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مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با تاکید
بر آموزش ویژه در دانشگاههای امریکا و ایران

اسماعیل زارعی زوارکی *
عیسی رضائی **
چکیده:

هدف این پژوهش ،مطالعه تطبیقی تجارب داخلی و بین الملی در خصوص برنامه درســی رشــته تکنولوژی آموزشــی با
تاکید بر آموزش ویژه و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای طراحی برنامه درســی این رشــته در ایران میباشــد .این
پژوهش یک پیمایش تطبیقی اســت که مطابق با الگوی بردی انجام گرفته اســت .بر اساس این الگو ابتدا اطالعات مورد
نیاز درباره دورههای کارشناســی ارشد تکنولوژی آموزشــی و آموزش ویژه از منابع معتبر گردآوری ،تفسیر و طبقهبندی
شــده و در نهایت شــباهتها و تفاوتها مورد بررسی قرار گرفته اســت .جامعه مورد مطالعه ،دانشگاههای ایالت متحده
امریکا است که از این میان نه دانشگاه شامل دانشگاه وایدنر ،جرج میسون ،جان هاپکینز ،سیتون هال ،آزوسا پاسیفیک،
لویســویل ،وست چستر ،و بولینگ گرین به دلیل ارائه دوره مشخص در زمینه تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه انتخاب
شد .نتایج پژوهش نشان داد با اینکه دانشگاههای مورد بررسی عناوین متفاوتی را برای رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش
ویژه برگزیده اند ولی واحدهای درســی مختلف ارئه شــده توسط آنها را میتوان در چند عنوان خالصه کرد این واحدها
عبارتند از -1 :روشهای تحقیق در تکنولوژی آموزشــی و آموزش ویژه  -2ســنجش و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه
و فناوریهــای کمکی  -3طراحی و تکنولوژی آموزشــی  -4یادگیری الکترونیکی -5تکنولوژی کمکی  -6مبانی آموزش
برای افراد با نیازهای ویژه  -7ســمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه و  -8مدیریت فناوری آموزشــی و
این واحدها توجه ویژه شود.
واژگان کلیدی :آموزش ویژه ،تکنولوژی آموزشی ،تکنولوژی کمکی ،برنامه درسی

* دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران ،ایمیلezaraii@yahoo.com :
** دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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کمکی در آموزش ویژه .بنابراین توصیه میشــود تا در طراحی برنامه درســی رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه به
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مقدمه

در دهههای اخیر رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور فن آوریهای جدید نظیر چندرسانهایها،

فرارســانهها و ارتباطات از راه دور دستخوش تغییرات اساسی شده است .با امکانات شبکهای
نه تنها دانش آموزان اســتثنایی ،بلکه والدین و مربیان آنها نیز میتوانند از آخرین اطالعات

درباره نحوه آموزش فرزندان خود باخبر شــوند( .زارعی زوارکی ،جعفرخانی  )1388در واقع

اســتفاده از تکنولوژیها به دلیل تخصصی بودن حــوزه ی کاری ،تعیین کننده موفقیت در
رســیدن به اهداف آموزش و پرورش اســتثنایی اســت( .زارعی زوارکی و همکاران)1391 ،
این مسئله به طور مشــخص در نتایج پژوهشهای مختلف مورد تأیید است( .زارعی ،غریبی

 ،1391کپــل ،2009 1ویب و آتنــا ،2008 2زارعی و همــکاران  ) 1391نتایج پژوهشهای
مختلف ،نشان میدهد که تکنولوژی ،فواید بسیاری برای دانش آموزان با ناتوانی خفیف دارد.

در مهارت خواندن افزودن تکنولوژی ،محیطهای یادگیری را ارتقاء داده و منجر به بهبودهای
ارزشمندی در دانش آموزان میشود .در مهارت نوشتن ،نتایج ابزارهایی از قبیل ترکیب گفتار

و پیشبینــی کلمه غالبا بیانگر این بوده اســت که این ابزارها تاثیــر مثبتی بر دانش آموزان
ناتوان دارند( .اندرسون ،اندرسون و چرآپ )2009،در ریاضیات استفاده از چندرسانه ایهای

آموزشــی باعث بهبــود یادگیری و یادداری دانش اموزان کم توان ذهنی میشــود (زارعی و

غریبی )1391 ،و به طور خالصه ،ادغام تکنولوژی درون آموزش برای دانش آموزان با ناتوانی
خفیف ،پیشرفت تحصیلی را برای آنها به ارمغان میآورد (اندرسون ،اندرسون و چرآپ)2009،
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بنــا بر اهمیت و اثربخشــی بکارگیری تکنولوژی در یادگیری و پیشــرفت تحصیلی دانش

آموزان با نیازهای آموزشــی ویژه ،امروزه اقدامات زیادی در بیشــتر کشــورها برای استفاده

از فن آوریهای نوین در امر آموزش ویژه 3انجام شــده اســت( .زارعــی زوارکی ،جعفرخانی

 )1388با این حال بررســی برنامههای درســی دورههای مختلف رشــته آموزش و پرورش
کودکان استثنایی در کشور نشان میدهد که تکنولوژی آموزشی ،حلقه مفقوده آنها میباشد.
1. Keppell
2. Wiebe S Annetta
3. Special education
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برای نمونه در کل ســرفصلهای رشــتههای مورد تصویب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

در خصوص نیازهای آموزش ویژه که شــامل کودکان اســتثنایی عقــب مانده ذهنی (مقطع

کاردانی تربیت معلم) ،آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی( مقطع کارشناسی) ،رشد
و پرورش کودکان پیش دبســتانی با گرایش کودکان با نیازهای ویژه (مقطع کارشناســی)،
روانشناســی کودکان اســتثنایی (مقطع کارشناسی) ،کودکان اســتثنایی عقب مانده ذهنی
(مقطع کارشناسی ارشد) و روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (مقطع دکتری) ،تنها دو

درس تحت عنوان مقدمات تکنولوژی آموزشی ( 2و یا  3واحد) و تهیه مواد و وسایل آموزشی

و کمک آموزشــی (1ویا  2واحد) صرفا در دوره کارشناســی به تکنولوژی آموزشی اختصاص

داده شــده است .این توجه در برنامههای درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری کامال مفقود
است .این در حالی است که بررسی اسناد موجود و ادبیات پژوهشی کشورهای مختلف نشان

میدهد که ســازمانهای متولی نیازهای آموزش ویژه ،بــر توانمندیهای تکنولوژی در ارائه
و ارتقاء آموزش اثربخش واقف بوده و ســعی در توســعه تکنولوژیهای آموزشی و کمکی در
مجموعههای خویش نمودهاند.

خوشــبختانه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشــور نیز از این قافله عقب نبوده و در

اسناد باالدستی به طور مکرر بر نقش تکنولوژی در آموزش کودکان با نیازهای آموزشی ویژه
تاکید داشــته اســت .برای چند نمونه میتوان به بند  14قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

کشــور (بند  )90-94اشاره کرد در این بند به صراحت بر «بهکارگیری تکنولوژی ارتباطات و
برنامههای آموزشــی و دروس دورههای تحصیلی به صورت الکترونیکی» تاکید شــده است.
(برنامه پنجم توسعه کشور .)1389 ،همچنین در اهداف سند پنجم توسعه آموزش و پرورش

استثنایی( )1389بر «تقویت و بهبود زیرساختها در زمینه به کارگیری تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات و تکنولوژیهای آموزشی نوین در ارائه خدمات تربیتی به مدارس ،مربیان ،متربیان

و خانوادهها» تاکید ویژهای شــده اســت .این مســئله به وضوح در اهداف پایههای مختلف
تحصیلی سند توسعه آموزش و پرورش استثنایی نیز قابل مشاهده است برای نمونه -1توسعه

مهارتهای الزم به منظور اســتفاده از تکنولوژیهای نوین و -2آموزش مهارتهای مورد نیاز

سال نهم  -شماره  - 28بهار 94

اطالعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشــی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه
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در جهــت افزایش توانمندیها و نحوه به کارگیــری از ابزارهای کمکی در دورههای مختلف

تحصیلی پیش از دبســتان ،ابتدایی ،اول متوســطه و دوم متوسطه به طور ثابت تکرار شده

اســت( .گزارش عملکرد  )1392عالوه بر تاکید اســناد باالدســتی ،هوشمند سازى مدارس

استثنايى نیز همپاى ساير مدارس كشور در سازمان آموزش و پرورش استثنايى به طور جدى
در دست پيگيرى و اقدام است .سازمان آموزش و پرورش استثنايي در سال  1391نسبت به
تجهيز  50درصد از كالسهاى آموزشى به وسايل سخت افزارى هوشمند سازى اقدام نموده

است (گزارش)1392 ،و پیشبینی میشود تا سالهای آتی ،تمامي مدارس استثنايي حداقل
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داراي يك يا دو كالس هوشمند باشند.
اما این درحالی اســت که در سیاستها و برنامههای درســی رشتههای آموزش و پرورش
کودکان استثنایی کشور ،هیچ تغییر و تحولی در این راستا صورت نگرفته است و این دورهها
همچنان با همان محتوا و ســرفصلهای دهه گذشته ارائه میگردند .بنابراین در این خصوص
نیاز اساســی به ایجاد رشتهای در سطح کارشناسی ارشــد جهت تربیت معلمان توانمند در
حوزه تکنولوژی آموزشــی و کمکی برای کــودکان با نیازهای ویژه وجود دارد .زیرا که قدرت
تکنولوژی باعث فراهم ســازی دسترسی دانش آموزان با نیازهای آموزش ویژه به فرصتهای
آموزشــی و تجربیات زندگی شــده و ارتباط با دانش و مردم را برای آنان تســهیل مینماید
(فلورین و هگرتــی  ،2004ترجمه زارعی زوارکی و جعفرخانی )1391 ،همچنین اســتفاده
از فناوریهای آموزشــی و کمکی ،باعث بهبود زندگی و پیشــرفت تحصیلی یادگیرندگان با
نیازهای آموزشــی ویژه میشود .لذا ضروری اســت تا با یاری گرفتن ازتجارب بین المللی در
این خصوص گامهای اثربخشی برداشته شود .یکی از شیوههای پژوهش در این زمینه ،انجام
دادن مطالعات تطبیقی بین دانشــگاههای جهان اســت .از اهداف اساسی مطالعات تطبیقی
ارائه نمونههای نوآوری و تامین ماخذ و منابع برای ســهولت بخشیدن به مطالعات گستردهای
است که هر کشور به سبب کشف نوآوریهای موردنیاز و گزینش نوآوری مناسب بدان دست
میزند (آقازاده )1374 ،به همین منظور ،این مطالعه با توجه به پیشــرو بودن دانشــگاههای
ایــاالت متحده در زمینه تکنولوژیهای کمکی ،تکنولوژی آموزشــی و آموزش ویژه با هدف
شناســایی برنامه درسی تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در این دانشگاهها و مقایسه آنها با
ایران و ارائه پیشنهاداتی کاربردی در خصوص تدوین برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی
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آموزشی و آموزش ویژه انجام شده است و در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 -1اهداف برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه چیست؟
 -2چه شــباهتها و تفاوتهایی در اهداف برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی
آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد مطالعه وجود دارد؟
 -3محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه چیست؟
 -4چه شــباهتها و تفاوتهایی در محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی
آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد مطالعه وجود دارد؟
روش

1. Widener university
2. George Mason University
3. Johns Hopkins
4. Seton hall university
5. Azusa pacific university
6. Louisville university
7. West Chester university
8. Bowling green state university
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این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است و اطالعات موردنیاز آن برای پاسخگویی به پرسشهای
تحقیق از طریق اسناد و مدارک کتابخانهای و گزارشهای پژوهشی و جستجو در سایتهای
دانشــگاههای مختلف گردآوری شده است .الگوی مورد اســتفاده در این زمینه الگوی بردی
اســت که چهار مرحله توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص
میکند .بر اساس این الگو ابتدا اطالعات مورد نیاز درباره دورههای کارشناسی ارشد تکنولوژی
آموزشــی و آموزش ویژه از منابع معتبر گردآوری و تفســیر شدهاند ،سپس طبقهبندی و در
مرحله آخر شــباهتها و تفاوتها مورد بررســی قرار گرفته است .جامعه مورد مطالعه شامل
دانشــگاههای ایالت متحده امریکا و ایران بود که از این میان نه دانشگاه ایالت متحده شامل
دانشــگاه وایدنر ،1جرج میسون  ،2جان هاپکینز ،3ستون هال ،4آزوسا پاسیفیک  ،5لویسویل،6
وســت چســتر 7و بولینگ گرین  8به دلیل ارائه دوره مشخص در زمینه تکنولوژی آموزشی و
آموزش ویژه انتخاب شد( .جدول )1
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ddجدول  1عناوین رشتههای مرتبط با تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد مطالعه
دانشگاه

عنوان رشته

رتبه جهانی

جان هاپکینز

تکنولوژی در آموزش ویژه

33

جرج میسون

برنامه درسی و آموزش با تاکید بر تکنولوژی کمکی

159

لویسول

آموزش ویژه با تاکید بر تکنولوژی کمکی

408

بولینگ گرین

آموزش ویژه با تاکید بر تکنولوژی کمکی

566

سیتون هال

آموزش ویژه با تاکید بر طراحی و تکنولوژی آموزشی

1220

وست چستر

آموزش ویژه با تاکید بر طراحی تکنولوژیهای یادگیری و کمکی
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وایدنر

آموزش ویژه :تکنولوژیهای کمکی

1966

آزوسا پاسیفیک

آموزش ویژه و تکنولوژی آموزشی

2506

یافتهها

سوال  -1اهداف برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه چیست؟
ddجدول  2اهداف برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد بررسی
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دانشگاه

اهداف برنامه درسی

جان هاپکینز

دوره تکنولوژی در آموزش ویژه قصد دارد تا مربیان و متخصصان حوزههای مرتبط مانند درمانگران
فیزیکی ،آسیب شناسان گفتار و زبان را جهت ایفای نقش مدیریت و رهبری در ادغام تکنولوژی
کمکی در آموزش اثربخش آماده سازد .دانشجویان در این دوره از طریق تجارب عملی و فعالیتهای
کالس تحقیق در مورد تکنولوژی و همچنین روشهای بهینه ارزیابی ،بهره برداری و بکارگیری را
یاد میگیرند .همچنین آنها در پروژههای مشارکتی ،انجمنهای علمی و شبکههای حرفهای شرکت
کرده و زمینه یادگیری و توسعه حرفهای خویش را در آینده فراهم میسازند.
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جرج میسون

این دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویانی ارائه شده است که قصد دارند مجوز اولیه مربی گری
و تربیت معلم پیشرفته بگیرند و یا برنامههای آموزشی جانبی را برای ارتقاء تجارب خویش داشته
باشند .این دوره قصد دارد تا ضمن آشنا کردن دانشجویان با اصول آموزش ویژه و برنامه درسی،
آنها را در بکارگیری تکنولوژیهای نوین کمکی و آموزشی کارآزموده سازد.

لویسول

از طریق این برنامه دانشجویان ،دانش و مهارتهای ضروری جهت استفاده از تکنولوژیهای
مختلف برای رسیدگی به افراد با نیازهای ویژه خفیف یا شدید را به دست میاورند .هدف این برنامه
این است که مدرک کارشناسی ارشدی را ارائه دهد که دانش و تخصص افراد را در حیطهای ویژه
توسعه میدهد.

براولینگ
گرین

دوره تکنولوژی کمکی طراحی شده است تا معلمان و متخصصان دیگر را جهت حمایت دانش
آموزان به وسیله تکنولوژیهای کمکی آماده سازد .دسترسی به تکنولوژی کمکی افراد ناتوان را قادر
میسازد تا در خانه ،مدرسه و اجتماع مشارکت فعال داشته باشند .داوطلبان این رشته مهارتهای
مورد نیاز جهت کار اثربخش با افراد دارای نیازهای ویژه ،والدین آنها ،معلمان ،متخصصان و مدارسی
که دنبال تکنولوژیهای کمکی هستند را دریافت خواهند کرد.

سیتونهال

برنامه درسی آموزش ویژه با تاکید بر طراحی و تکنولوژی اموزشی ،برای معلمان ایالت نیوجرسی
که قصد اخذ گواهینامه در یکی از حوزههای آموزشی را دارند طراحی شده است .هدف اصلی این
برنامه ،صدور گواهینامه نیوجرسی تحت عنوان مربی دانش آموزان ناتوان برای معلمان ابتدایی و
متوسطه میباشد .از آنجا که ضروری است تا معلمان آموزش عمومی در آموزش ویژه یا عمومی
گواهینامه آموزشی دریافت کنند بنابراین دانشگاه سیتونهال با توجه به قوانین ایالتی نیوجرسی
این دوره را جهت آگاه ساحتن معلمان از تکنولوژیها و روشهای آموزش ویژه طراحی کرده است.

وست چستر

هدف اصلی این دوره این است که مربیان سطح باالیی را تربیت کند که بتوانند دانش کلی و
خودآگاهانه مطالعه ناتوانی ،یادگیرندگان ناتوان و محتوای و پداکوژی مناسب برای آنها را بکارگرفته
و ایجاد کنند.
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دانشگاه

اهداف برنامه درسی

وایدنر

این برنامه برای دانشجویان این فرصت را فراهم خواهد ساخت که :آخرین تکنولوژیهای قابل
دسترس برای کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه را شناخته و به روز باشند .تکنولوژیهای
آموزشی را در کالسهای آموزش ویژه جهت ایجاد یادگیری بیشتر دانش آموزان با ناتوانی جسمی
و ذهنی بکارگیرند .تکنولوژی را درون کالس متداول جای دهند تا همه تواناییهای دانش آموزان
درگیر شود .از طریق استفاده از تکنولوژیهای کمکی در کالس درس ،باعث تسهیل سازگاری
دانش آموزان بشوند.

آزوسا

این برنامه بر راهبردهای آموزشی مبتنی بر پژوهش و ادغام تکنولوژی درون برنامه درسی جمعیت
با نیازهای ویژه تاکید دارد .این دوره دانشجویان را آماده میکند تا کاربران شایسته تکنولوژی در
موقعیتهای حرفهای باشند.

یکی از عناصر مهم و اساســی در هر برنامه درســی هدفهای آموزشی میباشد .هدفهای

آموزشی مسیر و مقصد فرآیند اجرای برنامه درسی را معین کرده و امکان ارزشیابی (ورودی،
تکوینی و پایانی) از میزان یادگیری ،توفیق معلم در تدریس و موفیقت برنامه درسی را فراهم
میســازند .بنابراین در بررسی برنامههای درســی قبل از هر چیزی باید اهداف آن برنامهها

مورد بررســی قرار گیرد .یافتههای جدول  2گویای نکات قابل توجهی در خصوص هدفهای
برنامه درســی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد

بررسی میباشد.
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ســوال  -2چه شــباهتها و تفاوتهایی در اهداف برنامه درســی دوره کارشناسی ارشد

تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد مطالعه وجود دارد؟

باتوجه به تنوع دانشــگاهها و عناوین رشــتهها در جدول  1میتوان استباط کرد که نظام

آموزش عالی ایالت متحده امریکا به شــکل غیرمتمرکز اداره شــده و بنابراین هر دانشــگاه

و ایالتــی بنا بر نیاز بومی خود ،اقدام به ایجاد رشــته یا گرایشهایی بــا عناوین متفاوت در
حوزه تکنولوژی آموزشــی و آموزش ویژه نموده است .این رشته در برخی از دانشگاهها مانند

لویسول ،بولینگ گرین ،سیتون هال ،وست چستر و وایدنر به عنوان گرایشی از رشته آموزش
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ویژه در نظر گرفته شــده و در برخی دیگر از دانشــگاهها مانند جان هاپکینز و جرج میسون
شاخهای از رشته تکنولوژی آموزشی میباشد .اما آنچه که از ادبیات پژوهشی و بررسی اهداف

رشــتههای این دانشگاهها بر میاید این است که دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و
آموزش ویژه بنا بر نیاز عصر جدید و ضرورت پر کردن شــکاف ایجاد شــده توسط فناوری در

آموزش کودکان با نیازهای ویژه به صورت یک علم میان رشتهای به وجود آمده و از یافتههای

تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه توامان تغذیه میکند به همین دلیل نیز در این مقاله عنوان
تکنولوژی آموزشــی و آموزش ویژه برای اشــاره به کل عناوین مطرح در جدول  1بکارگرفته

شده است .همچنین دستیابی به یک اجماع منسجم در خصوص رشته تکنولوژی آموزشی و

آموزش ویژه نیازمند بررسی شباهتها و تفاوتهای اهداف برنامههای درسی در دانشگاههای

مورد بررسی و تفسیر نتایج انها میباشد.

به طور کلی تحلیل یافتههای جدول  2نشان میدهد که اکثر دانشگاهها به طور مشترک دو

هدف اصلی را در ارائه دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه دنبال میکنند.

این هدفها عبارتند از :یک :شایســتگیهای فناورانه مخاطبان برنامه در حوزه آموزش ویژه و
دو :تاکید بر بکارگیری فناوریهای آموزشــی و کمکی در آموزش و کارآموزی دانش آموزان

با نیازهای آموزشــی ویژه .به عبارت دیگر هدف اصلی این دورهها ،تجهیز مخاطبان برنامه به
یک ســری از قابلیتهای فناورانه مناسب جهت آموزش ،تســهیل یادگیری و بهبود زندگی

دانش آموزان با نیازهای آموزشــی ویژه میباشد .برای نمونه دانشگاه جان هاپکینز سعی دارد
تکنولوژی کمکی در آموزش اثربخش دانش آموزان با نیازهای آموزشــی ویژه آماده ســازد.

همچنین دانشگاه جرج میســون قصد دارد تا ضمن آشنا کردن دانشجویان با اصول آموزش
ویژه و برنامه درســی ،آنها را در بکارگیری تکنولوژیهای نوین کمکی و آموزشــی کارآزموده

سازد و یا دانشــگاه وایدنر بیان میکند که برنامه آموزش ویژه و تکنولوژیهای کمکی سعی

دارد برای دانشجویان فرصتی را فراهم سازد تا آنها آخرین تکنولوژیهای قابل دسترس برای

کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه را شناخته و به روز باشند.
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تا مربیــان و متخصصان حوزههای مرتبط را جهت ایفای نقــش مدیریت و رهبری در ادغام
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نکتهای که در بررســی اهداف برنامه درسی رشــته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در

دانشگاههای مورد بررسی ،جای تامل دارد این است که در اکثر این اهداف تاکید بیشتری بر
کودکان با ناتوانیهای خفیف تا شــدید شده است و به نظر میرسد دانش آموزان با استعداد
و تیزهوش را خطاب قرار ندادهاند که این خود نقدی بر اهداف وارد میســازد زیرا که تمامی
دانش آموزان در طبقات مختلف آموزش ویژه از قبیل دانش آموزان با هوش ،دانش آموزان کم
توان ذهنی ،دانش آمــوزان دارای اختالالت یادگیری ،دانش آموزان دارای اختالالت تکلمی،
دانش آموزان نابینا -کم بینا ،دانش آموزان ناشــنوا-کم شنوا ،دانش آموزان دارای اختالالت

حرکتی و دانش آموزان دارای اختالالت رفتاری-هیجانی در مقاطع مختلف تحصیلی نیازمند

اســتفاده از تکنولوژیهای آموزشی و کمکی میباشند و نتایج پژوهشها نیز نشان داده است
که بکارگیری فناوری در ســطوح مختلف باعث بهبود یادگیری و عملکرد این افراد میشود.
همچنین بررسی یافتههای جدول  2نشان میدهد که بین دانشگاهها در اهداف برنامه درسی

رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه از لحاظ ماهیت اصلی تفاوت قابل مالحظهای مشاهده
نمی شــود و تنها تفاوت در نوع مدرک و مخاطبان آنها اســت برای نمونه دانشگاههای جان

هایگینز ،جرج میســون ،براولینگ گرین و سیتون هال به طور خاص برای متخصصان تعلیم

و تربیــت و معلمانی ارائــه میگردد که قصد ادامه تحصیل در یکــی از حیطههای مرتبط با
آموزش و پرورش را دارند به همین دلیل برخی از این دانشگاهها مانند جان هاپکینز و سیتون

هال منجر به ارائه مدرک کارشناســی ارشد نشده و تنها گواهینامهای مبنی بر گذراندن دوره
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آموزشی مربوطه از طرف انجمنهای بین المللی مانند انجمن تکنولوژی آموزشی و غیره ارائه

میگردد .با این حال ،شرکت در دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در
دانشــگاههای لویسول ،وست چستر ،وادینر و آزوسا برای عموم دانشجویان حوزههای مرتبط
آزاد بوده و مدرک کارشناسی ارشد رشته مربوطه به آنها اعطا میگردد.
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ســوال  -3محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه

چیست؟

ddجدول  3عناوین واحدهای درسی رشته تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد بررسی

جان هاپکینز

برنامه درسی دوره تکنولوژی آموزش ویژه در دانشگاه جان هاپکینز شامل دو بخش یک :دروس
اصلی( 9واحد) و دو :دروس اختیاری ( 27واحد) است .دروس اصلی که برای تمامی دانشجویان
الزامی میباشد عبارتند از :تحقق و ارزیابی برنامهها و اقدامات مبتنی بر تکنولوژی ،سمینار پیشرفته
در مهارتهای قرن  ،21و برنامههای پیشرفته در تکنولوژی آموزشی .دروس اختیاری نیز شامل:
طراحی و ارائه محیطهای یادگیری الکترونیکی ،تکنولوژی کمکی برای آموزش افراد با ناتوانی
خفیف ،برنامههای پیشرفته تکنولوژی آموزشی برای افراد ناتوان ،دسترسی به برنامه درسی آموزش
و پرورش عمومی با تاکید بر تکنولوژی ،تکنولوژی و علوم یادگیری ،ارزشیابی و سنجش مبتنی
بر برنامه درسی ،ارزیابی تکنولوژی کمکی ،تصمیم گیری داده محور برای مدارس و سازمانها و
مدیریت تکنولوژی برای بهبود مدارس میباشد.

جرج میسون

برنامه درسی دانشگاه جرج میسون به دو بخش کلی دروس الزامی و دروس اختیاری تقسیم
میشود .دروس الزامی شامل مقدمهای بر تکنولوژی کمکی( 3واحد) ،ارتباطات افزاینده( 3واحد)،
تکنولوژی کمکی برای افراد با ناتوانی حسی( 3واحد) ،دسترسی پذیری و اصالح ورودی( 3واحد)،
طراحی محیطهای سازگار( 3واحد) ،ارزیابی تکنولوژی کمکی( 3واحد) ،طراحی و دسترسی به وب(3
واحد) ،تحقیق در تکنولوژی آموزشی ( 3واحد) و تحقیق در آموزش ویژه( 3واحد) .دروس اختیاری
نیز شامل شش درس است که عبارتند از :طراحی عمومی یادگیری( 3واحد) نرم افزارهای کاربردی
سیار برای افراد ناتوان( 3واحد) ،تکنولوژی کمکی برای زندگی مستقل( 3واحد) ،تکنولوژی کمکی
در کارگاه( 3واحد) ،مباحث خاص در تکنولوژی کمکی ( 3واحد) ،مطالعه مستقل در تکنولوژی
کمکی( 3واحد)
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دانشگاه
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لویسول

برنامه درسی دانشگاه لویسول شامل سه بخش :پژوهش ،عمل و تکنولوژیهای کمکی است که
قبل از ثبت نام دانشجویان باید واحد پیش نیاز را نیز بگذرانند .این واحد شامل :مقدمهای بر کودکان
استثنایی و برابری ( 3واحد) میشود که اگر دانشجویی قبال این واحد را گذرانده باشد نیازی به
گذراندن مجدد آن نیست .همچنین بخش پژوهش شامل :تحلیل رفتار کاربردی( 3واحد) ،تحلیل
تحقیق در آموزش ویژه( 3واحد) ،طرحها و روشهای پژوهش تک آزمودنی( 3واحد) پاسخهای
رفتاری و تحصیلی به اقدامات( 3واحد) و کاربردهای تکنولوژی کمکی ( 3واحد) است .بخش عمل
نیز شامل سمینار در تکنولوژیهای کمکی( 3واحد) است .همچنین بخش تکنولوژیهای کمکی
با تاکید بر تکنولوژیهای ساده شامل تکنولوژی کمکی :دسترسی ،به کارگیری و بازی با رایانه(3
واحد) ،تکنولوژی کمکی :اوتیسم( 3واحد) ،تکنولوژی کمکی :جمع آوری داده و تصمیم گیری(3
واحد) ،تکنولوژی کمکی :چندرسانهای و یکپارچه سازی کالس( 3واحد) و تکنولوژی کمکی :طرحی
عمومی یادگیری ( 3واحد) است.
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برنامه درسی دانشگاه بولینگ گرین شامل سه بخش کلی ،دروس ارشد ،دروس نیازهای ویژه و
دروس اختیاری است .دروس ارشد شامل سمینار :مباحث و اقدامات در آموزش ویژه ( 3واحد) ،آمار
در علوم تربیتی( 3واحد) ،تحقیق در علوم تربیتی یا توانبخشی( 3واحد)است .دروس نیازهای ویژه
شامل مقدمه تکنولوژی کمکی( 3واحد) ،فرآیندهای سنجش تکنولوژی کمکی( 3واحد) ،راهبردهای
بولینگ گرین کاربردی تکنولوژی کمکی( 3واحد) ،ادغام و مدیریت تکنولوژی کمکی در کالس درس( 3واحد)
و برنامههای فنی و رایانهای برای مداخله متخصصان( 3واحد) است .دروس اختیاری هم شامل
موضوعات خاص در آموزش ویژه( 4-1واحد) ،تکنولوژی کالسی برای معلمان( 3واحد) ،تدریس و
مشارکت با منابع اینترنت( 3واحد) ،برنامه ریزی تکنولوژی در مدارس( 3واحد) ،آموزش و یادگیری
از راه دور ( 3واحد) مباحث یادگیری و تدریس( 3واحد) و پایان نامه( 6-1واحد)
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سیتون ل

برنامه درسی دانشگاه سیتون هال شامل  36واحد است که  21واحد مربوط به ناتوانیها و 15
واحد مربوط به طراحی و تکنولوژی آموزشی میشود .واحدهای مربوط به ناتوانیها عبارتند از:
خدمت به یادگیرندگان متفاوت یک :مبانی ،حقوق آموزش ویژه و اثرات آن بر مدارس و خانواده
( 3واحد) ،خدمت به یادگیرندگان متفاوت دو :مبانی روانشناختی ،ناتوانیها ،قوانین ،تحول و منابع
اجتماعی ( 3واحد) ،سنجش برای آموزش ویژه و یادگیرندگان متمایز ( 3واحد) ،ادغام برنامه درسی
و تکنولوژی در کالسهای فراگیر( 3واحد) ،ایجاد محیط برای یادگیرندگان متمایز :برنامه درسی،
راهبردها ،ابزارها و مواد اموزشی( 3واحد) ،اختالالت رفتاری :نظریه ،درمان و مدیریت کالس(3
واحد) ،اختالالت اوتیسم :نظریه ،درمان و عمل( 3واحد) .همچنین واحدهای متمرکز بر طراحی
اموزشی عبارتند از :پژوهش دیجیتال و سواد اطالعاتی( 3واحد) ،تولید منابع آموزشی  3(1واحد)،
تولید منابع آموزشی 3( 2واحد) ،سمینار :مباحث اجتماعی ،اخالقی و قانونی در تکنولوژی ( 3واحد)
و طراحی اموزشی( 3واحد)

وست چستر

برنامه درسی دانشگاه وست چستر به سه بخش کلی ،دروس تخصصی ،هسته آموزش ویژه و بخش
متمرکز بر طراحی عمومی و تکنولوژی کمکی تقسیم میشود .دروس تخصصی شامل گرایش به
رسانه آموزشی و روشهای تحقیق آموزشی است که جمعا  6واحد میباشد .هسته آموزش ویژه
نیز شامل دروس نظامهای خانواده در آموزش ویژه ،مباحث حقوقی در آموزش ویژه ،مدیریت
رفتار ،مباحث و گرایشات معاصر و پروژه پایانی است که جمعا  15واحد میباشد .همچنین بخش
متمرکز بر طراحی عمومی و تکنولوژی کمکی شامل تکنولوژی و طراحی عمومی یادگیری ،مقدمه
تکنولوژی کمکی ،تکنولوژیهای کمکی برای مشارکت و ارتباطات و یکپارچه سازی تکنولوژی
کمکی است و جمعا  12واحد میباشد .این دانشگاه دورههای خود را به صورت ترکیبی و برخط
ارائه میدهد.
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دانشگاه

محتوای برنامه درسی

وایدنر

برنامه درسی دانشگاه وایدنر به سه بخش کلی شامل دروس پژوهشی ،دروس تخصصی و دروس
عمومی تقسیم میشود .دروس پژوهشی شامل پنج درس است که عبارتند از :نرم افزارهای کاربردی
در پژوهش آموزشی( 3واحد) ،مبانی اندازه گیری آموزشی( 3واحد) ،حقوق کودک و قانون مدرسه(3
واحد) ،روانشناسی تربیتی( 3واحد) و مدیریت کالس( 3واحد) این دروس برای همه دانشجویان
الزامی میباشند .دروس تخصصی شامل هفت درس است که دانشجو میتواند دو یا سه مورد از
آنها را به اختیار انتخاب نماید این دروس عبارتند از :مقدمهای بر نیازهای آموزش ویژه( 3واحد) ،نرم
افرارهای کاربردی و ترکیب 3(1واحد) ،تکنولوژی و مدیریت( 3واحد) ،طراحی آموزشی و ترکیب(3
واحد) ،فرارسانه و ترکیب( 3واحد) ،طراحی رسانه وترکیب( 3واحد) و مقدمهای بر تکنولوژیهای
کمکی( 3واحد) .دروس عمومی نیز شامل پنج درس است که دانشجو باید حداقل سه مورد از آن را
به اختیار انتخاب نماید این دروس عبارتند از :تکنولوژی کمکی برای افراد با اختالالت ارتباطی(3
واحد) ،تکنولوژی کمکی برای افراد با اختالالت حسی( 3واحد) ،سنجش تکنولوژی کمکی برای
آموزش ویژه( 3واحد) ،آموزش در حرکت 2برای اشخاص با ناتوانی جسمی یا ذهنی( 3واحد) و
تجارب عملی در تکنولوژی آموزشی و کمکی( 3واحد)

آزوسا

برنامه درسی دانشگاه آزوسا در شش ترم تحصیلی ارائه میشود و جمعا  36واحد است این دروس به
ترتیب ترم اول شامل مباحث ضروری تکنولوژی آموزشی و یادگیری (1واحد) ،کاربردهای آموزشی
نرم افزارهای کاربردی( 3واحد) ،دیدگاههای ریاضی و سواد با تکنولوژی کمکی( 3واحد) ،ترم دو
شامل یادگیری در قرن بیست و یکم( 3واحد) و استلزامات قانون گذاری آموزش ویژه( 3واحد) ،ترم
سوم شامل ویدئو دیجیتال در کالس( 3واحد) ،مباحث آموزش ویژه :ناتوانیهای خفیف و متوسط(3
واحد) ،ترم چهارم شامل توسعه تکنولوژیهای آموزشی( 3واحد) تکنولوژی در آموزش ویژه( 3واحد)
ترم پنجم شامل رشد زبان برای همه دانش آموزان( 3واحد) و مطالعه تدریس به جمعیت ویژه
پیشرفته ( 3واحد) و ترم ششم شامل تجارب روزآمد در تکنولوژی آموزشی و یادگیری( 3واحد) و
نظریه و اقدامات پژوهش محور پیشرفته برای حمایت دانش آموزان ناتوان( 3واحد) میباشد.

در یک تعریف کلی منظور از محتوای برنامه درسی عبارت از دانش سازمان يافته و اندوخته

شــده ،اصطالحات ،اطالعات ،واقعيات ،قوانين ،اصول ،روشها ،مفاهيم ،تعميمها ،پديدهها و
مسائل مربوط به يك ماده علمي است .در واقع محتوا چيزي است كه قرار است آموزش داده
شود و معموال در برنامه ریزی درسی ،محتوای متناسب با هدفهای آموزشی در قالب عناوین
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و سرفصلهای دروس نمود پیدا میکند بنابراین در جدول  3عناوین دروس رشته تکنولوژی
آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد بررسی گزارش شده است.

ســوال  -4چه شــباهتها و تفاوتهایی در محتوای برنامه درســی دوره کارشناسی ارشد

تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای مورد مطالعه وجود دارد؟

همانطوری که از یافتههای جدول  3پیدا اســت بین واحدهای درسی دانشگاهها تفاوتها و

تشابهات قابل مالحظهای وجود دارد .این دانشگاه برخی از واحدها را به صورت الزامی و برخی

از واحدها به صورت اختیاری تعریف کردهاند .همچنین با کمی اغماض در عنوانها ،شــباهت

واحدهای دانشــگاههای مورد بررسی گویای چند طبقه کلی میباشند و به طور کلی میتوان

آنها را در چند عنوان خالصه کرد این واحدها عبارتند از -1 :روشهای تحقیق در تکنولوژی

آموزشی و آموزش ویژه  -2سنجش و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه و فناوریهای کمکی

 -3طراحی و تکنولوژی آموزشــی  -4یادگیری الکترونیکــی -5تکنولوژی کمکی  -6مبانی
آموزش برای افراد با نیازهای ویژه  -7ســمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه

 -8مدیریت فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه .نتایج بررسی واحدهای مشابه هر یک
از دانشــگاه در عنوانهای فوق الذکر جدولهــای  12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4و  13ارائه
شده است.

ddجدول  4واحدهای درسی مرتبط با موضوع روشهای تحقیق در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه

جان هاپکینز

تحقق و ارزیابی برنامهها و اقدامات مبتنی بر تکنولوژی

جرج میسون

تحقیق در تکنولوژی آموزشی-تحقیق در آموزش ویژه -مطالعه مستقل در تکنولوژی
کمکی

لویسول

تحلیل تحقیق در آموزش ویژه -طرحها و روشهای پژوهش تک آزمودنی

بولینگ گرین

آمار در علوم تربیتی -تحقیق در علوم تربیتی یا توانبخشی
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دانشگاه

روشهای تحقیق در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه

سیتون هال

پژوهش دیجیتال و سواد اطالعاتی

وست چستر

روشهای تحقیق آموزش

وایدنر

نرم افزارهای کاربردی در پژوهش آموزشی

آزوسا

نظریه و اقدامات پژوهش محور پیشرفته برای حمایت دانش آموزان ناتوان

بنا بر ماهیت پژوهش محوری علوم و همچنین تاکید دانشگاههای بر آماده سازی دانشجویان

برای تحقیق در حوزههای تخصصی ،بیشــتر دانشگاه مورد بررسی به واحد روشهای تحقیق

در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه توجه ویژهای داشتهاند.نتایج جدول  4نشان میدهد که
از میان دانشگاههای مورد بررسی ،همه آنها حداقل یک درس را به تحقیق اختصاص دادهاند.
ddجدول  5واحدهای درسی مرتبط با موضوع سنجش و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه و فناوریهای کمکی
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دانشگاه

سنجش و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه و فناوریهای کمکی

جان هاپکینز

ارزشیابی و سنجش مبتنی بر برنامه درسی(3واحد) ،ارزیابی تکنولوژی کمکی(3واحد)

جرج میسون

ارزیابی تکنولوژی کمکی

لویسول

پاسخهای رفتاری و تحصیلی به اقدامات

بولینگ گرین

فرآیندهای سنجش تکنولوژی کمکی

سیتون هال

سنجش برای آموزش ویژه و یادگیرندگان متمایز

وایدنر

مبانی اندازه گیری آموزشی -سنجش تکنولوژی کمکی برای آموزش ویژه،

ضــرورت ارزیابی اقدامــات و برنامههای مختلف در زمینه فنــاوری و آموزش ویژه ایجاب

میکند واحدهای به این امر مهم اختصاص یابد بنابراین با بررســی جدول  5میتوان دریافت
که همه دانشــگاههای مورد بررسی به اســتثناء دانشگاه وست چستر و آزوسا واحدی را برای
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درس سنجش و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه و فناوریهای کمکی اختصاص دادهاند.
ddجدول  6واحدهای درسی مرتبط با موضوع طراحی و تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای مورد بررسی
دانشگاه

طراحی و تکنولوژی آموزشی

جان هاپکینز

برنامههای تکنولوژی آموزشی پیشرفته برای افراد ناتوان -برنامههای پیشرفته در
تکنولوژی آموزشی

جرج میسون

طراحی محیطهای سازگار،-طراحی عمومی یادگیری

لویسول

تکنولوژی کمکی :دسترسی ،به کارگیری و بازی با رایانه -تکنولوژی کمکی :طرحی
عمومی

بولینگ گرین

تکنولوژی کالسی برای معلمان -مباحث یادگیری و تدریس -برنامه ریزی تکنولوژی
در مدارس

سیتون هال

طراحی اموزشی -ایجاد محیط برای یادگیرندگان متمایز :برنامه درسی ،راهبردها،
ابزارها و مواد اموزشی -تولید منابع آموزشی یک  -تولید منابع آموزشی دو

وست چستر

گرایش به رسانه آموزشی ،تکنولوژی و طراحی عمومی یادگیری

وایدنر

طراحی آموزشی و ترکیب ،-فرارسانه و ترکیب -طراحی رسانه وترکیب

آزوسا

مباحث ضروری تکنولوژی آموزشی و یادگیری (1واحد) ،ویدئو دیجیتال در کالس

مورد بررســی در این پژوهش ،چند واحد را در ترمهای مختلف تحصیلی به موضوع طراحی

و تکنولوژی آموزشــی اختصاص دادهاند که تمامی این واحدها به طور مشخص در جدول 5

ارائه گردیده اســت .نتایج جدول  6بیانگر این است که دانشگاهها ،عناوین متفاوتی را معموال

بــرای امر واحدی اختصاص دادهاند در این عناویــن برخی از واحدها به طور خاص مرتبط با
طراحی آموزشی میباشند و برخی دیگر به طور خاص انواع رسانههای آموزشی را مورد تاکید

قرار دادهاند.
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بنا بر اهمیت تکنولوژی آموزشی در آموزش افراد با نیازهای آموزشی ویژه ،تمام دانشگاههای
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ddجدول  7واحدهای درسی مرتبط با موضوع یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای مورد بررسی
دانشگاه

یادگیری الکترونیکی

جان هاپکینز

طراحی و ارائه محیطهای یادگیری الکترونیکی

جرج میسون

طراحی و دسترسی به وب

لویسول

تکنولوژی کمکی :چندرسانهای و یکپارچه سازی کالس

بولینگ گرین

تدریس و مشارکت با منابع اینترنت -آموزش و یادگیری از راه دور

آزوسا

یادگیری در قرن بیست و یکم

نتایج جدول  7بیانگر این اســت که ازمیان هشــت دانشــگاه مورد بررسی در این پژوهش
پنج دانشــگاه جان هاپکینز ،جرج میسون ،لویســول ،بولینگ گرین و آزوسا به طور مشخص
واحدهای را برای موضوع یادگیری الکترونیکی اختصاص دادهاند و ســه دانشگاه سیتون هال،
وست چستر و وایدنر تاکیدی در این خصوص نداشتهاند.
ddجدول  8واحدهای درسی مرتبط با موضوع تکنولوژی کمکی در دانشگاههای مورد بررسی
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دانشگاه

تکنولوژی کمکی

جان هاپکینز

تکنولوژی کمکی برای آموزش افراد با ناتوانی خفیف

جرج میسون

تکنولوژی کمکی -تکنولوژی کمکی برای افراد با ناتوانی حسی -نرم افزارهای
کاربردی سیار برای افراد ناتوان -تکنولوژی کمکی برای زندگی مستقل -تکنولوژی
کمکی در کارگاه

لویسول

کاربردهای تکنولوژی کمکی  -تکنولوژی کمکی :اوتیسم

بولینگ گرین

تکنولوژی کمکی -راهبردهای کاربردی تکنولوژی کمکی

وست چستر

مقدمه تکنولوژی کمکی ،تکنولوژیهای کمکی برای مشارکت و ارتباطات

وایدنر

نرم افژارهای کاربردی و ترکیب  -تکنولوژی کمکی برای افراد با اختالالت ارتباطی-
تکنولوژی کمکی برای افراد با اختالالت حسی

آزوسا

تکنولوژی در آموزش ویژه
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فناوری کمکی ابزارهایی هســتند که به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه برای رســیدن

به عملکرد بهتر و اســتقالل آنها در اجتماع ،مدرسه و خانه کمک میکنند(.میچیل)1388 ،

تولیــد ،تهیه و بکارگیری ابزارهای تکنولــوژی کمکی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه باید
با دقت و شــناخت کافی صورت بگیرد لذا مربیــان و متخصصان آموزش ویژه باید در ابتدا با
قابلیتها و محدودیتهای این فناوریها آشنا شده و سعی در بهرگیری از آنها جهت تسهیل

عملکــرد افراد با نیازهای ویژه نمایند .بنابراین دانشــگاههای مورد بررســی نیز در واحدهای
درســی مختلفی را به فناوریهای کمکی اختصاص دادهاند که جزئیات این واحدها در جدول

 8ارائه شده است.

ddجدول  9واحدهای درسی مرتبط با موضوع مبانی آموزش برای افراد با نیازهای ویژه در دانشگاههای مورد بررسی

لویسول

مقدمهای بر کودکان استثنایی و برابری

بولینگ گرین

موضوعات خاص در آموزش ویژه

سیتون هال

خدمت به یادگیرندگان متفاوت یک :مبانی ،حقوق آموزش ویژه و اثرات آن بر مدارس
و خانواده  -خدمت به یادگیرندگان متفاوت دو :مبانی روانشناختی ،ناتوانیها ،قوانین،
تحول و منابع اجتماعی  -اختالالت رفتاری :نظریه ،درمان و مدیریت کالس-
اختالالت اوتیسم :نظریه ،درمان و عمل

وست چستر

نظامهای خانواده در آموزش ویژه ،مباحث حقوقی در آموزش ویژه ،مدیریت رفتار

وایدنر

مقدمهای بر نیازهای آموزش ویژه

آزوسا

استلزامات قانونی آموزش ویژه  -رشد زبان برای همه دانش آموزان -مطالعه تدریس
به جمعیت ویژه

به طور کلی دوره کارشناســی ارشــد تکنولوژی آموزشــی و آموزش ویژه ،همچنان که از

عنوانش مشــخص اســت از دو بعد اصلی تشکیل شده اســت .یک بعد تکنولوژی آموزشی و

کمکی و دو بعد آموزش ویژه؛ به عبارت دیگر مطالب و محتوای این رشته باید منعکسکننده

سال نهم  -شماره  - 28بهار 94

دانشگاه

مبانی آموزش برای افراد با نیازهای ویژه
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هر دو بعد باشــد و سعی کند تا تلفیقی مناسب بین این دو حوزه به وجود آورد بنابراین الزم
است دانشــجویان این رشــته ،قبل از پرداختن به مباحث تخصصی تکنولوژی و کاربرد آنها

در آمــوزش افراد با نیازهای ویژه ،با مبانی آموزش ویژه ،اســتلزامات قانونی این قشــر افراد،

ویژگیهای روانشــناختی و اجتماعی شناخت کافی حاصل نمایند به همین دلیل در ترمهای
نخســت بیشتر دانشگاههای مورد بررسی درسهایی تحت عنوان مبانی نیازهای آموزش ویژه

در نظر گرفته شده است که جزئیات آنها را در جدول  9میتوان مشاهده کرد.

ddجدول  10واحدهای درسی مرتبط با موضوع سمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه
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دانشگاه

سمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه

جان هاپکینز

سمینار پیشرفته در مهارتهای قرن

جرج میسون

مباحث خاص در تکنولوژی کمکی

لویسول

سمینار در تکنولوژیهای کمکی

بولینگ گرین

سمینار :مباحث و اقدامات در آموزش ویژه

سیتون هال

سمینار :مباحث اجتماعی ،اخالقی و قانونی در تکنولوژی

وست چستر

مباحث و گرایشات معاصر

وایدنر

تجارب عملی در تکنولوژی آموزشی و کمکی -حقوق کودک و قانون مدرسه-
روانشناسی تربیتی

آزوسا

تجارب روزآمد در تکنولوژی آموزشی و یادگیری

سرعت رشد دانش در عصر حاضر باعث شده است تا محتوای برنامههای درسی در زمانهای

کوتاهی دچار تغییرات اساســی شود لذا ضروری است تا دانشــجویان عالوه بر محتوای پایه

هر رشــته علمی ،نسبت به مباحث به روز و خاص آن نیز اطالع یابند .درس سمینار در اکثر

رشــتههای دانشــگاهی با همین فلسفه ایجاد شده اســت و هدف آن این است تا گروهی از
دانشــجویان در کنار راهنمایی اســتاد مربوطه ،به بررســی مباحث جدید در حوزه تخصصی
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پرداختــه و با ارائه ســخنرانی در خصوص موضوعات به روز ،زمینه بحث و بررســی مباحث
نوین در رشــته را فراهم سازند .لذا بررسی عناوین رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

و آموزش ویژه در دانشــگاه مورد بررســی (جدول  ) 10نیز نشــان میدهد که در تمام این

دانشــگاههای واحد ســمینار مورد تاکید بوده و به عنوان یکی از واحدهای اصلی در سرفصل
دروس این رشته قرار دارد.

ddجدول 11واحدهای درسی مرتبط با مدیریت فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه در دانشگاههای مورد بررسی
دانشگاه

مدیریت فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه

جان هاپکینز

تصمیم گیری داده محور برای مدارس و سازمانها ،مدیریت تکنولوژی برای بهبود مدارس

لویسول

تکنولوژی کمکی :جمع آوری داده و تصمیم گیری

بولینگ گرین

ادغام و مدیریت تکنولوژی کمکی در کالس درس

سیتون هال

ادغام برنامه درسی و تکنولوژی در کالسهای فراگیر

وست چستر

یکپارچه سازی تکنولوژی کمکی

وایدنر

مدیریت کالس

انتخاب و بهــره برداری از فناوری در آموزش ویژه ،نیازمند یک مدیریت منســجم و قوی

تصمیم گیری مناســب ،مســلما بهره برداری از تکنولوژیها ،هزینه بر و محکوم بر شکست

خواهد بود لذا ضروری اســت تا مربیان و متخصصان تکنولوژی آموزشــی و آموزشــی ویژه،
به مهارتهای مدیریت فناوری آموزشــی و کمکی مجهز شــوند به همین علت بســیاری از

دانشــگاههای مورد بررســی واحدی را تحت عنوان مدیریت فناوری آموزشــی و کمکی در
آموزش ویژه (جدول  )11برای دانشجویان این رشته در نظر گرفتهاند.
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میباشــد زیرا که بدون شناخت قابلیتهای فناوری ،استفاده از دادهها و اطالعات و همچنین
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ddجدول  13واحدهای درسی متفاوت در دانشگاههای مورد بررسی
دانشگاه

واحدهای متفاوت دانشگاههای مورد بررسی

جان هاپکینز

دسترسی به برنامه درسی عمومی با تاکید بر تکنولوژی و علوم یادگیری

جرج میسون

ارتباطات افزدنی ،دسترسی پذیری ،طراحی محیطهای سازگار

بولینگ گرین

برنامههای فنی و حرفهای برای مداخله متخصصان

وست چستر

مدیریت رفتار

وایدنر

نرم افزارهای کاربردی و ترکیب

آزوسا

کاربردهای آموزشی نرم افزارهای کاربردی ،سواد تکنولوژی کمکی

بررسی یافتههای جدول  13نشان میدهد که دانشگاههای مورد بررسی عالوه بر واحدهای

مشــابه ،برخی واحدهای متفاوتــی را نیز ارائه میدهند که از انها میتوان به برنامه درســی
عمومی با تاکید بر تکنولوژی و علوم یادگیری در دانشــگاه جان هاپکینز ،ارتباطات افزودنی،

دسترســی پذیری ،طراحی محیطهای سازگار در دانشــگاه جرج میسون ،برنامههای فنی و
حرفهای برای مداخله متخصصان در دانشگاه بولینگ گرین ،مدیریت رفتار در دانشگاه وست

چستر و نرم افزارهای کاربردی در اموزش ویژه در دانشگاههای وایدنر و آزوسا اشاره کرد .هر

چند که این واحدها دارای عناوین متفاوت میباشــند ولی بررسی سرفصلهای درسی نشان
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میدهد که هر یک تا حدودی بر یکی از ابعاد فناوری یا آموزش ویژه تاکید بیشتری دارند.
نتیجهگیری

ماموریت اصلی ســازمان آموزش و پرورش استثنایی« ،تاکید بر فراگیرسازی و توسعه آموزش

برای همه و به رســمیت شناختن حقوق دانش آموزان معلول برای برخورداری از فرصتهای
آموزشــی برابر با سایر کودکان در نظام آموزش همگانی» میباشد (اساسنامه سازمان اموزش
و پرورش اســتثنایی .)1370 ،تحقق چنین هدف بزرگی در عصر حاضر بدون بهره گیری از
قابلیتهای تکنولوژیهای آموزشــی و کمکی ،دشوار و کم اثر خواهد بود .بررسی برنامههای
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درسی دورههای مختلف رشــته آموزش و پرورش کودکان استثنایی در کشور نشان میدهد

که تکنولوژی آموزشــی و کمکی ،حلقه مفقوده آنها میباشد .برای نمونه در کل سرفصلهای
رشــتههای مورد تصویــب وزارت علوم ،تحقیقات و تکنولــوژی در خصوص نیازهای آموزش
ویژه که شــامل کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی (مقطع کاردانی تربیت معلم) ،آموزش و

پرورش کودکان عقب مانده ذهنی( مقطع کارشناسی) ،رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی

با گرایش کودکان با نیازهای ویژه (مقطع کارشناسی) ،روانشناسی کودکان استثنایی (مقطع
کارشناسی) ،کودکان اســتثنایی عقب مانده ذهنی (مقطع کارشناسی ارشد) و روانشناسی و
آموزش کودکان اســتثنایی (مقطع دکتری) ،تنهــا دو درس تحت عنوان مقدمات تکنولوژی

آموزشــی ( 2و یا  3واحد) و تهیه مواد و وســایل آموزشی و کمک آموزشی (1ویا  2واحد) و
صرفا در دوره کارشناســی به تکنولوژی آموزشــی اختصاص داده شــده است و این توجه در

برنامههای درســی دوره کارشناســی ارشد و دکتری کامال مفقود اســت .این درحالی است
اســتلزامات زندگی در قرن بیســت ویکم و نیازهای افراد ویژه به فناوری ایجاب میکند که

مربیان و متخصصان ما بتوانند پاســخگویی این افراد و والدین انها باشند لذا به دلیل شکاف
در برنامههای درســی موجود و همچنین تجارب جهانی مورد بررســی در ادامه رهنمودهای
جهت طراحی دوره کارشناســی ارشــد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه ارائه میشود .دوره
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه باید شامل چند هدف کلی زیر باشد:
 -1شناخت و تشخیص افراد با نیازهای ویژه با معیارهای مشخص

نیازهای ویژه

 -3آشــنایی و بکارگیری تکنولوژیهای کمکی متناسب با سطوح ناتوانی در جهت تسهیل

عملکرد افراد با نیازهای ویژه

 -4تهیه و تولید منابع آموزشی مناسب برای افراد با نیازهای آموزشی ویژه

 -5آشنایی با طراحی آموزش اثربخش متناسب با سطوح ناتوانی افراد با نیازهای ویژه

 -6آشــنایی با روشهای ارزیابی برنامههای آموزش ویژه از طریق فناوری و بهره گیری از

یافتههای حاصل در جهت مدیریت مناسب
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 -2آشــنایی و بکارگیری تکنولوژیهای آموزشی مناسب در جهت تسهیل یادگیری افراد با
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همچنین براســاس مطالعات تطبیقی انجام شده توسط نویســندگان مقاله حاضر ،عناوین

دروس این دوره به شرح زیر پیشنهاد میگردد.
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*

نام درس

1

تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته

2

متون تخصصی تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه

3

روشهای تحقیق در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه

4

مبانی روانشناختی ،حقوقی و اجتماعی نیازهای ویژه

5

آموزش و پرورش افراد با نیازهای ویژه

6

تکنولوژی آموزشی برای افراد با نیازهای ویژه

7

تکنولوژی کمکی برای افراد با نیازهای ویژه

8

تهیه و تولید منابع آموزشی برای افراد با نیازهای ویژه

9

طراحی آموزشی برای افراد با نیازهای ویژه

10

یادگیری الکترونیکی برای افراد با نیازهای ویژه

11

سنجش و ارزشیابی برنامهها و فناوریهای آموزش ویژه

12

مدیریت فناوریهای آموزشی و کمکی در آموزش ویژه

13

نرم افزارهای کاربردی در آموزش ویژه

14

سمینار در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه

در نهایت این واحدهای درســی صرفا یک پیشــنهاد بر مبنای بررسی تجارب بین المللی

در رشــتههای مرتبط میباشــد لذا ادعا ندارد که توانسته باشد تمام جوانب نیازهای بومی را
تشــخیص دهد و بنابراین توصیه میشــود تا این مطالب در قالب نشستهای تخصصی مورد

بحث و بررسی متخصصان مربوطه قرار گرفته و صیقل یابد.
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تقدیر و تشکر

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشــی درون دانشــکدهای با عنوان طراحی برنامه درســی

کارشناســی ارشد تکنولوژی آموزشــی با گرایش آموزش ویژه به شماره قرارداد /2703ط و

با حمایت مالی دانشــگاه عالمه طباطبایی میباشد .بدینوســیله از حمایت مالی و پشتیبانی
دانشگاه مذکور تقدیر و تشکر مینمائیم.
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