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سنجش ميزان كارآمدي نرم افزارهاي آموزش الكترونيكي دوره متوسطه از منظر معيارهاي 

 اساسي طراحي برنامه درسي 

 مهر*** دكتر حسين جعفري ثاني*، محمد مهدي مومني**، حميده پاک

 تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، **کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی*دانشیار گروه علوم 

 درسی، دانشگاه فردوسی مشهد ***دانشجوی دکتری تخصصی برنامه

 چكيده

های زندگی از جمله نظام تعلیم و تربیت  ای و به تبع آن پیدایش آموزش الكترونیكی همه عرصه در متن گسترش فناوری رایانه

باره وارد حوزه برنامه درسی و آموزش و عالوه این نگرانی وجود دارد که اگر فناوری به یكداده است. بهرا تحت تأثیر قرار 

های جدی پدید خواهد آورد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تناسب نرم  جایگزین نظام فعلی برنامه درسی شود، چالش

ه متوسطه با اصول اساسی برنامه درسی صورت پذیرفته است. روش افزارهای آموزش الكترونیكی زبان انگلیسی و ریاضی دور

نفر( آموزش و پرورش  86نفر( و ریاضی ) 86باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران زبان )پیمایشی می -این پژوهش توصیفی 

ساخته ز پرسشنامه محققعنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده اصورت سرشماری بهمشهد بوده که تمامی آنها به 4ناحیه 

های محتوا، روش  های پژوهش نشان داد که میزان تناسب نرم افزارهای آموزشی در مؤلفه مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته

تدریس و ارزشیابی، در حد مطلوب، در مؤلفه هدف نسبتاً مطلوب و در بخش کاربرد نرم افزارها نسبتاً نامطلوب بوده و 

 باشد.ایی و استفاده از نرم افزارهای مزبور توسط دبیران، نسبتاً نامطلوب میهمچنین، میزان آشن

 نرم افزار، آموزش الكترونیكی، طراحی، برنامه درسی.هاي كليدي:  واژه

 مقدمه 

روند تحوالت جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عصر اطالعات و  1فناوری اطالعات دهیپدبا ظهور و توسعه 

باشد و بیش از یك دهه است که در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام سترش میدانایی در حال گ

                                       
1  IT 
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با توجه به سرعت و گستردگی تحوالت  ].1[های تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است آموزشی و محیط

ی از یك تواند یمناشی از فناوری اطالعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن 

راهبردهای دست اندرکاران آموزش در کشور باشد و منجر به ایجاد فرصتی در جهت بازسازی نظام  نیتر مهم

رویكردهای مبتنی بر تعامالت آموزشی  و]2د[ یادگیری گرد –آموزش و پرورش و تحولی در فرآیند یاددهی 

 .]6[درا تغییر ده

تعلیم و تربیت، پیدایش شیوه جدیدی از آموزش با نام از جمله تحوالت ناشی از فناوری اطالعات در عرصه 

ی الكترونیكی و یا کامپیوتری ها ستمیسبوده که نوعی استفاده ساختمند و هدفمند از  1آموزش الكترونیكی

اینترنت ن ی مرتبط با آن هم چوها یفناورو مبتنی بر رایانه و  ]4[باشدبرای پشتیبانی از فرایند یادگیری می

ر از جمله ضروریات به کا، های آموزشی است. پاسخگویی به نیازهای آموزشی و آموزشِ به روزو نرم افزار

این شیوه آموزشی با هدف پاسخگویی به این ضروریات ، و در واقع روند یمگیری آموزش الكترونیكی به شمار 

در مرحله توسعه  ( اکنون ما2222) 2. هر چند که به گفته براون و پری]5[پا به عرصه وجود نهاده است 

تدریجی این رسانه تغییر ساختار دهنده هستیم. اما آن چه در ابعاد جهانی آموزش و ضرورت وجودی آن 

توسعه آموزش، یك ضرورت جهانی و آموزش الكترونیكی یكی از ه باشد، توجه به این نكته است کحتمی می

 .]8[تأثیر قابل توجهی بر جای گذاشته است  ی آموزشی سراسر دنیاها نظامی آن بوده و در ها حلبهترین راه 

ی آموزشی به این دلیل که با ها نظامگیری از آموزش الكترونیكی،  مسلماً با توجه به رشد روز افزون بهره

خبرگان اجتماعی سرو کار دارند جزء اولین بهره وران از این ابزار استثنائی خواهند بود. خصوصاً این که در 

ی ا عرضهگذاری ارزان و سودمند با آموزش الكترونیكی و نحوه فراگیری آن به نتایج قابل این گذر با سرمایه 

 .]7[دست خواهد یافت. به همین دلیل همه در حال سبقت از یكدیگر در این ارتباط هستند 

از و زندگی جامعه  ها عرصهی و به تبع آن پیدایش آموزش الكترونیكی همه ا انهیرابی شك گسترش فناوری 

ای و آموزش و  طوری که رابطه فناوری رایانهه جمله نظام تعلیم و تربیت کشور را تحت تأثیر خود قرار داده، ب

 پرورش و نیز چگونگی کاربردهای آن مسأله روز گردیده است. 

ی، ا انهیرای شگرفی که در زمینه علوم ها شرفتیپگیری از آموزش الكترونیكی با توجه به تحقیقات و بهره

از یك سو امری اجتناب ناپذیر در عرصه تعلیم و تربیت  ردیگ یمارتباطات و هوش مصنوعی صورت  شبكه

 .از سویی دیگر دغدغه برخی از کارشناسان تعلیم و تربیت کشور این است و ]6[ ه بود

خردورزی در زمینه اثرات و پیامدهای مثبت و منفی آن و  منزلهکه پذیرش این واقعیت در گام نخست به  

کاربرد آن در تعلیم و تربیت  محدودهدر گام بعدی تصمیم گیری و برنامه ریزی درباره چگونگی استفاده و 

های تربیتی، در نتیجه ورود و تأثیرگذاری البته الزم به ذکر است که تحول در فرآیند فعالیت ]9[تاس

ی ها برنامههای نگری سازهآموزشی الكترونیكی، نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان و باز

                                       
1  E-Learning 

2 Brown & Perry 
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های تربیتی و آماده سازی نسل درسی بوده و بدون تحول در عناصر ساختار نظام آموزشی، تغییر در فعالیت

 .]6[جوان تقریباً غیر ممكن خواهد بود

دهد که متولیان امر در وهله نخست با شیفتگی به لیكن تاریخ تعلیم و تربیت جهان در این زمینه نشان می 

، اما اند دهیگروبه مبالغه و گزافه گویی  ها آنکاربرد و میزان سودمندی  دربارههای جدید رفته و  غ فناوریسرا

ی ها یینارسابه مرور زمان رویارویی ناشی از شیفتگی و مبالغه که فناوری جدید را حالل تمام مشكالت و 

جای خود را به واقع اندیشی و رویارویی هوشمندانه با این پدیده داده است. این  دانسته یمنظام آموزشی 

ی گذشته داراست لیكن ها یفناوری، در مقایسه با تر گستردهفناوری اگرچه ظرفیت اثرگذاری بسیار 

ل قرار از افراط و تفریط مورد تأم به دوری فناوری اطالعات و ارتباطات را باید در بستری معقول و ها تیظرف

 داد. 

ی ذاتی نیازمند تأمل و تدبیر بیشتر در ها یدگیچیپتعلیم و تربیت به دلیل  عرصهالبته باید پذیرفت که 

ی آموزش ها برنامهشناخت وجوه گوناگون آن به ویژه میزان حاکمیت اصول اساسی برنامه درسی در 

ی آموزش ها برنامهزی تدوین باشد و با محقق شدن چنین امری است که زمینه الگوسا الكترونیكی می

ی ها آموزشتأثیر ه ی استاندارد برنامه درسی فراهم خواهد شد. در نتیجها شاخصهالكترونیكی طبق 

ی الكترونیكی برای کلیه ها آموزشو استانداردها  ها شاخصهیادگیری و  -الكترونیكی در بهبود فرآیند یاددهی

. البته کند یمكترونیكی برتر به فراگیران کمك شایانی ی الها آموزشفراگیران روشن شده و در شناسایی 

به ن چگونگی استفاده از فناوری در آموزش و چگونگی تلفیق فناوری در تدریس، به تجربه و نگرش معلما

 .]12[های آموزشی بستگی دارد عنوان کارگزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز فناوری در نظام

زمینه نگرش معلمان به  توان یمی درسی از یك سو ها برنامهی آموزش الكترونیكی در ها شاخصهلذا با ارائه 

بهره گیری از این پدیده را ایجاد نمود و از سویی دیگر، الگویی مناسب برای معلمانی که تمایل به تولید 

ر دهه اول سال .به طور کلی، آموزش غیرحضوری د]11[های الكترونیكی دارند، ارائه نمود ی آموزشها برنامه

مرورگرهای ، با ظهور پست الكترونیكی 1999-1995ی ها سالو در طی  ]16-12[میالدی آغاز شد  1722

ها تغییرات زیادی پیدا کرد که اساساً این نوع آموزش با  ای مبتنی بر چند رسانه چهره آموزش …وب و 

مبتنی بر وب، با کیفیت پایین و به صورت به صورت آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش ا افزاره کمك این نرم

 ].14[گرفت متناوب انجام می

ها، خطوط مخابراتی با پهنای باند وسیع، طراحی  کاربردهای وسیع انواع شبكه 2225-2222ی ها سالاما در 

های چند  های پیشرفته، انقالبی در صنعت آموزش به وجود آورد. ارائه محتوای دوره در محیط وب سایت

و ارائه خدمات پیشرفته و با کیفیت به فراگیران و همچنین تعریف و ارائه استانداردهای آموزشی بعدی 

گیری  . در ایران، آموزش الكترونیكی به زمان بهره]15[آیند  های این دوران به شمار می الكترونیكی از ویژگی

های  با ایجاد و توسعه شبكهگردد.  اجتماعی برمیی ـ های شخصی در میان اقشار مختلف فرهنگ از رایانه

المللی ایران که ترکیبی از  تحوالت شگرفی در آموزش الكترونیكی به وجود آمده است. دانشگاه بین، ارتباطی



آموزش  ره آوران  مجازی    همایش  اولین    مقاالت  مجموهع  

2938     اردتشهبی     82  
 

 4
          

 

 

امكانات موجود و بالقوه دانشگاهیان و فناوران ایرانی در خارج از کشور است با همكاری مراکز دانشگاهی 

نیاز آموزش الكترونیكی در ایران فراهم گردید و در پی همایش  شآورده که پی به وجودایران، ترکیبی را 

 .]14[به عنوان اولین دانشگاه مجازی ایران ظاهر شد  2222آموزش مجازی این دانشگاه در سال 

یادگیری و لزوم وجود استانداردهای  -ی الكترونیكی در بهبود فرآیند یاددهیها آموزشبا توجه به تأثیر 

ی الكترونیكی برتر و میزان ها آموزش، ضرورت شناسایی ]18[یكی برای کلیه فراگیران ی الكترونها آموزش

ی آموزش الكترونیكی و عنایت به این نكته که زمینه ها برنامهحاکمیت اصول اساسی برنامه درسی در 

د شد. ی استاندارد برنامه درسی فراهم خواهها شاخصهی آموزش الكترونیكی طبق ها برنامهالگوسازی تدوین 

ی درسی ها برنامهآیا اصول اساسی حاکم بر  پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که

ی تدریس و ارزشیابی( در وضعیت فعلی ها روش، محتوا و مواد آموزشی، سازمان دهی محتوا،  ها هدف)

ت تا با بهره گیری از ؟ همچنین در این راستا سعی بر آن اسشود یمی آموزش الكترونیكی رعایت ها برنامه

لیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش و معلمین، میزان رعایت اصول اساسی ا نظر کارشناسان تدوین و ت

ی آموزش الكترونیكی مورد ارزیابی قرار گرفته و راهكارهای الزم ارائه گردد. لذا ها برنامهی درسی در ها برنامه

 :گردند یمسؤاالت پژوهش به صورت زیر بیان 

 های آموزش الكترونیكی در دوره متوسطه چقدر است؟ میزان آشنایی معلمان ریاضی و زبان با برنامه -1

 های آموزش الكترونیكی دوره متوسطه چقدر است؟ میزان استفاده معلمان ریاضی و زبان از برنامه -2

افزار الكترونیكی آموزش  چه تفاوتی بین نظر دبیران مرد و دبیران زن ریاضی درباره میزان انطباق نرم -6

 های گوناگون برنامه درسی وجود دارد؟ ریاضی با مؤلفه

افزار الكترونیكی آموزش  چه تفاوتی بین نظرات دبیران مرد و دبیران زن زبان درباره میزان انطباق نرم -4

 های گوناگون برنامه درسی وجود دارد؟ زبان با مؤلفه

های گوناگون برنامه درسی  افزار الكترونیكی آموزش ریاضی با مؤلفهم چه تفاوتی بین میزان انطباق نر -5

 وجود دارد؟

های گوناگون برنامه درسی وجود  افزار الكترونیكی آموزش زبان با مؤلفه چه تفاوتی بین میزان انطباق نرم -8

 دارد؟

های  مؤلفه بانیكی مربوطه افزار الكترو دبیران ریاضی و زبان درباره میزان انطباق نرم نظرچه تفاوتی بین  -7

 گوناگون برنامه درسی وجود دارد؟

 پژوهش روش

 پیمایشی است. ـ  توصیفیش از حیث روو تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی 
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 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 مشهد که 4دبیران ریاضی و زبان انگلیسی ناحیه  دانشجویان کلیه از است عبارت پژوهش این آماری جامعه

آموزش  اداره اعالم حسب بر دانشجویان این کل تعداد. باشندمی تدریس به مشغول 67-68 تحصیلی سال در

-دبیر انگلیسی می نفر 86 دبیر ریاضی و نفر 86که  گردید گزارش نفر 161 با مشهد برابر 4و پرورش ناحیه 

 کنترل امكان افزایش جامعه، افراد تمام به دسترسی امكان آماری، جامعه تعداد بودن محدود دلیل به. باشند

 شده استفاده سرشماری صورت به گیری نمونه پژوهش، یها افتهی اعتبار بردن باال و گر مداخله متغیرهای اثر

آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار( و استنباطی ز های حاصل نیز با استفاده ا داده .است

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. spssافزار  مستقل( با نرم t )آزمون

 ابزار پژوهش

ه مؤلفه اساسی برنام 5سوالی که  89ها از پرسشنامه محقق ساخته در مطالعه حاضر، جهت گردآوری داده

سنجد، استفاده شده است. به های الكترونیكی میدرسی )هدف، محتوا، روش، ارزشیابی و کاربری( در آزمون

هایی در قالب  های پژوهش گویه ها و شاخصه اساس مؤلفهر منظور بررسی روایی صوری در این پژوهش ب

ریزی علوم تربیتی درسی دانشگاه فردوسی  یك لیست در اختیار چند نفر از اساتید برنامه به صورتسواالت 

شد. همچنین به مشهد قرار گرفت و سپس لیست نهایی جهت قرار گرفتن در چارچوب پرسشنامه تنظیم 

منظور تعیین روایی سازه از سه روش روایی تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی و روایی تفكیكی 

 % بدست آمد. 66استفاده گردید و جهت بررسی پایایی آزمون به روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ 

 ي پژوهشها افتهی

 :شود یمالت پژوهشی پرداخته ی سؤاها پاسخمقاالت در این بخش به بررسی 

های آموزشی الكترونیكی در دوره متوسطه چقدر  سوال اول: میزان آشنایی معلمان ریاضی و زبان با برنامه

 است؟

 

 هاي آموزش الكترونيكي در دوره متوسطه ميزان آشنایي معلمان با برنامه: 1جدول 

 دبیران
 جنس

 میزان آشنایی

 خیر بلی

 f درصد f درصد 

 زبان
 62 18 22 4 مرد

 72 21 62 9 زن
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 ریاضی
 5/77 17 5/22 5 مرد

 75 21 25 7 زن

 کل
 75/76 66 25/21 9 مرد

 5/72 42 5/27 18 زن

اند  افزار زبان آشنایی داشته اند که با نرم درصد از دبیران زبان مرد اعالم کرده 22دهد که  نشان می( 1جدول )

درصد از دبیران زبان زن  62تنها  طور نیهماند  افزار زبان نداشته آشنایی به نرم ها آندرصد  62 کهیحالدر 

افزار زبان آشنایی  با نرم ها آندرصد بقیه  7ی که صورتاند و در  اند که با این نرم افزار آشنا بوده نیز اعالم کرده

به همین ترتیب د ان یی قبلی نداشتهافزار زبان آشنا توان گفت که بیشتر دبیران زبان با نرم اند پس می نداشته

از این  ها آندرصد بقیه  5/77اند در حالیكه  افزار ریاضی آشنا بوده درصد دبیران ریاضی مرد با نرم 5/22

افزار  اند که با نرم درصد دبیران ریاضی زن نیز اعالم نموده 25/21اند و همچنین  افزار شناختی نداشته نرم

توان گفت اند بنابراین می اظهار عدم آشنایی قبلی داشته ها آندرصد  75/76ی ورتصاند، در  ریاضی آشنا بوده

 اند. که بیشتر دبیران ریاضی با آموزش الكترونیكی ریاضی آشنایی نداشته

 های آموزش الكترونیكی در دوره متوسطه  سؤال دوم: میزان استفاده معلمان ریاضی و زبان از برنامه

 چقدر است؟

 هاي آموزشي الكترونيكي در دوره متوسطه استفاده معلمان از برنامهميزان : 2جدول 

وه
گر

س 
جن

 

 کل میزان استفاده

 خیر بلی

f درصد f درصد f درصد 

 122 22 92 16 12 2 مرد زبان

 122 62 8/68 28 6/16 4 زن

 122 22 4/95 21 5/4 1 مرد ریاضی

 122 26 4/98 27 5/6 1 زن

 122 42 7/92 69 2/7 6 مرد کل

 122 56 5/91 56 4/6 5 زن

درس استفاده س افزار زبان در کال درصد از دبیران زبان مرد از نرم 12دهد که حدود  نشان می( 2جدول )

اند.  افزار در کالس استفاده نكرده اند که تاکنون از این نرم اعالم کرده ها آندرصد از  92 که یحالاند در  کرده

 یصورتاند در  افزار استفاده کرده اند از این نرم درصد از دبیران زبان زن نیز اعالم کرده 66/16همچنین حدود 

توان گفت که  اند پس می افزار در کالس درس استفاده نكرده تاکنون از این نرم ها آندرصد از  88/68 که

درصد از دبیران ریاضی  54/4به همین ترتیب د ان افزار را در کالس درس بكار نبرده بیشتر دبیران زبان این نرم

تاکنون از این  ها آندرصد از  48/95اند در صورتیكه  افزار ریاضی در کالس درس استفاده کرده مرد از نرم

افزار ریاضی  اند که از نرم صد از دبیران ریاضی زن اعالم کردهدر 57/6اند همچنین  ای نكرده افزار استفاده نرم
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افزار را در کالس درس  تاکنون این نرم ها آندرصد از  46/98 کهیحالاند در  در کالس درس استفاده کرده

افزار ریاضی در کالس درس استفاده  توان گفت که بیشتر دبیران ریاضی نیز از نرم اند پس می نكردهه استفاد

 اند.  دهنكر

  افزار الكترونیكی  میزان انطباق نرم دربارهسوال سوم: چه تفاوتی بین نظرات دبیران مرد و زن ریاضی

 های گوناگون برنامه درسی وجود دارد؟ آموزش ریاضی با مؤلفه

 ميزان مقایسه تفاوت نظر زنان و مردان گروه ریاضي: 3جدول 

 M SD t df p جنس مؤلفه

 262/2 46 266/2 45/6 68/26 مرد هدف

 55/4 25/21 زن

 982/2 46 251/2 51/2 57/26 مرد محتوا

 79/2 56/26 زن

 848/2 46 482/2 42/2 16/19 مرد روش تدریس

 41/2 52/19 زن

 646/2 46 952/2 26/2 62/15 مرد ارزشیابی

 72/2 84/14 زن

 244/2 46 284/2 24/6 59/11 مرد کاربری

 14/6 71/9 زن

 27/2 46 656/1 46/6 89/92 مرد کل

 26/9 28/66 زن

های هدف  شود بین نظر زنان و مردان گروه ریاضی، تنها درباره مؤلفه ( مشاهده می6که در جدول ) طور همان

 و کاربری تفاوت معنادار وجود دارد. 

  افزار الكترونیكی  میزان انطباق نرم دربارهسؤال چهارم: چه تفاوتی بین نظرات دبیران مرد و زن

 های گوناگون برنامه درسی وجود دارد؟ آموزش زبان با مؤلفه
 مقایسه تفاوت نظر زنان و مردان گروه زبان : 4جدول 

 M SD t df p جنس مؤلفه

 هدف
 148/1 67/4 9/22 مرد

 

46 

 

282/2 

 
 85/2 28/22 زن

 محتوا
 24/7 12/4 62/26 مرد

 

46 

 

465/2 

 
 96/2 24 زن

 روش تدریس
 769/2 69/6 65/16 مرد

 

46 

 

488/2 

 
 66/2 28/19 زن
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 ارزشیابی
 558/4 88/2 95/12 مرد

 

46 

 

222/2 

 
 29/2 18/18 زن

 کاربری
 61/6 65/9 مرد

897/2 46 212/2 
 26/6 62/11 زن

 کل
 45/11 62/64 مرد

228/6 46 224/2 
 75/6 92/92 زن

ارزشیابی و کاربری  مؤلفهشود بین نظر زنان و مردان گروه زبان، تنها  ( مشاهده می4که در جدول ) طور همان

 شود .  تفاوت معنادار مشاهده می

 های گوناگون  افزار الكترونیكی آموزش ریاضی با مؤلفه سوال پنجم: چه تفاوتی بین میزان انطباق نرم

 برنامه درسی وجود دارد؟
 ها در گروه ریاضي مقایسه تفاوت بين مؤلفه : 5جدول 

 M SD t df p جفت مؤلفه

 هدف

 محتوا

42/22 27/4 752/1 49 226/2 

55/26 85/2 

 222/2 49 699/4 27/4 42/22 هدف تدریس

68/19 69/2 

 222/2 49 649/16 27/4 42/22 هدف ارزشیابی

96/14 48/2 

 222/2 49 662/22 27/4 42/22 هدف کاربری

54/12 29/6 

 222/2 49 288/16 85/2 55/26 محتوا تدریس

68/19 69/2 

 222/2 49 648/17 85/2 55/26 محتوا ارزشیابی

96/14 48/2 

 222/2 49 821/21 85/2 55/26 محتوا کاربری

54/12 29/6 

 222/2 49 197/9 69/2 68/19 تدریس ارزشیابی

96/14 48/2 

 222/2 49 622/18 69/2 68/19 تدریس کاربری

54/12 29/6 

 222/2 49 281/6 48/2 96/14 ارزشیابی کاربری

54/12 29/6 
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ها در گروه ریاضی تفاوت معنادار وجود  شود بین تمام جفت مؤلفه ( مشاهده می5که در جدول ) طور همان

 افزار آموزش ریاضی: دارد به عبارت دیگر در نرم

 -کاربری و روش تدریس انطباق بیشتری داشته است. ، اصول مندرج در مؤلفه محتوا در مقایسه با هدف -

اصول  -اصول مندرج در مؤلفه روش تدریس و کاربری انطباق بیشتری نسبت به مؤلفه هدف داشته است. 

اما در اصول  -. ی داشته استتر مطلوبمندرج در مؤلفه ارزشیابی نسبت به مؤلفه هدف و کاربری انطباق 

اصول مندرج در مؤلفه  -شود..  مندرج در مؤلفه هدف انطباق بیشتری نسبت به مؤلفه کاربری مشاهده می

اصول مندرج در مؤلفه روش تدریس  -با ارزشیابی انطباق به نسبت بیشتری داشته است.  سهیمقامحتوا در 

 بیشتری نسبت به ارزشیابی دارد.  انطباق حدوداً

  :های گوناگون  افزار الكترونیكی آموزش زبان با مؤلفه چه تفاوتی بین میزان انطباق نرمسوال ششم

 برنامه درسی وجود دارد؟

 ها در گروه زبان : مقایسه تفاوت بين مؤلفه6جدول 

 M SD t df p جفت مؤلفه

 715/6 72/6 72/21 هدف

 

49 

 

221/2 

 42/6 72/26 محتوا 

 267/5 72/6 72/21 هدف

 

49 

 

222/2 

 26/6 76/16 تدریس 

 227/12 72/6 72/21 هدف

 

49 

 

222/2 

 69/2 66/14 ارزشیابی 

 612/19 72/6 72/21 هدف

 

49 

 

222/2 

 64/6 62/12 کاربری 

 851/6 42/6 72/26 محتوا

 

49 

 

222/2 

 26/6 76/16 تدریس 

 268/17 42/6 72/26 محتوا

 

49 

 

222/2 

 69/2 66/14 ارزشیابی 

 891/21 42/6 72/26 محتوا

 

49 

 

222/2 

 64/6 62/12 کاربری 

 454/8 26/6 76/16 تدریس

 

49 

 

222/2 

 69/2 66/14 ارزشیابی 

 625/12 26/6 76/16 تدریس

 

49 

 

222/2 

 64/6 62/12 کاربری 

 769/6 69/2 66/14 ارزشیابی

 

49 

 

222/2 

 64/6 62/12 کاربری 
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ها در گروه زبان تفاوت معنادار وجود  شود بین تمامی جفت مؤلفه ( مشاهده می8که در جدول ) طور همان

 افزار آموزشی زبان: دارد، به عبارت دیگر در نرم

اصول مندرج در مؤلفه  -اصول مندرج در مؤلفه محتوا در مقایسه با هدف انطباق بیشتری داشته است.  -

اصول مندرج در مؤلفه ارزشیابی نسبت به  -ؤلفه هدف داشته است. روش تدریس انطباق بیشتری نسبت به م

اما در اصول مندرج در مؤلفه هدف انطباق بیشتری نسبت به  -ی داشته است. تر مطلوبمؤلفه هدف انطباق 

اصول مندرج در مؤلفه محتوا انطباق حدوداً بیشتری نسبت به روش  -. شود مؤلفه کاربری مشاهده می

 -صول مندرج در مؤلفه محتوا در مقایسه با ارزشیابی انطباق به نسبت بیشتری داشته است. ا -تدریس دارد. 

ی داشته است اصول مندرج در تر مطلوباصول مندرج در مؤلفه محتوا نسبت به مؤلفه کاربری انطباق خیلی 

لفه روش در اصول مندرج در مؤ -مؤلفه روش تدریس انطباق حدوداً بیشتری نسبت به ارزشیابی دارد. 

اصول مندرج در مؤلفه ارزشیابی در  -شود. میه تدریس انطباق خیلی بیشتری نسبت به مؤلفه کاربری مشاهد

 مقایسه با مؤلفه کاربری انطباق به نسبت بیشتری داشته است.

 افزار الكترونیكی با  سوال هفتم: چه تفاوتی بین نظر دبیران ریاضی و زنان درباره میزان انطباق نرم

 های گوناگون برنامه درسی وجود دارد؟ مؤلفه

 : مقایسه تفاوت گروه زبان و ریاضي در یك مؤلفه7جدول 

 M SD t df p گروه مؤلفه

 هدف
 72/6 72/21 زبان

649/2 96 696/2 
 27/4 42/22 ریاضی

 محتوا
 42/6 72/26 زبان

276/2 96 765/2 
 85/2 55/26 ریاضی

 روش تدریس
 26/6 76/16 زبان

282/1 96 292/2 
 69/2 68/19 ریاضی

 ارزشیابی
 69/2 66/14 زبان

125/2 96 917/2 
 48/2 96/14 ریاضی

 کاربری
 64/6 62/12 زبان

422/2 96 874/2 
 29/6 54/12 ریاضی

 کل
 89/12 48/69 زبان

625/2 96 748/2 
 99/6 12/92 ریاضی

ها تفاوت معنادار  شود بین گروه زبان و ریاضی در هیچ یك از مؤلفه ( مشاهده می7که در جدول ) طور همان

ی الكترونیكی را با اصول مندرج در هر پنج ها آموزشوجود ندارد. به عبارت دیگر هر دو گروه میزان انطباق 

 اند.مؤلفه هدف، محتوا، روش، ارزشیابی و کاربری را مطلوب ارزیابی نموده
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 گيري تيجهن

الكترونیكی درس زبان انگلیسی ش پژوهش حاضر با هدف بررسی سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموز

و ریاضی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی در منطقه چهار مشهد صورت 

اول و دوم پژوهش در زمینه میزان آشنایی و استفاده معلمان  سئولهای حاصل از  با بررسی داده. پذیرفت

متوسطه نتایج نشان داد که تعداد نسبتاً کمی  دورههای آموزش الكترونیكی موجود در  ریاضی و زبان با برنامه

س افزارهای آموزشی مربوطه را در کال و نرمه افزارهای آموزشی مربوطه آشنا بود از دبیران ریاضی و زبان با نرم

افزارهای آموزشی در کالس استفاده  اند. با توجه به اینكه تعداد دبیرانی که از نرم کردهدرس استفاده می

اند کمتر بوده است آنچه مشخص  افزارهای آموزشی آشنایی داشته اند نسبت به دبیران که با این نرم نموده

وجود داشته است که با بررسی اصول  ها سکالافزارهای آموزشی در  است دالیلی در عدم استفاده از این نرم

کمی از دبیران با تدوین  دهد که با وجود اینكه تعدادی نسبتاً مندرج در مؤلفه کاربری، نتایج نشان می

های  های آموزشی الكترونیكی به تعداد کافی و وجود امكانات و ابزار الزم جهت استفاده از این برنامه برنامه

افزارهای  اند اما تعداد به نسبت کمتری از دبیران با در دسترس بودن نرم بوده آموزشی الكترونیكی موافق

ی الكترونیكی ها آموزشاند. در بررسی میزان انطباق  آموزان موافق بودهش آموزشی مربوطه برای معلمان و دان

و پنجم ی سوم ها پرسشهای  متوسطه با اصول اساسی برنامه درسی از طریق بررسی داده دورهریاضی در 

افزار آموزشی ریاضی با اصول مندرج در مؤلفه هدف، دبیران  دهد که در انطباق نرم پژوهش نتایج نشان می

اند با این وجود هر دو گروه این انطباق را نسبتاً  مرد ریاضی نسبت به دبیران زن ریاضی بیشتر موافق بوده

محتوا دبیران ریاضی مرد و ریاضی زن این  اند در انطباق با اصول مندرج در مؤلفه مطلوب ارزیابی کرده

 اند. اند اما همچنین دبیران مرد ریاضی بیشتر از دبیران زن ریاضی موافق بوده انطباق را مطلوب ارزیابی کرده

افزار آموزشی ریاضی با اصول مندرج در مؤلفه روش تدریس را هر دو گروه دبیران مرد و زن  انطباق نرم

دهد که به طور کلی دبیران ریاضی مرد نسبت به  اند هر چند نتایج نشان می دهریاضی مطلوب ارزیابی کر

 اند. دبیران ریاضی زن بیشتر موافق بوده

افزار آموزشی ریاضی با اصول مندرج در مؤلفه ارزشیابی نسبتاً دبیران مرد و دبیران  همچنین در انطباق نرم

محقق گردیده است و تفاوت آنچنانی بین نظر دبیران زن اند که انطباق با اصول مذکور  زن ریاضی موافق بوده

دهد که هر دو  افزار آموزش ریاضی با اصول کاربری نتایج نشان می و مرد ریاضی وجود ندارد و در انطباق نرم

های مختلف در  اند و در بررسی مؤلفه موافق نبوده گروه دبیران ریاضی مرد و زن با تحقق اصول مذکور نسبتاً

افزار آموزشی مذکور با اصول مندرج در مؤلفه محتوا نسبت  دهد که نرم ر آموزش ریاضی نتایج نشان میافزا نرم

های دیگر  های دیگر انطباق بیشتری داشته است و تحقق انطباق در مؤلفه کاربری نسبت به مؤلفه به مؤلفه

شود در  ق مطلوبی مشاهده میهای روش تدریس و ارزشیابی انطبا نامطلوب بوده است اما برای مؤلفه نسبتاً

 افزار آموزش ریاضی با مؤلفه هدف تا حدودی مطلوب بوده است. صورتیكه تحقق انطباق نرم
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ی الكترونیكی زبان در دوره متوسطه با اصول اساسی برنامه درسی از طریق ها آموزشدر بررسی انطباق 

افزار آموزش زبان با  که انطباق نرم دهد ی دوم و چهارم پژوهش نتایج نشان میها پرسشهای  بررسی داده

ً  های محتوا، روش تدریس و ارزشیابی مطلوب بوده است اما در مؤلفه هدف نسبتا اصول مندرج در مؤلفه

نامطلوب بوده است بنابراین بیشترین  شود در حالیكه این انطباق در مؤلفه کاربری نسبتاً مطلوب مشاهده می

افزار  آن به مؤلفه کاربری تعلق دارد. در انطباق نرم نیتر کممؤلفه محتوا و افزار آموزش زبان با  انطباق نرم

مرد تفاوت ن آموزش زبان با اصول مندرج در هدف، محتوا و روش تدریس بین نظر دبیران زن با دبیرا

 های ارزشیابی و کاربری بین نظر دبیران زبان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد در حالیكه در مؤلفه

های ارزشیابی  دبیران زن نسبت به دبیران مرد تحقق انطباق را در مؤلفه که یطورشود  معناداری مشاهده می

 اند. ارزیابی کرده تر مطلوبو کاربردی 

افزار الكترونیكی مربوط با اصول اساسی  میزان انطباق نرم دربارهدر بررسی تفاوت نظر دبیران ریاضی و زبان 

های حاصل شده از پرسش هفتم پژوهش نتایج نشان  درسی از طریق دادهه رناممندرج در عناصر اصلی ب

افزار آموزشی زبان با اصول اساسی برنامه درسی با میزان  دهد که تفاوت معناداری بین میزان انطباق نرم می

ندارد  ها وجود افزار آموزش ریاضی با اصول اساسی برنامه درسی در اصول مندرج در کلیه مؤلفه انطباق نرم

های محتوا، روش تدریس و ارزشیابی  افزار آموزش زبان و ریاضی میزان انطباق با مؤلفه بنابراین در هر دو نرم

افزارهای مذکور با مؤلفه هدف نسبتاً مطلوب اما با مؤلفه کاربری نسبتاً  باشد و میزان انطباق نرم مطلوب می

 باشد. نامطلوب می

بینی  مندی از فناوری اطالعاتی را ندارند، پیش آمادگی کافی برای بهرهبا توجه به این که اغلب معلمان 

شود این عدم آمادگی خود به مقاومت در برابر تغییر و نوآوری تبدیل شود. بنابراین الزم است تمهیدات  می

به  های معنوی و مادی و تشویق ی الكترونیكی و ایجاد انگیزهها آموزشالزم برای همراهی معلمان با گسترش 

 بینی شود.  گیری از این نوع آموزش پیش بهره

نامطلوب  افزارهای آموزشی مربوطه به اصول مندرج در مؤلفه کاربری نسبتاً با توجه به اینكه انطباق نرم

ی ها کارگاهافزارهای آموزش در  گردد؟ اوالً زمینه آشنایی بیشتر معلمان با نرم ارزیابی شده است پیشنهاد می

ی الكترونیكی در سطح ها آموزشی ضمن خدمت فراهم گردد. ثانیاً امكانات متناسب با ها آموزشآموزشی و 

های آموزش و پرورش در  افزارهای آموزشی از طریق سایت مدارس تعریف و تهیه گردید و ثالثاً این نرم

 آموزان قرار گیرد.  دسترس معلمان و دانش

لكترونیكی و گسترش روزافزون آن همگام با تحول در تنوع ی اها آموزش دهیپدبا توجه به ظهور و توسعه 

طبیعی است که  …ی موجود در آموزش و پرورش از قبیل آموزش از راه دور، آموزش مجازی و ها آموزش

گردد الگوی مناسبی برای  باشد لذا پیشنهاد می ی الكترونیكی رو به افزایش میها آموزشمیل به تولید 

الكترونیكی منطبق با اصول اساسی برنامه درسی از طریق تحقیق مستقل و  یها آموزشطراحی و تولید 

 کاملی ارائه شود.
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