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چکیده
مقدمه :هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کاربردی برای استفاده آموزشی دانشآموزان آسیبدیده بینایی از تلفن همراه و اعتبار سنجی آن از نظر
متخصصان ،بود.
روش :روش پژوهش برای مرحله طراحی الگو ،روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد مرور نظام مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش
توصیفی -پیمایشی ،استفاده شد .جامعه ی آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی ،شامل تمامی کتب ،مقاالت پژوهشی و مروری ،پایاننامهها و
منابع اطالعاتی اینترنتی مرتبط در زمینه یادگیری سیار و بهویژه تلفن همراه و آموزش نابینایان (از سال  2000تا  )2015و جامعه آماری جهت اعتبار
سنجی الگو ،متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش ویژه بودند .نمونهی آماری مطالعه شامل  11فصل کتاب و  21مقاله مرتبط با یادگیری
سیار و  8کتاب و  19مقاله در مورد آموزش نابینایان بودند که بهصورت هدفمند جهت تحلیل انتخاب شدند و جهت اعتبار یابی الگو ،تعداد  30نفر از
متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه بهعنوان نمونه شرکت کردند .ابزار جمعآوری دادهها فیشبرداری و یک پرسشنامه  7سؤالی محقق ساخته،
در مقیاس لیکرت بود.
یافتهها :نتایج این مطالعه منجر به تدوین یک الگوی مفهومی شد .عوامل تشکیلدهندهی این الگو عبارت بودند از :عوامل آموزشی ،عوامل انسانی،
عوامل فنی و عوامل پشتیبانی و چهار مرحله آمادهسازی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی .تدوین این الگو با رویکرد تلفیقی بوده است و از نقاط قوت الگوهای
مختلف محیط های یادگیری سیار و عمومی استفاده شده است .همچنین عناصر این الگو از نظر متخصصان مناسب ارزیابی شد .در نتیجه میتوان از این
الگو برای آموزش دانشآموزان آسیبدیده بینایی از طریق تلفن همراه استفاده کرد .رهنمودهای آموزشی خاص دانشآموزان نابینا در هر مرحله از الگو
میتواند راهنمای خوبی برای طراحان آموزشی ،متخصصان و معلمان آموزش ویژه باشد.

واژههای کلیدی :الگوهای طراحی آموزشی ،محیطهای یادگیری سیار ،آموزش نابینایان ،دانشآموز آسیبدیده بینایی.
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 )Gharibi, 2010و فنـاوری اطالعـات و ارتبـاطـات

مقدمه

( )Zaraii Zavaraki & Jafarkhani, 2010و

مطالعه کودکان نابینا به دالیل نظری و عملی اهمیت

همچنین فناوریهای سیار از جایگاه ویژهای در حوزه

ویـژهای دارد ( .)Sharifi-Daramadi, 2000در واقـع،

آمـوزش برخـوردار شده است .تجربـه نشان مـیدهد که از

دانشآموزان آسیبدیده بینایی نیازهای یادگیری ویژهای

میان فناوریهـای مـوجود ،تلفـن هـمراه یکـی از این

دارند که جهت آماده شدن برای آموزش و پرورش ،شغل و

فناوریهـای تـوانمند است که تـوانسته جایگـاه خـود را

زندگی مستقل در آینده باید آماده شوند ( Texas

بهخوبی در میان اقشار مختلف جامعه ،بهویژه دانشآموزان

 .)Education Agency, 2015مشکـالت بـینایـی

نابینا تثبیت کـند .عالقهمندی بـرای کـاربرد دستگاههـای

میتواند در میزان انگیزش دانشآموزان و تواناییهای آنها

تلفن همراه جهت آموزش و یادگیری رو به افزایش است

بـرای درگـیر شـدن فعـال در فرآیند یـادگـیری

(;Kukulska-Hulme et al., 2009

& Ally

( )Sparrowhawk & Heald, 2014و مشارکت

;Crompton, 2015 ;Prieto-Blazquez, 2014
 .)Wang et al., 2017بهگونهای که تحقیقات & Kee

باشد .آموزش نابینایان هم در سطح جهانی و هم در سطح

 )2014( Samsudinو  )2016( Al-Shahraniنشان

ملی مورد تأکید قرار گرفته است .برای مثال ،در ماده 21

داد که دانشآموزان وقتی از تلفن همراه دور هستنـد

پیماننامـه کـنوانسیون حـقوق معلـولین مصـوب دسامـبر

احـساس عـدم راحـتی مـیکنند .تحقیقات متعددی در

 2001در سازمان ملل متحد ،بر آموزش معلولین و بهویژه

رابطه با اثربخشی فناوریهای سیار در آموزش و یادگیری

آموزش نابینایان کشورهای عضو تاکید شده است

انجامشده است (Atadokht et al., 2014؛ Sarani et

( convention on the Rights of Persons with

2014

Abedini

& Disabilities, 2006; Quoting Abdolmaleki
 .)Mehraban, 2013در همین راستا کشور جمهوری

2015؛Papzan & Soleimani, 2010؛

اجتماعی آنها ( )Keating et al., 2007تأثیرگذار

al.,؛

Mokhtari,

&

Enayati

et al., 2014؛ Taleb et al., 2015؛ Lin, 2014؛

اسالمـی ایران نیز در بـرنامههـای توسعـه آموزشوپرورش

Baki & Akdemir, 2008؛

نگاهی ویژه به سرمایهگذاری در توسعهی فناوری اطالعات

Gurrero et al.,

2011؛  ،)Sarrab, 2015اما بهندرت میتوان تحقیقاتی

و ارتباطات بـهویژه در آموزشوپرورش استثنایـی داشتـه

را یافت که به نقش این فناوریها در آموزش دانشآموزان

است .در تأیید این ادعا میتوان به هدف کلی شماره 4

آسیبدیده بینایی پـرداختـه بـاشند ( Hussein et al.,

برنامه پنجم توسعه آموزشوپرورش استثنایی اشاره نمود

 .)2015همچنین این پژوهشها به نقش طراحی آموزشی

که بر تقویت و بهبود زیرساختها در زمینه بهکارگیری

در بـهکـارگیری فناوریهای سیار در آمـوزش تـوجهی

فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوریهای آموزشی نوین و

نداشتهاند .همچنین الگوهای طراحی آموزشی موجود در

هدف عملیاتی شماره  5این برنامه که بر استقرار شبکه

زمینه یادگیری

مدیریت هوشمند و بهرهبرداری از فناوریهای آموزشی

سیار (2008

al.,

et

Liu؛

Mohammad et al., 2007؛ Parsons et al.,

نوین تأکید دارد ( Development Plan of

2007؛ Rikala, 2014؛ Nordin et al., 2010؛

ال واضح
 .)exceptional education, 2005اما کام ا

Koole, 2009؛  )Tsai et al., 2005نیز عناصر مورد

است که روشهای آموزشی سنتی نمیتوانند پاسخگوی

نیاز برای آموزش از طریق تلفن همراه و الزامات آموزشی

این نیازهای آموزشی موجود باشند.

مورد نیاز دانشآموزان آسیبدیده بینایی را در نظر

در راستای این هدف و همسو با افزایش تقاضا برای

نگرفتهاند.

کاربرد فناوری آموزشی در تعلیم و تربیت استثنایی ،رایانه

این در حالی است که تحقیقات نشان میدهد عالوه بر

و ابزارهای کمکآموزشی ( & Zaraii Zavaraki

دانشآمـوزان عـادی ،فـراگیرانـی که بهراحـتی عالقه به
72
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آموزش نشان نمیدهند؛ برای مثال کودکان دارای نیازهای

خود تأثیرات متفاوتی در میزان یادگیری دانشآموزان دارد

آموزشی ویژه ،موضوع داغی برای تحقیقات یادگیری سیار

( .)Barzegar & Aliabadi, 2013با توجه به اهمیت

خواهند بود (Attewell, 2005؛ Stead, 2006؛

طـراحی آمـوزشی اغلـب افـرادی کـه در زمینه یادگـیری

 .)Duncan-Howell & Lee, 2007نابینایان به

الکترونیکی کـار میکنند ،فکر میکنند همینکـه محتوای

پذیرش فناوریهای جدید کـه شکـاف عملکـرد را از بین

آموزشـی خود را از طریق فناوریها ارائه دادند ،به هدف

برده ،اتکای آنها به کمکهای انسانی را کاهش دهد ،و

خـود بهمنظور ایجاد یک آموزش اثربخش و برانگیزاننده

خودمختاری فردی را باال برده و از نظر اقتصادی

دستیافتهاند ،درحـالـیکـه آنها بـدون در نظـر گرفتن

مقرونبهصرفه باشد ،تمایل نشان میدهند ( Keating et

طراحـی آموزشـی و اصـول آن به هدف خود دست پیدا

 .)al., 2007تلفن همراه با قابلیتهایی که دارد تمامی

نخواهند کرد ( .)Maleki, 2013آنچه مسلم است اینکه

این نیازها را برآورده میکند و به همین دلیل کامالا مورد

آموزش مؤثر و سودمند نمیتواند با کوشش و خطا صورت

پذیرش افراد آسیبدیده بینایی قرار گرفته است.

گیرد؛ بلکه نیازمند طرح و برنامه است ( & Barzegar

اما آیا بهکارگیری چنین فناوری درون برنامه آموزشی
و درسـی این دانشآمـوزان بدون داشتن الگـویی مشخص
کاری منطقی است؟ آنچه در پاسخ به این سؤال قابل تأمل
است اینکه بدون تطبیق سازی نمیتوان این فناوریها را
برای افراد دارای نیازهای ویژه بکار برد .امروزه دانشآموزان
با آسیب بینایی میتوانند از مزایای فناوریهای کمکی
استفادهی مؤثر فراوانی ببرند ،اما اغلب مواقع در حین
استفاده از مواد الکترونیکی برای اهداف یادگیری ،با
مشکالت متفاوتی مانند قابلیت کاربرد و قابلیت دسترسی

 .)Aliabadi, 2013یکی از مسائل اساسی این پژوهش
این است که ادغـام فـناوری تلفن هـمراه در بـرنامههـای
درسـی و آمـوزشی نابینایان با چه الگویی انجام شود تا
باالترین کارایی را داشته باشد؟ پاسخ به سؤال مطرحشده،
نیاز به طراحی آموزشی در موقعیتهای خاص را بهروشنی
نشان میدهد .در واقع طراحی جهت کاربردی کردن
فناوریهـای نـوین و در دسترس مـانند ابـزارهای سیار
مـیتواند رهیافتی جهت کـاهش مشکـالت آمـوزشی آنان
باشد.

روبهرو میشوند ( .)Isaila, 2014کیتینگ و همکاران

بهطور خالصه میتوان مسئلـه ایـن پـژوهش را در

( )Keating et al., 2007معتقدند ،برای تضمین

ناکارآمدی روشهـای سنتی در آمـوزش نابینایان و لزوم

دسترسی کامل به فناوریهای جدیـد ارتباطـی ،بـاید

بهکارگیری روشها و فناوریهای نوین با الگـوی مناسب

نیازمندیهای افراد دارای آسیب بینایی درک شود .درک

آموزشی ،عدم وجود یک الگوی آمـوزشی کـاربردی برای

چنین نیازمندیهایی و تطبیق سازی آنها جوهره آموزش

استفادهی نابینایان از تلفن همراه خالصه کرد .همچنین

ویژه است و این تطبیق سازی باید در مدارس عادی و ویژه

الگوهای موجود عناصر مورد نیاز برای کاربرد فناوری تلفن

رخ دهد ( Zaraii Zavaraki & Jafarkhani,

همراه برای دانشآموزان نابینا را ندارند از این رو باید

 .)2010در واقع ،تطبیق سازی فناوریها جهت استفاده

الگویی ارائه گردد که جواب گوی نیازهای خاص آنها

منـاسب بـه طـراحـی مـجـدد بـرنامههـا نیـاز دارد

بـاشد .بنابـراین پـژوهش حـاضر بـه دنبال طـراحـی و

( .)Sparrowhawk & Heald, 2014این طراحی

اعتبارسنجی الگـوی آمـوزشی مناسب جـهت استفاده

مجدد و مناسبسازی برنامهها میتوانند در قالب الگوهای

آموزشی نابینایان از تلفن همراه است .جهت دستیابی به

آمـوزشی طـراحـیشده مناسب برای دانشآمـوزان دارای

هدف فوق سؤاالت زیر مطرح هستند:

نیازهای ویژه باشند.
در واقع ،در هر آموزشی برای رسیدن به نتایج مورد
نظرمان باید پیش از آموزش به طراحی آموزشی بپردازیم.
هر الگوی طراحی آموزشی با توجه به اصول مورد تأکید

.1

عناصر اصلی الگوی طراحی آموزشی استفاده از

تلفن همراه برای نابینایان کدماند؟
.2

آیا الگوی طراحی آموزشی استفاده از تلفن

همراه برای نابینایان ،از نظر متخصصان دارای اعتبار است؟
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جهـت تـعیین نـمونـه در ایـن پـژوهش ،از روش

روش

نمونهگیری هدفمند استفاده شد .بدین ترتیب جهت

در این مطالعه ،جهت طراحی الگو ،از روش تحقیق

تـدویـن الگـو از پایگاههـای داده ،Proquest

تـوصیفـی-تحلیلـی با رویکـرد بـررسی نظاممـند ادبیات

،Sage ،Ebsco ،Science Direct ،Springer

پژوهش ( )Tomas & Harden, 2008استفاده گردید.

 ،libjen.net ،Googleمگ ایران ،نورمگز و ایران داک،

این روش نوعی مرور مطالعاتی است که ادبیات پژوهشی را

 11فصل کتاب بهعنوان نمونه پژوهش برای یادگیری سیار

بهصورت نظاممند و علمی مورد مطالعه قرار میدهد و به

بهطور کامل ترجمه شدند و تعداد  8کتاب مرتبط با

شناسایی جـامع ،ارزیابـی و سنتز تمامی مطالعات مرتبط

آموزش نابینایان نیز تهیه و مورد مطالعه و تحلیل قرار

اقدام میکند .نتیجه این مرحلـه تدوین الگـوی طـراحی

گرفتند .در بخش مقاالت نیز تعداد  21مقاله مرتبط با

آموزشی استفاده از تلفن همراه برای نابینایان بود .سپس

یادگیری سیار و  19مقاله مرتبط با آموزش نابینایان

در یک نشست با روش گروههای کـانونی ،گـروهی متشکل

انتخاب و تحلیل شدند .بهمنظور اعتبار یابی الگوی طراحی

از  8نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی چارچوب الگوی

آموزشی استفاده از تلفن همراه برای نابینایان ،تعداد 30

طراحی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای نابینایان را

نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی ( 8نفر دکترا و 12

تایید نهایی کردند.

نفر دانشجوی دکترا) و متخصصان آموزش ویژه ( 5نفر

جهت اعتبار یابی الگوی تدوینشده از روش پیمایش

دکترا و  5نفر دانشجوی دکترا) بهصورت نمونهگیری

استفاده گـردید .بـدین ترتیب که پس از تعیین نمونـه

هدفمند انتخاب شدند .این افراد متخصصانی بودند که در

آماری ،یک نسخه از الگو به همراه پرسشنامه مربوطه در

حوزه طراحـی آمـوزشی ،یـادگـیری سیـار و آموزش ویژه،

اختیار نمونه آماری قرار گرفت .نحوهی توزیع و جمعآوری

دارای تحصیالت عالی بودند.

پرسشنامهها ،از طریق پست الکترونیکی ،تلگرام و تعدادی

یافتهها

بهصورت مراجعه حضـوری انجام گـرفت .پس از تکمیل
پرسشنامهها توسط نمونه آماری و عودت آنها ،دادهها

سؤال اول پژوهش :مؤلفههای اصلی الگوی طراحی

مورد تحلیل قرار گرفتند.

آموزشی استفاده از تلفن همراه کدماند؟
جهت پاسخگویی به سؤال اول پژوهش ،پس از بررسی

جامعه آماری این پژوهش متشکل از دو بخش بودند.
بخش اول شامل جامعهای است که از آن محتوای مورد

و مطالعه نظاممند مبانـی نظری و پـژوهشی مربوط به

نظر جهت مطالعه نظاممند ،تحلیل ،طبقهبندی و استخراج

یادگیری سیار بهطور عام و تلفن همراه بهصورت خاص و

مؤلفههای الگـوی آمـوزشی استفاده شد .این جامعه شامل

همچنین ادبیات پژوهشی و منابع مکتوب در زمینه

تمامی منابع مکتوب در زمینه یادگیری سیار و آموزش

آموزش نابینایان ،عوامل اصلی شامل :عوامل انسانی ،عوامل

نابینایان از سال  2000تا  2015بود .بخش دوم جامعهای

فناوری ،عوامل آموزشی و عوامل پشتیبانی کننده مرتبط

بود که برای طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی در نظر

با این موضوع و زیر مؤلفههای هر کدام از عوامل ،استخراج

گرفته شد .این گروه شامل متخصصان تکنولوژی آموزشی

شدند .این مؤلفهها در شکل  1نشان داده شدهاند.

و همچنین متخصصان آموزش ویژه (با مدرک دکترا و یا
دانشجوی دکترا) بودند.

74

اللهی و همکاران ،طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه 75 ...
عوامل آموزشی اشاره به فرآیندهایی دارد که منجر به
ارائـه مـواد آمـوزشی و در نهایت یـادگـیری دانشآمـوزان
میشود .عوامل آموزشی این الگو در ظاهر با عوامل عمومی
آموزش تفاوتی ندارند ،امـا در اجـرا بایـد بـرای نابینایان
تطبیق سـازی شوند و این تطبیق سازی بر عهـده معلـم
نابینایان و متخصص موضوع درسی است .بنابراین موفقیت
عوامل آموزشی یعنی ایجاد یادگیری مؤثر ،وابسته به
عوامل انسانی ،عوامل فناوری و عوامل پشتیبانی کننده
شکل  .1شبکه مفهومی الگوی طراحی آموزشی استفاده از
تلفن همراه برای نابینایان

همانگونه که در الگوی مفهومی دیده میشود چهار
مؤلفهی اصلی (انسانی ،فناوری ،آموزشی و پشتیبانی) در
آمـوزش از طـریق تلفن همراه تأثیرگذار هستند که باید
مدنظر قرار گیرند .این عوامل دارای زیر مؤلفههایی هستند
کـه الگـوی تجویزی آمـوزش از طریق تلفن همـراه برای
نابینایان را تشکیل میدهند.
عـوامـل انسانـی شامـل معلـم آمـوزش نابینایـان،
یادگیرنده نابینا و متخصص موضوع درسی هستند که در
این الگو ،یادگیرندگان یعنی استفادهکنندگان نهایی از
برنامه آموزشی از طریق تلفن همراه ،دانشآموزان نابینا با
نیازهـای آمـوزشی خـاص هستند کـه بـاید در مرحلـه
آموزش مد نظر قرار گیرد .معلم دانشآموزان نابینا عالوه بر
تخصـص و قابلیتهـای علمی الزم و آشنایـی با اصـول
آموزشی باید خصوصیات اخالقی و بردباری ویژهای نیز
داشته بـاشد تا بتواند در آمـوزش این دانشآمـوزان موفق
باشد .معلـم نابینایـان در بعضـی از مـوضوعـات مـیتواند

هستند.
عوامل پشتیبانی کننده این الگو ،عواملی هستند که
آموزش در محیط فناوری را تسهیل و تقویت میکنند و
میتوان گفت که تضمینکننده آموزش در محیط فناوری
تلفن همراه هستند .بهویژه برای نابینایان این عوامل خیلی
اثرگذار هستند و ارائهدهندهی آموزش باید پیوسته این
عوامل را مد نظر داشته باشد.
عوامل فناوری شامل نرمافزارهای کاربردی مورد نیاز
برای نابینایان ،میزان دسترسی به فناوری و سهولت
استفاده از فناوری است .توجه به این عوامل در میزان
موفقیت آموزش از طریق تلفن همراه خیلی مهم است.
چون تعدادی از دانشآموزان با وجود عالقه و دسترسی به
فناوری ممکن است قابلیتهای استفاده از فناوری را به
دست نیاورده باشند و یا اینکه با نرمافزارهای کاربردی آن
بهخوبی آشنا نباشند .همانگـونه کـه در شکـل  1مشخص
است ،تمامی این عوامل بههمپیوسته و در تعامل با یکدیگر
هستند و وجود نقص در هر عامل ممکن است دستیابی به
نتایج مطلوب را دچار مشکل کند.

بهعنوان متخصـص برنامه درسـی و پشتیبان آمـوزش در

مطابق با شبکه مفهومی عناصر تأثیرگذار بر آموزش

محیط فناوری نیز ایفای نقش کند ،اما در موضوعات

نابینایان از طریق تلفن همراه و جهت تجویزی کردن

تخصصیتر -برای مثال ،زبان انگلیسی -ممکن است معلم

آموزش ،یک الگـوی چهار مرحلهای شامل آمادهسازی،

آموزش ویـژه ،از تخصـص موضوعی الزم برخوردار نباشد و

طراحی ،اجرا و ارزشیابی به همراه تمامی زیر مؤلفههای

نیاز به متخصـص مـوضوع درس خـواهد بـود .قابل به ذکر

این مراحل ،بهعنوان عناصر ضروری در الگـوی شکـل 2

است که در این الگو عوامل انسانی بیشتری میتوانند

گنجانده شدند.

تأثیرگذار باشند که بنا بر ضرورت در اینجا به مهمترین
آنها پرداختهشده است.
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( .)Zaraii Zavaraki, 2009این تلفیق سبب خواهد
شد تا نقاط ضعف موجود در الگو کاهشیافته و اثربخشی
آن افزایش یابد؛  )4مرحلـه اجـرا در این الگـو بـا بقیه
الگـوهـای طراحی شده بـرای یادگیری سیار و الگوهـای
طراحـی آمـوزشی عمومـی تفاوت دارد .مهـمتریـن این
تفاوتها احاطه اصولی مانند انگیزش ،کاهش بار شناختی،
مشارکت ،تعامل ،ارزشیابی مرحلهای و بازخورد مداوم است
که در هیچ الگویی بهطور جامع در نظر گرفته نشده ،در
صورتی که در محیطهای سیار بهویژه برای نابینایان بسیار

شکل  .2الگوی طراحی آموزشی استفاده از تلفن همراه

الزم و ضروری هستند؛  )5در مرحله اجرا ،فناوری تلفن

برای نابینایان

همراه بر بقیه مؤلفهها احاطه دارد چون مرحلهی اجرا در

همانگونه که در شکل  2مشخص است ،در این الگو

محیط فناوری تلفن همراه شکل میگیرد؛  )6الگو از

سعی شده است تا مهمترین عناصر آموزشی مربوط با

جامعیتی برخوردار است که تمامی عناصر تأثیر گذار بر

آموزش نابینایان از طریق تلفن همراه در آن گنجانده شود.

آموزش نابینایان از طریق تلفن همراه را در بر میگیرد؛ )7

الگـوی طراحـی شده ممکـن است در ظـاهر با الگـوهای

داشتن دیدگـاه حل مشکل در این الگـو از ویژگیهـای

متداول شباهت داشته باشد ،اما رهنمودهای تخصصی در

اساسی الگو است که اگر درست اجرا شود میتواند کمک

هر مرحله و نوع ترکیببندی آن ،این الگو را از بقیه الگوها

شایان توجهی به آموزش نابینایان داشته باشد؛  )8پیکان

متمایز ساخته است.

بـرگشت از مرحلـه ارزشیابـی به سمـت مراحـل قبل
نشاندهنده این است که ارزشیابی یک فرآیند مداوم در

ویژگیهای الگوی طراحی آموزشی استفاده

حال اجرا و نتایج ارزشیابی در طراحی مجدد آموزش

نابینایان از تلفن همراه

تأثیرگذار است.

 )1این الگو برای استفاده نابینایان از تلفن همراه در

مراحل الگو بهطور خالصه در ادامه مورد بررسی قرار

آموزش طراحیشده است و مالحظات مربوط به نابینایان

میگیرند:

در هر گـام از الگـو گنجانده شده است؛  )2کاربردی بوده
و در سطح خرد و شامل چهار مرحله است که بهصورت

مرحله اول :آمادهسازی

روندی تدوین گردیده و برای استفادهکننده قابلفهم و

مرحلـه آمادهسازی در این الگـو ،از جملـه مهـمترین

قـابل کاربرد است؛  )3رویکرد اصلی الگو ،رویکرد تلفیقی

مراحل است .آمادهسازی دانشآموزان نابینا برای اجرای

است .از این رو تدوین الگو بر اساس مناسبترین عناصر

آموزش از طریق تلفن همراه به این دلیل اهمیت دارد که

مرتبط با موضوع بوده و نقاط قوت و ضعف الگوهای موجود

خیلی از دانشآموزان نابینا با وجود دسترسی به این

در نظر گرفتهشده استBarzegar & Noroozi .

فناوری ،انگیزه کـافی و گـاهی قابلیت استفاده از آن را

( )2012معتقدند استفاده از الگوی تلفیقی در بستر

ندارند .بنابراین قبل از هر فعالیت دیگری نیاز است تا

یادگیری سیار به درگیری فعاالنه دانشآموزان ،یادگیری

انگیزه کـافی در ارتباط بـا نتایج مـثبت آمـوزش از این

مشارکتی و معنادار ،خالق و مبتنی بر دانایی میانجامد .در

فناوریها ایجاد شود ،آموزشهای الزم در مورد استفاده از

رویکرد تلفیقی ،طراح آموزشی تالش میکند تا از کلیه

نـرمافزارهای کاربردی داده شود ،نرمافزارها بر روی تلفن

ظرفیتهای نظریههای مختلف یادگیری بهره گیرد تا

دانشآموزان نصب شود ،فایلهای آموزشی مناسب تهیه و

برنامه و طرح خود را در قالب مدل مشخصی ارائه نماید

جلسات آموزشی تعیین گردند .در این مرحله استفاده از
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انگیزه بخشهای درونی و بیرونی مناسب میتواند در
پیشبرد اهداف مؤثر واقع شود.
مرحله دوم :طراحی یادگیری از طریق تلفن
همراه برای نابینایان
این مرحله شامل مؤلفههایی است که اغلب الگوهای
طراحی آموزشی دارا هستند با این تفاوت که در عمل
بـرای دانشآمـوزان آسیبدیده بینـایی تطـبیق سـازی
میشوند .هدف ،تحلیل ،انتخاب کانال ارائه ،پیام ،تهیه
راهبردهای آموزش و یادگیری ،انتخاب رسانه آموزشی و
ارزشیابی مؤلفههای این مرحله هستند .تطبیقهای این
مؤلفهها برای نابینایان در ادامه بهطور خالصه معرفی
میشوند.
تحلیل :این مؤلفه شامل دو سطح تحلیل ویژگیهای
یـادگیرندگـان و تحلیـل فنـاوری است .در تحلیـل
ویژگیهای یادگیرندگان آسیب دیده بینایی نوع و شدت
معلولیت ،سن ،پایه تحصیلی ،سطوح انگیزش ،نیازهای
یادگیری خاص و ترجیحات یادگیری مواردی است که باید
مورد توجه قرار گیرند .در تحلیل فناوری ،راحتی دسترسی

پیام آموزشی :طراحی پیامها برای نابینایان عمدت اا
مبتنی بر نظام شنیداری است .در این زمینه باید مواردی
رعایت گردند ) 1 :دادن اطالعات عمومی در ارتباط با درس
به دانشآمـوزان نابینا از طـریق تلفن همراه؛  )2کوتاه
کردن بازنماییهـای آمـوزشی همراه با وقفههایی برای
شرکت فعال یادگیرندگان؛  )3دادن احساس کنترل
آگاهانه به شاگردان .این موارد به جهت همسازی با
تفاوتهای فردی در زمینه نیازهـا و شیوههـای یادگیری
است.
انتخاب راهبرد آموزش و یادگیری :راهبردها باید
بهگونهای انتخاب شوند که هم قابلیت ارائه از طریق
فناوری تلفن همراه را دارا باشند و هم ویژگیهای خاص
دانشآموزان آسیبدیده بینایی را مد نظر داشته باشند.
انتخاب رسانه آموزشی :اصلیترین رسانه در ارائه
آمـوزش از طـریق تلفن همـراه بـرای نابینایان ،عـمدت اا
رسانههای شنیداری ،شامل صدای معلم و متن نوشتاری
است که توسط نرمافزارهـای گـویا ساز تبدیل به صدا
میشوند.

بـه مطالـب تـوسط نابینایان؛ پشتیبانـی از نرمافزارهـای

تعیین نظام ارزشیابی :در الگوی طراحی آموزشی

مـورد استفاده تـوسط نابینایان؛ فضای مشارکت و تعامل

استفاده از تلفن همراه ،عالوه بر ارزشیابی مرحلهای و

چندگانه؛ اطمینان از آشنایی دانشآموز با قابلیتهای

پایانی از خودارزیابی نیز بهعنوان روش ارزشیابی فعال

فناوری و قابلیت کاربرد مجدد اطالعات در صورت نیاز

استفاده مـیشود کـه باعـث انگـیزه یادگیرندگان به خود

مورد نظر هستند.

فعالیت سنجش و ارزشیابی مـیشود .آخـرین فعالیت

تعیین هدف :بهتر است هدفها بهگونهای طراحی
شونـد که قابل دستیابی بـاشند؛ چـون به دلیل باز بودن

مرحله ارزشیابـی سنجش مـیزان رضایت دانـشآموزان از
اجرای دوره است.

محیط و اختیاری بودن استفاده از آنها ،اگر محیطهای

مرحله سوم :اجرای آموزش

سیار برای نابینایان منجر به نتیجه مثبت نگـردد خیلی

پس از اینکه مرحله طراحی آماده شد؛ در این مرحله

زود از این محیطها دلسرد میشوند.
انتخاب کانال ارائـه :بـرای دانشآمـوزان عـادی
انتخابهای زیادی برای انواع کانالهای ارتباطی وجود
دارد ،اما برای مخاطبان دارای نارساییهای بینایی این
کانالها محدود میشوند .بنابراین ،توجه به انتخاب کانال
درست جهت ارائه و ارتباط میتواند در موفقیت آموزش
کمک کند.

معلم باید پیشبینیهای مرحله قبل را به اجرا بگذارد.
فعالیتهـای اجـرایـی در ایـن مرحلـه در شکـل 3
مشخصشدهاند:
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تفاوت این مرحله با مرحلهی تعیین هدفها در بخش اول
این است که در این مرحله هدفهای تعیینشده مرحله
طراحی باید به اطالع دانشآموزان برسند تا دانشآموزان
بدانند که در پایان جلسه آموزشی باید چه قابلیتهایی را
به دست آورند.
اجرای راهبرد پیش آموزش :راهبـرد پیش آموزش
در محیط تلفن همراه برای نابینایان میتواند با ترکیبی از
چند سؤال ،ارائه مفاهیم کلیدی ،تعریف یک داستان و یا
ارائه یک فایل صوتی باشد.
شکل  .3الگوی تجویزی اجرای آموزش از طریق تلفن

فراخوانی پیشنیازها :دانـش پیشین بـر روی اینکه

همراه برای نابینایان

چگونه یک یادگیرنده مفاهیم جدید را درک میکند تأثیر

همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود معرفی

دارد ( .)Ally, 2009در این قسمت از الگوی طراحی

هدفهـا ،فراخوانی پیشنیاز ،اجـرای راهبردهای پیش

آموزشی تمامی دانشها ،قابلیتها و مهارتهای پیشنیاز

آموزش ،اجرای راهبردهای آموزشی ،اجرای راهبردهای

دانشآموزان نابینا برای یادگیری مواد آموزشی از طریق

یادگـیری و فراخـوانـی عملکرد روند آمـوزش را نشان

تلفن همراه باید تعیین و اولویتبندی گردند .عالوه بر این

میدهند و مشارکت ،تعامل ،کاهش بار شناختی و

میتوان میزان مهارت مورد نیاز برای کاربرد تلفن همراه

انگـیزش کـه فعالیتهـای اجرایی را احاطـه کردهاند،

در فرآیند آموزش-یادگیری را نیز در این جا تعیین نمود.

بهعنوان پشتیبان باید رعایت گردند تا مراحل آموزش

ارائـه راهبرد آموزشی :تعدادی از راهبردها که

بیشترین اثربخشی را داشته باشد و منجر به یادگیری و

میتواند برای آموزش نابینایان از طریق الگوی آموزشی

رضایت فراگـیران گـردد .در این الگـو یادگیری سیار از

استفاده از تلفن همراه مناسب باشد شامل راهبرد ارائه،

بستر فناوری تلفن همراه ،در مرکز تمامی فعالیتهای

تمرین و تکرار ،مباحثه ،مشارکت ،تسهیل گری و

اجرای آموزش -یادگیری قرار میگیرد.

راهبردهای تلفیقی است .جهت بهره بردن از باالترین

در ادامه به معرفی زیر مؤلفههای این بخش اشاره

ظرفیت راهبردهـای موجـود بهتر است تا تلفیقی از

میشود:

راهبردهـا انتخاب شوند .ارائه ساده مطالب ،انگیزه
یادگیرندگـان را پـایین مـیآورد ،شرایـط تعامـل و

معرفی هدفهای آموزشی :معرفی هدفهای

مشارکـت را فراهـم نمـیکند و اثربخشی آموزشی

آموزشی در محیطهای سیار و بهویژه تلفن همراه برای

پایینتری نسبت به ترکیبی از راهبردها دارد .تعدادی از

نابینایان یکی از ضرورتهایی است که میتواند در درک

این راهبردها که باید مد نظر قرار گیرند عبارتاند از:

مطالب آموزشی به آنها کمک کند و از گیجی و

 )1معلم شیوههای جایگزین برای تصاویر پیدا کند

سردرگمی کـه طبیعت این محیطهـا ،بهویژه برای

(.)Burton et al., 2008

نابینایان است جلوگیری کند .یک راهبرد مفید در این

 )2در هنگام صحبت کردن ،معلم نرمال ،واضح ،آهسته

مرحله شکستن هدفها به واحدهای کوچک معنیدار

و با صدای مناسب صحبت کند.

است کـه احتمال دستیابی دانشآمـوز را به آنهـا افزایش

 )3تأکید گفتاری بر روی بعضی از توصیههای

دهد .این هدفها باید قابلدستیابی باشند و گرنه خیلی

نوشتاری مهم است.

زود باعث خستگی ،نا امیدی و رها کردن دوره خواهد شد.
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 )4در محیط سیار ،به دانشآموزان نابینا زمان کار بر

بیاموزند ،بلکـه از ابزارهـای سیـار بـرای پشتیبانی
یادگیری خود استفاده نمایند (.)Martin et al., 2013

روی مطالب را بدهید.
 )5به دلیل اینکه مطالب زیاد بار شناختی ایجاد

با وجود محدودیتهای فیزیکی و قابلیت کـاربرد سرویس

میکند ،از دانشآموزان بخواهید بهنوبت صحبت کنند

پیام کـوتاه ،انگـیزش یادگـیرندگان معلول جهت کاربرد

(.)Waterfield & West, 2008

آن بهاندازهای باال است که کمتر فرد معلولی را میتوان

 )6قسمتهای مهم درس را دوباره تکرار و یادآوری
کنید یا به پروفایل شخصیشان بفرستید ( Carney et
.)al., 2003

یافت که بهصورت فعال تالشی برای تسلط بر آن نداشته
باشند (.)Elias, 2011
بار شناختی :بار شناختی در طول یادگیری عبارت

آنچه در ارتباط با ارائه از طریق فناوری تلفن همراه

است از؛ دشواری کاری حافظه فعال که ناشی از

حائز اهمیت است؛ اینکه به دلیل محدودیتهایی مانند

فعالیتهای شناختی طراحیشده برای دستیابی به

خستهکننده بودن ارائههای شنیداری برای دانشآموزان

هدفهـای یادگیری خاص است ( .)Salehi, 2015به

نابینا ،باید مواد آموزشی بخشبندی و سادهسازی شوند.

طور کلی دو نوع بار شناختی درونی و بیرونی را میتوان

ارائـه

راهبردهـای

یادگـیری:

تعدادی

از

راهبردهایی که برای آموزش به نابینایان از طریق این الگو
مناسب هستند شامل راهبردهای بازخوانی ،راهبردهای
تلفیق ،راهبرد سازماندهی و راهبرد شرح و بسط هستند.
با توجه به اینکه دانشآموزان نابینا در مهارتهای
شناختی و فراشناختی از قبیل بسط و سازماندهی و
نظارت ،مشکلدارند ( )Asghari, 2012آموزش این
راهبردها هم عملکرد دانشآموزان نابینا را در استفاده از
این راهبردها افزایش میدهد و هم منجر به عملکرد بهتر
این گروه میشود .بهتر است این راهبردهـا ابتدا تکیهگـاه
سازی شـوند و سپـس دانشآموز باید بتواند بهطور مستقل
راهبرد مناسب را برای یادگیری مطلب خاص پیشنهاد کند
و بکار گیرد.

نام برد.
جهت کاهش بار شناختی درونی نابینایان هنگام ارائه
آمـوزش از طریق تلفن همـراه بـاید از فنون کاهش بار
شناختی درونی استفاده کرد .این فنون شامل اعمال فنون
پیش آمـوزی ،عناصر مجـزا ،اصـل تنوع و ارائه مثالهای
متنوع و کافی است .جهت کاهش بار شناختی بیرونی برای
نابینایان هنگام آموزش از طریق تلفن همراه باید فنون
کاهش بار شناختی بیرونی اعمال گردند .برای کاهش بار
شناختی با استفاده از این فنون بعضی از آنها باید اعمال
و بعضی موارد باید حذف گردند .فنونی که حذف آنها
منجر به کاهش بار شناختی میشود شامل فنون هدف
آزاد ،تقسیم توجه و افزونگی است .همچنین تعدادی از
فنون نیز وجود دارند که اعمال آنها باعث کاهش بار

فراخوانی عملکرد و بازخورد :در دادن بازخورد به

شناختی بیرونی میشود .این فنون شامل مثالهـای

دانشآموزان نابینا بهتر است قبل از اینکه بازخورد ارائه

حلشده ،مسئله تکمیل کـردنی ،مجراهـای حسی و حذف

شود ،معلم نام دانشآموز مورد نظر را ذکر کند (یعنی او را

تدریجی راهنمایی آموزشی است .جهت کـاهش بار

با نام صدا بزند) تا مشخص شود که به چه کسی بازخورد

شناختی موجود در محیط تلفن همراه برای نابینایان ابتدا

دادهشده است و باعث اصالح عملکرد او شود .همچنین

باید این عوامل شناسایی شوند و سپس در مرحلهی اجرا

باید این بازخوردها تفصیلی ،واضح و فوری باشند و در

کاهش یابند.

کمترین زمان ممکن ارائه شوند تا منجر به اصالح یادگیری

مشارکت و تعامل :تعامل ،ارتباط ،همیاری و همکاری از

شوند.
بهکارگیری

مزیتهای اساسی آمـوزش از طـریق تلفن همراه برای
اصـول

انگیزشی:

دانشآموزان

یادگـیری سیار بایـد انگیزه داشته باشند که نهتنها

نابینایان است .دانشآموزان نابینا باید برای ارتباط برقرار
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کردن از طریق ابزارهای سیار تشویق شوند تا با دیگران

جدول  .1آمار توصیفی ویژگیهای الگوی طراحی آموزشی
استفاده از تلفن همراه برای نابینایان

سؤاالت

فراوانی

میانگین

تر میتوانند بنویسند باید وقت اضافهای برای آنها در

4

30

4/40

0/67466

0/12318

نظـر گـرفته شود .در ادامه مالحظات مربوط به مرحله

5

30

4/50

0/73108

0/13348

6

30

4/50

0/68229

0/12457

7

30

4/40

0/62146

0/11346

ارزشیابی دانشآموزان نابینا فهرست شدهاند ( Carney et
 )1 :)al., 2003طول سؤاالت را کاهش بدهید؛  )2آزمون
به شکلهای مختلف صوتی و نوشتاری بدهید؛  )3هنگام

استاندارد

چون این دانشآموزان نسبت به همتاهای بینای خود کنـد

3

30

4/42

0/67891

0/12395

آموزشها است .در ارتباط با ارزشیابی دانشآموزان نابینا

خطای

یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد ،زمان است.

2

30

4/53

0/62881

0/11480

ارزشیابی بخش جداییناپذیر و ضروری در تمام

استاندارد

1

30

4/50

0/57235

0/10450

مرحله چهارم :ارزشیابی

میانگین

انحراف

رابطه برقرار کند و همدیگر را حمایت کنند.

سنجش دانشآموزان ،تطبیق سازی اعتبار کار را باالتر
میبرد؛  )4بهسرعت خواندن و نوشتن دانشآموزان توجه

با توجه به میانگینهای بهدستآمده در جدول 1

کنید؛  )5از تصاویر گرافیکی استفاده نکنید؛  )7آزمون

واضح است که متخصصان الگوی طراحیشده را در تمامی

کالمی (شفاهی) بگیرید؛  )8برای ارزشیابی نابینایان باید

ابعاد مثبت ارزیابی کردهاند.

زمان بیشتری در نظر بگیرید ،همچنین زمان ارزشیابی

بهمنظور بررسی این موضوع که آیا میانگین پاسخهـای

باید زمان مناسبی باشد؛  )9اگر قرار باشد در بیش از یک

نظر دهندگـان به هـر سؤال بهطور معنیداری باالتر از

جلسه کالسی به آزمون جواب بدهند ،تعداد سؤاالت را

میانگین نمرات است یا خیر از آزمون  tتک نمونهای

کاهش دهید و  )10از روشهای چندگانه ارزشیابی

استفاده شد.

استفاده کنید.

نتایج آزمون  tدر سطح اعتماد  99درصد برای همه

سؤال دوم پژوهش :آیا الگوی طراحی آموزشی

سـؤاالت معنـیدار بـوده بنابراین پاسخگـویان بهطـور

استفاده از تلفن همراه برای نابینایان از نظر

معنیداری در ارزیابی هر سؤال نگرش باالتر از متوسط را

متخصصان دارای اعتبار است؟

گزارش نمودهاند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الگوی

در جدول  1آمار توصیفی پاسخدهندگان به هر یک از

آموزشی طراحیشده برای استفاده نابینایان از تلفن همراه

سؤاالت نظرسنجی از اساتید در باب الگوی طراحی

دارای اعتبار کـافی است و میتوان از آن برای آموزش این

آموزشی استفاده از تلفن همراه برای نابینایان گزارش شده

دانشآموزان در محیط تلفن همراه استفاده کرد.

است.

بحث و نتیجهگیری
بهرهگیری هرچه گستردهتر از فناوریهای سیار در
محیطهـای یادگـیری اجازه مـیدهد یادگیری بهصورت
فرآیندی پیوسته و اجتماعی در جریان باشد و درون و
خارج از کالس درس به وقوع بپیوندد .علیرغم این
پیشرفتهای گسترده چند سال اخیر در گسترش قابل
توجه فناوریهای سیار و برنامههای کاربردی آنها ،این
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فناوریها را بهعنوان کلید حل بیشتر چالشهای یادگیری

دسترسی به فناوری ممکن است قابلیتهای استفاده از

برای دانشآموزان تبدیل کرده است ( Sarrab et al.,

فناوری را به دست نیاورده باشند و یا اینکه با نرمافزارهای

 .)2016فنـاوری تـلفـن همـراه بـهعنـوان یکـی از

کاربردی آن بهخوبی آشنا نباشند .همانگونه که تمامی

فناوریهای یادگیری سیار است که در چند سال اخیر

عوامل پیشنهاد شده بههمپیوسته و در تعامل با یکدیگر

رشد معنیداری داشته است ( )Al-Shahrani, 2016و

هستند و وجود نقص در هر عامل ممکن است دستیابی به

این قابلیت دسترسی در میان دانشآموزان نابینا نیز

نتایج مطلوب را دچار مشکل کند.

قابلتوجه است .دسترسی به تلفن همراه با نرمافزارهای
متن خوان (برای مثال )Talkback, Espeak ،همراه
شده است و امکان دسترسی به آموزش و یادگیری را
فراهم کرده است .اما آنچه مهم است اینکه کاربرد بدون
برنامه و بدون طرح مشخص ،نمیتواند برای استفاده
آموزشی از این فناوری مؤثر باشد .بنابراین ،هدف اصلی در
این پژوهش تدوین و اعتبار یابی الگوی کاربردی جهت
استفاده از تلفن همراه برای نابینایان بود که با دو سؤال
پژوهشی دنبال شد.
یافتههای حاصل از سؤال اول پژوهش منجر به تدوین
یک الگوی مفهومی (شکل  )1یک الگوی تجویزی برای
کاربرد آموزشی (شکل  )2شد .الگوی مفهومی دارای چهار
مؤلفه عوامل آموزشی ،عوامل انسانی ،عوامل پشتیبانی
کننده و عوامل فناوری بود .عوامل فناوری شامل عوامل
مرتبط با فناوری تلفن همراه بهعنوان بستر آموزش از
طریق تلفن همراه مطرح هستند و شامل نرمافزارهای ویژه
دانشآمـوزان دارای آسیب بینایـی ،امکـان دسترسی
دانشآمـوزان دارای آسیب بینایی بـه تلفن همـراه و
نرمافزارهای کاربردی و میزان تسلط آنها بر این امکانات
است .عدم عالقه یا میل به فناوری ،نتیجه متفاوتی برای
دانشآموز ان دارای آسیب بینایی نسبت به بینایان در پی
خواهد داشت .افراد نابینا ،اطالعات یا شرایط اجتماعی یا
حسی را بهشدت یک فرد بینا درک نمیکنند .اگر فناوری

همچنین یک الگوی تجویزی نیز بر اساس الگوی
مفهومی تدوین گردید که روند اجرای آموزش را مشخص
میکند .این الگو ،یک الگوی جامع و کاربردی است که
شامل چهار مرحله آمادهسازی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی
است و در صورت اجرای درست ،تضمینکننده یادگیری
برای دانشآموزان دارای آسیب بینایی از طریق تلفن همراه
خواهد بود.
مرحلـه آمـادهسازی ،فعالیتهـای نصب و راهانـدازی
نرمافزارهـای مناسب ،هماهنگـی مخاطبـان و آمـوزش
استفاده از فناوری را شامل میشود .این مرحله در موفقیت
اجرای آموزش از طریق تلفن همراه خیلی مهم است .اغلب
دانشآموزان دارای آسیب بینایی به دلیل اینکه از این
محیط برای فعالیتهای آموزشی استفاده نکردهاند ممکن
است نگرش مثبتی نسبت به نتایج آن نداشته باشند.
مرحله طراحی شامل؛ تعیین اهداف مشخص ،تحلیل
نیازهای یادگیرندگان نابینا ،انتخاب کانال ارائه ،پیام
آموزشی ،تهیهی راهبرد آموزش و یادگیری ،انتخاب رسانه
آموزشی و تعیین شیوهی ارزشیابی است .این مراحل گرچه
با مراحل طراحی در الگوهای عمومی همپوشی دارند اما در
مرحله اجرا برای دانشآموزان دارای آسیب بینایی تطبیق
سازی شدهاند و از اصول آموزشی خاص این گروه پیروی
شده است.

شکاف عملکرد را از بین برده ،اتکای دانشآموزان دارای

مرحلـه اجـرا ،شامـل اجـرای راهبردهـای یاددهـی و

آسیب بینایی به کمکهای انسانی را کاهش دهد ،و

یادگـیری بهوسیلـه تلـفن همـراه در سایـه عوامـل

خودمخـتاری فـردی را باال بـرده و از نظـر اقتصادی

پشتیبانی کننده یادگیری یعنی تعامل ،مشارکت ،کاهش

مقرونبهصرفه باشد تمایل دارند فناوریهای جدید را

بار شناختی و فراخوانی عملکرد و بازخورد است .در این

بپذیرند ( .)Keating et al., 2007توجه به این عوامل

مرحله تمامی مالحظات آموزشی دانشآموزان دارای آسیب

در میزان موفقیت آموزش از طریق تلفن همراه خیلی مهم

بینایی در نظر گرفته شده است.

است چون تعدادی از دانشآموزان با وجود عالقه و
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در نهایت مرحله ارزشیابی ،شامل ارزشیابی پایانی،

و هر زمان را برای دانشآموزان فراهم میکند ،این الگو

خـود ارزیابی و سنجش رضایت دانشآمـوز است کـه

میتوانـد نقشـه راهـی بـرای طراحـان برنامـه درسی،

تکمیلکننده فعالیتهای آموزشی است .نتایج حاصل از

متخصصان فناوری آموزشی ،متخصصان آموزش ویژه و

ارزشیابی عالوه بر یافتن مشکالت احتمالی ،باید به طراحی

معلمان آموزش ویژه و فراگیر جهت استفاده مؤثرتر از این

مجدد و اصالح دوره کمک کنند.

فناوریها باشد.

الگوی تجویزی پژوهش حاضر که بر اساس الگوی

با توجه به اینکه این الگوی آموزشی برای اولین بار در

مفهومـی تدویـن گـردیده است ،روند اجرای آموزش را

حوزه آموزش دانشآموزان دارای آسیب بینایی ارائهشده

مشخص میکند .این الگو یک الگوی جامع و کاربردی

است ،بـرای اعتباریابـی الگـوی حـاضر نیاز بـه انجـام

است که شامل چهار مرحله آمادهسازی ،طراحی ،اجرا و

پژوهشهای بیشتر و با تعداد نمونههـای (متخصصان)

ارزشیابی است مرحله اجرا در این الگو از تمامی الگوهای

بیشتری است تا مشکالت احتمالی الگو برطرف گردد.

موجود در این زمینه متمایز است .در مقایسه با الگوهای

با عنایت به اینکه متخصصان ،چارچوب الگو را خوب

موجود (Liu et al., 2008؛ Mohammad et al.,

ارزیابی کردهاند ،پیشنهاد میشود این الگو در پژوهشهای

2007؛ Parsons et al., 2007؛ Rikala, 2014؛

بعدی در زمینههای واقعی بر روی جامعه دانشآموزی و

Nordin et al., 2010؛ Koole, 2009؛ Tsai et

برای دروس مختلف اجرا گردد.

 )al., 2005برای یادگیری سیار ،این الگو مزیتهایی دارد

اعتبار این الگو فقط از دیدگاه متخصصان مورد ارزیابی

که در نظر گرفتن ویژگیهای خاص آموزشی نابینایان،

قرار گرفته است؛ بنابراین میتوان در پژوهشهایی اعتبار و

تأکید بر مشارکت و تعامل ،کاهش بار شناختی ،بازخورد و

اثربخشی الگو را از دیدگاه دانشآموزان که جامعه اصلی

انگـیزش بـرای نابینایان بـهعنوان فعالیتهـای پشتیبان

آموزش هستند و معلمان که مجریان آموزش هستند نیز

یادگیری از مهمترین آنها هستند .الگوهایی که تاکنون

مورد ارزیابی قرار داد.

ارائهشدهاند هیچ مورد برای دانشآموزان آسیبدیده بینایی

قدردانی و تشکر

در نظر گرفته نشده است؛ اگرچه تعدادی از عناصر الگوی
حاضر در بعضی از این الگوها ارائهشده است.

از تمامی دانشآموزان آسیبدیده بینایی و معلمان ایشان

نتایج حاصل از سؤال دوم پژوهش نشان داد با توجه به

که در این طرح ما را یاری نمودند سپاسگزاریم و این کـار

این که  tمشاهده شده در سطح اعتماد  99درصد برای

را به همه عزیزان آسیبدیـده بینایی تقدیم میکنیم.

همه سؤاالت معنیدار بوده ،بنابراین میانگین پاسخهای

امیدواریم که توانسته باشیم گـام کوچکی در جهت کاهش

نظردهندگان به هر سؤال بهطور معنیداری باالتر از

مشکالت ایشان برداشته باشیم.

میانگین نمرات است .از این رو ،از نظر متخصصان
تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش ویژه ،الگوی
طراحی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای نابینایان
دارای اعتبار کافی است و عناصر مرتبط با آن بهدرستی
انتخابشدهاند .این الگوی آموزشی تمامی عناصر مورد نیاز
در یک محیط برخط را برای نابینایان در نظر گرفته است.
با توجه به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین و در
دسترس بهویژه تلفن همراه که امکان آموزش در هر مکان
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Abstract
Introduction: This research was carried out with the aim of designing an applied model for educational use of
mobile by visual impaired students and validating proposed model by experts.
Method: Descriptive-analytic method with systematic literature review approach was used in order to design
the model and descriptive-survey method was used in order to validate the model. The statistical population of
this research for the design part includes all books, articles, theses and internet information resources related to
the field of mobile learning and teaching the blind people from 2000 to 2015 and the statistical population for the
validation part includes educational technology and special education experts. The statistical sample consisted of
11 book chapters and 21 articles related to mobile learning and 8 books and 19 articles about teaching the blind
people, which were purposefully selected for analysis. Also 30 educational technology and special education
experts were selected as available samples for validation phase. The tools of collecting data were note taking and
a 7 questions researcher-made questionnaire in Likert scale.
Results: The Result of this study led to the development of a conceptual model included, educational factors,
human factors, technical factors and support factors and four stages of preparation, design, implementation and
evaluation. Also, two prescription models with their sub-components were developed in order to educational
usage of mobile phone technology by the blinds. These models have been developed with a blended approach
and the strengths of different models and mobile learning environments have been used. Also, the results
indicated the validity of the model by experts. As a result, model can be used to educate blind students through
mobile phone. Special educational guidelines for blind students at each stage of the model can be a good guide
for designers, educators, and special education teachers.

Keywords: Instructional Design Model, Mobile Learning Environment, Teaching Blind Students, Mobile
Phone, visual impaired students.
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