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چكيده
هدف این پژوهش شناسایي مولفهها و چارچوب الگوي آموزشي محيط یادگيري غنيشده با شبكههاي
اجتماعي مجازي براي دانشآموزان با آسيب شنوایي و اعتباریابي دروني آن بود .روش پژوهش آميخته ،از
نوع طرح اکتشافي بود .در بخش کيفي براي بهدست آوردن الگوي طراحي آموزشي ،از تحليل محتواي
استقرایي و در بخش کمي براي اعتباریابي دروني از نظر متخصصان به روش پيمایشي پرسشنامهاي استفاده
شد .جامعه آماري در بخش کيفي متخصصين مرتبط با موضوع ،اسناد و منابع مكتوب و الكترونيكي و در
بخش کمي متخصصين در حوزه تكنولوژي آموزشي و آموزش ویژه بودند .انتخاب نمونهها در هر دو
بخش بهصورت هدفمند و در بخش کيفي جهت مصاحبه  96نفر از متخصصين و کارشناسان و در بخش

 .0مقاله مستخرج از رساله دکتري ميباشد و با همكاري بينالمللي با سه کشور ایران ،استراليا و آمریكا انجام شده
است.
 .7دکتري تكنولوژي آموزشي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمهطباطبائي ،تهران ،ایران( .نویسنده
مسئول) .toofanien@yahoo.com
 .9دانشيار تكنولوژي آموزشي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمهطباطبائي ،تهران ،ایران.
 .4استاد روانشناسي و آموزش کودکان استثنائي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمهطباطبائي ،تهران،
ایران.
 .5استاد واکاوي یادگيري ،مرکز نوآوريهاي تدریس ،دانشگاه استرالياي جنوبي ،آدالید ،استراليا.
 .9دانشيار تكنولوژي آموزشي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمهطباطبائي ،تهران ،ایران.
 .2استاد روش تحقيق و آمار ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه عالمهطباطبائي ،تهران ،ایران.
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کمي  94نفر از متخصصين در دانشگاههاي و موسسات مختلف کشور ایران ،استراليا و آمریكا بودند.
جمعآوري دادهها در بخش کيفي با استفاده از مصاحبه نيمهساختار یافته و تحليل محتوا از اسناد و در بخش
کمي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت .طبق تحليل محتواي انجام شده ،هفت طبقه
درگيرشدن ،تعامل ،بازخورد ،محتوا ،منابع ،ارزشيابي و پشتيباني به دست آمد .همچنين  74زیر مؤلفه براي
طبقههاي اصلي استخراج شدند .پس از تحليل محتوا و استخراج کدها ،مؤلفهها و زیر مؤلفهها در قالب الگو
ارائه شدند .نتایج حاصله از اعتباریابي دروني بر اساس نظر متخصصان نشان داده است که الگوي آموزشي
ارائه شده از اعتبار دروني مطلوبي برخوردار است و اثربخشي الزم را براي آموزش به دانشآموزان با
آسيب شنوایي دارد.

واژگان كليدي :محيط يادگيري ،شبكه اجتماعي مجازي ،غنيسازي ،آسيب شنوايي ،الگوي
آموزشي

مقدمه
ارتباطات دیجيتالي امروزي بخشي طبيعي از زندگي اجتماعي جوانان شده است (چوي،
گلسمن و کریستل .)7102 ،0دنياي امروز دنياي ارتباطات است 25 .درصد اوقات روزانه
ما ،صرف ارتباط با دیگران ميشود و ميتوان اظهار نمود که  25درصد موفقيتهاي ما به
روابط ما وابسته است (لشگریان و روشني .)0960 ،از طریق اینترنت و فضاي مجازي،
ارتباطات انساني و مناسبات اجتماعي بين افراد نيز ،مجازي ميشود و انسان بدون
محدودیت ،وراي زمان و مكان و مرز ،با هم نوع خود ارتباط برقرار ميکند .امروزه
بسياري از جوانان به فعاليتهاي اجتماعي شبكهاي اشتغال دارند و براي ساختن زندگي
خود از روابط و مناسبتهاي اینترنتي استفاده ميکنند .در حقيقت فعاليت در شبكههاي
اجتماعي مجازي دربرگيرنده بيشتر ابعاد زندگي است.
آموزش ویژه ،یعني آموزش برنامهریزي شده ویژهاي که نيازهاي غيرمعمول
دانشآموزان با نيازهاي ویژه را برآورده ميکند .ممكن است مواد ویژه ،فنون تدریس ،یا
تجهيزات و یا تسهيالت ،مورد نياز باشد .یكي از مهمترین هدفهاي آموزش ویژه ،یافتن
توانایيهاي دانشآموزان با نيازهاي ویژه و سرمایهگذاري روي آنهاست (هاالهان و
کافمن ،7119 ،ترجمه عليزاده و همكاران .)0969 ،همچنين هدفهاي متعددي ازجمله
تقویت شأن حاکميتي موجب شده تا دولتها رفع مشكالت این افراد را در بخشهاي
1. Choi, Glassman & Cristol
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مختلفي ازجمله درمان ،خدمات و آموزش پيگيري نمایند و در این بخشها تعليم و تربيت
بهعنوان مهمترین گزینه براي توانمندسازي افراد با نيازهاي ویژه موردتوجه متوليان امر
قرارگرفته است (شاليان و امينیزدي .)0969 ،همچنين با ورود فناوريهاي کمكي بهویژه
فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش افراد با نيازهاي ویژه در کليه دورهها و سطوح
تحصيلي ،شاهد تحوالت چشمگيري در کشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه بودهایم .این
تحوالت با ورود اینترنت بهعنوان شبكه بينالمللي اطالعات و ارتباطات ،مضاعف شده
است و فرایند یادگيري و تدریس را عميقاً تحت تأثير خود قرار داده است (زارعي
زوارکي و مرادي.)0969 ،
آسيب شنوایي نوعي آسيب حسي عصبي است که سازمان بهداشت رواني تخمين زده
است که بيش از  991ميليون نفر در سراسر دنيا از آن رنج ميبرند (سوزان ،امنت و وست،0
 .)7104دانشآموز ناشنوا یا سخت شنوا 7به کسي گفته ميشود که به دليل آسيب شنوایي
نميتواند بهطور طبيعي آموزشهاي شفاهي را دریافت کند و نيازمند آموزش به شيوهاي
خاص ميباشد (ویليامز ،0688 ،ترجمه بهپژوه و همكاران .)0989 ،افراد با آسيب شنوایي
بدون یادگيري ارتباط کاربردي با موانع بسياري جهت برخورداري کامل از آموزش
عمومي ،زندگي مستقل ،فعاليتهاي لذت بخش و اجتماعي شدن مواجه خواهند شد
(آچسون .)7112 ،9سطح تحصيلي ناشنوایان نسبت به همساالن شنواي آنها بهطور متوسط
4
سه تا چهار سال پایينتر از سطح سني متناسبشان است (حسنزاده .)0988 ،واترز و دریكز
( )7102نيز بدین نتيجه رسيدند که ميانگين عملكرد دانشآموزي با کاستي شنوایي که
مقطع راهنمایي را به پایان رسانده است در تكاليف مربوط به خواندن معادل با عملكرد
دانشآموز شنواي  6تا  01ساله است .همواره در بررسي نوشتن کودکان ناشنوا باید بر این
نكته توجه داشت که در نوشتار بر خالف گفتار نميتوان از موقعيت ،اشاره به اشيا اطراف،
بافتي که در آن گفتار جریان دارد ،حالت چهره و از این قبيل ،براي انتقال مفهوم استفاده
کرد ،بنابراین دانش آموزان ناشنوا همواره مشكل بيشتري در جنبه نوشتاري زبان در مقایسه
با جنبه گفتاري آن دارند .مشكل اصلي دانشآموز ناشنوا ،استفاده از نوشتار بهعنوان یك
1. Susan, Emment & West
2. deaf or hard of hearing student
3. Acheson
4. Wauters & Dirks
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ابزار ارتباطي کارآمد است (حسنزاده ،محسني ،افروز و حجازي .)0989 ،همچنين
مطالعات انجام شده روي کودکان ناشنوا نشان ميدهد ،کودکاني که شدیدا از لحاظ رشد
زباني عقب هستند ،بهخوبي کودکان طبيعي قادر به استدالل و حل مسئله هستند ،زیرا
کودکان ناشنوا براي تفكر و حل مسأله از نمادهاي غير زباني استفاده ميکنند (مورس،
 ،7110ترجمه اخويراد و لشكرينژاد .)0960 ،تحقيقات آموزشي یك "شكاف
مشارکت "0را براي دانشآموزان با آسيب شنوایي شناسایي کردند ،چون روش ارتباطي و
سبك یادگيري آنها با همكالسيهاي شنوا تفاوت دارد (جنكينز ،کلينتن ،پاراشتما ،روبيسن
و ویگل 7119 ،7و کومساروف .)7115 ،9به همين دليل یكي از رویكردهاي آموزشي مهم
براي دانشآموزان ناشنوا و کمشنوا ،تقویت مهارتهاي اجتماعي است .بيشك ،توجه به
رشد و تقویت مهارتهاي اجتماعي این دانشآموزان از جایگاه ویژهاي برخوردار است
(افروز .)0989 ،همچنين متخصصان آموزش افراد با آسيب شنوایي در سنين دبيرستان
محدودیتهاي مهمي را براي این دانشآموزان مشخص کردند که شامل مشارکت
دانشآموزان ،مسائل اجتماعي شدن و دسترسي به رسانهها است (وانگ ،چينگ ،ویتفيلد و
دانكن.)7108 ،4
یكي از شاخصهاي ارزیابي ميزان توسعه آموزشوپرورش ،ميزان اهميتي است که
کشورها به آموزشوپرورش دانشآموزان داراي نيازهاي ویژه خود ميدهند (سازمان
آموزشوپرورش استثنائي کشور .)0967 ،یكي از اهداف مهم آموزشوپرورش استثنائي،
عالوه بر بهبود و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ناشنوا ،افزایش مهارت آنان نيز ميباشد.
این دانشآموزان در آیندهاي نه چندان دور باید در جامعه به کار بپردازند و الزمه آن این
است که مهارت هاي ارتباطي موردنياز را فراگرفته و به رشد اجتماعي قابل قبولي دست
یابند (عباسنژاد .)0961 ،مهارتهاي اجتماعي از نيازهاي اساسي همه افراد بهخصوص
ناشنوایان ميباشد ،افراد ناشنوا به علت محدودیتهایي که دارند در کسب برخي از
مهارت هاي اجتماعي دچار مشكل هستند و ضرورت برقراري ارتباط سالم و مفيد با
دیگران ،پيشگيري از سوءاستفاده ،تصميمگيري ،انتخاب آزادانه ارائه تفكرات نسبت به
1. Participation gap
2. Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison & Weigel
3. Komesaroff
4. Wong, Ching, Whitfield, & Duncan
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خود بدون احساس گناه و شرم در تعامالت اجتماعي ،نياز اساسي آنها است (شریفي
درآمدي .)0969 ،در اسناد باالدستي بهطور مكرر بر نقش فنّاوري در آموزش کودکان با
نيازهاي آموزشي ویژه تأکيد شده است .براي چند نمونه ميتوان به بند  04قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه کشور اشاره کرد .در این بند بهصراحت بر «بهکارگيري فنّاوري
ارتباطات و اطالعات در کليه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآیندهاي
موجود و ارائه برنامههاي آموزشي و دروس دورههاي تحصيلي بهصورت الكترونيكي»
تأکيد شده است (معاونت حقوقي ریاست جمهوري .)0986 ،همچنين در اهداف سند پنجم
توسعه سازمان آموزشوپرورش استثنایي ( )0986بر «تقویت و بهبود زیرساختها در زمينه
بهکارگيري فنّاوري اطالعات و ارتباطات و فنّاوريهاي آموزشي نوین در ارائه خدمات
تربيتي به مدارس ،مربيان ،متربيان و خانوادهها» تأکيد ویژهاي شده است .این مسئله
بهوضوح در اهداف پایههاي مختلف تحصيلي سند توسعه آموزشوپرورش استثنایي نيز
قابلمشاهده است .براي نمونه به توسعه مهارتهاي الزم بهمنظور استفاده از فنّاوريهاي
نوین و آموزش مهارتهاي موردنياز در جهت افزایش توانمنديها و نحوه بهکارگيري از
ابزارهاي کمكي در دوره هاي مختلف تحصيلي پيش از دبستان ،ابتدایي ،اول متوسطه و
دوم متوسطه بهطور ثابت تكرار شده است (سازمان آموزشوپرورش استثنائي کشور،
.)0967
با توجه به آسيبهاي این گروه از افراد با نيازهاي ویژه ،محيطهاي اجتماعي ميتواند
نقش مؤثري در کاهش انواع مشكالت آنان ایفا کند .در عصر یادگيري قرن  ،70استفاده از
شبكه هاي اجتماعي تبدیل به یك پدیده جهاني شده است .فراگيران در تمام دنيا ميتوانند
با استفاده از رایانهها ،تلفنهاي همراه و بسياري از دستگاههاي شخصي بالفاصله با دنيا
ارتباط برقرار کنند .برقراري ارتباط روشن به شكلهاي مختلف با مخاطبان مختلف،
جمعآوري درون دادهها ،ایدهها ،اطالعات از متقاضيان ،اعتمادآفریني و هدایت
فعاليت هاي گروهي ،استفاده از یك شبكه مجازي براي انجام وظایف مشابه در یك محيط
یادگيري هدایتشده ،ميتواند به دانشآموزان در توسعه این مهارتها کمك کند و آن را
مبدل به بخشي از محور عمل گرایي یا تجربه یادگيري همراه با کار ،کند .پيوندهاي دروني
و قابليتهاي خالقانهاي که در شبكههاي اجتماعي مجازي مشهود است ،نوعي فرهنگ
مشارکتي مبتني بر وب و در فضاي مجازي را به دانشآموزان پيشنهاد ميدهد .این قبيل
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فرصتها به شكل بالقوه به غناي یادگيري ميانجامند ،چراکه ازلحاظ شخصي ،فرایند
یادگيري را معنادار ميسازند .بهعبارتدیگر مشارکت در زمينهاي صورت ميگيرد که به
کاستن شرایط ناعادالنه کمك کند.
تساي ،شن و تساي )7100( 0در پژوهشي که در زمينه محيطهاي یادگيري انجام دادند،
دریافتند که استفاده از شبكههاي اجتماعي مجازي ،یادگيرندگان و اساتيد را قادر ميسازد
که بهآساني به محتواي یادگيري موردنياز خود دسترسي پيداکرده و به همان سادگي نيز
آن را گسترش و نشر دهند .نتایج مطالعه گوستسن )7101( 7نشان داد که ابزار وب 7/1
براي انعكاس افكار دانشجویان و دیگران قابلاستفاده است .وب  7/1کار فردي دانشجویان
و ادغام آنها در گروههاي کاري را امكانپذیر ميسازد و به دانشجویان در شناسایي و
آگاهي در مورد کار خود و دیگران کمك ميکند .لوکين و همكاران )7116( 9در
تحقيقي به دنبال این بودند که آیا ابزارهاي وب  7/1به دانشآموزان در محيط تحصيلي
کمك ميکند .در این مطالعه آنها تمرینها ،ادراکات و دریافتها و پروندههاي
یادگيرندگان  00تا  09ساله را در استفاده از فناوريهاي وب  7/1بررسي کردند .تمرکز
آنها بر نوع فناوريهایي که یادگيرندگان استفاده ميکردند و تفاوت درگيرشدن
مدرسهاي و غيرمدرسهاي بود .فناوريهاي پست الكترونيكي ،4پيامرساني آني ،5ویكيها،9
بالگها ،2پادکستها 8و اتاقهاي گفتگو و بحث 6در این پژوهش موردبحث و آزمایش
قرار گرفتند .این مطالعه نشان داد که هنگاميکه دانشآموزان از این فناوريها بهصورت
آزادانه براي کاربرد شخصي استفاده ميکنند ،به معلم خود براي نحوه استفاده در اهداف
آموزشي نگاه ميکنند؛ و مشارکت با استفاده از فناوريهاي وب  7/1ميتواند به تعميق
درگيرشدن دانشآموزان در همتا ارزیابي کمك کند .زارعي زوارکي و قرباني ( )0964در
تحقيقي که باهدف تعيين ميزان تأثير استفاده از شبكههاي اجتماعي مجازي بر یادگيري
1. Tsai, Shen & Tsai
2. Gustsson
3. Luckin et al
4. email
5. instant message
6. wikis
7. blogs
8. podcasts
9. discussion forums
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زبان انگليسي دانش آموزان انجام دادند بدین نتيجه رسيدند که آموزش از طریق شبكه
اجتماعي مجازي بر ميزان یادگيري سه مهارت شنيداري ،گفتاري و درک مطلب
دانشآموزان تأثير مثبت داشته است و درواقع نتایج حاصله وجود تفاوت معنيداري را در
استفاده از شبكه اجتماعي مجازي نسبت به آموزش از طریق روشهاي سنتي و معمول در
یادگيري این سه مهارت زباني تأیيد کرد.
از طرفي برخي فناوري شبكههاي اجتماعي مجازي را جایگزین آموزش حضوري
ميدانند که ضررهاي جبرانناپذیري براي دانشآموزان مخصوصاً در سنيني پایينتر دارد،
با این حال نميتوان بهراحتي از ویژگيهاي منحصربهفرد این فناوري چشم پوشيد به همين
جهت باید به دنبال راهحلي بود که هم از ویژگيهاي کالس حضوري و هم از شبكه
اجتماعي استفاده نمود .همچنين محيطهاي مجازي از توانایي بالقوهاي در کمك به کسب
مهارتهاي دانشآموزان ویژه دارند تا استقالل و دسترسي آنها به جامعه وسيعتري را
نتيجه دهد .هرچند این محيطها مثل دیگر ابزارهاي کمكي رایانهاي ،جایگزیني براي مربي
نيست ،بلكه چنين محيطهایي فقط فرصتهاي بهتر یادگيري را فراهم ميآورند .از طرفي
شبكههاي اجتماعي ميتوانند جهت غنيسازي فرآیند یادگيري بهوسيله ترغيب یادگيري
غيررسمي ،پشتيباني از بازخورد و تأمين ارتباط و مشارکت مورداستفاده قرار گيرند
(سفران .)7101 ،0به همين دليل یك راهحل تلفيق شبكههاي اجتماعي در طراحي
فعاليتهاي یادگيري در کالس و خارج از آن ميباشد .غنيسازي محيط یادگيري
دانشآموزان با شبكههاي اجتماعي ميتواند عالوه بر ورود مؤثر فناوري به محيط
یادگيري ،کمترین چالش در ورود فناوري را داشته باشد.
خأل اساسي که در این زمينه وجود داشت عبارتند از عدم وجود الگوي مناسبي جهت
استفاده از شبكههاي اجتماعي مجازي براي استفاده در محيط یادگيري در ایران ،عدم
بهکارگيري نظاممند تحوالت جدید نظریههاي یادگيري از جمله ارتباطگرایي ،در نظر
نگرفتن ویژگيهاي افراد با آسيب شنوایي در طراحي فعاليتهاي یادگيري با استفاده از
شبكههاي اجتماعي مجازي ،استفادههاي نادرست از فناوريهاي جدید بدون توجه به
ویژگيهاي هر فناوري ،عدم توجه جدي به مؤلفه پشتيباني هنگام ورود فناوري به محيط
یادگيري.
1. Safran
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با توجه به اهميت و نقش شبكههاي اجتماعي مجازي در شكلگيري محيط اجتماعي
افراد بهویژه دانش آموزان با آسيب شنوایي و نظر به اینكه عليرغم تحقيقات گسترده در
مورداستفاده از شبكههاي اجتماعي مجازي در آموزش افراد عادي ،در زمينه استفاده از
شبكههاي اجتماعي مجازي براي غني ساختن محيط یادگيري دانشآموزان با آسيب
شنوایي کمتر تحقيقشده است (کوزوه7105 ،0؛ طوفانينژاد ،زارعي زوارکي ،داوسون،
پوکت و شریفي درآمدي .)7102 ،7همچنين با توجه به کمبود تحقيقات بر روي استفاده از
فناوري هاي مشخص و تالشهاي آموزشي براي تلفيق فناوري هاي مبتني بر وب در محيط
یادگيري کودکان و جوانان با آسيب شنوایي ،متخصصين به چارچوب و الگویي مانند
طراحي جهاني براي یادگيري 9نياز دارند تا فرایند تصميم سازي آنان را هدایت کند
(هارتمن و ویسمر .)7109 ،4با توجه به مشكالت دانشآموزان با آسيب شنوایي در محيط
کالس و امكان استفاده از فناوري در جهت کاهش مشكالت این دانشآموزان بگونهاي
که از چالشهاي جایگزیني فناوري با کالس حضوري نيز جلوگيري شود و همچنين تاکيد
اسناد باالدستي بر توجه به به کارگيري فنّاوري ارتباطات و اطالعات در کليه فرآیندها
جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآیندهاي موجود و ارائه برنامههاي آموزشي ،این
پژوهش به دنبال ارائه الگوي آموزشي است که موجب افزایش ميزان یادگيري و
مهارتهاي اجتماعي در دانشآموزان با آسيب شنوایي ميشود .این پژوهش به دنبال ارائه
الگوي آموزشي است که موجب افزایش ميزان یادگيري و مهارتهاي اجتماعي در
دانشآموزان با آسيب شنوایي شود؛ بنابراین پژوهش به دنبال پاسخ به پرسشهاي زیر بود:
 .0مؤلفه هاي اصلي الگوي آموزشي محيط یادگيري غنيشده با شبكههاي اجتماعي
مجازي کدامند؟
 .7آیا الگوي آموزشي محيط یادگيري غنيشده با شبكههاي اجتماعي مجازي از اعتبار
دروني برخوردار است؟

روش

1. Kozuh
2. Toofaninejad, Zaraii Zavaraki, Dawson, Poquet, & Sharifi Daramadi
)3. Universal Design for Learning (UDL
4. Hartmann & Weismer
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با توجه به اینكه براي تحقق اهداف در این پژوهش استفاده از یك روش پژوهش (کمي یا
کيفي) به تنهایي کفایت نميکند ،از طرح تحقيق آميخته 0استفاده شد .از بين انواع
طرحهاي پژوهش آميخته (مثلثسازي ،7تودرتو ،9تبييني 4و اکتشافي ،)5از طرح اکتشافي
استفاده شد .هدف از طرح اکتشافي دومرحلهاي ایناست که نتایج روش اول (کيفي)
ميتواند به رشد و گسترش تحقيق کمك کرده و یا براي دومين روش (کمي) نقش اطالع
دهنده داشته باشد .از آنجا که این روش اغلب به صورت کيفي آغاز ميشود بهطور معمول
براي اکتشاف پدیدههاي مناسب است .به ویژه این طرح زماني مفيد است که محقق نيازمند
گسترش و توسعه نظریه ،آزمایش و یا بررسي ابزار باشد .از آنجایيکه طرح بهصورت
کيفي آغاز ميشود ،تأکيد بيشتري بر دادههاي کيفي است (دالور و کوشكي .)0964 ،به
عبارتي با استفاده از روش کيفي الگو یا چارچوب پژوهش به دست ميآید ،سپس با
استفاده از روش کمي مورد اعتباریابي قرار ميگيرد.
در بخش پژوهش کيفي از روش تحليل محتواي کيفي استقرائي استفاده شد .در
پژوهش حاضر مرحله اول پژوهش از نوع کيفي بود .ابتدا تحليل محتواي کيفي با طرح
استقرایي از مباني نظري محيط یادگيري غنيشده با شبكه اجتماعي به عمل آمد ،سپس بر
اساس نتایج آن ،الگوي اوليه ترسيم شد .الگوي اوليه در اختيار متخصصين حوزه
تكنولوژي آموزشي و آموزش ویژه قرار گرفت و اصالحات مورد نياز اعمال شد .سپس
پرسشنامه اعتباریابي دروني الگو طراحي و پس از تایيد اعتبار در اختيار سایر متخصصين
قرار گرفت.
جامعه پژوهش در بخش کيفي اعضاي هيأت علمي متخصص در حوزههاي تكنولوژي
آموزشي ،آموزشوپرورش کودکان استثنائي و ارتباطات ،کارشناسان تكنولوژي آموزشي
و متخصصين آموزش ،معلمان آموزشوپرورش کودکان با نيازهاي ویژه ،دانش آموزان
داراي آسيب شنوایي ،والدین دانش آموزان داراي آسيب شنوایي؛ و در بخش کمي
متخصصين موضوع از اعضاي هيأت علمي و دانشجویان دکتري در رشته تكنولوژي
آموزشي و آموزشوپرورش کودکان استثنائي بودند .در بخش کيفي از روش نمونهگيري
1. mixed method
2. triangulation
3. embedded
4. explanatory
5. exploratory
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هدفمند استفاده شد .در نمونهگيري هدفمند ،نمونه به خاطر سهولت انتخاب نميشود ،بلكه
قضاوت هاي پژوهشگر بر اساس اطالعات قبلي او مبناي انتخاب نمونه است (دالور،
 .)0969نمونهگيري هدفمند تا آنجا ادامه پيدا ميکند که دادههاي جدید ،حاوي مطلبي
جدید در رابطه با موضوع پژوهش نباشد و اصطالحاً دادهها به حد اشباع نظري برسند .در
نمونهگيري هدفمند ،قصد محقق انتخاب مواردي است که با توجه به هدف تحقيق،
اطالعات زیادي داشته باشند (دالور .)0969 ،براي مصاحبه با افراد به روش هدفمند از بين
متخصصان و کارشناسان رشته تكنولوژي آموزشي و آموزشوپرورش کودکان استثنائي،
معلمان ،اوليا و دانش آموزان با آسيب شنوایي افرادي انتخاب شدند.
براي جمعآوري دادهها بخش کيفي بعد از بررسيهاي اوليه به جمعآوري کليه اسناد
باالدستي و پایيندستي اقدام و همچنين جهت یافتن مقاالت مربوط به تفكيك فارسي و
انگليسي ،کلمات و عناوین مهم و کليدي مشخص و در ادامه در پایگاههاي پایگاه داده
جستجوي نظام مند و جستجوي دستي نيز در گوگل اسكالر 0براي تكميل کار صورت
گرفت .مقاالت بين سالهاي  7111تا  7102ميالدي انتخاب شد .در طي مطالعه منابع،
جمالت و عبارات کليدي و مهم انتخاب و در چرخه تحليل محتواي کيفي قرار گرفت.
جهت مشخص کردن پژوهشهاي داخلي ،در پایگاههاي داده نورمگز ،7مگ ایران،9
ایران داک ،4جهاددانشگاهي و علم نت جستجو صورت گرفت ،همچنين جستجوي دستي
نيز در گوگل براي تكميل کار صورت گرفت .جهت انجام جستجو از ترکيب کلمات
کليدي مرتبط با آموزش ،افراد با آسيب شنوایي و رسانههاي اجتماعي طبق جدول 0
استفاده شد.

1. Google Scholar
2. Noormags
3. Magiran
4. Irandoc

11

طراحی و اعتباریابی الگوي آموزشی محيط یادگيري غنیشده با...

جدول  .1كلمات كليدي در جستجوي نظاممند پايگاههاي داده فارسي
یا

یا

یا

رسانه اجتماعي

تعليم و تربيت

ناشنوا

شبكه اجتماعي
وب 7/1

و

یادگيري
آموزش

و

کر
کم شنوا

فيس بوک

تدریس

آسيب شنوایي

توئيتر

دانش آموز

سخت شنوا

بالگ  /وبالگ
ویكي
یوتيوب
جوامع برخط/آنالین

جهت مشخص کردن مقاالت انگليسي ،در پایگاههاي داده اسكوپوس ،0پروکوئست،7
اریك ،9وب ساینس ،4وایلي 5و ساینس دایرکت 9جستجوي نظام مند در آبان 0965
صورت گرفت و در اردیبهشت  0969به روز رساني شد .جستجوي دستي نيز در گوگل
اسكالر 2براي تكميل کار صورت گرفت.
جهت انجام جستجو از ترکيب کلمات کليدي مرتبط با آموزش ،افراد با آسيب
شنوایي و رسانههاي اجتماعي در پایگاههاي داده انگليسي طبق جدول  7استفاده شد.
جدول  .2كلمات كليدي در جستجوي نظاممند پايگاههاي داده انگليسي
OR
OR
OR
social media
education
*deaf
*social network* site
*learn
*hearing impair
AND
AND
SNS
*teach
hard of hearing
Facebook
*instruct
hearing loss
Twitter
student
partial hearing
Web 2.0
blog
wiki
YouTube
Online community
1. Scopus
2. ProQuest
3. Eric
4. Web of Science
5. Wiley online library
6. Science Direct
7. Google Scholar
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social media

براي نمونه جهت جستجو در پایگاههاي داده انگليسي از این متن استفاده گردید:
("social media" OR "social network* site*" OR SNS OR Facebook
OR Twitter OR "web 2.0" OR blog* OR wiki* OR YouTube OR
"online community") AND (education OR learn* OR teach* OR
student* OR instruction) AND (deaf* OR "hearing impair*" OR "hard
)"of hearing" OR "hearing loss" OR "partial hearing

معيارهاي انتخاب مقاالت :جهت انتخاب دقيق مقاالت ،محدودیت سال انتشار بين
 7111تا  7102اعمال شد .به غير از این در مرحله جستجو محدودیت دیگري مانند نوع
تحقيق ،انتشارات ،محل جغرافيایي انجام تحقيق ،زبان شرکتکنندگان اعمال نگردید.
همچنين تمام مقاالت فصلنامههاي علمي داوري شده ،0کنفرانسها ،رسالههاي دکتري و
پایاننامهها شامل نتایج شد ولي فصلهاي کتاب ،مقاالت روزنامهها ،مجالت عمومي،
گزارشها 7و سرمقالهها 9از روند جستجو خارج شدند .همچنين مقاالتي که در حوزه
آموزش نبودند و یا از سایر ابزار وب مانند پست الكترونيكي ،ابزار اراده دهنده یك طرفه
محتوا نيز از روند انتخاب مقاالت خارج شدند.
عالوه بر این پس از انتخاب نمونه که تخصص و تعداد آن در جدول  9ارائه شدهاست،
مصاحبه با روش نيمه ساختارمند اجرا گردید .مصاحبه به گونهاي بود که صحبتهاي خود
مصاحبهشونده مبنایي براي سؤال بعدي قرار ميگرفت .در مصاحبه نيمهساختارمند 4سؤالها
در یك راهنماي مصاحبه با تمرکز بر روي مسائل یا حوزهاي که باید پوشش داده شود و
مسيرهایي که باید پيگيري شود گنجانيده ميشود .توالي پرسشها براي همه
شرکتکنندهها مثل هم نيست و به فرایند مصاحبه و پاسخهاي هر فرد بستگي دارد (هومن،
 .)0969فایل صوتي مصاحبه با اجازه افراد ضبط و در فرایند تحليل محتوا و کدگذاري
اضافه گردید .الزم به ذکر است که هنگام مصاحبه با دانشجو و دانشآموزان با آسيب
شنوایي ،فردي بهعنوان مترجم 5در فرایند مصاحبه شرکت و وظيفه ترجمه زبان اشاره را به
عهده داشت.
1. peer reviewed journals
2. commentaries
3. editorials
4. semi-structured
5. interpreter
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جدول  .3متخصصيني كه در فرايند مصاحبه جهت تحليل محتوا شركت كردند.
گروه

محل

تعداد

تخصص

دانشگاه عالمه طباطبائي

4

دانشگاه تربيت مدرس

0

دانشگاه خوارزمي

0

دانشگاه بوعلي سينا همدان

0

علوم تربيتي (آموزش مجازي)

دانشگاه استرالياي جنوبي

0

9

واکاوي یادگيري

دانشگاه استرالياي جنوبي

7

دانشگاه عالمه طباطبائي

7

دانشگاه استرالياي جنوبي

0

دانشگاه برندمن 7در کاليفرنيا

0

تكنولوژي آموزشي

عضو هيات علمي

آموزش ویژه

دانشگاه ایالتي کاليفرنيا ،فولرتن
دانشجوي دکتري

تكنولوژي آموزشي

کارشناس /معلم

آموزش ویژه

9

دانشگاه عالمه طباطبائي

7

دانشگاه تربيت مدرس

0

سازمان آموزش و پرورش استثنائي

9

4

0

دانشگاه ایالتي کاليفرنيا ،نورتریچ
مدرسه ناشنوایان در کاليفرنيا
دبيرستان آدالید در استراليا

اوليا
دانشجو

آسيب شنوایي

دانشآموز

آسيب شنوایي
جمع

7

5

9

7
0

مدرسه سيدجمالالدین اسدآبادي

0

دبيرستان آدالید در استراليا

0

دبيرستان سيدجمالالدین اسدآبادي

7

دانشگاه نورتریچ در کاليفرنيا

0

دبيرستان آدالید در استراليا

4

دبيرستان سيدجمالالدین اسدآبادي

7
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1. University of South Australia
2. Brandman University
3. California State University, Fullerton
4. California State University, Northridge
5. California School for Deaf, Riverside
6. Adelaide High School
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جهت بررسي اعتبار دروني الگو ،تصاویر الگو به همراه توضيحات عناصر آن براي
متخصصين در حوزه تكنولوژي آموزشي ،آموزش ویژه ارائه و اصالحات الزم در
الگو صورت گرفت و سپس جهت بررسي ابعاد مختلف الگو پرسشنامهاي در مقياس
ليكرت طراحي و پس از تعيين نمونه ،در اختيار  94نفر از متخصصين قرار گرفت.
تخصص این افراد در جدول  4ارائه شدهاست.
جدول  .4متخصصيني كه پرسشنامه اعتباريابي الگو را تكميل و ارسال نمودند.
تخصص

تكنولوژي آموزشي

محل

سطح

تعداد

دانشگاه عالمه طباطبائي

دانشجوي دکتري /عضوهيات علمي

04

دانشگاه تربيت مدرس

دانشجوي دکتري /عضوهيات علمي

5

دانشگاه استرالياي جنوبي

عضو هيات علمي

9

دانشگاه ایالتي کاليفرنيا

عضو هيات علمي

7

0

دانشجوي دکتري

0

دانشگاه عالمه طباطبائي

دانشجوي دکتري /عضوهيات علمي

9

دانشگاه استرالياي جنوبي

عضوهيات علمي

0

دانشگاه ایالتي کاليفرنيا

عضوهيات علمي

9

دانشگاه ایالتي فلوریدا
آموزش و پرورش ویژه

جمع

94

ابزار جمعآوري داده در بخش کمي پرسشنامه بود .با توجه به سؤاالت پژوهش و
عناصر الگو پرسشنامه  6سؤالي در مقياس ليكرت جهت اعتبار سنجي دروني الگو تدوین
و توسط نمونه آماري مشخص شده تكميل گردید .اعتبار محتوایي این پرسشنامه توسط
دو متخصص تكنولوژي آموزش ،یك متخصص آموزش ویژه و یك متخصص سنجش
تأیيد گردید و پایایي آن با آزمون کرونباخ  1/67محاسبه شد.
در بخش کيفي فرایند تحليل داده در جریان گردآوري دادهها صورت گرفت .فرایند
کدگذاري دادهها در جریان گردآوري دادهها به اجرا در آمد تا اینكه مشخص شد چه
دادههایي در مرحله بعد باید گردآوري شود .این امر معموال با مشخص کردن مقولههاي
کدگذاري باز 7و استفاده از رویكرد مقایسهاي پيوسته 9براي اشباع مقولهها از طریق مقایسه

1. Florida State University
2. open coding
3. constant comparative approach
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داده با واقعهها 0و واقعهها با مقولهها انجام ميشود (بازرگان .)0969 ،پس از کد گذاري
باز ،کدگذاري محوري انجام گرفت .فرایند نهایي کدگذاري با کدگذاري گزینشي 7یا به
عبارت دیگر با تكوین نظریه سر و کار دارد .این گام شامل مرتبط کردن مقولهها در
پارادایم کدگذاري است .انجام آن بهبود بخشيدن به پارادایم کدگذاري محوري بوده
بهطور ي که به صورت یك مدل (الگو) یا نظریهاي درباره فرایند مورد مطالعه عرضه شود
(هومن .)0969 ،براي تجزیه و تحليل دادههاي کيفي از تحليل محتواي کيفي استقرایي
گرفته شد.
بعد از انتخاب موردها براي تحليل ،ابتدا قطعات معنایي بر اساس واحد تحليل مضمون
خو انده شد ،سپس براي هر کدام از آن ها برچسب یا کدي در نظر گرفته شد .در ادامه
کدهاي مشابه در یك زیر مقوله جاي گرفتند .با رفت و برگشت دائمي بين دادهها و کدها
در خالل کار تغيير هم ميکردند .در ادامه روند کار از طریق کنار هم نهادن زیر مقولههاي
مشابه با یكدیگر مقوله هاي اصلي پژوهش آشكار شدند .در ادامه این روش بعد از مرتب
کردن کدها و مشخص کردن زیر مقولهها و مقولهها و تدوین مقولههاي اصلي ،در نهایت
تدوین الگو بر اساس داده هاي به دست آمده از تحليل محتواي کيفي را پژوهشگر انجام
داد.
بهمنظور تحليل دادهها در بخش کمي از آمار توصيفي (شامل محاسبه شاخصهاي
گرایش مرکزي و پراکندگي نظير ميانگين ،انحراف معيار و نمودارهاي توصيفي مربوط به
آماره ها) و براي تجزیه و تحليل دادههاي بدست آمده و آزمون فرضيات با رعایت
مفروضهها از آزمونهاي تي تك نمونه استفاده شد .جهت تحليل دادهها از نرم افزار
 SPSSاستفاده گردید.

یافتهها
الف .یافتههاي بخش کيفي:
جهت پاسخگویي به سوال اول پژوهش ،متون کتب و منابع پژوهشي و مصاحبهها به
دقت مورد مطالعه و تحليل و کدگذاري اوليه صورت گرفت .واحد تحليل محتوا در این
پژوهش مضمون است .بدین صورت که یك پاراگراف یا جمله یا قسمتي از آن ،مورد
1. incident
2. selective coding

06

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال هشتم ،شمارة  ،29بهار 1397

استفاده قرار گرفته و یك کد بصورت عددي یا متني به آن اختصاص داده ميشود .پس از
کد گذاري باز ،به کدگذاري محوري صورت گرفت .در این مرحله کدهاي مشابه از نظر
معنایي طبقه بندي مي شوند .جدول  5نمونهاي از واحدهاي معنایي و کدگذاري مربوط به
آن را نشان ميدهد.
جدول  .5نمونه واحدهاي معنايي و كدگذاري مربوط به آن
جملههاي کليدي متن یا مصاحبه (واحد معنایي)
هنگاميکه دانش آموزان با یكدیگر درباره موضوع یك تكليف یا پروژه
با یكدیگر صحبت مي کنند یك نوع همدلي و هم افزایي براي انجام آن
بوجود مياید.

کدگذاري

زیرمؤلفه

ارتباط

دانشآموز

فردي

با دانشآموز

مؤلفه
تعامل

با کمترین زمان و انرژي صرف شده مي توان به یادگيرنده انگيزه داد.
یك لبخند مجازي بالفاصله بعد از یك جواب یا نظر درست عالوه بر
اینكه دانش آموز از دریافت پيام خود بوسيله معلم اطمينان یافته ،به نوعي
احساس خوبي هم از این جواب پيدا کرده .این درحالي است که براي

پاسخهاي
مثبت

احساسي

بازخورد

معلم هم زمان زیادي صرف نشده.
بسياري از مشكالت یادگيرندگان به خاطر عدم تجيه و آشنایي در
استفاده از نرم افزارها براي آموزش است؛ مانند دستورالعمل استفاده از
لوازم خانگي که به نوعي نحوه استفاده از آن وسيله را آموزش ميدهند
وجود این دستور العمل ها ميتواند به آشنایي سریع تر یادگيرندگان با

دفترچه
راهنما

آموزشي

پشتيباني

نرم افزار کمك کند.
از مسائل مهم در استفاده از شبكههاي اجتماعي تفاوت زمينههاي دیني و
مذهبي بستر شبكه با یادگيرنده و معلم است .شاید یكي از دالیل عدم

مذهبي و

رغبت مدارس و اوليا این مشكل باشد که از دید اولياي تربيتي نوعي

اسالمي

فرهنگي

پشتيباني

تهاجم فرهنگي است.

پس از تكميل جدول  ،5تعداد  072کد استخراج گردید که پس از طبقه بندي آن74 ،
زیر مؤلفه و  2مؤلفه اصلي شناسایي شد .استخراج مؤلفهها و زیرمؤلفهها توسط چهار نفر از
متخصصين بررسي و اعتبار اوليه آن مورد تایيد قرار گرفت .مؤلفههاي نهایي شناسایي شده
الگوي محيط یادگيري غنيشده با شبكههاي اجتماعي مجازي موارد درگيرشدن ،تعامل،
بازخورد ،محتوا ،منابع ،ارزشيابي و پشتيباني هستند .جدول  9مؤلفهها و زیر مؤلفهها را نشان
ميدهد.
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جدول  .6مؤلفهها و زير مؤلفههاي الگوي محيط يادگيري غنيشده با شبكههاي اجتماعي مجازي
مؤلفه

درگيرشدن

زیر مؤلفه

مؤلفه

زیر مؤلفه

درگيرشدن رفتاري

محتوا

توليد شده توسط کاربر

درگير شدن شناختي
درگير شدن عاطفي

تعامل

محتواي آزاد
منابع

یادگيرنده با معلم

تكاليف

یادگيرنده با یادگيرنده

فرارسانه

یادگيرنده با محتوا
یادگيرنده با دنياي واقعي

ارزشيا
بي

یادگيرنده با رابط کاربري
معلم با محتوا

بازخورد

اطالعات

مربي از یادگيرنده
همتاارزیابي
تحليل شبكه اجتماعي

پشتيباني

فني

بازخورد تصدیقي

آموزشي

بازخورد اطالعاتي

اجتماعي

بازخورد احساسي

فرهنگي

پس از استخراج مؤلفهها و زیر مؤلفهها ،ارتباط بين آنها در تحليل محتواي کيفي به
صورت یك الگو ارائه شده است .نحوه قرار گرفتن و چينش آنها بر اساس نظمي است
که اهميت هر یك از این عناصر در اتباط با سایر عناصر برخوردار هستند .این ارتباط در
الگو مفهومي شكل  0ارائه شده است.

08

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال هشتم ،شمارة  ،29بهار 1397

شكل  .1الگوي پيشنهادي محيطيادگيري غنيشده با شبكه اجتماعي مجازي

با توجه به الگوي مفهومي (شكل  )0سه بازیگر اصلي محيط یادگيري یادگيرنده،
محتوا و معلم است .این سه بازیگر از طریق بازخورد ،تعامل و درگيري شدن در محيط
یادگيري فعاليت مي کنند .ارتباط بين یادگيرنده با محتوا از نوع شناختي است بدین معني
که یادگيرنده عالوه بر استفاده از محتوا ،همانند مربي کالس ميتواند محتوا را انتخاب و
توليد نماید .از طرفي ا رتباط یادگيرندگان با یكدیگر محيط اجتماعي آننان را گسترش
مي دهد و معلم نيز با فراهم آورن شرایط مناسب ارتباط خود را با یادگيرنده جهت انجام
فعاليتهایي که منجر به یادگيري مي شود تقویت ميکند .این محيط بوسيله سه مؤلفه
ارزشيبابي ،پشتيباني و منابع غني ميگردد .جهت حصول تمام موارد فوق ،شبكههاي
اجتماعي مجازي امكان رخداد این قعاليتها را فراهم ميکند و بهعنوان بستري براي این
فعاليتها نقش ایفا ميکند .چينش مؤلفه ها در الگوي مفهومي بيانگر این موضوع است که
مهمترین مفاهيم براي یادگيرنده ،معلم و محتوا بهعنوان بازیگران اصلي در محيط یادگيري
در بستر شبكه هاي اجتماعي مجازي ،مفاهيم مربوط به ارتباط از جمله تعامل ،بازخورد و
درگيرشدن هستند .خروجي این مدل منجر به طراحي فعاليتهاي یادگيري ميگردد که در
بهبود مهارتهاي اجتماعي و یادگيري دانشآموزان با آسيب شنوایي تاثير خواهد داشت.
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ب .یافتههاي بخش کمي:
جهت پاسخ به سوال دوم و بررسي اعتبار دروني الگو ،تصاویر الگو به همراه
توضيحات عناصر آن در اختيار متخصصين (جدول  )4قرار گرفت و پرسشنامه مربوط به
اعتباریابي دروني تكميل شد .در جدول  2نتایج بدستآمده از این پرسشنامه به همراه
تحليلهاي آماري گزارش شده است.
جدول  .7آمار توصيفي ويژگيهاي الگوي آموزشي محيط يادگيري غنيشده با شبكههاي اجتماعي
مجازي
شماره

سؤال

فراواني

ميانگين

0

تا چه اندازه ابعاد الگوي پيشنهادي کامل هستند؟

7
9
4

تا چه اندازه مؤلفههاي الگوي پيشنهادي مرتبط با
موضوع پژوهش هستند؟
تا چه اندازه چينش و توالي عناصر الگو را مناسب
مي دانيد؟
تا چه اندازه رابطه بين عناصر الگو را مناسب مي
دانيد؟

انحراف
استاندارد

خطاي
استاندارد
ميانگين

94

4/79

1/25

1/09

94

4/74

1/28

1/09

94

4/98

1/21

1/07

94

4/74

1/28

1/09

تا چه اندازه مولفه هاي الگو مناسب آموزش در
5

محيطهاي یادگيري غنيشده با شبكههاي

94

4/07

1/88

1/05

اجتماعي هستند؟
چه اندازه الگوي پيشنهادي براي طراحي برنامه
9

هاي آموزشي غنيشده با شبكههاي اجتماعي جامع

94

4/19

1/85

1/04

است؟
2

تا چه اندازه پيشنهاد مي کنيد طراحان برنامه هاي
آموزشي از این الگو استفاده کنند؟

94

4/16

1/25

1/09

تا چه اندازه این الگو براي مهارتهاي اجتماعي
8

دانشآموزان با آسيب شنوایي در محيط یادگيري

94

4/07

0/12

1/08

مناسب است؟
تا چه اندازه این الگو ميتواند بهعنوان غنيساز در
6

محيط یادگيري دانشآموزان با آسيب شنوایي

94

4/70

0/14

1/08

بكار رود؟
کل سواالت

919

4/06

1/85

1/15
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همانطور که در جدول  ،2مشاهده ميگردد ،ميانگين نظر متخصصان در ارزیابي اعتبار
دروني الگوي طراحي شده در تمام پرسشهاي مربوط به این موضوع بين  4/19تا 4/98
است که بدین معني است که تمام ابعاد الگو مثبت ارزیابي شده است .به منظور بررسي این
موضوع که آیا ميانگين پاسخهاي نظردهندگان به هر سؤال بهطور معناداري باالتر از
ميانگين نمرات در هر سؤال ميباشد یا خير از آزمون تي تك نمونهاي نيز استفاده شد که
نتایج آن در جدول  8ارائه شده است.
جدول  .8نتايج آزمون تي تك نمونهاي با ميانگين فرضي  3جهت ارزيابي اعتباريابي دروني الگوي
آموزشي محيط يادگيري غنيشده با شبكههاي اجتماعي مجازي
فاصله اطمينان
شماره سوال

ميانگين

تفاوت ميانگين

t

درجه آزادي

سطح معناداري

 66درصد
حد پایين

حد باال

0

4/79

0/79

6/87

99

1/110

1/60

0/97

7

4/74

0/74

6/79

99

1/110

1/82

0/91

9

4/98

0/98

00/59

99

1/110

0/19

0/20

4

4/74

0/74

6/77

99

1/110

1/82

0/91

5

4/07

0/07

2/40

99

1/110

1/20

0/59

9

4/19

0/19

2/79

99

1/110

1/99

0/49

2

4/16

0/16

8/47

99

1/110

1/29

0/44

8

4/07

0/07

9/00

99

1/110

1/97

0/97

6

4/70

0/70

9/22

99

1/110

1/27

0/96

کل

4/06

0/06

74/59

915

1/110

0/19

0/97

با توجه به نتایج بدست آمده از پاسخهاي پرسشنامه و تحليل آماري آن که در جدول
 8آمدهاست ،ميانگين هر کدام از سواالت باالتر از ميانگين فرضي ( )9بوده و مقدار تي
تك نمونهاي با فرض ميانگين ( ،)9درجه آزادي  ،99در تمام سواالت با احتمال  %66باالتر
از تي جدول ( )7/214بوده که تفاوت ميانگين معني دار است ( .)p<1/10عالوه براین با
بررسي پاسخهاي کل سواالت ( 919پاسخ) ،ميانگين بدست آمده ( )4/06نيز باالتر از
ميانگين فرضي ( )9بوده و با توجه به مقدار تي تك نمونهاي بدست آمده ( )74/59با
احتمال  %66باالتر از تي جدول با درجه آزادي  )7/580( 915است .لذا این تفاوت ميانگين
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نيز معنيدار ميباشد ( .)p<1/10بنابراین از دیدگاه متخصصين اعتبار الگوي آموزشي از
سطح مطلوبي برخوردار بوده و ميتوان اعتبار دروني الگو را تایيد نمود.

بحث و نتيجهگيري
هدف این پژوهش طراحي الگوي آموزشي جهت غنيسازي محيط یادگيري با شبكههاي
اجتماعي مجازي براي دانش آموزان با آسيب شنوایي بود .ابتدا بوسيله مرور منابع مربوط و
مصاحبه با متخصصين با روش تحليل محتواي استقرایي مؤلفههاي الگو مشخص و الگوي
مفهومي طراحي گردید .سپس جهت اعتباریابي الگو ،پرسشنامهاي طراحي و توسط
متخصصين تكميل گردید .نتایج به دست آمده از اعتباریابي دروني در این پژوهش نشان
داد که الگوي ارائه شده براي دانشآموزان با آسيب شنوایي کارایي دارد .طبق تحليل
محتواي انجام شده ،هفت مؤلفه درگيرشدن ،تعامل ،بازخورد ،محتوا ،منابع ،ارزشيابي و
پشتيباني به دست آمد .همچنين  74زیر مؤلفه براي طبقههاي اصلي استخراج شدند .پس از
تحليل محتوا و استخراج کدها ،مؤلفهها و زیر مؤلفهها در قالب دو الگوي مفهومي و
روندي ارائه گردید .در ابتدا بحث درباره مؤلفهها ي الگو به تفكيك هر مؤلفه صورت
ميگيرد:
مؤلفه اول :درگيرشدن .محققان اعتقاد دارند که عدم درگيري شدن در کالس یكي از
مهمترین عوامل در کاهش انگيزه بين دانشآموزان با آسيب شنوایي است که از گسترش
فعاليتهاي یادگيري در کالس درس و خارج از آن جلوگيري ميکند (هاکما ،جنسن و
مينرت .)7109 ،0هنگاميکه دانشآموزان با آسيب شنوایي در فرایند یادگيري درگير
ميشوند فرصتهاي واکنش آنها به تكاليف و فعاليتهاي داده شده افزایش یافته که منجر
به افزایش پيشرفت تحصيلي آنها ميگردد .تحقيقات در مورد شبكههاي اجتماعي
مجازي ،ارتباط بين یادگيري دانشآموزان با درگير شدن علمي را نشان ميدهد .هایبرگر و
هارپر )7104( 7تحقيقي را از  922نفر دانشجوي دوره کارشناسي انجام دادند و مؤسسه
تحقيقات آموزش عالي در آمریكا (هري) )7109( 9پرسشنامه دیگري را از  90هزار
دانشجو در  004کالج و دانشگاه برگزار کرد .هر دو تحقيق رابطه مثبت بين استفاده از
1. Haakma, Janssen, & Minnaert
2. Heiberger and Harper
)3. Higher Education Research Institute (HERI
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سایتهاي شبكه هاي اجتماعي و درگير شدن دانشجویان را گزارش کردند .یك جنبه
دیگر درگيرشدن معلمان است .با وجود توجه کمتر تحقيقات بر درگيرشدن معلمان ،این
موضوع عالوه بر ارتباط با درگيرشدن دانشآموزان ،با رضایت معلم ،موفقيتهاي
آموزشي و ثبات در فعاليتهاي تدریس ارتباط دارد (بتس.)7104 ،0
مؤلفه دوم :تعامل .متخصصين و پژوهشگران در دهههاي مختلف معتقدند که تعامل
عنصر کليدي در یادگيري و رضایت در دورههاي آموزش از راه دوره و مجازي است
(فولفورد و ژانگ0669 ،7؛ سوان9؛  ،7110وانستریت7116 ،4؛ ژائو و سوليوان)7102 ،5
تعامل فارغ از مجازي و یا چهره به چهره بودن آن وقتي بين سه عنصر کليدي در کالس
یعني معلم ،یادگيرنده و محتوا صورت ميگيرد باعث افزایش مشارکت و تقویت حس
تعلق به جامعه یادگيري ميگردد .کيفيت باالي تعامالت باعث ميگردد دانشآموزان با
آسيب شنوایي احساس ارتباط بيشتري با مدرسه داشتهباشند (مارتين و داوسون .)7116 ،9از

طرفي رویكرد ارتباطگرایي تاکيد دارد که "یادگيري نوعي از تعامل است که در ایجاد و
رشد شبكه دانش یادگيرنده نقش دارد" (زیمنس ،7100 ،2ص  .)85لذا تعامل در هر

دوصورت با انسان دیگر یا با شبكهاي از منابع براي ایجاد ارتباط و شكلگيري شبكه الزم
است .یك محيط شبكه اجتماعي ميتواند احتمال و امكان ایجاد تعامل را افزایش دهد به
همين دليل است که اندرسون و درون )7112( 8از شبكههاي اجتماعي بهعنوان یك عنصر
نوظهور کاتاليزور براي تعامل یادگيرندگان با سایرین نام بردهاند .ماهيت وجودي این
رسانهها بگونهاي با تعامل ترکيب شده است که بریر و زاوارتو ،7110( 6ص )792
سایتهاي شبكههاي اجتماعي را "فناوريهایي که تعامل اجتماعي را تسهيل ميکنند،
مشارکتهاي ممكن را ایجاد کرده و جریان ایدهها و اطالعات را بين افراد ممكن
ميسازد" تعریف کردهاند .با توجه به انواع تعامل در محيطهاي چهره به چهره ،از راه دور
1. Betts
2. Fulford & Zhang
3. Swan
4. Wanstreet
5. Zhao & Sullivan
6. Martin & Dowson
7. Siemens
8. Anderson & Dron
9. Bryer and Zavatarro
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و مجازي ،تعامل در شبكههاي اجتماعي مجازي را ميتوان به گروههاي تعامل
یادگيرنده_معلم ،یادگيرنده_یادگيرنده ،یادگيرنده-محتوا ،معلم-محتوا ،یادگيرنده-دنياي
واقعي و یادگيرنده-رابط کاربري تقسيم نمود.
مؤلفه سوم :بازخورد .بازخورد به یادگيرنده کمك ميکند که اطالعات ارائه شده و
دانش خود را بازتاب 0دهند تا بدینوسيله اصالح تصورات غلط و پرکردن شكافها و
خالهاي دانش 7خود تسهيل گردد (کراوس ،استارک و مندل .)7116 ،9ارائه بازخورد با
استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي به دليل سهولت در تعامل و امكان ارسال نظر در هر
ارزیابي توسط سایرین به غناي بازخورد ميافزاید .مك کانل( 4نقل از عبدي و تيمورزاده،
 )0969بيان ميدارد که فعاليت یادگيرندگان در محيطهاي یادگيري مشارکتي از طریق
شبكه و دریافت بازخورد ،آنها را تشویق ميکند که دیدگاه انتقادي به یادگيري خودشان
داشته باشند و با تمرکز بر یادگيري و توسعه خودشان از یك دیدگاه انتقادي ،به درکي از
ارتباط مفاهيم و ایدهها دست یابند .با بررسي تحقيقات انجام شده ،انواع بازخورد از نوع
محتوا در شبكههاي اجتماعي مجازي را ميتوان به سه نوع تقسيم کرد .بازخورد تصدیقي،5
بازخورد اطالعاتي ،9بازخورد احساسي .2بازخورد تصدیقي رخداد یك اتفاق را جهت
اطمينان یادگيرندگان یا معلم تایيد ميکند .بازخورد اطالعاتي شامل اطالعات مربوط به
ارزیابي یك رخداد مانند جواب به یك سوال ،بررسي تكليف ميشود .بازخورد احساسي
در فضاي مجازي مجموعه اطالعاتي است که به دانشآموز ارائه ميگردد تا بتواند
وضعيت احساسي و انگيزشي خود را در طول دوره بهبود بخشد.
مؤلفه چهارم :محتوا .یكي از فعاليتهاي اصلي در جوامع برخط به اشتراکگذاري
دانش ميباشد که بستر این به اشتراکگذاري دانش محتوا است .مشارکت برخط بين
کاربران ،جمعآوري اطالعات و دسترسي به محتوا را سادهتر و سریعتر کرده و باعث بهبود
یادگيري ميگردد (هاجلي ،سيمز ،فيترمن و الو .)7105 ،8از طرفي دیدگاه جدید به
1. reflect
2. knowledge gaps
3. Krause, Stark & Mandl
4. McConnell
5. acknowledgment feedback
6. information Feedback
7. emotional feedback
8 .Hajli, Sims, Featherman, & Love
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آموزش از محتوا مرکزي 0به فرآیند محوري 7و یادگيري محوري 9چرخش داشته و نقش
معلم از انتقالدهنده اطالعات به هدایتکننده فعاليتهاي یادگيري تغييریافته است (کلي و
مكنير .)7118 ،4لذا معلمين در این نقش هدایتکننده ،بجاي صرف وقت در توليد محتوا،
بيشتر به انتخاب محتوا ،هدایت یادگيرندگان در توليد محتوا و ارائه بازخورد بپردازند .از
طرفي تحوالت بيوقفه فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و ظهور نرمافزارهاي اجتماعي با
دسترسي آزاد در محيط وب ،بيشترین تاثير را در شيوه تهيه ،انتخاب و ارائه محتوا داشته
اند .به دو روش ميتوان محتواي محيط یادگيري در سایتهاي شبكههاي اجتماعي را
تامين نمود :توليد شده توسط کاربر و محتواي آزاد.
مؤلفه پنجم :منابع .ویژگي محيطهاي برخط از جمله سایتهاي شبكههاي اجتماعي،
امكان غني کردن محيط یادگيري را با فراهم آوردن منابع اضافه بر محتواي اصلي دوره
بوجود ميآورد .در حقيقت محتوا و فعاليتهاي آموزشي توسط منابع پشتياني ميشود .این
منابع ميتواند اطالعات اضافه تر درباره موضوع دوره ،تكاليف ارائه شده در انتهاي دوره و
روشهاي متنوع ارائه اطالعات باشد .فراهم آوردن اطالعات اضافهتر از محتواي دوره
باعث افزایش عدالت آموزشي و کمك به شخصي کردن محيط یادگيري ميگردد .بدین
صورت که اینگونه اطالعات به دانشآموزان قوي کمك ميکند فراتر از محتواي کالس
به یادگيري مطالب جدیدتر پرداخته و از طرفي دانشآموزان ضعيف نيز موارد نقص
یادگيري خود را تكميل نمایند .تكاليف ابزاري مفيد براي تمرین مهارتهاي فراگرفته
شده ،به تصویر کشيد ن ميزان فهم از مطالب دوره ،نظارت بر روند یادگيري یادگيرنده و
بازخوردي مناسب در طي فرایند یادگيري به یادگيرنده و معلم است .فرارسانهاي ،که یك
تعميم از فرامتن 5مي باشد ،یك رسانه غيرخطي ارائه دهنده اطالعات حاوي تصاویر ،صدا،
ویدئو ،متن و لينك است.
مؤلفه ششم :ارزشيابي .ارزشيابي بخش جدایي ناپذیر و ضروري در تمام آموزشها
است .تا زماني که معلمان از پيشرفتهاي دانشآموزان خود آگاه نباشند ،تصميم گيري در
1. content centered
2. process centered
3. learning centered
4. Kelly & Mcnear
5. hypertext
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مورد تمهيدات و استراتژي مناسب براي رشد و ارتقاي یادگيري آنان امكان پذیر نيست
(فلورین و هگرتي ،7114 ،ترجمه زارعي زوارکي و جعفرخاني .)0960 ،ویژگيهاي
شبكههاي اجتماعي مجازي باعث ميگردد که عالوه بر روشهاي متداول ارزشيابي در
یادگيري الكترونيكي ،روشهاي متنوع دیگري هم جهت تقویت ارزشيابي و دریافت
اطالعات غنيتر از فعاليتهاي یادگيرندگان را بكار برد .ارزشيابي در شبكههاي اجتماعي
مجازي مي تواند عالوه بر مربي و یاگيرنده ،توسط سامانه و اطالعات دریافتي از تعامالت
یادگيرندگان با یكدیگر نيز با روش تحليل شبكههاي اجتماعي صورت پذیرد .بنابراین
ارزشيابي از فعاليتهاي یادگيري در شبكههاي اجتماعي مجازي به سه روش مربي از
یادگيرنده ،همتاارزیابي و تحليل شبكه اجتماعي ارائه ميگردد .تحليل شبكه اجتماعي
روش کمي تحليل داده ها در شبكه اجتماعي است که ارتباط ميان افراد با یكدیگر و محتوا
را نمایان مي سازد (افتاده .) 0965 ،اهميت روابط بين افراد و گردش اطالعات ناشي از این
ارتباط بين افراد در محيط یادگيري منجر شده که تحليل شبكه اجتماعي با سایر
رویكردهاي تحقيقاتي که بيشتر بر ویژگيهاي یادگيرنده تاکيد دارند متقاوت شود
(داوسن.)7101 ،0
مؤلفه هفتم :پشتيباني .یكي از اصليترین دالیل مشخص شده ترک تحصيل و عدم
موفقيت عدم وجود شبكههاي پشتيباني 7یا پشتيباني ضعيف فني از شرکتکنندگان در
دورهها بود (هاگز .)7112 ،9از آنجایي که دانشجویان هر یك افراد با ویژگيهاي منحصر
به فردي هستند ،ممكن است معضالت بسياري بروز نموده و یادگيري دانشجویان در طي
دورههاي یادگيري برخط را با مانع مواجه نماید .لذا براي غلبه بر این موانع دوره هاي
یادگيري برخط باید خدمات حمایتي گوناگوني را براي دانشجویان ارائه شود (زماني،
پرداختچي ،قهرماني و ترابيکيا .)0960 ،دسترسي براي افراد با نيازهاي ویژه یكي دیگر از
حوزههاي پشتيباني سيستم یادگيري الكترونيكي است .با اینكه امكانات جدید فناوري
اطالعات و ارتباطات براي اینگونه افراد بسيار درخور توجه است ،مدیریت سيستم باید این
تسهيالت را به شكل مناسب و با آمادگي قبلي یادگيرندگان ،در اختيار آنان قرار دهد .در
محيط شبكههاي اجتماعي مجازي ،یادگيرندگان ميتوانند همانطور که با سایر
1. Dowson
2. support networks
3. Hughes
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یادگيرندگان در تماس هستند با کادر پشتيبان نيز در تماس باشند .این کادر پشتيبان
مي تواند معلم ،همكالسي و یا فرد متخصص دیگري باشد .به جهت اهميت و همچنين
روشهاي مختلف پشتيباني در بررسيهاي صورت گرفته چهار بعد فني ،آموزشي،
اجتماعي و فرهنگي شناسایي شدند.
یافتههاي این پژوهش قابل مقایسه با الگوي طراحي جهاني براي یادگيري (مایر ،زر و
گوردن )7104 ،0است .الگوي طراحي جهاني براي یادگيري یكي از مشهورترین الگوها
در طراحي آموزشي براي افراد با نيازهاي ویژه مانند آسيب شنوایي است ،این الگو بر
برنامه درسي و اینكه چگونه آموزش ميتواند براي همه انواع یادگيرندگان بهتر توسعه یابد
تمرکز کرده است .مشابهت این الگو با الگوي ارائه شده در این تحقيق ،توجه و تاکيد بر
مؤلفه درگيرشدن بهعنوان یكي از عناصر کليدي در محيط یادگيري است با این حال
الگوي طراحي جهاني براي یادگيري بر فرایند برنامهریزي آموزشي تاکيد ميکند نه
استفاده از فناوري (هارتمن و ویسمر ،)7109 ،7موضوعي که الگوي محيط یادگيري
غنيشده با شبكههاي اجتماعي مجازي بر آن تاکيد دارد .در مقایسه دو الگو ميتوان
الگوي طراحي جهاني براي یادگيري را قسمتي مهم از فرایند طراحي هر مرحله الگوي
محيط یادگيري غنيشده با شبكههاي اجتماعي مجازي دانست که طراح باید آن را در نظر
داشته باشد.
همچنين یافتههاي این پژوهش با یافتههاي چراغ مالئي ( )0967همسو است .او مدل
مفهومي طراحي آموزشي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي را ارائه و نشان داد که بر متغيرهایي
همچون ارتباط فردي ،تعامل کالسي ،هدایت و رهبري و حمایت در دانشجویان تاثير دارد.
با اینكه الگوي ارائه شده چراغ مالئي ( )0967براي یادگيرندگان با شنوایي طبيعي طراحي
شده است ،الگوي پيشنهادي این پژوهش در مالکهایي همچون فراهم آوردن یادگيري
فعال ،یادگيري تعاملي و مشارکتي ،امكان مباحثه با همكالسيها ،امكان درک و پذیرش
نظر سایرین با آن مشابهت دارد .از طرفي یافته هاي این پژوهش با یافتههاي چن،)7104( 9
اودوفيا ،آلویسئوس و جيمي ،)7102( 4کاساگرانده )7109( 0که تاثير مثبت شبكههاي
1. Meyer, Rose & Gordon
2. Hartmann & Weismer
3. Chen
4. Udofia, Aloysius & Jimmy
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اجتماعي مجازي را بر یادگيري ،مهارتهاي اجتماعي ،سواد اطالعاتي و انگيزه یادگيري
گزارش کرده اند نيز همسویي دارد .همچنين یافتههاي پژوهش اللهي و همكاران ()0965
نيز یافتههاي الگوي پيشنهادي را تایيد ميکندن .آنان الگویي جهت غنيسازي آموزش با
تلفن همراه براي دانش آموزان با نيازهاي ویژه در گروه آسيب دیده بينایي ارائه دادند که
یافتههاي آنان حاکي از تاثير مثبت این الگو بر ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي ،مشارکت
و یادگيري دانشآموزان بود.
جهت بررسي و استفاده این الگو توسط متخصصين ،ویژگيهاي الگوي محيط
یادگيري غنيشده با شبكه اجتماعي مجازي براي دانشآموزان با آسيب شنوایي مواردي
همچون همخواني با اسناد باالدستي ملي ،غنيسازي بجاي جایگزیني با آموزش چهره به
چهره ،نوآوري و تنوع ،بهرهگيري از تجارب بين المللي ،تناسب با ویژگيهاي فردي و
واقع بيني مشخص شد که در ادامه به شرح آن پرداخته ميشود:
 oهمخواني با اسناد باالدستي ملي :یكي از اصليترین ویژگيهاي این الگو
همخواني با سند سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و است؛ و راهحلي است که ميتوان
براي اهداف این سند ارائه کرد .براي نمونه بيانيه ارزشها شماره  02سند تحول بنيادین
آموزش و پرورش جایگاه و نقش تعليم و تربيتي نهاد رسانه و فناوري هاي ارتباطي و بهره
گيري هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه جهت پيشگيري و کنترل آثار و پيامدهاي
نامطلوب آن را بيان ميدارد (شوراي عالي آموزش و پرورش)0961a ،؛ و یا با توجه به
ایجاد فضاي تعامل در محيط شبكه اجتماعي مجازي ميتواند راهحلي مناسب براي اصل

هشتم برنامه درسي ملي باشد که عنوان ميکند "ایجاد زمينه تعامل مؤثر دانش آموزان را
با معلم ،همساالن و انواع محيط هاي یادگيري" (شوراي عالي آموزش و پرورش.)0960 ،

 oغنيسازي بجاي جایگزیني با آموزش چهره به چهره :این الگو با درنظر گرفتن
چالشهاي فضاي مجازي ،بهجاي جایگزیني با محيط چهره به چهره بهعنوان غنيساز این
محيط مورد استفاده قرار ميگيرد .همانطور که در مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم
و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ایران (شوراي عالي آموزش و پرورش)0961b ،
نيز به این موضوع اشاره شده است که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه

1. Casagrande
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درسي با نگاه تقویتي و تكميلي 0و توانمند سازي 7و نه نگاه جایگزیني 9و واگذاري 4دنبال
شود .بدین معنا که تحوالت فناورانه موجب حذف یادگيري حضوري (رو در رو ميان
مربي ومتربي) از برنامه هاي درسي و نظام تربيت رسمي وعمومي نمي شود و مدرسه و
مربي بهعنوان مرکز ثقل ارائه خدمات تربيتي محوریت خود را حفظ خواهد نمود.

نوآوري و تنوع :الگوي معرفي شده براي اولين بار در کشور طراحي و معرفي
o
شدهاست که ميتواند به تحقق هدف عملياتي شماره  9سند تحول بنيادین آموزش و پروش
که ناظر به تنوع بخشي به محيط هاي یادگيري در فرآیند تعليم و تربيت است کمك نماید.

o

بهرهگيري از تجارب بين المللي :با انجام مرور نظاممند جهت رسيدن به تمام

مقاالت موجود در زمينه رسانههاي اجتماعي و آموزش افراد با آسيب شنوایي و همچنين
حضور در مراکز بينالمللي مربوط و مصاحبه حضوري و مجازي با متخصصين بينالمللي
در مراکز معتبر آموزشي مخصوصا در کشور استراليا و آمریكا ،ميتوان ادعا کرد که
بسياري از تجارب بينالمللي در طراحي این الگو لحاظ شده است.

o

تناسب با ویژگيهاي فردي :ترکيب عناصر بازخورد ،تعامل ،توليد محتوا توسط

کاربر ،همتا ارزیابي و پشتيباني در الگوي پيشنهادي با امكان ایجاد پروفایل براي هر
یادگيرنده ،بستري را براي ایجاد محيط یادگيري شخصي 5در این الگو ایجاد خواهد کرد
که هر یادگيرنده با توجه به ویژگيهاي شخصي خود بتواند در محيز یادگيري فعاليت
نماید.

واقع بيني :براي اجرایي بودن الگوي پيشنهادي در نظام آموزش و پرورش ایران،
o
نویسندگان مقاله حاضر این الگو را به صورت آزمایشي در دوره متوسط براي
دانشآموزان با آسيب شنوایي اجرا و اثربخشي آن را مورد ارزیابي قرار دادهاند که نتایج
حاکي از اثربخشي آن در ابعاد یادگيري و مهارتهاي اجتماعي در دانش آموزان با آسيب
شنوایي در مقایسه با وضعيت رایج و متداول است (طوفانينژاد.)0962 ،

1. enrichment
2. empowerment
3. replacement
4. delegation
)5. Personal Learning Environment (PLE
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این الگو ،چارچوبي را در اختيار نظام آموزش و پرورش قرار ميدهد تا بتواند ضمن
حفظ ظرفيت هاي موجود نظام رایج و متداول آن ،از ظرفيتها و امكانات جدید ناشي از
فناوريها نوین به صورت هدفمند و به صورت برنامه ریزي شده بهره گيرد .طراحي این
الگو بگونهاي است که عالوه بر توجه به نيازهاي دانشآموزان با آسيب شنوایي ،ميتواند
در محيطهاي یادگيري با مخاطب دانشآموزان شنوا نيز بكار رود ،لذا پيشنهاد ميگردد از
این الگو جهت غنيسازي محيط یادگيري استفاده گردد.
از محدودیتهاي تحقيق ميتوان به این مورد اشاره کرد که در بررسي مقاالت و متون
ممكن است که عليرغم تالش محقق در مشخص کردن تمام کلمات کليدي مرتبط و
جستجوي در تمام پایگاه هاي داده مرتبط و بررسي دقيق مقاالت یافت شده ،برخي از
تحقيقات مربوط ناخواسته از چرخه مرور نظام مند خارج شده باشد .همچنين تا زمان پایان
اعتباریابي دروني الگو ،محققين تالش کرده است که در مرور تحقيقات بوسيله
جستجوهاي مجدد با کلمات کليدي و تنظيم جستجوهاي خودکار در پایگاه داده و ارسال
گزارش هفتگي از نتایج جستجو به محقق ،به روز باشد .با این حال با توجه به گسترش روز
افزون حوزه تحقيقاتي ،ممكن است تحقيقاتي چاپ و منتشر شده باشند که در مجموعه
مرور تحقيقات قرار نگرفتهاند که ممكن بود بررسي و ومطالعه آنان باعث تغييري در
مؤلفههاي الگو شود.
در حين مصاحبههایي که از متخصصين و کارشناسان صورت گرفت ،مسائل اخالقي و
کسب رضایت آگاهانه از شرکتکنندگان صورت گرفت و از نظر آنان بدون نام در این
پژوهش استفاده شد.
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