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Background and Objectives: The rapid growth of science and technology and the subsequent emergence of
e-learning have revolutionized education. Also in this period, becoming aware of how the brain functions
during the learning process has had important effects on training and learning. Educators are looking for ways
for the most advantageous usage of technology-based facilities and new findings in educational neuroscience
to obtain the optimal learning, especially in difficult subject matters such as computer programming courses,
which are associated with the problem-solving process. The aim of this study was to investigate the effect of
electronic courseware designed based on brain-based learning principles on problem-solving performance
and motivation of the students in computer programming courses.
Methods: This research is a quasi-experimental study, and was conducted with a pretest-posttest control
group design. In this study, cluster sampling method was used and thus 60 female students of the eleventh
grade of computer fields of vocational schools in Isfahan were selected to participate in the study.
Participants were randomly divided into 3 groups of 20 (experimental, control 1 and control 2). A literature
review was conducted to identify the brain-based learning strategies. Based on the lesson objectives and the
strategies derived from the principles of brain based learning, an electronic courseware was designed and
developed by the researcher and an expert team. The validity of this courseware was confirmed by specialists
of the filed. The intrinsic and extrinsic motivation subscales of Pintrich et al.'s questionnaire as well as a
teacher-made computer programming problem-solving test were used as data collection instruments, that
were used as a pre-test and post-test, before and after the training, in all 3 groups. The same content from
the computer programming course was taught in all three groups. In the experimental group, in addition to
the conventional method, an electronic courseware based on brain based learning strategies was used. In
the first control group, in addition to conventional method, a non-brain based electronic courseware was
used. The second control group was trained only in the conventional method.
Findings: The research data were analyzed using univariate analysis of covariane on problem-solving
performance test scores and multivariate analysis of covariance on intrinsic and extrinsic motivation scores.
The results of the study showed that the problem solving performance of experimental group was
significantly better than the control 1 and control 2 groups (p <0.05) in computer programming courses. Also,
the extrinsic motivation of the experimental group was significantly higher (p <0.05) than the first control
group. Based on these findings, the use of non-brain based courseware significantly (p <0.05) reduced the
extrinsic motivation of control group 2 students compared to control group 1.
Conclusion: The use of electronic courseware designed and developed based on brain-based learning
principles has a significant impact on increasing students’ computer problem solving performance. Also, the
application of brain based learning principles in designing and developing the electronic courseware makes
more external motivation in the users of this courseware than the users of typical courseware while learning.
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مقاله پژوهشی
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همچنین در این دوران آگاهی از چگونگی عملکرد مغز در حین یادگیری ،تأثیرات مهمی در آموزش و پرورش به دنبال داشته
است .آموزشگران به دنبال یافتن روشهایی برای بهرهگیری هرچه بیشتر از امکانات مبتنی بر فناوری و یافتههای جدید علوم
اعصاب تربیتی در جهت یادگیری بهینه به ویژه در دروس دشواری چون برنامهنویسی کامپیوتر هستند که با فرایند حل
مسأله همراه است .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر درسافزار الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر
مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش دانشآموزان در درس برنامهنویسی کامپیوتر انجام گرفت.
روشها :این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .در این پژوهش
نمونهگیری به روش خوشهای انجام شد و به این ترتیب  60نفر از دانشآموزان دختر پایه یازدهم رشتههای کامپیوتر
هنرستانهای کاردانش شهر اصفهان برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند .شرکت کنندگان به طور تصادفی در  3گروه
 20نفره آزمایش  ،کنترل 1و کنترل 2قرار گرفتند .یک مطالعه کتابخانهای به منظور گردآوری راهبردهای یادگیری مبتنی
بر مغز صورت گرفت .بر اساس اهداف درس و راهبردهای حاصل از اصول یادگیری مبتنی بر مغز یک درس افزار الکترونیکی
توسط محقق و تیم متخصص طراحی و ساخته شد .روایی این درسافزار توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .از خرده
مقیاسهای انگیزش درونی و بیرونی پرسشنامه پینتریچ و همکاران و همچنین یک آزمون حل مسأله برنامهنویسی معلم
ساخته به عنوان ابزار گردآوری دادهها استفاده شد .این ابزارها قبل و بعد از آموزش در هر سه گروه به عنوان پیشآزمون و
پسآزمون مورد استفاده قرار گرفتند .محتوای یکسان از درس برنامه نویسی کامپیوتر در هر سه گروه آموزش داده شد .در
گروه آزمایشی عالوه بر روش مرسوم ،از درسافزار الکترونیکی ساخته شده بر اساس راهبردهای یادگیری مبتنی بر مغز
استفاده گردید .در گروه کنترل اول در کنار آموزش مرسوم ،یک درسافزار الکترونیکی غیر مبتنی بر مغز به کار رفت .گروه
کنترل دوم هم فقط به روش مرسوم آموزش دیدند.
یافتهها :دادههای تحقیق با استفاده از تحلیل کوواریانس یک متغیری بر روی نمرات آزمون عملکرد حل مسأله و تحلیل
کوواریانس چند متغیری برروی نمرات انگیزش درونی و بیرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که عملکرد
دانشآموزان گروه آزمایش درحل مسائل برنامهنویسی کامپیوتر نسبت به گروه کنترل 1و گروه کنترل 2به طور معنا داری
( )P>0/05بهتر بوده است .همچنین انگیزش بیرونی گروه آزمایش به طور معنا داری ( )P>0/05نسبت به گروه کنترل اول
بیشتر بوده است .بر اساس این یافتهها استفاده از درسافزار غیر مبتنی بر مغز به طور معنا داری ( )P>0/05باعث کاهش
انگیزش بیرونی دانش آموزان گروه کنترل ،2نسبت به گروه کنترل 1شده است.
نتیجهگیری :استفاده از درس افزار الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز ،تأثیر قابل توجهی در
افزایش توانایی دانشآموزان در حل مسأله برنامهنویسی کامپیوتر دارد .همچنین بهکارگیری اصول یادگیری مبتنی بر مغز در
طراحی درسافزارهای الکترونیکی باعث میشود در حین یادگیری ،کاربران این درسافزارها ،انگیزش بیرونی بیشتری نسبت
به کاربران درسافزارهای معمولی داشته باشند.

مقدّمه
رشدد سدریع علم و فناوری که چهره جهان معاصدر را دگرگون سداخته،
اهمیدت آموزش و یدادگیری ،همچنین سدددرعدت و کیفیدت آنرا بده طور
چشددمگیری افزایش داده اسددت .از اینرو صدداحبنظران و دانشددمندان
حیطه تعلیم و تربیت به دنبال روشهایی برای بهرهگیری هرچه بیشدتر
از امکداندات محیطی ،فنداوری و اسدددتعددادهدای فردی برای یدادگیری و
یادسپاری حداکثری در کوتاهترین مدت زمان ممکن هستند.

دانشآموزانی بدا طی گسدددترده از توانداییهدا بده کالس درس وارد
میشدددوندد؛ البتده دانش آموزان در کالس درس بیش از هر زمدان دیگر
نیازمند توجه و راهنمایی برای شدکوفایی اسدتعدادهایشدان هسدتند .این
وفور تفاوتها ،چنان پویایی فراهم سدداخته اسددت که تاکنون در تاریخ
آموزش و پرورش بیسدابقه بوده اسدت [ .]1در جهان معاصدر آمادهسدازی
فراگیران برای تبدیل شددددن به حلکنندگان مسدددائل زندگی واقعی از
اهداف اصدددلی آموزش و پرورش بهشدددمار میرود [ .]2مسدددائل بخش
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مرکزی زندگی بشدر را تشدکیل میدهند و تقریباً هر چیز در زندگی یک
مسدأله اسدت؛ از اینرو برای فهم طبیعت هسدتی ،حل مسدأله و آنچه آنرا
دشوار میسازد دارای اهمیت است.
برخی مسدأله را تفاوت میان یک وضدعیت فعلی و وضدعیت هدف تعری
کردهاند .حل مسدأله ،تحلیل چنین تفاوتی اسدت که همه جا در زندگی
ما به اشددکال مختل حرددور دارد ،از انجام تکالی سدداده تا پرو ههای
پیچیده و دراز مدت [ .]3در واقع حل مسدأله ،درگیر شددن در جسدتجو
برای یافتن راه خود به سددوی هدفی اسددت که گاهی به وضددوح تعری
شدددده و گاهی تنها با رسدددیدن به آن ،آنرا در مییابیم [ .]4برای حل
مسدأله فرایندی چهار مرحلهای طی میشدود که شدامل شدکل دادن به
مسأله(چه مسألهای باید حل شود؟) ،شناسایی مسأله( چرا با این مسأله
روبرو هسدددتیم؟) ،یدافتن راه حدلهدای بدالقوه (چگونده میتوان آن را حدل
کرد؟) و به کارگیری راه حل است [.]3
یکی از حیطدههدایی کده در آن عملکرد حدافظده در فرایندد حدل مسدددألده
اهمیدت بسدددیدار دارد ،برندامدهنویسدددی کدامپیوتر اسدددت [ .]5آموزش
برنامه نویسددی که زیر مجموعه علوم کامپیوتر اسددت ،از مباحث جدید و
دشدوار یادگیری بهشدمار میرود[ .]6در حقیقت حل مسدأله اسداس برنامه
نویسدی اسدت؛ لذا هر برنامه سدودمند ،سعی در حل و برطرف سازی یکی
از مشدددکالت جدامعده دارد .بددین ترتیدب بدا آموزش برندامدهنویسدددی بده
دانشآموزان میتوان مهارت حل مسددأله را که در زندگی واقعی اهمیت
فراوان دارد ،در آنهدا افزایش داد [ .]7در حدل مسدددائدل برندامدهنویسدددی
کامپیوتر با بهکارگیری حجم وسدددیعی از دانش پیشدددین و مهارت حل
مسأله ،قطعهای کد نوشته می شود .با اجرای این کد و مشاهده خروجی
میتوان دریافت که هدف مطلوب حاصل شده است یا خیر [.]4
یادگیری برنامهنویسدی ،تومم با فرایند حل مسدأله بوده و فرایند سداخت
دانش در این حیطده بسدددیار پیچیده اسدددت .از اینرو فراگیران مبتدی
متحمدل سدددختیهدای بسدددیداری میشدددوندد و معمواً این نوع دروس،
بیشدترین نر عدم موفقیت را نسدبت به سدایر دروس دارند [ .]8بسدیاری
از دانشآموزان به طور کلی در حل مسددأله مشددکل دارند .آنها به خاطر
مشدکالتی که در مرحله در مسأله دارند ،قادر به حل آن نیستند [.]9
یکی از دایدل نداتوانی فراگیران در یدادگیری مهدارت برندامدهنویسدددی
کامپیوتر ،این اسدت که آنها به خوبی از ماهیت این درس آگاهی ندارند
و برای آنهدا درسدددی کدامالً متفداوت اسدددت [ .]10زمدانی در پژوهشدددی
پیرامون آموزش علوم کدامپیوتر در ایران ،بده مشدددکالت این دروس از
دیدگاه معلمان اشدداره نموده و بیان داشددته اسددت که از نظر معلمان
کدامپیوتر ،دانشآموزان انگیزه کدافی برای یدادگیری این دروس را نددارندد.
بده اعتقداد آنهدا فقددان انگیزش کدافی در فراگیران ،راهبردهدای تددریس
سدددنتی ،انفعدال دانشآموزان و عددم درگیر شددددن آنهدا در چدالش حدل
مسددأله ،ضددع یادگیری دانشآموزان را در این دروس در پی داشددته
اسددت [ .]11بهکارگیری راهبردهایی برای بهبود یادگیری در این درس
که اغلدب برای دانشآموزان جذابیدت چنددانی ندارد ،از دغدغههای بزرگ
معلمان این رشته است [.]6
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یکی از متغیرهدای تدأثیرگدذار بر کلیده مراحدل فرآیندد یدادگیری انگیزش
اسدت .در دیدگاه شدناختی ،انگیزش فرآیند برانگیختن و نگهداری رفتار
هددفگرا بوده و بندابراین فرض بر این اسدددت کده فراگیران هددفگدذاری
نموده و فرآیندهای شددناختی را بهکار میگیرند تا به هدف خود دسدت
یابند .دانشآموزانی که برای یادگیری انگیزش دارند؛ توجه بیشددتری به
آموزش داشدته و در فعالیتهایی مانند مرور ذهنی اطالعات ،ربط دادن
به دانش پیشددین و پرسددیدن سددرال ،درگیر میشددوند و در مواجهه با
مطالب دشدددوار ،انگیزش بیشدددتری برای تالش دارند [ .]12نظریههای
مختل انگیزش به توضیح این مطلب میپردازند که چرا برخی افراد در
موقعیتی خاص در مقایسه با دیگران اشتیاق بیشتری به یادگیری دارند
[ .]13رایان و دسدددی مهمترین تفاوت را میان دو نوع انگیزش درونی و
بیرونی دانسدددتدهاندد .انگیزش درونی بده انجدام کداری بده علدت جدذابیدت یدا
لذت بخشددی ذاتی آن عمل اشدداره دارد؛ در حالیکه انگیزش بیرونی به
انجدام کداری بده قصدددد دسدددتیدابی بده پیدامددی مجزا از آن عمدل مربو
میشود [.]14
آگداهی از چگونگی عملکرد مغز در حین یدادگیری ،تدأثیرات مهمی در
آموزش و پرورش بده دنبدال دارد .بدا در چگونگی کدارکرد مغز ،مداهیدت
یادگیری و نحوه ذخیرهسددازی و بازیابی اطالعات و مهارتها در ذهن و
به دنبال آن اسدتفاده از این دانش در طراحی برنامههای درسدی میتوان
یادگیری را برای همه افراد ،با ویژگیهای متفاوت فردی ،به بیشدددترین
حد ممکن رسداند .تحقیقات انجام شده در زمینه علوم اعصاب ،چگونگی
یادگیری مغز و نحوه اسدتفاده از این آموختهها در طول زندگی فرد را تا
حددود زیدادی دریدافتدهاندد [ .]15تربیدت پدذیری مغز ،پردازش فعدال
تجارب و تعامل مغز با محیط و رشدد شدبکههای عصدبی میتواند مبنای
مناسدددبی برای طراحی آموزش سدددازگار با مغز ،برمحور آموزشهای
چندرسددانهای برای تحریک حواس چندگانه ،محیط یادگیری عاری از
فشدددار روانی همراه بدا چدالش خوشدددایندد و ایجداد انگیزه یدادگیری در
فراگیران باشددد [ .]16بر اسدداس تحقیقات وسددیعی که در زمینههایی
چون روانشدناسدی ،زیسدت شدناسدی و علوم اعصداب صدورت گرفت ،کین و
کین مجموعه ای از اصدول یادگیری مغز را ارائه نمودند .آنها معتقدند که
آموزش و پرورش بدایدد چگونگی عملکرد مغز در فرایندد یدادگیری را در
کدانون آموزش و تددریس قرار دهدد[ .]17تعلیم و تربیدت مبتنی بر مغز
در واقع عبارت اسدددت از یادگیری با روشهایی که مغز انسدددان به طور
ذاتی برای آن طراحی شددده اسددت[ .]18روش یادگیری مبتنی بر مغز
سه مرلفه اساسی را در تدریس پیشنهاد میکند که هر یک از آنها تأثیر
عمیقی بر اجزای دیگر دارد[:]19 ،17
 )1هوشدددیداری آرمیدده( : )Relaxed alertnessایجداد جو عداطفی بهینده
برای یادگیری با به چالش کشیدن فراگیران در یک زمینه امن
معلمدان باید به دانشآموزان کمدک کنندد تا احسددداس شدددایسدددتگی و
اطمیندان نموده و مفداهیم و مقداصدددد را برای مددت زمدان طوانی تجربده
کنند[ .]17نکته مهم اغلب به چالش کشدیدن و بسدط دادن فراگیران به
طور طبیع ی اسدت تا فرایند الگو سازی در مغز به صورت خودکار صورت
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گیرد .ایجاد محیطی امن و به دور از تهدید برای یادگیری بسدددیار مهم
اسددت .در این اصددل اسددتفاده از مسددائل ذهنی چالش برانگیز مرتبط با
زنددگی و دنیدای واقعی و همچنین تنظیم روابط اجتمداعی فراگیران
پیشنهاد میشود[.]19
 )2غوطهورسددازی هماهن شددده( :)Orchestrated immersionایجاد
فرصتهای بهینه برای یادگیری فراگیران
مغز ابتدا از طریق حواس به جهان متصددل میشددود .بنابراین یادگیری
باید حواس مختل را درگیر سددازد .مغز با ایجاد ارتبا میان آنچه قبالً
تجربده کرده و تجربیدات معنیدار کنونی ،یداد میگیرد .بندابراین تددریس
نیازمند الزام و دعوت فراگیران به ایجاد اتصاات با اطالعات سازماندهی
شددده قبلی در مغز اسددت .از آنجا که مغز از طریق تجربه میآموزد؛ کار
معلم فراهم ساختن فرصتها و تجربیات یادگیری بوده و سخنرانی تنها
در صورت نیاز مناسب است[.]17
 )3پردازش فعال تجربیات( :)Active processingخلق بهینه روشهایی
برای تقویت یادگیری
پردازش فعال عبارت اسددت از تقویت و درونی سددازی اطالعات ،توسددط
فرد یادگیرنده ،به روشدی که هم به خودی خود معنیدار باشدد و هم از
نظر مفهومی منطقی و منسدجم باشدد .در پردازش فعال یادگیرنده به هر
روش ممکن به سدرال کردن از خود میپردازد .سدرااتی از قبیل اینکه:
من چده کردم؟ چرا اینکدار را انجدام دادم؟ و چده آموختم[]17؟ مغز در
بده یداد آوردن آنچده برای فرد معنیدار اسدددت بهتر عمدل میکندد .برای
بهره گیری کامل از تجربیات ،باید بازخوردهای مداوم فوری وجود داشته
باشدد .همچنین تأمل مداوم ،دانش را یکپارچه و مسدتحکم نموده و آنرا
توسعه میدهد[.]17
اصدول یادگیری مبتنی بر مغز با توجه به این سده جز اصدلی ،به صدورت
زیر ارائه شدهاند[:]23-20 ،19 ،17
 )1یادگیری پیچیده با چالش افزایش یافته و با تهدید کاهش مییابد.
 )2مغز /ذهن اجتماعی است.
 )3جستجو برای معنا ذاتی است.
 )4عواط در الگویابی نقش اساسی دارند.
 )5مغز اجزا و کل را همزمان پردازش میکند.
 )6یادگیری کل ساختار فیزیکی بدن را درگیر میسازد.
 )7جستجو برای معنا در خالل الگویابی ر میدهد.
 )8یادگیری ،تحولی و رشدی است.
 )9حد اقل دو رویکرد در حافظه وجود دارد :سدیسدتم حافظه فردایی و
سیستمهای یادگیری تقلیدی.
 )10یادگیری هم توجه کانونی و هم ادرا جانبی را درگیر میسازد.
 )11یادگیری هم آگاهانه و هم ناخود آگاه است.
 )12هر مغز به طور منحصر به فرد سازماندهی شده است.
هر یک از سده مرلفه اسداسدی یادگیری مبتنی بر مغز 4 ،اصدل از اصدول
 12گدانده بداا را شدددامدل میشدددود .بده این ترتیدب کده اصدددول  1تدا  4بده
هوشدیاری آرمیده ،اصدول  5تا  8به غوطه ور سدازی همخوان و اصدول 9
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تا  12به پردازش فعال تجربیات مربو میگردد[ .]17صداحب نظران و
پژوهشددگران حوزه ذهن ،مغز و تربیت کاربردهایی را برای این اصددول
یادگیری مبتنی بر مغز ،در آموزش و کالس درس به صدددورت زیر ارائه
نمودهاند:
 oارائده درس در سددداختداری کلی و بده هم پیوسدددتده[ ]24 ،19و ارائده
شددبکهای از عناوین درس[ ]25که کلیت درس را به تصددویر میکشددد
مطابق با اصدل ( )5برای یادگیری بهتر توصدیه شدده اسدت .ارائه تصدویری
کلی قبل از تدریس مطابق اصددل ( )8مناسددب اسددت[ .]28-25 ،23بر
اسدداس اصددل ( )3اطالع رسددانی در مورد کاربرد درس قبل از تدریس
مطالب به معنادار شدن آن کمک میکند[.]28
 oکداربرد نمودارهدای سدددازمدانی و گرافیکی[ ]26 ،24 ،23اسدددتفداده از
نقشدددههای مفهومی و شدددبکهها[ ]24در یادگیری مبتنی بر مغز بنابر
اصدل( )5توصدیه شدده اسدت .بر اسداس اصدل ( )8ارائه سدازمانی از اطالعات
درس میتواند ارتبا میان مبحث درسدی جدید و قبلی را نشدان داده و
به بهبود یادگیری کمک کند[.]29
 oداسدددتدان گویی و ایفدای نقش بدا درگیر نمودن عواط  ،یدادگیری را
تسدهیل میکنند[ ]26 ،23 ،18که با اصدل( )4مطابقت دارد .بر اسداس
اصددددل( ) 2داسدددتدان گویی ،محتوای آموزشدددی را بدا زنددگی واقعی
دانشآموزان ارتبا داده[ ]29 ،26 ،19بدین ترتیب با فراهم سدازی جو
طبیعی و اجتمداعی در افزایش یدادگیری نقش دارد .همچنین این روش
با بهبود جو عاطفی و ایجاد آرامش در کالس مطابق اصددل( )1یادگیری
بهتری را به دنبال دارد[ .]30 ،29عالوه بر این مسائل ذهنی و تجربیات
مرتبط با زندگی واقعی برای فراگیران معنیدار بوده و بنابر اصددل( )3به
یادگیری بیشتر آنها کمک میکند[.]30 ،19 ،17
 oپخش موسددیقی در حین فعالیتهای یادگیری بر اسدداس اصددل()4
توصدیه شدده اسدت[ . ]28 ،27 ،18همچنین موسدیقی با ویژگی آرامش
بخشدددی به فراگیری بهتر مطالب درسدددی کمک میکند[،24 ،23 ،18
 ]30 ،29 ،26که با اصددل( )1مطابقت دارد .اسددتفاده از موسددیقی در
زمینده تددریس[ ]19یدا پخش گهگداه موسدددیقی[ ]24بدا فراهم سدددازی
بسدتری مطلوب مطابق اصدل( )10موجب تقویت پردازش فعال تجربیات
شده و یادگیری را بهبود میبخشد.
 oدر نظر گرفتن زمان تأمل و اسددتراحت در خالل آموزش به صددورت
متناوب با افزایش حس آرامش بر اسداس اصدل( )1باعث بهبود یادگیری
اسدت[ . ]23 ،18تأمل مداوم و تفکر روی احسداسدات در حین یادگیری
نیز توصددیه شددده[ ]26 ،24 ،18 ،17که بنابر اصددل( )11به صددورت
ناخودآگاه بر یادگیری مرثر اسدت .همچنین بر اسداس اصدل( )9با توجه
بده سددداختدار و عملکرد حدافظده ،در نظرگیری زمدان تدأمدل در فواصدددل
یادگیری[ ]29 ،26و زمان استراحت بعد از یادگیری[ ]26برای یادداری
بیشتر و تحکیم یادگیری مفید است.
 oآرامش و وانهدادگی در ضدددمن یدادگیری مرثر اسدددت[ .]19مطدابق
اصدددل( ) 6تنفس آرام و عمیق بدا ایجداد حدالدت وانهدادگی بداعدث بهبود
عملکرد مغز میگردد[ .]31 ،25 ،18تمرینددات تنش زدایی و پخش
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صددددای پرنددگدان و حیواندات و آب ،بدا ایجداد حس آرامش و کداهش
اضطراب[ ]18بر اساس اصل( )1به ارتقا سطح یادگیری میانجامد.
 oاسدددتفداده از انواع رسددداندههدای مرتبط بدا حواس مختل فیزیکی در
آموزش و یدادگیری بدا توجده بده اهمیدت حرکدت از مطدالدب عینی بده
انتزاعی[ ]25 ،23توصدیه شدده اسدت که با اصدل( )8مطابقت دارد .بر این
اسدداس وان نیکر و وب نمایش تصددویری اجرای خط به خط کدهای
برندامده را کده آنرا از حدالدت صدددرفداً انتزاعی خدار میسدددازد؛ را برای
یادگیری بهتر برنامهنویسدددی کامپیوتر توصدددیه نمودهاند .آنها همچنین
اسدتفاده از فلوچارت که قبالً دانشآموزان با آن آشدنا شددهاند را در کنار
کدهای برنامه که دانش جدید محسوب میشود ،مناسب میدانند[.]32
همچنین از آنجا که در اصددل( )10محیط یادگیری برای پردازش فعال
تجربیات اهمیت زیادی دارد؛ اسدددتفاده از رن ها ،برجسدددتهسدددازی و
انیمیشدن[ ]32اسدتفاده از موسدیقیت تصداویر و کارهای هنری در زمینه
تددریس[ ،]19تدأکیدد بر نکدات کلیددی و جلدب توجده بدا تداکیدد کالمی و یدا
نوشدتاری[ ،]29اسدتفاده از رن های مناسدب برای تحریک و یا آرامش
بخشددی[ ،]26به کارگیری منابع چند رسددانهای ،تغییر متناوب رسددانه
مورد اسدتفاده در تدریس ،غنیسدازی محیط دیداری با تصداویر و اشدیای
برانگیزانندده[ ]18اسدددتفداده از انیمیشدددن بدا رند هدای متنوع[ ]23و بده
کدارگیری جلوههدای رنگین دیدداری[ ]24برای یدادگیری بهتر مفیدد
هسدددتند .همچنین مطابق با اصدددل( )12تدریس چند وجهی(دیداری،
شددنیداری ،لمسددی و ،)..توجه به تفاوتهای فردی[ ]19و سددبکهای
متفدداوت یدادگیری دانشآموزان ،بهرهگیری از همدده انواع هوشهدای
چنددگدانده در آموزش[ ]29 ،25-23 ،18و اسدددتفداده از نمدایش برای
تبدیل به انواع مختل ورودیهای حسی[ ]25اهمیت ویژهای دارد.
 oاسدتفاده از عناصدر زیبایی شدناختی ،حس عاطفی مثبتی را در کالس
تقویت نموده بر اسداس اصدل( )4با بهبود فرایند الگوسدازی مغز موجب
ارتقا یادگیری میگردد .همچنین اسدتفاده از عناصدر زیبایی شدناختی و
هنری آرامش بی شددتری را به ارمغان آورده و با کاهش اضددطراب مطابق
اصدل( )1موجب یادگیری بهتر میشدود[ .]26 ،18اسدتفاده از گل و گیاه
در کالس[ ]31 ،18بدا ایجداد محیطی دلپدذیر ،مطدابق اصدددل( )10بر
یادگیری تأثیر مثبت دارد .همچنین با توجه به اصددل( )12با بهرهگیری
از گدل و گیداه میتوان آموزش منداسدددبتری برای افرادی کده هوش
طبیعت گرای قویتری دارند فراهم نمود.
 oدر نظر گرفتن سدددرگرمی ،فعدالیدتهدای فیزیکی و بدازی در خالل
یادگیری[ ]26 ،18به ویژه بازیهای آموزشدددی[ ]23و آزمونهای بازی
گونه[ ]24به علت ایجاد احسدداسددات مثبت بر اسدداس اصددل( )4برای
یادگیری بهتر مفید هسدتند .فعالیتهای جنبشدی ،انجام بازی یا فعالیت
پر انر ی[ ]26 ،18و تلفیق فعدالیدتهدای حرکتی در یدادگیری[ ]24بدا
فعال نمودن اعردای بدن مطابق اصدل( )6باعث یادگیری بهتر میشدوند.
انجدام بدازی هددفمندد[ ]23 ،18چدالش برانگیز و کم اضدددطراب بوده،
عواط و هیجانات مثبتی تولید میکند و بنابر اصددل( )1تأثیر مطلوبی
بر یدادگیری دارد .فعدالیدتهدایی چون بدازیهدای کالمی ،حدل جددول
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لغدات[ ]26و بدازیهدای حدافظده[ ]23از روشدددهدای منداسدددب تکرار و
تمرین[ ]30هسددتند که بنابر اصددل( )9به تثبیت آموختهها میانجامند.
به عالوه یادگیری همراه با حرکات بدنی که متناسدب با هوش جنبشدی-
حرکتی اسددت[ ]25مطابق اصددل( )12آموزش مناسددبتر و یادگیری
بهتری برای افراد با این سبک یادگیری[ ]24فراهم میسازد.
 oشدددعر و موسدددیقی آرامش بخش بوده[ ]24و مطدابق اصدددل( )1بده
یادگیری بیشدتر کمک میکنند .ارائه آهنگین نکات کلیدی ،شدعر و آواز
را[ ]26 ،23بر اسداس اصدل( )9با توجه به سداختار حافظه برای تقویت
یادداری توصدیه نمودهاند .همچنین از آنجا که گروهی از دانشآموزان از
طریق هوش موسددیقایی و متن آهنگین بهتر میآموزند[ ]25بر اسدداس
اصدل ( )12این روش میتواند یادگیری بیشدتری به دنبال داشدته باشدد.
از سدددوی دیگر مشدددخص کردن ویژگیهدای کلیددی درون مطدالدب
جدید[ ]31 ،18موجب بهبود یادگیری شددده و جلب توجه با تأکیدات
کالمی و نوشددتاری[ ]29مطابق اصددل( )10شددرایط مطلوبتری را برای
یادگیری فراهم میسازد.
 oخالصده و مرور درس در پایان هر بخش با ارائه مجدد تصدویری کلی
از درس ،بر اسداس اصدل( )5یادگیری را بهبود میبخشدد[ .]23اسدتفاده
از راهبردهای مرور برای اتصال به دانش پیشین[ ]25مرور مطالب قبلی
و خالصده سدازی آنها[ ]24قبل از شدروع آموزش مطالب جدید ،بر طبق
اصدل( )8باعث عملکرد بهتر مغز در فرایند یادگیری به صدورت رشددی و
تحولی اسدت .با خالصده سدازی مطالب[ ]23الگوها آشدکار میشدوند و بر
اسداس اصدل ( )7یادگیری بهتری حاصدل میشدود .مرور و جمع بندی
مطدالدب درس[ ]31 ،28 ،26 ،24 ،23بر اسددداس اصدددل( )9در تثبیدت
آموختهها نیز بسیار مرثر است.
 oارائه تمرینات متنوع و مرتبط[ ]26بهعنوان فعالیتهای چالش برانگیز
با اختصاص زمان مناسب به آن و ساز و کارهای خود ارزشیابی[ ]18که
اضطراب کمتری دارند ،بنابر اصل( )1به بهبود یادگیری کمک میکند.
خود ارزیابی به عنوان مرور[ ]24با فعالسازی مهارتهای فراشناختی بر
اساس اصل( )11به یادگیری بهتر منجر میشود .آزمون همراه با بازخورد
آموزشی[ ]28و یادگیری در خالل تمرینات به صورت تدریجی و در
طول زمان[ ]30نیز مطابق اصل( )9برای تثبیت آموختهها توصیه شده
است.
 oدرس گرفتن از بدازخوردهدای منفی و مثبدت در طی زمدان راهبردی
مناسددب برای یادگیری به صددورت رشدددی و تحولی اسددت[ ]23که با
اصدل( )8مطابقت دارد .بازخوردهای فوری و مداوم[ ،]17تصدحیح خطا
همراه با بازخورد آنی و تشدددویق دانشآموز[ ،]26بازخورد مناسدددب به
موارد ندادرسدددت و تصدددحیح آن و ارائده آموزش منداسدددب بده عنوان
بدازخورد[ ]28بده یدادداری بهتر آموختدههدا کمدک میکندد .همچنین
پداداش و انگیزش فوری[ ]23بده ویژه پداداشهدای انتزاعی مثدل ک زدن
و جشدددن گرفتن[ ]18و ارائده ترکیبی از بدازخوردهدای منفی و مثبدت
سددداده و متمرکز در کندار هر خطدا بده جدای بدازخورد کلی[ ]31نیز بندابر
اصدل( )9با توجه به سداختار حافظه در تقویت و تثبیت یادگیری مرثرند.
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عالوه بر این ،تشدددویق واقعی همراه بدا شدددور و هیجدان در حین فرایندد
آموزش[ ]29 ،26 ،18بر اسداس اصدل( )4با ایجاد عواط مثبت موجب
یادگیری بهتر میگردد.
 oشبیهسازی[ ]28با قراردادن دانشآموز در موقعیتی شبیه به موقعیت
واقعی ،بنابر اصل( )3به یادگیری بیشتر آنها کمک میکند.
 oالگو برداری از عملکرد معلم در حین انجدام فعدالیدت[ ]28بدا توجده بده
اصدددل ( )7بداعدث بهبود یدادگیری اسدددت .از آنجدا کده یدادگیری از طریق
مشدداهده دیگران فرایندی اجتماعی اسددت[ ]33مطابق اصددل( )2ایفای
نقش معلم[ ]23در حل مسددأله یادگیری بیشددتری را به دنبال خواهد
داشت.
 oدادن حدق اندتدخدداب بدده داندشآمدوزان[ ]26و وجدود اندتدخددابهددای
فراوان[ ]19بدده جددای روندددی خطی و اجبدداری در آموزش ،رونددی
طبیعیتر فراهم سدداخته و مطابق اصددل( )3میتواند یادگیری را بهبود
بخشدد .توجه به تفاوتهای فردی از طریق فراهم سدازی انتخابها[]19
نیز بر اساس اصل( )12به یادگیری بهتر میانجامد.
 oجلدب توجده دانشآموزان بده نکدات درس در زمینده کلی آن ،از نکدات
حائز اهمیت در یادگیری است که بنابر اصل( )10توجه کانونی و ادرا
شدبکههای جانبی را به طور همزمان در مغز درگیر میسدازد .در همین
راسددتا اسددتفاده از رن های زرد و قرمز را برای تحریک توجه متاسددب
دانسددتهاند[ .]26در آموزش درس برنامهنویسددی هم به نمایش محتوای
متغیرهدا در حین اجرای برندامده اشددداره شدددده کده توجده دانشآموز را
همزمدان بده اجرای برندامده و تغییرات متغیرهدا در هر خط برندامده جلدب
میکند[.]32
از سددوی دیگر ،جهان امروزی با پذیرفتن فناوریهای جدید به عرصدده
یادگیری الکترونیکی و کامپیوتری پا نهداده و فنداوری اطالعات شدددرایط
یدادگیری را دگرگون سددداختده اسدددت .در چنین شدددرایطی تکنولو ی
یادگیری ،با ترکیب چندین رسانه به صورت یک دستگاه چند رسانهای،
در فردددای یدادگیری ایفدای نقش میکندد[ .]34یدادگیری الکترونیکی،
اصدطالحی نسدبتاً جدید در عرصده آموزش کامپیوتری اسدت و تعاری
متفاوتی از آن ارائه شددده اسددت .فالن و براون هر نوع آموزش را که به
وسدیله استفاده از فناوریهای شناخته شده و اثبات شده کامپیوتری ،به
ویژه شدددبکدههدای مبتنی بر فنداوری اینترندت ،تسدددهیدل شدددود آموزش
الکترونیکی میدانندد[ .]35کالر و مدایر یدادگیری الکترونیکی را بده
صدددورت آموزش ارائده شدددده از طریق یدک وسدددیلده الکترونیکی مدانندد
کدامپیوتر ،تبلدت و یدا تلفن هوشدددمندد بدا هددف پشدددتیبدانی از یدادگیری
تعری نمودهاند[ .]36یادگیری الکترونیکی به صدورت یادگیری از طریق
شدددبکه و یا بدون اتصدددال به شدددبکه صدددورت میگیرد[ .]37این نوع
یادگیری ،از عناصر چندرسانهای مانند کلمات ،صدا و تصویر و انیمیشن
برای ارائه محتوا ،بهره میبرد .محیط یادگیری چند رسددانهای مبتنی بر
کدامپیوتر ،امکداندات بدالقوه قددرتمنددی برای یدادگیری دانشآموزان فراهم
مدیسددددازد[ .]38یدکدی از مدحصدددوات یددادگدیدری الدکدتدروندیدکدی ،درس
افزار( )Coursewareاسدت .کاندویت مواد آموزشدی مبتنی بر کامپیوتر را
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درسافزار میندامدد[ .]39بده زبدان سددداده ،قدابدل تشدددخیصترین و قدابدل
فهمترین جز یادگیری الکترونیکی ،درسافزار اسدت که ممکن اسدت به
شددکلی سدداده مثل یک فایل متنی یا یک صددفحه وب و یا به صددورتی
پیچیده ،تعاملی و چندرسدانهای غنی باشدد[ .]35در حالت کلی هر نوع
آموزش یا تدریس ارائه شددده از طریق یک نرم افزار یا اینترنت را درس
افزار میگویند[ .]40نرم افزارهای چندرسدددانهای به دانشآموزان کمک
میکندد تدا در جریدان یدادگیری فعداانده عمدل کنندد و دریدافدت کنندده
منفعل دانش نباشددند .این فناوری همچنین به فراگیران اجازه توسددعه
راهبردهدای خودآموز مورد حمدایدت نظریده یدادگیری مبتنی بر مغز را
میدهد .چندرسددانهای با سددبکهای مختل یادگیری نیز قابل انطباق
اسدت و انواع راهبردهای دیداری ،شدنیداری و لمسدی را ممکن میسدازد.
بددین ترتیدب ابزارهدای چنددرسددداندهای میتوانندد بده خوبی از نظریده
یدادگیری مبتنی بر مغز پشدددتیبدانی کنندد[ .]41بندابر آنچده گفتده شدددد،
اندتدظددار مدیرود بدهدرهگدیدری از فدنآوری اطدالعددات و ارتدبدداطددات بدرای
پیداده سددددازی اصدددول یدادگیری مبتنی بر مغز ،در قدالدب درسافزار
الکترونیکی ،تأثیر مطلوبی در آموزش و یادگیری داشدته باشدد .پژوهش
وان نیکر و وب[ ]32نیز این مطلب را تأیید میکند.
درپی پژوهشهدای انجدام شددددده پیرامون مغز و عملکرد آن در حین
یدادگیری ،در دهدههدای اخیر تحقیقدات گسدددتردهای پیرامون آن در
بسدیاری ازکشدورها انجام شدده اسدت .اما مرور پژوهشهای انجام شدده
توسدددط پژوهشدددگر نشدددان داد که در ایران تحقیقات اندکی در زمینه
آموزش و یدادگیری مبتنی بر مغز صدددورت گرفتده اسدددت .همچنین در
ایران و دیگر کشدورها تحقیقات اندکی به بررسدی تأثیرات مواد یادگیری
الکترونیکی مبتنی بر مغز پرداختهاند.
برخی از تحقیقدات اقددام بده بررسدددی تدأثیر آموزش مبتنی بر مغز بر
عملکرد حل مسأله نمودهاند:
شکری بال و ال حسن در پژوهشی دریافتند که استفاده از راهبردهای
مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله ریاضی دانشآموزان تأثیر مثبت
معناداری داشته است[ .]2نتایج تحقیق سیفی و همکاران نیز نشان داد
که یادگیری سازگار با مغز مرلفههای برنامهریزی و حل مسأله
دانشآموزان را بهبود بخشیده است[ .]42مطابق تحقیقات بیرامی،
واحدی و باقری ،مدل آموزشی مککارتی که در آن از روشهای نوین
سازگار با مغز در آموزش ریاضی استفاده میشود؛ به طور معناداری باعث
بهبود عملکرد حل مسأله و خودکارآمدی ریاضی دانشآموزان شده
است[.]42
شدماری از تحقیقات نیز اقدام به بررسدی تأثیر آموزش مبتنی بر مغز بر
متغیرهدای مرتبط بدا یدادگیری از جملده انگیزش در دروس مختل
نمودهاند:
نتدایج تحقیقدات اوززی و جنداح ،حداکی از آن اسدددت کده آموزش درس
الکترو شدددیمی بدا اسدددتفداده از راهبردهدای یدادگیری مبتنی بر مغز در
افزایش انگیزش و نگرش دانشددجویان مرثر بوده اسددت[ .]46در تحقیق
مکارینا و نینگسددی ،نتایج بیانگر آن اسددت که کاربرد رویکرد یادگیری
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مبتنی بر مغز ،پیشدرفت تحصدیلی و انگیزش بیشدتر دانشآموزان را در
درس ریاضدی به دنبال داشدته اسدت[ .]44آکیور و افکان ،در پژوهش
خود ،تأثیر معنی دار رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز را بر افزایش سدطح
اندگدیدزش و ندگدرش داندشآمدوزان در یددادگدیدری درس عدلدوم ،گدزارش
نمودهاند[ .]45طبق نتایج تحقیق صددالح ،نیز رویکرد آموزش مبتنی بر
مغز باعث افزایش در مفهومی و انگیزش تحصیلی شده است[.]27
اما در بررسدی انجام شدده توسدط پژوهشدگر ،تحقیقی که به بررسدی تأثیر
درسافزار مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسدددأله پرداخته باشدددد ،یافت
نشدد .همچنین در این بررسدی تحقیقات بسدیار کمی پیرامون تأثیر مواد
آموزشددی چندرسددانهای مبتنی بر مغز و یا درسافزار مبتنی بر مغز بر
پیشرفت تحصیلی و انگیزش در یادگیری ،یافت شد.
در پژوهش وان نیکر و وب که به بررسددی تأثیر مواد درسددی آموزش
ترکیبی سددازگار با مغز در تدریس منطق برنامهنویسددی صددورت گرفت؛
محققان گزارش نمودهاند که مواد درسدی سداخته شدده بر اسداس اصدول
آموزش سدددازگدار بدا مغز بده طور معنیداری میدانگین نمرات پیشدددرفدت
تحصدددیلی را افزایش داده اسدددت .نتدایج بخش کیفی این پژوهش در
بررسدی انگیزش دانشدجویان ،حاکی از آن بود که بیش از  90درصدد آنها
از این نوع آموزش لذت میبرند[.]32
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سراات زیر بوده است:
سدرال اول :آیا اسدتفاده از درسافزار الکترونیکی طراحی شدده بر اسداس
اصدول یادگیری مبتنی بر مغز ،بر توانایی حل مسدأله دانشآموزان دختر
پایه یازدهم رشدته کامپیوتر هنرسدتانهای کاردانش شدهر اصدفهان ،در
درس برنامهنویسی کامپیوتر تأثیر دارد؟
سدرال دوم :آیا اسدتفاده از درسافزار الکترونیکی طراحی شدده بر اسداس
اصدددول یدادگیری مبتنی بر مغز ،بر انگیزش دانشآموزان دختر پدایده
یازدهم رشددته کامپیوتر هنرسددتانهای کاردانش شددهر اصددفهان ،در
یادگیری درس برنامهنویسی کامپیوتر تأثیر دارد؟

روش تحقیق
این پژوهش از نوع شددبه آزمایشددی و با طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه کنترل انجام شددد .در این تحقیق ،جامعه آماری عبارت اسددت از
کلیه دانشآموزان دختر پایه یازدهم رشدتههای کامپیوتر هنرسدتانهای
کاردانش شهر اصفهان در سال تحصیلی .2017-2018
در طرحهای شدبه آزمایشدی انتسداب تصدادفی صدورت نمیگیرد[ .]48در
پژوهش حاضددر نمونهگیری به روش خوشددهای و هدفمند انجام شددد .با
توجه به طرح پژوهش ،برای نمونه گیری ابتدا لیسدتی از هنرسدتانهای
شدهر اصدفهان که رشدته کامپیوتر داشدتند و درس برنامهنویسدی در آنها
تدریس میشد تهیه گردید .پس از تماس با این مدارس کالسهایی که
مدرس آنها تمایل به همکاری داشدددتند انتخاب شددددند .به این ترتیب
تعداد  6کالس از  2منطقه مختل از مناطق شددشگانه شددهر اصددفهان
انتخاب شدددند .در هر گروه  2کالس به طور تصددادفی جای گرفتند .در
طرحهای نیمه آزمایشددی که آرایش تصددادفی صددورت نمیگیرد؛ روش

همتا سددازی برای کنترل متغیرهای مداخلهگر مناسددب اسددت .یکی از
روشهدای همتدا سدددازی ،کنترل توزیع فراوانی متغیرهدای مدداخلدهگر در
گروههای شددرکت کننده اسددت .بدین معنا که پس از انتخاب گروههای
آزمودنی ،با حذف تعدادی از شدرکت کنندگان ،میانگین و انحراف معیار
متغیر مدداخلدهگر در گروههدای آزمودنی مشدددابده میگردد[ .]32در این
پژوهش نیز گروهها از نظر نمره معدل سدال قبل همتاسدازی شددند .پس
از آن به صددور تصددادفی گروههای آزمایشددی و کنترل تعیین گردید .به
این ترتیدب بده طور کلی 20دانشآموز در گروه آزمدایش 20 ،دانشآموز
در گروه کنترل اول و  20دانشآموز در گروه کنترل دوم جای گرفتند.
بدا توجده بده اسدددتفداده از درس افزار الکترونیکی در اجرای این پژوهش
آزمدایشدددی ،ازم بود کده آموزش در کدارگداه کدامپیوتر صدددورت گیرد تدا
دانشآموزان جهتکار با درسافزار الکترونیکی به کامپیوتر دسددترسددی
داشدته باشدند و عالوه بر این ضدرورت داشدت که شدرکت کنندگان در
تحقیق ،به کار با کامپیوتر و نحوه اسدتفاده از نرمافزارهای آموزشدی آشدنا
باشدند .در این تحقیق رشدته شدرکت کنندگان کامپیوتر بود و کالسها
در کارگاه کامپیوتر برگزار میشدددد ،به همین دلیل شدددرایط برای اجرا
مناسب بود.
ابزارهای به کار رفته در این تحقیق عبارتند از:
 )1آزمون حل مسدأله محقق سداخته از درس برنامهنویسدی کامپیوتر پایه
یازدهم رشدتههای کامپیوتر هنرسدتانهای کاردانش :این آزمون شدامل 4
مسدأله بود و به هر مسدأله  5نمره اختصداص داشدت که در کل نمرهای از
 0تدا  20بده هر دانشآموز تعلق میگرفدت .روایی این آزمون از نظر
آموزشدگران متخصدص برنامهنویسدی کامپیوتر و اعردای گروه آموزشدی
کدامپیوتر کداردانش در مرکز تحقیقدات معلمدان اسدددتدان اصدددفهدان تدأییدد
گردید.
 )2خرده مقیاسهای انگیزش درونی و بیرونی از پرسدشنامه پینتریچ و
همکداران( :)MSLQهر خرده مقیداس شددددامدل  4گویده در مقیداس 7
درجهای لیکرت اسددت .روایی و اعتبار آن توسددط گارسددیا و پینتریچ
بررسدددی شدددده و پدایدایی آن بده روش آلفدای کرونبدا مطدابق جددول 1
گزارش شده است[:]49
جدول  :1پایایی به روش آلفایکرونبا به گزارش گارسیا و پینتریچ
Table 1: Cronbach alpha reliability reported by Garcia and Pintrich


Sentences

Scale

0.74

1,16,22,24

Intrinsic motivation

0.62

7,11,13,30

Extrinsic
motivation

روایی و پایایی نسددخه ترجمه شددده این پرسددشنامه به فارسددی نیز در
مقطع متوسدددطده مورد بررسدددی قرار گرفته و روایی آن به روش آلفای
کرونبدا برای خرده مقیداس انگیزش بیرونی برابر 0/90و برای انگیزش
بیرونی برابر  0/87گزارش شدددده اسدددت کده بیدانگر پدایدایی بداای آن
است[.]50
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 )3یک درسافزار الکترونیکی معمولی موجود در بازار مربو به آموزش
درس برندامدهنویسدددی ویژوال بیسدددیدک  :6از آنجدا کده آموزش و پرورش
درس افزاری برای آموزش این درس ارائده نکرده اسددددت ،برای یدافتن
درسافزار الکترونیکی مناسدب جسدتجو در گروههای آموزشدی معلمان،
بداندکهدای نرم افزار مرکز تحقیقدات معلمدان و دانشدددگداه اصدددفهدان،
فروشددگاههای عرضدده کننده نرم افزار و همچنین جسددتجوی اینترنتی
صددورت گرفت .بسددیاری از آموزشهای موجود به صددورت ویدیوهای
آموزشدی مجزا بود .اکثر درسافزارهای موجود نیز نسدخههای بااتر از 6
ویژوال بیسدددیدک را آموزش میداد و تنهدا  2مورد برای آموزش ویژوال
بیسدددیدک  6یافت شدددد .از میان این دو درسافزار ،نزدیکترین آنها به
سدرفصدل و اهداف آموزشدی مورد نظر انتخاب گردید که محصدول بخش
آموزشددی یک گروه مهندسددی بود .روایی این نرم افزار از نظر جمعی از
آموزشددگران برنامهنویسددی کامپیوتر و اعرددای گروه آموزشددی کامپیوتر
کاردانش در مرکز تحقیقات معلمان اسدتان اصدفهان تأیید شدد .در این
درس افزار به اصول یادگیری مبتنی بر مغز توجه نشده بود.
 )4یک درسافزار الکترونیکی مربو به درس برنامهنویسدددی کامپیوتر:
برای سددداخدت این درسافزار ابتددا تیم طراحی درسافزار متشدددکدل از
متخصص موضوعی (دبیر برنامهنویسی کامپیوتر)  ،متخصص روانشناسی
تربیتی ،متخصددص تکنولو ی آموزشددی ،برنامهنویس چندرسددانهای و
متخصددص برنامهریزی درسددی تشددکیل گردید .طرح درسافزار توسددط
محقق و این تیم متخصص بر اساس اهداف درس و راهبردهای آموزشی
مبتنی بر مغز ،تهیه شده و درسافزار با استفاده از نرم افزار تألی ادوب
کپتیویت )Adobe Captivate 7(7به صددورت چندرسددانهای الکترونیکی
سدداخته شددد .نسددخه اولیه درسافزار توسددط چند تن از مدرسددان این
درس ،متخصددصددان علوم تربیتی ،روانشددناسددی تربیتی و متخصددصددان
تکنولو ی آموزشددی بررسددی و پس از اعمال نظرات آنها نسددخه نهایی
تهیده گردیدد .روایی این درسافزار از نظر متخصدددصدددان علوم تربیتی،
روانشددناسددی تربیتی ،متخصددصددان تکنولو ی آموزشددی و همچنین
آموزشدگران برنامهنویسدی کامپیوتر مورد تأیید قرار گرفت .در طراحی و
تددوین این درسافزار اصدددول یدادگیری مبتنی بر مغز ،بر اسدددداس
کاربردهای به دست آمده از ادبیات تحقیق که در مقدمه به آن پرداخته
شد ،به صورت زیر استفاده گردید:
در راستای پیاده سازی مرلفه « هوشیاری آرمیده»:
 تدار مثالها ،تمرینات و ارائه داسدتان گونه (مطابق اصدول 3 ،2 ،1و)4
 زیبا سدازی محیط صدفحات با اسدتفاده از عناصدر زیبایی شدناختی مانندگل و گیاه (مطابق اصول 1و )4
 شددبیهسددازی و نمایش حل مسددائل نمونه بهصددورت مرحله به مرحلههمراه با توضدیحات گفتاری ،تصدویر ،انیمشدن و متن (مطابق اصدول  2و
)3
 -پخش موسیقی و صداهای آرامش بخش (مطابق اصول 1و)4
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ارائه بازخورد فوری به صدورت کوتاه مثل تشدویق متنی ،کالمی و دسدت
زدن (مطابق اصل )4
 بدازیهدای آموزشدددی و هددفمندد برای ایجداد هیجداندات و جو مثبدت(مطابق اصول 1و )4
در راستای پیاده سازی مرلفه «غوطه ورسازی همخوان»:
 ایجداد تصدددویر کلی از درس ،پیش نمدایش عنداوین در قدالدب منوهدایسددازمان یافته و همچنین ارائه بخش مقدمه در آغاز هر مبحث (مطابق
اصول 5و )8
 ارائه نقشههای مفهومی از مطالب (مطابق اصول 5و )8 وجود بخشهای بازی و سرگرمی متناوب (مطابق اصل )6 تمرینات تنفسی (مطابق اصل )6 ارائه گام به گام روش صحیح حل مسأله (مطابق اصل )8 نمایش فلوچارت در هنگام نوشدتن کدهای برنامهنویسدی (مطابق اصدل)8
 ارائه توضیحات معلم به عنوان الگو در حین حل مسائل نمونه (مطابقاصل ) 7
 بخش مرور مطالب در پایان هر مبحث (مطابق اصول 5و )7در راستای پیاده سازی مرلفه « پردازش فعال تجربیات»:
 در نظر گرفتن زمانتأمل و استراحت متناوب (مطابق اصول  9و )11 اسدتفاده از عناصدر زیبایی شدناختی در طراحی اجزای مختل محیط(مطابق اصول 10و )12
 استفاده حداکثری از تصویر ،انیمیشن ،متن و صدا ،مناسب سبکهایمختل یادگیری (مطابق اصول 10و )12
 ارائه مطالب به صدورت آهنگین و شدعرگونه همراه با تصداویر متحربرای تأکید بر نکات کلیدی (مطابق اصول 10 ،9و )12
 ارائه تمرینات متنوع پس از هر نکته به عنوان ارزشدیابی تکوینی و درپایان هر مبحث به عنوان ارزشیابی پایانی (مطابق اصول  9و )11
 مرور مجدد درس به عنوان بازخورد فوری و مفصل (مطابق اصل )9 نمدایش روندد اجرای گدام بده گدام کددهدای برندامدهنویسدددی بدا تدأکیدد برمرحلده جداری و همراه بدا نمدایش همزمدان محتوای متغیرهدا و خروجی
برنامه همراه با نمایش همزمان فلوچارت آن (مطابق اصل )10
 ارائه انتخابهای متعدد و در دسترس در هر بخش (مطابق اصل )12مراحل اجرای پژوهش :قبل از عمل آزمایشدددی هر سددده گروه در پیش
آزمون انگیزش و حل مسدأله شدرکت کردند .پس از آن آموزش در گروه
آزمایشدی و دو گروه کنترل در موضدوعات و بخشهای مشدتر از درس
برنامهنویسدی کامپیوتر ،در  8جلسده  90دقیقهای ،انجام شدد .آموزش در
هر سددده گروه در کدارگداه کدامپیوتر انجدام گرفدت .در گروه کنترل دوم
آموزش بده روش معمول انجدام گرفدت بده این صدددورت کده معلم بده روش
سخنرانی درس را به دانشآموزان که در گروههای دو نفره قرار داشتند،
ارائه نمود و سدپس از طریق شدبکه کامپیوتری و با اسدتفاده از نرمافزار
برنامه نویسددی ویژوال بیسددیک و محتوای کتاب به آموزش پرداخت .در
گروه کنترل اول عالوه بر روش معمول ،از یدک درسافزار الکترونیکی
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معمولی موجود در بازار اسدتفاده شدد که در جلسده اول نحوه اسدتفاده از
آن را دانش آموزان آموختده و در ادامده پس از تددریس هر بخش بده روش
معمول ،دانشآموزان بدا مددیریدت معلم در گروههدای دو نفره بدا آن کدار
کردندد .در گروه آزمدایش ،در جلسددده اول نحوه اسدددتفداده از درسافزار
مبتنی بر مغز بده دانشآموزان آموزش داده شدددد .پس از تددریس هر
مبحث به روش متداول در گروه آزمایش ،درسافزار الکترونیکی طراحی
شددده بر اسدداس اصددول یادگیری مبتنی بر مغز در اختیار دانشآموزان
قرار داده میشدد تا در گروههای دو نفره با مدیریت معلم از آن اسدتفاده
کنند.
بخش مشدترکی از درس برنامهنویسدی کامپیوتر در طول آزمایش ،به هر
سه گروه به شرح زیر تدریس شد:
 oجلسده اول و دوم :مقدمات کلی در مورد دسدتورات شدرطی ،کاربرد و
انواع آنها و همچنین سداختار دسدتور شدرطی دو حالته( )Ifدر دو نوع
چند دستوری و تک دستوری
 oجلسدده سددوم :اصددول ترکیب عبارات شددرطی با اسددتفاده از انواع
عملگرهای منطقی و کاربرد آنها در دستورات شرطی
 oجلسددده چهارم :سددداختار دسدددتور شدددرطی برای شدددر های چند
حالته( )Select Case
 oجلسده پنجم :مقدمات کلی در مورد دسدتورات تکرار ،انواع حلقههای
تکرار معین و ندامعین و کداربرد آنهدا و همچنین سددداختدار حلقده تکرار
معین()For
 oجلسدده شددشددم و هفتم :سدداختار حلقههای تکرار نامعین( DoWhile
 Loop, WhileWendو )Do…LoopWhile
 oجلسده هشدتم :دسدتورات خرو اضدطراری از انواع حلقههای معین و
نامعین( Exit Doو )Exit For
پس از پایان آموزش ،مجدداً همان پرسددشددنامه انگیزش و آزمون حل
مسددأله ،بهعنوان پسآزمون مورد اسددتفاده قرار گرفت .تجزیه و تحلیل
دادهها با نرمافزار اسپیاساس ( )SPSSانجام گرفت.
برای بررسدددی تأثیر کاربرد درسافزار طراحی شدددده بر اسددداس نظریه
یدادگیری مبتنی بر مغز ،بر عملکرد حدل مسدددألده دانشآموزان ،آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAبه کار رفت .برای بررسدددی
تأثیر کاربرد درس افزار طراحی شدده بر اسداس نظریه یادگیری مبتنی بر
مغز ،بر ابعداد انگیزش درونی و بیرونی دانشآموزان ،از آزمون تحلیدل
کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAاستفاده شد.

نتایج و بحث
مناسدب ترین ابزار برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصدل از طرح پیش
آزمون -پسآزمون با گروه کنترل ،تحلیدل

کوواریانس اسدددت[.]51 ،47

تحلیدل کوواریدانس بده طور آمداری در پسآزمون ،اثر تفداوتهدای قبلی
گروهها را تعدیل میکند[ .]51با توجه به نرمال بودن دادهها و یکسددان
بودن حجم نموندده در گروههددای مطددالعدده میتوان از آزمون تحلیددل
کوواریانس بر روی دادهها استفاده نمود[.]52
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نتایج آمار توصددیفی در جدول 2نشددان میدهد که میانگین نمرات حل
مسدأله در همه گروهها در مرحله پسآزمون بیشدتر از پیشآزمون بوده و
گروه آزمایش پیشدرفت بیشدتری داشدته اسدت .این نتایج بیانگر آن اسدت
کده در مرحلده پسآزمون میدانگین نمرات انگیزش بیرونی و انگیزش
کلی ،در گروه آزمددایش و گروه کنترل 2افزایش و در گروه کنترل1
کاهش داشددته و افزایش میانگین در گروه آزمایش بیشددتر بوده اسددت.
همچنین در مرحلده پسآزمون میدانگین نمرات انگیزش درونی گروه
آزمدایش و گروه کنترل 1کداهش یدافتده در حدالی کده در گروه کنترل2
اندکی افزایش یافته است.
سدرال اول :آیا اسدتفاده از درسافزار الکترونیکی طراحی شدده بر اسداس
اصدول یادگیری مبتنی بر مغز ،بر توانایی حل مسدأله دانشآموزان دختر
پایه یازدهم رشدته کامپیوتر هنرسدتانهای کاردانش شدهر اصدفهان ،در
درس برنامهنویسی کامپیوتر تأثیر دارد؟
برای یافتن پاسدخ این سدرال از تحلیل کوواریانس یک متغیری بر روی
نمرات آزمون عملکرد حل مسدأله اسدتفاده شدد تا اثر پیشآزمون کنترل
شددود .همانطور که نتایج جدول 3نشددان میدهد پس از تعدیل پیش
آزمون بین گروهها در نمرات پسآزمون حل مسدأله ،در سدطح P>0.05
تفاوت معنیدار وجود دارد.
مقایسه زوجی میانگینهای تعدیل شده نمرات حل مسأله سه گروه،
مطابق جدول 4بیانگر آن است که میانگین نمرات عملکرد حل مسأله
دانشآموزان گروه آزمایش که درسافزار الکترونیکی طراحی شده بر
اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز ،را در آموزش خود به کار بردهاند،
به طور معنیداری در سطح  P>0/05از گروه کنترل 1که از درسافزار
معمولی غیر مغز محور استفاده کردهاند و همچنین از گروه کنترل 2که
بدون درسافزار آموزش دیدهاند بیشتر است .بر این اساس درسافزار
الکترونیکی طراحی شده براساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز ،توانایی
حل مسأله دانشآموزان را به طور معناداری افزایش داده است .این
یافتهها با نتایج تحقیقات شکری بال و الحسن[ ،]2بیرامی و همکاران
[ ]43در درس ریاضی و همچنین تحقیق سیفی و همکاران [ ]42دروس
ابتدایی همخوانی دارد .در پژوهشهای ذکر شده آموزش مبتنی بر مغز
بدون استفاده از محتوای الکترونیکی و درسافزار صورت گرفته بود و از
این نظر پژوهش حاضر نتایج تحقیقات قبلی را به آموزش به کمک
کامپیوتر و درسافزار مبتنی بر مغز تعمیم داده است.
براسداس نتایج جدول ،4مقایسده دو گروه کنترل نشدان میدهد که اگر
چه میانگین نمرات حل مسددأله در گروه کنترل 2که بدون اسددتفاده از
درسافزار آموزش دیدهاند بیشددتر از گروه کنترل 1اسددت که درسافزار
غیر مبتنی بر اصول یادگیری مغز محور را به کار بردهاند؛ اما این تفاوت
در سدطح  P>0/05معنیدار نیسدت .به عبارتی درسافزار غیر مبتنی بر
اصدول یادگیری مغز محور بر توانایی حل مسدأله تأثیر معناداری نداشدته
است .همانطور که اندرسون و الومی اشاره نمودهاند ،فناوری در آموزش
و یادگیری نقش تسدددهیل کننده دارد اما تردددمین کننده موفقیت آن
نیسدت .محتوای یادگیری الکترونیکی باید فراگیر را فعاانه درگیر سدازد
و مطدابق بدا اصدددول یدادگیری طراحی گردد تدا در افزایش یدادگیری مرثر
واقع شود[ .]53پژوهش حاضر نیز مرید این مطلب است.
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Post-test

Table 2: Descriptive statistics of the experimental and control groups on the pre-test and post-test
Variables
Pretest

SD

Mean

SD

Mean

3.99

11.10

3.45

7.14

Problem solving

3.67

22.80

3.20

22.95

Intrinsic motivation

2.06

25.80

4.02

24.30

Extrinsic motivation

3.36

5.42

2.73

4.53

Problem solving

3.98

20.45

4.03

21.05

Intrinsic motivation

5.10

22.00

4.40

24.15

Extrinsic motivation

4.01

8.54

3.65

7.07

Problem solving

3.58

22.15

3.73

21.80

Intrinsic motivation

1.73

25.95

2.11

25.40

Extrinsic motivation

Group

Experimental

Control 1

Control 2

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای مقایسه نمرات حل مسأله در گروهها
Table 3: Results of single-variable covariance analysis to compare the problem solving scores in the groups
Observed power

Eta squared

Sig.

F

Mean square

df

Sum of squares

Source

0.993

0.263

0.000

20.028

217.203

1

217.203

Pretest problem solving

0.927

0.208

0.001

7.361

79.828

2

159.656

Group

10.845

56

607.317

Error

60

5334.880

Total

جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری

جدول  :4مقایسه زوجی نمرات حل مسأله در گروهها

Table 5: The results of multivariate analysis of covariance

Table 4: Pairwise comparisons of problem solving scores in groups
Sig.

)Mean difference (i-j

)Group(j

0.000

*4.138

Control 1

0.019

*2.519

Control 2

0.145

-1.619

Control 2

)Group(i

Experimental

Sig.

0.010

df of error

110

df

4

F

3.511

Value

0.226

Test

Pillai's trace

Control 1

سدرال دوم :آیا اسدتفاده از درسافزار الکترونیکی طراحی شدده بر اسداس
اصدددول یدادگیری مبتنی بر مغز ،بر انگیزش دانشآموزان دختر پدایده
یازدهم رشددته کامپیوتر هنرسددتانهای کاردانش شددهر اصددفهان ،در
یادگیری درس برنامهنویسی کامپیوتر تأثیر دارد؟
برای بررسدددی تفاوت میانگین متغیرهایی که ابعاد یک متغیر وابسدددته
هستند ،ابتدا باید تحلیل واریانس چند متغیری انجام شود[ .]52از آنجا
که انگیزش درونی و بیرونی ابعاد متغیر وابسددته انگیزش هسددتند؛ برای
کنترل اثر پیشآزمون و به منظور بررسدی تأثیر درسافزار طراحی شدده
بر اسدداس اصددول یادگیری مبتنی بر مغز بر انگیزش بیرونی و درونی از
تحلیدل کوواریدانس چندد متغیری برروی نمرات پیشآزمون و پسآزمون
انگیزش درونی و بیرونی استفاده شد.
همانطور که جدول 5نشددان میدهد سددطح معنیداری هر چهار آمارۀ
چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی ،امبدای ویلکز ،اثر هتلین و
بزرگترین ریشدده روی ،کوچکتر از  0/05اسددت .بدین ترتیب مشددخص
میشدددود کده بین نمرات مرلفدههدای انگیزش در سددده گروه تفداوت
معناداری وجود دارد.

0.007

108

4

3.695b

0.774

Wilks' lambda

0.006

106

4

3.872

0.292

Hotelling's trace

0.001

55

2

8.016c

0.292

Roy's largest root

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری در جدول 6بیانگر آن است که بین
گروهها در میانگین نمرات پسآزمون تعدیل شده انگیزش بیرونی در
سطح  P>0/05تفاوت معنیدار وجود دارد.
مقایسدده زوجی نمرات انگیزش بیرونی تعدیل شددده در جدول 7نشددان
میدهدد کده پس از تعددیدل پیشآزمون ،میدانگین نمرات انگیزش بیرونی
در گروه آزمدایش بده طور معنیداری در سدددطح  P>0/05از نمرات
انگدیدزش بیرونی گروه کنترل 1کدده درسافزار غیر مبتنی بر اصدددول
یادگیری مغز محور را به کار بردهاند ،بیشدتر بوده اسدت .میانگین نمرات
انگیزش بیرونی گروه آزمدایش از گروه کنترل 2کده از هیچ درسافزاری
در آموزش اسدتفاده نکرده بودند نیز بیشدتر بوده اما این تفاوت در سدطح
 P>0/05معنیدار نیست.
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جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه ابعاد انگیزش در گروهها
Table 6: Results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) to compare motivation elements in groups
Observed power

Sig.

F

Mean square

Df

Sum of
squares

Dependent variable

Source

0.600

0.028

5.069

67.565

1

67.565

Post_test intrinsic

Pre_test intrinsic

0.452

0.067

3.500

36.659

1

36.659

Post_test extrinsic

Pre_test extrinsic

0.275

0.273

1.328

17.697

2

35.394

Post_test intrinsic

0.945

0.001

7.974

83.510

2

167.020

Post_test extrinsic

13.329

55

733.070

Post_test intrinsic

10.473

55

575.988

Post_test extrinsic

Group

جدول  :7مقایسه زوجی نمرات انگیزش بیرونی در گروهها
Table 7: Pairwise comparisons of extrinsic motivation scores in groups
Sig.

)Mean difference (i-j

)Group(j

0.001

*3.597

Control 1

0.996

0.005

Control 2

0.001

*-3.592

Control 2

)Group(i

Experimental

Control 1

این یدافتدههدا در مورد انگیزش بیرونی ،بدا نتدایج تحقیقدات اوززی و
جناح[ ،]44مکارینا و نینگسدی[ ،]45آکیور و افکان[ ]46صدالح[]27
کده تدأثیر مثبدت آموزش مبتنی بر مغز را بر انگیزش دانشآموزان بده
یادگیری در کالس درس بدون اسدتفاده از محتوای الکترونیکی گزارش
نمودهاندد ،همخوانی دارد .نتدایج مدذکور تدأییدد کنندده تحقیق وان نیکر
و وب[ ]32اسددت که از محتوای الکترونیکی سددازگار با مغز در آموزش
منطق برنامهنویسدی اسدتفاده کردهاند و انگیزش باای دانشآموزان را در
یادگیری گزارش نمودهاند.
همچنین بین نمرات انگیزش بیرونی گروه کنترل 1و گروه کنترل2
هم در سدددطح  P>0/05تفداوت معنیدار وجود دارد و نمرات انگیزش
بیرونی گروه کنترل 1که از درسافزار الکترونیکی غیر مبتنی بر اصدول
یادگیری مغز محور اسددتفاده کرده بودند ،نسددبت به گروه کنترل 2که
بدون درس افزار آموزش دیده بودند کمتر است .بدین مفهوم که آموزش
همراه با درس افزار الکترونیکی غیر مبتنی بر اصدول یادگیری مغز محور
بداعدث کداهش انگیزش بیرونی برای یدادگیری درس برندامدهنویسدددی
کامپیوتر در دانشآموزان شده است.
مطدابق جددول 6در تحلیدل کوواریدانس چندد متغیری نمرات انگیزش،
پس از تعددیدل پیشآزمون ،در سدددطح  P>0/05تفداوت معنیداری در
میانگین نمرات پسآزمون انگیزش درونی گروهها مشاهده نشد.
جدول  :8مقایسه زوجی انگیزش درونی در گروهها
Table 8: Pairwise comparisons of intrinsic motivation scores in groups
Sig.

)Mean difference (i-j

)Group(j

0.143

1.760

Control 1

0.849

0.227

Control 2

0.195

-1.533

Control 2

)Group(i

Experimental
Control 1

Error

مقدایسددده زوجی میدانگین نمرات انگیزش درونی گروههدا طبق جددول8
بیانگر آن است که در گروه آزمایش که درسافزار الکترونیکی با رویکرد
مبتنی بر مغز را در آموزش بده کدار بردهاندد ،اگر چده میدانگین نمرات
تعدیل شدده بیشدتر از دو گروه کنترل اسدت؛ ولی این تفاوت در سدطح
 P>0/05معنیدار نیسددت .به عبارت دیگر کاربرد درسافزار الکترونیکی
طراحی شدده بر اسداس اصدول یادگیری مبتنی بر مغز ،تأثیری بر نمرات
انگیزش درونی دانشآموزان دختر هنرسددتانی نداشددته اسددت .بر خالف
این یافتدهها ،نتدایج تحقیقدات قبلی که به آنهدا اشددداره شدددد تأثیر مثبدت
آموزش مبتنی بر مغز را بر انگیزش گزارش نمودهاندد .اگر چده تحقیقدات
قبلی انجام شدددده در این زمینه از جمله اوززی و جناح[ ،]44مکارینا و
نینگسدی[ ،]45آکیور و افکان[ ،]46صدالح[ ]27همچنین وان نیکر
و وب[ ]32انگیزش را به طور کلی بررسدی نمودهاند و انگیزش درونی و
بیرونی را به صورت مجزا مورد بررسی قرار ندادهاند.

نتیجهگیری
پژوهش حاضدر با هدف بررسدی تأثیر درسافزار الکترونیکی طراحی شدده
بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسأله و انگیزش
دانشآموزان در درس برنامهنویسی کامپیوتر انجام گرفت .نتایج پژوهش
حاضدر نشدان داد که درس افزار الکترونیکی طراحی شدده بر اسداس اصدول
یادگیری مبتنی بر مغز ،باعث افزایش توانایی حل مسدأله برنامهنویسدی
کامپیوتر در دانشآموزان شده است .در حالی که درسافزار الکترونیکی
غیر مبتنی بر اصول یادگیری مغز محور تفاوتی را در نتایچ عملکرد حل
مسأله برنامهنویسی کامپیوتر ایجاد نکرد.
همدانطور کده در بخشهدای قبدل ذکر شدددد؛ از پرسدددشندامده پینتریچ و
همکداران ،دو بعدد انگیزش درونی و انگیزش بیرونی در این تحقیق مورد
بررسدددی قرار گرفتندد .طبق نتدایج این پژوهش اسدددتفداده از درسافزار
الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز ،نسبت
بده درس افزار غیر مبتنی بر اصدددول مغز محور بداعدث افزایش انگیزش
بیرونی دانشآموزان در یدادگیری درس برندامدهنویسدددی کدامپیوتر شدددد.
اگرچه نتوانسد دت انگیزش بیرونی را نسدددبت به دانشآموزانی که بدون
درس افزار آموزش دیدده بودندد ،افزایش دهدد .بده عبدارتی اسدددتفداده از
درس افزار الکترونیکی که بر اسداس اصدول مبتنی بر مغز طراحی نشدده
بود؛ بداعدث کداهش انگیزش بیرونی دانشآموزان در یدادگیری درس
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 همچنین نتایج بررسدی انجام شدده حاکی.برنامهنویسدی کامپیوتر گردید
از آن بود که اسدتفاده از درسافزار الکترونیکی طراحی شدده بر اسداس
 بر انگیزش درونی دانشآموزان در،اصدددول یددادگیری مبتنی بر مغز
یدادگیری درس برندامدهنویسدددی کدامپیوتر اثری ندداشدددتده اسدددت و البتده
درس افزار الکترونیکی غیر مبتنی بر اصدددول یدادگیری مغز محور نیز
تدفدداوتدی را در اندگدیدزش دروندی داندشآمدوزان در یددادگدیدری درس
.برنامهنویسی کامپیوتر ایجاد نکرد

مشارکت نویسندگان
 گزارش یدافتدههدا و نگدارش، تحلیدل دادههدا،الهده بددیعی جمعآوری دادههدا
 دکتر محمدرضدا نیلی و دکتر یاسدمین عابدینی.مقاله را بر عهده داشدت
.تدوین چارچوب نظری و هدایت روند کلی پژوهش را برعهده داشددتند
دکتر بیبیعشدرت زمانی روند تهیه درسافزار و کاربسدت آنرا راهنمایی
 این مقاله به واسدطه مشدارکت تمام نویسدندگان نوشدته شدده.نمودند
 و، همه نویسدندگان نتایج را مورد بحث و بررسدی قرار دادهاند.اسدت
.نسخه نهایی مقاله را ارزیابی و تایید کردهاند

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصدل پایان نامه دکتری تخصدصدی رشدته برنامهریزی درسدی
 از آموزش و پرورش استان اصفهان و معلمانی.در دانشگاه اصفهان است
.که در این تحقیق مشارکت و همکاری نمودهاند؛ بسیار سپاسگزارم
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