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  122 ات:صفح تعداد    19/5/1394 دفاع: تاریخ  یو روانشناس یتیعلوم ترب :دانشکده

  :چکیده

هـاي نـوین تکنولـوژيباید مورد مطالعه قرار بگیرد نامند؛ یکی از موضوعاتی که می انفجار اطّالعات و تکنولوژي دهۀ کنونی که آن را دهۀ

این پژوهش بررسـی  . هدفدهدیرا کاهش مو آموزش  یادگیريو دقّت  سرعتامروزه عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی  .آموزشی است

بندي با تعامـل جنسـیّت بـود. جامعـۀ مـورد صدا، اشتیاق تحصیلی و بودجه-ساخته) بر یادگیري حروفافزار آموزش الفباي فارسی (محقّقاثر نرم

کـالس انتخـاب  3گیري سـاده ونهل بودند که از میان آنها به روش نمدبیرشهر ا 2ي ناحیه رورشپ موزش وادارة آ آموزان پایۀ اوّلمطالعه، دانش

کـالس اوّل (فـرم  بندي اشتیاق تحصیلیدرجه مقیاس :2 ساخته)،صدا (محقّق_حروف بندي میزان یادگیريدرجه مقیاس: 1ها به کمک شد. داده

با روش آنالیز واریانس مختلط تحلیل گشت و  systateو  spssافزارهاي به کمک نرمو  آوري شدجمع بندي آموزشیفرم بودجه: 3کوتاه)، و 

-افزار بر یادگیري حروفها نشان دادند اثر آموزش با نرمیافتهآزمایشی بود. روش پژوهش از نوع شبه هاي آمار توصیفی تشریح گردید.شاخص

افـزار بـر اشـتیاق تحصـیلی بود. اثر آموزش با نرم 0.08و اثر عامل جنسیّت به تنهایی برابر  0.77برابر  و این اثر در تعامل با جنسیّت 0.86صدا برابر 

بود. شکل نمودار سِري زمانی نیز نشان داد آموزش با  0.43و اثر عامل جنسیّت به تنهایی برابر  0.72و این اثر در تعامل با جنسیّت برابر  0.68برابر 

دهـد و افـزایش را افـزایش مـیصدا -ایج حاکی از آن بود که آموزش الکترونیکی یادگیري حروفنتدي آموزشی اثر دارد. بنافزار بر بودجهنرم

دهد، امّا اثر آن بر پسران بیش از دختـران رونیکی اشتیاق تحصیلی را نیز افزایش میان و پسران یکسان است. آموزش الکتر میان دختریادگیري د

هـاي آموزشـی سـردتري نسـبت بـه ی دختران با وجود آموزش غیرالکترونیکی بیش از پسران بوده و پسـران از محـیطاست؛ یعنی اشتیاق تحصیل

  دهند.دختران برخوردارند و به آموزش الکترونیکی واکنش شدیدتري نشان می

  تیّجنس، یآموزش بنديبودجه ،یلیتحص اقیاشت، صدا_حروف يریادگی: هاواژه کلید
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  :مهمقدّ

  

همچنـان و موضـوعاتی کـه یکـی از  نامند؛می العات و تکنولوژيي انفجار اطّآن را دهه ي کنونی کهدهه در

اسـت هاي نـوین آموزشـی و تکنولوژيی، پرورشی آموزش باید مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد، امورروزه همه

جهان  و یادگیري امريآموزش  د. موضوعنرگیو آموزش مورد استفاده قرار می امر یادگیري جهت تسریع درکه 

در معـرض آن قـرار  د تـا پایـان عمـرتولّاز بدو  نوع بشر تمام افرادمحدود به زمان و مکان نیست و  وشمول است 

ط دولـت (آموزشهاي رسمی و کالسیک آموزش ،هاو یادگیري هادر میان این آموزش .اندگرفته هایی که توسـّ

هـاي سـده د و ازنجایگاه بخصوصی دارکند) سازمان جهانی یونسکو آن را ارزیابی میشود و هر کشور اداره می

یـادگیري الفبـاي  آموزش و ،میاناین در  است وگرفتهانجام  هافراوانی بر روي آن ریزي و مطالعاتگذشته برنامه

 و بـودهدر مجـامع آموزشـیِ رسـمی هر فـرد  آغاز فعّالیتعنوان پایه و مبناي ه بموضوع و ترین پر اهمیّت هر زبان

 ؛افتـدفـاق نمـیاتّ گونه یادگیري بعـدي در مدرسـهآن هیچ دقیق یادگیريآموزش صحیح و ون بدمسلّم است که 

ه ی کـه بایـد مـورد توجّـیهـابنـابراین یکـی از عرصـهتواند از پس وظایف شهروندي خـود برآیـد. حتّی فرد نمی

  است. الفباو یادگیري  آموزش يلهمسأگیرد همین افزون قرار بروز

ه خواهیم شد که یادگیري الفبا در هر زبانی از اصول متوجّ الفبا ي آموزش و یادگیريهنگاهی علمی به مسأل اب

روانشناسـی  گرفتـه از تنشـأل و قواعد ؛ و این اصو(مثالً روش تدریس کل به جزء) کندیکسانی پیروي می نسبتاً

را یادگیري و  آموزشقرار گرفته است تا  ي فراوانهاي گذشته مورد مطالعهو ذهن است که از دهه زبان، شناخت

و  هاي تکنولوژيپیشرفتاین باید گفت که در میان دستاوردهاي انبوه بشري،  .تبدیل نمایدامري سهل الوصول به 

و کـاربردي شـدن مطالعات روانشناسی زبان  ترباعث بکارگیري آساندر دنیاي مدرن بوده است که  رشد فنّاوري

د اصـول کـاربر 2و تعـاملی 1ايچندرسـانهافزارهـاي امروزه استفاده از وسایل و نرم .علمی شده استدستاوردهاي 

هـاي از اواسـط سـال« ص. پیشگفتار) ،1387پور (ذوفن و لطفیي به گفتهده است. کر ترروانشناسی زبان را آسان

-تر مشـاهده مـیها را کمهاي درسی آناند و در اکثر کالسغیر تعاملی از رده خارج شده هاي، اکثر رسانه1990

هـاي آموزشـی یمت، پیدایش روزافـزون برنامـهها، کاهش قهاي شخصی، افزایش قدرت آنکنیم. پیدایش رایانه

از عوامـل  »آموزشی بـراي همگـان عاي از منابتر، پیدایش وب با گنجینهاي با کیفیت بهتر و از همه مهمچندرسانه

است  نیز در این نوشتار به دنبال همین موضوع هستیم و قرار ما. ساز کاربرد اصول روانشناسی زبان بوده استآسان

                                                      

1. Multi-media 
2 . interaction 



 

 “ي فارسیالفبا یآموزشکمکساختهقافزاري محقّ نرميبسته”استفاده از  ري از اصول روانشناسی زبان وگیبا بهره

ت آمـوزش الفبـا بـراي در جهت بهبود کیفیّـهر چند کوچک گامی شود، ي تعاملی شناخته میکه یک رسانه

  برداریم.زبانان فارسی

صدا و همزمانی تعامل  ،هاي آناز ویژگیي که نرم افزاري قرار است که با استفاده از یک بسته دراین مطالعه

بدین صورت که  و در نهایت این بسته را مورد آزمایش قرار دهیم.ببخشیم را بهبود  الفبا یادگیري است، تصویر

میزان یـادگیري آن را بر  گذاري، میزان تأثیرافزار در فضاي واقعی کالسپس از مورد آزمایش قرار دادن نرم

 ي بدسـت آمـدههـابـا تحلیـل دقیـق دادهبندي آموزشی آموزان و بودجهدانش تحصیلی صدا، اشتیاق_حروف

ایـن  بخـش بـودن. امید است که با نتیجهمورد گزارش قرار دهیم، SYSTATEو  SPSSافزار نرم يبوسیله

دبستانی برداشته و باعث و پیشل ابتدایی ي اوّي دورهالفبااهداف آموزش ق امی در جهت تحقّمطالعه بتوانیم گ

  .)1387(سیف،  شویم 1یادگیري در حد تسلّط گیري آموزش وسرعت

                                                      

1 . mastery learning 



 

  

  :بیان مسأله

  

مان و مکان نیست و تمام افراد نـوع بشـر از امري جهان شمول است، محدود به ز موضوع آموزش و یادگیري

هاي رسـمی و ها، آموزشها و یادگیريگیرند. در میان انواع آموزشبدو تولّد تا پایان عمر در معرض آن قرار می

هـا انجـام ریـزي و مطالعـات فراوانـی بـر روي آنهاي گذشـته برنامـهکالسیک جایگاه بخصوصی دارند و از دهه

-قـدیمیارتباطی اسـت و یکـی از  . پیش شرط هر آموزشی وجود حداقل یک ابزار)1391 ،(فردانش استگرفته

زبـان  یرشـد و توسـعه شخصـ لیتسـه زبـان هدف از آمـوزش« است. 1ترین ابزارهاي ارتباطی زبانمدرنترین و 

 به نقـلِ 3. ص ،2004 ت،ی(گالبرا» گذاردمی ریثأتآنان  یاسیو س یاجتماع ،ياحرفه يجنبه ها برآموزان است که 

خلـق و حفـظ ،،آمـوزش زبـان : هدف از  )39. ص، 2011( ي دونالد فاینگفته، و به )36. ص، 2011دونالد فاین، 

بنابر اظهارات الیتبون و  است و ،،دهنده باشدو پاداش ندهزیانگ ،کنندهری، درگکنندهجذب تجربیّات ماندگاري که 

و  ، اسـتعداد، سـبک یـادگیري، انگیـزش، هـوشدگیري زبان تحت تأثیر عواملی چون شخصیّت) یا2006اسپادا (

  ... قرار دارد. اي، اعتقادات یادگیرنده، سن یادگیري وقبیله-نگرش، هویّت قومی

الفبـاي هـر  ، آمـوزش و یـادگیرين زبان است. بنـابراینآشنایی و تسلّط بر الفباي آ پیش شرط استفاده از زبان

به عنوان پایه و مبناي آغاز فعّالیت در مجامع آموزشیِ رسمی است و بدون آموزش صحیح ) 2(زبان نوشتاريزبان 

براي نیل به این مقصود و  . بدیهی است کهافتداتّفاق نمی گونه یادگیري بعدي در مدرسهو یادگیري دقیق آن هیچ

-باز مـی 1950و این دیدگاه به سال  صان استفاده از نرم افزارهاي آموزشی می تواند راهگشا باشدطبق نظر متخصّ

ایـن امکـان را بـراي  هـاي دیجیتـالايچندرسـانه« .)1392 ،کاربرد فنّاوري هاي جدید در آمـوزش ،(ذوفن گردد

خود و بنا به نیازهاي خود از محتـوا  کنترلاند تا بتواند از طریق ترکیبی از صدا و تصاویر با دهیادگیرنده فراهم کر

-آموزان را با این صراحت در یادگیري و مشـکلاستفاده کنند. متخصّصان آموزشی، فرصت درگیر ساختن دانش

یـن بیـان قـدرت رایانـه را در امـر ا ).216 (همـان، ص.» داننـدها مـیايگشایی، از مزایاي بسیار جذّاب چندرسانه

و آنچـه کـه در ایـن هایی که باید مورد توجّه روزافزون قرار بگیـرد بنابراین یکی از عرصه .دهدآموزش نشان می

   .است آموزش الکترونیکیبه کمک  الفباو یادگیري  آموزش همین مسألهپژوهش مورد  توجّه ما خواهد بود 

دهد و اگر جامع و مانع آموزش داده نشود سال تحصیلی را به خود اختصاص میدر مدارس یک آموزش الفبا

                                                      

1 . language 
2 . writing language 



 

- ي عمومی نشان میو تجربهشد؛  خواهد آموزانهاي آتی دانشباعث بروز اختالل در یادگیريمسلّم است که 

 ).Swann، 2013( راهگشا باشندجامع و مانع  آموزشِ سرعت و دقّتد در نتوانمی الکترونیکی هايابزاردهد که 

(مانند کنواخت نبودن تدریس وزان در سال اوّل بسیار باالست، یآمهمچنین از آنجا که میزان شرطی شدن دانش

د در ذهن آنان تعـارض انتومیخط ناموزون و غیریکسان، اُفت تُن صدا، بازخورد شدید و ضعیف و ...) دست

- باعث خلق یکنواختی در تدریس می الکترونیکی آموزشیکمکايي چندرسانهبستهو از آنجا که  ایجاد کند؛

. از آموزان را از تعارض رهایی ببخشـدو ذهن دانش تواند به روند تدریس یکنواختی ببخشدمیشود این ابزار 

طلبد و خستگی زیادي را در اوّل، انرژي زیادي را میي پایههاي پایین، مخصوصاً طرفی دیگر تدریس در پایه

ي انرژي آموزگار تواند باعث افزایش سرعت کار و ذخیرهکمکی می کند که وجود یک ابزارایجاد می آموزگار

به  ي طرح درس ساالنهر زمینهباید اضافه کرد که استفاده از روشهاي سنّتی در تدریس مشکالتی را نیز د شود.

آید یکی آموزش و پرورش به عمل میتوسط بازرسان  درسهاي هایی که از کالسآورد و در بازرسیوجود می

خیر در آن مشاهده آموزشی است که اغلب اوقات تأ بندي ت بودجهوضعیّ ،هاي مورد بررسی و سؤالاز مؤلّفه

م باعـث بـروز عمال امتیـاز منفـی بـه معلّـ. وجود همین تأخیر و اِ)1391فروردین  28، ارتباط شخصی( شودمی

استفاده از شود این است که آیا گردد. نهایتاً سؤالی که در اینجا مطرح میمشکالت دیگري در امر آموزش می

تأثیرگذار باشد و باعث مطابقت زمانبندي  بندي آموزشیودجهتواند در بمی )L-e( 1روشهاي نوین و الکترونیکی

ده از استفاآیا ریزي و تألیف کتب درسی گردد؟ بندي مصوّب دفتر برنامهتدریس معلّمان کالس اوّل با بودجه

ده استفا آیاتواند سرعت و دقّت یادگیري را در کالس اوّل ابتدایی افزایش دهد؟ می روشهاي نوین و الکترونیکی

و ایـن  آموزان به تحصیالت تأثیرگذار باشـد؟تواند در شوق و رغبت دانشمیاز روشهاي نوین و الکترونیکی 

  هایی داشته باشد؟روش نوین و الکترونیکی باید چگونه باشد و چه ویژگی

  :تراهمیّت و ضرو

   

اي خود واقف به اصول کار حرفه دارد و اگر آموزگاراي دریس در کالس درس ابتدایی مشکالت ویژهت

آمـوزان بـا دانش شود. با بروز نخستین مشکل در امر تدریس، یادگیريدر امر آموزش می نباشد دچار اختالل

باشد، یاد نگرفتن یا بدیادگیري می 2زنجیري ،شیکتب آموز ریزي درسیشود. از آنجا که برنامهمشکل مواجه می

پس آموزگار دورة یابد. شود و این زنجیرة معیوب ادامه مییک درس آغازي براي یادنگرفتن دروس بعدي می

                                                      

1 . e-l، electronic learning 
2 . chained 



 

-ابتدایی بایستی به ضرورت کار خود آگاه باشد؛ مخصوصاً آموزگار پایۀ اوّل ابتدایی کـه نخسـتین تجربـۀ دانـش

 ودهد. مشکالتی که یک آموزگار دورة ابتـدایی بـا آن دسـت ز را در حیطۀ یادگیري آموزشگاهی شکل میآمو

  کند عبارت است از:پنجه نرم می

 خستگی ناشی از تدریس دروس با صداي بلند  

 آموزان خستگی ناشی از فراخوانی مُدام دانشADHD براي توجّه به درس  

 در طول دورة تدریس گرفتگی صداي آموزگار  

 در ایجاد محیط غنی آموزشی به دالیل مختلف از جملـه نبـود امکانـات (مخصوصـاً در  ناتوانی آموزگار

  هاي درس روستایی)کالس

 بـه جـاي محـیط  )1مشـارکتیدر ایجاد محیط آموزشی فعّـال (تـدریس فـرد بـه فـرد یـا  ناتوانی آموزگار

  کالسیک و تدریس به روش سخنرانیآموزشی 

 در ایجاد تعمیق تحصیلی به علّت ضیق زمان آموزش ناتوانی آموزگار  

 به علّت تکراري بودن محیط یادگیري و نبود تنوّع در آن آموزان به یادگیريکاهش انگیزة دانش  

 تلفّـظ  یا بروز لغزش زبانی در برخی اوقات که موجب یـادگیريدر برخی آموزگاران  وجود لکنت زبان

  ها] ...)شود (مثالً: [چارشنبه به جاي چَهارشنبه] [خونه به جاي خانه] [بَچّا به جاي بچّهناصحیح می

 توسط آموزگار عدم رعایت یکسان نویسیو یا  خط آموزگارزیبا نبودن دست  

 هاي متنوّع و رنگین دربـارة درس بـه علّـت تجربـۀ تـدریس براي آوردن مثال خالی بودن ذهن آموزگار

  اندك و ...

اي از مشـکالتی اسـت کـه هـر موارد باال که جهت خالصه نمودن کالم از ذکر بقیّۀ آن صرف نظر شد نمونه 

که جهت کاهش این مشکالت تدبیري  دارد ضرورتواجه شود. پس فردي ممکن است در زمان تدریس با آن م

تواند در این راستا گامی ارزشمند بردارد. چرا کـه اوالً در اندیشیده بشود و فرض بر این است که این پژوهش می

بردارد مبادرت  ري را از دوش آموزگارعمل کند و با 2یارمعلّمآموزشی که به عنوان  این پژوهش به طراحی ابزار

این پروژه به  .تا میزان مشکالت ذکر شده را کاهش دهد شده است و ثانیاً این ابزار مورد سنجش قرار گرفته است

کنند پرداخته است. این متغیرها عبارتند از متغیر حیاتی که نقش اساسی را در کالس درس بازي می 3گیري اندازه

. اگـر آموزگـار توانـایی توصـیف دقیـق، تبیـین صـحیح، بندي آموزشیبودجهو  تحصیلی اشتیاق، میزان یادگیري

                                                      

1 . participant 
2 . teacher assistant 



 

توانـد تدریسـی اثـربخش داشـته و بـه اهـداف درست این متغیرها را داشته باشد می کنترلبینی به موقع و پیش

شود مگر با بررسی این متغیرها و ارائۀ راهکار براي تعیین شده دست یابد. این مهم محقّق نمی آموزشی از پیش

شود که با بینی میپیش شود.چیرگی بر این متغیرها و این موضوع همان چیزي است که در این پژوهش دنبال می

  :دهدهمیّت انجام این پروژه را نشان میو این نتایج در واقع ا بخش بودن این پروژه به نتایج زیر دست یابیمنتیجه

  اختیـار آموزگـارپخـش و مکـث آن را در حـین اسـتفاده در  کنترلکه است  افزار تعاملینرموجود 

 .است

  کندعمل می یارافزاري که به عنوان معلّمنرموجود. 

  آمـوزان سرمشـق بدهـد، و تواند بـا تایـپ کـردن بـه دانـشمی ارآموزگ آندر  ي کهافزارنرموجود

 تواند با تایپ کردن قدرت تشخیص و انتخاب حروف را در خود باال ببرد.آموز میدانش

  شود و حضور صدا و تصویر همزمـان تکرار مداوم صدا باعث پُریادگیري می ي که باافزارنرموجود

 شود.ر دهن میباعث تثبیت سریع آن د

  شاگردان و ایجاد انگیزه در آنان. سازيدرگیر آسان شدن 

 ریزي روش صحیح نگارش به خط تحریري؛ یعنی آنچه که متن آموزش اصول نگارش صحیح و پی

 کتاب با آن نوشته شده است.

 ریـزي و تـألیف بندي آموزشی که به صورت مقدماتی توسّط دفتـر برنامـهسرعت بخشیدن به بودجه

 درسی تدارك دیده شده است. کتب

  یعنـی شـنیدن ( اصل آمـوزش زبـان 4پوشش دادنlistening) گفـتن ،(speaking خوانـدن ،(

)reading) و نوشتن (writing.( 

  ي شاگردان فعّـال اي که همهدقیقه از وقت کالس، بگونه 45دقیقه و حد اکثر  20پر کردن حداقل

 باشند.

 آموزان با هدف آموزش غیر مستقیم محتواي درس.سازنده در بین دانش ایجاد رقابتی سالم و 

 در حین تدریس. مصرف کمتر انرژي آموزگار 

 آموزان تمامی حـروف موجـود در سرمشـق را از اي که دانشدادن سرمشق در پایان تدریس (بگونه

 قبل خوانده باشند).

ر برخی مشکالت در کالس درس و ایجاد محیط مفرّح و غنی از بنابر آنچه ذکر شد جهت جلوگیري از تکرا

ي تـأثیر بسـته”دودة کـالس اوّل ابتـدایی بـا عنـوان اي در محنظر آموزشی، اهمیّت و ضرورت دارد که پروژه

بنـدي و بودجـه تحصـیلی ، اشتیاقصدا_حروف یادگیريمیزان لفباي فارسی بر کمک آموزشی ااي چندرسانه



 

  انجام بگیرد و رسالت این پروژه همین است. “آموزشی در تعامل با جنسیّت

  :فاهدا

  

  گر مسیر پژوهشگر در طول فرآیند پروژه بود بدین قرار است:اهداف این پژوهش که هدایت

 صداها.-حروف فارسی بر میزان یادگیريالفبايآموزشیکمکايرسانهي چندآشنایی با تأثیر بسته  

 آموزان.دانش تحصیلی فارسی بر اشتیاقالفبايآموزشیکمکايي چندرسانهآشنایی با تأثیر بسته  

 آموزشـی از  بنـدي فارسـی بـر رعایـت بودجـهالفبـايآموزشیکمکايي چندرسانهآشنایی با تأثیر بسته

  مان.جانب معلّ

  :سؤال و فرضیه

  

  صدا تأثیر دارد._فحرو افزار آموزش الفباي فارسی بر میزان یادگیريتدریس با نرم .1

  تأثیر دارد. تحصیلی فارسی بر اشتیاقافزار آموزش الفباي تدریس با نرم .2

  

  تأثیر دارد؟ بندي آموزشیافزار آموزش الفباي فارسی بر بودجهتدریس با نرمآیا  .1

، بر میزان هوش کنترلآموز و دانش افزار آموزش الفباي فارسی در تعامل با جنسیّتآیا تدریس با نرم .2

  صدا تأثیر دارد؟_فحرو یادگیري

 انگیزه، بر اشتیاقو  کنترلآموز دانش افزار آموزش الفباي فارسی در تعامل با جنسیّتآیا تدریس با نرم .3

  تأثیر دارد؟ تحصیلی

  :متغیّرها

  

شناخته شدند که عبارت بودند  وابستهمورد متغیر  سهر مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. [متغی 8 در این پروژه

مـورد  دو[. ]بندي آموزشی (سـرعت تـدریس)بودجه -3 تحصیلی اشتیاق -2 صدا_حروف میزان یادگیري -1از: 

-اي کمـکي چندرسـانه(الف:آموزش با بسـته تدریس ابزار -1د از: دنکه عبارت بو ندشناخته شد مستقلغیر مت

دو [. ]آمـوزدانـش جنسـیّت -2 الف) يابزار ذکر شدهبه غیر از  ابزاريب: آموزش با هر  ،الفباي فارسیآموزشی 



 

شـناخته  مزاحمیک مورد متغیر [. ]انگیزه -2 هوش -1شناخته شدند که عبارت بودند از:  کنترلمورد متغیر 

  .]روش تدریس  نوع ب -1شدند که عبارت بود از: 

  :تعاریف مفهومی و عملیاتی

  

  اي که باید تعریف مفهومی و عملیاتی شوند به قرار زیر است:وابسته متغیر سه

  صدا_حروف ريمیزان یادگی .1

تعریف براي یادگیري بیان شده  10و بنابراین، حداقل  نظریه در مورد یادگیري 10: حداقل تعریف مفهومی

ترین امّا غنیکند. یف مییادگیري را هر رفتاري که محصول وراثت نباشد تعر )1386گنجی ( براي مثال است.

) 2 ، ص.1387به نقلِ زارع،  1374سیف،  ، ترجمۀ1993، 3و اولسون 2است (هرگنهان 1تعریف یادگیري از کیمبل

یادگیري تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه که در نتیجۀ تمرین تقویت شده «: بدین صورت تعریف شده استکه 

تغییر [وضعیّت قبل و بعد از یادگیري تغییر کرده باشد]  - 1ر اساسی است: عنص 6داراي این تعریف  .»دهدرخ می

بالقوّه [آنچه در محدودة توانایی  -4پایدار [پایداري در طول زمان]  -3رفتار [هر نوع فعالیّت قابل مشاهده]  -2

شی که در مقابل تقویت [پادا -6تمرین [رفتار مشاهده شده تجربی باشد و نتیجۀ وراثت نباشد]  -5آدمی است] 

شـود کـه در تلفّـظ، میـزان صدا به تغییرات نسبتاً پایداري گفته می_حال یادگیري حروف شود].رفتار داده می

هاي دیگر و بازیابی اطالعات، خواندن و نگارش، عملکرد عمومی یادگیري و قدرت تعمیم یادگیري به موقعیّت

  دهد.هاي دیگر رخ میتمییز یادگیري از موقعیّت

بندي میزان درجه مقیاس”با در این پژوهش صدا متغیري است که _حروف : میزان یادگیريعریف عملیاتیت

در این مقیاس  آموزدانشاي که شود و مجموع نمرهگیري میاندازه “صدا کالس اوّل ابتدایی_یادگیري حروف

صفتِ مکنون که نشانگر سازة  6است. این مقیاس صدا در او _فحرودهندة میزان یادگیري کند نشانکسب می

  دهد.مورد سنجش قرار میرا هستند صدا _حروفیادگیري 

  تحصیلی اشتیاق .2
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Abstract: 
 Current decade that it called the explosion of information and technology, One of the issues that should 

be studied educational technologies. Today, the lack of teaching and learning aids to reduce speed and accuracy 

of instraction. The purpose of this study was to evaluate the effect of educational alphabetic multimedia package 

(self-made) on learning letters, students learn urge and teaching plan with intraction of gender. The populition 

was incloude students of the Department of Education District 2 in Ardabil, Of which 3 class sampled by simple 

method. Data were collected using 1: Learning Rating Scale (self-made), 2: Rating Scale learn urge first-class 

education (short form), and 3: Budget form of education. Data, with software spss and systate, analysed by 

analyse of variance (mixed method) method and described by descriptive statistics. finding showed that the effect 

of educational software on learning letters was 0.86, and with interaction of gender was 0.77, and gender factor 

alone was 0.08. The effect of educational software on learn urge was 0.68, and with interaction of gender was 

0.72, and gender factor alone was 0.43. also the time series diagram shows effects of educational software on 

teaching plan. The results indicate that e-learning increases letter-sound learning And increase learning between 

boys and girls alike. E-learning increases learn urge, but its effect on boys more than girls, i.e the girls' learn urge 

is more than boys with nonelectronic education and Boys than girls are the coolest educational environment and 

show more response to e-learning. 
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