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Introduction 
Autism is a disorder that is affecting more and more people during the 

first three years of life. People with this disorder have difficulty retrieving 

information due to problems with working memory and, in scientific 

language, have difficulty transfer of learning. Today, computers and 

multimedia are widely used to educate these people, but what is neglected in 

the design of these environments is the lack of attention to the effective 

components in improving the transfer of learning in this group of learners. 

 

Method 
The aim of this study was to construct a descriptive graph grading scale 

to measure the learning transfer components of learners with autism 

spectrum disorder in the design of multimedia learning environments using a 

mixed research method (qualitative-quantitative-qualitative). In the first 

qualitative part, valid and relevant sources were studied to find effective 

components in improving learning transfer. In the quantitative section, the 

appropriate components and strategies of each component were provided to 
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27 specialists in the field of educational technology at the doctoral level and 

doctoral students. After collecting the answers of the experts, a content 

validity index called CVI was used to analyze the answers. 

 

Results 
86 items or strategies were designed for the 12 extracted components and 

provided to 27 educational technology specialists at the doctoral level and 

doctoral students. The content validity index (CVI) was used to analyze the 

responses. The I-CVI index of the tool items, with the exception of 5 items 

rated at 0.78, had a score higher than 0.79 for the other items, as well as the 

value calculated for the S index. -CVI was 0.89, which is considered a good 

value. 

 

Discussion 
Based on these results, the grading scale produced in this study is a good 

instrument to measure the desirability of components effective in increasing 

learning transfer using educational multimedia environments and researchers 

recommends it to design or evaluation stages of learning Multimedia 

environments for people with autism spectrum disorder. 

 

Keywords: educational multimedia, descriptive graphic rating scale, autism 

spectrum disorders, transfer of Learning 
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های انتقال  لفهؤسنجش م بندی مقیاس درجهو اعتباریابی  طراحی

های  یادگیری یادگیرندگان مبتال به اختالل طیف اوتیسم در محیط
 ای یادگیری چندرسانه

 

 امير مثنوی
 اسماعيل زارعی زوارکی

 پرويز شريفی درآمدی
 محمدرضا نيلی احمد آبادی

 علی دالور
 چکيده

افراد دارای اختالل طیف اوتیسم در سالهای اخیر با  استفاده از فن آوری در آموزش برای کمک به
ای توصیفی  بندی نگاره با هدف ساخت مقیاس درجه رشد چشمگیری همراه بوده است. این پژوهش

های یادگیری  محیططراحی اختالل طیف اوتیسم در دارای  افرادهای انتقال یادگیری  مؤلفهبرای سنجش 
کیفی( بوده است. پژوهش با -کمی-رویکرد آمیخته )کیفی پژوهش نیروش ا انجام شد. ای چندرسانه

در بهبود انتقال یادگیری آغاز و با استخراج  مؤثرهای  مؤلفهتن مطالعه منابع معتبر و مرتبط برای یاف
گویه یا راهبرد طراحی و در  68مؤلفه استخراج شده  21ها و راهبردهای مناسب ادامه یافت. برای  مؤلفه

نفر از متخصصان رشته تکنولوژی آموزشی در سطح دکتری و دانشجوی دکتری قرار گرفت.  12اختیار 
های  گویه I-CVI شاخص استفاده گردید.  (CVI)ها از شاخص روایی محتوا اسختحلیل پبه منظور 

را  8720ها امتیازی باالتر از  ارزیابی شدند، برای سایر گویه 8726گویه که در سطح  5ابزار به استثنای 
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بود که مقدار مطلوبی  8760برابر  S-CVIدر بر داشت، همچنین مقدار محاسبه شده برای شاخص 
بندی تولید شده در این پژوهش ابزار مناسبی برای  شود. با تکیه بر این نتایج، مقیاس درجه میارزیابی 

ای  های چندرسانه در افزایش انتقال یادگیری با استفاده از محیط مؤثرهای  سنجش مطلوبیت مؤلفه
دگیری محیط های یا آموزشی بوده و پژوهشگران استفاده از آن را در مراحل طراحی و یا ارزشیابی

 کنند.  ای برای افراد دارای اختالل طیف اوتیسم توصیه می چندرسانه
 

 ای، اختالل طیف اوتیسم، انتقال یادگیری بندی نگاره ای آموزشی، مقیاس درجه چندرسانه کليدی: های هواژ

 

 مقدمه
دهد.  اوتیسم اختاللی رشدی است که خود را در طول سه سال نخست زندگی فرد نشان می

الل دارای نشانگانی از جمله نقص در ارتباطات و تعامالت اجتماعی، خزانه رفتاری و این اخت

ای در فرد است. هر ساله تعدادی از افراد مبتال به  خزانه گفتاری محدود و بروز رفتار کلیشه

شوند که این روند در ایران هم وجود دارد. طبق گزارش  اوتیسم در سراسر جهان متولد می

 World)شود  تولد، یک نفر با اختالل اوتیسم متولد می 288جهانی از هر  سازمان بهداشت

Health Organization, 2019)ی  . بنا بر گزارش انجمن اوتیسم ایران تاکنون هیچ مطالعه

با این حال مطالعات  ی شیوع این اختالل در کشور ما صورت نگرفته است، جامعی در زمینه

 Iranian Autism) اند بین کودکان گزارش کرده 258از یک به  ای شیوع شناسی در ایران، گستره

Association, 2020 انتظار  ،2906تولد نوزاد در ایران طی سال  2202888(. با توجه به تولد

نفر در سال گذشته به جمعیت مبتالیان به این اختالل در کشور  2688رود به طور تقریبی  می

دن نرخ تولد، این تعداد مبتال هر ساله به جمعیت افزوده شده است و در صورت ثابت مان

مبتالیان به اختالل طیف اوتیسم در کشور افزوده خواهد شد و این تعداد درصد قابل توجهی 

باشند.  های مختلف دچار مشکل می د. این افراد در زمینهنده از جامعه را به خود اختصاص می

ینه داده شود، به دلیل مشکالت در حافظه آموزشی هم در این زم ،اگر به مبتالیان این طیف

شوند و به زبان علمی، در انتقال  با مشکل مواجه می و کاربرد آن فعال، در بازیابی اطالعات

ایالت  وپرورش آموزششوند. در این رابطه در تعریفی دفتر  خود با سختی مواجه می 2یادگیری

آموزانی  ل طیف اوتیسم هستند را دانشاختال آموزانی که دارای دانشنوا اسکاتیا در کانادا، 

های آموخته شده خود در موقعیتی متفاوت از موقعیتی  توانند مهارت داند که به سختی می می

                                                      
1-  transfer of learning 
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های آموخته شده را ها ممکن است که مهارت اند، انتقال دهند. آن ها را آموخته که آن مهارت

با آنها کار کرده یا ارتباط  اشیایی که عمدتاًاند، انجام دهند یا تنها با تنها در موقعیتی که آموخته

 Department of Education -Nova) نزدیکی با بافت یادگیری دارند، آن مهارت را نشان دهند.

Scotia, 2012های خود را در عمل به کار گیرد در  (. بنا به تعریف، اگر فرد بتواند مهارت

شود که افراد  گفته می 1خی موارد انتقال دانشو یا در بر 2اصطالح به این امر، انتقال یادگیری

 اوتیسمی در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

اصطالح انتقال یادگیری را نخستین بار ثرندایک با عنوان نظریه عناصر همانند مورد توجه 

)موقعیت یادگیری و  شود که هر دو موقعیت قرار داد. طبق نظر ثرندایک انتقال زمانی انجام می

 Thorndike, 1903, 1906, 1922 & 1924) عیت بروز مهارت( دارای عناصر همانند باشندموق

Cited in Diamond, 2018.)  به اعتقادClark and Lyons (2011, Translated by Akhgar, 

است. از آنجا که هر نوع  9، انتقال دانش متکی به فرایندی روانشناختی به نام بازیابی(2013

افتد، باید بتوان الگوهای ذهنی جدیدی را که در جریان  اتفاق می 4فعالتفکر در حافظه 

)موقعیت اصلی( به  شوند، به هنگام نیاز در محل کاریادگیری در حافظه بلندمدت ساخته می

حافظه فعال بازگرداند. انتقال این الگوهای ذهنی جدید از حافظه بلندمدت به حافظه فعال 

ها و اصول آموزشی بود که عالوه  همین سبب باید به دنبال روششود. به  بازیابی نامیده می

ها را به محیط واقعی فراهم  بر ایجاد یادگیری در مبتالیان به این اختالل، زمینه انتقال آموخته

ها که چند سالی است جای خود را در آموزش به افراد با نیازهای کند. یکی از این روش

  .فناوری بویژه فناوری رایانه استویژه باز کرده است، آموزش توسط 

آموزان  دانش طیف وسیع، Brenz (2013, Cited in: Zareee zavaraki, 2019)به اعتقاد 

هستند. همانطور که بر اساس قانون های آموزش ویژه نیازمند دارای نیازهای ویژه به برنامه

کودکی نباید خارج از نظام آموزش و پرورش قرار گیرد، این امر مستلزم ورود کلیه  هیچ

های دیجیتال و آنالین . دسترسی به فناوریبا نیازهای آموزشی ویژه در مدارس است کودکان

های یادگیری الشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه ممکن است بخشی از برخی چ برای دانش

                                                      
1-  transfer of learning 

2-  transfer of knowledge 

3-  retrieval 

4-  working memory 
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های جدید مبتنی بر جامعه  ها باشد. فناوریها، معلمان و والدین آنشده توسط آن تجربه

کنندگان در فرایند یادگیری پیشنهاد شده است، با این حال این  معموالً برای همه شرکت

از  آموزانی که دارای نیازهای آموزشی ویژه هستند توانند برای دانش ها همچنین می فناوری

توان  ها می . از جمله این فناوری(Zareee Zavaraki, 2019) اهمیت بیشتری برخوردار باشند

ه های آموزشی اشاره کرد که ضمن ایجاد محیط یادگیری جذاب و فناوران ای به چندرسانه

ها خواهد داد. اما طراحی امکان طراحی مناسب یادگیرندگان ویژه را به معلمان و طراحان آن

ای، تضمین کننده یادگیری این افراد های چندرسانه و استفاده صرف از فناوری بویژه فناوری

هم مورد توجه قرار گیرد.  یادگیرندگاننیست و باید تدبیری اندیشید تا انتقال یادگیری این 

رای اینکه آموزش مبتنی بر یک رسانه به یادگیری و در نهایت انتقال یادگیری منجر شود ب

بایست به طراحی آن توجه نمود تا به نحوی سازماندهی شود که یادگیرنده را به سمت می

 Lu (2018; Cited in Badiee et al., 2020) به اعتقاد کند. های خود هدایتکاربرد آموخته

ای، اصول  های چندرسانه توجهی به جذابیت افزارهای موجود، به علت بی بسیاری از درس

های  ند. پژوهشتهای یادگیری، فاقد تأثیر مطلوب بر یادگیری هس شناسی و نظریه روان

سبب عدم ، اند که عدم توجه به طراحی مناسبله را به خوبی نشان دادهأگوناگونی این مس

دو . برای مثال، در بخشد می بهبود در یادگیرندهیادگیری را و توجه به آن انتقال انتقال یادگیری 

که با استفاده از فناوری بر روی یادگیری یادگیرندگان دارای اختالل طیف اوتیسم  پژوهش

ها به اما در انتقال آموخته یافتکه یادگیری این افراد بهبود شد این نتیجه به دست آمد انجام 

 ;Cohen, 2007, Cited in Wass & Porayska-Pomsta, 2014 ) محیط واقعی ناتوان بودند

Swettenham, 1996, Cited in Wass & Porayska-Pomsta, 2014 .) 

 ثیر مثبت بر انتقال یادگیری گزارش شدأها نتیجه استفاده از فناوری ت برخی پژوهشدر 

(Hetzroni & Tannous, 2004; Ozdemir, 2008.) ت اصلی را بررسی مطالعات در اینباره عل

دهد. برای  های آموزشی نشان می ای های آموزشی مبتنی بر چندرسانه برنامهدر شیوه طراحی 

 & Cheon, Crooks & Chung, 2014; Mariano, 2014; Doolittle, Doolittle, Bryant) مثال

Chittum, 2015توان چنین برداشت کرد که افراد دارای اختالل اوتیسم  ( از مطالب گذشته می

برند و هر آنچه در این زمینه  هایی مانند تعامالت و ارتباطات اجتماعی رنج می که از نارسایی

های خود به  کنند و قادر به انتقال آموخته آموزند، پس از مدت زمان کوتاهی فراموش می می

https://jpe.atu.ac.ir/?_action=article&au=11929&_au=esmaeel++Zareee+zavaraki
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های  ای های گوناگونی از جمله چندرسانه محیط واقعی نیستند. برای رفع این مشکل از فناوری

ای آموزشی تضمین کننده یادگیری  وزشی استفاده شده است اما استفاده صرف از چندرسانهآم

ای در استفاده از فناوری برای این  و باید طراحی ویژه و انتقال آن به محیط واقعی نیست

. به همین سبب و طبق آنچه که گفته شد هدف کلی از انجام این پژوهش یادگیرندگان داشت

های  اصلی انتقال یادگیری به افراد دارای اختالل طیف اوتیسم در محیطهای  مؤلفهتعیین 

است. بر همین  ها مؤلفهای و ارائه چارچوبی برای سنجش مطلوب این  یادگیری چندرسانه

 اساس اهداف جزئی این پژوهش نیز شامل:

های اصلی انتقال یادگیری برای افراد دارای اختالل طیف اوتیسم در  مؤلفهاستخراج  .2

 ای. های یادگیری چندرسانه حیطم

های اصلی انتقال یادگیری برای افراد دارای  مؤلفهسنجش  جهتساخت ابزاری  .1

 ای. های یادگیری چندرسانه اختالل طیف اوتیسم در محیط

 

 پژوهش روش
های انتقال یادگیری در  مؤلفهپژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش 

از . ای ویژه افراد دارای اختالل طیف اوتیسم انجام شده است انههای یادگیری چندرس محیط

در انتقال یادگیری تا حدودی ناشناخته هستند،  مؤثرهای مؤلفهآنجا که در این پژوهش 

-یفی)ک ختهیآم کردیروش رو از به همین سبب .ها اقدام نمودمؤلفهاین  استخراجبایست به  می

خست و با استفاده از روش سنتز پژوهی به جستجوی در گام ن. استفاده گردید( یفیک-یکم

منابع اقدام شد. سپس از میان منابع استخراج شده، توسط روش جستجوی مبتنی بر کلید واژه، 

ها و راهبردهای مورد نظر بیرون کشیده شد. در مرحله بعد، از خبرگان خواسته شد تا  مؤلفه

شاخص ن کنند. در مرحله چهارم، با استفاده از ها بیا مؤلفهها و زیر  مؤلفهنظر خود را درباره 

های دریافت شده از سوی خبرگان مورد تحلیل و ارزیابی قرار  ، پاسخ(CVI) روایی محتوا

 مراحل 2 شکلگرفت و بر مبنای نتایج به دست آمده اقدام به ساخت مقیاس مورد نظر شد. 

 دررا  یا چندرسانه یریادگی یها طیمح در یریادگی انتقال ای نگاره بندی درجه اسیمق ساخت

  .دهد یم نشان پژوهش نیا

 کتاب،) موجود منابع مطالعه به نخست یفیک مطالعه بخش آغاز در و اهداف نییتع از پس
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 ای ای سنجش انتقال یادگیری در محیط یادگیری چندرسانه . مراحل ساخت مقیاس درجه بندی نگاره2شکل 
Figure 1. Steps to build a Descriptive Graphic rating scale for measurement transfer of 

learning in a multimedia learning environment 

 

 

 .شد اقدام نهیزم نیا دربا استفاده از روش سنتز پژوهی  ،(مرتبط منابع ریسا و ها گزارش مقاالت،

و اختالفات بین  ها شتنهدف از سنتز پژوهی تولید دانش جدید از طریق روشن ساختن روابط و 

. این روش شامل انتخاب هدفمند، اند نشدهگزارشات مطالعات منفردی است که بیش از این دیده 

 ,Suriدر یک موضوع مشابه است ) 2مرور، تحلیل و ترکیب گزارشات پژوهشی دست اول

تحت  یها پژوهشمرتبط توجه دارد، به تحلیل انتقادی  های یهنظر(. سنتز پژوهی معموالً به 2019

همچنین شناسایی مسائل محوری برای  ، و برای حل تناقضات در ادبیات وپردازد یمپوشش خود 

 پس (.Cooper & Hedges, 2009, 6, Cited in Ghasemtabar, 2015) کند یمپژوهش آتی تالش 

 یینشانگرها آموزش، طیشرا در رگذاریثأت مختلف عناصر اساس بر موجود یها مؤلفه ییشناسا از

 کی در رگذاریثأت عناصر واقع در نشانگرها نیا. شد نییتع معتبر یعلم منابع در جستجو یراب

. شود می انجام یبهتر شکل به آموزش مناسب، یسازمانده و آنها به توجه با که هستند آموزش

 ییارهایمع ،یاطالعات یها گاهیپا در مند نظام و یعلم یبررس جهت به و نشانگرها نییتع از پس

انتشار  (1پژوهشی،  -مقاالت علمی (2شد. این معیارها شامل:  نییتع یبررس نیورود در ا یبرا

به زبان انگلیسی و  (4چاپ شده در یک مجله معتبر علمی،  (9، 1818تا  2068یافته از سال 

)انتقال  واژگان کلیدی برای جستجو شامل (8گستردگی جغرافیایی در سراسر دنیا  (5فارسی، 

و اوتیسم با عملکرد  5، اختالل طیف اوتیسم4ای آموزشی چندرسانه ،9نتقال آموزش، ا1یادگیری

                                                      
1-  primary research 

2-  transfer of learning 

3-  transfer of education 

4-  educational multimedia 

5-  autism spectrum disorder 
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 4و گوگل اسکالر 9، اریک1شد. بر اساس این معیارها، جستجو در سه پایگاه اسکاپوس ( می2باال

انجام شد. در میان مطالعات صورت گرفته در منابع مختلف و با بررسی عنوان و چکیده از 

با توجه به ارتباط موضوعی با واژگان کلیدی مورد  مقاله 262، تعداد مقاله یافت شده 981

تر،  در گام بعدی و با بررسی دقیق. ندواجد شرایط ورود به بررسی تشخیص داده شد جستجو،

مورد با  21 موارد کمتر مرتبط از حیطه مطالعه کنار گذاشته شدند به نحوی که در پایان،

 زین نامه انیمنبع شامل کتاب و پا 22تعداد  نیشت. همچنمطابقت دا یینها رشیپذ یارهایمع

  است. دنیقابل د 2منابع در جدول  نیا یاطالعات حوزه موضوع شدند. یبررس
 

 Table. 1. Thematic scope of the reviewed articles   . حیطه موضوعی مقاالت بررسی شده2جدول 

ضوعی
حيطه مو

ش به مبتاليان  
آموز

اوتيسم
 

يادگيری و
 

يادگيریانتقال 
 

صنعتی و 
ش 

آموز
سازمانی

 

ط 
ش توس

آموز
رايانه)چندرسانه
 

، شبيه سازی و..(ای 
 

ش زبان
آموز

ضی 
ش ريا

آموز
ش پزشکی 

آموز
 

ت بدنی
تربي

 

جمع کل
 

 21 2 2 1 1 12 2 14 0 تعداد
 

محتوا به  لیاز روش تحلو استخراج مقوالت، ها  داده لیو تحل هیتجز یدر گام بعد، برا

 افتنی یواژه برا دیبر کل یمبتن ی. در مرحله نخست به جستجودیاستفاده گرد یرروش کدگذا

با توجه به مرور منابع موجود، مشخص شد که انتقال یادگیری مورد  .اقدام شد یعبارات واقع

گرایی  گرایی است. در رویکرد سازنده شناسی رفتارگرایی، شناخت توجه دو نظریه عمده روان

به انتقال یادگیری، نظر و مطلبی یافت نشد اما بر اساس دو رویکرد شناختی به دلیل عدم اعتقاد 

و رفتاری نتایج سودمند و قابل توجهی استخراج شد. از بین این دو رویکرد نیز به دلیل 

از جنبه شناختی با مشکل مواجه  های افراد دارای اختالل طیف اوتیسم که عمدتاً ویژگی

رفتاری در متغیرها کنار گذاشته شدند و در نهایت به متغیرهایی  هستند، نتایج مرتبط با رویکرد

توجه شد که عمدتا جنبه شناختی داشته و یا بین رویکرد رفتاری و شناختی مشترک بودند. با 

بررسی بیشتر این متغیرها در سه دسته عمده متغیرهای فردی، متغیرهای محیطی و متغیرهای 

                                                      
1-  high-functioning autism 

2-  Scopos 

3-  Eric 

4-  Google Scholar 
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های شناختی تاثیرگذار مؤلفهبه موضوع پژوهش که یافتن بندی شدند. با توجه  آموزشی تقسیم

ای مناسب برای انتقال یادگیری افراد دارای اختالل طیف  در یک محیط یادگیری چندرسانه

اوتیسم است، متغیرهای فردی و محیطی نقش زیادی را در طراحی این محیط ندارند و به 

، در مورد نظر عبارات افتنی. پس از همین سبب، از حیطه بررسی و طراحی کنار گذاشته شدند

منظم شدند.  وشدند  یگذار باز برچسب یعبارات با استفاده از روش کدگذار نیمرحله دوم ا

. ها شد مؤلفه یاقدام به استخراج و سازمانده ،یمحور یدر مرحله سوم با استفاده از کدگذار

. قرار گرفتن در یکی از 1د، . شباهت کارکر2ها بر مبنای:  اساس ادغام این عبارات در گروه

. قابلیت ارائه 9مراحل عمده آموزش)پیش از آموزش، آموزش، تمرین، ارزشیابی و بازخورد(، 

در انتقال یادگیری بودند.  مؤثر. ارتباط با اصول آموزشی 4شنیداری و  -های دیداری با رسانه

(، با یریادگی)انتقال یاصل شد. در مرحله چهارم، مقوله استخراج مؤلفه 21مرحله  نیا انیدر پا

به  عاتمرحله، اطال نیو با توجه به ا انیو مشخص شد. در پا نییتع ینشیاستفاده از کد گز

ها و  مؤلفهاز  دیجد ییمرحله گذشته در کنار هم قرار گرفته و سبب خلق الگو 5دست آمده از 

شد.  یا چندرسانه یریادگی طیدر مح یریادگیبر انتقال  مؤثر ،مؤلفهی مناسب هر راهبردها

 .هستند دنید قابل 1در جدول ی استخراج شده ها مؤلفه
 

 Table 2. Eeffective components in learning transfer    یریادگی انتقال در مؤثری ها مؤلفه. 1 جدول

 ها مؤلفه رديف ها مؤلفه فيرد
 نیتمر ارائه 2 آموزش از شیپ یها تیفعال و انتظارات اهداف، انیب 2
 مثال ارائه 6 مطالب یسازمانده و محتوا 1
 آزمون از استفاده 0 توجه جلب یراهبردها 9
 بازخورد ارائه 28 یساز هیشب و ییانمایپو ،یداریشن -یدارید یمحتوا از استفاده 4
 (یشناخت بار)کاهش ی ا چندرسانه اصول 5

 یچندحس اصل ،یآشناساز اصل ع،یتقط اصل 
 عناصر همانند یطراح 22

 کاربر کنترل و تعامل 21 یآموزش یها عامل 8
 

انتقال  های مؤلفهبتوان به همین منظور، برای تهیه یک مقیاس کارآمد که با استفاده از آن 

سنجید، تصمیم بر ساخت به صورت توصیفی و دقیق ای را  یادگیری در یک محیط چندرسانه

بندی،  ، در مقیاس درجه(Saif, 2018)شد. به اعتقاد  ،2توصیفیای  بندی نگاره در مقیاس درجه

گردد. همچنین معتقد است که روش مقیاس درجه یا مقدار رفتار یا ویژگی مورد نظر تعیین می

                                                      
1-  descriptive graphic rating scale 
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گیرد و هم برای برای ارزشیابی از فرایند عملکرد یا شیوه اجرا مورد استفاده قرار می بندی درجه

 ،توصیفیای  بندی نگاره قیاس درجهرود. در مارزشیابی محصول یا فراورده رفتار به کار می

روند  هایی که برای این منظور به کار می شوند. توصیف نقاط روی مقیاس توصیف می

آموز یا فرد مورد مشاهده و  دهند که دانش هایی هستند که به صورت رفتاری نشان می عبارت

در مرحله دوم (. Saif, 2018مورد ارزشیابی در مراحل مختلف مقیاس چگونه عمل می نمایند)

بر  .دیاستفاده گرد ییمحتوا ییبه روا دنیرس یاز توافق خبرگان برا یشیمایبا استفاده از روش پ

بندی شامل های استخراج شده در بخش کیفی، مقیاس درجه مؤلفههمین اساس و با استفاده از 

 رشته جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متخصصان گویه تهیه شد. 68با  مؤلفه 21

تکنولوژی آموزشی در سطح دکتری و دانشجویان دکتری بودند. با توجه به اینکه امکان تعیین 

دقیق تعداد افراد این جامعه )متخصصان تکنولوژی آموزشی( وجود نداشت، برای تعیین روایی 

نفر از  12در اختیار  مقیاس ،آماده سازیپس از گیری در دسترس استفاده شد.  مقیاس، از نمونه

صان رشته تکنولوژی آموزشی در سطح دکتری و دانشجویان دکتری جهت تعیین روایی متخص

های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی برای  ها و گویه مؤلفهمحتوایی قرار گرفت. 

این متخصصان ارسال شد و از آنان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با هر گویه با انتخاب 

بیانگر مرتبط بودن  1نشان دهنده نامرتبط بودن گویه،  2مشخص کنند. عدد  4الی  2اعداد 

نشان دهنده ارتباط گویه اما نیاز به بازنگری جزئی و عدد  9گویه اما نیازمند به بازنگری کلی، 

ها نشان دهنده ارتباط کامل گویه بود. پس از گردآوری پاسخ متخصصان، برای تحلیل پاسخ 4

 & Halek, Holle)استفاده گردید. به اعتقاد CVIتوا با عنوان از شاخص روایی مح

Bartholomeyczik, 2017) کاربرد این شاخص در دو سطح گویه و سطح سازه قابل بررسی ،

و محاسبه است. در بخش محاسبه شاخص روایی گویه که مساوی با نسبت تعداد پاسخ 

های  متخصصان بررسی کننده گویهبه تعداد کل  4و شماره  9شماره  های متخصصان به گویه

محاسبه  2تا عدد  8و بین عدد  شدهنشان داده  I-CVIپژوهش است که با نام اختصاری 

نیازمند  8720تا  872نمره رد گویه، بین اعداد  872شود. بر اساس این شاخص نمره کمتر از  می

شاخص دیگری که سبب پذیرش گویه خواهد شد.  8720به بازنگری در گویه و باالتر از عدد 

-Sگیرد ، شاخص محتوایی سازه است که با عبارت  بر اساس این روش مورد استفاده قرار می

CVI  نشان داده شده و با استفاده از جمعI-CVI های مرتبط با هر مقیاس و تقسیم عدد  گویه
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نشان  870شود. نمره باالتر از  ها در همان مقیاس محاسبه می به دست آمده بر تعداد کل گویه

(. Shi, Mo & Sun, 2012; Zaman Zadeh, 2015) دهنده امتیاز مطلوب برای هر مقیاس است

که بر همین اساس تحلیل شده است نشان دهنده نمره هر گویه بر اساس شاخص  1جدول 

های انتقال یادگیری در محیط یادگیری  مؤلفهسنجش  بندی بررسی روایی محتوایی مقیاس درجه

بیان اهداف، انتظارات  مؤلفهمرتبط با  5تا  2 های ، گویه1. با توجه به جدول ای است چندرسانه

ای در نظر گرفته شدند. همانگونه که  های پیش از آموزش در طراحی چندرسانه و فعالیت

 I-CVI ری( مقاد(Shi, Mo & Sun, 2012; Zaman Zadeh, 2015 اعتقاد بهپیشتر نیز گفته شد، 

 که 1 مورد بجز آمده دست به ریمقاد جدول اطالعات طبق باشند. 20/8 یباال دیمطلوب با

 دهنده شانن نیا و دادند اختصاص خود به را 8720 از باالتر نمره ها گویه هیبق است، 8724

 کننده انیو ب 29تا  8 شماره از که دوم مؤلفه در. باشد می نظر مورد مؤلفه با ها گویه بودن مرتبط

به دست  8720هستند نیز مقادیر باالی  مطالب یسازمانده و محتوا مؤلفه با مرتبط های گویه

مورد نظر هستند. این ارتباط برای سایر  مؤلفهها با  آمد که نشان دهنده ارتباط کامل گویه

 92تا  11؛ توجه جلب یراهبردهابرای  12تا  24شامل  ها مؤلفهها نیز به دست آمد. این  مؤلفه

در ارتباط با  92تا  91؛ یساز هیو شب ییانمایپو ،یداریشن -یرداید یمحتوا از استفادهبرای 

تا  96؛ یچندحس اصل ،یآشناساز اصل ع،یتقط اصل( یشناخت بار)کاهش یا چندرسانه صولا

 88تا  52 ن؛یتمر از استفاده یبرا متناسب 58تا  44 آموزش؛ یها عامل از استفادهبرای  49

 زین 68تا  20و  بازخورد ارائهبرای  21تا  88از آزمون؛  استفادهبرای  85تا  82 مثال؛ ارائهبرای 

تا  29 های مرتبط گزارش شدند. در همین رابطه برای گویه ، کامالًکاربر کنترل و تعامل یبرا

نیز با ارتباط باال گزارش شدند و تنها در دو گویه شماره  عناصر همانند یطراح به منظور 26

گزارش شدند که باز هم امتیاز باالیی  8726یعنی  8720ز تر ا با امتیاز کمی پایین 26و  22

 ییبه عنوان نمره شاخص محتوا S-CVIشود. در همین راستا برای محاسبه نمره  محسوب می

عدد به دست  میو تقس مؤلفههای مرتبط با هر  گویه I-CVI، با استفاده از جمع (اسیسازه )مق

این عدد برای کل مقیاس  .شود سبه میمحا اسیها در همان مق آمده بر تعداد کل گویه

 (،Shi, Mo & Sun, 2012; Zaman Zadeh, 2015) محاسبه شد. به اعتقاد 8760 بندی درجه

و از آنجا که نمره به دسته  است اسیمق هر یبرا مطلوب ازیامت دهنده نشان 870 از باالتر نمره

محتوایی مقیاس نیز از درجه (، در نتیجه روایی 8760) برابر با این عدد است آمده تقریباً
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 گام در قابل مشاهده است. 9در جدول  هیاطالعات مرتبط با گو هیمطلوبی برخوردار است. کل

 ریجهت تفس 2یغن یها داده کیاز تکن های پژوهش، و به منظور اعتبار بخشی به یافته سوم

 .دیردگاستفاده  ها افتهی
 

های انتقال  مؤلفهبندی سنجش  رای مقیاس درجه( بI-CVI)شاخص بررسی روایی محتوایی  . 9جدول 
 یادگیری

Table 3. Content Validity Review Index (I-CVI) for Transfer of Learning Components 
Descriptive Graphic rating scale 

هيگو  I-CVI هيگو  I-CVI هيگو  I-CVI هيگو  I-CVI هيگو  I-CVI هيگو  I-CVI هيگو  I-CVI 

1 0.815 14 0.889 27 0.852 40 0.778 53 0.889 66 0.926 79 0.926 

2 0.741 15 0.889 28 0.889 41 0.815 54 0.926 67 0.889 80 0.926 

3 0.815 16 0.889 29 0.926 42 0.889 55 0.889 68 0.963 81 0.963 

4 0.889 17 0.926 30 0.926 43 0.852 56 0.889 69 0.889 82 0.926 

5 0.815 18 0.852 31 0.852 44 0.926 57 0.926 70 0.889 83 0.926 

6 0.852 19 0.852 32 0.889 45 0.889 58 0.926 71 0.889 84 0.889 

7 0.926 20 0.889 33 0.815 46 0.889 59 0.926 72 0.926 85 0.963 

8 0.889 21 0.926 34 0.926 47 0.852 60 0.926 73 0.889 86 0.926 

9 0.926 22 0.852 35 0.889 48 0.926 61 0.889 74 0.889   

10 0.889 23 0.889 36 0.852 49 0.926 62 0.889 75 0.889   

11 0.815 24 0.889 37 0.889 50 0.926 63 0.778 76 0.815   

12 0.963 25 0.889 38 0.778 51 0.889 64 0.889 77 0.778   

13 0.889 26 0.926 39 0.852 52 0.889 65 0.926 78 0.778   

 

کلیه گویا در سطح مطلوب  ICV-I قابل مشاهده است، 9 همانگونه که در توضیحات جدول

باشد. با  خود می مؤلفهها با  گزارش شدند و این سطح نشان دهنده ارتباط محکم و مناسب گویه

قرار  تأییدمورد  بندی ، مقیاس درجهشدتوجه به این سطح مطلوبیت که از نظر متخصصان بررسی 

همانگونه که در آغاز ها اقدام به ساخت مقیاس شد.  تعیین میزان مطلوبیت گویه گرفت. پس از

. علت گردیداستفاده توصیفی ای  بندی نگاره برای این کار از مقیاس درجهبخش روش گفته شد، 

ای بنا به  انتخاب این نوع مقیاس از این رو بود که تحلیل و بررسی یک برنامه آموزشی چندرسانه

های این برنامه است. با استفاده از یک مقیاس  به توصیف کلیه بخش که دارد نیازهایی  ویژگی

                                                      
1-  thick description 
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های به کار رفته در یک برنامه را مورد  مؤلفهتوان کلیه  به راحتی می ای توصیفی نگاره بندی درجه

مرتبط با خود نوشته و برای آن یک  مؤلفهتوصیف قرار داد. به همین منظور هرگویه را در زیر 

ر در نظر گرفته شد. هر نقطه از این پیوستار نشانگر میزان رعایت اصول انتقال یادگیری در پیوستا

 نشان دهنده بخشی از این مقیاس است. 1است. شکل ای  طراحی و ساخت برنامه چندرسانه

 

 
 

 پژوهش ای . نمونه مقیاس درجه بندی نگاره1شکل 
Figure 2. Sample of a research Descriptive Graphic rating scale 

 

ای را بر عهده  ، استفاده کننده از این مقیاس که عمدتا ارزیابی چندرسانه1بر اساس شکل 

تواند با انتخاب هریک از نقاط مشخص شده بر روی پیوستار، نظر خود را درباره  دارد، می

بررسی کرده  مؤلفهای با راهبردهای ارائه شده در هر  های مختلف برنامه چندرسانه انطباق بخش

توان در بین هر پرسش فضایی خالی برای نوشتن توضیحات  و مشخص کند. همچنین می

 احتمالی در نظر گرفت.

 

 یريگ جهينت و بحث
آموزان دارای اختالل طیف اوتیسم،  در آموزش به افراد دارای نیازهای ویژه، بخصوص دانش

شود. امروزه از این فناوری در  ای آموزشی استفاده می های نوین از جمله چندرسانه از فناوری

شود اما  ای می قالب درس افزارهای آموزشی بر روی رایانه و یا وسایل همراه استفاده گسترده

های انتقال یادگیری در  مؤلفهجه به تو ،گیرد آنچه که در طراحی این ابزار مورد غفلت قرار می

د شهایی استخراج  مؤلفهپژوهش حاضر با بررسی منابع گوناگون در ها است.  طراحی این محیط
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ها و راهبردهای  مؤلفه. با استفاده از این هستند مؤثرکه هرکدام به نوعی در بهبود انتقال یادگیری 

در اختیار متخصصان رشته تکنولوژی ، فهرستی ساخته شد و سپس مؤلفهارائه شده برای هر 

آموزشی در سطح دکتری و دانشجوی دکتری قرار گرفت. پس از گردآوری پاسخ متخصصان، 

نتایج نشان دهنده . استفاده گردید CVIها از شاخص روایی محتوا با عنوان برای تحلیل پاسخ

ای بود،  گیری چندرسانههای انتقال یادگیری در محیط یاد مؤلفهها برای  مطلوب بودن کلیه گویه

 نینخستباره آنها به تبیین نتایج پرداخته خواهد شد. رها به ترتیب بیان شده و د مؤلفهدر ادامه این 

گویه  5که دارای  مؤلفهاست. این  آموزش از شیپ یها تیفعال و انتظارات اهداف، انیب مؤلفه

رد. از آنجا که بر اساس گویه و یک نمره نزدیک به مطلوب کسب ک 4است نمره مطلوبی در 

قرار گرفته است، نظر متخصصان نیز  تأییدمورد  مؤلفهبودن رعایت این  مؤثرهای گذشته  پژوهش

کننده اهمیت این بخش بود. هنگامی که پیش از شروع آموزش یک محتوا، مفاهیم اصلی و  تأیید

شناختی کمتری به حافظه شود، در هنگام آموزش بار  انتظارات و اهداف به یادگیرندگان ارائه می

 های فعال آنان وارد شده و یادگیری و انتقال آن شکل بهتری خواهد یافت. این نتیجه در پژوهش

(Lim, 2000; Lee & Ahn, 2018; Yang et al., 2019; 2002; Brian et al., 2009)  تأییدمورد 

نگامی که محتوا به شکل آن اشاره دارد. ه یسازمانده و محتوابه  دوم مؤلفهقرار گرفته است. 

شود  مناسبی سازماندهی شود از سردرگمی و ایجاد بار اضافی بر حافظه فعال یادگیرنده کاسته می

و در پی آن یادگیری و انتقال آن بهتر صورت خواهد گرفت. این نتیجه در پژوهش حاضر و از 

قرار  تأییدورد های گذشته نیز م دید متخصصان نمره باالیی کسب کرد و همچنین در پژوهش

 مؤلفه (.Yamnill & McLean, 2005; Bates et al., 2007; Velada et al., 2007) گرفته است

ای اشاره دارد نیز نمره  در طراحی محیط یادگیری چندرسانه توجه جلب یراهبردهاکه به  سوم

هایی برای  هنگامی که یادگیرنده با نشانه مؤلفهباالیی را به خود اختصاص داد. بر اساس این 

گیرد و  دستیابی به عناصر مهم و کلیدی محتوای آموزشی هدایت شود، یادگیری بهتر شکل می

 تأییدهای گذشته نیز این نتیجه را  شود. در این رابطه پژوهش تر می انتقال آن هم راحت

 -یدارید یمحتوا از استفادهبا عنوان  چهارم مؤلفهدر  .(Mautone & Mayer, 2001)کردند

اشاره شده است که نظر متخصصان نیز بر این بخش مثبت و  یساز هیشب و ییانمایپو ،یداریشن

ای ارائه شود به دلیل تقسیم محتوا  کننده بود. هرگاه محتوای آموزشی به صورت چندرسانه تأیید

در دو کانال دیداری و شنیداری، بار حافظه فعال برای پردازش محتوا کمتر شده و یادگیری و 
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 ;Kühl et al., 2018) هایی از جمله کند. این نتیجه همسو با پژوهش تر می آن را ساده انتقال

Dalgarno & Lee, 2010; Goldstone & Wilensky; Lim, 2000; Mayer, 2011; Clark & 

Mayer, 2014, Translated by: Hatami & Taqi- Pour, 2014 .) .اصول پنجم مؤلفه است 

را مورد توجه  یچندحس اصل ،یآشناساز اصل ع،یتقط اصل( یشناخت بار)کاهش  یا چندرسانه

هم امتیاز باالیی از نظر متخصصان به دست آمد. زمانی که محتوایی به  مؤلفهقرار داد. در این 

شود که حجم یا زمان زیادی دارد، به سبب بار اضافی در پردازش اطالعات،  یادگیرنده داده می

د. رعایت این اصول تا اندازه زیادی از اضافه بار شناختی کاسته شو یادگیری با مشکل مواجه می

 ,Mautone & Mayer) های کننده این نتیجه پژوهش تأییدنماید.  و انتقال یادگیری را تسهیل می

2001; Mayer, Leopold, Mayer & Dutke, 2019; Mayer & Johnson, 2008; Fiorella & 

Mayer, 2016)  .را در بهبود انتقال یادگیری  یآموزش یها عامل از دهاستفا ششم مؤلفهاست

کردند.  تأییدداند و متخصصان تکنولوژی آموزشی در این پژوهش این نظر را  مناسب می

کنند  های آموزشی به سبب ایجاد ارتباطی که بین یادگیرنده و محتوای آموزشی ایجاد می عامل

شوند. این ویژگی  یادگیرنده می کنار موجب تمرکز توجه یادگیرنده و احساس حضور معلم در

 ,Fiorella & Mayer) های تسهیل کننده یادگیری و انتقال آن خواهد بود. در همین راستا پژوهش

2016; Mayer, 2014., De Koning et al., 2010; Choi & Clark, 2006; Clark & Choi, 2005; 

Wang, Li, Mayer & Liu, 2018 . ) از استفاده هفتم مؤلفهدهند.  قرار می ییدتأنیز نتیجه را مورد 

کند. اساس استحکام هر یادگیری انجام  را برای دستیابی به انتقال یادگیری پیشنهاد می نیتمر

قرار گرفت که  تأییدنیز با امتیاز باالی متخصصان مورد  مؤلفهتمرین مناسب و به موقع است. این 

 & Lee & Simon, 2004; Lim, 2000; May, Lightner, Benander) های همسو با نتایج پژوهش

Kramer, 2005) کند. هنگامی که در آموزش مثال  کید میأت مثال ارائهبر  هشتم مؤلفهباشد.  می

شود، به دلیل آشنایی یادگیرنده با شرایط مختلف بروز رفتار و یا موارد مختلف یک  ارائه می

از  شرایط بروز رفتار، چون شود بیشتر می اصل، امکان انتقال یادگیری در شرایط اصلی و هدف

کید شده است. این أبینی شده است. در این پژوهش هم بر این اهمیت ت پیش برای یادگیرنده پیش

 -Lim, 2000; Clark & Mayer, 2014, Translated by: Hatami & Taqi) های نتیجه در پژوهش

Pour, 2014; Clark & Lyons, 2013, Translated by: Akhgar, 2013)  .نیز به دست آمده است

تمرکز دارد. در هر آموزشی برای آگاهی از نتیجه فرایند آموزش  آزمون از استفادهبر  نهم مؤلفه

نیاز به برگزاری آزمون همیشه ضروری است اما کارکرد دیگر آزمون کمکی است که به بهبود 
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آموخته در معرض شرایط بروز رفتار  کند چون یادگیرنده خود را انتقال یادگیری یادگیرندگان می

 ,Butler, 2010; Lightner) های بیند. این نتیجه عالوه بر پژوهش حاضر در پژوهشمی شده

Benander & Kramer, 2005; McDaniel et al., 2007)  قرار گرفته است.  تأییدنیز مورد توجه و

شود، برای بهبود یادگیری و  ده میبا تمرین و یا آزمون سنجی آگاهی از نتیجه عملکرد که عمدتاً

پرداخته شده است. در  بازخورد ارائهبه  دهم مؤلفهانتقال آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در 

 ها این پژوهش ارائه بازخورد در حد مطلوب ارزیابی شده و همچنین این نتیجه در سایر پژوهش

(Alfred, et al., 2017; Adams, et al., 2008; Lee & Kahnweiler, 2000 ) شده است.  تأییدنیز

که از اصول اولیه و مهم انتقال یادگیری است، مورد توجه  عناصر همانند یطراح ازدهمی مؤلفهدر 

هایی از محیط اصلی در شرایط آموزشی  قرار گرفته است. با توجه به اصل عناصر همانند، نشانه

توان به  . برای مثال میخواهد شدگیری شود که سبب بروز یادگیری در شرایط یاد گنجانده می

محیط که رفتار باید در آن روی دهد مانند مدرسه اشاره کرد که عناصر محیط مدرسه برای 

 بجز دو گویه که با اختالف یک صدم مؤلفهتحریک یادآوری در آموزش گنجانده شود. در این 

( را به خود 8720) از سطح مطلوب امتیاز باالتر ها ( تا سطح بهینه فاصله داشتند سایر گویه8726)

 & Edele & Stanat, 2016; Fiona, Craig) های در پژوهش موضوعاختصاص دادند. این 

Andrew, 2015; Clark & Mayer, 2014, Translated by: Hatami & Taqi- Pour, 2014; 

Clark & Lyons, 2013; Translated by: Akhgar, 2013)  لفهمؤدر شده است.  تأییدهم 

نیز در سطح مطلوب ارزیابی شدند. هنگامی که یادگیرنده با محیط  کاربر کنترل و تعامل ،دوازدهم

گیرد، با آهنگ مناسب خود در  آموزشی تعامل مطلوب دارد و کنترل روند یادگیری را به عهده می

با نتایج  کند. این نتیجه مطابق کند و از ایجاد بار شناختی اضافی جلوگیری می برنامه حرکت می

باشد. با توجه به آنچه که از  می( Adams, et al., 2008; Alfred, et al., 2017) های پژوهش

و همانگونه که در بخش روش انجام پژوهش  تحلیل و بررسی نتایج این پژوهش به دست آمد،

بندی  ای، مقیاس درجه توضیح داده شد، به سبب توصیفی بودن سنجش یک محیط چندرسانه

نقطه که نشان دهنده میزان رعایت اصل  5توصیفی انتخاب و ساخته شد. در این مقیاس  ای نگاره

ای است، تعیین شده است. نقطه نخست با  مرتبط با انتقال یادگیری در طراحی محیط چندرسانه

بیانگر رعایت  "اصل مورد نظر خیلی خوب رعایت شده و هیچ نیازی به تغییر ندارد "عنوان

ای است و نیاز به هیچ گونه تغییری دیده  نظر در طراحی محیط چندرسانهکامل اصل مورد 
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 "اصل مورد نظر خوب رعایت شده و نیاز به تغییر کمی دارد "شود . گویه دوم با عنوان نمی

نشان دهنده میزان باالی رعایت اصل مورد بررسی است اما با این حال می بایست تغییرات 

اصل مورد نظر رعایت شده  "سوم بر روی مقیاس با این عنوانجزئی در طراحی داده شود. نقطه 

اصل  "به تغییرات متوسط در طراحی اشاره دارد و نقطه بعدی با متن "نیاز به برخی تغییرات دارد

نشان دهنده نیاز به اصالحات زیاد  "مورد نظر خیلی رعایت نشده و نیاز به تغییرات زیادی دارد

ده است. در نهایت درجه آخر که نشان دهنده عدم رعایت اصل در طراحی بر مبنای اصل یاد ش

اصل مورد نظر به هیچ وجه رعایت  "ای است، با عنوان یاد شده در طراحی محیط چندرسانه

بایست با توجه به این نتیجه اقدام به  نوشته شده و طراح می "نشده و نیاز به تغییرات کامل دارد

ر در محیط آموزشی خود نماید. در پایان و به طور بازنگری کلی در طراحی عنصر مورد نظ

بندی  ها و اصول بیان شده در این مقیاس درجه مؤلفهرسد که با استفاده از  به نظر میخالصه 

ای تولید شده برای یادگیرندگان دارای اختالل  های چندرسانه توان برنامه میای توصیفی  نگاره

استفاده از آن به گزینش یک برنامه مناسب اقدام نمود. طیف اوتیسم را مورد سنجش قرار داد و با 

ای،  توان پیش از شروع طراحی و ساخت یک برنامه چندرسانه همچنین عالوه بر این کار، می

ها و راهبردهای ارائه شده در این مقیاس به طراحی گام به گام و مناسب اجزای  مؤلفهمتناسب با 

نتقال یادگیری در یادگیرندگان دارای اختالل طیف ای آموزشی با هدف بهبود ا یک چندرسانه

های ساخته  شود که این مقیاس در عمل برای بررسی برنامه پیشنهاد می پایاناوتیسم پرداخت. در 

های یادگیرندگان دارای نیازهای ویژه با رعایت  شده ویژه افراد عادی و همچنین سایر گروه

   شرایط خاص هر گروه مورد بررسی قرار گیرد.

 
 

این پژوهش حاصل بخشی از رساله دکتری آقای امیر مثنوی است که به : نويسنده مشارکت سهم
راهنمایی آقایان دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و دکتر پرویز شریفی درآمدی و مشاوره آقایان دکتر 

 محمدرضا نیلی احمدآبادی و دکتر علی دالور انجام شده است.
ها و یادگیرندگان دارای اختالل طیف  کلیه خانواده از را خود کرتش مراتب نویسنده :سپاسگزاری

 دارد. اوتیسم و کلیه مربیان و مدیران مدارس این عزیزان اعالم می
 .ندارد وجود منافعی تعارض نوع هیچ مقاله این در که کند می اذعان نویسنده :منافع تضاد

 مالی حمایت گونه چیه آن انجام برای و است شده پژوهشگر انجام هزینه با پژوهش این :مالی منابع
 .است نشده دریافت
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