تاثیر روش استاد_ شاگردی مبتنی بر آمـوزش چنـد رسـانهای بـر مقـدار
انگیزش و پیشرفت تحصیلی ،دريافتند چند رسـانهای بـر انگیـزش تحصـیلی بـین دو گـروه گـواه و
آزمايش تفاوت معنا داری وجود ندارد.
يکی از برنامههای تسهیل آموزش کامپیوتر اسکرچ 8است .اسکرچ نوعی نرم افزار برنامـه نويسـی
است که توسط شخصی به نام رسنیک )2669( 2ابداع شد .رسنیک ( )2669و همکارانش به دنبال راه
کاری بودند تا زبانی را طراحی کنند که کار کردن با آن بسیار سـاده باشـد امـا در عـین حـال بتـوان
کارهای بسیاری با آن انجام داد و همچنین طیف گستردهای از سلیقهها و نگرشها را در برگیرد .کـه
از آن جملــه میتوان به طــراحی بازی ،انیمیشن ،داسـتان ســـرايی و ...اشــاره کـرد .سـاز و کـار
اسکرچ به اين طري است که کاربر ،بلوکهای کد برنامه (قطعههای پازل مانندی هستند که کدهای
برنامه روی آنها نوشته شده است) و به طور کلی هر چیزی را بدرستی به صورت بصری روی صفحه
میکشد ،جا به جا میکند و روی هم قرار میدهد تا بتواند پروژههايی خسقانه تولید کند و چون تحت
وب نیز میباشد ،میتواند آنرا بصورت آنسين به اشتراک بگذارد.
در واق  ،اسکرچ يکی از برنامه هايی است که محیط آموزشی الزم برای يادگیری برنامـه نويسـی
را ،به ويژه برای فراگیران در سنین پايین تر و مبتدی را فراهم می سازد .کاربرد اين برنامه در آموزش
برنامه نويسی ،به ويژه در رابطه با آموزش مفاهیم الگـوريتم و فلوچـارت اسـت .مفـاهیم الگـوريتم از
مفاهیم اساسی زبانهای برنامه نويسی میباشد .با وجود سودمندی ايـن برنامـه مطالعـات زيـادی در
رابطه با آن در دست نیست .اما بر اساس ساختار اين نرم افزار میتوان تاثیر آن را بـر روی انگیـزش
تحصیلی پیش بینی کرد .اسکرچ برنامهای است که میتواند آموزش اين مفاهیم را با بهـره گیـری از
اصول يادگیری بر اساس کامپیوتر( )CBLآموزش دهـد .تحقیقـات نشـان داده يـادگیری بـر اسـاس
کامپیوتر پیشرفت تحصیلی را باالبــرده باعث افزايش انگیزه و تعامل معلم و دانش آموزان میگـردد
(قندالی و همکاران8932 ،؛ نک ويک9و همکاران2688 ،؛ وی يو 5و تای2680، 8؛عقیلی و فتوحی نیا،
 8939و زمانی و همکاران.)8938 ،
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تحقیقات در زمینه استفـاده از نرم افزار اسکرچ سابقه زيادی ندارد .در يکـی از ايـن پژوهشـها بـر
روی مبتـديان علوم رايانه ،ماالن 2و لیتنر )2669( 9دريافتند که اسکــرچ میتواند انگیزش تحصـیلی
را در زمانهای حساس مانند زمان کنکاش در علوم کامپیوتر ا افزايش دهد و نیز بـرای کسـانی کـه
آشنايی و تجربهای درباره برنامه نويسی ندارند میتواند بعنـوان پايـه و مبـانی برنامـه نويسـی مـورد
استفاده قرار گیرد .همچنین ،وو 5و هی )2686( 9در پژوهشی برای تعیین اثر اسکرچ بـه عنـوان ابـزار
يادگیری مبتنی بر بازی جهت کاهش اضطراب يادگیری در درس برنامهنويسی ،دريافتند که اسـتفاده
از نرمافزار اسکرچ اضطراب در يادگیری درس برنامهنويسی را کاهش و انگیزه فراگیران را افزايش داد
و به بهبود يادگیری آنان کمک کرد.
تصوير ( .)8محیط نرم افزار اسکرچ

با توجه به ويژگیهای بالقوه اسکرچ ،پايین

آمدن رده سنی يادگیرندگان علوم کامپیوتر ،و از سوی ديگر ناشناخته ماندن استفاده از اين برنامه
در آموزش برنامه نويسی ،به ويژه در رابطه با مفاهیم الگوريتم و فلوچارت ،اين موضوع که استفاده از
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نرم افزار اسکرچ در انگیزه دانش آموزان میتواند مؤثر باشد ،چنانچه مورد تايید قرار گیـرد ،چـه بسـا
دانش آموزان با انگیزه بیشتری نسبت به يادگیری علوم و پیشرفت تحصیلی اشتیاق نشـان دهنـد .از
يافتههای پژوهشهای فوق الذکر میتوان چنین استنبا کرد که احتماالً نرم افزارهـای آموزشـی در
میزان انگیزش دانش آموزان مؤثر است .در هر حال بررسی تأثیر فن آوریهای نوين آموزشی بر نظام
آموزشی موضوعی قابل تأمل است .اين تحقی نیز بر آن است که مشخص کند آيا نرم افزار اسـکرچ
بر انگیزش تحصیلی برنامه نويسی دانش آموزان دختر هنرستان در درس برنامه نويسی تأثیر دارد؟ بر
اين اساس فرضیههای زير مطرح است:
الف .نرم افزار اسکرچ بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر هنرستان در درس برنامـه نويسـی
تأثیر دارد.
ب .نرم افزار اسک رچ بر انگیزش درونی دانش آموزان دختر هنرستان در درس برنامه نويسی تأثیر
دارد.
ج .نرم افزار اسکرچ بر انگیزش بیرونی دانش آموزان دختر هنرستان در درس برنامه نويسی تـأثیر
دارد.
روش شناسی
اين پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و در قلمرو پژوهشهای شبه آزمايشی با طرح پیش آزمون
و پس آزمون اجرا گرديد .چون محق در انتخاب نمونه مورد نظـر آزادی کامـل نـدارد و کسسهـای
درس مدارس از قبل برنامه ريزی شده بودند .هم چنین پژوهشگر هنرآموز درس برنامه نويسی بوده و
افت تحصیلی دانش آموزان در اين درس نسبت به ساير دروس را بیشتر مشاهده کرده و از آن جـايی
که دانش آموزان انگیزه پايینی در يادگیری برنامه نويسی داشتند ،به اين دلیل ،روش شـبه آزمايشـی
انتخاب شد .جامعه آماری اين پژوهش ،شامل  229دانش آموز دختر در سال تحصـیلی  8935-39در
شهرستان سبزوار مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری شامل  56نفر بود که به روش نمونه گیـری
خوشه ای 26 ،نفر به عنوان گروه گواه و  26نفر به عنوان گروه آزمايش انتخاب شدند .بدين صـورت
که ابتدا فهرست هنرستانهايی که اين درس را داشتند ،يک هنرستان به صورت تصادفی انتخاب شد
و سپس از اين هنرستان دو کسس انتخاب شدند که دانش آموزان يک کسس در گروه گواه و دانـش
آموزان کسس ديگر در گروه آزمايش قرار گرفتند .نمونه مورد نظر به لحاظ سـط فرهنگـی و سـط
سواد والدين تقريباً مشابه بوده و تفاوت زيادی با هم نداشتند ،به همین منظور بـه عنـوان متغیرهـای
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مداخله گر حذف شدند متغیرهای مداخله گر که اثر آنها کنترل شد ،شامل نمرات پیش آزمون انگیزش
تحصیلی بودند که برای کنترل اثر آنها تحلیل کواريانس استفاده و مشخص شد که میـان متغیرهـای
مداخله گر منظور شده هیچ کدام بر معنا داری فرضیهها تأثیری نداشتند .همچنین نمونه از دو کسس
مختلف و مناط دور از هم بودند ،که احتمال دسترسی به يکديگر کاهش يافته بـه همـین دلیـل بـه
عنوان متغیر مداخله گر حذف شدند .از پرسشنامه انگیـزش تحصـیلی (هـــارتر )8316،8318 ،بـرای
سنجش انگیزش تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در هـر دو گـروه آزمـايش و گـواه
استفاده شد .شکل اصسح اين پرسشنامه شامل  99پرسش بوده که که  89سؤال آن دربـاره انگیـزش
درونـی و  80سؤال ديگر ،درباره انگیزش بیرونی میباشد.
در زمینه روايی ،اعتبار اين مقیاس در نمونههايی از دانش آموزان آمريکايی مورد تأيید قرار گرفتـه
است .روايی پیش بین مقیاس هارتر از طري همبستگی معنی دار بین انگیـزش درونـی ،بـا گـزارش
معلم از انگیزش درونی تأيید شد .همچنین بین انگیزش درونی وبیرونی و نیز پاره مقیاسهای آنها و
دو شاخص عینی پیشرفت تحصیلی ازجمله نمرههای درسی و نمرههای پیشرفت تحصیلی ،همبستگی
معنا داری به دست آمد .هارتر به نقل از بحرانی ،همچنین ضرايب پايايی پاره مقیاس را با اسـتفاده از
فرمول  26ريچاردسون بین  %95تا  %15و ضرايت باز آزمايی را در يک نمونـه طـی دوره  3ماهـه از
 %51تا  %09و در نمونه ديگری به مدت  9ماه بین  %91تا  %90گزارش کرده است.
روايی و پايايی پرسشنامه هارتر در ايران نیز توسط بحرانی اندازه گیری شد که بنا به پـژوهش او،
نتاي بدين صورت به دست آمد ،روايی مقیاس هارتر از طري رابطـه بـا پیشـرفت تحصـیلی دانـش
آموزان و الگوی اين رابطه محرز میشود .چنانکه نمرههای پیشرفت تحصیلی با مقیاس انگیزه درونی
و پاره مقیاسهای آن رابطه مثبت و با انگیزش بیرونـی و مقیاسهـای آن رابطـه منفـی داشـت کـه
گواهی بر تأيید روايی اين مقیاس و ابعاد آن است .پايايی مقیاس اصسح شده هارتر نیز بـه دو شـیوه
باز آزمايی و ثبات درونی که توسط بحرانی انجام شده بدين صورت گزارش شده است .ضرايت آلفـا و
باز آزمايی مقیاس کلی انگیزش درونی به ترتیب  %19و  %10و برای مقیاس کلـی انگیـزش بیرونـی
 %03و  %92به دست آمد .ضرايب پاره مقیاسهای آنها نیز بین  %02و  %18بوده که بـا توجـه بـه
تعداد کم سؤالها ( آيتمها ) در هر پاره مقیاس ضرايب رضايت بخش است.به منظور تجزيه و تحلیل
دادههای پژوهش از شـاخصهای آمـار توصـیفی و اسـتنباطی در محـیط نـرم افـزار  SPSSنسـخه
83استفاده شد.
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یافته ها
در جدول های( )9(،)2(،)8شاخصهای مرکزی و پراکندگی بررسی شده است.
جدول ( )8شاخص مرکزی و پراکندگی پیش و پس آزمون کل انگیزش تحصیلی درگروه هایگواه و آزمايش
گروه ها

گــواه
آزمايش

چولگی

کشیدگی

نوع آزمون

دامنه
تغییرات

میانگین

انحراف
معیار

واريانس

پیش آزمون

99

861

88/62

828/51

-6/990

پس آزمون
پیش آزمون

23

862/1

86/31

826/91

6/889

6/982

91

869

88/88

829/90

-6/605

6/982

-8/651

پس آزمون

96

882/9

86/91

888/35

-6/890

6/982

-8/000

آمار

خطا

آمار

خطا

6/982

-6/196

6/332

-8/998

6/332
6/332
6/332

جدول ( )8میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی را در گروههای گواه و آزمايش در دو
موقعیت پیش آزمون ،پس آزمون نشان میدهد .نتاي جدول نشان میدهد بین نمرات پس آزمون
گروه آزمايش و گواه به نف گروه آزمايش تفاوت معنا داری وجود دارد .همچنین چون مقدار چولگی و
کشیدگی برای متغیرهای تحقی در بازه ( )-2 , +2قرار دارند پس دادهها نیز توزي نرمال دارند.
جدول ( )2شاخص مرکزی و پراکندگی پیش و پس آزمون انگیزش درونی در گروههای گواه و آزمايش
گروه
ها
گــواه

آزمايش

چولگی

کشیدگی

نوع آزمون

دامنه
تغییرات

میانگین

انحراف
معیار

واريانس

پیشآزمون

89

95/5

9/09

98/92

-6/111

پس آزمون

28

99/99

9/52

99/86

6/629

6/982

پیشآزمون

29

95/9

1/63

09/91

-6/861

6/982

-6/311

پس آزمون

29

93/2

9/99

06/99

-6/098

6/982

-6/385

آمار

خطا

آمار

خطا

6/982

-6/298

6/332

-8/522

6/332
6/332
6/332

نتاي جدول ( )2نشان می دهد که میانگین نمــره پس آزمون انگیزش درونــی ،بعد از مــداخله
در دانش آموزان گروه آزمايش  93/2و در دانش آموزان گـروه گـواه  99/99بـه دسـت آمـده اسـت.
يافتههای جدول ،نشان میدهد که میانگین گروه آزمايش نسبت به گروه گواه افزايش داشـته اسـت.
همچنین چون مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیرهای تحقی در بازه ( )-2 ، +2قرار دارند بنابراين
میتوان نتیجه گرفت که توزي دادهها نرمال است.
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جدول( )9شاخص مرکزی و پراکندگی پیش و پس آزمون انگیزش بیرونی درگروههای گواه و آزمايش
نوع آزمون

گروه ها

پیشآزمون

گــواه

پس آزمون
پیشآزمون

آزمايش

پس آزمون

دامنه
تغییرات

میانگین

انحراف
معیار

واريانس

98
89
22
89

99/3
53/29
99/59
99/9

1/95
5/31
9/39
9/69

90/58
25/12
99/58
29/91

چولگی

کشیدگی
آمار

خطا

آمار

خطا

-6/021
6/912
-6/339
6/696

6/982
6/982
6/982
6/982

6/553
-8/299
6/586
-6/399

6/332
6/332
6/332
6/332

طب جدول فوق ،میانگین نمره انگیزش بیرونی بعد از مداخله دردانش آموزان گروه آزمايش
 99/9و در دانش آموزان گروه گـــواه  53/29شـده است .يافتــهها نشان میدهد که میانگین
گروه آزمايش نسبت به گروه گواه افزايش داشته و چون مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیرهای
تحقی در بازه ( )-2 ، +2قرار دارند میتوان نتیجه گرفت توزي دادهها نرمال است.
برای بررسی همگونی واريانس دو گروه پیش آزمون و پس آزمــون از آزمون همگــونی
واريانسهای لوين استفاده شد .نتاي محاسبه  Fنشان دهنده  Sig > 6/69است که اين امر نشان
دهنده عدم معناداری تفاوت در واريانس هاست .پس میتوان گفت با سطــــ اطمینان %39
همگـونی واريانسها تأيید شد (جدول .)5
جدول(.)5نتاي آزمون لوين در خصوص بررسی همگونی واريانس ها

F
درجه آزادی  8درجه آزادی  2سط معنی داری
6/090
91
8
6/262

جدول( .) 9نتاي تحلیل کواريانس نمرات انگیزش تحصیلی
منب
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سط
معنی داری

ضريب
اتا

توان
آزمون

پیش آزمون

26/185

8

26/185

6/899

6/091

6/669

6/603

گروه

399/899

8

399/899

9/192

6/661

6/899

6/993

خطا

5939/910

99

881/151

کل

501366

56

نتاي تحلیلکواريانس در بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار اسکرچ بر انگیزش تحصـیلی نشـــان
میدهد که آزمودنیها قبل از شروع مداخله با يکديگر متفاوت بودهاند ( .)F=6/899 ،P=6/091پـس
از خارج کردن اثر پیش آزمون به روش تحلیلکواريانس تأثیر مـــداخله در گروه آزمايش به صـورت
معنـــیداری ديده می شود ( .)F= 9/192 ،P =6/661لذا میتوان نتیجه گرفت بین میـانگین نمـره
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انگیزش تحصیلی گروه آزمايش و گواه از نظر آماری تفاوت وجود دارد .پس از تعديل نمـرات پـیش
آزمون ،اثر معنی دار عامل بـین آزمودنیهـای ( )F=9/192، P >6/69 ، η2= 6/899گـروه وجـود
داشت .نتاي مجذور اتا نشان داده است کـه متغیـر گـروه صـرفا  6/89,9از تغییـرات متغیـر وابسـته
انگیزش تحصیلی را تبیین میکند .نمرات میانگین تعديل شده انگیزش تحصیلی پیشنهاد میکند کـه
انگیزش تحصیلی در دانش آموزان به روش سنتی کمتر از انگیزش تحصـیلی در دانـش آمـوزان بـه
روش تدريس با استفاده از اسکرچ است .بنابراين فرضیه اصلی پژوهش تأيید شد و مـیتـوان نتیجـه
گرفت که استفاده از اسکرچ انگیزهی تحصیلی دانش آموزان را افزايش میدهد.
در اين پژوهش تاثیر استفاده از نرم افزار اسکرچ بر انگیزش تحصیلی به تفکیک نیز محاسبه شد.
در تعیین مفروضه همگنی واريانسها برای استفاده از آزمونکواريانس ،محاسبه  Fاين مقدار را معنادار
نشان نداد و لذا همگونی واريانسهای نمرات انگیزش تحصیلی در دو گروه تايید شد(.جدول )0
جدول() 0نتاي آزمون لوين در خصوص بررسی همگونی واريانس ها
F
سط معنی داری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 8
6/395
91
8
6/669
جدول(  )9نتاي تحلیل کواريانس در تعیین تاثیر اسکرچ بر انگیزش درونی
منب تغییرات

مجموع
مجذورات
35/099

گروه ها

928/99

8

خطا

2633/599

99

کل

823093

پیش آزمون

درجه
آزادی
8

F

میانگین
مجذورات
35/099

8/003

سط
معنی داری
6/265

ضريب
اتا
6/659

توان
آزمون
6/252

928/99

9/098

6/629

6/899

6/056

90/959

56

نتاي تحلیل کواريانس جدول( )9نشان میدهد که آزمودنیها قبل از شروع مداخلـه بـا يکـديگر
متفاوت بودهاند ( .) F=8/003 ، P=6/265پس از خـارج کـردن اثـر پـیش آزمـون بـه روش تحلیـل
کواريانس تأثیر مداخله درگروه آزمايش به صورت معنیداری ديده میشود(.) F= 9/098 ،P =6/629
لذا میتوان نتیجه گرفت بین میانگین نمره انگیزه درونی گروه آزمايش و گواه از نظر آماری تفـاوت
وجود دارد.
پس از تعديل نمرات پیش آزمون ،اثر معنی دار عامل بـین آزمودنیهـای (>6/69 ، η2= 6/899
 )F=9/098 ،Pگروه وجود داشت .نتاي مجذور اتا نشان داده است که متغیر گـروه صـرفاً  6/89,9از
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تغییرات متغیر وابسته انگیزش درونی را تبیین میکند .نمرات میـانگین تعـديل شـده انگیـزه درونـی
پیشنهاد میکند که انگیزه درونی هنرجويان به روش سنتی کمتر از انگیزه درونی دانش آموزان بـه
روش تدريس با استفاده از اسکرچ است.
برای بررسی همگونی و اريانس دو گروه پیش آزمون و پس آزمــون در نمرات انگیزش بیرونی از
آزمون همگــونی واريانسهای لوين استفاده شد.
جدول( ) 1نتاي آزمون لوين در خصوص بررسی همگونی واريانس ها

F
درجه آزادی  8درجه آزادی  2سط معنی داری
6/099
91
8
6/260

همانطور که در جدول شماره ( )1مشاهده میشود میزان معناداری  Sig > 6/69است .يعنی
به لحاظ آماری تقاوت واريانسها معنی دار نبوده و میتوان گفت با سطــــ اطمینان %39
همگـونی واريانسها تأيید شد .با توجه به رعايت ساير مفروضهها برای تحلیل دادهها میتوان،
آزمون کواريانس را انجام داد.
جدول( )3نتاي تحلیل کواريانس بین پس آزمون نمرات انگیزش بیرونی
میانگین
مجذورات
98/105

8/299

سط
معنی داری
6/200

ضريب
اتا
6/699

توان
آزمون
6/830

گروه ها

893/55

8

893/55

0/99

6/680

6/859

6/038

خطا

320/610

99

29/623

کل

860219

56

منب تغییرات
پیش آزمون

مجموع
مجذورات
98/105

درجه
آزادی
8

F

نتاي تحلیل کواريانس جدول فوق نشان میدهد که نمرات انگیزش بیرونی آزمـودنیهـا قبـل از
شروع مداخله با يکديگر متفاوت بودهاند( .)F=8/299 ، P=6/200پس از خارج کردن اثر پیش آزمون
به روش تحلیلکواريانس تـأثیر مداخلـه در گـروه آزمـايش بـه صـورت معنـیداری ديـده مـیشـود
( .)F= 0/99 ، P=6/680لذا میتوان نتیجه گرفت بین میانگین نمره انگیزه بیرونی گـروه آزمـايش و
گواه از نظر آماری تفاوت وجود دارد .پس از تعديل نمـرات پـیش آزمـون ،اثــرمعنی دار عامـل بـین
آزمودنیهای ( )F=0/99 ، P >6/69 ، η2= 6/859گروه وجود داشت .نتاي مجـذور اتـا نشـان داده
است که متغیر گروه صرفاً  6/85,9از تغییرات متغیر وابسته انگیزش بیرونی را تبیین میکنـد .نمـرات

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسسمی واحد بجنورد /شماره 93

90

میانگین تعديل شده انگیزه بیرونی پیشنهاد میکند که انگیزهی بیرونی در هنرجويان به روش سـنتی
کمتر از انگیزهی بیرونی در دانش آموزان به روش تدريس با استفاده از اسکرچ است.
بحث و نتیجه گیری
نتاي پژوهش حاضر نشان داد ،اسکرچ بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان در درس برنامـه نويسـی
تأثیر مثبت دارد .اين پژوهش بیانگر آن بود که استفاده از چند رسانهای اثر قابـل تـوجهی بـر ادراک،
تحريک ،لذت و تجربه دانش آموزان داشته و باعث انگیزه بیشتر و افزايش يادگیری در آنان میشود.
و نیز از آن جا که محور اصلی يادگیری ،انگیزه يادگیرنـــده است ،استفاده از نرم افــزارهای مناسب
میتواند ،با ايجاد حس کنجکاوی ،موفقیتهايی را برای فراگیران ايجاد نمايد .نتاي پژوهش حاضــر
با يافتههای (وو و هی2686،؛ اسمیت و ديگران2686،؛ لیو و همکاران 2688،؛ ارهل و جامـت2689،؛
يان

و وان چی وو2682،؛ لــی و همکاران 2685،؛ زمــــانی8938،؛ قنـــدالی و همکـاران8939،؛

نکويک و همـکاران2688،؛ عقیلــی و فتوحــی نیا )8939،هم خوانی دارد .وی يو و تـای (،)2680
در پژوهشی با عنوان تاثیر چند رسانهای بر يـادگیری و انگیـزه دانـش آمـوزان  ،دريافتنـد کـه چنـد
رسانهای عسوه بر انگیزه دانش آموزان در يادگیری آنها نیز تاثیر مثبـت دارد .کـه بـا يافتـههای ايـن
پژوهش همسو است .همچنین تأثیر اسکرچ بر روی کسانی که تجربه برنامه نويسی ندارند مـیتوانـد
باعث انگیزه شود مورد تأيید است که با يافتههای ماالن و لیتنر ( ،)2669همسـو است .آنها دريافتنـد
که اسکــرچ نه تنها میتوانــد در زمانهای حساس(مانند زمـانی کـه مـیخـواهیم در علـوم رايانـه
کنکاش کنیم) انگیزه را افزايش دهد بلکه برای کسانی که آشنايی و تجربه ی قبلـی دربـاره برنامـه
نويسی ندارند نیز می تواند بعنوان پايه و مبانی برنامه نويسی به نحـو مطلـوبی مـــورد اسـتفاده قـرار
گیـــرد .عکس اين نتاي يافتههای سوادپور و رضايی( ،)8939با عنوان بررسی اثر بخشی آموزش به
کمک نقشه مفهومی معلم ساخته و نفشههای مفهومی با تلفی چند رسانهای در درس حرفه و فن بر
عملکرد يادگیری و انگیزش دانش آموزان ،که بر روی دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمـايی شـهر
زنجان انجام شد دريافتند که استفاده از چند رسانهای نتوانسته بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان تـأثیر
بگــذارد و نیــز عمــادی و يکتــا( )8939در پژوهشــی تحــت عنــوان تأثیر روش استاد -شاگرد مبتنی
برآموزش چند رسانه ای بر مقدار انگیزش و پیشرفت تحصیلی دريافتنـــــــــد آزمون متغیر انگیزش
تحصیلی ،در دو گروه آزمايش و گواه ،تفاوتی معنادار وجود نداشت .از داليل تأيید نشدن اين فرضـیه
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می توان نوع درس و محتوای آن و همچنین ،شرايط اجـرای آزمـايش ،عـدم کنتـرل تمـامی عوامـل
مداخله گر و شرايط جامعه آماری ،افزون بر اين ،کوتاه بودن زمان اجرای طرح نیز بـا توجـه بـه یـر
شناختی بودن متغیر انگیزش تحصیلی از جمله عوامل کار آمد و تأيید نشدن فرضیه تـأثیر اسـتفاده از
نرم افزار اسکرچ بر انگیزش تحصیلی دختـران هنرستان دانست.
در مجموع اين پژوهش نشان داد که عسقه دانش آموزان به کار با رايانه میتواند سبب گردد که
يادگیری با سرعت و انگیزهی بیشتری صورت گیرد .همچنین استفاده از رايانه میتوانـد ،بـا ايجـاد
حس کنجکاوی ،موفقیتهايی را برای فراگیران ايجــاد نمايد .از سوی ديگر ،به علت بهره گیری از
قابلیت های گوناگون صدا ،تصوير ،گرافیک و پويانمايی ،نرم افزارهای چندرسانه ای هم زمان چنـد
حس را به کار گرفته و اين امکان را برای دانش آموزان ايجاد میکنند کـه بـا انگیـزه ی بیشـتری
بتوانند مطالب را جذاب تر ،متنوع تر و درست تر دريافت کنند .در نهايت بايد گفـت کـه ناکارآمـدی
روشهای سنتی آموزش در عصر حاضر امری پذيرفته شده است و کـاربرد فـن آوری رايانـه جهـت
بهبود کمی و کیفی فرآيند آموزش اجتناب ناپذير میباشد .لذا پیشنهاد مـیگـردد نـرم افـزار اسـکرچ
جهت آشنايی بیشتر دبیران در کسسهای توجیهی و ضمن خدمت مورد استفاده قرار گیرد .و نیز بـه
هنرآموزان درس برنامه نويسی توصیه میشود اين نرم افزار را مورد اسـتفاده قـرار دهنـد .همچنـین
پژوهشهای ديگری در سطوح مختلف آموزشی و در دروس مختلف با جنسـیت متفـاوت بـرای پـی
بردن به اثر بخشی آموزش با کمک نرم افزار اسکرچ انجام شود .با توجه به سـند تحـول بنیـادين در
آموزش و پرورش و هوشمند شدن مدارس ،کسسهای فوق برنامه برای آشنايی بیشتر دانش آموزان
مناط محروم با رايانه برگزار شود .بهتر است پژوهشی در هنرستانهای دخترانه و پسرانه بصـورت
همزمان انجام و نتاي آن با هم مقايسه شود.
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