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 بینا آموزان کماي براي دانش هاي کمکی رايانه آوريکاربرد فن

 يادگیري -در فرآيند ياددهی 

 سونيا موسي رمضاني / دانشجوي دكتري تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي

 الهه واليتي / دانشجوي دكتري تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي

 
 

 چکيده:
آوری آوری اطالعات و ارتباطات در حال ایجاد تغ  رک شکل و دگرگون سازی کل نظام آموزش و پیرورش اسیت. یکیی از مظیاهر قدرتمنید فین      فن

    آمیوزان  آمیوزان اسیتثنایی بیه وییژه دانیش     آوری، پتانس ل زیادی در تعل م و ترب ت دانشباشد. این فن اطالعات و ارتباطات، کاربرد رایانه در آموزش می
   دهید تیا مشیکالتی را کیه از بابیت       آموزان، این امکان را به آنها میی  های کمکی برای این دانشآوریهای رایانه و ن ز فنآوریب نا دارد. استفاده از فنکم
افزار خواندن متون ب نا، پویشگر و نرمکمای تول د شده برای افراد افزارهای رایانهشوند از م ان بردارند. از جمله نرمب نایی در یادگ ری خود متحمل میکم

افزار تشیخ ص نیوری حیروف نوشیتاری و     افزار خواندن متون روی صفحۀ نمایش، نرمنمایی صفحۀ نمایش، نرمافزار بزرگ ی نمایش، نرمبر روی صفحه
نمایی، توان به اسکن دید، دورب ن بزرگ این افراد می افزاری موجود برایهای سختآوریای است. همچن ن از جمله فنرسانهافزار برنامۀ درسی چندنرم
های هیر ییک از    های دیج تال اشاره کرد. در این مقاله  قصد داریم به شرح  ویژگیب ن های ج بی و ذرهب ن های سی. سی. تی. وی کقابل حمل، ذرهب نذره

آموزان کم ب نا به منظور تسه ل آمیوزش بیه ایین دسیته از      های درس برای دانش السافزارها ب ردازیم و بهره گ ری از آنها را در ک افزارها و سختاین نرم
 آموزان مورد بحث قرار ده م. دانش

 ب ناآوری رایانه، کمآموزش ویژه، فن :كليديهاي واژه 
 

    

 مقدمه

اطالعات و وری آفنهایی که در زم نۀ امروزه پ شرفت
به وقوع پ وسته اسیت، پی ش از همیه بیه بهبیود       1ارتباطات

های آموزشی آموزان دارای ن از آموزش و یادگ ری دانش
وری آفین (. اصیطالح  1411انجام ده است )والیتی، 2ویژه

هایی اطالعات و ارتباطات، به گسترۀ وس عی از تکنولوژی
هییا بییا منظییور برقییراری ارتبییاط انسییاناشییاره دارد کییه بییه 

رود کییار مییی یکییدیگر و تبییادل اطالعییات بیی ن آنهییا بییه  
وری در حیال  آفین که ایین  م است مسلّ (.2113، 4)فلوریان

سیازی کیل نظیام آمیوزش و     ایجاد تغ  ر شکل و دگرگون
ایین تغ  یرات بیه وجیود آمیده در      که چنان پرورش است.

های طات، تمام ابزاروری اطالعات و ارتباآنت جۀ ظهور فن
                                                                                                                                                                                  

1- Information and Communication Technology (ICT) 

2- Special Educational Needs (SEN) 

3- Florian 

-بخشی، سازگارانه و کمکیی بیرای افیراد دارای کیم    توان

ای کیه  . بیه گونیه  گرفتیه اسیت  های خیاص را در بیر   توانی
حمایت از تسیه الت دسترسیی بیه آن،     ن زکاربرد رایانه و 

شود مانی میمعلّدر ارتقاء ک ف ت تدریس و مهارت سبب 
رنید )زارعیی   سیر و کیار دا   3آمیوزان اسیتثنایی  که با دانش

 (.1433زوارکی و جعفرخانی، 
شود که تفیاوت و  به افرادی گفته می «استثنایی»اصطالح 

از انحرافات آنان )جسمی، ذهنی و رفتاری( از حید متوسیط،   
-آزمیون اخیذ  م و اطرف ان و ن ز معلّطریق مشاهدات کالسی 

(. 1413های مختلف ثابت شده است )س ف نراقی و نادری، 
عادی در جوامع انسانی بیه شیمار   ی استثنایی، امروجود افراد 

رود و افراد اسیتثنایی نبایید از مشیارکت و کنتیرل جامعیه      می
هیای  بهبیود برنامیه   ای بایید جهیت   هیر جامعیه  محروم شیوند.  

                                                                                                                                                                                  

4- exceptional students  
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بیرای افیراد    هیای کمکیی  وریآفین آوری و فیراهم  آموزشی
بیرای ایین    را های عادیاستثنایی امکان زندگی با سایر انسان

از طرییق   (. آموزش ویژه،2113، 1)ه ورتاآورد  همافر  دافرا
تسییه الت و امکانییاتی را  اطالعییات و ارتباطییات،وری آفیین

هم اافراد استثنایی فیر ن ز ی و یبرای افراد ناتوان و دارای نارسا
ایین قابل یت    اطالعات و ارتباطاتوری آفن . به واقعآوردمی

اییید و بییه  کییه فرآینیید یییادگ ری را تسییه ل نم   اسییترا دار
 .عمق و معنای ب شتری بخشد آموزان ی دانشهاآموخته

توانند که میهای جدید در این استوریآقدرت فن
یادگ ری را تسه ل کرده و سیرعت آن را افیزایش دهنید،    

شییرایط مطلییوب و   و زمییان یییادگ ری را کییاهش دهنیید  
 (.1432)یغمیا،   تری را برای یادگ ری ایجیاد کننید   مناسب

افزارها و سخت افزارهای متعّددی وجیود   در این راستا نرم
آموزان دارای ن ازهیای وییژه در فراینید     دارند که به دانش

کننید. از   آموزش جهت ن ل به یادگ ری معنادار کمک می
هیا در فراینید ییادگ ری     آوریجمله افرادای که از این فن

(. 2114، 4و الهیم  2ب نایان هستند )آبنیر کم ،جویند مدد می
هیایی کیه در ایین حیوزه      آوریدر ادامه، پ ش از شرح فن

باشند به تعریف کم ب نایی  برای کم ب نایان قابل کاربرد می
 پردازیم. می

 

 بيناييكم

ب نایی تعریف صریحی ندارد. کم« 3ب ناییکم»اصطالح 
تواند متضمن شرایطی برای فرد باشد که وی به واسطۀ می

ۀ کیافی ن ازهیای شخصیی خیود در     تواند به انیداز آن نمی
، 3و م لیر  5امور مربیوط بیه ب نیایی را برطیرف کنید )کیرن      

( 2111) 11و فیای  1، روسینتال 3، النگ1(. س لورستون1111
                                                                                                                                                                                  

1- Huerta  

2- Abner 

3- Lahm 

4- low vision 

5- Kern 

6- Miller 

7- Silverstone 

8- Lang 

9- Rosenthal 

ب نییایی، کییاهش کییم»گوینیید: ب نییایی میییدر تعریییف کییم
توانید بیا   معناداری از م زان کارکرد ب نایی اسیت کیه نمیی   

ای ب نایی و یا جراحیی  ه های معمولی، لنزاستفاده از ع نک
به حد کارکرد طب عی برسد. ضمن اینکه این اصیطالح در  

رود کییه دارای حییوزۀ دییید  مییورد افییرادی بییه کییار مییی  
، 12، ویل یییامز11نقیییل از جیییریف ن)بیییه« محیییدودی هسیییتند

(. در ایین ب میاران حساسی ت    2112، 13و انگلمن 14دیویس
( 1433)مجبیوب و ومکیاران،   یابد کنتراست ن ز کاهش می

-( در ارتباط بیا کیم  1113) 13و کوئ نگ 15همچن ن کورن

ب نیا کسیانی   افیراد کیم  »کنند کیه  گونه عنوان میب نایی این
هستند که با وجود استفاده از ع نک برای اصالح دیدشان، 

انید، امّیا ایین افیراد      در انجام تکال ف دیداری دچار مشکل
هییای کمکییی از قب ییل  وریآفیینتواننیید بییا اسییتفاده از مییی

افزارهییای رایانییه و سییایر راهبردهییا، افزارهییا و نییرمختسیی
)بیه  « شان بهبیود بخشیند   خود را در انجام تکال ف عملکرد

 (.1434 نقل از ل تون و الد، ترجمۀ رضایی دهنوی،
 
 
 
 
 
 

ب نیا، دو  در زم نۀ استفاده از باقی ماندۀ ب نایی افیراد کیم  
دیدگاه کامال  متمایز وجود دارد. دییدگاه نخسیت توصی ه    

گ یری وسیایل   کیار کند کیه ایین افیراد بایید از راه بیه      می
آموزشیی  نمایی، وسایل تصویری و وسیایل کمیک  بزرگ

های خطِ درشیت و پوسیترها( از ب نیایی    ویژه )مانند کتاب

                                                                                                        
10- Faye 

11- Griffin 

12- Williams 

13-Davis 

14-Engleman 

15-Corne 

16-Koeing 

 

 های جدید وریآقدرت فن

 توانند یادگیری را تسهیل کردهکه میدر این است

و سرعت آن را افزایش دهند، زمان یادگیری را کاهش  

 تری را برای  شرایط مطلوب و مناسب و دهند

 یادگیری ایجاد کنند
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باقی مانده، حداکثر استفاده را ببرند و ن ز هیر تمرینیی کیه    
دهید، انجیام دهنید. دییدگاه     کارایی ب نایی را افزایش میی 

فییظ یییا تییر یییاد شییده بییر حدیگییر، بییرخالف فلسییفۀ سیینتّی
کند. این دیدگاه بر ایین عق یده    نگهداری ب نایی تأک د می

ب نا، از ب نایی خود کمتر استفاده آموزان کماست که دانش
تری بتوانند همان دیید محیدود   کنند تا برای مدّت طوالنی

، ترجمییۀ 4و اگیین 2، درو1)هاردمنخییود را حفییظ کننیید  
 (.1433عل زاده، گنجی، یوسفی لویه و یادگاری، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانید بیر تمیامی افیراد     ب نیایی میی  در هر صیورت، کیم  
دارای این مشیکل در سین ن مختلیف و بیر بسی اری از دابعیاد       

وری آزندگی آنها تأث رگیذار باشید )وسیایل کمکیی و فین     
نظیر   ب نیا ممکین اسیت از   (. فیرد کیم  2111ب نیایی،  برای کم

ب نایی، مشکالتی از قب یل نقیص در دیید رنیگ، سیازش بیه       
تیییاریکی، حرکیییات چشیییمی و دیییید دوچشیییمی داشیییته   

، ون 3؛ هوگرورسییت2113، 5ک تچیی ن -و لییوی 3باشیید)ل ت
(. همچن ن ممکین اسیت بیا مشیکالتی همچیون؛      2113، 1دم

خواندن متون، استفاده از رایانه، تماشای تلویزیون، شناسایی 
هیای  دن از عیرض خ ابیان و انجیام فعال ّیت    افراد آشنا، رد ش

هیای مختلیف   مربوط به اوقات فراغت از قب ل انجیام ورزش 
                                                                                                                                                                                  

1- Hardman 

2- Drew 

3- Egan 

4- Leat 

5- Lovie-Kitchin 

6- Hogervorst 

7- Van Damme 

 باشند.   دست به گریبان 
 هیای میرتبط بیا    هیای اخ یر برخیی داده    در ایران در سال

مشکالت و م زان ش وع و علل ناب نایی و کم ب نایی منتشیر  
آن ( که نشیانگر  1432گردیده است )پورس د و همکاران،

هیای   تواند در شیکل ب نایی میبوده است که مشکالت کم
 متفاوتی ظاهر شود. 

تواند خیاص باشید و در نت جیه،     وضع ت هر چشمی می
      آمیوز متفیاوت  هیر دانیش  « یادگ ریک»تأث ر این وضع ت بر 

آمیوزان اسیت. دشیواری خوانیدن و نوشیتن      از سایر دانش
اصلی ییادگ ری   آموزان، معموال  مانعمتون برای این دانش

آموزان در یادگ ری است و این امر ممکن است این دانش
آمییوزان در درس  کییه علّییت موفق ییت کمتییر اییین دانییش  

ادب ییات، ریاضییی و یییا در سییایر دروس باشیید. داشییتن      
آمیوز  مشکالت ب نایی ممکن است بر روی انگ زش دانش

های او برای مشارکت فعّال در فرآیند یادگ ری، و توانایی
، 11و بیورس  1ایل یک -، تروکولیو 3گذار باشد )ال ئوترتأث 
 (. 2531، ص 21

مانیدۀ  از بیاقی به راحتیی  توانند ب نا نمیآموزان کم دانش
محدود ب نایی خود برای کسیب اطالعیات اسیتفاده کننید.     

هیای کمکیی   وریآفین هیای رایانیه و   وریآفناستفاده از 
دهد که به یآموزان، این امکان را به آنها مبرای این دانش

سرعت در مس ر یادگ ری خود حرکت کنند و مشیکالتی  
شوند، از م ان بردارنید.   ب نایی متحمل میرا که از بابت کم

در این مس ر برخی نرم افزارها ته ّیه و تیدوین شیده اسیت     
ب نا آموزان کم تواند به تسه ل فرایند یادگ ری دانش که می

کن م. در ادامه  می کمک کند که در این مقاله بدانها اشاره
افزارهییا بییه معّرفییی برخییی از اییین نییرم افزارهییا و سییخت  

 آمده است. 2و  1پردازیم که در جدول می

                                                                                                                                                                                  

8- Elliott 

9- Trukolo-Ilic 

10- Bevers 

 

 توانند بینا نمیآموزان کم دانش

 ماندۀ محدود بینایی خود برای به راحتی از باقی

های وریآفنکسب اطالعات استفاده کنند. استفاده از 

آموزان، این های کمکی برای این دانشوریآفنرایانه و 

دهد که به سرعت در مسیر یادگیری امکان را به آنها می

بینایی را که از بابت کم خود حرکت کنند و مشکالتی

 شوند، از میان بردارند متحمل می
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 بينااي موجود براي افراد كمافزارهاي رايانه. نرم1جدول

 

 توضيحات نرم افزار

افزار پويشگر و نرم

خواندن متون بر روي 

 1نمايش صفحه

تواند سیبب شیود کیه حتّیی     نمایش به همراه یکدیگر می افزاری مربوط به خواندن صفحهاستفاده از پویشگر و بستۀ نرم

تواند از طرییق ایین برنامیه بیرای     های متن میکفا باشند. کلمات، جمالت یا تمامی بخشخوانندگان بس ار کهند ن ز خود

زمان بیا تاییپ کلمیات و    تواند همآموز میتواند متغ ر باشد. همچن ن دانشیافراد خوانده شود و سرعت این خواندن م

دهند ضیمن تاییپ متیون بیه اشیتباهات      آموزان اجازه میها به دانشحروف، شکل گفتاری آنها را ن ز بشنود. این برنامه

 (.1411، ترجمۀ زارعی زوارکی و والیتی،2111امالئی خود ن ز پی ببرند )اس اروهاد و ه لد، 

نمايي افزار بزرگنرم

 2صفحۀ نمايش

نمایی را تا حدی انجیام دهید کیه    نمایی کند و این بزرگتواند جزئ ات صفحه نمایش رایانه را بزرگافزار، میاین نرم

هیا را بیه آسیانی و بیدون فشیار وارد      نمایی، نوشیته ب نا مناسب باشد و آنها بتوانند در نت جۀ بزرگآموزان کمبرای دانش

هیا، کنتراسیت و م یزان    تواند رنیگ افزار میجایی موقع ت مکانی خود بخوانند. این نرمهایشان و یا جابهآوردن به چشم

افزار (.  با استفاده از این نرم2113، 4 آموز تغ  ر دهد )سال سبوریروشنایی صفحه را به منظور تطابق با ن ازهای هر دانش

بیرای  وری آفنتر نگاه کن د. )وسایل کمکی و از صفحه نمایش در مق اس بزرگ توان د در آنک واحد فقط به بخشیمی

 (.2111ب نایی، کم

افزار خواندن متون نرم

 روي صفحۀ نمايش

هیای  نمایش قرار دارد مانند حروف، کلمات، جمیالت ییا تمیامی بخیش     توانند متنی که روی صفحههایی که میبرنامه

افیزار ب شیتر مناسیب حیال     (. این نیرم 2113، 3ب نا از آن منتفع شوند)سال سبوریو افراد کممتون را با صدای بلند بخوانند 

-قدر ضع ف است که قادر به خواندن متون صفحه نمایش حتّی با وجود بزرگنماآموزانی است که ب نایی آنها آندانش

افزار برای اسینادی کیه دارای   از این نرم(. شاید استفاده 2111ب نایی، برای کموری آفنیی آن ن ستند )وسایل کمکی و 

 متن زیادی هستند، خسته کننده به نظر آید. 

افزار تشخيص نوري نرم

 5حروف نوشتاري

تواند متیونی کیه بیر روی کاغید     افزار میگ رد. این نرمافزار به همراه یک پویشگر مورد استفاده قرار میمعموال  این نرم

(. 2113، 3و دیسک نسیون  1، کالهیام 3ها را به قالب دیج تالی تبدیل کند )هیارپر و آن نگارش یافته است را تشخ ص داده

-ی واژهنمایی کن ید و بخوان ید، وارد برنامیه   توان د این متون را بر روی صفحه نمایش رایانه بزرگشما از این طریق می

 (.2113، 1 ده د)سال سبوریهایتان مورد ویرایش قرار پرداز خود کن د و آن را متناسب با ن از

 افزار برنامۀ درسينرم

 ايرسانهچند

کننید و معمیوال  بیرای یادگ رنیدگان خردسیال      هایی که از گفتار و صوت به همراه تصاویر نیوری اسیتفاده میی   افزارنرم

تیا در ایین   اند که ممکن است محرد یادگ رندگانی که از لحاظ ب نیایی دارای اخیتالل هسیتند، باشید      طراحی گردیده

، ترجمۀ زارعی زوارکی و 2111بخش، به کشف، بررسی و تعامل ب ردازند )اس اروهاد و ه لد، مح ط جذاب و شادی

 (.1411والیتی، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1- scanner and screen reader software 

2- screen magnifier software 

3- Salisbury 

4- Salisbury 

5- text written optical recognition software 

6- Harper 

7- Culham 

8- Dickinson 

9- Salisbury 
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 بيناهاي كمکي موجود براي افراد كموري آفناي و افزارهاي رايانه. سخت2جدول

 

 توضيحات نرم افزار

 1دیداسکن 
ب نیا قابیل   آمیوز کیم  ای کیه توسیط دانیش   ها تیا انیدازه  نمایی حروف و جملهای هستند که برای بزرگهای رایانهماش ن

 (.1433گ رند)قمرانی و جعفری، مورد استفاده قرار می ؛خواندن باشند

 2نماییدورب ن بزرگ

دهید.  آموز نمیایش میی  تری برای دانشبزرگنمایی، متن نوشتاری بر روی صفحه نمایش را به صورت دورب ن بزرگ

-های جدید متصّل شود و اغلب برای خواندن متون به کار میی تواند به صفحه نمایش رایانه یا تلویزیوناین دورب ن می

 (.2111د، 3و وستلون 4تواند برای نوشتن یا نقاشی کردن مورد استفاده قرار گ رد)گرینرود؛ همچن ن می

 سی. تی. وی.های سی. ب نذره

 قابل حمل5

باشند.  نمایی هستند که شامل یک صفحه نمایش و دورب ن میهای سی. سی. تی. وی. قابل حمل دورب ن بزرگب نذره

( تصیویر کوچیک گرفتیه شیده از طرییق دوربی ن را بیه        1تواند مورد استفاده قیرار گ یرد:   ب ن به دو صورت میاین ذره

( تصیویر را بیه طیور مسیتق م از طرییق دوربی ن و بیا اسیتفاده از         2دهید.  ن میصورت بزرگ بر روی صفحه نمایش نشا

هیا  بی ن ( ایین ذره 23، ص 2115، 3)پتی .نمایی شده نشان دهدلنزهای به کار رفته در دورب ن، مستق ما  به صورت بزرگ

نمایی قسیمتی کیه   ن ازمند بزرگتواند برای یادگ رندگانی مناسب باشد که از لحاظ ب نایی دچار اختالالتی هستند و می

باشیند )اسی اروهاد و    پیذیرد، میی  پذیرد و یا اقداماتی که در هر دو مسافت انجام میدر فاصله نزدیک یا دور انجام می

 (.1411، ترجمۀ زارعی زوارکی و والیتی، 2111ه لد، 

 1های ج بیب نذره

نمایی وجیود دارد. ایین وسی له بیه خصیوص در      ل و م زان بزرگها از نظر اندازه، شکب نانواع بس ار مختلفی از این ذره

تواننید آن را بیه سیادگی بیا خیود همیراه       آموزان میی گ رد، زیرا دانشهای مح طی سَرباز مورد استفاده قرار میموقع ت

 (.41، ص 2111ب نایی، برای کموری آفنباشند )وسایل کمکی و داشته 

 3های دیج تالب نذره

 2هیا بی ن   نمایی آننمایی زیادی در مورد متون نوشتاری دارند. م زان قابل ت بزرگدیج تال، قدرت بزرگ هایب نذره

نمایی را مشخص نمایی و م زان این بزرگتوان د منطقه مورد نظر برای بزرگب ن میبار است. شما توسط این ذره 11تا 

نمایی ب ن بزرگشود و تصاویری که از طریق این ذره ا متصّل میی شمهای دیج تال به رایانهب نکن د )همان منبع(. ذره

توان م تصویری را که قیبال  فقیط   شود. از طریق انجام این کار، ما می ی هوشمند نمایش داده میشده است بر روی تخته

بگذاریم. ایین  آموزان کالس به نمایش توانست در آن واحد، آن را مشاهده کند برای تمامی دانشآموز مییک دانش

های آموزشی ویژه هسیتند و بیا اسیتفاده از ایین     تواند مف د باشد که دارای ن ازآموزانی میقابل ت بخصوص برای دانش

ی نمایش تختیه  اند و تصویری که بر روی صفحهای که در ابتدا آن را دیدهی ب ن شیءتوانند رابطهب ن دیج تال میذره

-توانید گزینیه   ی از قب ل پَر پرنده، برگ درختان، قسمتی از پوست بدن یا یک تار مو، میقرار دارد را درد کنند. اش ائ

، ترجمۀ زارعی زوارکیی  2111ها باشند )اس اروهاد و ه لد، ب نهای مناسبی برای به نمایش گذاشتن از طریق این ذره

 و والیتی، زیر چاپ(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1- vision scan 

2- video magnifiers 

3- Greene 

4- Westlund 

5- CCTV (Closed Circuit TeleVisions) 

6- Petty 

7- pocket magnifiers 

8- digital magnifiers  
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 گيرينتيجه

م ل یون ناب نیا و    35امروزه در سرتاسیر جهیان حیدود    
م ل ییون کییم ب نییا وجییود دارد، بییه طییوری کییه اگییر     145

سیال   21هیای پ شیگ ری اجیرا نشیود ایین تعیداد در        برنامه
قهییی و واحییدی، شییود )خیاتمی ن ییا، ف  آینیده دو برابییر مییی 

سیال گذشیته    51(. این در حالی است کیه در  طیی   1432
الگوی ناب نایی و کم ب نایی تغ  ر کرده است کیه از جملیه    
علل آن بهبود استانداردهای زنیدگی، بهداشیت شخصیی،    
افییزایش آگییاهی، افییزایش طییول عمییر و پ شییرفت در      

هییای درمییانی بییوده اسییت. در بخییش آمییوزش ن ییز،   روش
آموزان کم ب نا مرهون  مسائل توسط دانشیادگ ری خوبک 

اطالعیات و  وری آفین کارگ ری ابزارهای نوین همچون به
و بورس،  4، پالتک ن2، جوتائی1ارتباطات است )استرونگ

اطالعییات و وری آفیین(. یکییی از مظییاهر قدرتمنیید  2112
به هم یل دل یل    .، کاربرد رایانه در آموزش استارتباطات

وری اطالعیات و  آن ز، فن 3یادگ ریهای در حوزۀ ناتوانی
 ،هییای زنییدگیارتباطیات بییرای آمیوزش بسیی اری از جنبیه   

. (2111و جوتالی،  5)هوپر کاربرد فراوانی پ دا کرده است

                                                                                                                                                                                  

1- Strong 

2- Jutai 

3- Plotkin 

4- learning disability  

5- Hooper 

در آمیوزش   به عنوان وس لۀ کمیک آموزشیی   صرفا رایانه 
بیه   توانید  میی کنید، بلکیه   میی ن عمیل  آموزان کم ب نا دانش
هیا بیرای غلبیه بیر موانیع و      نیمبیتال بیه نیاتوا    نآموزادانش

آمیوزان   . دانیش باشید کمیک کننیده   ق ودات یادگ ری ن ز 
مانیدۀ   ب نا طبیق دییدگاه اوّل در زم نیۀ اسیتفاده از بیاقی     کم
کمکیی از  هیای  آوریکیارگ ری فین  هتوانند با بی ی، مییب نا

قب ل سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه و سایر راهبردها، 
شییان بهبییود بخشییند.  انجییام تکییال فعملکییرد خییود را در 
ب نا به ایین   ای موجود برای افراد کم سخت افزارهای رایانه

کنیید تییا بییر موانییع یییادگ ری در ضییمن   افییراد کمییک مییی
هیای کمکیی    آوریافزارهیا و فین  آموزش فائق آینید. نیرم  

دسیته  موجود برای ناب نایان ن ز فرایند یادگ ری را برای این
لذا استفاده و کاربرد این  سازند. یآموزان تسه ل م از دانش

افزارهیا در  ها یعنی نرم افزارهیا و سیخت   آوریدسته از فن
یادگ ری برای آنان ضروری به نظیر  -ضمن فرایند یاددهی

   هیای هیر ییک از ایین     رسد. همچن ن شناسائی ویژگیی  می
آموزان کم ب نیا بسی ار    ها برای معلمان و ن ز دانش آوریفن

 حائز اهم ت است.

 منابع:
وری اطالعیات و ارتباطیات   آهای آموزشیی وییژه: چگونیه از فین    وری اطالعات و ارتباطات و ن ازآفن اس اروهاد، ای و یسانی، اچ. )زیر چاپ(.

)تاریخ انتشیار  . آی ژ)ترجمۀ اسماع ل زارعی زوارکی و الهه والیتی(. تهران: های آموزشی ویژه استفاده کن م؟ آموزان دارای ن ازبرای حمایت از دانش
 .(2111به زبان اصلی 

.مجلیه راهبردهیای   های زندگی بر م زان سازگاری دانشیجویان ناب نیا و کیم ب نیا    های مهارت اثربخشی برنامه(. 1431پورس د، س درضا و همکاران )
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 تهران: دانشگاه پ ام نور. آموزش و پرورش کودکان استثنایی.(. 1413نادری، عزت اله. ) .س ف نراقی، مریم
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. در اثیر محمدرضیا ن لیی    آمیوزان اسیتثنایی  کام  وتر و تأث ر آن در فرآینید ییاددهی و ییادگ ری دانیش    (. 1433قمرانی، ام ر. جعفری، حم درضا. )
(. تهران: انتشارات دانشگاه 411-431های آموزشی )صص آموزشی: رویکردی نوین در نظاموری آفن)گردآورنده(، مجموعه مقاالت دوم ن همایش 

 عالمه طباطبایی.
)ترجمۀ صدیقۀ رضای دهنوی(. نشیریه   تشخ ص اختالل های خاص یادگ ری در دانش آموزان کم ب نا(. 1434ل تون، ای. ال.، و الد، آر. اچ. )

 .43-31، صص41تعل م و ترب ت استثنایی، 
. مجله دانشگاه علوم پزشیکی بابیل، دوره   رنگی بر ت زب نی و حساس ت کنتراست در افراد کم ب ناتاث ر ف لترهای (. 1433محبوب،من ره و همکاران)

 .54.ص3.ش15
 تعل م و ترب ت استثثنایی. نشریه. توان ذهنیآموزان کمای و نقش آن در آموزش و یادگ ری دانشهای رایانهبازیوالیتی، الهه. )زیر چاپ(. 

)وییرایش هفیتم،    شناسی و آموزش کودکان استثنایی: جامعه، مدرسیه و خیانواده  روان(. 1433هاردمن، ام. ام.، درو، کی. جی.، و اگن، ام. وی. )
 .331.صلویه و فریبا ماندگاری(. تهران: دانژه. )تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد( یترجمۀ حم د عل زاده، کامران گنجی، مج د یوسف

 .3 -11صص ،11، ماهنامۀ رشد تکنولوژی آموزشیمعلم و فناوری آموزشی. (. 1432ادل. )یغما، ع
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