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 چکیده
است. در ویژه  یادگیری اختاللهای اخیر در حوزه تکنولوژی کمکی یکی از رویکردهای مهم سال

ویژه و  یادگیری اختاللمرتبط با  های تخصصیند و کلیدواژهمنظاممروری  روش با پژوهش حاضر
اطالعات  2017تا  1995های بین سالایران و جهان  علمی اطالعاتی هایگاهیپادر  تکنولوژی کمکی

، شدهانتخابمقاله پژوهشی  52از بین  مورد واکاوی قرار گرفت.جهت دستیابی به هدف پژوهش  موردنظر
( برخوردار مورد 26از بیشترین فراوانی ) اختالل نوشتن در با کاربرد تکنولوژی کمکی مرتبطهای پژوهش

ه باز جن. بود مورد 12و در اختالل خواندن  17کاربرد تکنولوژی کمکی در اختالل ریاضیات  بود.
افزارهای آموزشی . نرمداشتند بیشترین فراوانی را درصد، 79با  آزمایشی هایشناختی، پژوهشروش

. بودیادگیری ویژه  اختالل بابرای افراد ( پرکاربردترین تکنولوژی کمکی 29)با فراوانی  شدهراحیط
بینی کلمه )با افزار پیش(، نرم6با فراوانی هر کدام ) تکنولوژی بازشناسی گفتار و افزار پردازشگر کلمهنرم

 و ابزارهای طراحی و سازماندهی ای امالءهکنندهفتار به متن، چکافزارهای متن به گفتار، گ(، نرم5فراوانی 
رتیب ( به ت1)با فراوانی  فرهنگ واژگانو  (2)با فراوانی  (، تکنولوژی مبتنی بر اینترنت3)هر کدام با فراوانی 

 یادگیری ویژه و مراکز استثنایی یا توانبخشی اختالل ایرایانهسایت ند. های بعدی قرار داشتدر اولویت
 هاسنجش انفرادی آزمودنیبه عالوه،  .بودندهای انجام شده در پژوهش یت کارآموزیپرکاربردترین موقع

و  ها(پژوهش درصد 14در ) مشارکت خانواده، ها(درصد پژوهش 44 در) قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی
 یعمدهنتایج مورد توجه قرار گرفته است.  (هادرصد پژوهش 54در ها )ای آزمودنیپشتیبانی مداوم بر
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غالب ند. ارا نشان داده یادگیری ویژه ی تکنولوژی کمکی در اختاللهای انجام شده اثربخشپژوهش
کنند. یادگیری ویژه حمایت می اختاللبا و تاثیر آن بر افراد تکنولوژی کمکی محور از های شواهدپژوهش

تکالیف شغلی ویژه در ارتقای  تواند به افراد دارای اختالل یادگیریمی استفاده و کاربرد تکنولوژی کمکی
 یف دشوار کمک کند.همراه تکمیل تکالهای کالسی بهو مشارکت در بحث و تحصیلی مستقل

 ایرشتهمیان پژوهشیادگیری ویژه،  تکنولوژی کمکی، اختالل :کلیدی گانواژ

 مقدمه
ا ر یادگیری درسی صورت مداوماست که به 1تحولیاختاللی عصب اختالل یادگیری ویژه

طرح جای مبه بندی جدیددر توصیف و طبقه (.2013 ،2)اسکانلوندهد می تحت تاثیر قرار
این  ،و بیان نوشتاری ریاضیات، های خواندنمانند اختالل ویژه هایحوزهکردن اختالل در 

عملکرد کلی  معرفی شده است و بر و معیار تشخیصی واحد کلی صورت طبقهاختالل به
در رویکرد جدید،  ،بر اینافزون  .کندمات آموزشی مناسب تمرکز میه خدتحصیلی و ارائ

حذف شده  پیشرفت تحصیلی -ی سنتی معیار تشخیصی ناهماهنگی بین بهره هوشیمولفه
از قبیل نمرات تحصیلی،  تحصیلی سوابقو  بر رشد شخصی، خانوادهجای آن است و به

پزشکی )انجمن روان کندمیو مشاهده معلمان تاکید  های تحصیلیپاسخ به مداخله
 (.2015 ،4پولین ؛ هاالهان، کافمن و2013 ،3آمریکا

 خواندن کلمه، دقت، نرخ خواندن، سیالی) خواندناختالل یادگیری ویژه شامل اختالل 
)هجی کردن صحیح، گرامر، رعایت نکات  درک مطلب خواندن(، اختالل نوشتن و

)فهم عدد،  ختالل ریاضیاتو ا و سازماندهی متن نوشتاری( دستوری، وضوح
و استدالل صحیح ریاضی(  محاسبههای ریاضی، صحت یا سیالی، واقعیت خاطرسپاریبه

های با بندی گروهویژه در طبقهاختالل یادگیری قرار گرفتن . (2014 ،5کرنی -)شولت است
 این اختالل آمیزگونه و متناقضماهیت معما ،صد شیوع باال در حوزه آموزش ویژهدر

در حوزه ی تجربهای مختلف نظری و آنان در مدارس فراگیر دیدگاه اغلبحضور همراه هب
و  ، کلمن)کرک، گاالگر به چالش کشیده استرا  این افراد آموزش و توانبخشی
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 ،اقتصادی-های اجتماعیهمراه تفاوتبهفردی های درونویژگی .(2015 ،1وآناستازی
کارگیری ابزارهای مناسب هواقعی زندگی و ب ضرورت آموزش مناسب و معنادار در محیط

 ،های اخیردر سال سازد.میالزامی بیش از موارد دیگر در این حوزه را فرایند یادگیری 
یکی از راهبردهای توانبخشی است که با رشد روزافزون تکنولوژی در  2تکنولوژی کمکی

 (.2015 د،احمقرار گرفته است ) و این گروه یرندگان استثناییاختیار یادگ
 ،سازگارانه تکنولوژی کمکی اصطالح کلی است که شامل ابزارهای کمکی

ها است و استفاده از آن یابیتوانبخشی و همچنین فرایندهای استفاده شده در انتخاب، مکان
های تحولی رد و تکمیل تکالیف و زندگی مستقل افراد دارای ناتوانیکه برای ارتقای عملک

معمول به تکنولوژی سازگاری یا  طورتکنولوژی کمکی به موزش ویژهدر آ رود.کار میبه
و  آگ، نیوتون)دل معروف است با نیازهای ویژهای کودکان تکنولوژی انطباق یافته با نیازه

ای ، قطعهموردتکنولوژی کمکی را هر  . قانون آموزش افراد دارای ناتوانی(2016 ،3پتروف
که برای افزایش،  یا سفارشی شدهتعدیل ی همگانیتولیدی تجار از تجهیزات یا سامانه

تعریف  ،گیرددارای ناتوانی مورد استفاده قرار می فرد یدنگهداری یا ارتقای قابلیت کارکر
 (.1998 ،5بول؛ تورن1998 ،4مل)یل کندمی

تصویب قانون کمک تکنولوژی محور برای با این گروه افراد، در راستای حمایت از 
به نقش تکنولوژی کمکی در بهبود ای ویژه توجه 1988در سال  تحولی توانیناافراد دارای 

های مرتبط با تکنولوژی، و ایجاد پروژهدر نتیجه این اقدام  آنان شد.ارکردی نیازهای ک
تحولی برای  ناتوانیدارای  آگاهی عمومی در استفاده از تکنولوژی کمکی توسط افراد

یافت. همچنین، متخصصان بر استفاده از افزایش به شدت  خودشانکیفیت زندگی بهبود 
 های زندگی از جملهتحولی در غالب حوزه ناتوانیتکنولوژی کمکی توسط افراد دارای 

، 6و بهرمن واالس، فلیپو، بارکوس) داشتندهای شغلی و اجتماعی تاکید محیطو  مدارس
1995.) 
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های ناتوانید دارای زندگی افرا ارتقای کیفیت منظوربهکاربست تکنولوژی کمکی 
( ناتوانی بخش طبیعی از 1) :این دیدگاه طبق کند.از اصول خاصی پیروی میتحولی 

های ناتوانی بایستی حق ود آدمی است و افراد دارای ویژگیتجارب زندگی موج
گری و انتخاب، ج( تعیین( زندگی مستقالنه، ب( لذت از خودالفبرخورداری از 

حرفه هدفمند و ه( لذت کافی از فرایندهای ادغام و  آمادگی براید(  مندی از آموزش،بهره
( 2) را داشته باشند؛ و آموزشی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیدر حوزه یکپارچه

نه در سراسر و نوآورا یت اقتصادی باصرفهعنوان فعالتکنولوژی کمکی از همان ابتدا به
آدمی از های رتقای اکثر فعالیتطراحی و اجرای آن برای ا جهان شناخته شده است.

غالب ( تکنولوژی کمکی نقش اصلی را در زندگی 3) اهمیت خاصی برخوردار است؛
میلیون  50، کارهای اداری، ارتباطی، آموزشی و زندگی بیش از شغلیهای افراد در زمینه

حی و یند طرادر فرا براین اساس، های تحولی در جامعه آمریکا دارد.افراد دارای ناتوانی
های دارای ناتوانی نیازهای افرادبایستی کاربرد آن در ارتباط با  اجرای تکنولوژی کمکی

در رشد ابزارهای تکنولوژی  ایمالحظههای قابلپیشرفت (4) نظر گرفته شوند؛ تحولی در
حاصل شده های زندگی روزانه انطباق ابزارهای موجود برای تسهیل فعالیت مثل کمکی
چنین ابزارها و  .شوندمند میاد دارای ناتوانی در تمام سنین از آن بهرهکه همه افراست 
های مرتبط به کاهش هزینهشود و میمنجر این گروه از افراد  ارتقای مشارکت ها بهانطباق

های ، استخدام، برنامه، توانبخشی، آموزش، تربیتهایی مثل مداخله بهنگامبا برنامه
. در این راستا، قانون افراد انجامدمیآنان  گی پناهگاهیندو ز زندگی مستقالنهتفریحی، 

تکنولوژی کمکی در برنامه آموزشی کاربست ناپذیر بودن ( اجتناب1997)دارای ناتوانی 
آموزان دارای ناتوانی با این شرایط خیلی از دانش .تصویب کرده استرا  فردی شده

مند های خود از آن بهرهتقای توانایییافته برای ارتوانند از تکنولوژی کمکی انطباقمی
برای طراحی برنامه آموزشی فردی شده های تیم ،مطابق با قوانین تصویب شده( 5)و  شوند

های آموزشی و )مثل دسترسی بهتر به برنامه فراهم ساختن نیازهای افراد دارای ناتوانی
که نبرای ای ،ن براین. افزوگرفتن تکنولوژی کمکی هستند نظر درملزم به  اهداف پیشرفت(

 موارداین  بایستی ،خوبی برآورده شودنی بهانیازهای اجتماعی و آموزشی افراد دارای ناتو
و اهداف  هاپایه ارزش آموزان بایستی برهای آموزشی دانشبرنامهالف(  :نیز لحاظ شود

آموزان مرتبط و ب( تکنولوژی کمکی و اهداف دانش ؛خانوادگی قرار داده شود
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 د( ؛صورت مشارکتی کار کنندآموز و متخصصان بهخانواده، دانش ج( ؛باشند پیوستهمهبه
جایگزین یا  در هنگام نیاز و بنا به ضرورته( تجهیزات  باشد؛ در جریانمداوم  پشتیبانی

آلپر و )حل شوند  ترسریعهرچه  وقوع آنو ی( مشکالت به محض  شوند تعدیل
 .(2006، 1رهارینیرینا

 دارایمزایا داشتن  باوجود ویژه، آموزشولوژی کمکی در حوزه تکن کاربرد
های این باورند که تکنولوژی ظرفیت بسیاری از متخصصان بر .هستنیز هایی محدودیت

(، 2000 ،2)ژانگ های افراد دارای ناتوانی تحولی داردباالیی برای تقویت توانایی
و نقایص موجود افراد  عمل کند تیهای شناخجایگزین عنوانبهتواند تکنولوژی کمکی می

و  (1994 ،3و اوکولو )کاوالیر، فرتی دارای ناتوانی تحولی را تا حدودی اصالح کند
عنوان یک پشتیبان برای تکمیل یک و به ر دسترسی به برنامه درسی کمک کندهمچنین د

در ( 1999 ،4اینمان -آندرسون) گیردتکلیف یا یادگیری مواد جدید مورد استفاده قرار 
تکنولوژی کمکی در  کاربسترسد که تعدادی موانع برای به نظر میمزایا،  کنار این

تاکید بر در این راستا، با وجود  د دارای ناتوانی تحولی وجود دارد.زندگی روزمره افرا
هایشان آن برای افراد دارای ناتوانی تحولی و خانواده به دسترسی، موجودتکنولوژی 

هزینه  .عمدتاً به دلیل منابع مالی محدود است که این شرایط نیستم برابر فراه صورتبه
برای دسترسی به وسایل یا تجهیزات و کمبود  گذاریسرمایهباالی تجهیزات و کمبود 

 تحولیوانی های افراد دارای ناتتکنولوژی کمکی برای خانواده دربارهاطالعات 
 تکنولوژی دربارهاز جمله معلمان کمبود دانش متخصصان (، 1998 ،5؛ وهمیر2000ژانگ،)
که به  فقدان پشتیبانی مداوم و مساله شایستگی یا واجد شرایط بودنو  (1996 ،6تودیس)

 وهمیر،) انجامدتحولی میی کمکی توسط افراد دارای ناتوانی استفاده پایین از تکنولوژ
این، حتی در  عالوه برشوند. از موانع اصلی کاربست تکنولوژی کمکی قلمداد می(، 1998

هایشان در مواردی که تکنولوژی کمکی برای افراد دارای ناتوانی تحولی و خانواده
عدم توجه به (. 1996تودیس،) اندهای خریداری شده اغلب رها شدهدسترس باشد، دستگاه
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انتخاب تکنولوژی (، 1997 ،1)پارتی هایشاننیازهای افراد دارای ناتوانی تحولی و خانواده
(، 2،1993)سچر ای افراد دارای ناتوانی تحولی توسط اعضای خانواده یا درمانگرکمکی بر

 )سچر، و قابلیت حمل نویسیبرنامهاندازی، عوامل طراحی پیچیده دستگاه در مورد راه
تکنولوژی غیرقابل (، 1996 )تودیس، ناکافی برای دستگاه یا وسایل گذاریسرمایه(، 1993

و  (1992 ،4)لود کمبود پشتیبانی فنی(، 1993 ،3و والکر؛ تودیس 1993 )سچر، اطمینان
از دالیل اصلی رها شدن ( 1996 )تودیس، طراحی تجهیزات با توجه منفی به افراد

 تکنولوژی کمکی هستند.
های ارتقای توانایی نیزو  دسترسقابل تواند برای یادگیری بهتر وتکنولوژی کمکی می

توانند در میورد استفاده قرار گیرد، این گروه از افراد راد دارای اختالل یادگیری ویژه ماف
راهبردهای آن  کهدرصورتیاز طریق تکنولوژی کمکی  دسترسی به اهداف آموزشی

ل آموزان دارای اختالدانش ،(5،2005)بلکهورست تر باشندخوبی تدوین شده باشد موفقبه
استفاده  تکنولوژی کمکی که از و ریاضیات نوشتنیادگیری ویژه با مشکالت خواندن، 

توانند عمل بهتر میشوند های کافی معلمان خود برخوردار میحمایتاز  وقتی ،کنندمی
گروه از  ایندهی تکالیف به تکنولوژی کمکی از طریق سازمان ،کنند، افزون براین

 و گنروز دهند )فاستیببهتر های خود را ها و مهارتکند تا تواناییآموزان کمک میدانش
 (.2009 ،7ورآرث؛ مک2005 ،6لیسترهالس

آموزان دارای هرکدام از دانش هایویژگیکه با توجه به  برنامه آموزشی فردی شده
استفاده از  ،شوداحی میجمله گروه اختالل یادگیری ویژه طرنیازهای آموزشی ویژه از 

ان نوشتاری این از جمله بی های خودیابی به اهداف برنامهتکنولوژی کمکی را برای دست
در حوزه اختالل ، در این راستا، (8،1994بهرمن) داندالزم میآموزان گروه از دانش

، 1امالء هایکنندهچک، 9کلمه گرپردازش قبیلاز  ایرایانههای یادگیری ویژه برنامه

                                                             
1. Parette 

2. Scherer 

3. Todis & Walker 

4. Lode 

5. Blachurst 

6. Fasting & Halaas Lyster 
7. MacArthur 

8. Behrmann 

9. word processing 
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آوانویسی و تجدیدنظر به این گروه از  برای 3بازشناسی گفتارتکنولوژی و  2بینی کلمهپیش
 (.2009 ور،آرثمک)کنند آموزان کمک میشدان

های تحولی از جمله اختالل یادگیری ویژه یکی ناتوانیها در افراد دارای ناتوانیجبران 
افراد دارای اختالل یادگیری ویژه مشکالتی کمکی است.  یهای اصلی تکنولوژاز ویژگی

مشکل در و  ضعیفهای حرکتی واسطه مهارتبه ند که این شرایطارنوشتن د از قبیل
تکنولوژی کمکی از طریق فراهم نمودن پردازشگر کلمه،  گرفتن وسایل نوشتاری است.

زمینه های نوشتاری و نمونه 5هاقالب ارائهو  و تهیه ، چک کننده گرامر امال4کارت کلمه
های جبران مانع افزون براین از طریق فرایند کند.موفقیت این گروه از کودکان را فراهم می

تحصیلی و  با حفظ انگیزه پیشرفتشکست تحصیلی افراد دارای اختالل یادگیری ویژه 
آموزان است که خود دانش در حالیاین  شود.میها سالمت روانی و تحصیلی آن حفظ

شده تکنولوژی کمکی رضایت خاطر  ارائهنیز از خدمات دارای اختالل یادگیری ویژه 
 (.2007 ،6ایونز و بلینخورن درافان،) دارند

، تکنولوژی 7افزار خودکار مبتنی بر متنافزارهای آموزشی طراحی شده، نرمنرم
 برای مشکالت 9افزارهای تفکر بصریو نرم 8متن -به  -افزار گفتاربازشناسی گفتار، نرم

های اسکنرهای کلمه، کتاب، تکنولوژی بازشناسی گفتار، گفتارافزار متن به و نرمنوشتن؛ 
ی طراحی شده افزارهای آموزشنرمو  10وسایل الکترونیکی سخنگو /افزارهارمنالکترونیکی، 

های علمی، ، ماشین حساب11هاماشین حساب چنینو هم ؛برای مشکالت خواندن
محیط مجازی و  گیری برونداد صدا،های اندازهو دستگاه 12های سخنگوساعت

های ای از تکنولوژیآموزش ریاضیات نمونهبرای  آموزشی طراحی شده هایافزارنرم

                                                                                                                                               
1. spelling checkers 

2. word prediction 

3. speech recognition technology 

4. word card 

5. templates 

6. Draffan, Evans & Blenkhorn 

7. text based automaticity software 

8. Speech-to-Text Software 

9. Visual Thinking Software’s 
10. Talking electronic devices or software’s 

11. calculator 

12. Talking Clocks 
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؛ 1،2016وینه) آیندحساب میکمکی برای افراد دارای اختالل یادگیری ویژه به
 (.2،2005پتی

توان بیان کرد که با علل انجام پژوهش حاضر می هایدر ارتباط با ضرورت یا توجیه
ت در قابلی و تاکید بر هاوجود تاکید قانونی بر کاربست تکنولوژی کمکی در حوزه ناتوانی

ند در ارتباط با م، بررسی جامع و مروری نظامکنندگاناستفادهدسترس بودن آن برای 
های یابی به فعالیتای دستبر یادگیری ویژه های انجام شده در حوزه اختاللپژوهش
و الزامات مندرج در قانون تکنولوژی  هاتوصیهبه محور و سنجش میزان عمل شواهد

در  مالحظهقابلهای انجام شده پژوهش با وجودزون بر این، اف. انجام نشده استکمکی 
نعمتی و برای نمونه؛ ) ی تحولیهاناتوانیکاربردهای تکنولوژی کمکی در حوزه  خصوص

 اختاللحوزه در  ند مروریمنظامپژوهشی هنوز اطالعات  در ایران( 1396پور،تقی
با رشد روزافزون تکنولوژی و عالوه، در حال حاضر به .انجام نشده است یادگیری ویژه

در  ایرشتهمیان پژوهشهای علمی مختلف ضرورت انجام ماهیت تجارب متفاوت رشته
 پژوهش حاضر در راستای پاسخ به خالء موجودیادگیری ویژه الزامی است.  حوزه اختالل

ود محور موجهای شواهدبا الهام از فعالیتمبتنی بر تکنولوژی کمکی  هایو معرفی مداخله
افراد این گروه از آموزش و توانبخشی در برای استفاده  ویژه یادگیری اختاللدر حوزه 

های علمی موجود در این حوزه لحاظ اهمیت کاربردی گزارش یافته بهگیرد. می انجام
خواهد  قرارکار دارند وسر یادگیری ویژه اختاللهای مورد استفاده کلیه افرادی که با گروه

بافت ایران یادگیری ویژه در  اختالل حاظ اهمیت نظری به متخصصان حوزهو به ل گرفت
برای پژوهش در ارتباط با بسط و یا تعدیل ضرورت یا عدم را های الزم شزمین انگیز

 .فراهم خواهد کردضرورت استفاده از تکنولوژی کمکی 

 روش
های افتهی 4پریسمااز طریق الگوی که است  3ندممروری نظام پژوهشپژوهش حاضر از نوع 

ویژه را مورد بررسی قرار  یادگیری لوژی کمکی و اختاللمتغیرهای تکنوپژوهشی مرتبط با 

                                                             
1. Wynne 
2. Petty 

3. systematic review study 

4. PRISMA 
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 (.2009 و همکاران، 1)لیبراتی است داده
 راهبردهای جستجو

 Assistive technology ،Instructional تخصصیهای کلیدواژه با استفاده از

Technology ،Learning Technology  ویژه و با  اختالل یادگیریحوزه در
، Learning Disability ،Specific Learning Disabilities کلیدواژهای جستجوی

Reading disorders or Dyslexia ،Dysgraphia or written expression ،

Dyscalculia  های اطالعاتی گاهیپادرPupmed ،Springer ،Scopus ،ProQuest ،

Elsevier ،Science direct ،Google Scholar ،Magiran اطالعات ها و یافته
شامل مشخص کردن نقش تکنولوژی جهت دستیابی به هدف پژوهش که  موردنظر

مورد واکاوی قرار  ،بود یادگیری ویژه اختاللکمکی، آموزشی و یا یادگیری در ارتباط با 
های وی پایگاهگرفت. برای شناسایی و پوشش بیشتر مقاالت منتشر شده بعد از جستج

( Hand Searching) یدستصورت اطالعاتی، تعدادی مجالت معتبر در این زمینه نیز به
 .شدجستجو 

مقاالت موجود در ارتباط با  شامل پژوهشمعیارهای ورود به  :معیارهای ورود و خروج
و  و یا موضوعات مرتبط با آن یادگیری ویژه حوزه اختاللکاربرد تکنولوژی کمکی در 

. معیارهای خروج نیز ندبه زبان فارسی و انگلیسی بود انتشاریافتهپژوهشی  -الت علمیمقا
مرتبط با کاربرد تکنولوژی کمکی  مقاالتو  هاو کنفرانس هاشده در همایش ارائهمقاالت 

تا  1995های مجموعه این موارد در بین سالکودکان استثنایی بودند. های سایر گروه در
 ی پژوهش شده بود.التین و فارس 2017

های موردنظر، با بعد از استخراج از پایگاه تمامی مقاالت: ارزیابی کیفیت مقاالت
های کمکی، ویژه و تکنولوژی یادگیری اختاللهای تخصصی حوزه استفاده کلیدواژه

روانشناسی و آموزش کودکان ) خودتوسط مولفان حاضر که هر دو متخصص رشته 
ارتقای کیفیت بیشتر  منظوربه وزشی(  مورد ارزیابی قرار گرفت.و تکنولوژی آم استثنایی

و انتخاب مقاالت اصلی، بار دیگر  پژوهشبعد از حذف مقاالت نامرتبط با اهداف مقاالت، 
 های موجود، فهرست منابع هر مقالهطمینان از شناسایی و بررسی مقالهبرای باال بردن ا

 مقاله 52از  یکطور جداگانه محتوای هر به رپژوهشگدو انتخاب شده نیز جستجو گردید. 

                                                             
1. Liberati 
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و پس  دندبررسی کرطور جداگانه هر مقاله را بهپژوهشگران یک از اند. هر را تحلیل کرده
محاسبه پایایی  در راستای .کردندفرم تحلیل محتوا وارد  دررا  مربوط به هر مقاله از آن داده

و  دشصورت تصادفی انتخاب به( االتمق درصد 15)مقاله  8 بین کدگذاران تعداد 1درونی
ها تعداد توافق . این فرمول شاملشداستفاده  (1982) 2زدیناکاز فرمول  آنمحاسبه  برای

 میزان. است 100و تقیسم نتیجه حاصله بر  هاها و عدم توافقمجموع تعداد توافقتقسیم بر 
 بدست آمد. 0/0 88.57و با میانگین  0/0 93.26 تا 0/0 84.07 از مقاالت پایایی درونی

ربست تکنولوژی کمکی در در ارتباط با کا موجودمقاله  312از : استخراج اطالعات
داشتند، در ن پژوهشبا اهداف ارتباطی ، بعد از حذف مقاالتی که یادگیری ویژه اختالل
 طور کامل و دقیق بررسی شدندگردید و به پژوهشکامالً مرتبط وارد  یمقاله 52نهایت 

 -مقاله در مجالت علمی 20مقاله انتخاب شده،  52(. از گیری، درخت تصمیم1 شکل)
( ایجاد شد تا 1 پیوست) فرم تحلیل محتواسپس، چاپ شده بود.  زبانفارسیپژوهشی 

 سال(/ گان) نویسندهطبقات  ای از هر مقاله فراهم گردد. این فرم تحلیل شامل:خالصه
 نوع، کمکی تکنولوژی نوع، هاآزمودنی تعداد ،تحصیلی پایه ها،انتشار، سن آزمودنی

، کمکی تکنولوژی شده انفرادی سنجش ،کارآموزی موقعیت، پژوهش طرح ،اختالل
در  هایافتهمجموعه . در ادامه، بودمطالعات  نتایجو  مداوم پشتیبانی، خانواده مشارکت

استفاده  Excel 2013افزار خالصه و تحلیل شدند. برای رسم نمودارها، از نرم 1 پیوست
 شد.

                                                             
1. interrater reliability 

2. Kazdin 
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 گیری()درخت تصمیم فرایند بررسی و انتخاب مقاالت .1شکل 

 نتایج
تعداد و نوع ، هاهای آزمودنیویژگی ارتباط باهای انجام شده در نتایج تحلیل در این بخش

کار به پژوهش طرحاد و نوع تعدیادگیری ویژه،  کار رفته در اختاللتکنولوژی کمکی به
اثربخشی کاربرد تکنولوژی کمکی، موقعیت کارآموزی، سنجش انفرادی شده  یجنتا، رفته

 آورده شده است.و پشتیبانی مداوم  قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی، مشارکت خانواده
تعداد  اساس برها به تحلیل داده قسمت: در این هاهای آزمودنیویژگی -الف
 شود:اخته میو نوع اختالل پرد ها، سن و پایه تحصیلیآزمودنی

درصد( دارای  36) آزمودنی 557مقاله در این پژوهش،  52ها: از تعداد آزمودنی -
 27) آزمودنی 427و  درصد( دارای اختالل خواندن 30) آزمودنی 460اختالل نوشتن، 

 آزمودنی 106درصد( شامل  5.76) پژوهشباشند. سه درصد( دارای اختالل ریاضیات می
درصد( تنها یک  1.92) پژوهش 1اختالل خواندن و نوشتن هستند. درصد( با هر دوی  7)

 7.69) پژوهش 4آزمودنی،  5تا  2درصد( شامل  15.38) پژوهش 8آزمودنی داشت، 
 17آزمودنی،  20تا  11درصد( شامل  15.38) پژوهش 8آزمودنی،  10تا  6درصد( شامل 

تا  31درصد( شامل  13.41) پژوهش 7آزمودنی،  30تا  21درصد( شامل  32.69) پژوهش
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 11.53) پژوهش 6و  آزمودنی 60تا  51درصد( شامل  1.92) پژوهش 1آزمودنی،  40
تا  41که شامل  پژوهشیآزمودنی را داشت. عالوه براین،  60یا بیش از  60درصد( شامل 

درصد( گزارشی از تعداد آزمودنی  1.92) پژوهش 1و  آزمودنی باشد، وجود نداشت 50
 ست.ارائه نکرده ا

درصد( شامل  86.53) پژوهش 45ها: سطح پایه تحصیلی و سن آزمودنی -
تا  13های در سن درصد( شامل آزمودنی 34) پژوهش 18، 12تا  5های از سن آزمودنی

 1.92) پژوهش 1و  21تا  16های در سن درصد( شامل آزمودنی 13.46) پژوهش 7، 15
تا  2های شامل آزمودنی پژوهشیباشد. یبیشتر م - 22های در سن درصد( شامل آزمودنی

شامل  پژوهشاست، زیرا چندین  100ساله وجود ندارد. مجموع این درصدها بیش از  4
 پژوهش 34. گردید بندیطبقههایی بود که سن آنها در بیش از یک طیف سنی آزمودنی

( رصدد 13) پژوهش 7(، 6-1پایه ) ابتداییهای مدرسه درصد( شامل فقط آزمودنی 65)
درصد( شامل  2) پژوهش 1و  (9-7پایه ) متوسطههای دوره اول شامل آزمودنی

های ابتدایی و درصد( شامل آزمودنی 8) پژوهش 4باشد. های آموزش عالی میآزمودنی
های دوره اول و دوم درصد( شامل آزمودنی 8) پژوهش 4(، 9-1) متوسطهدوره اول 

( هستند. 12-1) مقطعهای هر سه مل آزمودنیشادرصد(  4) پژوهش 2و  (12-7) متوسطه
 باشد، وجود نداشت. دبستانیپیشهای که شامل آزمودنی پژوهشی

 17و  های با اختالل نوشتندرصد( شامل آزمودنی 50) پژوهش 26نوع اختالل:  -
 23.07) پژوهش 12و  های با اختالل ریاضیاتدرصد( شامل آزمودنی 32.69) پژوهش

این درصدها  مجموع. (1نمودار ) باشدهای با اختالل خواندن میدنی( شامل آزمودرصد
هر دوی اختالل خواندن ) اختاللبیش از یک نوع  پژوهشاست، زیرا چندین  100بیش از 

 بود.داده و نوشتن( را مورد بررسی قرار 
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 هر یک از انواع اختالل یادگیری ویژه های کاربرد تکنولوژی کمکی برایتعداد پژوهش .1نمودار 

افزارهای آموزشی طراحی ، نرم2نمودار  بر اساسنوع و تعداد تکنولوژی کمکی:  -ب
درصد( پرکاربردترین تکنولوژی کمکی جهت استفاده برای افراد  47) 29شده با فراوانی 

درصد(،  10) 6نی افزار پردازشگر کلمه با فراواباشد. نرمیادگیری ویژه می دارای اختالل
 8) 5کلمه با فراوانی  بینیپیش افزارنرمدرصد(،  10)6تکنولوژی بازشناسی گفتار با فراوانی 

و ابزارهای طراحی  های امالءکنندهافزارهای متن به گفتار، گفتار به متن، چکدرصد(، نرم
 3) 2ا فراوانی درصد(، تکنولوژی مبتنی بر اینترنت ب 5)3و سازماندهی هر کدام با فراوانی 

 های بعدی قرار دارند.درصد( به ترتیب در اولویت 2)1و دیکشنری با فراوانی  درصد(
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 های کمکینوع و تعداد تکنولوژی .2نمودار 

درصد(  79با ) آزمایشی هایپژوهش، 3نمودار  بر اساسهای پژوهش: طرح -ج
پژوهش از طرح آزمایشی  41و در  های انجام شده دارندوهشبیشترین فراوانی را در بین پژ

ها( نیز از نوع پژوهش تک درصد پژوهش 21) پژوهش 11 تعداداستفاده شده است. 
 .استآزمودنی 
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 کار رفتهبه نوع و تعداد طرح پژوهش .3نمودار 

، 4نتایج نمودار  بر اساسژه: یادگیری وی اثربخشی تکنولوژی کمکی در اختالل -د
یادگیری ویژه مثبت  توان گفت که اثربخشی تکنولوژی کمکی در انواع اختاللمی
ها، اثربخشی تکنولوژی کمکی (. فقط در تعداد معدودی از پژوهش45باشد )با فراوانی می
 ( بدست آمده است.6( یا برابر )با فراوانی 4صورت منفی )با فراوانی به
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یادگیری  های انجام شده در ارتباط با اثربخشی تکنولوژی کمکی در اختاللنتایج پژوهش .4نمودار 

 ویژه

پرکاربردترین موقعیت کارآموزی است که در  ایرایانهسایت موقعیت کارآموزی:  -ه
تثنایی یا درصد( مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن، مراکز اس 34پژوهش ) 18

در مدارس ) مجزادرصد(، کالس  33پژوهش ) 17یادگیری ویژه در  توانبخشی اختالل
و مراکز  درصد( 4پژوهش ) 2درصد(، آموزش فراگیر در  21پژوهش ) 11عادی( در 

درصد( مورد استفاده  4پژوهش ) 2های درمانی( در و کالس از قبیل؛ اتاق ارزیابی) فعالیت
 اند.درصد( نیز موقعیت کارآموزی را گزارش نکرده 4وهش )قرار گرفته است. دو پژ
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ها در زمینه بهبود اختالل یادگیری ویژه از طریق تکنولوژی موقعیت کارآموزی آزمودنی .5نمودار 
 کمکی

درصد(،  56پژوهش ) 29سنجش انفرادی شده قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی:  -و
ها قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی نداشتند یا گزارش ی شده آزمودنیسنجش انفراد

ها یا سنجش مداوم و درصد( سنجش انفرادی آزمودنی 44پژوهش ) 23اند. تنها نداده
 اند.ها را استفاده کردهتطبیق تکنولوژی کمکی با نیازهای انفرادی آزمودنی منظوربهاصالح 

درصد( وجود نداشته یا  85) پژوهش 44در  مشارکت خانواده: مشارکت خانواده -ز
اند. درصد( مشارکت خانواده را گزارش داده 15پژوهش ) 8گزارش نشده است، فقط در 

ها مورد توجه بودند، شامل کمک والدین به فرزندان هایی که در مشارکت خانوادهفعالیت
میزان  پاسخ والدین به مصاحبه در خصوص سنجشدر استفاده از تکنولوژی کمکی، 

در هنگام استفاده از تکنولوژی توسط پژوهشگر و همکاری آنان با معلم و  اختالل نوشتن
های آموزش داده شده نظارت والدین بر نحوه انجام تکالیف مربوط به مهارت فرزندانشان،

و مشاهده یا ضبط رفتارهای  از طریق تکنولوژی کمکی توسط فرزندانشان در خانه
 .باشندها میآزمودنی
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پژوهش  28هایشان در ها و خانوادهپشتیبانی مداوم: پشتیبانی مداوم برای آزمودنی -ح
 درصد( گزارش نشده است. 46پژوهش ) 24و در  درصد( گزارش شده است 54)

 گیریو نتیجه بحث
یادگیری ویژه بود.  تعیین نقش تکنولوژی کمکی در حوزه اختالل هدف پژوهش حاضر

 کمکی در حوزه اختالل ی بررسی شده از اثربخشی تکنولوژیهای پژوهشنتایج عمده
های کنند. باال بودن سطح اثربخشی تکنولوژی کمکی یافتهیادگیری ویژه حکایت می

دهد که این شرایط لزوم استفاده از محور سوق میهای شواهدحاضر را به سمت فعالیت
بر اساس سازد. ضروری میتکنولوژی کمکی در حوزه آموزش و توانبخشی این افراد را 

در ادامه مورد بحث قرار  توجهقابلی هایافتهند، منتایج بدست آمده از پژوهش مروری نظام
 .گیردمی

های انجام گرفته کاربست دهد که پژوهشند حاضر نشان میمپژوهش مروری نظام
سالگی و  12ا ت 5یادگیری ویژه بیشتر در دامنه سنی  تکنولوژی کمکی در ارتباط با اختالل

پایه تحصیلی ابتدایی تمرکز دارد. از آنجا که اختالل یادگیری ویژه اختالل مربوط به 
فرایندهای تحصیلی است و با ورود به مدرسه این اختالل خود را در برابر تقاضاهای 

های تجربی و نظری است. در بحث دهد، وجود این آمار همسو با واقعیتتحصیلی نشان می
تالل یادگیری ویژه همواره بحث مداخالت بهنگام مورد تایید است. سن مداخالت اخ

ورود به مدرسه برای این اختالل بهترین شرایط توانبخشی از طریق تکنولوژی کمکی 
یادگیری ویژه  است. شواهدی از وجود مداخالت تکنولوژی کمکی در ارتباط با اختالل

این باشد که افراد خیلی کم  واسطهبهاند تووجود ندارد. این شرایط می دبستانپیشسنین 
ابزاری که آنها را در اکتساب  عنوانبهتکنولوژی کمکی  کنندهدریافتسن و سال 

کاربردی تکنولوژیکی  هایبرنامهمرتبط با نوع اختالل پشتیبانی کند، نیستند.  هایمهارت
ود که نه به لحاظ شکار برده میهای انفرادی بهکوچک یا فعالیت هایگروهعمدتاً در 

باشد. یکی از های کالس سازگار میهای آنان است و نه با فعالیترشدی مناسب ویژگی
ی مناسب رشد افزارهانرمفقدان  دربارهدالیل احتمالی برای این یافته، نگرانی معلمان 

همچنین، فراوانی استفاده  (.1،2001قکودکان و سطح توانایی کودکان مختلف است )جود

                                                             
1. Judge 
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و فقط  سال بسیار نادر 22ولوژی کمکی برای اختالل یادگیری ویژه برای سنین باالی از تکن
تواند باشد که افراد دارای نارسایی تحولی از یک مورد است. این شرایط به این دلیل می

فراهم سازند، اطالعی  توانندمیفراهم کنندگان خدمات پس از مدرسه و خدماتی که آنان 
و خدمات مناسب که بتواند نیازهای  هاسازمانن افراد قادر به شناسایی ندارند. بنابراین، ای

 (.2،2002؛ ایزو و المب1،2002خاص آنان را برآورده سازد، نیستند )شارپ
های کارکردی استفاده از تکنولوژی کمکی با هدف افزایش، نگهداری یا بهبود قابلیت

زان دارای اختالل یادگیری ویژه آموگیرد، دانشافراد ناتوان مورد استفاده قرار می
های های آموزشی ویژه را دریافت نکنند، به لحاظ ویژگیپشتیبانی کهدرصورتی

شان ، اعتماد به نفس، خودپنداره تحصیلیشدهآموختهشناختی از جمله درماندگی روان
ز (. در این راستا، استفاده ا2015و پولین، هاالهان، کافمن) گیرندتحت تاثیر قرار می

فناوری در آموزش ویژه با توجه به تاثیر مثبت آن در زمینه افزایش اعتماد به نفس، استقالل 
و خودپنداره کودکان دارای نیازهای ویژه مورد تایید قرار گرفته است و به این دلیل که 

و آموزش فراگیر کودکان دارای نیازهای ویژه از  سازییکپارچه، سازیعادیاین عمل به 
قدرت (. 3،2013شورای ملی آموزش ویژه) شودل یادگیری ویژه منجر میجمله اختال

دسترسی دانش آموزان با نیازهای آموزش  سازیفراهمتکنولوژی آموزشی و کمکی باعث 
های آموزشی و تجربیات زندگی شده و ارتباط با دانش و مردم را برای آنان ویژه به فرصت

دگی و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان با نیازهای و همچنین باعث بهبود زن نمایدتسهیل می
( 1998) 4لوئیس .(1394ترجمه زارعی زوارکی و والیتی،) شودآموزشی ویژه می

تواند عملکرد افراد دارای ناتوانی را از عنوان تکنولوژی که میتکنولوژی کمکی را به
ا جبرانی ارتقاء یا فراهم نمودن نوعی اقدامات جایگزین ی 6توانایی افراد 5طریق تکمیل

کند و ضرورت طراحی و اجرای تکنولوژی بخشد و بر ناتوانی تاثیر بگذارد، توصیف می
دهد. کاربست تکنولوژی کمکی در آموزش کمکی را در این حوزه مورد تاکید قرار می

                                                             
1. Sharpe 

2. Izzo and Lamb 

3. NCSE 
4. Lewis 

5. augmenting 

6. individual’s strengths 
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و ریاضیات آنان را بهبود  افراد دارای اختالل یادگیری ویژه؛ توانایی خواندن، نوشتن
 بخشد.می

یادگیری ویژه در نائل شدن  آموزان دارای اختاللتواند به دانشکمکی می نولوژیتک
به بازده یادگیری مورد انتظار کمک کند. این شرایط از طریق عینی سازی مفاهیم انتزاعی 

صورت تصاویر و موارد شبیه سازی شده در مقدور است، ارائه مطالب انتزاعی به
یافته مطالب این امکان را برای نزدیک شدن منظم و سازمانو ارائه  ی آموزشیافزارهانرم

تکنولوژی عالوه، کند. بهفاصله یادگیری افراد دارای ناتوانی و افراد عادی فراهم می
و نمایش  های جلب و حفظ توجه مانند ارائه تصاویرکمکی از طریق فراهم ساختن راهبرد

و یادگیری افراد کمک کرده و فرایندهای انگیزش  سازیغنینوشتاری به همراه گفتار به 
 (.2014؛ د کاسترو و همکاران،2016پارک و همکاران،) کندشناختی آنها را تسهیل می

های آموزشی و ارائه فعالیت آموزشی افزارنرمدرگیر کردن چندین حس یادگیری در 
و انجام  هددای توانایی خواندن آنان را افزایش میدر قالب بازی و در محیط چندرسانه

سازد، یادگیرندگان دارای اختالل تکالیف مربوط به خواندن را برای آنان جذاب می
کار گیرند و با استفاده از تجارب ها بهتوانند دانش قبلی خود را در بازیخواندن می

در دنیای مجازی به آموختن و اصالح یادگیری خود بپردازند. در این  شدهکسبیادگیری 
ای بر بهبود عملکرد های چندرسانههای پژوهشی متعدد از موثر بودن آموزشراستا، یافته

؛ 2017،و دلیسه پارک، تاکاهاشی؛ 2003،و همکاران جیمنز) کندخواندن افراد حمایت می
 (.1395،و طاهر حسین خانزاده، لطیف زنجانی

ش آموزشی در کاه افزارنرمدر گروه اختالل یادگیری ویژه با مشکالت خواندن، 
و افزایش توانایی تمیز کلمات از هم  و حذف( جاییتردید، جاب -غلط) خواندنخطای 

موثر است، درگیر ساختن حافظه شنیداری یادگیرندگان به تقویت تفکیک بهتر کلمات 
تواند عملکرد افرادی که چنین تکرار دروس به شیوه جذاب میو هم کندکمک می

افزارهای (. نرم1395دهقانی و همکاران،) بخشدبود توانایی تفکیک کلمات را ندارند را به
هایی از قبیل بازخورد فوری، تقویت مثبت، تکرار و تمرین، آموزشی به دلیل ویژگی

ذهنی و  هایفضایی و کالمی، اجتناب از قضاوت -تکالیف متمرکز بر حافظه دیداری
و انگیزش گیرانه، تسهیل فرایند انفرادی کردن آموزش، افزایش دامنه توجه سو

تواند در آموزش خواندن موثر واقع گردد. و ارائه مطالب در نظم مناسب می یادگیرندگان
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و فراخنای  مدتکوتاهعالوه، ترکیب متن و تصاویر دیداری به بهبود عملکرد حافظه به
و  پارک، تاکاهاشی)انجامد توجه، رشد یادگیری، یادداری و یادآوری لغات می

 .(1395،و طاهر نزاده، لطیف زنجانیحسین خا؛ 2017،دلیسه
تواند به این افراد یادگیری ویژه با مشکالت نوشتن، تکنولوژی کمکی می در اختالل

در موقع نوشتن از طریق تدارک بازخورد فوری جهت اصالح عملکرد خود، جداسازی 
و پیشنهادهای اصالحی موقع غلط نوشتن،  و ادغام آنها با همدیگر واج و کلمه

های های مجزا و یا واجهای مختلف برای واجحروف، استفاده از رنگ نماییهبرجست
درگیر ساختن یادگیرندگان در تکلیف های متفاوت کمک کند. همسان به همراه فونت

و تدارک تصویر  نوشتن و دریافت بازخورد فوری، فراهم آوردن تجارب واقعی و عینی
دهد و موجبات تثبیت مطالب ارائه شده معنا می ای بهمسنجم ذهنی از طریق منابع چندرسانه

های انجام در این راستا، نتایج پژوهشآورند. صحیح یادگیری نوشتن لغات را فراهم می
و  استفاده از تکنولوژی کمکی دقت، صحت و سرعت نوشتندهند که شده نشان می

؛ برنینگر و 1،2014و گان کولم، نیشنمک) دهدنوشتن را افزایش می ساختار و سازماندهی
 (.2،2009؛ اونزوتا2015همکاران،

در ارتباط با افراد دارای اختالل یادگیری ویژه با مشکالت ریاضی، چنانچه 
و  افزارهای آموزشی متناسب با رشد شناختی این گروه از یادگیرندگان طراحی شوندنرم

بازخورد را برای کنند و امکان کنترل و  سازیشبیههای اصلی حساب و شمارش را واقعیت
توانند فهم یادگیرندگان دارای مشکالت ریاضی را تسهیل یادگیرندگان فراهم سازند، می

(. افراد دارای 2013استولتز، ؛2012سو و بریانت، ؛2006و زیدنی، سازد )هاسلبرینگ، لوت
بینند و اختالل یادگیری ویژه با مشکالت ریاضی در پیوند دادن آنچه از طریق چشم می

 -رو هستند، لذا کاربرد اصل پیوستگی دیداریشنوند با مشکل روبطریق گوش میه از آنچ
تواند اثربخشی آموزش را ارتقاء دهد، در راستای ی آموزشی میافزارهانرمشنیداری در 

های خاص این گروه از کودکان از لحاظ بینایی و بقای توجه؛ ارائه اعداد رعایت ویژگی
 زنچشمکاعداد یا عالئم  سازیبرجستههای ، استفاده از روشچاپی بزرگ هایاندازهدر 

و استفاده از  جلب توجه بیننده منظوربهو متمایز ساختن رنگ زمینه و عناصر موجود در آن 

                                                             
1. McCollum, Nation, & Gunn 

2. Unzueta 
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و  کمک کند )یاوری، یاریاری افزارنرمتواند به اثربخشی و جذاب و عینی می تصاویر ساده
 (.1385رستگارپور،

دیگر از متغیرهای مهم در حوزه اختالل یادگیری ویژه و  مشارکت خانواده یکی
رغم اهمیت مشارکت خانواده، میزان درگیری آنها کاربست تکنولوژی کمکی است. علی

صرفاً در  کهطوریبهنیست،  مالحظهقابلدر این ارتباط طبق نتایج پژوهش حاضر بسیار 
تواند به دلیل این شرایط میهشت پژوهش مشارکت خانواده مورد توجه قرار گرفته است. 

عدم آگاهی والدین از اهمیت کاربست تکنولوژی کمکی، عدم آشنایی با نحوه استفاده از 
های مناسب از سوی مدرسه و نظام آموزشی و فقدان یا ضعف آموزش تکنولوژی کمکی

و  ؛ آلپر، مول1،2001و گتزل آلن -دافور، تود) باشدبرای مشارکت بیشتر والدین 
 (.2،2004ینسوینکس

افراد دارای  ویژهبههای تحولی دامنه تنوع و نیازهای مختلف در بین افراد دارای ناتوانی
و فرهنگی  های شناختی، شخصیتی، خانوادگییادگیری ویژه با توجه به ویژگی اختالل

آموزشی تکنولوژی  هایبرنامهها، ضرورت طراحی متفاوت است. وجود این ویژگی
سازد. این نیازسنجی فردی در کنار آن سنجش انفرادی را الزامی می کمکی فردی شده و

 موردنظررسیدن به اهداف  منظوربههمواره برای تعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 
درصد(  44پژوهش ) 23گیرد. نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فقط انجام می

تطبیق تکنولوژی کمکی با  منظوربهح ها یا سنجش مداوم و اصالسنجش انفرادی آزمودنی
اند. فقدان سنجش انفرادی تکنولوژی کمکی ها را استفاده کردهنیازهای انفرادی آزمودنی

های تجهیزات تکنولوژی ممکن است به عدم هماهنگی نیازهای یادگیرندگان و ویژگی
لوژیکی توسط و در نتیجه مانع اصلی برای استفاده عمومی از وسایل تکنو کمکی بیانجامد

 (.1998وهمیر،) گرددیادگیری ویژه  افراد دارای اختالل
ها شامل موقعیت کارآموزی در نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پژوهش

هایی که و کالس مجزا بود. پژوهش مدارس، مراکز استثنایی ایرایانههای سایت
ن یافته همسو با این یافته کارآموزی در خانه و جامعه را فراهم کنند، وجود نداشت. ای

( است که اکثر یادگیرندگان بزرگسال گزارش دادند که از تکنولوژی 2002) شارپ

                                                             
1. Defur, Todd-Allen, and Getzel 

2. Alper, Mull, & Soenksen 
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درصد آنان گزارش دادند که آنان  3فقط  کهدرحالیاند، کمکی در مدرسه استفاده کرده
 اند.برای اولین بار از تکنولوژی کمکی در محیط خانه و جامعه استفاده کرده

یادگیری ویژه ضرورت پشتیبانی مداوم را  اختالل 1طول عمری بودنهای ویژگی
های انجام شده پشتیبانی مداوم کند. طبق نتایج این پژوهش، در اکثر پژوهشایجاب می

هایشان مورد توجه قرار گرفته است. خدمات تکنولوژی و ها و خانوادهبرای آزمودنی
هایشان در دسترس باشد دگیری ویژه و خانوادهیا پشتیبانی مناسب برای افراد دارای اختالل

این  آموزشی را نادیده نگیرند. هایبرنامهتا اینکه افراد دارای اختالل یادگیری ویژه مزایای 
های ذهنی و های تحولی از جمله گروه نارساییهای نارساییشرایط برای سایر گروه

فعالی ل نارسایی توجه/بیش( و گروه اختال1395ماراالنی، -پورنعمتی و مهدی) تحولی
 شود.پیشنهاد مینیز  ( 1396)نعمتی و علیزاده،

محور از تکنولوژی کمکی و تاثیر آن بر روی افراد دارای های شواهدغالب پژوهش
تواند به می استفاده و کاربرد تکنولوژی کمکی کنند.اختالل یادگیری ویژه حمایت می

و مشارکت  ارتقای تکالیف شغلی و تحصیلی مستقلیادگیری ویژه در  افراد دارای اختالل
های انجام شده پژوهشهمراه تکمیل تکلیف دشوار کمک کند. های کالسی بهدر بحث

ای برای بهبود ی آموزشی چندرسانهافزارهانرمدر ایران نشانگر آن است که صرفاَ از  مرتبط
های تکنولوژی ر برنامهطراحی سای بنابراین یادگیری ویژه استفاده شده است؛ لاختال

یادگیری ویژه و ارزیابی اثربخشی آن بر روی این گروه از افراد  اختالل کمکی در حوزه
از گردد که یادگیری ویژه پیشنهاد می به متخصصان حوزه اختالل ضروری است.

های کمکی متناسب با نوع اختالل یادگیری ویژه برای تسهیل عملکرد تکنولوژی
 توانند:ستفاده کنند. در این راستا مییادگیرندگان ا

کلمه، پردازشگر کلمه، کارت کلمه، چک کننده گرامر امال،  بینیپیشی افزارهانرماز 
افزار افزار خودکار مبتنی بر متن، تکنولوژی بازشناسی گفتار، نرمها، نرمقالب ارائهتهیه و 

 کنند.نوشتن استفاده افزارهای تفکر بصری برای مشکالت و نرم متن -به  -گفتار
گفتار، تکنولوژی بازشناسی گفتار، اسکنرهای کلمه، -به-افزارهای متناز نرم

وسایل الکترونیکی سخنگو برای مشکالت خواندن  /افزارهانرمو  های الکترونیکیکتاب
 بهره گیرند.

                                                             
1. Life span problems 
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و  های سخنگوهای علمی، ساعتها، ماشین حسابچنین، از ماشین حسابهم
 مندبهرهو محیط مجازی برای آموزش ریاضیات  برونداد صدا گیریاندازههای دستگاه
 شوند.

مشارکت خانواده در کاربست تکنولوژی کمکی، سنجش انفرادی شده قبل از انتخاب 
و پشتیبانی مداوم در راستای کیفیت و اثربخشی استفاده از تکنولوژی  تکنولوژی کمکی

 د توجه قرار گیرد.یادگیری ویژه مور کمکی در حوزه اختالل
های صورت طرحها در ایران بهشود که کاربرد این تکنولوژی، توصیه میطورکلیبه

 یادگیری ویژه اجرا شود. های اختاللآزمایشی بر روی گروه

 منابع
(. فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی 2007) یسانی، هیلد، اسپاروهاک، آ

 (. تهران: آوای نور.1394و الهه والیتی، زوارکی ترجمه اسماعیل زارعی) ویژه
ای بر (. اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه1396) خ.و مومنی،  یزدانبخش، ک ؛آبباریکی، ا

؛ فصلنامه افراد استثناییکاهش ناتوانی شناختی در دانش آموزان با اختالل یادگیری. 
7(26 :)127-157. 

بک بر ان افزارنرم(. اثربخشی آموزش 1394) م.، و کافی حسین خانزاده، ع ؛آقاجانی، ن
 .21-7(: 3)4؛ های یادگیریمجله ناتوانیبهبود حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان. 

آموزشی حل مسئله یار بر تقویت حل  افزارنرم(. اثربخشی 1394) ل.و فالح،  باعزت، ف
فصلنامه تحول ی. مسئله دانش آموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری ریاض

 .69-59(: 1)2؛ روانشناختی کودک
ای آموزشی حساب آموز و (. تولید چندرسانه1393) س.و موسوی پور،  پوراحمدعلی، ا

اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تفریق و تقسیم دانش آموزان دختر با 
 .37-25(: 3)3 های یادگیری؛مجله ناتوانیناتوانی یادگیری ریاضی. 

یار (. تاثیر توانبخشی شناختی رایانه1395) م.و طاهر،  خانزاده، ع، لطیف زنجانی، م حسین
های اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان مبتال به نارساخوانی. بر بهبود کنش
 .44-24(: 2)2؛ پژوهشی عصب روانشناسی -فصلنامه علمی
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بخشی روش آموزش (. اثر1395) ش.، علیپور کتیگری، خالق خواه، ع، داوودی، ح
مستقیم، روش آموزش به کمک رایانه و روش یادگیری تا حد تسلط بر کاهش 

-83(: 2)6؛ های یادگیریمجله ناتوانیهای دانش آموزان با اختالل ریاضی. مشکل
99. 

(. 1395) محمدرضاو صمصام شریعت،  دهقانی، یوسف، صادقی، لیال، عابدی، احمد
ا بر تمیز و حافظه شنیداری کودکان دارای مشکل ی توکافزارنرماثربخشی برنامه 

 .256-250(: 2)14؛ مجله تحقیقات علوم رفتارییادگیری. 
آموزش حافظه کاری بر کارکردهای  افزارنرم(. اثربخشی 1395) ف.و امینی،  زارع، ح

؛ های یادگیریمجله ناتوانیتوجه دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی. 
6(1 :)60-79. 

(. طراحی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی 1395) ا.ارعی زوارکی، ز
؛ آموزشی هاینظاممجله پژوهش در آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران. 

 .188 -161: 35شماره 
یار حافظه کاری بر اضطراب ریاضی، (. اثربخشی مداخله رایانه1394) ا.و رضایی،  زلفی، و

نشریه و عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی.  حافظه کاری
 .86-75(: 30)3؛ پژوهشی آموزش و ارزشیابی -علمی

 سو سلطانی کوهبنانی،  سلطانی کوهبنانی، س، علیزاده، ح، هاشمی، ژ، صرامی، غ
یار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی دانش (. اثربخشی برنامه رایانه1392)

 .218-208(: 3)11؛ مجله تحقیقات علوم رفتاریوزان با اختالل ریاضی. آم
ای شناختی بر عملکرد حافظه (. اثربخشی برنامه تمرین رایانه1393) ر.و رستمی،  شریفی، ع

؛ های یادگیریمجله ناتوانیفضایی دانش آموزان با مشکالت ریاضی.  -فعال دیداری
3(4 :)6-24. 

(. طراحی بسته آموزشی 1393) ا.و رحیمیان بوگر،  ف عبداللهی، س، کیان ارثی،
های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش ای با تاکید بر مهارتچندرسانه

 .54-38(: 3)3؛ های یادگیریمجله ناتوانیعالئم اختالل دیکته. 
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بخشی ای آموزشی دیکته یار و اثر(. تولید چندرسانه1393) س.و موسوی پور،  عظیمی، ا
آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم با ناتوانی یادگیری امالی شهر اراک. 

 .88-73(: 1)4؛ های یادگیریمجله ناتوانی
آموزشی دیکته در رفع اختالل  افزارنرم(. بررسی تاثیر 1394) آ.و محققی،  عمادی، ر

ه مطالعات مجلدیکته نویسی دانش آموزان در مراکز درمان اختالل یادگیری. 
 .159-152(: 11)5؛ ناتوانی

(. اثربخشی برنامه مبتنی بر 1394) ع.و غنایی چمن آباد،  کالنی، س، اصغری نکاح، م
بر دقت خواندن و درک مطلب دانش  شناختیزبانی با رویکرد افزارنرمهای بازی

 .84-66(: 4)4؛ های یادگیریمجله ناتوانیآموزان با اختالل خواندن. 
های ریاضی در محیط (. تاثیر آموزش مهارت1396) ا.و احمدی،  ، خزائی، آمرادی، ر

ای آموزشی بر خودپنداره و یادگیری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری چندرسانه
 .152-126(: 4)6؛ های یادگیریمجله ناتوانیریاضی. 

تحصیلی  ای بر انگیزشهای آموزشی رایانه(. تاثیر بازی1394) حو ملکی، مرادی، ر 
؛ فصلنامه افراد استثناییمفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی. 

5(18 :)27-44. 
(. مقایسه اثربخشی روش آموزش مستقیم 1393) ف.و کیان ارثی،  مع، رضایی، مرادی، ش

 .99-89(: 1)4؛ های یادگیریمجله ناتوانیای بر اختالل امالء. و آموزش چندرسانه
(. مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش 1391) ب.و کریمی،  تمدی، ع، برقی ایرانی، زمع

و ترکیبی بر کاهش مشکالت دانش آموزان  مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر
 .100-76(: 2)2؛ های یادگیریمجله ناتوانیدارای اختالل ریاضی. 

ی کیفیت یادگیری انقش تکنولوژی کمکی در ارتق(. 1396) ، ک.پورتقی و  ش نعمتی،
های تحولی. ند در حوزه ناتوانیمهای آموزشی ویژه: پژوهشی نظامافراد دارای نیاز
 زیرچاپ(.) یناتوانمجله مطالعات 
های دلبستگی به یابی ساختاری سبک(.مدل1395ماراالنی، ف. )-پورنعمتی، ش و مهدی

های رشدی و یینارسا آوری و سالمت روانی در والدین دارای کودکانخدا، تاب
 .40-22(: 22)2، شناسی افراد استثناییهوشی. فصلنامه روان
نوروفیدبک در درمان اختالل نارسایی (. واکاوی اثربخشی 1396نعمتی، ش و علیزاده، ح. )
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 .20-1(: 28)4. شناسی افراد استثناییفعالی. فصلنامه روانتوجه/ بیش
آموزشی  افزارنرم(. بررسی اثربخشی 1385) ح.و رستگارپور،  یاوری، م، یاریاری، ف

پژوهش در حیطه حساب یار بر یادگیری ریاضیات دانش آموزان حساب نارسا. 
 .734-713(: 3)6؛ کودکان استثنایی
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