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چکیده
تکنولوژی کمکی یکی از رویکردهای مهم سالهای اخیر در حوزه اختالل یادگیری ویژه است .در
پژوهش حاضر با روش مروری نظاممند و کلیدواژههای تخصصی مرتبط با اختالل یادگیری ویژه و
تکنولوژی کمکی در پایگاههای اطالعاتی علمی ایران و جهان بین سالهای  1995تا  2017اطالعات
موردنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت .از بین  52مقاله پژوهشی انتخابشده،
پژوهشهای مرتبط با کاربرد تکنولوژی کمکی در اختالل نوشتن از بیشترین فراوانی ( 26مورد) برخوردار
بود .کاربرد تکنولوژی کمکی در اختالل ریاضیات  17و در اختالل خواندن  12مورد بود .از جنبه
روششناختی ،پژوهشهای آزمایشی با  79درصد ،بیشترین فراوانی را داشتند .نرمافزارهای آموزشی
طراحیشده (با فراوانی  )29پرکاربردترین تکنولوژی کمکی برای افراد با اختالل یادگیری ویژه بود.
نرمافزار پردازشگر کلمه و تکنولوژی بازشناسی گفتار (هر کدام با فراوانی  ،)6نرمافزار پیشبینی کلمه (با
فراوانی  ،)5نرمافزارهای متن به گفتار ،گفتار به متن ،چککنندههای امالء و ابزارهای طراحی و سازماندهی
(هر کدام با فراوانی  ،)3تکنولوژی مبتنی بر اینترنت (با فراوانی  )2و فرهنگ واژگان (با فراوانی  )1به ترتیب
در اولویتهای بعدی قرار داشتند .سایت رایانهای و مراکز استثنایی یا توانبخشی اختالل یادگیری ویژه
پرکاربردترین موقعیت کارآموزی در پژوهشهای انجام شده بودند .به عالوه ،سنجش انفرادی آزمودنیها
قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی (در  44درصد پژوهشها) ،مشارکت خانواده (در  14درصد پژوهشها) و
پشتیبانی مداوم برای آزمودنیها (در  54درصد پژوهشها) مورد توجه قرار گرفته است .نتایج عمدهی

 .1دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
Sh.Nemati@Tabrizu.ac.ir
 .2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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پژوهشهای انجام شده اثربخشی تکنولوژی کمکی در اختالل یادگیری ویژه را نشان دادهاند .غالب
پژوهشهای شواهدمحور از تکنولوژی کمکی و تاثیر آن بر افراد با اختالل یادگیری ویژه حمایت میکنند.
استفاده و کاربرد تکنولوژی کمکی می تواند به افراد دارای اختالل یادگیری ویژه در ارتقای تکالیف شغلی
و تحصیلی مستقل و مشارکت در بحثهای کالسی بههمراه تکمیل تکالیف دشوار کمک کند.

واژگان کلیدی :تکنولوژی کمکی ،اختالل یادگیری ویژه ،پژوهش میانرشتهای
مقدمه
اختالل یادگیری ویژه اختاللی عصبتحولی 1است که بهصورت مداوم یادگیری درسی را
تحت تاثیر قرار میدهد (اسکانلون .)2013 ،2در توصیف و طبقهبندی جدید بهجای مطرح
کردن اختالل در حوزههای ویژه مانند اختاللهای خواندن ،ریاضیات و بیان نوشتاری ،این
اختالل بهصورت طبقه کلی و معیار تشخیصی واحد معرفی شده است و بر عملکرد کلی
تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی مناسب تمرکز میکند .افزون بر این ،در رویکرد جدید،
مولفهی سنتی معیار تشخیصی ناهماهنگی بین بهره هوشی -پیشرفت تحصیلی حذف شده
است و بهجای آن بر رشد شخصی ،خانواده و سوابق تحصیلی از قبیل نمرات تحصیلی،
پاسخ به مداخلههای تحصیلی و مشاهده معلمان تاکید میکند (انجمن روانپزشکی
آمریکا2013 ،3؛ هاالهان ،کافمن و پولین.)2015 ،4
اختالل یادگیری ویژه شامل اختالل خواندن (خواندن کلمه ،دقت ،نرخ خواندن ،سیالی
و درک مطلب خواندن) ،اختالل نوشتن (هجی کردن صحیح ،گرامر ،رعایت نکات
دستوری ،وضوح و سازماندهی متن نوشتاری) و اختالل ریاضیات (فهم عدد،
بهخاطرسپاری واقعیتهای ریاضی ،صحت یا سیالی ،محاسبه و استدالل صحیح ریاضی)
است (شولت -کرنی .)2014 ،5قرار گرفتن اختالل یادگیری ویژه در طبقهبندی گروههای با
درصد شیوع باال در حوزه آموزش ویژه ،ماهیت معماگونه و متناقضآمیز این اختالل
بههمراه حضور اغلب آنان در مدارس فراگیر دیدگاههای مختلف نظری و تجربی در حوزه
آموزش و توانبخشی این افراد را به چالش کشیده است (کرک ،گاالگر ،کلمن و
1. neurodevelopmental disorder
2. Scanlon
3. American psychiatric Association
4.Hallahan, Kauffman & Pullen
5. Schulte-Koerne
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آناستازیو .)2015 ،1ویژگیهای درونفردی بههمراه تفاوتهای اجتماعی-اقتصادی،
ضرورت آموزش مناسب و معنادار در محیط واقعی زندگی و بهکارگیری ابزارهای مناسب
فرایند یادگیری را بیش از موارد دیگر در این حوزه الزامی میسازد .در سالهای اخیر،
تکنولوژی کمکی 2یکی از راهبردهای توانبخشی است که با رشد روزافزون تکنولوژی در
اختیار یادگیرندگان استثنایی و این گروه قرار گرفته است (احمد.)2015 ،
تکنولوژی کمکی اصطالح کلی است که شامل ابزارهای کمکی سازگارانه،
توانبخشی و همچنین فرایندهای استفاده شده در انتخاب ،مکانیابی و استفاده از آنها است
که برای ارتقای عملکرد و تکمیل تکالیف و زندگی مستقل افراد دارای ناتوانیهای تحولی
بهکار میرود .در آموزش ویژه تکنولوژی کمکی بهطور معمول به تکنولوژی سازگاری یا
تکنولوژی انطباق یافته با نیازهای کودکان با نیازهای ویژه معروف است (دلآگ ،نیوتون و
پتروف .)2016 ،3قانون آموزش افراد دارای ناتوانی تکنولوژی کمکی را هر مورد ،قطعهای
از تجهیزات یا سامانه تولیدی تجاری همگانی تعدیلشده یا سفارشی که برای افزایش،
نگهداری یا ارتقای قابلیت کارکردی فرد دارای ناتوانی مورد استفاده قرار میگیرد ،تعریف
میکند (یلمل1998 ،4؛ تورنبول.)1998 ،5
در راستای حمایت از این گروه افراد ،با تصویب قانون کمک تکنولوژی محور برای
افراد دارای ناتوانی تحولی در سال  1988توجه ویژهای به نقش تکنولوژی کمکی در بهبود
نیازهای کارکردی آنان شد .در نتیجه این اقدام و ایجاد پروژه های مرتبط با تکنولوژی،
آگاهی عمومی در استفاده از تکنولوژی کمکی توسط افراد دارای ناتوانی تحولی برای
بهبود کیفیت زندگی خودشان به شدت افزایش یافت .همچنین ،متخصصان بر استفاده از
تکنولوژی کمکی توسط افراد دارای ناتوانی تحولی در غالب حوزههای زندگی از جمله
مدارس و محیطهای شغلی و اجتماعی تاکید داشتند (واالس ،فلیپو ،بارکوس و بهرمن،6
.)1995

1. Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow
2. assistive technology
3. Dell AG, Newton DA, Petroff JG
4. Yell ML
5. Turnbull
6. Wallace, Flippo, Barcus, & Behrmann
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کاربست تکنولوژی کمکی بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای ناتوانیهای
تحولی از اصول خاصی پیروی میکند .طبق این دیدگاه )1( :ناتوانی بخش طبیعی از
تجارب زندگی موجود آدمی است و افراد دارای ویژگیهای ناتوانی بایستی حق
برخورداری از الف) زندگی مستقالنه ،ب) لذت از خودتعیینگری و انتخاب ،ج)
بهرهمندی از آموزش ،د) آمادگی برای حرفه هدفمند و ه) لذت کافی از فرایندهای ادغام و
یکپارچه در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی را داشته باشند؛ ()2
تکنولوژی کمکی از همان ابتدا بهعنوان فعالیت اقتصادی باصرفه و نوآورانه در سراسر
جهان شناخته شده است .طراحی و اجرای آن برای ارتقای اکثر فعالیتهای آدمی از
اهمیت خاصی برخوردار است؛ ( )3تکنولوژی کمکی نقش اصلی را در زندگی غالب
افراد در زمینههای شغلی  ،کارهای اداری ،ارتباطی ،آموزشی و زندگی بیش از  50میلیون
افراد دارای ناتوانیهای تحولی در جامعه آمریکا دارد .براین اساس ،در فرایند طراحی و
اجرای تکنولوژی کمکی بایستی کاربرد آن در ارتباط با نیازهای افراد دارای ناتوانیهای
تحولی در نظر گرفته شوند؛ ( )4پیشرفتهای قابلمالحظهای در رشد ابزارهای تکنولوژی
کمکی مثل انطباق ابزارهای موجود برای تسهیل فعالیتهای زندگی روزانه حاصل شده
است که همه افراد دارای ناتوانی در تمام سنین از آن بهرهمند میشوند .چنین ابزارها و
انطباقها به ارتقای مشارکت این گروه از افراد منجر میشود و به کاهش هزینههای مرتبط
با برنامههایی مثل مداخله بهنگام ،توانبخشی ،آموزش ،تربیت ،استخدام ،برنامههای
تفریحی ،زندگی مستقالنه و زندگی پناهگاهی آنان میانجامد .در این راستا ،قانون افراد
دارای ناتوانی ( )1997اجتنابناپذیر بودن کاربست تکنولوژی کمکی در برنامه آموزشی
فردی شده را تصویب کرده است .با این شرایط خیلی از دانشآموزان دارای ناتوانی
میتوانند از تکنولوژی کمکی انطباقیافته برای ارتقای تواناییهای خود از آن بهرهمند
شوند و ( )5مطابق با قوانین تصویب شده ،تیمهای طراحی برنامه آموزشی فردی شده برای
فراهم ساختن نیازهای افراد دارای ناتوانی (مثل دسترسی بهتر به برنامههای آموزشی و
اهداف پیشرفت) ملزم به در نظر گرفتن تکنولوژی کمکی هستند .افزون براین ،برای اینکه
نیازهای اجتماعی و آموزشی افراد دارای ناتوانی بهخوبی برآورده شود ،بایستی این موارد
نیز لحاظ شود :الف) برنامههای آموزشی دانشآموزان بایستی بر پایه ارزشها و اهداف
خانوادگی قرار داده شود؛ ب) تکنولوژی کمکی و اهداف دانشآموزان مرتبط و
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بههمپیوسته باشند؛ ج) خانواده ،دانشآموز و متخصصان بهصورت مشارکتی کار کنند؛ د)
پشتیبانی مداوم در جریان باشد؛ ه) تجهیزات در هنگام نیاز و بنا به ضرورت جایگزین یا
تعدیل شوند و ی) مشکالت به محض وقوع آن هرچه سریعتر حل شوند (آلپر و
رهارینیرینا.)2006 ،1
کاربرد تکنولوژی کمکی در حوزه آموزش ویژه ،باوجود داشتن مزایا دارای
محدودیتهایی نیز هست .بسیاری از متخصصان بر این باورند که تکنولوژی ظرفیتهای
باالیی برای تقویت تواناییهای افراد دارای ناتوانی تحولی دارد (ژانگ،)2000 ،2
تکنولوژی کمکی میتواند بهعنوان جایگزینهای شناختی عمل کند و نقایص موجود افراد
دارای ناتوانی تحولی را تا حدودی اصالح کند (کاوالیر ،فرتی و اوکولو )1994 ،3و
همچنین در دسترسی به برنامه درسی کمک کند و بهعنوان یک پشتیبان برای تکمیل یک
تکلیف یا یادگیری مواد جدید مورد استفاده قرار گیرد (آندرسون -اینمان )1999 ،4در
کنار این مزایا ،به نظر میرسد که تعدادی موانع برای کاربست تکنولوژی کمکی در
زندگی روزمره افراد دارای ناتوانی تحولی وجود دارد .در این راستا ،با وجود تاکید بر
تکنولوژی موجود ،دسترسی به آن برای افراد دارای ناتوانی تحولی و خانوادههایشان
بهصورت برابر فراهم نیست که این شرایط عمدتاً به دلیل منابع مالی محدود است .هزینه
باالی تجهیزات و کمبود سرمایهگذاری برای دسترسی به وسایل یا تجهیزات و کمبود
اطالعات درباره تکنولوژی کمکی برای خانوادههای افراد دارای ناتوانی تحولی
(ژانگ2000،؛ وهمیر ،)1998 ،5کمبود دانش متخصصان از جمله معلمان درباره تکنولوژی
(تودیس )1996 ،6و فقدان پشتیبانی مداوم و مساله شایستگی یا واجد شرایط بودن که به
استفاده پایین از تکنولوژی کمکی توسط افراد دارای ناتوانی تحولی میانجامد (وهمیر،
 ،)1998از موانع اصلی کاربست تکنولوژی کمکی قلمداد میشوند .عالوه بر این ،حتی در
مواردی که تکنولوژی کمکی برای افراد دارای ناتوانی تحولی و خانوادههایشان در
دسترس باشد ،دستگاههای خریداری شده اغلب رها شدهاند (تودیس .)1996،عدم توجه به
1. Alper & Raharinirina
2. Zhang
3. Cavalier, Ferretti, & Okolo
4. Anderson-Inman
5. Wehmeyer
6. Todis
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نیازهای افراد دارای ناتوانی تحولی و خانوادههایشان (پارتی ،)1997 ،1انتخاب تکنولوژی
کمکی برای افراد دارای ناتوانی تحولی توسط اعضای خانواده یا درمانگر (سچر،)1993،2
عوامل طراحی پیچیده دستگاه در مورد راهاندازی ،برنامهنویسی و قابلیت حمل (سچر،
 ،)1993سرمایهگذاری ناکافی برای دستگاه یا وسایل (تودیس ،)1996 ،تکنولوژی غیرقابل
اطمینان (سچر1993 ،؛ تودیس و والکر ،)1993 ،3کمبود پشتیبانی فنی (لود )1992 ،4و
طراحی تجهیزات با توجه منفی به افراد (تودیس )1996 ،از دالیل اصلی رها شدن
تکنولوژی کمکی هستند.
تکنولوژی کمکی میتواند برای یادگیری بهتر و قابلدسترس و نیز ارتقای تواناییهای
افراد دارای اختالل یادگیری ویژه م ورد استفاده قرار گیرد ،این گروه از افراد میتوانند در
دسترسی به اهداف آموزشی از طریق تکنولوژی کمکی درصورتیکه راهبردهای آن
بهخوبی تدوین شده باشد موفقتر باشند (بلکهورست ،)2005،5دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری ویژه با مشکالت خواندن ،نوشتن و ریاضیات که از تکنولوژی کمکی استفاده
میکنند ،وقتی از حمایتهای کافی معلمان خود برخوردار میشوند بهتر میتوانند عمل
کنند ،افزون براین ،تکنولوژی کمکی از طریق سازماندهی تکالیف به این گروه از
دانشآموزان کمک میکند تا تواناییها و مهارتهای خود را بهتر بروز دهند (فاستینگ و
هالسلیستر2005 ،6؛ مکآرثور.)2009 ،7
برنامه آموزشی فردی شده که با توجه به ویژگیهای هرکدام از دانشآموزان دارای
نیازهای آموزشی ویژه از جمله گروه اختالل یادگیری ویژه طراحی میشود ،استفاده از
تکنولوژی کمکی را برای دستیابی به اهداف برنامههای خود از جمله بیان نوشتاری این
گروه از دانشآموزان الزم میداند (بهرمن ،)1994،8در این راستا ،در حوزه اختالل
یادگیری ویژه برنامههای رایانهای از قبیل پردازشگر کلمه ،9چککنندههای امالء،1
1. Parette
2. Scherer
3. Todis & Walker
4. Lode
5. Blachurst
6. Fasting & Halaas Lyster
7. MacArthur
8. Behrmann
9. word processing

کاربرد تکنولوژی کمکی در اختالل یادگیری ویژه :یک پژوهش...

21

پیشبینی کلمه 2و تکنولوژی بازشناسی گفتار 3برای آوانویسی و تجدیدنظر به این گروه از
دانشآموزان کمک میکنند (مکآرثور.)2009 ،
جبران ناتوانیها در افراد دارای ناتوانیهای تحولی از جمله اختالل یادگیری ویژه یکی
از ویژگیهای اصلی تکنولوژی کمکی است .افراد دارای اختالل یادگیری ویژه مشکالتی
از قبیل نوشتن دارند که این شرایط بهواسطه مهارتهای حرکتی ضعیف و مشکل در
گرفتن وسایل نوشتاری است .تکنولوژی کمکی از طریق فراهم نمودن پردازشگر کلمه،
کارت کلمه ،4چک کننده گرامر امال و تهیه و ارائه قالبها 5و نمونههای نوشتاری زمینه
موفقیت این گروه از کودکان را فراهم میکند .افزون براین از طریق فرایندهای جبران مانع
شکست تحصیلی افراد دارای اختالل یادگیری ویژه با حفظ انگیزه پیشرفت تحصیلی و
حفظ سالمت روانی و تحصیلی آنها میشود .این در حالی است که خود دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری ویژه نیز از خدمات ارائه شده تکنولوژی کمکی رضایت خاطر
دارند (درافان ،ایونز و بلینخورن.)2007 ،6
نرمافزارهای آموزشی طراحی شده ،نرمافزار خودکار مبتنی بر متن ،7تکنولوژی
بازشناسی گفتار ،نرمافزار گفتار -به  -متن 8و نرمافزارهای تفکر بصری 9برای مشکالت
نوشتن؛ و نرمافزار متن به گفتار ،تکنولوژی بازشناسی گفتار ،اسکنرهای کلمه ،کتابهای
الکترونیکی ،نرمافزارها /وسایل الکترونیکی سخنگو 10و نرمافزارهای آموزشی طراحی شده
برای مشکالت خواندن؛ و همچنین ماشین حسابها ،11ماشین حسابهای علمی،
ساعتهای سخنگو 12و دستگاههای اندازهگیری برونداد صدا ،محیط مجازی و
نرمافزارهای آموزشی طراحی شده برای آموزش ریاضیات نمونهای از تکنولوژیهای
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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کمکی برای افراد دارای اختالل یادگیری ویژه بهحساب میآیند (وینه2016،1؛
پتی.)2005،2
در ارتباط با ضرورت یا توجیههای علل انجام پژوهش حاضر میتوان بیان کرد که با
وجود تاکید قانونی بر کاربست تکنولوژی کمکی در حوزه ناتوانیها و تاکید بر قابلیت در
دسترس بودن آن برای استفادهکنندگان ،بررسی جامع و مروری نظاممند در ارتباط با
پژوهشهای انجام شده در حوزه اختالل یادگیری ویژه برای دستیابی به فعالیتهای
شواهدمحور و سنجش میزان عمل به توصیهها و الزامات مندرج در قانون تکنولوژی
کمکی انجام نشده است .افزون بر این ،با وجود پژوهشهای انجام شده قابلمالحظه در
خصوص کاربردهای تکنولوژی کمکی در حوزه ناتوانیهای تحولی (برای نمونه؛ نعمتی و
تقیپور )1396،در ایران هنوز اطالعات پژوهشی نظاممند مروری در حوزه اختالل
یادگیری ویژه انجام نشده است .بهعالوه ،در حال حاضر با رشد روزافزون تکنولوژی و
ماهیت تجارب متفاوت رشتههای علمی مختلف ضرورت انجام پژوهش میانرشتهای در
حوزه اختالل یادگیری ویژه الزامی است .پژوهش حاضر در راستای پاسخ به خالء موجود
و معرفی مداخلههای مبتنی بر تکنولوژی کمکی با الهام از فعالیتهای شواهدمحور موجود
در حوزه اختالل یادگیری ویژه برای استفاده در آموزش و توانبخشی این گروه از افراد
انجام میگیرد .به لحاظ اهمیت کاربردی گزارش یافتههای علمی موجود در این حوزه
مورد استفاده کلیه افرادی که با گروههای اختالل یادگیری ویژه سروکار دارند قرار خواهد
گرفت و به لحاظ اهمیت نظری به متخصصان حوزه اختالل یادگیری ویژه در بافت ایران
زمین انگیزشهای الزم را برای پژوهش در ارتباط با بسط و یا تعدیل ضرورت یا عدم
ضرورت استفاده از تکنولوژی کمکی فراهم خواهد کرد.

روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری نظاممند 3است که از طریق الگوی پریسما 4یافتههای
پژوهشی مرتبط با متغیرهای تکنولوژی کمکی و اختالل یادگیری ویژه را مورد بررسی قرار
1. Wynne
2. Petty
3. systematic review study
4. PRISMA
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داده است (لیبراتی 1و همکاران.)2009 ،
راهبردهای جستجو
با استفاده از کلیدواژههای تخصصی Instructional ،Assistive technology

 Learning Technology ،Technologyدر حوزه اختالل یادگیری ویژه و با
جستجوی کلیدواژهای ،Specific Learning Disabilities ،Learning Disability
،Dysgraphia or written expression ،Reading disorders or Dyslexia
 Dyscalculiaدر پایگاههای اطالعاتی ،ProQuest ،Scopus ،Springer ،Pupmed

 Magiran ،Google Scholar ،Science direct ،Elsevierیافتهها و اطالعات

موردنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش که شامل مشخص کردن نقش تکنولوژی
کمکی ،آموزشی و یا یادگیری در ارتباط با اختالل یادگیری ویژه بود ،مورد واکاوی قرار
گرفت .برای شناسایی و پوشش بیشتر مقاالت منتشر شده بعد از جستجوی پایگاههای
اطالعاتی ،تعدادی مجالت معتبر در این زمینه نیز بهصورت دستی ()Hand Searching
جستجو شد.
معیارهای ورود و خروج :معیارهای ورود به پژوهش شامل مقاالت موجود در ارتباط با
کاربرد تکنولوژی کمکی در حوزه اختالل یادگیری ویژه و یا موضوعات مرتبط با آن و
مقاالت علمی -پژوهشی انتشاریافته به زبان فارسی و انگلیسی بودند .معیارهای خروج نیز
مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسها و مقاالت مرتبط با کاربرد تکنولوژی کمکی
در سایر گروههای کودکان استثنایی بودند .مجموعه این موارد در بین سالهای  1995تا
 2017التین و فارسی پژوهش شده بود.
ارزیابی کیفیت مقاالت :تمامی مقاالت بعد از استخراج از پایگاههای موردنظر ،با
استفاده کلیدواژههای تخصصی حوزه اختالل یادگیری ویژه و تکنولوژیهای کمکی،
توسط مولفان حاضر که هر دو متخصص رشته خود (روانشناسی و آموزش کودکان
استثنایی و تکنولوژی آموزشی) مورد ارزیابی قرار گرفت .بهمنظور ارتقای کیفیت بیشتر
مقاالت ،بعد از حذف مقاالت نامرتبط با اهداف پژوهش و انتخاب مقاالت اصلی ،بار دیگر
برای باال بردن اطمینان از شناسایی و بررسی مقالههای موجود ،فهرست منابع هر مقاله
انتخاب شده نیز جستجو گردید .دو پژوهشگر بهطور جداگانه محتوای هر یک از  52مقاله
1. Liberati
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را تحلیل کردهاند .هر یک از پژوهشگران هر مقاله را بهطور جداگانه بررسی کردند و پس
از آن داده مربوط به هر مقاله را در فرم تحلیل محتوا وارد کردند .در راستای محاسبه پایایی
درونی 1بین کدگذاران تعداد  8مقاله ( 15درصد مقاالت) بهصورت تصادفی انتخاب شد و
برای محاسبه آن از فرمول کازدین )1982( 2استفاده شد .این فرمول شامل تعداد توافقها
تقسیم بر مجموع تعداد توافقها و عدم توافقها و تقیسم نتیجه حاصله بر  100است .میزان
پایایی درونی مقاالت از  0/0 84.07تا  0/0 93.26و با میانگین  0/0 88.57بدست آمد.
استخراج اطالعات :از  312مقاله موجود در ارتباط با کاربست تکنولوژی کمکی در
اختالل یادگیری ویژه ،بعد از حذف مقاالتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند ،در
نهایت  52مقالهی کامالً مرتبط وارد پژوهش گردید و بهطور کامل و دقیق بررسی شدند
(شکل  ،1درخت تصمیمگیری) .از  52مقاله انتخاب شده 20 ،مقاله در مجالت علمی-
پژوهشی فارسیزبان چاپ شده بود .سپس ،فرم تحلیل محتوا (پیوست  )1ایجاد شد تا
خالصهای از هر مقاله فراهم گردد .این فرم تحلیل شامل :طبقات نویسنده (گان) /سال
انتشار ،سن آزمودنیها ،پایه تحصیلی ،تعداد آزمودنیها ،نوع تکنولوژی کمکی ،نوع
اختالل ،طرح پژوهش ،موقعیت کارآموزی ،سنجش انفرادی شده تکنولوژی کمکی،
مشارکت خانواده ،پشتیبانی مداوم و نتایج مطالعات بود .در ادامه ،مجموعه یافتهها در
پیوست  1خالصه و تحلیل شدند .برای رسم نمودارها ،از نرمافزار  Excel 2013استفاده
شد.

1. interrater reliability
2. Kazdin
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شکل  .1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت (درخت تصمیمگیری)

نتایج
در این بخش نتایج تحلیلهای انجام شده در ارتباط با ویژگیهای آزمودنیها ،تعداد و نوع
تکنولوژی کمکی بهکار رفته در اختالل یادگیری ویژه ،تعداد و نوع طرح پژوهش بهکار
رفته ،نتایج اثربخشی کاربرد تکنولوژی کمکی ،موقعیت کارآموزی ،سنجش انفرادی شده
قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی ،مشارکت خانواده و پشتیبانی مداوم آورده شده است.
الف -ویژگیهای آزمودنیها :در این قسمت به تحلیل دادهها بر اساس تعداد
آزمودنیها ،سن و پایه تحصیلی و نوع اختالل پرداخته میشود:
 تعداد آزمودنیها :از  52مقاله در این پژوهش 557 ،آزمودنی ( 36درصد) دارایاختالل نوشتن 460 ،آزمودنی ( 30درصد) دارای اختالل خواندن و  427آزمودنی (27
درصد) دارای اختالل ریاضیات میباشند .سه پژوهش ( 5.76درصد) شامل  106آزمودنی
( 7درصد) با هر دوی اختالل خواندن و نوشتن هستند 1 .پژوهش ( 1.92درصد) تنها یک
آزمودنی داشت 8 ،پژوهش ( 15.38درصد) شامل  2تا  5آزمودنی 4 ،پژوهش (7.69
درصد) شامل  6تا  10آزمودنی 8 ،پژوهش ( 15.38درصد) شامل  11تا  20آزمودنی17 ،
پژوهش ( 32.69درصد) شامل  21تا  30آزمودنی 7 ،پژوهش ( 13.41درصد) شامل  31تا
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 40آزمودنی 1 ،پژوهش ( 1.92درصد) شامل  51تا  60آزمودنی و  6پژوهش (11.53
درصد) شامل  60یا بیش از  60آزمودنی را داشت .عالوه براین ،پژوهشی که شامل  41تا
 50آزمودنی باشد ،وجود نداشت و  1پژوهش ( 1.92درصد) گزارشی از تعداد آزمودنی
ارائه نکرده است.
 سطح پایه تحصیلی و سن آزمودنیها 45 :پژوهش ( 86.53درصد) شاملآزمودنیهای از سن  5تا  18 ،12پژوهش ( 34درصد) شامل آزمودنیهای در سن  13تا
 7 ،15پژوهش ( 13.46درصد) شامل آزمودنیهای در سن  16تا  21و  1پژوهش (1.92
درصد) شامل آزمودنیهای در سن  - 22بیشتر میباشد .پژوهشی شامل آزمودنیهای  2تا
 4ساله وجود ندارد .مجموع این درصدها بیش از  100است ،زیرا چندین پژوهش شامل
آزمودنی هایی بود که سن آنها در بیش از یک طیف سنی طبقهبندی گردید 34 .پژوهش
( 65درصد) شامل فقط آزمودنیهای مدرسه ابتدایی (پایه  7 ،)6-1پژوهش ( 13درصد)
شامل آزمودنیهای دوره اول متوسطه (پایه  )9-7و  1پژوهش ( 2درصد) شامل
آزمودنیهای آموزش عالی میباشد 4 .پژوهش ( 8درصد) شامل آزمودنیهای ابتدایی و
دوره اول متوسطه ( 4 ،)9-1پژوهش ( 8درصد) شامل آزمودنیهای دوره اول و دوم
متوسطه ( )12-7و  2پژوهش ( 4درصد) شامل آزمودنیهای هر سه مقطع ( )12-1هستند.
پژوهشی که شامل آزمودنیهای پیشدبستانی باشد ،وجود نداشت.
 نوع اختالل 26 :پژوهش ( 50درصد) شامل آزمودنیهای با اختالل نوشتن و 17پژوهش ( 32.69درصد) شامل آزمودنیهای با اختالل ریاضیات و  12پژوهش (23.07
درصد) شامل آزمودنیهای با اختالل خواندن میباشد (نمودار  .)1مجموع این درصدها
بیش از  100است ،زیرا چندین پژوهش بیش از یک نوع اختالل (هر دوی اختالل خواندن
و نوشتن) را مورد بررسی قرار داده بود.
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نمودار  .1تعداد پژوهشهای کاربرد تکنولوژی کمکی برای هر یک از انواع اختالل یادگیری ویژه

ب -نوع و تعداد تکنولوژی کمکی :بر اساس نمودار  ،2نرمافزارهای آموزشی طراحی
شده با فراوانی  47( 29درصد) پرکاربردترین تکنولوژی کمکی جهت استفاده برای افراد
دارای اختالل یادگیری ویژه میباشد .نرمافزار پردازشگر کلمه با فراوانی  10( 6درصد)،
تکنولوژی بازشناسی گفتار با فراوانی  10(6درصد) ،نرمافزار پیشبینی کلمه با فراوانی 8( 5
درصد) ،نرمافزارهای متن به گفتار ،گفتار به متن ،چککنندههای امالء و ابزارهای طراحی
و سازماندهی هر کدام با فراوانی  5(3درصد) ،تکنولوژی مبتنی بر اینترنت با فراوانی 3( 2
درصد) و دیکشنری با فراوانی  2(1درصد) به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند.
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نمودار  .2نوع و تعداد تکنولوژیهای کمکی

ج -طرحهای پژوهش :بر اساس نمودار  ،3پژوهشهای آزمایشی (با  79درصد)
بیشترین فراوانی را در بین پژوهشهای انجام شده دارند و در  41پژوهش از طرح آزمایشی
استفاده شده است .تعداد  11پژوهش ( 21درصد پژوهشها) نیز از نوع پژوهش تک
آزمودنی است.
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نمودار  .3نوع و تعداد طرح پژوهش بهکار رفته

د -اثربخشی تکنولوژی کمکی در اختالل یادگیری ویژه :بر اساس نتایج نمودار ،4
میتوان گفت که اثربخشی تکنولوژی کمکی در انواع اختالل یادگیری ویژه مثبت
میباشد (با فراوانی  .)45فقط در تعداد معدودی از پژوهشها ،اثربخشی تکنولوژی کمکی
بهصورت منفی (با فراوانی  )4یا برابر (با فراوانی  )6بدست آمده است.
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نمودار  .4نتایج پژوهش های انجام شده در ارتباط با اثربخشی تکنولوژی کمکی در اختالل یادگیری
ویژه

ه -موقعیت کارآموزی :سایت رایانهای پرکاربردترین موقعیت کارآموزی است که در
 18پژوهش ( 34درصد) مورد استفاده قرار گرفته است .پس از آن ،مراکز استثنایی یا
توانبخشی اختالل یادگیری ویژه در  17پژوهش ( 33درصد) ،کالس مجزا (در مدارس
عادی) در  11پژوهش ( 21درصد) ،آموزش فراگیر در  2پژوهش ( 4درصد) و مراکز
فعالیت (از قبیل؛ اتاق ارزیابی و کالسهای درمانی) در  2پژوهش ( 4درصد) مورد استفاده
قرار گرفته است .دو پژوهش ( 4درصد) نیز موقعیت کارآموزی را گزارش نکردهاند.

کاربرد تکنولوژی کمکی در اختالل یادگیری ویژه :یک پژوهش...

31

نمودار  .5موقعیت کارآموزی آزمودنی ها در زمینه بهبود اختالل یادگیری ویژه از طریق تکنولوژی
کمکی

و -سنجش انفرادی شده قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی 29 :پژوهش ( 56درصد)،
سنجش انفرادی شده آزمودنیها قبل از انتخاب تکنولوژی کمکی نداشتند یا گزارش
ندادهاند .تنها  23پژوهش ( 44درصد) سنجش انفرادی آزمودنیها یا سنجش مداوم و
اصالح بهمنظور تطبیق تکنولوژی کمکی با نیازهای انفرادی آزمودنیها را استفاده کردهاند.
ز -مشارکت خانواده :مشارکت خانواده در  44پژوهش ( 85درصد) وجود نداشته یا
گزارش نشده است ،فقط در  8پژوهش ( 15درصد) مشارکت خانواده را گزارش دادهاند.
فعالیتهایی که در مشارکت خانوادهها مورد توجه بودند ،شامل کمک والدین به فرزندان
در استفاده از تکنولوژی کمکی ،پاسخ والدین به مصاحبه در خصوص سنجش میزان
اختالل نوشتن و همکاری آنان با معلم و پژوهشگر در هنگام استفاده از تکنولوژی توسط
فرزندانشان ،نظارت والدین بر نحوه انجام تکالیف مربوط به مهارتهای آموزش داده شده
از طریق تکنولوژی کمکی توسط فرزندانشان در خانه و مشاهده یا ضبط رفتارهای
آزمودنیها میباشند.
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ح -پشتیبانی مداوم :پشتیبانی مداوم برای آزمودنیها و خانوادههایشان در  28پژوهش
( 54درصد) گزارش شده است و در  24پژوهش ( 46درصد) گزارش نشده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تکنولوژی کمکی در حوزه اختالل یادگیری ویژه بود.
نتایج عمدهی پژوهشهای بررسی شده از اثربخشی تکنولوژی کمکی در حوزه اختالل
یادگیری ویژه حکایت می کنند .باال بودن سطح اثربخشی تکنولوژی کمکی یافتههای
حاضر را به سمت فعالیتهای شواهدمحور سوق میدهد که این شرایط لزوم استفاده از
تکنولوژی کمکی در حوزه آموزش و توانبخشی این افراد را ضروری میسازد .بر اساس
نتایج بدست آمده از پژوهش مروری نظاممند ،یافتههای قابلتوجه در ادامه مورد بحث قرار
میگیرد.
پژوهش مروری نظاممند حاضر نشان میدهد که پژوهشهای انجام گرفته کاربست
تکنولوژی کمکی در ارتباط با اختالل یادگیری ویژه بیشتر در دامنه سنی  5تا  12سالگی و
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
تحصیلی نشان میدهد ،وجود این آمار همسو با واقعیتهای تجربی و نظری است .در بحث
مداخالت اخ تالل یادگیری ویژه همواره بحث مداخالت بهنگام مورد تایید است .سن
ورود به مدرسه برای این اختالل بهترین شرایط توانبخشی از طریق تکنولوژی کمکی
است .شواهدی از وجود مداخالت تکنولوژی کمکی در ارتباط با اختالل یادگیری ویژه
سنین پیشدبستان وجود ندارد .این شرایط میتواند بهواسطه این باشد که افراد خیلی کم
سن و سال دریافتکننده تکنولوژی کمکی بهعنوان ابزاری که آنها را در اکتساب
مهارتهای مرتبط با نوع اختالل پشتیبانی کند ،نیستند .برنامههای کاربردی تکنولوژیکی
عمدتاً در گروههای کوچک یا فعالیتهای انفرادی بهکار برده میشود که نه به لحاظ
رشدی مناسب ویژگیهای آنان است و نه با فعالیتهای کالس سازگار میباشد .یکی از
دالیل احتمالی برای این یافته ،نگرانی معلمان درباره فقدان نرمافزارهای مناسب رشد
کودکان و سطح توانایی کودکان مختلف است (جودق .)2001،1همچنین ،فراوانی استفاده
1. Judge
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از تکنولوژی کمکی برای اختالل یادگیری ویژه برای سنین باالی  22سال بسیار نادر و فقط
یک مورد است .این شرایط به این دلیل میتواند باشد که افراد دارای نارسایی تحولی از
فراهم کنندگان خدمات پس از مدرسه و خدماتی که آنان میتوانند فراهم سازند ،اطالعی
ندارند .بنابراین ،این افراد قادر به شناسایی سازمانها و خدمات مناسب که بتواند نیازهای
خاص آنان را برآورده سازد ،نیستند (شارپ2002،1؛ ایزو و المب.)2002،2
استفاده از تکنولوژی کمکی با هدف افزایش ،نگهداری یا بهبود قابلیتهای کارکردی
افراد ناتوان مورد استفاده قرار میگیرد ،دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ویژه
درصورتیکه پشتیبانیهای آموزشی ویژه را دریافت نکنند ،به لحاظ ویژگیهای
روانشناختی از جمله درماندگی آموختهشده ،اعتماد به نفس ،خودپنداره تحصیلیشان
تحت تاثیر قرار میگیرند (هاالهان ،کافمن و پولین .)2015،در این راستا ،استفاده از
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
این عمل به عادیسازی ،یکپارچهسازی و آموزش فراگیر کودکان دارای نیازهای ویژه از
جمله اختالل یادگیری ویژه منجر میشود (شورای ملی آموزش ویژه .)2013،3قدرت
تکنولوژی آموزشی و کمکی باعث فراهمسازی دسترسی دانش آموزان با نیازهای آموزش
ویژه به فرصت های آموزشی و تجربیات زندگی شده و ارتباط با دانش و مردم را برای آنان
تسهیل مینماید و همچنین باعث بهبود زندگی و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان با نیازهای
آموزشی ویژه میشود (ترجمه زارعی زوارکی و والیتی .)1394،لوئیس)1998( 4
تکنولوژی کمکی را بهعنوان تکنولوژی که میتواند عملکرد افراد دارای ناتوانی را از
طریق تکمیل 5توانایی افراد 6یا فراهم نمودن نوعی اقدامات جایگزین یا جبرانی ارتقاء
بخشد و بر ناتوانی تاثیر بگذارد ،توصیف میکند و ضرورت طراحی و اجرای تکنولوژی
کمکی را در این حوزه مورد تاکید قرار میدهد .کاربست تکنولوژی کمکی در آموزش

1. Sharpe
2. Izzo and Lamb
3. NCSE
4. Lewis
5. augmenting
6. individual’s strengths
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افراد دارای اختالل یادگیری ویژه؛ توانایی خواندن ،نوشتن و ریاضیات آنان را بهبود
میبخشد.
تکنولوژی کمکی میتواند به دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ویژه در نائل شدن
به بازده یادگیری مورد انتظار کمک کند .این شرایط از طریق عینی سازی مفاهیم انتزاعی
مقدور است ،ارائه مطالب انتزاعی بهصورت تصاویر و موارد شبیه سازی شده در
نرمافزارهای آموزشی و ارائه منظم و سازمانیافته مطالب این امکان را برای نزدیک شدن
فاصله یادگیری افراد دارای ناتوانی و افراد عادی فراهم میکند .بهعالوه ،تکنولوژی
کمکی از طریق فراهم ساختن راهبردهای جلب و حفظ توجه مانند ارائه تصاویر و نمایش
نوشتاری به همراه گفتار به غنیسازی انگیزش و یادگیری افراد کمک کرده و فرایندهای
شناختی آنها را تسهیل میکند (پارک و همکاران2016،؛ د کاسترو و همکاران.)2014،
درگیر کردن چندین حس یادگیری در نرمافزار آموزشی و ارائه فعالیتهای آموزشی
در قالب بازی و در محیط چندرسانهای توانایی خواندن آنان را افزایش میدهد و انجام
تکالیف مربوط به خواندن را برای آنان جذاب میسازد ،یادگیرندگان دارای اختالل
خواندن میتوانند دانش قبلی خود را در بازیها بهکار گیرند و با استفاده از تجارب
یادگیری کسبشده در دنیای مجازی به آموختن و اصالح یادگیری خود بپردازند .در این
راستا ،یافتههای پژوهشی متعدد از موثر بودن آموزشهای چندرسانهای بر بهبود عملکرد
خواندن افراد حمایت میکند (جیمنز و همکاران2003،؛ پارک ،تاکاهاشی و دلیسه2017،؛
حسین خانزاده ،لطیف زنجانی و طاهر.)1395،
در گروه اختالل یادگیری ویژه با مشکالت خواندن ،نرمافزار آموزشی در کاهش
خطای خواندن (غلط -تردید ،جابجایی و حذف) و افزایش توانایی تمیز کلمات از هم
موثر است ،درگیر ساختن حافظه شنیداری یادگیرندگان به تقویت تفکیک بهتر کلمات
کمک میکند و همچنین تکرار دروس به شیوه جذاب میتواند عملکرد افرادی که
توانایی تفکیک کلمات را ندارند را بهبود بخشد (دهقانی و همکاران .)1395،نرمافزارهای
آموزشی به دلیل ویژگیهایی از قبیل بازخورد فوری ،تقویت مثبت ،تکرار و تمرین،
تکالیف متمرکز بر حافظه دیداری -فضایی و کالمی ،اجتناب از قضاوتهای ذهنی و
سوگیرانه ،تسهیل فرایند انفرادی کردن آموزش ،افزایش دامنه توجه و انگیزش
یادگیرندگان و ارائه مطالب در نظم مناسب میتواند در آموزش خواندن موثر واقع گردد.
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به عالوه ،ترکیب متن و تصاویر دیداری به بهبود عملکرد حافظه کوتاهمدت و فراخنای
توجه ،رشد یادگیری ،یادداری و یادآوری لغات میانجامد (پارک ،تاکاهاشی و
دلیسه2017،؛ حسین خانزاده ،لطیف زنجانی و طاهر.)1395،
در اختالل یادگیری ویژه با مشکالت نوشتن ،تکنولوژی کمکی میتواند به این افراد
در موقع نوشتن از طریق تدارک بازخورد فوری جهت اصالح عملکرد خود ،جداسازی
واج و کلمه و ادغام آنها با همدیگر و پیشنهادهای اصالحی موقع غلط نوشتن،
برجستهنمایی حروف ،استفاده از رنگهای مختلف برای واجهای مجزا و یا واجهای
همسان به همراه فونتهای متفاوت کمک کند .درگیر ساختن یادگیرندگان در تکلیف
نوشتن و دریافت بازخورد فوری ،فراهم آوردن تجارب واقعی و عینی و تدارک تصویر
مسنجم ذهنی از طریق منابع چندرسانهای به مطالب ارائه شده معنا میدهد و موجبات تثبیت
صحیح یادگیری نوشتن لغات را فراهم میآورند .در این راستا ،نتایج پژوهشهای انجام
شده نشان میدهند که استفاده از تکنولوژی کمکی دقت ،صحت و سرعت نوشتن و
ساختار و سازماندهی نوشتن را افزایش میدهد (مککولم ،نیشن و گان2014،1؛ برنینگر و
همکاران2015،؛ اونزوتا.)2009،2
در ارتباط با افراد دارای اختالل یادگیری ویژه با مشکالت ریاضی ،چنانچه
نرم افزارهای آموزشی متناسب با رشد شناختی این گروه از یادگیرندگان طراحی شوند و
واقعیتهای اصلی حساب و شمارش را شبیهسازی کنند و امکان کنترل و بازخورد را برای
یادگیرندگان فراهم سازند ،میتوانند فهم یادگیرندگان دارای مشکالت ریاضی را تسهیل
سازد (هاسلبرینگ ،لوت و زیدنی2006،؛ سو و بریانت2012،؛ استولتز .)2013،افراد دارای
اختالل یادگیری ویژه با مشکالت ریاضی در پیوند دادن آنچه از طریق چشم میبینند و
آنچه از طریق گوش میشنوند با مشکل روبرو هستند ،لذا کاربرد اصل پیوستگی دیداری-
شنیداری در نرمافزارهای آموزشی میتواند اثربخشی آموزش را ارتقاء دهد ،در راستای
رعایت ویژگی های خاص این گروه از کودکان از لحاظ بینایی و بقای توجه؛ ارائه اعداد
در اندازههای چاپی بزرگ ،استفاده از روشهای برجستهسازی اعداد یا عالئم چشمکزن
و متمایز ساختن رنگ زمینه و عناصر موجود در آن بهمنظور جلب توجه بیننده و استفاده از
1. McCollum, Nation, & Gunn
2. Unzueta
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تصاویر ساده و جذاب و عینی میتواند به اثربخشی نرمافزار کمک کند (یاوری ،یاریاری و
رستگارپور.)1385،
مشارکت خانواده یکی دیگر از متغیرهای مهم در حوزه اختالل یادگیری ویژه و
کاربست تکنولوژی کمکی است .علیرغم اهمیت مشارکت خانواده ،میزان درگیری آنها
در این ارتباط طبق نتایج پژوهش حاضر بسیار قابلمالحظه نیست ،بهطوریکه صرفاً در
هشت پژوهش مشارکت خانواده مورد توجه قرار گرفته است .این شرایط میتواند به دلیل
عدم آگاهی والدین از اهمیت کاربست تکنولوژی کمکی ،عدم آشنایی با نحوه استفاده از
تکنولوژی کمکی و فقدان یا ضعف آموزشهای مناسب از سوی مدرسه و نظام آموزشی
برای مشارکت بیشتر والدین باشد (دافور ،تود -آلن و گتزل2001،1؛ آلپر ،مول و
سوینکسین.)2004،2
دامنه تنوع و نیازهای مختلف در بین افراد دارای ناتوانیهای تحولی بهویژه افراد دارای
اختالل یادگیری ویژه با توجه به ویژگیهای شناختی ،شخصیتی ،خانوادگی و فرهنگی
متفاوت است .وجود این ویژگیها ،ضرورت طراحی برنامههای آموزشی تکنولوژی
کمکی فردی شده و در کنار آن سنجش انفرادی را الزامی میسازد .این نیازسنجی فردی
همواره برای تعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بهمنظور رسیدن به اهداف موردنظر
انجام میگیرد .نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فقط  23پژوهش ( 44درصد)
سنجش انفرادی آزمودنیها یا سنجش مداوم و اصالح بهمنظور تطبیق تکنولوژی کمکی با
نیازهای انفرادی آزمودنیها را استفاده کردهاند .فقدان سنجش انفرادی تکنولوژی کمکی
ممکن است به عدم هماهنگی نیازهای یادگیرندگان و ویژگیهای تجهیزات تکنولوژی
کمکی بیانجامد و در نتیجه مانع اصلی برای استفاده عمومی از وسایل تکنولوژیکی توسط
افراد دارای اختالل یادگیری ویژه گردد (وهمیر.)1998،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پژوهشها شامل موقعیت کارآموزی در
سایتهای رایانهای مدارس ،مراکز استثنایی و کالس مجزا بود .پژوهشهایی که
کارآموزی در خانه و جامعه را فراهم کنند ،وجود نداشت .این یافته همسو با این یافته
شارپ ( )2002است که اکثر یادگیرندگان بزرگسال گزارش دادند که از تکنولوژی
1. Defur, Todd-Allen, and Getzel
2. Alper, Mull, & Soenksen
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کمکی در مدرسه استفاده کردهاند ،درحالیکه فقط  3درصد آنان گزارش دادند که آنان
برای اولین بار از تکنولوژی کمکی در محیط خانه و جامعه استفاده کردهاند.
ویژگیهای طول عمری بودن 1اختالل یادگیری ویژه ضرورت پشتیبانی مداوم را
ایجاب میکند .طبق نتایج این پژوهش ،در اکثر پژوهشهای انجام شده پشتیبانی مداوم
برای آزمودنیها و خانواده هایشان مورد توجه قرار گرفته است .خدمات تکنولوژی و
پشتیبانی مناسب برای افراد دارای اختالل یادگیری ویژه و خانوادههایشان در دسترس باشد
تا اینکه افراد دارای اختالل یادگیری ویژه مزایای برنامههای آموزشی را نادیده نگیرند .این
شرایط برای سایر گروههای نارساییهای تحولی از جمله گروه نارساییهای ذهنی و
تحولی (نعمتی و مهدیپور-ماراالنی )1395 ،و گروه اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی
(نعمتی و علیزاده )1396،نیز پیشنهاد میشود.
غالب پژوهشهای شواهدمحور از تکنولوژی کمکی و تاثیر آن بر روی افراد دارای
اختالل یادگیری ویژه حمایت میکنند .استفاده و کاربرد تکنولوژی کمکی میتواند به
افراد دارای اختالل یادگیری ویژه در ارتقای تکالیف شغلی و تحصیلی مستقل و مشارکت
در بحثهای کالسی بههمراه تکمیل تکلیف دشوار کمک کند .پژوهشهای انجام شده
مرتبط در ایران نشانگر آن است که صرفاَ از نرمافزارهای آموزشی چندرسانهای برای بهبود
اختالل یادگیری ویژه استفاده شده است؛ بنابراین طراحی سایر برنامههای تکنولوژی
کمکی در حوزه اختالل یادگیری ویژه و ارزیابی اثربخشی آن بر روی این گروه از افراد
ضروری است .به متخصصان حوزه اختالل یادگیری ویژه پیشنهاد میگردد که از
تکنولوژی های کمکی متناسب با نوع اختالل یادگیری ویژه برای تسهیل عملکرد
یادگیرندگان استفاده کنند .در این راستا میتوانند:
از نرمافزارهای پیشبینی کلمه ،پردازشگر کلمه ،کارت کلمه ،چک کننده گرامر امال،
تهیه و ارائه قالبها ،نرمافزار خودکار مبتنی بر متن ،تکنولوژی بازشناسی گفتار ،نرمافزار
گفتار -به  -متن و نرمافزارهای تفکر بصری برای مشکالت نوشتن استفاده کنند.
از نرمافزارهای متن-به-گفتار ،تکنولوژی بازشناسی گفتار ،اسکنرهای کلمه،
کتابهای الکترونیکی و نرمافزارها /وسایل الکترونیکی سخنگو برای مشکالت خواندن
بهره گیرند.
1. Life span problems
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همچنین ،از ماشین حسابها ،ماشین حسابهای علمی ،ساعتهای سخنگو و
دستگاههای اندازهگیری برونداد صدا و محیط مجازی برای آموزش ریاضیات بهرهمند
شوند.
مشارکت خانواده در کاربست تکنولوژی کمکی ،سنجش انفرادی شده قبل از انتخاب
تکنولوژی کمکی و پشتیبانی مداوم در راستای کیفیت و اثربخشی استفاده از تکنولوژی
کمکی در حوزه اختالل یادگیری ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بهطورکلی ،توصیه میشود که کاربرد این تکنولوژیها در ایران بهصورت طرحهای
آزمایشی بر روی گروههای اختالل یادگیری ویژه اجرا شود.
منابع
اسپاروهاک ،آ ،هیلد ،یسانی ( .)2007فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی
ویژه (ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و الهه والیتی .)1394،تهران :آوای نور.
آبباریکی ،ا؛ یزدانبخش ،ک و مومنی ،خ .)1396( .اثربخشی توانبخشی شناختی رایانهای بر
کاهش ناتوانی شناختی در دانش آموزان با اختالل یادگیری .فصلنامه افراد استثنایی؛
.127-157 :)26(7
آقاجانی ،ن؛ حسین خانزاده ،ع و کافی ،م .)1394( .اثربخشی آموزش نرمافزار انبک بر
بهبود حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .21-7 :)3(4
باعزت ،ف و فالح ،ل .)1394( .اثربخشی نرمافزار آموزشی حل مسئله یار بر تقویت حل

مسئله دانش آموزان ابتدایی مبتال به اختالل یادگیری ریاضی .فصلنامه تحول
روانشناختی کودک؛ .69-59 :)1(2
پوراحمدعلی ،ا و موسوی پور ،س .)1393( .تولید چندرسانهای آموزشی حساب آموز و
اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات تفریق و تقسیم دانش آموزان دختر با
ناتوانی یادگیری ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .37-25 :)3(3
حسین خانزاده ،ع ،لطیف زنجانی ،م و طاهر ،م .)1395( .تاثیر توانبخشی شناختی رایانهیار
بر بهبود کنشهای اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان مبتال به نارساخوانی.
فصلنامه علمی -پژوهشی عصب روانشناسی؛ .44-24 :)2(2

کاربرد تکنولوژی کمکی در اختالل یادگیری ویژه :یک پژوهش...

39

خالق خواه ،ع ،داوودی ،ح ،علیپور کتیگری ،ش .)1395( .اثربخشی روش آموزش
مستقیم ،روش آموزش به کمک رایانه و روش یادگیری تا حد تسلط بر کاهش
مشکلهای دانش آموزان با اختالل ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ -83 :)2(6
.99
دهقانی ،یوسف ،صادقی ،لیال ،عابدی ،احمد و صمصام شریعت ،محمدرضا (.)1395
اثربخشی برنامه نرمافزاری توکا بر تمیز و حافظه شنیداری کودکان دارای مشکل
یادگیری .مجله تحقیقات علوم رفتاری؛ .256-250 :)2(14
زارع ،ح و امینی ،ف .)1395( .اثربخشی نرمافزار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای
توجه دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری؛
.60-79 :)1(6
زارعی زوارکی ،ا .)1395( .طراحی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی
آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران .مجله پژوهش در نظامهای آموزشی؛
شماره .188 -161 :35
زلفی ،و و رضایی ،ا .)1394( .اثربخشی مداخله رایانهیار حافظه کاری بر اضطراب ریاضی،

حافظه کاری و عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ریاضی .نشریه
علمی -پژوهشی آموزش و ارزشیابی؛ .86-75 :)30(3
سلطانی کوهبنانی ،س ،علیزاده ،ح ،هاشمی ،ژ ،صرامی ،غ و سلطانی کوهبنانی ،س
( .)1392اثربخشی برنامه رایانهیار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی دانش
آموزان با اختالل ریاضی .مجله تحقیقات علوم رفتاری؛ .218-208 :)3(11
شریفی ،ع و رستمی ،ر .)1393( .اثربخشی برنامه تمرین رایانهای شناختی بر عملکرد حافظه
فعال دیداری -فضایی دانش آموزان با مشکالت ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری؛
.6-24 :)4(3
عبداللهی ،س ،کیان ارثی ،ف و رحیمیان بوگر ،ا .)1393( .طراحی بسته آموزشی
چندرسانهای با تاکید بر مهارتهای بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش
عالئم اختالل دیکته .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .54-38 :)3(3
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عظیمی ،ا و موسوی پور ،س .)1393( .تولید چندرسانهای آموزشی دیکته یار و اثربخشی
آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم با ناتوانی یادگیری امالی شهر اراک.
مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .88-73 :)1(4
عمادی ،ر و محققی ،آ .)1394( .بررسی تاثیر نرمافزار آموزشی دیکته در رفع اختالل
دیکته نویسی دانش آموزان در مراکز درمان اختالل یادگیری .مجله مطالعات
ناتوانی؛ .159-152 :)11(5
کالنی ،س ،اصغری نکاح ،م و غنایی چمن آباد ،ع .)1394( .اثربخشی برنامه مبتنی بر
بازیهای نرمافزاری با رویکرد زبانشناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش
آموزان با اختالل خواندن .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .84- 66 :)4(4
مرادی ،ر ،خزائی ،آ و احمدی ،ا .)1396( .تاثیر آموزش مهارتهای ریاضی در محیط
چندرسانهای آموزشی بر خودپنداره و یادگیری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری
ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .152-126 :)4(6
مرادی ،ر و ملکی ،ح ( .)1394تاثیر بازیهای آموزشی رایانهای بر انگیزش تحصیلی
مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی .فصلنامه افراد استثنایی؛
.27-44 :)18(5
مرادی ،ش ،رضایی ،عم و کیان ارثی ،ف .)1393( .مقایسه اثربخشی روش آموزش مستقیم
و آموزش چندرسانهای بر اختالل امالء .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .99-89 :)1(4
معتمدی ،ع ،برقی ایرانی ،ز و کریمی ،ب .)1391( .مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش
مستقیم ،آموزش به کمک کامپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکالت دانش آموزان
دارای اختالل ریاضی .مجله ناتوانیهای یادگیری؛ .100-76 :)2(2
نعمتی ،ش و تقیپور ،ک .)1396( .نقش تکنولوژی کمکی در ارتقای کیفیت یادگیری
افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه :پژوهشی نظاممند در حوزه ناتوانیهای تحولی.
مجله مطالعات ناتوانی (زیرچاپ).
نعمتی ،ش و مهدیپور-ماراالنی ،ف.)1395( .مدلیابی ساختاری سبکهای دلبستگی به
خدا ،تابآوری و سالمت روانی در والدین دارای کودکان نارساییهای رشدی و
هوشی .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.40-22 :)22(2 ،
نعمتی ،ش و علیزاده ،ح .)1396( .واکاوی اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختالل نارسایی
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.20-1 :)28(4 . فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. بیشفعالی/توجه
 بررسی اثربخشی نرمافزار آموزشی.)1385( . ح، ف و رستگارپور، یاریاری، م،یاوری
 پژوهش در حیطه.حساب یار بر یادگیری ریاضیات دانش آموزان حساب نارسا
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