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فارسیيیادگیري الکترونیکی اماليطراحی و تدوین الگوي برنامه

فروزان ضرابیان

چکیده
فارسـی مقطـع     يیادگیري الکترونیکی امـال    يبرنامه ياین تحقیق با هدف طراحی الگو     

يبرنامـه ي  جهت طراحی الگـو   . عناصر آن انجام پذیرفته است    هاي  دبستان و بررسی ویژگی   
مبنـی  ربو شد همکاران انتخاب یادگیري الکترونیکی امال، الگوي طراحی آموزشی وستون و       

فارسی دبستان در سه بخـش اصـلی         يیادگیري الکترونیکی امال   يآن الگوي راهنماي برنامه   
پشتیبانی و راهنمایی طراحـی گردیـده      طراحی آموزشی، عنصر ارائه، عناصر ارتباطی و      عنصر
در این پژوهش جهت طراحی الگـو و شناسـایی          . پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است    . است

المللـی و داخلـی در  سطح بیندراسناد و منابع در دسترسيکلیهامه،هاي عناصر برنویژگی
مورد طراحی آموزشی در محیط یادگیري الکترونیکی، سنتی مورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـا          

نفـراز متخصـصان در   17آنان و با استفاده از مـصاحبه بـا   دست آمده ازهگیري از نتایج ب   بهره
طراحـی  : استهدست آمدههایی به شرح زیر بیافتهذیرفته و هاي مرتبط، طراحی انجام پ    رشته

سـازماندهی محتـوا در    درسی ملـی و    يدر راستاي برنامه  تعیین محتوا باید   ينحوهاهداف و 
ادگیري بـا  یـ -هـاي یـاددهی   تعیین روش . محور، از ساده به مشکل باشد     قالب کلمه و جمله   

گیـري و  ربردي و امال تصویري، گروهی، غلط     هاي یادگیري تعاملی، کا   استفاده از انواع روش   
هاي ص  اي، آزمون گزینههاي چند ترین راهبردهاي ارزشیابی شامل آزمون    مناسب.تستی باشد 

هــاي جــورکردنی، کــشیدنی و انــداختنی، خــود ارزشــیابی، ارزشــیابی توســط  و غ، آزمــون
در طراحـی  رعایـت اصـل سـادگی    .در جهت دستیابی به اهداف تحقیـق باشـد   هاهمکالسی

روح، سـخنگو، اسـتفاده از تـصاویر و        بـا هـاي   سایت مقطع دبستان، استفاده از انیمیـشن      وب
درسی، استفاده از تـصاویر     يیادگیرنده در راستاي اهداف برنامه     يمورد عالقه هاي  پویانمایی

عـدم  بومی به منظور تقویت هویت ملی، استفاده از فونت ترافیک و فونت کتاب و کـودك و     
ها و قلم ریز جهت تناسب با کودکان مقطع دبستان در طراحی این برنامه توصیه      رد فونت کارب
.گرددمی

.یادگیري الکترونیکی، امال فارسیيبرنامهيطراحی، تدوین، الگو: يکلیدهاي واژه

ر استادیار دانشگاه پیام نوfzarabian@yahoo.com
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مقدمه
اجتمـاعی، تغییـر در   ومختلـف علمـی، فرهنگـی   هـاي  تحول در عرصهزمان با تغییر و هم

هاي یاددهی و روشها هاي آموزشی، شیوهاصلی آن چون هدف   هاي  لفهؤآموزشی و م  هاي  نظام
درسی و آموزشی صورت پذیرفته هاي ارزشیابی، همچنین تغییر در برنامه    هاي  یادگیري، شیوه  -

یـادگیري،   -رود که امـر یـاددهی     هاي آموزشی انتظار می   مروزه از نظام  ا ).1،2010چوئی(است  
هـاي درسـی و یـا معلـم و محـیط مدرسـه محـدود نـشود، بلکـه                    تـاب در چـارچوب ک    صرفاً

یادگیري الکترونیکی ایـن  . همیشه در دسترس باشد  والعمربرخورداري از آموزش فراگیر، مادام    
). 2،2009کارن(امکان را فراهم آورده است 

جهانی وب، موجب تغییـرات شـگرفی        يگسترده يدر همین راستا ظهور اینترنت و شبکه      
امکـان  هـا  سایتوب. هاي آموزشی کشورهاي جهان گردیده است     امر تعلیم و تربیت و نظام     در  

دسترسی ساده و آسان یادگیرندگان به منابع آموزشی در هر کجا و هر زمـان، حتـی در منـاطق                    
هاي یادگیري را با ایجـاد مـدارس خـانگی فـراهم نمـوده و      محروم و دور از دسترس به محیط      

ایـن امـر بـه     ). 2011،  3چانـگ (قراري عـدالت آموزشـی گردیـده اسـت        وسیله موجب بر  بدین
آموز و کمبود فـضاهاي مناسـب      معلم به دانش   يخصوص در کشور ما با توجه به کمبود سرانه        

). 4،2010تیموئی(باشد آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار می
هم قـانون اساسـی   مطابق اصل پـانزد  فارسی است و  جا که زبان رسمی کشور ما زبان      از آن 
اسالمی ایران، این زبان به عنوان زبان رسمی کـشور در مـدارس مـورد توجـه قـرار                   جمهوري

دبـستانی و  آمـوزش پـیش  يتـر دوره مقاطع تحصیلی و از همه مهميگیرد، بنابراین در همه   می
زبان از چهار مهارت     ).1378زندي،(توجه به آموزش این مهارت امري ضروري است          دبستان

. هاي اساسی است  هاي زبانی، نوشتن یکی از مهارت     ساسی تشکیل یافته که در میان آن مهارت       ا
انجامد، بنابراین توجـه بـه      جا که نگارش کلمات به صورت نادرست به معانی متفاوت می          از آن 

بـا   ).1377واجارگـاه، فتحـی   (امالي صحیح کلمات جهت حفظ این زبان از ضروریات اسـت            
هـاي  تحت وب در یـادگیري مهـارت      هاي  ر شده و اهمیت استفاده از شبکه      توجه به مطالب ذک   

1- Choie
2- karen
3- Chang
4- Timoie
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فارسـی بـه   يیـادگیري تحـت وب امـال   يفارسی، نیازمند طراحی برنامه يزبانی از جمله امال   
جهت طراحـی   . باشیماین زبان و همچنین برقراري عدالت آموزشی می        يمنظور رشد و توسعه   

انتخـاب یـک الگـوي     اولین اقدام طـراح آموزشـی،     لوب،یادگیري الکترونیکی مط   يیک برنامه 
هاي خود را بر آن اساس و با توجه بـه اصـول طراحـی            تا تمام فعالیت  باشدطراحی مناسب می  

. )1387سراجی،(انجام دهد
تحـت وب درس     يجا که براساس تحقیقات انجام پذیرفتـه، تـاکنون الگـوي برنامـه            از آن 

اي با اصول و فنون طراحـی       ردیده است طراحی چنین برنامه    فارسی طراحی و تدوین نگ     يامال
بـر ایـن اسـاس پـژوهش کنـونی بـا            . یادگیري ضروري است  هاي  کارگیري نظریه هآموزشی و ب  

فارسـی مقطـع     يیادگیري الکترونیکی تحت وب امـال      يهدف طراحی و تدوین الگوي برنامه     
.آن صورت پذیرفته استهاي دبستان و بررسی ویژگی

تحقیقيهپیشین
طراحی آموزشی در مسیر تکاملی خود پیوسته از رویکردهاي مختلفی تأثیر پذیرفتـه اسـت    

يتـرین مباحـث کـاربردي رشـته       طراحی آموزشـی نیـز بـه عنـوان مهـم          هاي  آن الگو و به تبع  
1950يتـا دهـه  . )1372فـردانش، (تکنولوژي آموزشی از ایـن رویکردهـا متـأثر شـده اسـت          

موزشی تحت نفوذ رویکرد رفتارگرایی بوده و این رویکرد به عنوان رویکـرد  طراخی آ هاي  الگو
بیرجنـدي، (رفتـه اسـت   طراحی آموزشی بـه شـمار مـی       غالب در مباحث مربوط به آموزش و      

گرایی مورد هجوم قرار گرفت و      با رویکرد شناخت   1950ياین رویکرد در اواخر دهه    . )1379
بـا ظهـور   .گرایـی رویکـرد غالـب بـود      رویکرد شناخت  1980يتا دهه . سپس رو به افول نهاد    

تري برخـوردار   گرایی نیز از اهمیت کم    ، رویکرد شناخت  1980يگرایی در دهه  رویکرد ساخت 
.گردید

طراحی آموزشی مبتنـی بـر      يمختلفی در زمینه  هاي  این رویکردها، الگو  یک از با ورود هر  
ـ     گرایی، ساخت و سازگرایی     رفتارگرایی، شناخت  هرچنـد بـا    . وجـود آورد  هدر محیط سنتی را ب

یـادگیري  يهـاي مفیـدي بـراي طراحـی آموزشـی برنامـه      توان به داللتبررسی این الگوها می   
هاي مهم دو محیط یادگیري حضوري و مجـازي         الکترونیکی دست یافت، لیکن به دلیل تفاوت      

ـ      بایا برخط و   ادگیري الکترونیکـی  توجه به موضوع این پژوهش مبنی بـر طراحـی در محـیط ی
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الگوهاي طراحی در محیط مجازي.  1جدول 
الگوهاي ویژگینام الگو

الگوي طراحی در محیط یادگیري 
و ، فینکل، آلپینمجازي وستون
1)1999(گاندل

عنصر اصلی 4طراحی محیط یادگیري الکترونیکی مبتنی بر 
شامل عنصر دیگر 9ارائه و يطراحی، موضوع درسی، زبان و شیوه

اي یادگیرندگان، میزان دسترسی نتایج یادگیري، سواد رایانه
جو، وجستهاي یادگیرندگان، موانع برقراري ارتباط، مهارت

محتوا، سرعت بارگذاري و پهناي ارزشیابی، دقیق و معتبر بودن،
.باشدمیباند

الگوي اکتشافی طراحی آموزشی 
2)2004(مجازي بک و شورنک 

تربیتی به عنوان دروندادهایی وارد نظام يهو فلسفامکانات فناورانه
عناصر آموزشی شامل شوند و برطراحی آموزشی مجازي می

گذارند و نتایج ضمنی و اهداف، مخاطبان، و روش آموزش اثر می
.دهنددرسی را شکل میيهآشکار برنام

الگوي کاربردي طراحی یادگیري 
3)2005(اي گودیرشبکه

محیط مجازي و هاي ي تربیتی متناسب با ویژگیانتخاب باورها
درسی شامل تعیین يهعنصر برنام4عامل بر 2ثیر این أتوجه به ت

بندي یادگیرندگان و آموزشی، تکالیف یادگیري، گروههاي هدف
.باشدمنابع خواندنی می

غنی هاي طراحی محیطهاي الگو
براي یادگیري فعال میگل و مک 

4)2005(فرسون

کلی، جزئی، هاي درسی شامل هدفيمهین الگو عناصر برنادر ا
ارزشیابی است که با هاي محتوا، راهبردهاي ارائه و شیوه

.شودیادگیري تلفیق میهاي فناورانه و نظریههاي دستاورد

الگوي طراحی محیط یادگیري 
5)2006(مجازي باتیستا و مارتینز

زي بر عناصر اساسی براساس این الگو طراحی محیط یادگیري مجا
هاي عناصر اساسی بر منابع و قابلیت. و مفهومی استواراست

هاي و عناصر مفهومی نیز رویکردفناورانه محیط مجازي اشاره دارد
.شودتربیتی حاکم بر آن محیط را شامل می

طراحی محیط ينگرانهالگوي کل
6یادگري برخط تئو و ویلیامز

حیط آموزشی، موقعیتی، ساخت مءنگرانه از هفت جزمحیط کل
وساز گرایانه، پشتیبان، ارتباطی، مشارکتی و ارزیابانه تشکیل شده 

يیادگیري، شیوههاي محتوا، طراحی فعالیتياست که ارائه
ارزشیابی در هاي برقراري ارتباط، راهنمایی دانشجویان، راهبرد

.گیردمحیط مجازي بر اساس این هفت خرده محیط شکل می
)1387(، باس ازسراجیاقت

1- Weston, Finkel, Alpine, & gondell
2- Beck & Schornack
3- Goodyear
4- Maigel & Ferson
5- Batista & Martinez
6- Teo & Williams
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مـورد تجزیـه و تحلیـل       مجازي را هاي  تر است که الگوهاي طراحی آموزشی در محیط       مناسب
هاي یادگیري  مورد از الگوهاي طراحی آموزشی در محیط       6منظور در این بحث،     بدین.قرار داد 

:برخط در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است
فارسی و   يافزار آموزش امال  دهد که تعدادي نرم   شان می تحقیق ن  يعالوه بررسی پیشینه  هب

:باشدموارد زیر موجود میسایت آموزش زبان انگلیسی شامل
همچنین دیکتـه .اندمقطع دبستان را تولید نمودهيگواولین دیکته ) 1383(زرگر و ضرابیان  

احـی آموزشـی    در طر .زیر نظر وزارت آموزش و پرورش تولید گردیده است        ) 1386(ايرایانه
هاي تـستی در قالـب   آزموناي،چندگزینههاي تمرینافزار، جهت آموزش امال از    در این دو نرم   

.بازي و سرگرمی استفاده شده است
گیري از بازي امال غلطوزیر به آموزش زبان انگلیسی پرداخته هاي و سایتها افزارنرمدر

امالیـی هايتمرینوزي امالیی در قالب پازل    بااي و از  از متن و از روش آموزش امال مقایسه       
.جهت آموزش لغات استفاده گردیده استانداختنوکشیدندرقالب

Abcsoftware,Alphabet k18
www.learning planet.com
www. Tools for educators.com
www.Salamzaban.com
www.fonetiks.org/dictation

تحقیقاهداف کلی
.فارسی دبستانيیادگیري الکترونیکی اماليبرنامهيطراحی الگو-1
فارسی  يیادگیري الکترونیکی امال   يبرنامه يدهندهعناصر تشکیل هاي  بررسی ویژگی -2
.دبستان

اهداف فرعی
يکترونیکـی امـال   یـادگیري ال   يعنصر طراحی آموزشی در برنامـه     هاي  بررسی ویژگی -1

.فارسی دبستان
یـادگیري الکترونیکـی     يبرنامـه در )شـناختی زیبـایی (ارائـه عنصرهاي  بررسی ویژگی -2

.فارسی دبستانيامال
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شناسی تحقیقروش
تحقیقروش 

یـادگیري  ياین پژوهش جهت طراحی الگوي برنامـه      در. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است    
منابع مـرتبط از روش تحقیـق   يآن با استفاده از مطالعههاي ییژگوالکترونیکی امال و شناسایی    

سـطح  دراسـناد و منـابع در دسـترس   يکلیـه در ایـن تحقیـق،  .توصیفی استفاده گردیده است
طراحی آموزشی در محیط یادگیري الکترونیکـی، سـنتی         هاي  مورد الگو المللی و داخلی در   بین

دست آمده از آنان و با استفاده از مصاحبه بـا           هنتایج ب  گیري از مورد بررسی قرار گرفته و با بهره      
فارسـی   يیـادگیري الکترونیکـی امـال      يبرنامه يمرتبط، طراحی الگو  هاي  متخصصان در رشته  

.دست آمده استعناصر آن بههاي انجام پذیرفته و ویژگی

گیريروش نمونهجامعه و 
تعیین حجـم آن در مراحـل مختلـف        گیري و نمونه يجامعه و نحوه   يگیري درباره تصمیم

:این پژوهش به شرح زیر است
اسناد و منـابع     يآن کلیه هاي  جهت تعیین الگوي مطلوب و شناسایی ویژگی      : اول يمرحله
طراحی آموزشی در محـیط  يمورد الگوها و نحوهالمللی و داخلی درسطح بیندردر دسترس

دست همورد نیاز ب  هاي  ها یافته رفته و از میان آن    یادگیري الکترونیکی، سنتی مورد بررسی قرار گ      
.آمد

آن از يدهنـده عناصـر تـشکیل  هاي دوم جهت تدوین الگو و شناسایی ویژگی     يدر مرحله 
هـاي  محـور یکـی از شـیوه      گیـري مـالك   نمونه.محور استفاده گردید  گیري هدفمند مالك  نمونه
خاصـی  هاي  بر اساس مالك  ها  ن نمونه کیفی است که در آ    هاي  گیري هدفمند در پژوهش   نمونه

17در ایـن مرحلـه از پـژوهش از          .)1379،  حجـازي و   بازرگـان سـرمد، (شـوند یشناسایی مـ  
دفتر تکنولـوژي آموزشـی   يافزار آموزشی امالمتخصص شامل چهار نفر متخصص طراحی نرم 

در  شناسـی و زبـان و ادبیـات فارسـی         وزارت آموزش و پرورش تهران، سه نفر متخصص زبان        
یـک متخـصص   لیف کتب درسی زبان و ادبیات فارسی وزارت آموزش و پروش تهران،          أدفتر ت 
نفـر از   لیف کتب درسی مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دو         أریزي درسی دفتر ت   برنامه
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درسی آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور، شش نفـر متخـصص      يمقطع دکتري برنامه   اداناست
تربیـت معلـم تهـران و دانـشگاه آزاد          شی و طراحی آموزشـی کـه در دانـشگاه         تکنولوژي آموز 

هـایی چـون    این متخصصان بـر اسـاس مـالك       .سنجی گردید جنوب نظر –اسالمی واحد تهران  
مـرتبط بـا   هـاي   لیف و ترجمه و طراحـی در زمینـه        أعضو هیأت علمی مشغول به کار، داشتن ت       

.آماري برابرنديو نمونهدر این پژوهش جامعه. پژوهش انتخاب گردیدند

آوري اطالعاتجمعابزار 
و هـا   با مراجعه به منابع و اسناد مکتوب و تخصـصی داخلـی و خـارجی از جملـه رسـاله                   

ین وقـت قبلـی، اطالعـات     یـ ساختارمند با متخصصان با تع    نیمه ياینترنت و مصاحبه  هاي  سایت
آن  يدهنـده عناصرتـشکیل هـاي   مورد نیاز در جهت طراحی و تدوین الگو و شناسایی ویژگـی           

.دست آمده استهب

هاروش تحلیل داده
صورت ) تحلیلی(کیفی   يها با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، به شیوه        تجزیه و تحلیل داده   

از روش کیفی براي برداشت نظري از نتـایج تجزیـه و تحلیـل اسـناد پژوهـشی و                   . گرفته است 
هاي یادگیري الکترونیکی و تعیین ویژگی     يبرنامه يادبیات نظري جهت طراحی و تدوین الگو      

فراینـد  هـا   هـا، داده  در ایـن پـژوهش پـس از گـردآوري داده          .گیري شده اسـت   عناصر آن بهره  
. گیري و ارائه شده استبندي، نتیجهگرایانه را طی کرده و جمعکاهش

تحقیقهاي افتهی
احـی وسـتون و همکـارانش    در این پـژوهش بـه منظـور طراحـی الگـو، ابتـدا الگـوي طر            

بـا اسـتفاده از نظـرات متخصـصان و          سـپس    .)1ارجـاع بـه جـدول       (انتخاب گردیـد  ) 1999(
یــادگیري الکترونیکــی امــال، شــامل ســه يطراحــی برنامــهيویــژهياصــالحات الزم، الگــو
ــصر   ــلی عن ــش اص ــی بخ ــی آموزش ــه ،طراح ــصر ارائ ــروعن ــشتیبانی و عناص ــاطی، پ ارتب
.راهنمایی طراحی گردید
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فارسیيیادگیري الکترونیکی اماليامهالگوي راهنماي طراحی برن.  1شکل 

جملـه ابزارهـاي برقـراري ارتبـاط همزمـان و           ارتبـاطی از  این الگو، عنصر  کی از عناصر  ی
ـ         يناهمزمان، پست الکترونیکی یا ایمیل بوده که در برنامه         د یادگیري الکترونیکـی امـال نیـز بای

عنصر پشتیبانی از جمله پشتیبانی فنی و آموزشی از دیگر عناصر الگـو            . مورد استفاده قرار گیرد   
افزاري محصول  نویسی و سخت  افزاري، برنامه خدمات پشتیبانی فنی ناظر به بخش نرم      . باشدمی

پشتیبانی آموزشی مبتنی بر وب امکان استفاده از اطالعـات و منـابع تحقیقـاتی از جملـه                  . است
علمـی، آموزشـی را    هـاي   اطالعاتی، مجالت الکترونیکی، ارتباط با سـایت      هاي  پایگاهکتابخانه،

عالوه سیـستم معلـم هوشـمند از دیگـر امکانـات      هب. باید در نظر گرفته شود    کهسازد  فراهم می 
نـام  امکـان ثبـت   پـشتیبانی مـدیریتی ازجملـه     .باشـد پشتیبانی آموزشی در قسمت خودکار مـی      

، انتخاب دروس، تعیین سطح دسترسی معلمان و شاگردان بـه هـر درس، دریافـت      آموزاندانش
امال باید مـد نظـر       يکه در طراحی برنامه   شود،ی هر کالس از معلمان را شامل می       یگزارش نها 
باشـد کـه در   عناصر دیگر این الگو شامل عنصر طراحی آموزشی و عنصر ارائه مـی        . قرار گیرند 

وارتبـاطی عناصر
وپـــــــشتیبانی

:راهنمایی
ــاي- ابزارهــــ

ارتباطبرقراري
امکانـــــــات-

آموزشی،پشتیبانی
فنیومدیریتی

راهنمایی-

تلفیقییادگیرينظریات

طراحـــیعنـــصر
:آموزشی

ــه- ــهتوج ــیشب پ
نیازها

اهدافتعیین-
ومحتــواتعیــین-

آنسازماندهی
يهـا شروتعیین-

یادگیري-یاددهی
يهـا شروتعیین-

ارزشیابی

:عنصرارائه
قلمنوع-
صدا-
تصویر-
پویانمایی-
رنگ-
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.هاي این دو عنصر پرداخته شده استژگیاین پژوهش به بررسی وی
ــه   ــی برنام ــر طراح ــذار ب ــل تأثیرگ ــود  ياز عوام ــی موج ــات تربیت ــال نظری ــادگیري ام ی

تربیتـی بـر موقعیـت آموزشـی و امکانـات خاصـی تأکیـد                يجا کـه هـر نظریـه      از آن . باشدمی
کــرد کــه تنظــیم اي تــوان عناصــر برنامــه را بــه گونــهتربیتــی مــیهــاي دارد بــا تلفیــق نظریــه

.یادگیرنده را در راه رسیدن به اهداف و نتایح یادگیري کمک کند

فارسیيیادگیري الکترونیکی اماليهاي عنصر ارائه در الگوي راهنماي برنامهویژگی-1
یـادگیري الکترونیکـی از  يشـناختی برنامـه  عناصر زیباییهاي این عنصر به بررسی ویژگی 

:پردازدمیبه شرح زیرغیرهانمایی و پویجمله رنگ و تصویر و صدا و
یادگیري تحت وب اماليالگوي طراحی برنامهتصاویر آموزشی درهاي ویژگی-1-1

یـادگیري امـال     يپژوهش، رعایت اصـول زیـر جهـت طراحـی برنامـه           هاي  بر اساس یافته  
: باشدضروري می

طراحـی برنامـه رهنمـون    یادگیرنده را به اهداف و محتـواي مـورد نظـر در    تصاویر باید -
یادگیري امال باید در جهت برجسته کردن        يمنظور جهت طراحی تصاویر در برنامه     بدین. سازد

تمیـز و   هـاي   اهداف مورد نظر در مهارت امال از جهت تقویت مهارت دقت و تمرکز، مهـارت              
.باشدغیرهحرکتی و يتوالی دیداري حروف و کلمات، حافظه

هـا و مختـصات بـومی،       ضمنی باشند که با ویژگی    هاي  د حامل پیام  تصاویر گرافیکی نبای   -
.ملی، فرهنگی و دینی منافات داشته باشد

کـارتونی  هـاي   شخـصیت  ،کودکان از جمله تـصاویر حیوانـات       يمورد عالقه از تصاویر  -
جهـت تقویـت    . آمیزي شاد و مرتبط با دروس استفاده گردد       مورد عالقه و تصاویر ساده با رنگ      

از تصاویر بـومی و تـصاویر        .ملی و ایرانی و اسالمی و ترویج فرهنگ ایرانی سعی شود          هویت  
.گردددر جهت آشنایی با آثار باستانی ایران استفاده 

امالیادگیرييالگوي طراحی برنامهعنصر پویانمایی درهاي ویژگی-2-1
مـرتبط بـوده و بـه       یادگیري و موضوع درس و محتـوا         يپویانمایی باید با اهداف برنامه     -

باشـد  داشـته  ینـی و فـانتزي    ئتز يکـه جنبـه   نـه آن   باشدمنظور افزایش یادگیري مطالب درسی      
).1388اسکندري، (
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يو موجـب جلـب توجـه و عالقـه         پویانمایی متناسب با سن و عالئق یادگیرنده باشـد         -
ــده شــود ــه .یادگیرن ــایی از جمل ــاب پویانم ــا در طراحــی و انتخ ــستانی از  ه ــع دب ــراي مقط ب

ي شاد و طبیعی و در عین حال فانتزي        هاپویانماییاستفاده از . ساده استفاده گردد  هاي  پویانمایی
.و منطقی جهت آموزش به کودکان دبستانی ضروري است

.کودکانيصورت ضعیف و مریض ویژههعدم کاربرد شخصیت پویانمایی ب-
یـشین بـزرگ، بـا روح و سـخنگو یـک راه بـراي               بـا روح، انم   هاي  استفاده از شخصیت   -

.کودکان به امر یادگیري در محیط تحت شبکه استيداري جلب توجه و عالقهنگه
یادگیري تحت وب يالگوي طراحی برنامهعنصر رنگ و زمینه درهاي ویژگی-3-1

امال
مــورد هــاي اســتفاده از رنــگ. انتخــاب رنــگ بایــد متناســب بــا مــتن آموزشــی باشــد -

ــه    ا ــداف برنام ــا اه ــابق ب ــستان مط ــی دب ــاب فارس ــتفاده در دروس کت ــی در  يس ــی مل درس
.باشددبستان مناسب میيیادگیري اماليطراحی برنامه

شــاد هــاي کودکــان، از رنــگيدر طراحــی رنــگ مــورد اســتفاده در وب ســایت امــال-
زمـان  نمایـد و مـدت   را جلـب مـی   آمـوزان دانـش رنـگ روشـن و زنـده توجـه          . استفاده شود 

.داردرا نگه مینطوالنی توجه آنا
ياستفاده از رنـگ صـورتی، آبـی روشـن، سـبز بـراي آمـوزش متـون شـعري در امـال                      -

.باشدکودکان مناسب می
ــیش از - ــیش از  4ب ــفحه و ب ــک ص ــگ در ی ــشود   7رن ــتفاده ن ــل دوره اس ــگ در ک رن

.)168-170، ص 1383عبادي، يمک واي لینچ، مارگاریتا، ترجمه(
ــول رواناز- ــگ اص ــی رن ــا شناس ــگ ه ــی رن ــا در طراح ــردد ه ــتفاده گ ــه؛اس از جمل

بخـشی و اسـتفاده در متـونی کـه نیـاز بــه      اسـتفاده از رنـگ مالیـم و صـورتی جهـت آرامــش     
آبــی هــاي اســتفاده از رنــگوبــراي تأثیرگــذارياي اســتفاده از رنــگ قهــوه. آرامــش دارنــد

.پذیريبراي نشان دادن امنیت، آرامش، مسئولیت
یادگیري تحت وب يالگوي طراحی برنامهعنصر قلم و فونت درهاي ویژگی-4-1

امال
باشـد کـه مخاطـب بـه     هـایی  متن اصـلی بایـد متناسـب بـا مخاطـب و از قلـم        هاي  قلم-
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بـر ایـن   ؛نمایـشگر بـه راحتـی نمـایش داده شـود         يها عـادت داشـته باشـد یـا در صـفحه           آن
ــک و فو   ــت ترافی ــتفاده از فون ــاس اس ــه    اس ــلی برنام ــتن اص ــودك در م ــاب و ک ــت کت ين

.گرددیادگیري امال جهت تناسب با کودکان مقطع دبستان توصیه می
.نوع تجاوز کند3مورد استفاده در یک صفحه نباید از هاي و قلمها اندازه-
شــوند، ایــن امــر در مــورد کننــده مــیتیــره بــه ســرعت یکنواخــت و خــستههــاي قلــم-
).1387اسکندري، (تري دارد اهمیت بیشدبستانیآموزاندانش
نـسبتاً بـزرگ بـراي خوانـدن و بـه حافظـه سـپردن کودکـان بـه          هـاي   استفاده از فونـت    -

و قلــم ریــز بــراي آمــوزش هــا جهــت مناســب بــودن بــراي یــادگیري و عــدم کــاربرد فونــت
.کودکان
یادگیري اماليراهنما در برنامهيویژگی صوت بر اساس الگو-5-1
ــحت گــ - ــات و      ص ــات و لغ ــظ کلم ــتوري، تلف ــد دس ــاظ قواع ــده از لح ویش گوین

.خوانی صورت پذیردجمالت فارسی و تلفظ صحیح کلمات در روان
دبـستان از صـداي خـانم بـه عنـوان گوینـده              يامـال  يبرنامـه  يدر طراحی صدا ویـژه    -

.به جهت تداعی صداي مادر استفاده شود
ــتن - ــا م ــیقی متناســب ب ــتفاده از موس ــثالً؛اس ــا  م ــیقی ب ــعرهاي حماســی از موس در ش

.در ورزشی موسیقی شاد استفاده گرددوریتم تند
، امکـان تغییـر     آمـوزان دانـش فارسـی جهـت جلـب عالقـه و توجـه             يامال يدر برنامه  -

.آموز وجود داردصداي گوینده متناسب با صداي دانش

ــی-2 ــاي ویژگ ــصره ــه عن ــاي برنام ــوي راهنم ــی آموزشــی در الگ ــيطراح ادگیري ی
فارسیيالکترونیکی امال

تحــت وب امــال، عنــصر طراحــی يراهنمــا در برنامــهياز دیگــر عناصــر اصــلی الگــو
:دست آمده استهاین عنصر بيباشد که در زیر ویژگی اجزاآموزشی می

فارسیيیادگیري امالينیاز در طراحی برنامهویژگی عنصر پیش-1-2
:زیر را داشته باشندهاي ید قابلیتهنگام نوشتن امال باآموزاندانش

شـود  معلم در قالب کلمات و جمـالت بـر زبـان جـاري مـی               يصداهایی که به وسیله   -1
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ادراك کلمـه بـا     . کلمـه را درك کننـد     ؛را دقیق تشخیص دهند   ها  کلمه؛راخوب بشنوند 
.شنیداري و تمیز شنیداري مرتبط استيحافظه
؛نـد نتـصویر کلمـات و حـروف را مجـسم ک    ؛دنـ ها را خوب تـشخیص ده   آن -2

دیـداري ترتیـب   يدیـداري و حافظـه  يکه با حافظـه دنسازصحیح را در ذهن مجسم    يکلمه
.مرتبط است

بازنویسی کلمه   ؛  کلمهينوشتن صحیح حروف سازنده   ؛دنآنها را درست بنویس    -3
).1378زندي، (حرکتی مرتبط استيو توالی مناسب آن که با حافظه

با استفاده از مطالب ذکر شده در       یادگیري امال  يالزم به توضیح است که در طراحی برنامه       
آزمون، طراحـان را  سایت به عنوان پیشهایی به شرح زیر در ورود به وب      باال، استفاده از آزمون   

: سازدبه اهداف نامبرده رهنمون می
آزمـون  ي و تمیـز شـنیداري،    شـنیدار  يشـنیداري شـامل حافظـه     هـاي   آزمون مهـارت  -1

دیداري يو حافظه) تک حروفشکل صحیح تک(دیداري   يدیداري شامل حافظه  هاي  مهارت
يحرکتی نوشـتن صـحیح حـروف سـازنده         يحرکتی شامل حافظه  هاي  آزمون مهارت ترتیب،

.)مکتاب بخوانیم و بنویسی(سال قبل يکلمه و بازنویسی کلمه و توالی مناسب با تأکید بر امال
نیاز در  فوق با استفاده از کتاب فارسی به عنوان پیش        هاي  در شروع هر درس از مهارت      -2

.نظر گرفته شود
.باشـد نیاز تسلط بر مهارت تایپ و کار با اینترنت و رایانه می           پیشهاي  از دیگر مهارت  -3
.شودبا اینترنت باید در نظر گرفتهمنظور قسمتی تحت عنوان آموزش تایپ و کاربدین

راهنمايفارسی بر اساس الگويیادگیري اماليدر برنامهها ویژگی هدف-2-2
درسی جهت انتخاب اهداف باید از سه منبـع نیازهـاي جامعـه، نیازهـاي                يطراحان برنامه 

رعایـت اصـول و     درسـی بـا اسـتفاده از نظـرات متخصـصان و            ياهداف برنامه یادگیرندگان و 
يبا توجه به مطالب ذکر شـده در طراحـی برنامـه     ).1387سراجی،  (نداستفاده نمای ها  استاندارد

يعـالوه اهـداف برنامـه    هب.فارسی دبستان، هر سه منبع باید در نظر گرفته شود          يیادگیري امال 
درسی ملی شامل موارد زیـر انتخـاب   يیادگیري الکترونیکی امال باید در راستاي اهداف برنامه       

:گردد
در راسـتاي تحقـق     فارسـی دبـستان،    يیادگیري امال  يزشی برنامه طراحی آمو :هدف کلی 
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وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ایجاد توانایی یادگیري صـحیح            يشدهتعییناهداف آموزشی 
و آمـوزان دانشزبان فارسی و تشخیص اشکاالت امالیی هاي  و جمله ها  صورت نوشتاري کلمه  

.رفع آنان
، آموزاندانشدقت و تمرکز هاي  ر راستاي تقویت مهارت   طراحی برنامه د  : فرعیهاي  هدف

حرکتـی در   هـاي   تقویـت مهـارت   شـنیداري، هـاي   دیداري، تقویت مهارت  هاي  تقویت مهارت 
.اجتماعی و خود راهبريهاي مهارتتقویت ،دبستانآموزاندانشنویسی مهارت امال

کترونیکی امالیادگیري اليویژگی عنصر محتوا در الگوي راهنما برنامه-3-2
فارسـی بایـد بـر اسـاس         يیادگیري الکترونیکـی امـال     يطراحی و انتخاب محتواي برنامه    

اجتماعی، از جملـه تناسـب بـا فرهنـگ،          هاي  یی چون تناسب محتوا با عوامل و ارزش       هامالك
ملـی و علمـی، مـسائل و ارتباطـات       يپیشرفت علوم و تکنولوژي، مـسائل و نیازهـاي جامعـه          

یـادگیري و رشـدي     هـاي   ها، استعدادها، نیازها، سطوح و سبک     ب محتوا با ویژگی   جهانی، تناس 
این اساس، محتوا   بر. درسی باشد  يو اهداف برنامه  ها  تناسب محتوا با قانونمندي   یادگیرندگان،

:گردددرسی ملی با استفاده از منابع زیر پیشنهاد میيدر این پژوهش با توجه به اهداف برنامه
ـ       کتاب بخ  - عنـوان محتـواي اصـلی در راسـتاي اهـداف           هوانیم و بنویسیم مقطع دبـستان ب
.درسی ملیيبرنامه
آموزشـی جهـت   نیاز و منـابع کمـک  عنوان پیشهقبل بهاي بنویسیم سال کتاب بخوانیم و  -

.دستیابی به اهداف فرعی برنامه
يادگیري امـال  ی يیادگیري در الگوي پیشنهادي برنامه     -و فنون یاددهی  ها  شیوه-4-2

فارسی 
مجـازي و زبـان آمـوزي،    هـاي   یادگیري در محیط   -و فنون مرسوم یاددهی   ها  از میان شیوه  

: باشدو فنون زیر مناسب میها استفاده از شیوه
اي، صـحیح  مختلفی نظیر چند گزینههاي  تمرین آموزشی در این برنامه به شیوه      . تمرین-1

نویـسی،  ت انـشایی، نوشـتن امـال در قالـب جملـه           االؤو غلط، کـشیدنی، انـداختنی، طـرح سـ         
حـل جـدول، مـسابقه و پـازل در     گیري از متن امال، امال تستی،     نویسی، غلط نویسی و متن  کلمه

. باشدمحور قابل استفاده میمحور و کلمهسطوح مختلف در قالب جمله
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تدایی استفاده یاددهی و یادگیري در مقطع اب  هاي  ترین روش از مهم : آموزشیهاي  بازي-2
سنی کودك در این دوره تناسـب داشـته باشـد           هاي  باشد که با ویژگی   آموزشی می هاي  از بازي 

جـدول،  تعـاملی چـون حـل   هاي بر همین اساس در این طرح استفاده از بازي        ). 1378زندي،(
گیري، شـامل بـازي امـال       غلط. جور کردنی، کشیدنی و انداختن    هاي  پازل، معما، چیستان، بازي   

صورت فردي و گروهی جهـت      هامال مشارکتی، ب  گیري، آموزش امال تصویري،   تستی، امال غلط  
.گرددرسیدن به اهداف آموزشی پیشنهاد می

فارسی يیادگیري الکترونیکی اماليعنصر ارزشیابی در الگوي پیشنهادي برنامه-5-2
اي، چنـد گزینـه   هـاي   مونمدیریت یادگیري، ارزشیابی با استفاده از آز      هاي  در اغلب سامانه  

هـاي  و یادداشـت  هـا   پژوهـشی، کارپوشـه   هـاي   موردي، پروژه  يمطالعهص و غ، جور کردنی،    
سـراجی، (پـذیرد سـطوح بـاالتر در یادگیرنـدگان انجـام مـی          هاي  روزانه براي پرورش مهارت   

تـرین راهبردهـاي ارزشـیابی شـامل        تحت وب امال، مناسـب     ياین اساس در برنامه   بر.)1387
جـورکردنی،  هـاي   انـشایی، آزمـون   هـاي   ص و غ، آزمون   هاي  اي، آزمون چند گزینه هاي  آزمون

تمرینـی، خـود ارزشـیابی، ارزشـیابی        هاي  کشیدن و انداختن، حل جدول، مسابقه، پازل، آزمون       
.باشدمیها ها، ارزشیابی توسط همکالسیدر فعالیتآموزاندانشمیزان مشارکت 

گیرينتیجهبحث و
یــادگیري الکترونیکــی يتحقیــق نــشان داد کــه جهــت طراحــی یــک برنامــه هــاي افتــهی

بـر . باشـد اولین اقـدام طـراح آموزشـی، انتخـاب یـک الگـوي طراحـی مناسـب مـی                  مطلوب،
ــن اســاس، طراحــی الگــو  ــهيای ــر يبرنام ــال ب ــادگیري ام ــهی ــتون  يپای طراحــی الگــو وس

ــذیرفت  ــورت پ ــی، عنــ     . ص ــی آموزش ــر طراح ــامل عناص ــو ش ــن الگ ــامل  صرای ــه ش ارائ
بـه منظـور   . باشـد هـاي ظـاهري وب سـایت و عناصـر فنـی، پـشتیبانی و ارتبـاطی مـی              ویژگی

یــادگیري الکترونیکــی امــال هــر کــدام از ایــن عناصــر بایــد داراي يطراحــی مناســب برنامــه
تــا طراحــی مناســب صــورت اشــدخاصــی بــر اســاس اصــول و اســتانداردها بهــاي گــیژوی

عنــصر طراحــی و ارائــه هــاين پــژوهش بــه بررســی ویژگــیبــر ایــن اســاس در ایــ. پــذیرد
:دست آمدهزیر بهاي پرداخته شد و یافته
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روح، بــاهــاي رنگارنــگ، شــاد، اســتفاده از شخــصیت   اســتفاده از طراحــی ســاده،  
بــزرگ و ســخنگو، تــصاویري بــه منظــور تقویــت هویــت ملــی، اســتفاده از  هــاي پویانمــایی

ــر   ــومی از نکــات ضــروري در ام ــصاویر ب ــستان اســت طراحــی وبت ــر. ســایت مقطــع دب ب
هـاي  اسـتفاده ازرنـگ   تحقیـق در انتخـاب عنـصر رنـگ تناسـب بـا محتـوا و               هاي  اساس یافته 

و مـدت زمـان طـوالنی    گـردد مـی آمـوزان دانـش روشـن و زنـده موجـب جلـب توجـه         شاد،
اســتفاده از رنــگ صــورتی، آبــی روشــن، ســبز بــراي آمــوزش .داردرا نگــه مــینتوجــه آنــا

کیـد بـر صـحت      أاسـتفاده از صـوت بـا ت       .باشـد کودکـان مناسـب مـی      يشعري در امـال   متون  
ــر     ــادر، امکــان تغیی ــداعی صــداي م ــه جهــت ت ــده و اســتفاده از صــداي خــانم ب تلفــظ گوین

آمـوز از دیگـر نکـات ضـروري در طراحـی برنامـه         صداي گوینده متناسـب بـا صـداي دانـش         
هــا و عــدم کــاربرد فونــتکــودك واســتفاده از فونــت ترافیــک و فونــت کتــاب و .باشــدمــی

یــادگیري امــال جهــت تناســب بــا کودکــان مقطــع يقلــم ریــز و تیــره در مــتن اصــلی برنامــه
.گردددبستان توصیه می

يدیگــر عنــصر الگــوي منتخــب عنــصر طراحــی آموزشــی اســت کــه خــود داراي اجــزا
ــیش  ــه شناســایی پ ــوا، روش متعــددي از جمل ــا، انتخــاب اهــداف، محت ــاي نیازه ــاددهه -یی

نیـاز امـال    پـیش هـاي   تحقیـق مهـارت   هـاي   بـر اسـاس یافتـه     . باشـد ارزشـیابی مـی    و یادگیري
دیـداري و تمیـز دیـداري، رشـد     هـاي  دقـت و توجـه، رشـد مهـارت    هـاي  شامل رشد مهارت  

؛باشــدحرکتــی در امــال مــیهــاي شــنیداري و تمیــز شــنیداري و رشــد مهــارتهــاي مهــارت
فـوق در آغـاز     هـاي   هـایی جهـت سـنجش مهـارت       مـون منظور در طراحی برنامه بایـد آز      بدین

. تحت وب در نظر گرفته شوديورود به برنامه
فارســی دبــستان يیــادگیري امــاليتحقیــق اهــداف در برنامــههــاي بــا توجــه بــه یافتــه

وزارت آمــوزش و پــرورش شــامل ایجــاد يشــدهبایــد در راســتاي اهــداف آموزشــی تعیــین
ــت    ــورت نوش ــحیح ص ــادگیري ص ــایی ی ــهتوان ــا اري کلم ــهه ــاي و جمل ــی و  ه ــان فارس زب

ـ .هـا باشـد   تشخیص اشکاالت امالي آنـان و رفـع آن         عـالوه انتخـاب محتـوا بایـد متناسـب          هب
ــا ارزش ــاي ب ــوژي،     ه ــوم و تکنول ــشرفت عل ــگ، پی ــا فرهن ــب ب ــه تناس ــاعی، از جمل اجتم

ــه   ــاي جامع ــسائل و نیازه ــانی،   يم ــات جه ــسائل و ارتباط ــی، م ــی و علم ــا  مل ــب ب تناس
و اهــداف هــا تناســب محتــوا بــا قانونمنــديهــا، اســتعدادها، نیازهــاي یادگیرنــدگان،ویژگــی
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و هــا از میـان شــیوه .مطابقــت دارد) 1378(ســراجیهـاي  برنامـه درســی باشــد، کـه بــا یافتــه  
ــاددهی  ــون مرســوم ی ــادگیري در محــیط-فن ــاي ی ــتفاده از شــیوه ه ــرین و يمجــازي، اس تم

ــرار  ــیوهوتک ــازييش ــاي ب ــی دره ــستان،    آموزش ــا، چی ــازل، معم ــدول، پ ــل ج ــب ح قال
گیـري پیـشنهاد    بـازي امـال تـستی، امـال غلـط         ،جـور کردنـی، کـشیدنی و انـداختن        هاي  بازي
زیــر از هــاي افــزارو نــرمهــا انجــام پذیرفتــه در ســایتهــاي بــر اســاس بررســی.گــرددمــی
:تآموزشی شامل استفاده از تصاویر در آموزش لغات استفاده گردیده اسهاي بازي

www.learning planet.com
www.Toolsforeducators.com
www.Salamzaban.com

و) 1383(زرگـر و ضـرابیان  يگـو افـزار دیکتـه  اول دبستان و نرميگوافزار دیکتهدر نرم
Abcsoftware, Alphabet k18استفاده گردیده استختن از بازي امالیی کشیدن و اندا.

ــو،   ــر الگ ــصر از عناص ــرین عن ــی  آخ ــیابی م ــصر ارزش ــدعن ــوي   .باش ــاس الگ ــر اس ب
یــادگیري امــال شــامل يتــرین راهبردهــاي ارزشــیابی در طراحــی برنامــهپیــشنهادي، مناســب

ــون ــاي آزم ــده ــهچن ــونگزین ــاي اي، آزم ــونه ــاي ص و غ، آزم ــون ه ــشایی، آزم ــاي ان ه
ــداخت   ــشیدن و ان ــورکردنی، ک ــون   ج ــازل، آزم ــسابقه، پ ــدول، م ــل ج ــاي ن، ح ــی، ه تمرین

هــا، ارزشــیابی میــزان مــشارکت بررســی میــزان مــشارکت در انجــام فعالیــت خودارزشــیابی،
در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف         هـا هـا، ارزشـیابی توسـط همکالسـی       در فعالیـت   آموزاندانش

.باشدمنطبق می)1387(سراجیهاي که با یافتهباشدتحقیق می
هــاي ابزارهــا و روشفنــاوري اطالعــات و ارتباطــات،  يجــا کــه بــا توســعه   از آن

یــادگیري دســتخوش تحــول گردیــده اســت، مــا نیــز همگــام بــا انقــالب آموزشــی در جهــان 
بـا  . باشـیم مناسـب بـا آن مـی   هـاي  یـادگیري و طراحـی برنامـه   هـاي  نیازمند بازبینی در برنامـه   

ــش وب   ــت نق ــه اهمی ــه ب ــایتتوج ــاي س ــ ه ــی در ی ــصیلی  آموزش ــشرفت تح ادگیري و پی
ــش ــوزاندان ــه آم ــت برنام ــین اهمی ــاي ، همچن ــاعه ه ــت وب در اش ــگ ويتح ــان فرهن زب
زبـان فارسـی بـا اســتفاده از    يمـا ایرانیـان اسـت کـه در حفـظ و توسـعه      ي، وظیفـه هـا ملـت 

ــی   ــل فارس ــایر مل ــان س ــوژي در می ــن تکنول ــیمای ــان بکوش ــدوین  . زب ــی و ت ــابراین طراح بن
رعایــت اصــول و اســتانداردها یکــی از راهکارهــاي ضــروري  امــال بــاتحــت وب يبرنامــه

جـا کـه در ایـن پـژوهش سـعی گردیـده تـا               از آن . باشـد جهت دستیابی به اهداف نامبرده مـی      
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ــول و ــتاندارداص ــاي اس ــی وب ه ــر در طراح ــیه    عناص ــردد، توص ــدوین گ ــال ت ــایت ام س
سـطح مـدارس اجـرا    درفارسـی سـاخته شـده و    يسـایت امـال   گردد بـر ایـن اسـاس وب       می

طراحــی شــده يبــا اســتفاده از برنامــهآمــوزاندانــشيیــادگیري امــاليگردیــده و از نحــوه
. گرددسنجی اعتبار
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