
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

علومتربیتی()ختگانیفرهفصلنامهپیام 
6931،زمستان8شماره،سالدوم



 

دورهدوممتوسطهکیزیدروسفایچندرسانهافزارهاینرمیابیارزش

 یقشالق یمحمد هاشم /  یاسبالغیبهمن /   ینیشاه حس دیسع

 

 چکیده
 دروس فیزیک دوره متوسطه دوم در سال ای چندرسانه افزارهایتحقیق حاضر به منظور ارزشیابی نرم 

 های ماسسهشد. جامعه آماری تحقیق نرم افزارهای عرضه شده توسط  انجام 1313-14تحصیلی 

ویان دانش و اندیشه بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گنجینه یاد، لوح و قلم و رهی

تحقیق یک چک لیست محقق ساخته بر اساس معیارهای مختلف بود که روایی و پایایی آن محاسبه 

شد. نمره گذاری چک لیست به صورت بود که در هر نرم افزار، هر کدام از معیارهای مورد بررسی بر 

. به منظور گرفتند میدر یکی از سطوح ضعیف، متوسط، خوب و یا عالی قرار حسب امتیاز کسب شده 

آمار توصیفی از جمله محاسبه میانگین، انحرا  از میانگین،  های شاخصتحقیق از  های دادهتوصیف 

مستقل استفاده شد.  tاز آزمون  ها دادهانحرا  معیار، واریانس، دامنه تغییرات و نیز به منظور تحلیل 

نام برده در رابطه با بعضی از معیارها  های ماسسه ای چندرسانه افزارهایتحقیق نشان داد که نرم نتایج 

در سطح ضعیف، در رابطه با بعضی از معیارها در سطح متوسط، و در رابطه با بعضی از معیارها در 

 سطح خوب قرار دارند.

 آموزشی ای چندرسانهارزشیابی، نرم افزار،  واژگان کلیدی:
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 مهمقد

روز افزونی که در عرصه تکنولوژی به وجود آمده است، کارکرد اکثر  های پیشرفتدر دنیای کنونی با 

اجتماعی دچار تغییرات شگرفی شده است که تعلیم و تربیت نیز به عنوان یک نهاد رسمی  نهادهای

در بسیاری از  اجتماعی از این قاعده مستثنا نیست. از طر  دیگر مسائلی نظیر رشد بی رویّه جمعیّت

و... موجب شده است که هر  ها زمینه، کمبود منابع مالی و ماّدی و انسانی کارآمد در بسیاری از کشورها

مجیدی، ) گیردرا در پیش  ای ویژهنهادی در جایگاه خود برای بهبود بخشیدن به عملکرد خود تدابیر 

شناسی تربیتی و علم آموزش در (. تا چند دهه گذشته که اطالعات مورد نیاز در عرصه روان1316

بیشتر بر ارائه  شد میآموزشی و تربیتی  های جریانسطح مطلوبی قرار نداشت، در تغییراتی که متوجّه 

روانشناسی رفتارگرا داشت که در  های گیریجمعی یا گروهی تاکید داشتند و این باور ریشه در جهت 

ل مشاهده، محرّک و پاسخ، تقوّیت مثبت و منفی، قاب رفتارهایاموری نظیر تجارب محیطی ویژه،  آن به

اخیر پدیدار شده  های دههاما با تغییراتی که در  شد میتوجّه  پاداش بر مبنای پاسخ دریافت شده، و ....

آموزشی  های نظامدر  است و نیز با حاکمیّت رویکرد روانشناسی سازنده گرایی و تأکید بر تفکّر نقّاد،

راگیران در جریان یادگیری با یکدیگر تفاوت دارند و دانش در اثر فعل و اساس این باور که ف بر

، این باور به وجود شود میانفعاالت ذهنی فراگیر و نیز در اثر تعامل فعّال او با محیط اطرا  ساخته 

مسائل  توان میافراد مختلف  های توانایییادگیری منعطف و منطبق با  های محیطآمده است که با خلق 

 (.1381فردانش، ) کردد بر سر راه آموزش و یادگیری را تا حدود زیادی هموار موجو

در سایه تغییرات و تحوّالت، آموزش و پرورش نوین یادگیری سریع، عمیق و آسان را ضروری 

و از امکانات بسیاری به این منظور بهره می گیردچرا که آموزش فرایندی پویا است که برای  داند می

(. 2610، 1وارسچوئر و ماتچیناک) شودو عواملی بسیار توجه  فاکتورهاهدا  آن باید به نیل به تحقق ا

 های نظامبهبود عملکرد  بر ای افزایش کیفیّت و اخیراًکه  تدابیری ترین مهمدر نتیجه این امر؛ یکی از 

 رهایرم افزا استفاده از ن آموزشی و نیز تسهیل، تسریع و تعمیق یادگیری مورد تأکید قرار گرفته است،

کنند  (. محقّقان آموزشی یادآوری می1387رضوی، ) است ای چندرسانهآموزشی و به ویژه تکنولوژی 

آموزند و هرچه بیشتر حواس یادگیرنده در کسب  که اگر افراد در امر یادگیری درگیر باشند بهتر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Warschauer and Matuchniak 
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به  ها ای رسانه(. چند 2610، 1یابد )هیکس اطالعات به کار گرفته شود میزان یادگیری نیز افزایش می

که هر کاربر دارای تعامل فردی با محتوا در جریان یادگیری باشد و متناسب  شوند میطراحی  ای گونه

خود، چندرسانه  ای چندرسانه( در کتاب یادگیری 2661) مایر (.1386با سرعت خود جلو رود )بدرقه، 

مثابه ارائه مطالب با استفاده از کلمات وتصاویر را به  ها رسانه: من چند کند میها را اینگونه تعریف 

؛ منظور من از کلمات، ارائه مطالب به شکل کالمی ولفظی نظیر متون چاپ شده در یک کنم میتعریف 

و منظور من از تصاویر ارائه مطالب به شکل تصویری  باشد می ای رسانهبرنامه آموزشی چند 

و یا استفاده از  ها نقشهو  ها عکسمودارها، نظیرگرافیک های آماری شامل اشکال مختلف، ن

(. در زمینه آموزش و 2: 1384)ترجمه موسوی،  باشد میپویا شامل انیمیشن و ویدئو  های گرافیک

نظیر برقراری ارتباط دو سویه، بازسازی واقعیّت به  هایی ویژگیها با اتکا به  ای چندرسانهیادگیری، 

، رأس) اند یافتهو ... کارکردی بسیار وسیع  ای چندرسانهصورت مجازی، استفاده از ظرفّیت های 

 (.3،2610مأجور؛ 2610، 2موریسون و لوزر

جهت بهبود عملکرد نظام آموزشی به  ای چندرسانه افزارهایدر نظام آموزش و پرورش، استفاده از نرم 

، 2664گاری، بیتز و ) استبسیار رایج  ای پدیدهطور عام و عملکرد تحصیلی شاگردان به طور خاص 

(. بر مبنای تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است، چند 84، ص 1388ترجمه زمانی و عظیمی، 

داشته باشند، اگر بنا باشد که در جهت تحقق اهدا   توانند میدر کنار مزایای بسیاری که  ها ای رسانه

تا امکان بهره وری  عمل کنند، باید بر اساس اصول مشخصی طراحی و تولید شوند ماثرآموزشی 

با افزایش تعداد موّسسات  (.188، ص 1381ذوفن، )آموزش و تحقیق اهدا  آموزشی را افزایش دهند 

آموزشی برای مقاطع مختلف تحصیلی در سراسر کشور،  افزارهایتولید کننده نرم  های انتشاراتیو 

علمی به کار گرفته شده در عاملی که توجه به آن بسیار حیاتی است، بررسی میزان کیفیّت و اصول 

طراحی و تولید این محصوالت است روشن ساختن این امر تا اندازه زیادی بستگی به بررسی اصول 

علمی در طراحی و تولید محصوالت عرضه شده دارد. ارزیابی این اصول به دلیل ارتباط مستقیم با 

ولید کننده نیز از اهمیّت ت ماسساتاهدا  آموزشی و وقوع یادگیری بسیار حساس بوده و برای 

آموزشی، تناسب برنامه با اهدا  آموزشی،  های پیامبرخوردار است. معیارهایی نظیر طراحی  ای ویژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hicks 

2 Ross; Morrison and Lowther 

3Major 
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 آموزشی، ارزشیابی و بازخورد از جمله مواردی های روشتناسب برنامه با مخاطبان آموزشی، تعامل، 

 به آنها وابسته است.هستند که میزان موفقیّت برنامه در حدّ قابل مالحضه ای 

آموزشی بسیاری از صاحبنظران  افزارهایدر تبیین اهمیّت رعایت این معیارها در طراحی و تولید نرم 

دراین رابطه تحقیقاتی نیز  است. ماثرکه رعایت این موارد شرط الزم برای آموزشی  اند داشتهابراز 

 اره کرد:به موارد زیر اش توان می ها آنانجام شده است که از جمله 

تحلیل و ارزشیابی محتوای چند  ( در تحقیقی با هد 1380) زادهزارعی زوارکی و عوض 

آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی موّسسه های لوح و قلم، دفتر تکنولوژی  های ای رسانه

اب بر آموزشی، شرکت فرنگار کامییوتر تهران، فراست، شرکت شاد نرم افزار تهران، و موسسه آفت

ای آموزشی دفتر  که فقط چند رسانه اند رسیدهمایر به این نتیجه  ای رسانهاساس اصول طراحی چند 

ای مایر در سطح  از لحاظ میزان مطابقت و تناسب با اصول طراحی چند رسانه  تکنولوژی آموزشی

 مطلوبی قرار دارد.

 های دییل و ارزشیابی سی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحل (1388اشراقی )

های آموزشی در  ای چندرسانهطراحی و تولید  استانداردهایآموزش قرآن بر اساس  ای چندرسانه

آموزش قرآن از لحاظ  ای چندرسانه افزارهایدانشگاه عالمه طباطبائی نتیجه گیری کرده است که نرم 

یت نامطلوب و از لحاظ میزان در غیر آموزشی در طراحی در وضع استانداردهایمیزان در نظر گرفتن 

 مطلوبی قرار دارند. نسبتاًآموزشی در وضعیت  استانداردهاینظر گرفتن 

های آموزشی  ای چندرسانه( به انجام تحقیقی با عنوان تحلیل و ارزیابی محتوای 1381امینی گل تیه )

و نتایج تحقیق درس شیمی اول دبیرستان از نظر رعایت قواعد ترکیب بندی تصویری پرداخت است 

آموزشی ماسّسه نو اندیشان شریف در سطح  های ای رسانهوی نشان دهنده این امربوده است که چند 

 نا مطلوبی قرار دارند. نسبتاًدر سطح  افزارهامطلوب و دیگر نرم 

( در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ارزشیابی و مقایسه تعامل موجود 1316بیاتی )

در دانشگاه عالمه  1381-1388های آموزشی درس ریاضی پایه اول راهنمایی در سال  ای چندرسانهدر 

لوح قلم، شادنرم افزار،  های موسسهطباطبایی به این نتیجه رسیده است که چندرسانه های آموزشی 

ر دارند تعاملی در سطح نامطلوبی قرا های رسانه استانداردهایآفتاب و فراست از نظر رعایت اصول و 

 مطلوبی قرار دارد. نسبتاًهای آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی در سطح  ای چندرسانهو فقط 
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 های رسانه( در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحلیل محتوای چند 1316نظام اسالمی )

مه طباطبایی آموزشی درس علوم بر اساس اهدا  آموزشی و اصول سازماندهی محتوا در دانشگاه عال

آموزشی کتاب علوم پایه سوم راهنمایی تا حدّ  های رسانهبه این نتیجه رسیده است که محتوای چند 

مطلوبی بر اساس اهدا  آموزشی و اصول انتخاب و سازماندهی محتوا تهیه شده است و با  نسبتاً

 اهدا  کتاب درسی انطباق دارد.

تولید شده بر اساس اصول مایر در  های ای رسانهچند  یرتأثتحقیقی با عنوان مقایسه  (1311)نوریان 

های تأیید شده وزارت آموزش و پرورش بر یادگیری و یادداری دانش  ای چندرسانهدرس جغرافیا با 

تحقیق او بیان کننده این امر بوده است که یادگیری و  آموزان پایه سوم راهنمایی انجام داد و نتایج

های تولید شده بر اساس اصول مایر( قرار  ای چندرسانه) اولر مستقل یادداری گروهی که تحت متغی

های تأیید  ای چندرسانه) دومگرفته بودند به مراتب بیشتر از گروه دیگر که در معرض متغیر مستقل 

 قرار گرفته بودند در سطح باالتری قرار داشت. شده وزارت آموزش و پرورش(

رشناسی ارشد خود در دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان بررسی ( در انجام پایان نامه کا1312) افشار

نرم افزارهای درس عربی دوم راهنمایی براساس استاندارد تعامل به این نتیجه رسیده است که چند 

های موسسه لوح و  ای چندرسانهموسسه نافع از لحاظ استاندارد تعامل در سطح مطلوب،  های ای رسانه

لوح دانش و فراست در سطح نامطلوبی  های موسسههای  ای چندرسانهوب و مطل نسبتاًقلم در سطح 

 قرار دارند.

 ترین مهم، جمله اند دادهکه محقّقان در انجام این تحقیق انجام  هایی بررسیبر مبنای تحقیقات و 

 های موسسه؛ اند کرده ای چندرسانه افزارهایدر این خصوص اقدام به تولید و عرضه نرم  موسّساتی که

رهیویان دانش و اندیشه، لوح و قلم و گنجینه یاد هستند. ارزشیابی محصوالت عرضه شده توسط این 

در ارتقاء و بهبود عملکرد موسّسات نام برده و در نتیجه در بهبود جریان یادگیری  تواند میموسّسات 

در  هایی پژوهشده از طر  مخاطبان آموزشی ماثر باشد. اگر چه تا کنون به طور بسیار محدود و پراکن

آموزشی صورت گرفته است، اّما تحقیقاتی که به طور جامع به  افزارهایخصوص ارزیابی نرم 

عرضه شده توسط موسّسات مختلف بیردازد انجام نشده  افزارهایارزشیابی معیارهای آموزشی در نرم 

آموزشی عرضه شده  رهایافزااست؛ لذا محقّقان قصد دارند که در انجام این مطالعه به ارزشیابی نرم 

موسّسات لوح و قلم،  1313-14درس فیزیک سال اوّل تا سوّم دوره دوّم متوسطه در سال تحصیلی 

 گنجینه یاد و رهیویان دانش و اندیشه بیردازند.
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 روش شناسی پژوهش

در تحقیق حاضر، روش تحقیق بر مبنای ماهیت پژوهش و اهدا  آن توصیفی از نوع ارزشیابی است. 

لوح و قلم، گنجینه یاد و  ماسساتعرضه شده  افزارهایه آماری تحقیق شامل تمامی نرم جامع

بود  برای دروس فیزیک 1313-14 رهیویان دانش و اندیشه برای دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی

ی . به منظور جمع آور(نرم افزار 1جمعًا ) شدندبه عنوان نمونه تحقیق انتخاب  افزارهاکه همه این نرم 

آموزشی و طیف لیکرت در  استانداردهایتحقیق، از یک چک لیست محقق ساخته بر اساس  های داده

از خیلی کم تا خیلی زیاد(. روایی گویه های این چک لیست ) آمداستفاده به عمل  گویه 71غالب 

روش  توسط استاتید متخصّص در حوزه علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت و برای محاسبه پایایی از

آموزشی  های پیامطراحی  -1زمانی استفاده شد. معیارهای مورد ارزشیابی عبارت بودند از:  بازآزمایی

 گویه(، 6) تعامل -4 گویه(، 6) مخاطبتناسب برنامه با  -3 گویه(، 1) آموزشیاهدا   -2گویه(،  11)

هر  به این ترتیب به (.گویه 8) بازخورد -6(، و گویه 11) ارزشیابی -7گویه(،  8) تدریسروش  -0

به منظور ارزشیابی  .شد مییک عدد اختصاص داده  0الی  1گویه بر مبنای گزینه انتخاب شده، از نمره 

هر استاندارد به طور جداگانه و دقیق، هر کدام از معیارهای نام برده با در نظر گفتن نمره کل در آن 

. نمره گذاری هر کدام از شد میقرار داده  استاندارد، در یکی از سطوح ضعیف، متوسط، خوب، و عالی

 بر اساس تعداد گویه های اختصاص داده شده به آنها به شرح زیر بود: استانداردها

 28الی  14ضعیف، از نمره  13الی  1نمره. از نمره  00آموزشی: جمع کل نمرات  های پیامطراحی 

 عالی. 00الی  42خوب و از نمره  42الی  28متوسط، از نمره 

متوسط، از نمره  23الی  11ضعیف، از نمره  11الی  1نمره. از نمره  40اهدا  آموزشی: جمع نمرات 

 عالی. 40الی  34خوب و از نمره  34الی  23

 16الی  8ضعیف، از نمره  8الی  1نمره. از نمره  30استاندارد تناسب برنامه با مخاطب: جمع نمرات 

 .عالی 30الی  26ره خوب و از نم 26الی  16متوسط، از نمره 

 26الی  16متوسط، از نمره  16الی  8ضعیف، از نمره  8الی  1نمره. از نمره  30تعامل: جمع نمرات 

 .عالی 30الی  26خوب و از نمره 

خوب  36الی  26متوسط، از  26الی  16ضعیف، از  16الی  1نمره. از  46روش تدریس: جمع نمرات 

 عالی. 46الی  36و از 
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متوسط، از  28الی  14ضعیف، از نمره  13الی  1نمره. از نمره  00رزشیابی: جمع کل نمرات استاندارد ا

 عالی. 00الی  42خوب و از نمره  42الی  28نمره 

خوب و از  36الی  26متوسط، از  26الی  16ضعیف، از  16الی  1نمره. از  46بازخورد: جمع نمرات 

 عالی. 46الی  36

، از spssبا استفاده از نرم افزار  افزارهانرم  ت آمده از طریق ارزشیابیبه دس های دادهبرای توصیف 

آماری در آمار توصیفی نظیر محاسبه میانگین، انحرا  از میانگین، انحرا  معیار،  های شاخص

واریانس، دامنه تغییرات و ... استفاده شد. سیس با توجّه به ضوابط تعیین شده برای نمره دهی به هر 

میانگین هر کدام با نقاط تعیین شده مقایسه شد و در یک سطح قرار گرفت. همچنین  یارها،کدام از مع

 مستقل استفاده شد. tموسّسات مختلف از آزمون  افزارهایبرای مقایسه معیارهای مورد نظر در نرم 

 ها یافته

رائه شده است. توصیفی و تحلیلی مربوط به هر ماسّسه در جداول جداگانه ا های دادهدر این مطالعه، 

دروس فیزیک ماسّسه  ای چندرسانه افزارهایآموزشی نرم  معیارهایتوصیفی مربوط به  های داده

 ارائه شده است. 1گنجینه یاد در جدول شماره 

دروس  ای چندرسانه افزارهایتوصیفی مربوط به معیارهای آموزشی نرم  های داده: 1جدول شماره 

 فیزیک ماسّسه گنجینه یاد

 میانگین تغیرم موسسه
انحرا  از 

 میانگین
 واریانس انحرا  معیار

دامنه 

 تغییرات

 

 

 

گنجینه 

 یاد

 های پیام طراحی

 اموزشی
46 077./ 66/1 6/1 4 

تناسب برنامه با 

 اهدا 

 

33/28 26/1 68/2 33/4 4 

تناسب برنامه با 

 مخاطب
23 66/1 63/1 3 3 
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 تعامل

 
77/23 40/1 01/2 33/7 7 

 های روش

 موزشیآ

 

33/24 33/6 06/6 33/6 2 

 4 33/4 68/2 26/1 33/26 ارزشیابی

 4 33/4 68/2 26/1 33/16 بازخورد

 

در سطح خوب،  46آموزشی بامیانگین  های پیام؛ طراحی شود میهمان گونه که در جدول باال مشاهده 

در  23اطب با میانگین در سطح خوب، تناسب برنامه با مخ 33/28تناسب برنامه با اهدا  با میانگین 

در سطح  33/24در سطح خوب، روش تدریس با میانگین  77/23سطح خوب، تعامل با میانگین 

در سطح متوسط  33/16در سطح متوسط و نیز بازخورد با میانگین  33/26 میانگینخوب، ارزشیابی با 

 .گیرند میقرار 
 

دروس فیزیک ماّسسه  ای چندرسانه ارهایافزنرم  توصیفی مربوط به معیارهای مورد نظر در های داده

 ارائه شده است. 2لوح و قلم در جدول شماره 
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دروس  ای چندرسانه افزارهایتوصیفی مربوط به نرم  های داده: 2جدول شماره 

 فیزیک ماسّسه لوح و قلم

 میانگین متغیر موسسه
انحرا  از 

 میانگین
 واریانس انحرا  معیار

دامنه 

 تغییرات

 

 

 

لوح و 

 لمق

 

 

 های پیام طراحی

 اموزشی
26 777./ 10/1 33/1 0 

تناسب برنامه با 

 اهدا 

 

33/26 33/6 06/6 33/6 1 

تناسب برنامه با 

 مخاطب

 

10 02/1 74/2 66/6 0 

 تعامل

 
33/14 77/6 10/1 33/1 4 

 های روش

 آموزشی

 

18 76/1 63/1 3 3 

 4 33/0 36/2 33/1 77/11 ارزشیابی

 3 33/2 02/1 88/6 33/1 بازخورد

 

 در سطح متوسط، 26آموزشی بامیانگین  های پیام؛ طراحی شود میهمان گونه که در باال مشاهده 

در  10تناسب برنامه با مخاطب با میانگین  در سطح متوسط، 33/26تناسب برنامه با اهدا  با میانگین 

در سطح  18ا میانگین در سطح متوسط، روش تدریس ب 33/14سطح متوسط، تعامل با میانگین 

در سطح ضعیف  33/1بازخورد با میانگین  در سطح متوسط و نیز 77/16 میانگینمتوسط، ارزشیابی با 

 .گیرند میقرار 
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دروس فیزیک  ای چندرسانه افزارهایتوصیفی مربوط به معیارهای مورد بررسی در نرم  های داده

 ه شده است.ارائ 3ماسّسه رهیویان دانش و اندیشه در جدول شماره 

دروس فیزیک ماّسسه  ای چندرسانه افزارهایتوصیفی مربوط به نرم  های داده: 3جدول شماره 

 رهیویان دانش و اندیشه

 میانگین متغیر موسسه
انحرا  از 

 میانگین
 واریانس انحرا  معیار

دامنه 

 تغییرات

 

 

 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

 

 

 طراحی

 های پیام

 اموزشی

33/20 333/6 066/6 333/6 3 

تناسب 

برنامه با 

 اهدا 

 

33/22 80/1 21/3 33/16 7 

تناسب 

برنامه با 

 مخاطب

 

33/18 77/6 10/1 33/1 2 

 تعامل

 
16 18/2 68/3 33/14 6 

 های روش

 آموزشی

 

11 10/1 16/2 12/4 4 

 7 33/16 21/3 80/1 77/11 ارزشیابی

 6 13 76/3 68/2 6 بازخورد
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در  33/20آموزشی با میانگین  های پیام؛ طراحی شود میمشاهده  3ل شماره همان گونه که در جدو

در سطح متوسط، تناسب برنامه با مخاطب با  33/22سطح متوسط، تناسب برنامه با اهدا  با میانگین 

در  11سطح متوسط، روش تدریس با میانگین  در 16در سطح خوب، تعامل با میانگین  33/18میانگین 

در سطح  6در سطح متوسط و نیز بازخورد با میانگین  77/11 میانگینزشیابی با سطح متوسط، ار

 .گیرند میضعیف قرار 

مستقل  tبه منظور مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزیابی در بین موسّسه های مختلف از آزمون  

یک بین استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین معیارهای مورد بررسی در دروس فیز

 ارائه شده است 4موسّسات گنجینه یاد و لوح و قلم در جدول شماره 

مستقل برای مقایسه میانگین معیارهای مورد بررسی در دروس فیزیک بین  t آزمون :4جدول شماره 

 گنجینه یاد و لوح و قلم ماسسات

 

سطح 

 معناداری
t درجه ازادی 

انحرا  

 معیار
 متغیر موسسه میانگین

666/6 22/13 4 

طراحی  گنجینه یاد 46 1

 های پیام

 اموزشی
 لوح و قلم 33/28 10/1

663/6 14/7 4 

تناسب  گنجینه یاد 33/28 68/2

برنامه با 

 اهدا 
 لوح و قلم 26 06/6

612/6 38/4 4 

تناسب  گنجینه یاد 23 63/1

برنامه با 

 مخاطب
 لوح و قلم 10 74/2

664/6 83/0 4 
 تعامل ادگنجینه ی 23 01/2

 لوح و قلم 33/14 10/1 

664/6 7 4 
 های روش گنجینه یاد 33/24 06/6

 لوح و قلم 18 63/1 آموزشی



 

 

 

 

 

 

 

 6931، زمستان 8شماره ، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب تگانخیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــ      

 

22 

 

613/6 26/2 4 
 ارزشیابی گنجینه یاد 33/26 68/2

 لوح و قلم 77/11 36/2 

661/6 66/4 4 
 بازخورد گنجینه یاد 33/16 68/2

 لوح و قلم 33/8 01/2 

 

؛ بین دو موسسه گنجینه یاد و لوح و قلم در نرم شود میمشاهده  4گونه که در جدول شماره  همان

آموزشی بین دو موسسه تفاوت معنادار است و  های پیامدروس فیزیکاز جهت طراحی  افزارهای

 .(>p 60/6و  =t 22/13) استموسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری برخوردار 

است و موسسه گنجینه یاد از  نامه با اهدا  بین دو موسسه تفاوت معناداردر رابطه با تناسب بر 

 .(>60/6pو  =t 14/7) استمیانگین باالتری برخوردار 

در تناسب برنامه با مخاطب بین دو موسسه تفاوت معنادار است و موسسه گنجینه یاد از میانگین 

 .(>p 60/6و  =t 38/4) استباالتری برخوردار 

ل بین دو موسسه تفاوت معنادار است است و موسسه گنجینه یاد از میانیگن باالتری از جهت تعام 

 .(>60/6pو  =t 83/6برخوردار است )

از جهت روشهای آموزشی بین دو موسسه تفاوت معنادار است و موسسه گنجینه یاد از میانگین 

 .(> 60/6pو  = t 7) استباالتری برخوردار 

دو موسسه معنادار است و موسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری از جهت ارزشیابی تفاوت بین 

 .(>p 60/6و  =t) استبرخوردار 

از جهت بازخورد بین دو موسسه تفاوت معنادار است و موسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری 

 .(>p 60/6و  =66/4t) استبرخوردار 

فیزیک بین موسّسات گنجینه یاد و  نتایج حاصل از مقایسه میانگین معیارهای بررسی در دروس

 ارائه شده است: 0رهیویان دانش و اندیشه در جدول شماره 
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مستقل برای مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزشیابی در دروس فیزیک بین  tآزمون  :0جدول شماره 

 گنجینه یاد و رهیویان دانش و اندیشه ماسسات
 

سطح 

 معناداری
t متغیر موسسه میانگین یارانحرا  مع درجه ازادی 

666/6 22 4 

 گنجینه یاد 46 1
طراحی 

 های پیام

 اموزشی
06/6 33/23 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

603/6 61/2 4 

 گنجینه یاد 33/28 68/2
تناسب 

برنامه با 

 اهدا 
21/3 33/28 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

618/6 88/3 4 

 گنجینه یاد 23 63/1
تناسب 

 برنامه با

 مخاطب
10/1 33/18 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

121/6 16/6 4 

 گنجینه یاد 77/23 01/2

 تعامل

 86/3 18 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

617/6 4 4 

 گنجینه یاد 33/24 06/6
 های روش

 آموزشی

 
68/2 33/11 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

 ارزشیابی گنجینه یاد 33/26 68/2 4 47/3 621/6
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21/3 77/11 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

 

613/6 21/4 4 

 گنجینه یاد 33/16 68/2

 بازخورد

 76/3 6 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

 

؛ بین دو موسسه گنجینه یاد و رهیویان دانش و شود میمشاهده  5همان گونه که در جدول شماره 

آموزشی بین دو موسسه تفاوت  های پیامدروس فیزیک، از جهت طراحی  افزارهایاندیشه در نرم 

 .(>p 60/6و  =t 22) استمعنادار است و موسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری برخوردار 

 .(<60/6pو  =t 61/2تناسب برنامه با اهدا  بین دو موسسه تفاوت معنادار نیست ) از جهت

است و موسسه گنجینه یاد از  از جهت تناسب برنامه با مخاطب بین دو موسسه تفاوت تفاوت معنادار

 (.<p 60/6 و =t 88/3میانگین باالتری برخوردار است )

 .(<60/6pو  =t 16/1) نیستاز جهت تعامل بین دو موسسه تفاوت معنادار  

است و موسسه گنجینه یاد از میانگین  در استاندارد روشهای آموزشی بین دو موسسه تفاوت معنادار 

 .(> 60/6pو  = t 4) استباالتری برخوردار 

از جهت ارزشیابی تفاوت بین دو موسسه معنادار است و موسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری 

 .(>p 60/6 و =t 47/3) استبرخوردار 

از جهت بازخورد بین دو موسسه تفاوت معنادار است و موسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری 

 .(>p 60/6 و =26/4t)برخودار است 
 

حاصل از مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزشیابی در دروس فیزیک بین موسّسات لوح و قلم و  نتایج

 ارائه شده است 7رهیویان دانش و اندیشه در جدول شماره 
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مستقل برای مقایسه میانگین معیارهای مورد ارزشیابی در دروس فیزیک بین  Tآزمون  :7جدول شماره 

 نش و اندیشهلوح و قلم و رهیویان دا ماسسات
    

سطح 

 معناداری
t 

درجه 

 ازادی

انحرا  

 معیار
 متغیر موسسه میانگین

617/6 412/6 4 

 لوح و قلم 20 06/6
طراحی 

 های پیام

 اموزشی
10/1 26 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

347/6 67/6 4 

 لوح و قلم 33/22 21/3
تناسب 

برنامه با 

 اهدا 
10/1 33/26 

رهیویان 

دانش و 

 شهاندی

117/6 2 4 

 لوح و قلم 33/18 74/2
تناسب 

برنامه با 

 مخاطب
68/3 10 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

131/6 86/6 4 

 لوح و قلم 18 16/1

 تعامل

 68/2 33/14 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

442/6 376/6 4 

 لوح و قلم 33/11 63/1
 های روش

 آموزشی

 
21/3 18 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

 ارزشیابی لوح و قلم 77/11 36/2 4 666/6 1
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76/3 11 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

 

726/6 602/6 4 

 لوح و قلم 6 01/2

 بازخورد

 42/1 33/8 

رهیویان 

دانش و 

 اندیشه

 

؛ بین دو موسسه لوح و قلم و رهیویان دانش و شود میمشاهده  30همان گونه که در جدول شماره 

آموزشی بین دو موسسه تفاوت  های پیامدروس فیزیک، از جهت طراحی  افزارهای اندیشه در نرم

 و =t 12/4) استمعنادار است و موسسه رهیویان دانش واندیشه از میانگین باالتری برخوردار 

60/6p>). 

 .(<60/6pو  =t 67/1)از جهت تناسب برنامه با اهدا  بین دو موسسه تفاوت معنادار نیست 

 .(>p 60/6و  =t 2نیست ) برنامه با مخاطب بین دو موسسه تفاوت تفاوت معنادار از جهت تناسب

 .(<60/6p و =t 86/1) نیستاز جهت تعامل بین دو موسسه تفاوت معنادار 

 .(< 60/6pو  = t 37/1از جهت روش تدریس بین دو موسسه تفاوت معنادار نیست )

 .(<p 60/6و  =t 66/6) از جهت ارزشیابی تفاوت بین دو موسسه معنادار نیست

 .(<p 60/6 و =t 02/6و همچنین از جهت بازخورد بین دو موسسه تفاوت معنادار نیست )

 :بحث و نتیجه گیری 

دروس فیزیک دوره دوم متوسطه  ای چندرسانه افزارهایتحقیق حاضر به منظور ارزشیابی از نرم 

 14/1313، عرضه شده در سال تحصیلی )ماسّسات گنجینه یاد، لوح و قلم، رهیویان دانش و اندیشه(

مورد ارزشیابی دروس فیزیک موسسه  استانداردهایشد. نتایج تحقیق نشان داد که در رابطه با  انجام

تناسب  در سطح خوب، تناسب برنامه با اهدا  آموزشی در سطح خوب، های پیامگنجینه یاد، طراحی 

وش تدریس در سطح خوب، ارزشیابی در برنامه با مخاطب در سطح خوب، تعامل در سطح خوب، ر

مورد ارزشیابی در نرم  معیارهایسطح متوسط و نیز بازخورد در سطح متوسط قرار دارند. در رابطه با 
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آموزشی در سطح  های پیامافرارهای دروس فیزیک موّسسه لوح و قلم، نشان داده شد که طراحی 

برنامه با مخاطب در سطح متوسط، تعامل در تناسب برنامه با اهدا  در سطح متوسط، تناسب  متوسط،

سطح متوسط، روش تدریس در سطح متوسط، ارزشیابی در سطح متوسط و بازخورد در سطح ضعیف 

در رابطه با معیارهای های مورد ارزشیابی در نرم افزارهای دروس فیزیک موسّسه رهیویان  قرار دارد.

آموزشی در سطح متوسط، تناسب برنامه  های پیامی دانش و اندیشه نیز نتایج تحقیق نشان داد که طراح

با اهدا  در سطح متوسط، تناسب برنامه با مخاطب در سطح خوب، تعامل در سطح متوسط، روش 

نتایج این  تدریس در سطح متوسط، ارزشیابی در سطح متوسط و بازخورد در سطح ضعیف قرار دارد.

امینی گل تیه  (،1388اشراقی ) (،2662هاسمن )راموراتی، پوالتوغلو و  تحقیق با نتایج تحقیقات

همسو و همخوان بود و با  تقریباً (1312) افشارو  (،1311(، نوریان )1316(، نظام اسالمی )1381)

( همخوانی نداشت. شاید بتوان 1316) بیاتی( و 1380) زادهنتایج تحقیقات زارعی زوارکی و عوض 

 زادهدر تحقیقاتی که توسط زارعی زوارکی و عوض  -1دلیل این امر را به دو صورت تبیین کرد: 

دفتر تکنولوژی  افزارهای، نتایج بیان کننده برتری نرم اند شده( انجام 1316) بیاتی ( و نیز1380)

دفتر تکنولوژی آموزشی در مطالعه حاظر مد نظر  افزارهایدر حالی که بررسی نرم  اند بودهآموزشی 

در مطالعه حاضر با موّسسات مورد بررسی  ین که برخی از ماسساتبا توجه به ا -2محققان نبود. و 

؛ شاید بتوان وجود اند بوده( مشترک 1316( و بیاتی )1380در تحقیق زارعی زوارکی و عوض زاده )

 زادهفاصله زمانی قابل توجه بین زمان انجام تحقیق حاضر با تحقیقات زارعی زوارکی و عوض 

ل این امر دانست. چرا که آن تحقیقات در رابطه با موسّسه مشترک بین ( را عام1316) بیاتی( و 1380)

این  افزارهایلوح و قلم(، تحقیقات قبلی به این نتیجه رسیده بودند که نرم ) مطالعهاین دو گروه 

 ها موسسهموسسه در سطح مطلوبی قرار ندارند اما اکنون گذشت زمان و تحوالتی که در تولیدات این 

بهبود آنها را در این  توان میه و بازخوردهای دریافت شده صورت گرفته است، لذا بر مبنای تجرب

( 1312) افشارتحقیق به این صورت تبیین کرد. چنانچه نرم افزارهای موسسه لوح و قلم که توسط 

به تحقیق حاضر است، به این نتیجه رسیده  تر نزدیکمورد بررسی قرار گرفته بودند که از لحاظ زمانی 

 مطلوبی است. نسبتاًکه نرم افزارهای موسسه لوح و قلم ازلحاظ استاندارد تعامل در سطح  بود

نیز نتایج نشان داد که بین دو  ای چندرسانه افزارهایدر خصوص مقایسه ماسسات تولید کننده نرم 

ی دروس فیزیک، از جهت معیارهای مورد ارزشیاب افزارهایموسّسه گنجینه یاد و لوح و قلم در نرم 

تفاوت معنادار بود و موسسه گنجینه یاد از میانگین باالتری برخوردار بود. در رابطه با مقایسه 
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گنجینه یاد و رهیویان دانش و اندیشه نیز از جهت طراحی پیام، تناسب برنامه با اهدا   های موسسه

گنجینه یاد  مخاطب، روش تدریس، ارزشیابی و بازخورد تفاوت بین دو موسسه معنادار بود و موسسه

تفاوت معنادار نبود.  از میانگین باالتری برخوردار بود و از جهت تناسب برنامه با اهدا  و تعامل

لوح و قلم و رهیویان دانش و اندیشه نشان داد که بین نرم افزارهای این  های موسسههمچنین مقایسه 

سسه رهیویان دانش و دو موسسه از جهت طراحی پیام بین دو موسسه تفاوت معنادار است و مو

اندیشه از میانگین باالتری برخوردار است اما از جهت دیگر معیارها تفاوت بین دو موسسه معنادار 

، توجه به معیارها و اصول علمی از عوامل بسیار مهم ای چندرسانه افزارهاینیست. در زمینه تولید نرم 

رای تحقق اهدا  آموزشی در یک یا چند ب توانند میو تعیین کننده است. هر کدام از این معیارها 

از جمله کمک گرفتن از  تر مناسبحیطه مفید باشند. با توجه به این اهمیّت، اتخاذ تدابیری جهت تولید 

متخصصین تولید محتوای الکترونیکی و تکنولوژیست های آموزشی و نیز انجام تحقیقات دیگر در 

در دیگر مقاطع  ای چندرسانه افزارهاینرم تولید کننده  ماسساتخصوص بررسی تولیدات سایر 

 .شود میپیشنهاد 
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