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چكيده
هدف از این مطالعه طراحی و اعتباریابی یک مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر
فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه بود .در این پژوهش از روش ترکیبی از نوع
اکتشافی استفاده شد .برای بهدست آوردن اجزای مدل ،تحلیل محتوای استقرایی انجام شد و برای اعتباریابی
درونی مدل ،از روش توصیفی نظرسنجی استفاده شد .جامعه آماری برای طراحی مدل یادگیری شامل تمام
مقاالت ،کتابها ،گزارشها و پایاننامه های مرتبط در زمینه رویکرد یادگیری تلفیقی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه از سال  5119تا  5109بود .نمونه آماری برای تعیین اجزاء مدل 50 ،مقاله ۷ ،پایاننامه
و 9کتاب و گزارش بود که به طور هدفمند انتخاب و تحلیل شدند .جامعه آماری برای اعتبارسنجی مدل
شامل استادان دانشگاه در رشتههای فنّاوری آموزشی ،روانشناسی و آموزش ویژه بود 5۲ .استاد دانشگاه به
عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه محقق ساخته  52سوالی بود که  50گویه آن
طبق مقیاس لیکرت  ۷امتیازی طراحی و تدوین شد و  5گویه آن بر اساس سوال باز پاسخ بود .روایی محتوایی
پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و اعتبار آن با آلفای کرونباخ  1/8۹بود .با توجه به تجزیه
و تحلیل محتوای استقرایی ،شش مولفه اصلی بدست آمد .همچنین  ۹8زیر مولفه برای اجزای اصلی استخراج
شد .پس از تجزیه و تحلیل محتوا و استخراج کدها ،اجزاء و زیرمولفه ها در قالب مدل یادگیری طراحی شد.
ابتدا یک مدل مفهومی طراحی شد و سپس مدل روندی طراحی و توسعه داده شد .یافتههای اعتبار درونی از
نظر متخصصان نشان داد که مدلهای مفهومی و روندی اعتبار درونی باالیی دارند .بنابراین پیشنهاد میشود
از این مدلها به عنوان استراتژیهای نوآورانه برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه استفاده شود.

 . 0دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
ezaraii@yahoo.com
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واژگان كليدي :مدل یادگیری ،رویکرد یادگیری تلفیقی ،فنّاوریهای دیجیتال ،فنّاوری آموزشی،
آموزش ویژه ،استراتژیهای نوآورانه.

مقدمه
یادگیرندگان با نیازهای آموزشی ویژه شامل طیف گستردهای از دانشآموزان با نیازهای
یادگیری شناختی ،جسمی ،هیجانی و رفتاری متفاوت هستند (مانا .)5100 ،0این طیف وسیع
از دانشآموزان به برنامههای آموزش ویژه نیازمند هستند .همانطور که بر اساس قانون هیچ
کودکی نباید خارج از نظام آموزش و پرورش قرار گیرد ،این امر مستلزم ورود کلیه کودکان
با نیازهای آموزشی ویژه در مدارس است (برنز .)5100 ،آموزش ویژه ،یعنی آموزش
برنامهریزی شده ویژهای که نیازهای غیرمعمول دانشآموزان با نیازهای ویژه را برآورده
می کند .ممکن است مواد ویژه ،فنون تدریس ،یا تجهیزات و یا تسهیالت ،مورد نیاز باشد.
یکی از مهمترین هدفهای آموزش ویژه ،یافتن تواناییهای دانشآموزان با نیازهای ویژه و
سرمایهگذاری روی آنهاست (هاالهان و کافمن ،5110 ،ترجمه علیزاده و همکاران.)0085 ،
بر این اساس رویکرد یادگیری تلفیقی ظرفیتهایی فراهم میکند تا معلمان و دانشآموزان
برای بهرهگیری از فعالیتهای مبتنی بر رایانه برای غنیسازی محیط فرایند تدریس و
یادگیری خود اقدام کنند .محیط تلفیقی فرصتهایی را برای دانشآموزان با نیازهای ویژه
فراهم میکند تا در تکالیف گروهی و ارتباط باز شرکت کرده و در فعالیتهای درسی
درگیر شوند (مککان .)5101 ،ویژگی محیطهای برخط از جمله سایتهای شبکههای
اجتماعی ،امکان غنیکردن محیط یادگیری را با فراهم آوردن منابع اضافه بر محتوای اصلی
دوره بوجود میآورد .در حقیقت محتوا و فعالیتهای آموزشی توسط منابع پشتیانی میشود.
این منابع میتواند اطالعات اضافهتر درباره موضوع دوره ،تکالیف ارائه شده در انتهای دوره
و روشهای متنوع ارائه اطالعات باشد .فراهم آوردن اطالعات اضافهتر از محتوای دوره
باعث افزایش عدالت آموزشی و کمک به شخصی کردن محیط یادگیری میگردد (طوفانی
نژاد و همکاران.)008۷ ،
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یکی از شاخص های ارزیابی میزان توسعه آموزش و پرورش ،میزان اهمیتی است که
کشورها به آموزش و پرورش دانشآموزان دارای نیازهای ویژه خود میدهند .در اهداف
سند پنجم توسعه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بر تقویت و بهبود زیرساختها
در زمینه بهکارگیری فنّاوری اطالعات و ارتباطات و فنّاوریهای آموزشی نوین در ارائه
خدمات تربیتی به مدارس ،مربیان ،متربیان و خانوادهها تأکید ویژهای شده است .این مسئله
به وضوح در اهداف پایههای مختلف تحصیلی سند توسعه آموزش و پرورش استثنایی نیز
قابلمشاهده است (سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور .)0085 ،0098 ،با ورود
فنّاوریهای کمکی بهویژه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش افراد با نیازهای ویژه در
کلیه دورهها و سطوح تحصیلی ،شاهد تحوالت چشمگیری در کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه بودهایم .این تحوالت با ورود اینترنت بهعنوان شبکه بینالمللی اطالعات و
ارتباطات ،مضاعف شده است و فرایند یادگیری و تدریس را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار
داده است (زارعی زوارکی و مرادی .)0080 ،ادغام فناوریهای جدید بهنحوی که برای
دانشآموزان معنادار بوده و با انگیزهها و اهداف آنها همسو باشد ،برای یادگیری انگیزهی
بیشتری ایجاد میکند (اللهی و همکاران.)0082 ،
بررسی نظاممند ادبیات پژوهش نشان میدهد که فنّاوری رایانهای و مبتنی بر شبکه
میتواند به دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژهای که در محیط یادگیری تلفیقی قرار می
گیرند ،کمک کند (چیانگ و جیکوبز5101 ،؛ مک فرسن و کینگ5101،؛ راتلیف و
همکاران5105 ،؛ نپو .)510۷ ،با این حال رویکرد یادگیری تلفیقی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه ،دارای فرصتها و چالشهایی است.
مطالعات اخیر نشان میدهد که دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه ،به ویژه کسانی
که دارای معلولیتهای یادگیری هستند ،آموزش و ارزیابی کالسهای سنتی را ترجیح
میدهند .عالوه بر این ،تحقیقات نشان داده است که یادگیری بیشتر زمانی اتفاق میافتد که
از آموزش و ارزیابی آنالین بهره گرفته شود ،مخصوصا استفاده از آموزش آنالین در کنار
آموزش سنتی .این روش آموزش ،پشتیبانی روزافزونی از کالسهای تلفیقی را فراهم میکند
که در آن دانشآموزان با معلولیتهای یادگیری ،راهنمایی های سنتی چهره به چهره از معلم
را با توجه به مزایای مواد آموزشی مجازی که برای تقویت آموزش است را دریافت میکنند
(ریورا.)510۷ ،
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یادگیری تلفیقی توسط گریر و همکاران ( )510۹به صورت زیر تعریف شده است.
یادگیری تلفیقی به عنوان یک کالس سنتی چهره به چهره است که دانشآموزان بخشی از
کارهای خود را بر روی رایانه انجام میدهند و بخش دیگری را با معلم از طریق چهره به
چهره یا با همکالسیهای خود که در ارتباط هستند .یادگیری تلفیقی از دانشآموزان
میخواهد تا مسئولیت یادگیری خود را از طریق مسئولیت و انگیزه خود در حین ارائه راههایی
برای اکتشاف به دست بیاورند (کریشنان .)5109 ،این روش آموزش نیازمند برقراری ارتباط
قوی و همکاری همه طرفهای درگیر ،دانشآموز ،والدین ،معلم آموزش عمومی و
کارکنان پشتیبانی آموزش ویژه است.
دسترسی به فنّاوریهای دیجیتال و آنالین برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه،
ممکن است بخشی از برخی از چالشهای یادگیری تجربه شده توسط آنها ،معلمان و
والدین آنها باشد .فنّاوریهای جدید مبتنی بر جامعه معموال برای همه شرکتکنندگان در
فرآیند یادگیری پیشنهاد شده است .با این حال ،این فنّاوریها همچنین میتوانند برای
دانشآموزانی که دارای نیازهای آموزشی ویژه هستند ،از اهمیت بیشتری برخوردار باشد
(زارعی زوارکی و طوفانی نژاد5100 ،؛ طوفانی نژاد.)510۷ ،
طراحی یادگیری در حال افزایش است اما هنوز به طور گسترده توسط معلمان پذیرفته
نشده است .با این حال ،برخی از تناقضها قابل شناسایی است )0( :انتقال به طراحی یادگیری
مشارکتی به جای آماده سازی طرح درس توسط معلم به تنهایی؛ ( )5ابزارهای جدید و قوانین
موجود در سیستمهای آموزشی ملی  /منطقهای؛ ( )0زمان مورد نیاز برای درک و اجرای
طراحی یادگیری و تاثیر تقاضای رقابتی (لوین.)5109 ،
باککن و همکاران ( )5100پژوهشی تحت عنوان تدوین استانداردهای ملی برای
کیفیت دورههای آنالین را انجام دادند .هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای ملی برای
کیفیت دورههای آنالین برای دانشآموزان پیشدبستانی تا دیپلم بود .گوردون و همکاران
( )510۲پژوهشی تحت عنوان طراحی جهانی برای یادگیری را انجام دادند .هدف پژوهش
حاضر تدوین اصول و دستورالعملهایی برای افراد با نیازهای آموزشی ویژه بود .آنها یک
الگوی طراحی آموزشی برای افراد با نیازهای آموزشی ویژه ارائه دادند .اللهی ()510۲
پژوهشی تحت عنوان طراحی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن بر میزان
انگیزه پیشرفت تحصیلی ،یادگیری و مشارکت دانشآموزان نابینا در درس زبان انگلیسی را
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انجام داد .هدف پژوهش حاضر طراحی یک مدل آموزشی استفاده از تلفن همراه و تاثیر آن
بر انگیزه تحصیلی ،میزان یادگیری و میزان مشارکت دانشآموزان نابینا در دورههای زبان
انگلیسی بود .جنگی زهی ( )510۲پژوهشی تحت عنوان طراحی و اعتبار سنجی الگوی
استاندارد عناصر چندرسانهای آموزشی و تأثیر آن بر میزان یادگیری ،انگیزه و مشارکت
دانشآموزان کم توان ذهنی در درس ریاضی انجام داد .محقق گزارش داده است که الگوی
آموزشی و تولیدی برای آموزش در زمینه ریاضی دانشآموزان مبتال به کم توانی ذهنی موثر
است .ماتیوز ( )510۲پژوهشی تحت عنوان مدلهای انتقالی در آموزش پیش دبستانی تا
دیپلم :تاثیر طراحی جهانی برای مداخله یادگیری انجام داد .محقق گزارش داده است که
ارتباطات مثبتی بین طراحی جهانی برای مداخله یادگیری و موفقیت دانشآموزان ،مشارکت
و ادراک در حال ظهور آنها وجود داشته باشد .استامر ( )510۷پژوهشی تحت عنوان ارتقاء
راهبردهای یادگیری در دانشآموزان با معلولیتهای یادگیری از طریق یادگیری تلفیقی
انجام داد .محقق ،تغییرات رفتاری مرتبط با استفاده دانشآموزان از این استراتژیهای
یادگیری در کالسهای آموزشی را بررسی کرد .طوفانی نژاد ( )510۷پژوهشی تحت عنوان
طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنیشده با شبکه اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر
میزان یادگیری و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با آسیب شنوایی در درس علوم انجام
داد .محقق نشان داد که الگوی آموزشی محیط یادگیری غنیشده با شبکه اجتماعی مجازی
بر مهارتهای اجتماعی و یادگیری دانشآموزان با آسیب شنوایی تأثیر مثبت دارد .زارعی
( )5109پژوهشی تحت عنوان طراحی و اعتبار یابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس
ایران را انجام داد .وی چهار مؤلفۀ اصلی و شانزده زیر مؤلفۀ استخراج شده را گزارش کرد.
مرادی و همکاران ( )5109پژوهشی تحت عنوان طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی مبتنی
بر فناوری کمکی و تأثیر آن بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی ،یادگیری و رضایت
تحصیلی دانشآموزان با آسیبهای جسمی  -حرکتی انجام داد .نتایج نشان داد که الگوی
آموزشی مبتنی بر فناوری کمکی برای آموزش درس زبان انگلیسی برای دانشآموزان با
آسیبهای جسمی-حرکتی مؤثر است.
محققان مختلفی اظهار داشته اند که علیرغم فراوانی مطالعات در زمینه فنّاوریهای
دیجیتال و آنالین ،مطالعات اندکی در مورد یادگیری از طریق رویکرد یادگیری تلفیقی در
میان دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه وجود دارد (جریچ و فلینگر5105 ،؛ کیوکولک،
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510۹؛ گرگور510۹ ،؛ هیل5102 ،؛ اویوومی و همکاران5102 ،؛ کوزه و همکاران5102 ،؛
سوندرز510۲ ،؛ طوفانی نژاد و همکاران .)510۷ ،از این رو ،ادغام فنّاوریها و نوآوریهای
جدید در فرایند یادگیری دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه ،به یک مدل جامع و قابل
اجرا نیازمند است .بنابراین هدف اساسی از این مطالعه طراحی و اعتباریابی یک مدل
یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه است .مطالعه حاضر یک مطالعه بینرشتهای است که
بهدنبال کمک به آموزش دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه از طریق استفاده از علوم
آموزشی و از سوی دیگر علوم رایانه است .امروزه ،با استفاده از اصول صرفا آموزشی و
بدون توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی ،ما قادر نخواهیم بود آموزشهای مؤثر ارائه دهیم.
در این پژوهش ،نوآوریها و فنّاوریهای مبتنی بر رایانه برای تسهیل روند آموزش و
یادگیری دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه مدل سازی شده است .بنابراین شکاف دانش
موجود در این زمینه تا حدود زیادی حل شده است .به عبارت دیگر ،برای طراحی مجدد
نظام آموزشی برای استفاده موثر از فنّاوریهای جدید در فرآیند یادگیری دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه به یک مدل مفهومی و روندی نیاز است .بنابراین پژوهش حاضر به
سوالهای زیر پاسخ میدهد:
 )0مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه کدام است ؟
)5آیا مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال
برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه از اعتبار درونی برخوردار است؟

روش
در این پژوهش از روش ترکیبی از نوع اکتشافی استفاده شد .به عبارت دیگر در این پژوهش،
از بین انواع طرحهای پژوهش ترکیبی (اکتشافی ،تبیینی ،سه سوسازی) ،از طرح اکتشافی
استفاده شد .شکل 0مراحل این طرح را بر اساس کرسول و کالرک ( )5100نشان میدهد.
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شکل .۱مراحل طرح اکتشافی (کرسول و کالرک ،۱۱۱۱ ،ترجمه کیامنش و سرایی.)۱۹۳۱ ،

همانطور که در شکل 0مشخص شدهاست ،با استفاده از روش کیفی ،مدل یادگیری
مفهومی و روندی مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه طراحی و سپس با استفاده از روش کمی مورد
اعتباریابی درونی قرار گرفته است .دادهها در این طرح با یکدیگر ترکیب شده و وزن بیشتر
بر روی دادههای کیفی میباشد .برای به دست آوردن اجزای مدل ،تحلیل محتوای استقرایی
انجام شد و برای اعتباریابی درونی مدل ،از روش توصیفی نظرسنجی استفاده شد .تحلیل
محتوا به هر روش استنباطی اطالق میگردد که بهصورت منظم و عینی ،به منظور تعیین
ویژگیهای پیامها بهکار برده میشود .دراین روش پیامها یا اطالعات بهصورت منظم
کدگذاری و به نحوی طبقهبندی میشوند که پژوهشگر بتواند آنها را تجزیه و تحلیل کند
(دالور .)008۷ ،تحلیل محتوای کیفی شامل دو نوع تحلیل محتوای استقرایی و تحلیل
محتوای قیاسی میشود که در این پژوهش با توجه اینکه پژوهشگر در صدد استخراج
مؤلفههای مدل یادگیری مفهومی و روندی مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر
فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه بود از تحلیل محتوای
استقرایی استفاده کرده است.
جامعه آماری برای طراحی مدل یادگیری شامل تمام مقاالت ،کتابها ،گزارشها و
پایاننامههای مرتبط در زمینه رویکرد یادگیری تلفیقی برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی
ویژه از سال  5119تا  5109بود .نمونه آماری برای تعیین اجزاء مدل 50 ،مقاله ۷ ،پایاننامه و
 9کتاب و گزارش بود که به طور هدفمند انتخاب و تحلیل شدند .مالکهای اصلی برای
انتخاب هدفمند عبارت بودند از :سال انتشار ،زبان انتشار ،اعتبار علمی پایگاه اطالعاتی،

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال نهم ،شمارة  ،34تابستان 1398

58

ارتباط موضوعی با کلیدواژهها ،مقطع تحصیلی پایان نامهها ،اعتبار علمی نشریات ،اعتبار
علمی ناشر ،کسب حد اقل  ۲1امتیاز در بررسی اولیه در بخش مقاالت.
برای شناسایی مطالعات مرتبط ،هفت پایگاه داده انگلیسی بین المللی شامل اریک،0
اسکوپوس ،پروکوئست ،وب ساینس ،وایلی ،ساینس دایرکت 5و پسی کو اینفو ،0و چهار
پایگاه داده ملی فارسی شامل مگیران ،نورمگ ،۹سیویلیکا ،موسسه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی مورد جستجو قرار گرفت .این جستجو با استفاده از ترکیبی از کلمات کلیدی در
حوزه های یادگیری تلفیقی ،آموزش ویژه و آموزش فراگیر 2انجام شد.کلمات کلیدی
عبارت بودند از" :یادگیری تلفیقی"" ،آموزش تلفیقی"" ،آموزش ترکیبی"" ،یادگیری

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

از کلمات کلیدی "آموزش ویژه"" ،دانشآموزان با معلولیت"" ،کودکانی استثنایی" و
"آموزش استثنایی" استفاده شد .در نهایت ،کلمات کلیدی "آموزش فراگیر" و "مدرسه
فراگیر" اضافه شد.

جامعه آماری برای اعتبارسنجی مدل شامل استادان دانشگاه در رشتههای فنّاوری
آموزشی ،روانشناسی و آموزش ویژه بود 5۲ .استاد دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
مالکهای اصلی برای انتخاب هدفمند استادان دانشگاه عبارت بودند از :رشته تحصیلی،
گروه آموزشی ،اعتبار علمیدانشگاه ،سابقه تدریس و پژوهش.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته  52سوالی بود که  50گویه آن طبق
مقیاس لیکرت  ۷امتیازی طراحی و تدوین شد و  5گویه آن بر اساس سوال باز پاسخ بود؛کم
ترین نمره کسب شده توسط پاسخدهنده در این پرسشنامه 50و بیشترین نمره 0۲0
بود.بنابراین دامنه نمرات از  50الی  0۲0متغیر بود .نمره گذاری از سطح کامال مخالف با نمره
 0تا سطح کامال موافق با نمره  ۷انجام شد .هدف تدوین این پرسشنامه محقق ساخته،
اعتباریابی درونی مدل طراحی شده از نظر جامعیت ،تناسب داشتن ،قابلیت اجرا ،غنی سازی
محیط یادگیری ،رابطه بین عناصر ،چینش و توالی عناصر ،ترویج رویکردهای نوین
آموزشی ،توسعه راهبردهای آموزشی ،کمک به طراحان آموزشی و بهبود کیفیت
فرآیندهای تدریس و یادگیری بود.
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برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد .روایی محتوایی به این
مطلب اشاره میکند که نمونه سؤالهای مورد استفاده در یک پرسشنامه تا چه حد معرف
کل جامعه سؤالهای ممکن است که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد ،بنابراین
برای ساختن یک پرسشنامه روا ،باید بکوشیم تا سؤالهای یک پرسشنامه ،نمونه کاملی از
هدفهای موضوع مورد نظر باشد .برای این کار ،پرسشنامه برای  5۲نفر از متخصصان و
کارشناسان رشتههای فنّاوری آموزشی ،روانشناسی و آموزش ویژه ارسال شد که پس از
بررسی روایی محتوایی ،روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت .همچنین
پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/8۹بدست آمد .برای جمع آوری داده
ها ،از روش آنالین و با بهره گیری از امکانات اینترنتی استفاده شد .بنابراین پرسشنامه با
بهرهگیری از گوگل فرم ۲طراحی و اجرا گردید.
1. Eric
2. Science Direct
3. PsycINFO
4. Noormag
5. Inclusive education
6. Google Forms

گوگل فرم ابزاری است که اجازه میدهد اطالعات از طریق پرسشنامه یا آزمون
به صورت آنالین جمعآوری شود (دالور .)008۷ ،در پژوهش حاضر کلیه موازین
اخالقی از جمله حق آزادی برای همکاری با محقق ،حق انتخاب در نحوه پاسخگویی،
و محرمانه بودن اطالعات کامال رعایت شده است.
نتایج
برای تعیین اجزای مدل 50 ،مقاله ۷ ،پایاننامه و  9کتاب و گزارش انتخاب شدند و با دقت
مطالعه ،تحلیل و کدگذاری شدند .واحد تحلیل محتوا در این پژوهش ،مضمون بود .به این
ترتیب یک پاراگراف یا جمله یا بخشی از آن استفاده شد و یک کد به صورت عددی یا به
عنوان یک متن اختصاص داده شد.
پس از کدگذاری ،کدگذاری محوری انجام شد .در این مرحله ،همان کدها به صورت
مفهومی طبقهبندی شدند .در این مرحله 521 ،کد استخراج شد .پس از طبقه بندی ۲ ،مولفه
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اصلی و  ۹8زیرمولفه شناسایی شدند .استخراج مولفهها و زیر مولفهها توسط  01کارشناس
بررسی و روایی اولیه آن تایید شد .جدول  0مولفهها و زیر مولفههای مدل را نشان میدهد.
جدول .۱مولفهها و زیر مولفههای مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه
ردیف

مولفه

0

تحلیل

5

طراحی

0

تولید

زیر مولفه
هدف ،یادگیرنده (کمتوان ذهنی ،آسیب بینایی ،آسیب شنوایی ،آسیب جسمی -
حرکتی ،مشکالت یادگیری ،آسیب هیجانی  -رفتاری ،،آسیب گفتاری -ارتباطی،
بیماریهای خاص ،با استعداد و با هوش) ،معلم ،محتوا ،رسانه (تعاملی ،غیرتعاملی) ،پیام،
محیط و فضای یادگیری ،منابع آموزشی و منابع یادگیری ،فناوری (چاپ،
دیداری،شنیداری ،دیداری  -شنیداری ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر شبکه ،یکپارچه سازی
فنّاوری) ،زمینه (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی).
تلفیق نظریههای یادگیری (رفتارگرایی ،شناخت گرایی ،ساختنگرایی و ارتباطگرایی)،
هدف (کلی ،جزئی و رفتاری) ،محیط و فضای یادگیری ،روشها (مبتنی بر کالس ،مبتنی
بر رایانه ،مبتنی بر چند رسانهای ،مبتنی بر رسانههای اجتماعی ،مبتنی بر وب) ،راهبردها
(آموزشی ،یادگیری) ،رسانه (تعاملی ،غیر تعاملی) ،پیام ،فنّاوری (چاپ ،دیداری،

شنیداری ،دیداری – شنیداری ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر شبکه ،یکپارچهسازی فنّاوری)،
اصول طراحی جهانی (استفاده منصفانه ،انعطاف در استفاده ،ساده و مستقیم ،اطالعات
قابل درک ،تساهل در برابر خطاها ،تالش فیزیکی کم ،فضا و اندازه برای استفاده،
اجتماع یادگیرندگان ،جوّ آموزشی) ،حضور (شناختی ،تدریس ،اجتماعی ،عاطفی)،
فعالیتهای یادگیری (مبتنی بر فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،بدون فنّاوری اطالعات و
ارتباطات ،مبتنی بر فعالیتهای هنری ،انفرادی و گروهی) ،شیوههای سنجش (خود
ارزیابی ،همتا ارزیابی ،ارزیابی معلم ،کارپوشه ،ارزیابی هوشمند).

فنّاوری (چاپ ،دیداری ،شنیداری ،دیداری – شنیداری ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر شبکه،
بازی ،شبیه سازی ،واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی ،یکپارچهسازی فنّاوری) ،رسانه
(تعاملی ،غیر تعاملی) ،محتوا (کتاب درسی ،کمک درسی ،اطالعیه ،خبرنامه) ،مواد
آموزشی ،راهنماها (راهنمای معلم ،راهنمای یادگیرنده ،راهنمای والدین ،راهنمای دستیار
آموزش).

اجراء،
۹

مدیریت و
پشتیبانی

غنی سازی ،تعامل (یادگیرنده – معلم ،یادگیرنده -یادگیرنده ،یادگیرنده  -محتوا)،
مشارکت (یادگیرنده ،معلم ،والدین ،دستیار ،مدیر ،درمانگر ،مشاور ،مددکار اجتماعی)،
دسترسی (محدود به کالس درس ،محدود به مدرسه ،بدون محدودیت ،در طول شبانه
روز) ،درگیر سازی (پرسش و پاسخ ،بحث و گفتگو ،انجام فعالیت ،مشاهده کردن ،ارائه
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گزارش) ،تسهیل هماهنگی ،حضور (شناختی ،تدریس ،اجتماعی ،عاطفی) ،همکاری
(یادگیرنده ،معلم ،والدین ،معلم ،مدیر ،دستیار ،درمانگر ،مشاور ،مددکار اجتماعی)،
پشتیبانی از یادگیرنده (اداری ،خدماتی ،مشاورهای ،پزشکی ،درمانی ،آموزشی ،فنی)،
پشتیبانی از معلم (طراحی آموزشی ،اداری ،خدماتی ،حرفهای ،تخصصی) ،پشتیبانی از
دوره (آموزشی ،فنی).

2

۲

سنجش و
ارزشیابی

بازنگری و
اصالح

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).

........

با توجه به تحلیل محتوای استقرایی ،همانطور که در جدول  0نشان داده شده است۲ ،
مولفه اصلی تحلیل ،طراحی ،تولید ،اجرا ،مدیریت و پشتیبانی ،سنجش و ارزشیابی و بازنگری
و اصالح کشف شد .همچنین  ۹8زیر مولفه برای اجزای اصلی استخراج شد .به عنوان مثال،
مولفه تحلیل شامل زیر مولفههای زیر است:
هدف ،یادگیرنده (کمتوان ذهنی ،آسیب بینایی ،آسیب شنوایی ،آسیب جسمی -
حرکتی ،مشکالت یادگیری ،آسیب هیجانی  -رفتاری ،،آسیب گفتاری -ارتباطی،
بیماریهای خاص ،با استعداد و با هوش) ،معلم ،محتوای ،رسانه (تعاملی ،غیرتعاملی) ،پیام،
محیط و فضای یادگیری ،منابع آموزشی و منابع یادگیری ،فنّاوری (چاپ ،دیداری،شنیداری،
دیداری  -شنیداری ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر شبکه ،یکپارچهسازی فنّاوری) ،زمینه (اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی).
جدول  ،0یک نمای کلی از مولفه و زیرمولفههای مدل را فراهم میکند .پس از تجزیه
و تحلیل محتوا و استخراج کدها ،مولفهها و زیرمولفهها در قالب مدل مفهومی و روندی ارائه
شد .در این بخش ،یافتههای این مطالعه با توجه به دو سوال اساسی پژوهش مطرح میشود.
مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه کدام است ؟
نویسنده مقاله حاضر ،تالشهای گستردهای را برای طراحی و توسعه مدل یادگیری مبتنی
بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای
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آموزشی ویژه انجام داد .طبق جدول  ۲ ،0مولفه اصلی و  ۹8زیرمولفه کشف شد .این مولفهها
تحت چتر دو جزء دیگر زیرساختها به عنوان یادگیری چهره به چهره و یادگیری رایانهای
و مبتنی بر شبکه در نظر گرفته شد .ابتدا یک مدل مفهومی شامل تمام مولفههای اصلی
طراحی شد و سپس مدل روندی توسط پژوهشگر طراحی و توسعه داده شد .مدل مفهومی و
مدل روندی در شکل  5و  0نشان داده شده است.

شکل  .۱مدل یادگیری مفهومی مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه

بر اساس شکل  ،5شش مولفه اصلی مدل یادگیری مفهومی مبتنی بر رویکرد یادگیری
تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه عبارتند
از :تحلیل ،طراحی ،تولید ،اجرا ،مدیریت و پشتیبانی ،سنجش و ارزشیابی و بازنگری و

طراحی و اعتباریابی مدل یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای...
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اصالح .این شش مولفه اصلی تحت چتر دو جزء زیربنایی دیگر به عنوان یادگیری چهره به
چهره و یادگیری مبتنی بر رایانه و مبتنی بر شبکه در نظر گرفته شد.

شکل  .۹مدل یادگیری روندی مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه

بر اساس شکل  ۹8 ،0زیرمولفه برای مدل یادگیری روندی مبتنی بر رویکرد یادگیری
تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه کشف
شد.
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همانطور که در جدول  0و شکل  0نشان داده شده است ،هر یک از مولفهها شامل
چندین زیرمولفه و اجزاء مرتبط است .به عنوان مثال ،زیرمولفه طراحی شامل زیر مولفهها و
اجزای زیر است :
تلفیق نظریههای یادگیری (رفتارگرایی ،شناختگرایی ،ساختنگرایی و ارتباطگرایی)،
هدف (کلی ،جزئی و رفتاری) ،محیط و فضای یادگیری ،روشها (مبتنی بر کالس ،مبتنی بر
رایانه ،مبتنی بر چند رسانهای ،مبتنی بر رسانههای اجتماعی ،مبتنی بر وب) ،راهبردها
(آموزشی ،یادگیری) ،رسانه (تعاملی ،غیر تعاملی) ،پیام ،فنّاوری (چاپ ،دیداری ،شنیداری،
دیداری – شنیداری ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر شبکه ،یکپارچهسازی فنّاوری) ،اصول طراحی

جهانی (استفاده منصفانه ،انعطاف در استفاده ،ساده و مستقیم ،اطالعات قابل درک ،تساهل
در برابر خطاها ،تالش فیزیکی کم ،فضا و اندازه برای استفاده ،اجتماع یادگیرندگان ،جوّ
آموزشی) ،حضور (شناختی ،تدریس ،اجتماعی ،عاطفی) ،فعالیتهای یادگیری (مبتنی بر
فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،بدون فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،مبتنی بر فعالیتهای
هنری ،انفرادی و گروهی) ،شیوههای سنجش (خود ارزیابی ،همتا ارزیابی ،ارزیابی معلم،
کارپوشه ،ارزیابی هوشمند).
آیا مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه از اعتبار درونی برخوردار است؟
به منظور پاسخ به سوال دوم پژوهش و بررسی اعتبار درونی مدل ،پرسشنامه محقق ساخته
 52سوالی که  50گویه آن در مقیاس لیکرت  ۷امتیازی و  5گویه آن بر اساس سوال باز پاسخ
بود ،طراحی و تدوین شد .پس از تایید اولیه پرسشنامه توسط کارشناسان و پایایی قابل قبول
آن ،پرسشنامه در قالب گوگل فرم طراحی و به همراه مقدمهای که حاوی توضیحات کامل
به همراه مدل مفهومی و روندی بود به صورت آنالین برای متخصصین ارسال شد .در این
پرسشنامه ،از متخصصین که در زمینه فنّاوری آموزشی ،روانشناسی و آموزش کودکان
استثنایی بودند ،خواسته شد تا وضعیت هر یک از مدلها را ارزشیابی کنند .برای تجزیه و
تحلیل آماری ،از آزمون آماری تی تک نمونهای استفاده شد .در جدول  ،5آمار توصیفی
پاسخ دهندگان به هر پرسش از پرسشنامه گزارش شده است.
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جدول  .۱آمار توصیفی پاسخ دهندگان به هر یک ازسوالهای پرسشنامه
سوال
الگوی مفهومی پیشنهادی برای آموزش به دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه از جامعیت برخوردار است.
الگوی روندی پیشنهادی برای آموزش به دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه از جامعیت برخوردار است.
الگوی مفهومی پیشنهادی برای آموزش به دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه مناسب است.
الگوی روندی پیشنهادی برای آموزش به دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه مناسب است.
الگوی مفهومی پیشنهادی برای دانشآموزان با نیازهای
آموزشی ویژه قابل اجرا و کاربردی است.
الگوی روندی پیشنهادی برای دانشآموزان با نیازهای
آموزشی ویژه قابل اجرا و کاربردی است.

خطای

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

5۲

2/5019

0/۲050۲

1/05100

5۲

2/1092

0/۷2۹22

1/0۹۹01

5۲

2/5۲85

0/00052

1/52۷22

5۲

۹/8500

0/50109

1/5۹001

5۲

۹/8۲02

1/88850

1/0828۷

5۲

2/0850

0/09۲51

استاندارد
میانگین

1/5۷09۲

الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه

5۲

2/1092

0/50285

1/509۹۲

میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با آسیب بینایی میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با آسیب شنوایی میشود.

5۲

۹/09۹۲

0/۹89۷5

1/58085

5۲

۹/۲02۹

0/۷۹205

1/0۹558

5۲

۹/9۹۲5

0/8۷0۲۷

1/09۷1۷

الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با آسیب جسمی-حرکتی
میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان کمتوان ذهنی میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با مشکالت یادگیری میشود.

5۲

۲/1092

1/802۲9

1/0۷829

5۲

2/0850

0/511۲۹

1/502۹۷

الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با مشکالت رفتاری-هیجانی
میشود.

5۲

2/91۷۷

1/9۹8۹0

1/0۲۲28
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الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با مشکالت گفتاری-ارتباطی

5۲

2/1۷۲8

0/۹۲۷۲1

1/59۷95

میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با استعداد و تیزهوش میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی
محیط یادگیری دانشآموزان با بیماری-های خاص میشود.

5۲

۹/۲850

0/80020

1/0۷25۷

5۲

2/002۹

0/0۷۷02

1/50181

رابطه بین عناصر الگوی پیشنهادی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه در محیطهای مبتنی بر رویکرد

5۲

۹/۲02۹

0/۹89۷5

1/58085

تلفیقی مناسب است.
چینش و توالی عناصر الگوی پیشنهادی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه در محیطهای مبتنی بر رویکرد

5۲

2/۲850

0/101۷0

1/08955

تلفیقی مناسب است.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی میتواند به ترویج
رویکردهای نوین آموزشی در ارتباط با دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه کمک کند.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی میتواند در توسعه
راهبردهای آموزشی مبتنی بر رویکرد تلفیقی در برنامه
درسی دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه در آموزش

5۲

5۲

2/01۷۷

۹/8500

0/۹1۷۲۷

0/50109

1/5۷۲1۷

1/5۹001

فراگیر کمک کند.
طراحان آموزشی میتوانند از الگوی مفهومی و روندی
پیشنهادی به صورت کاربردی در آموزش به دانشآموزان با

5۲

2/1۷۲8

0/059۲2

1/55002

نیازهای آموزشی ویژه استفاده کنند.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی برای آموزش به
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه در سطح بین المللی

5۲

۹/۲850

0/20۷19

1/58۷25

مناسب است.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی میتواند کیفیت
فرآیندهای تدریس و یادگیری دانشآموزان با نیازهای

5۲

2/2۷۲8

0/010۷2

1/50۲1۷

آموزشی ویژه در سطح بین المللی را بهبود بخشد.

با توجه به درجه نمرهگذاری پرسشنامه در مقیاس لیکرت ،حداقل نمره برای یک معیار
 0و حداکثر نمره  ۷بود .نتایج جدول  5نشان میدهد که میانگین کلیه معیارها از متوسط
( )0/2باالتر به دست آمده است.
همچنین به منظور بررسی این موضوع که آیا میانگین پاسخ دهندگان به هر سوال به طور
معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سوال می باشد یا خیر از آزمون تی تک نمونهای
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استفاده و نتایج آن به شرح جدول  0ارائه شده است .در استفاده از ازمون تی تک نمونهای
نمره میانگین مشاهده شده برابر با نمره ( 0/2نمره متوسط) در نظر گرفته شد.
جدول  .۹آزمون تی تک نمونه برای مقایسه نمرات میانگین با میانگین متوسط
سوال

تی

الگوی مفهومی پیشنهادی برای آموزش به دانشآموزان با

2/۹1۲

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

۹/۹۷0

نیازهای آموزشی ویژه از جامعیت برخوردار است.
الگوی مفهومی پیشنهادی برای آموزش به دانشآموزان با

۲/9۲8

الگوی روندی پیشنهادی برای آموزش به دانشآموزان با

2/989

نیازهای آموزشی ویژه مناسب است.
نیازهای آموزشی ویژه مناسب است.
الگوی مفهومی پیشنهادی برای دانشآموزان با نیازهای

۷/۹29

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

۲/552

آموزشی ویژه قابل اجرا و کاربردی است.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

۲/۹25

یادگیری دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

0/101

الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

0/528

یادگیری دانشآموزان با آسیب بینایی میشود.
.یادگیری دانشآموزان با آسیب شنوایی میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

0/۹۷9

یادگیری دانشآموزان با آسیب جسمی-حرکتی میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

0۹/00۲

یادگیری دانشآموزان کمتوان ذهنی میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

۷/09۷

یادگیری دانشآموزان با مشکالت یادگیری میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

00/920

یادگیری دانشآموزان با مشکالت رفتاری-هیجانی میشود.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط
یادگیری دانشآموزان با مشکالت گفتاری-ارتباطی میشود.

2/۹۷8

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری

52

1/110

52

1/110

52

1/110

52

1/110

52

1/110

52

1/110

52

1/110

52
52
52

اختالف
میانگین
0/۷01۷۷
0/۷2۹22
0/۷۲850
0/۹5019
0/۹۲02۹
0/۲8500
0/209۹۲

1/11۲

1/99۹۲5

1/110

0/00209

1/115

52

1/110

52

1/110

52

1/110

52

1/110

0/0۹۲02
5/209۹۲
0/۲8500
5/01۷۲8

0/2۷۲85
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الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

0/0۷۷

الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی منجر به غنیسازی محیط

۲/88۲

یادگیری دانشآموزان با استعداد و تیزهوش میشود.
یادگیری دانشآموزان با بیماری-های خاص میشود.
رابطه بین عناصر الگوی پیشنهادی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه در محیطهای مبتنی بر رویکرد تلفیقی

0/۷82

52
52

52

1/11۹

1/110

1/110

0/08500
0/۲0209
0/00209

مناسب است.
چینش و توالی عناصر الگوی پیشنهادی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه در محیطهای مبتنی بر رویکرد تلفیقی

00/1۲1

52

1/110

5/08500

مناسب است.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی میتواند به ترویج
رویکردهای نوین آموزشی در ارتباط با دانشآموزان با

۲/2۹9

52

1/110

0/91۷۲8

نیازهای آموزشی ویژه کمک کند.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی میتواند در توسعه
راهبردهای آموزشی مبتنی بر رویکرد تلفیقی در برنامه درسی
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه در آموزش فراگیر

2/989

52

1/110

0/۹5019

کمک کند.
طراحان آموزشی میتوانند از الگوی مفهومی و روندی
پیشنهادی به صورت کاربردی در آموزش به دانشآموزان با

۷/05۹

52

1/110

0/2۷۲85

نیازهای آموزشی ویژه استفاده کنند.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی برای آموزش به
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه در سطح بین المللی

۹/11۷

52

1/110

0/08500

مناسب است.
الگوی مفهومی و روندی پیشنهادی میتواند کیفیت
فرآیندهای تدریس و یادگیری دانشآموزان با نیازهای

8/۲05

52

1/110

5/1۷۲85

آموزشی ویژه در سطح بین المللی را بهبود بخشد.

با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول  ،0مشخص است که اندازه آزمون تی برای تمام
سواالت مثبت است .بین نمره مشاهده شده و نمره متوسط تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای پاسخ دادن به این مسئله ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها مورد بررسی قرار گرفت .برای
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای استفاده
شد که در جدول  ۹نتایج این آزمون گزارش شده است.
جدول  .۴شاخصهای توصیفی عوامل و وضعیت نرمال بودن آنها
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آزمون تک نمونه
نمره

سطح معنی
داری

خطای استاندارد

آزمون
1/0۹۹

1/125

انحراف

میانگین
0/۲۲828

میانگین

تعداد

00۲/۲209

5۲

استاندارد
9/20052

با توجه به جدول ،۹آزمون کالموگروف – اسمیرنف تک نمونهای معنیدار نمیباشد.
معنیدار نبودن نتایج این آزمون نشانگر نرمال بودن توزیع متغیر میباشد .با توجه به این که
نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان داد که توزیع دادههای مربوط به متغیر نرمال
می باشد و همچنین با توجه به اینکه در تحلیل فرضیه پژوهشی یک نمونه وجود داشت و
متغیر با میانگین معیار جامعه مورد مقایسه قرار میگرفت؛ جهت تجزیه و تحلیل فرضیه از
آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول .5شاخص توصیفی آزمون تی تک گروهی
آزمون تی تک نمونه ای
 = 91/2ارزش آزمون
فاصله اطمینان اختالف
٪82

اختالف میانگین

حد باال

حد پایین

08/285۹

05/۷020

0۲/02092

سطح معنی داری
1/110

درجه آزادی
52

تی
50/۲2۹

در فرضیه پژوهش ،مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر
فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه از اعتبار درونی برخوردار
است ،به مقایسه میانگین معیار جامعه و وضعیت موجود عوامل سازهای پرداخته شده است.
جهت به دست آوردن میانگین معیار جامعه ،با توجه به اینکه سواالت پرسشنامه در طیف
لیکرت هفت درجهای تنظیم شده بود ،حد وسط گویههایی که عوامل را میسنجید  0/2در
تعداد سواالت کل ضرب که عدد  91/2به دست آمد و به عنوان میانگین معیار جامعه در نظر
گرفته شد .همانطور که در جدول  2مالحظه می گردد از نظر افراد مورد بررسی بین میانگین
معیار جامعه و وضعیت موجود عوامل سازهای تفاوت معنیداری وجود دارد و بنابراین با
اطمینان  88درصد ،فرض صفر مطرح شده مبنی بر اینکه عوامل معنادار نیستند رد میشود و
فرضیه پژوهش تایید میگردد .بر اساس داده های جدول  0و  ،2مدل یادگیری مفهومی و
روندی مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان
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با نیازهای آموزشی ویژه ،روایی داخلی بسیار خوبی دارد .این به شدت توسط کارشناسان
مورد توجه قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،مدل یادگیری پیشنهادی دارای اعتبار درونی
است.

بحث و نتيجهگيري
هدف از این مطالعه ،طراحی و اعتباریابی یک مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری
تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه بود.
یافتههای مهم در پژوهش حاضر عبارتند از :
 )0شناسایی و کشف  ۲مولفه اصلی و  ۹8زیرمولفه یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری
تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه ۲ .مولفه
اصلی شناسایی شده عبارتند از :تحلیل ،طراحی ،تولید ،اجرا ،مدیریت و پشتیبانی ،سنجش و
ارزشیابی و بازنگری و اصالح .همچنین  ۹8زیر مولفه کشف شده برای یادگیری مبتنی بر
رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای
آموزشی ویژه عبارتند از :هدف ،یادگیرنده (کمتوان ذهنی ،آسیب بینایی ،آسیب شنوایی،
آسیب جسمی  -حرکتی ،مشکالت یادگیری ،آسیب هیجانی  -رفتاری ،آسیب گفتاری-
ارتباطی ،بیماریهای خاص ،با استعداد و با هوش) ،معلم ،محتوا ،رسانه (تعاملی ،غیرتعاملی)،
پیام ،محیط و فضای یادگیری ،منابع آموزشی و منابع یادگیری ،فناوری (چاپ،
دیداری،شنیداری ،دیداری  -شنیداری ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر شبکه ،یکپارچه سازی
فنّاوری) ،زمینه (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی) ،تلفیق نظریههای یادگیری
(رفتارگرایی ،شناخت گرایی ،ساختنگرایی و ارتباطگرایی) ،هدف (کلی ،جزئی و
رفتاری) ،محیط و فضای یادگیری ،روشها (مبتنی بر کالس ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر چند
رسانهای ،مبتنی بر رسانههای اجتماعی ،مبتنی بر وب) ،راهبردها (آموزشی ،یادگیری) ،رسانه
(تعاملی ،غیر تعاملی) ،پیام ،فنّاوری (چاپ ،دیداری ،شنیداری ،دیداری – شنیداری ،مبتنی
بر رایانه ،مبتنی بر شبکه ،یکپارچهسازی فنّاوری) ،اصول طراحی جهانی (استفاده منصفانه،
انعطاف در استفاده ،ساده و مستقیم ،اطالعات قابل درک ،تساهل در برابر خطاها ،تالش
فیزیکی کم ،فضا و اندازه برای استفاده ،اجتماع یادگیرندگان ،جوّ آموزشی) ،حضور
(شناختی ،تدریس ،اجتماعی ،عاطفی) ،فعالیتهای یادگیری (مبتنی بر فنّاوری اطالعات و
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ارتباطات ،بدون فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،مبتنی بر فعالیتهای هنری ،انفرادی و
گروهی) ،شیوههای سنجش (خود ارزیابی ،همتا ارزیابی ،ارزیابی معلم ،کارپوشه ،ارزیابی

هوشمند) ،فنّاوری (چاپ ،دیداری ،شنیداری ،دیداری – شنیداری ،مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر
شبکه ،بازی ،شبیه سازی ،واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی ،یکپارچهسازی فنّاوری) ،رسانه
(تعاملی ،غیر تعاملی) ،محتوا (کتاب درسی ،کمک درسی ،اطالعیه ،خبرنامه) ،مواد
آموزشی ،راهنماها (راهنمای معلم ،راهنمای یادگیرنده ،راهنمای والدین ،راهنمای دستیار
آموزش) ،غنیسازی ،تعامل (یادگیرنده – معلم ،یادگیرنده -یادگیرنده ،یادگیرنده  -محتوا)،
مشارکت (یادگیرنده ،معلم ،والدین ،دستیار ،مدیر ،درمانگر ،مشاور ،مددکار اجتماعی)،
دسترسی (محدود به کالس درس ،محدود به مدرسه ،بدون محدودیت ،در طول شبانه روز)،
درگیرسازی (پرسش و پاسخ ،بحث و گفتگو ،انجام فعالیت ،مشاهده کردن ،ارائه گزارش)،
تسهیل هماهنگی ،حضور (شناختی ،تدریس ،اجتماعی ،عاطفی) ،همکاری (یادگیرنده،
معلم ،والدین ،معلم ،مدیر ،دستیار ،درمانگر ،مشاور ،مددکار اجتماعی) ،پشتیبانی از
یادگیرنده (اداری ،خدماتی ،مشاورهای ،پزشکی ،درمانی ،آموزشی ،فنی) ،پشتیبانی از معلم
(طراحی آموزشی ،اداری ،خدماتی ،حرفهای ،تخصصی) ،پشتیبانی از دوره (آموزشی ،فنی)،
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) .همان طوری که این یافته نشان میدهد برای هر یک
از زیر مولفه ها نیز عناصر مرتبط شناسایی و کشف شده است که در فرایند آموزش و
یادگیری دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است .این عناصر
در داخل پرانتز قرار گرفتهاند .برخی از این عناصر برای اولین بار شناسایی و معرفی شدهاند.
 )5طراحی و توسعه مدل یادگیری مفهومی و روندی مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی
با تاکید بر فنّاوریهای دیجیتال برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه .این مدلهای
یادگیری مفهومی و روندی در دو بعد نظری و عملی ،راهنمای عمل افراد ذیربط خواهد
بود.
 )0مدلهای مفهومی و روندی از ویژگیهای جامعیت ،مناسب بودن ،قابلیت اجرا،
غنیسازی و ترویج روشهای جدید یادگیری برخوردار بوده و میتوانند در توسعه
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استراتژیهای جدید یادگیری کمک کنند و کیفیت فرایندهای تدریس و یادگیری
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه در سطح ملی و بینالمللی را بهبود بخشند.
یافتههای پژوهش حاضر با استانداردهای ملی برای کیفیت دورههای آنالین که توسط
باککن و همکاران در سال  5100ارائه شده قابل مقایسه است .این استانداردها توسط انجمن
بینالمللی آموزش آنالین برای دانشآموزان پیش دبستانی تا دیپلم ارائه شده است .آنها یک
گرافیک را به استانداردهای ملی برای کیفیت دورههای آنالین افزودند تا بتواند افراد جدید
را به درک بهتر اینکه چگونه محتوای آنالین و ابزار و منابع دیجیتالی را میتوان در
کالسهای حضوری به عنوان بخشی از یک محیط یادگیری تلفیقی و همچنین در یک دوره
کامال آنالین به کار برد ،کمک کند .آنها امیدوارند که گرافیک به عنوان یک راهنما برای
اجرای مدلهای یادگیری تلفیقی با کیفیت برای دانشآموزان خدمت کند .تمایز اصلی
مطالعه حاضر با پژوهش باککن و همکاران ( )5100در آن است که آنها فقط به تدوین
استانداردهایی برای کیفیت دورههای آنالین برای کلیه دانشآموزان پیش دبستانی تا دیپلم
پرداختهاند اما پژوهش حاضر فقط به دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه پرداخته و
زمینهها و شرایط خاص آنها را مد نظر قرار داده است .مولفه تحلیل در مدل ارائه شده در
پژوهش حاضر که اولین مولفه مهم در فرایند طراحی فعالیتهای آموزشی و یادگیری
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه است به طور کامال متفاوتی به تحلیل یادگیرنده و
زمینه توجه دارد .به عبارت دیگر در پژوهش باککن و همکاران ( )5100فقط استانداردهایی
برای کیفیت دورههای آنالین معرفی شده است که این استانداردها را میتوان به عنوان بخش
مهمی از مدل یادگیری تلفیقی برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه پیشنهاد شده
توسط نویسنده مقاله حاضر ،مورد توجه قرار داد.
یافتههای این مطالعه همچنین قابل مقایسه با پژوهش طراحی جهانی برای یادگیری
است که توسط گوردون و همکاران در سال 510۲ارائه شده است .طراحی جهانی برای
یادگیری یکی از محبوبترین الگوها در طراحی آموزشی برای افراد با نیازهای آموزشی
ویژه است .تمایز اصلی مطالعه حاضر با پژوهش گوردون و همکاران ( )510۲در آن است
که مدل پیشنهادی نویسنده مقاله حاضر بر برنامهدرسی و نحوه یادگیری یادگیرندگان با
نیازهای آموزشی ویژه متمرکز است در صورتی که پژوهش گوردون و همکاران ()510۲
به اصول و دستورالعملها متمرکز است .آن بر روند برنامهریزی یادگیری به جای استفاده از
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فنّاوری تأکید دارد .اصول و دستورالعملها به عنوان بخش کوچکی از فرایند تدریس و
یادگیری در آموزش ویژه است .در عین حال اصول و دستورالعملهای الگوی طراحی
جهانی برای یادگیری به عنوان بخش مهمی از مدل یادگیری تلفیقی برای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه پیشنهاد شده توسط نویسنده مقاله حاضر ،مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده منصفانه ،انعطاف در استفاده ،ساده و مستقیم ،اطالعات قابل درک ،تساهل در برابر
خطاها ،تالش فیزیکی کم ،فضا و اندازه برای استفاده ،اجتماع یادگیرندگان ،جوّ آموزشی
که از عناصر الگوی طراحی جهانی برای یادگیری است در مدل پیشنهادی نیز به عنوان یک
مولفه لحاظ شده است و این در حالی است که در مدل یادگیری تلفیقی برای دانشآموزان
با نیازهای آموزشی ویژه پیشنهاد شده توسط نویسنده مقاله حاضر ۹8،مولفه شناسایی و مورد
توجه قرار گرفته است که از جامعیت بیشتری برخوردار است.
یافتههای این پژوهش با یافتههای اللهی ( ،)510۲جنگی زهی ( ،)510۲ماتیوز (،)510۲
ریورا ( ،)510۷استامر ( ،)510۷طوفانی نژاد ( ،)510۷زارعی ( )5109و مرادی و همکاران
( )5109هم خوانی دارد و با آنها همسو است .اما تمایز اصلی مطالعه حاضر با پژوهشهای
مذکور در آن است که اللهی ( )510۲یک مدل مفهومی آموزشی را برای استفاده از تلفن
همراه برای افراد نابینا با  ۹مولفه فاکتورهای انسانی ،آموزش ،فنّاوری و حمایت و همچنین
یک مدل رویهای با  ۹مرحله تهیه ،طراحی ،اجرا و ارزیابی را توسعه داد .مطالعه ایشان فقط
به یکی از گروههای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه و فقط به بهرهگیری از تلفن
همراه محدود شده است .پژوهش حاضر به کلیه گروههای دانشآموزان با نیازهای آموزشی

ویژه پرداخته و از کلیه ظرفیتهای فنّاوری (چاپ ،دیداری ،شنیداری ،دیداری – شنیداری،
مبتنی بر رایانه ،مبتنی بر شبکه ،یکپارچهسازی فنّاوری) بهره گرفته است ،اگرچه تاکید
بیشتری بر فنّاوریهای دیجیتال دارد .جنگی زهی ( )510۲الگوی استاندارد عناصر
چندرسانهای آموزشی را برای دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس ریاضی تدوین کرده
است .مطالعه ایشان فقط به دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس ریاضی و فقط به بهرهگیری
از چند رسانهای محدود شده است .پژوهش حاضر به کلیه گروههای دانشآموزان با نیازهای
آموزشی ویژه پرداخته و چندرسانهای آموزشی یکی از مولفههای آن است؛ همچنین
مدلهای ارائه شده به درس خاصی محدود نمیشود و در کلیه دروس میتوان از آن استفاده
کرد .ماتیوز ( )510۲گزارش داده است که ممکن است ارتباطات مثبتی بین طراحی جهانی
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برای مداخله یادگیری و موفقیت دانشآموزان ،مشارکت و ادراک در حال ظهور آنها وجود
داشته باشد .در پژوهش حاضر نیز اصول طراحی جهانی مد نظر قرار گرفته و به عنوان یک
مولفه انتخاب شده است .استامر ( )510۷تغییرات رفتاری مرتبط با استفاده دانشآموزان از
استراتژیهای یادگیری تلفیقی در کالسهای آموزشی را بررسی کرد .در پژوهش حاضر
نیز استراتژیهای یادگیری مد نظر قرار گرفته و به عنوان یک مولفه انتخاب شده است.
طوفانی نژاد ( )510۷الگوی آموزشی محیط یادگیری غنیشده با شبکه اجتماعی مجازی را
برای دانشآموزان با آسیب شنوایی در درس علوم طراحی کرد .مطالعه ایشان فقط به یکی
از گروههای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه و فقط به بهرهگیری از شبکه اجتماعی
مجازی در درس علوم محدود شده است .پژوهش حاضر به کلیه گروههای دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه پرداخته و از کلیه ظرفیتهای فنّاوری بهره گرفته است .زارعی
( )5109الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران را طراحی کرد .تمایز اصلی مطالعه
حاضر با پژوهش زارعی ( )5109در آن است که آن فقط به طراحی الگوی شبکه اجتماعی
مجازی برای کلیه مدارس ایران پرداخته است اما پژوهش حاضر فقط به دانشآموزان با
نیازهای آموزشی ویژه پرداخته و زمینه ها و شرایط خاص آنها را مد نظر قرار داده است .به
عالوه ،فقط به شبکه اجتماعی مجازی محدود نشده است .مرادی و همکاران ( )5109الگوی
آموزشی مبتنی بر فنّاوری کمکی برای دانشآموزان با آسیبهای جسمی  -حرکتی برای
آموزش درس زبان انگلیسی طراحی کردند .مطالعه ایشان نیز فقط به یکی از گروههای
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه و فقط به بهرهگیری از فنّاوری کمکی محدود شده
است .پژوهش حاضر به کلیه گروههای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه پرداخته و از
کلیه ظرفیتهای فنّاوری بهره گرفته است ،اگرچه تاکید بیشتری بر فنّاوریهای دیجیتال دارد.
نتایج به دست آمده را میتوان بر اساس نظریه طراحی جهانی برای یادگیری و همچنین
بر اساس رویکرد یادگیری تلفیقی این گونه تبیین کرد که برای بهکارگیری موثر رویکرد
یادگیرنده محوری ،بسیاری از ذینفعان باید درک خود را از آموزش و پرورش به شیوه سنتی
تغییر دهند .پیشرفت دانشآموزان در پارادایم مبتنی بر یادگیرنده ،به جای تمرکز بر مدت
زمان یادگیری باید مبتنی بر فرایند یادگیری باشد (رایگلوث و همکاران .)510۷ ،این نوع
یادگیری باید به وظایف عملکردی و بر اساس اهداف ،عالئق ،تواناییها و یادگیری های
قبلی فرد یادگیرنده باشد .این انتقال نیازمند به تغییراتی در نقشهای معلمان ،یادگیرندگان و
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فنّاوری است .همچنین این انتقال نیاز به یک برنامهدرسی اصالح شده دارد که توسعه عاطفی
و اجتماعی دانشآموزان را به همراه داشته باشد .فنّاوریهای دیجیتال و آنالین میتوانند
برای دانشآموزانی که دارای نیازهای آموزشی ویژه هستند ،از اهمیت بیشتری برخوردار
باشد (زارعی زوارکی و طوفانی نژاد5100 ،؛ طوفانی نژاد .)510۷ ،طراحی یادگیری در حال
افزایش است و طراحی یادگیری به صورت مشارکتی به جای آماده سازی طرح درس توسط
معلم به تنهایی در حال انتقال است (لوین.)5109 ،
با توجه به نقش های مدل مفهومی و روندی در فهم نظری موضوع و همچنین کمک
موثر آن در فرایند عمل و کاربرد ،و با عنایت به نظر متخصصین و کارشناسان که در جداول
شماره  0و  5گزارش شده است ،میتوان ادعا نمود که مدلهای مفهومی و روندی پیشنهاد
شده در مقاله حاضر به فهم مناسب فرایند آموزش و یادگیری دانشآموزان با نیازهای
آموزشی ویژه به ویژه طراحی یادگیری به صورت مشارکتی کمک کرده و در عمل نیز
میتواند تسهیل کننده باشد .اگرچه بهرهگیری از آنها در عمل نیازمند آموزش معلمین،
دانش آموزان و والدین است .مشاهدات محقق در فرایند تحقیق حاکی از وجود برخی از
چالش ها در این فرایند است که با آموزش مناسب و پشتیبانی و همکاری میان ذینفعان قابل
حل است در غیر این صورت با مشکالتی مواجه خواهد شد .همچنین ممکن است مواد ویژه،
فنون تدریس ،یا تجهیزات و یا تسهیالت ،مورد نیاز باشد (هاالهان و کافمن ،5110 ،ترجمه
علیزاده و همکاران .)0085 ،البته برخی از این محدودیتها ناشی از ماهیت رویکرد تلفیقی
و طراحی جهانی برای یادگیری است.
یافتههای اعتبار درونی از دیدگاه کارشناسان نشان داد که مدلهای مفهومی و روندی از
ویژگیهای جامعیت ،مناسب بودن ،قابلیت اجرا ،غنیسازی و ترویج روشهای جدید
یادگیری برخوردار بوده و میتوانند در توسعه استراتژیهای جدید یادگیری کمک کنند و
کیفیت فرایندهای تدریس و یادگیری دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه در سطح ملی
و بینالمللی را بهبود بخشند .بنابراین پیشنهاد میشود از این مدلها به عنوان استراتژیهای
نوآورانه برای دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه استفاده شود.
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