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بررسي اثر بخشي نرم افزار آموزشي زبان انگليسي در فرايند ياددهي ـ 
 شهرستان جويبار ةدختران ةيادگيري دانش آموزان پايه اول مدارس متوسط

 
0Fمجتبي رضايي راد

 **خديجه ندري، ∗

 
ري درس فرايند ياددهي ـ يادگي آموزشي زبان انگليسي در تأثير نرم افزار ةمطالعاين پژوهش با هدف : چكيده

با گروه  و در آن از طرح پيش آزمون و پس آزمون است. روش تحقيق نيمه تجربي اجرا شده است زبان انگليسي
آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان جويبار به تعداد آماري تحقيق دانش ةجامع كنترل استفاده شده است.

جايگزيني تصادفي به عنوان نمونه انتخاب دانش آموز دختر)، با روش  100كه پنج كالس (تعداد  ندنفر 1606
. استزبان  ةيك آزمون معلم ساخت پيشرفت، آزمون خودپنداره و ةشدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل آزمون انگيز

روايي آزمون معلم ساخته در چندين نوبت با اعمال نظر متخصصان تأييد شد و پايايي آزمون از طريق بازآزمايي 
. در ابتداي آزمايش از هر دو گروه، پيش آزموني به عمل آمد. گروه آزمايش به كمك سبه شدمحا 89/0در حدود 

نرم افزارهاي آموزشي تحت آموزش قرار گرفتند و به گروه گواه، به روش سنتي آموزش داده شد. در پايان آموزش 
آزمودن  ايره عمل آمد. بيشرفت تحصيلي بسنجش انگيزه، خودپنداره و پ اينيز از هر دو گروه، پس آزموني بر

گروه هاي مستقل استفاده شد. نتايج تحليل داده ها نشان داد كه ميانگين نمرات  tتحقيق، از آزمون  ياه هفرضي
سطح باالتري است. همچنين نتايج نشان داد كه استفاده از نرم افزارهاي  درگروه آزمايش نسبت به گروه گواه، 

و باعث  ستثر اؤدانش آموزان م ةخودپندار انگليسي، افزايش انگيزه و آموزشي در پيشرفت تحصيلي درس زبان
 د.شونوآوري در آموزش مي 

 
 .: ياددهي، يادگيري، نرم افزار آموزشي زبان انگليسي، چندرسانه اي هاها كليدواژه
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 مقدمه بيان مسأله
آموزش و  هاي مسائل و چالش .هاست جهان معاصر، جهان گسترش و انتقال ارتباطات و مهارت

پرورش معاصر نسبت به دو دهه قبـل، شـتاب مضـاعفي يافتـه اسـت. افـت كيفيـت آمـوزش و         
دغدغه هاي حفظ هويـت، بـاال رفـتن هزينـه هـا،       ،پرورش، جهاني شدن اهداف تعليم و تربيت

. در چنين فضايي، نظـام  ندسته ها ترين اين چالش ها و ... از مهم نظام ةرقابت گسترده، توسع
خود را با مسائل دهه هاي قبل مواجه مي داند و  چون گذشته،آموزش و پرورش تصميم سازي 

هاي گذشته و حال، به استقبال آينده برود و خـود   قرار است در كنار انبوهي از مسائل و چالش
 .ستجاري تصميم سازي ميسر ني وكارزسارا براي مواجه شدن با آن آماده نمايد و اين امر با 

 راي ارتقايورد منطقي و عقالني با انقالب اطالعات و ارتباطات اهتمام بهاي برخ يكي از راه
را طوري آموزش  وكه ابتدا قدرت مواجه انسان را باال ببرد و ا به گونه اي آموزش و پرورش است

با ايجـاد تحـول در بيـنش، دانـش و     نيز دهد كه سرعت خود را با تغييرات مداوم انطباق دهد و 
بـراي   تر كنـد و هاي فردي و اجتماعي، آنان را فعال و اثرگذار ايش مهارتو افزها نگرش انسان 

 . )12 :1383عبادي، د (زاسمواجه با تحوالت و تغييرات آماده 
اگر  .را طلب مي كند يها و دانش هاي جديد مهارتو دنياي امروز در حال گسترش است 

). يكـي   62 :1384، (ذوفن ودهاي آموزش با فناوري تلفيق شود بسيار راه گشا خواهد بفرايند
 اي در مـورد چندرسـانه   .اي ها در تـدريس اسـت   هاي جديد استفاده از چندرسانهاز اين دانش

 ةواژ«برخي آن را اين گونه تعريـف كـرده انـد:     شده است؛ حرمطهاي آموزشي تعاريف متفاوتي 
 ارتبـاط، ايجاد هدف شنيداري با  ي هاي ديداري وروفناچندرسانه به گردآوري انواع مختلفي از 

انـواع شـبيه    انيميشن و گرافيك ها، صوت، انواع مختلف چندرسانه اي شامل متن، د،برمي گرد
 ايانـه رصاوير ويدئويي كه از طريق ت انيميشن و صدا، گرافيك، . هر تركيبي از متن،ستسازي ها

اميده مي شود (كي چند رسانه اي ن يا ساير تجهيزات الكترونيكي در اختيار كاربر قرار مي گيرد،
چندرسانه اي را به ايـن صـورت بيـان مـي      ية). همچنين ماير دليل منطقي ارا25: 1380نژاد،

 اين است كـه  -تصاوير مطالب در قالب كلمات و يةارا -چند رسانه اي مطالب يةمنطق ارا«دارد: 
ـ   هگاشـود. از يـك ديـد   مـي  كـار گرفتـه   ه كل ظرفيت شناختي انسان براي پردازش اطالعات ب

اين رسانه هـا ممكـن    .تجمع چندين رسانه در يك واحد است عنيبه م سيستم چند رسانه اي،
كـار مـي   ه بـ  لسـا ار ايربباشند كه توأمان  ييا تصاوير متحرك صدا فيلم، ،نوشتار است تصاوير،

[يا تعاملي] مواجه مـي شـويم    سيستم هاي چند رسانه اي محاوره اي با ،برتر گاهياز ديد .روند
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ارتباط برقرار كردن با اجزا بـه نحـوي كـه     رت است از توانايي كنترل اجزا توسط كاربر وكه عبا
فقط به عنوان يك ارائه دهنده تعريف  رايانه ايي ارتباطات چند رسانه اي فناور دلخواه او باشد.

پيام به مخاطـب از طريـق    لاسابزارهاي نيرومندي را براي ار ي جديد،فناوربلكه اين  ،نمي شود
 ).7: 1378 متفاوتي براي او باشد (عمادي، ةكار مي گيرد تا تجربه د حس بچن

روش هـاي قـديمي آمـوزش؛ فراتـر مـي رونـد. در واقـع         ةدانش آموزان مستعد، از محدود
 ند.هسـت پـرورش   اصلي فرايند آموزش وة هستو  دانش آموزان راهنماهاي مسير تعليم ،معلمان

[چندرسـانه   بنابراين نبايد نرم افزارهاي آموزشـي  است،اين موضوع در امر تعليم بسيار حساس 
بلكه تنها كمك مؤثري در تكامـل فراينـد آمـوزش     ،اي] جانشين ثابت روش هاي قديمي باشند

 .)30: 1380خواهند بود (كي نژاد،
يادگيري از طريق چند رسانه اي هاي آموزشي لذت بخش تر و جـذاب تـر اسـت و از نظـر     

اصـلي تـرين    يكي ازفاوتي چون يادگيري و كاربرد مفاهيم مي انجامد. آموزشي به بازده هاي مت
فراگيران   ةها باال بردن كيفيت آموزش از طريق افزايش انگيزاياستفاده از چندرسانه يها هدف

كننـد  هـا تـالش مـي   ايمشاركت فعال در امر يادگيري است. به بيان روشن تر چندرسـانه  ايبر
 با آموزش درگير كنند.فراگيران را  ةحواس پنجگان

مناسـب و الزم   يبنابراين به كارگيري نرم افزار هاي آموزشي در محيط هاي يادگيري راهـ 
آماده سازي فراگيـران بـراي زنـدگي آينـده اسـت.       وبراي كشف و دسترسي به منابع اطالعاتي 

تگي كيفيت آموزش به بهره گيري مناسب و مستمر از نرم افزارهاي آموزشي در كالس درس بس
مدرسـه بـا    ةمعلمان و تيم هـاي هماهنـگ كننـد    غالباًرا دارد. برنامه هاي نرم افزاري آموزشي 

نـد. كـاربردي تـرين    كناستفاده از ضوابط و معيارهاي خاص نرم افزارهاي آموزشي كنترل مـي  
نرم افزار هاي آموزشي يادگيري، سهولت و دسترسي آسان فراگير به محتواست. فراگيرنده  ةجنب
ه كارگيري برنامه هاي نرم افزارهاي آموزشي، در محور يادگيري قرار مي گيـرد و بـا محـيط    با ب

يـاددهي و   –خود تعامل پيدا مي كند. برنامه هاي نرم افزار آموزشي پشتيبان فرايند يـادگيري  
يكي از عوامل اصلي رشد و خالقيت و تغيير رفتار فراگير در محيط يادگيري به شمار مي آينـد.  

تـازه  "نرم افزار هاي آموزشي، توانايي درك پديده هـا و توليـد    ةرندگان با استفاده از برنامفراگي
را به دست خواهند آورد. اين امر، به معناي يادگيري معنادار و تربيت شهروند براي جامعـه   "ها

 .)1389، اطالعاتي است (كفاشي
 ، با ورود و عي كرده اندشي در دهه هاي اخير سهمين اساس بسياري از نظام هاي آموز بر
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). 1380، ي هاي نوين، يادگيري را با كم ترين زمان، بهبود بخشـند (فهيمـي  فناور يرگيكاربه 
ة به كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسي سـبب افـزايش انگيـز    ال اينجاست كه آياؤحال س

 د؟در درس زبان انگليسي مي شو ،دانش آموزان ةيادگيري، پيشرفت و خودپندار
راي بـ حاكي از مفيد بودن ايـن ابـزار    در اين زمينه اكثراًاجرا شده تحقيقات و بررسي هاي 

يادگيري بهتر و صرفه جويي در زمان و وقت معلم و يادگيرندگان بوده است . به طور مثال مـي  
 توان به اين تحقيقات اشاره كرد:

اي آموزشـي و فراينـدهاي   چندرسانه ") با عنوان 1385زارعي و عوض زاده (ة نتايج مطالع
كارگيري عناصـر  ه ند با بننشان داد كه چندرسانه اي هاي آموزشي مي توا "ياددهي ـ يادگيري 

صوت، تصويرهاي گرافيكي، انيميشن و ويدئو ضـمن ايجـاد نـوعي محـيط     گوناگوني از قبيل: متن، 
همچنين  د.نهگوناگون يادگيري را نيز تحت پوشش قرار د چند حسي براي فراگيران، سبك هاي

 فراگيران را نيز افـزايش دهـد. سـليمي    ةاين نوع رسانه با داشتن امكانات تعاملي مي تواند انگيز
فراينـدياددهي ـ    نقش رسانه هـا و وسـايل آموزشـي در   "تحقيقي تحت عنوان  ) نيز در1387(

به اين نتـايج دسـت يافـت كـه اسـتفاده از رسـانه هـا و ابزارهـاي آموزشـي متنـوع            "يادگيري
از جمله شكل دهي تجربه هاي يادگيري دسـته   ،درموضوعات وماده هاي گوناگون مزايايي دارد

شوق يادگيري و كمك به تداوم آن، صرفه جـويي در زمـان    اول يا نزديك به آن، ايجاد انگيزه و
تفهيم بهتر، شكل گيري يادگيري سـريع تـر، عميـق تـر و      ارتباط و تر آموزش و برقراري آسان

درصد اطمينان،  95)، نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه با 1386خسرواني ( پايدارتر.
پيش از دبستان با پيشـرفت تحصـيلي آنـان     ةبين آشنايي كودكان با رايانه هاي شخصي در دور

ميــزان ") در پــژوهش خــود 1383مهرمحمــدي ( ارتبــاط معنــاداري وجــود دارد. شــيخ زاده و
نيمـه   ةرا بـه شـيو   "سـازنده گرايـي   اضي ابتدايي براساس رويكرداثربخشي نرم افزار آموزشي ري

ابتدايي مورد بررسي قرار داده انـد. نتـايج ايـن پـژوهش      ةتجربي با گروه آزمايش و گواه در دور
نشان مي دهد كه ميان آموزش نرم افزار سازنده گرايي و انجـام دادن فعاليـت هـاي گروهـي و     

االت مراحـل  ؤه گرايي و ميزان پاسخ دانش آموزان بـه سـ  همچنين ميان آموزش نرم افزار سازند
. دارد (در گـروه آزمـايش نسـبت بـه گـروه گـواه) وجـود        شناختي تفاوت معنـادار  ةباالي حيط

1Fهيالري

تـأثير اينترنـت و شـبكه هـاي     " ) بـا بررسـي  1386 ، به نقل از پورجمشيدي،2000( 1
سيد كه دانش آموزان با بهره گيري از به اين نتيجه ر "اينترنتي بر يادگيري درس زبان انگليسي

                                                           
1. Hilary 
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هـاي زبـان    اين امكانات پيشرفت تحصيلي بيشتري به دسـت آورده انـد و ايـن ابزارهـا مهـارت     
2Fجيمويـانيس و كـوميس   ،ا را بهبود بخشيده است. در پژوهشي ديگرنهانگليسي آ

 بـه  )2000( 1
ند. آنـان دو گـروه از   پرداخت "بررسي شبيه سازي هاي رايانه اي در تدريس و يادگيري فيزيك"

كنترل در نظر گرفتنـد. بـه هـر دو     ساله را به عنوان گروه هاي آزمايش و15-16دانش آموزان 
گروه مبحث سرعت و شتاب در حركت پرتابي را به صـورت سـنتي تـدريس كردنـد، امـا بـراي       

نتـايج  آموزش گروه آزمايش عالوه بر تدريس سنتي از شبيه سازي رايانه اي نيزاستفاده كردنـد.  
پژوهش نشان داد كه گروه آزمايش درك مفهومي بهتري از شتاب و سرعت حركت پرتابي دارند 

 و نمرات باالتري را نيز كسب مي كنند.
ثير اسـتفاده از  أت" ) نيز در تحقيق خود كه در دانشگاه عربستان انجام داد2001( 2الكاتين

مـورد   "مكـي در آمـوزش زبـان انگليسـي    و نرم افزارهاي آموزشي را به عنوان يك ابـزار ك  ايانهر
بررسي قرار داد و در نتايج خود بيان كرد كه اين ابزار ها موجب صرفه جويي در زمان تدريس و 

ـ ") نيـز  2001( 3افزايش يادگيري اين درس در دانش آموزان شده انـد. دالكـل فيسـوني    ثير أت
د بررسي قرار داد و به اين نتيجه موررا  "ر يادگيري درس زبان انگليسيبكاربرد رايانه و اينترنت 

 رسيد كه اين ابزار، باعث افزايش يادگيري دانش آموزان مـي شـود، همكـاري و مشـاركت را در    
بين آنها باال مي برد و مهارت هاي زباني آنـان را بـه ويـژه در خصـوص تلفـظ صـحيح كلمـات        

ـ " ) در تحقيقي كه انجـام داد 2002( 4همچنين چان كونج .افزايش مي دهد ثير شـبكه هـاي   أت
از قبيل: مكالمه، درك مطلب، نوشـتن،    "انگليسي نر يادگيري بخش هاي مختلف زباباينترنتي 

مورد بررسي قرار داد و در پايان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     را بيان و ساختارهاي دستوري  ةنحو
به طور كلـي  تواند يادگيري را در بخش هاي مختلف زبان انگليسي و استفاده از اين امكانات مي

 ) بـا موضـوع  2006( 5در تحقيق ديگري كه المخالفـي  .در يادگيري زبان انگليسي افزايش دهد
ثير يادگيري زبان به كمك رايانه بر پيشرفت و انگيزش دانش آموزان دبستاني در درس زبان أت"

دانـش آمـوز در دو گـروه     83، دادبه عنوان زبان خـارجي در امـارات متحـده انجـام      "انگليسي
گروه كنترل بدون استفاده از رايانه و گروه آزمايش با استفاده از  .آزمايشي و كنترل قرار گرفتند

تفاوت معنادار ميان ايـن دو   ةآن به يادگيري زبان انگليسي پرداختند. نتايج تحقيق نشان دهند
                                                           
1. Jimoyiannis & Komis 
2. Al-Kahtani  
3. DelaCal-Fasoni  
4. Chuan Kung  
5. Almekhlafi 
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دنـد كـه   نتايج نشان دا ،. عالوه بر اينندگروه آزمايش نتيجه بسيار مطلوب تري گرفتگروه بود، 
 د.ربيشتري براي يادگيري زبان انگليسي دا ةانگيزنسبت به گروه كنترل گروه آزمايش 

3F، امهمچنين زايي، آر و جنكس

بررسـي اثـر چندرسـانه اي در    ") در تحقيقي بـه  2007( 1
دانش آموز تايواني در دو  87پرداختند. اين تحقيق  بر روي  "آموزش تلفظ لغات زبان انگليسي

در يك گروه دانش آموزان از طريق نـرم افزارچندرسـانه    .گروه كنترل انجام شد گروه آزمايش و
اي و گروه ديگر به روش سنتي آموزش ديدند . نتايج پژوهش نشان داد كـه وضـعيت يـادگيري    

كردند بهتر از وضعيت گروه سـنتي بـوده   آموزاني كه از نرم افزار چندرسانه اي استفاده ميدانش
كـه آيـا   موضـوع پرداختنـد   ) به بررسـي ايـن   2007و همكاران ( 2آنيوواست. در تحقيق ديگر 

ثير دارد يا أاستفاده از مواد آموزشي مبتني بر چند رسانه در يادگيري درس مطالعات اجتماعي ت
به اين نتيجه دست يافتند كـه اسـتفاده از چندرسـانه اي هـا در نگـرش و ايجـاد عالقـه و        و نه 

 زايي داشته است.ثير بسأيادگيري دانش آموزان ت
 

 فرضيه هاي پژوهش 
 ،يادگيري دانش آمـوزان  ةبه كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسي سبب افزايش انگيز •

 در درس زبان انگليسي مي شود.
به كار گيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس  •

 زبان انگليسي مؤثر است.
 دانش آموزان را افزايش مي دهد. ةرم افزارآموزشي زبان انگليسي خودپنداربه كار گيري ن •

 
 روش پژوهش

 تصـادفي  پس آزمون با گروه كنترل غيـر  -اين تحقيق از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون
 (نابرابر) است.

 
 جامعه نمونه وروش نمونه گيري

 شهرستان جويبار استان  ةمتوسط اول ةپاي دانش آموزان دختر ةآماري اين پژوهش كلي ةجامع

                                                           
1. Tsai, R. & Jenks, M 
2. Ioannou 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 81 يادگيري ... -بررسي اثربخشي نرم افزارهاي آموزشي زبان انگليسي در فرايند ياددهي

آموزش  ةآماري براساس گزارش ادار ة. حجم جامعستا 1388ـ 89مازندران در سال تحصيلي 
شهر  ةمدارس متوسطاز اين تعداد پنج كالس  .ستاوده نفر ب 1606جويبار  و پرورش شهر

ه گواه و آموز دختر، با روش جايگزيني تصادفي انتخاب و به دو گرودانش 100با جويبار 
 دند.شآزمايش تقسيم 

 
 ابزارپژوهش

) در درس زبان CDابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل: نرم افزارچندرسانه اي (
 ةده و همچنين آزمون انگيزكرانگليسي سال اول دبيرستان است كه انتشارات لوح قلم تهيه 

است. روايي آزمون معلم يك آزمون معلم ساخته زبان بوده  پيشرفت، آزمون خودپنداره و
در چندين نوبت با اعمال نظر متخصصان تأييد شد و پايايي آن از طريق بازآزمايي در  ةساخت

د. در ابتداي آزمايش از هر دو گروه، پيش آزموني به عمل آمد. گروه محاسبه ش 89/0حدود 
ه روش سنتي آزمايش به كمك نرم افزارهاي آموزشي تحت آموزش قرار گرفت و به گروه گواه ب

 سنجش انگيزه، خود ايآموزش داده شد. در پايان آموزش نيز از هر دو گروه، پس آزموني بر
گروه هاي  tتحقيق، از آزمون  ياه هآزمودن فرضي ايپنداره و پيشرفت تحصيلي به عمل آمد. بر

 مستقل استفاده شد. 
 

 يافته ها
 هاي پيشرفت تحصيلي، انگيزه و خوددر اين بخش ابتدا ميانگين نمرات دانش آموزان در متغير

 3، 2، 1 پنداره در موقعيت پيش از مداخله (پيش آزمون) مورد مقايسه قرار گرفت. جداول
ميانگين نمرات دانش آموزان در متغيرهاي مورد مطالعه در موقعيت پيش آزمون را نشان مي 

در متغيرهاي مورد د كه مشخص شود آيا دو گروه آزمايش و كنترل بو اينمقايسه هدف دهد. 
اين گروه ها در  ةمطالعه در قبل از مداخله تفاوت معناداري با يكديگر دارند يا خير. اگر مقايس

پيش از مداخله نشان دهد كه دو گروه تفاوت معناداري با يكديگر ندارند مي توانيم مطمئن 
 بوده است.  باشيم كه تفاوت هاي ايجاد شده در گروه ها ناشي از تاثير آموزش و مداخله

پس آزمون با گروه كنترل است،  -پژوهش حاضر، پيش آزمونطرح همين طور، به دليل اين كه 
مستقل براي بررسي تاييد يا رد فرضيه هاي پژوهش  tبراي تحليل داده هاي به دست آمده از آزمون 

 استفاده شد. 
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 قعيت پيش آزمونمقايسه نمرات متغيرانگيزه گروه كنترل وآزمايش در مو :1جدول شماره 

 سطح معناداري t df انحراف استاندارد ميانگين گروه متغير

 انگيزه
 48/5 71/18 آزمايش

03/0- 98 87/0 
 14/4 90/18 كنترل

 
با انحراف  71/18ميانگين انگيزه در گروه آزمايش  ،چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود

است. مقايسه آنها نشان  14/4حراف استاندارد با ان 90/18در گروه كنترل و  48/5استاندارد 
  t،مشاهده مي شود 1داد كه تفاوت معناداري با يكديگر ندارد. زيرا چنان كه در جدول 

است. بنابراين، نتيجه مي  05/0) در سطح 671/1جدول ( t) كوچك تر از 03/0محاسبه شده (
 د ندارد. گيريم كه بين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معناداري وجو

 
 نمرات متغيرپيشرفت تحصيلي گروه كنترل وآزمايش در موقعيت پيش آزمون ةمقايس :2جدول 

 سطح معناداري t df انحراف استاندارد ميانگين گروه متغير

 پيشرفت تحصيلي
 51/4 69/13 آزمايش

68/0 98 59/0 
 19/4 10/13 كنترل

 
با انحراف  69/13گين پيشرفت تحصيلي ميان ،به طوري كه در جدول فوق مشاهده مي شود

در گروه كنترل است.  19/4با انحراف استاندارد  10/13در گروه آزمايش و  51/4استاندارد 
 2مقايسه آن ها نشان داد كه تفاوت معناداري با يكديگر ندارند. زيرا همان طور كه در جدول 

است.  05/0) در سطح 67/1جدول ( t) كوچك تر از 68/0محاسبه شده (  t،مشاهده مي شود
بنابراين، فرض صفر تاييد مي شود و نتيجه مي گيريم كه بين ميانگين هاي مورد مقايسه 

 تفاوت معناداري وجود ندارد. 
 
 
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 83 يادگيري ... -بررسي اثربخشي نرم افزارهاي آموزشي زبان انگليسي در فرايند ياددهي

 كنترل در موقعيت پيش آزمون نمرات متغيرخودپنداره گروه آزمايش و ةمقايس :3جدول شماره 

 سطح معناداري t df انحراف استاندارد ميانگين گروه متغير

 خودپنداره
 79/9 59/42 آزمايش

06/0- 98 60/0 
 04/8 75/43 كنترل

 
 دانش آموزان در گروه آزمايش ةميانگين خودپندار، كه درجدول فوق مشاهده مي شودچنان

است.  04/8با انحراف استاندارد  75/43در گروه كنترل و  79/9با انحراف استاندارد  59/42
؛ 3ان داد كه تفاوت معناداري با يك ديگر ندارند. زيرا همان طور كه در جدول آنها نش ةمقايس

است.  05/0) در سطح 67/1جدول ( t) كوچك تر از -06/0محاسبه شده (  t،مشاهده مي شود
 بنابراين، نتيجه مي گيريم  كه بين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معناداري وجود ندارد. 

 
ي نرم افزار آموزشي زبان انگليسي سبب افزايش انگيزه يادگيري دانـش  كارگيره ب :فرضيه اول

 در درس زبان انگليسي مي شود ،آموزان
 

 مقايسه نمرات انگيزه بعد از مداخله :4جدول شماره 

 معناداري درجه آزادي t انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه
 7/4 46/22 50 آزمايش

90/2 98 024/0 
 7/3 00/20 50 كنترل

 
است، ثير نمره پيش آزمون انگيزه معنادار أت ،همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي شود

ري دانش آموزان يادگي ةثير آن؛ آموزش از طريق نرم افزار آموزشي، انگيزأبعد از كنترل تيعني 
ين، با ) است. بنابرا67/1جدول ( t) بزرگ تر از 90/2به دست آمده ( tزيرا  را افزايش مي دهد،

درصد اطمينان فرض صفر رد و فرض اول تحقيق تاييد مي شود. بنابراين،  مي توان گفت  95
يادگيري دانش آموزان در  ةكه به كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسي سبب افزايش انگيز

 درس زبان انگليسي مي شود.
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فت تحصيلي دانـش آمـوزان   به كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسي در پيشرفرضيه دوم: 
 ثر است.ؤدر درس زبان انگليسي م

 
 نمرات پيشرفت تحصيلي بعد از مداخله ةمقايس :5 جدول

 معناداري درجه آزادي t انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه

 4/3 69/15 50 آزمايش
73/2 98 034/0 

 9/3 69/13 50 كنترل
 

ثير پيش آزمون پيشرفت تحصـيلي معنـادار   أود تهمان طوري كه در جدول فوق مشاهده مي ش
ثير آن آموزش از طريق نرم افزار آموزشي، پيشرفت تحصيلي دانـش  أبعد از كنترل تاست، يعني 

) اسـت.  67/1جـدول (  t) بـزرگ تـر از   73/2به دست آمده ( tزيرا  ،آموزان را افزايش مي دهد
وم تحقيق تاييد مي شود. بنابراين، درصد اطمينان فرض صفر رد شده و فرض د 95بنابراين، با 

مي توان گفت كه به كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسي سبب افزايش پيشرفت تحصيلي 
 در دانش آموزان مي شود. 

 
دانش آموزان را افـزايش   ةبه كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسي، خودپندارسوم:  ةفرضي

 مي دهد. 
 

 ود پنداره بعد از مداخلهمقايسه نمرات خ :6جدول 

 معناداري درجه آزادي t انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه
 6/5 29/53 50 آزمايش

83/1 98 036/0 
 7/1 50/45 50 كنترل

 
ثير نمـره پـيش آزمـون خودپنـداره معنـادار      أت ،همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي شود

از طريق نـرم افـزار آموزشـي، خودپنـداره ي دانـش       ثير آن، آموزشأبعد از حذف ت است، يعني
) اسـت.  67/1جـدول ( t  ) بـزرگ تـر از  83/1دست آمده (ه ب tزيرا  ،آموزان را افزايش مي دهد

ييد مي شود. بنابراين، مـي  أدرصد اطمينان فرض صفر رد و فرض سوم تحقيق ت 95بنابراين، با 
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دانـش   ةليسـي سـبب افـزايش خودپنـدار    توان گفت كه به كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگ
 آموزان مي شود.

 
 بحث و نتيجه گيري 

اين پژوهش نشان داد كه استفاده از نرم افزارآموزشي زبان انگليسي سـبب افـزايش    ةاولين يافت
انگيزه يادگيري در دانش آموزان مي شود. يافته هاي اين بخش از تحقيق با يافته هاي هـيالري  

)، زارعـي و عـوض زاده   1383( ، شيخ زاده و مهرمحمـدي 1386دي ) به نقل از جمشي2000(
آنها در مطالعات خود نشان دادند چندرسـانه   ، زيرابوده است ) همسو1387) و سليمي(1385(

با داشتن امكانات تعـاملي   ،اي هاي آموزشي ضمن ايجاد نوعي محيط چندحسي براي فراگيران
مچنـين نتـايج تحقيـق حاضـر بـا نتـايج الكـاتين        فراگيران را افـزايش دهـد. ه   ةمي تواند انگيز

 ، كـوميس جيمويـانيس  ؛)2007و آنيـوو و همكـاران (   )؛2007زايي، آروجنكس، ام ( )؛2001(
ايـن محققـان اسـتفاده از     ست.) همسو2002جان كونج ( ) و2001( دالكل فيسوني ؛)2001(

 ثر مي دانند.ؤن منرم افزار چندرسانه اي را در ايجاد عالقه و تغيير نگرش دانش آموزا
پژوهش نشان داد كه استفاده از نرم افزارآموزشي زبان انگليسـي در پيشـرفت    ةدومين يافت

ن انشثر است. يافته هاي اين بخش از پژوهش ؤتحصيلي دانش آموزان در درس زبان انگليسي م
هم آموزش به كمك رايانه هم پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان را افزايش مي دهد و مي دهد كه 

)، 2000آنان نگرش مثبتي به فعاليتهاي آموزشگاهي ايجادمي كند. جيمويانيس و كوميس ( در
با توجه به تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه بهره گيري از رايانه در كالس درس، موجـب  

 پيشرفت تحصـيلي دانـش آمـوزان مـي شـود. همچنـين در تحقيقـات پـور         افزايش يادگيري و
) تــأثير مثبــت 1386( )، و خســرواني1383( مهرمحمــدي شــيخ زاده و)، 1381( جمشــيدي

انگر اهميـت كـاربرد صـحيح     بيآموزش به كمك رايانه بر يادگيري دروس مختلف تأييد شد. اين امر 
مثل رايانه وتجهيزات وابسـته بـه آن، بـه خصـوص چندرسـانه اي هـا، در        يجديد فناوري هاي

 )1387( يادگيري كمك مي كند. سـليمي و ياددهي  آموزش ويادگيري است و به بهبود فرايند
جـان كـونج    )،2001( دالكـل فيسـوني  )، 1386 ، به نقـل از پورجمشـيدي،  2000( و هيالري

) در 2006) و المخالقـي ( 2007)، آنيـو و و همكـاران (  2007، ام (جنكس)، زايي، آرو2002(
از ايـن امكانـات، پيشـرفت    تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزان با بهره گيري 
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را بهبـود   هـا و اين ابزارها مهـارت هـاي زبـان انگليسـي آن     تحصيلي بيشتري به دست آورده اند
  نتايج اينبخشيده است. 

 .درادهمسو تحقيق حاضرتحقيقات با  نتايج 
پژوهش نشان داد كه به كارگيري نرم افزارآموزشي زبان انگليسي خودپنـداره   ةسومين يافت

ة دار بودن تفاوت ميانگين هاي هر سـه فرضـي  اان را افزايش مي دهد. با توجه به معندانش آموز
 سه متغيـر  افزايش ميانگين نمرات گروه آزمايش در واجراي اين تحقيق  ةطول دور پژوهش، در

پيشرفت تحصيلي، شاهد يـادگيري بيشـتر دانـش آمـوزان گـروه آزمـايش        انگيزه، خودپنداره و
طول دوره، دانش آمـوزان بـا عالقـه و دقـت زيـادي درسـاعت        ديم. درنسبت به گروه كنترل بو

كالس درس حاضر مي شدند، و خود به صورت فعال كار با نرم افزار را شروع مي كردند. دانـش  
 ةمطالب بيشتري را بـه يـاد مـي آوردنـد و عالقـ      يادگيري با استفاده از اين نرم افزار آموزان در

و كار با اين نرم افزار نشان مي دادند. نتايج اين فرضيه با نتايج  يادگيري زبان انگليسي هزيادي ب
 ؛)1386، به نقل از پورجمشـيدي، 2000( هيالري ؛)2000يافته هاي جيمويانيس و كوميس (

) و آبنيـو و  2007، ام () و  نتايج زايـي، آروجـنكس  2006المخالقي ( ؛)2001( دالكل فيسوني
 .ست) همسو2007همكاران (

نتايج حاصل از اين پژوهش و تحقيقات مشابه، مؤيد اثربخشي كاربرد نـرم  اينكه با توجه به 
 استفاده از چندرسانه اي ها ايربآموزش و يادگيري است،  جاي ترديد و نگراني افزارهاي آموزشي در 

 در آموزش، باقي نخواهد ماند.
هاي قبلي به  پژوهش ةتحقيق را با پشتوان ةدر يك جمع بندي كلي و نهايي مي توان نتيج

اين صورت بيان كرد كه رايانه و چندرسانه اي هاي جديد قادرند محـيط يـادگيري را دگرگـون    
سازند، آن را جذاب كنند، سبب جذب دانش آمـوزان و فراگيـران بـه فراينـد يـادگيري شـوند،       
محرك هاي تقويت كننده اي به روند آموزش و يادگيري تزريق كنند تا كيفيت آموزشي بهبـود  

يادگيري دروس شوند. با افزايش انگيزه،  رايبد و به اين صورت باعث افزايش انگيزه فراگيران بيا
مـي   بهتـر و بيشـتر   هـا تالش و كوشش دانش آموزان براي يادگيري بيشتر و در نتيجه نمرات آن

به خـود   آمدن نگرش مثبت دانش آموزان شود. افزايش انگيزه و باال رفتن نمرات باعث به وجود
مثبت مي انجامد. بنابراين با توجه  ةو در نهايت به ايجاد خودپندارخواهد شد انايي هايشان و تو

حيطـه هـاي    به يافته هاي پژوهش مشخص شد كه نرم افزاركمك آموزشي زبـان انگليسـي در  
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اول  ةيادگيري دانش آمـوزان دختـر پايـ    ربفراواني  پيشرفت تحصيلي تأثير انگيزه، خودپنداره و
 ه است.متوسطه داشت

 و محيط  ندستبه بهينه كردن آموزش و يادگيري ه از آن جا كه نرم افزارهاي آموزشي قادر
د، نظام آموزشي مـا بايـد بـا بهـره گيـري مناسـب و       نهاي آموزشي متنوع و غني فراهم مي آور

اصولي از آن، در روند آموزش و برنامه هاي درسي، تحولي ايجاد كند. از چندرسـانه اي هـا مـي    
موضوعات آموزشـي اسـتفاده كـرد، زيـرا      ةبه عنوان يك ابزار آموزشي مفيد و مؤثر در كلي توان

 قدرتمندي براي بهينه كردن امور آموزشي دارند.  ةتوانايي ها و امكانات بالقو
 

 اهپيشنهاد
تحقيقات، مي توان موارد زير را به مثابه راهكارهـايي بـراي   ديگر و اين تحقيق با توجه به نتايج 

 ل كردن نظام آموزشي و يادگيري عنوان كرد:متحو
يـادگيري   ةاول: به كارگيري نرم افزار آموزشي زبان انگليسـي سـبب افـزايش انگيـز     ةفرضي

 در درس زبان انگليسي مي شود. ،دانش آموزان
 نتايج اول پژوهش، پيشنهادهاي كاربردي زير براي معلمـان، طراحـان و   براساس يافته ها و

 ه مي شود.برنامه ريزان توصي
مطالـب آموزشـي بـا    يـة  ارا ةجذابيت منحصر به فرد شيو با عنايت به جديد بودن، تازگي و

يـادگيري فعـال آنـان بـه     و افـزايش  عالقه و توجه فراگيـران   جلب استفاده از نرم افزار آموزشي
پايه اي ماننـد زبـان انگليسـي را بـه      مسئوالن پيشنهاد مي شود كه كار تدريس دروس اصلي و

مقاطع حساس آغازين با برنامه هاي نرم افزاري تعاملي همـراه سـازند، بـه ايـن ترتيـب       ه درويژ
پيشرفت تحصيلي فراگيران به طور قابل مالحظـه اي برانگيختـه خواهـد شـد و      رغبت، عالقه و

 سـت اسـترس همـراه ا   ها هميشه با ترس و اضـطراب و كه سپري كردن آن ييكالس ها س هادر
كـه در آنهـا دانـش آمـوزان     مي شود  ي تبديلفعال گرم، پرنشاط و س هاي، به كال(رياضي و ...)

مـي  ود. اين امر به كاهش ساعات كاري معلمان كمـك شـاياني   بند هاخواصلي كالس  ةگردانند
به اسـتفاده از نـرم افـزار هـا در تـدريس      بايد آنها را كاراتر و خالق تر مي سازد. معلمان  د ونك

را عدم خسـتگي   شعف و و احساس لذت وارتقا يابد يادگيري  وكيفيت آموزش  اند تشوترغيب 
نـد. بـا اسـتفاده از نـرم     رده اييد كأد پژوهش هاي زيادي اين مسأله را تبرانگيزدانش آموزان در 

با به وجـود آوردن جاذبـه هـاي    . دكر يريافزارهاي آموزشي مي توان موضوعات آموزشي را تصو
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زياد رايانه ها، كار را بـراي فراگيـران راحـت و     ةحوصل ر وصب زياد، به آنها صورت واقعي بخشيد.
استفاده از آن را با اقبال مواجهه كرده است. بازخورد سريع و بـه موقـع رايانـه هـا، يـادگيري را      

 تجربه هاي متنوعي كه رايانه ها در اختيار كاربران  ا وه ، تمرينثرتر مي سازد. حق انتخابمؤ
 هاست.ت آنقرار مي دهند نيز از امتيازا

نـش  به كار گيري نرم افزار آموزشي زبـان انگليسـي در پيشـرفت تحصـيلي دا     :دوم ةفرضي
پيشـنهادهاي   نتايج دوم اين پژوهش، ثر است. طبق يافته ها وآموزان در درس زبان انگليسي مؤ

ارزيابي نرم افزارها و برنامه هـاي رايانـه اي درس هـاي گونـاگون و بهينـه       مي شود: توصيه زير
يـت تكـرار در   اهم بـه ه ا توجـ زي آنها، از مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بـ سا

كار زياد معلم از  خستگي و يادگيري گرامر، تلفظ و... از يك طرف و ايرآموزش زبان انگليسي ب
هاي مهم يادگيري زبان يعني تمـرين و تكـرار را بـه    درهبارطرف ديگر، رايانه ها قادرند يكي از 

بي پوشش دهند. بنابراين اسـتفاده از نـرم افزارهـاي آموزشـي در كـالس هـاي درس زبـان        خو
هنگام استفاده از رايانه و يادگيري از طريق نرم انگليسي باعث تقويت مهارت هاي زباني مي شود. 

 ةرايانـ  ةجلـب صـفح   ،كالس، معلم و ديگر همكالس ها ةآموزشي، توجه فراگيران به جاي تخت افزار
خواهـد  نهايت عكس العمل بهتر و سريع تر آنان  در شود و همين امر سبب تمركز، تفكر وخود مي 

 نرم افزارهاي چندرسانه اي باعث بـاالرفتن سـطح نمـرات قبـولي شـاگردان در     حال با اين  د.ش
  ،دنكشوري و افزايش حضور فراگيـران در كـالس هـاي درس مـي شـو      آزمون هاي منطقه اي و

 بـراي رسانه اي مهم و پيشـرفته   ةبه عنوان يك وسيلبايد د. بلكه نعلم شوجايگزين م نبايد عمالً
 د.نريگمورد استفاده قرار كميت يادگيري  كيفيت وة بهبود قابل مالحظ

سوم: به كار گيري نرم افزارآموزشـي زبـان انگليسـي، خودپنـداره دانـش آمـوزان را        ةفرضي
 افزايش مي دهد.

 پيشنهادهاي زير توصيه مي شود: ش،نتايج سوم اين پژوه طبق يافته ها و
شايسته است مسئوالن و متوليان نظـام آموزشـي ، توانـايي هـا و مزايـاي اسـتفاده از نـرم        
افزارهاي آموزشي و فناوري هاي جديد را بشناسـند و بـه اهميـت آنهـا در برنامـه ريـزي هـاي        

 آموزشي واقف باشند.
آزمـون هـاي    رفتن سطح نمرات شاگردان در با عنايت به اينكه نرم افزارهاي آموزشي باعث باال

امور يادگيري مي شود،  شركت دربه باال رفتن سطح اشتياق فراگيران  و نگرش ها كالسي، بهبود
گروهـي بيشـتر و سـخنراني     معلمان بايد به تغيير شيوه هاي تدريس در جهت مشـاركت، كـار  
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مـوزش پايـه اي رايانـه را    د آكمتر همت گمارند. اين امر سبب مي شود كه دانش آموزان بپذيرن
ر اعتمـاد بـه نفـس و    مـ ابگيرنـد. ايـن    درنتيجه در زمان كمتر مطالب بيشتري ياد .كسب كنند
 .كردد خواهتقويت را آنان  خودباوري

 منابع
 فارسي

پيشرفت  آموزشي به كمك شبكه هاي اطالع رساني بر مطالعه تأثير پورجمشيدي، م.
. پايان نامه تهران 14هنمايي منطقه درس ادبيات فارسي مدارس را تحصيلي

 .)1381( كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.
در دوره پيش دبستاني و نقش آن در  آشنايي و كاربرد رايانه هاي شخصي خسرواني، م.

. پايان نامه تهران پيشرفت سال اول ابتدايي آموزش و پرورش منطقه يك شهر
 علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران. دانشكده روان شناسي و كارشناسي ارشد،

)1386.( 
 ).1383( انتشارات سمت. . تهران:كاربرد فناوريهاي جديد در آموزش. ذوفن، ش

. رشد تكنولوژي اصول طراحي چندرسانه اي هاي آموزشي زارعي زواركي، ا، و عوض زاده، ا.
 ).1386( .9-6 ،2آموزشي، شماره 

. پايان نامه وسايل آموزشي درفرايند ياددهي ـ يادگيري نقش رسانه ها و سليمي، د.
 ).1387( دانشگاه تهران. دوره كارشناسي ارشد،

سازنده  رويكرد نرم افزارآموزشي رياضي ابتدايي براساس م. مهرمحمدي، شيخ زاده، م، و
 ،9 فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، سال سوم، شماره گرايي و سنجش ميزان اثربخشي آن.

32- 48.  )1383(. 
-223، 25 ،. رهيافتنقش فناوري هاي اطالعات در آموزش و پرورش مهدي. ،فهيمي

218. )1380.( 
 ).1389( . مجله رشد تكنولوژي آموزشي.نرم افزار آموزشي .ر .كفاشي، ح
سسه ؤ. انتشارات م) و آموزش و پرورشe-lerningيادگيري الكترونيكي (. عبادي، ر

 ).1383( دتوسعه فناوري مدارس هوشمن
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سسه فرهنگي هنري ؤم تهران: ،ايافزارهاي چندرسانهاصول ساخت نرم. عمادي، م
  .)1378. (ديباگران

 ).1380( سسه فرهنگي ديباگران.ؤم :تهران ،سيستم هاي چند رسانه اي .ح كي نژاد،
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