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پیشرفت روزافزون تکنولوژی سبب پیدایش ماشینهایی به نام ربات شده ،به طوریکه امروزه رباتیک ابعاد
مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است .هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حل-
مسئله در درس فیزیک دانشآموزان دورهی متوسطه اول میباشد .این پژوهش نیمهآزمایشی و از نوع علی-
مقایسهای است و جامعه ی آماری آن شامل تمامی مدارس عضو طرح آموزشی رباتیک شهر تهران میباشد .به
روش نمونهگیری خوشهای ،از بین  5منطقهی تهران ،یک منطقه و سپس به طور تصادفی از بین مدارس آن،
 6مدرسه با  173دانشآموز انتخاب و به صورت هدفمند تعداد  120دانشآموز از بین آنها انتخاب شدند .ابزار
پژوهش شامل پرسشنامهی محققساختهی سنجش مهارتهای حلمسئله و بستهی آموزش سازههای رباتیک
در درس فیزیک بوده است که روایی آن با روش روایی محتوایی توسط متخصصین رباتیک و اساتید آزمونساز
تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.95 ،بدست آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از  SPSSدر دو
سطح آمار توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون تی ( )tمستقل ،تحلیل واریانس
و تحلیل کواریانس) استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین آموزش رباتیک و مهارتهای حلمسئلهی
دانشآموزان رابطهی معنادار و مثبتی وجود دارد .همچنین رابطهی معناداری بین تأثیر آموزش رباتیک و
مهارتهای حلمسئله در بین دانشآموزان دختر و پسر وجود نداشته و تفاوتی بین آنها مشاهده نمیشود.
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Abstract
Increasing development of technology has led to appearance of machines calls robots
which have influenced different dimensions of human life. Therefore, this study aims to
evaluate the effect of robotic education on problem-solving of junior-high school
students in physics. This is a semi-experimental and causal-comparative study. The
statistical population includes all schools participating in the robotics training program
in tehran. Using cluster sampling, from 5 districts of tehran, one district was chosen, and
then randomly from its schools, 6 schools with 173 students were selected and 120
students were randomly selected among them. Research tools included a researchermade questionnaire of problem-solving measurement and an educational package of
robotic structures in physics. Its validity was confirmed by content validity method by
robotics experts and testers and its reliability was achieved 0.95 using cronbach's alpha.
For data analysis, spss software was used in two levels of descriptive statistics (indexes
of centrality and frequency) and deductive statistics (independent t-test, variance
analysis and covariance analysis). The findings show there is a significant relationship
between robotic education and problem-solving skills, and also, there is no significant
relationship between the effect of robotic education on the level of problem-solving
skills among girls and boys students.
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تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسأله درس فیزیک دانشآموزان متوسطه اول

 .1مقدمه
در دنیای پیچیدهی کنونی شاهد رقابتهای بسییار فشیردهای در
جوامع گوناگون برای دستیابی به جدییدترین فناوریهیا و منیابع
قدرت هستیم[ .]1رباتیک یکی از جدیدترین فناوریهیای جهیان
امروز است که امروزه نقش آن در صنعت بسیار زییاد بیوده و بیه
تدریج در حال گسترش در تمام زندگی بشری است .رباتیک ابزار
نوینی است که میتوانید بسییاری از نیازهیای انسیان را برطیرف
نماید و بر نگرشها و تفکرات آدمی به خصوص نوجوانیان ،تیأثیر
بگذارد و رفتار آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد ،زییرا نوجوانیان
عالقه دارند که تجربههای جدیدی را بدست آورنید و تکنولیوژی،
به دلیل اختراعات جدید ماننید رباتییک ،ایین نییاز آنیان را رفیع
میکند .دانشآمیوزان بیا تکنولیوژی و رباتییک احسیاس راحتیی
بیشتری میکنند ،چون این فنیاوری ،حیس کنجکیاوی آنهیا را
برطییرف میکنیید [ .]2دنیییای رباتیییک ،تلفیقییی از الکترونیییک،
مکانیک ،نرمافیزار و سیختافیزار میباشید کیه همیواره در حیال
پیشییرفت اسییت .بییه عبییارت دیگییر ،رباتیییک یییک دسییتگاه
الکترومکانیکی یا یک نرمافزار هوشمند برای جایگزینی با انسیان،
با هدف انجام وظایف گوناگون اسیت .ییک ماشیین کیه میتوانید
برای عمل به دستورات گوناگون برنامهریزی گردد یا ییک سیری
کارهای ویژه را انجام دهد ،به خصوص آن دسته از امور که فراتیر
از تواناییهای طبیعی و سرشتی بشیر باشیند .رباتییک ،بیه علیت
داشتن ماهیت بین رشیتهای ،دارای رویکیرد جیذابی در آمیوزش
است ،زیرا نیازمند تخصص در رشتههای ریاضیات و زیباشناسیی
است که ریاضیات سبب تقویت تفکیر حیلمسیئله و زیباشناسیی
سبب تقویت تفکر خالق میگردد .بنابراین میتوان بیان کرد کیه
رباتیک بر تفکرات حلمسئله و خیالق دانشآمیوزان میرثر اسیت
[ .]3همچنین ییک فرصیت ییادگیری منحصیربهفیردی را بیرای
دانشآموزان فراهم میکند تا طراحی ،ساخت و برنامهای معنیادار
را ایجاد کرده و فرصتهای فراوانی را برای ییادگیری و توسیعهی
دانش دانشآموزان ارائهدهد [ .]4آمیوزش از طرییق رباتییک بیه
دانشآموزان اجیازه میدهید کیه محتیوای ییک موضیوع ،ماننید
فیزیک را با استفاده از محتوا در یک دنییای واقعیی ییاد بگیرنید.
یادگیری با انجام یک رویکرد آموزشی همراه است که ریشههیای
آن در تئوری ژان پیاژه وجیود دارد؛ او ادعیا کیرد کیه دانیش بیه
کودکان منتقل نمیشود بلکه در ذهن کودکیان سیاخته خواهید
شد و بر این مبنا تأکید دارد که از طرییق رباتییک دانشآمیوزان
ذهن خود را میسازند[ .]5یکی از مهمترین نکات آموزشی که در
بحث رباتیک وجود دارد ،انجام پروژه به صورت تیمیی و گروهیی
اسییت .در حقیقییت میتییوان گفییت تمییرین کییارگروهی یکییی از
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مهمترین جنبههای آموزش رباتیک است ،زیرا ییک ربیات سیاده
حداقل به دو نفر یا بیشتر نیاز دارد که به کمک هیم و بیا تعامیل
سازنده در کنار یکدیگر به سیاخت آن بپردازنید و بیه ایین در
برسند که کارها و نتایج ارزشمند در قالب کارگروهی انجیامپیذیر
است و بدانند که منافع جمعی بر منافع شخصیی ارجحییت دارد.
هدف از کالس رباتیک ،شناسایی و پرورش استعدادها و تواناییها
و عالیق دانشآموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هر یک از آنها
است؛ رباتیک دانشآموزان را مجبیور بیه تفکیر کیرده ،در آنهیا
ایدههای قدرتمندی ایجاد میکند و موجب در عمیق محتیوای
مورد توجه میشود [ .]6آموزش به همراه رباتیک برای این اسیت
که دانشآموزان در سیطح مطالیب کتیاب درسیی نماننید ،بلکیه
اطالعات تئوری را با مفاهیم عملی پیونید زده و از قیدرت حیل-
مسئله بهرهمند گردند .از طرفی دیگر به نقل از کوپر و همکیاران
) ،(1999در سالهای اخیر ،با توجه به کاربردهای نوین ربیاتهیا
به شکل رباتهای اجتماعی دستیار ،از آنها بیه عنیوان دسیتیار
آموزگاران در زمینههای متعیدد هنیری و علمیی اسیتفاده شیده
است .از آنجا که رباتها معمیو توجیه دانیشآمیوزان در سینین
پایینتر را بیشتر جلب مییکننید ،بیه عنیوان دسیتیارانی بسییار
کارآمد برای آموزش علوم ریاضی و فیزیک کاربرد داشتهاند].[1
مهارت حلمسئله عبارت است از پیداکردن یک راهحل برای
برطرفکردن یک مشکل ،راهی برای عبورکردن از یک مانع،
رسیدن به یک هدف که در نگاه اول قابل در نباشد .مهارت
حلمسئله محصول ویژهی هوش است و هوش ،هدیهی ویژه نوع
بشری است .مهارت حلمسئله را میتوان به عنوان خالصترین
توانایی بشر در نظر گرفت [ .]7به عبارتی دیگر ،حلمسئله همان
تفکر آفرینش یا تفکر واگرا است که به آفرینندگی و حلکردن
یک مسئله منجر میشود .همچنین استفاده از رباتیک در
کالسهای سالهای میانی ،میتواند به دانشآموزان کمک کند تا
راهبردهای حلمسئله را در کاوش و در مفاهیم ریاضی ،علم و
فناوری و فیزیک مورد استفاده قرار داده و آنها را ارتقا دهند
[ ،]8زیرا در مبحث رباتیک مسائل بسیار زیادی ایجاد میگردد
که نیازمند تفکر و کاوش بوده تا بتوان به ساخت یک ابزار
رباتیکی رسید .مهارت حلمسئله ،فرد را قادر میسازد تا به طور
مرثری مسائل تحصیلی و زندگی را حل نماید .مسائل مهم
تحصیلی و زندگی چنانچه حل نشده باقی بماند ،استرس روانی
ایجاد میکند که به فشار جسمانی منجر میشود .زندگی را می-
توان روند پیاپی مواجهشدن با مسائل و تالش برای حل آنها
دانست .آیسنک حلمسئله را یک فرایند شناختی ،تفکری
جهتدار و یک امر فردی میداند [ .]9آنچه در مهارت حل-
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مسئله بسیار مهم است ،در مسئله میباشد ،بنابراین ابتدا باید
دانش و بینش زم در مورد مسئله را کسب گردد تا بتوان به
در مسئله رسید و برای حل آن قدم برداشت .از دیدگاه جان
دیویی حلمسئله شامل مراحل بیان مسئله ،جمعآوری اطالعات،
فرضیهسازی ،آزمایشکردن فرضیهها و نتیجهگیری است و
عبارت است از تشریح مسئله و مشکلی که فرد با آن روبهرو شده
به صورتی که ابعاد گوناگون آن ،برای فرد مشخص گردد و دیدی
جامع و کلی نسبت به مسئله پیدا نماید .در مرحلهی بعدی
تمامی مدار و د یل موجود در مورد مسئله جهت روشنسازی
آن جمعآوری شده ،سپس با توجه به مدار جمعآوری شده و
اطالعات بدست آمده در مورد مسئله ،فرضیههای پیشنهادی
ساخته میشود و فرضیههای ساخته شده ،مورد آزمایش و تجزیه
و تحلیل قرار میگیرند تا درستی و نادرستی آنها مشخص
گردد .در نهایت با توجه به یافتههای حاصل در مورد مسئله،
نتیجهگیری میشود .کاربرد شیوهی حلمسئله در تدریس،
مهیاکردن شرایط و زمینهها برای تحقق جریان یاددهی و
یادگیری فعال میباشد .در فرایند یادگیری فعال این فرصت به
فراگیران داده میشود تا توانمندیهای خود را در زمینهی
برنامهریزی ،فرضیهسازی ،پیشبینی ،کاوش ،برقراری ارتباط،
استنباط و کسب تجربههای گوناگون علمی تقویت نمایند [.]10
برخورداری از مهارت حلمسئله بر افزایش سالمت روانی-
جسمانی نظیر کاهش فشارهای روحی و روانی و تقویت ارتباطات
بین فردی و پیشگیری از مشکالت روان-اجتماعی مانند کاهش
اضطراب و افسردگی و کاهش افت تحصیلی مرثر میباشد [.]11
برنارد معتقد است که از ویژگیهای زم و ضروری در دورهی
نوجوانی ،شایستگی اجتماعی ،مهارت حلمسئله ،احساس
استقالل و هدفمندی میباشد .وقتی که مسئلهای مطرح
میشود ،هر فرد از زاویهای خاص به آن نگاه میکند و همین امر
موجب ارائهی ایدههای متفاوت برای حلمسئله میگردد [.]12
در پژوهشی که با هدف بررسی استفاده از فناوری واقعیت
مجازی و یک ربات هپتیکی جهت آموزش به دانشآموزان نابینا
انجام شد ،نتایج نشان داد که یک دانشآموز نابینا با بهرهی
هوشی متوسط ،حداکثر با  15مرتبه تکرار روی لوح مجازی ،به
طریقه ی رسم شکل یا حرف یاد گرفته و پس از آن قادر است با
قلم ،آن حرف یا شکل را روی کاغذ ترسیم کند و این امر بدان
معناست که فناوری و ربات بر آموزش دانشآموزان نابینا مرثر
میباشد [ .]13در تحقیق دیگری که عالمی و همکارانش با هدف
بررسی تأثیر رباتهای اجتماعی دستیار در کالسهای آموزش
زبان انگلیسی مدارس ایران انجام دادند ،نتایج نشان داد که
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ترکیب آموزش همزمان توسط انسان و ربات به عنوان دستیار
آموزگار ،تعامل هوشمندانهای است که قابلیتهای پیشرفتهای
نسبت به روشهای پیشین در آموزش زبان انگلیسی دارد و باعث
بهبود یادگیری آموزش زبان میشود [ .]14در پژوهشی که با
هدف بررسی تأثیر رباتیک بر انگیزهی ریاضی ،علم و سواد فنی
دانشآموزان در مدرسه ابتدایی انجام شد ،نتایج پژوهش نشان
داد که رباتیک بر انگیزهی یادگیری و سواد فنی و حل مسائل
ریاضی دانشآموزان مرثر است [ .]15در پژوهشی که توماس و
فالورز و کارل با هدف بررسی تأثیر رباتها بر حل مشکالت در
دانش آموزان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که ربات به
دانشآموزان و رسیدن به راهحلها کمک میکند .همچنین ربات
به دانشآموزان در جایی که با مشکل تجزیه و تحلیل و ارائهی
راهحل ،طراحی و پیادهسازی و آزمایش موجه هستند ،کمک
میکند ] .[16در پژوهشی که تحت عنوان تأثیر شبیهسازی در
مهارتهای حلمسئله انجام شد ،یک سری برنامههای
شبیهسازی شده درس حشرهشناسی برای کاربران استفاده
گردید .شبیهسازیها ،اشکال متحر انتزاعی بودند که بعد از
برخورد و استفادهی کاربران میتوانستند ،تغییر رنگ بدهند و
نتایج نشان داد که مهارت حلمسئله دانشآموزان در گروه
آزمایش بهتر از گروه کنترل بوده است و نتیجه گرفته شد که
شبیهسازیها بر یادگیری مرثر میباشند [ .]17در پژوهشی که
واگنر میزان پیشرفت علم و مهارت حلمسائل را در بین
دانشآموزان ابتدایی با استفاده از رباتیک مقایسه کرد ،به این
نتیجه رسید که استفاده از رباتیک در پیشرفت مهارت حلمسائل
دانشآموزان مرثر میباشد .در پژوهشی که لیو با هدف بررسی
تأثیر بازیهای شبیهسازی بر حلمسئله محاسبهای انجام داد ،به
این نتیجه رسید که بازیهای شبیهسازی کامپیوتری رویکردی
اثربخشی برای یادگیری مهارتهای حلمسئله فراهم میکند
[ .]Error! Bookmark not defined.آلبرت کایسو و همکاران (
 )2015در پژوهشی با عنوان طراحی روباتهایی که به عنوان
همکار آموزشی و آموزگار مورد استفاده قرار میگیرند ،تأکید
میکنند که در برنامههای آموزشی رباتها مورد توجه ویژه ای
میباشند که می توانند تعامالت را بین محتوا  ،تولید کنندگان
محتوا و مواد واقعی افزایش دهند .آنها در این تحقیق نتیجه
میگیرند که تصمیمگیری در مورد شکل بکارگیری از ربات برای
استفاده در کاوش ،آزمایش و اجرای ایدههای مختلف میتواند
مورد توجه باشد؛ زیرا چگونگی استفاده و شکل رباتها بر
تعامالت ایجاد شده در آموزش مرثر خواهد بود ] .[19کوپر و
همکاران ( ،)1999در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
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رباتها توانایی بالقوهای برای آموزش صحیح در تمام سطوح و
پایهها دارند و طیف گستردهای از امکانات را برای معلمان و
دانشآموزانشان در زمینهی آموزش و یادگیری فراهم میآورند
] .[20همچنین چانگ و همکاران ( ،)2010در پژوهش خود با
عنوان بررسی امکان استفاده از رباتهای انسان به عنوان ابزار
آموزشی برای آموزش زبان دوم در مدرسه ابتدایی ،به طراحی و
اجرای  5سناریوی آموزشی برای آموزش زبان به کمک ربات به
کودکان دورهی ابتدایی اشاره کرده و مزایای استفاده از رباتها را
در این زمینه گزارش میدهند ] . [21در مطالعهای که بر روی
 18کود اوتیسم انجام شد هدف این مسئله بود که کشف شود،
آیا رفتار کود به سوی ربات در مقایسه با سرگرمیهای تعاملی
دیگر متفاوت بوده است؟ نتایج نشان داد که کودکان عالقهی
بیشتری نسبت به رباتها نشان دادند (به نقل از گلدسمیت،
لبالنس .)2004 ،استفاده از رباتها در امر آموزش و کمک رسانی
یکی از حوزههای فعال طی  30سال گذشته است .جذابیت
شگرفی که رباتهای خدمتکار طی این سالها از خود به نمایش
گذاشتند ،باعث پدیداری استفاده از این ابزار در زمینههای
درمانی نیز شده است ] .[22عمر موبین و همکاران ) (2013در
پژوهش خود با عنوان مرور کاربردهای ربات در آموزش ،به این
مطلب اشاره میکنند که رباتها در درجهی اول به عنوان ابزاری
برای آموزش زبان ،علوم ،فناوری و  ...مورد استفاده قرار میگیرند
و عالوه بر آن میتوانند نقش معلم ،ابزار و همکار را در یادگیری
داشته باشند .آنها اشاره میکنند که رباتها در کالس درس
نمیتوانند جایگزین معلمها باشند اما به عنوان وسیلهای تحریک
کننده و برانگیزاننده موجب تسهیل در یادگیری و ایجاد کالس
جذاب و آموزنده میشوند ].[23
با توجه به پژوهشهای انجام شده میتوان نتیجه گرفت که
روشهای مبتنی بر تکنولوژی ،بر آموزش و یادگیری مرثر
میباشند و توجه به استفاده از روشهای جدیدی که سبب
کاربردیشدن آموزشها و ایجاد محیط یادگیری جذاب و
مطلوب و مهیج سبب تربیت و پرورش افراد خالق و فعال
میگردد ،ضروری است .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثر
بخشی آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله فراگیران است.
 .1.1آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله دانشآموزان
متوسطه اول در درس فیزیک تأثیر دارد.
 .1.2آموزش رباتیک بر ابعاد مهارتهای حلمسئله دانشآموزان
متوسطه اول در درس فیزیک تأثیر دارد.
 .1.3تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله دانشآموزان
دختر و پسر متفاوت است.

 .2روش تحقیق
 .2.1طرح پژوهش و شرکتکنندگان :پژوهش حاضر نیمه-
آزمایشی از نوع علی -مقایسهای بوده و جامعهی آماری آن،
شامل تمامی مدارس شهر تهران که در طرح آموزش مدارس
رباتیک قرار گرفتهاند ،بوده است که تعداد آنها  40مدرسه می-
باشد .انتخاب نمونهی پژوهش به روش نمونهگیری خوشهای
صورت گرفت ،بدین صورت که مناطق آموزش و پرورش شهر
تهران به  5منطقهی جغرافیایی شمالی ،جنوبی ،مرکزی ،شرقی و
غربی تقسیم شدند و از هر منطقهی جغرافیایی ،یک منطقهی
آموزشی به روش تصادفی انتخاب گردید .سپس  6مدرسه که
دارای کارگاه رباتیک فعال هستند ،به صورت تصادفی انتخاب و
در نهایت پایههای هفتم و هشتم و نهم مدارس دخترانه "ابوعلی
سینا"" ،ربانی" و "فرزانگان" و مدارس پسرانه "سالم زین-
الدین"" ،راه رشد" و "عالمه حلی" برای اجرای پژوهش به-
صورت تصادفی انتخاب شدند .دانشآموزان رباتیکی این 6
مدرسه  173نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان 120
نفر ( 60نفر دختر و  60نفر پسر) انتخاب شدند و به دو گروه
آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
 .2.2ابزارپژوهش :به منظور اندازهگیری از پرسشنامهی محقق
ساختهی سنجش مهارتهای حلمسئله و یک بستهی آموزش
سازههای رباتی در درس فیزیک استفاده شد.
 .2.2.1پرسشنامه دانشجویان :سرا ت پژوهش از نوع آزمونهیای
محققساخته چند گزینهای و شامل  30گویه میباشد کیه هیدف
آن سنجش مهارتهای حلمسیئلهی دانشآمیوزان بیوده اسیت.
جهت تعیین روایی پرسشنامه ،از روش روایی محتیوایی اسیتفاده
شد .به این صورت که پرسشنامهها ،توسط متخصصین رباتییک و
اساتید آزمونساز مورد بررسی قرار گرفت .سپس اشکا ت مربوط
به سرا ت چندینبار بازنویسی شد و در نهایت روایی آن ،توسیط
متخصصین رباتییک و اسیاتید آزمونسیاز تأییید شید .همچنیین
جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفیای کرونبیاخ اسیتفاده
شد و آلفای پرسشنامه  0.95بدست آمد که نشان از پایایی خوب
پرسشنامه است .پرسشنامه ،به صورت طیف لیکیرت  7درجیهای
(کامالً مخالفم ،مخالفم ،تا حدی مخالفم ،نظری ندارم ،تیا حیدی
موافقم ،موافقم ،کامالً موافقم) به ترتیب از امتییاز ییک تیا هفیت
تنظیم شد و مجموع امتیاز در آن از دامنهای  7تا  210است کیه
نمرههییای بییا تر نشییاندهنده مهییارت بیشییتر حییلمسییئلهی
دانشآموزان است و برعکس.
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 از دانشآموزان،هشتم که آموزش ساخت ربات به پایان رسید
.آزمون (پرسشنامه) سنجش مهارتهای حلمسئله گرفته شد
پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانشآموزان تحلیل دادهها با
 در دو بخش20  ورژنSPSS استفاده از نرمافزار تحلیل آماری
تحلیل توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و تحلیل استنباطی
 تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس) انجام،(آزمون تی مستقل
.شد

 شامل یک پک کامل از: بستهی آموزش سازههای رباتی.2.2.2
 به، جلسه8 آموزش ساخت ربات امدادگر بود که طی

.دانشآموزان آموزش داده شد
 آموزش، پس از انتخاب جامعهی آماری نمونه: روش اجرا.2.3
 جلسه توسط8 بستهی آموزشی ساخت ربات امدادگر طی
8  در طی این.متخصص رباتیک و دبیر فیزیک آموزش داده شد
- با مشارکت و همکاری و حل،جلسه از دانشآموزان خواسته شد
 پس از پایان جلسهی. خودشان ربات امدادگر بسازند،مسئله
 نتایج و بحث.3

 مراحل اجرایی آموزش ربات امدادگر و مبحث الکتریسیته در درس فیزیک.1جدول
Table1. Procedures of teaching rescuer robot and electricity subject in physics course
Performance

Teaching subject in
physics

Media and teaching
tools

Teaching method

** Robot Interaction Training
in Physics Lesson

First session

Capacitor

Capacitor - Interface
cord - Multi-meter

Closing the circuit and
calculating the capacity

Understanding the relief robot
- recalling past experiences and
familiarity with the physical
components of the relief robot

Second session

Electric Discharge Capacitor Energy

Smart range –
animation

Multi-meter capacitor

Teaching mechanical parts of a
rescue robot engine and
gearbox and servo motors

Third session

Electric current Ohm law

Wire - Battery Resistance Amplifier –
Voltmeters

Using the animation, we see
an electric shock

Making the first part (making
the circuit) a rescue robot

Fourth session

The effect of
temperature on
resistance and
breaking of
resistors

Wire - Battery Resistance Amplifier Voltmeters - Lamp

Closing the resistance and
calculating the resistance of
the object.

Complete the mechanics and
main circuit of the robotTraining of Analog to Digital
Converters

Fifth meeting

Magnet - Magnetic
field

Magnet - Paper -

Perform the test on the circuit

Build a relief robot sensor
sensor

Six session

The magnetic field
of the right wire
and the wire and the
swing

Magnet crash

By doing the experiment, we
observe a magnetic field by
experiment

Rescuer robot test

Seventh session

Magnetic material
properties

Use the animations
available on the site

Use the animations on the
site and explain them when
teaching.

Finalizing a Rescue Robot-

Eighth session

Paramagnetic
materials -

Slides and photos of
molecular and
atomic materials

Description of photos

Increasing the performance of
the rescue robot
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جدول .2شاخص توصیفی دانشآموزان
Table 2. Descriptive index of students
Students' sociological status

Frequency

Abundance

50

60

Boy

50

60

Girl

16.34

41

Seventh

16.34

41

Eighth

68.31

38

Sex

Grade

ninth

اطمینان شرط برابری واریانسها برقرار بوده و نرمیال-
بودن توزیع دادهها تأیید میگردد.

با توجه به جدول  ،2تعداد دانشآموزان دختیر و پسیر
برابر و تعداد دانشآموزان پایه نهم کمتر دانشآمیوزان
پایههای دیگر است.
براسییاس نتییایج بدسییت آمییده از آزمییون کولمییوگروف
اسمیرنف ،چون مقیادیر بهدسیتآمده ( )sigدر متغییر
حلمسئله از  0.05بزرگتر است؛ بنابراین با  95درصید

.3.1فرضیه اول :آموزش رباتیک بر مهارتهای حل-
مسئله دانشآموزان متوسطه اول در درس فیزیک تأثیر
دارد.

جدول .3مقایسهی میانگین تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله دانشآموزان
Significance
level
0.00

Table 3. Comparison of the effect of robotic training on students' problem solving skills
Statistical
Loon Test
Number
Average
Standard
Amount t
Degrees
deviation
of
F
Significance
Index group
freedom
level
Robotic training
29.26
0.00
60
5.39
0.11
47.58
75.34
0.31

با توجه به سطح معناداری آزمون لون ( ،)0.00که از
مقدار( )0.05کمتر میباشد ،فرض برابری واریانس دو
گروه رد میشود .به همین دلیل جهت تحلیل ،از
دادههای سطر دوم جدول خروجی آزمون  tاستفاده
شده است .در نتیجه با توجه به ضریب اطمینان 0.95
و سطح معناداری آزمون مقایسهی میانگینها ()0.00
که از مقدار پیش فرض ( )0.05کمتر است ،فرض صفر
(مبنی بر برابری میانگین تأثیر آموزش رباتیک بر
مهارتهای حل مسئله دانشآموزان متوسطه اول در
درس فیزیک) رد و فرض مقابل (عدم برابری میانگین
تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله
دانشآموزان متوسطه اول در درس فیزیک) پذیرفته

3.30

Robotic training
has not been seen

60

میشود .به عبارت دیگر ،میتوان چنین نتیجه گرفت:
بین تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله
دانشآموزان متوسطه اول در درس فیزیک تفاوت
معناداری وجود دارد .با توجه به مقدار میانگین
میتوان عنوان کرد که آموزش رباتیک بر مهارتهای
حلمسئله دانشآموزان متوسطه اول در درس فیزیک
تأثیر دارد و باعث افزایش مهارتهای حلمسئله در
آنان میگردد.
.3.2فرضیه دوم :آموزش رباتیک بر ابعاد مهارتهای
حلمسئله دانشآموزان متوسطه اول در درس فیزیک
تأثیر دارد.

جدول .4نتایج آزمون باکس برای بررسی مفروضه همگنی ماتریس پراکندگی
Table 4. Box test results to examine the hypothesis of homogeneity of the dispersion matrix

Significance level

Degree of freedom
2

Degree of freedom
1

F statistics

Box statistics

Statistical index

0.08

1009

6

1.72

99.70

Groups
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. آزمون همگنی ماتریسهای پراکندگی معنادار نمیباشد،) F )6و1009( =1.72 ،p =0.08( با توجه به مقدار
 اطالعات تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات در گروههای پژوهش.5جدول
Table 5. Multivariate analysis of variance analysis data for scores in reswarch groups
Source of change
Amount of
F value
Degree
Degree
test
Freedom of
Free assumption
statistic
Error
0.95
800.9
3
116
Group
effect
Pilarity effect
0.046
800.9
3
116
Lambda-villex
20.701
800.9
3
116
Hutchling effect
20.71
800.9
3
116
The biggest root is on

متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه مورد بررسی
.تفاوت معناداری وجود دارد

Significance level

0.00
0.00
0.00
0.00

 اثر گروه بر ترکیب،همانطور که مشاهده میشود
خطی متغیرهای مورد بررسی معنادار میباشد و مقدار
)F )3و116( =0.046 ،p =..00( ویلکس-آزمون مبدا
قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز
شمردند و نتایج نشان میدهد که حداقل بین یکی از
 تحلیل کواریانس چند متغیری در گروه های آزمایش و کنترل.6جدول

Table 6. Multivariate covariance analysis in test and control groups
Source
Sum of squares
Degrees of
freedom
132.16
1
Between
groups
Feeling adequate in
solving issues
110.20
1
Personal control
over emotions in
behaviors
153.28
1
Avoidance tendency
styles
16.17
118
Feeling adequate in
solving issues
Within the
27.11
118
groups
Personal control
over emotions in
behaviors
9.69
118
Avoidance tendency
styles
2341.94
120
Total
Personal control
over emotions in
behaviors
2499.65
120
Avoidance tendency
styles
2418.48
120
Feeling adequate in
solving issues

 در متغیرهای،که دورههای رباتیک را آموزش ندیدهاند
 کنترل شخصی بر،احساس کفایت در حل مسائل
 سبکهای گرایشی اجتنابی،هیجانها در رفتارها

Average
squares
132.16

F
964.43

Level
meaningful
0.00

110.20

479.69

0.00

153.28

1865

0.00

0.13

0.23

0.08

 سطح معناداری،همانطوری که مالحظه میشود
 نشان میدهد که بین دو گروه دانشآموزانیF آزمون
که دورههای رباتیک را آموزش دیدهاند و دانشآموزانی
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میباشد (.) p<0.05

تفاوت معناداری وجود دارد .وجود این تفاوت بیانگر
تأثیر آموزش رباتیک بر ابعاد مهارتهای حلمسئله
جدول .7جدول میانگینهای تعدیل شده گروههای پژوهش
Upper line

Bottom limit

-2.23

1.96

Table 7. Modified averages table of research groups
Variable
Difference
The standard
averages
error

The
significance
level
0.000

0.06

2.09

-1.96

2.23-

0.000

0.06

2.09-

2.09

1.74

0.000

0.08

1.91

-1.74

-2.9

0.000

0.08

1.91-

2.36

2.15

0.000

0.05

2.26

2.15

-2.36

0.000

0.05

2.26-

Robotic
training seen

Feeling
adequate in
solving issues

Robotic
training not
seen
Robotic
training seen

Personal
control over
emotions in
behaviors

Robotic
training seen

Avoidance
Tendency
Styles

Robotic
training not
seen

Robotic
training not
seen

مسئله دانشآموزان متوسطه اول در درس فیزیک
میباشد (.)p<0.05

نتایج آزمون نشان میدهد که ،بین میانگین ابعاد
مهارتهای حلمسئله در دانشآموزانی که آموزش
رباتیک دیدهاند و دانشآموزانی که آموزش رباتیک
ندیدهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد .وجود این تفاوت
بیانگر تأثیر آموزش رباتیک بر ابعاد مهارتهای حل-

.3.3فرضیه سوم :تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای
حلمسئله دانشآموزان دختر و پسر متفاوت است.

جدول .8مقایسه میانگین تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله دانشآموزان دختر و پسر
Table 8. Comparison of the average effect of robotics training on problem-solving skills of male and female students
Statistical
Loon Test
Number
Average
Standard
Amount t
Degrees of
Significance level
deviation
freedom
F
Significance
Index group
level
Girl
0.14
0.70
30
5.26
0.12
1.87
58
0.066
0.11

با توجه به سطح معناداری آزمون لون ( ،)0.70که از مقدار()0.05
بیشتر می باشد ،فرض برابری واریانس دو گروه پذیرفته میشود.
به همین دلیل جهت تحلیل ،از دادههای سطر اول جدول خروجی
آزمون  tاستفاده شده است .در نتیجه با توجه به ضریب اطمینان
 0.95و سطح معناداری آزمون مقایسهی میانگینها ( )0.066که از
مقدار پیشفرض ( )0.05بیشتر است ،فرض صفر (برابری میانگین

5.42

30

Boy

تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله دانشآموزان دختر
و پسر) پذیرفته و فرض مقابل (عدم برابری میانگین تأثیر آموزش
رباتیک بر مهارتهای حل مسئله دانشآموزان دختر و پسر رد
میشود .به عبارت دیگر ،میتوان چنین نتیجه گرفت که بین تأثیر
آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسئله دانشآموزان دختر و پسر
در درس فیزیک تفاوت معناداری وجود ندارد.
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****
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.4بحث و نتیجهگیری
در دنیای پیچیدهی کنونی که شاهد رقابتهای بسیار فشردهای در
جوامع گوناگون برای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت
هستیم ،افراد تیزهوش ،خالق و صاحب اندیشههای نو و بدیع ،به
مثابه گرانبهاترین سرمایهها ،از جایگاه بسیار با و ارزشمندی
برخوردار هستند .به همین علت نظام تعلیم و تربیت در تالش
برای استفاده از روشهای نوین در پرورش افراد خالق و صاحب
اندیشههای نو و بدیع است.
حلمسئله از نظر اندیشیمندان در بیا ترین سیطح از فعالیتهیای
شییناختی انسییان قییرار دارد و نیازمنیید یییک سلسییله فعالیتهییای
تخصصی و داشتن بسیاری از توانمندیهای شخصیتی است .روش
حلمسئله فرایند تفکر منطقی و منظمی است که بیه فیرد کمیک
میکند تا هنگیام روییارویی بیا مشیکالت راهحلهیای متعیددی را
جستجو کند و سپس بهتیرین راهحیل را انتخیاب نمایید .بیه ایین
ترتیب حلمسئله ،یک فرایند آگاهانیه ،منطقیی و هدفمنید اسیت.
مهارتهای حلمسئله بزرگتر و فراگیرتیر از مهیارت تصیمیمگیری
هستند .جستجوی مسئله ،تشیخیص مسیئله و خلیق و تشیخیص
راهکارها زیر عنوان مهارت حلمسئله میباشند .دانشآمیوزانی کیه
آموزش رباتیک دیدهاند ،مهارتهایی کسب میکنند که بیه کمیک
آنها میآید تا خطاهای شناختی خود را مدیریت کیرده و بهتیرین
گزینه را انتخاب کنند .از طرفیی سیاخت سیازههای رباتییک ییک
روش عینی و عملی برای پیدا کردن راهحلها است .در کالسهای
ساخت رباتیک ،دانشآموزان سعی میکنند بدون هیچ نوع قضاوت،
بازداری ،ارزشگذاری خوب و بد و یا جلوی فکیر خیود را گیرفتن،
راهحلهای متعدد ،متنوع و غیر قضیاوتی بیرای حیلمسیئله ارائیه
بدهند .همچنین آموزش رباتیک باعث پرورش خالقیت و انگییزهی
فعالیت در دانشآموزان میگردد ،تقویت این مهارت باعث افیزایش
قدرت تجزیه و تحلیل و بیه طبیع آن افیزایش قیدرت حیلمسیئله
فراگیران میگردد .در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تیأثیر
آموزش سازههای رباتیک بر مهارتهای حلمسئله فراگیران است.
نتایچ این پژوهش نشان داد که آموزش رباتیک بر مهارتهای حیل
مسئله دانشآموزان تأثیر مثبت و معناداری دارد ،بدین معنیی کیه
آموزش رباتیک باعث تقویت مهارتهای حیلمسیئله دانشآمیوزان
میگردد .یافتهی حاصل با نتیایج پژوهشهیای عیالمی و همکیاران
( ،)2010توماس ،فالورز و کارل ( ،)2002نصرت و پارسافر (،)2009
همتی مسیلک پیا  ،اروجلیو و خلخیالی( )2008همسیو میباشید.
همچنین نتایج پژوهش نشیان داد کیه آمیوزش رباتییک بیر ابعیاد
احساس کفایت در حیل مسیائل ،کنتیرل شخصیی بیر هیجیان در
رفتارها ،سبکهای گرایشی اجتنابی تیأثیر مثبیت معنیاداری دارد؛
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****
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بدین معنی که آموزش رباتیک بیر ابعیاد مهارتهیای حیلمسیئله
دانشآموزان مرثر میباشد .یافتهی حاصیل بیا نتیایج پژوهشهیای
سجکا و روگرز و پورتسمور( ،)2006کوتیوری( ،)2012لییو(،)2011
نصرت و پارسافر ( ،)2010احمدی ( )2010همسو میباشد .آموزش
رباتیک بر ابعاد جسمانی و روانی دانشآمیوزان تیأثیر زییادی دارد،
بدین صورت که دانشآمیوزان بیا شیرکت در کالسهیای آمیوزش
رباتیک با مسئلههای مختلف در زمان ساخت رباتهای مختلیف رو
به رو میشوند و تالش فراوان برای ساخت ربیات و امتحیانکیردن
راههای متفاوت میکنند .این تفاوت در انتخاب راهها به سیبکهای
گرایشی اجتنابی فراگییران برمیگیردد و منجیر بیه سیاخت ربیات
میشود .نتیجهی تالش در جهت ساخت ربیات ایین میشیود کیه
فراگیران به احساس کفایت در حل مسائل دست پییدا میکننید و
به دلیل این که بیه طیور منطقیی بیه مسیائل نگیاه میکننید ،بیر
هیجانهای خود کنترل با تری دارند و در نتیجه سیاخت رباتییک
بر ابعاد حلمسئله در دانشآموزان مرثر است.
در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بیین مهارتهیای حلمسیئله
دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد .بیه عبیارت
دیگر تأثیر آموزش رباتیک بر مهارتهای حلمسیئله دانشآمیوزان
دختر و پسر یکسان است .مهارتهای مرتبط با حلمسئله به دلیل
پیوند عناصر هیجانی ،شناختی و رفتاری در بافتی واحد ،مجموعه-
ای کلیدی از قابلیتهایی را ارائه میدهند که برای رشد نوجوانان
ضروری هستند که ایین امیر بیه جنسییت افیراد ارتبیاطی نیدارد.
بنابراین جنسیت بر مهارتهای حلمسئله تأثیری ندارد.
پژوهش حاضر همانند هر پژوهش دیگر با محیدودیتهایی هماننید
استفادهی تنها از یکی از ابزارهای تحقیق ،یعنی پرسشنامه و عیدم
اسییتفاده از سییایر ابزارهییا و محییدودیتهایی جغرافیییایی و دورهی
تحصیییلی و هزینییههای آموزشییی و سییاخت ربییات ،نیازمنییدی بییه
تجهیزات کارگاهی پیشرفته ،در دسترس نبودن نرمافزارهای اصیل
و استاندارد مواجه بود .بنابراین پیشنهاد میشود که پژوهش حاضر
در سایر مناطق جغرافیایی و در دوره های تحصییلی مختلیف و در
مکانهای با امکانات پیشرفتهی مهندسی عملیاتی گردد تیا قیدرت
تعمیم یافتیهها افیزایش یابید .براسیاس یافتیههای حاصیل از ایین
پژوهش ،پیشنهاد میشود ترتیبی داده شود تیا در زمینیهی تیأثیر
رباتیک بیر انگییزه و ییادگیری دانشآمیوزان ،تحقیقیات بیشیتری
صورت گرفته و بتوان با کسب اطالعات دقیق راهکارهایی در جهت
استفادهی صحیح از آموزش رباتیک ارائه داد .عالوه بر این پیشنهاد
میگردد ،شیوههای آمیوزش رباتییک در کشیورهای دیگیر جهیت
ارتقای تأثیرگذاری آموزش رباتیک بر دانشآموزان مورد توجه قرار
گیرد.
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