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1سید محمد فاطمی   

 چکیده

توان ذهنی آموزش پذیرمی تواند فرصتهاي یادگیري متنوعی را ورود فناوري هاي آموزشی در آموزش کودکان کم 
ایجاد کندو در مقایسه با آموزش سنتی معلم محور،داراي مزایاي مانند بازخورد فوري، انفرادي کردن آموزش، افزایش 

ان می دامنه توجه و انگیزه و تعامل و یادگیري متنوعی را براي آنهاست.که باعث کیفیت بخشی به آموزش این کودک
شود.از این رو مقاله حاضر به نقش و اهمیت و تاثیر رایانه به عنوان فناوري نوین آموزشی در ایجاد محیط هاي متنوع 
یادگیري دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر می پردازد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی است و از 

تحقیق این است که رایانه به عنوان یک وسیله آموزشی  کتب،مقاالت،مجالت استفاده شده است.از یافته هاي این
درجهت انفرادي کردن آموزش،ایجاداعتماد به نفس و دوري از تدریس سنتی یکنواخت،باعث بهبود و افزایش کارایی 
معلمان،افزایش ذخیره لغات و اطالعات دانش آموزان در جهت انجام تمرینات اضافی و هم باعث یادگیري بهتر و سریع 

کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می شودو رایانه را می توان به عنوان یک وسیله آموزشی مناسب در یادگیري تر
و تعلیم و تربیت این کودکان مورد بررسی قرار داد.ونتیجه این است که مدارس باید به ابزارهاي مطلوب آموزشی 

ی از جمله ایجاد عادات نادرست مانند وابستگی زیادبه ازجمله رایانه با امکانات جانبی مجهز شوند و مشکالت احتمال
   .غفلت از آموزش رودرو توسط مربی و تسلط کم والدین را بر طرف نمایند ، این فناوري

  
 
 
 
  
  
  

  .دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی آموزش پذیر ، فناوري نوین آموزشی ، رایانه :کلید واژگان

                                                             
  atemi26469236@gmail.comf     کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه پیام نور تهران                                                   1

 26/2/97تاریخ پذیرش :                      24/01/97تاریخ دریافت : 

ي بررسی تاثیررایانه به عنوان فناوري نوین آموزشی درایجاد محیط هاي متنوع یادگیر
 دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
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  مقدمه .1
فضا و تجهیزات آموزشی مناسب در کیفیت تدریس معلم بسیار موثراست.نقش وسایل آموزشی،بیشتر در چگونگی 
انتقال مفاهیم به شاگردان نهفته است.توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطات  قابلیتها و امکانات فراوانی را در اختیار 

ن رسانه هاي آموزشی، بتوان بسترهاي الزم براي تحقق برخی مدارس  قرار داده تا با استفاده از این امکانات به عنوا
اهداف متعالی تعلیم وتربیت را فراهم ساخت. تحقیقات نشان می دهد که وسایل آموزشی مناسب در انتقال و تفهیم 
و تاثیر مفاهیم نقش موثري دارند که اساس قابل لمسی براي تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می کندو در نتیجه،سبب 
ایجاد عالقه در یادگیري می شودوپایه هاي الزم را براي یادگیري تدریجی و تکمیلی فراهم می سازند.تجارب حقیقی 
و واقعی را دراختیار شاگردان قرار می دهند و معنا و مفاهیم آموزشی را سریعتر و صریحتر منتقل می کنند.تجاربی 

هاي دیگر چندان امکان پذیر نیست و در نتیجه به تکامل و در اختیار شاگردان قرار می دهند که کسب آنها از راه
)یکی از این فناوري ها در مدارس ،رایانه است.از رایانه در 81افزایش عمق و میزان یادگیري می انجامد.(شعبانی،

آموزش کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر در جهت تدریس نمایشی ، یادگیري مشارکتی ، توانبخشی ، تمرکز ، 
یش انگیزه ، یادگیري معنادار ، استفاده از تصاویر و ارزشیابی تکوینی، افزایش خود پنداره واعتماد به نفس وبرطرف افزا

نمودن مشکالت رفتاري،عاطفی وآموزشی می توان کمک گرفت.هدف از نوشتن این مقاله هم درك اهمیت رایانه در 
نهفته شان است و می خواهد فواید و کاربرد استفاده آموزش کودکان کم توان ذهنی در جهت شکوفایی استعدادهاي 

از فناوري رایانه در آموزش کودکان استثنایی کم توان ذهنی آموزش پذیر را بیان نماید و مشکالت فراروي این رسانه 
  آموزشی را براي این گروه دانش آموزان به صورت مبسوط توضیح دهد. 

  سواالت تحقیق .1,1
  یانه در آموزش کودکان استثنایی کم توان ذهنی آموزش پذیر چه اهمیتی دارد؟.استفاده از فناوري را1
  .رایانه به عنوان ابزار مناسب درآموزش و یادگیري کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر چه فواید و کاربردهایی دارد؟2
  وجود دارد؟.چه مشکالتی فراروي استفاده از رایانه در آموزش کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 3

  پیشینه تحقیق .1,2
کتب و مقاالت زیادي درباره فناوري هاي آموزشی براي دانش آموزان نوشته شده است ولی این کتب و مقاالت براي 

تاثیرکاربرد رایانه «،»وحید معتمدي«دانش آموزان استثنایی چشمگیر نیست و جاي خالی آن حس می شود.
را بیان نموده است که در رشد تکنولوژي آموزشی » انش آموزان عاديدرپیشرفت تحصیلی و سازگاري اجتماعی د

احمد »استفاده از فن آوري براي توان بخشی و آموزش کودکان درخودمانده«در مقاله آورده شده است. 246شماره 
ی قرخانی و غالمعلی افروز و معصومه معصومیان نقش رایانه را در آموزش دانش کاربردي براي کودکان استثنای

درخودمانده توضیح داده اند و به سایر دانش آموزان عقب مانده گروه آموزش پذیر نپرداخته است. اهمیت رایانه به 
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با ترجمه » ویکی شارپ«صورت کلی درمقاله اي تحت عنوان کاربرد رایانه در آموزش و پرورش استثنایی از 
به چاپ رسیده است.امیر قمرانی  1387سال 76اره در نشریه تعلیم و تربیت استثنایی شم» منوچهرعلی یارزنجانی«

،به صورت کلی »یادگیري دانش آموزان استثنایی–کامپیوتر و تاثیرهاي آن در فرایندیاددهی«در مقاله اي تحت عنوان
ره اهمیت رایانه را براي دانش آموزان نابینا و ناشنوا ، بیش فعال ، تیزهوش ، ناتوان در یادگیري بیان می کند و با اشا

اسماعیل زارعی و فاطمه «خیلی مختصري از نرم افزار تمرین و مشق براي کودکان کم توان سخن به میان می آورد.
اثربخشی «در مقاله خود از نقش چندرسانه اي آموزشی در آموزش ویژه را توضیح می دهند.موضوع » جعفرخانی
محمود رستمیان و طیبه «توسط » کم توان ذهنی تنی  بر رایانه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر بابآموزش م
مورد پژوهش قرار گرفته است .که این مقاله در مورد دانش آموزان پسر کم توان ذهنی در مقطع  آمادگی »رستمیان 

می باشدو از نتایج این تحقیق این است که نرم افزار رایانه اي قابلیت هاي بالقوه اي را براي یکپارچه سازي محتواي 
شی دانش آموزان این مقطع دارد.این مقاله بیشتر مزیت هاي استفاده از رایانه در آموزش را نسبت به آموزش آموز

سنتی بیان می کند ولی راهکار هاي الزم را ارائه نمی دهد و مشکالت پیش روي این دانش آموزان را بیا ن نمی 
اوري در آموزش کودکان استثنایی به طورکلی کند.در مجموع  دراین مقاالتی که به آن اشاره  شد،به اهمیت فن

پرداخته است .ولی مقاله حاضر به طورخاص،توجه به فرصتها و چالش هایی را بیان می کندکه رایانه براي دانش 
آموزان کم توان ذهنی گروه آموزش پذیر ایجادمی نماید.مقاله حاضر ضمن بیان  اهمیت استفاده از فناوري در آموزش 

یی کم توان ذهنی،کاربرد رایانه ، فرصتهاي یادگیري که بوجودمی آید، فواید و مشکالت فراروي استفاده کودکان استثنا
ازرایانه درآموزش کودکان استثنایی کم توان ذهنی آموزش پذیر از جمله وابستگی معلول و غفلت از آموزش رودرو به 

اثربخش و کارا با استفاده از رسانه آموزشی  صورت مبسوط توضیح می دهد.تا از این طریق به آموزش با کیفیت و
  چون رایانه و اینترنت در مدارس کم توان ذهنی اشاره داشته باشد.

  روش تحقیق .1,3
مقاله حاضر بصورت تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است و از روش توصیفی استفاده شده 

 اطالعات جمع آوري ،توصیف و تجزیه و تحلیل شده است.است و به کمک این روش ،داده ها و 

  ادبیات و مبانی نظري تحقیق .1,4 
  .کودك کم توان ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی کیست؟1,4,1

مقدمه اي بر روانشناسی و «در درکتاب » افروز« کم توان ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی می گویند؟به چه کودکی 
) AAMD( مریکایفی از سوي انجمن عقب مانده ذهنی آتعر» ذهنیآموزش و پرورش کودك عقب مانده 

عقب مانده ذهنی مربوط می شود به «به شرح زیر آورده است:1961و با تجدید نظر سال 1959در سال»هِبِر«توسط
کنش (عملکرد) پایین تراز حد متوسط عمومی هوش که در دوران رشد ظاهر شده و همراه با اختالل در رفتار سازشی 

زگاري اجتماعی است.منظور از درجه اختالل در رفتار سازشی در در زمینه هاي رشد یا بلوغ و یادگیري و سا»است.
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درصد پایین گروه 16هوشی پایین تراز حد متوسط این است که نمره در یک آزمون تراز شده کنش هوشی دربین 
بارداري است تا سنین سنی جمعیت خود قرار دارد.و مراد از دوران رشد عمدتا در این تعریف از زمان تشکیل نطفه و 

نجمن عقب مانده ذهنی آمریکا، سازمانی است با عضویت افراد متخصص و حرفه اي از ا. )7: 1371(افروز،سالگی16
قبیل پزشکان ، روانپزشکان ، روانشناسان ، متخصصین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ،مددکاران اجتماعی و ....است 

می عقب ماندگی فعالیت که پیرامون مطالعه و تحقیق در زمینه عقب ماندگی ذهنی ،آموزش و درمان وپیش گیري 
از نظر آموزشی به فردي دانش آموز استثنایی اطالق می شودکه از نظر  .)10: 1374(هشتجین و حاج بابائی،کند

ذهنی(هوشی)،جسمی(حسی حرکتی)،عاطفی یا اجتماعی تفاوت قابل مالحظه اي با افراد همسن خود داشته و این 
و پرورش مستلزم تغییراتی (متناسب با ویژگی هاي دانش آموز) تفاوت به حدي است که برخورداري وي از آموزش 

باشد در برنامه ، محتوا ، روش ها ، مواد و فضاي آموزش عادي و ارائه خدمات آموزشی و توان بخشی ویژه به آن فرد 
ا معموال متخصصان و علماي تعلیم و تربیت با دیدگاه آموزشی و پرورشی افراد عقب مانده ذهنی ر ).6: 1385(برقی، 

  :به چهار گروه تفکیک می نمایند
  ) .دانش آموزان به تحصیل می پردازند گروه دیر آموز( در مدارس عادي در کنار دیگر. 1
  ).پرورش استثنایی متولی تعلیم وتربیت آنهاست	. گروه افراد عقب مانده ذهنی آموزش پذیر(آموزش و2
  . گروه افراد عقب مانده ذهنی تربیت پذیر3 
  .) 37: 1371افروز ، ( گروه افراد عقب مانده پناهگاهی و کامال متکی و به عبارت دیگر حمایت پذیر.4 

  آموزش پذیر:کودك کم توان ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیرشامل چه گروهی هستند؟ .1,4,2
تقسیم می شوند که  کودکان کم توان ذهنی از نظر آموزشی به سه گروه آموزش پذیر،تربیت پذیر و حمایت پذیر

سازمان آموزش و پرورش استثنایی مسئولیت تعلیم و تربیت دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر را به عهده 
در توصیف گروه دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر می گوید دومین گروه از افراد » غالمعلی افروز«دارد.

درصد از تعداد کل  2وه عقب مانده ذهنی آموزش پذیرهستند و حدود عقب مانده ذهنی از نظر کثرت تعداد، گر
کودکان مدرسه رو را تشکیل می دهند و اصطالح آموزش پذیري به حداقل آموزش پذیري در زمینه هاي درسی ، 

ی مهارتهاي اجتماعی و شغلی اطالق می گردد.این افراد از نظر مهارتهاي حرکتی هم نسبت به افراد عادي ضعیف تر م
باشند.از ویژگیهاي دانش آموزان کم توان ذهنی نوع آموزش پذیر این است که داراي نقص در قضاوت و استدالل 
هستند.دایره لغات محدود دارند.توجه و دقت و تمرکز کم دارند.براي یادگیري امور ي مثل خواندن و نوشتن ،کارهاي 

  فنی و روزمره  نیاز به آموزشهاي مستمر و راهنما دارند.
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  بحث .2
  اهمیت استفاده از فناوري در آموزش کودکان استثنایی کم توان ذهنی .2,1,1

، اطالعات و دانش  امروزه به علت رشد فناوري هاي رایانه اي، سرعت نقل و انتقاالت اطالعاتی و مسئله انفجار دانش
مدرسه تنها چارچوبی نیست که معلم همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته  به سهولت و سرعت می تواند در اختیار

بلکه چهارچوب هاي اقتصادي، اجتماعی،  بخواهد دانش، مهارت و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل کند.
فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در شکل پذیري پنداره هاي دانش آموزان نقش تعیین کننده اي دارند. یکی از تبعات 

دانش آموزان است که هماهنگی با دوره هاي آموزشی را بر هم می زند.استفاده 	انش متعارفاین امر باال رفتن سطح د
از رایانه و اینترنت به معلم کمک می کند که امکان تدریس با شیوه هاي نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش 

فردي و توجه بیشتر به نیازها، هاي آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز با در نظر گرفتن تفاوت هاي 
 عالیق و استعدادهاي دانش آموزان می توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند.

بنابراین  کاربرد رایانه و اینترنت در آموزش  براي کلیه دانش آموزان بخصوص دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش 
ارد زیرا دانش آموز در حین تدریس و بعد از آن، فعال می شود .کالس از یکنواختی بیرون می آید. پذیر تاثیر مثبتی د

فراگیر درگیر آموزش می شود و به نوعی آموزش چند حسی ایجاد می گردد.با ایجاد آموزش جذاب و مورد عالقه 
  رت می پذیرد.دانش آموز و مشاهده بی خطر حوادث واقعی مربوط به آموزش ،تعمیق یادگیري صو

  ودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیرکاربرد رایانه در آموزش  ک .2,1,2
دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیربه دلیل ویژگیهایی خاصی که دارند باید از آموزشهاي معنادار و مفید و  

عینی بهره ببرند و رایانه هم منبع خوبی از اطالعات مختلف از جمله متن ،موضوع،صداو تصویر است که به صورت 
با استفاده از رایانه و اینترنت ،این دانش آموزان می  همزمان و هماهنگ ارائه می کند و نوعی محرك آموزشی است و

توانند مهارتهاي ارتباطی و کالمی خود را بهبود بخشند.چون ویژگی این دانش آموزان دیرآموزي و زود فراموشی 
  است،آموزش به کمک رایانه به عنوان فناوري نوین در مدارس یادگیري این دانش آموزان را معنادار می سازد.  

  ؟رایانه چه کمکی به دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر می کند .2,1,3
به نظر دیویی دانش آموز مطلبی را حقیقتا یاد می گیردکه شخصا آن را تجربه کرده باشد و این فعالیت برخواسته از 

) 1392(کاردان،.کندعالقه او به موضوع و نیازي  است که او براي دانستن و یادگرفتن آن مطلب،در خود احساس می 
فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس ما می تواند تدریس موضوعات درسی را جالب تر و غنی تر سازد، امکان 
بیشتري براي مشاهده، بحث و تجزیه و تحلیل و فرصت هاي بیشتري براي برقراري ارتباط و همکاري مهیا سازد،به 

علمی به دانش آموزان بدهد و تاثیر مثبتی بر تدریس و یادگیري درس ها عنوان ابزار ، استقالل بیشتري در تحقیقات 
بگذارد.استفاده از فن آوري و تکنولوژي در آموزش دانش آموزان کم توان باعث یادگیري مهارتها و محتواي اطالعات 

ی مورداستفاده افراد و دانش ها را افزایش داده و به پیشرفت و رشد مهارتها و اطالعاتی که می تواند در دنیاي واقع
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داراي نیازهاي ویژه باشد کمک شایانی می کند.امروزه دامنه علم رایانه تا آن جا گسترده شده که کم تر علمی یا فنی 
رامی توان سراغ داشت که براي بهبود کیفیت و سرعت بخشیدن به امور خود نیاز به استفاده از رایانه نداشته 

وزش مبتنی بر کامپیوتر در مقایسه با آموزشهاي سنتی(معلم محور)داراي مزایایی ) به طورکلی آم1392باشد(کاردان،
تسهیل فرایند انفرادي کردن  )1997نظیر ارائه بازخورد فوري،اجتناب از قضاوتهاي ذهنی و سوگیرانه (اسکري واکانر،

تناسب آموزش با توانمدیهاي   )1992آموزش،افزایش دامنه توجه و انگیزه یادگیرندگان،یادگیري متنوع(بیچ وآویدا،
و سلسله  )2000یادگیرندگان،ایجادمحیط یادگیري برانگیزاننده و به دور از رقابت هاي ناسالم(هال و همکاران،

،به نقل 1997مراتبی نمودن برنامه ها،افزایش قدرت خود تنظیمی وخود بازیابی (هاموندوارینرون،
هنگام استفاده ازرایانه به  مبتال به نارسایی توجه همراه با بیش فعالی)می باشند.براي گروه کودکان 1997ازبورستین،

صورت تدریجی قدرت تمرکز آنها افزایش می یابد و از میزان حواس پرتی آنها کاسته می شود.در برنامه هاي کامپیوتري 
متداول .)2002بتلهم،براي این افراد باید سعی شود عملیات تا سرحد امکان ساده و به دوراز تکلف باشد (کینجی و

ترین نرم افزارهاي آموزشی مورد استفاده دانش آموزان کم توان ذهنی،نرم افزارهاي تمرین و مشق بوده اند براي این 
گروه ، برنامه هاي کامپیوتري باید فاقد پیچیدگی بوده وتاحد امکان ساده و عینی باشند.چرا که پژوهش ها نشان می 

پیشرفته نظیر لوگو و برنامه هاي حل مساله براي این کودکان چندان اثربخش نمی دهد برنامه هاي کامپیوتري 
در زمینه اثربخشی وسایل 1995.در مطالعه اي که درسال )1997بورستین وهمکاران،1994باشند(بالمپیدوهمکاران؛

که نرم افزارهاي کمک آموزشی کامپیوتري براي کودکان مبتال به خوانش پریشی به عمل آورد به این نتیجه رسید 
تمرین و مشق تاثیر بسزایی در آموزش کودکان مبتال به خوانش پریشی دارند.دراین روش آموزشی،کامپیوترانواع 
تمرینهاي وابسته به درس رابراي درك بهتروعمیق ترمطالب درسی ارایه می دهد.اگر یادگیرنده در انجام تمرینی به 

ه اما مشابه به او می دهد و کار را تا آنجا به پیش می بردکه یادگیري مشکل برخورد کند،کامپیوتر تمرین هاي ساد
حاصل شود در این برنامه ها بر مرور و ثبت مهارتهایی که از قبل درخزانه ي رفتاري و ذهنی دانش آموزان وجود 

از رایانه به عنوان  ) رایانه ها بازخوردهاي فردي دارند.اسکینر در ترویج استفاده1384(قمرانی ،.داشته تاکید می شود
) بنابراین استفاده از رایانه در آموزش این کودکان باعث تغییر روش 1394ماشین هاي فردي تاثیرگذار بود.(باقریان فر،

تدریس معلم شده و آموزش خود را از کل کالس به گروههاي کوچکتر برده و از سخنرانی به مربیگري تغییر دهد.زمان 
ضعیف صرف نماید.همکاري را با رقابت تغییر دهد.درپاسخ به سوال اول می توان دالیل  بیشتري را به دانش آموزان

  زیر را بیان نمود:
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  .فرصتهاي یادگیري ایجاد می شود . درسایه استفاده از فناوري آموزشی2,1,4
الی،تعمق،درك و رایانه با ظرفیتهاي فراوانی که دارد قادر است دانش آموزان کم توان را بسوي خود آموزي،خود فع

فهم و پرورش استعداد و خالقیت رهنمون سازد.به عالوه امکان تداوم و خارج ساختن آموزش از انحصار مدارس،به 
  ویژه هدایتشان به داخل منازل، را میسر می سازد.

  .. به نیاز دانش آموزان کم توان توجه می شود2,1,5
روحیه آنها،موجب شناسایی محیط هاي مناسب یادگیري می  توجه کردن به نیاز دانش آموزان کم توان متناسب با

عالوه بر این شود.چون یادگیري حاصل تعامل خالق و هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط هاي متنوع یادگیري است.
از مشکالت ت.سطح جهان ازاهمیت فوق العاده اي در آموزش افراد کم توان ذهنی برخوردار اس امروزه درمهارتها ها 

.در آموزش این دانش آموزان به دانش آموزان کم توان ذهنی تعمیم محتواي یادگیري به محیط زندگی مستقل است
  کمک رایانه بهتراست نیاز و تفاوتهاي فردي آنها را در نظر گرفت.

  .. برنامه درسی مدارس استثنایی تغییر می کند2,1,6

کان داراي نیازهاي ویژه را به ظهور می رساند و آموزش را از حالت آموزش مبتنی بر رایانه،استعدادها و توان بالقوه کود
اگر در مدارس استثنایی بر مهارتهاي اطالعاتی و فکري بیشتر تاکید شودو استفاده سنتی و رایج خود خارج می نماید.

دریس وانتظارات و از ابزارهایی مانند رایانه جزء کارروزمره  مدارس درآید و در آموزش و یادگیري ادغام شود،روش ت
بازده هاي کودکان،معلمان،والدین ومدیران دگرگون خواهد شد و در نتیجه این تغییرات،ساختار فیزیکی و سازماندهی 
داخلی مدارس تغییر خواهد کرد.شبکه هاي رایانه سبب خواهد شد دانش آموزان بتوانند در عین حال که با کالس و 

هاي متعدد به یادگیري بپردازندهر چه دانش آموزان در امریادگیري مسئولیت معلم خود ارتباط دو طرفه دارنددرمحل
).شایسته است کارگاه 1386پذیرتر باشند،سرعت یادگیري طبیعی تر و بر اساس نیازهاي فردي آنان خواهد بود.(ذوفن،

تدارك دیده  رایانه در مدارس کم توان تاسیس شود و کالسهاي آموزشی ویژه اي هم براي اولیا دانش آموزان
همانطور که در سالهاي اخیر پژوهشگران سعی نموده اند تا راهبردهاي جدیدي مانند موسیقی،آهنگ،شعرو سرود شود.

  براي این کودکان درنظر بگیرند.
  فوایدوکاربردهاي رایانه درآموزش ویادگیري کودکان کم توان ذهنی (پاسخ به سوال دوم) .2,2

  .ویادگیري کاربرد زیادي دارد. رایانه درآموزش 2,2,1
مهارت ،حافظه،بدلیل ضعف کلی درکارکردهاي ذهنی به خصوص درتمرکز،توجه آموزش پذیر کودك کم توان ذهنی

یا  رایج و زبان ضعیف عمل می کند.کودك کم توان ذهنی دردرك مفاهیم کلمات پیچیده،افعال غیرو گوش دادن 
هر مشکل است. هاي به نسبت طویل،درك تشابهات ضمنی و استعاره دچار واژه هایی که چندمعنی دارند،جمله افعال و

درپی که درارتباطاتش داشته  به دلیل شکست هاي پی به ادامه ي موضوع سلب می کند.اورا  آشنا توجه او واژه ي نا
 و گاه هان در تردید اغلب اوقات این شک و می نگردو تردید مفاهیم به دیده ي شک و از است همیشه به درك خود
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شمرده صحبت  که با این کودکان باید اولیاء می دانند موقع گوش دادن،مشهوداست.آموزگاران و پاسخ هاي اودر
لذا با کاربرد رایانه در جلب نمود. به را شگردهاي گوناگون توجه آنها با و دائماً و مخاطب قرارداد مستقیماً را کرد،آنها

،صحبت کردن،دیدن،دقت آنها را باال برد اگر آموزش  با نکات زیر دادن مهارت گوشآموزش این کودکان می تواند 
  همراه  باشد.

  .یادگیري همرا با لذت می شود .2,2,2

لذتی که استفاده یک کودك کم توان ذهنی آموزش پذیر از رایانه داردوصف ناشدنی است.چون کودك می تواند آن 
  غول کارآموزشی است.را هدایت کند به همین خاطر احساس نمی کند که مش

  .یادگیري همراه بادقت می شود .2,2,3

یادگیري کار چشم و مشاهده ظریف،با رایانه با دقت فراوان صورت می گیرد.بسیاري از برنامه هاي رایانه کودك را به 
پاسخ دادن سریع تشویق می کند.یعنی کودك به قاطعیت و دقت نیاز است و از خصوصیات این کودکان، نداشتن 

  دقت و توجه در انجام تمرینهاي درس هستند با استفاده از این ابزار می توانند خال را جبران نمایند.
  .لحظات شادوتشویقی بوجود می آید .2,2,4

کودك با رایانه سریع تشویق می شودزیرا زمانی که مدار بصري راخوب بکار انداخت،با صدایی متوجه موفقیت خود 
در برابر حالت یکسان،پاسخ مشابه نشان می دهداین رفتار بسیار منطقی است و کودك را می گردد. کامپیوتر همیشه 

  به یادگیري نظم وادار می کند.این روش یادگیري قوانین رفتاري،با شادمانی همراه است.
  .پاسخ هاي کودك سریع می شود .2,2,5

منفی مواجه می شود این پاسخهاي  رایانه محل کنش و واکنش کودك است.اگرکودك واکنش نشان ندهدبا یک عمل
رایانه باعث شادي او می شوند و محرك خوبی براي اوست.بدیهی است کانون شاد خانواده ، کالس درس پرنشاط ، 

شنیداري،رایانه هاي آموزشی ، هنرهاي نمایشی ، بازي و حرکات ورزشی منظم -بهره گیري از وسایل دیداري
  .)1379(افروز،وانی است وامل مهم دربرانگیختگی روگروهی،ازع

  .یادگیري معنادارمی گردد .2,2,6

دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر فقط ازمعلم خود نمی آموزند،بلکه طی بحث با یکدیگر درباره مسائل باورها 
بحث  و انتظارات خود نیز آموزش می بینند.یعنی به نوعی  یادگیري معنادار انجام می شود چون بیشتر بر مذاکره و

تاکید می شود.کار با رایانه براي این نوع دانش آموزان فضاي کالس را شوق انگیز می نماید و امکان تعامل بادنیاي 
  وسیع تري را براي فراگیرندگان فراهم می نماید.

  .می آید روش چندحسی بوجود .2,2,7

رمی دارد.دانش آموز بایک سرعت رایانه به کودك کم توان اجازه می دهد به طورخصوصی کارکند و تفریح و سرگ
دلخواه و هماهنگ کارکرده،دستپاچه نمی شودکه اشتباه کند.قدرت برانگیزندگی دارد.روش چندحسی از روشهاي 
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درمانی این کودکان است.متخصصان بسیاري براي ترمیم و تقویت یادگیریهاي این کودکان به استفاده از حواس 
روش خانم دکترگریس فرنالدکه در آن توازن و تعادلی براي استفاده ازحس مختلف وتحریک آنان پرداخته اند.اما 

بینایی،شنوایی والمسه مورد نظراست وآن را روش تعقیب حسی،از بقیه روشهاي چندحسی کاملتر است.می توانیم 
نش آموز کلمه این روش را با استفاده از رایانه آموزش داد و نارساخوانی دانش آموز کم توان را به حداقل رساند.دا

دلخواه را انتخاب کرده.معلم کلمه رابه صورت درشت در رایانه می نویسد.کودك با انگشت خود آن را تلفظ کرده،آن 
را تعقیب می نماید و در برگه می نویسد.این روش تعقیب حسی،کودك احساس می کند،می بیند،تلفظ می کند،می 

دکترفرنالد علت بیشتر موارد نارسا خوانی را مسدودشدن شنودبه همین مناسبت آن راروش چندحسی می نامند.
فرایند یادگیري به خاطر روش معمول آموزش خواندن در مدارس عادي می داند.او می گوید روش معمول خواندن 
در مدارس تاکید بیش از حدي برحس بینایی دارد و از حواس دیگر بویژه حس المسه کمترکمک می گیرد.(نادري و 

  )74سیف نراقی،
  .نقاشی همراه موسیقی جذاب می شود .2,2,8

از ویژگیهاي استفاده از رایانه در کالس براي دانش آموزان کم توان ذهنی این است که در برنامه نقاشی وارد شده با 
انتخاب رنگهاي مناسب و دلخواه به صورت آزادانه شکلی را ترسیم می نمایندو رنگ آمیزي می کنند.دانش آموز کم 
توان،دنیایی از تصاویر هنري را می بیند،با رنگ ها آشنا شده،نمونه نقاشی ها وروشهاي ابتکاري درس هنر را فرامی 

عصبی -گیرد.موسیقی مانند رنگ براي این کودکان جذاب است.زیرا ریتم آن را به خوبی حس می کنند.مطالعات روانی
می تواند فرایندهاي عالی مغز را که درکورتکس رخ می نشان داده که آموزش نقاشی درکنارگوش دادن به موسیقی 

دهد تقویت کرده و ارتقاء بخشد.آنها می تواننددر قالب کارگروهی از ترکیب موسیقی و نقاشی لذت ببرند.درمطالعه 
د اي که گروهی از پژوهشگران روي کودکان کم توان ذهنی همراه با اختالالت رفتاري انجام داده بودند،نتایج نشان دا

که ریتم موسیقی می تواند به چگونگی ترسیم خطوط و نحوه رنگ آمیزي و حتی نوع رنگ تاثیربگذارد.به طوري که 
ریتم هاي تند و سریع موجب ترسیم خطوط پر رنگ و استفاده از رنگ هایی چون قرمز شد،ریتم مالیم و یکنواخت 

ی یاسبز و برعکس،ریتم هاي تند و کند موجب موجب کشیده شدن خطوط کم رنگ و استفاده از رنگ مالیمی چون آب
کشیده شدن خطوط در هم و برهم بارنگ هایی چون زرد و یا نارنجی در نقاشی شد.مطالعات دیگر استفاده از 
راهکارموسیقی و نقاشی درکودکان کم توان ذهنی افزایش توجه و تمرکز و مهارتهاي ادراکی را در این کودکان نشان 

.بنابراین نوجوانان کم توان ذهنی با )2005،1385؛صرافان،2008؛کیس دالی،2005کاران،داده است(زایدل وهم
  استفاده از یک عمل ساده مانندترسیم و نقاشی خیلی بهترمی تواننداحساسات و عواطف خویش را ابراز نمایند.

  ..رایانه ابزارارتباطات کودك می گردد2,2,9
رورش استثنایی،هدایت دانش آموزان استثنایی به سوي موقعیت هاي یکی از اصلی ترین اهداف سازمان آموزش و پ

اقتصادي و اجتماعی مناسب پس از گذراندن مراحل تحصیلی است.آنچه مسلم است قدم اول براي هرگونه پذیرش 



  1397 بهار،  10وم ، شماره . .   سال س ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
____________________________________________________________________ 

 

10 

ز ابزار ارتباط زبان است.بنابراین جهت نیل به هدف فوق می بایست گام هایی بیش ا درجامعه برقراري ارتباط است؛و
 چرا که زبان گفتاري اصلی ترین وسیله ي تفهیم وشودپیش درجهت پرورش مهارت هاي زبانی این عزیزان برداشته 

 رابطه ي پیوسته و متقابل زبان و پرورش مهارتهاي تفکر و تفاهم است.ازطرف دیگر،تأثیرانکارناپذیر رشد زبان بر
تمام کنش هاي ذهنی داراي حرکتی  که درآموزش پذیر تفکر،آموزش مهارت هاي زبانی را براي کودك کم توان ذهنی

پنج علت رابراي نقص در مهارت هاي  )1993گرشام والیوت(حیاتی می سازد کند وبطی است،امري مسلم و
مشکالت رفتاري -4عدم دریافت تقویت-3عدم تمرین و بازخوردکافی-2فقدان دانش کافی-1اجتماعی ذکر کرده اند

مهارتهاي اجتماعی به کمک رایانه برنامه مفیدي درجهت کسب مهارتهاي شخصی عدم فرصت کافی.آموزش  -5
 اجتماعی و شغلی آنها ست.

  .رایانه منبع اطالعات کودك می شود .2,2,10
ازرایانه می توان به عنوان کتابخانه در کالس درس استفاده نمود. در دروس مختلف مانند هنر براي قصه گویی و 

ب داستانی راانتخاب نموده و براي دانش آموزان تعریف  کرد.یا به بایگانی مجالت رشد رفته نمایش خالق می توان کتا
  نمونه کارهنري را انتخاب،و در کالس استفاده نمود. 

  .. از رایانه درتمرین ها استفاده می شود2,2,11
کنند.همچنین رایانه براي آنان دانش آموزان استثنایی با استفاده از رایانه احساس خود ارزشمندي و اتکابه نفس می 

نقش معلم سرخانه برانگیزاننده نیز دار.رایانه می تواند به جاي افرادي که قادربه تکلم نمی باشندصحبت کند.به جاي 
افرادي که قادر به حرکت دادن دستشان نیستند بنویسد.کاربرد رایانه براي انجام تکالیف مدرسه اي براي این دانش 

رد و عواملی مثل جذابیت کار با رایانه،افزایش اعتمادبه نفس و ابتکار فرد کاربر،کاهش کم دقتی و آموزان جذابیت دا
نداشتن تمرکزوهمچنین آزادي در شروع و اتمام کار،باتوجه به ویژگی هاي فردي کاربر،فاکتورهاي مهم تاثیر رایانه بر 

ي این دانش آموزان وسیله آموزشی مفیدي است )بنابراین رایانه برا93پیشرفت تحصیلی هستند.(معتمدي و ابطحی،
تاحافظه دیداري شنیداري آنها تقویت شود.اختالالت ریاضی را با آموزش گام به گام مفاهیم مانند حل مساله با 

  روشهاي مجسم و نیمه مجسم و مجرد کاهش دهد.
  .رایانه:بانک اطالعاتی دانش آموزان می گردد .2,2,12

براي این دانش آموزان،درج سوابق و ذخیره سازي اطالعات آنهاست.می توان ویژگیهاي  یکی از کاربردهاي رایانه
  تحصیلی و رفتاري آنها را در رایانه ذخیره نمود و در صورت نیاز به آن مراجعه کرد.

  .کودك ازکاربردهاي رایانه اي از راه دور(اینترنت و پست الکترونیکی)استفاده می کند .2,2,13
ملی از یکدیگر جدایی ناپذیرند فعالیت عملی فراگیران در مدارس مجهز به فناوري نمود پیدا می آموزش نظري و ع

معلم از طریق ادغام فناوري با محتوا و فن آموزش می تواند به فناوري یادگیري دست یابد تا بتواند فرایند  کند.
یق استفاده هم زمان یادگیرنده از منابع تدریس خود را بهبود بخشد.فناوري یادگیري بیشتر بر یادگیري عمیق ازطر
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از سوي دیگر فناوري )1988اطالعاتی و تحلیل و ترکیب و طبقه بندي و نتیجه گیري تاکید می کند.(جانی و توماس،
منظور گسترش کیفیت آموزش با  هاي درسی مؤسسات آموزشی شده واین اقدام بهتدریج بخشی از برنامهاطالعات به

- گیرد.این نوع سیاستاینترنت صورت می استفاده از راه دور،و نیز عرضه کیفیت برتر آموزشی با از و هاي کمترهزینه

پژوهش  ازباید آموزش و پرورش شود.یکدیگر می با دنیا سراسر تر دانش آموزان درگذاري موجب ارتباط هرچه گسترده
 مهارت به کارگیري فناوري در منظورافزایش باور،دانش وارتباطات براي آموزش به  هاي مربوط به فناوري اطالعات و

  .،حمایت کننددانش آموزان کم توانآموزش و یادگیري 
  .بازي آموزشی براي کودك مهیا می گردد .2,2,14

بازي آموزشی رایانه اي براي کودك کم توان رقابت سالمی است که کامپیوتر نقش رقیب را ایفا می کرده است.در این 
اي هاي رایانهبازي)1384دیداري تقویت می شود.(قمرانی ،-مهارتهاي مساله گشایی،تفکرمنطقی،تجسم فضاییبازیها و 

ها بازياین بهره گیري از.کندنقش مثبتی ایفا می این کودکان ،درك سه بعديو حرکتی هاي شناختیدر بهبود مهارت
طریق آن به دنیاي خارج از خانه متصل  از تا کندمیذهنی فراهم  براي کودکان داراي معلولیت جسمی و امکانی را

بازي،درك  یادگیري همراه با تکرار و ارتباط و تعامل با فضاي مجازي،براعتماد به نفس آنان افزوده شود در و شوند
  .را افزایش می دهد انگیزه فرزند شما

  .. بااستفاده ازرایانه تفکرخالق کودك پرورش می یابد2,2,15
کم توان، دانش آموزانش رابه اندیشیدن درباره نقش سایر افراد مانند هم کالسی،معلم و والدین در مربی کودکان 

دستیابی به خالقیت وا می دارد.استفاده از رایانه در آموزش این کودکان باعث می شود برحسب عالقه هایشان 
د بگیرند.کار دانش آموزان درگروه رایانه گروههاي کاري تشکیل دهندو در گروه به فعالیت بپردازند تا از هم چیزي یا

باعث ایجاد خالقیت در آنها می شود.شایسته است در ابتدا مربی نحوه همکاري درگروه رایانه را آموزش دهد.به 
و به نقل ازهال 1995،الیس وورتینگتون1995؛,الرسن1995؛طورکلی و براساس تحقیقات(کیگلکا،

)می توان عوامل زیر را در زمره مهمترین عوامل 2000و همکاران،پاترا 1992؛بیج و آوایدا2000همکاران؛
اثربخشی برنامه هاي کامپیوتري در آموزش برشمرد:الف) توانایی تحصیلی یادگیرندگان.  ب)دستیابی قبلی یادگیرنده 

 ت به برنامه هايبه برنامه هاي کامپیوتري. ج)نگرش دانش آموز،والدین ،معلمان ودست اندرکاران آموزشی نسب

کامپیوتري و اثربخشی آن. د)انعطاف پذیري برنامه ها. ه)بهره گیري بهینه برنامه ها از نور،رنگ،انیمیشن وغیره.و)تعامل 
  )1377معلم با برنامه و ابزارکامپیوتري.( دالکورتیاد،

  .. رایانه،آینده شغلی ومنبع درآمد کودك می شود2,2,16

یرکار با رایانه رایاد می گیرد و باعث ایجاد مهارت کار با رایانه می شود که در زندگی کودك کم توان ذهنی آموزش پذ
  آینده اش با ارزش است و می تواند به آینده شغلی او بینجامد و منبعی براي کسب درآمد او شود.

  ل سوم)مشکالت فراروي استفاده ازرایانه درآموزش کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر(پاسخ به سوا .2,3



  1397 بهار،  10وم ، شماره . .   سال س ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
____________________________________________________________________ 

 

12 

  .عادتهاي نادرست براي کودك بوجود می آورد ، . استفاده زیاد ازرایانه2,3,1
یک ضعف آشکار فناوري،حواس پرتی و نبود تمرکز فراگیراست.این فناوري براي کودکان کم توان ذهنی هم ممکن 

است.با وجود رایانه است با شدت بیشتري دنبال شود.حواس پرتی و کم توجهی از ویژگیهاي شایع این کودکان 
درکالس وکار با آن،حواس دانش آموز جمع نیست و آموزش ممکن است به زمان زیادتر و انرژي بیشتري از طرف 

)درتحقیق خود به این نتیجه دست یافته 1384،به نقل از محرم زاده(مربی انجام شود.گرونهوك،و نکاتش وویالري
ن تعامل اجتماعی فرد،خصوصا با افراد خانواده شود.این محققان دریافته اند که رایانه می توانددر نهایت باعث کم شد

اند افرادي که رایانه شخصی دارند،به طورمعنادار زمان بیشتري رابه تنهاي و زمان کمتري را با خانواده و دوستان 
ده از رایانه سپري می کنند.تحقیق حاضر با تحقیق محرم زاده هم پوشانی کامل دارد و نشان می دهد که استفا

سازگاري اجتماعی دانش آموزان را کاهش می دهد.چون یکی از اهداف آموزش وپرورش کودکان کم توان کسب 
مهارتهاي اجتماعی براي وارد شدن به جامعه می باشد.این تنهایی و گوشه گیري براي این دانش آموزان زیان دارد و  

  باید کنترل شود .
  .باعث وابستگی زیاد معلول می گردد. استفاده زیاد ازرایانه 2,3,2

منتقدان استفاده از فناوري معتقدند استفاده از فناوري باعث وابستگی شخص معلول به آن و در نتیجه تالش کمتروي 
  )بنابراین استفاده زیاد ازحدرایانه می تواند اعتیاد رایانه را بوجود آورد.77براي رفع نواقص خود می شود.(نصراصفهانی،

  .می کنندو اولیا دیدگاه منفی دارند  مقاومت دربرابرتغییرونوآوريمربیان  .2,3,3

تمهیدات الزم براي  ندارندرایانه اي فناوري اطالعاتی  با توجه به اینکه اغلب معلمان آمادگی کافی براي بهره مندي از
تشویق  مادي و هاي معنوي و ایجاد انگیزه و همراهی معلمان با گسترش آموزش و مشارکت درامر برنامه ریزي و اجرا

گسترش این فناوري در مدارس استثنایی یک ضرورت است ولی بستر کار باید فراهم گردد.دیدگاه د.آنان پیش بینی شو
منفی بعضی اولیا نسبت به فن آوري  ومدارس هوشمند باید تغییر کند.باورهاي فرهنگی خانواده ها هم می تواند 

  دو همکاري خانواده ها را می طلبدتا کمی از هزینه ها جبران شود.مانعی بزرگ در مسیر مدارس باش
  .. از آموزش رودرو و فعالیت گروهی دانش آموزان غفلت می گردد2,3,4

تکیه صرف بر رایانه براي آموزش این دانش آموزان باعث می شود که آموزش رودرو که با روحیات این دانش آموزان 
گیردو روابط گرم معلم و شاگرد نباید به سردي بینجامد.درآموزش با استفاده از رایانه سروکار دارد مورد غفلت قرار 

  نباید فعالیت گروهی این دانش آموزان مورد غفلت واقع شود.
  .نقش الگویی معلم فراموش می شود .2,3,5

استفاده ازروشهاي معلمان نباید نقش الگویی خود رادراین عرصه فراموش کنند.معلم بخاطر نفوذ معنوي اش و با 
موعظه ونصیحت،می تواند افکاردانش آموزان را جهت دهد.از بوجود آمدن روابط سرد استفاده از فناوري دربین دانش 

  آموزان جلوگیري کند.استفاده نابجاو غلط ازفناوري و تاثیر گروه همساالن به دلیل کم تجربگی،آسیب زاست.
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  .لیا سواد رسانه اي ندارندتسلط والدین بر فناوري کم است واو .2,3,6

والدین کودکان کم توان باید تا حدودي به فناوري روز دنیا مسلط باشندکه بنیان فکري فرزندانشان تغییرنکند آنها 
نباید الگوي متضادي براي فرزندان باشندو با هدایت صحیح فرزندان  خود،استفاده صحیح را آموزش دهند.نگرانی 

به بسیاري از سایتهاي اینترنتی است که تبلیغات  مخرب وسیعی در زمینه هاي دینی و  والدین و مربیان از دسترسی
را،به  خانوادگی خود و عکس هاي شخصی و یک از اطالعات تا هیچهند،آموزش د باید والدین ومربیان اخالقی دارند.

تسریع واکنشهاي کودك و هم کامپیوتر،هم درزمینه بنابراین وگو،دراختیار کسی قرار ندهند ویژه دراتاق هاي گفت
بعنوان یک وسیله ارتباطی بادنیاي خارج پدیده اعجاز انگیزي است متاسفانه قیمت گزاف آن باعث می شودکه بسیاري 

  ازکودکان از آن محروم  باشند.
  نتیجه. 3

هزشدن مدارس به با توجه به آنچه در این نوشتار بیان شد وبا توجه به کارایی قابل مالحظه ي رایانه درآموزش ، مج
رایانه براي استفاده در جریان تدریس و آموزش کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می تواند گامی در متحول نمودن 
فضاي آموزشی دانش آموزان کم توان ذهنی باشد.استفاده از این  فناوري در آموزش این دانش آموزان که ویژگی دیر 

حتواي اطالعات،دانش ها،رغبت وانگیزه را افزایش می دهدو معلم آموزش خود آموزي و زود فراموشی دارند،مهارتها،م
را از کل کالس به گروههاي کوچکتر و از سخنران به مربیگري تغییر می دهد.زمان بیشتري را به دانش آموزان ضعیف 

ي فراوانی را بوجود و همکاري و مشارکت را با رقابت عوض می نماید و با ایجاد فرصتها، ظرفیتها تر صرف می نماید
آورد و بسوي خود آموزي ، خود فعالی، تعمق ، درك وفهم و پرورش استعداد ، خود ارزشمندي ، اتکاء به نفس و 
خالقیت و حل مساله و تفکرخالق کودك کم توان حرکت می نماید.کاربردهاي رایانه ابزارمناسبی براي 

تقویت مهارتهاي ارتباطی،نوشتاري،خوانداري،زبانی و  متن،تصویر،آهنگ،نقاشی،اینترنت ، تفکر خالق، بازي و
  تفکرکودك است.

از رایانه می توان در جهت تدریس نمایشی،یادگیري مشارکتی،توانبخشی،تمرکز،افزایش انگیزه،یادگیري معنادار و 
ماد به نفس و چندحسی همراه با لذت ودقت و شوق،با استفاده ازتصاویر و ارزشیابی تکوینی،افزایش خود پنداره و اعت

برطرف نمودن مشکالت رفتاري،عاطفی وآموزشی می توان کمک گرفت.هرچند در استفاده زیاد از رایانه براي این 
کودکان ، مشکالتی ازجمله ایجاد عادات نادرست،وابستگی زیادکودك،غفلت از آموزش رودرو و الگویی معلم و تسلط 

  کم اولیا به فناوري وجود دارد.
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  پیشنهادات 
  
.استفاده از فناوري دیجیتالی بخصوص کار با ریانه براي دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر باید مدیریت 1

شود تا باعث اختالل نشود و با ایجاد یادگیري مشارکتی و ارزیابی فعالیتهاي فراگیران ،بازخوردهاي مفید و سازنده 
  ارائه شود.

کودکان را به زمان خاصی محدودکرد.با آشنا کردن والدین این کودکان با . هیچگاه نبایدآموزش و توانبخشی این 2
فن آوري رایانه می توان محرك هاي آموزشی را حتی در خانه و محیط هاي واقعی زندگی و اجتماع ارائه کرد و 

آموزان در  نقش خانواده را در آموزش و توان بخشی کودکان استثنایی پر رنگ نمود.والدین بهتراست براي این دانش
  زمینه فناوري الگوي متضاد نباشند.

.مربیان با ایجادتنوع و تغییر در روشهاي تدریس این کودکان، نرم افزارهاي گوناگونی که بازخوردهاي شنیداري و 3
کمک نوشتاري ایجاد می کنند را بکارگیرند و مدرسه با خرید برنامه هاي متنوع،امکان تمرینهاي سرگرم کننده اي 

  ي ریاضیات و خواندن و ارزشیابی دروس بوجود آورد.کارگاه رایانه در مدارس استثنایی  باید فعال باشد.را برا
براي اشخاص داراي ناتوانی،باید مجموعه ي رایانه نرم افزار و سخت افزار مربوط مانند صفحه کلید،نمایشگر و .4

ستگاه رایانه را مناسب سازي،تنظیم و طراحی همچنین مواد و ابزار الزم براي دسترسی آسان تر فرد معلول به د
  مجدد نمود.

.آموزش بر مبناي کامپیوتر نویدي براي آموزش فراگیر،پیش رونده و فارغ از زمان ومکان است. ولی نگرانی هاي 5
معلمان از اینکه این دانش آموزان با دشواري هایی براي فراگیري بعضی از اصول آموزش هاي کامپیوترمحور روبرو 

  باشند بجاست و بنابراین شناخت چالش هاي مختلف آن ضرورتی انکار ناپذیراست.
 پی نوشت
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