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The aim of this study was to identify the components and framework of the
educational model for the use of technology in philosophy for children
program for talented students and its internal validation. The research
method was heuristic. In order to obtain the educational design model,
inductive content analysis was used in the qualitative part of the research,
and in the quantitative part, survey method was used to validate the model
internally through a questionnaire by experts. The sample population of the
study in the qualitative part were related specialists in the fields of
educational technology, special education and philosophy of education,
written and electronic documents and resources, and in the quantitative part
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were the specialists of the mentioned fields. The samples were purposefully
selected in both groups, and in the qualitative part 31 specialists and experts
were selected for the interview and in the quantitative part 36 specialists
from different universities and institutes of the country. Data were collected
in the qualitative part using semi-structured interviews and content analysis
of documents and in the quantitative part using a questionnaire made by the
researcher. After conducting content analysis, 7 main categories were
obtained. Also, 39 sub-components were extracted for the main categories.
After analyzing the content and extracting the codes, the components and
sub-components were presented in the form of a model. The results of
internal validation based on the opinion of experts have shown that the
presented educational model has a good internal validity and has the
necessary effectiveness to educate talented students.

Keywords: Educational Model, Technology, Philosophy for Children,
Talented student.
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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی به منظور بهکارگیری فناوری

اسماعیل زارعی زوارکی

یحیی قائدی
علی دالور

دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه فلسفه آموزش و پرورش ،دانشگاه خوارزمی ،تهران،
ایران.
استاد گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران.
دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
تهران ،ایران.

چکیده

 13نفر از متخصصین در دانشگاهها و مؤسسات مختلف کشور بودند .جمعآوری دادهها در بخش کیفی با
استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوا از اسناد و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق
 نویسنده مسئولkabiriakbar98@yahoo.com :
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هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفهها و چارچوب مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در برنامه فلسفه
برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد و اعتبار یابی درونی آن بود .روش پژوهش آمیخته از نوع
اکتشافی بود .در بخش کیفی پژوهش برای به دست آوردن مدل طراحی آموزشی از تحلیل محتوای
استقرایی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی مدل به روش پیمایشی از طریق پرسشنامه ازنظر
متخصصان استفاده شد .جامعه آماری در بخش کیفی متخصصین مرتبط با موضوع در رشتههای تکنولوژی
آموزشی ،آموزشوپرورش کودکان استثنائی و فلسفه آموزشوپرورش ،اسناد و منابع مکتوب و
الکترونیکی و در بخش کمی نیز متخصصین رشتههای مذکور بودند .نمونهها در هر دو گروه بهصورت
هدفمند انتخاب شدند که در بخش کیفی برای مصاحبه  13تن از متخصصین و کارشناسان و در بخش کمی
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محمد رضا نیلی احمدآبادی

تهران ،ایران.

تاریخ پذیرش00/02/08 :

علی اکبر کبیری



استاد گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،

تاریخ ارسال99/10/16 :

در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد
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ساخته صورت گرفت .بر اساس تحلیل محتوای انجامشده 7 ،طبقه اصلی به دست آمد .همچنین  13زیر
مؤلفه برای طبقههای اصلی استخراج گردید .پس از تحلیل محتوا و استخراج نمودن کدها ،مؤلفهها و زیر
مؤلفهها در قالب مدل ارائه شدند .نتایج حاصله از اعتبار یابی درونی بر اساس نظر متخصصان نشان دادهشده
است که مدل آموزشی ارائهشده از اعتبار درونی مطلوبی برخوردار است و اثربخشی الزم را برای آموزش
به دانش آموزان بااستعداد دارد.

کلیدواژهها :مدل آموزشی ،فناوری ،فلسفه برای کودکان ،کودکان بااستعداد.
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مقدمه
گسترش روزافزون فناوریهای اطالعات و ارتباطات 3و استفاده بیشازپیش از این
تکنولوژی ها سبب شده عصر جدیدی به نام عصر دیجیتال در زندگی بشر آغاز گردد
(چوی و همکاران .)2137 ،2فناوریهای دیجیتال به دانش آموزان کمک میکنند تا نسبت
به دنیای اطراف خودآگاه باشند و با استفاده از ابزارهای فناوری بهصورت فردی و گروهی
به جمعآوری و سازماندهی اطالعات پرداخته و از این طریق توانمندیهای خود را برای
انجام فعالیتهای گروهی و یادگیری الکترونیکی بهبود بخشند (کندروز .)2133 ،1امروزه
بسیاری از جوانان به فعالیتهای اجتماعی شبکهای مشغول هستند و از روابط و مناسبات
اینترنتی برای ساختن زندگی خویش بهره میبرند و فعالیت در شبکههای اجتماعی مجازی
بیشتر ابعاد زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است (طوفانی نژاد.)3137 ،
آموزش ویژه به معنای آموزش برنامهریزیشده ویژهای است که در پی برآوردن
نیا زهای غیرمعمول دانش آموزان با نیازهای ویژه است .برای نیل به این مهم ممکن است
نیاز به مواد ،فنون تدریس ،تجهیزات و تسهیالت ویژهای باشد .کشف استعداد دانش
آموزان با نیازهای ویژه و سرمایهگذاری روی آنها یکی از مهمترین اهداف آموزش ویژه
است (هاالن و کافمن ،4به نقل از زارعی زوارکی .)3131 ،اصطالح استثنائی ،به افرادی
گفته میشود که تفاوت آنها (جسمی ،ذهنی و رفتاری) از حد متوسط ،از طریق
آزمونهای مختلف ،مشاهده اطرافیان و معلم تأیید میشود .دانش آموزان استثنائی در
مدارس بر اساس ویژگیهای منحصربهفردی که دارند نیازمند آموزش ویژه میباشند.
آموزش ویژه تسهیالت و امکاناتی متناسب با نیازهای ویژه این دانش آموزان از قبیل:
اهداف و برنامه درسی ،روش آموزش ،شیوههای ارزشیابی ،سازمان ،منابع و خدمات
درمانی فراهم میآورد (میچالس و درموت.)2132 ،5
1. Information and Communication Technologies
2. Choi et al
3. Condruz
4. Halan Kaufman
5. Michaels & Dermot
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تیزهوشی 3به معنی قابلیت باال است و دانش آموزان بااستعداد نسبت به همتایان خود
از سازش یافتگی باالتری بهرهمندند و به سبب همین سازش یافتگی در فرایند تحصیل به
موفقیتهای بسیاری دست مییابند (هورنسترا و همکاران .)2121 ،2دانش آموزان بااستعداد
(تیزهوش) از عظیمترین منابع ملی برای هر کشوری بهحساب میآیند .دانش آموزان
بااستعداد از توان بالقوهای برای دستیابی به اهداف و موفقیت بهرهمند میباشند .این افراد از
مهم ترین منابع علمی جهت حل مسائل در بسیاری از امور هستند (خانزاده و همکاران،
 .)3135دانش آموزان بااستعداد از تواناییهای باالیی در زمینههای فکری ،موفقیت
تحصیلی ،توانمندی علمی و پذیرش اجتماعی برخوردارند (کاسیر و همکاران.)2135 ،1
دانش آموزان بااستعداد با توجه تفاوتهایی که با دیگر همساالن خوددارند در طیف دانش
آموزان با نیازهای ویژه قرار میگیرند .این دانش آموزان صرفنظر از بحث تفکیک و
تلفیق در مقطع ابتدایی از آموزش ویژه متناسب با ویژگیهای خود محروم هستند .روشن
است که نیازهای آموزشی و پرورشی این گروه از دانش آموزان معموالً تحتالشعاع
برنامههای عمومی قرار میگیرد .اساساً در نظام تلفیق ،همه مؤلفههای و عناصر آموزشی و
پرورشی بر پایه توجه به نیازهای عمومی کودکان و نوجوانان شکلبندی و طراحیشده
است و توجه به نیازهای اقلیت دانشآموزی به هر علتی در اولویت نیست؛ بنابراین ،مسائل
مربوط به تراکم جمعیت و غلبه دانش آموزان متوسط ازلحاظ هوش در کالس ،بهطور
طبیعی اولویت توجه به نیازهای جمعیت متوسط را برجسته میسازد .لذا بهطور طبیعی
نیازهای اقلیت بااستعداد در کالس مورد کمتوجهی یا غفلت قرار میگیرد .این در حالی
است که سالهای حساس رشد هوش و استعداد متعلق به زیر یازدهسالگی است (کاظمی
حقیقی .)3131 ،تالش های آموزشی برای دانش آموزان بااستعداد در چارچوب برنامه
عادی مدارس ،معموالً اثرات درخشانی نداشته و معلمان در موجهه با نیازهای دانش آموزان
بااستعداد تنها قادرند اصالحات اندکی انجام دهند .بهعبارتدیگر ،خدمات کالسهای
1. Talent
2 .Hornstra et al
3. Kozier et al
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عادی برای دانش آموزان بااستعداد در مدارسی که برنامههای رسمی ویژه تیزهوشان دارد،
نزدیک به کالسهایی است که برنامه رسمی در این حوزه ندارند (آرچامبالت و
همکاران ،3به نقل از کاظمی حقیقی.)3131 ،
میزان توجه به دانش آموزان با نیازهای ویژه یکی از مهمترین معیارهای توسعه
آموزشوپرورش کشورها است .این مهم بهوضوح در هدفهای متعدد پایههای تحصیلی
سند توسعه آموزشوپرورش استثنائی کشور نیز قابلمشاهده است .برای مثال به توسعه
مهارتهای الزم جهت بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال جهت افزایش توانمندیها و
شیوههای بهکارگیری ابزار کمکی در دورههای مختلف تحصیلی اشارهشده است (سازمان
آموزشوپرورش استثنائی کشور .)3113 ،عدم شناخت و توجه به ویژگیهای دانش
آموزان بااستعداد از طرف والدین و معلمان و همچنین کمبود امکانات در فراهم ساختن
فرصتهایی برای شکوفاسازی قابلیتهای آنها ،مانعی برای شکوفایی استعداد و
توانمندیهای آنان است (روشن و همکاران .)3113 ،با توجه به نیازهای ویژه دانش
آموزان بااستعداد مقطع ابتدایی ،استفاده از آموزش ویژه بهمنظور غنیسازی آموزش این
دانش آموزان که موجب رشد و شکوفایی همهجانبه آنان میشود ،امری ضروری است.
برنامه فلسفه برای کودکان 2یکی از برنامههایی است که بهمنظور رشد و شکوفایی
انواع تفکر و مهارتهای فکری کودکان توسط لیمپن 1طراحیشده است .لیپمن معتقد
است که فلسفه برای کودکان اقدامی آموزشی است که به رشد مهارتهای تفکر در
کودکان میپردازد و از فلسفه بهمنزله شیوهای برای پرورش تفکر اخالقی ،تفکر انتقادی و
تفکر خالق بهره میبرد .لیپمن و همکارانش معتقدند که منظور از آموزش فلسفه به
کودکان آموختن روش تفکر فلسفی است (نادری .)3133 ،فلسفه برای کودکان تأکید
بسیاری بر پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان دارد .درواقع ،هدف آموزش فلسفه به
کودکان اصالح وضعیت آموزشی و تربیتی کودکان است که کودکان بااستعداد نیز از این
1. Archambalt et al
2. Philosophy for Children
3. Lipman
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قاعده مستثنا نیستند .برخی از شاخصترین فواید آموزش فلسفه عبارت است از )3:ایجاد
خودباوری و باال بردن اعتمادبهنفس در کودک )2 ،عالقهمندی به درس و معلم )1 ،اعتقاد
به مفید بودن درسها و ایجاد انگیزه برای یادگیری )4 ،بروز استعدادهای پنهان و شکوفایی
آن )5 ،درک و یادگیری بهتر آموختهها )3 ،قدرت مقابله با مشکالت )7 ،قدرت نقادی و
پرورش خالقیت )1 ،کشف کمبودهای معنوی کودک )3 ،عادت به تفکر فردی و
گروهی )31 ،تقویت روحیه همکاری )33 ،ایجاد رقابت سالم و دوستانه )32 ،استفاده از
باورهای دیگران )31 ،ایجاد مسئولیتپذیری )34 ،داشتن انعطافپذیری در زندگی آینده،
 )35مقابله با شست و شوی مغزی و تبلیغات سوء )33 ،ارتقای سطح داوری در کودک از
طریق استفاده از مالکها و معیارها )37 ،ایجاد روحیه خود تصحیح گیری در کودکان و
 )31باال بردن سطح توجه کودک به باورها و آرای افراد جامعه (رستمی.)3131 ،
پژوهشهای بسیاری اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان را بر رشد تفکرهای خالق،
انتقادی و مهارتهای فکری دانش آموزان ابتدایی موردبررسی قرار داده و نتایج را مثبت
ارزیابی کردهاند (ناجی ،3113 ،کریمی ،3135 ،قائدی ،3135 ،جغتایی 3135 ،فروزان فر،
 ،3135باروو ،2131 ،3ایسینک و همکاران .)2135 ،2در اسناد باالدستی بهطور مکرر به
استفاده از فناوری های دیجیتال در آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تأکید شده است.
برای مثال در برنامه پنجم پنجساله کشور بهصراحت در مورداستفاده از فناوریهای
اطالعات و ارتباطات در همه فرایندها بهمنظور تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای
موجود و ارائه برنامههای آموزشی و دروس مقاطع تحصیلی بهصورت الکترونیکی تأکید
شده است (معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،به نقل از طوفانی نژاد .)3137 ،فناوریهای
دیجیتال یکی از ابزارهایی است که آموزش ویژه از آن بهمنظور پوشش نیازهای ویژه
دانش آموزان استفاده میکند .این فناوریهای دارای ظرفیت و ویژگیهایی ازجمله :انگیزه
بخشی ،بهبود قابلیت دسترسی ،افزایش انتظارات و پیشرفت ،تسهیل سازی تمایز گذاری،
فراهمسازی جایگزینها ،تسهیل سنجش و  ...میباشند که میتوانند موجب اجرای باکیفیت
1. Barrow
2. Eysink

طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی به منظور ...؛ زارعی زوارکی و همکاران | 9

فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه گردند (والیتی .)3131 ،با ورود
فناوری های اطالعات و ارتباطات در آموزش افراد با نیازهای ویژه در تمام مقاطع تحصیلی
تغییرات شگرفی در کشورهای درحالتوسعه آغازشده است .این تغییر و تحوالت با ورود
اینترنت بهعنوان شبکه بینالمللی اطالعات و ارتباطات ،مضاعف شده و فرایند آموزش،
تدریس و یادگیری را تحت تأثیر قرار داده است (زارعی زوارکی و مرادی  .)3131همگام
با رشد روزافزون فناوری های دیجیتال در آموزش ویژه ،مسئوالن آموزشی نیز همواره در
پی پررنگتر کردن نقش فناوریها و رسانه در آموزش ویژه بودهاند تا از این طریق از
هزینههای آموزش وپرورش بکاهند ،به همین منظور اراده و آمادگی نظام آموزشوپرورش
برای همراهی با دیگر سازمانها و نهادهای اجتماعی در عصر جدید فناوریهای اطالعات
و ارتباطات به منظور رشد و پرورش افراد در این عصر ،امری ضروری به نظر میرسد
(زارعی زوارکی.)3133 ،
با توجه به ویژگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات از قبیل :جذابیت بخشی به برنامه
آموزشی ،امکان تعامل سطح باال بین افراد و محتوا ،امکان تعامل مستقیم فراگیر با محتوا و
مواد یادگیری ،امکان بازخورد سریع ،امکان جستوجوی مواد یادگیری توسط فراگیر،
کنترل برنامه توسط دانشجو ،سادگی ،واقعیتگرایی ،ایجاد انگیزه و جلبتوجه (ویوالنت

3

و وزتی ،)2135 ،2میتوان از ظرفیتهای این فناوریها بهمنظور غنیسازی برنامه فلسفه
برای کودکان باهدف رشد و پرورش مهارتهای تفکر انتقادی آنان که نیازمند
آموزشهای ویژه متناسب با نیازهای ویژه خود در مقایسه بادانش آموزان عادی میباشند،
بهره برد (اسماعیلزاده و اهلل کرمی ،3134 ،دستجردی و یوسفی همدانی ،3135 ،هدایتی و
کوشا ،3133 ،محمدی و بالغت ،3137 ،کشتکاری و قدمیاری ،3137 ،دستفروشان و
تقی زاده قوام ،3137 ،آدام 1و تانتال ،2111 ،4ایسینک و همکاران.)2135 ،
1. Violante
2. Vezzetti
3. Adam
4. Tatnall
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با توجه به مشکالت دانش آموزان بااستعداد مقطع ابتدایی در کالس درس به دلیل
نبود برنامههای ویژه متناسب بااستعدادهای این افراد بهمنظور رشد و پرورش همهجانبه
نیازهایشان از یکسو و توجه و تأکید اسناد باالدستی بر استفاده از آموزش ویژه برای
دانش آموزان با نیازهای ویژه و همچنین تأکید بر بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال در
همه فرایندها بهمنظور تحقق عدالت آموزشی و آسانسازی فرایندهای موجود و تهیه ،تولید
و ارائه برنامههای آموزشی از سوی دیگر ،این پژوهش در پی ارائه مدل آموزشی است که
سبب رشد و پرورش مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان بااستعداد دوره دوم ابتدایی
شود .لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسشهای زیر است:
-3مؤلفههای اصلی مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای
کودکان کدماند؟
-2آیا مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان از اعتبار
درونی برخوردار است؟

روش پژوهش
برای نیل به اهداف پژوهش حاضر روش تحقیق آمیخته 3مورداستفاده قرار گرفت .با توجه
به اهداف و ویژگیهای پژوهش از میان طرحهای پژوهش آمیخته (تبیینی ،2اکتشافی،1
تودرتو 4و مثلث سازی ،)5از طرح اکتشافی متوالی استفاده کردیم .درروش پژوهش
اکتشافی متوالی نتایج مرحله اول (کیفی) به رشد و گسترش پژوهش کمک میکند و برای
مرحله دوم (کمی) نقش اطالع دهنده دارد .مادامیکه پژوهشگر در پی توسعه و گسترش
نظریه ،آزمایش یا بررسی ابزار باشد استفاده از این طرح مفید خواهد بود .با توجه به اینکه
طرح بهصورت کیفی آغاز میشود ،تأکید بیشتر بر رویدادههای کیفی است (دالور و
1. Mixed Method
2. Explanatory
3. Exploratory
4. Embedded
5. Triangulation
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کوشکی .)3134 ،الگو یا چارچوب تحقیق از طریق روش کیفی به دست میآید ،سپس
اعتبار یابی آن با روش کمی انجام میشود .روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی در بخش
پژوهش کیفی استفاده گردید بهنحوی که تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرایی از مبانی
نظری فلسفه برای کودکان با استفاده از فناوریهای دیجیتال انجام شد ،سپس الگوی
موردنظر بر اساس نتایج بهدست آمده ترسیم شد .برای اصالحات الگو از نظرات متخصصان
حوزه فنّاوری آموزشی و آموزش ویژه استفاده شد و با توجه به نظرات آنها اصالحات
موردنیاز اعمال گردید و در آخر طراحی پرسشنامه اعتبار یابی درونی انجام و پس از تأیید
اعتبار در اختیار دیگر متخصصین قرار داده شد تا از نظرات تخصصی آنان نیز برای بهبود
فرایند پژوهش استفاده شود .در بخش کیفی جامعه پژوهش شامل اعضای هیات علمی
متخصص در رشتههای آموزشوپرورش کودکان استثنائی ،فنّاوری آموزشی ،معلمان
تیزهوشان ،کارشناسان آموزش ویژه ،دانش آموزان بااستعداد و والدین دانش آموزان
بااستعداد و در بخش کمی متخصصان موضوع که شامل اساتید و دانشجویان رشتههای
آموزشوپرورش کودکان استثنایی و تکنولوژی آموزشی بودند .همچنین از نمونهگیری
هدفمند در بخش کیفی استفاده شد .بر اساس اطالعات پژوهشگر نمونههای هدفمند
انتخاب میشوند و این انتخاب ها تا اشباع نظری ادامه پیدا خواهند کرد (ترمبالی.)2131 ،3
پژوهشگر در نمونهگیری هدفمند در پی برگزیدن نمونههایی است که در مورد موضوع
آگاهی و دانش باالیی دارند (دالور .)3133 ،با استفاده از روش هدفمند برای نمونهگیری
کارشناسان و متخصصان رشتههای آموزشوپرورش کودکان استثنایی و تکنولوژی
آموزشی ،معلمان و والدین دانش آموزان بااستعداد انتخاب شدند .برای گردآوری
دادههای کیفی ،به منظور یافتن مقاالت مرتبط به تفکیک فارسی و انگلیسی ،عناوین و
کلمات کلیدی انتخاب شدند پایگاه دادهها جستوجوی نظاممند و در گوگل اسکالر

2

برای تکمیل کار انجام شد .الزم به ذکر است عالوه بر این پژوهشگران به گردآوری اسناد
باالدستی و پایین دستی در خصوص موضوع پرداختند زمان انتخاب مقاالت از  2111تا
1. Tremblay
2. Google Scholar
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 2121بود .در جستجو و بررسی منابع مکتوب پژوهشگران باید تا آنجا ادامه دهند که منبع
مکتوب جدیدی یافت نشود (هوشمند جا و همکاران .)3133 ،پژوهشگران در طی فرایند
مطالعه منابع ،کلمات و جمالت کلیدی را به چرخه تحلیل محتوای کیفی وارد کردند .در
پایگاههای داده مگ ایران ،3ایران داک ،2نورمگز ،1علم نت و جهاد دانشگاهی جهت
مشخص کردن تحقیقات فارسی جستوجو صورت گرفت .عالوه بر این جستوجوی
دستی در گوگل اسکار توسط پژوهشگران انجام شد .بهمنظور انجام جستجو از ترکیب
کلمات کلیدی و مهم در ارتباط با آموزش ،دانش آموزان بااستعداد و فناوریهای دیجیتال
انجام شد .برای مشخص کردن مقاالت انگلیسی ،در پایگاههای داده ساینس دایرکت،4
وایلی ،5وب ساینس ،3پروکوئست ،7اریک 1و اسکوپوس 3جستوجوی نظاممند انجام شد.
پژوهشگران برای تکمیل کار پس از جستوجوی نظاممند به انجام جستوجوی دستی در
گوگل اسکار نیز پرداختند .از ترکیب کلمات کلیدی مرتبط با آموزش ،دانش آموزان
بااستعداد و فناوریهای دیجیتال در پایگاههای داده انگلیسی جستجو به عمل آمد .برای
انتخاب دقیق مقاالت ،محدودیت سال انتشار بین  2111تا  2121بود .بهجز محدودیت
زمانی محدودیت های دیگری مانند نوع پژوهش ،انتشارات و مکان پژوهش اعمال نشد.
همچنین تمام مقاالت فصلنامههای علمی داوری شده ،پایاننامههای کارشناسی ارشد،
رسالههای دکتری و کنفرانسها شامل نتایج پژوهش شد اما از فصول کتاب ،مجالت
عمومی ،سرمقالهها و گزارشها صرفنظر شد .پس از انتخاب نمونه پژوهش که جزئیات
آن در جدول ( )1نمایش دادهشده است ،به روش نیمه ساختارمند مصاحبهها انجام شدند.
در مصاحبه نیمه ساختاریافته ،سؤاالت پژوهش با تمرکز بر حوزهای که باید پوشش داد
1. Magiran
2. Irandoc
3. Noormags
4. Science Direct
5. Wiley online library
6. Web of Science
7. ProQuest
8. Eric
9. Scopus
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شود و مسیرهایی که باید مورد پیگیری قرارگرفته شود گنجانده میشود .در مصاحبه نیمه
ساختاریافته روند پرسیدن سؤالهای هر مصاحبهشونده با مصاحبهشونده دیگر متفاوت است
چراکه پاسخ هر فرد مبنایی برای پرسیدن سؤال بعدی توسط مصاحبهگر میشود (هومن،
.)3131
بهمنظور تکمیل و کیفیتبخشی به مدل طراحیشده توسط پژوهشگران ،تصاویر مدل
ترسیم شده همراه با توضیحات عناصر آن برای متخصصان در حوزه آموزش ویژه،
تکنولوژی آموزشی و آموزشوپرورش کودکان استثنائی ارسال و بر اساس نظرات
تخصصی آنان اصالحات الزم در مدل اعمال شد و بعدازآن بهمنظور بررسی اعتبار درونی
مدل ،پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت طراحی و پس از تعیین نمونه ،در اختیار  13تن از
متخصصان قرار داده شد .در بخش کمی پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
استفاده شد .بر اساسی سؤاالت تحقیق و عناصر مدل پرسشنامه  3سؤالی در مقیاس لیکرت
برای اعتبار سنجی درونی مدل تدوین و در اختیار نمونه آماری مشخصشده قرار داده شد.
توسط دو متخصص رشته تکنولوژی آموزشی ،یک متخصص آموزش ویژه و یک
متخصص سنجش مورد تأیید قرار گرفت و برای این پرسشنامه با استفاده از آزمون الفبای
کرون باخ پایایی  ./ 33به دست آمد .در بخش کیفی پژوهش فرایند تحلیل داده در جریان
جمعآوری دادهها توسط محققان انجام شد .افزون بر این در جریان جمعآوری دادهها
فرایند کدگذاری دادهها انجام شد تا مشخص شود که پژوهشگران چه دادههایی را در
مرحله بعدی پژوهش باید گردآوری نمایند .با رویکرد مقایسهای پیوسته جهت اشباع
مقولهها از طریق مقایسه دادهها با واقعهها و واقعهها با مقولهها و همچنین مشخص کردن
مقولههای کدگذاری باز فرایند کدگذاری انجام میشود (بازرگان .)3131 ،پس از
کدگذاری باز نوبت به کدگذاری محوری میرسد و نهایتاً آخرین گام کدگذاری مربوط
به کدگذاری گزینشی میشود که معموالً با تکوین نظریه سروکار دارد .هدف از انجام
کدگذاری گزینشی تقویت الگوی کدگذاری محوری است بهنحویکه خروجی روند
کدگذاریها به شکل یک مدل ،الگو یا نظریهای درباره موضوع موردمطالعه ارائه میگردد
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(هومن .) 3131 ،پژوهشگران در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی استقرایی برای تحلیل
داده های کیفی استفاده کردند .ابتدا موردها برای تحلیل انتخاب شدند ،سپس قطعات
معنایی بر مبنای واحد تحلیل مضمون انتخاب شدند و برای هریک از آنها کد یا برچسبی
انتخاب کردیم .در ادامه پژوهش کدهایی به یکدیگر شبیه بودند در یک زیر مقوله قرار
داده شدند .مقولههای اصلی تحقیق از کنار هم گذاشتن زیر مقولههای مشابه به دست آمد.
نهایتاً پژوهشگران پس از مرتب کردن مقولهها و زیر مقولهها و تدوین مقوالت اصلی
پژوهش به تدوین مدل موردنظر پرداختند .در این پژوهش از آمار توصیفی (شامل محاسبه
شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین ،انحراف معیار و نمودارهای
توصیفی مربوط به امارهها) برای تحلیل دادههای کمی استفاده شد .همچنین از آزمون
فرضیات با رعایت مفروضهها از آزمونهای تی تک نمونه برای تجزیهوتحلیل دادهها
استفاده کردیم .برای تحلیل دادهها نرمافزار  SPSSمورداستفاده قرار گرفت.

یافتهها
الف .یافتههای بخش کیفی:
بهمنظور پاسخگویی به سؤال اول تحقیق ،کتابها و منابع پژوهشی و مصاحبههای انجامشده
توسط محققان موردمطالعه قرار گرفتند و تحلیل و کدگذاری اولیه انجام شد .واحد تحلیل
محتوا در این تحقیق مضمون است بهنحویکه یک پاراگراف یا جمله بررسی و یک کد به
شکل متنی یا عددی به آن تخصیص داده شد .پس از انجام کدگذاری باز نوبت به
کدگذاری محوری می رسد و در این مرحله همه کدهایی که با یکدیگر ازنظر معنایی
شباهت دارند طبقهبندی میگردند .نهایتاً تعداد  341کد توسط محققان استخراج شد که
پس از طبقهبندی آنها  7مؤلفه اصلی شامل :تحلیل ،طراحی ،تولید ،اجرا و پشتیبانی،
ارزشیابی و تجدیدنظر ،بازخورد و بازنگری و مدیریت و هماهنگی و  13زیر مؤلفه به
دست آمد .استخراج مؤلفهها و زیر مؤلفهها توسط  1تن از متخصصین موردبررسی و اعتبار
اولیه آن تأیید شد .پس از استخراج مؤلفهها و زیر مؤلفهها ،ارتباط بین آنها در تحلیل
محتوای کیفی در قالب یک مدل ارائهشده است.
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شکل  .4مدل مفهومی کاربرد فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان
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مدیریت و هماهنگی

تحلیل

دانش آموز با استعداد ،معلم با استعداد ،والدین دانش آموزان با استعداد (گروه حامی) ،اهداف
غائی ،محتوای فبک ،راهبرد ،محیط یادگیری ،فناوری و ارزشیابی

طراحی

تلفیق نظریههای یادگیری ،اهداف کلی و جزئی ،معلم با استعداد ،والدین دانش آموز با استعداد،
محتوای قبک و مواد آموزشی ،سناریونویسی ،راهبرد ،تعامل ،محیط یادگیری ،فناوری ،ابزار
ارزشیابی و حضور اصول جهانی طراحی

تولید

محتوای الکترونیکی ،فناوری ،ابزار ارزشیابی و تأکید مدیریت بار شناختی

اجرا و

آمادهسازی دانش آموز با استعداد ،آمادهسازی معلم با استعداد ،آمادهسازی والدین (گروه حامی)،

پشتیبان

آمادهسازی زیرساخت (پلتفرم گراسپ) ،تعامل و مشارکت در برنامه فبک و پشتیبانی

ی

ارزشیابی تشخیصی ،تکوینی ،تراکمی (پایانی) ،خودارزیابی دانش آموز با استعداد ،همتا ارزیابی،
ارزشیابی

ارزیابی معلم با استعداد ،ارزیابی والدین (از برنامه فبک) ،ارزشیابی تعامل و مشارکت دانش آموزان
با استعداد در محیط یادگیری فناورانه

بازنگری و اصالح

شکل  .2مدل روندی کاربرد فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان

تحلیل :در این مرحله مواردی از قبیل :فراگیر ،معلم ،والدین دانش آموزان ،هدف ،محتوا،
محیط یادگیری ،فناوری ،منابع آموزش و یادگیری مورد تحلیل دقیق قرار گرفت که به
بررسی آنها میپردازیم:
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فراگیر :مهمترین ویژگیهای دانش آموزان بااستعداد شامل این موارد است :دارای
سبکهای تفکر قضایی و قانون گذارانه هستند که این سبک تفکر موجب به چالش
طلبیدن هنجارها و خطرپذیر بودن میباشد (عیسی زاده و همکاران .)3132 ،افزون بر این
دانش آموزان بااستعداد دارای میزان باالیی از راهبردهای شناختی ،خودتنظیمی ،خود
ارزشمندی و انگیزش تحصیلی میباشند و آنان تسلط خوبی بر محیط دارند (آرامی و
همکاران ،3135 ،هاشمی و خروطی ،3133 ،تورتاب ،2135 ،3ابرگریزر و استوگر،2
 .)2135همچنین نتایج پژوهشها نشان میدهد این افراد از سطح مطلوبی از درگیری
تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی برخوردارند و اکتساب سریع،
نگهداری و کاربرد وسیع اطالعات ،عالقه به ایدهها و نظرات متفاوت ،نیاز شدید به
تحریک ذهنی ،حس کنجکاوی شدید ،قدرت تفکر انتزاعی ،قدرت رهبری و یا تمایل به
نظارت از دیگر ویژگیهای این دانش آموزان است( .گلستانی نیا و همکاران،3135 ،
عسگری و همکاران 3131 ،دوگان ،2135 ،1اسچلتینگا و همکاران ،2137 ،4موریو و
همکاران 2131 ،5و استاجکویج و همکاران)2131 ،3؛ بنابراین پیشنهاد میشود که طراحان
آموزشی جهت انجام طراحی اثربخش برای دانش آموزان بااستعداد ویژگیهای فوق را
مدنظر قرار دهند.
معلم :مهمترین ویژگیهای معلم تیزهوشان شامل :هماهنگ بودن بادانش روز ،آشنا
باشخصیت منحصربهفرد دانش آموزان بااستعداد ،دارا بودن تفکر انتقادی ،خالق بودن،
قدرت بیان باال ،خوش اخالقی ،اطالعات تخصصی باال و توانایی پاسخگوی به
نیازمندیهای دانش آموزان بااستعداد میباشد .افزون بر این بر اساس یافتههای پژوهش
محققان معتقدند معلمانی که بادانش آموزان بااستعداد کار میکنند باید در چند زمینه
1. Tortop
2. Obergriesser & Stoeger
3. Dogan
4. Scheltinga
5. Moreiva
6. Stajkovic
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اساسی صالحیت کافی داشته باشند :آشنایی باشخصیت فراگیران ،آگاهی از میزان و
سرعت رشد آنان ،توانایی در برقراری ارتباط بادانش آموزان بااستعداد ،توانایی استفاده از
فناوریها ،توانایی استفاده از روشهای تدریس فعال و مشارکتی ،طراحی تدریس چالش
محور و ایجاد بحثهای گروهی و تشویق دانش آموزان بااستعداد به انجام پژوهشهای
گروهی (سراج زاده ،3112 ،نیک نشان و همکاران ،3113 ،ابوالقاسمی و همکاران،3137 ،
مک نیل.)2114 ،3
والدین دانشآموز بااستعداد :دانش آموزان بااستعداد به سبب برخورداری از
تواناییهای استثنائی خود در حیطههای شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی ،نسبت به دانش
آموزان عادی متفاوت هستند و به گفته پژوهشگران نیازمند حمایت معنیدار والدین در
دوران کودکی میباشند (گیر و همکاران ،2113 ،2نریمانی و همکاران .)3132 ،یافتههای
حاصل از مرور کتب و منابع پژوهشی و مصاحبه با متخصصان در این پژوهش حاکی از آن
بود که والدین دانشآموز بااستعداد باید از ویژگیهایی از قبیل :آگاهی نسبت به
ویژگیهای فرزند بااستعداد ،برخورداری از دانش کافی برای پاسخگویی به سؤاالت فرزند
بااستعداد ،آشنایی با شیوههای رشد تفکر خالق و انتقادی ،آشنا با فناوریها و فراهم کردن
محیط فناورانه برای استفاده فرزندان ،مشارکت ،همکاری و درگیری به همراه دانشآموز
بااستعداد برای پیگیری انجام برنامههای ویژه این افراد و آمادگی برای همکاری و
مشارکت با معلم و مدرسه برخوردار باشند تا بتوانند بستری مناسب جهت رشد همهجانبه
فرزند بااستعداد خود را فراهم سازند (براکن و براون ،2113 ،1کولیز.)2133 ،4
اهداف :نتایج مرور نظام مند پژوهش حاضر نشان داد که در مرحله تحلیل اهداف برای
دانش آموزان بااستعداد باید متغیرهایی از قبیل :رشد و پرورش عقالنی ،خالقیت و ابتکار،
1. Mc-Neel
2. Gere et al
3. Bracken & Brown
4. Collins
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درک اخالقی ،رشد روابط فردی و میان فردی و رشد هدفهای واسطهای مورد تحلیل
واقع شوند تا طراحان آموزشی بر مبنای این یافتهها نقطه آغاز طراحی خود را مشخص
نمایند.
محتوا :حق تمام افراد است که از آموزشهای متناسب با ویژگیها و استعدادهای خود
بهرهمند گردند؛ بنابراین رعایت اصل توجه به تفاوتهای فردی که یکی از اصول آموزشی
میباشد ازجمله مواردی است که بر لزوم توجه به برنامههای درسی متنوع برای دانش
آموزان بااستعداد تأکید میکند .واضح است که برای تحقق این مهم نمیتوان از برنامههای
درسی و محتوای عادی برای دانش آموزان بااستعداد استفاده کرد .دانش آموزان بااستعداد
از محتوای تدریس شده در کالسهای درسی رضایت کامل ندارند زیرا محتوای
مورداستفاده تمام نیازهای این افراد را مرتفع نمیسازد (مهر محمدی .)3112 ،بهزعم
متخصصان این حوزه محتوا باید ویژگیهایی از قبیل :تکراری نبودن ،ارائه چندگانه و
متنوع محتوا ،کاربردی بودن محتوا ،پیچیده کردن محتوا ،سازماندهی میانرشتهای ،ارائه
محتوا بهصورت غنی ،انعطاف پذیری محتوا ،متناسب بودن محتوا با عالیق دانش آموزان
بااستعداد را داشته باشد (نیک نشان و همکاران ،3111 ،جریحی و همکاران.)3137 ،
راهبردهای یاددهی -یادگیری :توجه به انگیزه دانش آموزان بااستعداد بهمنظور مطالعه
مستقل و کشف مفاهیم به شکل عمیق ،فراهم نمودن زمان کافی جهت مطالعه آزاد و
پژوهش درباره موضوعهای موردعالقه دانش آموزان ،تأکید بر استدالل و تفکر سطح باال،
تدریس گروهی معلمان و استفاده از روشهای تدریس مشارکتی ،گروهبندیهای
انعطافپذیر دانش آموزان بااستعداد و بهرهگیری از آموزش زمینهای برخی از اصول مهم
در طراحی راهبردهای یاددهی – یادگیری میباشند (کلباسی ،3133 ،ابولقاسمی و
همکاران ،3137 ،باکار.)2137 ،3
1. Bakar
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فناوری :دانش آموزان بااستعداد در مواردی از قبیل :سبکهای یادگیری ،سرعت
یادگیری ،میزان زمان صرف شده برای حل یک موضوع ،کنترل فرایند یادگیری ،میزان
استقالل و خودمحوری در فرایند یادگیری بادانش آموزان عادی دارند که میتوان با
استفاده دقیق و علمی از همه ظرفیتهای فناوریهای دیجیتال در فرایند آموزش موارد
ذکرشده را موردتوجه قرارداد و آموزش اثربخش و متناسب با نیازهای این افراد را به آنان
ارائه کرد (نقدی و به پژوه .)3131 ،تحلیل مناسب فناوری اثرات مطلوبی بر روی حس
راحتی ،تعامل سطح باال ،انگیزش ،مشارکت ،درگیری ،آسایش روحی کاربر و سهولت
دسترسی به منابع دارد (دروین.)2113 ،3
محیط یادگیری :با توجه به اینکه دانش آموزان بااستعداد دارای نیازهای ویژهای هستند
طبیعتاً نیازمند آموزش ویژه متناسب با نیازهایشان میباشند .بهمنظور پوشش نیازهای ویژه
این افراد و فراهم کردن بستری برای شکوفایی همهجانبه آنان ،ضروری است محیط
یادگیری غنیسازی شود .یکی از روشهای غنیسازی محیط یادگیری دانش آموزان
بااستعداد استفاده از ظرفیت فناوریها بهویژه فناوریهای دیجیتال در فرایند یاددهی-
یادگیری میباشد( .حسین خانزاده و همکاران .)3131 ،محیطهای آموزشی غنیشده با
ارائه آموزش متنوعتر و فردی شده تر نسبت به کالسهای درس سنتی و منظم میتوانند
موجب برآورده ساختن نیازهای ویژه دانش آموزان بااستعداد گردند (تامسون.)2131 ،
ارزشیابی :یافتهها دراینباره نشان میدهد که برای مؤلفه ارزشیابی باید میزان و چگونگی
ارزیابی معلم ،والدین ،همتا ارزیابی ،فرایند ،تعامل ،کارپوشه الکترونیکی ،ارزیابی
تشخیصی ،تکوینی و تراکمی را مورد تحلیل و بررسی قرارداد.
طراحی :پس از اتمام مرحله تحلیل در این پژوهش ،طراحی و تدوین آموزشهایی که
بتواند نیازهای ویژه آموزشی دانش آموزان بااستعداد را مرتفع سازد موردتوجه قرار گرفت.
1. Druin
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با توجه به مطالعه کتب ،منابع پژوهشی و مصاحبه با اساتید حوزه مربوطه ،مؤلفههایی
استخراج شدند که شاکله اصلی مؤلفه طراحی را در مدل استفاده از فناوریها برای پیشبرد
برنامه فلسفه برای کودکان تشکیل میدهند :هدفهای آموزشی اساس هر آموزش
اثربخش را تشکیل میدهند .برای طراحی دوره منظم و مدون ابتدا باید هدفهای آموزشی
شناسایی و طراحی شوند تا با استفاده از آنها به نتایج موردنظر دست پیدا کرد (امیری و
همکاران .)3131 ،مهمترین اهداف برنامه فلسفه برای کودکان پرورش مهارتهای تفکر از
قبیل تفکر خالق ،تفکر انتقادی و تفکر مراقبتی است .مطابق با دیدگاههای (نوریز و اینیز،3
 ،3313گالسر ،3315 ،2لیپمن ،3311 ،1پائول و الدر 2113 ،4و شارما و هانافین،)2114 ،5
بازدههای یادگیری سطح باال معادل تفکر انتقادی در نظر گرفتهشده است .منظور از تفکر
انتقادی عبارت است از آن دسته از مهارتهای سطح باالی متعامل با توانایی تفکر کردن
بهصورت منطقی و تأملی ازلحاظ اینکه تصمیم بگیرد که چه چیزی را باور داشته باشد یا
انجام دهد .در فرایند آموزش فلسفه برای کودکان برای نیل به اهداف کلی که شامل
پرورش مهارتهای تفکر (خالق ،انتقادی و مراقبتی) میباشند ،هدفهای جزئی ازجمله:
رشد مهارتهای شناختی ،پرورش مهارتهای اجتماعی ،پرورش حس زیباشناسی،
پرورش ارزشهای اخالقی ،پرورش ابعاد روانی و عاطفی ،رشد مهارتهای زبانی و
زبانآموزشی و پرورش آگاهیهای فرهنگی مشخصشده است (کنعانی هرندی و
همکاران )3137 ،که برای دستیابی به آنها فعالیتهای مناسب آمورشی و تربیتی انجام
خواهد شد .با توجه به ویژگیهای دانش آموزان بااستعداد و نیازهای ویژه آموزشی آنان،
اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به دلیل تأکید بر تفکر و یادگیری سطح باال میتواند به
مرتفع ساختن نیازهای آنان در این حوزه مورداستفاده قرار گیرد.

1. Norris & Ennis
2. Glaser
3. Lipman
4. Paul and Elder
5. Sharma and Hanafin
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طراحی محتوا و مواد آموزشی :که شامل ابزارهایی است که بهمنظور یاددهی-
یادگیری مورداستفاده قرار میگیرند و یا هر وسیلهای که در فرایند یاددهی-یادگیری از
آن استفاده میشود .تمام امکانات و پیامهای آموزشی که میتواند بهواسطه یک
برنامهریزی محتوایی جهت ارائه پیامها به دانش آموزان بااستعداد انتقال داده شود در این
قسمت انجام میگیرد .با توجه به ویژگیهای دانش آموزان بااستعداد طراحی محتوا و مواد
آموزشی باید علی رغم پیچیدگی محتوا ،قابلیت ارائه چندگانه را داشته و از انعطاف
حداکثری برخوردار باشد .لذا از فناوریهایی از قبیل کتاب الکترونیکی ،پاورپوینت،
پویانمایی ،چندرسانهای و واقعیت افزوده و  ...باید استفاده شود.
راهبردهای یاددهی -یادگیری :با توجه به ویژگیهای دانش آموزان و طراحی محیط
یادگیری دانشآموز محور طراحان آموزشی برای استفاده از راه راهبردهای یاددهی-
یادگیری به طراحی روشهای تدریس فعال ،خالق ،مشارکتی ،گروهبندیهای انعطافپذیر
دانش آموزان و تلفیق روشها بهمنظور غنیسازی تدریس بپردازند.
طراحی تعامل :به طراحی فضاهایی برای ارتباطات انسانی و تعامالت و شیوههای تعامل
دانش آموزان با رایانه گفته میشود .در این طراحی تعامل به شکل معلم بادانش آموز ،معلم
با محتوا ،محتوا با محتوا ،دانشآموز بادانش آموز ،دانشآموز با محتوا ،دانشآموز با معلم
خواهد بود.
طراحی ابزار ارزشیابی :بهمنظور ارزیابی دانش ،نگرش و مهارتهای یاد گرفتهشده
دانش آموزان بااستعداد طراح آموزشی باید ابزارهای مناسب ارزیابی را در این مرحله
طراحی نماید .با توجه به یافتهها در بخش تحلیل ،طراح آموزشی باید برای ارزشیابی
تشخیصی ،تکوینی ،پایانی ،فرایند ،همتا ارزیابی ،ارزیابی والدین و شیوه گردآوری
کارپوشه الکترونیکی فعالیت های الزم را انجام دهد .الزم به ذکر است که طراحان برای
سنجش دانش و سطوح پایین شناختی باید آزمونهای بسته پاسخ و کوتاه پاسخ و برای
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ارزیابی سطوح باالی شناختی و یادگیری عمیق آزمونهای باز پاسخ ،کارپوشه و تکالیف
واقعی استفاده نمایند (سیف .)3133 ،همچنین در طراحی آموزشی حضور (تدریس،
شناختی و اجتماعی) و طراحی هماهنگ با اصول جهانی طراحی مدنظر قرار داده میشود.
تولید :یکی دیگر از مؤلفه های مهم در فرایند آموزش مرحله تولید است که پس از مرحله
طراحی انجام میشود .در این پژوهش برای مرحله تولید زیر مؤلفههای محتوا ،طرح درس
و سناریو ،فناوری ،راهنماها ،ابزارهای ارزشیابی و تأکید بر مدیریت بار شناختی استخراج
شدند .توسعه مطالب و ابزارهای یادگیری که به معنای بهرهگیری از محتواهای متفاوت در
فرایند یاددهی -یادگیری است در این مرحله میسر میشود .افزون بر مطالب تولیدشده در
آغاز ،طراحان آموزشی باید همواره در پی دستیابی به مطالب و منابع بهروز نیز باشند.
ابزارهای ارزشیابی بهمنظور سنجش و اندازهگیری دانش ،مهارت ،توانایی ،نگرش و دیگر
صالحیتهای آموختهشده فراگیران تولید و مورداستفاده قرار میگیرند .ارزشیابی
دربرگیرنده سؤاالت آزمون و شرکت دانش آموزان در آزمونهای آنالین است .الزم به
ذکر است که طراحان آموزشی موارد موردنظر را با در نظر گرفتن عوامل خاص
(ویژگیهای مختلف از انواع موارد ،نقاط قوت و ضعف ،پیچیدگی و  )...تولید نمایند
(درتاج و همکاران.)3133 ،
اجرا و پشتیبانی :برای این مرحله مواردی از قبیل :آمادهسازی معلم ،آمادهسازی والدین،
آمادهسازی فراگیر و آمادهسازی زیرساخت ،تعامل ،مشارکت و درگیری باید موردتوجه
قرار بگیرند .به منظور اجرای برنامه فبک برای قسمت آفالین از کتاب داستان چاپی،
پاورپینت ،3فناوری واقعیت افزوده ،2پویانمایی 1و کلیپهای آموزشی کوتاه و برای قسمت
آنالین میتوان از پلتفرمهایی از قبیل مودل ،4گوگل میت ،5ادب کانتک ،3بیگ بلو باتن 2و
1. PowerPoint
2. Augmented Reality
3. animation
4. Model
5. Google Meet
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از سایت آموزشی کیا استفاده کرد که با توجه به بررسی دقیق همه ویژگیهای فناوریهای
مذکور و با در نظر گرفتن میزان دانش و آگاهی دانش آموزان پایه ابتدایی از فناوریها و
چگونگی استفاده از آن ها ،در این مطالعه بیگ بلو باتن به دلیل برخورداری از محیط ساده
و عدم نیاز به نصب برنامه در لپتاپ یا تلفن همراه و ویژگیهای مناسب دیگر
مورداستفاده قرار گرفت .این مرحله شامل بهکارگیری روشهای تلفیقی ،تسهیل سازی،
مشاوره ،پشتیبانی فنی و آموزشی ،ارزشیابی تکوینی و ارائه بازخورد است .برخالف تصور
غالب اجرای آموزش در محیط فناورانه به معنی فراهمسازی محتوا و مطالب آموزشی در
قابل یک پلتفرم نیست بلکه یاد دهنده و گروه پشتیبانی باید در تمام فرایند تدریس و
کالس درس دانش آموزان را پشتیبانی کنند .این پشتیبانیها در قالبهای کمک به دانش
آموزان برای استفاده از محیط فناوری ،نظارت بر میزان مشارکت و درگیری دانش
آموزان ،تسهیل فرایند یادگیری ،ارزیابی دانش آموزان و نظارت بر سنجش همتایان انجام
میشود (درتاج و همکاران.)3133 ،
ارزشیابی و تجدیدنظر :یکی دیگر از مهمترین مؤلفههای الگوهای طراحی آموزشی
ارزشیابی و تجدیدنظر است که این امکان را فراهم میکند تا در مورد طراحی ،تولید و
اجرای برنامه و میزان دستیابی به هدفهای آموزشی اطالعات دقیقی به دست آید
(تامپسون و همکاران .)2121 ،1ویژگیهای فناوریهای جدید آموزشی موجب میشود
که در کنار روشهای مرسوم ارزشیابی در فرایند آموزش و یادگیری ،روشهای متنوع
دیگری نیز بهمنظور کسب اطالعات دقیقتر از فعالیتهای فراگیران مورداستفاده قرار گیرد
(لی و همکاران .)2133 ،4طراحان آموزشی باید مشخص نمایند که برای اجرای برنامه
قبک با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات ،چه نوع ارزشیابی باید انجام شود .با توجه به

1. Adobe Connect
2. Big Blue Button
3. Thompson
4. Li et al
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تحلیل محتوای انجامشده و ه مچنین مصاحبه با متخصصان حوزه آموزش ویژه ،فناوری
آموزشی و فلسفه برای کودکان ،الزم است از شیوههای مختلف ارزشیابی تشخیصی،
تکوینی ،تراکمی (پایانی) ،خودارزیابی ،همتا ارزیابی ،ارزیابی معلم و ارزشیابی تعامل
یادگیرندگان در محیط یادگیری استفاده شود .افزون بر این تجدیدنظر را بررسی اصولی
جهت تعیین شایستگی و ارزش یک سری از فعالیتها قلمداد میکنند که انجام آن
میتواند بهعنوان پایهای برای اصالح کل فرایند آموزش بهمنظور تکرار مجدد دوره و
پایلوت قبل از اجرای دوره بعد صورت پذیرد .طراحان آموزشی باید با بررسی دقیق نتایج
ارزشیابی که میزان دستیابی به اهداف موردنظر را نشان میدهد به تجدیدنظر برخی از
مراحل قبل و تغییر در برنامه و اجرای مجدد آن بپردازند.
بازخورد و بازنگری :ضروری است تمام فرایند آموزش با دقت زیر نظر گرفته شود و
در صورت نیاز به گروه مربوطه بازخورد مناسب داده شود و پس از اتمام هر مرحله از
تحلیل تا ارزشیابی ،بازنگری الزم صورت پذیرد .بهعنوانمثال پس از اتمام مرحله طراحی و
قبل از تولید باید مطالب طراحیشده در اختیار اساتید مربوطه قرار داده شود تا طبق نظر
ایشان بازنگری موردنیاز انجام شود و همچنین پس از اتمام مرحله تولید و قبل از اجرا
مجدد باید کار تولیدشده در مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد تا فرایند یاددهی-
یادگیری با بیشترین کیفیت و اثربخشی انجام شود.
مدیریت و هماهنگی :نظارت و مدیریت بر عملکرد افرادی که مسئول نیازسنجی،
برنامهریزی ،سناریونویسی ،طراحی ،تولید محتوای الکترونیکی ،مشاوره آموزشی و
پشتیبانی فنی میباشند موجب بهبود کیفیت فرایند آموزشی و یادگیری میگردد .اثربخشی
آموزش الکترونیکی و انجام باکیفیت آن مستلزم وجود مدیریت قوی است که مواردی از
قبیل مدیریت زمان ،مدیریت هزینه ،مدیریت کیفیت و مدیریت و هماهنگی منابع انسانی را
موردتوجه ویژه قرار میدهد.
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ب .یافتههای بخش کمی:
به منظور پاسخگویی به سؤال دوم و بررسی اعتبار درونی مدل ،تصاویر مدل به همراه
توضیحات عناصر تشکیلدهنده آن در اختیار متخصصین رشتههای تکنولوژی آموزشی،
آموزش ویژه ،فلسفه آموزشوپرورش و متخصصین مرتبط با موضوع قرار داده شد و
پرسشنامه مربوط به اعتبار یابی درونی توسط ایشان کامل گردید .نتایج بهدستآمده از این
پرسشنامه به همراه تحلیل آماری در جدول ( )3قابلمشاهده است.
جدول  .4آمار توصیفی ویژگیهای مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای
کودکان
انحراف

خطای

استاندار

استاندارد

د

میانگین
0.13

شماره

سؤال

فراوانی

میانگین

1

ابعاد مدل پیشنهادی تا چه اندازه کامل میباشند؟

36

4.25

0.77

36

4.2

0.80

0.13

36

4.41

0.69

0.12

36

4.13

0.86

0.13

36

4.12

0.89

0.15

36

4.05

0.88

0.15

36

4.11

0.79

0.13

2

3

4

5

6

7

مؤلفههای مدل پیشنهادی تا چه اندازه مرتبط با
موضوع پژوهش میباشند؟
چینش و عناصر مدل پیشنهادی را تا چه اندازه
مناسب میدانید؟
روابط بین این عناصر را تا چه اندازه مناسب
میدانید؟
مؤلفههای مدل پیش رو تا چه اندازه برای آموزش
برنامه فبک با کمک فناوری مناسب هستند؟

این مؤلفهها تا چه اندازه برای آموزش برنامه فبک
با کمک فناوریها از جامعیت برخوردارند؟
تا چه اندازه استفاده از این مدل را برای طراحان
آموزشی پیشنهاد میکنید؟
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شماره

فراوانی

سؤال

میانگین

انحراف

خطای

استاندار

استاندارد

د

میانگین

تا چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل میتواند
بهعنوان یک برنامه غنی ساز برای دانش آموزان

8

4.18

36

0.17

0.99

بااستعداد به کار گرفته شود؟
تا چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل میتواند
موجب بهبود تفکر انتقادی در دانش آموزان

9

4.22

36

0.17

1.02

بااستعداد گردد؟
کل سؤاالت

419

324

0.05

0.86

همانگونه که در جدول ( )3قابلمشاهده است ،میانگین نظر متخصصان و اساتید مربوطه
جهت ارزیابی اعتبار درونی مدل طراحیشده در همه پرسشهای در ارتباط به موضوع
پژوهش بین  4015تا  4043است که معرف مثبت بودن ارزیابی متخصصان و اساتید در همه
ابعاد مدل است .برای پاسخ به این سؤال که آیا میانگین پاسخهای متخصصان به هر یک از
سؤال ها به شکل معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سؤال است یا خیر ،آزمون تی
تک نمونهای مورداستفاده قرار گرفت که نتایج آن در جدول  2قابلمشاهده است.
جدول ( .)2نتایج آزمون تی تک نمونهای جهت ارزیابی اعتبار یابی درونی مدل آموزشی برنامه
فلسفه برای کودکان با کمک فناوری برای دانش آموزان بااستعداد
شماره سؤال

میانگین

تفاوت میانگین

t

درجه آزادی

فاصله اطمینان  99درصد
حد پایین

حد باال

1

4.25

1.25

9.74

35

0.92

1.58

2

4.2

1.2

9.00

35

0.86

1.54

3

4.41

1.41

12.26

35

1.11

1.71

4

4.13

1.13

8.92

35

0.80

1.46

5

4.12

1.12

7.55

35

0.74

1.50
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شماره سؤال

میانگین

تفاوت میانگین

t

درجه آزادی

فاصله اطمینان  99درصد
حد پایین

حد باال

6

4.05

1.05

7.16

35

0.67

1.43

7

4.11

1.11

8.34

35

0.77

1.45

8

4.18

1.18

7.15

35

0.75

1.61

9

4.22

1.22

7.18

35

0.78

1.66

کل

4.19

1.19

24.91

323

1.07

1.31

در جدول ( )2نتایج بهدستآمده از پاسخهای پرسشنامه و تحلیل آماری آن قابلمشاهده
است و نتایج حاکی است که میانگین هر یک از سؤالها باالتر از میانگین فرضی ( )1است
و همچنین مقدار تی تک نمونهای با فرض میانگین ( )1و درجه آزادی ( )15در همه
سؤالها با احتمال  %33باالتر از تی جدول که ( )2/714بوده ،است و این نشاندهنده
معنیدار بودن تفاوت میانگین است ( .)p> 1/13افزون بر این با بررسی پاسخهای همه
سؤاالت ( 124پاسخ) میانگین بهدستآمده  33/4نیز باالتر از میانگین فرضی ( )1بوده است
و با توجه به مقدار تی تک نمونهای بهدستآمده ( )24/33با احتمال  33%باالتر از تی
جدول با درجه آزادی  )2/51( 121است لذا این تفاوت میانگین نیز معنی است (1/13
>.)p

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در
برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد بود .ابتدا از طریق مرور کتب،
منابع پژوهشی و مصاحبه با متخصصین با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی
مؤلفه های مدل مشخص و مدل موردنظر طراحی شد .سپس بهمنظور اعتبار یابی مدل،
پرسشنامه ای طراحی و در اختیار متخصصین قرار داده شد و توسط آنان تکمیل شد .نتایج
بهدستآمده از اعتبار درونی این مدل حاکی از آن است که مدل ارائهشده بهمنظور استفاده
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از فناوری در پیشبرد برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد از کارایی
مطلوبی برخوردار است .بر اساس هدفهای پژوهش سؤالهای زیر مطرح شدند)3:
مؤلفههای اصلی مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان
کدماند؟ )2آیا مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان از
اعتبار درونی برخوردار است؟
سؤال اول پژوهش :مؤلفههای اصلی مدل آموزشی برای بهکارگیری
فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان کدماند؟
بر اساس تحلیل انجامشده هفت مؤلفه تحلیل ،طراحی ،تولید ،اجرا و پشتیبانی،
ارزشیابی و تجدیدنظر ،بازخورد و بازنگری و مدیریت و هماهنگی استخراج گردید.
همچنین  13زیر مؤلفه برای طبقههای اصلی توسط محققان استخراج شد .پس از تحلیل
محتوا و استخراج کدها ،مؤلفهها و زیر مؤلفهها در قالب دو مدل مفهومی و روندی ارائه
شدند .مؤلفههای اصلی مدل آموزشی موردنظر به شرح زیر است :تحلیل ،طراحی ،تولید،
اجرا و پشتیبانی ،ارزشیابی و تجدیدنظر ،بازخورد و بازنگری و مدیریت و هماهنگی.
تحلیل :یکی از مهمترین گامهای طراحی نظاممند آموزش تحلیل است .طراحان
آموزشی با انجام انواع گوناگون تحلیلها فرایند طراحی را آغاز میکنند .تحلیل به بررسی
و تفاوت آنچه فراگیران میدانند و آنچه باید بدانند جهت نیل به اهداف آموزشی
میپردازد (روبیدز .)2135 ،3در مرحله تحلیل زیر مؤلفههای فراگیر ،معلم ،والدین
دانشآموز بااستعداد ،هدف غایی ،محتوا ،راهبرد ،محیط یادگیری ،فناوری ،ارزشیابی،
حضور و طراحی جهانی موردبررسی دقیق قرار گرفتند .طراحی :طراحی آموزشی
مهمترین جنبه فرایند کل تولید محسوب میشود (جونگ و همکاران )2133 ،2که به شکل
فرایندی منظم برای توسعه برنامههای آموزشی و کارآموزی به روش قابلاعتماد
مورداستفاده قرار میگیرد (لیزر و دمپسی ،1به نقل از رضایی .)3135 ،در مرحله طراحی
1. Roubides
2. Jung et all
3. Reiser & Dempsey
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زیر مؤلفه های اهداف (کلی و جزئی) ،معلم ،والدین ،محتوا و مواد آموزشی،
سناریونویسی ،راهبرد ،تعامل ،محیط یادگیری ،فناوری و ابزار ارزشیابی موردتوجه
قرارگرفته شد .تولید :طراحان آموزشی پس از پرداختن به طراحی و سناریونویسی مطالب
را به واحد تولید ارائه میدهند .در این مرحله زیر مؤلفههای تولید محتوای الکترونیکی،
فناوری ،ابزار ارزشیابی و تأکید بر مدیریت بار شناختی مورد تأکید و توجه است .اجرا و
پشتیبانی :پس از طراحی و تولید مدل آموزشی برای استفاده از فناوریها در اجرای برنامه
فبک ،اکنون مرحله فراهم آوردن پشتیبانیهای الزم بهمنظور اجرای برنامه آموزشی است
(مرادی .)3137 ،در مرحله اجرا زیر مؤلفههای آمادهسازی معلم ،آمادهسازی فراگیر،
آمادهسازی والدین ،آمادهسازی زیرساخت ،تعامل و مشارکت و پشتیبانی موردتوجه و
بررسی دقیق قرارگرفته .ارزشیابی و تجدیدنظر :یکی دیگر از مهمترین مؤلفههای
الگوهای طراحی آموزشی ارزشیابی و تجدیدنظر است که این امکان را فراهم میکند تا
در مورد طراحی ،تولید و اجرای برنامه و میزان دستیابی به هدفهای آموزشی اطالعات
دقیقی به دست آید (تامپسون و همکاران .)2121 ،3در این مرحله زیر مؤلفههای ارزشیابی
تشخیصی ،تکوینی ،تراکمی (پایانی) ،خودارزیابی ،همتا ارزیابی ،ارزیابی معلم ،ارزیابی
والدین و ارزیابی از تعامل دانش آموزان بااستعداد در محیط یادگیری موردبررسی قرار
گرفت .بازخورد و بازنگری :در طی فرایند انجام کار از مرحله تحلیل تا مرحله
ارزشیابی و تجدیدنظر بازخورد و بازنگری از کیفیت و کمیت کار از اهمیت ویژهای
برخوردار است .طراح آموزشی پس از هر مرحله و قبل از شروع مرحله بعد باید با عنایت
به نظر متخصصان و اساتید از کیفیت کار انجامشده اطمینان حاصل نمایند و در صورت نیاز
اصالحات الزم را انجام دهند .مدیریت و هماهنگی :مدیران باید در مورد چگونگی
استفاده از آموزش الکترونیکی هشیار باشند ،بهرهگیری از آموزش الکترونیکی بدون
مدیریت صحیح موجب باال بردن هزینه ،محصوالت یادگیری ناهماهنگ و نهایتاً عدم
دسترسی به اهداف موردنظر است و همچنین راهبردهای یادگیری الکترونیکی نیازمند
1. Thompson
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انجام تجزیهوتحلیلهای مقدماتی ،سرمایه مناسب ،زمان مناسب ،زیرساخت مناسب است
که همه در صورت وجود یک مدیریت دقیق اتفاق میافتد (قائنی و عبد حق.)3111 ،
مدیریت زمان ،هزینه و منابع انسانی در فرایند طراحی آموزشی نقش تعیینکنندهای در
میزان اثربخش بودن برنامه تهیهشده دارند .لذا ضروری است که مقوله مدیریت و هماهنگی
بیشازپیش در فرایند طراحی آموزشی موردتوجه قرار گیرد.
سؤال دوم :آیا مدل آموزشی برای بهکارگیری فناوری در برنامه فلسفه
برای کودکان از اعتبار درونی برخوردار است؟
مدلها توصیفکننده فرایند انجام یک وظیفه هستند .مراحلی که برای انجام یک
وظیفه در طراحی آموزشی باید انجام شود عموماً بر اساس دانشی است که مرتبط با تولید و
توسعه یک فراورده موفقیت آمیز است که این دانش یا بر اساس تجربه است یا بر اساس
نظریه و مدلهای مرتبط دیگر است (طوفانی نژاد .)3137 ،لذا برای بررسی اعتبار درونی
این مدل از سؤاالت زیر استفاده شد -3 :ابعاد مدل پیشنهادی تا چه اندازه کامل
میباشند؟ -2مؤلفه های مدل پیشنهادی تا چه اندازه مرتبط با موضوع پژوهش میباشند؟-1
چینش و عناصر مدل پیشنهادی را تا چه اندازه مناسب میدانید؟ -4روابط بین این عناصر را
تا چه اندازه مناسب میدانید؟ -5مؤلفه های مدل پیش رو تا چه اندازه برای آموزش برنامه
فبک با کمک فناوریها مناسب هستند؟ -3این مؤلفهها تا چه اندازه برای آموزش برنامه
فبک با کمک فناوریها از جامعیت برخوردارند؟ -7شما تا چه اندازه استفاده از این مدل
را برای طراحان آموزشی پیشنهاد میکنید؟-1تا چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل
میتواند به عنوان یک برنامه غنی ساز برای دانش آموزان بااستعداد به کار گرفته شود؟ -3تا
چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل میتواند موجب بهبود تفکر انتقادی در دانش آموزان
بااستعداد گردد؟ بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت فوق ،پرسشنامه مربوطه را در اختیار 13
نفر از متخصصان رشتههای تکنولوژی آموزشی ،فلسفه آموزشوپرورش ،آموزشوپرورش
کودکان استثنایی و معلمین دانش آموزان بااستعداد قراردادیم .پس از جمعآوری اطالعات
برای تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .نتایج آزمون تی تک نمونهای
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حاکی از آن بود میانگین هر  3سؤال در سطح  33درصد اطمینان بهطور معنیداری باالتر از
میانگین حد وسط ( )1بود که از این یافتهها میتوان نتیجه گرفت ازنظر متخصصان مربوطه
مدل طراحیشده برای آموزش برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از فناوریها از اعتبار
درونی کافی برخورد است و میتوان از این مدل برای آموزش برنامه فلسفه برای کودکان
با کمک فناوریها در دانش آموزان بااستعداد ابتدایی استفاده کرد.
همچنین یافتههای این تحقیق همخوان با اسناد باالدستی است و با در نظر گرفتن خط
و مشیها و اصول یادگیری دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه است .یافتههای پژوهش
حاضر همخوان با سند تحول بنیادین آموزشوپرورش کشور نیز است و از آن میتوان
بهعنوان یکی از راهحلهای رسیدن به هدفهای سند مذکور بهره برد زیرا در این سند نهاد
رسانه و فناوریهای دیجیتال و استفاده از همه ظرفیتهای این فناوریها و مواجهه فعاالنه
بهمنظور جلوگیری و کنترل اثرات نامطلوب فناوریها مورد تأکید ویژه قرارگرفته است
(شورای عالی آموزشوپرورش .)3131 ،اجتماع پژوهشی ،تعامل حداکثری فراگیران و
کندوکاو فلسفی بهصورت گروهی از مهمترین عناصر برنامه فلسفه برای کودکان است که
فناوریهای دیجیتال با توجه به تعاملی بودنشان میتوانند به پیشبرد بهتر این برنامه کمک
نمایند و موجب افزایش کیفیت فرایند یادگیری شوند لذا بهرهگیری از فناوریها بهویژه
فناوریهای دیجیتال با توجه به ویژگیهای تعاملی بودن آنها در برنامه فلسفه برای
کودکان برای دانش آموزان بااستعداد مطابق باارزشهای سند تحویل بنیادین
آموزشوپرورش است (شورای عالی آموزشوپرورش .)3133 ،افزون بر این یافتههای این
پژوهش قابل قیاس با الگوی طراحی جهانی برای یادگیری (مایر و همکاران )2134 ،3است.
یکی از مهمترین و مشهورترین الگوها در طراحی آموزشی برای افراد با نیاز ویژه الگوی
طراحی جهانی است .مشابهت مدل پیشنهادی این پژوهش با الگوی طراحی جهانی در
توجه و تأکید هر دو بر درگیری و تعامل باالی فراگیران در فرایند یادگیری است زیرا
اجتماع پژوهشی و بحث و گفتوگوی فراگیران یکی از مهمترین عناصر آموزش برنامه
1. Meyer et al
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فبک است .هرچند الگوی طراحی جهانی بر فرایند برنامهریزی آموزشی تأکید میکند و
مدل پیشنهادی در این پژوهش تأکید استفاده از فناوریها را مدنظر قرا میدهد .همچنین
یافتههای این تحقیق با بخشی از یافتههای پژوهشهای اللهی و همکاران ( ،)3135طوفانی
نژاد ( ،)3137زارعی ( ،)3131زارعی زوارکی ( ،)3131مرادی ( ،)3131کاساگرانده

3

( ،)2131ماتیوز ( ،)2133همسو بود؛ اما تمایز اصلی این پژوهش با مطالعات ذکرشده در
آن است که اللهی ( )3135مدلی مفهومی برای کاربرد تلفن همراه بهمنظور آموزش
فراگیران نابین ا با چهار مؤلفه انسانی ،آموزش ،فناوری و حمایت و همچنین مدلی رویهای با
چهار گام تحلیل ،طراحی ،اجرا و ارزیابی را طراحی کرده است که مطالعه ایشان در مورد
دانش آموزان نابینا بوده است ،درحالی که پژوهش حاضر در مورد دانش آموزان بااستعداد
است همچنین مطالعه ایشان محدود به استفاده از تلفن همراه شده است درصورتیکه
مطالعه حاضر تأکید به استفاده از همه ظرفیتهای فناوری (چاپ دیداری ،شنیداری،
دیداری -شنیداری ،مبتنی بر رایانه و مبتنی بر شبکه) بهویژه فناوریهای دیجیتال دارد.
طوفانی نژاد ( )3137به طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنیشده با شبکههای
اجتماعی مجازی برای آموزش فراگیران با آسیب شنوایی برای درس علوم همت گماشت.
پژوهش وی برای دانش آموزان با آسیب بینایی با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بود
درحالی که جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان بااستعداد و تأکید بر استفاده از ظرفیت
همه فناوریها بهویژه فناوریهای دیجیتال بود .عالوه بر این درس مورد آموزش در الگوی
طوفانی نژاد علوم بود و درس مورد آموزش در پژوهش حاضر برنامه فلسفه برای کودکان
بوده است .زارعی ( ) 3131در پژوهشی به طراحی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس
ایران پرداخت که دران جامعه آماری کلیه مدارس ایران و فناوری مورداستفاده شبکه
اجتماعی مجازی بود این در حالی است که در این مطالعه به طراحی مدل آموزشی برای
دانش آموزان بااستعداد پرداختهشده و صرفاً به شبکه مجازی محدود نبوده و از ظرفیت همه
فناوریها بهرهگیری شده است .مرادی ( )3131در مطالعهای به طراحی الگوی آموزشی
1. Casagrande
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مبتنی بر فناوری کمکی برای دانش آموزان با آسیب جسمی – حرکتی برای آموزش درس
زبان انگلیسی پرداخت .مطالعه ایشان به گروه دانش آموزان با آسیبهای جسمی حرکتی
پرداخته و دران از فناوریهای کمکی استفاده کرده است این در حالی است که در این
پژوهش جامعه موردنظر دانش آموزان بااستعداد بوده و درس موردنظر برنامه فلسفه برای
کودکان و تأکید بر استفاده از کلیه ظرفیتهای فناوری بهویژه فناوریهای دیجیتال شده
است .زارعی زوارکی ( )3131در مطالعهای به طراحی و اعتبار یابی مدل یادگیری تلفیقی
با تأکید بر فناوری های دیجیتال برای دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه پرداخت که
در پژوهش خود مدلی جامع برای تمام گروههای کودکان با نیازهای آموزشی ویژه
طراحی کرد درحالی که مدل طراحی این پژوهش فقط برای دانش آموزان بااستعداد است
اما هر دو مطالعه تأکید بر استفاده از کلیه ظرفیتهای فناوری بهویژه فناوریهای دیجیتال
داشتهاند ،از این نظر مدل طراحی شده پژوهش حاضر از میان تمام الگوها و مدلهای
طراحیشده در این حوزه ،بیشترین شباهت را با مدل طراحیشده توسط زارعی دارد.
کاساگرانده ( )2131در پژوهشی به تأثیرات مثبت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
برای یادگیری ،مهارتهای اجتماعی و سواد اطالعاتی دانشجویان کمشنوا و ناشنوا اشاره
کرد .کاساگرانده به طراحی آموزشی برای دانشجویان کمشنوا و ناشنوا پرداخت و صرفاً از
شبکههای اجتماعی مجازی بهره برد درحالیکه در این مطالعه طراحی برای دانش آموزان
بااستعداد انجامشده است و کلیه ظرفیتهای فناوری موردتوجه قرارگرفته است .ماتیوز
( )2133در مطالعه خود بیان کرده است که میتواند بین طراحی جهانی جهت مداخله
یادگیری و ادراک ،مشارکت و موفقیت فراگیران ارتباط وجود داشته باشد .در این مطالعه
نیز طراحی جهانی موردتوجه قرارگرفته است و در قالب یک زیر مؤلفه به آن پرداختهشده
است.
در تبیین یافتهای پژوهش حاضر میتوان گفت که مسئوالن ،مدیران و معلمان حوزه
تعلیم و تربیت باید به تغییر درک خود از فرایند یاددهی -یادگیری به شیوه سنتی پرداخته و
از تأکید بر مدتزمان یادگیری به تأکید در فرایند یادگیری بپردازند (رایگلوت و
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همکاران ،3به نقل از زارعی .)3131 ،با توجه به اینکه دانش آموزان با نیازهای آموزشی
ویژه عالقهمند به استفاده از فناوریهای دیجیتال میباشند استفاده از ظرفیت این فناوریها
در فرایند یاددهی _ یادگیری آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است (زارعی زوارکی،
 .)3131با در نظر گرفتن تأکید بسیار زیاد اجتماع پژوهشی و تشکیل گروههای بحث و
گفتوگو و همچنین تغییر نقش معلم از انتقال دهنده مطالب به تسهیل گر در برنامه فلسفه
برای کودکان از یکسو و تأکید الگوها و مدلهای طراحیشده مبتنی بر فناوریها بهویژه
فناوری های دیجیتال برافزایش درگیری ،تعامل و مشارکت فراگیران در فرایند یادگیری از
سوی دیگر ،میتوان با بهرهگیری اصولی از ظرفیت فناوریهای دیجیتال به غنیسازی و
اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد پرداخت .به همین ترتیب
مدل مفهومی و روندی پیشنهادی این پژوهش نیز عالوه بر کمک به درک مناسب فرایند
آموزش و یادگیری دانش آموزان بااستعداد و طراحی یادگیری با تأکید بر تعامل و
درگیری فراگیران در عمل نیز میتواند چگونگی استفاده از فناوریها در برنامه فلسفه برای
کودکان را تسهیل کند .الزم به ذکر است که برای بهرهگیری مناسب از ظرفیت فناوریها
بهویژه فناوریهای دیجیتال در برنامه فلسفه برای کودکان ضروری است آموزشهای
مناسب برای مربیان ،فراگیران و والدین آنها در نظر گرفته شود ،همچنین همکاری و
تعامل مناسب میان ذینفعان برای اجرای باکیفیت این برنامه با کمک فناوریها امری
ضروری است.
قابلذکر است که نتایج اعتبار درونی مدل مفهومی و روندی پژوهش حاضر با عنایت
به نظر متخصصان رشتههای فلسفه آموزشوپرورش ،تکنولوژی آموزشی و
آموزش وپرورش کودکان استثنایی حاکی است که مدل پیشنهادی این مطالعه از معیارهای
مناسب جامعیت ،مناسب بودن ،قابلیت اجرا ،غنیسازی و ترویج روشهای نوین برخوردار
است و در گسترش راهبردهای نوین یادگیری میتواند مؤثر واقع شود و موجب افزایش
کیفیت فرایند یاددهی _یادگیری برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد
1. Rigglott et al
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در سطوح ملی و جهانی موجب شود .مدل پیشنهادی این پژوهش چارچوبی را بهنظام
آموزشی میکند که عالوه بر حفظ ظرفیتهای موجود و مورداستفاده ،از امکانات و
ظرفیتهای تمام فناوریهای جدید بهصورت هدفمند و علمی استفاده شود .طراحی مدل
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تمام عناصر برنامه فلسفه برای کودکان و غنیسازی این
برنامه از طریق استفاده از ظرفیت تمام فناوریها بهویژه فناوریهای دیجیتال موجب
اثربخشی بیشتر این برنامه میگردد؛ بنابراین پیشنهاد میشود معلمان و مربیان بهمنظور
استفاده از ظرفیت تمام فناوریهای دیجیتال از این مدل استفاده نمایند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این موارد اشاره کرد :الف) در
گردآوری و بررسی کتب و منابع پژوهشی علیرغم کوشش پژوهشگر در مشخص نمودن
تمام کلمات کلیدی مرتبط و جستجو در همه پایگاههای دادههای فارسی و انگلیسی و
بررسی تمام مطالب بهدستآمده از پایگاه دادهها ،ممکن است بهصورت ناخواسته برخی از
مطالعات ،از فرایند مرور نظاممند حذفشده باشند .ب) افزون بر این هرچند پژوهشگر تا
زمان اعتبار یابی درونی مدل مربوطه مدام و بهصورت هفتگی از پایگاههای دادهها نتایج و
یافتههای جدید را دریافت و وارد چرخه تحقیق میکرد اما با توجه به گسترش روزافزون
حوزههای پژوهشی و چاپ و انتشار روزانه مقاالت مختلف در پایگاههای داده ،ممکن
است پژوهشهایی اخیراً منتشرشده باشند که در فرایند این پژوهش قرار نگرفته باشند که
بررسی و مطالعه آنها ممکن بود در مدل پیشنهادی تغییری ایجاد نماید .الزم به ذکر است
که در فرایند مصاحبهها با متخصصین مربوطه کسب رضایت آگاهانه از آنان و مسائل
اخالقی رعایت گردید و نظر متخصصان و کارشناسان بدون ذکر نام آنها در این مطالعه
مورداستفاده قرار گرفت.

تعارض منافع
این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
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آسیبهای جسمی -حرکتی .رساله دکتری رشته تکنولوژی آموزشی .دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری .)3113( .مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران .تهران .اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
ناجی ،س و قاضی نژاد ،پ .)3113(.بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان روی مهارتهای
استداللی و عملکرد رفتاری کودکان .فصلنامه مطالعات برنامه درسی.351-321 ،)7(2 ،
نادری ،ع .)3133(.بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در پرورش خالقیت دانش

آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه منطقه  34تهران .تفکر و کودک .پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی .سال سوم .شماره اول.
نریمانی ،م ،پور اسماعیلی ،ا و عندلیب کورایم ،م ( .)3132مقایسه سبکهای فرزند پروری و
اختالالت خوردن در دانش آموزان تیزهوش و عادی .مجله روانشناسی مدرسه .دوره .2
شماره .2
نقدی ،ن ،به پژوه ،ا ( .)3131نیازسنجی دانش آموزان بااستعداد و تیزهوش :موردپژوهشی یک

آزمایشگاه آموزش مجازی در یک مدرسه راهنمایی روستایی .فصلنامه رویش
روانشناسی .سال  .1پیاپی .314
نیک نشان ،ش ،نصر اصفهانی ،ا ،میرشاه جعفری ،ا ،فاتحی زاده ،م ( .)3113میزان استفاده اساتید از
روشهای تدریس خالق و بررسی ویژگیهای خالقانه مدرسان دانشگاه ازنظر دانشجویان
استعداد درخشان .مطالعات تربیتی و روانشناختی.)2(33.
والیتی ،ا .) 3131(.کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای دانش آموزان با نیازهای آموزشی
ویژه .مجله تعلیم و تربیت استثنایی .سال چهاردهم .شماره  .3پیاپی .321
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 خودتنظیمی و خود ارزشمندی دانش، مقایسه انگیزش تحصیلی.)3133(  ف، ن و خروطی،هاشمی
.71  شماره. نوآوریهای آموزشی.آموزان تیزهوش و عادی شهر تهران
 مشارکت در حلقههای کندوکاو و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی.)3133(. م، کوشا، م،هدایتی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات. رسانه و فرهنگ.)در سواد رسانهای (پویانمایی
. شماره اول. سال هفتم.فرهنگی
 طراحی و اعتبار یابی.)3133(. ع، آ و دالور، محمدی، م، نیلی، خ، علیآبادی، م،هوشمند جا

 راهبردهای آموزش در.الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی
.)4(  شماره31  پیاپی. دانشگاه بقیهاهلل.علوم پزشکی
 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم: تهران. راهنمای عملی پژوهش کیفی.)3131(. ح،هومن
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