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Abstract 
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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: kabiriakbar98@yahoo.com 

How to Cite: Zareii Zavaraki, I., Kabiri, A A., Ghaedi, Y., Delavar, A., Nili, M R.,  

(2021). Design and Validation of an Educational Model for the Application of 

Technology in Philosophy Program for Children for Talented Students, Journal of 

Psychology of Exceptional Individuals, 11(41), 1-45. 

https://www.orcid.org/0000-0003-3584-4118
mailto:kabiriakbar98@yahoo.com
10.22054/JPE.2021.58123.2272
https://www.orcid.org/0000-0001-5922-3119
https://www.orcid.org/0000-0002-1951-883


 4111 بهار | 14شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 2

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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 یفناور یریکارگ به منظور به یمدل آموزش یابیو اعتبار  یطراح

 دانش آموزان بااستعداد یکودکان برا یدر برنامه فلسفه برا

 

   یزوارک یزارع لیاسماع
 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش یاستاد گروه تکنولوژ

 .رانیتهران، ا
  

 

   یریاکبر کب یعل
دانشگاه عالمه  ،یآموزش یرشته تکنولوژ یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یطباطبائ
  

 

   یقائد ییحی
تهران،  ،یگروه فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزم اریدانش

 .رانیا
 

  دالور  یعل
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یریگ اندازهاستاد گروه سنجش و 

 .رانیا
 

   یاحمدآباد یلیمحمد رضا ن
 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش یگروه تکنولوژ اریدانش

 .رانیتهران، ا

 چکیده
کارگیری فناوری در برنامه فلسفه  ها و چارچوب مدل آموزشی برای به هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

کودکان برای دانش آموزان بااستعداد و اعتبار یابی درونی آن بود. روش پژوهش آمیخته از نوع برای 
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 

های تکنولوژی  تخصصان استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصین مرتبط با موضوع در رشتهم
اسناد و منابع مکتوب و ، وپرورش کودکان استثنائی و فلسفه آموزش وپرورش آموزش، آموزشی

 صورت ها در هر دو گروه به های مذکور بودند. نمونه الکترونیکی و در بخش کمی نیز متخصصین رشته
تن از متخصصین و کارشناسان و در بخش کمی  13هدفمند انتخاب شدند که در بخش کیفی برای مصاحبه 

ها در بخش کیفی با  آوری داده ها و مؤسسات مختلف کشور بودند. جمع نفر از متخصصین در دانشگاه 13
تفاده از پرسشنامه محقق استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوا از اسناد و در بخش کمی با اس
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زیر  13طبقه اصلی به دست آمد. همچنین  7، شده ساخته صورت گرفت. بر اساس تحلیل محتوای انجام
ها و زیر  مؤلفه، های اصلی استخراج گردید. پس از تحلیل محتوا و استخراج نمودن کدها مؤلفه برای طبقه

شده  بار یابی درونی بر اساس نظر متخصصان نشان دادهها در قالب مدل ارائه شدند. نتایج حاصله از اعت مؤلفه
شده از اعتبار درونی مطلوبی برخوردار است و اثربخشی الزم را برای آموزش  است که مدل آموزشی ارائه

 به دانش آموزان بااستعداد دارد.

   .کودکان، کودکان بااستعداد یفلسفه برا ،یفناور ،یمدل آموزش :ها واژهکلید



 5 |و همکاران  یزوارک یزارع...؛  به منظور  یمدل آموزش یابیو اعتبار  یطراح

 مقدمه
ازپیش از این  و استفاده بیش 3های اطالعات و ارتباطات روزافزون فناوری گسترش

ها سبب شده عصر جدیدی به نام عصر دیجیتال در زندگی بشر آغاز گردد  تکنولوژی

کنند تا نسبت  های دیجیتال به دانش آموزان کمک می (. فناوری2137، 2)چوی و همکاران

صورت فردی و گروهی  استفاده از ابزارهای فناوری بهبه دنیای اطراف خودآگاه باشند و با 

های خود را برای  دهی اطالعات پرداخته و از این طریق توانمندی آوری و سازمان به جمع

(. امروزه 2133، 1های گروهی و یادگیری الکترونیکی بهبود بخشند )کندروز انجام فعالیت

شغول هستند و از روابط و مناسبات ای م های اجتماعی شبکه بسیاری از جوانان به فعالیت

های اجتماعی مجازی  برند و فعالیت در شبکه اینترنتی برای ساختن زندگی خویش بهره می

 (.3137بیشتر ابعاد زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است )طوفانی نژاد، 

ای است که در پی برآوردن  شده ویژه ریزی آموزش ویژه به معنای آموزش برنامه

زهای غیرمعمول دانش آموزان با نیازهای ویژه است. برای نیل به این مهم ممکن است نیا

ای باشد. کشف استعداد دانش  نیاز به مواد، فنون تدریس، تجهیزات و تسهیالت ویژه

ترین اهداف آموزش ویژه  ها یکی از مهم گذاری روی آن آموزان با نیازهای ویژه و سرمایه

(. اصطالح استثنائی، به افرادی 3131نقل از زارعی زوارکی، ، به 4است )هاالن و کافمن

ها )جسمی، ذهنی و رفتاری( از حد متوسط، از طریق  شود که تفاوت آن گفته می

شود. دانش آموزان استثنائی در  های مختلف، مشاهده اطرافیان و معلم تأیید می آزمون

باشند.  آموزش ویژه می فردی که دارند نیازمند های منحصربه مدارس بر اساس ویژگی

آموزش ویژه تسهیالت و امکاناتی متناسب با نیازهای ویژه این دانش آموزان از قبیل: 

های ارزشیابی، سازمان، منابع و خدمات  اهداف و برنامه درسی، روش آموزش، شیوه

 (.2132، 5آورد )میچالس و درموت درمانی فراهم می
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نش آموزان بااستعداد نسبت به همتایان خود به معنی قابلیت باال است و دا 3تیزهوشی

مندند و به سبب همین سازش یافتگی در فرایند تحصیل به  از سازش یافتگی باالتری بهره

(. دانش آموزان بااستعداد 2121، 2و همکاران هورنسترایابند ) های بسیاری دست می موفقیت

آیند. دانش آموزان  یحساب م ترین منابع ملی برای هر کشوری به )تیزهوش( از عظیم

باشند. این افراد از  مند می ای برای دستیابی به اهداف و موفقیت بهره بااستعداد از توان بالقوه

ترین منابع علمی جهت حل مسائل در بسیاری از امور هستند )خانزاده و همکاران،  مهم

، موفقیت های فکری های باالیی در زمینه (. دانش آموزان بااستعداد از توانایی3135

 (.2135، 1تحصیلی، توانمندی علمی و پذیرش اجتماعی برخوردارند )کاسیر و همکاران

هایی که با دیگر همساالن خوددارند در طیف دانش  دانش آموزان بااستعداد با توجه تفاوت

نظر از بحث تفکیک و  گیرند. این دانش آموزان صرف آموزان با نیازهای ویژه قرار می

های خود محروم هستند. روشن  ابتدایی از آموزش ویژه متناسب با ویژگیتلفیق در مقطع 

الشعاع  است که نیازهای آموزشی و پرورشی این گروه از دانش آموزان معموالً تحت

های و عناصر آموزشی و  گیرد. اساساً در نظام تلفیق، همه مؤلفه های عمومی قرار می برنامه

شده  بندی و طراحی می کودکان و نوجوانان شکلپرورشی بر پایه توجه به نیازهای عمو

آموزی به هر علتی در اولویت نیست؛ بنابراین، مسائل  است و توجه به نیازهای اقلیت دانش

طور  مربوط به تراکم جمعیت و غلبه دانش آموزان متوسط ازلحاظ هوش در کالس، به

طور طبیعی  لذا به سازد. طبیعی اولویت توجه به نیازهای جمعیت متوسط را برجسته می

گیرد. این در حالی  توجهی یا غفلت قرار می نیازهای اقلیت بااستعداد در کالس مورد کم

سالگی است )کاظمی  های حساس رشد هوش و استعداد متعلق به زیر یازده است که سال

های آموزشی برای دانش آموزان بااستعداد در چارچوب برنامه  (. تالش3131حقیقی، 

، معموالً اثرات درخشانی نداشته و معلمان در موجهه با نیازهای دانش آموزان عادی مدارس

های  دیگر، خدمات کالس عبارت بااستعداد تنها قادرند اصالحات اندکی انجام دهند. به
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های رسمی ویژه تیزهوشان دارد،  عادی برای دانش آموزان بااستعداد در مدارسی که برنامه

برنامه رسمی در این حوزه ندارند )آرچامبالت و  هایی است که نزدیک به کالس

 .(3131، به نقل از کاظمی حقیقی، 3همکاران

ترین معیارهای توسعه  میزان توجه به دانش آموزان با نیازهای ویژه یکی از مهم

های تحصیلی  های متعدد پایه وضوح در هدف وپرورش کشورها است. این مهم به آموزش

مشاهده است. برای مثال به توسعه  ستثنائی کشور نیز قابلوپرورش ا سند توسعه آموزش

ها و  های دیجیتال جهت افزایش توانمندی گیری از فناوری های الزم جهت بهره مهارت

شده است )سازمان  های مختلف تحصیلی اشاره کارگیری ابزار کمکی در دوره های به شیوه

های دانش  جه به ویژگی(. عدم شناخت و تو3113وپرورش استثنائی کشور،  آموزش

آموزان بااستعداد از طرف والدین و معلمان و همچنین کمبود امکانات در فراهم ساختن 

ها، مانعی برای شکوفایی استعداد و  های آن هایی برای شکوفاسازی قابلیت فرصت

(. با توجه به نیازهای ویژه دانش 3113های آنان است )روشن و همکاران،  توانمندی

سازی آموزش این  منظور غنی ستعداد مقطع ابتدایی، استفاده از آموزش ویژه بهآموزان باا

 شود، امری ضروری است. جانبه آنان می دانش آموزان که موجب رشد و شکوفایی همه

منظور رشد و شکوفایی  هایی است که به یکی از برنامه 2برنامه فلسفه برای کودکان

شده است. لیپمن معتقد  طراحی 1سط لیمپنهای فکری کودکان تو انواع تفکر و مهارت

های تفکر در  است که فلسفه برای کودکان اقدامی آموزشی است که به رشد مهارت

ای برای پرورش تفکر اخالقی، تفکر انتقادی و  منزله شیوه پردازد و از فلسفه به کودکان می

ش فلسفه به برد. لیپمن و همکارانش معتقدند که منظور از آموز تفکر خالق بهره می

(. فلسفه برای کودکان تأکید 3133کودکان آموختن روش تفکر فلسفی است )نادری، 

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 
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( ایجاد 3ترین فواید آموزش فلسفه عبارت است از: . برخی از شاخصقاعده مستثنا نیستند

( اعتقاد 1مندی به درس و معلم،  ( عالقه2نفس در کودک،  خودباوری و باال بردن اعتمادبه

( بروز استعدادهای پنهان و شکوفایی 4ها و ایجاد انگیزه برای یادگیری،  به مفید بودن درس

( قدرت نقادی و 7( قدرت مقابله با مشکالت، 3ها،  ته( درک و یادگیری بهتر آموخ5آن، 

( عادت به تفکر فردی و 3( کشف کمبودهای معنوی کودک، 1پرورش خالقیت، 

( استفاده از 32( ایجاد رقابت سالم و دوستانه، 33( تقویت روحیه همکاری، 31گروهی، 

در زندگی آینده، پذیری  ( داشتن انعطاف34پذیری،  ( ایجاد مسئولیت31باورهای دیگران، 

( ارتقای سطح داوری در کودک از 33( مقابله با شست و شوی مغزی و تبلیغات سوء، 35

( ایجاد روحیه خود تصحیح گیری در کودکان و 37ها و معیارها،  طریق استفاده از مالک

(. 3131( باال بردن سطح توجه کودک به باورها و آرای افراد جامعه )رستمی، 31

ری اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان را بر رشد تفکرهای خالق، های بسیا پژوهش

های فکری دانش آموزان ابتدایی موردبررسی قرار داده و نتایج را مثبت  انتقادی و مهارت

فروزان فر،  3135، جغتایی، 3135، قائدی، 3135، کریمی، 3113اند )ناجی،  ارزیابی کرده

طور مکرر به  (. در اسناد باالدستی به2135، 2ن، ایسینک و همکارا2131، 3، باروو3135

های دیجیتال در آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تأکید شده است.  استفاده از فناوری

های  صراحت در مورداستفاده از فناوری ساله کشور به برای مثال در برنامه پنجم پنج

ت آموزشی و تسهیل فرایندهای منظور تحقق عدال اطالعات و ارتباطات در همه فرایندها به

صورت الکترونیکی تأکید  های آموزشی و دروس مقاطع تحصیلی به موجود و ارائه برنامه

های  (. فناوری3137شده است )معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به نقل از طوفانی نژاد، 

 منظور پوشش نیازهای ویژه دیجیتال یکی از ابزارهایی است که آموزش ویژه از آن به

هایی ازجمله: انگیزه  های دارای ظرفیت و ویژگی کند. این فناوری دانش آموزان استفاده می

بخشی، بهبود قابلیت دسترسی، افزایش انتظارات و پیشرفت، تسهیل سازی تمایز گذاری، 

توانند موجب اجرای باکیفیت  باشند که می ها، تسهیل سنجش و ... می سازی جایگزین فراهم
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(. با ورود 3131یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه گردند )والیتی،  فرایند آموزش و

های اطالعات و ارتباطات در آموزش افراد با نیازهای ویژه در تمام مقاطع تحصیلی  فناوری

توسعه آغازشده است. این تغییر و تحوالت با ورود  تغییرات شگرفی در کشورهای درحال

لی اطالعات و ارتباطات، مضاعف شده و فرایند آموزش، المل عنوان شبکه بین اینترنت به

(. همگام 3131تدریس و یادگیری را تحت تأثیر قرار داده است )زارعی زوارکی و مرادی 

های دیجیتال در آموزش ویژه، مسئوالن آموزشی نیز همواره در  با رشد روزافزون فناوری

اند تا از این طریق از  ژه بودهها و رسانه در آموزش وی تر کردن نقش فناوری پی پررنگ

وپرورش  وپرورش بکاهند، به همین منظور اراده و آمادگی نظام آموزش های آموزش هزینه

های اطالعات  ها و نهادهای اجتماعی در عصر جدید فناوری برای همراهی با دیگر سازمان

رسد  یمنظور رشد و پرورش افراد در این عصر، امری ضروری به نظر م و ارتباطات به

 (.3133)زارعی زوارکی، 

های فناوری اطالعات و ارتباطات از قبیل: جذابیت بخشی به برنامه  با توجه به ویژگی

آموزشی، امکان تعامل سطح باال بین افراد و محتوا، امکان تعامل مستقیم فراگیر با محتوا و 

ط فراگیر، وجوی مواد یادگیری توس مواد یادگیری، امکان بازخورد سریع، امکان جست

 3توجه )ویوالنت گرایی، ایجاد انگیزه و جلب کنترل برنامه توسط دانشجو، سادگی، واقعیت

سازی برنامه فلسفه  منظور غنی ها به های این فناوری توان از ظرفیت (، می2135، 2و وزتی

های تفکر انتقادی آنان که نیازمند  برای کودکان باهدف رشد و پرورش مهارت

باشند،  متناسب با نیازهای ویژه خود در مقایسه بادانش آموزان عادی می های ویژه آموزش

، هدایتی و 3135، دستجردی و یوسفی همدانی، 3134زاده و اهلل کرمی،  بهره برد )اسماعیل

فروشان و  ، دست3137، کشتکاری و قدمیاری، 3137، محمدی و بالغت، 3133کوشا، 

 (.2135، ایسینک و همکاران، 2111 ،4و تانتال 1، آدام3137تقی زاده قوام، 
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با توجه به مشکالت دانش آموزان بااستعداد مقطع ابتدایی در کالس درس به دلیل 

جانبه  منظور رشد و پرورش همه های ویژه متناسب بااستعدادهای این افراد به نبود برنامه

ویژه برای  سو و توجه و تأکید اسناد باالدستی بر استفاده از آموزش نیازهایشان از یک

های دیجیتال در  گیری از فناوری دانش آموزان با نیازهای ویژه و همچنین تأکید بر بهره

سازی فرایندهای موجود و تهیه، تولید  منظور تحقق عدالت آموزشی و آسان همه فرایندها به

های آموزشی از سوی دیگر، این پژوهش در پی ارائه مدل آموزشی است که  و ارائه برنامه

های تفکر انتقادی دانش آموزان بااستعداد دوره دوم ابتدایی  رشد و پرورش مهارت سبب

 های زیر است: شود. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش

کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای  های اصلی مدل آموزشی برای به مؤلفه-3

 اند؟ کودکان کدم

در برنامه فلسفه برای کودکان از اعتبار  کارگیری فناوری آیا مدل آموزشی برای به-2

 درونی برخوردار است؟

 روش پژوهش

مورداستفاده قرار گرفت. با توجه  3برای نیل به اهداف پژوهش حاضر روش تحقیق آمیخته

، 1، اکتشافی2های پژوهش آمیخته )تبیینی های پژوهش از میان طرح به اهداف و ویژگی

اکتشافی متوالی استفاده کردیم. درروش پژوهش (، از طرح 5و مثلث سازی 4تودرتو

کند و برای  اکتشافی متوالی نتایج مرحله اول )کیفی( به رشد و گسترش پژوهش کمک می

که پژوهشگر در پی توسعه و گسترش  مرحله دوم )کمی( نقش اطالع دهنده دارد. مادامی

که  هد بود. با توجه به ایننظریه، آزمایش یا بررسی ابزار باشد استفاده از این طرح مفید خوا

های کیفی است )دالور و  داده شود، تأکید بیشتر بر روی صورت کیفی آغاز می طرح به
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آید، سپس  (. الگو یا چارچوب تحقیق از طریق روش کیفی به دست می3134کوشکی، 

شود. روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی در بخش  اعتبار یابی آن با روش کمی انجام می

که تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرایی از مبانی  نحوی کیفی استفاده گردید به پژوهش

های دیجیتال انجام شد، سپس الگوی  نظری فلسفه برای کودکان با استفاده از فناوری

آمده ترسیم شد. برای اصالحات الگو از نظرات متخصصان  دست موردنظر بر اساس نتایج به

ها اصالحات  ویژه استفاده شد و با توجه به نظرات آن حوزه فنّاوری آموزشی و آموزش

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 

ه پژوهش شامل اعضای هیات علمی فرایند پژوهش استفاده شود. در بخش کیفی جامع

وپرورش کودکان استثنائی، فنّاوری آموزشی، معلمان  های آموزش متخصص در رشته

تیزهوشان، کارشناسان آموزش ویژه، دانش آموزان بااستعداد و والدین دانش آموزان 

های  بااستعداد و در بخش کمی متخصصان موضوع که شامل اساتید و دانشجویان رشته

گیری  رورش کودکان استثنایی و تکنولوژی آموزشی بودند. همچنین از نمونهوپ آموزش

های هدفمند  هدفمند در بخش کیفی استفاده شد. بر اساس اطالعات پژوهشگر نمونه

(. 2131، 3ها تا اشباع نظری ادامه پیدا خواهند کرد )ترمبالی شوند و این انتخاب انتخاب می

هایی است که در مورد موضوع  پی برگزیدن نمونهگیری هدفمند در  پژوهشگر در نمونه

گیری  (. با استفاده از روش هدفمند برای نمونه3133آگاهی و دانش باالیی دارند )دالور، 

وپرورش کودکان استثنایی و تکنولوژی  های آموزش کارشناسان و متخصصان رشته

ی گردآوری آموزشی، معلمان و والدین دانش آموزان بااستعداد انتخاب شدند. برا

منظور یافتن مقاالت مرتبط به تفکیک فارسی و انگلیسی، عناوین و  های کیفی، به داده

 2مند و در گوگل اسکالر وجوی نظام ها جست کلمات کلیدی انتخاب شدند پایگاه داده

برای تکمیل کار انجام شد. الزم به ذکر است عالوه بر این پژوهشگران به گردآوری اسناد 

تا  2111دستی در خصوص موضوع پرداختند زمان انتخاب مقاالت از  ایینباالدستی و پ
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بود. در جستجو و بررسی منابع مکتوب پژوهشگران باید تا آنجا ادامه دهند که منبع  2121

(. پژوهشگران در طی فرایند 3133مکتوب جدیدی یافت نشود )هوشمند جا و همکاران، 

ه چرخه تحلیل محتوای کیفی وارد کردند. در مطالعه منابع، کلمات و جمالت کلیدی را ب

، علم نت و جهاد دانشگاهی جهت 1، نورمگز2، ایران داک3های داده مگ ایران پایگاه

وجوی  وجو صورت گرفت. عالوه بر این جست مشخص کردن تحقیقات فارسی جست

منظور انجام جستجو از ترکیب  دستی در گوگل اسکار توسط پژوهشگران انجام شد. به

های دیجیتال  مات کلیدی و مهم در ارتباط با آموزش، دانش آموزان بااستعداد و فناوریکل

، 4های داده ساینس دایرکت انجام شد. برای مشخص کردن مقاالت انگلیسی، در پایگاه

مند انجام شد.  وجوی نظام جست 3و اسکوپوس 1، اریک7، پروکوئست3، وب ساینس5وایلی

وجوی دستی در  مند به انجام جست وجوی نظام از جست پژوهشگران برای تکمیل کار پس

گوگل اسکار نیز پرداختند. از ترکیب کلمات کلیدی مرتبط با آموزش، دانش آموزان 

های داده انگلیسی جستجو به عمل آمد. برای  های دیجیتال در پایگاه بااستعداد و فناوری

جز محدودیت  بود. به 2121تا  2111انتخاب دقیق مقاالت، محدودیت سال انتشار بین 

های دیگری مانند نوع پژوهش، انتشارات و مکان پژوهش اعمال نشد.  زمانی محدودیت

های کارشناسی ارشد،  نامه های علمی داوری شده، پایان همچنین تمام مقاالت فصلنامه

ها شامل نتایج پژوهش شد اما از فصول کتاب، مجالت  های دکتری و کنفرانس رساله

نظر شد. پس از انتخاب نمونه پژوهش که جزئیات  ها صرف ها و گزارش قالهعمومی، سرم

ها انجام شدند.  شده است، به روش نیمه ساختارمند مصاحبه ( نمایش داده1آن در جدول )

ای که باید پوشش داد  در مصاحبه نیمه ساختاریافته، سؤاالت پژوهش با تمرکز بر حوزه
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شود. در مصاحبه نیمه  ی قرارگرفته شود گنجانده میشود و مسیرهایی که باید مورد پیگیر

شونده دیگر متفاوت است  شونده با مصاحبه های هر مصاحبه ساختاریافته روند پرسیدن سؤال

شود )هومن،  گر می چراکه پاسخ هر فرد مبنایی برای پرسیدن سؤال بعدی توسط مصاحبه

3131.) 

توسط پژوهشگران، تصاویر مدل شده  بخشی به مدل طراحی منظور تکمیل و کیفیت به

شده همراه با توضیحات عناصر آن برای متخصصان در حوزه آموزش ویژه،  ترسیم

وپرورش کودکان استثنائی ارسال و بر اساس نظرات  تکنولوژی آموزشی و آموزش

منظور بررسی اعتبار درونی  تخصصی آنان اصالحات الزم در مدل اعمال شد و بعدازآن به

تن از  13ای در مقیاس لیکرت طراحی و پس از تعیین نمونه، در اختیار  مدل، پرسشنامه

ها از پرسشنامه  متخصصان قرار داده شد. در بخش کمی پژوهش برای گردآوری داده

سؤالی در مقیاس لیکرت  3استفاده شد. بر اساسی سؤاالت تحقیق و عناصر مدل پرسشنامه 

شده قرار داده شد.  یار نمونه آماری مشخصبرای اعتبار سنجی درونی مدل تدوین و در اخت

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 

 /. به دست آمد. در بخش کیفی پژوهش فرایند تحلیل داده در جریان33کرون باخ پایایی 

ها  آوری داده ها توسط محققان انجام شد. افزون بر این در جریان جمع آوری داده جمع

هایی را در  ها انجام شد تا مشخص شود که پژوهشگران چه داده فرایند کدگذاری داده

ای پیوسته جهت اشباع  مرحله بعدی پژوهش باید گردآوری نمایند. با رویکرد مقایسه

ها و همچنین مشخص کردن  ها با مقوله ها و واقعه ها با واقعه دهها از طریق مقایسه دا مقوله

(. پس از 3131شود )بازرگان،  های کدگذاری باز فرایند کدگذاری انجام می مقوله

رسد و نهایتاً آخرین گام کدگذاری مربوط  کدگذاری باز نوبت به کدگذاری محوری می

یه سروکار دارد. هدف از انجام شود که معموالً با تکوین نظر به کدگذاری گزینشی می

که خروجی روند  نحوی کدگذاری گزینشی تقویت الگوی کدگذاری محوری است به

گردد  ای درباره موضوع موردمطالعه ارائه می ها به شکل یک مدل، الگو یا نظریه کدگذاری
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(. پژوهشگران در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی استقرایی برای تحلیل 3131)هومن، 

های کیفی استفاده کردند. ابتدا موردها برای تحلیل انتخاب شدند، سپس قطعات  ادهد

ها کد یا برچسبی  معنایی بر مبنای واحد تحلیل مضمون انتخاب شدند و برای هریک از آن

انتخاب کردیم. در ادامه پژوهش کدهایی به یکدیگر شبیه بودند در یک زیر مقوله قرار 

های مشابه به دست آمد.  ی تحقیق از کنار هم گذاشتن زیر مقولههای اصل داده شدند. مقوله

ها و تدوین مقوالت اصلی  ها و زیر مقوله نهایتاً پژوهشگران پس از مرتب کردن مقوله

پژوهش به تدوین مدل موردنظر پرداختند. در این پژوهش از آمار توصیفی )شامل محاسبه 

ین، انحراف معیار و نمودارهای های گرایش مرکزی و پراکندگی نظیر میانگ شاخص

های کمی استفاده شد. همچنین از آزمون  ها( برای تحلیل داده توصیفی مربوط به اماره

ها  وتحلیل داده های تی تک نمونه برای تجزیه ها از آزمون فرضیات با رعایت مفروضه

 مورداستفاده قرار گرفت. SPSSافزار  ها نرم استفاده کردیم. برای تحلیل داده

 ها یافته

 های بخش کیفی: الف. یافته

شده  های انجام ها و منابع پژوهشی و مصاحبه منظور پاسخگویی به سؤال اول تحقیق، کتاب به

توسط محققان موردمطالعه قرار گرفتند و تحلیل و کدگذاری اولیه انجام شد. واحد تحلیل 

بررسی و یک کد به  که یک پاراگراف یا جمله نحوی محتوا در این تحقیق مضمون است به

شکل متنی یا عددی به آن تخصیص داده شد. پس از انجام کدگذاری باز نوبت به 

رسد و در این مرحله همه کدهایی که با یکدیگر ازنظر معنایی  کدگذاری محوری می

کد توسط محققان استخراج شد که  341گردند. نهایتاً تعداد  بندی می شباهت دارند طبقه

مؤلفه اصلی شامل: تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی،  7ها  آنبندی  پس از طبقه

زیر مؤلفه به  13ارزشیابی و تجدیدنظر، بازخورد و بازنگری و مدیریت و هماهنگی و 

تن از متخصصین موردبررسی و اعتبار  1ها توسط  ها و زیر مؤلفه دست آمد. استخراج مؤلفه

ها در تحلیل  ها، ارتباط بین آن ها و زیر مؤلفه فهاولیه آن تأیید شد. پس از استخراج مؤل

 شده است. محتوای کیفی در قالب یک مدل ارائه
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 مدل مفهومی کاربرد فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان. 4شکل 
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 مدل روندی کاربرد فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان. 2شکل 

در این مرحله مواردی از قبیل: فراگیر، معلم، والدین دانش آموزان، هدف، محتوا،  تحلیل:

مورد تحلیل دقیق قرار گرفت که به محیط یادگیری، فناوری، منابع آموزش و یادگیری 

  پردازیم: ها می بررسی آن

اهداف  گروه حامی(،استعداد )دانش آموز با استعداد، معلم با استعداد، والدین دانش آموزان با 

 فناوری و ارزشیابی ،محیط یادگیری راهبرد، محتوای فبک، غائی،

 معلم با استعداد، والدین دانش آموز با استعداد، ،کلی و جزئی اهداف ی یادگیری،هاهینظرتلفیق 
ابزار  ،فناوری محیط یادگیری، تعامل، ،سناریونویسی، راهبرد محتوای قبک و مواد آموزشی،

 احیاصول جهانی طر حضور ارزشیابی و

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

 

گروه حامی(، ) نیوالدسازی سازی معلم با استعداد، آمادهسازی دانش آموز با استعداد، آمادهآماده

 تعامل و مشارکت در برنامه فبک و پشتیبانی پلتفرم گراسپ(،) رساختیزسازی آماده

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

از برنامه فبک(، ارزشیابی تعامل و مشارکت دانش آموزان ) نیوالدارزیابی  ارزیابی معلم با استعداد،

 فناورانه با استعداد در محیط یادگیری

 بازنگری و اصالح

 تحلیل

 طراحی

 تولید

اجرا و 

پشتیبان

 ی

 

ارزشیابی 

 مدیریت و هماهنگی
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های دانش آموزان بااستعداد شامل این موارد است: دارای  ترین ویژگی مهم فراگیر:

های تفکر قضایی و قانون گذارانه هستند که این سبک تفکر موجب به چالش  سبک

(. افزون بر این 3132اران، باشد )عیسی زاده و همک طلبیدن هنجارها و خطرپذیر بودن می

دانش آموزان بااستعداد دارای میزان باالیی از راهبردهای شناختی، خودتنظیمی، خود 

باشند و آنان تسلط خوبی بر محیط دارند )آرامی و  ارزشمندی و انگیزش تحصیلی می

، 2، ابرگریزر و استوگر2135، 3، تورتاب3133، هاشمی و خروطی، 3135همکاران، 

دهد این افراد از سطح مطلوبی از درگیری  ها نشان می مچنین نتایج پژوهش(. ه2135

تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی برخوردارند و اکتساب سریع، 

ها و نظرات متفاوت، نیاز شدید به  نگهداری و کاربرد وسیع اطالعات، عالقه به ایده

عی، قدرت رهبری و یا تمایل به تحریک ذهنی، حس کنجکاوی شدید، قدرت تفکر انتزا

، 3135های این دانش آموزان است. )گلستانی نیا و همکاران،  نظارت از دیگر ویژگی

، موریو و 2137، 4، اسچلتینگا و همکاران2135، 1دوگان 3131عسگری و همکاران، 

شود که طراحان  (؛ بنابراین پیشنهاد می2131، 3و استاجکویج و همکاران 2131، 5همکاران

های فوق را  آموزشی جهت انجام طراحی اثربخش برای دانش آموزان بااستعداد ویژگی

 مدنظر قرار دهند. 

های معلم تیزهوشان شامل: هماهنگ بودن بادانش روز، آشنا  ترین ویژگی مهم معلم:

فرد دانش آموزان بااستعداد، دارا بودن تفکر انتقادی، خالق بودن،  باشخصیت منحصربه

اخالقی، اطالعات تخصصی باال و توانایی پاسخگوی به  باال، خوشقدرت بیان 

های پژوهش  باشد. افزون بر این بر اساس یافته های دانش آموزان بااستعداد می نیازمندی

کنند باید در چند زمینه  محققان معتقدند معلمانی که بادانش آموزان بااستعداد کار می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tortop 

2. Obergriesser & Stoeger 

3. Dogan 

4. Scheltinga 

5. Moreiva 

6. Stajkovic 
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باشخصیت فراگیران، آگاهی از میزان و  اساسی صالحیت کافی داشته باشند: آشنایی

سرعت رشد آنان، توانایی در برقراری ارتباط بادانش آموزان بااستعداد، توانایی استفاده از 

های تدریس فعال و مشارکتی، طراحی تدریس چالش  ها، توانایی استفاده از روش فناوری

های  ه انجام پژوهشهای گروهی و تشویق دانش آموزان بااستعداد ب محور و ایجاد بحث

، 3137، ابوالقاسمی و همکاران، 3113، نیک نشان و همکاران، 3112گروهی )سراج زاده، 

  (.2114، 3مک نیل

دانش آموزان بااستعداد به سبب برخورداری از  آموز بااستعداد: والدین دانش

دانش  های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی، نسبت به های استثنائی خود در حیطه توانایی

دار والدین در  آموزان عادی متفاوت هستند و به گفته پژوهشگران نیازمند حمایت معنی

های  (. یافته3132، نریمانی و همکاران، 2113، 2باشند )گیر و همکاران دوران کودکی می

حاصل از مرور کتب و منابع پژوهشی و مصاحبه با متخصصان در این پژوهش حاکی از آن 

هایی از قبیل: آگاهی نسبت به  آموز بااستعداد باید از ویژگی نشبود که والدین دا

های فرزند بااستعداد، برخورداری از دانش کافی برای پاسخگویی به سؤاالت فرزند  ویژگی

ها و فراهم کردن  های رشد تفکر خالق و انتقادی، آشنا با فناوری بااستعداد، آشنایی با شیوه

آموز  ندان، مشارکت، همکاری و درگیری به همراه دانشمحیط فناورانه برای استفاده فرز

های ویژه این افراد و آمادگی برای همکاری و  بااستعداد برای پیگیری انجام برنامه

جانبه  مشارکت با معلم و مدرسه برخوردار باشند تا بتوانند بستری مناسب جهت رشد همه

  (.2133، 4، کولیز2113 ،1فرزند بااستعداد خود را فراهم سازند )براکن و براون

مند پژوهش حاضر نشان داد که در مرحله تحلیل اهداف برای  نتایج مرور نظام اهداف:

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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ای مورد تحلیل  های واسطه درک اخالقی، رشد روابط فردی و میان فردی و رشد هدف

ها نقطه آغاز طراحی خود را مشخص  اقع شوند تا طراحان آموزشی بر مبنای این یافتهو

  نمایند.

ها و استعدادهای خود  های متناسب با ویژگی حق تمام افراد است که از آموزش محتوا:

های فردی که یکی از اصول آموزشی  مند گردند؛ بنابراین رعایت اصل توجه به تفاوت بهره

های درسی متنوع برای دانش  مواردی است که بر لزوم توجه به برنامه باشد ازجمله می

های  توان از برنامه کند. واضح است که برای تحقق این مهم نمی آموزان بااستعداد تأکید می

درسی و محتوای عادی برای دانش آموزان بااستعداد استفاده کرد. دانش آموزان بااستعداد 

های درسی رضایت کامل ندارند زیرا محتوای  از محتوای تدریس شده در کالس

زعم  (. به3112سازد )مهر محمدی،  مورداستفاده تمام نیازهای این افراد را مرتفع نمی

هایی از قبیل: تکراری نبودن، ارائه چندگانه و  متخصصان این حوزه محتوا باید ویژگی

ای، ارائه  رشته هی میاند متنوع محتوا، کاربردی بودن محتوا، پیچیده کردن محتوا، سازمان

پذیری محتوا، متناسب بودن محتوا با عالیق دانش آموزان  صورت غنی، انعطاف محتوا به

  (.3137، جریحی و همکاران، 3111بااستعداد را داشته باشد )نیک نشان و همکاران، 

 منظور مطالعه توجه به انگیزه دانش آموزان بااستعداد به یادگیری:-راهبردهای یاددهی 

مستقل و کشف مفاهیم به شکل عمیق، فراهم نمودن زمان کافی جهت مطالعه آزاد و 

های موردعالقه دانش آموزان، تأکید بر استدالل و تفکر سطح باال،  پژوهش درباره موضوع

های  بندی های تدریس مشارکتی، گروه تدریس گروهی معلمان و استفاده از روش

ای برخی از اصول مهم  گیری از آموزش زمینه و بهرهپذیر دانش آموزان بااستعداد  انعطاف

، ابولقاسمی و 3133باشند )کلباسی،  یادگیری می –در طراحی راهبردهای یاددهی 

  (.2137، 3، باکار3137همکاران، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bakar 
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های یادگیری، سرعت  دانش آموزان بااستعداد در مواردی از قبیل: سبک فناوری:

یک موضوع، کنترل فرایند یادگیری، میزان  یادگیری، میزان زمان صرف شده برای حل

توان با  استقالل و خودمحوری در فرایند یادگیری بادانش آموزان عادی دارند که می

های دیجیتال در فرایند آموزش موارد  های فناوری استفاده دقیق و علمی از همه ظرفیت

ین افراد را به آنان ذکرشده را موردتوجه قرارداد و آموزش اثربخش و متناسب با نیازهای ا

(. تحلیل مناسب فناوری اثرات مطلوبی بر روی حس 3131ارائه کرد )نقدی و به پژوه، 

راحتی، تعامل سطح باال، انگیزش، مشارکت، درگیری، آسایش روحی کاربر و سهولت 

  (.2113، 3دسترسی به منابع دارد )دروین

ای هستند  داد دارای نیازهای ویژهکه دانش آموزان بااستع با توجه به این محیط یادگیری:

منظور پوشش نیازهای ویژه  باشند. به طبیعتاً نیازمند آموزش ویژه متناسب با نیازهایشان می

جانبه آنان، ضروری است محیط  این افراد و فراهم کردن بستری برای شکوفایی همه

وزان سازی محیط یادگیری دانش آم های غنی سازی شود. یکی از روش یادگیری غنی

 -های دیجیتال در فرایند یاددهی ویژه فناوری ها به بااستعداد استفاده از ظرفیت فناوری

شده با  های آموزشی غنی (. محیط3131باشد. )حسین خانزاده و همکاران،  یادگیری می

توانند  های درس سنتی و منظم می تر و فردی شده تر نسبت به کالس ارائه آموزش متنوع

  (.2131ختن نیازهای ویژه دانش آموزان بااستعداد گردند )تامسون، موجب برآورده سا

دهد که برای مؤلفه ارزشیابی باید میزان و چگونگی  باره نشان می ها دراین یافته ارزشیابی:

ارزیابی معلم، والدین، همتا ارزیابی، فرایند، تعامل، کارپوشه الکترونیکی، ارزیابی 

 مورد تحلیل و بررسی قرارداد.تشخیصی، تکوینی و تراکمی را 

هایی که  پس از اتمام مرحله تحلیل در این پژوهش، طراحی و تدوین آموزش طراحی:

بتواند نیازهای ویژه آموزشی دانش آموزان بااستعداد را مرتفع سازد موردتوجه قرار گرفت. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Druin 
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هایی  هبا توجه به مطالعه کتب، منابع پژوهشی و مصاحبه با اساتید حوزه مربوطه، مؤلف

ها برای پیشبرد  استخراج شدند که شاکله اصلی مؤلفه طراحی را در مدل استفاده از فناوری

های آموزشی اساس هر آموزش  دهند: هدف برنامه فلسفه برای کودکان تشکیل می

های آموزشی  دهند. برای طراحی دوره منظم و مدون ابتدا باید هدف اثربخش را تشکیل می

ها به نتایج موردنظر دست پیدا کرد )امیری و  د تا با استفاده از آنشناسایی و طراحی شون

های تفکر از  ترین اهداف برنامه فلسفه برای کودکان پرورش مهارت (. مهم3131همکاران، 

، 3های )نوریز و اینیز مطابق با دیدگاه قبیل تفکر خالق، تفکر انتقادی و تفکر مراقبتی است.

(، 2114، 5و شارما و هانافین 2113، 4، پائول و الدر3311، 1، لیپمن3315، 2، گالسر3313

شده است. منظور از تفکر  های یادگیری سطح باال معادل تفکر انتقادی در نظر گرفته بازده

های سطح باالی متعامل با توانایی تفکر کردن  انتقادی عبارت است از آن دسته از مهارت

یم بگیرد که چه چیزی را باور داشته باشد یا که تصم صورت منطقی و تأملی ازلحاظ این به

در فرایند آموزش فلسفه برای کودکان برای نیل به اهداف کلی که شامل  انجام دهد.

های جزئی ازجمله:  باشند، هدف های تفکر )خالق، انتقادی و مراقبتی( می پرورش مهارت

ناسی، های اجتماعی، پرورش حس زیباش های شناختی، پرورش مهارت رشد مهارت

های زبانی و  های اخالقی، پرورش ابعاد روانی و عاطفی، رشد مهارت پرورش ارزش

شده است )کنعانی هرندی و  های فرهنگی مشخص آموزشی و پرورش آگاهی زبان

های مناسب آمورشی و تربیتی انجام  ها فعالیت ( که برای دستیابی به آن3137همکاران، 

نش آموزان بااستعداد و نیازهای ویژه آموزشی آنان، های دا با توجه به ویژگی خواهد شد.

تواند به  اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به دلیل تأکید بر تفکر و یادگیری سطح باال می

 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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-ددهیمنظور یا که شامل ابزارهایی است که به :طراحی محتوا و مواد آموزشی

یادگیری از -ای که در فرایند یاددهی گیرند و یا هر وسیله یادگیری مورداستفاده قرار می

واسطه یک  تواند به های آموزشی که می شود. تمام امکانات و پیام آن استفاده می

ها به دانش آموزان بااستعداد انتقال داده شود در این  ریزی محتوایی جهت ارائه پیام برنامه

های دانش آموزان بااستعداد طراحی محتوا و مواد  گیرد. با توجه به ویژگی م میقسمت انجا

رغم پیچیدگی محتوا، قابلیت ارائه چندگانه را داشته و از انعطاف  آموزشی باید علی

هایی از قبیل کتاب الکترونیکی، پاورپوینت،  حداکثری برخوردار باشد. لذا از فناوری

  عیت افزوده و ... باید استفاده شود.ای و واق پویانمایی، چندرسانه

های دانش آموزان و طراحی محیط  با توجه به ویژگی یادگیری:-راهبردهای یاددهی 

 -آموز محور طراحان آموزشی برای استفاده از راه راهبردهای یاددهی یادگیری دانش

پذیر  های انعطاف بندی های تدریس فعال، خالق، مشارکتی، گروه یادگیری به طراحی روش

  بپردازند. سازی تدریس منظور غنی ها به دانش آموزان و تلفیق روش

های تعامل  به طراحی فضاهایی برای ارتباطات انسانی و تعامالت و شیوه طراحی تعامل:

شود. در این طراحی تعامل به شکل معلم بادانش آموز، معلم  دانش آموزان با رایانه گفته می

آموز با معلم  آموز با محتوا، دانش آموز بادانش آموز، دانش دانشبا محتوا، محتوا با محتوا، 

  خواهد بود.

شده  های یاد گرفته منظور ارزیابی دانش، نگرش و مهارت به طراحی ابزار ارزشیابی:

دانش آموزان بااستعداد طراح آموزشی باید ابزارهای مناسب ارزیابی را در این مرحله 

ها در بخش تحلیل، طراح آموزشی باید برای ارزشیابی  طراحی نماید. با توجه به یافته

تشخیصی، تکوینی، پایانی، فرایند، همتا ارزیابی، ارزیابی والدین و شیوه گردآوری 

های الزم را انجام دهد. الزم به ذکر است که طراحان برای  کارپوشه الکترونیکی فعالیت

اسخ و کوتاه پاسخ و برای های بسته پ سنجش دانش و سطوح پایین شناختی باید آزمون
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های باز پاسخ، کارپوشه و تکالیف  ارزیابی سطوح باالی شناختی و یادگیری عمیق آزمون

همچنین در طراحی آموزشی حضور )تدریس،  (.3133واقعی استفاده نمایند )سیف، 

 شود. شناختی و اجتماعی( و طراحی هماهنگ با اصول جهانی طراحی مدنظر قرار داده می

های مهم در فرایند آموزش مرحله تولید است که پس از مرحله  یکی دیگر از مؤلفه تولید:

های محتوا، طرح درس  شود. در این پژوهش برای مرحله تولید زیر مؤلفه طراحی انجام می

و سناریو، فناوری، راهنماها، ابزارهای ارزشیابی و تأکید بر مدیریت بار شناختی استخراج 

گیری از محتواهای متفاوت در  بزارهای یادگیری که به معنای بهرهشدند. توسعه مطالب و ا

شود. افزون بر مطالب تولیدشده در  یادگیری است در این مرحله میسر می -فرایند یاددهی

روز نیز باشند.  آغاز، طراحان آموزشی باید همواره در پی دستیابی به مطالب و منابع به

گیری دانش، مهارت، توانایی، نگرش و دیگر  ندازهمنظور سنجش و ا ابزارهای ارزشیابی به

گیرند. ارزشیابی  شده فراگیران تولید و مورداستفاده قرار می های آموخته صالحیت

های آنالین است. الزم به  دربرگیرنده سؤاالت آزمون و شرکت دانش آموزان در آزمون

امل خاص ذکر است که طراحان آموزشی موارد موردنظر را با در نظر گرفتن عو

های مختلف از انواع موارد، نقاط قوت و ضعف، پیچیدگی و ...( تولید نمایند  )ویژگی

 .(3133)درتاج و همکاران، 

سازی والدین،  سازی معلم، آماده برای این مرحله مواردی از قبیل: آماده اجرا و پشتیبانی:

باید موردتوجه  سازی زیرساخت، تعامل، مشارکت و درگیری سازی فراگیر و آماده آماده

منظور اجرای برنامه فبک برای قسمت آفالین از کتاب داستان چاپی،  قرار بگیرند. به

های آموزشی کوتاه و برای قسمت  و کلیپ 1، پویانمایی2، فناوری واقعیت افزوده3پاورپینت

 و 2، بیگ بلو باتن3، ادب کانتک5، گوگل میت4هایی از قبیل مودل توان از پلتفرم آنالین می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. PowerPoint 

2. Augmented Reality 

3. animation 

4. Model 

5. Google Meet 
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های  های فناوری از سایت آموزشی کیا استفاده کرد که با توجه به بررسی دقیق همه ویژگی

ها و  مذکور و با در نظر گرفتن میزان دانش و آگاهی دانش آموزان پایه ابتدایی از فناوری

ها، در این مطالعه بیگ بلو باتن به دلیل برخورداری از محیط ساده  چگونگی استفاده از آن

های مناسب دیگر  تاپ یا تلفن همراه و ویژگی از به نصب برنامه در لپو عدم نی

های تلفیقی، تسهیل سازی،  کارگیری روش مورداستفاده قرار گرفت. این مرحله شامل به

مشاوره، پشتیبانی فنی و آموزشی، ارزشیابی تکوینی و ارائه بازخورد است. برخالف تصور 

سازی محتوا و مطالب آموزشی در  ه معنی فراهمغالب اجرای آموزش در محیط فناورانه ب

قابل یک پلتفرم نیست بلکه یاد دهنده و گروه پشتیبانی باید در تمام فرایند تدریس و 

های کمک به دانش  ها در قالب کالس درس دانش آموزان را پشتیبانی کنند. این پشتیبانی

ت و درگیری دانش آموزان برای استفاده از محیط فناوری، نظارت بر میزان مشارک

آموزان، تسهیل فرایند یادگیری، ارزیابی دانش آموزان و نظارت بر سنجش همتایان انجام 

 (.3133شود )درتاج و همکاران،  می

های الگوهای طراحی آموزشی  ترین مؤلفه یکی دیگر از مهم ارزشیابی و تجدیدنظر: 

تا در مورد طراحی، تولید و کند  ارزشیابی و تجدیدنظر است که این امکان را فراهم می

های آموزشی اطالعات دقیقی به دست آید  اجرای برنامه و میزان دستیابی به هدف

شود  های جدید آموزشی موجب می های فناوری (. ویژگی2121، 1)تامپسون و همکاران

های متنوع  های مرسوم ارزشیابی در فرایند آموزش و یادگیری، روش که در کنار روش

های فراگیران مورداستفاده قرار گیرد  تر از فعالیت منظور کسب اطالعات دقیق بهدیگری نیز 

(. طراحان آموزشی باید مشخص نمایند که برای اجرای برنامه 2133، 4)لی و همکاران

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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مچنین مصاحبه با متخصصان حوزه آموزش ویژه، فناوری شده و ه تحلیل محتوای انجام

های مختلف ارزشیابی تشخیصی،  آموزشی و فلسفه برای کودکان، الزم است از شیوه

تکوینی، تراکمی )پایانی(، خودارزیابی، همتا ارزیابی، ارزیابی معلم و ارزشیابی تعامل 

جدیدنظر را بررسی اصولی یادگیرندگان در محیط یادگیری استفاده شود. افزون بر این ت

کنند که انجام آن  ها قلمداد می جهت تعیین شایستگی و ارزش یک سری از فعالیت

منظور تکرار مجدد دوره و  ای برای اصالح کل فرایند آموزش به عنوان پایه تواند به می

پایلوت قبل از اجرای دوره بعد صورت پذیرد. طراحان آموزشی باید با بررسی دقیق نتایج 

دهد به تجدیدنظر برخی از  رزشیابی که میزان دستیابی به اهداف موردنظر را نشان میا

 مراحل قبل و تغییر در برنامه و اجرای مجدد آن بپردازند.

ضروری است تمام فرایند آموزش با دقت زیر نظر گرفته شود و  بازخورد و بازنگری:

و پس از اتمام هر مرحله از در صورت نیاز به گروه مربوطه بازخورد مناسب داده شود 

مثال پس از اتمام مرحله طراحی و  عنوان تحلیل تا ارزشیابی، بازنگری الزم صورت پذیرد. به

شده در اختیار اساتید مربوطه قرار داده شود تا طبق نظر  قبل از تولید باید مطالب طراحی

ید و قبل از اجرا ایشان بازنگری موردنیاز انجام شود و همچنین پس از اتمام مرحله تول

 -مجدد باید کار تولیدشده در مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد تا فرایند یاددهی

 یادگیری با بیشترین کیفیت و اثربخشی انجام شود.

نظارت و مدیریت بر عملکرد افرادی که مسئول نیازسنجی،  مدیریت و هماهنگی:

لکترونیکی، مشاوره آموزشی و ریزی، سناریونویسی، طراحی، تولید محتوای ا برنامه

گردد. اثربخشی  باشند موجب بهبود کیفیت فرایند آموزشی و یادگیری می پشتیبانی فنی می

آموزش الکترونیکی و انجام باکیفیت آن مستلزم وجود مدیریت قوی است که مواردی از 

انی را قبیل مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت و هماهنگی منابع انس

 دهد. موردتوجه ویژه قرار می
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 های بخش کمی: ب. یافته

منظور پاسخگویی به سؤال دوم و بررسی اعتبار درونی مدل، تصاویر مدل به همراه  به

های تکنولوژی آموزشی،  دهنده آن در اختیار متخصصین رشته توضیحات عناصر تشکیل

وضوع قرار داده شد و وپرورش و متخصصین مرتبط با م آموزش ویژه، فلسفه آموزش

آمده از این  دست پرسشنامه مربوط به اعتبار یابی درونی توسط ایشان کامل گردید. نتایج به

 مشاهده است. ( قابل3پرسشنامه به همراه تحلیل آماری در جدول )

کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای  های مدل آموزشی برای به . آمار توصیفی ویژگی4جدول 

 کودکان

 میانگین فراوانی سؤال شماره

انحراف 

استاندار

 د

خطای 

استاندارد 

 میانگین

 0.13 0.77 4.25 36 باشند؟ ابعاد مدل پیشنهادی تا چه اندازه کامل می 1

2 
های مدل پیشنهادی تا چه اندازه مرتبط با  مؤلفه

 باشند؟ موضوع پژوهش می
36 4.2 0.80 0.13 

3 
چه اندازه  چینش و عناصر مدل پیشنهادی را تا

 دانید؟ مناسب می
36 4.41 0.69 0.12 

4 
روابط بین این عناصر را تا چه اندازه مناسب 

 دانید؟ می
36 4.13 0.86 0.13 

5 
های مدل پیش رو تا چه اندازه برای آموزش  مؤلفه

 برنامه فبک با کمک فناوری مناسب هستند؟
36 4.12 0.89 0.15 

6 
آموزش برنامه فبک ها تا چه اندازه برای  این مؤلفه

 ها از جامعیت برخوردارند؟ با کمک فناوری
36 4.05 0.88 0.15 

7 
تا چه اندازه استفاده از این مدل را برای طراحان 

 کنید؟ آموزشی پیشنهاد می
36 4.11 0.79 0.13 



 27 |و همکاران  یزوارک یزارع...؛  به منظور  یمدل آموزش یابیو اعتبار  یطراح

 میانگین فراوانی سؤال شماره

انحراف 

استاندار

 د

خطای 

استاندارد 

 میانگین

8 

تواند  تا چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل می

آموزان عنوان یک برنامه غنی ساز برای دانش  به

 بااستعداد به کار گرفته شود؟

36 4.18 0.99 0.17 

9 

تواند  تا چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل می

موجب بهبود تفکر انتقادی در دانش آموزان 

 بااستعداد گردد؟

36 4.22 1.02 0.17 

 
 0.05 0.86 419 324 کل سؤاالت

نظر متخصصان و اساتید مربوطه مشاهده است، میانگین  ( قابل3گونه که در جدول ) همان

های در ارتباط به موضوع  شده در همه پرسش جهت ارزیابی اعتبار درونی مدل طراحی

است که معرف مثبت بودن ارزیابی متخصصان و اساتید در همه  4043تا  4015پژوهش بین 

از  های متخصصان به هر یک ابعاد مدل است. برای پاسخ به این سؤال که آیا میانگین پاسخ

ها به شکل معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سؤال است یا خیر، آزمون تی  سؤال

 مشاهده است. قابل 2ای مورداستفاده قرار گرفت که نتایج آن در جدول  تک نمونه

ای جهت ارزیابی اعتبار یابی درونی مدل آموزشی برنامه  (. نتایج آزمون تی تک نمونه2جدول )

 کان با کمک فناوری برای دانش آموزان بااستعدادفلسفه برای کود

 درجه آزادی t تفاوت میانگین میانگین شماره سؤال
 درصد 99فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

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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 درجه آزادی t تفاوت میانگین میانگین شماره سؤال
 درصد 99فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

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 

 1.31 1.07 323 24.91 1.19 4.19 کل

مشاهده  آماری آن قابلهای پرسشنامه و تحلیل  آمده از پاسخ دست ( نتایج به2در جدول )

( است 1ها باالتر از میانگین فرضی ) است و نتایج حاکی است که میانگین هر یک از سؤال

( در همه 15( و درجه آزادی )1ای با فرض میانگین ) و همچنین مقدار تی تک نمونه

دهنده  ( بوده، است و این نشان714/2% باالتر از تی جدول که )33ها با احتمال  سؤال

های همه  (. افزون بر این با بررسی پاسخp< 13/1دار بودن تفاوت میانگین است ) یمعن

( بوده است 1نیز باالتر از میانگین فرضی ) 4/33آمده  دست پاسخ( میانگین به 124سؤاالت )

باالتر از تی  33( با احتمال %33/24آمده ) دست ای به و با توجه به مقدار تی تک نمونه

 13/1( است لذا این تفاوت میانگین نیز معنی است )51/2) 121ی جدول با درجه آزاد

>p.) 

 گیری بحث و نتیجه

کارگیری فناوری در  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی برای به

برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد بود. ابتدا از طریق مرور کتب، 

مصاحبه با متخصصین با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی منابع پژوهشی و 

منظور اعتبار یابی مدل،  های مدل مشخص و مدل موردنظر طراحی شد. سپس به مؤلفه

ای طراحی و در اختیار متخصصین قرار داده شد و توسط آنان تکمیل شد. نتایج  پرسشنامه

منظور استفاده  شده به است که مدل ارائه آمده از اعتبار درونی این مدل حاکی از آن دست به
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از فناوری در پیشبرد برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد از کارایی 

( 3های زیر مطرح شدند: های پژوهش سؤال مطلوبی برخوردار است. بر اساس هدف

رای کودکان کارگیری فناوری در برنامه فلسفه ب های اصلی مدل آموزشی برای به مؤلفه

کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان از  ( آیا مدل آموزشی برای به2اند؟ کدم

 اعتبار درونی برخوردار است؟

کارگیری  های اصلی مدل آموزشی برای به سؤال اول پژوهش: مؤلفه

 اند؟ فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان کدم

لیل، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی، شده هفت مؤلفه تح بر اساس تحلیل انجام

ارزشیابی و تجدیدنظر، بازخورد و بازنگری و مدیریت و هماهنگی استخراج گردید. 

های اصلی توسط محققان استخراج شد. پس از تحلیل  زیر مؤلفه برای طبقه 13همچنین 

ندی ارائه ها در قالب دو مدل مفهومی و رو ها و زیر مؤلفه محتوا و استخراج کدها، مؤلفه

تحلیل، طراحی، تولید، های اصلی مدل آموزشی موردنظر به شرح زیر است:  شدند. مؤلفه

 اجرا و پشتیبانی، ارزشیابی و تجدیدنظر، بازخورد و بازنگری و مدیریت و هماهنگی.

مند آموزش تحلیل است. طراحان  های طراحی نظام ترین گام یکی از مهم تحلیل: 

کنند. تحلیل به بررسی  ها فرایند طراحی را آغاز می گوناگون تحلیلآموزشی با انجام انواع 

دانند و آنچه باید بدانند جهت نیل به اهداف آموزشی  و تفاوت آنچه فراگیران می

های فراگیر، معلم، والدین  (. در مرحله تحلیل زیر مؤلفه2135، 3پردازد )روبیدز می

د، محیط یادگیری، فناوری، ارزشیابی، آموز بااستعداد، هدف غایی، محتوا، راهبر دانش

طراحی آموزشی  طراحی: حضور و طراحی جهانی موردبررسی دقیق قرار گرفتند.

( که به شکل 2133، 2شود )جونگ و همکاران ترین جنبه فرایند کل تولید محسوب می مهم

اعتماد  های آموزشی و کارآموزی به روش قابل فرایندی منظم برای توسعه برنامه

(. در مرحله طراحی 3135، به نقل از رضایی، 1گیرد )لیزر و دمپسی ستفاده قرار میموردا
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های اهداف )کلی و جزئی(، معلم، والدین، محتوا و مواد آموزشی،  زیر مؤلفه

سناریونویسی، راهبرد، تعامل، محیط یادگیری، فناوری و ابزار ارزشیابی موردتوجه 

از پرداختن به طراحی و سناریونویسی مطالب  طراحان آموزشی پس تولید: قرارگرفته شد.

های تولید محتوای الکترونیکی،  دهند. در این مرحله زیر مؤلفه را به واحد تولید ارائه می

اجرا و  فناوری، ابزار ارزشیابی و تأکید بر مدیریت بار شناختی مورد تأکید و توجه است.

ها در اجرای برنامه  فاده از فناوریپس از طراحی و تولید مدل آموزشی برای استپشتیبانی: 

منظور اجرای برنامه آموزشی است  های الزم به فبک، اکنون مرحله فراهم آوردن پشتیبانی

سازی فراگیر،  سازی معلم، آماده های آماده (. در مرحله اجرا زیر مؤلفه3137)مرادی، 

ی موردتوجه و سازی زیرساخت، تعامل و مشارکت و پشتیبان سازی والدین، آماده آماده

های  ترین مؤلفه یکی دیگر از مهم ارزشیابی و تجدیدنظر:بررسی دقیق قرارگرفته. 

کند تا  الگوهای طراحی آموزشی ارزشیابی و تجدیدنظر است که این امکان را فراهم می

های آموزشی اطالعات  در مورد طراحی، تولید و اجرای برنامه و میزان دستیابی به هدف

های ارزشیابی  (. در این مرحله زیر مؤلفه2121، 3ید )تامپسون و همکاراندقیقی به دست آ

تشخیصی، تکوینی، تراکمی )پایانی(، خودارزیابی، همتا ارزیابی، ارزیابی معلم، ارزیابی 

والدین و ارزیابی از تعامل دانش آموزان بااستعداد در محیط یادگیری موردبررسی قرار 

ی فرایند انجام کار از مرحله تحلیل تا مرحله در ط بازخورد و بازنگری: گرفت.

ای  ارزشیابی و تجدیدنظر بازخورد و بازنگری از کیفیت و کمیت کار از اهمیت ویژه

برخوردار است. طراح آموزشی پس از هر مرحله و قبل از شروع مرحله بعد باید با عنایت 

نمایند و در صورت نیاز  شده اطمینان حاصل به نظر متخصصان و اساتید از کیفیت کار انجام

مدیران باید در مورد چگونگی  مدیریت و هماهنگی:اصالحات الزم را انجام دهند. 

گیری از آموزش الکترونیکی بدون  استفاده از آموزش الکترونیکی هشیار باشند، بهره

مدیریت صحیح موجب باال بردن هزینه، محصوالت یادگیری ناهماهنگ و نهایتاً عدم 

دسترسی به اهداف موردنظر است و همچنین راهبردهای یادگیری الکترونیکی نیازمند 
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های مقدماتی، سرمایه مناسب، زمان مناسب، زیرساخت مناسب است  وتحلیل تجزیه انجام

(. 3111افتد )قائنی و عبد حق،  که همه در صورت وجود یک مدیریت دقیق اتفاق می

ای در  کننده مدیریت زمان، هزینه و منابع انسانی در فرایند طراحی آموزشی نقش تعیین

دارند. لذا ضروری است که مقوله مدیریت و هماهنگی  شده میزان اثربخش بودن برنامه تهیه

 ازپیش در فرایند طراحی آموزشی موردتوجه قرار گیرد. بیش

کارگیری فناوری در برنامه فلسفه  سؤال دوم: آیا مدل آموزشی برای به

 برای کودکان از اعتبار درونی برخوردار است؟

مراحلی که برای انجام یک کننده فرایند انجام یک وظیفه هستند.  ها توصیف مدل

وظیفه در طراحی آموزشی باید انجام شود عموماً بر اساس دانشی است که مرتبط با تولید و 

آمیز است که این دانش یا بر اساس تجربه است یا بر اساس  توسعه یک فراورده موفقیت

درونی  (. لذا برای بررسی اعتبار3137های مرتبط دیگر است )طوفانی نژاد،  نظریه و مدل

ابعاد مدل پیشنهادی تا چه اندازه کامل  -3این مدل از سؤاالت زیر استفاده شد: 

 -1باشند؟ های مدل پیشنهادی تا چه اندازه مرتبط با موضوع پژوهش می مؤلفه -2باشند؟ می

روابط بین این عناصر را  -4دانید؟ چینش و عناصر مدل پیشنهادی را تا چه اندازه مناسب می

های مدل پیش رو تا چه اندازه برای آموزش برنامه  مؤلفه -5دانید؟ ه مناسب میتا چه انداز

ها تا چه اندازه برای آموزش برنامه  این مؤلفه -3ها مناسب هستند؟ فبک با کمک فناوری

شما تا چه اندازه استفاده از این مدل  -7ها از جامعیت برخوردارند؟ فبک با کمک فناوری

تا چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل -1کنید؟ یشنهاد میرا برای طراحان آموزشی پ

تا  -3عنوان یک برنامه غنی ساز برای دانش آموزان بااستعداد به کار گرفته شود؟ تواند به می

تواند موجب بهبود تفکر انتقادی در دانش آموزان  چه اندازه آموزش مبتنی بر این مدل می

 13سؤاالت فوق، پرسشنامه مربوطه را در اختیار  منظور پاسخگویی به بااستعداد گردد؟ به

وپرورش  وپرورش، آموزش های تکنولوژی آموزشی، فلسفه آموزش نفر از متخصصان رشته

آوری اطالعات  کودکان استثنایی و معلمین دانش آموزان بااستعداد قراردادیم. پس از جمع

ای  تایج آزمون تی تک نمونهای استفاده شد. ن ها از آزمون تی تک نمونه برای تحلیل داده
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داری باالتر از  طور معنی درصد اطمینان به 33سؤال در سطح  3حاکی از آن بود میانگین هر 

توان نتیجه گرفت ازنظر متخصصان مربوطه  ها می ( بود که از این یافته1میانگین حد وسط )

ها از اعتبار  ناوریشده برای آموزش برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از ف مدل طراحی

توان از این مدل برای آموزش برنامه فلسفه برای کودکان  درونی کافی برخورد است و می

 ها در دانش آموزان بااستعداد ابتدایی استفاده کرد. با کمک فناوری

های این تحقیق همخوان با اسناد باالدستی است و با در نظر گرفتن خط  همچنین یافته

های پژوهش  دگیری دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه است. یافتهها و اصول یا و مشی

توان  وپرورش کشور نیز است و از آن می حاضر همخوان با سند تحول بنیادین آموزش

های سند مذکور بهره برد زیرا در این سند نهاد  های رسیدن به هدف حل عنوان یکی از راه به

ها و مواجهه فعاالنه  های این فناوری از همه ظرفیت های دیجیتال و استفاده رسانه و فناوری

ها مورد تأکید ویژه قرارگرفته است  منظور جلوگیری و کنترل اثرات نامطلوب فناوری به

(. اجتماع پژوهشی، تعامل حداکثری فراگیران و 3131وپرورش،  )شورای عالی آموزش

سفه برای کودکان است که ترین عناصر برنامه فل صورت گروهی از مهم کندوکاو فلسفی به

توانند به پیشبرد بهتر این برنامه کمک  های دیجیتال با توجه به تعاملی بودنشان می فناوری

ویژه  ها به گیری از فناوری نمایند و موجب افزایش کیفیت فرایند یادگیری شوند لذا بهره

ه فلسفه برای ها در برنام های تعاملی بودن آن های دیجیتال با توجه به ویژگی فناوری

های سند تحویل بنیادین  کودکان برای دانش آموزان بااستعداد مطابق باارزش

های این  (. افزون بر این یافته3133وپرورش،  وپرورش است )شورای عالی آموزش آموزش

( است. 2134، 3پژوهش قابل قیاس با الگوی طراحی جهانی برای یادگیری )مایر و همکاران

مشهورترین الگوها در طراحی آموزشی برای افراد با نیاز ویژه الگوی ترین و  یکی از مهم

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 

ترین عناصر آموزش برنامه  از مهم وگوی فراگیران یکی اجتماع پژوهشی و بحث و گفت
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کند و  ریزی آموزشی تأکید می فبک است. هرچند الگوی طراحی جهانی بر فرایند برنامه

دهد. همچنین  ها را مدنظر قرا می مدل پیشنهادی در این پژوهش تأکید استفاده از فناوری

(، طوفانی 3135) های اللهی و همکاران های پژوهش های این تحقیق با بخشی از یافته یافته

 3(، کاساگرانده3131(، مرادی )3131(، زارعی زوارکی )3131(، زارعی )3137نژاد )

(، همسو بود؛ اما تمایز اصلی این پژوهش با مطالعات ذکرشده در 2133(، ماتیوز )2131)

منظور آموزش  ( مدلی مفهومی برای کاربرد تلفن همراه به3135آن است که اللهی )

ای با  ا با چهار مؤلفه انسانی، آموزش، فناوری و حمایت و همچنین مدلی رویهفراگیران نابین

چهار گام تحلیل، طراحی، اجرا و ارزیابی را طراحی کرده است که مطالعه ایشان در مورد 

که پژوهش حاضر در مورد دانش آموزان بااستعداد  دانش آموزان نابینا بوده است، درحالی

که  حدود به استفاده از تلفن همراه شده است درصورتیاست همچنین مطالعه ایشان م

های فناوری )چاپ دیداری، شنیداری،  مطالعه حاضر تأکید به استفاده از همه ظرفیت

های دیجیتال دارد.  ویژه فناوری شنیداری، مبتنی بر رایانه و مبتنی بر شبکه( به -دیداری

های  شده با شبکه گیری غنی( به طراحی الگوی آموزشی محیط یاد3137طوفانی نژاد )

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 

یت که جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان بااستعداد و تأکید بر استفاده از ظرف درحالی

های دیجیتال بود. عالوه بر این درس مورد آموزش در الگوی  ویژه فناوری ها به همه فناوری

طوفانی نژاد علوم بود و درس مورد آموزش در پژوهش حاضر برنامه فلسفه برای کودکان 

( در پژوهشی به طراحی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس 3131بوده است. زارعی )

جامعه آماری کلیه مدارس ایران و فناوری مورداستفاده شبکه  ایران پرداخت که دران

اجتماعی مجازی بود این در حالی است که در این مطالعه به طراحی مدل آموزشی برای 

شده و صرفاً به شبکه مجازی محدود نبوده و از ظرفیت همه  دانش آموزان بااستعداد پرداخته

ای به طراحی الگوی آموزشی  در مطالعه (3131گیری شده است. مرادی ) ها بهره فناوری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Casagrande 



 4111 بهار | 14شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 11

حرکتی برای آموزش درس  –مبتنی بر فناوری کمکی برای دانش آموزان با آسیب جسمی 

های جسمی حرکتی  زبان انگلیسی پرداخت. مطالعه ایشان به گروه دانش آموزان با آسیب

در این  های کمکی استفاده کرده است این در حالی است که پرداخته و دران از فناوری

پژوهش جامعه موردنظر دانش آموزان بااستعداد بوده و درس موردنظر برنامه فلسفه برای 

های دیجیتال شده  ویژه فناوری های فناوری به کودکان و تأکید بر استفاده از کلیه ظرفیت

ای به طراحی و اعتبار یابی مدل یادگیری تلفیقی  ( در مطالعه3131است. زارعی زوارکی )

های دیجیتال برای دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه پرداخت که  د بر فناوریبا تأکی

های کودکان با نیازهای آموزشی ویژه  در پژوهش خود مدلی جامع برای تمام گروه

که مدل طراحی این پژوهش فقط برای دانش آموزان بااستعداد است  طراحی کرد درحالی

های دیجیتال  ویژه فناوری های فناوری به ز کلیه ظرفیتاما هر دو مطالعه تأکید بر استفاده ا

های  شده پژوهش حاضر از میان تمام الگوها و مدل اند، از این نظر مدل طراحی داشته

شده توسط زارعی دارد.  شده در این حوزه، بیشترین شباهت را با مدل طراحی طراحی

های اجتماعی مجازی  شبکه ( در پژوهشی به تأثیرات مثبت استفاده از2131کاساگرانده )

شنوا و ناشنوا اشاره  های اجتماعی و سواد اطالعاتی دانشجویان کم برای یادگیری، مهارت

شنوا و ناشنوا پرداخت و صرفاً از  کرد. کاساگرانده به طراحی آموزشی برای دانشجویان کم

نش آموزان که در این مطالعه طراحی برای دا های اجتماعی مجازی بهره برد درحالی شبکه

های فناوری موردتوجه قرارگرفته است. ماتیوز  شده است و کلیه ظرفیت بااستعداد انجام

تواند بین طراحی جهانی جهت مداخله  ( در مطالعه خود بیان کرده است که می2133)

یادگیری و ادراک، مشارکت و موفقیت فراگیران ارتباط وجود داشته باشد. در این مطالعه 

شده  نی موردتوجه قرارگرفته است و در قالب یک زیر مؤلفه به آن پرداختهنیز طراحی جها

 است.

توان گفت که مسئوالن، مدیران و معلمان حوزه  ای پژوهش حاضر می در تبیین یافته

یادگیری به شیوه سنتی پرداخته و -تعلیم و تربیت باید به تغییر درک خود از فرایند یاددهی 

یری به تأکید در فرایند یادگیری بپردازند )رایگلوت و زمان یادگ از تأکید بر مدت
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که دانش آموزان با نیازهای آموزشی  (. با توجه به این3131، به نقل از زارعی، 3همکاران

ها  باشند استفاده از ظرفیت این فناوری های دیجیتال می مند به استفاده از فناوری ویژه عالقه

ای برخوردار است )زارعی زوارکی،  اهمیت ویژهیادگیری آنان از  _در فرایند یاددهی 

های بحث و  (. با در نظر گرفتن تأکید بسیار زیاد اجتماع پژوهشی و تشکیل گروه3131

دهنده مطالب به تسهیل گر در برنامه فلسفه  وگو و همچنین تغییر نقش معلم از انتقال گفت

ویژه  ها به مبتنی بر فناوری شده های طراحی سو و تأکید الگوها و مدل برای کودکان از یک

های دیجیتال برافزایش درگیری، تعامل و مشارکت فراگیران در فرایند یادگیری از  فناوری

سازی و  های دیجیتال به غنی گیری اصولی از ظرفیت فناوری توان با بهره سوی دیگر، می

به همین ترتیب اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد پرداخت. 

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 

ها در برنامه فلسفه برای  تواند چگونگی استفاده از فناوری درگیری فراگیران در عمل نیز می

ها  گیری مناسب از ظرفیت فناوری ا تسهیل کند. الزم به ذکر است که برای بهرهکودکان ر

های  های دیجیتال در برنامه فلسفه برای کودکان ضروری است آموزش ویژه فناوری به

ها در نظر گرفته شود، همچنین همکاری و  مناسب برای مربیان، فراگیران و والدین آن

ها امری  جرای باکیفیت این برنامه با کمک فناورینفعان برای ا تعامل مناسب میان ذی

 ضروری است.

ذکر است که نتایج اعتبار درونی مدل مفهومی و روندی پژوهش حاضر با عنایت  قابل

وپرورش، تکنولوژی آموزشی و  های فلسفه آموزش به نظر متخصصان رشته

ه از معیارهای وپرورش کودکان استثنایی حاکی است که مدل پیشنهادی این مطالع آموزش

های نوین برخوردار  سازی و ترویج روش مناسب جامعیت، مناسب بودن، قابلیت اجرا، غنی

تواند مؤثر واقع شود و موجب افزایش  است و در گسترش راهبردهای نوین یادگیری می

یادگیری برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد _کیفیت فرایند یاددهی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rigglott et al 
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نظام  ملی و جهانی موجب شود. مدل پیشنهادی این پژوهش چارچوبی را بهدر سطوح 

های موجود و مورداستفاده، از امکانات و  کند که عالوه بر حفظ ظرفیت آموزشی می

صورت هدفمند و علمی استفاده شود. طراحی مدل  های جدید به های تمام فناوری ظرفیت

سازی این  مه فلسفه برای کودکان و غنیپژوهش حاضر با در نظر گرفتن تمام عناصر برنا

های دیجیتال موجب  ویژه فناوری ها به برنامه از طریق استفاده از ظرفیت تمام فناوری

منظور  شود معلمان و مربیان به گردد؛ بنابراین پیشنهاد می اثربخشی بیشتر این برنامه می

 ه نمایند.های دیجیتال از این مدل استفاد استفاده از ظرفیت تمام فناوری

توان به این موارد اشاره کرد: الف( در  های پژوهش حاضر می از محدودیت

رغم کوشش پژوهشگر در مشخص نمودن  گردآوری و بررسی کتب و منابع پژوهشی علی

های فارسی و انگلیسی و  های داده تمام کلمات کلیدی مرتبط و جستجو در همه پایگاه

صورت ناخواسته برخی از  ها، ممکن است به یگاه دادهآمده از پا دست بررسی تمام مطالب به

شده باشند. ب( افزون بر این هرچند پژوهشگر تا  مند حذف مطالعات، از فرایند مرور نظام

ها نتایج و  های داده صورت هفتگی از پایگاه زمان اعتبار یابی درونی مدل مربوطه مدام و به

کرد اما با توجه به گسترش روزافزون  می های جدید را دریافت و وارد چرخه تحقیق یافته

های داده، ممکن  های پژوهشی و چاپ و انتشار روزانه مقاالت مختلف در پایگاه حوزه

هایی اخیراً منتشرشده باشند که در فرایند این پژوهش قرار نگرفته باشند که  است پژوهش

اید. الزم به ذکر است ها ممکن بود در مدل پیشنهادی تغییری ایجاد نم بررسی و مطالعه آن

ها با متخصصین مربوطه کسب رضایت آگاهانه از آنان و مسائل  که در فرایند مصاحبه

ها در این مطالعه  اخالقی رعایت گردید و نظر متخصصان و کارشناسان بدون ذکر نام آن

 مورداستفاده قرار گرفت.

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی ندارد. این پژوهش هیچ
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 منابع

 -(. طراحی راهبردهای یاددهی3137ابوالقاسمی، م، زینلی پور، ح، شیخی، ع و عصاره، ع )

مجله یادگیری بر اساس رویکرد تلفیقی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی. 
، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. دوره های برنامه درسی علمی پژوهشی، پژوهش

 .33هشتم. شماره دوم. پیاپی 

ای فلسفه برای کودکان و بررسی تأثیر  (. اجرای چندرسانه3134زاده، ت و اهلل کرمی، آ.) اسماعیل

سال ششم. شماره دوم.  فصلنامه تفکر و کودک.آن در خردورزی دانش آموزان ابتدایی. 

 .3134پاییز و زمستان 

دهنده برنامه درسی  (. بررسی تطبیقی عوامل و عناصر تشکیل3131امیری، م، پرتابیان، ا و امیری، ز )

 .2. سال ششم. شماره های تربیتی دو فصلنامه اسالم و پژوهشباقران کریم. 

های  (. مقایسه باورهای انگیزشی، مهارت3135آرامی، ز، منشئی، غ، عابدی، ا وشریفی، ط )

گیری خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهان. فراشناختی و یاد

 (.2)33 رویکردهای نوین آموزشی

های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم  ای بر روش مقدمه(. 3131بازرگان، ع.)
 تهران: انتشارات دیدار. رفتاری.

(. تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی 3137جریحی، ع، نیلی، م، نوروزی، د و سعدی پور، ا.)

. سال دهم. شناختی های روان ها و مدل فصلنامه روشآموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی. 

 شماره سی و پنجم.

ی معلمان گرایی مثبت با عملکرد شغل بررسی رابطه بین تفکر فلسفی و کمال(. 3135جغتایی، م. )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود. . پایانمتوسطه دوره دوم

(. بررسی نگرش والدین و معلمان در 3131حسین خانزاده، ع. علمدارلو، ق، بابایی، م و بابایی، ز )

مورد نحوه جا گماری آموزشی دانش آموزان تیزهوش دوره راهنمایی شهر رشت در سال 

 . سال اول.1. شماره افراد استثنائی شناسی روانفصلنامه . 31-3113

های اجتماعی  (. مقایسه سالمت عمومی، مهارت3135خانزاده، ع، بهزاد فر، ف و ایمن خواه، ف.)

های  فصلنامه اندیشهو حرمت خود دانش آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی. 
 4. شماره 32تربیتی دانشگاه الزهرا. دوره و علوم  شناسی رواندانشکده  نوین تربیتی.
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(. طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش از 3133آبادی، خ.) درتاج، ف، زارعی زوارکی، ا و علی

دانشگاه عالمه  تربیتی. شناسی روانفصلنامه راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان. 

 طباطبائی. سال سیزدهم، شماره چهل و چهارم.

بینی گرایش به تفکر انتقادی با استفاده از ابزارهای  (. پیش3135دستجردی، ن و یوسفی همدانی، ا.)

های  فصلنامه پژوهشفناوری اطالعات و ارتباطات در دانشجویان آموزش از راه دور. 
 .11شماره  .تربیتی

ه کودکان. نقش فضای مجازی در آموزش فلسفه ب(. 3137فروشان، س و تقی زاده قوام، ز.) دست
فضای مجازی و فلسفه تربیت. دانشگاه  نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران.

 سیستان و بلوچستان.

 . تهران: نشر ویرایش.روش تحقیق آمیخته(. 3134دالور، ع و کوشکی، ش.)

 . تهران: انتشارات ویرایش.و علوم تربیتی شناسی روانروش تحقیق در (. 3133دالور، ع.) 

های درسی دوره ابتدایی ایران و ارائه  بررسی جایگاه تفکر فلسفی در برنامه(. 3131تمی، ک.)رس
و علوم تربیتی  شناسی روانرساله دکتری دانشکده  الگوی مطلوب برای پرورش آن.

 دانشگاه عالمه طباطبائی تهران.

مبتنی بر های برخط آزاد انبوه  تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره(. 3135رضایی، ع.) 
و علوم تربیتی  شناسی روانرساله دکتری دانش کد  نظریه یادگیری ارتباط گرایی.

 دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

ترین عوامل عدم شکوفایی  بررسی تحلیلی عمده(. 3113روشن، ع، پور غاز، ع و مراد زاده، ع )
ی و مهندسی سومین کنفرانس ملی خالقیت شناس استعداد خالقیت در دانش آموزان.

 مدیریت نوآوری ایران.

ها و راهبردهای  مفاهیم، نظریه اختالالت طیف اوتیسم.(. 3131زارعی زوارکی، ا و مرادی، ر.)

 های اطالعات و ارتباطات. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی. آموزشی مبتنی بر فناوری

رشته تکنولوژی آموزشی (. طراحی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد 3133زارعی زوارکی، ا.)

 .13. شماره های آموزشی فصلنامه پژوهش در نظامبا گرایش آموزش ویژه در ایران. 
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های  (. طراحی و اعتبار یابی مدل یادگیری تلفیقی با تأکید بر فناوری3131زارعی زوارکی، ا.)

. دانشگاه افراد استثنائی شناسی روانفصلنامه دیجیتال برای دانش آموزان با نیازهای ویژه. 

 .14عالمه طباطبائی. سال نهم. شماره 

(. طراحی و اعتبار یابی الگوی 3131آبادی، خ و دالور، ع.) زارعی، م، زارعی زوارکی، ا، علی

 .1. شماره 31. جلد پژوهشی فناوری آموزش –نشریه علمی شبکه اجتماعی مدارس ایران. 

ن ممتاز و نگرش آنان نسبت به مسائل بررسی زمینه اجتماعی دانشجویا(. 3112سراج زاده، ج.)
 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی استعدادهای درخشان. اصفهان. دانشگاه.

 . تهران: نشر دوران.گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی اندازه(. 3133سیف، ع.ا.)

وزارت  .وپرورش سند تحول بنیادین آموزش(. 3131وپرورش. ) شورای عالی آموزش

 وپرورش. آموزش

. وزارت برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران(. 3133وپرورش. ) شورای عالی آموزش

 وپرورش. آموزش

شده با  طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی(. 3137طوفانی نژاد، ا.)
. رساله دکتری دانشکده های اجتماعی مجازی برای دانش آموزان با آسیب شنوایی شبکه

 و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. شناسی روان

بینی عملکرد تحصیلی بر اساس درگیری  (. پیش3131عسگری، م، مکوندی، بهنام و نیسی، ع )

تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت و ادراک از جو مدرسه در دانش 

 .13ه . سال نهم. شمارشناسی افراد استثنایی فصلنامه روانآموزان تیزهوش. 

های تفکر و  (. مقایسه سبک3132عیسی زاده، ع، میکائیلی منیع، ف، جناآبادی، ح و قلی نزاد، ف )

سال سوم،  ،فصلنامه افراد استثناییخالقیت هیجانی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی. 

 .33شماره 

مبتنی بر تفکر  هایی برای برنامه فلسفه برای کودکان (. داستان3135فروزان فر، ج و عجم، ع.)

 .23سال سیزدهم. دوره دوم. شماره  ریزی درسی. پژوهش در برنامهانتقادی. 

(. فرایند رشد تفکر انتقادی 3135قائدی، ی، کیارسی، س، ضرغامی همراه، س و منصوریان، ی.)

ای از طریق فبک.  اجتماعی رسانه-های جنسیتی کودکان در آگاهی از خشونت و کلیشه

 .1، شماره 1، جلد سان و اطالعاتفصلنامه تعامل ان
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ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی (. 3111قائنی، ع و عبد حق، ب.)
المللی آموزش  چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینهای ایرانی.  در سازمان

 الکترونیک.

های آموزشی ویژه دانش آموزان تیزهوش.  (. بررسی اجمالی برنامه3131کاظمی حقیقی، ن.)

 .33، شماره فصلنامه استعدادهای درخشان

جلدی آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان.  32(. معرفی مجموعه 3135کریمی، ر. )

 .337-311، 32، فصلنامه نقد کتاب کالم فلسفه عرفان

برنامه فلسفه برای کودکان در عصر فناوری. نهمین همایش (. 3137قدمیاری، م.) کشتکاری، ژ و
فضای مجازی و فلسفه تربیت. دانشگاه سیستان و  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران.

 بلوچستان.

ارزیابی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان در دوره راهنمایی و (. 3133کلباسی، افسانه )
نامه  . پایانمنظور ارائه یک الگوی مطلوب شناسایی دانش آموزان تیزهوش بهفرایند فعلی 

 دکتری، دانشگاه اصفهان.

(. الگوی برنامه درسی 3137کنعانی هرندی، س، نوریان، م، نوروزی، د و کوپایی، محمود عبایی )

. دو فصلنامه تفکر و کودکآموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط. 

 .2ال نهم. شماره س

(. بررسی رابطه علی خودکارامدی تحصیلی 3135گلستانی نیا، ن، شهنی ییالق، م و مکتبی، غ.ح )

گری ادراک کنترل، ارزش  های انگیزش منفی با عملکرد تحصیلی میانجی و مشوق

، شناسی مدرسه مجله روانتکلیف، امید و ناامیدی در دانش آموزان دختر دوم دبیرستان. 

1(3.) 

(. طراحی و 3135اللهی، ذ، زارعی زوارکی، ا، شریفی درآمدی، پ، نوروزی، د و دالور، ع.)

دیده بینایی،  اعتبار سنجی الگوی آموزشی استفاده از تلفن همراه برای دانش آموزان آسیب

، جلد دوم. پاییز و فصلنامه فناوری برنامه درسیرهیافتی جدید در آموزش و یادگیری. 

 زمستان.
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ها  آموزش فلسفه به کودکان از طریق فضای مجازی )چالش(. 3137ع، بالغت، سید ر.)محمدی، 
نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران. فضای مجازی و فلسفه  و راهکارها(.

 تربیت. دانشگاه سیستان و بلوچستان.

کمکی و تأثیر آن طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری (. 3137مرادی، رحیم. ) 
بر روی میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، یادگیری و رضایت تحصیلی دانش آموزان با 

رساله دکتری رشته تکنولوژی آموزشی. دانشگاه عالمه  حرکتی. -های جسمی آسیب

 طباطبایی تهران.

 ساله پنجم توسعه جمهوری مجموعه قانون برنامه پنج(. 3113معاونت حقوقی ریاست جمهوری. )
 تهران. اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اسالمی ایران.

های  (. بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان روی مهارت3113ناجی، س و قاضی نژاد، پ.)

 .351-321(، 7)2، فصلنامه مطالعات برنامه درسیاستداللی و عملکرد رفتاری کودکان. 

(. بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در پرورش خالقیت دانش 3133نادری، ع.)

پژوهشگاه علوم تهران. تفکر و کودک.  34آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه منطقه 
 . سال سوم. شماره اول.انسانی و مطالعات فرهنگی

های فرزند پروری و  (. مقایسه سبک3132نریمانی، م، پور اسماعیلی، ا و عندلیب کورایم، م )

. 2. دوره شناسی مدرسه مجله رواناختالالت خوردن در دانش آموزان تیزهوش و عادی. 

 .2شماره 

(. نیازسنجی دانش آموزان بااستعداد و تیزهوش: موردپژوهشی یک 3131نقدی، ن، به پژوه، ا )

فصلنامه رویش آزمایشگاه آموزش مجازی در یک مدرسه راهنمایی روستایی. 
 .314. پیاپی 1. سال شناسی روان

(. میزان استفاده اساتید از 3113نیک نشان، ش، نصر اصفهانی، ا، میرشاه جعفری، ا، فاتحی زاده، م )

های خالقانه مدرسان دانشگاه ازنظر دانشجویان  های تدریس خالق و بررسی ویژگی روش

 (.2)33.شناختی مطالعات تربیتی و رواناستعداد درخشان. 

(. کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای دانش آموزان با نیازهای آموزشی 3131)والیتی، ا.

 .321. پیاپی 3. سال چهاردهم. شماره مجله تعلیم و تربیت استثناییویژه. 
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(. مقایسه انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی و خود ارزشمندی دانش 3133هاشمی، ن و خروطی، ف )

 .71. شماره های آموزشی نوآوریآموزان تیزهوش و عادی شهر تهران. 

های کندوکاو و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی  (. مشارکت در حلقه3133هدایتی، م، کوشا، م.)

ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ای )پویانمایی(. رسانه و فرهنگ. پ در سواد رسانه
 سال هفتم. شماره اول. فرهنگی.

(. طراحی و اعتبار یابی 3133، محمدی، آ و دالور، ع.)آبادی، خ، نیلی، م هوشمند جا، م، علی

راهبردهای آموزش در الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی. 
 (.4شماره ) 31اهلل. پیاپی  . دانشگاه بقیهعلوم پزشکی

لوم تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب ع راهنمای عملی پژوهش کیفی.(. 3131هومن، ح.)

 ها. انتشارات سمت. انسانی دانشگاه

Adam, T. & Tatnall, A. (2008).Using ICT to improve the education of 

students with learning disabilities. In IFIP World Computer Congress, 

TC 3 (pp. 63-70). Springer, Boston, MA. 

Bakar, A. Y. A. (2017). Developing gifted and talented education program: 

The Malaysian experience. Creative Education, 8(1), 1-11. 

Barrow, W. (2010). Dialogic, participation and the potential for Philosophy 

for Children. Thinking Skills and Creativity, 5(2), 61-69. 

Bracken, B. A. & Brown, E. F. (2006). Behavioral identification and 

assessment of gifted and talented students. Journal of 

Psychoeducational assessment, 24(2), 112-122. 

Casagrande, V. (2013). Learning languages in social networks: deaf 

people’s perception of facebook as alinguistic environment. Thesis 

(PhD). Ca’ Foscari University of Venice. Available from: 

http://hdl.handle.net/10579/4561. 

Choi, M. Glassman, M. & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen 

in the internet age: Development of a reliable and valid digital 

citizenship scale. Computers & education, 107, 100-112. 
Collins, J. (2011). Mothers Experiences of Parenting Gifted and Talented 

Children. 

Condruz,M. (2019). The Impact of Digital Technologies on Learning. In 

Conference proceedings of "eLearning and Software for Education" 

(eLSE) (Vol. 2, No. 15, pp. 57-63). 

Dissertation of Faculty of Computing, Health and Science, Edith Cowan 

University.Gere, D. R. Capps, S. C. Mitchell, D. W. & Grubbs, E. 

http://hdl.handle.net/10579/4561


 4111 بهار | 14شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 11

(2009). Sensory sensitivities of gifted children. American Journal of 

Occupational Therapy, 63(3), 288-295. 

Dogan, U. (2015). Student engagement, academic self-efficacy, and 

academic motivation as predictors of academic performance. The 

Anthropologist, 20(3), 553-561. 

Druin, A. (2009). Mobile for children: Designing for interaction and 

learning. Morgan Kaufmann. 
Ennis, R. H. (1989). Critical thinking and subject specificity: Clarification 

and needed research. Educational researcher, 18(3), 4-10. 

Eysink, T. H. Gersen, L. & Gijlers, H. (2015). Inquiry learning for gifted 

children. High ability studies, 26(1), 63-74. 

Glaser, E. M. (1985). Educating for responsible citizenship in a democracy. 

In National Forum (Vol. 65, No. 1, p. 24). Honor Society of Phi 

Kappa Phi. 

Hornstra, L. Bakx, A. Mathijssen, S. & Denissen, J. J. (2020). Motivating 

gifted and non-gifted students in regular primary schools: A self-

determination perspective. Learning and Individual Differences, 80, 

101871. 

Jung, E. Kim, D. Yoon, M. Park, S. & Oakley, B. (2019). The influence of 

instructional design on learner control, sense of achievement, and 

perceived effectiveness in a supersize MOOC course. Computers & 

Education, 128, 377-388. 

 Košir, K. Horvat, M. Aram, U. & Jurinec, N. (2016). Is being gifted always 

an advantage? Peer relations and self-concept of gifted students. High 

Ability Studies, 27(2), 129-148. 

Li, Y. & Powell, S. (2016). CETIS MOOCs and Open Education: 

Implications for Higher Education 

Lipman, M. (1987). Critical thinking: What can it be? Analytic Teaching, 

8(1). 

Mathews, K. M. (2016). Transformative Models in K-12 Education: The 

Impact of a Blended Universal Design for Learning Intervention. 

Mc-Neel. R. (2004). National survey of identification practices in gifted and 

talenteducation. Exceptional Children. 48(2). 124-132 

Meyer, A. Rose, D. H. & Gordon, D. (2014) Universal design for learning: 

Theory and practice. Wakefield, MA: CAST 

Michaels, C. A. & McDermott, J. (2003). Assistive technology integration in 

special education teacher preparation: Program coordinators' 

perceptions of current attainment and importance. Journal of Special 

Education Technology, 18(3), 29-44. 
Moreira, P. A. Dias, A. Matias, C. Castro, J. Gaspar, T. & Oliveira, J. 

(2018). School effects on students' engagement with school: 

Academic performance moderates the effect of school support for 



 15 |و همکاران  یزوارک یزارع...؛  به منظور  یمدل آموزش یابیو اعتبار  یطراح

learning on students' engagement. Learning and Individual 

Differences, 67, 67-77. 

Murris, K. S. & Thompson, R. (2016). Drawings as imaginative expressions 

of philosophical ideas in a Grade 2 South African literacy classroom. 

Reading & Writing-Journal of the Reading Association of South 

Africa, 7(2), 1-11. 

Obergriesser, S. & Stoeger, H. (2015). The role of emotions, motivation, and 

learning behavior in underachievement and results of an intervention. 

High Ability Studies, 26(1), 167-190. 

Roubides Roubides, P. (2015). An instructional design process for 

undergraduate mathematics curriculum online. Procedia Computer 

Science, 65, 294-303. 

Scheltinga, P. A. Timmermans, A. C. & van der Werf, G. P. (2017). 

Dominant achievement goals and academic outcomes across tracks in 

high school. Educational Psychology, 37(5), 582-598. 

Sharma, P. & Hannafin, M. (2004). Scaffolding critical thinking in an online 

course: An exploratory study. Journal of Educational Computing 

Research, 31(2), 181-208. 

Stajkovic, A. D. Bandura, A. Locke, E. A. Lee, D. & Sergent, K. (2018). 

Test of three conceptual models of influence of the big five 

personality traits and self-efficacy on academic performance: A meta-

analytic path-analysis. Personality and individual differences, 120, 

238-245. 

Thompson, S. M. Low, L. K. Budé, L. de Vries, R. & Nieuwenhuijze, M. 

(2020). Evaluating the effect of an educational intervention on student 

midwife self-efficacy for their role as physiological childbirth 

advocates. Nurse Education Today, 96, 104628. 

Thomson, D. L. (2010). Beyond the classroom walls: Teachers' and students' 

perspectives on how online learning can meet the needs of gifted 

students. Journal of Advanced Academics, 21(4), 662-712. 

Tortop, H. S. (2015). A comparison of gifted and non-gifted students’ self-

regulation skills for science learning. Journal for the Education of 

Gifted Young Scientists, 3(1), 42-57. 

Tremblay, E. (2010). Educating the Mobile Generation–using personal cell 

phones as audience response systems in post-secondary science 

teaching. Journal of Computers in Mathematics and Science 

Teaching, 29(2), 217-227. 

Violante, M. G. & Vezzetti, E. (2017). Design and implementation of 3D 

Web-based interactive medical devices for educational purposes. 

International Journal on Interactive Design and Manufacturing 

(IJIDeM), 11(1), 31-4 



 4111 بهار | 14شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 16

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یلی.، نی.، دالور، علییحی ،یاکبر.، قائد یعل ،یری.،  کبلیاسماع ،یزوارک یزارع استناد به این مقاله:

در برنامه  یفناور یریکارگ به منظور به یمدل آموزش یابیو اعتبار  یطراح(. 3411. )محمد رضا ،یاحمدآباد

 . 45-3(، 43)33 ،ییافراد استثنا یشناس روان، دانش آموزان بااستعداد یکودکان برا یفلسفه برا

DOI: 10.22054/JPE.2021.58123.2272 

 Psychology of Exceptional Individuals is licensed under a Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


