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در  و ارائه راهکار یآموزش افزارهاي¬استفاده از نرمنگرش معلمان در    عنوان طرح پژوهشی:

 اه کالس درس آن

 یدکالن سیدمحمد سدکتر محمد نریمانی و   طرح: انهمکار             دکتر مسعود مرادی مجري طرح:

 چکیده:

بت به لمان نسهای درس و تببین تجارب و نگرش معدر کالس یافزارهای آموزشمیزان استفاده از نرم

 وای مهم هولویتافزارهای آموزشی نشان دهنده اثربخشی فرایندهای تدریس و یادگیری بوده و از انرم

، حاضر هدف پژوهش در این راستانظام آموزشی ایران است.  سند تحول بنیادین اساسی مدارس در

. این دباشل میدر مدارس شهر اردبیافزارهای آموزشی استفاده از نرم معلمان نسبت بهواکاوی نگرش 

ست. فته اپژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمّی صورت پذیر

ته، تاریافساخهای کانونی و از طریق ابزار مصاحبه نیمهدر بخش کیفی در قالب روش تحقیق گروه

ه بدرسی  از دیدگاه سرگروه های افزارهای آموزشیسطوح نگرش معلمان نسبت به استفاده از نرم

ش ی پژوهگیری هدفمند انتخاب شده بودند، شناسایی و دسته بندی شدند. در بخش کمّروش نمونه

ی هاساخته دیدگاهیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محققپ -که در قالب روش پژوهش توصیفی

، پسو س گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، گردآورینفر از معلمان که به روش نمونه 361

ش معلمان نسبت به ها نشان داد نگریافته تجزیه و تحلیل شدند. 22spssبا استفاده نرم افزار  هاداده

نوع  ترینبکنندگان، غالافزارهای آموزشی مثبت و در سطح مطلوب بوده است و از نظر مشارکتنرم

فی و ای عاطهنگرش افزارهای آموزشی بوده است و اهمیّتنگرش، نگرش رفتاری معلمان نسبت به نرم

 شناختی در مرتبه بعدی قرار دارد. 

 رینرم افزارهای آموزشی، معلمان، نگرش شناختی، نگرش عاطفی، نگرش رفتا کلمات کلیدي:
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بیان مسألهو  مقدمه 1-1  

سترس دو در  حالت انحصار خارج گردیده ای که آغازشده بر خالف گذشته، تکنولوژی ازدر هزاره

آن  شاهد هایی است کههمگان قرار گرفته است. فناوری اطالعات و جهانی کردن آن از جمله تالش

ندان ر عالقماختیا های جهانی درایم. بنابراین در عصری که اطالعات با استفاده از آخرین پیشرفتبوده

 ر تشدیددر سازمان های آموزشی چون مدرسه این ام. قرار داردآن منجمله سازمان های آموزشی 

 گوناگون هاییتها و خالقطراحی، سازماندهی و استفاده از ایده برای یافته است به طوری که معلمان

وده أثیر نببی ت یها در امر تعلیم و تربیت در برگزیدن نرم افزار های مناسب آموزشو انتخاب بهترین

اخواه نت و خواه در شرف وقوع اس ایران بی فناورانه در آموزش و پرورش، زیرا انقال(1386اند)ذوفن، 

هد ؤثر خواما نیز ی زندگی مهای ما و اصوالً علم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حتی بر نحوهدانسته

 شد. می با یادگیری نیز _ی تدریس و فرایند یاددهی بود. این انقالب در حال شکل دادن به نحوه

ی پایدار به تفکرات جدید، روش های آموزشی متنوع، ، برای رسیدن به توسعه21در قرن

ناسب موزشی رویکردهای آموزشی نو و دیدگاهی متفاوت نسبت به علم و فرهنگ نیاز داریم. تنها آم

ی، های عظیم علمکه بتواند دنیایی امن و سالم را ایجاد و تضمین نموده و درکنار پیشرفت خواهد بود

یق ی پایدار جهانی تشوصنعتی و اجتماعی، همکاری های بین المللی را جهت دستیابی به توسعه

های  ی پایدار نیاز به استفاده اصولی معلمان از نرم. برای دسترسی به توسعه(1382)قورچیان، کند

 این امکانافزارهای متعدد به معلمان استفاده از نرم(. چراکه، 1387، عباسی)است  افزارهای آموزشی

های ارزیابی و ارزشیابی و نیز نیمرخ کالس، ارتباط با والدین، نظم بندیدهد تا دروس، را می

ی این . از آنجا که تمام(1386)رضوی، دناسبی سازماندهی کنهای شخصی خود را به گونه منپرونده

ا توان آنها ریاست و متکالیف قابلیت ذخیره در دیسکت و کامپیوتر را دارد، به راحتی قابل دسترسی 

ر روند دجهت که  افزارهای آموزشی را از آننرمعالوه بر اهمیت فوق،  بنابر نیاز تبدیل و یا به روز کرد.

کنند، باید مورد گیرند و چه نقشی در این زمینه ایفا میآموزان مورد استفاده قرار مییادگیری دانش

م را به نتخاب شوند، مفاهیزشی توسط معلمان درست اافزارهای آموتوجه قرار داد. چنانچه این نرم

درسی از هر نوع که افزارهای کمک دهند. این نرمکنند، ارائه میشکلی که عالقه و انگیزش ایجاد می

  دارند. مهمی باشند از قبیل فیلم متحرک، نوارهای صوتی، نمایش و.. در افزایش عالقه معلمان نقش

تفاده معلمان از نرم افزارهای آموزشی و تأثیر آن بر روی تحقیقات فراوانی در خصوص اس

 یمنی(، ا1382(، یعقوبی و ارزانی)1381فالح )یادگیری انجام یافته است) مانند پژوهش های 

( اما تحلیل نگرش معلمان در ارتباط با نرم افزارهای آموزشی  ( و ...1385(، شبیری و عطاران)1384)

اشته است و وضعیت معلمان در کالس های درس در این خصوص چگونه اینکه چه مزایای یا معایبی د
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بوده است را باید گفت که تاکنون کمتر محققی شاید باشد که سخن باز کرده باشد که در این پژوهش 

 بدان پرداخته خواهد شد.

ارهای از ابز گیرند،معلمان معموالً برای کسانی که باید مواد درسی را یاد بدر نهایت باید گفت که 

آوری پایین مانند گچ، تخته ( با فن1توان به دو طبقه کنند. این ابزارها را میمختلفی استفاده می

آوری باال مانند ضبط صوت، پروژکتور، اسالید، اورهد و ( با فن2برد، پوستر و ... ، سیاه، ماژیک، وایت

افزارهای رممپیوتر و نباال شامل کا آوریمانند آن تقسیم کرد. اما به تازگی ابزارهای آموزشی با فن

تواند ارها میاز دیدگاه تدریس، این گونه ابز(. 1388پشتیبانی می شوند) عسگری، آموزشی پیشرفته 

افزارهای ای شایان کمک کند. نرمبه گونه ،به مدیریت کالس و نیز طرح، ارائه و ارزیابی درس

مان تر و در عین حال با صرف زار جذابباال را بسی سازد تا تمامی مواردکامپیوتری معلم را قادر می

تجربه کاربرد آموزش های  .(1385)ذوفن و لطفی پور، های سنتی انجام دهدکمتری نسبت به روش

می  ی سهیمحواس را در یادگیر چند رسانه ای نشان می دهد اینگونه آموزش ها که بیش از یکی از

گیران یری فرادارد. تحقیقات نشان میدهد که میزان یادگتاثیر بیشتری بر یادگیری فراگیران  کند،

می رسد که  % 75بینند، هم می شنوند و هم در یادگیری شرکت فعال دارند به مرز  زمانی که هم می

ی  کند گیر می است که تنها یکی از حواس درگیر را دریخیلی بیشتر از میزان یادگیری در شیوه ها

قتی ت که وها و نرم افزار های آموزشی بر این فرض استوار اس بنیان استفاده از چند رسانه ای

ی را برا تقابلمفراگیران در یک سیستم آموزشی با محیط تعاملی سر و کار دارند که امکان اثرگذاری 

 .(1382، شبیریدامنه یادگیری وی افزایش می یابد)و فرد فراهم می کند، 

به نظر می رسد تجربیات حرفه موزشی در مدارس، اما عالوه بر اهمیت روزافزون نرم افزارهای آ

فردا باید رویکردی نو و  معلمان برخی معلمان نرم افزار های آموزشی را خطری می دانند که ای

رم ن بنابر این آن چه گفته شد .آنان را برای کار خود تهدید می کند پیدا کنند ۀجدید دربار دیدگاهی

ثر مستلزم برخورداری از مجموعه ای از ؤم ۀمند است ولی استفادافزار های آموزشی ابزاری بسیار ارزش

معلمان و دیگر اقشار جامعه چالش آن در  مهارت ها است. معرفی سطوح و مهارت های مختلف به

کاربرد فناوری به سرعت یادگیری آن در حال  بسیار بزرگی ایجاد می کند به خصوص در زمانی که

تحول و دگرگونی  ،ثر نرم افزار های آموزشی در مدارسؤالزمه تلفیق م . پسرشد و توسعه است

. شاید بتوان نرم افزار های آموزشی را کاتالیزوری در نظر گرفت را ایجاد خواهند نمود فرهنگ مدرسه

یاد گیری را فعال می کند و موجب تغییر در کالس های  -که شیوه های تفکر در مورد یاد دهی 

. بنابراین سئوال اساسی پژوهش اینست که معلمان چه می شود لمان از آنها و استفاده مع درس

نگرشی نسبت به نرم افزارهای آموزشی در کالسهایشان دارند و چگونه می توان این روند را از لحاظ 
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شناختی، عاطفی و رفتاری ارتقاء داد تا بر این اساس راهکارهای مناسب را در کالس درس آنها توسعه 

 بخشید.

 

 ضرورت انجام طرح 1-2

 و تیترب و میلو  تع یمختلف زندگ یآن بر جنبه ها ریو تاث یروزافزون فناور شرفتیبا توجه به پ

ه بتفات آموزش و پرورش در برنامه توسعه پنجم که ضرورت ال دیجد یها استیبا توجه به س زین

از  یغن یا جموعهرا متذکر شده است مواجه با م یآموزش یاطالعات و استفاده از نرم افزار ها یفناور

توجه ت فوق من نکابود. با در نظر گرفت میو محتوا خواه یاز جهت نرم افزار ریاما فق ینظر سخت افزار

ه توجه ب . بابود میو استفاده مناسب معلمان از آن خواه ینرم افزار یو ارائه محتوا دیضرورت تول

 در یقیقه تحک میامر ما بر آن شد نیو عدم توجه معلمان به ا یوزشاستفاده از نرم افزار آم تیاهم

د یت موجووضع تا میرا انجام ده ینرم افزار آموزش استفاده از نگرش معلمان نسبت به ارزیابی خصوص

 .در این ارتباط بهبود بخشیده باشیم

ر ایون سوند ( قابل دفاع می باشد. چوون د1-1بر اساس سند تحول بنیادین)فصل سوم و راهکار 

جوه بوه با تو ار؛یدر سطح مع یآموزش ی هایاز فناوری معلمان برخوردارمطابق فصل سوم سند میزان 

 1-1ر راهکار دباید اعمال شود که  اطالعات و ارتباطات( ی)شبکه مل یریادگی یهامنابع و رسانه فیط

کالن بایود  اهداف یدر راستا یتیو ترب یآموزش نینو یهایو فناور زاتیاز تجه یریگبهرهسند تحول 

 عملیاتی شود.

بیل هر اردبر اساس نتایج این طرح پژوهشی، می توان وضعیت موجود را در مدارس شبنابراین، 

فاده در است موثر شناسایی نمود و بر این مبنا که نتایج کار ارزیابی بهبود است به ارائه راهکارهای

 خی ازس را شاهد گردیم چون بر اساس نظرات برمعلمان از نرم افزارهای آموزشی در کالس در

ر وبی دخمعلمان و کارشناسان فناوری ادارت آموزش و پرورش شهر اردبیل اکثر معلمان دیدگاه 

باید دید که نگرش معلمان نسبت به   استفاده از نرم افزارهای آموزشی در کالس درس را ندارند.

ن درس چگونه است تا بر این مبنا بتوااستفاده از نرم افزارهاي آموزشی در کالس هاي 

 راهکارهایی را در جهت بهبود نگرش اعمال نمود تا امکان کاربست به وقوع بپیوندد.
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 اهداف پژوهش 1-3

ان شناسایی شاخص های نگرشی معلمان در استفاده از نرم افزارهوای آموزشوی از نظور معلمو -

 خبره

  یآموزش یمعلمان نسبت به استفاده از نرم افزار ها ینگرش شناختتعیین وضعیت  -

 یآموزش یمعلمان نسبت به استفاده از نرم افزار ها یعاطف نگرشتعیین وضعیت  -

  یآموزش یمعلمان نسبت به استفاده از نرم افزار ها یرفتار نگرشتعیین وضعیت  -

  تیاهم به لحاظ درجهفوق  ینگرش هابندی  تیاولو -

 نگرش ها در معلمان  یدر جهت ارتقا اجرایی ییراهکارهاتعیین  -

 سواالت پژوهش 1-4

ره شاخص های نگرش های معلمان در استفاده از نرم افزارهای آموزشی از نظور معلموان خبو -

 کدامند؟

 ی چگونه است؟آموزش یمعلمان نسبت به استفاده از نرم افزار های شناختنگرش  -

 ی چگونه است؟آموزش یافزار هامعلمان نسبت به استفاده از نرم نگرش عاطفی  -

 ی چگونه است؟آموزش یمعلمان نسبت به استفاده از نرم افزار هانگرش رفتاری  -

 کدامیک از نگرش های فوق از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است؟ -

 چه راهکارهایی را می توان در جهت ارتقای نگرش ها در معلمان پیشنهاد داد؟ -

 

 تیتعاریف مفهومی و عملیا 1-5

 تعریف مفهومی 1-5-1

 نرم افزار آموزشی چیست؟

نرم افزار آموزشی به منظور افزایش دانش یادگیرندگان طراحی شده است و زمانی که تجربه ای 

مثبت در این زمینه کسب می کنند در حقیقت آنها را برای یادگیری تشویق می نماید. برنامه های نرم 

ایج خوبی را به وجود می آورند و می تواند پیشرفت را در افزار آموزشی منحصر به فرد هستند و نت

توانایی علمی دانش آموز نشان دهد. بهترین روش برای دستیابی به نرم افزار شناخت مثبتی است که 

 .(2008، 1)روتون، هنسی و دینی کاربر نظریه ها و تفسیرهای مثبتی را انجام داده است

                                                 
1 . Ruthven, K., Hennessy, S., & Deaney, R. 
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کند تا که شخص را پیشاپیش آماده می هاییهیجان و هاباور عبارت است از ترکیبی از نگرش نگرش:

 را اشیا از ارزیابی هانگرش. کند نگاه منفی یا مثبت ۀبه شیوهای مختلف به دیگران، اشیا و گروه

) گیرندآینده را بر عهده می رفتارهای نی یا هدایت اعمال یابی پیش نتیجه در و کنندمی خالصه

آید که های شخصی نسبت به شرایط مختلف پدید میفرد از تجربهنگرش هر  (.1395گنجی، 

کننده نوع رفتار فرد به باشد و همچنین تعیینکننده دیدگاه فرد به جهان هستی و خود میتعیین

باشد که با مطالعه، کسب آگهی و تمرین قابل تغییر از حالت منفی به مثبت شرایط مختلف می

 .باشدمی

هایی که ما به هر شناختی نگرش به اجزایی مانند باورها، افکار و ویژگیبخش   :1نگرش شناختی

شود. بسیاری از مواقع، ویژگی که هر فرد به یک موضوع نسبت دهیم تقسیم میموضوعی نسبت می

 .شوددهد به مثبت و منفی تقسیم میمی

ز نگرش ما احساسات یا عواطفی که نسبت به یک موضوع دارید به این بخش ا :2نگرش عاطفی

 دهند. های مختلف، نگرش را تحت تأثیر قرار میهای عاطفی به شیوهمربوط است. واکنش

بخش رفتاری نگرش به رفتارهای گذشته و همچنین تجربیات در مورد یک موضوع  :3نگرش رفتاري

، ) گنجیمرتبط است. ممکن است افراد نگرش فعلی خود را از رفتار قبلی خود برداشت نموده باشند

1395.) 

 تعریف عملیاتی 1-5-2

ا که ب در بخش کیفی منظور از شاخص های نگرشی نسبت به بهره مندی از نرم افزارهای آموزشی

لمان مع شناختی و عاطفی و رفتاریهای شاخص مصاحبه از طریق گروه های کانونی مشخص گردید

    بوده است. افزارهای آموزشیدر استفاده از نرم

بخش  رسشنامه محقق ساخته استحصال شده ازیدر بخش کمی نیز منظور از این شاخص های گویه 

 کیفی بوده است.

 

                                                 
1 . Cognitive attitude 
2 . Emotional attitude 
3 . Behavioral attitude 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 مبانی نظری پژوهش 1-6

 مقدمه 1-6-1

 ؟هد کردچگونه نرم افزار آموزشی به یادگیری دانش آموزان کمک خوادر ابتدای بحث اینکه 

 متخصصان این حوزه نظرات مختلفی داشته اند :

 افزار تجربه مثبتی را به وجود می آورد که دانش آموزان از آن لذت می برند. نرم

 نرم افزار سطح چالش را در توانایی های مستقل یادگیرنده هماهنگ می سازد.

 برنامه به یادگیرنده اجازه می دهد حرکت خود را کنترل نماید.

 می کنند. دانش آموزان نتایج مثبت و پیشرفت هایی را در کار خود مشاهده

دی را ن مجدنتیجه گیری تجربه ای است که دانش آموزان را برای یادگیری تشویق می کند و اطمینا

مشکل  عهده ی یز ازبه وجود می آورد که می توانند این برنامه را انجام دهند و به آن دست یابند. و ن

ید که نگرش دبر همین مبنا باید  (.2008  و دیگران، )روتونخود بر می آیند و آن را حل می کنند

 فتاریرمعلمان در این ارتباط چیست که محققان به دنبال بررسی نگرش های شناختی، عاطفی و 

اده قرار د سنجش معلمان ابتدایی را نسبت به استفاده دانش آموزان از نرم افزارهای آموزشی را مورد

 هکارهایی را ارائه دهند.اند تا بر اساس این نگرش ها و ارزیابی آن بتوانند را

 

 یادگیری برنامه های نرم افزار آموزشی بنیان های فکری ارزش 1-6-2

امروزه بیش تر برنامه ها شامل نرم افزار آموزشی می باشند. اما در حقیقت آنها تنها بازی هایی 

متأسفانه هستند که از ارزش و هنر تفریحی باالیی برخوردارند اما ارزش آموزشی آنها پایین است. 

بیشتر فعالیت های درسی به بازی و سرگرمی دسته بندی شده است با این حال دانش آموزان معموالً 

روی بازی هایی تمرکز دارند که مربوط به اصول دروس می باشند و آن را مورد استفاده قرار می 

جمله تئوری های دهند. نرم افزار آموزشی یک بازی نیست بلکه تالش می کند تا بر روی مطالبی از 

 .(2015، 1)باکر و اوکامپاقبنیادی دروس، مفاهیم و فعالیت های تمرینی متمرکز شود

 تفاوت یادگیری با نرم افزار آموزشی و یادگیری در کالس درس 1-6-2-1

یک رایانه جایگزین یادگیری در کالس درس نیست. هر چند که نرم افزار آموزشی مزیت های خاص 

آموزان می توانند آن را در وقت دل خواه خود استفاده نمایند. نرم افزار تقویت خود را دارد دانش 

                                                 
1 . Baker, R., & Ocumpaugh, J. 
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پایداری را ارائه می دهد تا احساس مثبت بودن خود، در دانش آموزان ایجاد شود. و به آنها کمک می 

 کند تا احساس خوبی را از یادگیری داشته باشند. و نیز توانایی دیدن پیشرفت خودشان را دارند و می

 (.2015)باکر و اوکامپاق ، توانند به طور مستقل کار کنند

 هماهنگ سازی نرم افزار آموزشی با سطح چالش یادگیرنده 1-6-2-2

انش تلف دچاش های موجود در نرم افزار، برنامه های مناسبی برای سطوح، سنین و مهارت های مخ

وه ه عالرجه بندی شده اند. بآموزان فراهم می کنند. نرم افزارها برای فواصل سنی شش سال د

یرنده لش یادگو چا پارامترهای دیگر در نرم افزارهای آموزشی می توانند باعث بهبود بیشتر برنامه شده

 می را باال موزانآرا تنظیم نماید. همچنین پیشرفت در مهارت و دانش نرم افزار آموزشی توانایی دانش 

 (.2015 ،)باکر و اوکامپاق یادگیری می افزاید برد و صبر و بردباری آنها را در فهم و دانش

 

 یادگیری دانش آموز توسط نرم افزار آموزشی چگونه اندازه گیری می شود؟ 1-6-3

فزارها اد. نرم هستن معلمان و اولیاء به استفاده از نرم افزارهای آموزشی توسط دانش آموزان عالقه مند

نشان  . و نیزدارند ها، پیشینه ها و گرایش ها را در برگزارش گسترده ای پیرامون نتایج کامل میانگین 

یزان مهد و می دهند که هر کاربر چه فعالیت ها و تمرین هایی را به منظور یادگیری انجام می د

 مهارت و تخصص شان را در هر سطح به نمایش می گذارد.

 

 مراحل ارزشیابی از نرم افزارهای آموزشی 1-6-3-1

ه مورد جنب 2 مراحل ارزشیابی از نرم افزارهای آموزشی پرداخته شده که ازدر این قسمت به توضیح 

 توجه قرار گرفته است:

 از جنبه آموزشی

 (.2014، 1)اسپکتور و دیگراناز نظر مهندسی نرم افزار

حل امل مراکوضیح تبا توجه به این که در این کتاب ارزشیابی آموزشی نرم افزار مورد نظر می باشد به 

 از دید آموزشی پرداخته شده است.ارزشیابی 

 

                                                 
1 . Spector, J. M., Merrill, M. D., Elen, J., & Bishop, M. J. 
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 مراحل ارزشیابی از نظر آموزشی 1-6-3-2

ع آوری فی جمبه طور کلی صرف نظر از این که چه چیز مورد ارزشیابی قرار می گیرد، اطالعات مختل

اساسی  رایندمی شود. مالک های مختلفی به کار می رود و تصمیم های مختلفی اتخاذ می شود، اما ف

از یک  موزان،آهمواره یکسان است. اصول و مراحل اساسی کار ارزشیابی، از یادگیری دانش ارزشیابی 

 می کند.وتی ندوره آموزشی، از یک پروژه علمی، از نرم افزارهای آموزشی و نظایر این ها هیچ تفا

وزشی آمرهای افزا لذا با توجه به این مسئله، اصولی که در این جا ذکر می گردد، در ارزشیابی از نرم

این مراحل  لذا در این قسمت به توضیح هر یک از (.2014،  گرانی)اسپکتور و دنیز رعایت می شود

 پرداخته می شود.

 

 مرحله ی طراحی 1-6-3-2-1

 ت:شامل تصمیم در مورد فعالیت هایی است که باید انجام گیرند، که شامل موارد زیر اس

 تحلیل موفقیت -الف

ین اگر در ارزشیابی آموزشی تحلیل آن موقعیت آموزشی است. به بیان دیاولین گام در طرح ریزی 

ین ی، در اور کلمرحله بایستی به جمع آوری اطالعات و سوابق آن و تعیین موانع موجود پرداخت. به ط

ای ههدف  مرحله تشخیص موانع و محدودیت ها و برآورد واقع بینانه ای از امکانات برای تعیین

 ست.ارزشیابی ضروری ا

 تعیین و توصیف هدف ها -ب

دف حقق هبه طور کلی هدف ها به فعالیت های بعدی ارزشیابی جهت می دهند و در نهایت میزان ت

الک اید مبها در ارزشیابی سنجیده می شود. بر این اساس، هدف ها بایستی درست انتخاب شوند و 

 ر هدفدشخص، رعایت اعتدال های انتخاب اهداف مثل: قابل حصول بودن، داشتن مالک دستیابی م

 وند.ابی شها، ربط داشتن، اندازه پذیر بودن و سایر ویژگی های مطلوب هدف های آموزشی، ارزشی

 وصیف پیش نیازها و یا رفتارهاي وروديت -پ

ی دف هارفتارهای ورودی همان پیش نیازهایی هستند که دانش آموز قبل از شروع به یادگیری ه

ین اگیری  کرده باشد. آموزش و ارزشیابی درست مستلزم توصیف و اندازهجدید باید آنها را کسب 

 یری پیشگدازه پیش نیازها است. به طور کلی آموزش و ارزشیابی نظام دار مستلزم تهیه، تدوین و ان

 نیازها )یا رفتارهای ورودی( دانش آموزان است.

 و تولید وسایل اندازه گیري انتخاب -ت
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ل و وزشی جمع آوری اطالعات است و برای جمع آوری اطالعات وسایالزمه ی هر ارزشیابی آم

خصص، تیازمند که ن ابزارهایی الزم است. اگر وسایل و ابزار موجود نباشند، بایستی آنها را تهیه نمود

 ه آزمونز تهیادقت و صالحیت خاص است. به این ترتیب بایستی تهیه ابزار اندازه گیری را، به غیر 

 یلی کالس خود معلمان، به متخصص واگذار نمود.های پیشرفت تحص

 توصیف راهبردها -ث

. ی رودراهبرد، فعالیت یا تدبیری است که به منظور کمک به تحقق هدف های برنامه به کار م

نه ی چگونخستین تصمیم راهبرد این است که تعیین شود توالی ادامه و ترتیب موضوع های آموزش

 باید باشد.

ی دف هاهه موضوع ها نباید به صورت تصادفی باشد. برای مشخص کردن ترتیب مسلماً ترتیب ارائ

 آموزشی می توان از دو طریق استفاده نمود:

 تحلیل تکلیف

 بازنگری مطالب

 انتخاب طرح پژوهشی -ج

گر اثالً گاهی ممکن است که ارزشیاب آموزشی بخواهد و یا نیازمند به اجرای پژوهش باشد. م

یند یک فرا یازمندتفاوت بین دو برنامه درسی یا آموزشی را در دو گروه مقایسه کند نارزشیاب بخواهد 

 پژوهشی است.

 تدارک یک برنامه زمان بندي -چ

ریان جی از ادر ارزشیابی آموزشی تهیه و تدارک یک برنامه زمان بندی که برآورد واقع بینانه 

رد ی در موی اصلندی، فهرست کلیه برنامه هاپیشرفت کار ارائه دهد، الزم است. در یک برنامه زمان ب

 هر اقدام و پیشنهاد زمان شروع و خاتمه آن مشخص است.

 

 مرحله فرایندی یا اجرایی  1-6-3-2-2

ام ه اقدبدومین مرحله ی ارزشیابی مرحله ی فرآیندی است. در این مرحله تصمیم های مربوط 

 قدم های زیر است:های عملی یا اجرائی گرفته می شود. این مرحله شامل 

 الف( اجرای پیش آزمون

 ب( اجرای آزمون رفتار ورودی

 پ( سنجش مناسب بودن هدف ها
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 ت( جمع آوری اطالعات به صورت داده ای

 ث( تحلیل اثربخشی استراتژی ها

 مرحله ی فراورده ای یا تولیدی 1-6-3-2-3

 یر است:زوارد ین مرحله شامل مبعضی از متخصصان این مرحله را ارزشیابی تراکمی نام نهاده اند. ا

 مع آوري داده هاي مربوط به بازده هاي پیش بینی نشدهج -الف

ی محلیل در این مرحله نتایج غیر قابل پیش بینی مثل هدف های ظهور کننده نیز جمع آوری و ت

 شود.

 وري داده هاي مربوط به هدف هاآجمع  -ب

 یافته اند؟هدف های از پیش تعیین شده تا چه اندازه تحقق 

 حلیل و تفسیر داده هاي مربوط به هدف هات -پ

ونه ای به گ به منظور به دست آوردن پاسخ های مربوط به پرسش های ارزشیابی، اطالعات حاصل باید

 مناسب مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد.

 تهیه گزارش -ت

زشیابی ی ارفعالیت ها در این مرحله تهیه گزارش نهایی که در آن هدف ها، روش ها و بازده های

امه ا و برنهروژه منظور شده باشد، نیز الزم است. با توجه به مراحل ذکر شده که برای ارزشیابی از پ

ی آنها م بودن های آموزشی باید رعایت شوند، در ارزشیابی از نرم افزارهای آموزشی از جهت آموزشی

 توان با توجه به این مراحل عمل ارزشیابی را انجام داد.

 

دیدگاهی عملی به ارزشیابی از نرم افزارهای آموزشی و زیرساخت های  1-6-3-3

 آنها
تولید کنندگان و ارزیابان نرم افزارهای آموزشی، هنگام بررسی نرم افزار، اغلب یا به ظاهر نرم افزار 

افزار، این )دیدگاه طراح( اهمیت می دهند و یا به کارآیی آن )دیدگاه معلم(. ولی میزان اثرگذاری نرم 

که دانش آموزان چه چیزی را به چه میزان باید بیاموزند )دیدگاه دانش آموزان( از توجه کمی 

برخوردار می شود. دیدگاه فنی، نوع سیستم عامل مورد نیاز برای اجرای نرم افزار، اغلب در کارآیی 

عملکرد و کارآیی مورد  آموزشی نرم افزار بیهوده محسوب می شود. همین طور، ارزیابان نرم افزارها،

نیاز برای مدیریت آموزش و ارزیابی یادگیرندگان به عنوان بخشی از راه حل کامل آموزش )دیدگاه 
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، 1)گرابینگرمدیریتی، که باید بخشی از دیدگاه معلم، محسوب شود( را به ندرت در نظر می گیرند

1996.)  

 فت:ظر گرنچهار زیر ساخت گان در  در ارزشیابی از نرم افزار آموزشی، باید آن را به صورت

 زیرساخت گان فنی نرم افزار

 زیرساخت گان آموزشی

 زیرساخت گان محتوا و اطالعات

 زیرساخت گان مدیریت و ارزیابی آموزشی.

یک روش متعادل ارزیابی نرم افزار، باید هر چهار زیرساخت گان فوق و تعامل ها و همکاری های 

  (.1996، 2)هاکینینبررسی کندآنها را نسبت به یکدیگر، 

 

 انواع زیرساخت گان های نرم افزارهای آموزشی 1-6-4

ورت صعالوه بر زیرساخت گان های مالک عمومی، مالک های خاص کیفی دیگری هم هستند که به 

ای فزارهافردی و جمعی، در هر نوع به کار می روند. چالش اصلی برنامه های درسی، تلفیق نرم 

 ف هستندر ضعیاز نظر ظاهری بسیار جذاب و زیبا، ولی از نظر کیفیت و محتوا، بسیا آموزشی است که

ست ا ننکته مهم ای که آماده سازی برای ارزیابی در آنها وجود ندارد، و یا خیلی کم و محدود می باشد.

فتگی و یا ه نه یاروزا که ارزیابی هر نرم افزار آموزشی به خاطر طبیعت متغیر این نرم افزارها و تغییرات

ی، ریشبقل از ؛ به ن2000آی احمد، ساالنه اطالعات موجود در آنها بسیار متغیر و ناپایدار است )

 ورده شده اند.آ 1-1(. این زیرساخت گان های تشکیل دهنده نرم افزارهای آموزشی در جدول 1382

 

 (. زیرساخت گان های تشکیل دهنده نرم افزارهای آموزشی1-1جدول 

 فنی

فرضیه ها و  شامل: سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای اجرای نرم افزار و رابط کابر، کهمحیط 

توان کلی،  پیش نیازهایی درباره نوع رایانه، نمایش، قطعات جنبی، سیستم عامل، طریقه اتصال،

و  گیارکشتکارایی، اعتبار و قابلیت کنش دو سویه و همچنین شامل فرضیه هایی درباره دانش، ک

 اهداف یادگیرندگان است.

                                                 
1 . Grabinger 

2 . Hakkinen 
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 آموزشی
ی ضیه هایل: فرطریقه تعامل مورد نظر معلمان و دانش آموزان با نرم افزار هنگام یادگیری که شام

 درباره نقش و ویژگی های معلمان و دانش آموزان، طبیعت دانش و یادگیری است.

محتوا و 

 اطالعات

امل: ی که شنحوه عمل فراهم شده برای یادگیراطالعات، مفاهیم، مبانی، اصول و دانش مربوط به 

وانایی تنش و فرضیه هایی درباره اهداف معلمان و دانش آموزان، ساختار دانش، برنامه درسی و دا

 های پیشین یادگیرندگان است.

مدیریت و 

ارزیابی 

 آموزشی

یری در یادگ طریقه به کارگیری و گزارش اطالعات درباره دانش آموزان و مدرسان، طریقه ارزیابی

وجود العات میه اطزمان و بعد از وقوع آموزش، طریقه اتخاذ تصمیم ها و پشتیبانی از قدم بعدی بر پا

و  ، نقشکه شامل فرضیه هایی درباره اندازه گیری، ساختار برنامه درسی، محیط های یادگیری

موزان، نش آمان، دانیازهای کلیه سهام داران فرایند تدریس و یادگیری است که عبارتند از: معل

 مدیران، والدین و افراد جامعه.

 

رتبط ما هم ببرای ایجاد یک سامانه موثر برای یادگیری، زیرساخت گان های تشکیل دهنده باید 

امانه کل س بوده و یکدیگر را پشتیبانی کنند. با فقدان یا ضعف هر یک از زیرساخت گان های فوق

 یرساختزهنگام بررسی یک سامانه یادگیری باید هر چهار یادگیری دچار ضعف اساسی خواهد شد. 

 امانهسگان را خوب بررسی نمود. ضعف های چشم گیر در هر زیرساخت گان، باعث می شود که کل 

ر ناسب، هزار ماز اعتبار ساقط شود. در مجموع، با ترکیب زیرساخت گان ها با مالک های نوع نرم اف

ثرگذاری برای ا گاه راباید بررسی کنیم. این ارزشیابی، کامل ترین دیدنرم افزار را از پنج جنبه ی کلی، 

 احتمالی کاربست نرم افزار، در اختیار ما قرار خواهد داد.

ادگیری ( چهار زیر ساخت گان برای سامانه های ی1382؛ به نقل از شبیری، 2000آی احمد )

 تعریف کرده که عبارتند از:

 

 فزارزیرساخت گان فنی نرم ا 1-6-4-1

هماهنگی و هم خوانی نرم افزار با سخت افزار مربوطه و دسترسی به سخت افزار مناسب برای 

اجرای نرم افزار آموزشی مورد نظر یکی از ارکان اجرای درست نرم افزارهای آموزشی است. اسلون و 

دارد، و وابستگی گسترده ای بین سخت افزار و نرم افزار آموزشی وجود »( می گویند 1989دیگران )

بنابراین قطعات سخت افزاری «. سخت افزار نامناسب باعث عدم اجرای برنامه آموزشی خواهد شد
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مناسب مثل: سیستم عامل، سخت افزارها و نرم افزارهای شبکه و قطعات جانبی متصل به شبکه یا هر 

 ایستگاه، باید حتماً سالم و آماده باشد.

ول باید نرم افزار آموزشی مورد نظر را انتخاب کرده و برای نصب نرم افزار روی دستگاه جدید، ا

سپس سخت افزار و سیستم عامل مورد نیاز برای اجرای آن را انتخاب و برای کاربرد نرم افزار در 

دستگاه موجود، باید احتیاجات فنی آن را )که اغلب، مشخصات حداقلی سیستم عامل نامیده می 

رم افزاری که با سخت افزار و سیستم عامل موجود سازگار است شود( را بررسی و سپس انتخاب را به ن

محدود کرده و یا باید سخت افزار و سیستم عامل را متناسب با نرم افزارهای دیگر ارتقاء داد 

 (. 1996، 1)شنیدرمن

 

 احتیاجات فنی نرم افزارهای آموزشی. 1-6-4-1-1

 : سیستم عامل

م ا سیستعامل )معموالً نسخه مناسبی از ویندوز یبرای دستگاه های رومیزی خانگی، سیستم 

رایج ترین  عامل مکینتاش(. برای خیلی از نرم افزارهای اینترنتی، سازگاری جستجوگر، مهم است.

وع نخود  جستجوگرها، اینترنت اکسپلورر مایکروسافت و نت اسکیپ هستند. حتماً نسخه را مانند

یا نه  ی کندمکه نرم افزار، چیزی به جستجوگر اضافه  سامان، در نظر بگیرید. همچنین مطمئن شوید

، اینترنتی نامیده می شوند(. بعضی از سامانه های امنیت« کوکی»و « پالگ این»)این اضافه ها، 

 سیاست هایی دارند که این اضافات را محدود و یا غیر ممکن می سازند.

 : توان پردازش

ل داده ها در رایانه ، سرعت انتقاIIIمی شود مثل پنتیوم این توان در ابتدا با نوع پردازنده، تعریف 

 مگابایت(. 64مگاهرتز(، و حجم حافظه تصادفی ) 300)

 :هماهنگی قطعات جنبی مورد نیاز

وع و نکه شامل سرعت دستگاه سی دی خوان، نوع کارت صدا، توانایی های دیداری دستگاه، 

 سرعت چاپگر و ... می شود.

 :اننیاز براي خود نرم افزار و داده هاي احتمالی یادگیرندگفضاي ذخیره سازي مورد 

روی  فضای این فضا می تواند روی حافظه دستگاه یادگیرندگان باشد و همچنین می تواند شامل

 .ی شودمسرور شبکه یا سرور اصلی اینترنت باشد. این فضا برحسب مگابایت یا گیگابایت بیان 

                                                 
1 . Shneiderman 
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 :ظرفیت شبکه

یزان م( شامل تعداد ایستگاه های متصل، سرعت شبکه و حداکثر LANبرای شبکه های محلی )

د هم هستنموامل انتقال داده )برحسب مگابایت در ثانیه( می باشد. برای اتصال های اینترنتی، این ع

ر بم است. یز مهنولی تعیین اعتبار ارتباط واقعی و میزان انتقال داده )برحسب کیلوبایت در ثانیه( 

 ، تأکیده استعی در طول روزهای هفته و ساعت های روز که نرم افزار، مورد استفاداندازه های واق

 کنید.

 :راحتی نصب و تنظیم نرم افزار

تیار شما نی در اخراد فبرای نصب نرم افزار باید یا خودتان زمان و توانایی فنی را داشته باشید یا اف

 حد صفر یا در که نیازشان به نصب خیلی کمباشند. یک مزیت عمده نرم افزارهای اینترنتی، این است 

 د.ه کنناست. تهیه کنندگان نرم افزار، می توانند خدمات نصب را در ازاء هزینه اضافی ارائ

 :پشتیبانی فنی

روری ضفزار وجود پشتیبان فنی چه هنگام نصب اولیه و چه در طول مدت زمان استفاده از نرم ا

 . از دری شود، پشتیبانی فنی از اهمیت بیشتری برخوردار ماست. هر چه نرم افزار پیچیده تر باشد

ا قات بدسترس بودن و کامل بودن اطالعات پشتیبانی، از طریق وب سایت، ایمیل، تلفن یا مال

یاست ستکنیسین های موجود در سایت مطمئن شوید. توافق ها و هزینه های سطوح خدمات، شامل 

 ه ارائهت عمدارتقاء نرم افزار را بررسی کنید. یک مزی های زمان پاسخ گویی و همچنین سیاست های

 .وند می ش اینترنتی نرم افزار، این است که نسخه های به روز، معموالً به صورت خودکار ارائه

 :امنیت

ومت رها، مقاسط هکنرم افزار، باید در برابر دخالت های سوء استفاده گرایانه یا سرقت اطالعات تو

می  داختهد. بسیاری از جنبه های امنیت، در سطح شبکه و سیستم عامل پرقابل قبولی داشته باش

ردی کارب شوند ولی محصوالت نرم افزاری فردی باید درجه ای از امنیت دسترسی متناسب با بافت

موزان انش آدشان فراهم کنند. به عنوان مثال، برنامه ساده ای روی یک سی دی که داده های فردی 

بکه یا شروی  یازی به امنیت ندارد، ولی برنامه ای که آزمون های شبکه ای رارا ذخیره نمی کند ن

برای  که ایاینترنت ارائه می کند، نیازمند امنیت بنیادی و اصولی خواهد بود. در محیط های شب

 ا انجامرزشان کاربران گوناگون )و حتی افراد(، مهم است که اجازه داشته باشند فقط کار مورد نیا

 .بدهند

 :بات و سرعتث
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 وده و ازایا بپنرم افزار باید تا حد قابل قبولی عاری از خطاهای فاحش باشد و اجرای آن باید 

 . سرعت قابل قبولی در طول استفاده عادی در حداقل شرایط سیستم عامل، برخوردار باشد

 

 مالک های سنجش زیرساخت گان فنی نرم افزار . 1-6-4-1-2

 ر، باید:زیرساخت گان فنی نرم افزا

 با سیستم عامل موجود و نسخه موجود آن، سازگار باشد.

 اشد.توان پردازش و حافظه ای بیشتر از موجودی رایانه های در دسترس، نیاز نداشته ب

یگر دگر و با انواع موجود سرعت نمایش و کارت گرافیک، کارت صدا، دستگاه سی دی خوان، چاپ

 قطعات جانبی موجود سازگار باشد.

ای اده هدبیشتر از فضای موجود در هر ایستگاه و سرور شبکه برای خود نرم افزار و  فضایی

 یادگیرندگان نیاز نداشته باشد.

 ظرفیت و اعتباری بیشتر از موجودی شبکه یا اینترنت نیاز نداشته باشد.

 قابل نصب و تنظیم توسط نیروهای موجود باشد.

ب طریق و ل، ازفزار، پاسخ هایی در حد قابل قبول کامبرای سوال های فنی و نسخه های به روز نرم ا

راهم فناسب سایت، ایمیل، تلفن های بیست و چهار ساعته، آموزش کاربران و تلفن های پاسخ گوی م

ابت و تباه، ثدر حد قابل قبولی عاری از خطا و اش سطح امنیتی متناسب با بافت، فراهم کند. کند.

 ریع باشد.پابرجا و در استفاده های معمول س

 زیرساخت گان آموزشی نرم افزار 1-6-4-2

 ر طرحصرف نظر از نوع، یک نرم افزار آموزشی باید طوری طراحی شود که نقش مشخصی را د

مل نرم ز عواابرنامه آموزشی و درسی ایفا کند. برای تعیین میزان این ایفای نقش، باید شش عامل 

 افزار آموزشی، بررسی شود:

 رم افزارتار نساخ.  1- 1-6-4-2

ای ار برببینید که اطالعات و عملکردها چگونه ارائه می شوند. بررسی کنید که: آیا ساخت

؟ ی کندمیادگیرندگان ساختاری منطقی است؟ آیا برای دیدن طرح کلی مطالب و نیز جزئیات کمک 

ر حد و د بآیا چینش اطالعات از مطالب راحت به سخت می باشد؟ آیا اجزای محتوا با سرعتی مناس

های  خالصه مسئله مهم آن است که مرور و اندازه فهم دانش آموزان در اختیارشان قرار می گیرد؟

 شفاهی و دیداری اغلب، مفید و موثر خواهند بود.
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 رونیانسجام د.  2- 1-6-4-2

یسه قامگان( را گیرنداهداف، مقاصد، ارائه مطالب، تمرین ها و ارزیابی ها )برای ارزیابی عملکرد یاد

بررسی  ند بود.خواه کنید. این اجزاء یا در متنی به همراه نرم افزار و یا درون خود نرم افزار، موجود

در نرم  تأسفانهند؟ مکنید که آیا اهداف و ارزیابی ها، در محتوا و سطح، با رده بندی بلوم، مطابقت دار

رحله لی در مواست  تقادی خیلی رایجافزارها، ارائه اهداف بلند پروازانه درباره درک مطلب یا تفکر ان

دارند. اگر نبا آن  ابقتیتعامل و ارزیابی، در سطح پایینی از رده بندی بلوم قرار دارند و یا اصالً هیچ مط

د، گر باشنیکدی اجزاء مبهم و باشد، احتمال کم اثر بودن سربسته، و بدون هیچ انسجام و همبستگی با

 .د شود و نمی توان آن را در برنامه درسی وارد کر یا جزئی مفقود نرم افزار بیشتر می

 یادگیرندگان میزان اختیار . 3- 1-6-4-2

ی  ان اجازهآموز اختیار یادگیرندگان، اشاره دارد به گزینه های موجود در نرم افزار که به دانش

ا رگیرند  یش میاتخاذ تصمیم درباره موضوع ها و روش مطالعه و طریقه ای که در طول نرم افزار در پ

 اال داشتهب(. به طور کلی، دانش آموزان دوست دارند اختیاراتی در سطح Reeves, 1994می دهند )

ی تفاده ات، اسباشند ولی تا وقتی که شاهد پیشرفت یادگیری خودشان نباشند نمی توانند از اختیارا

بینید بشده و  راهمرندگان فکنند. بررسی کنید که چه نوع و چه مقدار اختیار در نرم افزار، برای یادگی

زار، سازگار نرم اف ار باککه آیا میزان و نوع اختیارات یادگیرندگان موجود در نرم افزار، با اهداف شما از 

 و متناسب است یا نه.

 ذیريانعطاف پ.  4- 1-6-4-2

ل ، قابطریق انعطاف پذیری بعضی از نرم افزارها، دارای ساختاری یکپارچه هستند و فقط به یک

چند  ا را بهآن ه استفاده هستند. ساختار برخی دیگر از انواع نرم افزارها، چند تکه بوده و می توان

از آن به  ه موثریستفاداروش مورد استفاده قرار داد. ولی باید قبالً برای آن خود را آماده کرد تا بتوان 

 ه خواستکر طور را می دهد که هعمل آورد. باید مطمئن بود که انعطاف پذیری نرم افزار، این اجازه 

 آن را به کار برد.

 سویهتعامل دو.  5- 1-6-4-2

وزش ز نظر آمافزار اتعامل مکرر بین رایانه و دانش آموزان، به تنهایی ضمانتی برای موثر بودن نرم 

مرین و لب، تنیست. ولی استفاده از داد و ستدهای آموزشی فراوان با کیفیت )از قبیل: ارائه مطا

 .خورد در سطح رده بندی مناسب( کلیدی برای اثرگذاری خواهد بود باز

باید بررسی شود که طبق رده بندی بلوم در تعامل ها، دانش آموزان در چه سطحی باید فکر 

کنند؟ آیا تعامل ها در نرم افزار، پیرامون نکات مهم آموزشی، رخ می دهند یا نه؟ همچنین بررسی 
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م های بازخورد تشخیصی تفکر انگیزی در تعامل ها ارائه می کند یا این که شود که آیا نرم افزار، پیغا

فقط به اعالم درست یا غلط بودن فعالیت دانش آموزان بسنده می کند؟ سرانجام این که آیا نرم افزار، 

 تمرین کافی برای رسیدن دانش آموزان به اهداف تعیین شده را فراهم می کند؟

 

در بهره مندی از نرم افزارهای  معلم و یادگیرنده  یتبیین نقش های 1-6-4-3

 آموزشی

 نقش معلم 1-6-4-3-1

گی به ، بستنقش معلم در فرایند تعلیم / تربیت باید همیشه فعال باشد. تنوع در نقش معلم

محیط  زارهامطالب آموزشی دارد و این که چه راه کاری برای آن هدف، بهتر است. بعضی از نرم اف

ی عمل ای جنبکاملی فراهم می کنند و معلم را برای این که فقط به عنوان یک راهنمآموزشی بسیار 

ار و تر ساختد بیشکند پشتیبانی می کنند. بعضی دیگر از نرم افزارها، به گونه ای هستند که معلم بای

 یستفاده رای ااجزاء مفقود درس در نرم افزار را فراهم کند. برای معلم خیلی مهم است که بفهمد ب

 درست و موثر از نرم افزار، چه کاری باید انجام دهد.

 نقش دانش آموزان 1-6-4-3-2

. ظر بگیرددر ن به طور کلی، نرم افزار باید برای دانش آموزان به جای نقش منفعل، نقش فعالی

ی صت هادسترسی به این هدف فقط از طریق تعامل های مکرر، اختیارات دانش آموزان، ایجاد فر

کار  ر، برایافزا مکالمه با سیستم و هم گروه ها ممکن می باشد. طراحی برخی از انواع نرم مکرر برای

ای گروه ه یبانیفردی دانش آموزان می باشد در حالی که بعضی دیگر از انواع نرم افزارها، برای پشت

 کوچک دانش آموزان که با هم کار می کنند، طراحی شده اند.

 

 رساخت گان آموزشیمالک هاي سنجش زی 1-6-4-3-3

لب و دن مطاساختار، لقمه لقمه کر زیرساخت گان آموزشی، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 طوح ردهستوا و اجزاء آموزشی مح فعالیت های قدم به قدم که برای دانش آموزان، کامالً واضح باشد.

ب با متناس باید در سطحینوع و میزان اختیارات دانش آموزان،  بندی دارای انسجام درونی باشند.

 هد دانشازه بدانعطاف پذیری و ساختار چند تکه ای که اج طریقه استفاده آنها از نرم افزار باشد.

ه ی از ردح درستتعامل و تمرین های مکرر در سط آموزان نرم افزار را به روش خودشان به کار ببرند.

 بندی دانش آموزان.
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انی و مب ادرست داشته و علت نادرستی پاسخ و اصولبازخورد مناسبی در برابر پاسخ های ن

  مربوطه را بیان کند.

ست( اشده  نقش معلم باید شفاف باشد )این نقش به عنوان یک متن یا سامانه راهنما تعریف

 که باید برای کاربرد مورد نظرتان، مناسب باشد.

 نقش دانش آموزان باید برای مدل آموزشی و کالس درس مناسب باشد.

 

 زیرساخت گان محتوا و اطالعات 1-6-4-4

رهم محتوای ناقص، چیزی بیشتر از آموزش بدون هدف و س»( معتقد است 1993لورنتیس )

در  ه محتوان ارائنرم افزار آموزشی چه از نوع اطالعاتی باشد چه آموزشی، اغلب توا« بندی شده نیست.

ه وجه بتتن یک نرم افزار مطلوب قالبی کامل و با ساختاری روشن و شفاف را ندارد. برای داش

. این باشد زیرساخت گان محتوا و اطالعات و احتیاجاتی که باید برآورده سازد الزم و ضروری می

 مالک ها عبارتند از:

 معنی

زار رم افننتایج و اهداف یادگیری یا فهرست مطالب را ببینید و سپس قسمت های مرتبط در 

طح وضوع، سبا م وحتوا و اهداف یا عناوین درست تعریف شده اند، را پیدا کنید. بررسی کنید که آیا م

 جزئیات )برای اهداف( و سطح رده بندی بلوم برای زمینه شناختی، سازگار است یا نه.

 کمال و صحت

عریف داف تمحتوا باید درست، امروزی، دقیق و از نظر سطح جزئیات برای دانش آموزان و اه

 اصلی و شه هایباال یا پایین از دانش پیشین دانش آموزان نباشد. اندیشده کامل بوده و حاوی حجم 

باید  وضوعیممفاهیم محوری موضوع، باید مورد تأکید قرار گیرد و ارتباط درونی، بین رشته ای و 

 واضح و آشکار باشد.

 همکاري و پیوند

 وم بستگی ا، هشم ببینید که اهداف یا موضوع های نرم افزار، تا چه حد با اهداف برنامه درسی

زان د. میهم خوانی دارند همچنین از مطابقت موضوع با سطح رده بندی بلوم، اطمینان حاصل کنی

فاده نید استی توامپوشش، به شما در تعیین این که از نرم افزار، در کجاهای برنامه درسی و تا چه حد 

مثالً )ایین رده بندی خیلی پ کنید کمک خواهد کرد. اگر نرم افزار، موضوع های درستی را در سطح

 اف رای اهداند ببدون ایجاد فرصت برای تفکر انتقادی(، یا با جزئیات ناکافی، ارائه کند فقط می تو
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Title: 

Assessing the teachers' attitude toward using educational software and 

providing strategies for promoting it in the classroom 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate teachers' attitudes 

towards the use of educational software in Ardebil schools. This study, 

using both qualitative and quantitative exploratory mixed method has been 

done. In the qualitative research method in the form of focus groups and 

through semi-structured interviews Levels of teachers' attitudes towards the 

use of educational software in terms of curriculum leaders were selected by 

purposive sampling, identification and were classified. In the quantitative 

research in the form of a descriptive study and through the questionnaire 

views of the 361 teachers who were selected by simple random sampling 

method collected and the data were analyzed using software spss22. 

Information obtained in the attitude of cognitive, emotional and behavioral 

was derived.The Results showed that teachers' attitudes towards 

educational software's has been positive and from  the view of  participants, 

the most dominant type of attitude, is behavioral attitude of teachers 

towards educational software's. Then, the cognitive and emotional attitudes 

are important.  
Keywords: educational software, teachers, cognitive attitudes, emotional 

attitude, behavioral attitude 
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