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 هایفنّاوری رب تاکید تلفیقی با يادگیری مدل يابیاعتبار و طراحی
 ويژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای ديجیتال
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 چكيده
 بر تاکید با یتلفیق گیرییاد رویکرد بر مبتنی یادگیری مدل یک اعتباریابی و طراحی مطالعه این از هدف

 نوع از ترکیبی در این پژوهش از روش. بود ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایفنّاوری
 اعتباریابی ایبر و شد انجام استقرایی محتوای تحلیل مدل، اجزای آوردن دستبه برای. شد استفاده اکتشافی

 مامت یادگیری شامل مدل طراحی برای آماری جامعه. شد ستفادها نظرسنجی توصیفی روش از مدل، درونی
 با آموزاندانش برای تلفیقی یادگیری رویکرد زمینه در مرتبط های نامهپایان و هاگزارش ها،کتاب مقاالت،
 هنامپایان ۷، مقاله 50 مدل، اجزاء تعیین برای آماری نمونه. بود 5109 تا 5119 سال از ویژه آموزشی نیازهای

 دلم اعتبارسنجی برای آماری جامعه شدند. تحلیل و انتخاب هدفمند طور به بود که گزارش و کتاب9 و
 به دانشگاه استاد 5۲. بود ویژه آموزش و شناسیروان آموزشی، های فنّاوریدر رشته دانشگاه استادان شامل
 آن گویه 50 که بود سوالی 52 هساخت محقق پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان

ی محتوای روایی. بود پاسخ باز سوال اساس بر آن گویه 5 و شد تدوین و طراحی امتیازی ۷ لیکرت مقیاس طبق
 تجزیه به توجه با. بود 8۹/1 کرونباخ آلفای با آن اعتبار و گرفت قرار تایید مورد متخصصان توسط پرسشنامه

 استخراج اصلی اجزای برای زیر مولفه ۹8 همچنین. آمد بدست اصلی همولف شش استقرایی، محتوای تحلیل و
. شد یطراح قالب مدل یادگیری در ها زیرمولفه و اجزاء کدها، استخراج و محتوا تحلیل و تجزیه از پس. شد

 از ونیدر اعتبار  هاییافته. شد توسعه داده و طراحی روندی مدل سپس و شد طراحی مفهومی مدل یک ابتدا
 شودمی هادپیشن بنابراین. دارند باالیی درونی اعتبار  روندی و مفهومی هایمدل که داد نشان متخصصان نظر

  .شود استفاده ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای نوآورانه هایاستراتژی عنوان به هامدل این از

                                                 
. دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی،تهران، ایران )نویسنده مسئول( 0
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 آموزشی، فنّاوری دیجیتال، ایهفنّاوری ،لفیقیت یادگیری رویکرد یادگیری، مدلواژگان كليدي: 

 .نوآورانه هایاستراتژی ویژه، آموزش

 مقدمه

ی آموزان با نیازهاای از دانشیادگیرندگان با نیازهای آموزشی ویژه شامل طیف گسترده
(. این طیف وسیع 5100، 0یادگیری شناختی، جسمی، هیجانی و رفتاری متفاوت هستند )مانا

بر اساس قانون هیچ  که طورآموزش ویژه نیازمند هستند. همان هایآموزان به برنامهاز دانش
کودکی نباید خارج از نظام آموزش و پرورش قرار گیرد، این امر مستلزم ورود کلیه کودکان 

(. آموزش ویژه، یعنی آموزش 5100های آموزشی ویژه در مدارس است )برنز، با نیاز
آموزان با نیازهای ویژه را برآورده مول دانشای که نیازهای غیرمعریزی شده ویژهبرنامه

کند. ممکن است مواد ویژه، فنون تدریس، یا تجهیزات و یا تسهیالت، مورد نیاز باشد. می
آموزان با نیازهای ویژه و های دانشهای آموزش ویژه، یافتن توانایییکی از مهمترین هدف

(. 0085رجمه علیزاده و همکاران، ، ت5110گذاری روی آنهاست )هاالهان و کافمن، سرمایه
 آموزاندانش و معلمان تا کندمی هایی فراهمظرفیت تلفیقی یادگیری بر این اساس رویکرد

 یس وفرایند تدر محیط سازیغنی برای رایانه بر مبتنی هایفعالیت گیری ازبرای بهره
ای ویژه با نیازه نآموزادانش برای را هاییفرصت تلفیقی محیط. خود اقدام کنند یادگیری

رسی های دشرکت کرده و در فعالیت باز ارتباط و گروهی تکالیف در تا کندمی فراهم
 هایشبکه هایسایت جمله از برخط هایمحیط ویژگی (.5101کان، درگیر شوند )مک

 اصلی یمحتوا بر اضافه منابع آوردن فراهم با را یادگیری محیط کردنغنی امکان اجتماعی،
. شودمی پشتیانی منابع توسط آموزشی هایفعالیت و محتوا حقیقت در. آوردمی جودبو دوره

 دوره هایانت در شده ارائه تکالیف دوره، موضوع درباره تراضافه اطالعات تواندمی منابع این
 دوره محتوای از تراضافه اطالعات آوردن فراهم. باشد اطالعات ارائه متنوع هایروش و

وفانی گردد )طمی یادگیری محیط کردن شخصی به کمک و آموزشی التعد افزایش باعث
 (.008۷نژاد و همکاران، 

                                                 
1. Manea 
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های ارزیابی میزان توسعه آموزش و پرورش، میزان اهمیتی است که یکی از شاخص
دهند. در اهداف آموزان دارای نیازهای ویژه خود میپرورش دانشو کشورها به آموزش 

ها پرورش استثنایی کشور بر تقویت و بهبود زیرساختو وزش سند پنجم توسعه سازمان آم
های آموزشی نوین در ارائه کارگیری فنّاوری اطالعات و ارتباطات و فنّاوریدر زمینه به

سئله ای شده است. این مها تأکید ویژهخدمات تربیتی به مدارس، مربیان، متربیان و خانواده
نیز  پرورش استثناییو تحصیلی سند توسعه آموزش های مختلف وضوح در اهداف پایهبه 

(. با ورود 0085 ،0098پرورش استثنائی کشور، و مشاهده است )سازمان آموزش قابل
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش افراد با نیازهای ویژه در  ژهیوبههای کمکی فنّاوری

ته و یافر کشورهای توسعهها و سطوح تحصیلی، شاهد تحوالت چشمگیری دکلیه دوره
العات و المللی اطشبکه بین عنوانبهایم. این تحوالت با ورود اینترنت بوده توسعهدرحال

و فرایند یادگیری و تدریس را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار  شده استارتباطات، مضاعف 
 برای هک نحویبه جدید هایفناوری (. ادغام0080)زارعی زوارکی و مرادی،  داده است

 یهانگیز یادگیری برای باشد، آنها همسو اهداف ها وانگیزه با و بوده معنادار آموزاندانش
 (.0082اللهی و همکاران، ) کندمی ایجاد بیشتری

 بکهش بر مبتنی و ایرایانه فنّاوری که دهدمی نشان ادبیات پژوهش مندنظام بررسی
 می رارق تلفیقی یادگیری محیط در که ایویژه آموزشی نیازهای با آموزانبه دانش تواندمی

؛ راتلیف و 5101؛ مک فرسن و کینگ،5101کمک کند )چیانگ و جیکوبز،  گیرند،
 اب آموزاندانش برای تلفیقی یادگیری (. با این حال رویکرد510۷؛ نپو، 5105همکاران، 

 .است هاییچالش و هافرصت دارای ویژه، آموزشی نیازهای
 انیکس ویژه به ویژه، آموزشی نیازهای با آموزاندانش که دهدمی نشان یراخ مطالعات   

 حترجی را سنتی هایکالس ارزیابی و آموزش هستند، یادگیری هایمعلولیت دارای که
افتد که یزمانی اتفاق م بیشتر یادگیری که است داده نشان تحقیقات این، بر عالوه. دهندمی

 نارک استفاده از آموزش آنالین در مخصوصا ره گرفته شود،آنالین به ارزیابی و از آموزش
 کندمی راهمف را تلفیقی هایکالس از روزافزونی پشتیبانی آموزش، روش این. سنتی آموزش

 علمم از چهره به چهره سنتی های راهنمایی یادگیری، هایمعلولیت با آموزاندانش آن در که
کنند است را دریافت می آموزش تقویت برای که مجازی آموزشی مواد مزایای به توجه با را

 (. 510۷)ریورا، 



 1398 تابستان، 34، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال فصلنامة روان                                                54

است.  شده به صورت زیر تعریف  (510۹)همکاران  گریر و توسط تلفیقی یادگیری   
 از خشیب آموزاندانش که است چهره به چهره سنتی کالس یک عنوان به تلفیقی یادگیری
 به از طریق چهره معلم را با دیگری بخش و دهندمی انجام رایانه روی بر را خود کارهای

 انآموزدانش از تلفیقی یادگیری. هستند ارتباط که در خود هایبا همکالسی یا چهره
 هاییراه ئهارا حین در خود انگیزه و مسئولیت طریق از را خود یادگیری مسئولیت تا خواهدمی

 ارتباط برقراری یازمندن آموزش روش این(. 5109 کریشنان،) بیاورند دست به اکتشاف برای
 و عمومی آموزش معلم والدین، آموز،دانش درگیر، هایطرف همه همکاری و قوی

 .است آموزش ویژه پشتیبانی کارکنان
 یژه،و آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای آنالین و دیجیتال هایفنّاوری به دسترسی

 و معلمان ها،آن توسط شده تجربه یادگیری هایچالش از برخی از بخشی است ممکن
 در انکنندگشرکت همه برای معموال جامعه بر مبتنی جدید هایفنّاوری. باشد هاآن والدین
 رایب توانندمی همچنین هافنّاوری این حال، این با. است شده پیشنهاد یادگیری فرآیند
شد دار بااز اهمیت بیشتری برخور هستند، ویژه آموزشی نیازهای دارای که آموزانیدانش

 (. 510۷؛ طوفانی نژاد، 5100)زارعی زوارکی و طوفانی نژاد، 
 ذیرفتهپ معلمان توسط گسترده طور به هنوز اما است افزایش حال در یادگیری طراحی   

 یادگیری طراحی به انتقال( 0: )است شناسایی قابل هاتناقض از برخی حال، این با. است نشده
 قوانین و جدید ابزارهای( 5) ح درس توسط معلم به تنهایی؛مشارکتی به جای آماده سازی طر

 اجرای و درک برای نیاز مورد زمان( 0) ای؛منطقه/  ملی آموزشی هایسیستم در موجود
 (.5109لوین، ) رقابتی تقاضای تاثیر و یادگیری طراحی

 برای ملی تدوین استانداردهای عنوان تحت پژوهشی( 5100)همکاران  و باککن  
 رایب استانداردهای ملی تدوین حاضر پژوهش دادند. هدف انجام را آنالین هایت دورهکیفی

 همکاران و گوردون .بود دبستانی تا دیپلمآموزان پیشبرای دانش آنالین هایکیفیت دوره
 پژوهش دادند. هدف انجام را یادگیری برای جهانی طراحی عنوان تحت پژوهشی( 510۲)

 یک اهآن. ویژه بود آموزشی نیازهای با افراد برای هاییرالعملدستو و اصول تدوین حاضر
( 510۲) ویژه ارائه دادند. اللهی آموزشی نیازهای با افراد برای آموزشی طراحی الگوی

 میزان رب آن تأثیر و همراه تلفن از استفاده آموزشی الگوی طراحی  عنوان تحت پژوهشی
 را انگلیسی انزب درس در نابینا آموزاندانش تمشارک و یادگیری تحصیلی، پیشرفت انگیزه
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 نآ تاثیر و همراه تلفن از استفاده آموزشی مدل یک طراحی حاضر پژوهش هدف. داد انجام
 زبان هایدوره در نابینا آموزاندانش مشارکت میزان و یادگیری میزان تحصیلی، انگیزه بر

 الگوی سنجی اعتبار و یطراح عنوان تحت پژوهشی( 510۲) جنگی زهی .بود انگلیسی
 ارکتمش و انگیزه یادگیری، میزان بر آن تأثیر و آموزشی ایچندرسانه عناصر استاندارد

 الگوی که است داده گزارش محقق. داد انجام ریاضی درس در ذهنی توان کم آموزاندانش
 موثر هنیذ کم توانی به مبتال آموزاندانش ریاضی زمینه در آموزش برای تولیدی و آموزشی

پیش دبستانی تا  آموزش در انتقالی هایمدل عنوان تحت پژوهشی( 510۲) ماتیوز. است
 هک داده است گزارش محقق. داد انجام یادگیری مداخله برای جهانی طراحی تاثیر: دیپلم

 مشارکت ،آموزاندانش موفقیت و یادگیری مداخله برای طراحی جهانی بین مثبتی ارتباطات
 ارتقاء عنوان تحت پژوهشی( 510۷) استامر. ظهور آنها وجود داشته باشددر حال  ادراک و

 فیقیتل یادگیری طریق از یادگیری هایمعلولیت با آموزاندانش در یادگیری راهبردهای
 هایاستراتژی این از آموزاندانش استفاده با مرتبط رفتاری تغییرات محقق،. داد انجام

 عنوان تحت پژوهشی( 510۷) طوفانی نژاد. کرد ررسیب را آموزشی هایکالس در یادگیری
 بر آن تأثیر و مجازی اجتماعی شبکه با شدهغنی یادگیری محیط آموزشی الگوی طراحی

 انجام علوم درس در شنوایی آسیب با آموزاندانش اجتماعی هایمهارت و یادگیری میزان
 جازیم اجتماعی شبکه با هشدغنی یادگیری محیط آموزشی الگوی که داد نشان محقق. داد
 زارعی. دارد مثبت تأثیر شنوایی آسیب با آموزاندانش یادگیری و اجتماعی هایمهارت بر
 دارسم مجازی اجتماعی شبکه الگوی یابی اعتبار و طراحی عنوان تحت پژوهشی( 5109)

 د.ارش کررا گز شده استخراج مؤلفۀ زیر شانزده و اصلی مؤلفۀ چهار وی. داد انجام ایران را
 بتنیم آموزشی الگوی یابی اعتبار و طراحی عنوان تحت پژوهشی( 5109) همکاران و مرادی

 رضایت و یادگیری تحصیلی، پیشرفت انگیزش میزان بر آن تأثیر و کمکی فناوری بر
لگوی ا که داد نشان نتایج. داد انجام حرکتی - جسمی هایآسیب با آموزاندانش تحصیلی

موزان با آفناوری کمکی برای آموزش درس زبان انگلیسی برای دانش آموزشی مبتنی بر
 است. مؤثرحرکتی -های جسمیآسیب

 هایفنّاوری زمینه در مطالعات فراوانی علیرغم که داشته اند اظهار مختلفی محققان
 در لفیقیت یادگیری رویکرد طریق از یادگیری مورد در اندکی مطالعات آنالین، و دیجیتال

؛ کیوکولک، 5105دارد )جریچ و فلینگر،  وجود ویژه آموزشی نیازهای با آموزاننشدا میان
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؛ 5102؛ کوزه و همکاران، 5102؛ اویوومی و همکاران، 5102؛ هیل، 510۹؛ گرگور، 510۹
 هاینوآوری و هافنّاوری ادغام رو، این (. از510۷؛ طوفانی نژاد و همکاران، 510۲سوندرز، 

 ابلق و جامع مدل یک به ویژه، آموزشی نیازهای آموزان باری دانشیادگی در فرایند جدید
 لمد یک اعتباریابی و طراحی مطالعه این این هدف اساسی ازبنابر. نیازمند است اجرا

 برای یتالدیج هایفنّاوری بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر مبتنی یادگیری
 که تاس ایرشتهبین مطالعه یک حاضر طالعهویژه است. م آموزشی نیازهای با آموزاندانش

 لومع از استفاده طریق از ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش آموزش به کمک دنبالبه
 و آموزشی صرفا اصول از استفاده با امروزه،. رایانه است علوم دیگر سوی از و آموزشی

. دهیم رائها مؤثر هایآموزش بود نخواهیم قادر ما تکنولوژیکی، هایپیشرفت به توجه بدون
 و آموزش روند تسهیل برای رایانه بر مبتنی هایفنّاوری و هانوآوری پژوهش، این در

 انشد شکاف بنابراین. شده است سازی مدل ویژه آموزشی نیازهای با آموزانیادگیری دانش
 مجدد طراحی برای دیگر، عبارت به .شده است تا حدود زیادی حل زمینه این در موجود

 با زانآمودانش یادگیری فرآیند در جدید هایفنّاوری از موثر استفاده برای آموزشی نظام
 هب پژوهش حاضر ویژه به یک مدل مفهومی و روندی نیاز است. بنابراین آموزشی نیازهای

 :دهدمی پاسخ زیر هایسوال
 برای دیجیتال هاییفنّاور بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر مبتنی یادگیری ( مدل0
 ویژه کدام است ؟  آموزشی نیازهای با آموزاندانش
 دیجیتال هاینّاوریف بر تاکید با تلفیقی گیرییاد رویکرد بر مبتنی یادگیری (آیا مدل5
 از اعتبار درونی برخوردار است؟ ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای

 روش
ر این پژوهش، دبه عبارت دیگر . شد استفاده اکتشافی نوع از ترکیبی در این پژوهش از روش

پژوهش ترکیبی )اکتشافی، تبیینی، سه سوسازی(، از طرح اکتشافی  یهااز بین انواع طرح
 دهد. ( نشان می5100مراحل این طرح را بر اساس کرسول و کالرک )0شکل استفاده شد. 



 57  ...یهابر فنّاوری دیبا تاک یقیتلف یریادگییابی مدل و اعتبار یطراح

 
 (.۱۹۳۱ه کیامنش و سرایی، ، ترجم۱۱۱۱طرح اکتشافی )کرسول و کالرک، . مراحل ۱شکل

 یادگیری مدلاست، با استفاده از روش کیفی، شدهمشخص 0طور که در شکل همان
 برای دیجیتال یهافنّاوری بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر و روندی مبتنی مفهومی

سپس با استفاده از روش کمی مورد ویژه طراحی و  آموزشی نیازهای با آموزاندانش
تر ها در این طرح با یکدیگر ترکیب شده و وزن بیش. دادهگرفته است قراردرونی اریابی اعتب

 تقراییاس محتوای تحلیل مدل، اجزای آوردن دست به برای باشد.های کیفی میبر روی داده
 تحلیل .دش استفاده نظرسنجی توصیفی روش از مدل، درونی اعتباریابی برای و شد انجام
 عیینت منظور به عینی، و منظم صورتبه که گرددمی اطالق ستنباطیا روش هر به محتوا

 منظم صورتبه اطالعات یا هاپیام روش دراین. شودمی برده کاربه هاپیام هایویژگی
 کند حلیلت و تجزیه را هاآن بتواند پژوهشگر که شوندمی بندیطبقه نحوی به و کدگذاری

 لیلتح و استقرایی محتوای تحلیل نوع دو املش کیفی محتوای تحلیل(. 008۷ دالور،)
 اجاستخر صدد در پژوهشگر اینکه توجه با پژوهش این در که شودمی قیاسی محتوای

 بر تاکید اب تلفیقی یادگیری رویکرد بر و روندی مبتنی مفهومی یادگیری مدل هایمؤلفه
 یمحتوا تحلیل د ازویژه بو آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایفنّاوری

 .است کرده استفاده استقرایی

 و هاگزارش ها،کتاب مقاالت، تمام یادگیری شامل مدل طراحی برای آماری جامعه 
 آموزشی ازهاینی با آموزاندانش برای تلفیقی یادگیری رویکرد زمینه در مرتبط هاینامهپایان
 و نامهپایان ۷، مقاله 50 مدل، اجزاء ینتعی برای آماری نمونه .بود 5109 تا 5119 سال از ویژه

ای های اصلی برمالک. شدند تحلیل و انتخاب هدفمند طور به بود که گزارش و کتاب 9
انتخاب هدفمند عبارت بودند از: سال انتشار، زبان انتشار، اعتبار علمی پایگاه اطالعاتی، 



 1398 تابستان، 34، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال فصلنامة روان                                                58

بار اعتبار علمی نشریات، اعت ها،ها، مقطع تحصیلی پایان نامهواژهارتباط موضوعی با کلید
 امتیاز در بررسی اولیه در بخش مقاالت.  ۲1علمی ناشر، کسب حد اقل 

، 0مل اریکشا المللی انگلیسی بین داده پایگاه هفت مرتبط، مطالعات شناسایی برای
 چهار ، و0و پسی کو اینفو 5دایرکت ساینس ،وایلی، ساینس وب پروکوئست،، اسکوپوس

 مطالعات و انسانی علوم موسسه ، سیویلیکا،۹شامل مگیران، نورمگ فارسی ملی داده پایگاه
 در کلیدی تکلما از ترکیبی از استفاده با جستجو این. گرفت قرار جستجو مورد فرهنگی

 کلیدی انجام شد.کلمات 2فراگیر آموزش ویژه و آموزش ،تلفیقی یادگیری های حوزه
 یادگیری" ،"ترکیبی آموزش" ،"تلفیقی آموزش" ،"تلفیقی یادگیری" عبارت بودند از:

 "فنّاوری  ته باارتقاء یاف یادگیری" ،"دیجیتال یادگیری" ،"الکترونیکی یادگیری" ،"آنالین
 ویژه، آموزش به مربوط مطالعات همه کردن پیدا برای. " شده با رایانه پشتیبانی یادگیری" و

 و "استثنایی کودکانی" ،"تمعلولی با آموزاندانش" ،"ویژه آموزش" کلیدی از کلمات
 مدرسه" و "آموزش فراگیر" کلیدی کلمات نهایت، در. شد استفاده "استثنایی آموزش"

 .شد اضافه "فراگیر
 های فنّاوریدر رشته دانشگاه استادان شامل مدل اعتبارسنجی برای آماری جامعه
 .شدند انتخاب ونهنم عنوان به دانشگاه استاد 5۲. بود ویژه آموزش و شناسیروان آموزشی،

های اصلی برای انتخاب هدفمند استادان دانشگاه عبارت بودند از: رشته تحصیلی، مالک
 دانشگاه، سابقه تدریس و پژوهش.گروه آموزشی، اعتبار علمی

 طبق آن گویه 50 که سوالی بود 52پرسشنامه محقق ساخته  ها،داده گردآوری ابزار
 بود؛کم پاسخ باز سوال اساس بر آن گویه 5 وین شد وامتیازی طراحی و تد ۷ لیکرت مقیاس

 0۲0ترین نمره و بیش50دهنده در این پرسشنامه ترین نمره کسب شده توسط پاسخ
متغیر بود. نمره گذاری از سطح کامال مخالف با نمره  0۲0الی  50بود.بنابراین دامنه نمرات از 

ین این پرسشنامه محقق ساخته، انجام شد. هدف تدو ۷تا سطح کامال موافق با نمره  0
اعتباریابی درونی مدل طراحی شده از نظر جامعیت، تناسب داشتن، قابلیت اجرا، غنی سازی 

 یننو رویکردهای ترویج ،عناصر توالی و چینش ،عناصر بین رابطه ،یادگیری محیط
 کمک به طراحان آموزشی و بهبود کیفیت ،آموزشی راهبردهای توسعه ،آموزشی
 بود. یادگیری و تدریس یفرآیندها
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ه این محتوایی ب برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. روایی
 تا چه حد معرف پرسشنامه های مورد استفاده در یککند که نمونه سؤالمطلب اشاره می
راین تهیه کرد، بناب توان از محتوا یا موضوع مورد نظرهای ممکن است که میکل جامعه سؤال

ه کاملی از ، نمونپرسشنامه یک یهاروا، باید بکوشیم تا سؤال پرسشنامهبرای ساختن یک 
و  انمتخصصنفر از  5۲رای ب پرسشنامه ،موضوع مورد نظر باشد. برای این کار یهاهدف

شد که پس از  ارسال ویژه آموزش و شناسیروان آموزشی، های فنّاوریکارشناسان رشته
همچنین  .فتگر تایید قرار مورد متخصصان توسط پرسشنامه روایی ،ییبررسی روایی محتوا

بدست آمد. برای جمع آوری داده  8۹/1کرونباخ پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای 
ها، از روش آنالین و با بهره گیری از امکانات اینترنتی استفاده شد. بنابراین پرسشنامه با 

 ی و اجرا گردید. طراح ۲گیری از گوگل فرمبهره
1. Eric  
2. Science Direct 
3. PsycINFO 
4. Noormag 
5. Inclusive education 
6. Google Forms 

 نآزمو یا پرسشنامه از طریق اطالعات دهدمی اجازه که است گوگل فرم ابزاری
در پژوهش حاضر کلیه موازین  (.008۷ دالور،)شود  آوریبه صورت آنالین جمع

مله حق آزادی برای همکاری با محقق، حق انتخاب در نحوه پاسخگویی، اخالقی از ج
 و محرمانه بودن اطالعات کامال رعایت شده است. 

 نتایج
 دقت با و شدند انتخاب گزارش و کتاب 9 و نامهپایان ۷ مقاله، 50 مدل، اجزای تعیین برای

 این هب. مضمون بود ،پژوهش این در محتوا تحلیل واحد. شدند گذاریکد و تحلیل، مطالعه
 به یا ددیع صورت به کد یک شد و استفاده آن از بخشی یا جمله یا پاراگراف یک ترتیب
 شد. داده اختصاص متن یک عنوان

 صورت به هاکد همان مرحله، این در. شد انجام کدگذاری محوری کدگذاری، از پس 
 مولفه ۲ بندی، طبقه از پس. شد استخراج کد 521 مرحله، این در. شدند بندیطبقه مفهومی
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 کارشناس 01 توسط هازیر مولفه و هامولفه استخراج. شدند شناسایی زیرمولفه ۹8و  اصلی
 .دهدمی نشان را مدل هایزیر مولفه و هامولفه 0 جدول. شد تایید آن اولیه روایی و بررسی

 با آموزاندانش برای تلفیقی رییادگی رویکرد مبتنی بر یادگیری مدل هایزیر مولفه و هامولفه. ۱جدول
 ویژه آموزشی نیازهای

 زیر مولفه مولفه ردیف

 تحلیل 0

 -آسیب جسمی  شنوایی، آسیب بینایی، آسیب ذهنی، توانکم) یادگیرنده هدف،
 باطی،ارت -گفتاری آسیب، رفتاری، - هیجانی آسیب یادگیری، مشکالت، حرکتی

 پیام، ،(غیرتعاملی تعاملی،) رسانه محتوا، لم،مع ،(با هوش و با استعداد خاص، هایبیماری
 چاپ،) فناوری یادگیری، منابع و آموزشی منابع یادگیری، فضای و محیط

 سازی پارچهیک شبکه، بر مبتنی رایانه، بر مبتنی شنیداری، -دیداری  دیداری،شنیداری،
 .(سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،) زمینه ،(فنّاوری

 طراحی 5

گرایی(، اطگرایی و ارتبهای یادگیری )رفتارگرایی، شناخت گرایی، ساختنیهتلفیق نظر
تنی ها )مبتنی بر کالس، مبهدف )کلی، جزئی و رفتاری(، محیط و فضای یادگیری، روش

دها های اجتماعی، مبتنی بر وب(، راهبرای، مبتنی بر رسانهبر رایانه، مبتنی بر چند رسانه
)تعاملی، غیر تعاملی(، پیام، فنّاوری )چاپ، دیداری، )آموزشی، یادگیری(، رسانه 

ازی فنّاوری(، سشنیداری، مبتنی بر رایانه، مبتنی بر شبکه، یکپارچه –شنیداری، دیداری 
اصول طراحی جهانی )استفاده منصفانه، انعطاف در استفاده، ساده و مستقیم، اطالعات 

فضا و اندازه برای استفاده،  قابل درک، تساهل در برابر خطاها، تالش فیزیکی کم،
اجتماع یادگیرندگان، جوّ آموزشی(، حضور )شناختی، تدریس، اجتماعی، عاطفی(، 

های یادگیری )مبتنی بر فنّاوری اطالعات و ارتباطات، بدون فنّاوری اطالعات و فعالیت
 های سنجش )خودهای هنری، انفرادی و گروهی(، شیوهارتباطات، مبتنی بر فعالیت

 هوشمند(. معلم، کارپوشه، ارزیابی ارزیابی، ارزیابی ابی، همتاارزی
 
 

 تولید 0

شنیداری، مبتنی بر رایانه، مبتنی بر شبکه،  –فنّاوری )چاپ، دیداری، شنیداری، دیداری 
سازی فنّاوری(، رسانه بازی، شبیه سازی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، یکپارچه

تاب درسی، کمک درسی، اطالعیه، خبرنامه(، مواد )تعاملی، غیر تعاملی(، محتوا )ک
آموزشی، راهنماها )راهنمای معلم، راهنمای یادگیرنده، راهنمای والدین، راهنمای دستیار 

 آموزش(.
 

۹ 
 اجراء،
 و مدیریت

 پشتیبانی

وا(، محت -یادگیرنده، یادگیرنده  -معلم، یادگیرنده –غنی سازی، تعامل )یادگیرنده 
ه، معلم، والدین، دستیار، مدیر، درمانگر، مشاور، مددکار اجتماعی(، مشارکت )یادگیرند

دسترسی )محدود به کالس درس، محدود به مدرسه، بدون محدودیت، در طول شبانه 
سازی )پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو، انجام فعالیت، مشاهده کردن، ارائه روز(، درگیر
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جتماعی، عاطفی(، همکاری گزارش(، تسهیل هماهنگی، حضور )شناختی، تدریس، ا
)یادگیرنده، معلم، والدین، معلم، مدیر، دستیار، درمانگر، مشاور، مددکار اجتماعی(، 

ای، پزشکی، درمانی، آموزشی، فنی(، پشتیبانی از یادگیرنده )اداری، خدماتی، مشاوره
 زای، تخصصی(، پشتیبانی ای، خدماتی، حرفهپشتیبانی از معلم )طراحی آموزشی، ادار

 دوره )آموزشی، فنی(.
 

2 
سنجش و 
 ارزشیابی

کارپوشه )سنتی، الکترونیکی(، خود ارزیابی، همتا ارزیابی، ارزیابی معلم، ارزیابی 
هوشمند، ارزشیابی تشخیصی، ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی پایانی، ارزشیابی تعامل 

 یادگیرندگان )در محیط یادگیری، در فضای یادگیری(.
 
 

۲ 
 و بازنگری

 صالحا
........ 

 ۲ است، شده داده نشان 0 جدول در که همانطور استقرایی، محتوای تحلیل به توجه با
 بازنگری ی وسنجش و ارزشیاب پشتیبانی، و مدیریت اجرا، تولید، طراحی، تحلیل، اصلی مولفه

 ،مثال عنوان به. شد استخراج اصلی اجزای برای زیر مولفه ۹8 همچنین اصالح کشف شد. و
 :است زیر هایمولفه زیر شامل تحلیل فهمول

 -آسیب جسمی  شنوایی، آسیب بینایی، آسیب ذهنی، توانکم) یادگیرنده هدف،
 اطی،ارتب -گفتاری آسیب، رفتاری، - هیجانی آسیب یادگیری، مشکالت، حرکتی
 ،پیام ،(غیرتعاملی تعاملی،) رسانه محتوای، معلم، ،(با هوش و با استعداد خاص، هایبیماری
 نیداری،دیداری،ش چاپ،) فنّاوری یادگیری، منابع و آموزشی منابع یادگیری، فضای و محیط

 اجتماعی،) زمینه ،(فنّاوری سازییکپارچه شبکه، بر مبتنی رایانه، بر مبتنی شنیداری، -دیداری 
 .(سیاسی اقتصادی، فرهنگی،

 هتجزی از پس. کندمی فراهم را های مدلزیرمولفه و مولفه از کلی نمای یک ،0 جدول
 رائها قالب مدل مفهومی و روندی در هازیرمولفه و هامولفه کدها، استخراج و محتوا تحلیل و

 .شودمی مطرح پژوهش اساسی سوال دو به توجه با مطالعه این هاییافته بخش، این در. شد
 برای تالدیجی هایفنّاوری بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر مبتنی یادگیری مدل

 ویژه کدام است ؟  آموزشی نیازهای با آموزاندانش
 مبتنی یادگیری مدل توسعه و طراحی برای را ایگسترده هایتالش مقاله حاضر، نویسنده

 نیازهای با وزانآمدانش برای دیجیتال هایوریافنّ بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر
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 هامولفه این. شد کشف زیرمولفه ۹8 و اصلی مولفه ۲ ،0 جدول طبق. داد انجام ویژه آموزشی
 اییانهرا یادگیری و چهره به چهره یادگیری عنوان به هازیرساخت دیگر جزء دو چتر تحت

 اصلی هایمولفه تمام شامل مفهومی مدل یک ابتدا. شد گرفته نظر در شبکه بر مبتنی و
 و مفهومی مدل. شد داده هتوسع و طراحی پژوهشگر توسط روندی مدل سپس و شد طراحی

 .است شده داده نشان 0 و 5 شکل در روندی مدل

 
 برای یجیتالد هایفنّاوری بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر . مدل یادگیری مفهومی مبتنی۱شکل 

 ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش

 گیرییاد یکردرو بر مدل یادگیری مفهومی مبتنی مولفه اصلی شش ،5 شکل اساس بر
 یژه عبارتندو آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایفنّاوری بر تاکید با تلفیقی

 و گریبازن و سنجش و ارزشیابی پشتیبانی، و مدیریت اجرا، تولید، طراحی، تحلیل، :از
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 به چهره یادگیری عنوان به دیگر زیربنایی جزء دو چتر تحت اصلی مولفه شش این اصالح.
 .شد گرفته نظر در شبکه بر مبتنی و مبتنی بر رایانه یادگیری و چهره

 
 برای جیتالدی هایفنّاوری بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر . مدل یادگیری روندی مبتنی۹شکل 

 ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش

 یرییادگ یکردرو بر مبتنی روندی یادگیری برای مدل زیرمولفه ۹8 ،0 شکل اساس بر
یژه کشف و آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایفنّاوری بر تاکید با تلفیقی

 شد. 
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 شامل هااز مولفه یک هر است، شده داده نشان 0 شکل و 0 جدول در که همانطور
 ها وطراحی شامل زیر مولفه زیرمولفه مثال، عنوان به. است مولفه و اجزاء مرتبطزیر چندین

 اجزای زیر است : 
 ،(گراییارتباط و گراییساختن گرایی،شناخت رفتارگرایی،) یادگیری هاینظریه تلفیق

 بر بتنیم کالس، بر مبتنی) هاروش یادگیری، فضای و محیط ،(رفتاری و جزئی کلی،) هدف
 ابردهراه ،(وب بر مبتنی اجتماعی، هایرسانه بر مبتنی ای،رسانه چند بر مبتنی رایانه،

 نیداری،ش دیداری، چاپ،) فنّاوری پیام، ،(تعاملی غیر، تعاملی) رسانه ،(یادگیری، آموزشی)
 طراحی اصول ،(فنّاوری سازییکپارچه شبکه، بر مبتنی رایانه، بر مبتنی شنیداری، – دیداری
 تساهل ،درک قابل اطالعات مستقیم، و ساده استفاده، در انعطاف منصفانه، استفاده)جهانی 

 جوّ گان،یادگیرند اجتماع استفاده، برای اندازه و فضا کم، فیزیکی تالش خطاها، رابرب در
 بر تنیمب) یادگیری هایفعالیت ،(عاطفی اجتماعی، تدریس، شناختی،) حضور ،(آموزشی

 هایفعالیت بر مبتنی ارتباطات، و اطالعات فنّاوری بدون ارتباطات، و اطالعات فنّاوری
 م،معل ارزیابی ارزیابی، همتا ارزیابی، خود) سنجش هایشیوه ،(یگروه و انفرادی هنری،

 (.هوشمند ارزیابی کارپوشه،
 برای دیجیتال هایوریفنّا بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر مبتنی یادگیری مدل آیا

 است؟ برخوردار درونی اعتبار از ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش
 ساخته ققمح دوم پژوهش و بررسی اعتبار درونی مدل، پرسشنامه به منظور پاسخ به سوال

 پاسخ باز سوال اساس بر آن گویه 5 و امتیازی ۷ لیکرت مقیاس آن در گویه 50 سوالی که 52
پس از تایید اولیه پرسشنامه توسط کارشناسان و پایایی قابل قبول  .شد تدوین و بود، طراحی

ای که حاوی توضیحات کامل حی و به همراه مقدمهآن، پرسشنامه در قالب گوگل فرم طرا
به همراه مدل مفهومی و روندی بود به صورت آنالین برای متخصصین ارسال شد. در این 

شناسی و آموزش کودکان پرسشنامه، از متخصصین که در زمینه فنّاوری آموزشی، روان
زیه و بی کنند. برای تجها را ارزشیااستثنایی بودند، خواسته شد تا وضعیت هر یک از مدل

 توصیفی آمار ،5 جدول ای استفاده شد. درتحلیل آماری، از آزمون آماری تی تک نمونه
 .است شده گزارش پرسشنامه از پرسش هر به دهندگان پاسخ
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 های پرسشنامهآمار توصیفی پاسخ دهندگان به هر یک ازسوال .۱جدول 

 میانگین تعداد سوال
انحراف 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 

 میانگین
 اب آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی مفهومی الگوی

 .است برخوردار جامعیت از ویژه آموزشی نیازهای
5۲ 5019/2 ۲050۲/0 05100/1 

 با آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی روندی الگوی
 .است برخوردار جامعیت از ویژه آموزشی نیازهای

5۲ 1092/2 ۷2۹22/0 0۹۹01/1 

 اب آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی مفهومی الگوی
 .است مناسب ویژه آموزشی نیازهای

5۲ 5۲85/2 00052/0 52۷22/1 

 با آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی روندی الگوی
 .است مناسب ویژه آموزشی نیازهای

5۲ 8500/۹ 50109/0 5۹001/1 

 نیازهای با موزانآدانش برای پیشنهادی مفهومی الگوی
 .است کاربردی و اجرا قابل ویژه آموزشی

5۲ 8۲02/۹ 88850/1 0828۷/1 

 نیازهای با آموزاندانش برای پیشنهادی روندی الگوی
 .است کاربردی و اجرا قابل ویژه آموزشی

5۲ 0850/2 09۲51/0 5۷09۲/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 ویژه آموزشی نیازهای با آموزاننشدا یادگیری محیط

 .شودمی
5۲ 1092/2 50285/0 509۹۲/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی بینایی آسیب با آموزاندانش یادگیری محیط

5۲ 09۹۲/۹ ۹89۷5/0 58085/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی شنوایی آسیب با موزانآدانش یادگیری محیط

5۲ ۲02۹/۹ ۷۹205/0 0۹558/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 حرکتی-جسمی آسیب با آموزاندانش یادگیری محیط

 .شودمی
5۲ 9۹۲5/۹ 8۷0۲۷/0 09۷1۷/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی ذهنی توانکم آموزاندانش یادگیری محیط

5۲ 1092/۲ 802۲9/1 0۷829/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی یادگیری مشکالت با آموزاندانش یادگیری محیط

5۲ 0850/2 511۲۹/0 502۹۷/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 یهیجان-اریرفت مشکالت با آموزاندانش یادگیری محیط

 .شودمی
5۲ 91۷۷/2 9۹8۹0/1 0۲۲28/1 
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 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 باطیارت-گفتاری مشکالت با آموزاندانش یادگیری محیط

 .شودمی
5۲ 1۷۲8/2 ۹۲۷۲1/0 59۷95/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .ودشمی تیزهوش و عداداست با آموزاندانش یادگیری محیط

5۲ ۲850/۹ 80020/0 0۷25۷/1 

 سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی خاص های-بیماری با آموزاندانش یادگیری محیط

5۲ 002۹/2 0۷۷02/0 50181/1 

 اب آموزاندانش برای پیشنهادی الگوی عناصر بین رابطه
 رویکرد بر مبتنی هایمحیط در ویژه آموزشی نیازهای

 .است مناسب تلفیقی
5۲ ۲02۹/۹ ۹89۷5/0 58085/1 

 با زانآمودانش برای پیشنهادی الگوی عناصر توالی و چینش
 رویکرد بر مبتنی هایمحیط در ویژه آموزشی نیازهای

 .است مناسب تلفیقی
5۲ ۲850/2 101۷0/0 08955/1 

 ترویج به تواندمی پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 با آموزاندانش با ارتباط در آموزشی نوین رویکردهای

 .کند کمک ویژه آموزشی نیازهای
5۲ 01۷۷/2 ۹1۷۲۷/0 5۷۲1۷/1 

 توسعه در تواندمی پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 نامهبر در تلفیقی رویکرد بر مبتنی آموزشی راهبردهای

 آموزش در ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش درسی
 .کند کمک اگیرفر

5۲ 8500/۹ 50109/0 5۹001/1 

 روندی و مفهومی الگوی از توانندمی آموزشی طراحان
 اب آموزاندانش به آموزش در کاربردی صورت به پیشنهادی

 .کنند استفاده ویژه آموزشی نیازهای
5۲ 1۷۲8/2 059۲2/0 55002/1 

 به آموزش برای پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 المللی بین سطح در ویژه آموزشی نیازهای با نآموزادانش

 .است مناسب
5۲ ۲850/۹ 20۷19/0 58۷25/1 

 کیفیت تواندمی پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 نیازهای با آموزاندانش یادگیری و تدریس فرآیندهای
 .بخشد بهبود را المللی بین سطح در ویژه آموزشی

5۲ 2۷۲8/2 010۷2/0 50۲1۷/1 

 معیار یک برای نمره حداقل لیکرت، مقیاس در پرسشنامه گذارینمره درجه هب توجه با
 متوسط از معیارها کلیه میانگین که دهدمی نشان 5 جدول نتایج. بود ۷ نمره حداکثر و 0
 .است آمده دست به باالتر( 2/0)

 طور به والس هر به دهندگان پاسخ میانگین آیا که موضوع این بررسی منظور به همچنین
 اینمونه تک تی آزمون از خیر یا باشد می سوال هر در نمرات میانگین از باالتر معناداری
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 اینمونه تک تی ازمون از استفاده در. است شده ارائه 0 جدول شرح به آن نتایج و استفاده
 .شد گرفته نظر در( متوسط نمره) 2/0 نمره با برابر شده مشاهده میانگین نمره

 متوسط میانگین با میانگین نمرات مقایسه برای نمونه تک تی آزمون .۹ جدول

 تی سوال
درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

اختالف 
 میانگین

 اب آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی مفهومی الگوی
 .است برخوردار جامعیت از ویژه آموزشی نیازهای

۹1۲/2 
 

52 110/1 
۷01۷۷/0 
 

 با آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی روندی الگوی
 .است برخوردار جامعیت از ویژه آموزشی نیازهای

۹۷0/۹ 
 

52 110/1 
۷2۹22/0 
 

 اب آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی مفهومی الگوی
 .است مناسب ویژه آموزشی نیازهای

9۲8/۲ 
 

52 110/1 
۷۲850/0 
 

 با آموزاندانش به آموزش برای پیشنهادی روندی الگوی
 .است مناسب ویژه شیآموز نیازهای

989/2 
 

52 110/1 
۹5019/0 
 

 نیازهای با آموزاندانش برای پیشنهادی مفهومی الگوی
 .است کاربردی و اجرا قابل ویژه آموزشی

۹29/۷ 
 

52 110/1 
۹۲02۹/0 
 

 نیازهای با آموزاندانش برای پیشنهادی روندی الگوی
 .است کاربردی و اجرا قابل ویژه آموزشی

552/۲ 
 

52 110/1 
۲8500/0 
 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش یادگیری

۹25/۲ 
 

52 110/1 
209۹۲/0 
 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی بینایی آسیب با آموزاندانش یادگیری

101/0 
 

52 
11۲/1 

 
99۹۲5/1 
 

 محیط سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
شود.می شنوایی آسیب با آموزاندانش یادگیری . 

528/0 
 

52 
110/1 

 
00209/0 
 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی حرکتی-جسمی آسیب با آموزاندانش یادگیری

۹۷9/0 
 

52 
115/1 

 
0۹۲02/0 
 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی ذهنی توانکم آموزاندانش یادگیری

00۲/0۹ 
 

52 110/1 
209۹۲/5 
 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی یادگیری مشکالت با آموزاندانش یادگیری

09۷/۷ 
 

52 110/1 
۲8500/0 
 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و میمفهو الگوی
 .ودشمی هیجانی-رفتاری مشکالت با آموزاندانش یادگیری

920/00 
 

52 110/1 
01۷۲8/5 
 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودیم ارتباطی-گفتاری مشکالت با آموزاندانش یادگیری

۹۷8/2 
 

52 110/1 2۷۲85/0 
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 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی تیزهوش و استعداد با آموزاندانش یادگیری

0۷۷/0 
 

52 
11۹/1 

 
08500/0 

 یطمح سازیغنی به منجر پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 .شودمی خاص های-بیماری با آموزاندانش یادگیری

88۲/۲ 
 

52 110/1 ۲0209/0 

 اب آموزاندانش برای پیشنهادی الگوی اصرعن بین رابطه
 فیقیتل رویکرد بر مبتنی هایمحیط در ویژه آموزشی نیازهای

 .است مناسب

۷82/0 
 

52 110/1 
00209/0 
 

 با انآموزدانش برای پیشنهادی الگوی عناصر توالی و چینش
 فیقیتل رویکرد بر مبتنی هایمحیط در ویژه آموزشی نیازهای

 .است مناسب

1۲1/00 
 

52 110/1 08500/5 

 ترویج به تواندمی پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 با آموزاندانش با ارتباط در آموزشی نوین رویکردهای

 .کند کمک ویژه آموزشی نیازهای

2۹9/۲ 
 

52 110/1 91۷۲8/0 

 توسعه در تواندمی پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 درسی امهبرن در فیقیتل رویکرد بر مبتنی آموزشی راهبردهای

 فراگیر آموزش در ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش
 .کند کمک

989/2 
 

52 110/1 ۹5019/0 

 روندی و مفهومی الگوی از توانندمی آموزشی طراحان
 اب آموزاندانش به آموزش در کاربردی صورت به پیشنهادی

 .کنند استفاده ویژه آموزشی نیازهای

05۹/۷ 
 

52 110/1 2۷۲85/0 

 به آموزش برای پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 المللی بین سطح در ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش

 .است مناسب

11۷/۹ 
 

52 110/1 08500/0 

 کیفیت تواندمی پیشنهادی روندی و مفهومی الگوی
 نیازهای با آموزاندانش یادگیری و تدریس فرآیندهای
 .بخشد بهبود را المللی نبی سطح در ویژه آموزشی

۲05/8 
 

52 110/1 1۷۲85/5 

 تمام برای آزمون تی اندازه که است مشخص ،0 جدول در شده مشاهده نتایج به توجه با
. رددا وجود داری معنی تفاوت متوسط نمره و شده مشاهده نمره بین. است مثبت سواالت

 برای. فتگر قرار بررسی مورد هاادهد توزیع بودن نرمال ابتدا مسئله، این به دادن پاسخ برای
 استفاده ای نمونه تک اسمیرنف – کالموگروف آزمون از متغیرها توزیع بودن نرمال بررسی

 . است شده گزارش آزمون این نتایج ۹ جدول در که شد

 هاهای توصیفی عوامل و وضعیت نرمال بودن آنشاخص .۴جدول 
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باشد. دار نمیای معنیاسمیرنف تک نمونه –، آزمون کالموگروف ۹با توجه به جدول
ه این که ب باشد. با توجهدار نبودن نتایج این آزمون نشانگر نرمال بودن توزیع متغیر میمعنی

های مربوط به متغیر نرمال نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان داد که توزیع داده
باشد و همچنین با توجه به اینکه در تحلیل فرضیه پژوهشی یک نمونه وجود داشت و می

ه از گرفت؛ جهت تجزیه و تحلیل فرضیمتغیر با میانگین معیار جامعه مورد مقایسه قرار می
  آمده است. 2ک نمونه ای استفاده گردید که نتایج آن در جدول آزمون تی ت

 یتک گروه تیآزمون  یفیشاخص توص .5جدول 

 آزمون تی تک نمونه ای

 

2/91 = ارزش آزمون  

 اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی تی
اختالف اطمینان فاصله  

82٪  

 حد باال حد پایین

 ۲2۹/50  52 110/1  02092/۲0  ۷020/05  285۹/08  

 بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر مبتنی یادگیری در فرضیه پژوهش، مدل
 ورداربرخ درونی اعتبار از ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایفنّاوری

. ای پرداخته شده استاست، به مقایسه میانگین معیار جامعه و وضعیت موجود عوامل سازه
جهت به دست آوردن میانگین معیار جامعه، با توجه به اینکه سواالت پرسشنامه در طیف 

در  2/0سنجید هایی که عوامل را میای تنظیم شده بود، حد وسط گویهلیکرت هفت درجه
به دست آمد و به عنوان میانگین معیار جامعه در نظر  2/91تعداد سواالت کل ضرب که عدد 

مالحظه می گردد از نظر افراد مورد بررسی بین میانگین  2ه در جدول گرفته شد. همانطور ک
داری وجود دارد و بنابراین با ای تفاوت معنیمعیار جامعه و وضعیت موجود عوامل سازه

ود و شدرصد، فرض صفر مطرح شده مبنی بر اینکه عوامل معنادار نیستند رد می 88اطمینان 
مفهومی و  مدل یادگیری ،2 و 0 جدول های داده اساس گردد. برفرضیه پژوهش تایید می

 آموزاندانش برای دیجیتال هایفنّاوری بر تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد بر مبتنی روندی

  آزمون تک نمونه

 میانگین تعداد 
انحراف 

 استاندارد
خطای استاندارد 

 میانگین
نمره 

 آزمون

سطح معنی 
 داری

 5۲ ۲209/00۲  20052/9  ۲۲828/0  0۹۹/1  125/1  
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 ناسانکارش توسط شدت به این. دارد خوبی بسیار داخلی روایی ویژه، آموزشی نیازهای با
 بار درونیاعت دارای پیشنهادی ادگیریی مدل دیگر، عبارت به. است گرفته قرار توجه مورد
 .است

 گيريبحث و نتيجه
 گیرییاد رویکرد بر مبتنی یادگیری مدل یک اعتباریابی و طراحی ،مطالعه این از هدف
. بود یژهو آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایبر فنّاوری تاکید با تلفیقی

 : های مهم در پژوهش حاضر عبارتند ازیافته
 یرییادگ رویکرد بر مبتنی یادگیری زیرمولفه ۹8و  اصلی مولفه ۲( شناسایی و کشف 0 

 مولفه ۲یژه. و آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایبر فنّاوری تاکید با تلفیقی
سنجش و  ی،پشتیبان و مدیریت اجرا، تولید، طراحی، شناسایی شده عبارتند از: تحلیل، اصلی
 رب مبتنی یادگیری کشف شده برای زیر مولفه ۹8 همچنین. اصالح و بازنگری بی وارزشیا

 نیازهای اب آموزاندانش برای دیجیتال هایبر فنّاوری تاکید با تلفیقی یادگیری رویکرد
 نوایی،ش آسیب بینایی، آسیب ذهنی، توانکم) یادگیرنده ویژه عبارتند از: هدف، آموزشی

 -فتاریگ آسیب، رفتاری - هیجانی آسیب یادگیری، التمشک، حرکتی - جسمی آسیب
 ،(تعاملیغیر تعاملی،) رسانه محتوا، معلم، ،(هوش با و استعداد با خاص، هایبیماری، ارتباطی

 چاپ،) فناوری یادگیری، منابع و آموزشی منابع یادگیری، فضای و محیط پیام،
 سازی ارچهیکپ شبکه، بر مبتنی رایانه، بر مبتنی، شنیداری - دیداری دیداری،شنیداری،

 رییادگی هاینظریه ، تلفیق(سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،) زمینه ،(فنّاوری
 و یجزئ کلی،) هدف ،(گراییارتباط و گراییساختن گرایی، شناخت رفتارگرایی،)

 دچن بر بتنیم رایانه، بر مبتنی کالس، بر مبتنی) هاروش یادگیری، فضای و محیط ،(رفتاری
 رسانه ،(یادگیری، آموزشی) راهبردها ،(وب بر مبتنی اجتماعی، هایرسانه بر مبتنی ای،رسانه

 بتنیم شنیداری، – دیداری شنیداری، دیداری، چاپ،) فنّاوری پیام، ،(تعاملی غیر، تعاملی)
 منصفانه، ادهاستف) جهانی طراحی اصول ،(فنّاوری سازییکپارچه شبکه، بر مبتنی رایانه، بر
 الشت خطاها، برابر در تساهل درک، قابل اطالعات مستقیم، و ساده استفاده، در نعطافا

 ضورح ،(آموزشی جوّ یادگیرندگان، اجتماع استفاده، برای اندازه و فضا کم، فیزیکی
 و طالعاتا فنّاوری بر مبتنی) یادگیری هایفعالیت ،(عاطفی اجتماعی، تدریس، شناختی،)
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 و انفرادی هنری، هایفعالیت بر مبتنی ارتباطات، و اطالعات فنّاوری بدون ارتباطات،
 یابیارز کارپوشه، معلم، ارزیابی ارزیابی، همتا ارزیابی، خود) سنجش هایشیوه ،(گروهی
 بر تنیمب رایانه، بر مبتنی شنیداری، – دیداری شنیداری، دیداری، چاپ،) ، فنّاوری(هوشمند

 رسانه ،(فنّاوری سازییکپارچه مجازی، واقعیت ده،افزو واقعیت سازی، شبیه بازی، شبکه،
 مواد ،(خبرنامه اطالعیه، درسی، کمک درسی، کتاب) محتوا ،(تعاملی غیر، تعاملی)

 دستیار راهنمای والدین، راهنمای یادگیرنده، راهنمای معلم، راهنمای) راهنماها آموزشی،
 ،(محتوا - یادگیرنده یادگیرنده، -یادگیرنده معلم، – یادگیرنده) تعامل سازی،، غنی(آموزش

 ،(اجتماعی مددکار مشاور، درمانگر، مدیر، دستیار، والدین، معلم، یادگیرنده،) مشارکت
 ،(زرو شبانه طول در محدودیت، بدون مدرسه، به محدود درس، کالس به محدود) دسترسی

 ،(گزارش هئارا، کردن مشاهده فعالیت، انجام گفتگو، و بحث پاسخ، و پرسش) سازیدرگیر
 یادگیرنده،) همکاری ،(عاطفی اجتماعی، تدریس، شناختی،) حضور هماهنگی، تسهیل
 زا پشتیبانی ،(اجتماعی مددکار مشاور، درمانگر، دستیار، مدیر، معلم، والدین، معلم،

 معلم از پشتیبانی ،(فنی آموزشی، درمانی، پزشکی، ای،مشاوره خدماتی، اداری،) یادگیرنده
، (فنی ،آموزشی) دوره از پشتیبانی ،(تخصصی ای،حرفه خدماتی، اداری، شی،آموز طراحی)

 هوشمند، ابیارزی معلم، ارزیابی ارزیابی، همتا ارزیابی، خود ،(الکترونیکی سنتی،) کارپوشه
 در) یادگیرندگان تعامل ارزشیابی پایانی، ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی تشخیصی، ارزشیابی

ک دهد برای هر یهمان طوری که این یافته نشان می(. یادگیری فضای در یادگیری، محیط
از زیر مولفه ها نیز عناصر مرتبط شناسایی و کشف شده است که در فرایند آموزش و 

ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است. این عناصر  آموزشی نیازهای با آموزانیادگیری دانش
 اند. عناصر برای اولین بار شناسایی و معرفی شده اند. برخی از ایندر داخل پرانتز قرار گرفته

 لفیقیت یادگیری رویکرد بر ( طراحی و توسعه مدل یادگیری مفهومی و روندی مبتنی5
های ویژه. این مدل آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای دیجیتال هایفنّاوری بر تاکید با

ربط خواهد هنمای عمل افراد ذییادگیری مفهومی و روندی در دو بعد نظری و عملی، را
 بود. 

 اجرا، قابلیت مناسب بودن، های جامعیت،از ویژگی روندی و مفهومی هایمدل (0
 توسعه در توانندیادگیری برخوردار بوده و می جدید هایروش ترویج سازی وغنی
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 رییادگی و تدریس فرایندهای کیفیت و کنند کمک جدید یادگیری هایاستراتژی
 بخشند. بهبود المللی راملی و بین سطح در ویژه آموزشی نیازهای با وزانآمدانش

ه توسط ک آنالین هایکیفیت دوره برای ملی استانداردهای با پژوهش حاضر هاییافته
 نانجم توسط استانداردها این. است مقایسه ارائه شده قابل 5100همکاران در سال  و باککن

 یک آنها. تاس شده ارائه آموزان پیش دبستانی تا دیپلمای دانشبر آنالین آموزش المللیبین
 جدید افراد دبتوان افزودند تا آنالین هایکیفیت دوره برای ملی استانداردهای را به گرافیک

 در نتوامی را دیجیتالی منابع و ابزار و آنالین محتوای چگونه اینکه بهتر به درک را
 دوره کی در همچنین و تلفیقی یادگیری محیط یک از بخشی عنوان به حضوری هایکالس
 برای اهنمار یک عنوان به گرافیک که امیدوارند آنها آنالین به کار برد، کمک کند. کامال

صلی تمایز ا. کند خدمت آموزاندانش برای کیفیت با تلفیقی یادگیری هایمدل اجرای
ها فقط به تدوین که آن ( در آن است5100همکاران ) و مطالعه حاضر با پژوهش باککن

ا دیپلم آموزان پیش دبستانی تآنالین برای کلیه دانش هایکیفیت دوره برای استانداردهایی
ویژه پرداخته و  آموزشی نیازهای با آموزاناند اما پژوهش حاضر فقط به دانشپرداخته

ارائه شده در  ها را مد نظر قرار داده است. مولفه تحلیل در مدلها و شرایط خاص آنزمینه
های آموزشی و یادگیری پژوهش حاضر که اولین مولفه مهم در فرایند طراحی فعالیت

ویژه است به طور کامال متفاوتی به تحلیل یادگیرنده و  آموزشی نیازهای با آموزاندانش
 ( فقط استانداردهایی5100همکاران ) و زمینه توجه دارد. به عبارت دیگر در پژوهش باککن

 بخش وانبه عن توانمی را استانداردها اینآنالین معرفی شده است که  هاییفیت دورهک برای
 دهش پیشنهاد ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای تلفیقی یادگیری مدل از مهمی
 .داد قرار توجه نویسنده مقاله حاضر، مورد توسط

 یرییادگ برای جهانی راحیپژوهش ط با مقایسه همچنین قابل مطالعه این هاییافته   
 برای جهانی طراحی. ارائه شده است 510۲همکاران در سال و که توسط گوردون است

 زشیآمو نیازهای با افراد برای آموزشی طراحی در الگوها ترینمحبوب از یکی یادگیری
( در آن است 510۲همکاران ) و تمایز اصلی مطالعه حاضر با پژوهش گوردون. است ویژه

دگان با یادگیرن یادگیری نحوه و درسیبرنامه پیشنهادی نویسنده مقاله حاضر بر که مدل
( 510۲همکاران ) و متمرکز است در صورتی که پژوهش گوردون نیازهای آموزشی ویژه

 از ستفادها جای به یادگیری ریزیبرنامه روند بر آن. است متمرکز هادستورالعمل و اصول به
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به عنوان بخش کوچکی از فرایند تدریس و  هادستورالعمل و اصول. دارد تأکید فنّاوری
 های الگوی طراحیدستورالعمل و یادگیری در آموزش ویژه است. در عین حال اصول

 با وزانآمدانش برای تلفیقی یادگیری مدل از مهمی بخش به عنوان یادگیری برای جهانی
 رفته است.گ قرار توجه حاضر، موردنویسنده مقاله  توسط شده پیشنهاد ویژه آموزشی نیازهای
 برابر در لتساه درک، قابل اطالعات مستقیم، و ساده استفاده، در انعطاف منصفانه، استفاده
آموزشی  وّج یادگیرندگان، اجتماع استفاده، برای اندازه و فضا کم، فیزیکی تالش خطاها،

یک  ادی نیز به عنوانیادگیری است در مدل پیشنه برای جهانی که از عناصر الگوی طراحی
 آموزاندانش برای تلفیقی یادگیری مولفه لحاظ شده است و این در حالی است که در مدل

مولفه شناسایی و مورد  ۹8نویسنده مقاله حاضر، توسط شده پیشنهاد ویژه آموزشی نیازهای با
 توجه قرار گرفته است که از جامعیت بیشتری برخوردار است. 

 (،510۲) ماتیوز (،510۲) جنگی زهی (،510۲) اللهیهای یافته با وهشپژ این هاییافته   
 مرادی و همکاران و (5109) زارعی (،510۷) طوفانی نژاد، (510۷) استامر (،510۷) ریورا

های خوانی دارد و با آنها همسو است. اما تمایز اصلی مطالعه حاضر با پژوهش( هم5109)
 تلفن از استفاده برای را آموزشی مفهومی مدل یک( 510۲) مذکور در آن است که اللهی

 همچنین و حمایت و فنّاوری آموزش، انسانی، فاکتورهای مولفه ۹ با نابینا افراد برای همراه
مطالعه ایشان فقط . داد را توسعه ارزیابی و اجرا طراحی، تهیه، مرحله ۹ با ایرویه مدل یک

ن گیری از تلفآموزشی ویژه و فقط به بهره آموزان با نیازهایهای دانشبه یکی از گروه
آموزان با نیازهای آموزشی های دانشهمراه محدود شده است. پژوهش حاضر به کلیه گروه

 داری،شنی – دیداری شنیداری، دیداری، چاپ،) های فنّاوریویژه پرداخته و از کلیه ظرفیت
رچه تاکید بهره گرفته است، اگ (فنّاوری سازییکپارچه شبکه، بر مبتنی رایانه، بر مبتنی

 عناصر استاندارد الگوی( 510۲) دیجیتال دارد. جنگی زهی هایفنّاوری بیشتری بر
ریاضی تدوین کرده  درس در ذهنی توانکم آموزانرا برای دانش آموزشی ایچندرسانه

یری گریاضی و فقط به بهره درس در ذهنی توانکم آموزاناست. مطالعه ایشان فقط به دانش
آموزان با نیازهای های دانشای محدود شده است. پژوهش حاضر به کلیه گروهاز چند رسانه

های آن است؛ همچنین ای آموزشی یکی از مولفهآموزشی ویژه پرداخته و چندرسانه
توان از آن استفاده شود و در کلیه دروس میهای ارائه شده به درس خاصی محدود نمیمدل

 یطراحی جهان بین مثبتی ارتباطات است ممکن که داده است گزارش( 510۲) کرد. ماتیوز
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در حال ظهور آنها وجود  ادراک و مشارکت آموزان،دانش موفقیت و یادگیری مداخله برای
مد نظر قرار گرفته و به عنوان یک  نیز اصول طراحی جهانی در پژوهش حاضر .داشته باشد

 از آموزاندانش استفاده با مرتبط رفتاری غییراتت( 510۷) مولفه انتخاب شده است. استامر
 ضردر پژوهش حا. کرد بررسی را آموزشی هایکالس در یادگیری تلفیقی هایاستراتژی

یادگیری مد نظر قرار گرفته و به عنوان یک مولفه انتخاب شده است.  هاینیز استراتژی
را  مجازی اجتماعی شبکه با شدهغنی یادگیری محیط آموزشی الگوی( 510۷) طوفانی نژاد
 مطالعه ایشان فقط به یکی. علوم طراحی کرد درس در شنوایی آسیب با آموزانبرای دانش

 ماعیاجت گیری از شبکهآموزان با نیازهای آموزشی ویژه و فقط به بهرههای دانشاز گروه
ن با آموزاهای دانشدر درس علوم محدود شده است. پژوهش حاضر به کلیه گروه مجازی

 های فنّاوری بهره گرفته است. زارعینیازهای آموزشی ویژه پرداخته و از کلیه ظرفیت
تمایز اصلی مطالعه  .طراحی کرد ایران را مدارس مجازی اجتماعی شبکه الگوی( 5109)

 اجتماعی شبکه در آن است که آن فقط به طراحی الگوی (5109) حاضر با پژوهش زارعی
 اب آموزانایران پرداخته است اما پژوهش حاضر فقط به دانش مجازی برای کلیه مدارس

ویژه پرداخته و زمینه ها و شرایط خاص آنها را مد نظر قرار داده است. به  آموزشی نیازهای
 الگوی( 5109) همکاران و مرادی. مجازی محدود نشده است اجتماعی عالوه، فقط به شبکه

برای  حرکتی - جسمی هایآسیب با آموزانبرای دانش کمکی فنّاوری بر مبتنی آموزشی
های مطالعه ایشان نیز فقط به یکی از گروه. آموزش درس زبان انگلیسی طراحی کردند

گیری از فنّاوری کمکی محدود شده آموزان با نیازهای آموزشی ویژه و فقط به بهرهدانش
ی ویژه پرداخته و از آموزان با نیازهای آموزشهای دانشاست. پژوهش حاضر به کلیه گروه

 دیجیتال دارد.  هایفنّاوری های فنّاوری بهره گرفته است، اگرچه تاکید بیشتری برکلیه ظرفیت
همچنین  و یادگیری برای جهانی طراحی نظریه اساس بر توانمی را آمده دست به نتایج   

موثر رویکرد  ریکارگیهب برای کرد که تبیین گونه این بر اساس رویکرد یادگیری تلفیقی
 سنتی هشیو به پرورشو خود را از آموزش  درک باید ذینفعان از بسیاری، یادگیرنده محوری

ر مدت یادگیرنده، به جای تمرکز ب بر مبتنی پارادایم در آموزاندانش پیشرفت تغییر دهند.
نوع  این (.510۷رایگلوث و همکاران، زمان یادگیری باید مبتنی بر فرایند یادگیری باشد )

 اییادگیری ه و هاتوانایی عالئق، و بر اساس اهداف، عملکردی وظایف به یادگیری باید
 و یادگیرندگان معلمان، هایتغییراتی در نقش به نیازمند انتقال یادگیرنده باشد. این فرد قبلی
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 عاطفی عهتوس که دارد شده اصالح درسیبرنامه یک به انتقال نیاز این است. همچنین فنّاوری
 ندتوانمی آنالین و دیجیتال هایآموزان را به همراه داشته باشد. فنّاوریدانش و اجتماعی

از اهمیت بیشتری برخوردار  هستند، ویژه آموزشی نیازهای دارای که آموزانیدانش برای
 حال در یادگیری (. طراحی510۷؛ طوفانی نژاد، 5100باشد )زارعی زوارکی و طوفانی نژاد، 

به صورت مشارکتی به جای آماده سازی طرح درس توسط  یادگیری و طراحی است افزایش
 (.5109لوین، )است  معلم به تنهایی در حال انتقال

های مدل مفهومی و روندی در فهم نظری موضوع و همچنین کمک با توجه به نقش   
ر جداول دموثر آن در فرایند عمل و کاربرد، و با عنایت به نظر متخصصین و کارشناسان که 

های مفهومی و روندی پیشنهاد توان ادعا نمود که مدلگزارش شده است، می 5و  0شماره 
آموزان با نیازهای شده در مقاله حاضر به فهم مناسب فرایند آموزش و یادگیری دانش

آموزشی ویژه به ویژه طراحی یادگیری به صورت مشارکتی کمک کرده و در عمل نیز 
گیری از آنها در عمل نیازمند آموزش معلمین، ه باشد. اگرچه بهرهتواند تسهیل کنندمی

آموزان و والدین است. مشاهدات محقق در فرایند تحقیق حاکی از وجود برخی از دانش
ها در این فرایند است که با آموزش مناسب و پشتیبانی و همکاری میان ذینفعان قابل چالش

ممکن است مواد ویژه، همچنین جه خواهد شد. حل است در غیر این صورت با مشکالتی موا
، ترجمه 5110فنون تدریس، یا تجهیزات و یا تسهیالت، مورد نیاز باشد )هاالهان و کافمن، 

ها ناشی از ماهیت رویکرد تلفیقی (. البته برخی از این محدودیت0085علیزاده و همکاران، 
 و طراحی جهانی برای یادگیری است.

از  دیرون و مفهومی هایمدل که داد نشان کارشناسان دیدگاه از درونی اعتبار هاییافته
 جدید هایروش ترویج سازی وغنی اجرا، قابلیت مناسب بودن، های جامعیت،ویژگی

 و کنند کمک جدید یادگیری هایاستراتژی توسعه در توانندیادگیری برخوردار بوده و می
ملی  طحس در ویژه آموزشی نیازهای با موزانآدانش یادگیری و تدریس فرایندهای کیفیت

 هایتراتژیاس عنوان به هامدل این از شودمی پیشنهاد بنابراین بخشند. بهبود المللی راو بین
 .شود استفاده ویژه آموزشی نیازهای با آموزاندانش برای نوآورانه

 
 منابع
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