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 چكيده
دوم  هيدختر پا آموزان آموزشي بر يادگيری زبان انگليسي دانش یبررسي تأثير نرم افزارهاپژوهش حاضر با هدف 

. جامعه آماری اين انجام شد 1400-14001 سال ي درروش شبه آزمايش با مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر

تعداد  تبوده كه  نفر 1257 تعداد به قائمشهر شهرستان متوسطه مقطع دوم پايه دختر آموزانپژوهش را كليه دانش

ن ساده به عنوا يادفتص گيریبا استفاده از روش نمونه« نفر گروه كنترل 20و  يشنفر گروه آزما 20»نفر  40

 يک و يركتح يروان يطهو ح يشناخت يطهاطالعات شامل دو آزمون ح یآورنمونه انتخاب شدند. روش گرد

موزشي  آ یزارهاپژوهش نشان داد كه نرم اف یها يافتهباشد  يم يعاطف يطهح یپرسشنامه محقق ساخته برا

 جيد در نتاگذار يرتاث يعاطف يطهو ح يحركت يروان يطهو ح يشناخت يطهح يعني يادگيری يطهتوانسته بر سه ح

 ارد.  د يادگيری در ينتس شنسبت به رو يشتریب يرتاث استفاده از نرم افزار آموزشياز آن بود روش  يله حاكحاص

 .ادگيریي ي،عاطف يطهح ي،حركت يروان يطهح ي،شناخت يطهآموزشي، ح ینرم افزار ها واژگان کليدی:
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 مقدمه 

. امروزه ز به يادگيری يک زبان خارجي دارداط با جوامع ديگر حداقل نياهر جامعه زنده و پويايي برای بقای خويش و ايجاد ارتب

خارجي است كه يادگرفته مي شود  جمعيت دنيا چند زبانه اند كه زبان انگليسي متداول ترين زبان %60تخمين زده مي شود كه 

 سي با توجه به اهميت آن به عنوان يک زباندر اين ميان در طي سال های اخير ، يادگيری زبان انگلي .(2008،   1ريچاردز و راجرز)

. در دنيای بسيار مهم در آموزش و پرورش است بين المللي در دنيای امروزه جهت ارتباط ميان فرهنگ ها و جوامع مختلف، امری

را دانستن  يكي از  معيارهای با سواد بودن افراد 2كنوني يادگيری زبان انگليسي آنقدر مهم و ضروری است كه سازمان يونسكو 

ها و فرصت های  يادگيری دانش آموزان به طور تصادفي اتفاق نمي افتد بلكه نتيجه مستقيم تجربه .زبان انگليسي مي داند

های جديد استفاده ها بود . يكي از اين راه، بنابراين بايد به دنبال راه های جديدی برای طراحي اين گونه فرصتيادگيری آنان است

. برای درك ر بسزايي در اين مورد داشته باشدتواند تأثيامر ياددهي و يادگيری است كه مي در 3افزارهای آموزشي از فناوری و نرم

های عملي و شيوه استفاده از آن ها كافي نيست بلكه بايد كالس  5و نرم افزارها 4قدرت اين فناوری آشنايي صرف با سخت افزارها

آن را مورد بررسي قرار  7و سه حيطه شناختي و روان حركتي و عاطفي 6أثير آن را بر يادگيری، تا بتوانيم تمبتني بر آن برگزار شود

 دهيم . 

مفهوم يادگيری را مي توان به صورتهای  مختلف تعريف كرد : كسب دانش و اطالعات ، عادت های مختلف ،  يادگيری :

توان يادگيری را به عنوان فراگيری رفتارها و اعمال مفيد و  مهارتهای متنوع ، و راه های گوناگون حل كردن مسائل . همچنين  مي

بسيار گسترده ای را شامل مي  . پس يادگيری حوزهو اعمال مضر و ناپسند تعريف كرد پسنديده و ، حتي به عنوان كسب رفتارها

ها در روانشناسي امروز و در يادگيری يكي از مهمترين زمينه "( گفته اند1385، ترجمه سيف ، 0520 9و اُلسون 8. )هرگنهانشود

 عين حال يكي از مشكل ترين مفاهيم برای تعريف كردن است . 

های مختلف طبقه بندی ا با توجه به ويژگي هايشان به شكلروانشناسان تربيتي ، اهداف آموزشي ر حيطه های يادگيری:

 13، كرات هول 12،هيل 11، انگل هارت10رادی چون بلوم، افكه به  طبقه بندی بلوم معروف است، ده اند. معروفترين طبقه بندی راكر

گيرند) مي حركتي  قرار  –، و رواني اهداف آموزشي در سه حيطه شناختي، عاطفي ،انجام داده اند. در طبقه بندی بلوم 14و مي سيا

 (1369شعباني ، 

ک يانند حل ؛ مارددأكيد چه آموختنش ضروری است تهای حيطه شناختي بر يادآوری يا بازسازی آنهدف حيطه شناختي:

ها را با و آن كند ا مرتبسپس مطالب داده شده ر تشخيص دهد ، كار فرد بايد نخست مسأله اصلي رامسأله فكری كه برای اين 

طح قرار م در شش سندی بلوهای شناختي بر اساس طبقه بها، روش ها و الگوهايي كه يادگرفته شده است، ربط دهد. هدفنظريه

 عبارتند از : مي گيرد كه 

                                                      
1.  Richards and Rodgers 
2.  UNESCO 
3.   Educational Software 
4.  Hardware  
5. Software 
6.  Learning 
7.  Affective Domain 
8.  Hergenhahn 
9.  Olson 
10. Bloom 
11.  Egelhart  
12.  Hill 
13.  Krathwhl 
14.  Masia 
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و تشخيص مجدد آنها در اصطالح روانشناسي تربيتي ،   1دانش به توانايي يادسپاری انديشه ها و حقايق علمي ، و بازيافت 

 ( .  1988دانش گفته مي شود ) گيج و برالينر ، 

مالتي كه آن با ج ينيتب ودرك و فهم: يادگيری در اين  سطح ، عبارت است از توانايي پي بردن به مفهوم  يک مطلب ، 

 سازد شخص خودش مي

) شيم نظم بخمستلز ن آنها ممكن استتفسير: تفسير ، شامل تفكر درباره اهميت نسبي انديشه هايي است كه فهميد

 تنظيم ( مجدد انديشه ها ، به صورت  تركيبي تازه ، در ذهن فرد  باشد .

نديشه ها ، اوانين ، قصول علمي ، اي استفاده از مفاهيم انتزاعي ، عبارت است از تواناي«  كاربرد » كاربرد: اهداف در سطح 

 ( . 1988، برالينرو)گيج  راه حلي ارائه شودفرضيه ها ، قضايا و روشها در موقعيت مناسب و جديد ، بدون اينكه هيچ گونه 

بوط به فهميدن رتهای مرز مهاا تجزيه وتحليل :مهارتهايي كه به تجزيه و تحليل مربوط مي شوند ؛ در سطحي نسبتاً باالتر

 وكاربرد قرار دارند .

ده بود ، به فكيک  كرديگر تتركيب: در اين مرحله ، يادگيرنده مي تواند عواملي را كه در مرحله تجزيه و تحليل از هم

 طريقي نو برای اخذ يک معني جديد ونو ظهور با يكديگر تركيب كند 

 شود. فته ميگرزشيابي ننده، اعلمي بر اساس معيار متقاعد كدرباره پديده های  ارزشيابي: به توانايي قضاوت كمي و كيفي

ند ا نيز مانرنه عاطفي ها مبتني است. زميها ، عواطف ، عاليق، و ارزشهای حيطه عاطفي بر نگرشهدف :حيطه عاطفي

-ارزش -3پاسخ دادن  -2وجه كردن دريافت و ت -1. ل به پنج سطح طبقه بندی كرده اندزمينه های شناختي از آسان به مشك

 دن ارزش ها. شدروني  -5ازماندهي ارزش ها س -4گذاری 

، بيشتر اين حيطه .حركتي استوار است –هدف های آموزشي در اين حيطه بر مهارت های رواني  حرکتي: –حيطه رواني 

يد مشاهده و تقل-1ست. ها انآگاهي و امثال ، كار آزمايشنه های فني وحرفه ای، تربيت بدني، هنرهای عملي در زميشامل مهارت

  عادی شدن عمل -5ماهنگي حركات ه -4قت در عملد -3جرای عمل بدون كمک ا -2

 نظريه های يادگيری و ارتباط آنها با آموزش زبان 

ادگيری يک در خصوص نحوه ی ينظريه ی رفتارگرايي: اگر چه سابقه ی نظريه ی رفتارگرايي به تحقيقات پاولوف و ثورندا

، روانشناس آمريكايي در دهه ی اول قرن بيستم ميالدی ر تحقيقاتي استوار است كه واتسونگردد ، اما اساس اين نظريه ببر مي

ورت گرفته در اين حوزه مصادف انجام داده است. طرح نظرات اسكينر در خصوص يادگيری با پيدايش كامپيوتر و پيشرفت های ص

ه بازار عرضه يادگيری زبان به كمک كامپيوتر( ب) «CALL2»  های آموزشي با عنوانرنامه. ب6019ی ، كه در پي آن  در دهه گشت

 . ايي محسوب مي شوندهايي از برنامه های آموزشي مبتني بر نظريه ی رفتارگرشدند كه همگي نمونه

ری محسوب مي شود . در نقطه ی آغاز تحوالت جديدی در عرصه ی روان شناسي يادگي 1960:  دهه ی 3نظريه شناختي

نظريه ی شناختي متعلم فردی دارای قوه ی تفكر و تشخيص است و برخالف نظريه ی رفتارگرايي از نقش انفعالي در فرايند 

 آموزش برخوردار نيست . 

مقارن با شكل گيری و به عبارت بهتر اوج گيری نظريه ی جديدی در حوزه ی روان  1990: دهه ی 4نظريه سازاگرايي

 سي يادگيری تحت عنوان سازاگرايي است . شنا

                                                      
1. Recognition 
2.  Computer Assisted Language Learning  
3.  Cognitive Theory 
4. Constructivism 
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يادگيری براساس نظريه ی «  1رايش» تغيير در سازگان دانش مترادف با كسب تجربيات جديد و در نهايت يادگيری است. 

 (. 1386، است)حقانيتعريف كرده «  4ساختار شكني» و « 3ساختاربندی» ، « 2بازسازی» سازاگرايي را در قالب سه فرايند

د از ، به ويژه بعستماني دوم ، در نيمه دوم قرن بيبعد از جنگ جه دهای فناوری اطالعات در آموزش و يادگيری:کاربر

پرورش راه  ي آموزش ويطه عملح، زماني كه رايانه و ساير فناوريهای اطالعاتي  به عنوان ابزارهای  جديد آموزش به  1970دهه 

 انتقادی فكر كردن وث تحليلي عات باعاستفاده از امكانات تعاملي بودن بسياری از اطال .يافتند ، كاربردهای جديدی را ايجاد كردند 

اينجا اين  . درست دري كندممان بدون داشتن قيد مكاني كاربران شد كه آنها را متمايل به كار و يادگيری های گروهي و هم ز

رحله دانشجويان و ما در اين د؛زيررد موضوع يا مهارتي را بدانمتوجه تحول عظيم مي شويم كه ديگر لزومي ندارد معلم بيشتر از شاگ

يری خود مي پردازند و به نحوه زيرا شخصاً به يادگ و مربيان درباره فناوری بدانند. فراگيران اغلب ممكن است بيشتراز معلمان

 استفاده از فناوری آگاهي الزم و در خور دارند .

 ند. كبررسي مي های مختلف يادگيری را تمرين و اشكال مختلف اطالعات را ور فعاالنه و پويا حالتطفراگير به  -1

  به دست  ری های خودتماعي دارد و با افزايش روز افزون آن اعتماد به نفس و كنترل بيشتری بر يادگياو آگاهي اج -2

 آورد. مي

 ند و مي آموزد.مرين مي كتات را دی از ارتباطراگير ارتباطات مؤثر انساني و ماشيني را با هم تركيب كرده و انواع جديف -3

آموزی مستقل دگيری وخودا نظام های سنتي آموزشي كه در آن فراگير منفعل بود، فراگير امروزی در امر يادر مقايسه ب -4

 است و در حالت فاعل عمل مي كند . 

 . داشته باشد نقش مؤثری در گروهر مقايسه با گذشتنه فراگير بهتر مي تواند در كارهای گروهي شركت كند و د -5

 آيد . يای آن بر مای جديد ، فراگير به حدود مهارتهايي كه دارد واقف است و درصدد رفع نارسايي هدر موقعيت ه -6

 شود . س همكاری در فراگيران برای در اختيار گذاشتن دانش و مهارت های شخصي بيشتر ميح -7

 افزايش مي يابد.   (chat)ت و ارتباطات هم سطح به دليل امكانات ارتباط كالمي در فراگير ، تعامال از لحاظ رواني -8

 يابد.يش و سرعت مای دست نوشتاری فراگير به مهارت های واژه پردازی و كليد و دكمه تغيير، افزاينوع مهارت ه -9

      افزايش          ر فراگيراندفكر انتقادی رانجام اينكه به دليل داشتن حس انتخاب و آزادی در يادگيری های خود مهارت تس -10

 (.1388مي يابد)افضل نيا، 

آموزش مجازی به تعبيری كلي به اجرای تمامي مراحل آموزشي در فضای كامالً باز و و مراحل توليد آن:  5آموزش مجازی

 ( 1386)حقاني ، مجازی اينترنت اطالق مي شود 

كالس مجازی غالباً نمونه ای شبيه سازی شده از كالس های فيزيكي درس در : اگر چه از ديدگاه عموم،  6كالس مجازی

های حضوری با قيد زمان و مدت تشكيل شود، اما منظور اصلي از كالس مجازی صرفاً جايگزيني كالسبستر مجازی محسوب مي

 (.1386كالس نيست)حقاني ، 

های قراردادی است كه اعضای هر جامعه با استفاده از آن زبان يک پديده ذهني و اجتماعي است و نظامي از نشانه  زبان:

زبان -1های آن عبارتند از: (. كه ويژگي1385آباد و همكاران اری برقرار مي كنند )ارجمند رشيدبا يكديگر ارتباط شفاهي يا نوشت

ند، اما ممكن است به صورت اين نشانه ها عمدتا صوتي هست-3زبان مجموعه ای از نشانه های اختياری است. -2 نظام مند است.

                                                      
1. Kersten Reich 
2. Reconstruction   
3. Constructing  
4 .Deconstructing 
5. Virtual Training 
6 .Virtual Classroom 
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زبان برای بر -6 زبان برای بر قراری ارتباط به كار مي رود.-5 اين نشانه ها به مفاهيم قراردادی اشاره دارند.-4بصری نيز باشند.

ردم تمام م -8 هاست اگر چه ممكن است به انسان ها محدود نباشد.زبان اساسا متعلق به انسان-7 قراری ارتباط به كار مي رود.

 (1384تقريبا زبان را به يک روش فرا مي گيرند، زبان و يادگيری زبان هر دو دارای خصوصيات جهاني هستند )براون،

رد ديرباز مو نگ ها ازع و فرهيادگيری زبان به عنوان يكي از راه های اصلي برقراری ارتباط با ديگر جوام يادگيری زبان:

يگر ملت ها را دلف، زبان ت مخته است در طول تاريخ با بهره گيری از روش ها و امكانابشر كوشيد ،در اين راستا .توجه بشر بود

 (.1376)استادی،بياموزد و زبان خود را نيز به ديگران آموزش دهد

زباني به دانش زباني و ذهني فرد در خصوص يک زبان خاص  1اگر توانش مهارت های زباني و محيط های يادگيری:

كنش  شود.زباني ناميده مي 2بان در موقعيت های مختلف كه حاصل بالفعل شدن توانش زباني است، كنشاطالق شود، كاربرد ز

، «صحبت كردن » ، «شنيدن » اصلي زبان يعني مهارت های « مهارت » های زباني فعال و منفعل در واقع بيانگر چهار 

  به يک كه معنا  انگاشته  «توانش » و « قابليت » ، «رت مها» هستند. گاه در برخي منابع، اصطالحات « و نوشتن»، «خواندن»

 شوند، حال آنكه بين اصطالحات مذكور ماهيتاً تفاوت های اساسي وجود دارد .مي

 مهارت های چهارگانه ی زباني:

وز در مهارت شنيدن: در حوزه آموزش زبان منظور از آموزش مهارت شنيدن ايجاد تمايز آوايي و تعميق توانايي زبان آم

درك معنا و مفهوم گفتار است. مهارت شنيدن را مي توان براساس فعال يا منفعل بودن طرف مقابل در برقراری ارتباط به دو 

تقسيم كرد. شنيدن تعاملي به هنگام برقراری ارتباط دو طرفه ، شامل گفتگو « شنيدن غير تعاملي» و « 3شنيدن تعاملي» صورت 

كه شنيدن د . دراين حالت گوينده و شنونده به تناوب نقش يكديگر را برعهده مي گيرند، حال آنگيرحضوری يا تلفني صورت مي

غيرتعاملي در برقراری ارتباط يک طرفه است، به گونه ای كه يک طرف ارتباط همواره در مقام شنونده و طرف ديگر آن همواره در 

دن يک فرد به زبان خارجي از ديد عموم غالباً مترادف با بيان مهارت صحبت كردن: مهارت صحبت كر مقام گوينده عمل مي كند.

روان و سليس به آن زبان است ، اما از ديدگاه متخصصان آموزش زبان ، مهارت مزبور به معنای توانايي زبان آموز در بيان منطقي و 

، «صحبت كردن تعاملي» قالب  درمستدل منظور و مقصود از طريق زبان گفتار تعريف مي شود. مهارت صحبت كردن معموالً 

 تحقق مي يابد.« صحبت كردن غيرتعاملي » و « صحبت كردن نيمه تعاملي»

ر فرآيند ت كتبي دين مهارهای شفاهي شنيدن و صحبت كردن ، مهارت خواندن به عنوان اولمهارت خواندن: بعد از مهارت

بان آموزان زست كه در هارتي اهای چهارگانه سومين مب مهارتگيرد. اگر چه اين مهارت در ترتيآموزش زبان مورد توجه قرار مي

ن آموزی را با خواندنسان سوادكه ا ايجاد و تعميق مي يابد، اما از نقش بسيار مهمي در فرآيند يادگيری برخوردار است، به گونه ای

 كند .آغاز مي

رد، مهارت قرار گي ط كودكی زبان مادری توسمهارت نوشتن: چنانچه الويت مهارت های زباني به ترتيبت آنها در فراگير

ست كسب الي عبارت كده و نوشتن آخرين مهارتي است كه در فرآيند آموزش زبان ايجاد و تعميق مي يابد. نوشتن به مفهوم سا

 (. 1386، قانيحنند) برای نوشتن استفاده ك توانايي كتبي كه از طريق آن زبان آموز قادر مي شود از دانش زباني خود

دانشكده علوم انساني،  از 1387در راستای اين پژوهش پژوهش هايي صورت گرفته از آن جمله: در تحقيقي كه محمدی در سال 

دهد كه شان مينجه تحقيق نتي ، انجام داددانشگاه اراك با عنوان تاثير فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و يادگيری زبان

 .موزش زبان و الگوهای فناوری آموزش و يادگيری زبان وجود داردنقاط مشترك زيادی بين الگوهای آ

                                                      
1. Competence 
2. Performance 
3. Interactive Hearing  
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نتايج نشان داد  يادگيری انجام داده اند.-با عنوان چندرسانه های آموزشي و فرايندهای ياددهي1385زارعي و عوض زاده در سال 

تواند با به كارگيری عناصر گوناگون از قبيل متن، صوت، تصويرهای گرافيكي، انيميشن و ويدئو كه چند رسانه ای های آموزشي مي

ضمن ايجاد نوعي محيط چند حسي برای فراگيران، سبک های گوناگون يادگيری را نيز تحت پوشش قرار دهد. همچنين اين نوع 

ارتری صورت مي گيرد. ددر نتيجه يادگيری بهتر و پاي يش دهد.تواند انگيزه فراگيران را افزارسانه با داشتن امكانات تعاملي مي

( موضوعي با عنوان تهيه نرم افزار كمک آموزشي فيزيک سوم دبيرستان و بررسي تأثير آن بر جنبه های شناختي  1382شبيری ) 

يک توسط دانش آموزان تأثير نتايج حاصله مبين افزايش يادگيری فيز آموزان را مورد مطالعه قرار داده است .و عاطفي و دانش

معنادار بر انگيزش دروني و بهبود نگرش، آورده شدن برخي نقش های مورد انتظار از معلم و افزايش تعامل دانش آموزان با يكديگر 

ی انگيزهدر دانشگاه علوم انساني دانشگاه جنوب فلوريدا با عنوان تأثير يادگيری آنالين بر  2011در سال  1داشته بوده است. وی زو

دهد تفاوت قابل يادگيری زبان چيني دانشجويان به عنوان زبان خارجي انجام داده نتايج جالبي صورت گرفته است كه نشان مي

مالحظه ای در تجربيات و انگيزه ی يادگيری زبان دوم قبل و بعد از يادگيری آنالين وجود دارد نتايج نشان دهنده ی آن است كه 

نگيزه ی يادگيری افراد با سوابق مختلف يادگيری تأثير مثبت داشته و انگيزه آنان را در يادگيری باال برده است.  يادگيری آنالين بر ا

با عنوان بررسي تخته های هوشمند و نرم افزارهای آموزشي در بهبود يادگيری رياضي دانش آموزان  2011در سال  2بيل امريک

عنوان يک ابزار تعاملي ديداری سبب افزايش تعامل دانش آموزان با يكديگر و معلم در انجام داده ، نشان داده كه اين ابزار به 

 2001در سال  3يادگيری درس رياضي مي شود و محيط يادگيری را تبديل به يک محيط غني و شوق انگيز مي كند. گودير

است كه نتايج آن نشان دهنده ی تغيير نقش  تحقيقي در رابطه با تأثير نرم افزارهای آموزشي بر محيط های يادگيری انجام داده

 معلمان و دانش آموزان در محيط های يادگيری جديد مبتني بر نرم افزارهای آموزشي است . 

 متوسطه مقطع دوم پايه خترد آموزان دانش انگليسي زبان يادگيری بر آموزشي  های افزار نرم تأثير اين پژوهش به بررسي

به اين  لاما برای ني دگي است،. آنچه در عرصه يادگيری مهم است تثبيت يادگيری و كاربرد آن در زنپردازدمي قائمشهر شهرستان

كاربرد نرم  رای اينكهبرند. كارگيری ابزار و وسايل و روش های درست نقش محوری دا مهم ، تدريس معلم و نحوه ی انتخاب و به

است . در اين  مری ضروریاگيری هيم ، شناسايي تأثير اين ابزار بر يادافزارهای آموزشي را در امر يادگيری در مدارس افزايش د

شود ،تا بتوان  يسي ايجادانگل تحقيق سعي شده است كه محيط مناسب و فعالي از طريق نرم افزارهای آموزشي برای يادگيرنده زبان

كه نجام ايناجيد و سر يری سنی مختلف يادگهای حسي ايجاد شده توسط اين ابزار را در حيطه هاميزان تأثير آن از طريق كانال

 ؟ محقق در صدد آن است كه بداند نرم افزار های آموزشي چه تأثيری بر يادگيری زبان انگليسي دارد

 

 روش

كنترل  آزمون با گروهپس آزمون وهای شبه آزمايشي با طرح پيشاز نظر روش، جزء پژوهش اين پژوهش از نظر هدف، كاربردی و
 1400-1401ل  ر كه در ساقائمشه شهرستان متوسطه آموزان دختر پايه دوم مقطعجامعه آماری اين پژوهش كليه دانشباشد. مي

نفر  20»نفر  40وهش، تعداد دهند كه به دليل شبه آزمايشي بودن پژنفر تشكيل مي 1257باشند، به تعداد مشغول به تحصيل مي
 اب شدند. ه آماری انتخگيری تصادفي ساده به عنوان نمونده از روش نمونهبا استفا« نفر گروه كنترل 20گروه آزمايش و 

ل استفاده شده با توجه به حيطه های يادگيری شناختي ، روان حركتي و عاطفي از ابزار به شرح ذيابزار گردآوری اطالعات  

سوال از درس اول  53تشكيل شده از ، گرامر در زمينه های واژگان، درك مطلب شامل دو آزمون كتبي كه :است. حيطه شناختي
ب( حيطه روان حركتي : شامل آزمون شفاهي و نوشتاری از دانش آموزان فايل  1390كتاب سال اول مقطع متوسطه چاپ سال 

در اين تحقيق . آزمون شفاهي ) پيش و پس ( در پيوست آمده است . ج( حيطه عاطفي :شامل يک پرسشنامه محقق ساخته است

                                                      
1. Wei Zhu 
2. Bill Emrick 
3. Goudir 
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. به اين ترتيب كه پيش آزمون و پس آزمون برای دو نمونه وش بازآزمايي استفاده گرديده استين پايايي آزمون از رنيز برای تخم

نفری به عمل آمد و بعد از تصحيح سؤاالت از ضريب همبستگي پيرسون برای كشف همبستگي استفاده شد. مقدار ضريب   15
 است  0.7همبستگي برابر 

اين  رد آمار توصيفي ده برای تجزيه و تحليل داده های به دست آمده به شرح زير است.روش های آماری مورد استفا
ه ميانگين رای محاسببزمون تحقيق ميانگين نمرات هر دو گروه در آزمون ارزيابي زبان انگليسي هم در پيش آزمون و  هم پس آ

ه و دو گروه با هم مقايسه شدند. آمار بدست آمد spssرم افزار ها، درصد ها، نمودارها و جداول با استفاده ازننمرات در كليه آزمودني

مايش و گروه كنترل و آزكه جزء آزمون های پارامتريک است استفاده شده است و چون د tاستنباطي در اين تحقيق از آزمون 

 مستقل استفاده كرده ايم.  tمتفاوت داريم از آزمون 
 

 يافته 
 دانش آموز بودند   30اد با هم برابر بوده و در هر گروه در اين تحقيق دو گروه از لحاظ تعد

 جدول فراواني دو گروه آزمايش و گواه  1جدول 

 دانش آموزان تعداد درصد

 گروه آزمايش 20 50%

 گروه گواه 20 50%

ت نرمال رو در صو كنيمل بودن متغيرهای تحقيق رابررسي مياسميرنف نرما-استفاده از آزمون كولموگروف اين تحقيق با
دوجمله ای( ارامتری )ای ناپهای پارامتری) تي تک نمونه ای( و در صورت غير نرمال بودن از آزمون هبودن متغيرها از آزمون

 گردد.استفاده مي

 اسميرنف : -آزمون کولموگروف

 اسميرنف -آزمون کولموگروف  2جدول 
 نتيجه آزمون p-value متغيرها

 مالنر 281/0 حيطه شناختي يادگيری

 نرمال 098/0 حيطه عاطفي

 نرمال 125/0 حيطه رواني حركتي

بيشتر مي باشد نتيجه  05/0عني داری ماز سطح  p-valueنتيجه آزمون: با توجه به اينكه در تمامي متغيرهای تحقيق ، مقدار 
مون تي( امتری )آزای پارن هباشند. بنابراين برای بررسي سوال های تحقيق از آزموگيريم كه متغيرهای تحقيق نرمال ميمي

 استفاده مي گردد.
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 استنباط فرضيه ها

  tجدول ميانگين نمرات قبل از آموزش و آزمون  3جدول 

 قبل از آموزش

 t α p-value انحراف معيار ميانگين تعداد گروه ها هافرضيه

98/15 20 آزمايش 1فرضيه  27/2  

745/0  05/0  158/0  
28/15 20 كنترل  97/1  

89/1 20 آزمايش 2فرضيه  79/0  
281/1  05/0  095/0  

 86/0 97/1 20 كنترل

92/16 20 آزمايش 3يهفرض  03/1  
997/0  05/0  134/0  

86/16 20 كنترل  97/0  

ه شان دهندنين نتيجه استند و هگردد، ميانگين محاسبه شده دو گروه تقريبا برابر يكديگر كه در جدول فوق مشاهده ميهمانطوری

اطمينان  %95بنابراين با  دباشبيشتر مي α= 0.05از سطح  value - pمقداربرابر دو گروه قبل از آزمايش مي باشد. و همچنين 

آموزش با  ان قبل ازانش آموزبين ميانگين نمرات مجموع پنج درس د :گردد كهشود و اين نتيجه حاصل ميفرضيه تحقيق تاييد مي

 گروه آزمايش اختالف معناداری وجود ندارد. استفاده از دو گروه كنترل و

   tجدول ميانگين نمرات بعد از آموزش و آزمون  4جدول 

 

 

 

 

 

 

فزايش پيدا كرده در انمره  5كه در جدول فوق مشاهده مي گردد، ميانگين محاسبه شده در گروه  آزمايش همانطوری
ير نرم افزار بر معني تاث ين بهانه تنها افزايش نيافت بلكه به مقدار ناچيزی نيز كاهش يافته و  صورتي كه ميانگين گروه كنترل

اطمينان  %95بنابراين با  د.كمتر مي باش α=  0.05از سطح  p-valueمقدار باشد. و همچنين يادگيری زبان در گروه آزمايش مي

ستفاده وزان بعد از آموزش با ابين ميانگين نمرات پنج درس دانش آم :هگردد كفرضيه تحقيق تاييد مي شود و اين نتيجه حاصل مي

 از دو گروه كنترل و گروه آزمايش اختالف معناداری از لحاظ آماری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 بعد از آموزش

 t α p-value انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه ها فرضيه ها

99/15 20 آزمايش 1فرضيه  28/2  
279/4 05/0 000/0 

45/18 20 كنترل  75/3  

78/1 20 آزمايش 2فرضيه  74/0  
 32/1 75/2 20 كنترل 000/0 05/0 709/3

99/16 20 آزمايش 3فرضيه  05/1  
085/4 05/0 000/0 

91/18 20 كنترل  28/2  
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 بحث و نتيجه گيری

مقطع متوسطه  دوم يهپا دختر آموزشي بر يادگيری زبان انگليسي دانش آموزان  یپژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير نرم افزار ها

وسي روی اثير مثبت و محستبيانگر اين واقعيت است كه روش آموزشي نرم افزار آموزشي  فرضياتنتيجه آزمون. انجام شد 1400

ش نسبت به ری اين روده برتها در امر يادگيری داشته كه نشان دهنسطح يادگيری زبان انگليسي دانش آموزان و سطح عالقه آن

انش و دتوانسته  خط سفيد توان گفت نرم افزاربا توجه به نتيجه بدست آمده از فرضيه نخست مي مي باشد.روش آموزشي سنتي 

انگليسي شده  درس زبان يشتر دربهای ذهني را در دانش آموز را افزايش داده و موجب درك شناختي ها و مهارتمعلومات و توانايي

پژوهش  نتيجه چنينهم و (1385چنين نتيجه پژوهش زارعي و عوض زاده)( و هم1387و اين نتيجه با نتيجه پژوهش محمدی) 

همسو (  1991كالرك )  كزما و پژوهش نتيجه همچنين و ( 2001)  و همچنين نتيجه پژوهش گودير (1383فاضليان و سعادتمند)

   ش، قدرداني و گيزش، نگر، ان قهبا توجه به نتيجه بدست آمده از فرضيه نخست مي توان گفت نرم افزار توانسته با عال. شده است

تر در درس قمندی بيشجب عالگذاری يادگيری كه سر منشا وابستگي به يک هدف است را در دانش آموز را افزايش داده و موارزش

 هارتهایمشامل سته فيد توانتوان گفت نرم افزار خط سبا توجه به نتيجه بدست آمده از فرضيه نخست مي گرديد.زبان انگليسي 

انش آموز را درا در  دنيبهای اليتهای حركتي يا فعمهارتای، تربيت بدني، هنر و كار آزمايشگاهي فني و حرفه یهاعملي در زمينه

خط آنان نيز  ي گفتند واسخ مپافزايش داده به طوری كه دانش آموزان  پس از استفاده از نرم افزار به راحتي گوش مي كردند و 

 گرديد.ي نگليساه بود و بطور كل از لحاظ رواني حركتي موجب يادگيری بيشتر در درس زبان بسيار بهتر از قبل شد

 رری بسيايند يادگير فرادبا توجه نتيجه پژوهش در فرصيه اصلي مي توان نتيجه گرفت كه نرم افرار آموزشي خط سفيد توانه 

وان گفت تابراين ميبن دادن يری درس زبان انگليسي نشای نسبت به روش های سنتي در يادگكند و تاثير بيشترميتوانمند عمل 

 نتايج ر اين راستا دژوهش های ی از پنتايج بسيار است و اين نتيجه  بابودده  نرم افرازآموزشي بر يادگيری زبان انگليسي تاثير گذار

 و يانفاضل شپژوه نتيجه همچنين و( 1385)زاده عوض و زارعي پژوهش نتيجه همچنين و( 1387) محمدی پژوهش

 همچنين و(  2011) سال در زو پژوهش نتيجه همچنين و( 1382) شبيری فاطمه پژوهش نتيجه همچنين و( 1383)سعادتمند

( 1991) كالرك و زماك پژوهش نتيجه همچنين و(  2001)  گودير پژوهش نتيجه همچنين و(  2011)  امريک بيل پژوهش نتيجه

ون هـای ن در آزمـت شاگردات به اينكه نرم افزارهای آموزشي باعث باال رفتن سطح نمرابا عنايبر اين اساس  .است شده همسو

يير شيوه های ايد به تغبلمان كالسي، بهبود نگرش ها و باال رفتن سطح اشتياق فراگيران به شركت در امور يادگيری مي شود، مع

بپذيرند  نش آموزانكه دا مارند. اين امر سبب مي شودكمتر همت گ تدريس در جهت مشـاركت، كـار گروهـي بيشـتر و سـخنراني

د بـه نفـس و ر اعتمـا ن امـآمـوزش پايـه ای رايانـه را كسب كنند. درنتيجه در زمان كمتر مطالب بيشتری ياد بگيرنـد. ايـ

 .خودباوری آنان را تقويت خواهد كرد
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