طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی
آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران



اسماعیل زارعی زوارکی



چکیده
هدف این پژوهش ،طراحی برنامه درسی دورة کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش
آموزش ویژه در ایران است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب
شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشگاههایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دورة
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه بودند .همچنین کلیهی اساتید و متخصصان
رشتههای تکنولوژی آموزشی و روانشناسی و آموزش استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشگاه تهران
و سازمان آموزشوپرورش استثنایی ایران در سال  ،5965جامعه آماری در نظر گرفته شدند .نمونه
آماری شامل  8دانشگاه از میان دانشگاههای معتبر امریکا است که در سطح جهانی مجری برگزاری
دورة کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه هستند و همچنین  99نفر از اساتید و
متخصصان رشتههای تکنولوژی آموزشی و روانشناسی و آموزش کوکان استثنایی دانشگاه عالمه
طباطبائی ،دانشگاه تهران و سازمان آموزشوپرورش استثنایی ایران بهصورت هدفمند انتخاب شدند .در
این پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بهعنوان ابزار اندازهگیری استفاده شد .بر اساس یافتههای
بهدست آمده که حاصل نظرسنجی از متخصصان و بررسی برنامه درسی در این زمینه در سطح ملی و
بینالمللی بود ،برنامه درسی دورة کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه تدوین
گردید.
واژههای کلیدی :آموزش ویژه ،تکنولوژی آموزشی ،دورة کارشناسی ارشد ،طراحی برنامه درسی

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی درون دانشگاهی با عنوان طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته
تكنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران به شماره قرارداد /2703ط تاریخ  94/03/07و با حمایت مالی
دانشگاه عالمه طباطبائی است.
 دانشیار گروه تكنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیezaraii@yahoo.com .
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مقدمه
پیشرفتهای حاصل در زمینه فناوریهای انطباقی 5این امکان را برای دانشآموزانی که
پیشتر نمیتوانستند زنده بمانند و به مدرسه بروند ،فراهم کرده است (مارگارت،
ریچارد و تامپکینز ،ترجمه شریفی درآمدی ،رونقی و صفریزدی .)5961 ،فناوری
کمکی ،7با افزایش تحرک و جابهجایی ،مشارکت و ارتباط و درنتیجه تسهیل دسترسی
به برنامههای درسی نقش عمدهای به دانشآموزان با نیازهای ویژه بخصوص
دانشآموزان با آسیبهای جسمی و سالمتی ایفا میکند (دل ،نیوتن و پتروف.)7159 ،9
فناوریهای کمکی ابزارها و وسایلی هستند که به دانشآموزان با نیازهای ویژه برای
رسیدن به عملکرد بهتر و استقالل آنها در خانه ،مدرسه و اجتماع کمک میکنند .این
ابزارها دامنه ای از ابزارهای بسیار ساده تا ابزارهای بسیار پیشرفته را در برمیگیرد
(اسپاروهاک و هیلد ،7113 ،5ترجمهی زارعی زوارکی و والیتی .)5965 ،فناوری
پیچیده و دقیقی همچون رایانه و وسایل کمک ارتباطی الکترونیکی میتوانند به نحو
چشمگیری زندگی را برای دانشآموزان با آسیبهای جسمی بهبود ببخشند و آنها را
قادر کنند از تجربیات موجود در محیط خود بهرهمند شوند (مارگارت ،ریچارد و
تامپکینز ،ترجمه شریفی درآمدی و همکاران .)5961 ،افزایش کاربرد روشها و
تکنولوژیهای جدید ،تأثیر زیادی را بر روی فعالیتهای معلم در آموزش به
دانشآموزان گذاشته است .این روشها و تکنولوژیها ،فرصتهایی را برای معلمان و
دانشآموزان به وجود آورده است تا درگیر یادگیری به راههای جدید شوند .برای مثال با
سهولت دسترسی به اینترنت ،نقش معلم که قبالً بهعنوان تنها منبع دانش محسوب میشد،
به راهنمای کسب اطالعات در دنیای امروزی تبدیل گردیده است (والیتی و همکاران،
.)5961

برای بهرهگیری مؤثر از فناوریهای کمکی در فرایند یاددهی -یادگیری به طراحی
مجدد نظام آموزشی نیازمندیم .بدون طراحی مجدد نظام آموزشی و مؤلفههای اساسی
آن ازجمله اهداف ،محتوا ،روشهای تدریس ،روشهای یادگیری ،شیوههای سنجش و
1. adaptive technologies
2. assistive technology
3. Dell, Newton, & Petroff
4. Sparrowhawk & Heald

طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته ...

911

ارزشیابی ،امکان بهرهگیری مناسب و هدفمند از فناوریهای کمکی میسّر نیست .از میان
فناوریهای کمکی ،فناوری اطالعات و ارتباطات از ظرفیتهای گستردهای در این
زمینه برخوردار است .فناوری اطالعات و ارتباطات مجموعهای از فناوریهای مبتنی بر
کامپیوتر ،شبکههای محلی ،ملی و بینالمللی را در برمیگیرد که در تبادل اطالعات و
برقراری ارتباط و تعامل نقش مهمی را ایفا میکند .بهعبارتدیگر فناوری اطالعات و
ارتباطات هم در ارائه خدمات آموزشی به دانشآموزان عادی و هم در ارائه خدمات
آموزشی ویژه به دانشآموزان با نیازهای ویژه از اهمیت و ظرفیتهای خوبی برخوردار
است (اسپاروهاک و هیلد ،7113 ،ترجمهی زارعی زوارکی و والیتی .)5965 ،همگام با
رشد فزاینده فناوری در آموزش ویژه ،مسئوالن آموزشی نیز همواره کوشیدهاند نقش
فناوری و رسانهها را در آموزش ویژه پررنگتر کنند و از این طریق ،از مخارج زیاد
آموزشوپرورش بکاهند .به همین مناسبت ،آمادگی نظام آموزشوپرورش برای همراهی
با دیگر نهادهای اجتماعی در عصر فناوری اطالعات برای پرورش انسانی که در این
عصر ،نقش ایفا میکند ،ضروری است.
مطابق آمار تأییدشده سازمانهای بینالمللی ازجمله یونسکو تعداد تقریبی افرادی که
به لحاظ تفاوتهای محسوس فردی نیاز به برنامههای آموزشی ویژهای دارند ،در هر
جامعه بین  51الی  51درصد است .البته این تعداد شامل افراد عقبمانده ذهنی ،افراد
تیزهوش و سرآمد ،نابینا و نیمه بینا ،ناشنوا و نیمه شنوا ،ناسازگاران اجتماعی ،معلوالن
جسمی نیز میشود .بهطورکلی مطابق بررسیهای صاحبنظران آموزشی و پژوهشگران
آموزشوپرورش استثنایی بهطور متوسط حدود  57درصد از کودکان و دانشآموزان
سنین مدرسه رو نیاز به بهرهگیری از برنامههای آموزشی استثنایی دارند .طبق گزارش
مرکز آمار ایران ،حدود  57 ،911 ،111نفر دانشآموز در سال تحصیلی  69-65در ایران
در حال تحصیل میباشند .از سوی دیگر حدود  %57جمعیت ایران افراد با نیازهای
ویژه میباشند که در این صورت آمار دانشآموزان با نیاز ویژه حدود  5 ،111 ،111نفر
است .نظام آموزشوپرورش استثنایی بهعنوان بخشی مهم و جدائیناپذیر از نظام تعلیم
و تربیت کشور از اهمیت زیادی برخوردار است .امروزه همه کشورهای جهان به
آموزشوپرورش استثنایی بهعنوان یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی مینگرند و بخش
قابلتوجهی از امکانات آموزشوپرورش عمومی آنها به کودکان و دانشآموزان
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استثنایی اختصاص مییابد .یکی از شاخصهای ارزیابی میزان توسعه آموزشوپرورش،
میزان اهمیتی است که کشورها به آموزشوپرورش دانشآموزان دارای نیازهای ویژه
خود میدهند (سازمان آموزشوپرورش استثنائی کشور.)5967 ،
جنبش فرصتهای برابر آموزشی برای کلیه افراد ،عادیسازی ،محیط با کمترین
محدودیت و فراگیرسازی از یکطرف و افزایش تعداد و ظرفیت مراکز آموزشی از
سوی دیگر به همراه تحوالت تکنولوژیکی در سالهای اخیر ،ارائه خدمات ویژه به
افراد دارای نیازهای ویژه را در کشورهای توسعهیافته به دنبال داشته است؛ اما این
رویکرد در کشورهای درحالتوسعه با چالشهایی نظیر ضعف در توسعه مراکز
آموزشی ،عدم انطباق و انعطاف مراکز آموزشی با نیازهای خاص کلیه دانشآموزان،
عدم طراحی متناسب با ویژگیهای یادگیرندگان ،عدم انطباق فرایندهای یاددهی-
یادگیری با محدودیت یادگیرندگان و پشتیبانی ضعیف از فرایند آموزش و عدم تجهیز
مناسب مراکز آموزشی به تکنولوژیهای نوین همراه بوده است( .اسپاروهاک و هیلد،
 ،7113ترجمه زارعی زوارکی و والیتی.)5969 ،

برخالف شرایط موجود در مدارس عادی ،فناوری اطالعات و ارتباطات در بسیاری
از مدارس ویژه بهعنوان بخش ضروری در فرایند یاددهی-یادگیری تبدیل شده است.
بسیاری از ابزارهای فنآوری کمکی وجود دارند که دانشآموزان را در برقراری ارتباط
یاری میدهند .برخی از این ابزارها شامل تختههای زبان الکترونیکی و نرمافزارهای
تشخیص یا ترکیب صدا و فناوریهای سیار است .بسیاری از عالئم سیستمهای
ارتباطی که توسط دانشآموزان با نیازهای ویژه به کار میرود با کمک آن دسته
برنامههای نرمافزاری حمایت میشود که باعث توانمندی آنان مثل نوشتن و ارسال نامه
الکترونیکی میشود .رسانههای ارتباطی از شبکههایی بهرهبرداری میکند که به
گروههای یادگیرنده امکان ارتباط دهد (لو و همکاران .)7115 ،با وجود تأکید بر
آموزش فراگیر افراد با نیازهای ویژه و نقش مؤثر فناوریهای سختافزاری و
نرمافزاری در این زمینه ،با بررسی برنامههای درسی رشتههای آموزش ویژه به این امر
کمتر پرداخته شده است و از مباحث تکنولوژی آموزشی در این راستا بهصورت جدی
استفاده نمیگردد.
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تا همین چند سال پیش ،آموزش و تدریس به دانشآموزان دارای نیازهای ویژه ،در
حیطه مسئولیتهای متخصصانی بود که بهطور ویژه در این حوزه آموزش دیده بودند؛ اما
امروز ،از هر معلمی انتظار میرود که از مهارت و قابلیت فراهمسازی فرصتهای
یادگیری و تدریس برای تمامی دانشآموزان برخوردار باشد؛ اگرچه ممکن است که
تعداد دانشآموزانی که این معلمان با آنها سروکار دارند نیازهای آموزشی ویژهای را
داشته باشند .امروز فقط دانشآموزانی در مدارس استثنایی نگهداری میشوند که نیازهای
آموزشی بسیار ویژهای دارند (اسپاروهاک و یسانی ،7113 ،ترجمهی زارعی زوارکی و
والیتی .)5965 ،ایجاد یادگیری مؤثر ،عمیق و کارآمد و نیز حفظ ،ایجاد و افزایش
انگیزش در دانش آموزان همواره موردتوجه معلمان بوده و بسیار حائز اهمیت است و
میتواند به موفقیت تحصیلی یادگیرندگان کمک کند .مشکلی که در اینجا بهعنوان یک
چالش اساسی جهت نیل به اهداف مذکور مطرح میشود ،ناتوانی ابزارها و روشهای
سنتی آموزشی است .یکی از بهترین راهحلها برای حل این مشکل استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات است و فناوری کمکی ،فناوریهای نوینی هستند که توانسته است
جایگاه خود را بهخوبی در میان اقشار مختلف جامعه ،بهویژه دانشآموزان تثبیت کند
(انجمن مدیریت منابع اطالعاتی .)7155 ،5استفاده از فناوری باید مطابق با نیازهای
مشخصشده در برنامه درسی باشد؛ معلمان همواره بسیار مهمتر از فناوری هستند و
تنها فناوری را برای تکمیل امر آموزش باید استفاده کرد ،نه به این معنا که جایگزین
معلم شود (روبیر و دورینگ .)7151 ،7درواقع تطبیق سازی فناوریها جهت استفادهی
مناسب به طراحی مجدد برنامهها نیاز دارد .فراهمسازی تجارب آموزشی مناسب برای
دانشآموزان با نیازهای ویژه به ارائه خدمات آموزشی ویژه نیازمند است (اسپاروهاک و
هیلد ،ترجمه زارعی زوارکی و والیتی.)5965 ،
برای اولین بار در سند پنجم توسعه تکالیفی برای آموزشوپرورش دانشآموزان
استثنایی تدوین شده است .بر مبنای بند هـ ماده  ،56وزارت آموزشوپرورش مکلف
است برای تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقداماتی را
انجام دهد .منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامههای تلفیقی و فراگیر ،تدوین
1. information resources management association
2. Roblyer & Doering
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برنامههای جامع اطالعرسانی جهت آگاهسازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای
خاص ،تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس و توسعه
کمی و کیفی مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و
امکانات خاص الزم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای موردنیاز اینگونه
آموزش پذیران ازجمله این اقدامات است .همانطور که در برنامه پنجم توسعه اهمیت
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه ذکر گردید نیاز است تا متخصصینی جهت
طراحی ،اجرا و ارزشیابی مجموعه فرآیند یاددهی-یادگیری با تأکید بر آموزش ویژه در
دانشگاهها تربیت گردند (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور.)5986 ،
همچنین یکی از اهداف کالن در سند تحول بنیادین آموزش پرورش «بهرهمندی
هوشمندانه از فناوریهای نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام
معیار اسالمی» است( .هدفهای کالن  1 ،9و  )3که جایگاه تکنولوژی آموزشی را
بیشازپیش در این حوزه پررنگتر مینماید؛ و در راستای هدف عملیاتی شماره 53
سازمان آموزشوپرورش استثنائی با عنوان «ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه
بر استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین» مجموعه اقدامات زیر پیشبینی گردیده
است:
 تولید و بهکارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانشآموزان و مدارس با مشارکتبخش دولتی و غیردولتی و الکترونیکی کردن محتوای کتابهای درسی بر اساس برنامه درسی
ملی (با تأکید بر استفاده از ظرفیت چندرسانهای) تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور
 گسترش بهرهبرداری از ظرفیت آموزشهای غیرحضوری و مجازی در برنامههای آموزشیو تربیتی ویژه معلمان ،دانشآموزان و خانوادههای ایرانی در خارج از کشور بر اساس نظام
معیار اسالمی و با رعایت اصول تربیتی از طریق شبکه ملی اطالعات و ارتباطات

بهطورکلی فناوری اطالعات و ارتباطات هم در ارائه خدمات آموزشی به
دانشآموزان عادی و هم در ارائه خدمات آموزشی ویژه به دانشآموزان با نیازهای ویژه
از اهمیت و ظرفیتهای خوبی برخوردار است .افزایش انگیزه یادگیری ،افزایش میزان
دسترسی به آموزش ،ارائه بازخورد فوری ،امکان انجام تمرین و فعالیتهای یادگیری
بهصورت جذاب و غیرتکراری ،افزایش سطح توجه و دقت ،ارائه محیط یادگیری
برانگیزاننده ،لذتبخش و بدون تهدید و تمسخر ،هماهنگ کردن انجام فعالیتهای
یادگیری با سرعت عمل یادگیرنده با امکان بازبینی فرایند یادگیری ،کاهش محرکهای
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نامربوط و حواس پرتکن ،امکان تکرار تمرینها ،ارائه تقویت و پاداش به تالشهای
یادگیرنده ،پشتیبانی از فعالیتهای معلم و دانشآموز ،تسهیل فرایند سنجش و
ارزشیابی ،بهرهگیری از حواس چندگانه ،تسهیل مشارکت میان دانشآموزان ،فعالسازی
یادگیرندگان ،پشتیبانی از مدیریت کالس درس ،تبادل اطالعات و تجارب ،دسترسی به
آخرین یافتههای علمی موردنیاز ،برقراری ارتباط با یکدیگر ،تعامل مناسب میان خانه،
مدرسه و جامعه ،نمونهای از ظرفیتهای مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش ویژه است (اسپاروهاک و هیلد ،7113 ،ترجمه زارعی زوارکی و والیتی،
 .) 5969با توجه به این مهم طرح هوشمندسازی مدارس دانشآموزان با نیازهای ویژه
در دست پیگیری و اقدام بوده و  5میلیارد تومان اعتبار نیز برای این امر اختصاص یافته
است (سازمان آموزشوپرورش استثنائی کشور.)5967 ،
آمار سازمان جهانی در خصوص افراد با نیازهای ویژه بیانگر میزان اهمیت توجه به
آموزش ویژه است .این سازمان بیان میدارد که حدود  %51یا یک میلیارد انسان ناتوان
در جهان وجود دارد که  %81این افراد در کشورهای درحالتوسعه میباشند .در
کشورهای با امید زندگی بیش از  31سال ،افراد بهطور متوسط  8سال یا  %55/1از طول
عمر خود را با افراد ناتوان سپری میکنند %56 .افراد با تحصیالت کمتر دارای ناتوانی
هستند در مقایسه با  %55افرادی که دارای تحصیالت بهتری میباشند .به گزارش بانک
جهانی  %71از افراد فقیر دارای ناتوانی هستند .درحالیکه مطالعات تطبیقی درباره
قوانین افراد ناتوان نشان میدهد که فقط  59کشور دارای قوانین ضد تبعیض و خاص
افراد ناتوان میباشند و  %61از افراد ناتوان در کشورهای درحالتوسعه به مدرسه
نمیروند و نرخ جهانی سواد در افراد ناتوان کمتر از  %9و برای زنان کمتر از  %5است.
زارعی زوارکی ( )5981پژوهشی تحت عنوان بررسی دوره دکتری تکنولوژی
آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامهای جامع جهت راهاندازی این دوره در دانشگاه
عالمه طباطبائی انجام داد .هدف این پژوهش ،بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی
در سطح جهانی و ارائه برنامهای جامع جهت راهاندازی این دوره در دانشگاه عالمه
طباطبائی است .سؤال پژوهش عبارت بود از :اهداف و ضرورتهای دوره دکتری
تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی کدماند؟یافتههای پژوهش نشان داد که هدف از
اجرای برنامه دکتری تکنولوژی آموزشی تربیت افراد متخصصی است که بتوانند با تولید
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دانش علمی در زمینه تکنولوژی آموزشی در راستای جنبش نرمافزاری کشور نقش
مؤثری را ایفا کنند.
زارعی زوارکی ( )5989پژوهشی تحت عنوان «بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارائه برنامهای مناسب» با استفاده از روش
توصیفی تحلیلی انجام داد .پرسشهای پژوهش عبارت بودند از :اهداف و ضرورتهای
تجدیدنظر در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی کدماند؟اهداف
و ضرورتهای دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در سطوح جهانی
کدماند؟یافتههای پژوهش نشان داد که فارغالتحصیالن این رشته باید با تولید دانش
علمی در زمینه تکنولوژی آموزشی در راستای جنبش نرمافزاری کشور نقش مؤثری را
ایفا کنند .بهعنوان پژوهشگر در مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی ،پژوهشهای بنیادی و
کاربردی را در رشته تکنولوژی آموزشی طراحی ،هدایت و اجرا کنند .بهعنوان مشاور و
مجری پروژه به مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی خدمات تخصصی در زمینه
تکنولوژی آموزشی ارائه کنند.

غریبی ( )5988پژوهشی تحت عنوان «تأثیر چندرسانهای آموزشی بر یادگیری و
یادداری مفاهیم ریاضی در دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر پایهی چهارم
ابتدایی» با استفاده از روش پژوهشی شبه آزمایشی انجام داد .این نرمافزار چندرسانهای،
توسط خود پژوهشگر ساخته شده بود و مفهومی که این نرمافزار آموزش میداد ،مفهوم
ضرب بود .در این پژوهش ،جامعهی آماری شامل کلیهی دانشآموزان دختر کمتوان
ذهنی کالس چهارم ابتدایی شهر اراک بود که بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و
کنترل قرار گرفتند که تعداد دانشآموزان این دو گروه 59 ،نفر بود .نتایج بهدستآمده از
این پژوهش ،برتری میزان یادگیری و یادداری دانشآموزانی را نشان داد که مطالب را از
طریق چندرسانهای آموزشی همراه با آموزش مرسوم دریافت کردند.
در پژوهشی که توسط جعفرخانی ( )5988با عنوان «بررسی تأثیر آموزش
چندرسانهای بر میزان یادگیری دانشآموزان کمبینای 5پایهی سوم راهنمایی» با استفاده
از طرح نیمه آزمایشی بر روی  71دانشآموز کمبینا صورت گرفت ،نتایج حاکی از
افزایش میزان یادگیری گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه بود .همچنین در
1. low vision
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یافتههای تکمیلی این پژوهش ،مشخص گردید که یادگیری با کمک چندرسانهای ،به
افزایش قدرت یادداری میانجامد.
نوروزی و همکاران ( )5961پژوهشی تحت عنوان «تأثیر آموزش چندرسانهای بر
میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی دانشآموزان درخودمانده پایه پنجم ابتدایی» با
استفاده از روش پژوهشی شبه آزمایشی انجام دادند .طول مدت اجرای آموزش به
همراه اجرای آزمون در هر گروه  3جلسه  61دقیقهای بوده است .نتایج بهدستآمده از
این پژوهش ،نشان داد که بهکارگیری نرمافزار چندرسانهای در آموزش مفاهیم ریاضی
در دانشآموزان اوتستیک مؤثرتر از روش سنتی است.
والیتی ،الهه ( )5965پژوهشی تحت عنوان تأثیر بازی رایانهای آموزشی بر
یادگیری ،یادداری و انگیز پیشرفت تحصیلی در مفاهیم ریاضی دانشآموزان کمتوان
ذهنی پایه دوم ابتدایی با روش آزمایشی انجام داد .هدف از انجام این پژوهش بررسی
تأثیر بازی رایانهای آموزشی بر یادگیری ،یادداری و انگیز پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان کمتوان ذهنی پایه دوم ابتدایی بود .نتایج حاصله از این پژوهش نشان داده
است که بازی رایانهای آموزشی ریاضی در مفهوم جمع ،باعث افزایش یادگیری و انگیز
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس ریاضی میشود ،اما باعث
افزایش یادداری آنها نمیشود.
مرادی ( )5967پژوهشی تحت عنوان «تأثیر چندرسانهای آموزشی بر رشد
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان درخودمانده پایهی اول ابتدایی» با استفاده از روش
پژوهشی شبه آزمایشی انجام داد .این نرمافزار چندرسانهای ،توسط خود پژوهشگر
ساختهشده بود؛ که با استفاده از چندرسانهای به آموزش مهارتهای اجتماعی پرداخته
است .نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،برتری میزان رشد مهارتهای اجتماعی
دانشآموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق چندرسانهای آموزشی دریافت کردند.
هوپ ( )7115در پژوهش خود با عنوان «گسترش انتقال رفتار در دانشآموزان
ناتوان از طریق برنامهی نرمافزار چندرسانهای» نرمافزار کمکآموزشی برای آموزش
ویژه طراحی کرده است .مخاطب این برنامه ،دانشآموزان کمتوان مثل ناتوان در
یادگیری ،ناتوان جسمی ،اختالل حسی و عقبماندهی ذهنی بوده است .هوپ در
مشاهدات خود ،رفتارهای مختلف این دانشآموزان مثل انگیزهی پایین ،غیبت در
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کالس ،کنترل احساسی ضعیف ،خودپنداره ی ضعیف و ضعف زبانآموزی را بررسی
کرده و ساختار برنامه را در چهار حیطهی کاری ،میان فردی ،اجتماعی و رتبهی کلی،
طراحی و اجرا کرده است .مقیاس سنجش نیز توسط معلم متخصص آموزش ویژه و
معلم آموزش عمومی تکمیل شده است .درنهایت این برنامه ،باعث افزایش عالقه و
انگیزهی دانشآموزان به آموزش و حتی عدم غیبت آنان شده است و مهارتهای فنی و
حرفهای دانشآموزان را در حیطههای شناختی ،رفتاری و روانی ارتقاء داده است .تا
حدی که مسئولین محلی اقدام به حمایت از ترکیب فناوری در برنامهی درسی و حتی
ایجاد شبکهی محلی و امکان ارتباط آن بهصورت انفرادی و جمعی ،کردهاند.
چنگ وی ( )7151مطالعهای روی «محیط یادگیری مجازی برای کمک به رقابت
اجتماعی افراد مبتال به اختالل اوتیسم» انجام داد که نمونه این مطالعه را  9نفر از
مبتالیان به اختالل اوتیسم تشکیل میدادند؛ نتایج این مطالعه که  53روز به طول
انجامید ،نشان داد که محیط یادگیری مجازی به افزایش رقابت و تعامل اجتماعی افراد
مبتال به اوتیسم کمک میکند؛ بهعبارتدیگر محیط یادگیری مجازی تأثیر مثبت
معناداری بر رقابت و تعامل اجتماعی افراد داشته است.
اینگرسول و واینر ،)7151( 5مطالعهای تحت عنوان «تأثیر استفاده از فناوریهای
کامپیوتری برای تدریس مهارتهای اجتماعی به افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم»
انجام دادند .آنها در این پژوهش نشان دادند که استفاده از فناوریهای کامپیوتری مانند
برنامههای کامپیوتری تعاملی و محیطهای واقعیت مجازی میتواند در بهبود و توسعه
مهارتهای اجتماعی و ارتباطی دانشآموزان مبتال به اوتیسم مؤثر واقع شود
رایز و همکاران ( )7151یک مطالعهی موردی را تحت عنوان «استفاده از فناوری
اطالعات مبتنی بر تمرین چندرسانهای در تدریس ریاضیات به دانشآموزان فلج مغری
و عقبماندهی ذهنی در مقطع ابتدایی» انجام دادند .در این پژوهش ،دو دانشآموز
موردبررسی قرار گرفت .آنها مجموعهای از چند رسانهایهای حل مسئله و تمرین را
برای یکی از این دو دانشآموز ،بهمنظور بهبود مهارت ریاضی به کار بردند .یکی از این
دانشآموزان ،عقبماندهی ذهنی بود و دیگری ،دچار فلج مغزی بود .این چندرسانهای
حل مسئله و تمرین ،در داخل یک نظام مبتنی بر وب ،قرار داشت تا از یادگیری
1. Wainer, & Ingersoll

طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته ...

981

حمایت کند .در این مطالعهی موردی این چندرسانهای ،به جای حل مسئله و تمرین
مسائل ریاضی بر روی کاغذ مورداستفاده قرار گرفت .استفاده از چندرسانهای به جای
دفتر برای تمرین مسائل ریاضی ،منجر به نگرش مثبتتر به یادگیری درس ریاضی در
دانشآموزی شد که از چندرسانهای استفاده کرده بود .همچنین پژوهشگران مشاهده
کردند که از طریق چندرسانهای حل و تمرین ،این دانشآموز ،خودمختارتر،
عالقهمندتر ،تالشمند تر شد و بهآسانی توانست مفاهیم ریاضی را یاد بگیرد و اشتیاق
بیشتری را برای ادامه به کار ،از خود نشان داد.
خان ( )7151پژوهشی در زمینه «تأثیر چندرسانهای بر یادگیری دانشآموزان با
نیازهای یادگیری متفاوت» انجام داد؛ که نمونه این مطالعه را  55نفر از دانشآموزان زیر
یازده سال که یا دارای اختالل اوتیسم و یا دارای سندروم داون بودند ،تشکیل میداد.
هدف این پژوهش این بود که آیا دو گروه از دانشآموزان با نیازهای یادگیری متفاوت
میتوانند از یک سیستم چندرسانهای همسان استفاده کنند .نتایج مطالعه نشان داد که
سیستم چندرسانهای که اهداف ویژه آن بر اساس یک ناتوانی معین باشد در یادگیری
تأثیر مثبت دارد و یادگیری را افزایش میدهد و همچنین نتایج نشان میدهد که میتوان
از استفاده از سیستمهای چندرسانهای در آموزش برای کسانی دارای مشکالت یادگیری
هستند به نحو مناسبی استفاده کرد.
بنابراین در این خصوص نیاز اساسی به ایجاد رشتهای در سطح کارشناسی ارشد
جهت تربیت معلمان توانمند در حوزه تکنولوژی آموزشی و فناوریهای کمکی برای
افراد با نیازهای ویژه وجود دارد؛ زیرا که قدرت تکنولوژی باعث فراهمسازی دسترسی
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه به فرصتهای آموزشی و تجربیات زندگی شده و
ارتباط با دانش و مردم را برای آنان تسهیل کرده است (فلورین و هگرتی،7115 ،
ترجمه زارعی زوارکی و جعفرخانی )5965 ،و منجر به بهبود زندگی و پیشرفت
تحصیلی آنها میشود .لذا ضروری است تا با یاریگرفتن از تجارب بینالمللی در این
خصوص گامهای اثربخشی برداشته شود .یکی از شیوههای پژوهش در این زمینه ،انجام
دادن مطالعات تطبیقی بین دانشگاههای جهان است .از اهداف اساسی مطالعات تطبیقی
ارائه نمونههای نوآوری و تأمین مأخذ و منابع برای سهولت بخشیدن به مطالعات
گستردهای است که هر کشور به سبب کشف نوآوریهای موردنیاز و گزینش نوآوری
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مناسب به آن دست میزند (آقازاده . )5935 ،با توجه به اینکه در ایران برای اولین بار
برنامه درسی مذکور راهاندازی میشود ،به یک بررسی دقیق علمی و استفاده از تجارب
جهانی جهت تهیه یک برنامه جامع موردنیاز است .پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی
به سؤالهای زیر است:
 .5ضرورت راهاندازی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش
ویژه در سطح جهانی و ملی کدماند؟
 .7اهداف طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش
در سطح جهانی و ملی کدماند؟
 .9دروس اصلی ،تخصصی و پیشنیاز دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با
گرایش آموزش ویژه با توجه به تجارب جهانی و نیازهای بومی کدماند؟
 .5در هر یک از دروس دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش
ویژه از چه سرفصلهایی میتوان استفاده نمود؟
 .1جهت ارائه دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه چه
منابعی موردنیاز است؟
روش
در پژوهش حاضر از روش توصیفی -تحلیلی برای جمعآوری دادهها استفاده شده
است .از روش تحلیلی برای تحلیل برن امه آموزشی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
با گرایش آموزش ویژه بهره گرفته شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیۀ
دانشگاههایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دورة کارشناسی ارشد
تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه هستند .همچنین کلیهی اساتید و متخصصان
رشتههای تکنولوژی آموزشی و روانشناسی و آموزش استثنایی دانشگاه عالمه
طباطبائی ،دانشگاه تهران و سازمان آموزشوپرورش استثنایی ایران در سال 5965
بهعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند .در این پژوهش از روش نمونهگیری
هدفمند 5استفاده شده است .این روش نمونهگیری جزء روشهای نمونهگیری غیر
احتمالی محسوب میگردد« .نمونه هدفمند ،نمونهای است که در آن با انتخاب
1. purposive sampling
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آزمودنیها بر اساس خصوصیات یا صفاتی خاص ،افراد یا مواردی را که واجد آن
مالک نیستند ،حذف میکنند»(بیابانگرد)5985 ،؛ بنابراین در پژوهش حاضر نمونه
آماری شامل  8دانشگاه از میان دانشگاههای معتبر امریکا است که در سطح جهانی
مجری برگزاری دورة کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه
هستند و همچنین  99نفر از اساتید و متخصصان رشتههای تکنولوژی آموزشی و
روانشناسی و آموزش کوکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشگاه تهران و
سازمان آموزشوپرورش استثنایی ایران بهصورت هدفمند انتخاب شدند .در این
پژوهش از پرسشنامه بهعنوان ابزار اندازهگیری استفاده شده است.
یافتهها
سؤال اول پژوهش :ضرورت راهاندازی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با
گرایش آموزش ویژه در سطح جهانی و ملی کدماند؟
ضرورت دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه عبارتاند
از:
 بهبود مهارتهای حرفهای و توانبخشی افراد با نیازهای آموزشی ویژه اشاعه رویکردهای نوین آموزشی در ارتباط با افراد با نیازهای آموزشی ویژه اصالح و تقویت نظام آموزشوپرورش استثنایی کشور افزایش کیفیت فرآیندهای آموزشی مربوط به افراد با نیازهای آموزشی ویژه در ایران طراحی مراکز منابع آموزشی و مراکز یادگیری برای فراگیران با نیازهای آموزشی ویژه طراحی و اجرای پروژههای پژوهشیی دربارة محیطهای تدریس -یادگیری در ارتباط بانیازهای آموزشی ویژه
 بهکارگیری اصول و روشهای فناوری آموزشی در تدوین برنامههای آموزشی و درسی درارتباط با نیازهای آموزشی ویژه

سؤال دوم پژوهش :اهداف طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با
گرایش آموزش در سطح جهانی و ملی کدماند؟
اهداف طراحی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش
آموزش ویژه عبارتاند از:
 -تهیه و تولید چند رسانهایهای آموزشی متناسب با افراد با نیازهای آموزشی ویژه
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 طراحی ،اجرا و ارزشیابی سیستمهای آموزشی مرتبط برای افراد با نیازهای آموزشی ویژه تربیت نیروی متخصص بهعنوان پژوهشگر در حوزة تلفیق فناوری کمکی و آموزش افرادبا نیازهای آموزشی ویژه
 تربیت نیروی متخصص موردنیاز سازمانهای دولتی و غیردولتی مربوطه تربیت نیروی متخصص برای مراکز منابع آموزشی و مراکز یادگیری سازمانآموزشوپرورش استثنایی کشور
 تربیت نیروی متخصص موردنیاز بخش آموزش افراد با نیازهای آموزشی ویژه درصداوسیما
 تربیت نیروی متخصص موردنیاز برای مراکز توانبخشی معلولین تربیت نیروی متخصص موردنیاز مراکز خدماتی در ارتباط با افراد با نیازهای آموزشی ویژه تأمین نیاز کشور به افراد متخصص در زمینه آموزش از راه دور افراد با نیازهای آموزشیویژه
 تأمین نیاز کشور به افراد متخصص درزمینه آموزش الکترونیکی افراد با نیازهای آموزشیویژه
 تأمین نیاز کشور به افراد متخصص درزمینه آموزش کار گروهی و مبتنی بر پروژه درزمینۀمشکالت آموزشی افراد با نیازهای آموزشی ویژه
 تأمین نیاز کشور به افراد متخصص درزمینه آموزش خودآموزی و یادگیری مستمر درراستای بالندگی شغلی افراد با نیازهای آموزشی ویژه
 اعتالی علمی کشور از طریق افزایش کیفیت آموزش و یادگیری در مراکز آموزش عالی ونظام آموزشوپرورش استثنایی کشور
 آمادهسازی مربیان و متخصصان حوزههای مرتبط مانند درمانگران فیزیکی ،آسیبشناسانگفتار و زبان در جهت ایفای نقش مدیریت و رهبری در ادغام فناوری کمکی در آموزش
اثربخش
 کسب دانش و مهارتهای ضروری جهت استفاده از فناوریهای مختلف برای رسیدگی بهافراد با نیازهای آموزشی ویژه خفیف یا شدید
 آمادهسازی معلمان و متخصصان دیگر برای حمایت دانشآموزان بهوسیله فناوریهایکمکی
 شناسایی آخرین فناوریهای قابلدسترس برای کمک به دانشآموزان با نیازهای آموزشیویژه
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 توسعه راهبردهای آموزشی مبتنی بر پژوهش و ادغام فناوری با برنامه درسی افراد بانیازهای ویژه

سؤال سوم پژوهش :دروس اصلی ،تخصصی و پیشنیاز دوره کارشناسی ارشد
تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه با توجه به تجارب جهانی و نیازهای بومی
کدماند؟
دروس اصلی ،تخصصی و پیشنیاز عبارتاند از:
الف) دروس اصلی
 .1اصول و مبانی آموزش برای افراد با نیازهای ویژه
 .7اقدام پژوهی در آموزش ویژه
 .9روشهای پژوهش در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه
 .5سنجش و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه و فناوریهای کمکی
 .1آموزشوپرورش پیشرفته افراد با نیازهای ویژه
ب) دروس تخصصی
 .1سواد فناوری کمکی در آموزش ویژه
 .7تهیه و تولید منابع آموزشی برای افراد با نیازهای ویژه
 .9طراحی آموزشی برای آموزش ویژه
 .5طراحی محیطهای سازگار
 .1متون تخصصی تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه
 .9مبانی روانشناختی ،حقوقی و اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
 .3مدیریت فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه
 .8یادگیری الکترونیکی برای افراد با نیازهای ویژه
 .6یکپارچهسازی فناوری کمکی در کالسهای فراگیر
 .51پایاننامه
ج) دروس پیشنیاز
 .5تکنولوژی آموزشی
 .7روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
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سؤال چهارم پژوهش :در هر یک از دروس دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
با گرایش آموزش ویژه از چه سرفصلهایی میتوان استفاده نمود؟
سرفصل پیشنهادی دروس دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش
آموزش ویژه بر اساس مبانی نظری ،پیشینه پژوهش و تحلیل تجارب ملی و بینالمللی
مربوط به دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه و زمینههای
مرتبط با آن پیشنهاد گردید .در ادامه سرفصل یک درس بهعنوان نمونه ارائه میگردد:
خوانندگان محترم میتوانند جهت مطالعه سرفصل کلیه درسها به اصل گزارش
طراحی برنامه درسی دورة کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش
ویژه در ایران در کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی و همچنین دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی مراجعه کنند.
سرفصل درس :سواد فناوری کمکی در آموزش ویژه
عنوان درس به فارسی:
سواد فناوری کمکی در
آموزش ویژه
عنوان درس به انگلیسی:
Literacy Assistive
Technology in Special
Education

تعداد واحد:
نوع

7

نظری

اصلی

واحد

تعداد

عملی

تخصصی
پیشنیاز

ساعت95 :

دروس پیشنیاز:

نظری



عملی



سفر

علمی

کارگاه

الکترونیکی برای
افراد با نیازهای

نظری

ویژه

عملی

آموزش تکمیلی عملی :دارد


یادگیری

آزمایشگاه

ندارد


سمینار

اهداف درس:آشنایی دانشجویان با نحوه شناسایی و استفاده از فناوریهای کمکی برای
دستیابی به اهداف آموزش ویژه.
سرفصل درس:
 فناوری کمکی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ویژه فناوریهای کمکی سازگار با ویژگیهای گروههای مختلف افراد با نیازهای ویژه نحوه انتخاب فناوریهای کمکی -نحوه استفاده از فناوریهای کمکی
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 -آموزش نحوه استفاده از فناوریهای کمکی برای افراد با نیازهای ویژه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به تنوع دانشگاهها و عناوین رشتهها در دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی
آموزشی با گرایش آموزش ویژه میتوان استنباط کرد که نظام آموزش عالی ایالت
متحده امریکا به شکل غیرمتمرکز اداره شده و بنابراین هر دانشگاه و ایالتی بنا بر نیاز
بومی خود ،اقدام به ایجاد رشته یا گرایشهایی با عناوین متفاوت در حوزه تکنولوژی
آموزشی و آموزش ویژه کرده است .این رشته در برخی از دانشگاهها مانند لویسول،
بولینگ گرین ،سیتون هال ،وست چستر و وایدنر بهعنوان گرایشی از رشته آموزش
ویژه در نظر گرفته شده و در برخی دیگر از دانشگاهها مانند جان هاپکینز و جرج
میسون شاخهای از رشته تکنولوژی آموزشی است؛ اما آنچه از ادبیات پژوهشی و
بررسی اهداف رشتههای این دانشگاهها برمیآید این است که دوره کارشناسی ارشد
تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه بنا بر نیاز عصر جدید و ضرورت پر کردن شکاف
ایجادشده از طریق فناوری در آموزش کودکان با نیازهای ویژه بهصورت یک علم
میانرشتهای به وجود آمده و از یافتههای تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه توأمان
تغذیه می کند به همین دلیل نیز در این مطالعه عنوان تکنولوژی آموزشی با گرایش
آموزش ویژه برای اشاره به کل عناوین مطرح در تجارب جهانی بکار گرفته 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 موردبررسی و تفسیر نتایج آنها است.
یکی از عناصر مهم و اساسی در هر برنامه درسی هدفهای آموزشی است.
هدفهای آموزشی مسیر و مقصد فرایند اجرای برنامه درسی را معین کرده و امکان
ارزشیابی (ورودی ،تکوینی و پایانی) از میزان یادگیری ،توفیق معلم در تدریس و
موفقیت برنامه درسی را فراهم میکنند؛ بنابراین در بررسی برنامههای درسی قبل از هر
چیزی باید اهداف آن برنامهها موردبررسی قرار گیرد .یافتههای گویای نکات
قابلتوجهی در خصوص هدفهای برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی
آموزشی با گرایش آموزش ویژه در دانشگاههای موردبررسی است.
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بهطورکلی تحلیل یافتهها نشان میدهد که اکثر دانشگاهها بهطور مشترک دو هدف
اصلی را در ارائه دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه
دنبال میکنند .این هدفها عبارتاند از :یک :شایستگیهای فناورانه مخاطبان برنامه در
حوزه آموزش ویژه و دو :تأکید بر بهکارگیری فناوریهای آموزشی و کمکی در آموزش
و کارآموزی دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه .بهعبارتدیگر هدف اصلی این
دورهها ،تجهیز مخاطبان برنامه به یک سری از قابلیتهای فناورانه مناسب جهت
آموزش ،تسهیل یادگیری و بهبود زندگی دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه است.
برای نمونه دانشگاه جان هاپکینز سعی دارد تا مربیان و متخصصان حوزههای مرتبط را
جهت ایفای نقش مدیریت و رهبری در ادغام تکنولوژی کمکی در آموزش اثربخش
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه آماده کند .همچنین دانشگاه جرج میسون قصد
دارد تا ضمن آشنا کردن دانشجویان با اصول آموزش ویژه و برنامه درسی ،آنها را در
بهکارگیری تکنولوژیهای نوین کمکی و آموزشی کارآزموده کند و یا دانشگاه وایدنر
بیان میکند که برنامه آموزش ویژه و تکنولوژیهای کمکی سعی دارد برای دانشجویان
فرصتی را فراهم کند تا آنها آخرین تکنولوژیهای قابلدسترس برای کمک به
دانشآموزان با نیازهای ویژه را شناخته و بهروز باشند.
نکته ای که در بررسی اهداف برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش
آموزش ویژه در دانشگاههای موردبررسی ،جای تأمل دارد این است که در اکثر این
اهداف تأکید بیشتری بر کودکان با ناتوانیهای خفیف تا شدید شده است و به نظر
میرسد دانشآموزان با استعداد و تیزهوش را خطاب قرار ندادهاند که این خود نقدی
بر اهداف وارد میکند زیرا که تمامی دانشآموزان در طبقات مختلف آموزش ویژه از
قبیل دانشآموزان باهوش ،دانشآموزان کمتوان ذهنی ،دانشآموزان دارای اختالالت
یادگیری ،دانشآموزان دارای اختالالت تکلمی ،دانشآموزان نابینا -کمبینا ،دانشآموزان
ناشنوا-کم شنوا ،دانشآموزان دارای اختالالت حرکتی و دانشآموزان دارای اختالالت
رفتاری-هیجانی در مقاطع مختلف تحصیلی نیازمند استفاده از تکنولوژیهای آموزشی
و کمکی هستند و نتایج پژوهشها نیز نشان داده است که بهکارگیری فناوری در سطوح
مختلف باعث بهبود یادگیری و عملکرد این افراد میشود .همچنین بررسی یافتههای
نظری نشان میدهد که بین دانشگاهها در اهداف برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی
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با گرایش آموزش ویژه ازلحاظ ماهیت اصلی تفاوت قابلمالحظهای مشاهده نمیشود و
تنها تفاوت در نوع مدرک و مخاطبان آنها است .برای نمونه دانشگاههای جان هایگینز،
جرج میسون ،براولینگ گرین و سیتون هال بهطور خاص برای متخصصان تعلیم و
تربیت و معلمانی ارائه میگردد که قصد ادامه تحصیل در یکی از حیطههای مرتبط با
آموزشوپرورش را دارند به همین دلیل برخی از این دانشگاهها مانند جان هاپکینز و
سیتون هال منجر به ارائه مدرک کارشناسی ارشد نشده و تنها گواهینامهای مبنی بر
گذراندن دوره آموزشی مربوطه از طرف انجمنهای بینالمللی مانند انجمن تکنولوژی
آموزشی و غیره ارائه میگردد .بااینحال ،شرکت در دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی
آموزشی و آموزش ویژه در دانشگاههای لویسول ،وست چستر ،وادینر و آزوسا برای
عموم دانشجویان حوزههای مرتبط آزاد بوده و مدرک کارشناسی ارشد رشته مربوطه به
آنها اعطا میگردد.
در یک تعریف کلی منظور از محتوای برنامه درسی عبارت از دانش سازمانیافته و
اندوخته شده ،اصطالحات ،اطالعات ،واقعیات ،قوانین ،اصول ،روشها ،مفاهیم،
تعمیمها ،پدیدهها و مسائل مربوط به یک ماده علمی است .درواقع محتوا چیزی است
که قرار است آموزش داده شود و معموالً در برنامهریزی درسی ،محتوای متناسب با
هدفهای آموزشی در قالب عناوین و سرفصلهای دروس نمود پیدا میکند بنابراین در
این پژوهش عناوین دروس رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در
دانشگاههای موردبررسی گزارش شده است.
همانطوری که از یافته های نظری پیدا است بین واحدهای درسی دانشگاهها
تفاوتها و تشابهات قابلمالحظهای وجود دارد .این دانشگاهها برخی از واحدها را
بهصورت الزامی و برخی از واحدها بهصورت اختیاری تعریف کردهاند .همچنین با
کمی اغماض در عنوانها ،شباهت واحدهای دانشگاههای موردبررسی گویای چند طبقه
کلی هستند و بهطورکلی میتوان آنها را در چند عنوان خالصه کرد این واحدها
عبارتاند از -5 :روشهای پژوهش در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه  -7سنجش
و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه و فناوریهای کمکی  -9طراحی و تکنولوژی
آموزشی  -5یادگیری الکترونیکی -1تکنولوژی کمکی  -9مبانی آموزش برای افراد با
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نیازهای ویژه  -3سمینار یا مباحث جدید در تکنولوژی و آموزش ویژه  -8مدیریت
فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه.
بنا بر ماهیت پژوهش محوری علوم و همچنین تأکید دانشگاهها بر آمادهسازی
دانشجویان برای پژوهش در حوزههای تخصصی ،بیشتر دانشگاه موردبررسی به واحد
روشهای پژوهش در تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه توجه ویژهای داشتهاند.
ضرورت ارزیابی اقدامات و برنامههای مختلف در زمینه فناوری و آموزش ویژه
ایجاب میکند واحدهایی به این امر مهم اختصاص یابد؛ بنابراین با بررسی مبانی نظری
میتوان دریافت که همه دانشگاههای موردبررسی بهاستثناء دانشگاه وست چستر و
آزوسا واحدی را برای درس سنجش و ارزشیابی برنامههای آموزش ویژه و فناوریهای
کمکی اختصاص داده اند .بنا بر اهمیت تکنولوژی آموزشی در آموزش افراد با نیازهای
آموزشی ویژه ،تمام دانشگاههای موردبررسی در این پژوهش ،چند واحد را در ترمهای
مختلف تحصیلی به موضوع طراحی و تکنولوژی آموزشی اختصاص دادهاند که تمامی
این واحدها بهطور مشخص در این پژوهش ارائه گردیده است .نتایج پژوهش حاکی از
این است که دانشگاهها ،عناوین متفاوتی را معموالً برای امر واحدی اختصاص دادهاند
در این عناوین برخی از واحدها بهطور خاص مرتبط با طراحی آموزشی هستند و
برخی دیگر بهطور خاص انواع رسانههای آموزشی را مورد تأکید قرار دادهاند.
نتایج پژوهش بیانگر این است که از میان هشت دانشگاه موردبررسی در این
پژوهش پنج دانشگاه جان هاپکینز ،جرج میسون ،لویسول ،بولینگ گرین و آزوسا
بهطور مشخص واحدهایی را برای موضوع یادگیری الکترونیکی اختصاص دادهاند و
سه دانشگاه سیتون هال ،وست چستر و وایدنر تأکیدی در این خصوص نداشتهاند.
فناوری کمکی ابزارهایی هستند که به دانشآموزان دارای نیازهای ویژه برای رسیدن به
عملکرد بهتر و استقالل آنها در اجتماع ،مدرسه و خانه کمک میکنند( .میچل)7118 ،
تولید ،تهیه و بهکارگیری ابزارهای تکنولوژی کمکی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه
باید با دقت و شناخت کافی صورت بگیرد لذا مربیان و متخصصان آموزش ویژه باید
در ابتدا با قابلیتها و محدودیتهای این فناوریها آشنا شده و سعی در بهرهگیری از
آنها جهت تسهیل عملکرد افراد با نیازهای ویژه کنند (زارعی زوارکی و رضایی،
)5965؛ بنابراین دانشگاههای موردبررسی نیز واحدهای درسی مختلفی را به
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فناوریهای کمکی اختصاص دادهاند که جزئیات این واحدها در فصل دوم پژوهش به
تفضیل ارائه شده است.
بهطورکلی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه،
همچنان که از عنوانش مشخص است از دو بعد اصلی تشکیل شده است )5 .بعد
تکنولوژی آموزشی و کمکی و  )7بعد آموزش ویژه .بهعبارتدیگر مطالب و محتوای
این رشته باید منعکسکننده هر دو بعد باشد و سعی کند تا تلفیقی مناسب بین این دو
حوزه به وجود آورد بنابراین الزم است دانشجویان این رشته ،قبل از پرداختن به
مباحث تخصصی تکنولوژی و کاربرد آنها در آموزش افراد با نیازهای ویژه ،با مبانی
آموزش ویژه ،استلزامات قانونی این قشر از افراد ،ویژگیهای روانشناختی و اجتماعی
شناخت کافی حاصل کنند.
سرعت رشد دانش در عصر حاضر باعث شده است تا محتوای برنامههای درسی
در زمان های کوتاهی دچار تغییرات اساسی شود لذا ضروری است تا دانشجویان عالوه
بر محتوای پایه هر رشته علمی ،نسبت به مباحث بهروز و خاص آن نیز اطالع یابند.
درس سمینار در اکثر رشته های دانشگاهی با همین فلسفه ایجاد شده است و هدف آن
این است تا گروهی از دانشجویان در کنار راهنمایی استاد مربوطه ،به بررسی مباحث
جدید در حوزه تخصصی پرداخته و با ارائه سخنرانی در خصوص موضوعات بهروز،
زمینه بحث و بررسی مباحث نوین در رشته را فراهم کنند .لذا بررسی عناوین رشته
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در دانشگاههای
موردبررسی نیز نشان میدهد که در تمام این دانشگاهها واحد سمینار مورد تأکید بوده و
بهعنوان یکی از واحدهای اصلی در سرفصل دروس این رشته قرار دارد.
انتخاب و بهرهبرداری از فناوری در آموزش ویژه ،نیازمند یک مدیریت منسجم و
قوی است زیرا که بدون شناخت قابلیتهای فناوری ،استفاده از دادهها و اطالعات و
همچنین تصمیمگیری مناسب ،مسلماً بهرهبرداری از تکنولوژیها ،هزینهبر و محکوم به
شکست خواهد بود لذا ضروری است تا مربیان و متخصصان تکنولوژی آموزشی با
گرایش آموزش ویژه ،به مهارتهای مدیریت فناوری آموزشی و کمکی مجهز شوند .به
همین علت بسیاری از دانشگاههای موردبررسی واحدی را تحت عنوان مدیریت
فناوری آموزشی و کمکی در آموزش ویژه برای دانشجویان این رشته در نظر گرفتهاند.
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بررسی یافتههای پژوهش نشان میدهد که دانشگاههای موردبررسی عالوه بر
واحدهای مشابه ،برخی واحدهای متفاوتی را نیز ارائه میدهند که از آنها میتوان به
برنامه درسی عمومی با تأکید بر تکنولوژی و علوم یادگیری در دانشگاه جان هاپکینز،
ارتباطات افزودنی ،دسترسپذیری ،طراحی محیطهای سازگار در دانشگاه جرج میسون،
برنامههای فنی و حرفهای برای مداخله متخصصان در دانشگاه بولینگ گرین ،مدیریت
رفتار در دانشگاه وست چستر و نرمافزارهای کاربردی در آموزش ویژه در دانشگاههای
وایدنر و آزوسا اشاره کرد .هرچند که این واحدها دارای عناوین متفاوت هستند ولی
بررسی سرفصلهای درسی نشان می دهد که هر یک تا حدودی بر یکی از ابعاد فناوری
یا آموزش ویژه تأکید بیشتری دارند.
تقدیر
بدینوسیله از حمایت مالی و پشتیبانی دانشگاه عالمه طباطبائی از طرح پژوهشی با
عنوان طراحی برنامه درسی دورة کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش
آموزش ویژه در ایران تقدیر و تشکر مینمایم.
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( .)5961تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
دالور ،علی ( .)5965روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :ویرایش.

دویران ،عصمت .)5989( .مقایسه اثربخشی چند رسانهایهای تعاملی و غیرتعاملی بر
خود نظم دهی دانشجویان تربیتمعلم زنجان .پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی.
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ریو ،هوک یونگ و پارسونز ،میشل .)7116( .یادگیری سیار نوین :فنون و فناوریها.
ترجمه زارعی زوارکی ،والیتی و موسی رمضانی .)5961( ،تهران :دنیای نور.
زارعی زوارکی ،اسماعیل و جعفرخانی ،فاطمه )5988( .چندرسانهای آموزشی و نقش
آن در آموزش ویژه .فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی 68 ،و .91-77 ،66
زارعی زوارکی ،اسماعیل و رضایی ،عیسی .)5965( .مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه
درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه.
مجله پژوهش در نظامهای آموزشی.535-515 ،)78(6 ،
زارعی زوارکی ،اسماعیل؛ علیزاده ،حمید؛ جعفرخانی ،فاطمه ( )5965تأثیر آموزش

چندرسانهای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانشآموزان کمبینا .فصلنامه ایرانی
کودکان استثنایی.71-59 ،5 ،
زارعی زوارکی ،اسماعیل و غریبی ،فرزانه )5965( .تأثیر آموزشی چندرسانهای بر میزان
یادگیری و یادداری ریاضی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی پایه چهارم شهر
اراک .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.56-5 ،)7(1 ،

زارعی زوارکی ،اسماعیل و مرادی ،رحیم .)5969( .اختالالت طیف اوتیسم :مفاهیم
نظریهها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات .تهران:
دانشگاه عالمه طباطبائی.
زارعی زوارکی ،اسماعیل و جعفر خانی ،فاطمه .)5965( .کاربرد فناوری اطالعات و

ارتباطات در جهت حمایت از دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه .فصلنامه
تعلیم و تربیت استثنایی.19-51 ،551 .
زارعی زوارکی ،اسماعیل و جعفرخانی ،فاطمه ( .)5967بررسی کاربرد تصویر در
آموزش ویژه .فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی.73-9 ،)3(59 .
زارعی زوارکی ،اسماعیل .)5983( .طراحی مراکز یادگیری بر اساس الگوی .Assure
تهران :انتشارات رشد فرهنگ.
زنگنه ،حسین .)5961( .مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی .تهران :آوای نور.
سازمان آموزشوپرورش استثنایی .)5967( .نگاهی به عملکرد سازمان آموزشوپرورش
استثنایی در دو سال اخیر (سالهای  61الی  .)5967تهران :فراز اندیش سبز
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سازمان آموزشوپرورش استثنایی .)5988( .سند توسعه آموزشوپرورش استثنایی در
برنامه پنجساله پنجم .تهران .سازمان آموزش پرورش استثنایی.

سرداری ،پروین .)5981( .مقایسه تأثیر آموزش به کمک  cdبرنامههای آموزشی
تولیدشده در دفتر تکنولوژی آموزشی و روش سنتی ،بر پیشرفت تحصیلی و
یادداری درس جغرافیای سال اول راهنمایی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران در
سال تحصیلی  .5985 -81پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی.

سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه .)5965( .روشهای تحقیق در علوم
رفتاری .تهران :آگه.
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه .)5936( .روشهای تحقیق در علوم
رفتاری (چاپ چهارم) .تهران :انتشارات آگاه.
سیف ،علیاکبر .)5965( .اندازهگیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش ششم).
تهران :دوران.
شورای عالی برنامهریزی .)5995( .مشخصات کلی ،برنامه سرفصل دروس دوره
کارشناسی ارشد کودکان استثنایی ،کمیته برنامهریزی علوم تربیتی ،گروه علوم
انسانی ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
شورای عالی برنامهریزی .)5937( .مشخصات کلی ،برنامه سرفصل دروس دوره
کاردانی تربیتمعلم رشته کودکان استثنایی (ناسازگار) ،کمیته تخصص علوم
تربیتی ،گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامهریزی .)5937( .مشخصات کلی ،برنامه سرفصل دروس دوره
کاردانی تربیتمعلم رشته کودکان استثنایی (نابینا و نیمه بینا) ،کمیته تخصص
علوم تربیتی ،گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامهریزی .)5937( .مشخصات کلی ،برنامه سرفصل دروس دوره
کاردانی تربیتمعلم رشته کودکان استثنایی (عقبمانده ذهنی) ،کمیته تخصص
علوم تربیتی ،گروه علوم انسانی.
شورای عالی برنامهریزی .)5937( .مشخصات کلی ،برنامه سرفصل دروس دوره
کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزشوپرورش کودکان عقبمانده ذهنی،
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کمیته برنامهریزی علوم تربیتی ،گروه علوم انسانی ،وزارت فرهنگ و آموزش
عالی.
شورای عالی برنامهریزی .)5938( .مشخصات کلی ،برنامه سرفصل دروس دوره دکتری
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،کمیته برنامهریزی علوم تربیتی ،گروه
علوم انسانی ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
عمادی ،محمد .)5938( .اصول ساخت نرمافزارهای چندرسانهای .تهران :نشر موسسهی
فرهنگی هنری دیباگران تهران.

فلوریان ،لنی و هگارتی ،جان .)7115( .فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای
آموزشی ویژه .ترجمه زارعیزوارکی و جعفرخانی .)5965( ،تهران :آوای نور.
قاسمی پویا ،اقبال .)5981( .راهنمای عملی پژوهش در عمل .تهران :وزارت
آموزشوپرورش ،پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کالرک ،روت کالوین .)7118( .یادگیری الکترونیکی و علم آموزش :راهکارهایی
تأییدشده با پژوهش برای مصرفکنندگان و طراحان چندرسانهای .ترجمه
علیآبادی ،اسکندری و کنعانی .)5969( ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.

گریسون دی .آر .و آندرسون ،تری .)7119( .یادگیری آلکترونیکی در قرن بیست و
یکم :مبانی نظری و علمی .ترجمه زارعیزوارکی ،صفاییموحد .)5985( ،تهران:
موسسه انتشارات علوم و فنون.

لورین ،دیمتریا و کول ،انیس .)7151( .فناوری و ارتباطات آموزشی :مسائل و
نوآوریها :فناوری برای دانشآموزان دارای اختالل طیف اوتیسم .ترجمه زارعی
زوارکی ،شریفی درآمدی ،مرادی و ساالری .)5961( ،تهران :آوای نور( .زیر
چاپ).

لی ،مال؛ وینزنرید ،آرتور .)7116( .فناوری آموزشی در مدارس :درسهایی که باید
آموخت .ترجمه زارعی زوارکی ،جنگی زهی شستان ،اللهی و مرادی مخلص،
( .)5961تهران :رویه.

مارگارت جی ،.ریچارد ا .و جیمز آر .)7113( .مبانی آموزشوپرورش کودکان استثنایی:
آنچه معلمان باید دربارهی آموزش ویژه بدانند .ترجمه شریفی درآمدی ،رونقی
و صفر یزدی .)5961( ،تهران :دانژه.
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مکدونآلد ،جانت .)7119( .راهنمای یادگیری و تدریس تلفیقی :در نظام آموزش
حضوری و از راه دور .ترجمه زارعی زوارکی و صالحی .)5988( ،تهران:
دانشگاه عالمه طباطبائی.
ملکی ،حسن .)5989( .برنامهریزی درسی (راهنمای عمل) .تهران :مدرسه.
میچل ،دیوید .)5988( .فناوری کمکی برای دانشآموزان دارای نیازهای ویژه .ترجمه
آناهیتا خضری .فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی 68 ،و .81-85 ،66
نوروزی ،داریوش و رضوی ،سید عباس .)5961( .اصول طراحی آموزشی .تهران:
انتشارات سمت.
وستوود ،پیتر .)7116( .روشهای تدریس برای دانشآموزان با نیازهای ویژه .ترجمه
قربانعلی همتی علمدارلو و ستاره شجاعی .)5969( ،تهران :آوای نور.
والیتی ،الهه؛ زارعی زوارکی ،اسماعیل و امیرتیموری ،محمدحسن )5967( .تأثیر بازی
رایانهای آموزشی بر یادگیری ،یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دختر کمتوان ذهنی .فصلنامه افراد استثنایی.578-555 ،)6(9 ،
والیتی ،الهه؛ نیلی احمدآبادی ،محمدرضا؛ زارعی زوارکی ،اسماعیل و شریفی درآمدی،
پرویز و سعدی پور ،اسماعیل .)5961( .تأثیر چندرسانهای آموزشی طراحیشده
بر اساس نظریهی بار شناختی بر یادگیری ،یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس علوم .مجله پژوهش در نظامهای آموزشی،
.85-16 ،95

ویلیامز ،فیلیپ .)5688( .فرهنگ توصیفی کودکان استثنایی :آموزشوپرورش،
روانشناسی ،توانبخشی و علوم وابسته .ترجمه به پژوه و همکاران.)5989( ،
تهران :بعثت.

هاردمن ،مایکل؛ جی .درو و آگن ،وینستون .)7117( .روانشناسی و آموزش کوکان
استثنایی «جامعه مدرسه و خانواده» .ترجمه حمید علیزاده ،کامران گنجی ،مجید
یوسفی لویه و فریبا یادگاری .)5988( ،تهران :دانژه.

همتی علمدارلو ،قربانعلی و شجاعی ،ستاره .)5969( .برنامه درسی برای دانشآموزان
با نیازهای ویژه .تهران :آوای نور.
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