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  از شمارة چهارم مجلة رشد فناوری آموزشی تصمیم بر این شده 
است كه سرفصل جدیدی با عنوان »پروندة ویژه« به مجله افزوده 
شود. نظام تعلیم وتربیت كشور در حیطه های مرتبط با فناوری 
آموزشی و كاربرد آن در فرایندهای یاددهی - یادگیری و در 
شرایط و موقعیت های گوناگون درگیر مسائل و مشكالتی 
است كه پرداختن به آن ها به شكل مبسوط و تخصصی 
ضروری و الزم به نظر می رسد. بر همین اساس، 
در هر شماره از مجله، در بخش »پروندة ویژه« 
یك موضوع بررسی می شود و از جنبه های 
علمی و نظری، عملی و كاربردی، انعكاس 
تجربه های جهانی و معرفی محصوالت 
و منابع یادگیری آن حوزه به آن ها 

پرداخته می شود.

»كودكان  موضوع  جاری،  شمارة  در 
نقش،  و  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  و 

جایگاه و كاربرد فناوری های نوین در آموزش 
است.  شده  بررسی  دانش آموزان«  از  گروه  این 

از جمله مشكالت جدی این گروه از دانش آموزان، 
نقص در انجام برخی امور جاری زندگی، محدود بودن 

زیست طبیعی آن ها در اجتماع، كم توانی شان در بهره گیری از 
امكانات و فناوری های در دسترس و مشكالت مربوط به سازگاری 

با محیط های آموزشی است.
البته امروزه در جهان تالش های فراوانی صورت گرفته است تا افراد با 

نیازهای ویژه بتوانند استقالل نسبی خود را در انجام امور جاری به دست آورند و 
امكان زیستن و حضور مؤثر در جامعه را داشته باشند. اكنون نوع نگاه ها به افراد كم توان 

تغییر كرده و همچون گذشته از آن ها به عنوان باری بر دوش جامعه یاد نمی شود. در این تغییر 
نگاه، از این گروه افراد به عنوان اعضایی از جامعه یاد می شود كه اگر به كمك روش ها و فناوری های 

كمكی، امكانات و شرایط الزم در اختیارشان قرار گیرد، می توانند نه تنها زندگی شخصی خود را به درستی و 
سهولت اداره كنند، بلكه می توانند در فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی جامعه اثرگذار باشند. 
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البته بسترسازی آموزش و فراهم كردن امكانات مورد نیاز این افراد باید بر پایة 
یافته های علمی و با رویكرد افزایش مهارت های عملی ایشان صورت گیرد.

رویكردهای سنتی در آموزش كودكان با نیازهای ویژه منسوخ شده اند و 
با پدیدارشدن فناوری های جدیدی همچون چندرسانه ای ها، فرارسانه ها، 

شبیه سازی ها و سایر امكانات فناورانه، فضای جدیدی برای پیشرفت و 
تسهیل در آموزش این یادگیرندگان به وجود آمده است. فناوری ها و از 

جمله فناوری های آموزشی، به خصوص در جنبة سخت افزاری آن، 
در ابتدا و به شكل اصولی برای كاربران عادی طراحی می شوند و 

در شكل معمول، استفاده از آن ها برای دانش آموزان با نیازهای 
ویژه دشوار و به طور عمومی غیرممكن می نماید! ضرورت دارد 

فناوری ها با نیازها و ویژگی های دانش آموزان با نیازهای ویژه 
سازگار شوند، به شكلی كه هم نحوة استفاده از آن ها برای 

این گروه تسهیل شود و هم بهره برداری از فناوری های كمكی 
سازگار شده با نیازهای دانش آموزان ویژه، پیش از تمركز بر 
انتقال محتوا، به رشد و شكوفایی استعدادهای آن ها و ایجاد 
و ارتقای خودپندارة مثبت و تسهیل اجتماعی شدن آن ها 

بینجامد.

فناوری های كمكی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه باید 
در زمینه های برنامه های درسی و محتوا، ارزشیابی، زمان و 
فضا، خود را با شرایط یادگیرندگان مورد نظر تطبیق دهند. 
عمده مشكالتی كه سر راه آموزش این دسته از دانش آموزان 
نداشتن  تطابق  دارد، شامل: »كمبود تجهیزات كمكی،  وجود 
فرایندهای یادگیری با محدودیت های ایشان و هزینه های فراوان 
پشتیبانی از آنان و كمبود منابع مالی برای حمایت از ایشان« است. 
با تمركز بر دو راهكار زیر و فراهم كردن امكان تحقق این دو راه حل، 

می توان تاحدی از مشكالت آموزشی این گروه كاست:
 1. به كارگيری اصولی طراحی برای یادگيری ایشان: اصول 
طراحی مورد نظر در این راه حل، در دو زمینة طراحی فضاهای آموزشی 
متناسب و سازگار شده با افراد با نیازهای ویژه و طراحی آموزشی با رویكرد 

حمایت از این یادگیرندگان است.
 2. استفاده از فناوری های كمكی: فناوری های كمكی در دو حیطة فناوری های 
سخت افزاری و فناوری های نرم افزاری، می توانند تسهیل گر بسیاری از فرایندهای یادگیری 

دانش آموزان ویژه باشند كه در حال حاضر به سختی انجام می شوند.
مجلة رشد فناوری آموزشی امیدوار است با توجه خاص به حوزة آموزش كودكان با نیازهای ویژه در 

شمارة جاری خود، گامی هر چند كوچك در مسیر حل مشكالت این عزیزان بردارد.
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