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بیان مسئله

با توســعة ســریع فناوری ،رایانه و فناوری اطالعات و ارتباطات به بخش جداییناپذیر از جامعه
تبدیل شــده اســت و آموزش و پرورش نیز در این زمینه استثنا نیســت (هرناندز و همکاران.)2015 ،1
مدرســههای پیشدبستانی که در شــکلدهی و موفقیتهای تحصیلی کودکان در دورههای باالتر و نیز
ارتقای کارایی درونی نظامهای آموزشی نقش مؤثری دارند (مفیدی ،)1386 ،در حال حاضر از رایانه و
نرمافزارهای آموزشی (بهعنوان اساسیترین فناوریهای دیجیتال) برای پشتیبانی فرایندهای تدریس و
یادگیری یادگیرندگان بهره میگیرند تا حافظه و توجه ،توانایی سواد ،توانایی زبان ،تفکر ریاضی ،ایجاد
و تقویت انگیزة یادگیری ،توانایی حل مسئله ،و موفقیت تحصیلی آنان را توسعه دهند (رادیچ2013 ،2؛
ســیمون ،نمس ،و مکمانیس2013 ،3؛ بلکول ،الریکا ،و وارتال2014 ،4؛ دیاموند ،جاســتیک ،سقلر ،و
ســیدر2013 ،5؛ نیکولوپولو2014 ،6؛ هرناندز و همکاران .)2015 ،پژوهشهای انجامشده نشان دادهاند،
اســتفاده از رایانه و نرمافزارهای آموزشی توانایی یادگیرندگان پیشدبستانی را در «خواندن و نوشتن»
(کلمنتــس و ســاراما2003 ،7؛ پنول 8و همکاران2009 ،؛ چیانگ و شــولر2010 ،9؛ لوین2011 ،10؛ لین،
آلمون ،و لوین« ،)2012 ،11ریاضیات» (مکمانیس ،گونیویگ ،و مکمانیس2010 ،12؛ مککریک و لی،13
2007؛ لیسینکو 14و همکاران2016 ،؛ مکمانیس و مکمانیس« ،)2016 ،زبان» (پنول و همکاران2009 ،؛
توکی و پانج« ،)2010 ،15مهارتهای اجتماعی» (کلمنتس و ســاراما2003 ،؛ پنول و همکاران2009 ،؛
مککریک و لی« ،)2007 ،تمرکز و انگیزه یادگیری» (فردریکز ،بلومنفیلد ،و پاریس2004 ،16؛ لجونگ-
دجارف ،آبرگ-بنگتسون ،و اوتوسون2005 ،17؛ مککریک و لی« ،)2007 ،تفکر سطح باال» (کلمنتس
و ساراما2003 ،؛ مککریک و لی2007 ،؛ گلوبکه2007 ،18؛ پنول و همکاران2009 ،؛ شاوارب،)2011 ،19
و بهطور کلی« ،موفقیت تحصیلی» (ورناداکیس ،آوگرنیوس ،تسیتســکاری ،و زاچوپولو2005 ،20؛ واال،
لی ،و لوین )2015 ،21بهبود میبخشد.
اثربخشــی اســتفاده از نرمافزارهای آموزشی برای کودکان پیشدبســتانی بیشتر به تناسب طراحی
نرمافزارها با اصول و ویژگیهای مرحلة رشدی این دوره بستگی دارد (گلوبکه2007 ،؛ مککریک و لی،
2007؛ پنول ،و همکاران2009 ،؛ وارتال ،ســچمبرگ ،لوریسال ،رب ،و فالین .)2010 ،22بهعبارتدیگر،
رویکردها و تکنیکهای آموزشــی متناسب با سن و نیازهای کودکان پیشدبستانی در نرمافزارهای این
دوره موردتوجه قرار گیرند (کلمنتس و ساراما2003 ،؛ گلوبکه2007 ،؛ پنول و همکاران2009 ،؛ روسن
و جاروسویز2009 ،23؛ انجمن ملی آموزشوپرورش کودکان پیشدبستان و مرکز فرد روجرز،2012 ،24
به نقل از مکمانیس و گونیویگ2012 ،25؛ دکورتیس و فرر.)2011 ،26
کودکان پیشدبســتانی توانایی یادگیری مطالب انتزاعی را ندارند و از طریق تعامل با دنیای واقعی
و اکتشــاف دستاول ،سریعتر یاد میگیرند و مهارتهای شــناختی ،زبانی ،روانی -حرکتی ،و عاطفی
خود را توسعه میدهند (رادیچ2013 ،27؛ مکمانیس و پارکس2011 ،28؛ شورای ملی ارتباطات و رسانه
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آمریکا .)2016 ،29این دیدگاه توسط نظریه پردازان شناختی از جمله پیاژه و برونر مورد تأکید قرار گرفته
است .کودکان در مرحلة حسی -حرکتی فرایند یادگیری را از طریق استفادة ترکیبی از مهارتهای حسی
و حرکتی برای فهم محیطشــان آغاز میکنند .در مرحلة پیش عملیاتی ،در ســنین  2-7سالگی ،استفاده
از نمادها را یاد میگیرند ،اما تفکر آنان نامنظم و غیرمنطقی است (سابراهمانیام و گرینفیلد.)2008 ،30
همچنین ،طبق دیدگاه ســطوح بازنمایی برونر ،کودکان در مرحله بازنمایی عملی از بدنشــان برای
ارتباط استفاده میکنند و در مراحل بعدی به بازنمایی تصویری و سپس بازنمایی نمادی میپردازند .بر
این اســاس ،کودکان باید در جریان یادگیری فعال باشند و از طریق اکتشاف دستاول به حقایق دست
پیدا کنند .با توجه به این نظریههای رشــد ،ازآنجاکه "درونداد حســی" یک روش اولیه یادگیری برای
کودکان پیشدبســتانی اســت ،ایجاد محیط یادگیری غنی ،تدارک بازنمایی تجربههای بصری ،و امکان
تجربة مســتقیم و دســتاول ،آمادگی یادگیری آنان را افزایش میدهد تا مهارتهای شناختی ،روانی-
حرکتی ،و عاطفی خود را توسعه دهند (دکورتیس و فرر2011 ،؛ هیرش -پاسک 31و همکاران.)2015 ،
متخصصان آموزشــی اصول و رهنمونهایی را برای طراحی یا انتخاب نرمافزارهای پیشدبستانی
مناســب براساس ویژگیهای رشــدی این دوره توصیه کردهاند« .انجمن ملی آموزشوپرورش کودکان
پیشدبســتانی و مرکز فرد راجرز» ( )2012اصولی را برای طراحی مؤثر نرم افزارهای پیش دبستانی و
یا شناسایی مناسبترین آنها ارائه کردهاند :اصولی از قبیل توجه به ارزش تربیتی؛ نظارت بر پیشرفت
کودکان؛ تدارک تجربههای یادگیری لذتبخش و معنادار؛ فعال ســاختن و اجازه انتخاب و کنترل دادن
به کودکان؛ تدارک تکیهگاه انطباقی برای انجام آســان تکلیفها؛ و استفاده نکردن از محتوای سوگیرانه
(نژادی ،جنســیتی ،و( )...بــه نقل از مکمانیس و گونیویــگ .)2012 ،تجربههــای یادگیری کودکان از
نرمافزار ،از طریق رعایت مجموعهای از اصول ،از قبیل ارائه تصویرهای ساده و پویا ،تدارک بازخورد،
و پشــتیبانی فردی تقویت میشود (کلمنتس و ســاراما .)2003 ،نرمافزارهای با کیفیت به کودکان اجازه
بازی و تمرین میدهند (نیکولوپولو ،)2007 ،و همچنین کنترل ســاده ،ساخت مفاهیم در روش عینی و
معنادار ،بازخورد اثربخش ،و تشویق به اکتشاف را فراهم میسازند (کلمنتس و ساراما.)2007 ،
از دیدگاه مکمانیس و گونیویگ ( ،)2012توجه به ارزش تربیتی ،توانایی درگیر ساختن کودکان در
یادگیری ،تعامل بین کودک و نرمافزار ،و توانایی نرمافزار در نظارت بر پیشــرفت کودکان از مالکهایی
است که اثربخشی نرمافزار پیشدبستانی را افزایش میدهد .این نرمافزارها باید بر تصویرها ،پویانمایی،
صدا و مقدار کم کلمات نوشــتاری نیز تأکید داشــته باشــند (چایلدرس و لــی .)1999 ،32طبق دیدگاه
هاقلند ،)2000( 33نرمافزارهای پیشدبستانی باید بیش از محصول بر فرایند متمرکز باشند و فرصتهایی
برای یادگیری و انگیزش درونی ،و ارزشــیابی دانش و توانایی قبلی کودکان فراهم ســازند .همچنین،
از مالکهایی نظیر تناســب با ســن کودکان ،توانایی کودکان در کنترل و تنظیم ســرعت و جریان وقایع
آموزشــی ،آموزش واضح و روشــن ،توانایی کار مســتقالنه با نرمافزار توســط کودکان ،محتوای بدون
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خشــونت ،ارتباط عناصر محتوایی با جهان واقعی ،ویژگیهای فنی ســاده ،و کمک به توســعة توانایی
شناختی نیز برخوردار باشند (هاقلند.)1992 ،
چنانچه نرمافزارهای پیشدبســتانی از ویژگیهایی از قبیل تکیهگاه سازی ،بازخورد ،و توضیحات
روشن و مثالهای متنوع برخوردار باشند ،اثربخشی آنها بیشتر میشود (بارودی ،ایلند ،پورپورا ،رید،34
 .)2012اســتفادة بیشازحد از عناصری از قبیل تصویر ،شــیء ،و متن نوشتاری حواس یادگیرنده را از
مسیر یادگیری منحرف میسازد (چیانگ ،ری ،تاکوچی ،و اریکسون .)2012 ،35کودکان پیشدبستانی به
فرصتهای چندگانه (آزمایش و خطا کردن) برای موفقیت نیاز دارند تا برای یادگیری تقویت شــوند.
الزم اســت ،تکلیفهایی که کودکان میتوانند با کمک و پشــتیبانی نرمافزار انجــام دهند ،در نرمافزار
گنجانده شود .همچنین ،از قابلیت تکیهگاه سازی (ارائة پشتیبانی براساس نیازهای یادگیری کودکان) در
محیط انجام تکلیفها اســتفاده شــود ،و امکان انتخاب سطح ساده یا پیچیدة تکلیفها براساس سطح
توانایی خود کودکان نیز فراهم شود (لورنکو.)2012 ،36
جامعترین چارچوب برای طراحی یا ارزشــیابی نرمافزارهای پیشدبســتانی براساس ویژگیهای
رشدی این دوره توسط مکمانیس و پارکس ( )2012ارائه شده است .براساس این چارچوب ،نرمافزار
آموزشــی دورة پیشدبستانی باید در این شــش بعد از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند :ارزش تربیتی؛
تناسب با سن کودکان؛ کودکپسندانه بودن؛ لذتبخش و درگیرکننده بودن؛ نظارت بر پیشرفت یادگیری؛
و قابلیت شخصیسازی .با توجه به اینکه در چارچوب ارائه شده توسط مکمانیس و پارکس ( )2012به
برخی از اصول و ویژگیهای طراحی نرمافزارهای پیشدبستانی از دیدگاه متخصصان این حوزه توجه
نشده است ،لذا ابعاد این چارچوب با در نظر گرفتن همة این اصول و ویژگیها تقویت شد.
جدول  .1چارچوب تقویت شدة طراحی و ارزشیابی نرمافزارهای پیشدبستانی مکمانیس و پارکس ()2012

ارزش تربیتی
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ردیف

ابعاد

اصول و ویژگیها

1

تأکید بر یادگیری بیش از تمرکز بر برنده شدن در بازی

2

تناسب محتوا با استانداردها /هدفهای یادگیری

3

تدارک بازخورد اطالعاتی برای پاســخ غلط (از طریق ارائة بازخورد کالمی به شــیوة ساده یا
توسط شخصیتهای متحرک در طول آزمون)

4

تدریس مفاهیم قبل از درخواست از آنان برای پاسخ دادن

5

استفاده از مثالهای متنوع (بارودی ،و همکاران)2013 ،

6

ارائه اطالعات و مهارتها در قطعات محتوایی کوچک (سچنیدر.)2008 ،37

جدول ( .1ادامه)

تناسب با سن
کودکان

کودکپسندانه

لذتبخش/
درگیرکننده

سنجش /نظارت
بر پیشرفت

اصول و ویژگیها

ردیف

ابعاد
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7

مناسب بودن موضوع آموزش /مهارت شناختی برای سن کودکان

8

ارائه مفاهیم در نظم مناسب و از ساده به پیچیده

9

ارائه آموزش در زمینه جذاب و جالب /مدرسه ،پارک ،مزرعه.... ،

10

نشانههای اجتماعی مثبت و فارغ از سوگیری نژادی ،اخالقی ،و جنسیت در ارائة محتوا

11

ارائه گزینه یا انتخابهای روشــن /ســاده (مانند اســتفاده از آیکونهایی با اندازة بزرگ و با
رنگهای متفاوت) که سبب گیج شدن کودکان در محیط نشود

12

تدارک پشتیبانی کالمی یا تصویری برای استفادة آسان از نرمافزار

13

تدارک فرصتهای مثبت و چندگانه برای موفقیت در یادگیری

14

توانایی کار مستقالنه با نرمافزار توسط کودک بعد از پشتیبانی اولیة معلم

15

امکان حرکت کودکان به فعالیت دیگر در صورت دشوار بودن انجام فعالیت فعلی بدون یاری
معلم

16

تدارک فعالیتهای متنوع به تعداد کافی در طول ارائة درس

17

استفادة مناسب از پاداشهای بیرونی و درونی (بازخورد انگیزشی برای پاسخ درست)

18

استفاده از تصویرهای واقعی و جذاب که بازنمای جهان واقعی از دیدگاه کودکان باشد

19

گفتار رسا (سچنیدر)2008 ،

20

استفاده از متن نوشتاری به مقدار کم (چایلدرس و لی)1999 ،

21

حفظ فراخنای /ظرفیت توجه کودکان با استفاده نکردن بیشازحد از تصویر ،متن و موسیقی
زیاد

22

زمینه بازی محور (نیکولوپولو2007 ،؛ هایفیلد)2012 ،38

23

ارزشیابی دانش و توانایی قبلی کودکان در صورت نیاز (هاقلند)1992 ،

24

ارزشیابی کافی از همة محتوای آموزش داده شده

25

آسانی استفاده و تفسیر نتایج
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جدول ( .1ادامه)

قابلیت
شخصیسازی

ردیف

ابعاد

اصول و ویژگیها

26

پاسخ دادن به نیازها و عالقههای هریک از کودکان (دارای نیازهای ویژه ،و دو زبانه)

27

امکان انتخاب ســطح ساده یا پیچیدة فعالیت /تکلیفها براساس سطح توانایی خود کودکان
(لورنکو)2012 ،

28

استفاده از قابلیت تکیهگاه سازی انطباقی در نرمافزار برای پشتیبانی کودکان در انجام آسان
تکلیفهــا (انجمن ملی آموزشوپرورش کودکان پیشدبســتان و مرکز فرد روجرز2012 ،؛
بارودی ،و همکاران2013 ،؛ مکمانیس و مکمانیس2016 ،؛ لورنکو)2012 ،

29

ارائة فعالیتهای تکمیلی برای توسعة یادگیری از نرمافزار

همانطور که گفته شد ،نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستانی بیشتر برای تحقق رشد شناختی،
عاطفی و اجتماعی کودکان مورد استفاده قرار میگیرند ،و این نرمافزارها باید براساس اصول رشدی
کودکان پیشدبســتانی طراحی شــوند .عالوه بر چگونگی طراحی ،توجه به نوع هدفهای یادگیری
تعیین شــده و چگونگی اجرای آموزش مبتنی بر نرمافزارهای آموزشــی توســط معلم نیز از اهمیت
فراوانی برخوردار است (مکمانیس و پارکس .)2012 ،بهعبارتدیگر ،چنانچه این نرمافزارها صرف ًا
با روش آموزشــی مؤثر بهکار برده شــوند ،یادگیری مطلوب توســط یادگیرندگان پیشدبستانی تحقق
مییابد (انجمن ملی آموزشوپرورش کودکان پیشدبستان و مرکز فرد روجرز.)2012 ،
با توجه به اینکه کودکان باید بهطور هم زمان در همة ابعاد رشد کنند ،ضرورت دارد که نرمافزار
آموزشــی براســاس هدفهای یادگیری و رشــدی مورد انتظار انتخاب شــوند و همچنین در قالب
گروههای همســاالن و با ارائة تکیهگاهسازیهای 39شناختی ،عاطفی ،و فنی توسط معلم مورد استفاده
قــرار گیرند .زیــرا تحقق هدفهای یادگیری در بعد شــناختی ،و به ویژه ابعــاد عاطفی و اجتماعی،
بــدون تعامــل معلم و کودک ،و تعامل کودکان با همســاالن هنگام اســتفاده از نرمافزارها امکانپذیر
نیســت .استفادة مســتقالنة کودکان از نرمافزار آموزشــی به ارتقای توانایی یادگیری آنان به ویژه در
موثری نمیکنــد (مکمانیس و پارکس .)2012 ،عالوه بر این ،اســتفادة زیاد از
بعــد اجتماعی کمک ُ
نرم افزارهای آموزشــی به رشد حسی -حرکتی کودکان آسیب میرساند .زیرا کودکان بیشتر از طریق
فعالیت فیزیکی در محیط واقعی و کســب تجربة مســتقیم به رشد حسی -حرکتی دست پیدا میکنند
(لی و اتکینس.)2004 ،40
با توجه به اینکه در ایران تولید چندرســانهایهای آموزشــی برای دورة پیشدبســتانی از رشــد
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بیشتری برخوردار است ،و بهطور روزافزون بر تعداد این چندرسانهایها در زمینة تقویت مهارتهای
یادگیری افزوده میشود ،تعیین استانداردهای طراحی یا ارزشیابی نرمافزارهای آموزشی پیشدبستانی،
متناســب با ویژگیهای رشدی این دورة سنی ،بیشازپیش ضرورت پیدا میکند .ازآنجاکه پژوهشها
اثربخشی رعایت اصول و ویژگیهای رشدی را در نرمافزارهای آموزشی پیشدبستانی تأیید میکنند،
و همچنین براســاس یافتههای پژوهشــگران ،این اصول کمتر مبنای ارزشیابی نرمافزارهای آموزشی
این دورة تحصیلی در نظام آموزشــی ایران قرار گرفتهاند ،پژوهش حاضر کوشیده است به ارزشیابی
کیفیت نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستانی براساس اصول و ویژگیهای رشدی این دورة سنی
بپردازد و نرمافزار آموزشــی مناســب را انتخاب کند .نتایج این پژوهش میتواند به معلمان و مربیان
مدرســههای پیشدبســتانی نظام آموزشوپرورش در انتخاب و کاربســت نرمافزار آموزشی مناسب
ویژگیهای رشدی دورة پیشدبستانی کمک کند.
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 éسؤالهای پژوهش
 .1کیفیت کدامیک از معیارهای ششگانة ارزشیابی در نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستانی از
وضعیت بهتری برخوردار است؟

 .2اولویتبندی کیفیت نرمافزارهای آموزشــی دورة پیشدبستانی با توجه به معیارهای ششگانة
ارزشیابی چگونه است؟

روش

با توجه به هدف پژوهش که ارزشیابی کیفیت نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستانی و شناسایی
نرمافزار آموزشــی مناســب بود ،روش تحقیق این پژوهش ،پژوهش ارزشــیابانه با رویکرد مبتنی بر
مصرفکننده 41انتخاب شــد .در پژوهش ارزشــیابی بر جمــعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات برای
قضاوت دربارة شایستگی ،ارزش یا سودمندی برنامههای آموزشی تأکید میشود (گال ،بورگ و گال،
 .)1391و در رویکرد مبتنی بر مصرفکننده ،تأکید عمده بر کســب اطالعات دربارة فرآوردههای کلی
آموزشــی است که توسط مصرفکنندگان آموزشــی در انتخاب از میان برنامههای آموزشی متفاوت،
فراوردههای آموزشی و نظایر اینها مورد استفاده قرار میگیرند (سیف.)1389 ،
جامعة آماری این پژوهش ،تمامی نرمافزارهای آموزشــی دورة پیشدبستانی (برای همة کودکان
 3تا  6ســال) تولید شــده توسط شرکتهای چندرســانهای در ایران بودند که از این میان ،تعداد 12
نرمافزار به شــیوة نمونهگیری در دسترس انتخاب و بررسی شدند .اطالعات مربوط به نرمافزارها در
جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2اطالعات مربوط به نرمافزارها

نام نرمافزار/

ردیف

132

مهارتها

سازندة آن

زبانآموزی

ریاضی

1

میشا و کوشا /ویرا پارسیان

*

*

2

کودکستان /گسترش دنیای نرمافزار سینا

*

3

باغ الفبا /کوشا

*

علوم

مهارتهای
اجتماعی

قرآن

*

4

دبستانیها /لوح سما

*

*

*

*

*

5

پیشدبستانی و کودکستان /لوح دانش

*

*

*

*

*

6

آموزش دورة پیشدبستانی /گسترش دنیای
نرمافزار سینا

*

*

*

7

آموزش تصویری الفبای فارسی /م ُوسسة
نصرت

*

8

بچهها ریاضی /م ُوسسة آرمیک

9

کودک نابغه

*

10

الالیی /نرمافزار سبا

*

11

انیشتین کوچولو /لوح گسترش دنیای
نرمافزار سینا

*

*

12

بازی نینی /شرکت New Tech

*

*
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*

پژوهــش حاضر بــا تصمیمگیری در خصوص انتخاب نرمافزار آموزشــی مناســب برای دورة
پیشدبســتانی براساس معیارهای شــشگانة ارزشیابی ســروکار دارد .تصمیمگیری دربارة انتخاب
بهترین نرمافزار آموزشــی از میان مجموعهای از نرمافزارها ،به گونهای که تمام معیارهای موردنیاز
را داشــته باشــد ،برای تصمیمگیرنده کار دشــواری است .زیرا ممکن اســت نرمافزارهای مختلف
ویژگیهای متفاوتی داشــته باشند ،و تنها یک نرمافزار تعداد بیشتری از ضروریات فنی و آموزشی
موردنیاز را دارا باشد .بنابراین ،هرگونه تصمیمگیری دربارة نرمافزارهای آموزشی و تجزیهوتحلیل
آنها ،مســتلزم داشتن راهنمایی ساختارمند و سیســتماتیک ،و همچنین ابزارهای تحلیلی ضروری
است تا به تصمیمگیری بهتر بینجامد.
42
«فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی » ( )AHPیکی از روشهایی اســت که بــه چگونگی تعیین
اهمیت نســبی گزینهها (نرمافزارها) در یک محیط تصمیمگیری چندمعیاره میپردازد .هدف تحلیل
تصمیمگیری ،کمک به افراد در گرفتن تصمیمهای نظاممند دربارة مســائل پیچیده اســت .فلسفه آن
نیز صرف ًا مبتنی بر مقایسة گزینهها (نرمافزارها) با توجه به یک یا چند معیار در یک روش نظاممند
اســت .فرایند تحلیل سلســلهمراتبی ،به دلیل ویژگیهایی از قبیل پیچیدگی ســاختاری ،اندازهگیری
کمــی و عینــی ،و ترکیب تجزیهوتحلیلهــا ،بهعنوان یک روش تصمیمگیری ،بهطور گســترده مورد
ّ
کمی مؤثر و همچنین ابزاری مناسب برای
اســتفاده قرار میگیرد .این رویکرد یک روش ارزشیابی ّ
43
تصمیمگیریهای مرتبط با فناوری آموزشــی است (یویسال .)2010 ،
ارزیابی و اولویتبندی
نرمافزارهای آموزشی

هدف

معیار

گزینهها
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تناسب
سن کودکان

ارزش تربیتی

نرمافزار

1

نرمافزار

2

نرمافزار

3

نرمافزار

4

کودک پسندانه

نرمافزار

5

نرمافزار

6

لذت /درگیرکننده

نرمافزار

7

نرمافزار

8

قابلیت
شخصی سازی

نرمافزار

9

نرمافزار

10

سنجش
و نظارت

نرمافزار نرمافزار

11

12

نمودار  .1فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
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فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،بهعنوان فن تصمیمگیری چندمعیاره ،در سال  1980توسط توماس آل
ســاتی 44براساس تحلیل مغز انسان در برخورد با مســائل پیچیدة فازی مطرح شد (ساتی .)1980 ،این
فرایند به افراد کمک میکند ،در مورد موضوعهای پیچیده ،از طریق سادهســازی و مرحلههای گامبهگام
و هدایتشده ،تصمیم مناسب اتخاذ کنند .در این روش ،وضعیت پیچیده به بخشهای کوچکتر تجزیه
میشود و این بخشها در یک ساختار سلسلهمراتبی قرار میگیرند (ساتی .)2006 ،با توجه به اهمیت هر
متغیر ،به قضاوتهای ذهنی مقدارهای عددی اختصاص داده میشود ،و متغیرهایی که از نظر ارزیابان
بیشترین اهمیت را دارند ،مشــخص میشوند (آذر و رجبزاده .)1393 ،تحلیل سلسلهمراتبی نمایشی
گرافیکی از یک مسئلة پیچیدة واقعی است که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارها
و گزینهها قرار دارند.

→

انتخاب نرمافزار
با توجه به تجمیع
معیارها

→

→

تعیینمعیارهای
ارزیابی بر اساس
پیشینه

→

تعریف مسئله
و تعیین هدف

رتبهبندی
نرمافزارها بر اساس
تکتک معیارها

→

→

ساختار
سلسلهمراتبی

تبدیل
طیف لیکرت به
مقایسة زوجی

→

محاسبة
وزن
معیارها

→

بررسی
نرخ
سازگاری

شکل  .2روند انجام پژوهش در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
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→

→

رتبهبندی
معیارهای
ارزشیابی

وزن تجمعی
معیارها

یافتهها
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 èگام  .1تعیین معیارهای ارزشــیابی و ساخت مدل :براساس مبانی نظری ارائهشده در خصوص
اصول طراحی و ارزشیابی نرمافزارهای آموزشی براساس ویژگیهای رشدی کودکان پیشدبستانی،
معیارهای ارزشیابی (ارزش تربیتی ،تناسب با سن کودکان ،کودکپسندانه ،لذتبخش /درگیرکننده،
ســنجش و ارزشــیابی ،و قابلیت شخصیســازی) و اصول و ویژگیهای هر بعد شناسایی شدند
(جدول .)1

 èگام  .2ساخت پرسشنامة ارزشیابی :با توجه به چارچوب ارزشیابی ،فهرست وارسی  29گویهای
توسط محققان طراحی شد تا فرایند ارزیابی نرمافزارهای آموزشی از نظر میزان توجه به معیارهای
ارزشیابی ،ارزش تربیتی ،تناســب با سن کودکان ،کودکپسندانه ،لذتبخش /درگیرکننده ،سنجش
و ارزشیابی ،و قابلیت شخصیسازی انجام گیرد .گویههای فهرست وارسی مطابق با شاخصهای
مطرح شده در جدول  1است .برای هر یک از معیارهای ارزشیابی نرمافزارهای آموزشی ،مقیاس
لیکرتی پنجدرجهای ،از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  5در نظر گرفته شد .روایی محتوایی ابزار مورد
تأیید ســه نفر از متخصصان مربوطه قرار گرفت و برای پایایی ابزار از نرخ ســازگاری استفاده شد
که نرخ سازگاری در تمامی تحلیلها کوچکتر از  0/1است ( .)CR < 0/01این مقدار نشاندهندة
باالبودن پایایی ابزار است.

 èگام  .3انجام مقایسهها و تبدیل آنها به دادههای نرمال :برای تعیین اهمیت نسبی میان معیارهای
ششگانه ،از چهار ارزیاب (متشکل از تکنولوژیست آموزشی ،برنامهریز درسی ،و دو مدرس دورة
پیشدبستانی) خواسته شد ،هر  12نرمافزار آموزشی را براساس معیارهای ششگانه ارزشیابی کنند.
برای هر گویه براساس میزان تطابق محتوای نرمافزار مورد بررسی با شاخص مربوطه ،نمرهای در
بازة  1تا  5در نظر گرفته شــد .بعد از جمعآوری دادهها ،برای به دســت آوردن میانگین هندسی از
نرمافزار« »SPSS24استفاده شد.

برای محاســبة وزن نسبی گزینهها ،ابتدا میانگین هندسی سطرهای ماتریس معیار محاسبه و سپس
نرمالســازی شــد .به منظور نرمالکردن معیارهای کلی ،ابتدا متوسط هندسی آنها با هم جمع شدند و
ســپس متوسط هندسی هر یک از آنها بر عدد بهدستآمده تقســیم شد .پس از محاسبة میانگینها از
نرم افزار « »Super Decision3برای اولویتبندی معیارهای ارزشــیابی نسبت به هم ،و اولویتبندی
نرمافزارهای آموزشــی براســاس تکتک معیارهای ارزشــیابی ،و کل معیارها استفاده شد .الزم به ذکر
است ،در این نرمافزار میتوان دادههای جمعآوریشده را با طیف لیکرت تجزیهوتحلیل کرد .با توجه
به جدول  ،3دادههای جمعآوری شــده با طیف لیکرت به دادههای نرم تبدیل میشــوند (مو و پریرا-
روجاس.)2018 ،45
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جدول  .3تبدیل نمرههای طیف لیکرت به نمرههای تحلیل سلسلهمراتبی

نمره

نرمال

طیف
خیلی زیاد

5

0/33

زیاد

4

0/27

متوسط

3

0/20

کم

2

0/13

خیلی کم

1

0/07

 èگام  .4اولویتبندی معیارهای ارزشیابی نسبت به هم :با توجه به نتایج« ،نرخ سازگاری» بهدست
آمده  0/038کوچکتر از  0/1اســت .نرخ ناســازگاری فرایندی است که به وسیلة آن اعتبار پاسخ
متخصصان مورد ســنجش قرار میگیرد .تقریب ًا تمامی محاسبههای  AHPبر اساس قضاوت اولیة
تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسههای زوجی ظاهر میشود ،صورت میپذیرد ،و هرگونه
خطا و ناســازگاری در مقایســه و تعیین اهمیت بین گزینهها و شــاخصها ،نتیجة نهایی به دست
آمده از محاسبهها را خدشهدار میسازد .در صورتی که نرخ سازگاری  0/1و یا کمتر باشد ،بیانگر
سازگاری در مقایسهها است و اعتبار پاسخ دهندهها تأیید میشود (دلبری و داودی.)1391 ،
از نظر ارزیابان ،معیارها به ترتیب وزن به این شــرح در رتبههای اول تا ششــم قرار دارند :تناسب
با ســن کودکان با وزن  ،0/383لذتبخــش /درگیرکننده بــا وزن  ،0/245ارزش تربیتی با وزن ،0/166
کودکپسندانه با وزن  ،0/109سنجش و نظارت با وزن  ،0/048و قابلیت شخصیسازی با وزن .0/049
جدول  .4اولویتبندی معیارهای ارزشیابی نرمافزارها
نرخ
سازگاری

136

0/038 < 0/1

نرمافزار

ارزش تربیتی

تناسب با
سن کودکان

کودکپسندانه

لذتبخش/
درگیرکننده

سنجش و
نظارت

قابلیت
شخصیسازی

وزن

0/166

0/383

0/109

0/245

0/048

0/049

رتبه

3

1

4

2

5

6
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 èگام  .5اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی براساس تکتک معیارهای ارزشیابی :در جدولهای
 5تا  11نرمافزارهای آموزشــی براســاس تکتک معیارهای ارزشــیابی رتبهبندی شــدهاند .نرخ
سازگاری ،وزن ،و رتبه برای هر نرمافزار محاسبه شده است.
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 èاولویتبندی نرمافزارهای آموزشــی براساس ارزش تربیتی :با توجه به نتایج ،میزان سازگاری
بهدست آمده  0/012کوچکتر از  0/1است .براساس معیار ارزش تربیتی ،نرمافزار شمارة  1با وزن
 0/110در اولویت اول ،و نرمافزار شــمارة  3با وزن  0/109در اولویت دوم ،نرمافزار شــمارة  4با
وزن  0/108در اولویت سوم ،و نرمافزار شمارة  10با وزن  0/019در اولویت دوازدهم قرار دارد.
جدول  .5اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی نسبت به معیار ارزش تربیتی
نرخ
سازگاری

0/1 > 0/012

نرمافزار

نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار
شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وزن
رتبه

0/036 0/107 0/108 0/109 0/059 0/110
1

9

2

3

4

11

0/069
8

0/056 0/104 0/019 0/105 0/106
5

6

12

7

10

 èاولویتبندی نرمافزارهای آموزشــی براساس تناسب با ســن کودکان :با توجه به نتایج ،میزان
ســازگاری به دســت آمده  0/026کوچکتر از  0/1است .براســاس معیار تناسب با سن کودکان،
نرمافزار شــمارة  11با وزن  0/188در اولویت اول ،نرمافزار شــمارة  1با وزن  0/127در اولویت
دوم ،نرمافزار شــمارة  8با وزن  0/126در اولویت ســوم ،و نرمافزار شــمارة  10با وزن  0/017در
اولویت دوازدهم قرار دارد.
جدول  .6اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی نسبت به معیار تناسب با سن کودکان
نرخ
سازگاری

0/1 > 0/026

نرمافزار

نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار
شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وزن

0/127

0/069

0/072

0/071

0/070

0/041

0/042

0/126

0/125

0/017

0/188

0/046

رتبه

2

8

5

6

7

11

10

3

4

12

1

9
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 èاولویتبندی نرمافزارهای آموزشــی براساس کودکپسندانه :با توجه به نتایج ،میزان سازگاری
به دســت آمده  0/009کوچکتر از  0/1است .براساس معیار کودکپسندانه ،نرمافزار شمارة  12با
وزن  0/172در اولویت اول ،نرمافزار شمارة  1با وزن  0/104در اولویت دوم ،نرمافزار شمارة  9با
وزن  0/103در اولویت سوم ،و نرمافزار شمارة  10با وزن  0/033در اولویت دوازدهم قرار دارد.
جدول  .7اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی نسبت به معیار کودکپسندانه
نرخ
سازگاری

0/1 > 0/009

نرمافزار

نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار
شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وزن

0/172 0/061 0/033 0/103 0/097 0/059 0/034 0/100 0/101 0/102 0/035 0/104

رتبه

2

10

4

5

6

11

9

7

3

12

8

1

 èاولویتبندی نرمافزارهای آموزشــی براساس لذتبخش /درگیرکننده :با توجه به نتایج ،میزان
ســازگاری به دست آمده  0/034کوچکتر از  0/1است .براســاس معیار لذتبخش /درگیرکننده،
نرمافزار شمارة  1با وزن  0/159در اولویت اول ،نرمافزار شمارة  5با وزن  0/158در اولویت دوم،
نرمافزار شمارة  3با وزن  0/092در اولویت سوم ،و نرمافزار شمارة  10با وزن  0/022در اولویت
دوازدهم قرار دارد.
جدول  .8اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی نسبت به معیار لذتبخش /درگیرکننده
نرخ
سازگاری

0/1 > 0/034

نرمافزار

نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار
شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وزن
رتبه

0/049 0/158 0/091 0/092 0/050 0/159
1

10

3

4

2

11

0/51
9

0/079 0/081 0/022 0/083 0/082
6

5

12

7

8

 èاولویتبندی نرمافزارهای آموزشی براساس سنجش و نظارت :با توجه به نتایج ،میزان سازگاری
به دست آمده  0/015کوچکتر از  0/1است .براساس معیار سنجش و نظارت ،نرمافزار شمارة  1با
138
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وزن  0/212در اولویت اول ،نرمافزار شمارة  5با وزن  0/142در اولویت دوم ،نرمافزار شمارة  3با
وزن  0/140در اولویت سوم ،و نرمافزار شمارة  10با وزن  0/031در اولویت دوازدهم قرار دارد.
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جدول  .9اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی نسبت به معیار سنجش و نظارت
نرخ
سازگاری

0/1 > 0/015

نرمافزار

نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار
شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وزن

0/055 0/035 0/031 0/090 0/139 0/034 0/032 0/142 0/057 0/140 0/033 0/212

رتبه

1

3

10

2

6

11

9

5

4

12

8

7

 èاولویتبندی نرمافزارهای آموزشــی براســاس قابلیت شخصیسازی :با توجه به نتایج ،میزان
ســازگاری به دســت آمده  0/010کوچکتر از  0/1است .براســاس معیار قابلیت شخصیسازی،
نرمافزار میشــا و کوشــا با وزن  0/139در اولویت اول ،نرمافزار انیشــتین کوچولو با وزن 0/128
در اولویــت دوم ،نرمافزار کودک نابغه با وزن  0/118در اولویت ســوم ،نرمافزار پیشدبســتانی و
کودکســتان بــا وزن  0/116در اولویت چهارم ،نرمافزار بچهها ریاضی بــا وزن  0/113در اولویت
پنجم ،نرمافزار باغ الفباء با وزن  0/096در اولویت ششــم ،نرمافزار دبســتانیها با وزن  0/082در
اولویت هفتم ،نرمافزار بازی نینی با وزن  0/078در اولویت هشــتم ،نرمافزار کودکســتان با وزن
 0/068در اولویت نهم ،نرمافزار آموزش تصویری الفبای فارســی با وزن  0/053در اولویت دهم،
نرمافزار آموزش دورة پیشدبســتانی بــا وزن  0/045در اولویت یازدهم ،و نرمافزار الالیی با وزن
 0/032در اولویت دوازدهم قرار دارد.
جدول  .10اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی نسبت به معیار قابلیت شخصیسازی
نرخ
سازگاری

0/1 > 0/010

نرمافزار

نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار
شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وزن
رتبه

0/062 0/113 0/037 0/064 0/035 0/065
6

12

7

10

3

9

0/036
11

0/121 0/108 0/112 0/187 0/063
8

1

4

5

2
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 èاولویتبندی نرمافزارهای آموزشی براساس تجمعی وزن معیارهای ارزشیابی نرمافزار :با توجه
به نتایج ،میزان ســازگاری به دســت آمده  0/008کوچکتر از  0/1است .نرمافزار شمارة  1با وزن
 0/139در اولویت اول ،نرمافزار شــمارة  11با وزن  0/128در اولویت دوم ،نرمافزار شــمارة  9با
وزن  0/118در اولویت سوم؛ و نرمافزار شمارة  10با وزن  0/032در اولویت دوازدهم قرار دارد.
 èگام  .6اولویتبندی نرمافزارهای آموزشــی براســاس کل معیارهای ارزشیابی :در یک فرایند
سلســلهمراتبی ،وزن نهایــی گزینهها از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارهــا در وزن گزینهها به
دســت میآید (اصغرپور .)1394 ،برای اینکار از «اصل ترکیب سلســلهمراتبی» که به یک «بردار
اولویت» با در نظر گرفتن همة قضاوتها در تمامی ســطوح سلسلهمراتبی منجر میشود ،استفاده
شد .در جدول  11نتیجة نهایی ترکیب وزنها با توجه به معیارهای ششگانة ارزشیابی برای تکتک
نرمافزارهای آموزشی محاسبه شده است.
جدول  .11اولویتبندی نرمافزارهای آموزشی نسبت به معیارهای ششگانة ارزشیابی
نرخ
سازگاری

0/1 > 0/008

نرمافزار

نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار نرمافزار
شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة شمارة
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

وزن
رتبه

0/068 0/139
1

9

0/078 0/128 0/032 0/118 0/113 0/053 0/045 0/116 0/082 0/096
6

7

4

11

10

5

3

12

2

بحث و نتیجهگیری
مدرسههای پیشدبستانی در حال حاضر از نرمافزارهای چندرسانهای آموزشی برای
ارتقای یادگیری در ابعاد شــناختی ،عاطفی ،و اجتماعی اســتفاده میکنند (نیکولوپولو،
 .)2014طبق مطالعات پژوهشــی انجامشــده ،نرمافزارهای چندرســانهای آموزشی بر
یادگیری کودکان پیشدبستانی تأثیر مثبت دارند؛ البته چنانچه طراحی آنها مبتنی بر اصول
شواهدمحور ،نظریة رشد کودکان ،و فعالیتهای مناسب رشد کودکان باشد ،و همچنین
معلم از روشهای آموزشی مناسب برای استفاده از نرمافزار آموزشی بهره گیرد (گلوبکه،
2007؛ مککریک و لی2007 ،؛ پنول ،و همکاران2009 ،؛ مکمانیس و گانویگ.)2012 ،
انجمــن ملی آموزشوپرورش کودکان پیشدبســتان و مرکز راجرز ( )2012با بررســی
کاربرد فناوری و نرمافزارهای آموزشــی در برنامههای پیشدبستان از تولد تا  7سالگی
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به این نتیجه دســت یافت که فناوری و نرمافزار مناســب رشد کودکان میتواند توانایی
یادگیری کودکان را تقویت کند .استفاده از فنّاوری و نرمافزار مناسب نیازها ،تواناییها،
عالقهها ،و مرحلة رشدی کودکان ،به کودکان پیشدبستان در یادگیری ،درگیر شدن ،بیان
کردن ،تصور کردن ،و یا کشف کردن کمک میکند (گورنسی.)2012 ،46
فناوری و نرمافزار آموزشــی باید به ســن و ســطوح رشــدی کودکان و به نیازها و
عالقههای آنان پاســخ دهد .در این راســتا ،اقدامات مناسب رشدی باید تصمیم گیری
دربارة چگونگی طراحی یا انتخاب نرمافزارهای چندرســانهای آموزشــی برای تلفیق
در برنامههای پیشدبســتانی را هدایت کنند .معلمان پیشدبستانی باید اقدامات مناسب
رشــدی را در انتخاب و اســتفاده از فناوری و نرمافزار آموزشی مناسب در دستور کار
خود قرار دهند .چارچوب طراحی و ارزشــیابی نرمافزار آموزشی مکمانیس و پارکس
( )2012در این زمینه میتواند به آنان در انتخاب فناوری مناسب کمک کند .با توجه به
اهمیت استانداردهای طراحی و انتخاب نرمافزارهای آموزشی پیشدبستانی مناسب ،و
خأل پژوهش در زمینه شناسایی نرمافزار آموزشی مناسب رشد کودکان پیشدبستانی در
ایران ،پژوهش حاضر در راســتای پاســخ به این خأل موردتوجه قرار گرفت تا نرمافزار
آموزشــی مناســب با توجه ابعاد چارچوب ارزشــیابی نرمافزار آموزشــی مکمانیس
و پارکس ( )2012شناســایی شــود .یافتههای پژوهش حاضر در هر یک از معیارهای
ششگانة چارچوب ارزشیابی مورد بحث قرار میگیرد:
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 .1ارزش تربیتی
ایــن بعد بر هدفهای آموزش و شــیوه آموزش محتوا برای دســتیابی به آن تأکید
دارد ،و با تمرکز بر یادگیری بیش از برنده شــدن در بازی ،تناســب محتوا با هدفهای
یادگیری خاص دورة پیشدبســتانی ،تدارک بازخورد اطالعاتی ،و تدریس مفاهیم قبل
از درخواست از آنان برای پاسخ دادن (مانند تدریس نام حرفها قبل از درخواست از
آنان برای شناسایی حرفها ،و یادگیری شکلهای هندسی قبل از استفاده از آنها برای
ســاختن الگو) ،اســتفاده از مثالهای متنوع ،و ارائة اطالعات و مهارتها در قطعههای
محتوایی کوچک ســروکار دارد .طبق این بعد ،محتوا و اطالعات متناسب با هدفهای
آمــوزش در قطعههای کوچک آموزش داده میشــود ،و یادگیری کودکان تحت نظارت
قرار گیرد ،و با بازخورد اطالعاتی اصالح میشــود (ســچنیدر .)2008 ،مطابق یافتة این
پژوهش ،کیفیت بعد ارزش تربیتی در نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستانی در میان
معیارهای ارزشیابی در رتبة سوم قرار دارد ،و نرمافزار میشا و کوشا ،و نرمافزار باغ الفبا
در این بعد در رتبههای اول و دوم هستند.
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 .2تناسب با سن کودکان
با توجه به حساســیت ســن کودکان پیشدبســتانی ،نرمافزارهای آموزشی باید این
مالکها را فراهم ســازند :مناســب بودن موضوع آموزش /مهارت شــناختی برای سن
کودکان ،ارائة مفاهیم در نظم مناســب و از ساده به پیچیده (مانند ارائة فعالیت شمارش
قبــل از جمع کردن) ،ارائــة آموزش در زمینة جذاب و جالب /مدرســه ،پارک ،مزرعه،
و نشــانههای اجتماعی مثبت و فارغ از ســوگیری نژادی ،اخالقی ،و جنســیت در ارائة
محتوا ،نظیر اســتفاده از تصویر افراد دارای قومیتها و فرهنگهای مختلف ،و تصویر
هــر دو جنســیت دختر و پســر در ارائة محتــوای آموزش (مکمانیــس و مکمانیس،
2016؛ انجمــن ملی آموزشوپرورش کودکان پیشدبســتان و مرکز فرد راجرز.)2012 ،
یادگیری در زمینهای که بازنمای محیطهای مورد عالقة کودکان است ،بهتر اتفاق میافتد
(لوکالیستیک .)2011 ،47براساس یافتة حاصل از این پژوهش ،کیفیت بعد تناسب با سن
کودکان در نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستانی در میان همة معیارهای ارزشیابی در
رتبة اول قرار دارد و از وضعیت مطلوبی برخوردار است .همچنین از بین نرمافزارهای
آموزشــی موجود ،نرمافزار انیشــتین کوچولو ،و نرمافزار میشــا و کوشا در این بعد در
رتبههای اول و دوم هستند.
 .3کودک-پسندانه
این بعد با ارائة گزینه یا انتخابهای روشــن /ســاده (مانند اســتفاده از آیکونهای
دارای انــدازة بزرگ و رنگهای متفاوت) ،تدارک پشــتیبانی کالمــی یا تصویری برای
استفادة آسان از نرمافزار ،تدارک فرصتهای مثبت و چندگانه برای موفقیت در یادگیری،
توانایی کار مســتقالنه با نرمافزار توســط کودک بعد از پشــتیبانی اولیة معلم ،و امکان
حرکت کودکان به فعالیت دیگر در صورت دشوار بودن انجام فعالیت فعلی بدون یاری
معلم ســروکار دارد .کودکان پیشدبستانی اگرچه یادگیرندگان سریع دروندادهای لمسی
هستند ،اما ضروری است که رابط کاربر با فرایندهای مهارتهای حرکتی آنان مطابقت
داشــته باشد (چیانگ و شولر .)2010 ،48کودکان بعد از الگوسازی معلم ،باید بتوانند از
نرمافزار با حداقل کمک استفاده کنند .در این راستا ،الزم است استفاده از آیکون دارای
اندازة بزرگ ،و به حداقل رساندن انتخاب پاسخها با «درگ کردن» (کشیدن و انداختن)
موردتوجه قرار گیرد .همچنین ،کودکان مبتدی از طریق آموزشهای تصویری و کالمی
ارائه شــده قبل از بازی و ارائة بازخورد کالمی توســط شخصیتهای متحرک در طول
بازی ،پشتیبانی شوند (مکمانیس و پارکس.)2012 ،
کــودکان همچنین به فرصتهای چندگانه برای موفقیت نیاز دارند .براین اســاس،

142

 ëشمارة68
 ëسال هفدهم
 ëزمستان1397

کودکان باید امکان پاســخ مجدد به ســؤال را در صورت ارائة پاسخ اولیة اشتباه داشته
باشــند .زیرا کســب تجربههای موفق یادگیــری به تقویت انگیزش آنــان کمک میکند
(مکمانیــس و پارکس .)2012 ،تــدارک آموزش خصوصی یا افزودن تکیهگاه ســازی
به ســؤالهای دشــوار توســط نرمافزار ،کاهش دادن گزینههای پاســخ در هر بار پاسخ
اشتباه ،و درخواست نرمافزار از معلم برای ارائة آموزش اضافی ،از جمله مواردی است
که میتواند عملکرد کودک را هنگام پاســخ به ســؤالها ارتقا بخشند .مطابق یافتة این
پژوهش ،کیفیت بعد کودکپســندانه در نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستان در میان
معیارهای ارزشیابی در رتبة چهارم قرار دارد ،و نرمافزار بازی نینی ،و نرمافزار میشا و
کوشا در این بعد در رتبههای اول و دوم هستند.
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 .4لذتبخش /درگیرکننده
ایــن بعد بــا تدارک فعالیتهای متنوع به تعداد کافی در طول ارائه درس ،اســتفادة
مناسب از پاداشهای بیرونی و درونی (بازخورد انگیزشی برای پاسخ درست) ،استفاده از
تصویرهای واقعی و جذاب که بازنمای جهان واقعی از دیدگاه کودکان باشند ،گفتار رسا،
اســتفاده از متن نوشتاری به مقدار کم ،حفظ فراخنای /ظرفیت توجه کودکان با استفاده
نکردن بیشازحد از تصویر ،متن و موسیقی ،و زمینة بازی محور سروکار دارد .اطمینان
حاصل شــود که فعالیتهای یادگیری کافی برای تحقــق یادگیری موردنظر در نرمافزار
وجود دارد (لوکالیســتیک .)2011 ،فعالیتها در زمینة بازی ارائه شــوند و فرصتهای
کافی برای انتخاب و ایجاد ســناریوها و تشویق کودکان به استفاده از تصورشان فراهم
آیــد .پاداش درونی از قبیل احســاس رضایت درونی از کمک به همتایان یا تســلط بر
مهارت ،و پاداش بیرونی ،از قبیل جمعآوری ستاره ،یا صدای ضربة محکم برای پاسخ
درســت ،و ستاره یا ســکه باران کردن صفحة تمرین برای عملکرد کودکان منظور شود.
تدارک بازخورد از قبیل «آفرین ،کارتان عالی است» ،و«خودتان بهخوبی موفق شدید،
به دوستتان هم کمک کنید» به کودکان کمک میکند که با فعالیتها با احساسات درونی
مثبت درگیر شوند (مکمانیس و پارکس.)2012 ،
با توجه به اینکه مدت زمان تمرکز کودکان روی یک موضوع آموزشی بین  5تا 15
دقیقه اســت ،توجه آنان را نباید با ارائة بیشازحد عناصر آموزش مختل کرد .اســتفادة
بیشازحد از عناصر از قبیل تصویر ،شیء و متن حواس یادگیرنده را از مسیر یادگیری
منحرف میسازد (چیانگ ،ری ،تاکوچی ،و اریکسون .)2012 ،الزم است ،برای تسهیل،
تســریع و تعمیق یادگیری آنان ،تصویرهای واقعــی و جذابی که بازنمای جهان واقعی
از دیدگاه کودکان باشــند ،اســتفاده شــود (هال ،مییر ،و روس .)2012 ،49طبق این اصل
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و براســاس نظریههای رشــد پیاژه و برونر ،تدارک بازنمایی تجربههای بصری ،آمادگی
یادگیری کودکان را افزایش میدهد (دکورتیس و فرر .)2011 ،مطابق یافتة این پژوهش،
کیفیت بعــد لذتبخش /درگیرکننده در نرمافزارهای آموزشــی دورة پیشدبســتانی در
میان معیارهای ارزشــیابی در رتبة دوم قرار دارد ،و نرمافزار میشــا و کوشا ،و نرمافزار
پیشدبستانی و کودکستان در این بعد در رتبههای اول و دوم هستند.
 .5سنجش /نظارت
این بعد بر ارزشیابیهای آغازین ،تکوینی و پایانی تأکید دارد (مکمانیس و پارکس،
 )2012و با مالکهای ارزشیابی دانش و توانایی قبلی کودکان در صورت نیاز ،ارزشیابی
کافی از همة محتوای آموزش داده شــده ،و آسانی استفاده و تفسیر نتایج سروکار دارد.
مطابق یافتة این پژوهش ،کیفیت بعد ســنجش و نظارت در نرمافزارهای آموزشی دورة
پیشدبســتانی در میان معیارهای ارزشیابی در رتبة پنجم قرار دارد و این نتیجه به علت
نبود ارزشیابیهای تکوینی و پایانی کافی در بسیاری از نرمافزارهای آموزشی به دست
آمد .نرمافزار میشا و کوشا ،و نرمافزار پیشدبستانی و کودکستان در این بعد در رتبههای
اول و دوم هستند.
 .6قابلیت شخصیسازی
این بعد با پاسخ دادن به نیازها و عالقههای هریک از کودکان (دارای نیازهای ویژه،
و دو زبانه) ،امکان انتخاب سطح ساده یا پیچیدة فعالیت /تکلیف براساس سطح توانایی
خود کودکان ،اســتفاده از قابلیت تکیهگاه ســازی انطباقی در نرمافزار برای پشــتیبانی
کودکان در انجام آسان تکلیفها ،و ارائة فعالیتهای تکمیلی به منظور توسعه یادگیری
از نرمافزار ســروکار دارد .چنانچه برنامة نرمافزاری با نیازهای کودکان ســازگار باشد،
و همچنین فعالیتها و ســطح آموزش متناســب با ســطح یادگیری کودکان ارائه شود،
تعامــات معناداری میان کودک و نرمافزار اتفاق میافتد (انجمن ملی آموزشوپرورش
کــودکان پیشدبســتانی ،و مرکز راجرز .)2012 ،تکلیفهای یادگیــری در نرمافزار باید
بــا منطقة تقریبی یادگیری از دیدگاه نظریة یادگیری ویگوتســگی 50ســازگار باشــد .به
عبارت دیگر ،طیفی از تکلیفهایی که میتوانند با کمک و یاری نرمافزار یا معلم انجام
گیرند ،در نرمافزار گنجانده شــوند و از تکیهگاه سازی (ارائة پشتیبانی براساس نیازهای
یادگیری کودکان) نیز در محیط انجام تکلیفها اســتفاده شــود (لورنکو2012 ،؛ انجمن
ملی آموزشوپرورش کودکان پیشدبســتانی ،و مرکز راجــرز .)2012 ،مطابق یافتة این
پژوهش ،کیفیت بعد ســنجش و نظارت در نرمافزارهای آموزشی دورة پیشدبستانی در
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میان معیارهای ارزشــیابی در رتبة ششــم قرار دارد ،و نرمافزار کودک نابغه ،و نرمافزار
بازی نینی در این بعد در رتبههای اول و دوم هستند.
براســاس یافته این پژوهش ،کیفیت ابعاد ،تناســب با ســن کــودکان ،لذتبخش/
درگیرکننده ،ارزش تربیتی ،کودکپسندانه ،سنجش و نظارت ،و قابلیت شخصیسازی ،در
نرمافزارهای آموزشی به ترتیب در رتبههای اول تا ششم قرار دارند .این یافته با نتیجة
پژوهش گودوین و هایفیلد )2012( 51هم سو است؛ نتایج تجزیهوتحلیل آنان نشان داد
که  85درصد نرمافزارهای پیشدبستانی ،شامل آموزش محتوا و اطالعات ،بازی محور،
پاداش بیرونی ،و  ...هســتند ،و این نرمافزارها در دو بعد ســنجش و نظارت ،و قابلیت
شخصیسازی از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.
نتایج پژوهش حاضر نشــان دادند که نرمافزارهای آموزشــی میشا و کوشا ،انیشتین
کوچولو ،کودک نابغه ،پیشدبســتانی و کودکستان ،و آموزش تصویری الفبای فارسی با
توجه به کل معیارهای ششگانة ارزشیابی از کیفیت مناسب برخوردار هستند ،و به ترتیب
در رتبههای اول تا پنجم قرار دارند .ازآنجاکه این پژوهش برای اولین بار به شناســایی
نرمافزارهای مناســب ویژگیهای رشدی کودکان پیشدبستانی پرداخته است ،ضرورت
دارد که برای رسیدن به فعالیتهای شواهد محور در ایران ،کاربرد نرمافزارهای مناسب
(میشــا و کوشا ،انیشــتین کوچولو ،کودک نابغه ،پیشدبســتانی و کودکستان ،و آموزش
تصویری الفبای فارسی) برای بهبود یادگیری کودکان پیشدبستانی بهصورت طرحهای
آزمایشــی اجرا شــود تا شواهد پژوهشــی کافی در خصوص اثربخشــی و کارایی این
نرمافزارها به دست آید.
با توجه به یافتههای این پژوهش ،به طراحان چندرسانهای در شرکتهای تولیدکنندة
محصوالت نرمافزاری برای کودکان پیشدبستانی توصیه میشود ،با کاربست چارچوب
ارزشــیابی مذکور کیفیت محصوالت نرمافزاری خود را ارتقا دهند ،و به ویژه از طریق
گنجانــدن آزمونها و تمرینات تکوینی و پایانی در نرمافزارها ،بعد ســنجش و نظارت
را تقویت کنند .همچنین بعد قابلیت شخصیســازی را از طریق رعایت قابلیتهایی از
قبیل تغییر زبان محتوای آموزشی نرمافزارها به دو زبان فارسی و انگلیسی ،انطباق شیوة
ارائة محتوا با ویژگیهای کودکان دارای نقص حواس ،انتخاب ســطح ســاده یا پیچیدة
تکلیفها توسط کودکان براساس سطح توانایی خود ،و ارائه پشتیبانیهای الزم توسط
نرمافزار در حین انجام تکلیفها توسط کودکان ،ارتقا دهند.
با توجه بــه حمایت اکثر متخصصان حوزة نرمافزارهای آموزشــی پیشدبســتانی
از تناســب نرمافزارهای آموزشــی ایــن دوره تحصیلی با ویژگیهای رشــدی کودکان
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پیشدبســتانی ،توصیه میشــود که چارچــوب ارزشــیابی و ابعاد آن بهعنــوان مبنای
انتخاب نرمافزار آموزشی در مدرسههای پیشدبستانی مورد استفاده قرار گیرد .معلمان
پیشدبســتان بهمنظور ارزشــیابی و کاربرد موفقیتآمیز فناوری و نرمافزار آموزشی در
کالس درس باید گامهای پیشنهادی مکمانیس و پارکس ( )2011را رعایت کنند:
 .1هدفهای یادگیری برای کودکان (مانند تقویت سواد و ریاضیات کودکان ،تقویت
مهارت زبانآموزی ،توسعة عاطفی -اجتماعی ،و )...تدوین شوند.
 .2نرمافزار (های) مربوط به هدف یادگیری شناســایی شود ،و ویژگیها و محتوای
نرمافزار (های) آموزشــی (براساس معیارهای شــشگانة چارچوب ارزشیابی)
مــورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد و در خصوص مناســب بــودن آن تصمیمگیری
شود.

 .3برای چگونگی تلفیق فناوری و نرمافزار انتخابشــده در برنامه درســی طرحی
آماده شود .با توجه به اهمیت رشد همه جانبة کودکان پیشدبستانی ،نرمافزارهای
آموزشــی باید با پشــتیبانی معلم و در قالب گروههای همســاالن مورد استفاده
قــرار گیرند .کودکانی که از نرمافزارهای آموزشــی در گروههای همســاالن بهره
میگیرند ،میتوانند به یادگیری مؤثر به ویژه در توســعه مهارتهای اجتماعی و
زبان دســت یابند .تعامل معلم با کودکان و تکیهگاه ســازی آنان در حین استفاده
از نرمافزارهای آموزشــی به درگیری فعاالنه ،تعامل و بازخورد ،و ارتقای دانش
کودکان کمک میکند.

معلم باید هر ســه نوع تکیهگاهسازی -شناختی ،فنی ،و عاطفی -را در حین استفاده
از نرمافزارهای آموزشــی توسط کودکان بهکار گیرد .در تکیهگاهسازی شناختی ،معلم با
استفاده از فعالیتهایی از قبیل پرسش کردن ،الگوسازی ،و تشویق همکاری با همساالن
به توســعة شناخت و درک مفاهیم کودکان کمک میکند .تکیهگاهسازی فنی بر پشتیبانی
معلم از کودکان در خصوص چگونگی اســتفاده از نرمافزارهای آموزشــی تأکید دارد.
تکیهگاهســازی عاطفی به حفظ کودکان در کار با نرمافزارهای آموزشی از طریق تدارک
بازخــورد مثبت توســط معلم ،و همچنین تشــویق به تفکر هنگام اســتفاده از نرمافزار
آموزشــی کمک میکند .رعایت این سه نوع تکیهگاه سازی توسط معلمان پیشدبستان
به توســعة حرفهای آنان نیاز دارد تا اجرای نرمافزارهای آموزشی با برنامة درسی دورة
پیشدبستانی بهخوبی تلفیق شود.
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