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 تقدیر و تشکر

هـای   ایم تا فرصـت  بیش از دوازده سال است که به این امر برانگیخته شده

ی  در محـدوده به وجود آمـده از طریـق فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را      

های آموزشی، مورد مشاهده قرار دهیم. نوشتن این کتاب  وسیعی از زمینه

برای ما، فرصت مغتنی را برای تمرکـز بـر ایـن موضـوع فـراهم آورد کـه       

توانــد از یادگیرنــدگان دارای  فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات چگونــه مــی

و کـار دارنـد،   های ویژه و افراد بزرگسالی که با این یادگیرنـدگان سـر    نیاز

ــت ــه   حمای ــتقیاق و عالق ــل آورد. اش ــه عم ــایی را ب ــیاری از  ه ــدی بس من

کننـد ابزارهـا و    ایـم کـه تـالش مـی     متخصصانی را به عینه مشاهده کرده

آمـوزان دارای نیازهـای    منابعی را بیابند که آنها را قادر سازد تا برای دانش

 آموزشی ویژه، آموزش جامعی را تدارک ببینند.

ها و میزان زمانی که به مـا   ه از نیکوال دیویس به خاطر کمكما به ویژ

کنیم. وی بسیاری از تجاربی کـه از کـار بـا مهـد      اختصاص داد، تشکر می

کودک و کودکان خردسـال کسـک کـرده بـود را در اختیـار مـا قـرار داد.        

همچنین از این افراد سپاسگزاریم: تری هولمز به خاطر اطالعـاتی کـه در   

، آنجـال جـونس کـه    ارائـه داد  1نقـص توجـه   -بـیش فعـالی  مورد اختالل 

های هوشمند به ما متـککر   ی استفاده از تخته هایی را در مورد نحوه توصیه

هـایی واقعـی در    شد، پاتسی دلر که یك معلم مرجعی بود که به مـا ماـال  

ی وی بـه فعالیـت    مورد اینکه معلمان چگونه بـه طـور جـامع در مدرسـه    

ایـن معلمـان ضـمن برخـورداری از نیازهـای خـاص       پردازند و چگونه  می

                                                 
1
. Attention deficit hyperactivity disorder 



پردازند ارائه داد، سـو اسـنیت    آموزان می گوناگون، به مراقبت از این دانش

ی فناوری اطالعات و ارتباطات بـه   که بینشی را به عنوان هماهنگ کننده

ما ارائه داد، اد کالرک که بـه مـا اطالعـاتی را در مـورد نقشـی کـه یـك        

آمـوزان دارای مشـکالت جسـمانی ایفـا      باط با دانشدستیار تدریس در ارت

کند ارائه داد، چریس استونس که تجارب خودش را در مورد مـدیریت   می

در اختیار ما قرار داد و تینا دتـری    1ی مدنی ی سیمای جامعه طرح نشریه

ی فـوق   که در مورد برقراری ارتباط با استفاده از نمادهـای تـدارک دیـده   

دان بسـیاری از  د. همچنـین قـدر  هایی را به مـا کـر   صیهالعاده با ارزش، تو

ناشران، تولید کنندگان و توزیع کنندگان نرم افزار هستیم که در اشتراک 

 گکاری تجارب خود با ما رغبت نشان دادند.

ی  معتقدیم که در حال حاظر از یـك فرصـت مغتنمـی بـرای توسـعه     

آمـوزان دارای   فناوری اطالعات و ارتباطـات بـه منظـور حمایـت از دانـش     

باشیم.  نیازهای آموزشی ویژه، معلمان، والدین و مراقبان آنها، برخوردار می

مند و مشتاقند که با کمـك   رسد که کل جامعه عالقه همچنین به نظر می

و یاری یکدیگر به فعالیت بپردازند تا محیط و منابعی را برای اطمینـان از  

بینند. بنـابراین مـا از تمـامی    اینکه به هر کودکی بهاء داده شود، تدارک ب

افرادی که با ما همکاری و فعالیت داشـتند، از قبیـل دبـی پـالینگر بـرای      

برای چاپ این کتـاب، و همچنـین    2ای دی ثر وی و انتشارات الؤم ویرایش

با مـا بودنـد،   از سایر افرادی که حاضر به در اختیار قرار دادن تجارب خود 

 گزار هستیم.بسیار ممنون و سپاس
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 ی مترجمان مقدمه

 ، با نیازهای ویژه در ایران وجـود نـدارد   آموزان  اگرچه آمار دقیقی از دانش

 8                                                                   اما با توجه به شیوع آن در کشورهای دیگر که دامنه آن را بین حـدودا   

در  آمـوزان   توان گفت تعـداد ایـن دانـش    درصد اعالم کرده اند، می 16الی 

ده و چنانچـه آمـار دانشـجویان بـا     نظام آموزشی کشورمان قابل توجه بـو 

                                   بیافزاییم، جمعیتی حدودا  بالغ بـر   آموزان  نیازهای ویژه را نیز به آمار دانش

هـای   گروه دو میلیون نفر از جمعیت نظام آموزشی ما را شامل خواهد شد.

تیزهوش، کم توان ذهنی،  آموزان  با نیازهای ویژه شامل دانش آموزان  دانش

الت بینایی، مشکالت تکلـم، اخـتالالت یـادگیری،    مشکالت شنوایی، مشک

هـای صـعک    اختالالت رفتاری، اختالالت حرکتـی و افـراد دارای بیمـاری   

 شود.   العالج می

های برابر آموزشی برای کلیه افراد، عادی سازی، محیط  جنبش فرصت

تـرین محـدودیت و فراگیرسـازی از یـك طـرف و افـزایش تعـداد و         با کم

ی از سوی دیگر به همـراه تحـوالت تکنولـوژیکی در    ظرفیت مراکز آموزش

های اخیـر ارائـه خـدمات ویـژه بـه افـراد دارای نیازهـای ویـژه را در          سال

کشورهای توسعه یافته به دنبال داشته است. اما این رویکرد در کشورهای 

هایی نظیر ضعف در توسعه مراکز آموزشـی، عـدم    در حال توسعه با چالش

آموزان، عـدم   ز آموزشی با نیازهای خاص کلیه دانشانطباق و انعطاف مراک

هـای یادگیرنـدگان، عـدم انطبـاق فراینـدهای       طراحی متناسک با ویژگـی 

یادگیری با محدودیت یادگیرندگان و پشتیبانی ضعیف از فرایند  -یاددهی

های نوین همراه  آموزش و عدم تجهیز مناسک مراکز آموزشی به تکنولوژی

 بوده است.



بـا نیازهـای    آمـوزان   تجارب آموزشی مناسک برای دانـش فراهم سازی 

ویژه به ارائه خدمات آموزشی ویژه نیازمند است. ارائـه خـدمات آموزشـی    

شــگیری، غنــی ســازی ویــژه در کلیــه ســطوح راهبردهــای آن اعــم از پی

هـای معمـول بـا خـدمات      ا خدمات حمـایتی، کـال   کالسهای معمولی ب

ه وقـت، مـدار  ویـژه، آمـوزش     هـای ویـژه پـار    آموزشی تکمیلی، کـال  

خانگی، آموزش در بیمارستان و آموزش در مراکز شبانه روزی بدون بهـره  

 های کمکی امکان پکیر نیست. گیری هدفمند و مؤثر از فناوری

آمـوزان   ابزارها و وسـایلی هسـتند کـه بـه دانـش      ،1های کمکی فناوری

ل آنها در خانه، دارای نیازهای ویژه برای رسیدن به عملکرد بهتر و استقال 

کنند. این ابزارها دامنه ای از ابزارهـای بسـیار    مدرسه و اجتماع کمك می

 گیرد. ساده تا ابزارهای بسیار پیشرفته را در برمی

 -هـای کمکـی در فراینـد یـاددهی     برای بهره گیـری مـؤثر از فنـاوری   

بدون طراحی مجـدد   یم.یادگیری به طراحی مجدد نظام آموزشی نیازمند

هـای   های اساسی آن از جمله اهداف، محتـوا، روش  موزشی و مؤلفهنظام آ

های سنجش و ارزشیابی، امکـان بهـره    های یادگیری، شیوه تدریس، روش

  نیست.               های کمکی میس ر گیری مناسک و هدفمند از فناوری

ــاوری  ــان فن ــاوری    از می ــی، فن ــای کمک ــات از  ه ــات و ارتباط اطالع

برخوردار است. فنـاوری اطالعـات و    ای در این زمینه های گسترده ظرفیت

های محلی،  های مبتنی بر کامپیوتر، شبکه ای از فناوری ارتباطات مجموعه

گیـرد کـه در تبـادل اطالعـات و برقـراری       ملی و بین المللی را در بر مـی 

کنـد. بـه عبـارت دیگـر فنـاوری       را ایفـا مـی   ارتباط و تعامل نقش مهمـی 

آموزان عـادی و   به دانش دمات آموزشیاطالعات و ارتباطات هم در ارائه خ
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بـا نیازهـای ویـژه از     آمـوزان   ویژه بـه دانـش   هم در ارائه خدمات آموزشی

افـزایش انگیـزه یـادگیری،     های خوبی برخـوردار اسـت.   اهمیت و ظرفیت

افزایش میزان دسترسی به آموزش، ارائـه بـازخورد فـوری، امکـان انجـام      

جـکاب و غیرتکـراری، افـزایش    های یادگیری بـه صـورت    تمرین و فعالیت

ده، لکت بخش و بدون ننابرانگیز یادگیری سطح توجه و دقت، ارائه محیط

هـای یـادگیری بـا سـرعت      تهدید و تمسخر، هماهنگ کردن انجام فعالیت

هـای   عمل یادگیرنده با امکان بازبینی فراینـد یـادگیری، کـاهش محـرک    

رائه تقویت و پاداش بـه  ها، ا کن، امکان تکرار تمرین نامربوط و حوا  پرت

یل آموز، تسـه  های معلم و دانش های یادگیرنده، پشتیبانی از فعالیت تالش

یل ه، بهـره گیـری از حـوا  چندگانـه، تسـ     فرایند سـنجش و ارزشـیابی  

پشـتیبانی از   فعـال سـازی یادگیرنـدگان،    آمـوزان،  مشارکت میـان دانـش  

آخـرین  دسترسـی بـه    ،مدیریت کال  در ، تبـادل اطالعـات و تجـارب   

های علمی مورد نیاز، برقراری ارتباط با یکدیگر، تعامل مناسک میـان   یافته

های مناسک فناوری اطالعـات و   ای از ظرفیت خانه، مدرسه و جامعه نمونه

توان از این امکانات بهـره   ارتباطات در آموزش ویژه است. اگرچه زمانی می

هدفمنـد و   گرفت که در فرایند طراحی مجدد نظام آموزشـی بـه صـورت   

 شود. آگاهانه و با هدایت و نظارت والدین و معلمین به کار گرفته 

هـای اطالعـات و    امروزه افزایش روزافزون استفاده هدفمند از فنـاوری 

های زندگی از جملـه آمـوزش و    ارتباطات، تحولی عظیم را در کلیه عرصه

گیری یادگیری به همراه داشته است. در این راستا رویکردهای سنتی یـاد 

هـا و   ای هـا، فرارسـانه   ای های نوین به ویـژه چندرسـانه   نیز با ظهور فناوری

ارتباطات از راه دور دستخوش تغییرات اساسی شده است و نظام آمـوزش  

 ویژه نیز از این تغییر و تحوالت مستانی نیست.



کتــاب حاضــر بــه معرفــی امکانــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و  

آموزان  به ویژه دانش آموزان  ن برای کمك به دانشگیری از آ چگونگی بهره

ی اشـاره  یپردازد. همچنین در این کتاب بـه رویکردهـا   با نیازهای ویژه می 

هـای کمکـی در    تواند به صورت هدفمند از فناوری شده است که معلم می

 بـه ایـن  کال  در  آموزش ویژه استفاده کند. به عبارت دیگر این کتاب 

اد که چگونه از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـرای     پاسخ خواهد دسوال 

نیازهای آموزشی ویـژه اسـتفاده    دارای آموزان  حمایت و پشتیبانی از دانش

 کنیم.  

این کتاب دارای شش فصل اسـت. در فصـل اول، فنـاوری اطالعـات و     

ارتباطات، نیازهای آموزشی ویژه، فناوری اطالعات و ارتباطـات در کـال    

ت. در فصل دوم کتـاب، انـواع سـخت افزارهـا و نـرم      در  مطرح شده اس

افزارهای مورد نیاز در آموزش ویـژه معرفـی شـده اسـت. در فصـل سـوم       

، مزایا و نحوه کـار بـا آن و همچنـین اثـرات آن بـر      هوشمندکتاب، تخته 

فصـل چهـارم    ا نیازهای ویـژه معرفـی شـده اسـت.    ب آموزان  عملکرد دانش

با نیازهای ویـژه آموزشـی    آموزان  دانشهای مختلف  کتاب به معرفی گروه

ها را تشـریح   وهرهای کمکی مربوط به هر یك از گ پرداخته و منابع فناوری

های کمکـی بـه    کرده است. در فصل پنجم کتاب، چگونگی کاربرد فناوری

بـا نیازهـای    آمـوزان   ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات در حمایت از دانش

دستیاران تدریس و هماهنـگ   مهم های قشآموزشی ویژه تشریح شده و ن

کننده نیازهای آموزشی ویژه در مدرسه معرفی شده است. در فصل ششم 

آمـوزش ویـژه بـرای     عرصـه کتاب نیز برخی از منابع کمکـی مربـوط بـه    

والدین، معلمین و تولیدکنندگان معرفی شـده اسـت. اگرچـه ایـن منـابع      

سـت، امـا بـرای والـدین،     مربوط به کشورهای اروپایی و انگلیسـی زبـان ا  



معلمین، کارشناسان و تولیدکنندگانی که با زبان انگلیسـی آشـنا هسـتند    

 تواند مورد استفاده قرار گیرد. می

بنــابراین مطالعــه ایــن کتــاب بــرای اســتادان، معلمــان، دانشــجویان، 

کارشناسان، مدیران و پژوهشگران عرصه نظـام تعلـیم و تربیـت بـه ویـژه      

توان  شود. همچنین از این کتاب می نایی توصیه میآموزش و پرورش استا

های تکنولـوژی   به عنوان یك منبع درسی مناسبی برای دانشجویان رشته

هـای   شناسی و آمـوزش کودکـان اسـتانایی و سـایر زمینـه      آموزشی، روان

 ها استفاده کرد. وابسته به این رشته

رغ در پایــان از همکــاری صــمیمانه ســرکار خــانم ســمانه قرائتــی فــا 

آرایـی کتـاب را    التحصیل کارشناسی تکنولوژی آموزشی که زحمت صفحه

که زحمت چاپ و انتشار کتاب  آوای نورپکیرفتند و همچنین از انتشارات 

های  نماییم. با امید آنکه از ظرفیت را پکیرفتند صمیمانه تقدیر و تشکر می

 های کمکی در راستای افـزایش کیفیـت نظـام آموزشـی بـه ویـژه       فناوری

 آموزش و پرورش استانایی ایران بهره گیریم.

 
 با آرزوی توفیق 

 اسماعیل زارعی زوارنی

 الهه والیتی

 

 

 

 

 

 



 ی نویسندگان مقدمه

فناوری اطالعات و ارتباطات، ابـزاری اساسـی در زنـدگی امـروز محسـوب      

سـازی و   گردد. فناوری اطالعات و ارتباطات به ما در امر نوشتن، ذخیره می

کنـد. فنـاوری    عات در بسیاری از اشکال متفـاوت، کمـك مـی   بازیابی اطال

گـکاری   اطالعات و ارتباطات به ما در سازمان دادن به عقاید و به اشـتراک 

کند؛ حال ایـن افـراد چـه از لحـاظ مکـانی در       آنها با افراد دیگر کمك می

ی دوری نسبت به مـا باشـند.    نزدیکی ما قرار داشته باشند و چه در فاصله

تواند بـه بهتـرین    هایی تأکید دارد که این ابزار می بر روی روش این کتاب

آموزان در رفع نیازهای یـادگیری   رسانی به دانش صورت ممکن، برای یاری

آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه به طـور   به طور عام و همچنین دانش

 تـوانیم اطمینـان   رسد که ما می خاص، مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می

توانـد در مـدار  مـورد     حاصل کنیم که فناوری اطالعات و ارتباطات مـی 

استفاده قرار گیرد، برای تمامی افراد قابل دستیابی باشـد و آنچـه کـه بـه     

هـایی   حـل  طور خاص در این کتاب برای ما مد نظر است، این است که راه

آمـوزان دارای   کنـد، دانـش   که فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات عرضـه مـی     

 کند. دارد و یادگیری آنها را تسهیل می زهای ویژه را به فعالیت وا مینیا

 

 چه نسانی از خواندن این نتاب سود خواهند برد؟

شـود کـه ثابـت کنـد فنـاوری اطالعـات و        این کتاب به این محدود نمـی 

ارتباطات در بعضی از اشکال آن که به طور جهـانی مـورد اسـتنفاده قـرار     

آموزان دارای نیازهای  به نیازهای یادگیری دانشگیرد، خواهد توانست  می

آموزشی ویژه پاسخگو باشد. ما در این کتاب به جای این موضـوع، بعضـی   

هـای اسـتفاده از    از رویکردهای مربوط به کـال  در  و برخـی از شـیوه   



توانـد بـا نیازهـای     کنیم کـه مـی   فناوری اطالعات و ارتباطات را مطرح می

ن مواجه گردد و برای آنهـا ایـن امکـان را فـراهم     آموزا یادگیری این دانش

آمیـز در معـرن نمـایش     های خـود را بـه طـور موفقیـت     آورد که مهارت

گـردد، از سـوی    بگکارند. بسیاری از عقایدی که در این کتاب مطـرح مـی  

هـای   آمـوزان دارای نیـاز   معلمانی دریافت گردیده است که هر روز با دانش

آمـوزان   د که در کال  در  در کنار دانـش آموزشی ویژه سر و کار داشتن

ی معلمـان   تواند مورد اسـتفاده  نشستند. در نهایت این کتاب، می عادی می

هماهنگ کنندگان نیازهای آموزشی ویژه و دستیاران تـدریس در  کال ، 

 مدار  ابتدایی قرار گیرد.

فناوری اطالعات و ارتباطـات و نیازهـای   در همان ابتدایی که در مورد 

بندد: مـا   پردازیم، این سؤال در ذهن ما نقش می شی ویژه به تفکر میآموز

توانیم به این موضوع نزدیك شـویم؟ آیـا اول از ایـن     ابتدا از چه بعدی می

آموزان شروع کنیم یا از فناوری اطالعات و ارتباطـات؟ ضـمن آنکـه     دانش

ع کنیم. آموزان شرو کند که ما ابتدا از دانش ی بنیادی ما اقتضاء می فلسفه

ها به منظـور   دانیم چه چیزی برای برخی از انواع چارچوب ما همچنین می

ی وسیعی از منـابع در دسـتر ، مـورد نیـاز      بررسی و انتخاب از مجموعه

آمـوزان دارای نیازهـای    است. به همین دلیل در این کتاب، هـم از دانـش  

 آموزشی ویـژه و هـم از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، شـروع بـه بحـ         

افزارهـای   ها و نـرم  اندازی از انواع سخت افزار کنیم. در فصل دوم، چشم می

های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات را ارائـه   موجود و دیگر راه حل

هـا، سـودمند واقـع شـود.      تواند در یك تنوعی از موقعیت دهیم که می می

رح هـای هوشـمند را مطـ    ی اسـتفاده از تختـه   سپس در فصل سوم، نحـوه 

آمـوزان دارای   کنیم. در این فصل، هم به مسائلی که ممکن است دانش می



ی هوشـمند داشـته باشـند و     نیازهای آموزشی ویژه در هنگام کار با تخته

های هوشمند برای آنها بـه ارمغـان    ای که این تخته های بالقوه هم حمایت

دهـیم   می پردازیم. در فصل چهارم، بح  را از این منظر ادامه آورد، می می

های کلی نیازهای آموزشی را مطرح نمـاییم و مشـخص    که بعضی از طبقه

کنیم که کـدام نـوع از منـابع مربـوط بـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات         

ها باشـد. در فصـل پـن ، بـه ایـن       تواند متناسک با هر یك از این طبقه می

اهنـگ  همتواند بـه   پردازیم که فناوری اطالعات و ارتباطات چگونه می می

در ایفای نقش خود که شامل کـار کـردن    های آموزشی ویژه کنندگان نیاز

آموزان است، مسـاعدت نمایـد. فصـل ششـم، تمـامی       آنها با والدین دانش

کنـد. ایـن    های قبلی ارائه شده است را تکمیـل مـی   اطالعاتی که در فصل

دهـد و منـابع    فصل یك راهنمایی برای انجـام خـود ارزشـیابی ارائـه مـی     

 دهد. ی نیازهای آموزشی ویژه را به طور مفصل شرح می ود در زمینهموج

هایی که با اسـتفاده از   ها و چالش ما در فصل اول ابتدا در مورد فرصت

کنـیم. در ادامـه،    فناوری اطالعات و ارتباطات همراه است، آغاز به کار مـی 

شویم  ی دولت در این زمینه متمرکر می به طور ویژه بر روی اقدامات اولیه

که بر نیاز به فناوری اطالعـات و ارتباطـات بـرای ایفـای نقشـی مـؤثر در       

های یـادگیری،   ها و موقعیت آموزان در یك تنوعی از زمینه یادگیری دانش

   تأکید دارد.



 


