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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1701 بهار، 1، شماره 8دوره   

704 -711ات صفح  

به  انش آموزدمسئله محور بر درک و عالقه دختران تأثیر برنامه درسی یادگیری 

 علوم رایانه

 

 طیبه حالجی 

 تبریز اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی

 

 چکیده

کامپیوتر که اگر دختران در سنین پایین به علوم کامپیوتر مشغول نشوند، )رشته علوم  اند کردهبسیاری از ذینفعان پیشنهاد 

(CS و )بیشتری در مورد اینکه چگونه  های کاوشمرتبط با محاسبات( همچنان فاقد تنوع جنسیتی خواهد بود. ما به  های رشته

، نیاز داریم. تمرکز این پروژه تحقیقاتی بررسی گذارد میبرنامه درسی بر عالقه دختران به علوم کامپیوتر در سطح ابتدایی تأثیر 

. با گذارد میتأثیر  CSبر درک و عالقه دختران به  (PBLبرنامه درسی یادگیری مبتنی بر مشکل ابتدایی )این بود که چگونه 

 تواند می PBL CSاستفاده از یک برنامه درسی متمرکز بر مشکلی که بر فعالیت اجتماعی تأکید داشت، فرض کردیم که 

رح تحقیقاتی توضیحی متوالی ترکیبی برای بررسی اجرای را برای دختران افزایش دهد. این مطالعه از یک ط CSعالقه به 

های  آزمون ها و پس آزمون استفاده کرد. ما پیش ها آن آموز دانش 361با چهار معلم کالس ششم و  CS PBLبرنامه درسی 

های  تهای معلم، و یادداش آموز، مصاحبه های گروهی متمرکز دانش آموزان، مصاحبه های نگرش دانش ، نظرسنجیCSدانش 

های مختلط مورد  گیری اندازه ANOVAهای دانش با استفاده از  آوری کردیم. آزمون بازتاب مشاهدات محقق را جمع

شد و اندازه اثر برای هر مقایسه با  وتحلیل تجزیه ANOVAنظرسنجی با استفاده از  های پاسخقرار گرفتند.  وتحلیل تجزیه

قرار گرفت که  وتحلیل تجزیهکیفی با استفاده از یک رویکرد موضوعی مورد  های دهداجزئی محاسبه شد.  etaاستفاده از مجذور 

داشتند، در  CSنظر برسند. نتایج نشان داد که اگرچه دختران در ابتدا درک کمتری از  اتفاق بهبه چهار محقق نیاز داشت تا 

وز عناصری بودند که موفق نبودند. نگرش دختران ، هنحال بااینپایان برنامه درسی، دختران و پسران عملکرد مشابهی داشتند. 

 طور بهمفهومی، برنامه درسی باید  ازنظرکمتر از پسران بود.  توجهی قابل طور بهنسبت به علوم کامپیوتر در پایان برنامه درسی 

 دختران تأثیر بگذارد. های ارزشبر  تواند می CSخاص به این موضوع بپردازد که چگونه 

 

 رایانه ششم، علوم پایه عالقه، و محور، درک یادگیری، مسئله درسی، برنامه: های كلیدی واژه
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 . مرور ادبیات:1

مثال، مرکز  عنوان بهاز منظر برابری ) تنها نه[. این عدم نمایندگی 70وجود دارد ] (CSحضور کمتری از زنان در علوم کامپیوتر )

(. EDC ،3014[؛ 17مثال، ] عنوان بهکار نیز مشکل ساز است )( بلکه از دیدگاه نوآوری و نیروی 3014توسعه آموزش، 

پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و علمی به  تواند می CSنباشند، عدم تعادل جنسیتی در  CSهنگامی که زنان درگیر 

های فرهنگ  ف( هویتاند که عدم مشارکت زنان در علوم کامپیوتر اغلب به دلیل )ال [. محققان نشان داده13همراه داشته باشد ]

 طور به[. دختران دبیرستانی 13های جنسیتی در خودکارآمدی است ] مردانه، )ب( فقدان تجربه اولیه کافی، و )ج( شکاف

کنند و دختران شروع به از دست دادن عالقه به  های علوم کامپیوتر شرکت می توجهی کمتر از پسران دبیرستانی در کالس قابل

[. عالوه بر این، به منظور گسترش 13کنند ] های پایانی ابتدایی/راهنمایی می در کالس CSو  STEMهای مرتبط با  رشته

های  و روش CEDهای متنوع رویکرد به  های درسی مرتبط فرهنگی نیاز دارند که از روش آموزان به برنامه مشارکت، دانش

که  CSده است که دختران تمایل دارند برای تجربیات (. مطالعات قبلی نشان دا66[، ص 7کند )] متنوع بیان دانش حمایت می

ها، ما به  [(. بنابراین، با در نظر گرفتن این دیدگاه00مثال، ] عنوان بهتأثیرات اجتماعی و/یا اجتماعی دارند ارزش قائل شوند )

 کند. CSدرگیر  دنبال بررسی چگونگی ایجاد یک برنامه درسی مرتبط بودیم که ممکن است دختران را در این سن حساس

 

 حیاتی است؟ CS. چرا تنوع در 1.1

، بیش از نیمی از مشاغل 3030-3010های  برای سال (BLSهای استخدامی اداره آمار کار ایاالت متحده ) بینی بر اساس پیش

ن داده [. سایر پیش بینی ها نشا73شود، مربوط به محاسبات خواهد بود ] که در این کشور ایجاد می STEMشده  بینی پیش

[. اما همه این 30نیم میلیون شغل جدید ایجاد خواهند کرد ] 3037تا  3017اند که مشاغل مرتبط با محاسبات بین سال های 

( 3017، و کمیته سیاست آموزشی )Kaczmarczyk ،Dopplickهای دانشمند کامپیوتر نیستند. در واقع،  ها سمت شغل

، از کشاورزی تا ساخت خودرو هستند. عالوه (CSدر صنایع خارج از علوم کامپیوتر ) ای فعلی % از مشاغل رایانه61دریافتند که 

دهند که ما همچنین  ها نشان می [. این داده18،76نیاز دارند ] CSهمچنان به مهارت های اولیه  CSبر این، مشاغل خارج از 

و همچنین توانایی حل  CSا و دانش اساسی ه تری برای صنایع مختلف که دارای مهارت باید بر ایجاد نیروی کار گسترده

 های مختلف هستند، تمرکز کنیم. مشکالت مربوط به محاسبات در زمینه

 17[، ضرورت آموزش محاسباتی فراتر از نیروی کار گسترش می یابد. از طریق مصاحبه با 7طبق نظر بلیکشتاین و مقدم ]

( بازار 1عیت متمایز را برای آموزش علوم کامپیوتر شناسایی کردند: )چهار دلیل و موق ها آنکارشناس آموزش علوم کامپیوتر، 

برابری مشارکت، بلیکشتاین و مقدم توضیح دادند  ازنظر( برابری مشارکت. 7( سواد محاسباتی، و )1( تفکر محاسباتی، )3کار، )

برای مشارکت مدنی و تصمیم "حمایت می کنند زیرا دانش این حوزه  CSکه بسیاری از کارشناسان از برابری در آموزش 

مثال، از آنجایی که علم کامپیوتر برای طیف وسیعی از مشکالت اجتماعی  عنوان به(. 67)ص  "گیری آگاهانه ضروری است

مثال، استقرار پلیس محله( به کار می رود، داشتن دیدگاه ها و درک متنوع ممکن است معادل راه حل هایی باشد که  عنوان به)

 CSیت وسیع تری را برآورده می کند. عالوه بر این، کارشناسان خاطرنشان کردند که افرادی که درک درستی از نیازهای جمع

های شغلی  پذیر خواهند بود و احتماالً دسترسی کمتری به فرصت ندارند، در برابر جرایم سایبری یا دستکاری با علم داده آسیب

 تحت تأثیر فناوری یا مجاور خواهند داشت.
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 جنسیت متفاوت است؟ ازنظر. علوم كامپیوتر چقدر 1.2

[، 31اداره آمار کار ] های دادهدر حال حاضر متنوع نیست و جمعیت عمومی را منعکس نمی کند. بر اساس  CSنیروی کار 

ای درصد از مشاغل حرفه  36تنها  ها آندرصد از مشاغل حرفه ای در نیروی کار را تشکیل می دهند، اما  04اگرچه زنان 

از نیروی کار تا سطوح پس از متوسطه ادامه دارد. برای مثال، در  CSرایانشی را تشکیل می دهند. فقدان تنوع جنسیتی در 

 1380درصد در سال  14درصد از مدارک لیسانس علوم کامپیوتر را تشکیل می دادند که نسبت به  13، زنان 3016سال 

در مورد زنان، اقلیت ها، و افراد دارای معلولیت در علوم و مهندسی، از  NSFکاهش داشت. بر اساس آخرین گزارش نظرسنجی 

، زنان کمترین درصد فارغ التحصیالن پس از متوسطه را در علوم و مهندسی کامپیوتر تشکیل می STEM های رشتههمه 

 [.70دهند ]

 

پس از  CSآموز دختر مرتبط با  دانش 183عالقه مند شوند؟ در یک نظرسنجی از  CSچه چیزی باعث می شود زنان به 

را برای دنبال کردن علوم کامپیوتر تحت تأثیر  ها آنآموزان پرسیدند که چه عواملی  [( از دانش60دبیرستان، مالک و االرمان )]

« ید،جهان را به مکانی بهتر تبدیل کن»قرار داده است. فاکتورهای دارای باالترین امتیاز بر روی عالیق داخلی متمرکز بودند: 

را یاد  CSخواستند  می CSآموزان زن  کنند که دانش نویسندگان پیشنهاد می«. های شخصی توانایی»و « عالقه شخصی»

تر نیز ادامه دارد. برایانت و همکاران  (. این حتی برای دختران جوان67)ص «. جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنند»بگیرند تا 

ران دبیرستانی در یک اردوی تابستانی که حول محور محاسبات برای مصلحت اجتماعی [ دریافتند که از طریق شرکت دخت8]

طراحی شده بود، خودکارآمدی دختران در مورد محاسبات افزایش یافت و با خودکارآمدی پسران هم برابر شد. در مطالعه 

[ پیشنهاد کرد که دختران به 11]، هور و همکاران. CSدختر کالس پنجم تا یازدهم در یک کمپ تابستانی  34دیگری روی 

ها  فرصت ها آن( نیاز دارند، زیرا 110)ص. « توان برای کمک به دیگران استفاده کرد می CSهایی که از  تمرکز صریح بر روش»

 گذارند. های اجتماعی یا اجتماعی است ارزش می را برای حل مشکالتی که به نفع موقعیت

 

 می كنند؟شركت  K-12در  CS. آیا زنان در 1.1

[. در 33مرتبط است ] K-12که مشارکت کم زنان در علوم کامپیوتر مستقیماً با مشکالت خط لوله  اند کردهمحققان پیشنهاد 

 00000شرکت کردند، در حالی که کمتر از  AP CSپسر در امتحان  110000، بیش از 3030–3013های  واقع، در سال

[. 10شرکت کردند دختر بودند ] AP CSدرصد از کسانی که در آزمون  33شرکت کردند. تنها  AP CSدختر در امتحان 

 3031در سال  AP CSدرصد از کسانی که در امتحانات  11، این تعداد به آرامی هر سال در حال افزایش است. حال بااین

نبال کردن علوم در ایجاد محیط های آموزشی که دختران را تشویق به د K-12[. مدارس 00شرکت کردند دختر بودند ]

را در ادامه کالس های علوم کامپیوتر پس از متوسطه  ها آن تواند می K-12کامپیوتر کند موفق نبوده اند. شرکت دختران در 

مرد را مورد بررسی قرار داد تا بررسی کند که چرا  600زن و  1000[ 10[. برای مثال، گوگل ]33،78تحت تاثیر قرار دهد ]

 CSپس از متوسطه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تجربیات پیش از دانشگاه در  CSصیل در رشته برای ادامه تح ها آن

 [.10در کالج دارد ] CSبیشترین تأثیر را بر تصمیمات زنان برای پیگیری 

ست که یک . تحقیقات نشان داده ااند کردهبررسی  K-12مطالعات اندکی عالقه و مشارکت زنان در علوم کامپیوتر را در سطح 

تأثیر بگذارد. در یک مطالعه  CSگیری دختران برای دنبال کردن شغل در  تواند بر تصمیم برنامه درسی جذاب و مرتبط می
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 ECSرا بررسی کردند. برنامه درسی  (ECS، گود و مارگولیس تأثیر برنامه درسی کاوش علوم رایانه )3011موردی در سال 

دارد. پس از آزمایش آزمایشی اولیه برنامه درسی  CSرسی مرتبط فرهنگی در کالس درس تمرکز زیادی بر ادغام یک برنامه د

، CSان از سودمندی آموز دانشدرصد زن(، نویسندگان دریافتند که برنامه درسی منجر به افزایش درک  73) آموز دانش 100با 

شد. برای حفظ مشکالت دشوار و  ها آنانگیزه  لذت بخش، و عنوان به CSاز  ها آن، درک CSدر مورد جذابیت  ها آنباورهای 

 [.33در آینده ] CSاحتمال شرکت در دوره های 

در شمال شرقی ایاالت متحده ثبت نام کرده  STEMرا که در یک دبیرستان  آموز دانش 134[ 01ونکاتارامان و همکاران ]

مانند ادراک، عالیق، اعتماد به  CSرا برای ورود به بودند مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که دختران دبیرستانی موانعی 

 STEMآموزان کالس دوم در یک مدرسه ابتدایی  نفس و تجربیات توصیف کردند. در یک مطالعه پیمایشی پیگیری با دانش

رفتند، های دختران و پسران کالس دوم سازگارتر بود. در واقع، زمانی که این دو گروه در مقابل هم قرار گ ، نگرش([52])

Venkataraman [ .دریافتند که بین 03و همکاران ]ان پایه نهم تفاوت معنی داری آموز دانشان کالس دوم و آموز دانش

تغییر می کند. برخی پیشنهاد  CSوجود دارد. این ممکن است نشان دهد که بین کالس دوم و نهم، ادراک پسران و دختران از 

[. بنابراین، ما باید دختران 78از ابتدای کالس پنجم شروع می شود ] CSو دختران در که شکاف جنسیتی بین پسران  اند کرده

[ تأثیر یک کمپ تابستانی سه روزه متمرکز 11خود درگیر کنیم. هور و همکاران ] K-12در اوایل مدرسه  CSرا در تجربیات 

 CSری از دختران در این مطالعه دریافتند که دختر )کالس پنجم تا یازدهم( را بررسی کرد. بسیا 34بر انتخاب شغلی  CSبر 

عالقه نداشته  CSممکن است به دلیل این کلیشه ها به  ها آناست، که نشان می دهد بسیاری از دوستان زن  "گیک"دشوار یا 

 باشند.

مثال،  وانعن به[(. 36،71مثال، ] عنوان بهرا بررسی کنند ) K-12در  CSهای مختلف معرفی  اند راه محققان تالش کرده

نویسی مختلف را با برنامه  آموزان کالس چهارم و ششم وظایف برنامه [ بررسی کرد که چگونه دانش36فرانکلین و همکاران. ]

تر  آموزان قادر به درک مفاهیم اولیه بودند، مفاهیم پیچیده درسی کدگذاری مبتنی بر بلوک بصری تجربه کردند. اگرچه دانش

CS تر که هنوز بر مفاهیم ریاضی خاصی تسلط نداشتند. آموزان جوان ویژه برای دانش چالش برانگیز بود، به 

. اند کردهاستفاده  CSان در فعالیت های آموز دانشبرای مشارکت دادن  Scratchاز  CSبسیاری از برنامه های ابتدایی 

Resnick بنیانگذار ،Scratch  حی شده است تا با فناوری های جدید ان طراآموز دانشاظهار داشت که جدیدترین نسخه برای

ارتباط برقرار می کند و  ها آنمایلند روی پروژه هایی سخت کار کنند که با عالیق  ها آنطراحی، ایجاد، آزمایش و کاوش کنند. 

، و ، طراحی فعالیت های یادگیری، برنامه درسیحال بااین(. 13[، بند 70« )]فرصت هایی برای همکاری و بیان فراهم می کند

 شیوه های تدریس به همان اندازه مهم است که در نظر گرفته شود.

های برنامه درسی مختلف بر درک، عالقه و نگرش دختران نسبت به  خاص بر روی بررسی اینکه آیا تالش طور بهچندین مطالعه 

CS کالس پنجمی را که در یک دوره  آموزان دانش[ 78مثال، تسان و همکاران. ] عنوان بهاند.  گذارد متمرکز شده تأثیر میCS 

های مشارکتی و ارتباط آن با درک  های جنسیتی گروه خاص ترکیب طور بهنام کرده بودند، بررسی کردند، که  انتخابی ثبت

با امتیاز همه  -توجهی در کیفیت مصنوع بر اساس ترکیب جنسیتی یافتند  های قابل تفاوت ها آنکرد.  آموز را بررسی می دانش

 های گروهی دیگر. توجهی کمتر از ترکیب قابل طور بههای دخترانه  هگرو

و  Funkeنشان داده اند.  Scratchمطالعات دیگر تفاوت هایی را در نحوه رویکرد دختران و پسران به توسعه پروژه های 

Geldreich [27] 58 ع مختلفی از برنامه ها را کالس چهارم را بررسی کردند و دریافتند که دختران و پسران انوا آموز دانش
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بلوک  70بلوک مختلف و دختران از  40ایجاد می کنند. پس از بررسی بلوک های مورد استفاده پسران و دختران، پسران از 

رسد که دختران تمایل به  های مورد استفاده، به نظر می انواع مختلف بلوک وتحلیل تجزیهمختلف استفاده کردند. بر اساس 

هایی دارند که  هایی دارند که متعلق به توسعه داستان هستند، در حالی که پسران تمایل به استفاده از بلوک وکاستفاده از بل

آموز کالس پنجم را مورد بررسی قرار داد و دریافت که  دانش Hsu [34] 76متعلق به توسعه بازی هستند. در مطالعه دیگری، 

تری نسبت به دختران  های حسی متنوع تر، و ترکیب های حسی متنوع شتر، بلوکهای داخلی بی پسران تمایل به استفاده از لباس

 توجهی قابل طور به، دختران بیشتر احتمال داشت که بازخورد مثبت را ادغام کنند، لباس های خود را بسازند، و حال باایندارند. 

هایی برای دختران برای  سته اهمیت ارائه گزینهاز حلقه زدن در برنامه های خود استفاده بهتری داشتند. این دو مطالعه پیو

ها را نشان  تری از بلوک به طیف وسیع ها آنهای خود و معرفی  ها )مانند داستان(، ترکیب لباس ایجاد انواع مختلف برنامه

 دهد. می

ختر را درگیر کند، اگر ان دآموز دانش تواند میابتدایی  CS Scratchبر اساس این مطالعات، نتیجه می گیریم که برنامه درسی 

شامل برنامه درسی مرتبط یا مشکالتی با جنبه های داستان سرایی، خالقیت، و گزینه هایی برای ایجاد انواع مختلف برنامه ها 

 CSهای شغلی مختلف و نحوه استفاده خالقانه از  ابتدایی ابتدایی باید عناصری از گزینه CSباشد. عالوه بر این، برنامه درسی 

 اکثر مشاغل در آینده را در بر بگیرد. توسط

 

 عالقه و درک دختران را افزایش دهد؟ تواند می. چه مدل های برنامه درسی 1.1

هم  تواند می( PBLتحقیقات گسترده ای که در دهه گذشته انجام شده است نشان داده است که یادگیری مبتنی بر مشکل )

[. 4افزایش دهد ] K-12ان را با محتوای چالش برانگیز در تنظیمات موزآ دانشو هم پیشرفت تحصیلی  آموز دانشمشارکت 

نسبت به  PBLبه این نتیجه رسیدند که آموزش  K-12در محیط های  PBLتعدادی از متاآنالیزها با تمرکز بر اجرای 

های  مطالعات در زمینه[(. 77،01مثال، ] عنوان بهان مؤثرتر است )آموز دانشآموزش سنتی و معلم محور با توجه به پیشرفت 

کنند تمایل بیشتری به مشارکت دارند،  شرکت می PBLآموزانی که در آموزش  اند که دانش موضوعی مختلف نشان داده

را به حوزه  ها آنتواند برای دختران جذاب باشد و عالقه  می PBL[ و اینکه آموزش 1،07عملکرد تحصیلی بهتری دارند ]

علم، باک و  PBLدر یادگیری  K-12[(. در واقع، در مطالعه موردی دختران 3مثال، ] نعنوا بهموضوعی افزایش دهد )

های  ( زمینه3( رویکردهای مبتنی بر فناوری، )1در افزایش تعامل دختران با علم به دلیل ) PBLهمکاران پیشنهاد کردند که 

 .PBL( جنبه های بین فردی مرتبط با 1معتبر و مرتبط، موفق بود. و )

می پردازد، نتایج متفاوتی را نشان داده است. برخی از مطالعات  CSبرای آموزش  PBLقاتی که به بررسی استفاده از تحقی

[. 11با مشکل مواجه شوند ] ها آنآموزان ممکن است در تکمیل  خیلی باز باشند، دانش CSهای  اند که اگر پروژه نشان داده

ان کالس چهارم تفکر محاسباتی را در یک پروژه آموز دانشی را اجرا کرد که در آن [ پروژه ا31برای مثال، دوایر و همکاران. ]

زمینه  از برنامه درسی به دلیل فقدان دانش پیش CSهای  آموزان با بخش فیزیک ادغام کردند. نتایج مطالعه نشان داد که دانش

های  نویسی مبتنی بر بلوک مقدماتی را در فعالیت قبلی با مشکل مواجه بودند. نویسندگان پیشنهاد کردند که معلمان برنامه

 طور به CSمتفکرانه، به ویژه در سطح ابتدایی، یکپارچه شود.  طور بهباید  CSآموزشی خود ادغام کنند. بنابراین، ادغام دانش 

[. 38]به مشارکت اجتماعی کمک کند  تواند میمحور را ارائه می دهد که همچنین  آموز دانش PBLطبیعی فرصت های 

ثبت نام کردند که به صراحت بر مسائل عدالت  CSteachآموزان کالس پنجم که در برنامه درسی  مثال، دانش عنوان به
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در آینده نشان دادند  CSو افزایش انگیزه برای پیگیری بیشتر تجارب  CSهای بیشتری نسبت به  اجتماعی متمرکز بود، نگرش

[30.] 

های افزایش  یکی از راه CSبا آموزش  PBLادغام رویکردهای آموزشی مبتنی بر پرسش مانند اند که  مطالعات دیگر نشان داده

وجود دارد که از یک رویکرد مبتنی بر پرس و جو در سطح دبیرستان  CSاست. چندین برنامه درسی  CSعالقه زنان به 

یقات نشان می دهد که این رویکردها باعث موبایل(، و تحق CSPمثال، کاوش در علوم کامپیوتر،  عنوان بهاستفاده می کند )

، اگرچه حال بااین .CS [32،42]ان نسبت به آموز دانش[ و نگرش 11،13] آموز دانش[، پیشرفت 13] آموز دانشبهبود مشارکت 

 عنوان بهکند ) در سطح ابتدایی وجود دارد که رویکردهای آموزشی مبتنی بر تحقیق را ادغام می CSهایی از برنامه درسی  نمونه

آموزان  ، تحقیقات کمی در مورد اینکه آیا این استراتژی آموزشی با دانش(Project Lead the Way)اندازی  مثال، برنامه راه

 دبستانی موفق است یا خیر، انجام شده است.

را ادغام که رویکرد آموزشی یادگیری مبتنی بر مشکل  CSهدف از این مطالعه بررسی این بود که آیا یک برنامه درسی 

 PBLگذارد. ما با معلمان کالس ششم همکاری کردیم تا یک واحد  تأثیر مثبت می CSکند، بر دانش و عالقه دختران به  می

 "چگونه می توانیم از فرهنگ مهربانی در مدرسه خود حمایت کنیم؟"یکپارچه با تمرکز بر مشکل اجتماعی مرتبط ایجاد کنیم: 

به ویژه برای  تواند میانی که درگیر فعالیت اجتماعی بودند، فرض کردیم که این واحد آموز دانشبا انتخاب یک مشکل برای 

[(. ما از یک رویکرد تحقیق توضیحی ترکیبی متوالی برای بررسی سؤال تحقیق زیر استفاده کردیم: 38دختران جذاب باشد )]

تا چه حد بر درک و عالقه دختران کالس ششم به  آموز محور علوم کامپیوتر )یادگیری مبتنی بر مشکل( برنامه درسی دانش

CS گذارد؟ تأثیر می 

 

 CS PBL. شرح برنامه درسی 2

مورد استفاده در این مطالعه، ما با چهار معلم کالس ششم در چهار مدرسه ابتدایی مختلف  CSبرای توسعه برنامه درسی 

وسعه یک برنامه درسی اولیه شد که کدگذاری مبتنی بر های مشترک طراحی برنامه درسی ما منجر به ت همکاری کردیم. تالش

 CSدهد و مستقیماً استانداردهای ایندیانا  های درسی آموزش می تری نسبت به سایر برنامه را در بازه زمانی کوتاه CSبلوک 

K-8 دهد. عالوه بر این، ما یک فعالیت  را مورد توجه قرار میPBL دهد تا  این فرصت را میآموزان  ایم که به دانش را گنجانده

 شده خود برای رسیدگی به یک مشکل مرتبط اجتماعی استفاده کنند. تازه کسب CSهای  از مهارت

 طور به Scratchساعته علوم کامپیوتر مبتنی بر بلوک بود که با استفاده از  10اولین جزء برنامه درسی شامل یک برنامه درسی 

 CS[، چارچوب 6هایی از برنان و رسنیک ] قرار می داد. با استفاده از چارچوب مستقیم استانداردهای کالس ششم را هدف

ها، رویداد، شرایط،  ها، حلقه توالی (CT)ایندیانا، برنامه درسی ما بر مفاهیم تفکر محاسباتی  CS K-8، و استانداردهای [17]

ه موضوعات، تجزیه وظایف، توسعه برنامه ها، تصمیم گیری دربار CT ها، عملگر متمرکز شد. و شیوه های سازی، داده موازی

محور متمرکز بود که مشکل تمرکز تأثیر اجتماعی را در  آموز دانش PBLنمایش برنامه ها. مؤلفه دوم برنامه درسی بر فعالیت 

 بر می گرفت.

 PBLبرنامه درسی های برنامه درسی کدگذاری مبتنی بر بلوک، ما با معلمان همکاری کردیم تا یک  پس از توسعه فعالیت

خود را برای یک مشکل مرتبط به کار ببرند. همکاران معلم ما  CSهای  دهد تا مهارت آموزان اجازه می ایجاد کنیم که به دانش

را بر روی سؤال رانندگی متمرکز کنند: چگونه می توانیم فرهنگ مهربانی را در مدرسه خود  PBLتصمیم گرفتند که فعالیت 
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عاطفی منطقه مدرسه شریک -عالیت مفاهیم مهربانی را معرفی کرد و به شدت عناصر برنامه درسی اجتماعیایجاد کنیم؟ این ف

ان در مورد چگونگی انجام تحقیق در مورد این موضوع دارای داربست آموز دانشرا که اخیراً پذیرفته شده است، در بر داشت. 

خود برای  CSهای جدید  از مهارت ها آنقرار می گرفت. سپس،  ها آن در اختیار ها آنبودند و منابعی برای حمایت از تحقیقات 

دهد. به  به سؤال رانندگی پاسخ می ها آنمشترک استفاده کردند که بر اساس تحقیقات « برنامه»طراحی و توسعه یک 

هند: داستان ماجراجویی خود، توسعه د Scratchتوانستند با استفاده از  ها ارائه شد که می آموزان انواع مختلفی از برنامه دانش

دانستیم  ها به این دلیل ارائه شدند که بر اساس ادبیات قبلی، ما می بازی مسابقه یا برنامه تعاملی را انتخاب کنید. این انتخاب

ن آموزان توانستند بهتری [(. دانش34مثال، ] عنوان بهدهند ) را متفاوت توسعه می Scratchهای  که دختران و پسران پروژه

خواهند توسعه دهند، فهرست کنند. معلمان با استفاده از این انتخاب و سایر مالحظات  ای که می انتخاب خود را برای برنامه

ان را گروه بندی کردند. گروه ها معموالً ترکیبی از پسران و دختران بودند آموز دانشمعلم )سطوح توانایی، روابط کاری و غیره( 

 ه های نهایی بر اساس جنسیت باز می داشت.که ما را از مقایسه پروژ

تواند درک  بالقوه می طور بهآموزان و فرصتی برای تأثیرگذاری بر جامعه خود، ما معتقد بودیم که این امر  با ارائه انتخاب به دانش

یان کردند که [ ب14ریلی ]-[(. خان و لوکستون8،11مثال، ] عنوان بهرا، به ویژه با دختران، افزایش دهد ) CSو تعامل 

های  آموزان برای ساختار محتوا، تمرین فعالیت های دانش محاسبات برای منافع اجتماعی ممکن است با در نظر گرفتن ارزش

(. 7دار، به کاهش شکاف جنسیتی در علوم رایانه کمک کند. ص  مرتبط با اجتماعی در روز اول و ایجاد تکالیف و منابع معنی

هایی برای مهربانی  اند شامل یک بازی است که پیشنهادهایی در مورد راه آموزان توسعه داده یی که دانشها هایی از برنامه نمونه

کند و  آموزان را در طول روز ثبت می که اعمال محبت آمیز دانش« ردیاب مهربانی»دهد، و یک  با همساالن خود ارائه می

عات قبلی همچنین نشان داده بود که زنان تمایل به استفاده از دهد. مطال آموزان ارائه می کلمات تشویق کننده برای دانش

های  های اسکرچ دارند، بنابراین ما فکر کردیم که این ممکن است مشارکت دختران را در پروژه بازخورد مثبت بیشتری در پروژه

 [.17اسکرچ افزایش دهد ]

 

 . روش1

 . زمینه تحقیق و شركت كنندگان1.1

 361هفته انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل چهار معلم علوم پایه ششم ابتدایی و این مطالعه در طول نه 

را ببینید(. چهار معلم داوطلب شدند تا در این همکاری شرکت کنند و همه  1کالس ششم بودند )جدول  آموز دانش

ان ملزم به شرکت در فعالیت های پژوهشی وزآم دانش، حال بااینبودند.  CSملزم به تکمیل فعالیت های  ها آنان آموز دانش

آموزان همه  را تکمیل کردند، اما همه دانش CSهای برنامه درسی  آموز کالس ششم فعالیت دانش 100نبودند. بیش از 

 361کالس ششم که در برنامه درسی شرکت کردند، تنها  آموز دانش 100های پژوهشی را تکمیل نکردند. از بیش از  فعالیت

 ان در مطالعه قرار گرفتند.آموز دانشتمام فعالیت های پژوهشی را تکمیل کردند و آن  موزآ دانش
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 . جمعیت شناسی مدارس و معلم1جدول 

 
 

آموزان  را به دانش CSرا نداشتند یا مفاهیم  CSکدام تجربه  ای بودند، اما هیچ کننده معلمان باتجربه اگرچه همه معلمان شرکت

رسمی توسعه حرفه ای  طور بهودند. یک معلم بر باشگاه روباتیک مدارس نظارت داشت، اما هیچ معلمی خود آموزش نداده ب

CS  را دریافت نکرده بود. هر چهار معلم همچنین تجربه محدودی در ادغام راهبردهای یادگیری مبتنی بر مشکل در آموزش

 خود داشتند.

های کدگذاری مبتنی بر  ابتدایی همراه شد. این مربیان برای درسدر سطح  CSهر معلم با یک مربی با تجربه در آموزش 

کنند. در حالی که مواد از قبل به معلمان ارائه  مشترک تدریس می طور بهکنند و/یا  سازی می هایی را با معلمان مدل بلوک، درس

ازی/تدریس مشترک رخ داده در طول جلسات مدلس ها آننشان دادند که مهمترین پیشرفت حرفه ای  ها آنشده بود، اکثر 

 است.

 

 . طرح1.2

[( استفاده کرد. ما از این رویکرد توضیحی برای بررسی تجربیات 03این مطالعه از رویکرد توضیحی ترکیبی متوالی )]

آموزان برای کشف درک مداخله برنامه درسی با هدف بازاندیشی در طرح یا رویکرد استفاده کردیم. با این رویکرد،  دانش

های  ها( و هم داده ها، نظرسنجی های کمی )آزمون را گسترش دهیم. ما هم داده CSوانیم رابطه بین جنسیت و عالقه/فهم ت می

های  های کیفی برای کمک به توضیح یافته خاص از داده طور بهآوری کردیم و  کیفی )مصاحبه، مشاهدات و تأمالت( را جمع

 استفاده کردیم. CSآموزان در  الیق دانشویژه در رابطه با درک و ع های کمی به داده
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 . منابع داده1.1

های  آموز، مصاحبه ، نظرسنجی نگرش دانشCSآزمون دانش  آزمون و پس شده در این مطالعه شامل پیش آوری منابع داده جمع

ر یک از این منابع با ای محقق بود. در ادامه ه های بازتاب مشاهده آموز، مصاحبه با معلم و یادداشت گروهی متمرکز با دانش

 جزئیات بیشتر توضیح داده شده است.

 

 CS. پیش آزمون و پس آزمون دانش 1.1.1

ان آموز دانشگزینه ای چند گزینه ای طراحی کردند که برای سنجش دانش  17مشترک یک ارزیابی  طور بهمحققان و معلمان 

،توسعه یافتند. هشت مورد CS [6 35 ,، [17بر اساس مفاهیماز علوم پایه کامپیوتر و اصول کدگذاری طراحی شده است. اینها 

سازی( و شش مورد از موارد  ها، رویداد، شرطی، عملگرها، متغیرها، موازی ها، حلقه ها بر مفاهیم پایه علوم رایانه )توالی از آزمون

آموزان برگزار  سه نوبت برای دانشهای موازی آزمون در  زدایی هشت مفهوم( متمرکز بودند. فرم اشکال) CSهای  بر روی تمرین

(، و بالفاصله 1آزمون  شد: قبل از شروع واحد )پیش آزمون(، بالفاصله پس از اتمام بخش کدگذاری مبتنی بر بلوک واحد )پس

ارائه شد.  3018هفته در پاییز  1به فاصله  1(. پیش آزمون و پس آزمون 3واحد )پس آزمون  PBLبعد از آن. تکمیل بخش 

 مراجعه کنید. 1ارائه شد. برای نمونه ای از قالب آزمون به شکل  3013در بهار  3ون پس آزم

 

 انآموز دانش. نظرسنجی نگرش 1.1.2

( 1ان اجرا شد و برای اندازه گیری: )آموز دانشسوالی پایان بسته پس از پایان فعالیت های واحد برای  16این نظرسنجی 

 CS (6( نگرش نسبت به 1مورد( طراحی شد. و ) 6( مهارت های تفکر محاسباتی )3مورد،  7خودکارآمدی در برنامه نویسی )

[. آلفای کرونباخ 10،71ان هدف اصالح شدند ]آموز دانشمورد(. آیتم ها از ادبیات اقتباس شده و با در نظر گرفتن ویژگی های 

، 81/0ارت های سی تی و نگرش به ترتیب برای مقیاس ها محاسبه شد و پایایی همسانی درونی باال مانند خودکارآمدی، مه

 بود. 87/0و  30/0

 

 . مصاحبه های دانشجویی1.1.1

ان شرکت کننده در مصاحبه آموز دانشنفر از  11دانشجو در چهار گروه متمرکز مختلف انجام شد.  34مصاحبه با دانشجویان با 

آموزان از  و ایجاد مکالمات آبشاری که در آن دانشهای گروهی متمرکز برای تحریک بحث  گروه متمرکز دختر بودند. مصاحبه

[. این امر به ویژه در این مطالعه مهم بود، زیرا مداخله در طی چندین ماه 11کنند استفاده شد ] مشارکت یکدیگر استفاده می

خود نیاز  آموزان ممکن است برای پرداختن به سؤاالت مصاحبه خاص به تشویق بیشتری از سوی همساالن اجرا شد و دانش

 داشته باشند.

 7های کانونی از  انی را انتخاب کنند که طیفی از جنسیت و سطوح توانایی را نشان دهند. گروهآموز دانشاز معلمان خواسته شد 

ز دقیقه طول کشید. ا 10ای برابر از پسران و دختران داشتند. هر مصاحبه تقریباً  آموز متغیر بودند و هر گروه نماینده دانش 6تا 

نظر شما در مورد کاری که "مثال،  عنوان بهپرسیده شد ) CSبه  ها آنان سؤاالتی در رابطه با دانش محتوایی و عالقه آموز دانش

آیا شما و تیمتان  "چگونه؟"، "کدام فعالیت ها برای شما سخت تر بود؟ چرا؟"، "انجام داده ایم چیست؟ Scratchما با 
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آیا فکر می کنید که می خواهید در مورد علوم کامپیوتر اطالعات بیشتری "د حل کردید؟، و مشکالتی را که با آن برخورد کردی

 (."کسب کنید؟ چرا یا چرا؟

 

 . مصاحبه های معلم1.1.1

ویژه از آنجایی که با عالیق و درک  های برنامه درسی، به ها و چالش پیش و پس از مصاحبه با هر معلم برای شناسایی موفقیت

های کدگذاری در کالس استقبال  آموزان از فعالیت کنید که دانش آیا فکر می»مرتبط بود، انجام شد. سؤاالت شامل آموزان  دانش

های علوم کامپیوتر  کنید درس آیا فکر می»و  "مهم هستند؟ چرا و چرا نه؟ ها آنبرای  ها آنکردند؟ آیا به نظر می رسید که  می

 دقیقه طول کشید. 10به معلم تقریباً هر مصاح "اند؟ چرا و چرا نه؟ موفق بوده

 

 . یادداشت های بازتاب مشاهده1.1.3

ناظر برای هر کالس حضور داشت. در این ظرفیت، محققان  -شرکت کننده عنوان بهدر هر کالس درس حداقل یک محقق 

ان آموز دانشز به سؤاالت ان را مشاهده کردند و همچنین به معلم کمک کردند تا در صورت نیاآموز دانشتعامالت معلمان با 

پاسخ دهند. بعد از هر کالس، محقق یک تأمل کلی در مورد مشاهده درس آن روز می نوشت. هر بازتابی بر نحوه پاسخ 

آموز در طول  ، همکاری و ساخت دانشCSآموز از محتوای  ویژه بر درک دانش آموزان به برنامه درسی متمرکز بود، به دانش

 آموز به برنامه درسی تمرکز داشت. ، و مشارکت/عالقه دانشطراحی و توسعه برنامه

 

 . روش1.1

فعالیت های اولیه برای روزهای ابتدایی و پایانی واحد، اجرای پیش آزمون یا پس آزمون بود. برای سایر جلسات کالس، 

ل هفته پایانی واحد، خود تکمیل کردند. در طو CSان فعالیت های خاصی را برای ایجاد مفاهیم و شیوه های آموز دانش

پردازد  خود را ارائه کردند که به سؤال رانندگی برای واحد می« های برنامه»های نهایی ارائه کردند که در آن  آموزان ارائه دانش

را برای طرح کلی اجرای واحد ببینید(. هر روز از واحد توسط یک محقق مشاهده شد. پس از اتمام واحد، مصاحبه  3)جدول 

 ز واحد معلمان انجام شد.های پس ا
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 ایندیانا CSهفته به هفته، موضوعات، فعالیت ها، و استانداردهای  CS. برنامه درسی آزمایشی 2جدول 

 2112فعالیت های پاییز  CS: مقدمه و مبانی 1هفته 
استانداردهای 

CS 
ان با ایده های اساسی علوم آموز دانش

کامپیوتر، سخت افزار، نرم افزار و اجزای 

 کامپیوتر آشنا می شوند.

ویدئوها و بحث در مورد رابطه با انسان و ماشین. فعالیت های بدون پالگ 

 در باینری و ارتباطات.

6-8.CD.1 

6-8.CD.4 

6-8.IC.2 

: گسترش دانش 1تا  2هفته های 

CS 
 2112فعالیت های پاییز 

استانداردهای 

CS 

و عملکرد  Scratchان با آموز دانش

مختلف آشنا می  Scratchبلوک های 

 شوند.

کنند )مثالً یک مهمانی  برنامه را در اسکرچ ایجاد می 0آموزان حداقل  دانش

رقص، یک ماز، یک بازی مسابقه، و یک بازی متغیرها و عملکردها(. پروژه 

ها ایجاد  خواهد که برنامه خود را با ترکیب این ایده آموزان می نهایی از دانش

 کنند.

6-8.DI.1 

6-8.CD.2 

6-8.PA.2 

6-8.PA.3 

6-8.NC.2 

 2112فعالیت های بهار  هفته پنجم: زمینه سازی مسئله
استانداردهای 

CS 
آشنا شدند  PBLان با مشکل آموز دانش

چگونه می توانیم فرهنگ مهربانی را "

 "در مدرسه خود ایجاد کنیم؟

ان تحقیق می آموز دانشویدئوها و بحث در مورد ایجاد فرهنگ مهربانی. 

 ها آند که چگونه اعمال محبت آمیز در مدرسه و زندگی روزمره کنن

 به فرهنگ مهربانی کمک کند. تواند می

N/A 

 2112فعالیت های بهار  : تحقیق و طراحی7-6هفته 
استانداردهای 

CS 
 Scratchان با استفاده از آموز دانش

طراحی و توسعه می  "APP"یک 

رسیدگی  PBLدهند تا به مشکل 

 کنند.

درس را صرف تحقیق، برنامه ریزی، طراحی و توسعه پروژه  8ان آموز دانش

Scratch های متعدد به توسعه کمک  ها و داربست خود می کنند. بررسی

 کنند. می

 

6-8.DI.1 

6-8.CD.2 

6-8.PA.2  1و 

6-8.NC.2 

 2112فعالیت های بهار  هفته هشتم: ارائه
استانداردهای 

CS 

 Scratchان پروژه های آموز دانش

 نهایی خود را ارائه می دهند.

آموزان  های نهایی خود را با همساالن، معلم، سایر دانش آموزان پروژه دانش

 گذارند کنند و به اشتراک می و بازدیدکنندگان خارجی ارائه می

 

6-8.NC.1 

6-8.IC.1 

 

 ایندیانا پرداخته شده است. CSهای هفته به هفته، موضوعات، فعالیت ها، و استاندارد CS. برنامه درسی آزمایشی 3جدول 
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 . تحلیل داده ها1.3

 (IIبا معیارهای ترکیبی با جنسیت و زمان ارزیابی )پیش آزمون، پس آزمون اول، پس آزمون  ANOVAآزمون دانش،  ازنظر

ان و همچنین فرصتی برای بررسی میزان بهبود گروه ها در طول زم وتحلیل تجزیهمتغیرهای مستقل انجام شد. این  عنوان به

 xمثال، جنسیت  عنوان بهبهبود یافته است ) توجهی قابل طور بهاینکه آیا یک گروه خاص در طول زمان در مقایسه با گروه دیگر 

در هر خرده مقیاس  ANOVAهای نظرسنجی،  های بین جنسیت در پاسخ زمان تعامل( را فراهم کرد. برای بررسی تفاوت

 [ محاسبه شد.16جزئی ] etaبرای هر مقایسه با استفاده از مجذور  نظرسنجی انجام شد. اندازه اثر

مثال، مصاحبه، مشاهدات( توسط محققان برای روندها و الگوهای مرتبط با سؤال تحقیق  عنوان بهکیفی ) های دادهمنابع 

[. پس 0ه بودند نشان داده شدند ]شدند. این روندها و الگوها با کدها و مضامینی که مستقیماً از داده ها پدید آمد وتحلیل تجزیه

از رونویسی داده ها، تیمی متشکل از چهار محقق تمام داده ها را بررسی کردند و درباره کدهای احتمالی بحث کردند. هنگامی 

. زمانی بر سر کدها و تعاریف به توافق رسیدند، همه داده ها را دسته بندی کردند و این کدها را به یکدیگر ارائه کردند ها آنکه 

[. بر اساس سؤاالت تحقیق 74نظر رسیدند ] اتفاق بهکه اختالف نظرهایی رخ داد، هر چهار محقق قبل از ادامه در مورد یک کد 

های کدگذاری  تمرکز کنند. با انجام طرح CSان به آموز دانشما، کدها در دو موضوع اصلی گروه بندی شدند تا بر درک و عالقه 

عنوان یک گروه، توانستیم وجود ابهام یا سوگیری را در فرآیند کدگذاری خود کاهش  سپس به اجماع بهطور مستقل و  اولیه به

[. پس از تفکیک کدها به دو حوزه متمایز )درک و 1ما کمک کرد ] های داده وتحلیل تجزیهدهیم. این به قابل اعتماد بودن 

های بین دختران و پسران توجه دقیق داشتیم. ما هیچ تفاوت  تعالقه(، موضوعات اصلی پدید آمده را بررسی کردیم و به تفاو

مصاحبه برای  های پاسخهای معلمان تشخیص ندادیم. ما از  های مصاحبه پسران و دختران و همچنین پاسخ آشکاری را از پاسخ

 [(.03کمک به حمایت و شفاف سازی نتایج خود استفاده کردیم )]

 

 . نتایج1

 آموز دانش. درک و توانایی 1.1

 . نتایج پیش آزمون دانشجویی1.1.1

ها، رویداد، شرطی، عملگرها،  ها، حلقه )توالی CSآموزان از مفاهیم  درک دانش CSهمانطور که قبالً بحث شد، آزمون دانش 

تی بین درک زدایی را ارزیابی کرد. این مطالعه به دنبال بررسی این بود که آیا تفاو های اشکال سازی( و قابلیت متغیرها، موازی

را  3و پس آزمون  1میانگین نمرات پیش آزمون، پس آزمون  1و شکل  1وجود دارد یا خیر. جداول  CSدختران و پسران از 

 و مهارت های اشکال زدایی بر اساس جنسیت نشان می دهد. CTبرای مفاهیم 
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 بر اساس جنسیت. CS. آزمون های دانش 1شکل 

 بحث در مورد نتایج آزمون

ویژه  به - CSهای  آموزان از مفاهیم و شیوه دهد که شرکت در واحد تأثیر مثبتی بر دانش دانش آموز نشان می آزمون دانشنتایج 

و برنامه  CSان از مفاهیم اولیه آموز دانشدر دانش  توجهی قابلکلی، پیشرفت  طور بههای اشکال زدایی دارد.  با توجه به مهارت

 واحد حفظ شد. PBLها پس از تکمیل بخش نویسی وجود داشت و این دستاورد

، این تفاوت ها با نمرات پس آزمون پس از حال بااینبین نمرات پسران و دختران در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. 

واحد حفظ نشد. تعامل معنادار بین جنسیت و نمرات اولیه پیش آزمون ممکن است  PBLواحد و بخش  CSهر دو بخش 

شکاف دانش اولیه را بین پسران و دختران کاهش می دهد. عالوه بر این، این واقعیت که  CSکه فعالیت های واحد نشان دهد 

 PBLدختران )که توسط پس آزمون اندازه گیری شد( پس از اتمام فعالیت های واحد  CSدستاوردها در دانش و مهارت های 

ان فراهم کرده باشد تا آموز دانشصت های بیشتری را برای ممکن است فر PBLحفظ شد، نشان می دهد که فعالیت های 

آموزان  دانش خود را در روشی معنادار، که ممکن است حفظ دانش را تسهیل کند. توجه به این نکته مهم است که اکثر دانش

 CSکارگیری دانش  تکمیل نکردند. این تأخیر در به CSهای اولیه واحد  واحد را تقریباً تا سه ماه پس از فعالیت PBLبخش 

از  PBLآموزان پس از تکمیل بخش  آزمون را برای دانش ، نتایج پسPBLآموزان برای رسیدگی به مشکل واحد  توسط دانش

 کند. تر می کننده واحد تشویق

 CSممکن است دختران را در به کارگیری دانش  PBL، تحقیقات بیشتر برای تعیین اینکه چگونه فعالیت های واحد حال بااین

فراهم کند تا آن دانش را در سراسر واحد حفظ کنند، ضروری است. با  ها آندرگیر کرده باشد و در نتیجه ابزاری را برای 

ای که به یک موضوع معتبر و اجتماعی مرتبط  برای توسعه برنامه CSآموزان از مفاهیم  بررسی بیشتر نحوه استفاده دانش

 را با دقت بیشتری آشکار کنیم. PBLهای  پردازد، ممکن است اثرات درس می
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 . مصاحبه های دانشجویی1.1.2

 تجربیات برنامه درسی

ان مختلف بحث کردند که کدام مؤلفه های برنامه درسی چالش برانگیزترین هستند آموز دانشان، آموز دانشدر طول مصاحبه با 

ها را  سران و هم دختران طیف وسیعی از فعالیترسید که هم پ کلی، به نظر می طور بهو چه چیزی می توانند انجام دهند. 

ترین کار بود:  مثال، پسری گفت که فعالیت اولیه کدنویسی سخت عنوان بهبرانگیزترین است.  چالش ها آنداشته باشند که برای 

بازی ماز ابتدایی، بازی رقصیدن، افتضاح را انجام دادم، و واقعاً متوجه نشدم. اما شروع بازی ماز، ساده بود و کاری که مردم »

برانگیزترین  الیت پرش را چالشدوست داشتند انجام دهند، زیرا بسیار سرگرم کننده بود. در مثالی دیگر، یک دختر یک فع

کردیم. ما باید آن را به درستی زمان بندی می کردیم و اگر  ما باید اسپرایت را از روی جن دیگر پرش می»فعالیت توصیف کرد: 

اندازه گیری های درست را نداشتیم، کار نمی کرد. طیف وسیعی از پاسخ ها به این سوال وجود داشت. هیچ تفاوت جنسیتی 

 تشخیص وجود نداشت.قابل 

را  ها آنهم دختران و هم پسران به صراحت اعالم کردند که در ابتدا با ایده کدنویسی به چالش کشیده شدند، اما این درس ها 

کردم که  دانستم چگونه کدنویسی کنم، فکر می وقتی نمی»آگاه تر کرد. برای مثال، یک دختر توضیح داد که  CSدر مورد 

دختر دیگری « ار و سخت است. سپس با درس ها، شناخت بیشتری از آن پیدا کردم و به من کمک کرد.درک آن واقعاً دشو

خیلی چیزها یاد گرفتم. در ابتدا برای من سخت بود، اما اکنون کدنویسی را یاد گرفتم. در مثالی دیگر، پسری توضیح »گفت: 

ها[ واقعاً مفید بودند... ما چند  کنم که همه ]درس اس میبه نوعی احس»او کمک کردند:  CSها به ایجاد دانش  داد که درس

 «چیز را در یک زمان یاد گرفتیم، و سپس آخرین موردی را که دیدیم. چگونه همه چیز با هم جمع می شود.

اص خ طور بهکند، یک دختر  کمک می ها آنآموزان پرسیده شد که کدام بخش از برنامه درسی بیشتر به یادگیری  وقتی از دانش

توانم بگویم احتماالً فرهنگ مهربانی است، زیرا این ]فعالیتی[ است که ما برای مدت زمان  می»به ایجاد اپلیکیشن اشاره کرد: 

تری روی آن کار کردیم. همه چیزهایی را که داشتیم در یک پروژه بزرگ جمع کردیم. بنابراین این احتماالً  طوالنی

پسران و دختران  CS، هیچ تفاوتی بین دانش PBLدر پروژه نهایی ایجاد اپلیکیشن  «تأثیرگذارترین تجربه یادگیری بود.

مختلط،  ها آنآموز بودند. برخی از  دانش 7تا  3معموالً بین  CS PBLهای دانشجویی برای برنامه اوج  مشاهده نکردیم. تیم

دهند که چه کسی بیشترین  نشان میهای دانشجویی بیشتر  رسد که شخصیت برخی دختر و برخی پسر بودند. به نظر می

نویسی را او انجام  دهد. برای مثال، در یک تیم مختلط، یک دختر توضیح داد که بیشتر کارهای برنامه کدگذاری را انجام می

من و ]پسر گروهم[ توافق کردیم که او کارهای هنری را انجام دهد. و من همه کد نویسی را انجام می دهم. همه »داده است: 

شامل « موارد هنری« »شد. لباس داشتیم که باید ویرایش می 00رسند، اما ما حداقل  ها خیلی بیشتر به نظر می نویسیکد

من تمام تالشم را کردم تا رهبری را بر "ها بود. در یک تیم مختلط دیگر، پسری گفت:  ها و توسعه شخصیت زمینه ها، پس لباس

دانش زیادی نداشتند، و من تمام تالشم را  ها آنمن در لگو رباتیک نبود، بنابراین عهده بگیرم، زیرا هیچ کس دیگری در گروه 

این نسبتاً در طول « مجبور به انجام کار زیادی نبودند. ها آنبرای این کار انجام دادم. تا آنجا که من می توانستم، بنابراین 

آموزان خاص در درجه اول مسئول  ها، دانش ز تیمدهد که در بسیاری ا آموزی معمول بود، و نشان می های دانش مصاحبه

کسانی که در درجه اول مسئول کدگذاری معرفی شدند.  عنوان به، هر دو جنس حال بااینهای کدگذاری پروژه بودند.  جنبه

ممکن است نشان دهد که کسانی که مسئول کدگذاری هستند احساس اعتماد به نفس یا راحتی بیشتری دارند، اما این به 

 متمرکز بیشتری نیاز دارد. های ادهد
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کردند که هنوز باید دانش  خواهند زمان بیشتری با اسکرچ داشته باشند، زیرا احساس می هم دختران و هم پسرها گفتند که می

CS  خاص اشاره کردند که برای آشنایی با کدنویسی به زمان و تمرین بیشتری نیاز  طور بهخود را بهبود بخشند. چند دختر

ایم جزئیات بیشتری  هایی که ساخته کنم بازی کردیم، احساس می اگر قطعات را برای ساختن کد بیشتر بررسی می»رند: دا

توانیم با اسکرچ بیشتر  اگر آن را زودتر در سال شروع کنیم، می»و « تر خواهیم بود داشتند و بهتر بود. زیرا ما با اسکرچ راحت

با کدنویسی و اسکرچ  ها آنآموزان، این اولین تجربه  برای اکثر دانش«. آن بیشتر بیاموزیمتوانیم درباره  آشنا شویم و سپس می

، چند نفر از پسران هر مدرسه در باشگاه های رباتیک بعد از مدرسه شرکت کرده بودند، در حالی که فقط یک حال بااینبود. 

مورد اینکه چرا دختران میانگین نمرات پیش آزمون  توضیحی در تواند میدر رباتیک شرکت می کرد. این  Aدختر در مدرسه 

در مقاطع  CSمتمرکز بیشتری نیاز دارد. شاید با فراگیرتر شدن کدنویسی و  های دادهکمتری داشتند، باشد، اما این هنوز به 

 پایین تر، این ممکن است نگرانی کمتری باشد.

 

 كنند مورد درک مشاهده میهایی را در  های معلم و پژوهشگران بازتاب . مصاحبه1.1.1

ان می بینند؟ معلمان اظهار آموز دانشی را در عملکرد و درک آموز دانشاز معلمان پرسیده شد که آیا تفاوت های گروهی 

مثال، معلم  عنوان بهموفق باشند.  CSان را قادر می سازد تا در کسب دانش آموز دانشداشتند که معتقدند برنامه درسی همه 

C کلی، ما مشارکت زیادی داشتیم، و عالقه زیادی داشتیم، و فکر می کنم یادگیری زیادی در حال انجام  طور به": اظهار داشت

اند برای نشان  ها آموخته توانند اطالعاتی را که در طول درس آموزان می همچنین اشاره کرد که چگونه دانش C. معلم "است

ها با موفقیت بازی را به پایان رساندند، مهارت را  آمیز بودند، زیرا بچه موفقیتها[  دروس»]به کار ببرند:  CSدادن درک خود از 

پروژه های خود را ساختند، دیدند که بسیاری از آن چیزها  ها آنیاد گرفتند و سپس هفته آینده آن را به کار گرفتند. زمانی که 

ان در کالس درس توانستند فعالیت آموز دانشهمه " همچنین خاطرنشان کردند که ها آنتکرار می شود. در مشاهدات محققان، 

 (B)محقق  "های برنامه درسی کدگذاری مبتنی بر بلوک را تکرار کنند

 

 تفاوت های جنسیتی در درک

ان بر اساس جنسیت را در طول مصاحبه پس از واحد خود ذکر نکردند. از دو معلم آموز دانشهیچ یک از معلمان تفاوت درک 

دخترانم مرا غافلگیر »که آیا بین عملکرد پسران و دختران تفاوت وجود دارد یا خیر. یکی از معلمان گفت: صریحاً سؤال شد 

دانید که یک  کردند، می توانستم ببینم که این کار را برای امرار معاش می کردند. من چندین مورد را داشتم که واقعاً می

های  داده .(B)معلم « واقعاً ساکت و آرام است که یک ستاره راک بود کنم که خاص به یکی فکر می طور بهکدنویس بودم؟... 

آموزان همگی قادر به تکمیل وظایف کدگذاری از ابتکار کدگذاری مبتنی بر بلوک  دهد که دانش مشاهده کالس درس نشان می

گذاری ساختاری فردی پاییز های کد آموز در طول تجربه های دانش هستند. محققان هیچ تفاوت جنسیتی صریحی را در توانایی

نمرات کمتری  توجهی قابل طور بهمشاهده نکردند. هنگامی که نتایج پیش آزمون به معلمان ارائه شد که نشان می داد دختران 

به نظر می رسد پسران کالس »...به این دلیل باشد که  تواند مینسبت به پسران دارند، یکی از معلمان پیشنهاد کرد که این 

تر از دختران کالس ششم بازی های ویدیویی انجام می دهند. به مقدار زیاد(. این تنها چیزی است که می توانم برای ششم بیش

 .(D)معلم « توضیح آن فکر کنم
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خاص مشاهده کردند که در طول تظاهرات معلمان در طول برنامه درسی کدگذاری  طور به Dو  B ،C، محققان حال بااین

، زمانی که معلمی Dمثال، در کالس  عنوان بهن تعامل بیشتری داشتند و سواالت بیشتری می پرسیدند. مبتنی بر بلوک، پسرا

در حال مدل سازی نحوه ساخت یک بازی مسابقه بود، پسری در مورد مفهوم مقداردهی اولیه پرسید. پسر دیگری داوطلب شد 

داد اضافه کنند تا عملیاتی که متغیر را قادر می سازد صفر می توانند یک بلوک روی ها آنتا به این سوال پاسخ دهد و گفت، 

متوجه شد که  Dرا گسترش داد. محقق  ها آنآموزان تعریف کرد و با تشریح مقداردهی اولیه،  شود. معلم از مشارکت دانش

ایشان در شرکت ه چنین تعامالت کمتری با دختران وجود دارد. بازتاب سایر محققان همچنین نشان داد که پسران در کالس

گذاشتند.  هایی در مورد فرآیند کدگذاری را با هم در میان می ها یا ایده کردند و اغلب پاسخ در کالس با صدای بلندتری عمل می

دهند که پسران ممکن است سطح  ها نشان می رسید تفاوتی در درک وجود نداشته باشد، داده بنابراین، اگرچه به نظر می

 دهند. خود را نشان می CSهای کدگذاری کالس درس داشته باشند، بنابراین دانش  مشارکت در فعالیت باالتری از مشارکت و

 

 . مصاحبه های دانشجویی1.2.2

های خاصی را توصیف کردند که معتقد بودند بیشترین جذابیت  آموزان فعالیت آموزی، دانش های گروه متمرکز دانش در مصاحبه

چیزی که در کل »برند:  پذیری و خالقیت در اسکرچ لذت می اشاره کردند که از انعطاف را داشتند. بسیاری از دختران

های  های دیگری نگاه کنید تا به شما در دریافت ایده توانستید به پروژه نویسی اسکرچ دوست داشتم این بود که می برنامه

دختر « جام می دادید. شما خطوط پایه داشتید.مختلف کمک کند. فقط واقعا خالقانه بود شما یک کاری نداشتید که باید ان

من دوست دارم چگونه می توانی اسپرایت خود را "اشاره کرد، مانند  Scratchخاص به سایر جنبه های خالقانه  طور بهدیگری 

یک دختر مثال،  عنوان بهدهد.  افزایش می CSهای باز هم عالقه دختران را به  رسد که فعالیت به نظر می "شخصی سازی کنی.

های خودم را بسازم، زیرا  من دوست داشتم برنامه»برد،  اش را با هم ترکیب کند، لذت می های خالقانه توانست ایده از اینکه می

گیری در مورد تعداد سؤاالت خود قدردانی  ، در حالی که دختری دیگر از توانایی تصمیم«های خودمان را ارائه کنیم باید ایده

مورد عالقه من بازی مسابقه بود، زیرا می توانید سواالت زیادی با آن انجام دهید و می توانید آن را "قه ای: کرد. یک بازی مساب

خیلی جالب »برایشان جالب بود:  CSچند دختر نیز توضیح دادند که  "واقعا طوالنی کنید، یا می توانید آن را واقعا کوتاه کنید.

شان  رسید عالقه های این پروژه که به نظر می کلی، دختران از انتخاب طور به« ت.است. این فقط سرگرم کننده و یک چالش اس

های خودمان را ارائه  های خودم را بسازم، زیرا باید ایده من دوست داشتم برنامه»کرد، قدردانی کردند:  به کدنویسی را تشویق می

 «کنیم.

مند کرده  را به علوم کامپیوتر عالقه ها آن PBLه درسی و تجربه آموزان پرسیده شد که آیا برنام ها، از همه دانش در مصاحبه

ان گفتند که این تجربه آموز دانشنام کنند. اکثر  دیگری ثبت CSبیشتری یاد بگیرند و/یا در کالس  CSخواهند  است و آیا می

که سال آینده در دوره راهنمایی در خاص اشاره کردند  طور بهعالقه مند کرد. دو دختر  CSرا به یادگیری بیشتر در مورد  ها آن

یکی از دروس انتخابی  عنوان بهمن در یک کالس علوم کامپیوتر یا چیزی شبیه به آن ": اند کردهکالس علوم کامپیوتر ثبت نام 

 آره،"خاص به این موضوع اشاره کرد که به خاطر تجربیاتش با اسکرچ بود:  طور بهیکی از این دختران  "خود شرکت می کنم.

خاص  طور بهدیگری  آموز دانشاگرچه هیچ  "قبالً به آن فکر می کردم اما بعداً بیشتر عالقه مند شدم و بیشتر به آن فکر کردم.

نشان دادند که عالقه مند به یادگیری بیشتر  ها آنبرای دوره راهنمایی اشاره نکرد، تقریباً همه  CSبه ثبت نام در کالس های 

 مرتبط باشد. ها آنستند، تا زمانی که این پروژه چیزی باشد که برای در مورد علوم کامپیوتر ه
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 های تأملی با محققان های معلم و یادداشت . مصاحبه1.1

آن  ها آن»ان بسیار جذاب توصیف کردند: آموز دانشدر طول مصاحبه های بعد از واحد، همه معلمان برنامه درسی را برای اکثر 

آموزانشان در وقت آزاد و حتی ناهارشان  )معلم ب(. چند معلم اشاره کردند که دانش« از بچه ها را دوست داشتند. بازخورد عالی

آمدند و شروع  Scratchبندم که احتماالً یک سوم از هر دو کالس بودند که روی  شرط می»خواستند اسکرچ را کاوش کنند: 

کردند. بلوک های اطراف و بنابراین این بزرگترین  ها آنریزی یک بازی جدید کردند و شروع به دستکاری برخی از  به برنامه

خودشان این کار را انجام  ها آندهیم انجام دهند، اگر  ها را وادار کنید کاری را که ما انجام می توانید بچه تعامل است، وقتی می

 )معلم الف(.« را دارید. تو یه چیزی داری. ها آندهند، شما  می

خاص به ویژگی های حسی برنامه نویسی  طور بهخاطرنشان کرد که به نظر می رسد دختران  Aیکی از محققین در کالس 

صدای خود را ضبط کردند و آهنگی ساختند که نمایانگر دوستانشان باشد، که ویژگی های ارائه شده  ها آنعالقه مند هستند. 

حسی و رابطه با همساالن هستند. همچنین  بیشتر درگیر کاوش ویژگی های ها آندر طول درس نبود. به نظر می رسید که 

، محققان حال باایننشسته بودند به اشتراک بگذارند.  ها آنمی خواستند پیشرفت خود را با سایر دخترانی که در کنار  ها آن

های مختلط و فقط دختر، دختران درگیر بودند و اغلب جلسات کدگذاری  همچنین خاطرنشان کردند که در بسیاری از گروه

 کردند. گروهی خود را رهبری می

ان درگیر هستند، معلمان توضیح دادند که آموز دانشوقتی از معلمان خواسته شد توضیح دهند که چرا فکر می کنند 

مثال، معلم  عنوان بهبرانگیخته می شوند.  آموز دانشان معموالً با رایانه و فناوری و همچنین عنصر انتخاب و خالقیت آموز دانش

B  در مثال دیگری، « من فکر می کنم بچه ها فقط عاشق فناوری هستند. و دو، توانایی ایجاد و جنبه تعاملی آن."کرد که بیان

کنم هر زمان که موضوع جدیدی باشد، آن را خواهید  کنم عالقه زیادی وجود داشت. فکر می فکر می»اشاره کرد که  Cمعلم 

رسید که همه تا حدی در  د که در کدام جهت آن را انتخاب کنند. به نظر میانتخابی داشته باشن ها آنداشت. به خصوص اگر 

 «آن شرکت داشتند.

من فکر می کردم که فرهنگ "اشاره کرد که سؤال رانندگی برای واحد تأثیر مثبتی بر فرهنگ کالس درس او داشت:  Dمعلم 

و یکدیگر را می کشند و مشکل را حل می کنند. .  با هم جمع می شوند ها آنکالس تغییر کرده است ... شما فقط دیدید که 

ان در آموز دانشهمچنین اشاره کردند که به نظر می رسد فرهنگ مهربانی بر مهربانی کلی  Cو  Aمعلمان ” پس عالی بود.

 ها آن انآموز دانش، همه معلمان نشان دادند که موضوع ممکن است جذاب یا مرتبط با حال بااین. گذارد میکالس درس تأثیر 

 بخش نبود: آموزان انگیزه توضیح داد که چگونه این موضوع برای همه دانش Dنبوده باشد. معلم 

بیشتر به داستان سرایی و  ها آناینطور نبودند.  ها آنبرخی از دختران واقعاً به ]ایجاد اپلیکیشن[ عالقه داشتند، اما بسیاری از 

فقط نوعی فرهنگ مهربانی است...  ها آنکردم برخی از  ن عالقه نداشتند. فکر میها عالقه داشتند. بعضی از پسرها به آ خلق جن

تری برای انجام چه  انتخاب بزرگ ها آنتوانستم ببینم اگر  دهد که واقعاً وارد آن شوند. می انگیزه کافی نمی ها آناین فقط به 

 «شدند. کاری داشتند، شاید بیشتر وارد آن می

 

 . بحث3

بسیار مهم  CSکم است و مشارکت دختران در سنین پایین در  CSکه مشارکت زنان در  اند کردهن اشاره بسیاری از محققا

، که دختران را از طریق مشکالت قابل اجرا درگیر می اند کرده[. مطالعات اغلب به اهمیت برنامه درسی مربوطه اشاره 13است ]
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[. این مطالعه به دنبال بررسی یک طرح برنامه درسی 13ت دارند ]انتخاب هایی برای نحوه حل آن مشکال ها آنکند، جایی که 

CS آموز محور )یادگیری مبتنی بر مشکل( برای تأثیر بالقوه بر درک و عالقه دختران کالس ششم به  بود که از رویکرد دانش

CS ختران از ( درک د1به ) ها آندهیم زیرا  کرد. ما پیامدهای نتایج را مورد بحث قرار می استفاده میCS ( عالقه به 3و )CS 

 شوند. مربوط می

 

 CS. درک دختران از 3.1

را  CSموثر درک دختران ابتدایی از  طور به تواند میمبتنی بر مشکل  CSاین نتایج نشان می دهد که یک برنامه درسی 

دگذاری مبتنی بر بلوک، و سپس با سازد در ابتدا از طریق یک واحد ک آموزان را قادر می افزایش دهد. این برنامه درسی دانش

بیاموزند. در حالی  CSپردازد، در مورد مفاهیم اساسی  تر که به یک مشکل خاص می در مقیاس بزرگ CSطراحی یک پروژه 

دهد  کند که نشان می در سطح متوسطه اجرا شده است، این تحقیق شواهدی را ارائه می CSکه سایر ابتکارات برنامه درسی 

های مقیاس  نویسی و اجرای پروژه سطح باالتر که شامل طراحی، برنامه CSهای  توانند در فعالیت ابتدایی می آموزان دانش

توانند درک  آموزان ابتدایی می آمیز، معلمان دریافتند که همه دانش های موفقیت تر است، شرکت کنند. عالوه بر ارزیابی بزرگ

را برای پشتیبانی از مشکالت دنیای واقعی به کار ببرند. معلمان  CSین اصول توانند ا نشان دهند و می CSموفقی از مفاهیم 

 مشاهده نکردند. CSهیچ تفاوت آشکاری بین درک پسران و دختران از 

آزمون حفظ  ها را از طریق هر دو پس پیشرفت کردند و این توانایی CS، حتی اگر دختران در درک خود از مفاهیم حال بااین

آموزان وجود داشت. محققان در هر کالس درس همگی مواردی از به  برخی مسائل مرتبط با درک دانشکردند، همچنان 

های جنسیتی مختلط خواسته شد  مثال، در چندین کالس، زمانی که از گروه عنوان بهحاشیه راندن جنسیتی را مشاهده کردند. 

ند. عالوه بر این، محققان مشاهده کردند که وقتی نوبت به پرسیدن کرد های خود را ارائه کنند، معموالً پسران ارائه می تا برنامه

کردند و به سؤاالت پاسخ  رسید، پسرها معموالً سؤاالت را مداخله می های کدنویسی مبتنی بر بلوک می سؤال در طول درس

ر از مردان به محتوای فنی یا دادند. مطالعات دیگر نشان داده اند که بسیاری از مطالعات دیگر نشان می دهند که زنان کمت می

آموزش مهندسی،  PBL[(. در یک مطالعه 04مثال، ] عنوان بهبحث های گروهی در پروژه های مهندسی تیم کمک می کنند )

 ها آنهایشان را خودشان انتخاب کنند.  آموزان اجازه داده شود تا تیم [( توصیه کردند که به دانش08هیرشفیلد و کورتسکی )]

آموزان قبالً با یکدیگر  تر منجر شوند، زیرا دانش توانند به مشارکت و گفتمان متعادل های منتخب می دند که تیمپیشنهاد کر

 رابطه برقرار کرده بودند.

 

 CS. عالقه دختران به 3.2

ند. افزایش ده CSنتایج این مطالعه نشان می دهد که برنامه درسی فضایی را ایجاد می کند که دختران درک خود را از 

کامل موفقیت آمیز نبود. اوالً، اگرچه دختران نشان دادند که از  طور به CS، تالش ما برای افزایش عالقه دختران به حال بااین

 CSدرگیر موضوع استفاده از دانش  ها آنبرند، بیشتر  آموزش بازی کدنویسی مبتنی بر بلوک و فعالیت ایجاد برنامه لذت می

 محرک با تمرکز بر ایجاد فرهنگ مهربانی نبودند. خود برای پرداختن به سؤال

فرهنگ مهربانی را بررسی کنند و تصمیم گرفتند مشکل جذاب  PBLدر تکرار بعدی، معلمان تصمیم گرفتند برنامه درسی 

کنم تا  چگونه می توانم به دیگران کمک"تری را در نظر بگیرند که برای دختران طنین انداز شود. معلمان سوال راهنما را به 
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تغییر دادند؟ تمرکز بیشتر بر سالمت روان و هوش هیجانی. این مشکل همچنین به معلمان  "احساسات خود را تنظیم کنند

عاطفی خود را که برای منطقه اجباری شده بود، ترکیب کنند. -اجازه داد تا بیشتر از برنامه درسی یادگیری اجتماعی

ان بیشتری را درگیر خود کرده آموز دانشکه به نظر می رسد این تغییر کوچک  بازخوردهای اولیه معلمان نشان داده است

 است.

حول حل مسئله  CSتحقیقات قبلی نشان داده است که ترکیب مهارت های حل مسئله و جهت دهی مجدد برنامه های درسی 

[(. این ادغام حل مسئله مرتبط و 14[ ]06[؛ ]8،30مثال، ] عنوان بهبه گسترش مشارکت کمک کند ) تواند میمرتبط و معنادار 

تواند داشته  شود و ارزشی که کار می انجام می CSآموزان از نوع کاری که در  تواند با تغییر درک دانش در دنیای واقعی می

حول مسائل مربوطه و دنیای واقعی متمرکز می شود،  CS[. به عبارت دیگر، وقتی 8،14تر کند ] باشد، مشارکت را گسترده

 و زندگی خود ارتباط برقرار کنند. CSان بیشتری می توانند بین محتوای آموز شدان

آموز  های بیشتر دانش کنیم این است که فعالیت اوج را تغییر دهیم تا امکان انتخاب و گزینه هایی که پیشنهاد می یکی از گزینه

تواند به افزایش  شده می ربیات یادگیری شخصیآموز و تج اند که انتخاب دانش فراهم شود. بسیاری از مطالعات نشان داده

[. این امر به ویژه در مورد جمعیت هایی که کمتر حضور 3،13کمک کند ] CSآموز در کالس درس  مشارکت و موفقیت دانش

ایج و آموز در نت هایی را برای گنجاندن انتخاب بیشتر دانش [. ما قصد داریم با معلمان کار کنیم تا روش33دارند صادق است ]

های تعاملی ارائه کردیم، که قبالً نشان داده بود برای  ها و برنامه ها، بازی هایی را برای داستان ها تعیین کنیم. ما گزینه فعالیت

پذیری بیشتری در انواع  آموزان انعطاف [(. شاید اگر معلمان به دانش34مثال، ] عنوان بهپسران و دختران جذاب هستند )

ای داشته باشند که بر  آموزان ممکن است انگیزه بیشتری برای ایجاد برنامه دادند، دانش کنند اجازه می جاد میهایی که ای برنامه

 همساالنشان تأثیر بگذارد.

کمتر از پسران  توجهی قابل طور به CSان نشان داد که دختران نگرش خود را نسبت به آموز دانشنتایج نظرسنجی نگرش 

وع بیشتر در مصاحبه های دانشجویی نشان داده شد. در حالی که برخی از دختران اظهار داشتند که ارزیابی می کنند. این موض

توضیح دادند که چگونه برخی از  ها آنعالقه مند به شرکت در کالس های علوم کامپیوتر در آینده هستند، بسیاری از 

معموالً تأثیر  CSان از توانایی های خود و تناسب با ان برای علوم کامپیوتر مناسب تر هستند. تصور زنان و دخترآموز دانش

[ پیشنهاد کردند که وقتی دختران 11[. هور و همکاران ]11دارد ] CSبرای دنبال کردن شغل مرتبط با  ها آنزیادی بر تصمیم 

نند. اهمیت را در انتخاب های شغلی آینده خود ببی CSخودکارآمدی باالتری داشتند، احتمال بیشتری داشت که ارتباط 

 3013برای اقدام در سال  CSنیز توسط یان کونی از بنیاد ملی علوم در فراخوان  K-12 CSهای  مشارکت دادن زنان در دوره

روند که با تصورات غلط رایج در  بدون یک دوره محاسباتی جذاب، زنان بدون تجربه به دانشگاه می»مورد تأکید قرار گرفت: 

[، 00« )]یک تالش خسته کننده، عجیب و غریب، مردانه، بدون زمینه اجتماعی و هیچ ارتباطی وانعن بهتضاد باشد. محاسبات 

ان جذاب باشد. آموز دانش(. بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم گزینه های شغلی را بگنجانیم که برای طیف وسیع تری از 11ص 

ویژه دختران، کمک  آموزان، به د به آن توجه شود تا به دانشاین چیزی نبود که قبالً در برنامه درسی گنجانده شده بود، و بای

 شود تا ارتباط علم رایانه را با آینده خود ببینند.

خاص این  طور بهیکی از بهبودهای برنامه ریزی شده برای تکرار بعدی واحد بر همکاری با معلمان متمرکز خواهد شد تا 

کند، هدف قرار دهد. یکی از پیشرفت ها ممکن است ارائه تمرکز بیشتر  شرکت می CSفرضیات را در مورد اینکه چه کسی در 

در طیف گسترده ای از رشته ها و حرفه ها باشد. برای مثال، برنامه درسی کاوش علوم کامپیوتر  CSدر مورد نحوه استفاده از 
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(ECS)  به صراحت برای گسترش مشارکت درCS د در مورد اینکه چه با به چالش کشیدن سوگیری ها و فرضیات موجو

[. شاید ادغام برخی از استراتژی های مورد 18شرکت کند، طراحی شده است ] CSدر  تواند میو چه کسی ن تواند میکسی 

 بتواند در تکرار بعدی این پروژه ادغام شود. ECSاستفاده در برنامه درسی 

 

 . نتیجه گیری6

برنامه درسی یادگیری مبتنی بر مسئله ابتدایی بر درک و عالقه دختران تمرکز این پروژه تحقیقاتی بررسی این بود که چگونه 

 تواند می PBL CS. با تمرکز بر مشکلی که بر فعالیت اجتماعی تأکید داشت، فرض کردیم که گذارد میبه علوم کامپیوتر تأثیر 

داشتند، اما در پایان برنامه  CSی از را برای دختران افزایش دهد. نتایج نشان داد که اگرچه دختران درک کمتر CSعالقه به 

، هنوز عناصری وجود داشتند که موفق نبودند زیرا نگرش دختران حال باایندرسی، دختران و پسران عملکرد مشابهی داشتند. 

 کمتر از پسران بود. توجهی قابل طور بهنسبت به علوم کامپیوتر 

نظر در برنامه درسی برنامه ریزی می کنیم. در طول فرآیند بازنگری  در آینده، ما برای همکاری بیشتر با معلمان برای تجدید

خاص سعی می کنیم به دختران جذاب بپردازیم، به ویژه در مورد اینکه چگونه می توانیم نگرش دختران را  طور بهخود، ما 

آموزان را در پایان برنامه  دانش CSهای نگرش  نسبت به علوم کامپیوتر بهبود دهیم. عالوه بر این، از آنجایی که ما فقط داده

آوری کنیم تا ببینیم آیا نگرش  آوری کردیم، همچنین قصد داریم قبل از شروع برنامه درسی این اطالعات را جمع درسی جمع

 تر بودند(. هنوز از پسران پایین ها آندهد )اگرچه  دختران را افزایش می

تر کردن  های غارتگر برای جذاب های اوج و فعالیت ن موضوع و همچنین فعالیتای برای آزمایش ای برای تکرارهای آتی، ما برنامه

ان محقق شود. وقتی معلمان برنامه آموز دانشبا انتخاب بیشتر  تواند میدخترانمان داریم. ما پیشنهاد می کنیم که این امر 

ایی که این اولین باری بود که این را در کالس های درس خود اجرا می کنند، این آسان تر خواهد شد. از آنج CSدرسی 

های  ها و گزینه شدند، ممکن است برای گسترش انتخاب تر می دادند، چون راحت را آموزش می CSمعلمان این برنامه درسی 

مرتبط خواهد  ها آنبه آینده  CSخواهیم عناصر درسی را بگنجانیم که نشان دهد چگونه  آموز بازتر شوند. ما همچنین می دانش

مرتبط یا مفید  CSنشان دادند که به دلیل انتخاب شغلی مورد نظرشان،  ها آنان دختر، اکثر آموز دانشد. در مصاحبه با بو

احتماالً طیفی از  CSنخواهد بود. این سوء تفاهم باید در سراسر برنامه درسی و در کالس درس به چالش کشیده شود، زیرا 

 تأثیر قرار می دهد. را تحت 1مشاغل و تعامالت اجتماعی جدول 
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 . میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون بر اساس جنسیت.1جدول 

 

 

 نظرسنجی بر اساس جنسیت. های پاسخ. میانگین و انحراف معیار 1جدول 
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