
 تکنولوژی رشته ارشد دورۀ کارشناسی درسی برنامه طراحی
 ویژه در ایران آموزش گرایش با آموزشی
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 چکیده
 گرایش با آموزشی تکنولوژی رشته ارشد دورة کارشناسی درسی برنامه طراحی، هدف این پژوهش 

حلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب ت-ویژه در ایران است. روش پژوهش توصیفی آموزش

هایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دورة شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشگاه

ی اساتید و متخصصان . همچنین کلیهبودندکارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه 

دانشگاه تهران ، وزش استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائیو آم شناسیروانهای تکنولوژی آموزشی و رشته

جامعه آماری در نظر گرفته شدند. نمونه ، 5965وپرورش استثنایی ایران در سال و سازمان آموزش

های معتبر امریکا است که در سطح جهانی مجری برگزاری از میان دانشگاه دانشگاه 8 آماری شامل

نفر از اساتید و  99و همچنین  ویژه هستند آموزش گرایش با وزشیآم دورة کارشناسی ارشد تکنولوژی

و آموزش کوکان استثنایی دانشگاه عالمه  شناسیروانهای تکنولوژی آموزشی و متخصصان رشته

صورت هدفمند انتخاب شدند. در وپرورش استثنایی ایران بهدانشگاه تهران و سازمان آموزش، طباطبائی

های گیری استفاده شد. بر اساس یافتهعنوان ابزار اندازهساخته به پژوهشگر نامهپرسشاین پژوهش از 

آمده که حاصل نظرسنجی از متخصصان و بررسی برنامه درسی در این زمینه در سطح ملی و دستبه

برنامه درسی دورة کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه تدوین ، المللی بودبین

 گردید.
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 مقدمه
آموزانی که این امکان را برای دانش 5های انطباقیهای حاصل در زمینه فناوریپیشرفت 

، فراهم کرده است )مارگارت، توانستند زنده بمانند و به مدرسه بروندتر نمیپیش
(. فناوری 5961، رونقی و صفریزدی، ترجمه شریفی درآمدی، کینزریچارد و تامپ

مشارکت و ارتباط و درنتیجه تسهیل دسترسی ، جاییبا افزایش تحرک و جابه، 7کمکی
ان با نیازهای ویژه بخصوص آموزدانشای به های درسی نقش عمدهبه برنامه

(. 7159، 9وتن و پتروفنی، کند )دلهای جسمی و سالمتی ایفا میان با آسیبآموزدانش
با نیازهای ویژه برای آموزان های کمکی ابزارها و وسایلی هستند که به دانشفناوری

کنند. این مدرسه و اجتماع کمک می، در خانه هاآنرسیدن به عملکرد بهتر و استقالل 
یرد گای از ابزارهای بسیار ساده تا ابزارهای بسیار پیشرفته را در برمیابزارها دامنه

فناوری  (.5965، زارعی زوارکی و والیتی یترجمه، 7113، 5)اسپاروهاک و هیلد
توانند به نحو و وسایل کمک ارتباطی الکترونیکی می پیچیده و دقیقی همچون رایانه

را  هاآنهای جسمی بهبود ببخشند و ان با آسیبآموزدانشچشمگیری زندگی را برای 
ریچارد و ، مند شوند )مارگارتمحیط خود بهرهاز تجربیات موجود در  کنندقادر 

 و هاروش کاربرد افزایش (.5961، ترجمه شریفی درآمدی و همکاران، تامپکینز

 به آموزش در معلم هایفعالیت روی بر را زیادی تأثیر، جدید هایتکنولوژی

 و معلمان برای را هاییفرصت، هاتکنولوژی و هاروش این .است گذاشته انآموزدانش
 با مثال برای .شوند جدید هایراه به یادگیری درگیر تا است آورده وجود به انآموزدانش

، شدمی محسوب دانش منبع تنها عنوانبه قبالً که معلم نقش، اینترنت به دسترسی سهولت
، والیتی و همکاران)است  گردیده امروزی تبدیل دنیای در اطالعات کسب راهنمای به

5961). 
یادگیری به طراحی  -های کمکی در فرایند یاددهیگیری مؤثر از فناوریبرای بهره

های اساسی مجدد نظام آموزشی نیازمندیم. بدون طراحی مجدد نظام آموزشی و مؤلفه
های سنجش و شیوه، یادگیری هایروش، تدریس هایروش، محتوا، آن ازجمله اهداف

                                                                                                                                        
1. adaptive technologies 

2. assistive technology 

3. Dell, Newton, & Petroff 

4. Sparrowhawk & Heald 
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های کمکی میسّر نیست. از میان اوریگیری مناسب و هدفمند از فنامکان بهره، ارزشیابی
ای در این های گستردهفناوری اطالعات و ارتباطات از ظرفیت، های کمکیفناوری

های مبتنی بر ای از فناوریزمینه برخوردار است. فناوری اطالعات و ارتباطات مجموعه
اطالعات و گیرد که در تبادل المللی را در برمیملی و بین، های محلیشبکه، کامپیوتر

دیگر فناوری اطالعات و عبارتکند. بهبرقراری ارتباط و تعامل نقش مهمی را ایفا می
آموزان عادی و هم در ارائه خدمات ارتباطات هم در ارائه خدمات آموزشی به دانش

های خوبی برخوردار با نیازهای ویژه از اهمیت و ظرفیتآموزان آموزشی ویژه به دانش
 با همگام (.5965، زارعی زوارکی و والیتی یترجمه، 7113، و هیلد )اسپاروهاکاست 
 نقش اندکوشیده نیز همواره آموزشی مسئوالن، فناوری در آموزش ویژه فزاینده رشد

 زیاد مخارج از، این طریق از و کنندتر آموزش ویژه پررنگ در را هارسانه فناوری و
 همراهی برای وپرورشآموزش نظام گیآماد، مناسبت همین به بکاهند. وپرورشآموزش

 این در که انسانی برای پرورش اطالعات فناوری عصر در اجتماعی دیگر نهادهای با
 .است ضروری، کندایفا می نقش، عصر

که  یافراد یبیتعداد تقر ونسکویازجمله  یالمللنیب هایسازمان تأییدشدهمطابق آمار 
در هر ، دارند یاژهیو یآموزش یهابرنامهبه  ازین یهای محسوس فردبه لحاظ تفاوت

افراد ، یذهن ماندهعقبتعداد شامل افراد  نیدرصد است. البته ا 51 یال 51 نیجامعه ب
معلوالن ، یناسازگاران اجتماع، شنوا مهیناشنوا و ن، نایب مهیو ن نایناب، و سرآمد زهوشیت

ان پژوهشگرو  یآموزش نظرانصاحبی هایمطابق بررس طورکلیبه .شودمی زین یجسم
آموزان از کودکان و دانش درصد 57متوسط حدود  طوربه ییوپرورش استثناآموزش

طبق گزارش  .دارند ییاستثنا یآموزش هایبرنامهگیری از به بهره ازیرو ن مدرسه نیسن
در ایران  69-65آموز در سال تحصیلی نفر دانش 57، 911، 111حدود ، مرکز آمار ایران

جمعیت ایران افراد با نیازهای  %57باشند. از سوی دیگر حدود تحصیل میدر حال 
نفر  5، 111، 111آموزان با نیاز ویژه حدود دانش باشند که در این صورت آمارویژه می

از نظام تعلیم  ناپذیرجدائی عنوان بخشی مهم وهوپرورش استثنایی بنظام آموزش است.
به  وردار است. امروزه همه کشورهای جهانزیادی برخ و تربیت کشور از اهمیت

نگرند و بخش فرهنگی و اجتماعی می عنوان یک ضرورتوپرورش استثنایی بهآموزش
آموزان و دانش به کودکان هاآنوپرورش عمومی از امکانات آموزشتوجهی قابل
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، وپرورشهای ارزیابی میزان توسعه آموزششاخص یابد. یکی ازاستثنایی اختصاص می
آموزان دارای نیازهای ویژه دانش وپرورشمیزان اهمیتی است که کشورها به آموزش

 (.5967، وپرورش استثنائی کشوردهند )سازمان آموزشمیخود 
 محیط با کمترین، سازیعادی، های برابر آموزشی برای کلیه افرادجنبش فرصت 

اکز آموزشی از و افزایش تعداد و ظرفیت مر طرفیکمحدودیت و فراگیرسازی از 
ارائه خدمات ویژه به ، های اخیردیگر به همراه تحوالت تکنولوژیکی در سال سوی

اما این ؛ به دنبال داشته است یافتهتوسعهنیازهای ویژه را در کشورهای  افراد دارای
هایی نظیر ضعف در توسعه مراکز با چالش توسعهدرحالکشورهای  رویکرد در

، آموزانعطاف مراکز آموزشی با نیازهای خاص کلیه دانشو ان عدم انطباق، آموزشی
 -عدم انطباق فرایندهای یاددهی، یادگیرندگان هایویژگی طراحی متناسب با عدم

یادگیرندگان و پشتیبانی ضعیف از فرایند آموزش و عدم تجهیز  با محدودیتیادگیری 
، لدیسپاروهاک و ها) نوین همراه بوده است. هایتکنولوژی مناسب مراکز آموزشی به

 .(5969، یتیو وال یزوارک یترجمه زارع، 7113
 یاریاطالعات و ارتباطات در بس یفناور، یموجود در مدارس عاد طیشرا برخالف 

شده است.  لیتبد یریادگی-یاددهی ندیدر فرا یعنوان بخش ضروربه ژهیاز مدارس و
ارتباط  یوزان را در برقرارآموجود دارند که دانش یکمک آوریفن یاز ابزارها یاریبس

 افزارهاینرمو  یکیزبان الکترون هایتخته شاملابزارها  نیاز ا یدهند. برخیم یاری
 هایسیستم عالئماز  یاریاست. بس اریس هایفناوریصدا و  بیترک ای صیتشخ

با کمک آن دسته  رودمیبه کار  ژهیو یازهایآموزان با نکه توسط دانش یارتباط
نامه  ارسالآنان مثل نوشتن و  یکه باعث توانمند شودمی تیحما افزارینرم هایبرنامه

که به  کندمی برداریبهره هاییشبکهاز  یارتباط هایرسانه. شودمی یکیالکترون
با وجود تأکید بر  (.7115، امکان ارتباط دهد )لو و همکاران رندهیادگی هایگروه

افزاری و های سختنقش مؤثر فناوری آموزش فراگیر افراد با نیازهای ویژه و
های آموزش ویژه به این امر های درسی رشتهبا بررسی برنامه، افزاری در این زمینهنرم

صورت جدی کمتر پرداخته شده است و از مباحث تکنولوژی آموزشی در این راستا به
 گردد.استفاده نمی
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 در، ویژه نیازهای دارای انآموزدانش به تدریس و آموزش، پیش سال چند همین تا 

 اما ؛دبودن دیده آموزش حوزه این در ویژه طوربه که بود متخصصانی هایتمسئولی حیطه

 هایفرصت سازیفراهم قابلیت و مهارت از که رودمی انتظار معلمی هر از، امروز

 که است ممکن اگرچه باشد؛ برخوردار آموزاندانش تمامی برای تدریس و یادگیری

 را ایویژه آموزشی نیازهای دارند سروکار هاآن با معلمان این که آموزانیانشد تعداد

 نیازهای که شوندمی نگهداری استثنایی مدارس در آموزانیدانش فقط امروز .باشند داشته
زوارکی و  زارعی یترجمه، 7113، یسانی و سپاروهاک)ا دارند ایهویژ بسیار آموزشی

ایجاد و افزایش ، عمیق و کارآمد و نیز حفظ، یری مؤثرایجاد یادگ (.5965، والیتی
آموزان همواره موردتوجه معلمان بوده و بسیار حائز اهمیت است و انگیزش در دانش

عنوان یک . مشکلی که در اینجا بهکندتواند به موفقیت تحصیلی یادگیرندگان کمک می
 هایروشابزارها و  ناتوانی، شودچالش اساسی جهت نیل به اهداف مذکور مطرح می

 یفناورها برای حل این مشکل استفاده از حلسنتی آموزشی است. یکی از بهترین راه
های نوینی هستند که توانسته است فناوری، یکمک یو فناوراست اطالعات و ارتباطات 

ان تثبیت کند آموزدانشویژه به، در میان اقشار مختلف جامعه خوبیبهجایگاه خود را 
ی ازهاین(. استفاده از فناوری باید مطابق با 7155، 5مدیریت منابع اطالعاتی )انجمن

از فناوری هستند و  ترمهمدر برنامه درسی باشد؛ معلمان همواره بسیار  شدهمشخص
جایگزین معنا که  نینه به ا، تنها فناوری را برای تکمیل امر آموزش باید استفاده کرد

ی ها جهت استفادهتطبیق سازی فناوری درواقع(. 5171، 7نگیدور و ری)روب معلم شود
 یمناسب برا یتجارب آموزش سازیفراهم ها نیاز دارد.مناسب به طراحی مجدد برنامه

)اسپاروهاک و  است ازمندین ژهیو یخدمات آموزش ارائهبه  ژهیو یازهایان با نآموزدانش
 (.5965، یتیو وال یزوارک یترجمه زارع، لدیه

آموزان وپرورش دانشتکالیفی برای آموزش بار در سند پنجم توسعه برای اولین 
وپرورش مکلف وزارت آموزش، 56ماده ـ تدوین شده است. بر مبنای بند ه استثنایی

مختلف آموزشی اقداماتی را  هایگروه بخشیتواناست برای تأمین نیازهای ویژه و 
تدوین ، تلفیقی و فراگیرهای برنامهمنعطف سازی مدارس و گسترش اجرای  انجام دهد.

                                                                                                                                        
1. information resources management association 

2. Roblyer & Doering 
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 و آموزش والدین کودکان با نیازهای سازیآگاهجهت  رسانیاطالعجامع  هایبرنامه
مشاوره در این مدارس و توسعه  تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر، خاص

شرایط و  استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن کمی و کیفی مدارس
 گونهاین موردنیاز هایمهارتافزایش  وانمندسازی وتزم جهت امکانات خاص ال

که در برنامه پنجم توسعه اهمیت  طورهمان آموزش پذیران ازجمله این اقدامات است.
آموزان با نیازهای ویژه ذکر گردید نیاز است تا متخصصینی جهت آموزش دانش

بر آموزش ویژه در  تأکید یادگیری با-اجرا و ارزشیابی مجموعه فرآیند یاددهی، طراحی
(. 5986، جمهوریسرئو نظارت راهبردی  ریزیبرنامهمعاونت ) ها تربیت گردنددانشگاه

 مندیبهره»بنیادین آموزش پرورش  سند تحولهمچنین یکی از اهداف کالن در 
بر نظام  یمبتن یعموم یرسم تیو ترب میتعل در نظام نینو هایفناوریهوشمندانه از 

( که جایگاه تکنولوژی آموزشی را 3و  1، 9کالن  های)هدف است. «یماسال اریمع
 53در راستای هدف عملیاتی شماره  ؛ ونمایدتر میدر این حوزه پررنگ ازپیشبیش

 هیکبا ت تیو ترب میتعل ندیفرا تیفیک یارتقا»وپرورش استثنائی با عنوان سازمان آموزش
بینی گردیده مجموعه اقدامات زیر پیش «نینوهای فناوریبر استفاده هوشمندانه از 

 است:
مشارکت  با آموزان و مدارسدانش ازیمتناسب با نمحتوای الکترونیکی  کارگیریبهتولید و  -

 یدرس بر اساس برنامه یدرس هایکتاب یمحتوا کردنی کیو الکترون یردولتیو غ یبخش دولت
 برنامه پنجم توسعه کشور انیاتا پی( ارسانهچند تیبر استفاده از ظرف یدتأکبا ی )مل

 یآموزشهای برنامهدر  یو مجاز یرحضوریغ هایآموزش تیاز ظرف یبرداربهرهگسترش  -
 در خارج از کشور بر اساس نظام یرانیا یهاخانواده آموزان ودانش، معلمان ژهیو یتیو ترب

 اتاطالعات و ارتباط یمل شبکه قیاز طر یتیاصول ترب تیو با رعا یاسالم اریمع

ارتباطات هم در ارائه خدمات آموزشی به  فناوری اطالعات وی طورکلبه
آموزان با نیازهای ویژه آموزشی ویژه به دانش آموزان عادی و هم در ارائه خدماتدانش

افزایش میزان ، است. افزایش انگیزه یادگیری خوبی برخوردار هایظرفیتاز اهمیت و 
های یادگیری امکان انجام تمرین و فعالیت، ریارائه بازخورد فو، دسترسی به آموزش

ارائه محیط یادگیری ، توجه و دقت افزایش سطح، صورت جذاب و غیرتکراریبه
های هماهنگ کردن انجام فعالیت، بخش و بدون تهدید و تمسخرلذت، برانگیزاننده

های کاهش محرک، فرایند یادگیری یادگیری با سرعت عمل یادگیرنده با امکان بازبینی
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های ارائه تقویت و پاداش به تالش، هاامکان تکرار تمرین، کننامربوط و حواس پرت
تسهیل فرایند سنجش و ، آموزهای معلم و دانشپشتیبانی از فعالیت، یادگیرنده
سازی فعال، آموزاندانش تسهیل مشارکت میان، گیری از حواس چندگانهبهره، ارزشیابی

دسترسی به ، و تجارب تبادل اطالعات، مدیریت کالس درس پشتیبانی از، یادگیرندگان
، مناسب میان خانه تعامل، برقراری ارتباط با یکدیگر، علمی موردنیاز هاییافتهآخرین 

ارتباطات در  مناسب فناوری اطالعات و هایظرفیتاز  اینمونه، مدرسه و جامعه
، وارکی و والیتیترجمه زارعی ز، 7113، اسپاروهاک و هیلد) استآموزش ویژه 

آموزان با نیازهای ویژه (. با توجه به این مهم طرح هوشمندسازی مدارس دانش5969
میلیارد تومان اعتبار نیز برای این امر اختصاص یافته  5در دست پیگیری و اقدام بوده و 

 .(5967، وپرورش استثنائی کشوراست )سازمان آموزش
ویژه بیانگر میزان اهمیت توجه به  یازهایآمار سازمان جهانی در خصوص افراد با ن

یا یک میلیارد انسان ناتوان  %51دارد که حدود آموزش ویژه است. این سازمان بیان می
باشند. در می توسعهدرحالاین افراد در کشورهای  %81در جهان وجود دارد که 

از طول  %1/55سال یا  8متوسط  طوربهافراد ، سال 31کشورهای با امید زندگی بیش از 
 یناتوانافراد با تحصیالت کمتر دارای  %56کنند. عمر خود را با افراد ناتوان سپری می

باشند. به گزارش بانک تحصیالت بهتری می دارایافرادی که  %55در مقایسه با  هستند
مطالعات تطبیقی درباره  کهیدرحالاز افراد فقیر دارای ناتوانی هستند.  %71جهانی 
کشور دارای قوانین ضد تبعیض و خاص  59دهد که فقط راد ناتوان نشان میقوانین اف

به مدرسه  توسعهدرحالاز افراد ناتوان در کشورهای  %61باشند و افراد ناتوان می
 است. %5و برای زنان کمتر از  %9روند و نرخ جهانی سواد در افراد ناتوان کمتر از نمی
 تکنولوژی دکتری دوره نوان بررسی( پژوهشی تحت ع5981) زوارکی زارعی 

 دانشگاه در دوره این یاندازراه جهت جامع ایبرنامه ارائه و جهانی سطح در آموزشی
 آموزشی تکنولوژی دکتری دوره بررسی، پژوهش هدف این انجام داد. طباطبائی عالمه

 مهعال دانشگاه در دوره این یاندازراه جهت جامع ایبرنامه ارائه و جهانی سطح در
 دکتری دوره هایضرورت و اهداف پژوهش عبارت بود از: سؤال. است طباطبائی

 از هدف پژوهش نشان داد که هاییافته؟اندکدم جهانی سطح در آموزشی تکنولوژی
 تولید با بتوانند که است متخصصی افراد تربیت آموزشی تکنولوژی دکتری برنامه اجرای
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 نقش کشور افزارینرم جنبش راستای در شیآموز تکنولوژی زمینه در علمی دانش
 .کنند ایفا را مؤثری

 دوره آموزشی برنامه تحلیلی بررسی»( پژوهشی تحت عنوان 5989) زوارکی زارعی 
 روش از استفاده با «مناسب ایبرنامه ارائه جهت آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی

 هایضرورت و اهداف: ازعبارت بودند  پژوهشهای داد. پرسش انجام توصیفی تحلیلی
 اهداف؟اندکدم آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی دوره آموزشی برنامه در تجدیدنظر

 جهانی سطوح در آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی دوره هایضرورت و
 دانش تولید با این رشته باید التحصیالنفارغنشان داد که  پژوهش هاییافته؟اندکدم

را  مؤثری نقش کشور افزارینرم جنبش راستای در آموزشی کنولوژیت زمینه در علمی
 و بنیادی هایپژوهش، پژوهشی و دانشگاهی مؤسسات در پژوهشگر عنوانبه. کنند ایفا

 و مشاور عنوانبه. کنند اجرا و هدایت، طراحی آموزشی تکنولوژی رشته در را کاربردی
 زمینه در تخصصی خدمات صوصیخ و دولتی هایسازمان و مؤسسات به پروژه مجری

 .کنند ارائه آموزشی تکنولوژی
ای آموزشی بر یادگیری و تأثیر چندرسانه»( پژوهشی تحت عنوان 5988غریبی )

ی چهارم ذهنی آموزش پذیر پایه توانکمان آموزدانشیادداری مفاهیم ریاضی در 
، ایچندرسانه افزارنرم با استفاده از روش پژوهشی شبه آزمایشی انجام داد. این «ابتدایی

مفهوم ، دادآموزش می افزارنرمتوسط خود پژوهشگر ساخته شده بود و مفهومی که این 
 توانکمان دختر آموزدانشی ی آماری شامل کلیهجامعه، ضرب بود. در این پژوهش

تصادفی در دو گروه آزمایشی و  طوربهذهنی کالس چهارم ابتدایی شهر اراک بود که 
از  آمدهدستبهنفر بود. نتایج  59، ان این دو گروهآموزدانشقرار گرفتند که تعداد کنترل 

آموزانی را نشان داد که مطالب را از برتری میزان یادگیری و یادداری دانش، این پژوهش
 ای آموزشی همراه با آموزش مرسوم دریافت کردند.طریق چندرسانه

بررسی تأثیر آموزش »عنوان  ( با5988در پژوهشی که توسط جعفرخانی ) 
با استفاده  «ی سوم راهنماییپایه 5ینایبکمان آموزدانشای بر میزان یادگیری چندرسانه

نتایج حاکی از ، صورت گرفت ینابکم آموزدانش 71از طرح نیمه آزمایشی بر روی 
افزایش میزان یادگیری گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه بود. همچنین در 

                                                                                                                                        
1. low vision 
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به ، ایمشخص گردید که یادگیری با کمک چندرسانه، های تکمیلی این پژوهشفتهیا
 انجامد.افزایش قدرت یادداری می

ای بر تأثیر آموزش چندرسانه»( پژوهشی تحت عنوان 5961نوروزی و همکاران ) 
با  «پایه پنجم ابتدایی درخودماندهآموزان میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی دانش

انجام دادند. طول مدت اجرای آموزش به  یشیشبه آزماده از روش پژوهشی استفا
آمده از دستنتایج به ای بوده است.دقیقه 61جلسه  3همراه اجرای آزمون در هر گروه 

ای در آموزش مفاهیم ریاضی افزار چندرسانهکارگیری نرمنشان داد که به، این پژوهش
 .استوش سنتی آموزان اوتستیک مؤثرتر از ردر دانش

 بر آموزشی ایرایانه بازی ( پژوهشی تحت عنوان تأثیر5965الهه )، والیتی 
 توانکم انآموزدانش ریاضی مفاهیم در تحصیلی پیشرفت انگیز و یادداری، یادگیری

 بررسی پژوهش این انجام از ابتدایی با روش آزمایشی انجام داد. هدف دوم پایه ذهنی
 تحصیلی پیشرفت انگیز و یادداری، یادگیری بر موزشیآ ایرایانه بازی تأثیر

 داده نشان پژوهش این از حاصله نتایج .بود ابتدایی دوم پایه ذهنی توانکم انآموزدانش
 انگیز و یادگیری افزایش باعث، جمع مفهوم در ریاضی آموزشی ایرایانه بازی که است

 باعث اما، شودمی ضیریا درس در ذهنی توانکم انآموزدانش تحصیلی پیشرفت
 شود.نمی هاآن یادداری افزایش

آموزشی بر رشد  ایتأثیر چندرسانه»( پژوهشی تحت عنوان 5967مرادی ) 
با استفاده از روش  «ی اول ابتداییآموزان درخودمانده پایهدانش های اجتماعیمهارت

ود پژوهشگر توسط خ، ایافزار چندرسانهآزمایشی انجام داد. این نرم پژوهشی شبه
های اجتماعی پرداخته ای به آموزش مهارتبا استفاده از چندرسانه ؛ کهشده بودساخته

های اجتماعی برتری میزان رشد مهارت، آمده از این پژوهشدستاست. نتایج به
 آموزشی دریافت کردند. ایآموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق چندرسانهدانش
 انآموزدانش در رفتار انتقال گسترش» عنوان با خود وهشپژ در( 7115) هوپ 

 آموزش برای آموزشیکمک افزارنرم «ایچندرسانه افزارنرم یبرنامه طریق از ناتوان
 در ناتوان مثل توانکم انآموزدانش، برنامه این مخاطب. است کرده طراحی ویژه

 در هوپ. است بوده ذهنی یماندهعقب و حسی اختالل، جسمی ناتوان، یادگیری
 در غیبت، پایین یانگیزه مثل انآموزدانش این مختلف رفتارهای، خود مشاهدات
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 بررسی را آموزیزبان ضعف و ضعیف ی خودپنداره، ضعیف احساسی کنترل، کالس
، کلی یرتبه و اجتماعی، فردی میان، کاری یحیطه چهار در را برنامه و ساختار کرده

 و ویژه آموزش متخصص معلم توسط نیز سنجش مقیاس. است کرده اجرا و طراحی
 و عالقه افزایش باعث، برنامه این درنهایت. است شده تکمیل عمومی آموزش معلم

 و فنی هایمهارت و است شده آنان غیبت عدم حتی و آموزش به انآموزدانش یانگیزه
 تا. است داده اءارتق روانی و رفتاری، شناختی هایحیطه در را انآموزدانش ایحرفه
 حتی و درسی یبرنامه در فناوری ترکیب از حمایت به اقدام محلی مسئولین که حدی
 .اندکرده، جمعی و انفرادی صورتبه آن ارتباط امکان و محلی یشبکه ایجاد
 رقابت به کمک برای مجازی یادگیری محیط» روی ایمطالعه( 7151) وی چنگ 

 از نفر 9 را مطالعه این نمونه که داد انجام «اوتیسم اختالل به مبتال افراد اجتماعی
 طول به روز 53 که مطالعه این نتایج دادند؛می تشکیل اوتیسم اختالل به مبتالیان
 افراد اجتماعی تعامل و رقابت افزایش به مجازی یادگیری محیط که داد نشان، انجامید

 مثبت تأثیر مجازی یرییادگ محیط دیگرعبارتبه ؛کندمی کمک اوتیسم به مبتال
 .است داشته افراد اجتماعی تعامل و رقابت بر معناداری

های استفاده از فناورییر تأث» ای تحت عنوانمطالعه، (7151) 5اینگرسول و واینر 
 «های اجتماعی به افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسمکامپیوتری برای تدریس مهارت

های کامپیوتری مانند نشان دادند که استفاده از فناوریدر این پژوهش  هاآنانجام دادند. 
تواند در بهبود و توسعه های واقعیت مجازی میهای کامپیوتری تعاملی و محیطبرنامه

 مؤثر واقع شود یسماوتان مبتال به آموزدانشهای اجتماعی و ارتباطی مهارت

 فناوری از ستفادها» عنوان تحت را موردی یمطالعه یک( 7151) همکاران رایز و 
 مغری فلج انآموزدانش به ریاضیات تدریس در ایچندرسانه بر تمرین مبتنی اطالعات

 آموزدانش دو، پژوهش این در. دادند انجام «ابتدایی مقطع در ذهنی یماندهعقب و
 را تمرین مسئله و حل هاییاچند رسانه از ایمجموعه هاآن. گرفت قرار موردبررسی

 این از یکی. بردند کار به ریاضی مهارت بهبود منظوربه، آموزدانش دو این زا یکی برای
 ایچندرسانه این. بود مغزی فلج دچار، دیگری و بود ذهنی یماندهعقب، انآموزدانش
 یادگیری از تا داشت قرار، وب بر مبتنی نظام یک داخل در، تمرین مسئله و حل

                                                                                                                                        
1. Wainer, & Ingersoll 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175094671000125X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175094671000125X
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 تمرین مسئله و حل جای به، ایچندرسانه نای موردی یمطالعه این در. کند حمایت
 جای به ایچندرسانه از استفاده. گرفت قرار مورداستفاده کاغذ روی بر ریاضی مسائل

 در ریاضی درس یادگیری به ترمثبت نگرش به منجر، ریاضی مسائل تمرین برای دفتر
 مشاهده پژوهشگران همچنین. بود کرده استفاده ایچندرسانه از که شد یآموزدانش
، خودمختارتر، آموزدانش این، تمرین و حل ایچندرسانه طریق از که کردند
 اشتیاق و بگیرد یاد را ریاضی مفاهیم توانست یآسانبه و شد تر تالشمند، مندترعالقه

 .داد نشان خود از، کار به ادامه برای را بیشتری
 با انآموزدانش یرییادگ بر ایچندرسانه تأثیر» زمینه در پژوهشی( 7151) خان 

 زیر انآموزدانش از نفر 55 را مطالعه این نمونه ؛ کهداد انجام «متفاوت یادگیری نیازهای
. دادمی تشکیل، بودند داون سندروم دارای یا و اوتیسم اختالل دارای یا که سال یازده
 فاوتمت یادگیری نیازهای با انآموزدانش از گروه دو آیا که بود این پژوهش این هدف

 که داد نشان مطالعه نتایج. کنند استفاده همسان ایچندرسانه سیستم یک از توانندمی
 یادگیری در باشد معین ناتوانی یک بر اساس آن ویژه اهداف که ایچندرسانه سیستم

 توانمی که دهدمی نشان نتایج همچنین و دهدمی افزایش را یادگیری و دارد مثبت تأثیر
 یادگیری مشکالت دارای کسانی برای آموزش در یاچندرسانه هایستمسی از استفاده از

 .کرد استفاده مناسبی نحو به هستند
ارشد  یدر سطح کارشناس یارشته جادیبه ا یاساس ازیخصوص ن نیدر ا نیبنابرا 

 یبرا یکمکهای فناوریو  یآموزش یمعلمان توانمند در حوزه تکنولوژ تیجهت ترب
 یدسترس سازیفراهمباعث  یکه قدرت تکنولوژ رایز؛ وجود دارد ژهیو یازهایبا ن افراد

شده و  یزندگ اتیو تجرب یآموزش یهابه فرصت ژهیو یآموزش یازهایآموزان با ندانش
، 7115، یو هگرت نیاست )فلور کرده لیآنان تسه یارتباط با دانش و مردم را برا

 شرفتیو پ یهبود زندگ( و منجر به ب5965، یو جعفرخان یزوارک یترجمه زارع
 نیالمللی در ابین از تجارب گرفتنیاریاست تا با  ی. لذا ضرورشودمی هاآن یلیتحص

انجام ، نهیزم نیپژوهش در ا هایشیوهاز  یکیبرداشته شود.  یاثربخش هایگامخصوص 
 یقیمطالعات تطب یجهان است. از اهداف اساس هایدانشگاه نیب یقیدادن مطالعات تطب

به مطالعات  دنیسهولت بخش یو منابع برا مأخذ تأمینو  ینوآور یهانمونه ارائه
 ینوآور نشیو گز ازیموردن یهایراست که هر کشور به سبب کشف نوآو یاتردهسگ
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. با توجه به اینکه در ایران برای اولین بار (5935، آقازاده) زندیمن دست ه آمناسب ب
به یک بررسی دقیق علمی و استفاده از تجارب  ،شودمی یاندازراهبرنامه درسی مذکور 

پاسخگویی  درصددپژوهش حاضر  است. موردنیازجهانی جهت تهیه یک برنامه جامع 
 های زیر است:به سؤال

دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش  یاندازراه ضرورت .5
 ؟اندکدمویژه در سطح جهانی و ملی 

 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزشی اهداف طراحی برنامه درس .7
 ؟اندکدم در سطح جهانی و ملی

دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با  نیازیشپتخصصی و ، دروس اصلی .9
 ؟اندکدمگرایش آموزش ویژه با توجه به تجارب جهانی و نیازهای بومی 

 آموزش گرایش با آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی دوره در هر یک از دروس .5
 توان استفاده نمود؟هایی میویژه از چه سرفصل

جهت ارائه دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه چه  .1
 است؟ موردنیازمنابعی 

 روش
ها استفاده شده داده یآورجمعتحلیلی برای  -در پژوهش حاضر از روش توصیفی
امه آموزشی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی است. از روش تحلیلی برای تحلیل برن

شامل کلیۀ  پژوهشجامعه آماری این  با گرایش آموزش ویژه بهره گرفته شده است.
هایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دورة کارشناسی ارشد دانشگاه

ی اساتید و متخصصان همچنین کلیه. هستندتکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه 
و آموزش استثنایی دانشگاه عالمه  شناسیروانهای تکنولوژی آموزشی و رشته

 5965وپرورش استثنایی ایران در سال دانشگاه تهران و سازمان آموزش، طباطبائی
گیری از روش نمونه پژوهشدر این  عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند.به

غیر  یریگنمونه هایروش جزء یریگنمونهاستفاده شده است. این روش  5هدفمند
ای است که در آن با انتخاب نمونه، نمونه هدفمند»گردد. احتمالی محسوب می

                                                                                                                                        
1. purposive sampling 
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افراد یا مواردی را که واجد آن ، ها بر اساس خصوصیات یا صفاتی خاصآزمودنی
نمونه  حاضر پژوهشبنابراین در ؛ (5985، بیابانگرد«)کنندحذف می، مالک نیستند
های معتبر امریکا است که در سطح جهانی از میان دانشگاه اهدانشگ 8 آماری شامل

ویژه  آموزش گرایش با آموزشی مجری برگزاری دورة کارشناسی ارشد تکنولوژی
های تکنولوژی آموزشی و رشتهنفر از اساتید و متخصصان  99و همچنین  هستند
گاه تهران و دانش، و آموزش کوکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی شناسیروان

صورت هدفمند انتخاب شدند. در این به وپرورش استثنایی ایرانسازمان آموزش
 گیری استفاده شده است.عنوان ابزار اندازهبه نامهپرسشپژوهش از 

 هایافته

دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با  یاندازراهضرورت  :پژوهشسؤال اول 
 ؟اندکدمو ملی گرایش آموزش ویژه در سطح جهانی 

 اندعبارتویژه  آموزش گرایش با آموزشی تکنولوژی ارشد ضرورت دوره کارشناسی
 از:
 بخشی افراد با نیازهای آموزشی ویژهای و توانهای حرفهبهبود مهارت -
 اشاعه رویکردهای نوین آموزشی در ارتباط با افراد با نیازهای آموزشی ویژه -
 استثنایی کشور وپرورشنظام آموزش یتاصالح و تقو -
 کیفیت فرآیندهای آموزشی مربوط به افراد با نیازهای آموزشی ویژه در ایرانافزایش  -
 ویژه یطراحی مراکز منابع آموزشی و مراکز یادگیری برای فراگیران با نیازهای آموزش -
ادگیری در ارتباط با ی -های تدریسی دربارة محیطپژوهشیهای طراحی و اجرای پروژه -

 ویژه یوزشنیازهای آم
های آموزشی و درسی در فناوری آموزشی در تدوین برنامه هایروشکارگیری اصول و به -

 ویژه یارتباط با نیازهای آموزش

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با سؤال دوم پژوهش: اهداف طراحی برنامه درسی 
 ؟اندکدم در سطح جهانی و ملی گرایش آموزش

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش ره اهداف طراحی برنامه درسی دو
 از: اندعبارت آموزش ویژه

 ویژه یآموزشی متناسب با افراد با نیازهای آموزش هاییاچند رسانهتهیه و تولید  -
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 های آموزشی مرتبط برای افراد با نیازهای آموزشی ویژهاجرا و ارزشیابی سیستم، طراحی -
ر در حوزة تلفیق فناوری کمکی و آموزش افراد عنوان پژوهشگتربیت نیروی متخصص به -

 با نیازهای آموزشی ویژه
 دولتی و غیردولتی مربوطه هایسازمانتربیت نیروی متخصص موردنیاز  -
تربیت نیروی متخصص برای مراکز منابع آموزشی و مراکز یادگیری سازمان  -

 وپرورش استثنایی کشورآموزش
افراد با نیازهای آموزشی ویژه در تربیت نیروی متخصص موردنیاز بخش آموزش  -

 صداوسیما
 بخشی معلولینتربیت نیروی متخصص موردنیاز برای مراکز توان -
 تربیت نیروی متخصص موردنیاز مراکز خدماتی در ارتباط با افراد با نیازهای آموزشی ویژه -
زشی راه دور افراد با نیازهای آمو آموزش از ینهزم نیاز کشور به افراد متخصص درتأمین  -

 ویژه
آموزش الکترونیکی افراد با نیازهای آموزشی  ینهنیاز کشور به افراد متخصص درزمتأمین  -

 ویژه
 ینۀآموزش کار گروهی و مبتنی بر پروژه درزم ینهنیاز کشور به افراد متخصص درزمتأمین  -

 مشکالت آموزشی افراد با نیازهای آموزشی ویژه
آموزش خودآموزی و یادگیری مستمر در  ینهنیاز کشور به افراد متخصص درزمتأمین  -

 راستای بالندگی شغلی افراد با نیازهای آموزشی ویژه
اعتالی علمی کشور از طریق افزایش کیفیت آموزش و یادگیری در مراکز آموزش عالی و  -

 وپرورش استثنایی کشورنظام آموزش
شناسان آسیب، های مرتبط مانند درمانگران فیزیکیمربیان و متخصصان حوزهسازی آماده -

جهت ایفای نقش مدیریت و رهبری در ادغام فناوری کمکی در آموزش  درگفتار و زبان 
 اثربخش

های مختلف برای رسیدگی به های ضروری جهت استفاده از فناوریدانش و مهارتکسب  -
 افراد با نیازهای آموزشی ویژه خفیف یا شدید

های فناوری وسیلهبهان آموزدانشمعلمان و متخصصان دیگر برای حمایت سازی آماده -
 کمکی

آموزان با نیازهای آموزشی برای کمک به دانش دسترسقابلهای آخرین فناوریشناسایی  -
 ویژه
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توسعه راهبردهای آموزشی مبتنی بر پژوهش و ادغام فناوری با برنامه درسی افراد با  -
 نیازهای ویژه

ره کارشناسی ارشد دو ازینشیپتخصصی و ، دروس اصلی: پژوهش سوم سؤال
تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه با توجه به تجارب جهانی و نیازهای بومی 

 ؟اندکدم
 از: اندعبارت نیازیشپتخصصی و ، دروس اصلی

 الف( دروس اصلی
 ویژه نیازهای با افراد برای آموزش مبانی و اصول .1

 ویژه آموزش در پژوهی اقدام .7

 ویژه آموزش و موزشیآ تکنولوژی در پژوهش هایروش .9

 کمکی هایفناوری و ویژه آموزش هایبرنامه ارزشیابی و سنجش .5

 ویژه نیازهای با افراد پیشرفته وپرورشآموزش .1

 ب( دروس تخصصی
 ویژه آموزش در کمکی فناوری سواد .1

 ویژه نیازهای با افراد برای آموزشی منابع تولید و تهیه .7

 ویژه آموزش برای آموزشی طراحی .9

 سازگار هایمحیط طراحی .5

 ویژه آموزش و آموزشی تکنولوژی تخصصی متون .1

 ویژه نیازهای با افراد اجتماعی و حقوقی، شناختیروان مبانی .9

 ویژه آموزش در کمکی و آموزشی فناوری مدیریت .3

 ویژه نیازهای با افراد برای الکترونیکی یادگیری .8

 فراگیر هایکالس در کمکی فناوری سازییکپارچه .6
 نامهیانپا .51

 نیازیشپوس ج( در
 آموزشی تکنولوژی .5
 ویژه نیازهای با کودکان آموزش و شناسیروان .7
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 آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی در هر یک از دروس دوره: پژوهش چهارم سؤال
 استفاده نمود؟ توانیمهایی ویژه از چه سرفصل آموزش گرایش با

 گرایش با آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی سرفصل پیشنهادی دروس دوره
المللی و تحلیل تجارب ملی و بین پژوهشپیشینه ، ویژه بر اساس مبانی نظری آموزش

های ویژه و زمینه آموزش گرایش با آموزشی تکنولوژی مربوط به دوره کارشناسی ارشد
 گردد:عنوان نمونه ارائه میمرتبط با آن پیشنهاد گردید. در ادامه سرفصل یک درس به

به اصل گزارش  هادرسجهت مطالعه سرفصل کلیه  توانندیمخوانندگان محترم 
 آموزش گرایش با آموزشی تکنولوژی رشته ارشد دورة کارشناسی درسی برنامه طراحی

در کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی و همچنین دانشکده ویژه در ایران 
 .کنندمراجعه  و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی شناسیروان

 ویژه آموزش در فناوری کمکی سواد :سرفصل درس

 تعداد واحد: عنوان درس به فارسی:

نوع 

 واحد

 اصلی
 نیاز:دروس پیش  نظری

  عملی
یادگیری 

الکترونیکی برای 

افراد با نیازهای 

 ویژه

 در کمکی فناوری سواد

 ویژه آموزش
 تخصصی 7

  نظری

  عملی

 عنوان درس به انگلیسی:

Literacy Assistive 

Technology in Special 

Education 

تعداد 

 95 ساعت:
 نیازپیش

  نظری

  عملی

 ندارد       دارد ی:ملآموزش تکمیلی ع

 سمینار      آزمایشگاه       کارگاه        یلمسفر ع

کی برای های کماهداف درس:آشنایی دانشجویان با نحوه شناسایی و استفاده از فناوری
 یابی به اهداف آموزش ویژه.دست

  سرفصل درس:

 فناوری کمکی -

 فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ویژه -

 های مختلف افراد با نیازهای ویژههای گروههای کمکی سازگار با ویژگیفناوری -

 های کمکینحوه انتخاب فناوری -

 های کمکینحوه استفاده از فناوری -
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 با نیازهای ویژه افرادهای کمکی برای فناوری آموزش نحوه استفاده از -

 گیرییجهنتبحث و 
 تکنولوژی ارشد کارشناسی دوره ها درها و عناوین رشتهبه تنوع دانشگاه با توجه 

کرد که نظام آموزش عالی ایالت  استنباطتوان می ویژه آموزش گرایش با آموزشی
این هر دانشگاه و ایالتی بنا بر نیاز متحده امریکا به شکل غیرمتمرکز اداره شده و بنابر

هایی با عناوین متفاوت در حوزه تکنولوژی اقدام به ایجاد رشته یا گرایش، بومی خود
، ها مانند لویسولاست. این رشته در برخی از دانشگاه کردهآموزشی و آموزش ویژه 

موزش عنوان گرایشی از رشته آوست چستر و وایدنر به، سیتون هال، بولینگ گرین
ها مانند جان هاپکینز و جرج ویژه در نظر گرفته شده و در برخی دیگر از دانشگاه

از ادبیات پژوهشی و  آنچهاما ؛ ای از رشته تکنولوژی آموزشی استمیسون شاخه
این است که دوره کارشناسی ارشد  آیدیبرمها های این دانشگاهبررسی اهداف رشته

نا بر نیاز عصر جدید و ضرورت پر کردن شکاف تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه ب
صورت یک علم فناوری در آموزش کودکان با نیازهای ویژه بهاز طریق  یجادشدها
 توأمانهای تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه به وجود آمده و از یافته ایرشتهیانم

ا گرایش کند به همین دلیل نیز در این مطالعه عنوان تکنولوژی آموزشی بتغذیه می
شده است.  بکار گرفتهآموزش ویژه برای اشاره به کل عناوین مطرح در تجارب جهانی 

همچنین دستیابی به یک اجماع منسجم در خصوص رشته تکنولوژی آموزشی و 
های درسی در های اهداف برنامهها و تفاوتآموزش ویژه نیازمند بررسی شباهت

 است. هاآنو تفسیر نتایج  موردبررسیهای دانشگاه
های آموزشی است. یکی از عناصر مهم و اساسی در هر برنامه درسی هدف 

امکان  را معین کرده و مسیر و مقصد فرایند اجرای برنامه درسیهای آموزشی هدف
تدریس و توفیق معلم در ، تکوینی و پایانی( از میزان یادگیری، ارزشیابی )ورودی

های درسی قبل از هر بنابراین در بررسی برنامه ؛کنندموفقیت برنامه درسی را فراهم می
های گویای نکات قرار گیرد. یافته موردبررسیها چیزی باید اهداف آن برنامه

های برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی در خصوص هدف یتوجهقابل
 است. موردبررسیهای آموزشی با گرایش آموزش ویژه در دانشگاه
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مشترک دو هدف  طوربهها دهد که اکثر دانشگاهها نشان مییافتهتحلیل  یطورکلبه
اصلی را در ارائه دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه 

های فناورانه مخاطبان برنامه در از: یک: شایستگی اندعبارتها کنند. این هدفدنبال می
های آموزشی و کمکی در آموزش فناوری یریکارگبهبر  یدتأکحوزه آموزش ویژه و دو: 

دیگر هدف اصلی این عبارتان با نیازهای آموزشی ویژه. بهآموزدانشو کارآموزی 
های فناورانه مناسب جهت تجهیز مخاطبان برنامه به یک سری از قابلیت، هادوره

 ان با نیازهای آموزشی ویژه است.آموزدانشتسهیل یادگیری و بهبود زندگی ، آموزش
های مرتبط را برای نمونه دانشگاه جان هاپکینز سعی دارد تا مربیان و متخصصان حوزه

جهت ایفای نقش مدیریت و رهبری در ادغام تکنولوژی کمکی در آموزش اثربخش 
. همچنین دانشگاه جرج میسون قصد کندان با نیازهای آموزشی ویژه آماده آموزدانش

را در  هاآن، اصول آموزش ویژه و برنامه درسی دارد تا ضمن آشنا کردن دانشجویان با
و یا دانشگاه وایدنر  کندهای نوین کمکی و آموزشی کارآزموده تکنولوژی یریکارگبه

سعی دارد برای دانشجویان  کمکی هایو تکنولوژی آموزش ویژهکند که برنامه بیان می
برای کمک به  دسترسقابلهای آخرین تکنولوژی هاآنتا  کندفرصتی را فراهم 

 باشند. روزبهان با نیازهای ویژه را شناخته و آموزدانش
ای که در بررسی اهداف برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش نکته 

جای تأمل دارد این است که در اکثر این ، موردبررسیهای آموزش ویژه در دانشگاه
ف تا شدید شده است و به نظر های خفیبیشتری بر کودکان با ناتوانی یدتأکاهداف 

اند که این خود نقدی ان با استعداد و تیزهوش را خطاب قرار ندادهآموزدانشرسد می
ان در طبقات مختلف آموزش ویژه از آموزدانشزیرا که تمامی  کندبر اهداف وارد می

ت ان دارای اختالالآموزدانش، ذهنی توانکمان آموزدانش، باهوشان آموزدانشقبیل 
ان آموزدانش، ینابکم -ان نابیناآموزدانش، ان دارای اختالالت تکلمیآموزدانش، یادگیری

ان دارای اختالالت آموزدانشان دارای اختالالت حرکتی و آموزدانش، کم شنوا-ناشنوا
های آموزشی هیجانی در مقاطع مختلف تحصیلی نیازمند استفاده از تکنولوژی-رفتاری

فناوری در سطوح  یریکارگبهها نیز نشان داده است که ایج پژوهشو نت هستندو کمکی 
های شود. همچنین بررسی یافتهمختلف باعث بهبود یادگیری و عملکرد این افراد می

ها در اهداف برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی دهد که بین دانشگاهنشان می نظری
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شود و مشاهده نمی یامالحظهقابلماهیت اصلی تفاوت  ازلحاظبا گرایش آموزش ویژه 
، های جان هایگینزاست. برای نمونه دانشگاه هاآنتنها تفاوت در نوع مدرک و مخاطبان 

خاص برای متخصصان تعلیم و  طوربهبراولینگ گرین و سیتون هال ، جرج میسون
ا های مرتبط بگردد که قصد ادامه تحصیل در یکی از حیطهتربیت و معلمانی ارائه می

ها مانند جان هاپکینز و وپرورش را دارند به همین دلیل برخی از این دانشگاهآموزش
ای مبنی بر سیتون هال منجر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد نشده و تنها گواهینامه

المللی مانند انجمن تکنولوژی های بینگذراندن دوره آموزشی مربوطه از طرف انجمن
شرکت در دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی ، حالینبااردد. گآموزشی و غیره ارائه می

وادینر و آزوسا برای ، وست چستر، های لویسولآموزشی و آموزش ویژه در دانشگاه
های مرتبط آزاد بوده و مدرک کارشناسی ارشد رشته مربوطه به عموم دانشجویان حوزه

 گردد.اعطا می هاآن
 و یافتهسازمان دانش از عبارت نامه درسیمحتوای بر از در یک تعریف کلی منظور 

، مفاهیم، هاروش، اصول، قوانین، واقعیات، اطالعات، اصطالحات، شده اندوخته
 است چیزی محتوا درواقع. است علمی ماده یک به مربوط مسائل و هاپدیده، هاتعمیم

ب با محتوای متناس، درسی ریزیبرنامهشود و معموالً در  داده آموزش است قرار که
کند بنابراین در های دروس نمود پیدا میهای آموزشی در قالب عناوین و سرفصلهدف
عناوین دروس رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در  پژوهشاین 

 گزارش شده است. موردبررسیهای دانشگاه
ها های نظری پیدا است بین واحدهای درسی دانشگاهکه از یافته یطورهمان 

ها برخی از واحدها را وجود دارد. این دانشگاه یامالحظهقابلها و تشابهات وتتفا
اند. همچنین با صورت اختیاری تعریف کردهصورت الزامی و برخی از واحدها بهبه

گویای چند طبقه  موردبررسیهای شباهت واحدهای دانشگاه، هاکمی اغماض در عنوان
را در چند عنوان خالصه کرد این واحدها  هاآنتوان می یطورکلبهو  هستندکلی 

سنجش  -7در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه  پژوهش هایروش -5از:  اندعبارت
طراحی و تکنولوژی  -9های کمکی های آموزش ویژه و فناوریو ارزشیابی برنامه

مبانی آموزش برای افراد با  -9تکنولوژی کمکی -1یادگیری الکترونیکی  -5آموزشی 
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مدیریت  -8سمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه  -3نیازهای ویژه 
 فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه.

 یسازآمادهها بر دانشگاه یدتأکبنا بر ماهیت پژوهش محوری علوم و همچنین  
به واحد  موردبررسیبیشتر دانشگاه ، های تخصصیدر حوزه پژوهشدانشجویان برای 

 اند.ای داشتهدر تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه توجه ویژه پژوهش ایهروش
های مختلف در زمینه فناوری و آموزش ویژه ضرورت ارزیابی اقدامات و برنامه 

بنابراین با بررسی مبانی نظری ؛ کند واحدهایی به این امر مهم اختصاص یابدایجاب می
دانشگاه وست چستر و  استثناءبه سیموردبررهای توان دریافت که همه دانشگاهمی

های های آموزش ویژه و فناوریآزوسا واحدی را برای درس سنجش و ارزشیابی برنامه
اند. بنا بر اهمیت تکنولوژی آموزشی در آموزش افراد با نیازهای کمکی اختصاص داده

 یهامتر چند واحد را در، در این پژوهش موردبررسیهای تمام دانشگاه، آموزشی ویژه
اند که تمامی مختلف تحصیلی به موضوع طراحی و تکنولوژی آموزشی اختصاص داده

مشخص در این پژوهش ارائه گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از  طوربهاین واحدها 
اند عناوین متفاوتی را معموالً برای امر واحدی اختصاص داده، هااین است که دانشگاه

و  هستندخاص مرتبط با طراحی آموزشی  طوربهدها در این عناوین برخی از واح
 اند.قرار داده یدتأکهای آموزشی را مورد خاص انواع رسانه طوربهبرخی دیگر 

در این  موردبررسیهشت دانشگاه  یاناز منتایج پژوهش بیانگر این است که  
بولینگ گرین و آزوسا ، لویسول، جرج میسون، پژوهش پنج دانشگاه جان هاپکینز

اند و مشخص واحدهایی را برای موضوع یادگیری الکترونیکی اختصاص داده طوربه
 اند.در این خصوص نداشته یدیتأکوست چستر و وایدنر ، سه دانشگاه سیتون هال

ان دارای نیازهای ویژه برای رسیدن به آموزدانشفناوری کمکی ابزارهایی هستند که به 
( 7118، میچل) کنند.مدرسه و خانه کمک می، ماعدر اجت هاآنعملکرد بهتر و استقالل 

ان با نیازهای ویژه آموزدانشابزارهای تکنولوژی کمکی برای  یریکارگبهتهیه و ، تولید
باید با دقت و شناخت کافی صورت بگیرد لذا مربیان و متخصصان آموزش ویژه باید 

گیری از و سعی در بهره ها آشنا شدههای این فناوریها و محدودیتدر ابتدا با قابلیت
، )زارعی زوارکی و رضایی کنندجهت تسهیل عملکرد افراد با نیازهای ویژه  هاآن

نیز واحدهای درسی مختلفی را به  موردبررسیهای بنابراین دانشگاه؛ (5965
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اند که جزئیات این واحدها در فصل دوم پژوهش به های کمکی اختصاص دادهفناوری
 .تفضیل ارائه شده است

، دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه یطورکلبه 
( بعد 5همچنان که از عنوانش مشخص است از دو بعد اصلی تشکیل شده است. 

دیگر مطالب و محتوای عبارت( بعد آموزش ویژه. به7تکنولوژی آموزشی و کمکی و 
ند تا تلفیقی مناسب بین این دو هر دو بعد باشد و سعی ک کنندهمنعکساین رشته باید 

قبل از پرداختن به ، حوزه به وجود آورد بنابراین الزم است دانشجویان این رشته
با مبانی ، در آموزش افراد با نیازهای ویژه هاآنمباحث تخصصی تکنولوژی و کاربرد 

اعی شناختی و اجتمهای روانویژگی، استلزامات قانونی این قشر از افراد، آموزش ویژه
 .کنندشناخت کافی حاصل 

های درسی سرعت رشد دانش در عصر حاضر باعث شده است تا محتوای برنامه 
های کوتاهی دچار تغییرات اساسی شود لذا ضروری است تا دانشجویان عالوه در زمان

و خاص آن نیز اطالع یابند.  روزبهنسبت به مباحث ، بر محتوای پایه هر رشته علمی
های دانشگاهی با همین فلسفه ایجاد شده است و هدف آن اکثر رشته درس سمینار در

به بررسی مباحث ، این است تا گروهی از دانشجویان در کنار راهنمایی استاد مربوطه
، روزبهجدید در حوزه تخصصی پرداخته و با ارائه سخنرانی در خصوص موضوعات 

. لذا بررسی عناوین رشته دکننزمینه بحث و بررسی مباحث نوین در رشته را فراهم 
های کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در دانشگاه

بوده و  یدتأکها واحد سمینار مورد دهد که در تمام این دانشگاهنیز نشان می موردبررسی
 عنوان یکی از واحدهای اصلی در سرفصل دروس این رشته قرار دارد.به

نیازمند یک مدیریت منسجم و ، از فناوری در آموزش ویژه یبرداربهرهانتخاب و  
ها و اطالعات و استفاده از داده، های فناوریقوی است زیرا که بدون شناخت قابلیت

و محکوم به  برینههز، هااز تکنولوژی یبرداربهرهمسلماً ، مناسب گیرییمتصمهمچنین 
ن تکنولوژی آموزشی با شکست خواهد بود لذا ضروری است تا مربیان و متخصصا

های مدیریت فناوری آموزشی و کمکی مجهز شوند. به به مهارت، گرایش آموزش ویژه
واحدی را تحت عنوان مدیریت  موردبررسیهای همین علت بسیاری از دانشگاه

 اند.فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه برای دانشجویان این رشته در نظر گرفته
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عالوه بر  موردبررسیهای دهد که دانشگاهنشان می ژوهشپهای بررسی یافته 
توان به می هاآندهند که از برخی واحدهای متفاوتی را نیز ارائه می، واحدهای مشابه

، بر تکنولوژی و علوم یادگیری در دانشگاه جان هاپکینز یدتأکبرنامه درسی عمومی با 
، ازگار در دانشگاه جرج میسونهای سطراحی محیط، یریپذدسترس، ارتباطات افزودنی

مدیریت ، ای برای مداخله متخصصان در دانشگاه بولینگ گرینهای فنی و حرفهبرنامه
های های کاربردی در آموزش ویژه در دانشگاهافزارنرمرفتار در دانشگاه وست چستر و 

ی ول هستندکه این واحدها دارای عناوین متفاوت  هرچندوایدنر و آزوسا اشاره کرد. 
دهد که هر یک تا حدودی بر یکی از ابعاد فناوری های درسی نشان میبررسی سرفصل
 بیشتری دارند. یدتأکیا آموزش ویژه 

 تقدیر
از طرح پژوهشی با  طباطبائی عالمه دانشگاه پشتیبانی و مالی حمایت از وسیلهبدین

 گرایش با آموزشی تکنولوژی رشته ارشد کارشناسی دورة درسی برنامه طراحیعنوان 
 .نمایممی تشکر و رتقدی ایران در ویژه آموزش

 منابع

، وزارت علوم ریزیبرنامه(. مصوب شورای عالی 5965) .دوره کارشناسی ارشد نامهیینآ
 فناوری. تحقیقات و

، شورا مجلس مصوبات: تصویب مرجع، (5931) .استثنایی وپرورشآموزش سازمان اساسنامه
 .151 ،5 جلد ،9 دوره

 نیازهای و ارتباطات و اطالعات فناوری(. 7113) .یسانی، هیلد و آنی، اروهاکاسپ
 .آوای نور(. تهران: 5965)، والیتی و زوارکیترجمه زارعی .ویژه آموزشی

. استثنایی کودکانوپرورش آموزش و شناسیروان بر یامقدمه(. 5989) .غالمعلی، افروز
 تهران. دانشگاه: تهران

. استثنایی کودکانوپرورش آموزش و شناسیروان بر یامقدمه(. 5936) .غالمعلی، افروز
 تهران. دانشگاه: تهران

 . تهران: سمت.یادگیری مواد مراکز با آشنایی و طراحی(. 5985. )محمدرضا، نیا افضل
 . تهران: سمتهای آموزشیطراحی پیام(. 5961محمدحسن )، امیرتیموری
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. تهران: یادگیری -های آموزشیها و محیطرسانه(. 5969محمدحسن )، امیرتیموری
 سمت.

 نینو هایروش یراهنما (.5987) .محمد، و احدیان یرابراهیمیام، محرم؛ ترانه، آقازاده
 . تهران: آییژ.یآموزش و کارآموز یبرا سیتدر

. عملیاتی فرایند و الگوها، مفاهیم: آموزشی ارزشیابی(. 5965عباس )، بازرگان هرندی
 تهران: سمت.

 اولیا . تهران: انجمنای: راهنمای پدران و مادرهای رایانهبازی(. 5961) .احمد، پژوه به
 ایران. اسالمی جمهوری مربیان و

راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با آموزش فراگیر؛ (. 5965) .احمد، پژوه به
 . تهران: دانشگاه تهران.های گوناگونتوانایی

تهران:  .و علوم تربیتی شناسیروانهای تحقیق در روش (.5985) اسماعیل.، بیابانگرد
 دوران.

ترجمه زارعی زوارکی  .های اینترنتتدریس اثربخش با فناوری(. 7113) .آلن، پریچارد
 (. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.5965)، زادهو دهقان

 زبان درس ییاددار و یادگیری ای برچندرسانه تأثیر (5988) .فاطمه، جعفرخانی

 .ارشد کارشناسی نامهیانپا. راهنمایی مقطع سوم پایۀ ینابکم آموزانانگلیسی دانش

 .اسالمی آزاد دانشگاه

 مبانی(. 7113) .آر جیمز، تامپکینز و .ا ریچارد، مارگارت؛ کاالتا، ورتز.جی
 .بدانند ویژه آموزش درباره باید معلمان آنچه: استثنایی کودکانوپرورش آموزش

 (. تهران: دانژه.5965)، رونقی و صفریزدی، جمه شریفی درآمدیتر

، ترجمه قائنی و عبدحق .الکترونیکی یادگیری مدیریت(. 7111بدرول. اچ. )، خان
 .صنعتی مدیریت (. تهران: سازمان5961)

 . تهران: ویرایش.و علوم تربیتی شناسیروانتحقیق در  هایروش(. 5965علی )، دالور

 بر غیرتعاملی و تعاملی هاییاچند رسانه اثربخشی مقایسه(. 5989)عصمت. ، دویران
کارشناسی ارشد  نامهیانپا. زنجان معلمیتترب دانشجویان دهی نظم خود

 .طباطبائیو علوم تربیتی دانشگاه عالمه  شناسیرواندانشکده 
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 .هایادگیری سیار نوین: فنون و فناوری(. 7116) .میشل، هوک یونگ و پارسونز، ریو
 (. تهران: دنیای نور.5961)، والیتی و موسی رمضانی، ترجمه زارعی زوارکی

ای آموزشی و نقش ( چندرسانه5988) .فاطمه، جعفرخانی و اسماعیل، زارعی زوارکی
 .91-77، 66و  68، فصلنامه تعلیم و تربیت استثناییآن در آموزش ویژه. 

مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه (. 5965) .عیسی، رضایی اسماعیل و، زارعی زوارکی
درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه. 

 .535-515، (78)6، های آموزشیمجله پژوهش در نظام

( تأثیر آموزش 5965) فاطمه، حمید؛ جعفرخانی، اسماعیل؛ علیزاده، زارعی زوارکی
فصلنامه ایرانی . ینابکمان آموزشدانای بر یادگیری درس زبان انگلیسی چندرسانه

 .71-59 ،5، کودکان استثنایی

ای بر میزان ( تأثیر آموزشی چندرسانه5965) فرزانه.، غریبی و اسماعیل، زارعی زوارکی
ذهنی پایه چهارم شهر  توانکمان دختر آموزدانشیادگیری و یادداری ریاضی 

 .56-5 (،7)1، افراد استثنایی شناسیروانفصلنامه اراک. 

 مفاهیم: اوتیسم طیف اختالالت(. 5969) .رحیم، مرادی و اسماعیل، زارعی زوارکی
. تهران: ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزشی راهبردهای و هانظریه

 .دانشگاه عالمه طباطبائی

کاربرد فناوری اطالعات و  .(5965) .فاطمه، جعفر خانی اسماعیل و ،زارعی زوارکی
فصلنامه ان با نیازهای آموزشی ویژه. آموزدانشدر جهت حمایت از  ارتباطات

 .19-51، 551. تعلیم و تربیت استثنایی

(. بررسی کاربرد تصویر در 5967) فاطمه، جعفرخانی اسماعیل و، زارعی زوارکی
 .73-9(، 3)59. فصلنامه تعلیم و تربیت استثناییآموزش ویژه. 

. Assureراحی مراکز یادگیری بر اساس الگوی ط(. 5983یل. )اسماع، زارعی زوارکی
 .تهران: انتشارات رشد فرهنگ

 . تهران: آوای نور.ی تکنولوژی آموزشیعملمبانی نظری و  .(5961) .حسین، زنگنه

وپرورش (. نگاهی به عملکرد سازمان آموزش5967) .وپرورش استثناییسازمان آموزش
 سبز یشفراز اندتهران:  .(5967الی  61 هایسالاستثنایی در دو سال اخیر )
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وپرورش استثنایی در (. سند توسعه آموزش5988) .وپرورش استثناییسازمان آموزش
 .ساله پنجم. تهران. سازمان آموزش پرورش استثناییبرنامه پنج

 آموزشی هایبرنامه cd کمک به آموزش تأثیر مقایسه(. 5981)پروین. ، سرداری
 و تحصیلی پیشرفت بر، سنتی روش و موزشیآ تکنولوژی دفتر در یدشدهتول

 در تهران شهر یرانتفاعیغ مدارس راهنمایی اول سال جغرافیای درس یادداری
و  شناسیروانکارشناسی ارشد دانشکده  نامهیانپا. 5985 -81 تحصیلی سال

 .طباطبائیعلوم تربیتی دانشگاه عالمه 

تحقیق در علوم  هایروش (.5965) .الهه، حجازی و عباس، زهره؛ بازرگان، سرمد
 . تهران: آگه.رفتاری

های تحقیق در علوم روش (.5936) الهه.، حجازی و عباس، بازرگان زهره؛، سرمد
 تهران: انتشارات آگاه. چاپ چهارم(.) رفتاری

. )ویرایش ششم( یسنجش و ارزشیابی آموزش، یریگاندازه(. 5965) .اکبرعلی، سیف
 تهران: دوران.

برنامه سرفصل دروس دوره ، مشخصات کلی .(5995) .ریزینامهبرشورای عالی 
گروه علوم ، علوم تربیتی ریزیبرنامهکمیته ، کارشناسی ارشد کودکان استثنایی

 .وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انسانی

برنامه سرفصل دروس دوره ، مشخصات کلی .(5937) .ریزیبرنامهشورای عالی 
کمیته تخصص علوم ، ناسازگار() ن استثناییرشته کودکا معلمیتتربکاردانی 

 .گروه علوم انسانی، تربیتی

برنامه سرفصل دروس دوره ، مشخصات کلی .(5937) .ریزیبرنامهشورای عالی 
کمیته تخصص ، نابینا و نیمه بینا() رشته کودکان استثنایی معلمیتتربکاردانی 

 .گروه علوم انسانی، علوم تربیتی

برنامه سرفصل دروس دوره ، مشخصات کلی .(5937) .زیریبرنامهشورای عالی 
کمیته تخصص ، ذهنی( ماندهعقب) رشته کودکان استثنایی معلمیتتربکاردانی 

 .گروه علوم انسانی، علوم تربیتی

برنامه سرفصل دروس دوره ، مشخصات کلی .(5937) .ریزیبرنامهشورای عالی 
، ذهنی ماندهعقبدکان وپرورش کوکارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش
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وزارت فرهنگ و آموزش ، گروه علوم انسانی، علوم تربیتی ریزیبرنامهکمیته 
 .عالی

برنامه سرفصل دروس دوره دکتری ، مشخصات کلی .(5938) .ریزیبرنامهشورای عالی 
گروه ، علوم تربیتی ریزیبرنامهکمیته ، و آموزش کودکان استثنایی شناسیروان

 .ارت فرهنگ و آموزش عالیوز، علوم انسانی

ی . تهران: نشر موسسهایچندرسانه هایافزارنرم ساخت اصول(. 5938محمد. )، عمادی
 فرهنگی هنری دیباگران تهران.

 نیازهای و ارتباطات و اطالعات فناوری(. 7115) .جان، هگارتی لنی و، فلوریان
 .ن: آوای نور(. تهرا5965)، جعفرخانیو  زوارکیزارعیترجمه  .ویژه آموزشی

 . تهران: وزارتعمل در پژوهش عملی راهنمای. (5981) .اقبال، پویا قاسمی
 تربیت. و تعلیم پژوهشکده، وپرورشآموزش

 کارهاییراه: آموزش علم و الکترونیکی یادگیری(. 7118) .کالوین روت، کالرک
ترجمه  .یاو طراحان چندرسانه کنندگانمصرف برای پژوهش با ییدشدهتأ

 (. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی.5969)، کنعانی و اسکندری، آبادیعلی

 و ستبی رنق در کیرونیکتآل رییدگای (.7119). ریت، وندرسآن و . آر.ون دیسریگ
: رانهت (.5985)، دوحمیایفص، زوارکیترجمه زارعی .لمیع و ظرین یانبم: کمی
 .وننف و وملع اراتشتنا هسوسم

فناوری و ارتباطات آموزشی: مسائل و (. 7151) .انیس، کول دیمتریا و، لورین
ترجمه زارعی  .سمیاوت فیاختالل ط یدارا آموزاندانش یبرا یفناور: هانوآوری
زیر ) (. تهران: آوای نور.5961)، مرادی و ساالری، شریفی درآمدی، زوارکی
 چاپ(.

هایی که باید فناوری آموزشی در مدارس: درس(. 7116) .آرتور، وینزنریدمال؛ ، لی
، اللهی و مرادی مخلص، جنگی زهی شستان، ترجمه زارعی زوارکی .آموخت

 .(. تهران: رویه5961)

: ییوپرورش کودکان استثناآموزش یمبان(. 7113)آر.  مزیجو  .ا چاردیر، .یارگارت جم
ی رونق، ترجمه شریفی درآمدی. بدانند ژهیوزش وآم یدرباره دیآنچه معلمان با

 (. تهران: دانژه.5961)، یزدیصفر و 



 119 ... رشته ارشد کارشناسی دورۀ درسی برنامه طراحی 

 آموزش نظام تلفیقی: در تدریس و یادگیری راهنمای(. 7119) .جانت، دآلدونکم
(. تهران: 5988)، صالحیو  زوارکی ترجمه زارعی .دور از راه و حضوری

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

 .مدرسه: تهران (.عمل راهنمای) درسی ریزیبرنامه(. 5989) .حسن، ملکی

ان دارای نیازهای ویژه. ترجمه آموزدانشفناوری کمکی برای  .(5988) .دیوید، میچل
 .81-85، 66و  68، فصلنامه تعلیم و تربیت استثناییآناهیتا خضری. 

. تهران: اصول طراحی آموزشی(. 5961) .سید عباس، داریوش و رضوی، نوروزی
 تشارات سمت.ان

 ترجمه .آموزان با نیازهای ویژهتدریس برای دانش هایروش(. 7116) .پیتر، وستوود
 (. تهران: آوای نور.5969)، قربانعلی همتی علمدارلو و ستاره شجاعی

( تأثیر بازی 5967) .محمدحسن، امیرتیموری اسماعیل و، الهه؛ زارعی زوارکی، والیتی
ان آموزدانشیادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی  ،ای آموزشی بر یادگیریرایانه
 .578-555 (،6)9، فصلنامه افراد استثناییذهنی.  توانکمدختر 

، یدرآمدشریفی  و اسماعیل، ؛ زارعی زوارکیمحمدرضا، یاحمدآبادالهه؛ نیلی ، والیتی
 شدهیطراح آموزشی ایچندرسانه (. تأثیر5961) .اسماعیل، پرویز و سعدی پور

تحصیلی  پیشرفت انگیزش و یادداری، یادگیری بر بار شناختی ینظریه اساس بر
 ،های آموزشیمجله پژوهش در نظامعلوم.  درس در ذهنی توانکم انآموزدانش

95 ،16-85. 

، وپرورشآموزش: استثنایی کودکان توصیفی فرهنگ(. 5688) .پیلفی، زامیلوی
(. 5989)، ترجمه به پژوه و همکاران .وابسته علوم و بخشیتوان، شناسیروان

 تهران: بعثت.

و آموزش کوکان  شناسیروان(. 7117) .وینستون، مایکل؛ جی. درو و آگن، هاردمن
 دیمج، یکامران گنج، یزادهعل یدحمترجمه  .«جامعه مدرسه و خانواده» ییاستثنا

 (. تهران: دانژه.5988)، یادگاری بایفرو  هیلو یوسفی

آموزان برنامه درسی برای دانش(. 5969) .ستاره، شجاعی و ربانعلیق، همتی علمدارلو
 . تهران: آوای نور.با نیازهای ویژه
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ترجمه غالمعلی افروز و  .ادیع السک در یاینثاست ودکک(. 5663) .دنلرتب یل، یلسن
 (. تهران: نوادر.5936)، محمد میرنسب
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