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Abstract
Background and Objectives: Communication impairment for people with autism spectrum disorder can present as a severe delay in speech
development and limited speech production. The use of technology in the process of treatment and rehabilitation of autism spectrum disorder as
an assistive technology has become common. Assistive technology is any type of technology aimed at improving the functional capabilities of
people with disabilities. Advances in assistive technology included using interactive environments on computers, virtual environments on
smartphones, and games on tablets and laptops to increase the quality of life and communication skills of people with autism spectrum disorder.
Technology–based picture exchange communication system (PECS) as a new, cost–effective and short–term method can be easily implemented
in various educational and natural environments, rely on visual symbols, the appropriate context to communicate, collaborate, participate, and
interact socially. This study aimed to determine the components of an instructional model of technology–based PECS in training children with
autism spectrum disorder.
Methods: In the present study, the synthesis research method has been used. The statistical population in this study included all articles published
from 2010 to 2020 in the field of the research subject, which were shared in reputable English language databases of Web of Science,
ScienceDirect, Sage Journal, ProQuest, Scopus, and Emerald Insight and Persian databases such as, SID, Mag Iran, Noormags, Civilica, and the
Humanities Research Institute, as well as all e–book databases such as Bookz, BookFi, Library Genesis and GigaPedia. The sampling method
in this section was purposeful. Keywords used to select articles were as follows: picture exchange communication system, PECS, technology–
based PECS, technology–based intervention, autism, children with autism spectrum disorder, alternative and augmentative communication,
applied behavior analysis, instructional model, and research synthesis in special education. The inclusion criteria of selected studies in this
research were components of technology–based PECS, providing clear and sufficient information about the structural elements of the research
(purpose, component, sampling method), and placement of the research in the desired time period and research language. The data and sources
were used in several stages of refinement and extraction and after analyzing and combining results, components were presented in a framework
(model).
Results: After searching the sources and collecting data, 453 English and Persian studies between 2010 and 2020 were included in the research.
Out of the total number of studies, 374 were excluded from the analysis process due to lack of sufficient information about the objectives of the
research, duplication, and irrelevance to the purpose of the research, and 79 studies were selected as the sample with the most coordination and
appropriateness with the objective of this research. After selecting the samples, the researchers carefully analyzed them and the sub–components
and main components were extracted by coding and classifying the components of an instructional model of technology–based PECS. The
instructional model of technology–based PECS had 5 main components: 1– The component of analysis includes stating the goals, expectations
and activities before training, learner analysis, and motivation creation; 2– The component of design includes assistive technology as a platform
for training, graphic content and message design and the unsaturation of reinforcement; 3– The component of production includes the correction
of learner’s mistakes and errors, providing feedback and individual characteristics and learning activities; 4– The component of support and
implementation includes providing guidance and support for the learner, improving interaction and participation and providing practice; 5– The
component of evaluation includes learner evaluation by the instructor, assistive technology evaluation, and outcome evaluation.
Conclusion: Based on the findings of this study, an instructional model of technology–based PECS was designed. This model due to its simple
structure has features that can be used as an efficient model in the design and development, implementation and evaluation of a technology–
based picture exchange communication system. On the other hand, this model can be used for all formal and informal, long–term and short–
term, and fixed and variable courses for training children with an autism spectrum disorder.
Keywords: Instructional model, Picture exchange communication system (PECS), Autism spectrum disorder, Synthesis research.
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چکیده
زمینه و هدف :نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر (پکس) مبتنیبر فناوری با تکیه بر نمادهای دیداری ،زمینٔه مناسب را برای برقراری ارتباط ،همکاری ،مشارکت و تعامل اجتماعی فراهم
میکند .هدف پژوهش حاضر ،تعیین مؤلفههای الگوی آموزشی پکس مبتنیبر فناوری در آموزش کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم بود.

روشبررسی :در این پژوهش از روش سنتزپژوهی استفاده شد .پژوهشهای خارجی و داخلی در فاصلٔه سالهای ۲۰1۰تا ،۲۰۲۰با کلیدواژگان نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر ،پکس
مبتنیبر فناوری ،اتیسم ،آموزش کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم ،ارتباط مکمل و جایگزین ،شناسایی شدند .پژوهشهایی که دارای هماهنگی و تناسب بیشتری با هدف
پژوهش (مؤلفههای الگوی آموزشی پکس مبتنیبر فناوری) بودند ،برای سنتز انتخاب شدند.

یافتهها :نتایج نشان داد ،الگوی آموزشی پکس مبتنیبر فناوری دارای پنج مؤلفٔه اصلی بود .1 :تحلیل شامل بیان اهداف و فعالیتهای پیش از آموزش ،تحلیل فراگیر و ایجاد

انگیزه؛  .۲طراحی شامل فناوری کمکی بستر اجرای آموزش ،محتوای گرافیکی و طراحی پیام و اثربخشی تقویت؛  .۳تولید شامل تصحیح خطاهای فراگیر ،ارائٔه بازخورد و

ویژگیها و فعالیتهای یادگیری انفرادی؛  .۴پشتیبانی و اجرا شامل تدارک راهنمایی و حمایت ،بهبود تعامل و مشارکت و ارائٔه تمرین؛  .۵ارزشیابی شامل ارزشیابی فراگیر،
ارزشیابی فناوری کمکی و ارزشیابی پیامد.

نتیجهگیری :براساس یافتههای این پژوهش ،الگوی آموزشی پکس مبتنیبر فناوری طراحی شده است و امکان کاربرد این الگو برای تمامی دورههای رسمی ،غیررسمی ،بلندمدت،

کوتاهمدت ،ثابت و متغیر ،باتوجه به استفاده برای آموزش کودکان مبتال به طیف اتیسم وجود دارد.
کلیدواژهها :الگوی آموزشی ،نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر (پکس) ،اتیسم ،سنتزپژوهی.

منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مقدمه

استفاده میشود (.)8
نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر یا پِکس

اختالل طیف اتیسم  ،نوعی اختالل عصبی-تحولی بهشمار میرود
1

۲

14

بهطور گسترده برای آموزش

مهارتهای ارتباط عملکردی در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم،

که طیف گستردهای از شرایط را که با یکسری نقایص مشخص

توسط باندی و فراست توسعه داده شد ( .)8پکس از اصول

میشود ،در خود جای داده است .مطالعات انجامشده در کشورهای

تجزیهوتحلیل رفتار کاربردی استفاده میکند و یک راهبرد ارتباطی
15

مختلف توسط انجمن اتیسم آمریکا ۳نشان میدهد که از هر ۴۵

مکمل و مبتنیبر تصویر است ( .)۹این آموزش با استفاده از

کودک 1 ،کودک با اختالل طیف اتیسم متولد میشود ( .)1کودکان

تقویتکنندههای ق درتمند در قالب آزمایش مجزا ،در شش مرحله (فاز)

مبتال به اختالل طیف اتیسم با چالشهایی ازقبیل نقص در تعامل

انجام میگیرد :در فاز اول ،به کودکان نحؤه برقراری ارتباط و حرکت

اجتماعی ،برقراری ارتباط با استفاده از زبانهای کالمی و غیرکالمی و

بهسمت تصاویر آموزش داده میشود و بهدنبال آن آموزش افزایش

الگوهای رفتارهای محدود و تکراری مواجه هستند ( .)۲سطح اختالل

فاصله از شریک ارتباطی

ارتباطی در افراد مبتال به اختالل طیف اتیسم متفاوت است .اختالل در

رعایت ساختار جمل ه

ارتباط برای افراد مبتال به اختالل طیف اتیسم میتواند بهشکل تأخیر

18

16

(فاز دوم) ،تمایز تصویر

1۷

(فاز سوم)،

(فاز چهارم) ،پاسخ به سؤال «شما چه

میخواهید1۹؟» (فاز پنجم) و اظهارنظر( ۲۰فاز ششم) صورت میگیرد

شدید در رشد گفتار و تولید محدود گفتار باشد.

(.)۹

استفاده از فناوری 4در فرایند درمان و توانبخشی اختالل طیف اتیسم

این مفهوم که چگونه فناوری کمکی میتواند مهارتهای ارتباطی

بهعنوان فناوری کمکی ، 5رایج و متداول شده است .فناوریهای نو

کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم را بهبود بخشد ،بهطور گستردهای

منجربه ظهور فناوری کمکی شده است که به هر نوع فناوری با هدف

در دهٔه اخیر بررسی شده است؛ زیرا آسیب ارتباط ی

بهبود قابلیت های عملکردی افراد دارای معلولیت و ناتوانی گفته

۲1

یکی از

6

ویژگی های اصلی در بین کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم بهشمار

را در رایانهها ،محیطهای مجازی ۷را در گوشیهای هوشمند و بازیها

میرود .نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر (پکس) را مداخلهای با فناوری

میشود ( .)۳پیشرفت در فناوری کمکی ،استفاده از محیطهای تعاملی

ضعیف میدانند ( .)1۰مطابق گزارش مرکز ملی اتیسم آمریک ا

را در تبلتها و لپتاپها بهمنظور افزایش کیفیت زندگی و مهارتهای

۲۲

( ،)۲۰۰۹پکس به عنوان روش درمانی نوظهور برای کودکان مبتال به

ارتباطی مبتالیان به اختالل طیف اتیسم در پیش گرفته است ( .)۴برای

طیف اتیسم در نظر گرفته میشود (بهنقل از .)11

مبتالیان به اختالل طیف اتیسم ،سیستمهای ارتباطی مکمل و

روشهای سنتی آموزش در کار با کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم

جایگزین 8ابزاری کمکی هستند که به برقراری ارتباط کمک میکنند .این

اغلب مبتنیبر آموزشهای شنیداری بود ( .)۹ازآنجاکه اختالل طیف

سیستمها بهطور سنتی بهمنظور افزایش ارتباط برای افراد مبتال به

اتیسم ،طیفی با تنوع زیاد در نیازها و تواناییهای مختلف کودکان

اختالل طیف اتیسم بهکار میرود .سیستمهای ارتباطی مکمل و

است ،استفاده از آموزشهای کالمی برای همٔه آنها سودمند نیست؛

جایگزین دستگاههای تولید گفتا ر ، ۹سیستمهای تبادل تصوی ر، 1۰

لذا این کودکان بهدلیل مشکل در تحلیل معنای اطالعات شنیداری

تابلوهای ارتباطی 11و سایر موارد را شامل میشود (.)۵

انتزاعی ،فرصت یادگیری و آموزش را از دست میدهند؛ اما این مشکل

پردازش زبان گفتاری ،1۲برای بسیاری از کودکان مبتال به اختالل طیف

در آموزشهای دیداری از بین میرود .همچنین کودکان مذکور در درک

اتیسم ،دشوار است که درکنکردن و بروز ناامیدی در این کودکان را

ارتباط مشکل دارند و این امر بر روابط اجتماعی آنها تأثیر میگذارد؛

بهدنبال دارد ( .)۶بسیاری از افراد برجسته و دارای اختالل طیف اتیسم

اما استفاده از سیستم دیداری موجب تقویت فهم کودک از ارتباط در

با عملکرد باال ،مثل تمپل گراندین ،1۳فرایند تفکر خود را مبتنیبر حس

محیط اطراف میشود و میتواند برقراری ارتباط را تسهیل کند (.)1۲

بینایی توصیف کردند و به این معنا است که آنها بیشتر به انتقال بصری

نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر (پکس) برنامهای برای آموزش ارتباط

اطالعات اعتماد میکنند ( .)۷این ابزارهای دیداری و پشتیبانی

غیرکالمی (نمادین ) است و در پژوهشهای متعدد ،اثربخشی این
۲۳

میتوانند بهصورت نقاشی روی کاغذ ،تصویر یا حتی اشیای واقعی
باشند .در فضای آموزشی ،پشتیبانیهای بصری برای کمک به معلمان

دارای اختالل طیف اتیسم نشان داده شده است .نخستین هدف برنامه،

در تعیین انتظارات رفتاری ،ایجاد ساختار محیطی ،ارائٔه
دستورعمل های دقیق انجام کار و همچنین درخواست موارد خاص

بر ایجاد و تقویت سیستمی ارتباطی بین کودک و محیط او تمرکز دارد

1

14

2

15

). Autism Spectrum Disorder (ASD
. Neuro-Developmental Disorder
3
. American Autism Society
4
. Technology
5
. Assistive technology
6
. Interactive environments
7
. Virtual environments
8
). Augmentative and Alternative Communication (AAC
9
. Speech generating devices
10
. Picture exchange systems
11
. Communication boards
12
. Spoken language
13
. Temple Grandin

). Picture Exchange Communication System (PECS
). Applied Behaviour Analysis (ABA
16
. Communicative partner
17
. Picture discrimination
18
. Sentence structure
19
?. What do you want
20
. Commenting
21
. Communication Impairments
22
. American National Autism Center
23
. Symbolic

۲
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برنامٔه ارتباطی بر افزایش یادگیری و بهبود مهارتهای مختلف افراد

( .)1۳-1۵ازآنجاکه پکس ،یکی از رویکردهای نوین آموزشی بهشمار

دانشآموزان مبتال به اختالل طیف اتیسم الگوی مفهومی طراحی شد.

میرود و بهعنوان سیستم ارتباطی جایگزین مبتنیبر تصویر ،تأثیر

بهعبارتدیگر ،برای طراحی مجدد نظام آموزشی بهمنظور استفادٔه مؤثر

فراوانی بر کاهش نشانههای اختالل طیف اتیسم دارد ،شناخت تأثیر

از فناوریهای جدید در فرایند یادگیری دانشآموزان مبتال به اختالل

پکس بر مهارت های مختلف کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم،

طیف اتیسم به مدلی مفهومی نیاز است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر،

اهمیت فراوان دارد.

ارائٔه الگوی آموزشی برای اجرای پکس با استفاده از فناوری (رایانٔه

محققان مختلفی بیان کردند ،باوجود مطالعات فراوان دربارٔه

شخصی ،تبلت ،موبایل) در آموزش کودکان مبتال به اختالل طیف

فناوریهای دیجیتال و برخ ط ، 1پژوهشهای انجامشده در زمینٔه

اتیسم بود.

یادگیری ازطریق رویکرد یادگیری تلفیقی در بین دانشآموزان با نیازهای

2

ویژٔه آموزشی و استفاده از الگوهای آموزش برخط و تلفیقی در کاربرد

در پژوهش حاضر از روش سنتزپژوهی استفاده شد .سنتزپژوهی که

فناوریهای کمکی بسیار محدود و اندک است (.)1۶-18

گاهی معادل فراتحلیل کیفی بهکار میرود ،ترکیب مشخصههای خاص

تحقیقات نتایج مثبت مداخالت مبتنیبر فناوری نشان میدهد که

مجموعٔه ادبیات تحقیق است .هدف سنتزپژوهی این است که

فناوری در قالبهای مختلف خود (منابع الکترونیکی ، ۲برنامههای

تحقیقات تجربی را بهمنظور خلق تعمیمها ،ترکیب کند ()۲۴؛

تلفن همراه ۳و محیطهای غوطهوری )4از استقالل افراد مبتال به اختالل

تعمیمهایی که در آن ،حدومرزهای تعمیم نیز مشخص میشود.

طیف اتیسم پشتیبانی میکند .باوجود ظرفیت استفاده از این نوع

سنتزپژوهی به نظریههای مربوط توجه دارد ،تحقیقی را که پوشش

مداخله در این جمعیت ،درحالحا ضر طراحی و ساختار چنین فناوری

میدهد بهطور منتقدانه تحلیل میکند ،سعی دارد تعارضات موجود در

در حال تجزیهوتحلیل است .همٔه اینها بهمنظور دستیابی به سازگاری

ادبیات را حل کند و موضوعات اصلی را برای تحقیقات آینده مشخص

بهتر با نیازهای افرادی است که از این اختالل رنج میبرند (.)1۹-۲1

نماید ( .)۲۵در مرحلٔه آخر این نوع روش پژوهش یعنی سنتز منابع

مطالعاتی که آریویجایا ( ،)11راش و همکاران ( )۲۲و صومرو و

بهدستآمده ،مفاهیم و سپس زیرمؤلفهها و درنهایت مؤلفهها براساس

صومرو ( )۲۳دربارٔه اثربخشی پکس مبتنیبر فناوری و اپلیکیشن پکس

سؤال اصلی تحقیق استخراج میشود .در این پژوهش محققان با

درمقایسه با فناوریهای دیگر ازقبیل آیپد بر بهبود مهارتهای ارتباطی

جستوجو در میان تحقیقاتی که در ارتباط با پکس مبتنیبر فناوری

هوشمندانه و استقالل در درخواست و تصمیمگیری و همچنین

انجام شده است ،به استخراج مؤلفهها ،روشها و ابزارهای بهکاررفته

ارتباطات کالمی و سازگاری با زندگی عادی و بهبود استاندارد زندگی

در این مطالعات در قالب یک جدول پرداختند و با تحلیل موضوعات

کودکان مبتال به طیف اتیسم انجام دادند ،همگی اثربخشی مداخالت

مذکور به مؤلفههایی دست یافتند.

پکس مبتنیبر فناوری و اپلیکیشن پکس را بر مهارتهای مذکور تأیید

سنتزپژوهی حاضر در شش مرحله انجام گرفت ( .)۲۶شایان ذکر است

کردند.

که جامعه ،نمونه ،شیؤه نمونهبرداری و تحلیل در فرایند این شش

پکس ،روشی مبتنیبر تبادل تصویر در آموزش مهارتهای ارتباطی به

مرحله ،تعریف و مشخص شد .شش مرحله بهصورت زیر بود.

کودکان اتیسم است .این روش شش مرحله یا فاز دارد و بهصورت

 .1مرحلٔه اول :تعیین معیارهای ورود؛

سنتی یعنی با آلبوم تصاویر و با دست و براساس اصول رفتارگرایی

الف .معیارهای ورود برای پاسخ به سؤال اول پژوهش

طراحی شده است که نمود آن تحلیل رفتار کاربردی است .وقتی بیان

 .۲مرحلٔه دوم :جستوجو؛

میشود که روشی برطبق اصول تحلیل رفتار کاربردی طراحی شده

 .۳مرحلٔه سوم :غربالگری؛

باشد؛ یعنی مفاهیمی مثل تقویت ،تنبیه ،سرنخدهی و الگودهی و

 .۴مرحلٔه چهارم :کدگذاری و نقشهبرداری؛

بسیاری دیگر از اصول زیربنایی رفتارگرایی در آن دخیل است؛ اما در

 .۵مرحلٔه پنجم :ارزیابی؛

بین سالهای  ۲۰1۰و  ۲۰۲۰براساس این روش اپلیکیشنها و

 .۶مرحلٔه ششم :سنتز.
برای ورود به مرحلٔه سنتزپژوهی و دادن پاسخ به سؤال مطرحشده ،باید

طراحی و ساخته شد که متأسفانه هیچکدام از الگوی آموزشی خاصی

معیارهایی برای ورود منابع و دادههای مدنظر به روند مطالعه تعیین

در طراحی و تولید پیروی نمیکند و تاکنون نیز هیچ الگویی برای

شود .در این پژوهش بهمنظور بررسی و یافتن پاسخ پرسش نخست

طراحی و تولید و اجرای پکس مبتنیبر فناوری ارائه نشده است؛ بنابراین

پژوهش با عنوان «مؤلفههای الگوی آموزشی نظام ارتباطی مبادلٔه

هدف اساسی از انجام این مطالعه ،دستیابی به مؤلفههای الگوی

تصویر مبتنیبر فناوری برای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم

آموزشی نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری در آموزش کودکان

کداماند؟» ،اقدام به تعیین معیارهای ورودی بهشرح زیر شد.

مبتال به اختالل طیف اتیسم بود .امروزه ،با استفاده از اصول آموزشی

 .1مقاالت علمیپژوهشی معتبر چاپشده در انتشارات آکادمیک و

محض و بدون توجه به پیشرفتهای فناوری ،نمیتوان آموزشهای

کنفرانسهای معتبر علمی؛

اثربخش ارائه داد .در این پژوهش ،پس از دستیابی به مؤلفههای الگوی

 .۲تاریخ نشر مقاالت و چاپ کتابهای انتخابی از ۲۰1۰تا۲۰۲1؛

آموزشی پکس مبتنی بر فناوری ،برای تسهیل روند آموزش و یادگیری
1.

Mobile applications
Immersive environments

2.

۳

3.
4.
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 .۳زبان منابع ،انگلیسی و فارسی؛

معیارهای ورود پژوهشهای انجامشده به این مطالعه ،بررسی

 .۴گستره و دامنٔه جستوجوی جغرافیای تمامی جهان با استفاده از

مؤلفههای پکس مبتنیبر فناوری ،ارائٔه اطالعات واضح و کافی دربارٔه

اینترنت؛

عناصر ساختاری پژوهش (هدف ،مؤلفه ،روش نمونه) در گزارش

 .۵باتوجه به اختالل طیف اتیسم سن خاصی برای شرکتکنندگان

پژوهش ،قرارگرفتن پژوهش در بازٔه زمانی مدنظر و زبان پژوهش

بهعنوان جامعه و نمونه در منابع مشخص نشد.

مدنظر (انگلیسی و فارسی) بود .درنهایت باتوجه به مالکهای پژوهش

سپس در مرحلٔه بعدی و برای جستوجو در پایگاههای اطالعاتی و در

(مؤلفههای الگوی آموزشی نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری

میان منابع مختلف ،به تعیین واژگان کلیدی برای یافتن مؤلفههای مؤثر

برای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم) و بررسی عناوین ،چکیده و

بر پکس مبتنیبر فناوری و تعیین پایگاههای اطالعاتی اقدام شد.

متن کامل و بهاشباع رسیدن دادههای الزم ،پژوهشهای نمونه بهصورت

جامعٔه آماری این بخش را همٔه مقاالت چاپشده از سال

هدفمند انتخاب و بررسی شد .دادهها و نتایج یافتههای پژوهشی در

۲۰1۰تا ۲۰۲۰در زمینٔه موضوع پژوهشی تشکیل دادند که در

سه بُعد مفاهیم ،زیرمؤلفهها و مؤلفههای اصلی طبقهبندی و تحلیل

پایگاههای معتبر اطالعاتی وب آو ساینس ،1ساینس دایرکت ،۲سیج

شدند .دادهها و منابع استفادهشده در چند مرحله پاالیش و استخراج

جورنالز ،۳پروکوئست ،4اسکوپوس 5و امرالد اینسایت 6و پایگاههای

شد و پس از تحلیل و ترکیب نتایج ،در چهارچوبی (مدل) مفهومی

اطالعاتی فارسی مانند پایگاه اطالعاتی اسآیدی ،مگایران ،نورمگز،

ارائه شد.

سیویلیکا و پژوهشگاه علوم انسانی بهاشتراک گذاشته شدند؛ همچنین

3

شامل تمامی کتابهای موجود در پایگاههای دادههایی بود که میتوان

یافتهها

با جستوجو در منابع و جمعآوری دادهها ۴۵۳ ،پژوهش خارجی

از آنها کتابهای الکترونیکی دانلود کرد؛ ازقبیل بوکفای ، ۷بوکز، 8

(زبان انگلیسی) و داخلی (زبان فارسی) در فاصلٔه سالهای

الیبرری جنسیس ۹و گیگاپدیا .1۰روش نمونهگیری در این بخش بهشکل

۲۰1۰تا ۲۰۲۰وارد تحقیق شدند .از مجموع تحقیقات واردشده،

هدفمند بود و انتخاب این بازٔه زمانی بهشیؤه هدفمند باتوجه به این

تعداد  ۳۷۴پژوهش بهدالیلی مانند نداشتن اطالعات کافی در زمینٔه

نکته صورت گرفت که مطالعات مربوط به مداخالت پکس مبتنیبر

اهداف تحقیق ،تکراریبودن و نامرتبطبودن با هدف پژوهش از فرایند

فناوری عمدتاً در این بازٔه زمانی انجام شده است؛ چراکه در پژوهش

تحلیل خارج شدند .در ادامه ،انتخاب  ۷۹پژوهش بهعنوان نمونه

کیفی محقق بهدنبال تعمیم نتایج نیست؛ بلکه بهدنبال یافتن نمونههایی

صورت گرفت که دارای بیشترین هماهنگی و تناسب با هدف این

است که بیشترین همسویی و نزدیکی با هدف تحقیق دارد.

پژوهش یعنی سنتزپژوهی مؤلفههای الگوی آموزشی نظام ارتباطی

کلیدواژههای استفادهشده برای انتخاب مقاالت نظام ارتباطی مبادلٔه

مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری در آموزش کودکان مبتال به اختالل طیف

تصویر ( ،)picture exchange communication systemپکس

اتیسم بودند .پس از انتخاب نمونهها ،پژوهشهای مدنظر بهدقت

( ،)pecsپکس مبتنیبر فناوری ( ،)technololy based pecsمداخلٔه

تحلیل شد .سپس با کدگذاری و طبقهبندی مؤلفههای الگوی آموزشی

مبتنیبر فناوری ( ،)technology based interventionاتیسم

پکس مبتنیبر تکنولوژی ،زیرمؤلفهها و مؤلفههای اصلی استخراج شد.

( ،)autismآموزش کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم ( children

در این مرحله ،کدهای باز انتخاب شدند و با عنوان مفاهیم نامگذاری

 ،)with autism spectrum disorderارتباط مکمل و جایگزین

شدند .در مرحلٔه بعد ،کدگذاری محوری با محور انتخاب و با عنوان

( ،)alternative and augmentative communicationتحلیل

مؤلفهها نامگذاری شدند .در مرحلٔه آخر که انتخاب مؤلفههای اصلی

رفتار کاربردی ( ،)applied behavior analysisالگوی آموزشی

است ،انتخاب پنج مؤلفٔه اصلی صورت گرفت (جدول .)۲

( )instructional modelو سنتزپژوهی در آموزش کودکان با نیازهای
ویژه ( )synthesis research in special educationبود.
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پژوهشهای بررسیشده
ردیف

کد پژوهش
مربوط

۴۵ ،۴1 ،۳8 ،۳۶ ،۳۵ ،۳۳

۲

فراوانی

ارائٔه اطالعات کلی دربارٔه اهداف ساخت برنامه به یادگیرندگان،
بیان روشن انتظارات دربارٔه کاربرد آموختهها در آینده ،بیان اهداف

مبتنیبر عملکرد یادگیرنده ،دستیافتنیبودن اهداف بیانشده

۵۹ ،۴۲

توسط محیط گرافیکی ،آموزش مربی برای کاربرد برنامه ،شناخت
خواستهها و امیال درونی فراگیر ،شناسایی موضوعات دلخواه و

بیان اهداف ،انتظارات و
فعالیتهای پیش از
آموزش

فعالیتهای مورد عالقٔه فراگیر ،مشاهدٔه فراگیر و مصاحبه با

1۹

والدین و مربیان یا ارائٔه پرسشنامه ،بررسی نیازها و تقاضاهای
فراگیر در زندگی معمولی ،افزایش میل به ایجاد ارتباط در کودک،

توانایی کودک در تشخیص و تمیز تصویر ،تحلیل رفتار و استفاده

تحلیل
تحلیل فراگیر

از پاداشهای مختلف ،ارائٔه تقویت ،گنجاندن پیامهای تصویری
متنوع ،انتخاب رنگهای جذاب بهمنظور پیگیری توجه فرد ،ایجاد

تنوع در حمایتهای بصری برای تداوم توجه ،استفاده از آیکونها

ایجاد انگیزه

و شمایل ،استفاده از عاملهای آموزشی
انطباق برنامه با ویژگیهای کاربران ابزارهای مبتنیبر فناوری،
انطباق برنامه بر تبلت یا موبایل ،عالقهمندی کودکان مبتال به

اختالل طیف اتیسم به استفاده از تبلت و موبایل ،جذاب و

شگفتانگیزشدن برنامه در بستر فناوری ،انتخاب مطالب یادگیری

فناوری کمکی بستر اجرای
آموزش

متناسب با شرایط کار یا مهارت

رعایت توالی محتوا (ساده به پیچیده و ،)...استفاده از
1۷

پیشسازماندهنده در شروع درس ،استفاده از فهرست برای
نمایش محتوا ،ارائٔه دستورعملهای آموزشی متناسب با الزامات

کار یا وظیفه ،توسعٔه گنجینٔه لغات نمادین و سمبلیک (تصاویر

محتوای گرافیکی و
طراحی پیام

طراحی

گرافیکی) ،رعایت اصل همسانی (استفاده از شکل و فرمت

یکسان) ،مناسببودن زمان برنامه ،چسباندن صورتهای خندان
برای تقویت در کنار فعالیتها ،ارائٔه تصاویر در گامها و

فاصلههای زمانی یکسان

اثربخشی تقویت

تغییر نظام پاداشدهی از موضوعات و فعالیتها به ستاره و

کارت ،تنوع در موضوعات دلخواه و فعالیتهای مورد عالقه

۵8 ،۵۶ ،۵۵ ،۴۵ ،۴1

،۳8 ،۳۶ ،۳۳ ،۲۵ ،۲۲

،1۹ ،18 ،1۷ ،1۵ ،11

سرنخدادن ،اشارهکردن ،حمایتهای پنهان و آشکار ،ارائهنشدن
1۵

تقویت در هنگام انتخاب تصویر اشتباه ،ارائٔه بازخورد اصالحی

تصحیح اشتباهات و

فوری پس از انجام تمرین ،ارائٔه بازخورد اصالحی متناسب با

خطاهای فراگیر

سطح درک یادگیرنده ،ارائٔه بازخورد روشن دربارٔه جنبههای اصلی
و مهم فرایند یا تکلیف یادگیری ،ارائٔه بازخورد بهصورت

۶

ارائٔه بازخورد

تولید
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۳

،۴۰ ،۳8 ،۳۶ ،۳۴ ،۳1 ،۲۲ ،۲1 ،۲۰ ،1۹ ،18 ،1۵ ،1۳ ،8 ،۳ ،1 ،۲۷ ،۲۵ ،۲۳ ،۲۲ ،1۷ ،1۶ ،1۴ ،1۲ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۲

1

مفاهیم

زیرمؤلفه

مؤلفٔه اصلی

دیداریشنیداری بهجای بازخورد متنی بهتنهایی ،ارائٔه بازخورد

دقیق بهجای بازخورد کلی و مبهم ،ارائٔه بازخورد مبتنیبر عملکرد

بهجای بازخورد مبتنیبر شخصیت یادگیرنده ،ایجاد و تقویت

ویژگیهای فردی و

توانایی تمیز تصاویر در فراگیر ،اتکای بیشازحد به محرکهای

فعالیتهای یادگیری

بصری ،انجام یادگیری ازطریق تکرار و عادتداشتن به تکرار،

انفرادی

خوشآمدن از یکسانی ،کاربرد تصاویر و رنگ در تسهیل ادراک
فراگیران

۶1 ،۶۰ ،۵8 ،۵۶ ،۵1 ،۴۹ ،۴8

۵

۶1 ،۵۹ ،۵8 ،۵۲ ،۵1 ،۴8 ،۴۴

،۴1 ،۳8 ،۳۵ ،۳1 ،۲8 ،۲۵ ،1۹ ،1۷ ،1۵ ،۴۵ ،۳۹ ،۳8 ،۳۶ ،۳۲ ،1۹ ،18 ،1۷ ،1۵ ،1۰ ،8 ،۶ ،۳

۴

آسانبودن دسترسی به تصاویر ،ایجاد حمایت فیزیکی ازطرف
تسهیلگر در صورت نیاز ،استفاده از مکث و توقف ،سؤالپرسیدن

بهمنظور هدایت غیرمستقیم ،حمایت و راهنمایی با تأخیر ،تبادل
تصویر جایگزین درخواست و تقاضا بهصورت مستقل ،اصرار و

تدارک راهنمایی و

حمایت برای فراگیر

پافشاری فراگیر برای رسیدن به پاسخ ،تعدیل و انطباق تصاویر

براساس فعالیتهای دلخواه فراگیر ،جذابکردن محرکهای
۲۰

بصری ،عناصر بصری برجسته و دقیق ،تسهیل کنترل فراگیر بر

آموزش ،آسانبودن استفاده از رابط کاربری ،برخورداری رابط

بهبود تعامل و مشارکت

اجرا و پشتیبانی

کاربری از حساسیت مناسب و الزم ،امکان تمرین مهارت در

محیط چندرسانهای ،تمرین زیاد ،توزیع تمرینها در جلسات
مختلف ،ارائٔه تمرین روشن و بدون ابهام ،دادن فرصت کافی به
یادگیرندگان برای انجام تمرین ،ارائٔه تمرینهای متنوع به

ارائٔه تمرین

یادگیرندگان
گنجاندن آزمون یا پروژه برای ارزشیابی یادگیرنده ،گرفتن

پیشآزمون از محتوای درس ،برگزاری آزمونهای مکرر،

ارزشیابی فراگیر توسط
مربی

روشنبودن معیارهای قضاوت دربارٔه عملکرد یادگیری ،پاسخ به
سؤاالت ،ارزشیابی نتایج آموزش پس از اجرای آن در بستر

1۶

فناوری ،آزمون فناوری کمکی در اجرای آموزش در محیطهای

ارزشیابی فناوری کمکی

ارزشیابی

مختلف ،ارزیابی اپلیکیشن پکس توسط متخصصان ،کاربرد پکس

در محیطها و با افراد مختلف ،درخواست بهصورت خودبهخودی،
توسعٔه ساختار جمله ،توسعٔه ساختار جمله با اضافهکردن لغات
جدید دیگر ،تغییر اساسی در ارتباط کودک با محیط پیرامونش

ارزشیابی پیامد

۴

بحث

هدف پژوهش حاضر ،تعیین مؤلفه های الگوی آموزش نظام ارتباطی

زیرمؤلفه بود .1 :مؤلفٔه تحلیل شامل بیان اهداف ،انتظارات و

مبادلٔه تصویر (پکس) مبتنیبر فناوری در آموزش کودکان مبتال به

فعالیتهای پیش از آموزش ،تحلیل فراگیر و ایجاد انگیزه؛  .۲مؤلفٔه

اختالالت طیف اتیسم بود .پس از تحلیل مؤلفهها ،از مجموع

طراحی شامل فناوری کمکی به عنوان بستر اجرای آموزش ،محتوای

اطالعات گردآوری و کدگذاریشده ،زیرمؤلفههای نزدیک بههم در یک

گرافیکی و طراحی پیام و اثربخشی تقویت؛  .۳مؤلفٔه تولید شامل

مؤلفٔه اصلی جای گرفتند .مطابق با جدول  ،۲الگوی آموزشی نظام

تصحیح اشتباهات و خطاهای فراگیر ،ارائٔه بازخورد و ویژگیهای

ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری ،دارای پنج مؤلفٔه اصلی و پانزده

فردی و فعالیتهای یادگیری انفرادی؛  .۴مؤلفٔه اجرا و پشتیبانی شامل

۷
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شکل  .1الگوی آموزشی نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری در آموزش کودکان مبتال به اختالل درخودماندگی

تدارک راهنمایی و حمایت برای فراگیر ،بهبود تعامل و مشارکت و ارائٔه

( )۳۳همسوست .گروگر و بانکس ،ایجاد شرایط تمرین را برای

تمرین؛  .۵مؤلفٔه ارزشیابی شامل ارزشیابی فراگیر توسط مربی،

اطمینان از انتقال یادگیری ضروری عنوان کردند ( .)۳۲می و کانویلر

ارزشیابی فناوری کمکی و ارزشیابی پیامد .در مؤلفههای بهدستآمده

اطمینان از انتقال یادگیری مهارت آموختهشده را وظیفٔه مربیان دانستند

تالش شد به تمامی جوانب نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری

( )۳۳و محیطهای یادگیری چندرسانهای سیار با انعطافپذیریای که

برای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم توجه شود .الگوی شکل 1

در ایجاد شرایط تمرین دارند ،این امکان را بهخوبی برای یادگیرنده

درعینحال که منطبق با رویکرد نظاممند طراحی آموزشی است ،بسیاری

بهوجود میآورند.

از مؤلفههای کلیدی الگوهای آموزشی را در خود پوشش میدهد .این

ارزشیابی بخش جداییناپذیر و ضروری در تمام آموزشها و یکی از

یافته با نتایج پژوهش تقیپور و نعمتی دربارٔه بررسی توانبخشی اختالل

مؤلفههای اساسی الگوهای طراحی آموزشی بود که ازطریق آن تدوین

طیف اتیسم ازطریق فناوری کمکی همسوست .آنها به این نتیجه دست

برنامه ،اجرای برنامه و درنهایت دستاوردهای برنامه بررسی و قضاوت

یافتند که فناوری کمکی مانند الگودهی ویدئویی ،واقعیت مجازی و

میشود تا زمینٔه بهبود آن فراهم آید .بر این مؤلفه در الگوهای طراحی

نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر ،نقشی جبرانی در توانبخشی و آموزش

آموزشی و آثار پژوهشگرانی چون فرونبرگر و همکاران ( ،)۳۴وان

کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم دارد و طراحی برنامههای آموزشی

مرینبور و سوولر ( )۳۵و وان زوندرت و همکاران ( )۳۶تأ کید شد.

مبتنیبر فناوری کمکی در حوزٔه اختالل طیف اتیسم بسیار ضروری

بهطورکلی مقایسٔه نتایج این پژوهش در رابطه با مؤلفههای مذکور ،با

است ()۲۷؛ چراکه در الگوی مفهومی پیشنهادی (شکل  )1در این

سایر پژوهشهای انجامشده و الگوهای موجود گویای آن بود که در

پژوهش به پنج مؤلفٔه اصلی مذکور اشاره شد و تمامی جوانب نظام

بیشتر الگوهای آموزشی موجود به مؤلفههای تحلیل ،طراحی ،تولید،

ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری برای کودکان مبتال به اختالل

اجرا و پشتیبانی و ارزشیابی بهعنوان عناصری اساسی در فرایند طراحی

طیف اتیسم مدنظر قرار گرفت.

برای دانشآموزان اشاره شده است؛ بهصورت کلی میتوان گفت ،نتایج

در الگوی آموزشی پکس مبتنیبر فناوری ،مؤلفٔه تحلیل بررسی شد که

این مطالعه با پژوهشهای داخلی اللهی و همکاران ( ،)۳۷جنگیزهی

در آن تحلیل فراگیر و ایجاد انگیزٔه تأکید دو زیرمؤلفٔه کلیدی بود .این

شصتان و همکاران ( ،)۳8طوفانینژاد و همکاران ( )۳۹و پژوهشهای

یافته با نتایج مطالعات واگنر ( )۲8و آریویجایا ( )11همسوست.

خارجی لیداستورم و همینگسون ( ،)۴۰رگان و همکاران ( ،)۴1چن

واگنر دریافت ،در آموزش کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم ،استفاده

و همکاران ( ،)۴۲لرسلیپ و همکاران ( ،)۴۳چوراسیا و همکاران

از ابزارهای آموزشی با فناوری سطح باال ازقبیل آیپد ،بر انگیزٔه

( )۴۴و کوردوف و همکاران ( )۴۵همسوست .این افراد در

فراگیران اثربخش است ( .)۲8نتایج پژوهش آریویجایا نشان داد،

پژوهشهای خود به این یافته اشاره کردند که استفاده از فناوریهای

خواستههای کودکان درخودمانده باشد ( .)11در مؤلفٔه طراحی به

راستای تبیین و مقایسٔه یافتٔه پژوهش با مطالعات مذکور میتوان گفت،

زیرمؤلفٔه فناوری کمکی بهعنوان بستر اجرای آموزش ،تأ کید شد که این

طراحی الگوهای آموزشی مبتنیبر فناوری ،بهنحویکه برای دانشآموزان

یافته با نتایج تحقیقات هیت و همکاران ( )۲۹و راش و همکاران

معنادار باشد ،انگیزٔه بیشتری برای یادگیری ایجاد میکند .بهعبارتدیگر

( )۲۲همسوست .هیت و همکاران دریافتند ،در آموزش مهارتهای

میتوان بیان کرد ،برای اینکه این نوع فناوریها تأثیر مثبت بر فرایند

ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم ،کاربرد

یاددهی و یادگیری داشته باشد و موجب آسیب نشود ،باید بهطور

چندرسانهایها و فناوری میتواند بهعنوان محتوای گرافیکی و متنوع،

مناسب طراحی شوند و چارچوبی آموزشی مناسب را در بر گیرند

یادگیری و بهبود چنین مهارتهایی را افزایش دهد ( .)۲۹راش و

( .)1۹،۴۶،۴۷درواقع بدون طراحی مجدد نظام آموزشی و مؤلفههای

همکاران انتخاب موضوعات دلخواه و مطلوب را بهعنوان تقویتکننده

اساسی آن ازجمله اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس ،روشهای

در مراحل اولیٔه پکس ضروری دانستند و تأ کید داشتند که کودک نباید

یادگیری و شیوههای سنجش و ارزشیابی ،امکان بهرهگیری مناسب و

از تقویتکننده اشباع شود؛ یعنی با ترفندهایی ارائٔه تقویتکنندههای

هدفمند از فناوریهای کمکی میسر نیست ()۴8؛ ازاینرو الگوی

متفاوت و متنوع صورت گیرد (.)۲۲

آموزشی طراحیشده توسط محققان که مبتنیبر فناوری کمکی بود،

ارائٔه بازخورد در مؤلفٔه تولید الگوی ارائهشده بررسی شد و براساس

میتواند در این تأثیرگذاری نقش مناسبی ایفا کند.

عملکرد فراگیران باید به آنها بازخورد مناسب داده شود .این یافته با

الزم به ذکر است دامنٔه تنوع و نیازهای مختلف در کودکان مبتال به

نتایج حاصل از پژوهشهای ایسورین ( )۳۰و وهرمان و همکاران

اختالل طیف اتیسم بر ضرورت طراحی برنامٔه آموزشی مبتنیبر فناوری

( )۳1همسوست .ایسورین دریافت ،ارائٔه بازخورد پس از اجرای

تأکید میکند ( .)۴۹ازطرفی فقدان سنجش انفرادی آموزشهای

عملکرد یادگیرنده ،بر توانایی کارآموزان برای انتقال نتایج آموزش

مبتنیبر فناوری کمکی ممکن است به ناهماهنگی نیازهای یادگیرندگان

تأثیرگذار است ( .)۳۰پژوهش وهرمان و همکاران نشان داد ،ارائٔه

و ویژگی های تجهیزات فناوری کمکی بینجامد و درنتیجه مانع اصلی

بازخورد پس از عملکرد به یادگیرنده ،ممکن است سبب افزایش

برای استفادٔه عمومی از ابزارهای آموزشی مبتنیبر فناوری مانند نظام

خودکارآمدی و انتقال آموزش شود (.)۳1

ارتباطی مبادلٔه تصویر توسط کودکان با اختالل طیف اتیسم شود (.)۵۰

براساس الگوی بهدستآمده ،ارائٔه تمرین در مرحلٔه پشتیبانی صورت

به همین دلیل پیشنهاد میشود ،باتوجه به مؤلفهها و گامهای

میگیرد .این یافته با پژوهشهای گروگر و بانکس ( )۳۲و می و کانویلر

شناساییشده در این پژوهش ،در پژوهشهای آتی ،بررسی تأثیر ترکیب
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طراحی ابزار آموزشی مبتنیبر فناوری باید براساس تحلیل نیازها و

کمکی باعث افزایش فرصت یادگیری و تعامل با همساالن میشود .در

6

مؤلفه های تحقیق حاضر در قالب الگوی آموزشی نظام ارتباطی مبادلٔه
تصویر مبتنیبر فناوری در بهبود مهارتهای مختلف کودکان با اختالل

از تمامی اساتید و همکارانی که در انجام این پژوهش مستقیم یا

طیف اتیسم صورت گیرد .همچنین پیشنهاد میشود عالوهبر طراحی

غیرمستقیم یاری رساندند ،کمال تشکر را داریم.

پکس مبتنی بر فناوری ،اصول و فرایندهای آموزشی برای کودکان مبتال

7

به اختالل طیف اتیسم باتوجه به ظرفیت الگوی آموزشی پکس مبتنیبر

بیانیهها

تأییدیٔه اخالقی و رضایتنامه از شرکتکنندگان

فناوری طراحی شود.

5

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول مقاله در رشتٔه تکنولوژی

نتیجهگیری

آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی است که در شورای تحصیالت

در پاسخ به سؤال مؤلفههای الگوی آموزش نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر

تکمیلی دانشکدٔه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی

(پکس) مبتنیبر فناوری در آموزش کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم

شمارٔه  ۵۵1مورخ ۷مهر 1۳۹۹تصویب شده است.

کداماند؟ ،براساس یافتههای این پژوهش ،پنج مؤلفٔه تحلیل ،طراحی،

رضایت برای انتشار

تولید ،اجرا و پشتیبانی ،و ارزشیابی برای این الگوی آموزشی استخراج

این امر غیرقابل اجرا است.

شد که در آن تمامی عناصر و مؤلفه های مهم الگوی آموزشی بررسی

در دسترس بودن دادهها و مواد

شده است .این الگو باتوجه به ساختار سادٔه خود ویژگیهایی دارد که

دادههای پژوهش حاضر بهشکل اطالعات ذخیرهشده در فایلهای ورد

آن را میتوان بهعنوان الگویی کارا در طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی

و پیدیاف نزد نویسندٔه اول است که در صورت نیاز میتوان در اختیار

نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری استفاده کرد .سه مرحلٔه

سایر پژوهشگران قرار داد.

اساسی یک برنامٔه آموزشی (طراحی ،اجرا ،ارزشیابی) در تمامی سطوح

تضاد منافع

وجود دارد که پویایی الگو را نشان میدهد .این الگو برای مخاطبان

نویسندگان اعالم میکنند هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

خاصی در نظر گرفته شده است و برطبق نیازسنجی میتوان پیش از

منابع مالی

شروع طراحی و ساخت برنامهای چندرسانهای ،اپلیکیشن یا تولید

پژوهش حاضر تحت حمایت و کمک مالی هیچ نهاد یا سازمانی نبوده

محتوای آموزشی ،متناسب با مؤلفهها و زیرمؤلفههای ارائهشده به

است.

طراحی گامبهگام و مناسب اجزای یک چندرسانهای یا اپلیکیشن آموزشی

مشارکت نویسندگان

براساس نظام ارتباطی مبادلٔه تصویر مبتنیبر فناوری برای کودکان مبتال

همٔه نویسندگان مقاله نقش یکسانی در تحلیل و تفسیر دادهها ،تهیٔه

به اختالل طیف اتیسم پرداخت .ازسویی کاربرد این الگو برای تمامی

پیشنویس ،بازبینی و اصالح ،ویراستاری و نهاییسازی مقاله داشتند.

دورههای رسمی ،غیررسمی ،بلندمدت ،کوتاهمدت ،ثابت و متغیر،
باتوجه به استفاده برای آموزش کودکان مبتال به طیف اتیسم وجود دارد.
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