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  چكيده: 
ي آموزشي بر اساس اصول اوليه آموزش مريل و با روش افزارهانرمپژوهش حاضر با هدف ارزيابي 

ي هاسالي آموزشي دوره ابتدايي كه در افزارهانرم پژوهش ارزيابانه انجام شد. بدين منظور از ميان
انتخاب و با استفاده از چك  افزارنرم 18اند؛ ط وزارت آموزش و پرورش توليد شدهتوس 1391 -1393
نفر از متخصصان مربوطه  3 تأييدمحقق ساخته ارزيابي شدند. روايي محتوايي ابزار با  ايگويه 20ليست 

به دست  84/0توسط كدگذار دوم محاسبه و برابر  افزارهانرمدرصد  15جدد و پايايي آن با كدگذاري م
محوري  مسئلهنشان داد كه ميانگين اصل يكپارچه سازي در سطح نامطلوب، ميانگين اصول  هايافتهآمد. 

مطلوب و ميانگين اصول نمايش و كاربست در سطح مطلوب قرار دارند. در  نسبتاًو فعال سازي در سطح 
سازي، ساير اصول اوليه افزارهاي آموزشي به جز اصل يكپارچهنرمتوان نتيجه گرفت كه يمجموع م

  .آموزش مريل را در سطح قابل قبولي دارا هستند
  

  آموزشي، اصول اوليه آموزش مريل، دوره ابتدايي افزارنرمارزيابي، واژگان كليدي: 
  
  
  

                                                      
  ارشد تحقيقات آموزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. دانشجوي كارشناسي1
  )نويسنده مسئول(، مشهد، ايرانريزي درسي، دانشگاه فردوسي مشهدار برنامه. دانشي2

 »پژوهشي آموزش و ارزشيابي-نشريه علمي«
   1394زمستان ـ  32م ـ شماره هشتسال 

  79-91 ص. ص.

  07/06/1394تاريخ دريافت مقاله: 
 24/11/1394ه: تاريخ پذيرش نهايي مقال



  94 زمستان ـ 32شماره  ـ 8سال  ـ آموزش و ارزشيابي پژوهشي - نشريه علمي          80

  مقدمه:
يي هاروشاد ميليوني شاگردان و معلمان شديدا نيازمند در عصر حاضر، نهاد آموزش و پرورش با وجود تعد

آموزش و پرورش را مي توان دستيابي به يادگيري  وريبهرهخود است. افزايش  وريبهرهبراي افزايش 
پايدارتر و عميق تر و شكوفايي هر چه بيش تر استعدادهاي فراگيران در ازاي صرف منابع مالي و انساني 

). در اين ميان، فناوري آموزشي مي تواند در خدمت يادگيري مادام 1384ري، معقول دانست (اميرتيمو
فناوري ")، 2004( 1العمر دانش آموزان باشد. بر اساس تعريف انجمن ارتباطات و فناوري آموزشي

، مطالعه و عمل اخالقي از طريق ايجاد، كاربرد و مديريت منابع و فرايندهاي فناورانه مناسب به 2آموزشي
). پژوهش ها اثربخش 1389(به نقل از مقامي،  "تسهيل يادگيري و بهسازي عملكرد افراد است منظور

معلم  2000بودن فناوري آموزشي بر آموزش و پرورش را تأييد كرده اند. در تحقيقي كه بر روي بيش از 
به آنان درصد معلمان اظهار كرده اند كه فناوري آموزشي  90و مدير در آمريكا صورت گرفته، حدود 

  ).1386كمك كرده است تا خالق تر و موثر باشند (نقل از زماني، 
 و آموزش است و شده تبديل ما جامعه از ناپذير جدايي بخشي عنوان به رايانه تكنولوژي، سريع توسعه با

ي ). رايانه، يكي از حوزه هاي فناوري آموزش2010، 3(اسنايدر و ديلو نيست استثنا قضيه اين در نيز پرورش
افزارها شده گذارده و موجب توسعه و پديداري انواع گوناگوني از نرم تأثيراست كه بر ساختارهاي آموزشي 

افزارها را افزايش داده و افق نويني را فراروي است. همچنين دسترسي به اينترنت و شبكه، كاربرد نرم
افزارها در شيوه هاي آموزشي نوين، رمفرايند آموزش نهاده است. از اين رو نياز روزافزون به استفاده از ن

). پژوهش هاي 1388؛ رحمتيان و اطرشي، 2009، 4بيش از پيش احساس مي شود (كالينز و هالرسون
، 5افزارهاي آموزشي را بر متغيرهاي مختلفي همچون پيشرفت تحصيلي (هاينيمثبت نرم تأثيرمختلف، 
)، وضعيت نمرات (عارفي، دانش و صفي ياري، 2012، 9؛ آديمي2011، 8و بويل 7، استن فيلد6كانولي
 ،13تريانتافيالكوس)، تعامل دانش آموزان (2013، 12و آكسو 11؛ پيلي2006، 10)، انگيزه (المخالفي1388

) و 2008، 16)، درگير شدن فراگيران در فرايند يادگيري (ريچي2008، 15و تسوكاالس 14پاالجورجي
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نشان  )2011، 2؛ پاول2010، 1كبريتچي و هيرومي ؛1391مهموئي، پاكدامن و الري، ؤمني(مخالقيت
  دهند.مي

با اين حال بايد در نظر داشت آن چه آموزش را پيش مي برد، لزوما فناوري و امكانات مورد استفاده 
تاكيد مي كند كه با بهره گيري از امكانات فناوري، مي توان افراد را  1998در سال  3ديويد مريلنيست. 

آموزشي جذب كرد؛ در حالي كه گاهي اوقات ممكن است در اين ميان، بازده هاي  به سمت برنامه هاي
يادگيري و طراحي آموزشي درست از ميان بروند. بنا به اعتقاد وي، بسياري از برنامه هاي آموزشي مبتني 

ي دوره بر وب نه تنها آموزشي نيستند؛ بلكه فقط اطالعاتي را در اختيار كاربران قرار مي دهند. مريل برخ
آموزش مورد بررسي قرار داد. نتايج اين  4هاي آموزشي فعال در مدارس را از نظر وجود اصول اوليه

مطالعه نشان مي دهد كه اغلب دوره هاي آموزشي، آموزش موثر عرضه نمي كنند و حتي بعضي از آن ها 
  ).1386را نمي توان آموزش به حساب آورد (رضوي، 

در زمينه نظريه ها و مدل هاي طراحي آموزشي مختلف به اين نتيجه رسيد ها مطالعه مريل با صرف سال
كه اين نظريات و مدل ها، اصول آموزشي مشتركي را ارائه مي دهند و او آن ها را اصول اوليه آموزش 
نام مي نهد. اين اصول، يك رويكرد مسئله محور را تجويز مي كنند كه حل مسائل را با آموزش مستقيم 

اصول اوليه آموزش كه به وسيله تحقيقات متعددي آ). 2006زاء مسئله تركيب مي كنند (مريل، تري از اج
حمايت مي شوند، يك استراتژي تجويزي است كه ساختار موثر و كارآمدي را براي اكتساب وظايف و 

چه  ب). مريل معتقد است هنگامي كه فراگيران ارتباط آن2006تكاليف پيچيده تر ترقي مي دهد (مريل، 
را كه ياد مي گيرند مي بينند، برانگيخته مي شوند. اگر فراگيران اطالعات جديد را در زمينه اي از مسائل 
دنياي واقعي ياد بگيرند، اگر فراگيران نمايشي از مهارت هاي مورد انتظار را ببينند و اگر به آن ها فرصت 

بگيرند، با احتمال بيش تري اطالعات و داده شود تا مهارت ها را در حل مسائل دنياي واقعي به كار 
مريل آموزش ). 2009مهارت ها را كسب مي كنند و قادرند تا از آموخته هاي خود استفاده كنند (مريل، 

آ) و 2002مي داند (مريل،  8و يك پارچه سازي 7، كاربرد6، نمايش5موثر را داراي چهار مرحله فعال سازي
  عرفي مي كند:براي اين مراحل، پنج اصل اوليه را م

: يادگيري هنگامي افزايش مي يابد كه يادگيرنده با حل مسائل دنياي واقعي 9محوري مسئلهاصل  .1
 درگير شود.

 اصل فعال سازي: يادگيري هنگامي افزايش مي يابد كه دانش موجود، پايه اي براي دانش جديد باشد. .2
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 ادگيرنده نشان داده شود.اصل نمايش: يادگيري هنگامي افزايش مي يابد كه دانش جديد به ي .3
 اصل كاربست: يادگيري هنگامي افزايش مي يابد كه دانش جديد توسط يادگيرنده به كار برده شود. .4
اصل يك پارچه سازي: يادگيري هنگامي افزايش مي يابد كه دانش جديد با دنياي يادگيرنده يك  .5

 ب).2002پارچه شود (مريل، 
 

يه آموزش مريل به عنوان بخشي از استراتژي آموزشي مورد پژوهش ها نشان مي دهند وقتي اصول اول
) در مطالعه خود به اين 2011گاردنر (). 2010، 1استفاده قرار مي گيرند، يادگيري افزايش مي يابد (گاردنر

نتيجه رسيد كه فعال سازي دانش پيشين در بهبود موفقيت دانش آموزان در يادگيري موثر است. نتايج 
) نشان داد استفاده از مثال هاي روشن و بازخوردهاي موثر درباره پيشرفت 0320( 2پژوهش كالرك

) در تحقيق خود به اين نتيجه دست 1997( 3يادگيري، منجر به يادگيري و انتقال بهتر آن مي شود. آندره
يافت كه ارائه عالئم براي ترغيب و تشويق فراگيران جهت فعال سازي دانش از قبل موجود، باعث 

) نيز حاكي از آن بود كه دانش آموزان از طريق 2003( 4يادگيري مي شود. نتايج تحقيق مايرتسهيل 
 انيميشن و گفتار، بهتر از انيميشن، داستان و متن به تنهايي ياد مي گيرند.

آ) و 1390تحقيقات انجام شده در داخل كشور نيز نشان مي دهند ميزان يادگيري (مهدوي و اميرتيموري، 
ب) دانش آموزاني كه از طريق الگوي طراحي آموزش مريل 1390هدوي و امير تيموري، يادداري (م

پژوهش آموزش ديده اند، نسبت به دانش آموزاني كه به صورت سنتي آموزش ديده اند، بيش تر است. 
) اصل مسئله محوري مريل را تأييد مي كند. اين 1384انجام گرفته توسط مهري نژاد و پاشاشريفي (

درصد  99شان داد كه تدريس به شيوه حل مسئله، نسبت به شيوه سنتي تدريس با احتمال پژوهش ن
) در تحقيق خود بر اصل فعال سازي دانش پيشين 1388كارآمدتر است. رقيب دوست و اصغرپور ماسوله (

مريل صحه مي گذارند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد متغير دانش پيشين، رابطه معناداري با درك 
  اندن دارد و نسبت به انگيزش خواندن، رابطه قوي تري با درك خواندن نشان مي دهد.خو

از آن جا كه پژوهش ها، اثر بخش بودن استفاده از اصول اوليه آموزش مريل در تدريس را تأييد مي كنند 
آموزشي افزارهاي هاي پژوهشگر، اين اصول كم تر مبناي ارزشيابي نرمو به اين علت كه بر اساس يافته

قرارگرفته است، در اين پژوهش سعي بر آن خواهيم داشت تا با استفاده از اصول اوليه آموزش مريل، 
افزارهاي مورد استفاده در دوره دبستان را مورد تحليل و ارزشيابي قرار دهيم. سوال هاي پژوهش به نرم

  قرار زيرند:
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 محوري توجه شده است؟ مسئلهاصل ي آموزشي دوره دبستان تا چه اندازه به افزارهانرمدر  .1
 ي آموزشي دوره دبستان تا چه اندازه به اصل فعال سازي توجه شده است؟افزارهانرمدر  .2
 ي آموزشي دوره دبستان تا چه اندازه به اصل نمايش توجه شده است؟افزارهانرمدر  .3
 ست؟ي آموزشي دوره دبستان تا چه اندازه به اصل كاربست توجه شده اافزارهانرمدر  .4
 ي آموزشي دوره دبستان تا چه اندازه به اصل يك پارچه سازي توجه شده است؟افزارهانرمدر  .5

  
  روش تحقيق

افزارهاي آموزشي است؛ روش پژوهش در اين مطالعه را مي با توجه به هدف مطالعه كه تعيين كيفيت نرم
ارزشيابي، فرايند جمع آوري و ناميد. پژوهش  1توان پژوهش ارزشيابانه با رويكرد مبتني بر مصرف كننده

تجزيه و تحليل اطالعات براي قضاوت درباره شايستگي، ارزش يا سودمندي برنامه هاي آموزشي است 
). در رويكرد مبتني بر مصرف كننده، تاكيد عمده بر كسب اطالعات مربوط به 1391(گال، بورگ و گال، 

وزشي در انتخاب از ميان برنامه هاي فرآورده هاي كلي آموزشي است كه توسط مصرف كنندگان آم
  ).70: 1389درسي مختلف، فرآورده هاي آموزشي و نظاير اين ها مورد استفاده قرار مي گيرد (سيف، 

 1391 -1393هاي افزارهاي آموزشي دوره دبستان هستند كه در سالجامعه آماري اين پژوهش، نرم
شي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت توسط معاونت تاليف و توليد مواد و رسانه هاي آموز

افزار به شيوه نمونه گيري در دسترس نرم 18آموزش و پرورش توليد شده اند؛ كه از اين ميان، تعداد 
  ارائه شده است: 1افزارها در جدول انتخاب و بررسي شدند. اطالعات مربوط به نرم

  
  اس دروس و پايهافزارهاي ارزيابي شده بر استعداد نرم - 1جدول 

  جمع  پايه ششم  پايه پنجم پايه چهارم پايه سوم پايه دوم پايه اول  
  4 1   1  1 1 افزار قرآننرم
  3 1      2 افزار رياضينرم
  3 1     1 1 افزار فارسينرم
  8 1  1 2 2 1 1 افزار علومنرم

  18 4  1 3 2 3 5  جمع
  
  
  
  

                                                      
1. Consumer-oriented approach 
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  فرايند اجرا و ابزار گردآوري اطالعات
اي توسط گويه 20اس مباني نظري مطرح شده در خصوص اصول اوليه آموزش مريل، چك ليستي بر اس

افزارهاي آموزشي از نظر ميزان به كارگيري اصول مسئله محققين طراحي گرديد تا فرايند ارزيابي نرم
 4محوري، فعال سازي، نمايش، كاربست و يك پارچه سازي بر اساس آن انجام گيرد. براي هر اصل، 

در نظر گرفته شد. گويه هاي چك ليست مطابق با  5تا خيلي زياد= 1درجه اي، از خيلي كم= 5گويه 
نفر از متخصصان مربوطه و  3مي باشد. روايي محتوايي ابزار با تأييد  2هاي مطرح شده در جدول شاخص

همبستگي كاپاي افزارها توسط كدگذار دوم و محاسبه ضريب درصد نرم 15پايايي آن با كدگذاري مجدد 
افزار بر اساس گويه نرم 18به دست آمد. پس ار احراز روايي و پايايي ابزار، محتواي  84/0كوهن برابر 

افزار هاي چك ليست توسط محققين بررسي گرديد و براي هر گويه بر اساس ميزان تطابق محتواي نرم
افزار فته شد. براي هر گويه در هر نرمدر نظر گر 5تا  1مورد بررسي با شاخص مربوطه، نمره اي در بازه 

 10ده مورد به صورت تصادفي انتخاب و بر اساس محتواي گويه مورد بررسي قرار گرفت. چنان چه از 
مورد نمره  4يا  3داده شد. به همين ترتيب به  1مورد مطلوب يودند، به آن نمره  2يا  1مورد بررسي شده 

  تعلق گرفت. 5مورد مطلوب، نمره  10يا  9و به  4مورد نمره  8يا  7؛ به 3مورد نمره  6يا  5؛ به 2
  

  هايافته
داده هاي تحقيق در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي تحليل شدند. در سطح آمار توصيفي، ميانگين، 
انحراف استاندارد، كم ترين و بيش ترين نمره براي هر يك از پنج اصل و گويه هاي مربوط به آن ها 

  ارائه شده است: 2كه نتايج آن در جدول محاسبه شد؛ 
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  شاخص هاي توصيفي اصول پنج گانه و گويه هاي هر اصل - 2جدول 
  
 اصل

ميانگين  گويه هاي هر اصل
 نمرات

انحراف 
  استاندارد نمرات

ترين كم
  نمره

بيشترين 
  نمره

  
  مسئله
 محوري

 فراهم كردن مسائل واقعي 
  تمركز بر فرآيندهاي تفكر 
  ب با نيازهاي فراگيرتناس 
 مطرح ساختن اقدامات الزم براي حل مسئله 

  33/3  
83/3  
28/4  
39/2 

91/0  
71/0  
57/0  
78/0  

1  
3  
3  
1  

4  
5  
5  
4  

  25/4  25/2  57/0 46/3 1ميانگين اصل
  
  
  فعال
 سازي

 يادآوري و به كارگيري دانش قبلي با ارائه سواالت 
  فراهم ساختن حضور فعاالنه فراگير 
  از پيش سازمان دهنده ها استفاده 
 فراهم ساختن دانش پيشين از طريق بازنمايي غيرشناختي 

39/2  
72/2  
22/2  
05/3 

50/0  
57/0  
43/0  
72/0  

2  
2  
2  
2  

3  
4  
3  
4  

  25/3  2  40/0 60/2 2ميانگين اصل 
  
  

 نمايش

 نشان دادن اطالعات در قالب مثال ها 
  هماهنگي مثال ها با محتواي آموزشي 
  ازنمايي هاي چندگانهاستفاده از ب 
 راهنمايي جهت درك شباهت و تفاوت مثال ها 

89/3  
78/4  
72/4  
22/2 

47/0  
43/0  
46/0  
43/0  

3  
4  
4  
2  

5  
5  
5  
3  

  5/4  25/3  34/0 90/3 3ميانگين اصل 
  
  

 كاربست

 فراهم سازي فرصت به كارگيري دانش جديد 
  سازگاري كاربست ها با اهداف بيان شده 
  صالحيارائه بازخوردهاي ا 
 ارائه كاربست هاي بيش تر براي اطالعات مهم تر 

55/3  
72/4  
50/4  
11/3 

70/0  
46/0  
78/0  
58/0  

2  
4  
2  
2  

4  
5  
5  
4  

  5/4  3  48/0 97/3 4ميانگين اصل 
  
  

يكپارچه 
 سازي

 يكپارچه سازي دانش جديد با دنياي فراگير 
  ترغيب فراگير براي انتقال دانش به زندگي واقعي 
  رصت تامل و دفاع از دانش جديدفراهم ساختن ف 
 فراهم ساختن فرصت شخصي سازي دانش 

94/2  
50/2  
17/1  
17/1 

87/0  
78/0  
38/0  
38/0  

1  
1  
1  
1  

4  
4  
2  
2  

  75/2  1  47/0 94/1 5ميانگين اصل 
ارزيابي 
 كلي

  70/3  4/2  39/0 17/3 ميانگين اصول

ره گويه هاي مربوط به آن، در هم چنين وضعيت ميانگين هر يك از اصول پنج گانه با توجه به نم
به اين منظور فاصله دو نقطه باال و پيوستار سه قسمتي نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب، تعيين گرديد. 

به  33/2تا  1پايين پيوستار به سه بخش مساوي تقسيم گرديد. بنابراين، چنان چه امتياز هر اصل بين 
مطلوب ارزيابي  5تا  66/3نسبتاً مطلوب و بين  66/3تا  33/2دست آيد، وضعيت آن نامطلوب؛ بين 

  ارائه شده است: 3. نتايج اين بخش در جدول گرديد
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  سطوح ارزيابي اصول پنج گانه و گويه هاي هر اصل - 3جدول 
اصل مورد 
  ارزيابي

  سطح ارزيابي گويه هاي هر اصل
  مطلوب  نسبتاً مطلوب  نامطلوب

  
  مسئله
  محوري

 عيفراهم كردن مسائل واق 
  تمركز بر فرآيندهاي تفكر 
  تناسب با نيازهاي فراگير 
  مطرح ساختن اقدامات الزم براي حل مسئله 

  
  

× 
  
  
×  

  
×  
×  

  
   ×   مورد فوق4   ارزيابي اصل

  
  
  فعال
  سازي

 يادآوري و به كارگيري دانش قبلي با ارائه سواالت 
  فراهم ساختن حضور فعاالنه فراگير 
  ه هااستفاده از پيش سازمان دهند 
  فراهم ساختن دانش پيشين از طريق بازنمايي غيرشناختي 

  
  
×  

× 
×  

  
×  

  

   ×   مورد فوق4   ارزيابي اصل
  
  

  نمايش

 نشان دادن اطالعات در قالب مثال ها 
  هماهنگي مثال ها با محتواي آموزشي 
  استفاده از بازنمايي هاي چندگانه 
  راهنمايي جهت درك شباهت و تفاوت مثال ها 

  
  
  
×  

 ×  
×  
×  

  ×    مورد فوق4   ارزيابي اصل
  
  

  كاربست

 فراهم سازي فرصت به كارگيري دانش جديد 
  سازگاري كاربست ها با اهداف بيان شده 
  ارائه بازخوردهاي اصالحي 
  ارائه كاربست هاي بيش تر براي اطالعات مهم تر 

  × 
  
  
×  

  
×  
×  

  ×    مورد فوق4   ارزيابي اصل
  
  

يكپارچه 
  سازي

 زي دانش جديد با دنياي فراگيريكپارچه سا 
  ترغيب فراگير براي انتقال دانش به زندگي واقعي 
  فراهم ساختن فرصت تامل و دفاع از دانش جديد 
  فراهم ساختن فرصت شخصي سازي دانش 

  
  
×  
×  

× 
×  

  

     × مورد فوق4   ارزيابي اصل
   ×   مورد فوق20  ارزيابي كلي

ه ميانگين اصل يكپارچه سازي در سطح نامطلوب، ميانگين نشان مي دهد ك 3نتايج موجود در جدول 
اصول مسئله محوري و فعال سازي در سطح نسبتاً مطلوب و ميانگين اصول نمايش و كاربست در سطح 

  مطلوب قرار دارند.
  بحث و نتيجه گيري

اي آموزشي افزارهبا توجه به اهميت محتواي برنامه هاي آموزشي، پژوهش حاضر به تحليل و ارزيابي نرم
دوره دبستان بر اساس اصول اوليه آموزش مريل پرداخته است. نتايج آزمون خي دو نشان داد كه در پنج 

افزارهاي آموزشي و مقدار مورد انتظار تفاوت اصل اوليه آموزش مريل، بين مقدار مشاهده شده نرم
محوري گوياي اين مطلب است كه مولفه هاي جداگانه تدريس، در  معناداري وجود ندارد. اصل مسئله
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بستر مسائل دنياي واقعي به صورت اثربخش تري عمل مي كنند، جايي كه مسئله به فراگير نشان داده 
مي شود، مولفه ها آموزش داده مي شود و سپس نشان داده مي شود كه چگونه از مولفه ها براي حل 

آ) نشان 1390) و مهدوي و اميرتيموري (2003ب). پژوهش كالرك (2002، مسائل استفاده شود (مريل
مثبتي بر يادگيري دارد. ارزيابي اصل مسئله  تأثيرمي دهد كه به كارگيري اصل مسئله محوري مريل، 

افزارهاي آموزشي اين اصل در سطح نسبتاً مطلوبي قرار داشته و محوري حاكي از آن بود كه در نرم
وره ابتدايي ضمن داشتن تناسب با نيازهاي فراگيران، تا حدودي امكان حل مسائل واقعي افزارهاي دنرم

  را فراهم مي كنند.
اصل فعال سازي اين نكته را مطرح مي سازد كه آموزش بايد فراگيران را بر آن دارد تا دانش پيشين 

آ). 2006ر گيرند (مريل، مرتبط را كه اساس و بنياد دانش جديد محسوب مي شود؛ به ياد آورند و به كا
) اثر مثبت به كارگيري اصل فعال سازي مريل را بر 2001( 3و پوالك 2، پيكرينگ1تحقيق مارزانو

) در تحليل محتوايي كه بر روي كتب فارسي دوره 1379پيشرفت فراگيران نشان داد. فردانش و شيران (
در بعضي دروس مورد توجه واقع شده متوسطه انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه اصل فعال سازي 

است. نتايج ارزيابي اين پژوهش نيز نشان داد كه اصل فعال سازي در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد و در 
افزارهاي آموزشي، يادآوري و به كارگيري دانش قبلي و استفاده از پيش سازمان دهنده ها و برخي نرم

ست. اصل نمايش به اين معناست كه آموزش بايد نشان دهد مدل هاي مفهومي مورد توجه قرار گرفته ا
كه فراگير دانش جديد را آموخته است؛ نه اين كه فقط اطالعاتي راجع به دانش جديد ارائه دهد (مريل، 

معنادار به كارگيري اصل  تأثيرآ) 1390) و مهدوي و اميرتيموري (2003ب). مطالعه كالرك و ماير (2002
ادگيري مورد تاكيد قرار داد. نتايج پژوهش حاضر در خصوص اصل نمايش نشان نمايش را بر تسهيل ي

افزارهاي آموزشي دوره ابتدايي در استفاده از مثال هاي قابل اجرا و هماهنگ با محتوا و به داد كه نرم
  كارگيري بازنمايي هاي چندگانه عملكرد مناسبي داشته و در سطح ارزيابي مطلوب قرار دارند.

ست بر فراهم ساختن فرصت جهت به كارگيري دانش جديد در موقعيت هاي خاص تاكيد مي اصل كارب
كند. كاربست چيزي بيش تر از به خاطر آوردن صرف اطالعات مي باشد و فراگيران را ملزم مي كند تا از 

آ). آندره 2006اطالعات براي انجام تكاليف واقعي يا جهت حل مسائل خاص استفاده كنند (مريل، 
معنادار اصل كاربست را بر تسهيل يادگيري مورد تاكيد قرار مي دهد. فردانش و شيران  تأثير) 1997(
) در مطالعه خود نشان دادند كه كتب ادبيات دوره متوسطه بيش تر از آن كه به سطح كاربست 1379(

) 1391شكراللهي ( پرداخته باشند، سطح يادآوري را مورد توجه قرار داده اند. استادحسنلو، فرجي خياوي و
در تحليل محتواي كتاب هاي علوم چهارم و پنجم دبستان بر اساس اهداف آموزشي مريل، به اين نتيجه 
دست يافتند كه اصل كاربست به ميزان مطلوبي در كتب علوم مورد توجه واقع شده است. نتايج پژوهش 

                                                      
1. Marzano 
2. Pickering 
3. Pollock 
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سازگار با اهداف و بازخوردهاي افزارهاي دوره دبستان از كاربست هاي حاضر نيز نشان مي دهد نرم
اصالحي در حد قابل قبولي استفاده كرده و فرصت به كارگيري دانش جديد را به فراگيران مي دهد و از 
اين رو ارزيابي اصل كاربست در سطح مطلوب قرار دارد. اصل يكپارچه سازي بيان مي كند كه چرخه 

يكپارچه سازي و ادغام دانش و مهارت جديد در  يادگيري زماني كامل مي شود كه فراگيران فرصتي براي
فعايت هاي روزانه شان داشته باشند. يادگيري زماني به امري آسان تبديل مي شود كه آموزش فرصتي را 

ي شخصي و جديدي براي هاروشبراي فراگيران فراهم كند تا درباره دانش جديد خود تامل كرده و 
) 2001ب). پژوهش مارزانو و همكاران (2002اع كنند (مريل، استفاده از دانش و مهارت جديدشان ابد

مثبت اين اصل را بر عمق بخشيدن به يادگيري نشان مي دهد. ارزيابي اصل يكپارچه سازي در  تأثير
افزارهاي آموزشي نشان داد كه اين اصل كم تر مورد توجه واقع شده و فرصت هاي كمي جهت نرم

جهت تحقق اين مهم به نظر حث و دفاع از آن درنظر گرفته شده است. انتقال دانش به زندگي واقعي و ب
مي رسد آموزش، بايستي فنوني براي ترغيب دانش آموزان جهت يكپارچه سازي (انتقال) دانش يا مهارت 
جديد با زندگي روزمره شان ارائه دهد و فرصتي در اختيار دانش آموزان بگذارد تا دانش يا مهارت 

ند به ديگران نشان دهند. همچنين آموزش فرصتي در اختيار دانش آموزان بگذارد تا جديدشان را بتوان
درباره دانش يا مهارت جديدشان تامل، درباره آن بحث و از آن دفاع كنند. و نهايتا اينكه آموزش فرصتي 

ان ي جديد و شخصي براي استفاده از دانش و مهارت جديدشهاروشدر اختيار دانش آموزان بگذارد تا 
  ايجاد، ابداع يا بررسي كنند.

مثبت اصول اوليه آموزش مريل بر يادگيري و موفقيت دانش  تأثيربا توجه به آن كه مطالعات متعددي 
افزارهاي آموزشي در توليد آموزان را مورد تأييد قرار داده اند، پيشنهاد مي گردد توليد كنندگان نرم

ال سازي، نمايش، كاربست و يك پارچه سازي توجه داشته افزارهاي خود به اصول مسئله محوري، فعنرم
افزارهايي كارآمد در راستاي تحوالت آموزشي در عصر حاضر عرضه كرده و به نياز باشند تا بتوانند نرم

كاربران پاسخ دهند. همچنين به معلمان و ساير دست اندركاران آموزش و پرورش توصيه مي شود با 
افزارهاي مناسب به اصول پنج گانه اوليه افزارهاي آموزشي، در انتخاب نرمتوجه به شمار روزافزون نرم

سطح ارزيابي نسبتاً  به توجه آموزش مريل به عنوان معيارهاي ارزيابي توجه داشته باشند. از طرفي با
 مسئوالن افزارهاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، بهمطلوب نرم

 براي را امتيازاتي و افزارها داشتهاز اين نرم بر استفاده بيشتري تأكيد شود مي توصيه پرورش و آموزش

 به هاي شيوه و ضرورت مفهوم، درخصوص سازي فرهنگ به معلمان در اين خصوص قائل شوند. اهتمام

نيز  مانمعل براي كارگاه هاي آموزشي مدارس و تشكيل درسي برنامه در افزارهاي آموزشينرم كارگيري
توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي  شده توليد آموزشي افزارهاينرم ضروري به نظر مي رسد. كمبود

هاي اخير كه با تغييرات جديد كتب دوره ابتدايي هماهنگ آموزشي وزارت آموزش و پرورش در سال
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ونه گيري تصادفي، از باشند و عدم دسترسي پژوهش گر به تمامي آنها و بر اين اساس عدم استفاده از نم
  محدوديت هاي پژوهش حاضر بود.
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: 1)1. ((س)نامه علمي پژوهشي زبان پژوهي دانشگاه الزهرا دو فصلن آموزان غير فارسي زبان. زبا
72-51.  

ماهنامه انجمن اي. هاي حرفهارتباطات و پژوهش مهارت). فناوري اطالعات و 1386عشرت. (بيزماني، بي
  .196-209: 16، انفورماتيك ايران

  . تهران: نشر دوران.گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشياندازه). 1389اكبر. (سيف، علي
افزار آموزشي رياضي دنياي تاتي در ). نقش نرم1388ي، زهرا. (عارفي، محبوبه؛ دانش، عصمت و صفي يار

پيشرفت رياضي دانش آموزان كم توان ذهني پايه ي اول مجتمع دخترانه شهيد صياد شيرازي تهران. 
  .27-44: 1)9. (فصلنامه روان شناسي كاربردي

وم نظام جديد آموزش ). تحليل محتواي كتاب متون فارسي سال س1379فردانش، هاشم و شيران، زهره. (
، 3. دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد خورسگانمتوسطه و بررسي نظر دبيران مربوطه. 

137-131.  
مي و كيفي در علوم تربيتي و ي تحقيق كهاروش). 1391گال، مرديت؛ بورگ، والتر و گال، جويس. (

  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.. جلد دوم. ترجمه احمد رضا نصر و همكاران. تهران: شناسيروان
). بررسي موانع بهره گيري از فناوري آموزشي در تدريس دانشگاهي از نظر اعضاي 1389مقامي، حميد رضا. (

): 8(4، هاي آموزشيمجله پژوهش در نظامهيئت علمي دانشگاه هاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز. 
107- 83.  

افزار آموزش ويكي ونيكي بر ميزان نرم تأثير). 1391و الري، مجتبي. ( مني مهموئي، حسين؛ پاكدامن، مجيدؤم
: 2، نامه فن آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتيفصلو پيشرفت تحصيلي درس رياضي.  خالقيت

143 – 127. 
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يل بر استفاده از الگوي طراحي آموزش مر تأثير). بررسي 1390مهدوي، محمدرضا و اميرتيموري، محمد حسن. (آ
هاي تازه نامه انديشهفصلميزان يادگيري و انگيزه پيشرفت در درس زيست شناسي سال اول دبيرستان. 

 .141–152: 2، در علوم تربيتي

استفاده از الگوي طراحي آموزش مريل بر  تأثير). بررسي 1390حسن. (بوي، محمدرضا و اميرتيموري، محمدمهد
: 20، شناسي تربيتيفصلنامه روانال اول دبيرستان . شناسي سميزان يادگيري و يادداري در درس زيست 

31–17.  
ل مسئله و ارزشيابي ). بررسي اثر بخشي تدريس به شيوه ح1384شريفي، حسن. (ابوالقاسم و پاشانژاد، سيدمهري
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