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پژوهش حاضر با هدف تصمیم گیری دربارة انتخاب نرم افزار آموزشــی مناسب ویژگی های رشدی دورة 
پیش دبستانی انجام شد. بدین منظور، از روش پژوهش ارزشیابانه و رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
برای انتخاب نرم افزار آموزشی مناسب استفاده شد. جامعة آماری این پژوهش، همة نرم افزارهای آموزشی 
دورة پیش دبستانی تولید شــده توسط شرکت های چندرسانه ای در ایران بودند که از این میان، تعداد 12 
نرم افزار به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از فهرست وارسی 29 گویه ای محقق- ساخته 
ارزیابی شدند. روایی محتوایی ابزار توسط ســه نفر از متخصصان مربوطه تأیید شد، و پایایی ابزار نیز با 
استفاده از نرخ سازگاری برای تمامی معیارها و نرم افزارها، کوچک تر از 0/1 به دست آمد که نشانگر منطقی 

و پایا بودن مقایسه های زوجی است.
یافته های مربوط به اولویت بندی معیارهای ارزشــیابی نسبت به هم نشــان داد که کیفیت معیارهای 
تناسب با سن کودکان، لذت بخش/ درگیرکننده، ارزش تربیتی، کودک پسندانه، سنجش و نظارت، و قابلیت 
شخصی سازی، در نرم افزارهای آموزشــی به ترتیب در رتبه های اول تا ششم قرار دارند. همچنین، طبق 
یافته های مربوط به اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی براساس کل معیارهای ارزشیابی، 
»نرم افزار میشا و کوشا« )با وزن 0/139( در رتبة اول، و »نرم افزار الالیی« )با وزن 0/032( در رتبة دوازدهم 

قرار دارد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که کیفیت اکثر نرم افزارهای آموزشی پیش دبستانی در همة ابعاد، به ویژه 
در دو بعد »سنجش و نظارت«، و »قابلیت شخصی ســازی« به تقویت نیاز دارد، و صرفاً تعداد معدودی از 
نرم افزارهای آموزشی، از جمله میشا و کوشا، انیشتین کوچولو، کودک نابغه، پیش دبستانی و کودکستان، و 

آموزش تصویری الفبای فارسی می توانند یادگیری یادگیرندگان را ارتقا دهند.
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 بيانمسئله
با توســعة ســريع فناوری، رايانه و فناوری اطالعات و ارتباطات به بخش جدايی ناپذير از جامعه 
تبديل شــده اســت و آموزش و پرورش نیز در اين زمینه استثنا نیســت )هرناندز و همکاران1، 2015(. 
مدرســه های پیش دبستانی که در شــکل دهی و موفقیت های تحصیلی کودکان در دوره های باالتر و نیز 
ارتقای کارايی درونی نظام های آموزشی نقش مؤثری دارند )مفیدی، 1386(، در حال حاضر از رايانه و 
نرم افزارهای آموزشی )به عنوان اساسی ترين فناوری های ديجیتال( برای پشتیبانی فرايندهای تدريس و 
يادگیری يادگیرندگان بهره می گیرند تا حافظه و توجه، توانايی سواد، توانايی زبان، تفکر رياضی، ايجاد 
و تقويت انگیزة يادگیری، توانايی حل مسئله، و موفقیت تحصیلی آنان را توسعه دهند )راديچ2، 2013؛ 
ســیمون، نمس، و مک مانیس3، 2013؛ بلک ول، الريکا، و وارتال4، 2014؛ دياموند، جاســتیک، سقلر، و 
ســیدر5، 2013؛ نیکولوپولو6، 2014؛ هرناندز و همکاران، 2015(. پژوهش های انجام شده نشان داده اند، 
اســتفاده از رايانه و نرم افزارهای آموزشی توانايی يادگیرندگان پیش دبستانی را در »خواندن و نوشتن« 
)کلمنتــس و ســاراما7، 2003؛ پنول8 و همکاران، 2009؛ چیانگ و شــولر9، 2010؛ لوين10، 2011؛ لین، 
آلمون، و لوين11، 2012(، »رياضیات« )مک مانیس، گونیويگ، و مک مانیس12، 2010؛ مک کريک و لی13، 
2007؛ لیسینکو14 و همکاران، 2016؛ مک مانیس و مک مانیس، 2016(، »زبان« )پنول و همکاران، 2009؛ 
توکی و پانج15، 2010(، »مهارت های اجتماعی« )کلمنتس و ســاراما، 2003؛ پنول و همکاران، 2009؛ 
مک کريک و لی، 2007(، »تمرکز و انگیزه يادگیری« )فردريکز، بلومنفیلد، و پاريس16، 2004؛ لجونگ- 
دجارف، آبرگ-بنگ تسون، و اوتوسون17، 2005؛ مک کريک و لی، 2007(، »تفکر سطح باال« )کلمنتس 
و ساراما، 2003؛ مک کريک و لی، 2007؛ گلوبکه18، 2007؛ پنول و همکاران، 2009؛ شاوارب19، 2011(، 
و به طور کلی، »موفقیت تحصیلی« )ورناداکیس، آوگرنیوس، تسیتســکاری، و زاچوپولو20، 2005؛ واال، 

لی، و لوين21، 2015( بهبود می بخشد.
اثربخشــی اســتفاده از نرم افزارهای آموزشی برای کودکان پیش دبســتانی بیشتر به تناسب طراحی 
نرم افزارها با اصول و ويژگی های مرحلة رشدی اين دوره بستگی دارد )گلوبکه، 2007؛ مک کريک و لی، 
2007؛ پنول، و همکاران، 2009؛ وارتال، ســچمبرگ، لوريسال، رب، و فالين22، 2010(. به عبارت ديگر، 
رويکردها و تکنیک های آموزشــی متناسب با سن و نیازهای کودکان پیش دبستانی در نرم افزارهای اين 
دوره موردتوجه قرار گیرند )کلمنتس و ساراما، 2003؛ گلوبکه، 2007؛ پنول و همکاران، 2009؛ روسن 
و جاروسويز23، 2009؛ انجمن ملی آموزش وپرورش کودکان پیش دبستان و مرکز فرد روجرز24، 2012، 

به نقل از مک مانیس و گونیويگ25، 2012؛ دکورتیس و فرر26، 2011(.
کودکان پیش دبســتانی توانايی يادگیری مطالب انتزاعی را ندارند و از طريق تعامل با دنیای واقعی 
و اکتشــاف دست اول، سريع تر ياد می گیرند و مهارت های شــناختی، زبانی، روانی- حرکتی، و عاطفی 
خود را توسعه می دهند )راديچ27، 2013؛ مک مانیس و پارکس28، 2011؛ شورای ملی ارتباطات و رسانه 
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آمريکا29، 2016(. اين ديدگاه توسط نظريه پردازان شناختی از جمله پیاژه و برونر مورد تأکید قرار گرفته 
است. کودکان در مرحلة حسی- حرکتی فرايند يادگیری را از طريق استفادة ترکیبی از مهارت های حسی 
و حرکتی برای فهم محیطشــان آغاز می کنند. در مرحلة پیش عملیاتی، در ســنین 7-2 سالگی، استفاده 

از نمادها را ياد می گیرند، اما تفکر آنان نامنظم و غیرمنطقی است )سابراهمانیام و گرينفیلد30، 2008(.
همچنین، طبق ديدگاه ســطوح بازنمايی برونر، کودکان در مرحله بازنمايی عملی از بدنشــان برای 
ارتباط استفاده می کنند و در مراحل بعدی به بازنمايی تصويری و سپس بازنمايی نمادی می پردازند. بر 
اين اســاس، کودکان بايد در جريان يادگیری فعال باشند و از طريق اکتشاف دست اول به حقايق دست 
پیدا کنند. با توجه به اين نظريه های رشــد، ازآنجاکه "درونداد حســی" يک روش اولیه يادگیری برای 
کودکان پیش دبســتانی اســت، ايجاد محیط يادگیری غنی، تدارک بازنمايی تجربه های بصری، و امکان 
تجربة مســتقیم و دســت اول، آمادگی يادگیری آنان را افزايش می دهد تا مهارت های شناختی، روانی- 
حرکتی، و عاطفی خود را توسعه دهند )دکورتیس و فرر، 2011؛ هیرش- پاسک31 و همکاران، 2015(.

متخصصان آموزشــی اصول و رهنمون هايی را برای طراحی يا انتخاب نرم افزارهای پیش دبستانی 
مناســب براساس ويژگی های رشــدی اين دوره توصیه کرده اند. »انجمن ملی آموزش وپرورش کودکان 
پیش دبســتانی و مرکز فرد راجرز« )2012( اصولی را برای طراحی مؤثر نرم افزارهای پیش دبستانی و 
يا شناسايی مناسب ترين آن ها ارائه کرده اند: اصولی از قبیل توجه به ارزش تربیتی؛ نظارت بر پیشرفت 
کودکان؛ تدارک تجربه های يادگیری لذت بخش و معنادار؛ فعال ســاختن و اجازه انتخاب و کنترل دادن 
به کودکان؛ تدارک تکیه گاه انطباقی برای انجام آســان تکلیف ها؛ و استفاده نکردن از محتوای سوگیرانه 
)نژادی، جنســیتی، و...( )بــه نقل از مک مانیس و گونیويــگ، 2012(. تجربه هــای يادگیری کودکان از 
نرم افزار، از طريق رعايت مجموعه ای از اصول، از قبیل ارائه تصويرهای ساده و پويا، تدارک بازخورد، 
و پشــتیبانی فردی تقويت می شود )کلمنتس و ســاراما، 2003(. نرم افزارهای با کیفیت به کودکان اجازه 
بازی و تمرين می دهند )نیکولوپولو، 2007(، و همچنین کنترل ســاده، ساخت مفاهیم در روش عینی و 

معنادار، بازخورد اثربخش، و تشويق به اکتشاف را فراهم می سازند )کلمنتس و ساراما، 2007(.
از ديدگاه مک مانیس و گونیويگ )2012(، توجه به ارزش تربیتی، توانايی درگیر ساختن کودکان در 
يادگیری، تعامل بین کودک و نرم افزار، و توانايی نرم افزار در نظارت بر پیشــرفت کودکان از مالک هايی 
است که اثربخشی نرم افزار پیش دبستانی را افزايش می دهد. اين نرم افزارها بايد بر تصويرها، پويانمايی، 
صدا و مقدار کم کلمات نوشــتاری نیز تأکید داشــته باشــند )چايلدرس و لــی32، 1999(. طبق ديدگاه 
هاقلند33 )2000(، نرم افزارهای پیش دبستانی بايد بیش از محصول بر فرايند متمرکز باشند و فرصت هايی 
برای يادگیری و انگیزش درونی، و ارزشــیابی دانش و توانايی قبلی کودکان فراهم ســازند. همچنین، 
از مالک هايی نظیر تناســب با ســن کودکان، توانايی کودکان در کنترل و تنظیم ســرعت و جريان وقايع 
آموزشــی، آموزش واضح و روشــن، توانايی کار مســتقالنه با نرم افزار توســط کودکان، محتوای بدون 
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خشــونت، ارتباط عناصر محتوايی با جهان واقعی، ويژگی های فنی ســاده، و کمک به توســعة توانايی 
شناختی نیز برخوردار باشند )هاقلند، 1992(.

چنانچه نرم افزارهای پیش دبســتانی از ويژگی هايی از قبیل تکیه گاه سازی، بازخورد، و توضیحات 
روشن و مثال های متنوع برخوردار باشند، اثربخشی آن ها بیشتر می شود )بارودی، ايلند، پورپورا، ريد34، 
2012(. اســتفادة بیش ازحد از عناصری از قبیل تصوير، شــیء، و متن نوشتاری حواس يادگیرنده را از 
مسیر يادگیری منحرف می سازد )چیانگ، ری، تاکوچی، و اريکسون35، 2012(. کودکان پیش دبستانی به 
فرصت های چندگانه )آزمايش و خطا کردن( برای موفقیت نیاز دارند تا برای يادگیری تقويت شــوند. 
الزم اســت، تکلیف هايی که کودکان می توانند با کمک و پشــتیبانی نرم افزار انجــام دهند، در نرم افزار 
گنجانده شود. همچنین، از قابلیت تکیه گاه سازی )ارائة پشتیبانی براساس نیازهای يادگیری کودکان( در 
محیط انجام تکلیف ها اســتفاده شــود، و امکان انتخاب سطح ساده يا پیچیدة تکلیف ها براساس سطح 

توانايی خود کودکان نیز فراهم شود )لورنکو36، 2012(.
جامع ترين چارچوب برای طراحی يا ارزشــیابی نرم افزارهای پیش دبســتانی براساس ويژگی های 
رشدی اين دوره توسط مک مانیس و پارکس )2012( ارائه شده است. براساس اين چارچوب، نرم افزار 
آموزشــی دورة پیش دبستانی بايد در اين شــش بعد از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند: ارزش تربیتی؛ 
تناسب با سن کودکان؛ کودک پسندانه بودن؛ لذت بخش و درگیرکننده بودن؛ نظارت بر پیشرفت يادگیری؛ 
و قابلیت شخصی سازی. با توجه به اينکه در چارچوب ارائه شده توسط مک مانیس و پارکس )2012( به 
برخی از اصول و ويژگی های طراحی نرم افزارهای پیش دبستانی از ديدگاه متخصصان اين حوزه توجه 

نشده است، لذا ابعاد اين چارچوب با در نظر گرفتن همة اين اصول و ويژگی ها تقويت شد.

 جدول 1.  چارچوب تقویت شدة طراحی و ارزشیابی نرم افزارهای پیش دبستانی مک مانیس و پارکس )2012(                                                                                                                                

فابعاد
اصول و ویژگی هاردی

ارزش تربیتی

تأکید بر یادگیری بیش از تمرکز بر برنده شدن در بازی1

تناسب محتوا با استانداردها/ هدف های یادگیری2

تدارک بازخورد اطالعاتی برای پاســخ غلط )از طریق ارائة بازخورد کالمی به شــیوة ساده یا 3
توسط شخصیت های متحرک در طول آزمون(

تدریس مفاهیم قبل از درخواست از آنان برای پاسخ دادن4

استفاده از مثال های متنوع )بارودی، و همکاران، 2013(5

ارائه اطالعات و مهارت ها در قطعات محتوایی کوچک )سچنیدر37، 2008(.6
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فابعاد
اصول و ویژگی هاردی

تناسب با سن 
کودکان

مناسب بودن موضوع آموزش/ مهارت شناختی برای سن کودکان7

ارائه مفاهیم در نظم مناسب و از ساده به پیچیده8

ارائه آموزش در زمینه جذاب و جالب/ مدرسه، پارک، مزرعه، ....9

نشانه های اجتماعی مثبت و فارغ از سوگیری نژادی، اخالقی، و جنسیت در ارائة محتوا10

کودک پسندانه

ارائه گزینه یا انتخاب های روشــن/ ســاده )مانند اســتفاده از آیکون هایی با اندازة بزرگ و با 11
رنگ های متفاوت( که سبب گیج شدن کودکان در محیط نشود

تدارک پشتیبانی کالمی یا تصویری برای استفادة آسان از نرم افزار12

تدارک فرصت های مثبت و چندگانه برای موفقیت در یادگیری13

توانایی کار مستقالنه با نرم افزار توسط کودک بعد از پشتیبانی اولیة معلم14

امکان حرکت کودکان به فعالیت دیگر در صورت دشوار بودن انجام فعالیت فعلی بدون یاری 15
معلم

لذت بخش/ 
درگیرکننده

تدارک فعالیت های متنوع به تعداد کافی در طول ارائة درس16

استفادة مناسب از پاداش های بیرونی و درونی )بازخورد انگیزشی برای پاسخ درست(17

استفاده از تصویرهای واقعی و جذاب که بازنمای جهان واقعی از دیدگاه کودکان باشد18

گفتار رسا )سچنیدر، 2008(19

استفاده از متن نوشتاری به مقدار کم )چایلدرس و لی، 1999(20

حفظ فراخنای/ ظرفیت توجه کودکان با استفاده نکردن بیش ازحد از تصویر، متن و موسیقی 21
زیاد

زمینه بازی محور )نیکولوپولو، 2007؛ هایفیلد38، 2012(22

سنجش/ نظارت 
بر پیشرفت

ارزشیابی دانش و توانایی قبلی کودکان در صورت نیاز )هاقلند، 1992(23

ارزشیابی کافی از همة محتوای آموزش داده شده24

آسانی استفاده و تفسیر نتایج25

 جدول 1. )ادامه(
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فابعاد
اصول و ویژگی هاردی

قابلیت 
شخصی سازی

پاسخ دادن به نیازها و عالقه های هریک از کودکان )دارای نیازهای ویژه، و دو زبانه(26

امکان انتخاب ســطح ساده یا پیچیدة فعالیت/ تکلیف ها براساس سطح توانایی خود کودکان 27
)لورنکو، 2012(

28
استفاده از قابلیت تکیه گاه سازی انطباقی در نرم افزار برای پشتیبانی کودکان در انجام آسان 
تکلیف هــا )انجمن ملی آموزش وپرورش کودکان پیش دبســتان و مرکز فرد روجرز، 2012؛ 

بارودی، و همکاران، 2013؛ مک مانیس و مک مانیس، 2016؛ لورنکو، 2012(

ارائة فعالیت های تکمیلی برای توسعة یادگیری از نرم افزار29

همان طور که گفته شد، نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی بیشتر برای تحقق رشد شناختی، 
عاطفی و اجتماعی کودکان مورد استفاده قرار می گیرند، و اين نرم افزارها بايد براساس اصول رشدی 
کودکان پیش دبســتانی طراحی شــوند. عالوه بر چگونگی طراحی، توجه به نوع هدف های يادگیری 
تعیین شــده و چگونگی اجرای آموزش مبتنی بر نرم افزارهای آموزشــی توســط معلم نیز از اهمیت 
فراوانی برخوردار است )مک مانیس و پارکس، 2012(. به عبارت ديگر، چنانچه اين نرم افزارها صرفًا 
با روش آموزشــی مؤثر به کار برده شــوند، يادگیری مطلوب توســط يادگیرندگان پیش دبستانی تحقق 

می يابد )انجمن ملی آموزش وپرورش کودکان پیش دبستان و مرکز فرد روجرز، 2012(.
با توجه به اينکه کودکان بايد به طور هم زمان در همة ابعاد رشد کنند، ضرورت دارد که نرم افزار 
آموزشــی براســاس هدف های يادگیری و رشــدی مورد انتظار انتخاب شــوند و همچنین در قالب 
گروه های هم ســاالن و با ارائة تکیه گاه سازی های39 شناختی، عاطفی، و فنی توسط معلم مورد استفاده 
قــرار گیرند. زيــرا تحقق هدف های يادگیری در بعد شــناختی، و به ويژه ابعــاد عاطفی و اجتماعی، 
بــدون تعامــل معلم و کودک، و تعامل کودکان با هم ســاالن هنگام اســتفاده از نرم افزارها امکان پذير 
نیســت. استفادة مســتقالنة کودکان از نرم افزار آموزشــی به ارتقای توانايی يادگیری آنان به ويژه در 
بعــد اجتماعی کمک مُوثری نمی کنــد )مک مانیس و پارکس، 2012(. عالوه بر اين، اســتفادة زياد از 
نرم افزارهای آموزشــی به رشد حسی- حرکتی کودکان آسیب می رساند. زيرا کودکان بیشتر از طريق 
فعالیت فیزيکی در محیط واقعی و کســب تجربة مســتقیم به رشد حسی- حرکتی دست پیدا می کنند 

)لی و اتکینس40، 2004(.
با توجه به اينکه در ايران تولید چندرســانه ای های آموزشــی برای دورة پیش دبســتانی از رشــد 
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بیشتری برخوردار است، و به طور روزافزون بر تعداد اين چندرسانه ای ها در زمینة تقويت مهارت های 
يادگیری افزوده می شود، تعیین استانداردهای طراحی يا ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی پیش دبستانی، 
متناســب با ويژگی های رشدی اين دورة سنی، بیش ازپیش ضرورت پیدا می کند. ازآنجاکه پژوهش ها 
اثربخشی رعايت اصول و ويژگی های رشدی را در نرم افزارهای آموزشی پیش دبستانی تأيید می کنند، 
و همچنین براســاس يافته های پژوهشــگران، اين اصول کمتر مبنای ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی 
اين دورة تحصیلی در نظام آموزشــی ايران قرار گرفته اند، پژوهش حاضر کوشیده است به ارزشیابی 
کیفیت نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی براساس اصول و ويژگی های رشدی اين دورة سنی 
بپردازد و نرم افزار آموزشــی مناســب را انتخاب کند. نتايج اين پژوهش می تواند به معلمان و مربیان 
مدرســه های پیش دبســتانی نظام آموزش وپرورش در انتخاب و کاربســت نرم افزار آموزشی مناسب 

ويژگی های رشدی دورة پیش دبستانی کمک کند.

é سؤال های پژوهش

1.  کیفیت کدام یک از معیارهای شش گانة ارزشیابی در نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی از 
وضعیت بهتری برخوردار است؟

2. اولویت بندی کیفیت نرم افزارهای آموزشــی دورة پیش دبستانی با توجه به معیارهای شش گانة 
ارزشیابی چگونه است؟

روش
با توجه به هدف پژوهش که ارزشیابی کیفیت نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی و شناسايی 
نرم افزار آموزشــی مناســب بود، روش تحقیق اين پژوهش، پژوهش ارزشــیابانه با رويکرد مبتنی بر 
مصرف کننده41 انتخاب شــد. در پژوهش ارزشــیابی بر جمــع آوری و تجزيه وتحلیل اطالعات برای 
قضاوت دربارة شايستگی، ارزش يا سودمندی برنامه های آموزشی تأکید می شود )گال، بورگ و گال، 
1391(. و در رويکرد مبتنی بر مصرف کننده، تأکید عمده بر کســب اطالعات دربارة فرآورده های کلی 
آموزشــی است که توسط مصرف کنندگان آموزشــی در انتخاب از میان برنامه های آموزشی متفاوت، 

فراورده های آموزشی و نظاير اين ها مورد استفاده قرار می گیرند )سیف، 1389(.
جامعة آماری اين پژوهش، تمامی نرم افزارهای آموزشــی دورة پیش دبستانی )برای همة کودکان 
3 تا 6 ســال( تولید شــده توسط شرکت های چندرســانه ای در ايران بودند که از اين میان، تعداد 12 
نرم افزار به شــیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و بررسی شدند. اطالعات مربوط به نرم افزارها در 

جدول 2 ارائه شده است.
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 جدول 2.  اطالعات مربوط به نرم افزارها                                                                                                                                

ف
نام نرم افزار/ردی

 سازندة آن

مهارت ها

علومریاضیزبان آموزی
مهارت های 

قرآناجتماعی

**میشا و کوشا/ ویرا پارسیان1

**کودکستان/ گسترش دنیای نرم افزار سینا2

*باغ الفبا/ کوشا3

*****دبستانی ها/ لوح سما4

*****پیش دبستانی و کودکستان/ لوح دانش5

آموزش دورة پیش دبستانی/ گسترش دنیای 6
***نرم افزار سینا

آموزش تصویری الفبای فارسی/ مُوسسة 7
*نصرت

*بچه ها ریاضی/ مُوسسة آرمیک8

*کودک نابغه9

*الالیی/ نرم افزار سبا10

انیشتین کوچولو/ لوح گسترش دنیای 11
**نرم افزار سینا

12New Tech بازی نی نی/ شرکت**
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پژوهــش حاضر بــا تصمیم گیری در خصوص انتخاب نرم افزار آموزشــی مناســب برای دورة 
پیش دبســتانی براساس معیارهای شــش گانة ارزشیابی ســروکار دارد. تصمیم گیری دربارة انتخاب 
بهترين نرم افزار آموزشــی از میان مجموعه ای از نرم افزارها، به گونه ای که تمام معیارهای موردنیاز 
را داشــته باشــد، برای تصمیم گیرنده کار دشــواری است. زيرا ممکن اســت نرم افزارهای مختلف 
ويژگی های متفاوتی داشــته باشند، و تنها يک نرم افزار تعداد بیشتری از ضروريات فنی و آموزشی 
موردنیاز را دارا باشد. بنابراين، هرگونه تصمیم گیری دربارة نرم افزارهای آموزشی و تجزيه وتحلیل 
آن ها، مســتلزم داشتن راهنمايی ساختارمند و سیســتماتیک، و همچنین ابزارهای تحلیلی ضروری 

است تا به تصمیم گیری بهتر بینجامد.
»فراينــد تحلیــل سلســله مراتبیAHP( »42( يکی از روش هايی اســت که بــه چگونگی تعیین 
اهمیت نســبی گزينه ها )نرم افزارها( در يک محیط تصمیم گیری چندمعیاره می پردازد. هدف تحلیل 
تصمیم گیری، کمک به افراد در گرفتن تصمیم های نظام مند دربارة مســائل پیچیده اســت. فلسفه آن 
نیز صرفًا مبتنی بر مقايسة گزينه ها )نرم افزارها( با توجه به يک يا چند معیار در يک روش نظام مند 
اســت. فرايند تحلیل سلســله مراتبی، به دلیل ويژگی هايی از قبیل پیچیدگی ســاختاری، اندازه گیری 
کّمــی و عینــی، و ترکیب تجزيه وتحلیل هــا، به عنوان يک روش تصمیم گیری، به طور گســترده مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. اين رويکرد يک روش ارزشیابی کّمی مؤثر و همچنین ابزاری مناسب برای 

تصمیم گیری های مرتبط با فناوری آموزشــی است )يويسال43، 2010(.

ارزیابی و اولویت بندی 
نرم افزارهای آموزشی

سنجش 
و نظارت

قابلیت 
شخصی سازی لذت/ درگیرکننده کودک پسندانه

تناسب 
سن کودکان ارزش تربیتی معیار

گزینه ها

هدف

نرم افزار
12 

نرم افزار
11 

نرم افزار
10 

نرم افزار
9 

نرم افزار
8 

نرم افزار
7 

نرم افزار
6 

نرم افزار
5 

نرم افزار
4 

نرم افزار
3 

نرم افزار
2 

نرم افزار
1 

 نمودار 1.  فرایند تحلیل سلسله مراتبی                                                                                                                                
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فرايند تحلیل سلسله مراتبی، به عنوان فن تصمیم گیری چندمعیاره، در سال 1980 توسط توماس آل 
ســاتی44 براساس تحلیل مغز انسان در برخورد با مســائل پیچیدة فازی مطرح شد )ساتی، 1980(. اين 
فرايند به افراد کمک می کند، در مورد موضوع های پیچیده، از طريق ساده ســازی و مرحله های گام به گام 
و هدايت شده، تصمیم مناسب اتخاذ کنند. در اين روش، وضعیت پیچیده به بخش های کوچک تر تجزيه 
می شود و اين بخش ها در يک ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرند )ساتی، 2006(. با توجه به اهمیت هر 
متغیر، به قضاوت های ذهنی مقدارهای عددی اختصاص داده می شود، و متغیرهايی که از نظر ارزيابان 
بیشترين اهمیت را دارند، مشــخص می شوند )آذر و رجب زاده، 1393(. تحلیل سلسله مراتبی نمايشی 
گرافیکی از يک مسئلة پیچیدة واقعی است که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارها 

و گزينه ها قرار دارند.

→→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

تعریف مسئله 
و تعیین هدف

بررسی 
نرخ

 سازگاری

انتخاب نرم افزار 
با توجه به تجمیع 

معیارها

محاسبة 
وزن 

معیارها

تعیین معیارهای 
ارزیابی بر اساس 

پیشینه

وزن تجمعی 
معیارها

ساختار 
مراتبی سلسله  

رتبه بندی 
معیارهای
 ارزشیابی

رتبه بندی 
نرم افزارها بر اساس 

تک تک معیارها

تبدیل 
طیف لیکرت به 
مقایسة زوجی

 شکل 2.  روند انجام پژوهش در فرایند تحلیل سلسله مراتبی                                                                                                                                
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یافتهها
è گام 1. تعیین معیارهای ارزشــیابی و ساخت مدل: براساس مبانی نظری ارائه شده در خصوص 
اصول طراحی و ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی براساس ويژگی های رشدی کودکان پیش دبستانی، 
معیارهای ارزشیابی )ارزش تربیتی، تناسب با سن کودکان، کودک پسندانه، لذت بخش/ درگیرکننده، 
ســنجش و ارزشــیابی، و قابلیت شخصی ســازی( و اصول و ويژگی های هر بعد شناسايی شدند 

)جدول 1(.

è گام 2. ساخت پرسشنامة ارزشیابی: با توجه به چارچوب ارزشیابی، فهرست وارسی 29 گويه ای 
توسط محققان طراحی شد تا فرايند ارزيابی نرم افزارهای آموزشی از نظر میزان توجه به معیارهای 
ارزشیابی، ارزش تربیتی، تناســب با سن کودکان، کودک پسندانه، لذت بخش/ درگیرکننده، سنجش 
و ارزشیابی، و قابلیت شخصی سازی انجام گیرد. گويه های فهرست وارسی مطابق با شاخص های 
مطرح شده در جدول 1 است. برای هر يک از معیارهای ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی، مقیاس 
لیکرتی پنج درجه ای، از خیلی کم= 1 تا خیلی زياد= 5 در نظر گرفته شد. روايی محتوايی ابزار مورد 
تأيید ســه نفر از متخصصان مربوطه قرار گرفت و برای پايايی ابزار از نرخ ســازگاری استفاده شد 
که نرخ سازگاری در تمامی تحلیل ها کوچک تر از 0/1 است )CR < 0/01(. اين مقدار نشان دهندة 

باالبودن پايايی ابزار است.

è گام 3. انجام مقایسه ها و تبدیل آن ها به داده های نرمال: برای تعیین اهمیت نسبی میان معیارهای 
شش گانه، از چهار ارزياب )متشکل از تکنولوژيست آموزشی، برنامه ريز درسی، و دو مدرس دورة 
پیش دبستانی( خواسته شد، هر 12 نرم افزار آموزشی را براساس معیارهای شش گانه ارزشیابی کنند. 
برای هر گويه براساس میزان تطابق محتوای نرم افزار مورد بررسی با شاخص مربوطه، نمره ای در 
بازة 1 تا 5 در نظر گرفته شــد. بعد از جمع آوری داده ها، برای به دســت آوردن میانگین هندسی از 

نرم افزار»SPSS24« استفاده شد.

برای محاســبة وزن نسبی گزينه ها، ابتدا میانگین هندسی سطرهای ماتريس معیار محاسبه و سپس 
نرمال ســازی شــد. به منظور نرمال کردن معیارهای کلی، ابتدا متوسط هندسی آن ها با هم جمع شدند و 
ســپس متوسط هندسی هر يک از آن ها بر عدد به دست آمده تقســیم شد. پس از محاسبة میانگین ها از 
نرم افزار »Super Decision3« برای اولويت بندی معیارهای ارزشــیابی نسبت به هم، و اولويت بندی 
نرم افزارهای آموزشــی براســاس تک تک معیارهای ارزشــیابی، و کل معیارها استفاده شد. الزم به ذکر 
است، در اين نرم افزار می توان داده های جمع آوری شده را با طیف لیکرت تجزيه وتحلیل کرد. با توجه 
به جدول 3، داده های جمع آوری شــده با طیف لیکرت به داده های نرم تبديل می شــوند )مو و پريرا-

روجاس45، 2018(.
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 جدول 3.  تبدیل نمره های طیف لیکرت به نمره های تحلیل سلسله مراتبی                                                                                                                                

نرمالنمرهطیف

50/33خیلی زیاد

40/27زیاد

30/20متوسط

20/13کم

10/07خیلی کم

è گام 4. اولویت بندی معیارهای ارزشیابی نسبت به هم: با توجه به نتايج، »نرخ سازگاری« به دست 
آمده 0/038 کوچک تر از 0/1 اســت. نرخ ناســازگاری فرايندی است که به وسیلة آن اعتبار پاسخ 
متخصصان مورد ســنجش قرار می گیرد. تقريبًا تمامی محاسبه های AHP بر اساس قضاوت اولیة 
تصمیم گیرنده که در قالب ماتريس مقايسه های زوجی ظاهر می شود، صورت می پذيرد، و هرگونه 
خطا و ناســازگاری در مقايســه و تعیین اهمیت بین گزينه ها و شــاخص ها، نتیجة نهايی به دست 
آمده از محاسبه ها را خدشه دار می سازد. در صورتی که نرخ سازگاری 0/1 و يا کمتر باشد، بیانگر 

سازگاری در مقايسه ها است و اعتبار پاسخ دهنده ها تأيید می شود )دلبری و داودی، 1391(.

از نظر ارزيابان، معیارها به ترتیب وزن به اين شــرح در رتبه های اول تا ششــم قرار دارند: تناسب 
با ســن کودکان با وزن 0/383، لذت بخــش/ درگیرکننده بــا وزن 0/245، ارزش تربیتی با وزن 0/166، 
کودک پسندانه با وزن 0/109، سنجش و نظارت با وزن 0/048، و قابلیت شخصی سازی با وزن 0/049.

 جدول 4.  اولویت بندی معیارهای ارزشیابی نرم افزارها                                                                                                                                

0/038 < 0/1
 نرخ

سازگاری

 قابلیت
شخصی سازی

 سنجش و
نظارت

 لذت بخش/
درگیرکننده کودک پسندانه  تناسب با

سن کودکان ارزش تربیتی نرم افزار

0/049 0/048 0/245 0/109 0/383 0/166 وزن

6 5 2 4 1 3 رتبه
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è گام 5. اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی براساس تک تک معیارهای ارزشیابی: در جدول های 
5 تا 11 نرم افزارهای آموزشــی براســاس تک تک معیارهای ارزشــیابی رتبه بندی شــده اند. نرخ 

سازگاری، وزن، و رتبه برای هر نرم افزار محاسبه شده است.

è اولویت بندی نرم افزارهای آموزشــی براساس ارزش تربیتی: با توجه به نتايج، میزان سازگاری 
به دست آمده 0/012 کوچک تر از 0/1 است. براساس معیار ارزش تربیتی، نرم افزار شمارة 1 با وزن 
0/110 در اولويت اول، و نرم افزار شــمارة 3 با وزن 0/109 در اولويت دوم، نرم افزار شــمارة 4 با 
وزن 0/108 در اولويت سوم، و نرم افزار شمارة 10 با وزن 0/019 در اولويت دوازدهم قرار دارد.

 جدول 5.  اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی نسبت به معیار ارزش تربیتی                                                                                                                                

0/1 > 0/012
 نرخ

سازگاری

 نرم افزار
 شمارة
12

 نرم افزار
 شمارة
11

 نرم افزار
 شمارة
10

 نرم افزار
شمارة

 9

 نرم افزار
شمارة

 8

 نرم افزار
شمارة

 7

 نرم افزار
شمارة

 6

 نرم افزار
شمارة

 5

 نرم افزار
شمارة

 4

 نرم افزار
شمارة

 3

 نرم افزار
شمارة

 2

 نرم افزار
شمارة

 1
نرم افزار

0/056 0/104 0/019 0/105 0/106 0/069 0/036 0/107 0/108 0/109 0/059 0/110 وزن

10 7 12 6 5 8 11 4 3 2 9 1 رتبه

è اولویت بندی نرم افزارهای آموزشــی براساس تناسب با ســن کودکان: با توجه به نتايج، میزان 
ســازگاری به دســت آمده 0/026 کوچک تر از 0/1 است. براســاس معیار تناسب با سن کودکان، 
نرم افزار شــمارة 11 با وزن 0/188 در اولويت اول، نرم افزار شــمارة 1 با وزن 0/127 در اولويت 
دوم، نرم افزار شــمارة 8 با وزن 0/126 در اولويت ســوم، و نرم افزار شــمارة 10 با وزن 0/017 در 

اولويت دوازدهم قرار دارد.

 جدول 6.  اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی نسبت به معیار تناسب با سن کودکان                                                                                                                                

0/1 > 0/026
 نرخ

سازگاری

 نرم افزار
 شمارة
12

 نرم افزار
 شمارة
11

 نرم افزار
 شمارة
10

 نرم افزار
شمارة

 9

 نرم افزار
شمارة

 8

 نرم افزار
شمارة

 7

 نرم افزار
شمارة

 6

 نرم افزار
شمارة

 5

 نرم افزار
شمارة

 4

 نرم افزار
شمارة

 3

 نرم افزار
شمارة

 2

 نرم افزار
شمارة

 1
نرم افزار

0/046 0/188 0/017 0/125 0/126 0/042 0/041 0/070 0/071 0/072 0/069 0/127 وزن

9 1 12 4 3 10 11 7 6 5 8 2 رتبه
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è اولویت بندی نرم افزارهای آموزشــی براساس کودک پسندانه: با توجه به نتايج، میزان سازگاری 
به دســت آمده 0/009 کوچک تر از 0/1 است. براساس معیار کودک پسندانه، نرم افزار شمارة 12 با 
وزن 0/172 در اولويت اول، نرم افزار شمارة 1 با وزن 0/104 در اولويت دوم، نرم افزار شمارة 9 با 
وزن 0/103 در اولويت سوم، و نرم افزار شمارة 10 با وزن 0/033 در اولويت دوازدهم قرار دارد.

 جدول 7.  اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی نسبت به معیار کودک پسندانه                                                                                                                                

0/1 > 0/009
 نرخ

سازگاری

 نرم افزار
 شمارة
12

 نرم افزار
 شمارة
11

 نرم افزار
 شمارة
10

 نرم افزار
شمارة

 9

 نرم افزار
شمارة

 8

 نرم افزار
شمارة

 7

 نرم افزار
شمارة

 6

 نرم افزار
شمارة

 5

 نرم افزار
شمارة

 4

 نرم افزار
شمارة

 3

 نرم افزار
شمارة

 2

 نرم افزار
شمارة

 1
نرم افزار

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

1 8 12 3 7 9 11 6 5 4 10 2 رتبه

è اولویت بندی نرم افزارهای آموزشــی براساس لذت بخش/ درگیرکننده: با توجه به نتايج، میزان 
ســازگاری به دست آمده 0/034 کوچک تر از 0/1 است. براســاس معیار لذت بخش/ درگیرکننده، 
نرم افزار شمارة 1 با وزن 0/159 در اولويت اول، نرم افزار شمارة 5 با وزن 0/158 در اولويت دوم، 
نرم افزار شمارة 3 با وزن 0/092 در اولويت سوم، و نرم افزار شمارة 10 با وزن 0/022 در اولويت 

دوازدهم قرار دارد.

 جدول 8.  اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی نسبت به معیار لذت بخش/ درگیرکننده                                                                                                                                

0/1 > 0/034
 نرخ

سازگاری

 نرم افزار
 شمارة
12

 نرم افزار
 شمارة
11

 نرم افزار
 شمارة
10

 نرم افزار
شمارة

 9

 نرم افزار
شمارة

 8

 نرم افزار
شمارة

 7

 نرم افزار
شمارة

 6

 نرم افزار
شمارة

 5

 نرم افزار
شمارة

 4

 نرم افزار
شمارة

 3

 نرم افزار
شمارة

 2

 نرم افزار
شمارة

 1
نرم افزار

0/079 0/081 0/022 0/083 0/082 0/51 0/049 0/158 0/091 0/092 0/050 0/159 وزن

8 7 12 5 6 9 11 2 4 3 10 1 رتبه

è اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی براساس سنجش و نظارت: با توجه به نتايج، میزان سازگاری 
به دست آمده 0/015 کوچک تر از 0/1 است. براساس معیار سنجش و نظارت، نرم افزار شمارة 1 با 
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وزن 0/212 در اولويت اول، نرم افزار شمارة 5 با وزن 0/142 در اولويت دوم، نرم افزار شمارة 3 با 
وزن 0/140 در اولويت سوم، و نرم افزار شمارة 10 با وزن 0/031 در اولويت دوازدهم قرار دارد.

 جدول 9.  اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی نسبت به معیار سنجش و نظارت                                                                                                                                

0/1 > 0/015
 نرخ

سازگاری

 نرم افزار
 شمارة
12

 نرم افزار
 شمارة
11

 نرم افزار
 شمارة
10

 نرم افزار
شمارة

 9

 نرم افزار
شمارة

 8

 نرم افزار
شمارة

 7

 نرم افزار
شمارة

 6

 نرم افزار
شمارة

 5

 نرم افزار
شمارة

 4

 نرم افزار
شمارة

 3

 نرم افزار
شمارة

 2

 نرم افزار
شمارة

 1
نرم افزار

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

7 8 12 5 4 9 11 2 6 3 10 1 رتبه

è اولویت بندی نرم افزارهای آموزشــی براســاس قابلیت شخصی سازی: با توجه به نتايج، میزان 
ســازگاری به دســت آمده 0/010 کوچک تر از 0/1 است. براســاس معیار قابلیت شخصی سازی، 
نرم افزار میشــا و کوشــا با وزن 0/139 در اولويت اول، نرم افزار انیشــتین کوچولو با وزن 0/128 
در اولويــت دوم، نرم افزار کودک نابغه با وزن 0/118 در اولويت ســوم، نرم افزار پیش دبســتانی و 
کودکســتان بــا وزن 0/116 در اولويت چهارم، نرم افزار بچه ها رياضی بــا وزن 0/113 در اولويت 
پنجم، نرم افزار باغ الفباء با وزن 0/096 در اولويت ششــم، نرم افزار دبســتانی ها با وزن 0/082 در 
اولويت هفتم، نرم افزار بازی نی نی با وزن 0/078 در اولويت هشــتم، نرم افزار کودکســتان با وزن 
0/068 در اولويت نهم، نرم افزار آموزش تصويری الفبای فارســی با وزن 0/053 در اولويت دهم، 
نرم افزار آموزش دورة پیش دبســتانی بــا وزن 0/045 در اولويت يازدهم، و نرم افزار الاليی با وزن 

0/032 در اولويت دوازدهم قرار دارد.

 جدول 10.  اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی نسبت به معیار قابلیت شخصی سازی                                                                                                                                

0/1 > 0/010
 نرخ

سازگاری

 نرم افزار
 شمارة
12

 نرم افزار
 شمارة
11

 نرم افزار
 شمارة
10

 نرم افزار
شمارة

 9

 نرم افزار
شمارة

 8

 نرم افزار
شمارة

 7

 نرم افزار
شمارة

 6

 نرم افزار
شمارة

 5

 نرم افزار
شمارة

 4

 نرم افزار
شمارة

 3

 نرم افزار
شمارة

 2

 نرم افزار
شمارة

 1
نرم افزار

0/121 0/108 0/112 0/187 0/063 0/036 0/062 0/113 0/037 0/064 0/035 0/065 وزن

2 5 4 1 8 11 9 3 10 7 12 6 رتبه
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è اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی براساس تجمعی وزن معیارهای ارزشیابی نرم افزار: با توجه 
به نتايج، میزان ســازگاری به دســت آمده 0/008 کوچک تر از 0/1 است. نرم افزار شمارة 1 با وزن 
0/139 در اولويت اول، نرم افزار شــمارة 11 با وزن 0/128 در اولويت دوم، نرم افزار شــمارة 9 با 
وزن 0/118 در اولويت سوم؛ و نرم افزار شمارة 10 با وزن 0/032 در اولويت دوازدهم قرار دارد.

è گام 6. اولویت بندی نرم افزارهای آموزشــی براســاس کل معیارهای ارزشیابی: در يک فرايند 
سلســله مراتبی، وزن نهايــی گزينه ها از مجموع حاصل ضرب اهمیت معیارهــا در وزن گزينه ها به 
دســت می آيد )اصغرپور، 1394(. برای اين کار از »اصل ترکیب سلســله مراتبی« که به يک »بردار 
اولويت« با در نظر گرفتن همة قضاوت ها در تمامی ســطوح سلسله مراتبی منجر می شود، استفاده 
شد. در جدول 11 نتیجة نهايی ترکیب وزن ها با توجه به معیارهای شش گانة ارزشیابی برای تک تک 

نرم افزارهای آموزشی محاسبه شده است.

 جدول 11.  اولویت بندی نرم افزارهای آموزشی نسبت به معیارهای شش گانة ارزشیابی                                                                                                                                

0/1 > 0/008
 نرخ

سازگاری

 نرم افزار
 شمارة
12

 نرم افزار
 شمارة
11

 نرم افزار
 شمارة
10

 نرم افزار
شمارة

 9

 نرم افزار
شمارة

 8

 نرم افزار
شمارة

 7

 نرم افزار
شمارة

 6

 نرم افزار
شمارة

 5

 نرم افزار
شمارة

 4

 نرم افزار
شمارة

 3

 نرم افزار
شمارة

 2

 نرم افزار
شمارة

 1
نرم افزار

0/078 0/128 0/032 0/118 0/113 0/053 0/045 0/116 0/082 0/096 0/068 0/139 وزن

8 2 12 3 5 10 11 4 7 6 9 1 رتبه

بحثونتيجهگيری
مدرسه های پیش دبستانی در حال حاضر از نرم افزارهای چندرسانه ای آموزشی برای 
ارتقای يادگیری در ابعاد شــناختی، عاطفی، و اجتماعی اســتفاده می کنند )نیکولوپولو، 
2014(. طبق مطالعات پژوهشــی انجام شــده، نرم افزارهای چندرســانه ای آموزشی بر 
يادگیری کودکان پیش دبستانی تأثیر مثبت دارند؛ البته چنانچه طراحی آن ها مبتنی بر اصول 
شواهدمحور، نظرية رشد کودکان، و فعالیت های مناسب رشد کودکان باشد، و همچنین 
معلم از روش های آموزشی مناسب برای استفاده از نرم افزار آموزشی بهره گیرد )گلوبکه، 
2007؛ مک کريک و لی، 2007؛ پنول، و همکاران، 2009؛ مک مانیس و گانويگ، 2012(. 
انجمــن ملی آموزش وپرورش کودکان پیش دبســتان و مرکز راجرز )2012( با بررســی 
کاربرد فناوری و نرم افزارهای آموزشــی در برنامه های پیش دبستان از تولد تا 7 سالگی 
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به اين نتیجه دســت يافت که فناوری و نرم افزار مناســب رشد کودکان می تواند توانايی 
يادگیری کودکان را تقويت کند. استفاده از فّناوری و نرم افزار مناسب نیازها، توانايی ها، 
عالقه ها، و مرحلة رشدی کودکان، به کودکان پیش دبستان در يادگیری، درگیر شدن، بیان 

کردن، تصور کردن، و يا کشف کردن کمک می کند )گورنسی46، 2012(.
فناوری و نرم افزار آموزشــی بايد به ســن و ســطوح رشــدی کودکان و به نیازها و 
عالقه های آنان پاســخ دهد. در اين راســتا، اقدامات مناسب رشدی بايد تصمیم گیری 
دربارة چگونگی طراحی يا انتخاب نرم افزارهای چندرســانه ای آموزشــی برای تلفیق 
در برنامه های پیش دبســتانی را هدايت کنند. معلمان پیش دبستانی بايد اقدامات مناسب 
رشــدی را در انتخاب و اســتفاده از فناوری و نرم افزار آموزشی مناسب در دستور کار 
خود قرار دهند. چارچوب طراحی و ارزشــیابی نرم افزار آموزشی مک مانیس و پارکس 
)2012( در اين زمینه می تواند به آنان در انتخاب فناوری مناسب کمک کند. با توجه به 
اهمیت استانداردهای طراحی و انتخاب نرم افزارهای آموزشی پیش دبستانی مناسب، و 
خأل پژوهش در زمینه شناسايی نرم افزار آموزشی مناسب رشد کودکان پیش دبستانی در 
ايران، پژوهش حاضر در راســتای پاســخ به اين خأل موردتوجه قرار گرفت تا نرم افزار 
آموزشــی مناســب با توجه ابعاد چارچوب ارزشــیابی نرم افزار آموزشــی مک مانیس 
و پارکس )2012( شناســايی شــود. يافته های پژوهش حاضر در هر يک از معیارهای 

شش گانة چارچوب ارزشیابی مورد بحث قرار می گیرد:

1.  ارزش تربیتی
ايــن بعد بر هدف های آموزش و شــیوه آموزش محتوا برای دســتیابی به آن تأکید 
دارد، و با تمرکز بر يادگیری بیش از برنده شــدن در بازی، تناســب محتوا با هدف های 
يادگیری خاص دورة پیش دبســتانی، تدارک بازخورد اطالعاتی، و تدريس مفاهیم قبل 
از درخواست از آنان برای پاسخ دادن )مانند تدريس نام حرف ها قبل از درخواست از 
آنان برای شناسايی حرف ها، و يادگیری شکل های هندسی قبل از استفاده از آن ها برای 
ســاختن الگو(، اســتفاده از مثال های متنوع، و ارائة اطالعات و مهارت ها در قطعه های 
محتوايی کوچک ســروکار دارد. طبق اين بعد، محتوا و اطالعات متناسب با هدف های 
آمــوزش در قطعه های کوچک آموزش داده می شــود، و يادگیری کودکان تحت نظارت 
قرار گیرد، و با بازخورد اطالعاتی اصالح می شــود )ســچنیدر، 2008(. مطابق يافتة اين 
پژوهش، کیفیت بعد ارزش تربیتی در نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی در میان 
معیارهای ارزشیابی در رتبة سوم قرار دارد، و نرم افزار میشا و کوشا، و نرم افزار باغ الفبا 

در اين بعد در رتبه های اول و دوم هستند.
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2. تناسب با سن کودکان
با توجه به حساســیت ســن کودکان پیش دبســتانی، نرم افزارهای آموزشی بايد اين 
مالک ها 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 نشــانه های اجتماعی مثبت و فارغ از ســوگیری نژادی، اخالقی، و جنســیت در ارائة 
محتوا، نظیر اســتفاده از تصوير افراد دارای قومیت ها و فرهنگ های مختلف، و تصوير 
هــر دو جنســیت دختر و پســر در ارائة محتــوای آموزش )مک مانیــس و مک مانیس، 
2016؛ انجمــن ملی آموزش وپرورش کودکان پیش دبســتان و مرکز فرد راجرز، 2012(. 
يادگیری در زمینه ای که بازنمای محیط های مورد عالقة کودکان است، بهتر اتفاق می افتد 
)لوکالیستیک47، 2011(. براساس يافتة حاصل از اين پژوهش، کیفیت بعد تناسب با سن 
کودکان در نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی در میان همة معیارهای ارزشیابی در 
رتبة اول قرار دارد و از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین از بین نرم افزارهای 
آموزشــی موجود، نرم افزار انیشــتین کوچولو، و نرم افزار میشــا و کوشا در اين بعد در 

رتبه های اول و دوم هستند.

3. کودک-پسندانه
اين بعد با ارائة گزينه يا انتخاب های روشــن/ ســاده )مانند اســتفاده از آيکون های 
دارای انــدازة بزرگ و رنگ های متفاوت(، تدارک پشــتیبانی کالمــی يا تصويری برای 
استفادة آسان از نرم افزار، تدارک فرصت های مثبت و چندگانه برای موفقیت در يادگیری، 
توانايی کار مســتقالنه با نرم افزار توســط کودک بعد از پشــتیبانی اولیة معلم، و امکان 
حرکت کودکان به فعالیت ديگر در صورت دشوار بودن انجام فعالیت فعلی بدون ياری 
معلم ســروکار دارد. کودکان پیش دبستانی اگرچه يادگیرندگان سريع دروندادهای لمسی 
هستند، اما ضروری است که رابط کاربر با فرايندهای مهارت های حرکتی آنان مطابقت 
داشــته باشد )چیانگ و شولر48، 2010(. کودکان بعد از الگوسازی معلم، بايد بتوانند از 
نرم افزار با حداقل کمک استفاده کنند. در اين راستا، الزم است استفاده از آيکون دارای 
اندازة بزرگ، و به حداقل رساندن انتخاب پاسخ ها با »درگ کردن« )کشیدن و انداختن( 
موردتوجه قرار گیرد. همچنین، کودکان مبتدی از طريق آموزش های تصويری و کالمی 
ارائه شــده قبل از بازی و ارائة بازخورد کالمی توســط شخصیت های متحرک در طول 

بازی، پشتیبانی شوند )مک مانیس و پارکس، 2012(.
کــودکان همچنین به فرصت های چندگانه برای موفقیت نیاز دارند. براين اســاس، 
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کودکان بايد امکان پاســخ مجدد به ســؤال را در صورت ارائة پاسخ اولیة اشتباه داشته 
باشــند. زيرا کســب تجربه های موفق يادگیــری به تقويت انگیزش آنــان کمک می کند 
)مک مانیــس و پارکس، 2012(. تــدارک آموزش خصوصی يا افزودن تکیه گاه ســازی 
به ســؤال های دشــوار توســط نرم افزار، کاهش دادن گزينه های پاســخ در هر بار پاسخ 
اشتباه، و درخواست نرم افزار از معلم برای ارائة آموزش اضافی، از جمله مواردی است 
که می تواند عملکرد کودک را هنگام پاســخ به ســؤال ها ارتقا بخشند. مطابق يافتة اين 
پژوهش، کیفیت بعد کودک پســندانه در نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستان در میان 
معیارهای ارزشیابی در رتبة چهارم قرار دارد، و نرم افزار بازی نی نی، و نرم افزار میشا و 

کوشا در اين بعد در رتبه های اول و دوم هستند.

4. لذت بخش/ درگیرکننده
ايــن بعد بــا تدارک فعالیت های متنوع به تعداد کافی در طول ارائه درس، اســتفادة 
مناسب از پاداش های بیرونی و درونی )بازخورد انگیزشی برای پاسخ درست(، استفاده از 
تصويرهای واقعی و جذاب که بازنمای جهان واقعی از ديدگاه کودکان باشند، گفتار رسا، 
اســتفاده از متن نوشتاری به مقدار کم، حفظ فراخنای/ ظرفیت توجه کودکان با استفاده 
نکردن بیش ازحد از تصوير، متن و موسیقی، و زمینة بازی محور سروکار دارد. اطمینان 
حاصل شــود که فعالیت های يادگیری کافی برای تحقــق يادگیری موردنظر در نرم افزار 
وجود دارد )لوکالیســتیک، 2011(. فعالیت ها در زمینة بازی ارائه شــوند و فرصت های 
کافی برای انتخاب و ايجاد ســناريوها و تشويق کودکان به استفاده از تصورشان فراهم 
آيــد. پاداش درونی از قبیل احســاس رضايت درونی از کمک به همتايان يا تســلط بر 
مهارت، و پاداش بیرونی، از قبیل جمع آوری ستاره، يا صدای ضربة محکم برای پاسخ 
درســت، و ستاره يا ســکه باران کردن صفحة تمرين برای عملکرد کودکان منظور شود. 
تدارک بازخورد از قبیل »آفرين، کارتان عالی است«، و»خودتان به خوبی موفق شديد، 
به دوستتان هم کمک کنید« به کودکان کمک می کند که با فعالیت ها با احساسات درونی 

مثبت درگیر شوند )مک مانیس و پارکس، 2012(.
با توجه به اينکه مدت زمان تمرکز کودکان روی يک موضوع آموزشی بین 5 تا 15 
دقیقه اســت، توجه آنان را نبايد با ارائة بیش ازحد عناصر آموزش مختل کرد. اســتفادة 
بیش ازحد از عناصر از قبیل تصوير، شی ء و متن حواس يادگیرنده را از مسیر يادگیری 
منحرف می سازد )چیانگ، ری، تاکوچی، و اريکسون، 2012(. الزم است، برای تسهیل، 
تســريع و تعمیق يادگیری آنان، تصويرهای واقعــی و جذابی که بازنمای جهان واقعی 
از ديدگاه کودکان باشــند، اســتفاده شــود )هال، مییر، و روس49، 2012(. طبق اين اصل 
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و براســاس نظريه های رشــد پیاژه و برونر، تدارک بازنمايی تجربه های بصری، آمادگی 
يادگیری کودکان را افزايش می دهد )دکورتیس و فرر، 2011(. مطابق يافتة اين پژوهش، 
کیفیت بعــد لذت بخش/ درگیرکننده در نرم افزارهای آموزشــی دورة پیش دبســتانی در 
میان معیارهای ارزشــیابی در رتبة دوم قرار دارد، و نرم افزار میشــا و کوشا، و نرم افزار 

پیش دبستانی و کودکستان در اين بعد در رتبه های اول و دوم هستند.

5. سنجش/ نظارت
اين بعد بر ارزشیابی های آغازين، تکوينی و پايانی تأکید دارد )مک مانیس و پارکس، 
2012( و با مالک های ارزشیابی دانش و توانايی قبلی کودکان در صورت نیاز، ارزشیابی 
کافی از همة محتوای آموزش داده شــده، و آسانی استفاده و تفسیر نتايج سروکار دارد. 
مطابق يافتة اين پژوهش، کیفیت بعد ســنجش و نظارت در نرم افزارهای آموزشی دورة 
پیش دبســتانی در میان معیارهای ارزشیابی در رتبة پنجم قرار دارد و اين نتیجه به علت 
نبود ارزشیابی های تکوينی و پايانی کافی در بسیاری از نرم افزارهای آموزشی به دست 
آمد. نرم افزار میشا و کوشا، و نرم افزار پیش دبستانی و کودکستان در اين بعد در رتبه های 

اول و دوم هستند.

6. قابلیت شخصی سازی
اين بعد با پاسخ دادن به نیازها و عالقه های هريک از کودکان )دارای نیازهای ويژه، 
و دو زبانه(، امکان انتخاب سطح ساده يا پیچیدة فعالیت/ تکلیف براساس سطح توانايی 
خود کودکان، اســتفاده از قابلیت تکیه گاه ســازی انطباقی در نرم افزار برای پشــتیبانی 
کودکان در انجام آسان تکلیف ها، و ارائة فعالیت های تکمیلی به منظور توسعه يادگیری 
از نرم افزار ســروکار دارد. چنانچه برنامة نرم افزاری با نیازهای کودکان ســازگار باشد، 
و همچنین فعالیت ها و ســطح آموزش متناســب با ســطح يادگیری کودکان ارائه شود، 
تعامــالت معناداری میان کودک و نرم افزار اتفاق می افتد )انجمن ملی آموزش وپرورش 
کــودکان پیش دبســتانی، و مرکز راجرز، 2012(. تکلیف های يادگیــری در نرم افزار بايد 
بــا منطقة تقريبی يادگیری از ديدگاه نظرية يادگیری ويگوتســگی50 ســازگار باشــد. به 
عبارت ديگر، طیفی از تکلیف هايی که می توانند با کمک و ياری نرم افزار يا معلم انجام 
گیرند، در نرم افزار گنجانده شــوند و از تکیه گاه سازی )ارائة پشتیبانی براساس نیازهای 
يادگیری کودکان( نیز در محیط انجام تکلیف ها اســتفاده شــود )لورنکو، 2012؛ انجمن 
ملی آموزش وپرورش کودکان پیش دبســتانی، و مرکز راجــرز، 2012(. مطابق يافتة اين 
پژوهش، کیفیت بعد ســنجش و نظارت در نرم افزارهای آموزشی دورة پیش دبستانی در 
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میان معیارهای ارزشــیابی در رتبة ششــم قرار دارد، و نرم افزار کودک نابغه، و نرم افزار 
بازی نی نی در اين بعد در رتبه های اول و دوم هستند.

براســاس يافته اين پژوهش، کیفیت ابعاد، تناســب با ســن کــودکان، لذت بخش/ 
درگیرکننده، ارزش تربیتی، کودک پسندانه، سنجش و نظارت، و قابلیت شخصی سازی، در 
نرم افزارهای آموزشی به ترتیب در رتبه های اول تا ششم قرار دارند. اين يافته با نتیجة 
پژوهش گودوين و هايفیلد51 )2012( هم سو است؛ نتايج تجزيه وتحلیل آنان نشان داد 
که 85 درصد نرم افزارهای پیش دبستانی، شامل آموزش محتوا و اطالعات، بازی محور، 
پاداش بیرونی، و ... هســتند، و اين نرم افزارها در دو بعد ســنجش و نظارت، و قابلیت 

شخصی سازی از کیفیت مناسب برخوردار نیستند.
نتايج پژوهش حاضر نشــان دادند که نرم افزارهای آموزشــی میشا و کوشا، انیشتین 
کوچولو، کودک نابغه، پیش دبســتانی و کودکستان، و آموزش تصويری الفبای فارسی با 
توجه به کل معیارهای شش گانة ارزشیابی از کیفیت مناسب برخوردار هستند، و به ترتیب 
در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند. ازآنجاکه اين پژوهش برای اولین بار به شناســايی 
نرم افزارهای مناســب ويژگی های رشدی کودکان پیش دبستانی پرداخته است، ضرورت 
دارد که برای رسیدن به فعالیت های شواهد محور در ايران، کاربرد نرم افزارهای مناسب 
)میشــا و کوشا، انیشــتین کوچولو، کودک نابغه، پیش دبســتانی و کودکستان، و آموزش 
تصويری الفبای فارسی( برای بهبود يادگیری کودکان پیش دبستانی به صورت طرح های 
آزمايشــی اجرا شــود تا شواهد پژوهشــی کافی در خصوص اثربخشــی و کارايی اين 

نرم افزارها به دست آيد.
با توجه به يافته های اين پژوهش، به طراحان چندرسانه ای در شرکت های تولیدکنندة 
محصوالت نرم افزاری برای کودکان پیش دبستانی توصیه می شود، با کاربست چارچوب 
ارزشــیابی مذکور کیفیت محصوالت نرم افزاری خود را ارتقا دهند، و به ويژه از طريق 
گنجانــدن آزمون ها و تمرينات تکوينی و پايانی در نرم افزارها، بعد ســنجش و نظارت 
را تقويت کنند. همچنین بعد قابلیت شخصی ســازی را از طريق رعايت قابلیت هايی از 
قبیل تغییر زبان محتوای آموزشی نرم افزارها به دو زبان فارسی و انگلیسی، انطباق شیوة 
ارائة محتوا با ويژگی های کودکان دارای نقص حواس، انتخاب ســطح ســاده يا پیچیدة 
تکلیف ها توسط کودکان براساس سطح توانايی خود، و ارائه پشتیبانی های الزم توسط 

نرم افزار در حین انجام تکلیف ها توسط کودکان، ارتقا دهند.
با توجه بــه حمايت اکثر متخصصان حوزة نرم افزارهای آموزشــی پیش دبســتانی 
از تناســب نرم افزارهای آموزشــی ايــن دوره تحصیلی با ويژگی های رشــدی کودکان 
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پیش دبســتانی، توصیه می شــود که چارچــوب ارزشــیابی و ابعاد آن به عنــوان مبنای 
انتخاب نرم افزار آموزشی در مدرسه های پیش دبستانی مورد استفاده قرار گیرد. معلمان 
پیش دبســتان به منظور ارزشــیابی و کاربرد موفقیت آمیز فناوری و نرم افزار آموزشی در 

کالس درس بايد گام های پیشنهادی مک مانیس و پارکس )2011( را رعايت کنند:

1. هدف های يادگیری برای کودکان )مانند تقويت سواد و رياضیات کودکان، تقويت 
مهارت زبان آموزی، توسعة عاطفی- اجتماعی، و...( تدوين شوند.

2.  نرم افزار )های( مربوط به هدف يادگیری شناســايی شود، و ويژگی ها و محتوای 
نرم افزار )های( آموزشــی )براساس معیارهای شــش گانة چارچوب ارزشیابی( 
مــورد تجزيه وتحلیل قرار گیرد و در خصوص مناســب بــودن آن تصمیم گیری 

شود.

3. برای چگونگی تلفیق فناوری و نرم افزار انتخاب شــده در برنامه درســی طرحی 
آماده شود. با توجه به اهمیت رشد همه جانبة کودکان پیش دبستانی، نرم افزارهای 
آموزشــی بايد با پشــتیبانی معلم و در قالب گروه های هم ســاالن مورد استفاده 
قــرار گیرند. کودکانی که از نرم افزارهای آموزشــی در گروه های هم ســاالن بهره 
می گیرند، می توانند به يادگیری مؤثر به ويژه در توســعه مهارت های اجتماعی و 
زبان دســت يابند. تعامل معلم با کودکان و تکیه گاه ســازی آنان در حین استفاده 
از نرم افزارهای آموزشــی به درگیری فعاالنه، تعامل و بازخورد، و ارتقای دانش 

کودکان کمک می کند.

معلم بايد هر ســه نوع تکیه گاه سازی- شناختی، فنی، و عاطفی- را در حین استفاده 
از نرم افزارهای آموزشــی توسط کودکان به کار گیرد. در تکیه گاه سازی شناختی، معلم با 
استفاده از فعالیت هايی از قبیل پرسش کردن، الگوسازی، و تشويق همکاری با هم ساالن 
به توســعة شناخت و درک مفاهیم کودکان کمک می کند. تکیه گاه سازی فنی بر پشتیبانی 
معلم از کودکان در خصوص چگونگی اســتفاده از نرم افزارهای آموزشــی تأکید دارد. 
تکیه گاه ســازی عاطفی به حفظ کودکان در کار با نرم افزارهای آموزشی از طريق تدارک 
بازخــورد مثبت توســط معلم، و همچنین تشــويق به تفکر هنگام اســتفاده از نرم افزار 
آموزشــی کمک می کند. رعايت اين سه نوع تکیه گاه سازی توسط معلمان پیش دبستان 
به توســعة حرفه ای آنان نیاز دارد تا اجرای نرم افزارهای آموزشی با برنامة درسی دورة 

پیش دبستانی به خوبی تلفیق شود.
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