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  مقدمه
 -اي كمك آموزشي در فرايند ياددهي بايد اذعان داشت كه موفقيت رايانه، به عنوان وسيله

يادگيري، بر ساختارهاي آموزشي تأثيرگذارده و موجب توسعه و پديداري انـواع گونـاگوني از   
افزارهـا را افـزايش داده    كاربرد نرموانگهي، دسترسي به اينترنت و شبكه، . است افزارها شده نرم

افزارهـا   و افق نويني را فراروي فرايند آموزش نهاده و در نتيجه، نياز روزافزون به استفاده از نرم
افـزار آموزشـي بايـد از     بنابراين، هر نـرم . شود در شيوه آموزشي نوين بيش از پيش احساس مي

ا توجه به اين كـه نظريـات گونـاگوني در    نظر كمي وكيفي پاسخگوي نيازهاي كاربر باشد اما ب
هاي  ايم تا در چارچوب اين مقاله رهگزين افزار با كيفيت وجود دارد، كوشيده ارائه هر نرم ةزمين

افزارهاي آموزشـي زبـان ارائـه     به منظور توليد و ارزيابي نرم) شكل، محتوا وفن(كلي و اساسي 
سـاختار  : اند  ختار متفاوت، ولي وابسته به همافزار آموزشي زبان متشكل از دو سا هر نرم. شوند

، )اي هـاي رايانـه   تكنيك(هاي آموزشي و ساختار فني  استوار بر نظريه) شكل و محتوا(آموزشي 
افـزار آموزشـي بايـد مـد نظـر       هاي انفورماتيكي كه در توليد و ارزيابي هر نرم مبتني بر فناوري

افـزار در دو   يك نرم ةوليه مورد نظر توليدكنندهاي ا ارزيابي). 15-1996،10سديك، (قرارگيرند 
افـزار كـه بـه سـوي      يشـرفت نـرم  پتواند انجام گيرد، ارزيابي در طول روند توليـد و   مرحله مي

افزار كـه هـدف آن    نرم ةشود و دوم، ارزيابي بعد از عرض كننده سوق داده مي نيازهاي آني توليد
هـاي خـاص، رونـد     گيري از معيار رزيابي، بهرهدر هر دو نوع ا. برآوردن نيازهاي كاربران است

محصولي با كيفيت تسـريع خواهـد كـرده بنـابراين همـواره حضـور        ةافزار را در ارائ توليد نرم
  .اند معيارهايي كه روند ارزيابي كارآمد را ممكن سازند، ضروري

: تافزارهـاي آموزشـي در نظرگرفـ    نـرم  ةتوان دو نوع معيار را در روند عرض بطوركلي مي
گيرند و معيارهاي خـاص   افزارهايند قرار مي كلي و مشترك كه مبناي تمام نرم معيارهاي اساسي
اي  يچيـده پشناخت و بكارگيري ايـن معيارهـا، رونـد بسـيار     . افزار متفاوتند كه بسته به نوع نرم

شـود   رداختهپافزارهاي آموزشي زبان  دارند كه ابتدا بايد به معيارهاي اساسي كلي و مشترك نرم
  .ويژه معيارهاي خاص هموار شوده تا زمينه، براي مطالعات بعدي و ب

افـزار   و ارزيابي چند نـرم  آن با يكديگر ةافزارها و مقايس مطالعه جداول ارزيابي متنوع نرم
هـاي اساسـي و مشـتركي كـه هـر       آموزشي زبان موجود اين امكان را فراهم ساخت تا رهگزين

اسـخگوي نيازهـاي كـاربران باشـد، تحـت دو      پن بايد دارا بوده تـا  افزار آموزشي كارآمد زبا نرم
ايـن دو  . گيرند مورد بررسي قرار) اي هاي رايانه تكنيك(و فني ) محتوا شكل و(آموزشي : معيار

 ةسـازند تـا اطالعـات الزم در زمينـ     اي تحليلي اين فرصـت را ميسـر مـي   معيار به عنوان وسيله
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كننـده و امكـان ارزيـابي و انتخـاب را بـه       ي زبان را به توليدافزار آموزش يك نرم ةچگونگي ارائ
افـزار   بنابراين، جدول ارزيابي ارائه شده در اين مقاله، بر اساس تحليل چند نـرم . كاربران بدهند

در ابتدا به بررسي و تحليل ابعاد آموزشي و سپس به بررسـي ابعـاد   . آموزشي زبان استوار است
  .شود ميرداخته پفني و انفورماتيكي 

  افزار نرم ةدر روند ارائ) شكل ومحتوا(نقش ابعاد آموزشي . 1
گيـري   شـكل   شـوند كـه   افزار محسوب مي افزار مهمترين ويژگي نرم ابعاد آموزشي هر نرم

افـزار را   ثير قرار داده و در نتيجـه، هـدف توليـد نـرم    أساختار و چگونگي كاركرد آن را تحت ت
 ةهـا در دهـ   رفتارگرايي و با ظهـور رايانـه   ةاساس نظري فزارها برا اولين گونه نرم. كند توجيه مي
يشرفت پهاي آموزشي گوناگون و همچنين  يدايش نظريهپا به عرصه آموزش گذاشتند و پ 1970
). 25، 1991السي،(افزارهاي آموزشي متنوع دانست يدايش نرمپها را بايد عوامل اصلي در رايانه
هـاي  آمـدن خـانواده   اي متفاوت باعث به وجودرايانه از فناوري هاي نظري متنوع و استفادهايهپ

اي كـه در حـال حاضـر بـيش از ده گونـه      اند، به گونـه  افزارهاي آموزشي شدهگوناگوني از نرم
اول بـه بررسـي و    ةبنـابراين، در مرحلـ  . آموزش زبان موجود است ةافزاري در زمين مختلف نرم

  .دازيمپر افزار مي تحليل ابعاد آموزشي نرم

 افزار تعيين و تعريف اهداف آموزشي نرم. 1-1

افزار شامل تعريفي است كه از مشخصات و اهـداف مـورد    بعد اساسي در ارزيابي هر نرم
هاي  افزار چه توانايي هدف به اين مفهوم است كه استفاده از نرم. شود نظر نرم افزار برداشت مي

افزار بايد دقيق و روشن در نوع  بنابراين، اهداف نرم ).45، 1999بليه، (دهد  را به كاربر ارائه مي
ساختار، كاركرد و طبيعت در نظر گرفته شده، تعريف شوند تا به نيازهاي گروه آموزشي مـورد  

هاي آموزشي بايد بر اساس معيـار تناسـب بـا نيازهـاي كـاربر،       بنابراين، هدف. اسخ دهندپنظر 
يش ببـرد و  پهاي در نظر گرفته  زار را به سمت هدفاف كه اين معيار، ساختار نرم سنجيده شوند

. مسير رسيدن به اهداف مورد نظر قرار دهـد  افزار، كاربر را در هاي ارائه شده توسط نرم فعاليت
كـاربر   وري آموزشي را فـراهم و  هدف آموزشي كه بايد دقيق و واضح باشد امكان ارزيابي بهره

هاي تعريـف شـده و    هدف. شودبه چه مسيري هدايت مي داند مي سازد، چرا كه تر ميرا با انگيزه
    هاي گـروه آموزشـي مـورد نظـر، موجـب سـازماندهي منطقـي محتـواي          دقيق مبتني بر ويژگي

بايـد توجـه داشـت    . نماينديشرفتي مستمر در آموزش حاصل ميپشوند و در نتيجه  افزار مي نرم
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و جنبـي گونـاگوني داشـته باشـد كـه بـه        تواند اهداف نهايي افزار آموزشي زبان مي كه يك نرم
افـزار   اهـداف نـرم  . شـوند  توليدكننده به منظور برآوردن نيازهاي كاربر در نظر گرفته مـي  ةوسيل

  .نوشتاري باشند -توانند به ترتيب شامل درك يا توليد گفتاري آموزشي زبان مي

  افزار انتخاب روش آموزشي متناسب نرم. 2-1

نظر، بايد راه رسيدن به اين اهداف را مشخص كرد كه روش س از انتخاب اهداف مورد پ
هـر نظريـه،   . ردازدپ به ايـن موضـوع مـي   ) يادگيري -ياددهي(آموزشي يا چگونه آموزش دادن 

  هـا قـرار    افـزار  اي از نـرم  دهد كه اين روش، مبناي گونـه  روش آموزشي خاص خود را ارائه مي
رفتـه در   ها با يكديگر از نوع روش آموزشي بكار رافزا هاي اصلي نرم گيرد كه يكي از تفاوت مي

هاي ارائه شده، تأييد يـادگيري و   روش آموزش به چگونگي كسب شناخت. گيرد آنها نشأت مي
روش آموزش هماهنگ با اهـداف مـورد   ). 86، 1983جي، ( پردازد يم يريادگيكشف از طريق 
  افزاري بـر اسـاس روشـي بـه ارائـه       نرمبنابراين، هرگونه . شود كننده تعيين مي نظر، توسط توليد

بطـور كلـي،   . توان روشي را بر روشي ديگر برتر دانست و نمي ردازدپها و اطالعات مي شناخت
در بكـارگيري روش آموزشـي مناسـب     توانـد  آنچه مـي هر روشي داراي مزايا و معايبي است و 
بنابراين، در . د نظراستهاي يادگيري گروه آموزشي مور توليدكننده را ياري كند، شناخت روش

شود، چـرا   افزار آموزشي زبان، روش آموزشي مورد استفاده، معيار مهمي تلقي مي توليد يك نرم
گـرفتن   در نظـر . يي مطلوب را بـه همـراه دارد  آگروه آموزشي، كار كه روش يادگيري منطبق بر

كـاربر را  روش آموزشي متناسب بـا روش يـادگيري، آمـوزش و فراگيـري را آسـان و انگيـزه       
  .نمايد افزايش داده و بطور كلي فرايند آموزش را تسهيل مي

گيرد، روش آموزشي متناسب و  اي مورد توجه قرار اساسي كه بايد در آموزش رايانه ةنكت
افزار آموزشـي   رفته در هر نرم روش آموزشي بكار. نظر است مد براي گروه آموزشي موردآكار

آنها را تعيين  ةها و چگونگي چيدن و ارائ رد كه نوع شناختزبان بر مبناي نظري خاصي قرار دا
   هـاي آموزشـي متفـاوت شـكل      هـا و روش  افزارهاي گوناگون با هـدف  كند و در نتيجه، نرم مي
افـزار بـا    افزار آموزشي، الزم است تا روش آموزشي مـد نظـر نـرم    در ارزيابي هر نرم. گيرند مي

افزار مشخص  مدي روش آموزشي نرمآد تا ميزان كارروش يادگيري گروه مورد نظر مقايسه شو
افزارهـاي آمـوزش زبـان توليـد      هاي آموزشي بكار رفتـه در نـرم   به عنوان مثال، روش. شود مي

بنـابراين،  . هاينـد  اين نظام ةخارج، بيشتر بر ساختارهاي آموزشي اين كشورها استوار بوده و ويژ
آموز ايراني كه در نظام آموزشـي   دگيري زبانتواند متناسب با روش يا چنين روش آموزشي نمي
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هاي يادگيري براي همگان يكسان اسـت، امـا    ايهپبايد توجه داشت كه . دارد، باشد متفاوتي قرار
كارايي فراينـد يـادگيري را كـاهش    ...) فرهنگي، استعدادي و امكاناتي(هاي متفاوت  اين ويژگي

هـا بـراي گـروه آموزشـي      نظر گرفتن اين ويژگيداده و بهترين راه در باال بردن اين كارآيي در 
  .باشد مورد نظر مي

  افزار تعيين گروه آموزشي مورد نظر نرم. 3-1

افزار آموزشي زبان نقـش اساسـي دارد جامعـه يـا      معيار آموزشي ديگري كه در توليد نرم
و سـطح، روش آموزشـي    ةگروه مورد نظر، تعيين كنند. افزار است گروه آموزشي مورد نظر نرم

اسخگوي نيازهاي اين گروه باشـد و بـراي آن كـه    پافزار بايد  افزار است، چرا كه نرم اهداف نرم
سـن، تعـداد و وضـعيت گـروه     : هايي از قبيـل  اين نيازها را برآورده كند، بايسته است تا ويژگي

سن كـاربر  ). 57-45، 1989برون، (گيرند  آموزشي مورد نظر توسط توليدكننده مورد توجه قرار
افـزار را تحـت    افزار آموزشي زبان، عامل مهمي است كه كل ساختار و روش آموزشـي نـرم   رمن

افـزاري كـه بـراي آمـوزش زبـان بـه كودكـان در نظـر          به عنوان مثـال، نـرم  . دهد تأثير قرار مي
طلبد كه در نتيجه ايـن اطالعـات زبـاني     شده، روش آموزشي خاص اين گروه سني را مي گرفته

  .اسخگوي نياز گروه سني بزرگسال نيستپستداللي ندارند بنابراين، ارائه شده، شكل ا
افزار است كه تعداد كاربر بايـد   ويژگي ديگري كه بايد به آن توجه داشت، تعداد كاربر نرم

توليد شده  ةافزاري كه براي استفاده در شبك به عنوان مثال، نرم. كننده مشخص شود توسط توليد
 ةافـزار بـراي اسـتفاد    بنابراين، بايد مشخص كرد كه نرم. موزي را نداردالزم براي خودآ هاي قابليت

. اي در نظر گرفته شـده اسـت   فردي، گروه كوچك دو يا سه نفره، يك كالس يا بصورت شبكه
افزار در راستاي نيازهاي گـروه   افزار است بدين معني كه نرم آخرين ويژگي، وضعيت كاربر نرم
افـزاري   نـرم . صورت خودآموز يا غيره در نظر گرفته شده استه آموزشي بومي يا غيربومي و ب

كه در راستاي نيازهاي كاربر بومي توليد شده مبتني بر روش آموزشي و فرهنگ كاربر اسـت و  
هـاي گـروه آموزشـي مـورد نظـر، محـيط و        تمام اين ويژگي. اسخگوي كاربر غيربومي نيستپ

  .دهند بان را تحت تأثير خود قرار ميافزار آموزشي ز هاي نرم شرايط استفاده، قابليت
افزار آموزشي زبـان دارد، موضـوع فرهنـگ     ثري در توليد نرمؤاز ديگر مباحثي كه نقش م

بعد اجتماعي و فرهنگي جزيي جداناپذير از آموزش زبان است كه شـامل  . گروه آموزشي است
زيباشـناختي   هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، قومي، سياسـي، اقتصـادي، مـذهبي و    تمام ويژگي

افـزار آموزشـي    گرفتن اين نكـات، هـر نـرم    با در نظر). 59، 1990لوبالن،(گروه آموزشي است 
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هاي فرهنگـي را مـورد توجـه قـرار دهـد، چـرا كـه عـدم توجـه و           زبان، بايد تمام اين ويژگي
نتيجـه،  هاي منفي يا عدم فهم صحيح منجر خواهدشد و در  ها به برداشت بكارگيري  اين ويژگي

ـان،  اين تأثيرات منفي در نرم. شود ند آموزش دچار اختالل ميرو نمـود    علـت  بـدين  افزارهاي آموزشي زب
هـاي زبـاني منحصـر نبـوده و توانـايي       كه، فراگيري يك زبان به كسب شـناخت  يابند مي بيشتري

گردد كه اين توانايي از شناخت خصوصيات فرهنگـي   ها را نيز شامل مي بكارگيري اين شناخت
هـايي چـون سـن،     افزار آموزشي كه ويژگـي  طبق آنچه گفته شد، كارآيي نرم بر. گيرد مي نشأت

هاي فرهنگي گروه آموزشي را درنظر گرفته از نظـر كيفيـت آموزشـي     تعداد، وضعيت و ويژگي
  .گيرد در حد مطلوبي قرار مي

  افزار رابطه زمان با منحني آموزشي نرم. 4-1

زش، از ديگر عواملي اسـت كـه رونـد آمـوزش را     مدت زمان اختصاص داده شده به آمو
ها نيز مدت زمان مورد نياز، موضوع بسـياري از   افزار مي دهد، تا آنجا كه در نرم تحت تأثير قرار

مـد  آمدت زمـان مفيـد و كار  . گرفته شده است هاي متنوعي در نظر تحقيقات بوده و مدت زمان
، 1989اوتمـان،  (زده تا بيسـت دقيقـه اسـت    انپافزار، بين  براي يك جلسه آموزشي از طريق نرم

گيـرد، بسـتگي    به شرايط محيطي كه در آن آموزش انجام مـي  مدت زمان مورد نياز طبيعتاً). 84
برخـي از   در. دارد اما بايسته اسـت در زمينـه كـارآيي مفيـدتر از حـد مشخصـي فراتـر نـرود        

اسـخگويي بـه   پيش سـرعت  افزارهاي آموزشي زبان، زمان بـه داليـل آموزشـي، ماننـد افـزا      نرم
افزار بايد پاسخگوي مدت زمان مـورد   بنابراين، نرم. ها، از اهميت بااليي برخوردار است فعاليت

افـزار آموزشـي، زمـان رابطـه      كـه در يـك نـرم     ها باشد چرا نياز براي يادگيري و انجام فعاليت
زمان يادگيري  مدت ةمنحني آموزشي حاصل رابط. برعكس و تنگاتنگ با منحني آموزشي است

). 29بليـه  . (افـزار اسـت   هاي ارائـه شـده توسـط نـرم     افزار با توانايي انجام فعاليت از طريق نرم
آورد يـا زمـان زيـادي در اسـتفاده و      ها را فـراهم نمـي   انجام برخي فعاليت ةافزاري كه زمين نرم

كه از مدت زمان ميزان  در نتيجه، به هر. طلبد، داراي منحني آموزشي ضعيفي است يادگيري مي
افزار باالتر رفتـه و در ارزيـابي هـر     ها كاسته شود، منحني آموزشي نرم يادگيري و انجام فعاليت

منحنـي  . شـود  مـد محسـوب مـي   آافزار آموزشي، منحني آموزشي باال يك نكته مثبـت و كار  نرم
افزار نيز  نرم وري آموزشي با هم كنشي متقابل و كاربري آسان نيز ارتباط نزديك داشته و بر بهره

افزار وهمچنين هم كنشي آموزشـي متقابـل بـين     آسان از نرم ةچنان كه استفاد. گذارد مي  ثير أت
شوند چـرا   افزار مي افزار باعث سير صعودي منحني آموزشي نرم افزار و كاربر با نرم رايانه با نرم
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رتباط با كاربر را حفـظ  كه هم كنشي متقابل و كاربري آسان، شرايط يادگيري فعال را فراهم و ا
  .كند مي

  افزار نرم ةتعيين سامانه آموزشي باز يا بست. 5-1

، آموزشـي، بـه دو نـوع بـاز و بسـته      ةشكل ظاهري يا سـامان  افزارهاي آموزشي از نظر نرم
ساختار، روش آموزشي، نوع كـاركرد و كـارايي    شناسي شكلي، بر شوند، و اين نمونهتقسيم مي

افزارهايي كه سامانه آموزشي باز دارند اين امكان را بـه مـدرس يـا     نرم. ذاردگ ثير ميأافزار ت نرم
افـزار را تغييـر بدهنـد و بـر      دهند تا با توجه به نيازهاي خود، ساختار يا محتواي نـرم  كاربر مي

هاي گروه آموزشي مورد نظر  با توجه به ويژگي  شناخت ةاساس روش آموزشي متناسب، به ارائ
 ةبايد به اين نكته توجه داشت كه ميـزان بـاز بـودن سـامان    ). 64، 1990ومونيه، اوت ل(ردازند پب

هاي اقتصادي بسـتگي دارد   افزار آموزشي زبان به توليدكننده، نيازهاي كاربر و جنبه آموزشي نرم
تواند شامل تغيير در ساختار، محتوا، نـوع چيـدن محتـوا، تجهيـزات و عامـل       كه اين قابليت مي
افزارهـايي   در حالي كه نرم. باشد  -رود شمارميه كه مهمترين آن ب -ن عامل زنده انساني به عنوا
گونه تغيير و تحول در ساختار يا سازگاري محتـوا   اند امكان هيچ آموزشي بسته ةكه داراي سامان

افزارهاي آموزشي را آن گونـه   دهند و در نتيجه، اين نوع نرم را بر اساس سطح يا نياز كاربر نمي
ذكر اين نكته نيز الزم است كه هر نوع سامانه مزايـا و معـايبي دارد   . تند بايد استفاده كردكه هس

ثر باشـد، شـناخت   ؤتواند در انتخاب و بكـارگيري سـامانه آموزشـي مناسـب مـ      و آنچه كه مي
افزارهاي آموزشي زبان بايد به نوع سـامانه آموزشـي    بنابراين، در توليد نرم. نيازهاي كاربر است

  .توجه به نيازهاي كاربر توجه خاص داشت آن با

  افزار ارزشيابي آموزشي نرم. 6-1

هاي آمـوزش از طريـق رايانـه نسـبت بـه       افزار، يكي از برتري ارزشيابي كاربر بوسيله نرم
هـاي گـروه    گرفتن ويژگـي  هاي سنتي است، چرا كه اين نوع ارزشيابي، ضمن در نظر ارزشيابي

  كنـد بـه    كـاربر وارد مـي   از لحاظ رواني فشـار كمتـري بـر   آموزشي و نيز عدم حضور ممتحن 
افـزار تمـام    يشرفت خود آگـاه و مسـلط اسـت و نـرم    پاي كه آزمون شونده بر يادگيري و  گونه

يشـرفت خـود را زيـر نظـر     پ دهد تـا  مراحل ارزشيابي را ثبت كرده و اين امكان را به كاربر مي
  . داشته و خطاهاي خود را بر طرف كند

  :دهند افزارهاي آموزشي زبان دو نوع ارزشيابي را انجام مي رمبيشتر ن
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 ارزشيابي كيفي، )ارزشيابي كمي، ب) الف

افزار آموزشي زبان، بعـد از انجـام فعـاليتي     كمي بدين صورت است كه نرم ارزشيابي) الف
 ةدهـد و نمـر   اي را به شكل درصد براي هر فرد يا گروه آموزشي نمايش مي توسط كاربر، نمره

  .دهد يشرفت آموزشي را نشان ميپباال، 
افزار آموزشي زبان، شاخصي از سطح موفقيت يـا تخمينـي از    در ارزشيابي كيفي، نرم) ب

و بـه  » عالي، خوب، متوسـط يـا ضـعيف   «صورت ه ميزان كسب اهداف آموزشي مورد نظر را ب
يد با توجـه بـه اهـداف    ها با بررسي اين ارزشيابي). 95دومزيه (دهد هايي ارائه مي همراه توصيه

   بـه عنـوان مثـال، در    . هاي گروه آموزشي مـورد نظـر انجـام گيـرد     مورد نظر و همچنين ويژگي
افزار آموزشي زبان كه براي كودكان در نظر گرفته شده، بهتر است از ارزشيابي كيفي استفاده  نرم
اي  ، ارزشيابي وسيلهشود در اين نوع ارزشيابي كه به عنوان ارزشيابي تكويني محسوب مي. شود

ايـان يـك مقطـع خـاص     پيشرفت آموزشي را در طول فراينـد آمـوزش يـا در    پ است كه ميزان
سـازد و بـه    دهد و كاربر را از ميزان دستيابي به اهـداف آموزشـي مطلـع مـي     آموزشي نشان مي

 .برد عنوان بازخورد شخصي از آن بهره مي

  افزار اي در توليد نرم نقش فنون رايانه. 2
بدين معنـي  . افزار آموزشي داراي دو ماهيت متفاوت، ولي وابسته به يكديگر است نرم هر

توان اذعـان داشـت كـه فنـاوري      بنابراين، مي. باشند كه ابعاد آموزشي و انفورماتيكي مد نظر مي
بنـابراين،  . مدتر سـازد آتر و كار گرفته تا روند آموزش را سريع اي در خدمت آموزش قرار رايانه
اي توجـه   هاي رايانـه  افزار آموزشي زبان بايد به چگونگي به خدمت گرفتن فناوري يد نرمدر تول

ها بايد در خدمت اهداف آموزشـي و در   خاص داشت، چرا كه استفاده مشخص از اين فناوري
افـزار يعنـي    در بحث توليد و ارزيابي فني بايد به ارگونومي نـرم . زمينه تحقق اين امر مهم باشد

هـاي نمـايش و    سـازي صـفحه   بهبود: ثرند از قبيلؤدر كاهش مقدار خستگي كاربر معواملي كه 
افزار آموزشـي بـا ابعـاد     زيرا نرم). 32سديك (افزار توجه خاص مبذول داشت  فضاي كاري نرم

افـزار آموزشـي    يك نرم. آموزشي باال ولي ساختار ارگونوميكي نامتناسب، كارآيي مطلوب ندارد
توان نتيجه گرفت كه  ي شرايط مطلوب براي استفاده و مشاهده باشد و ميبايد از هر لحاظ دارا
سـاختار  . شـوند  محسوب مـي   مد و كاربري آسان، دو معيار كليدي ارگونوميآدو بعد، ارائه كار

اي، كـاربر بـه راحتـي از     اي طراحي شود كه بدون شناخت باالي رايانه گونه افزار بايد به فني نرم
افـزار و   نـرم   ارگونومي سعي در كاهش تالش ذهني كاربر در اسـتفاده از  . ندك افزار استفاده نرم
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بنابراين، بايد ابعاد فنـي وانفورمـاتيكي از   . هاي فكري كاربر دارد ريتمي متناسب با توانايي ةارائ
ذيري ساختاري، چگـونگي نمـايش صـفحه نمايشـگر     پ ساختارفني، كنترل ارتباط، انعطاف: قبيل

افـزار   اي مـورد نيـاز در توليـد و ارزيـابي نـرم      ي بكاررفته و تجهيزات رايانهها وگرافيسم، رنگ
  .آموزشي زبان، مدنظر قرارگرفته شوند

  افزار قالب ساختاري نرم. 1-2

شـود كـه بـه آن قالـب      افزار در چارچوب نوعي ساختار نمـايش داده مـي   محتواي هر نرم
نظام آموزشي، ) الف: ثير چهار عاملأحت تاين قالب ت. گردد افزار اطالق مي نرم) فرم(ساختاري 

بليـه،  (گيـرد   هاي كاربري، شكل مـي  روش) طراحي مدولي و د) شكل خطي يا منشعب، ج) ب
1999 ،72.(  

منظور از نظام آموزشي، همانطوري كـه در بخـش پيشـين توضـيح داده شـد، نظـام       ) الف
اي  كننده شي مورد نظر، عامل تعيينآموز ةبنابراين، نوع سامان. افزار است آموزشي باز يا بسته نرم
  . افزار آموزشي زبان است در ساختار فني نرم

ثيرگذار است، شكل خطي يـا  أافزار آموزشي ت عامل ديگري كه بر شكل ساختاري نرم) ب
   توضـيحات متناسـبي   هـا يـا خطاهـاي متعـدد و      درشكل منشعب، جواب. افزار است منشعب نرم

      هـاي مـرتبط مـورد نيـاز كـاربر هـدايت        هاي گوناگون به بخـش  و مسير شوند كه امكانات بيني مي يشپ
و در هـر بخـش از آن    اند افزار به يكديگر مرتبط ها در نرم به عنوان مثال، تمام فعاليت. گردند مي

اين شكل منشعب بر ميزان اسـتقالل فـردي كـاربر    . امكان بازگشت به صفحه اصلي وجود دارد
كيد دارد، در حالي كه شكل خطي يا صفحه به صـفحه، عـاري از ايـن    أار تافز در استفاده از نرم

  .شود افزار در نظر گرفته نمي هاي مختلف نرم ها است و در آن هيچ ارتباطي بين  بخش ويژگي
هاي  بخش(افزار آموزشي زبان بايد دارا باشد طراحي مدولي  عامل سومي كه قالب نرم) ج
شكل مدولي، فراواني منوها و زيـر   ةمشخص. اي آن است لهمستقل يا وابسته و سلس) تر كوچك

شـود و تـا انـدازه     افزار محسـوب مـي   منوهاست كه شاخص مهمي دركاربري آسان و غناي نرم
  .افزايد افزار مي ذيري و دقت نرمپ زيادي به انعطاف

به عنوان آخرين عامل، شـكل   )ورود، خروج و حركت(هاي كاربري يا دسترسي  روش) د
افـزار بايـد    هـاي ورود بـه نـرم    راه. دهـد  ثير قرار ميأافزار آموزشي زبان را تحت ت ي نرمساختار

اي كه كاربر با استفاده از كليد مشخصي يا موشواره، امكـان   ساده، سريع و واضح باشند، به گونه
باشـد   رافزار نيز بايد برقرا اين امكان درباره خروج از نرم. افزار را داشته باشد ورود سريع به نرم
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افـزار را   آموزشـي توسـط نـرم    ةهاي انجام شده در طول يك جلس افزار مسيرها و فعاليت و نرم
گذاري و تعيين كرده و از انجام مجدد  اين قابليت، فرايند آموزش را نشانه. ضبط و ذخيره سازد

ود و هـاي ور  افـزار بايـد راه   بدين سبب براي نرم. آورد هاي كاربر جلوگيري به عمل مي فعاليت
ثابتي را در نظر گرفت و استفاده از استانداردهاي مشخص، كاربري آسـان و   خروج مشخص و

قابل توجه اين عامل، قابليت جابجايي سريع بـه جلـو و عقـب     ةنكت. كنند مدي را ايجاد ميآكار
      هـاي در  اسـخ پافزار با نظام خطي بـراي اسـتفاده از اطالعـات ارائـه شـده يـا        رفتن در يك نرم

گـردد، در حـالي كـه در نظـام      هاي مهم تلقـي مـي   هصاالت قبلي، از مشخؤگرفته شده به س ظرن
  .كند مد را ايجاد ميآمنشعب، فراواني مسيرهاي كوتاه جابجايي سريع و كار

كنـد، امكـان اسـتفاده     ثر را به بهترين وجه رعايت ميؤكه اين چهار عامل م قالب ساختاري
افزار از حيـث   وري نرم آورد و بهره زار آموزشي زبان را فراهم مياف ربار از محتواي نرمپسريع و 

اي بايـد در   با اين توصيف، بكارگيري فنـاوري رايانـه  . يابد آموزشي افزايش مي ةفني و در نتيج
. راستاي كاربري آسان و سريع باشد تا بتوان آموزش نوين را از آموزش سـنتي متمـايز سـاخت   

شود و ساختار فنـي متناسـب، بـه     افزار مي استفاده بهينه از نرمكاربري آسان شامل فهم راحت و 
افزار آموزشي بايد بـا توجـه بـه اهـداف      هر نرم يقالب ساختار. شود كاربري مطلوب منتهي مي

  .موردنظر و همچنين برآورده ساختن نيازهاي گروه آموزشي مورد نظر طراحي و ارزيابي شود

 افزار كنترل ارتباط با نرم .2-2

 هـاي مختلـف    گونه كه در بخش پيشين توضيح داده شد، قالب سـاختاري بـر بخـش   همان
ايـن قابليـت،   . باشـد  افزار از آن موارد مي ثير گذار است كه كنترل ارتباط كاربر با نرمأافزار ت نرم

افزار آموزشي را در دست داشته باشد و اين توانـايي توسـط    سازد تا كنترل نرم كاربر را قادر مي
بدين منظور، وجود كاركردهايي كه اين كنتـرل را فـراهم   . افزار بايد فراهم شود ني نرمساختار ف

قابليـت  :  سازند، عبارتند از كاركردهاي ضروري كه اين كنترل را ميسر مي. باشد آورند، الزم مي
دادن، دسترسـي بـه    الي بـدون جـواب  ؤافزار، امكان گذشتن از س جابجايي سريع و آسان در نرم

االت در هـر زمــان، بازگشــت بــه عقـب و تغييــر جــواب، فراخــواني   ؤصــحيح ســ هــاي اسـخ پ
وجـود چنـين   . صـفحه نمـايش، منـوي كمـك وغيـره      پكاركردهايي چون فرهنگ لغـت، چـا  
افـزار اسـتفاده    دهند تا با توجه به نياز و ميل خـود از نـرم   كاركردهايي اين امكان را به كاربر مي

  ).115برويارد (كند 
ذيـر اسـت و بـدين    پ از طريق حق انتخاب از كاركردهاي مختلـف، امكـان  افزار  كنترل نرم
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كند چرا كه بر كاركردهاي موجود  افزار احساس نمي ترتيب، كاربر خود را اسير ساختار فني نرم
افزار را در طول فرايند آموزش به سـادگي حفـظ و ادامـه     كنترل كامل دارد و ارتباط خود با نرم

هاي فـردي، ضـرورتا    بعدي با توجه به ويژگي ةمانند گذر به صفح برخي از كاركردها. دهد مي
   سـازد تـا بـا توجـه بـه       افـزار، كـاربر را قـادر مـي     امكان كنترل نـرم . بايد در كنترل كاربر باشند

افزار آموزشي اسـتفاده كنـد و ايـن كنتـرل      هاي فردي خويش مانند ريتم يادگيري از نرم ويژگي
هـاي   دهد كـه يكـي از ويژگـي    ا به سمت فردي سازي سوق ميارتباط توسط كاربر، آموزش ر

  .شود آموزش از طريق رايانه محسوب مي

 افزار ذيري ساختار فني نرمپ انعطاف. 3-2

گـويي تمـام نيازهـاي آموزشـي و      اسـخ پافزارهاي موجود قـادر بـه    رسد كه نرم به نظر مي
افزارها بايد منطبـق   اين نوع نرم بنابراين، تحول و دگرگوني در. محتوايي مدرس و كاربر نيستند

آموزشي باز يا بسته در مـورد امكـان يـا عـدم      ةهمانگونه كه در سامان. با نيازهاي كاربران باشد
 ةافزار سخن به ميان آمد، مشخص شد كه تنها سـامان  امكان تغيير روش و محتواي آموزشي نرم

اسخ بـه نيازهـاي   پافزار را در راستاي  آموزشي باز، نرم ةسامان. آموزشي باز قابليت تغيير را دارد
ذيـري  پ سازد و قابليت انعطـاف  ذير ميپ محتوايي مدرس و كاربر نيز سازگار و تغيير  ساختاري و

افزارهاي آموزشي زبان با سامانه آموزشي باز قابليت دو نوع تغييـر را   نرم. نمايد فني را ايجاد مي
  : دارند
  رات گسترده،تغيي) تغييرات محدود و جزيي، ب) الف

هـا و   هـا، داده  تغييرات محدود و جزيي در چيـدن گزينـه  . تغييرات محدود و جزيي) الف
اين تغييرات با توجـه بـه نيازهـاي محـدود     . گيرند غيره صورت مي ارزش هر جواب صحيح و

  .نيست ذيرپ افزار آموزشي زبان تغيير  شوند و ساختار كلي و محتواي نرم كاربر اعمال مي
هـا   ها و شاخه سازي مجدد ساختار توالي تغييرات گسترده در مرتب. ت گستردهتغييرا) ب

افـزار   در اين حالت سـاختار و محتـواي نـرم   ). 103بليه (ذيرند پ يا اضافه كردن محتوا انجام مي
  .سازند آموزشي زبان تغييرات بيشتري را با توجه به نيازهاي كاربر ممكن مي

اسـخ بـه نيازهـاي    پ بايد در راستاي اهداف آموزشـي و ذيري در ساختار و محتوا پ انعطاف
افزار آموزشي زبان به دو روش  اين سازگارنمايي در نرم. بيني شود يشپكاربر توسط توليدكننده 

توسط خود كاربر كه با توجه به نوع نيـاز خـويش، تغييـرات محـدود يـا      ) الف: شود اعمال مي
يا شبكه كه توليدكننده با توجه بـه نيـاز كـاربر،    از طريق اينترنت ) دهد، ب گسترده را انجام مي
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بندد و امكان برآورده ساختن نيازهاي در حال تغييـر   تغييرات الزم يا به روزرساني را به كار مي
ذيري بـا  پافزار آموزشي زبان، ميزان انعطاف  در توليد و ارزيابي يك نرم. آورد كاربر را فراهم مي

  . است از اهميت بااليي برخوردارشده،  توجه به اهداف درنظر گرفته

  گرافيسم و پنجره نمايشچگونگي نمايش . 4-2

نمـايش آن   ةافزار آموزشي زبان به چگونگي ارائـه پنجـر   مد از نرمآبرداري مفيد و كار بهره
 افـزار را دريافـت    نمايش است كه كاربر محتـواي نـرم   ةبستگي دارد، چرا كه تنها از طريق پنجر

چگونگي تهيه و مرتبط ساختن عناصري كه بايد نمـايش داده شـوند، قـابليتي    بنابراين، . كند مي
افزارهاي آموزشي  نرم ةدر زمين. كند افزار ايفا مي است كه نقش اساسي در ساختار و محتواي نرم
  :باشد زبان دو نوع پنجره نمايش قابل بررسي مي

  نمايش با كاركرد خاص، ةپنجر) نمايش اصلي، ب ةپنجر) الف
هاي گونـاگون   اي است كه با بخش نمايش اصلي پنجره ةصفح. پنجره نمايش اصلي) الف

به عنوان ). 60سديك (كند  تواند بر روي بخش مورد نياز خود كار كه كاربر به طور جداگانه مي
هايي مانند نمايش تصوير، متن يا جعبه ابزار تشـكيل دهنـده پنجـره اصـلي وجـود       مثال، بخش

دهـد و رعايـت    ن متمركز شدن كاربر را بدون نياز به صفحه اصلي مينجره در هر بخش، امكاپ
هاي نمـايش و تركيـب    افزار، يكسان سازي پنجره اصلي در تمام نرم ةاصل تقسيم يكسان صفح

اند كه موجب كاربري آسان و  ها با توجه به فضاي صفحه اصلي از جمله عواملي متناسب بخش
اصلي بايـد بـه    ةبعد از نمايش پنجر. شوند زشي زبان ميافزار آمو زيبايي محيط آموزشي در نرم

  .چگونگي نمايش هر پنجره با كاركرد خاص آن توجه داشت
نمايش با كاركرد خاص بـه شـكلي از كـاركرد     ةپنجر. نمايش با كاركرد خاص ةپنجر) ب
شـود و بـه كـاربر امكـان      شود كه با منظوري ويژه براي هر بخش در نظر گرفتـه مـي   اطالق مي

صـورت مجـزا فـراهم    ه افزار را ب صدا، تصوير، متن و غيره در نرم: تفاده از اطالعاتي از قبيلاس
هاي نمايش و همچنين تناسب پنجره نمايش با گروه  يوستگي پنجرهپبنابراين، تعداد و . آورد مي

نمـايش، كـوچكترين واحـد     ةهـر پنجـر  . اند ثر در آموزش از طريق رايانهؤآموزشي از عوامل م
شود و كاربر به واسطه  افزار محسوب شده كه از طريق آن محتوا به كاربر ارائه مي ري نرمساختا

نمايش فراتر از يـك بـرگ كاغـذ     ةهر پنجر. دهد فعاليت خود اين محتوا را استفاده يا تغيير مي
بنـابراين، بكـارگيري برخـي    . گيـرد  كند و متن ارائه شده، شكلي گرافيكي به خود مـي  عمل مي
    زشي و فني، متن را به منبعي غنـي و مطلـوب بـراي خوانـدن و كنـد و كـاو تبـديل        نكات آمو
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افـزار، عـدم اسـتفاده از حالـت      بكارگيري شكل و كاركترهاي يكسان و كوچك در نرم. كند مي
هاي بلند و طوالني به منظور تسهيل در  رهيز از متنپايتاليك، عدم نمايش متن به شكل ستوني، 

مـد را  آهاي متناسب و مطلوب، نوعي گرافيسـم زيبـا و كار   يش متن با رنگخواندن سريع و نما
دهند نوع، تركيـب و   ثير قرار ميأشدت تحت ته از عواملي كه پنجره نمايش را ب. كنند ايجاد مي

  . رداختپهاست كه در ادامه به آن خواهيم  كاركرد رنگ

 افزار رفته در نرم هاي بكار رنگ. 5-2

ر زيباشـناختي و روانشـناختي، ارزش كـاربردي فراوانـي در فراينـد      ثيأها عالوه بر تـ  رنگ
شود، چـرا كـه رنـگ،     افزارهاي آموزشي زبان دوچندان مي آموزش دارند، و اين اهميت در نرم

افـزار را   هاي نمايش را از يكنواختي خارج كـرده و تركيـب رنـگ متناسـب، محـيط نـرم       پنجره
نوازد و در نتيجه محيطي زيبا با كـاربري   چشم را مي جذاب و با ايجاد تقابل بين قالب و محتوا

شوند و شناسايي و فهـم   ها باعث جلب توجه كاربر مي كلي رنگ بطور. آورد آسان را فراهم مي
اي  گيرند، بـه گونـه   تر از تصاوير سياه وسفيد صورت مي تر و آسان كاربر از تصاوير رنگي سريع
تر است، متمركـز سـازد و    را بر روي آنچه كه مهم كند تا توجه خود كه رنگ به كاربر كمك مي

هـاي نمـايش بـا تناسـب رنـگ در       بنابراين، پنجـره . اردپبسبرخي از جزئيات الزم را به حافظه 
هـا، در   بنابراين، در بكـارگيري رنـگ  . مدتر هستندآگيرند و كار معرض ديد بيشتر كاربر قرار مي

افـزار   تعداد رنگ بكار رفته در نـرم : توجه داشت بحث توليد يا ارزيابي فني، بايد به نكات زير 
آموزشي زبان نبايد از تعداد مشخصي تجاوز كند، چرا كه تنوع رنـگ زيـاد باعـث سـردرگمي     

براساس مطالعات انجام شده، كـاربر  . شود كاربر در شناسايي كاركردهاي مربوط به هر رنگ مي
بنابراين، بهتر است تنوع رنـگ در  . ردنج تا هفت رنگ را در هر پنجره نمايش داپتوانايي درك 

آبـي،   هايي چـون قرمـز و   استفاده همزمان از رنگ. هر صفحه نمايش بيش از چهار رنگ نباشد
از  رفته بايد كـامالً ر هاي بكا رنگ). 69دورت (شوند  توصيه نمي زرد و بنفش، زرد و سبز غالباً

  . هم قابل تفكيك باشند تا كاربر را دچار اشتباه نكنند
ها بايد به آنها توجه داشت، مفاهيم اجتمـاعي   ز موارد مهم ديگري كه در بكارگيري رنگا

ـ . هاست و فرهنگي رنگ ثير روانـي خاصـي   أزيرا، هر رنگ داراي معني، مفهوم، برداشت و نيز ت
نـوع رنـگ    ةهاي گروه آموزشي مورد نظر تعيـين كننـد   گروه آموزشي است و ويژگي براي هر
  .زار آموزشي زبان استاف رفته در نرم بكار
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  افزار اي مورد نياز نرم تجهيزات رايانه. 6-2

   اي خاصـي اسـت كـه امكـان اسـتفاده از       افزار براي اجرا، نيازمند تجهيـزات رايانـه   هر نرم
اي موجود بوده  افزار آموزشي زبان بايد با توجه به تجهيزات رايانه نرم. سازد افزار را آماده مي نرم

توليد كننده بايد به اين نكته توجه خاصي داشته باشـد،  . ران توليد قرار بگيردو در دسترس كارب
اي موجود در بازار و در دسترس كاربران هماهنگي  افزاري كه با تجهيزات رايانه نمايد زيرا، نرم

توليدكننـده   بنابراين، ترجيحاً. گيرد هاي آموزشي قرار نمي نداشته باشد، مورد استفاده تمام گروه
همچنين توليدكننده بايد اطالعاتي مانند . رايانه استفاده كند ةهاي فراوان در عرص د از فناوريباي
، هـارد  ةاي متناسب و مشخصات تجهيزات فني چـون حافظـ   راتور رايانهپنياز، ا مورد ردازشگرپ

روي جلد  يا بر گر و غيره را از طريق كاتولوگپ،كارت گرافيك و لوح فشرده خوان، چا)ديسك
بدين منظور، در نظر گرفتن تجهيزات در دسـترس كـاربر و   . دهد افزار در اختيار كاربر قرار نرم

افـزار   هاي كاري، امري ضروري است كه در توليـد و ارزيـابي نـرم    ها و توانايي همچنين قابليت
  .كنند آموزشي زبان نقش كليدي ايفا مي

  نتيجه
معيارهاي متنوع و زيادي وجود دارند و افزارهاي آموزشي زبان،  بدون ترديد، در توليد نرم

افـزار آموزشـي    يـك نـرم   ةارائ ةمعيارهاي آموزشي و فني اساسي در زمين ةهدف اين مقاله، ارائ
افزار آموزشـي زبـان را    زبان است، چرا كه معيارهاي ذكر شده اساس و چارچوب توليد هر نرم

مد در راستاي تحوالت آافزاري كار نرم ةها، عرض هدف از بكارگيري اين معيار. دهند تشكيل مي
افزار بايـد بـه    در روند توليد نرم. باشد گويي به نياز كاربران مي آموزشي در عصر حاضر و پاسخ

نيازهاي اساسي كاربران توجه شود و نيز رويكرد مطالب و نوع ارائه آنهـا بـراي يـادگيري، بـه     
افـزار آموزشـي زبـان بايـد بـا       نـرم  ةضـ عر. الزم را ايجاد كند ةاي باشد كه در كاربر انگيز گونه

ريـزي و مشـخص    مراحل توليد از ابتدا تا انتهـا برنامـه   ةمديريت علمي و فني اداره شود و هم
افزار بايد با در نظر گرفتن معيارهاي آموزشـي و فنـي    هاي آموزشي نرم ها و برنامه فعاليت. باشد

هـاي آموزشـي و فنـي     چرا كـه معيـار   يي فرايندهاي آموزشي افزايش يابند،آكنترل شوند تا كار
ينـد آمـوزش را   آمنطقي محتوا و در نتيجـه، تسـريع در فر   ةسازي، هماهنگي و ارائ امكان مرتب

اهداف آموزشي تعريف شده بـا  . دهند موجب شده و كاربر را در شرايط يادگيري فعال قرار مي
مدي و نيـز ميـزان   آبي و كارگروه آموزشي مورد نظر، شرايط ارزياهاي  ها و ويژگي توجه به نياز

معيارهاي ارائه شده اين امكان را بـه توليدكننـدگان و   . سازند دستيابي به اين اهداف را ميسر مي



  41  ... افزارهاي آموزشي تحليلي بر چگونگي ارائه نرم

  افزارهاي آموزشـي زبـان موجـود را مـورد ارزيـابي قراردهنـد و        دهد تا نرم مدرسان داخلي مي
  . كنند افزارهاي متناسب براي كاربران داخلي را توليد نرم
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