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   چكيده:

ی قابل مالحظه ای بیا دیگیر   هاتفاوتبه لحاظ ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی  جامعۀزمینه: اعضای 
ی درسیی  هابرنامهی محسوس قادر نیستند از هاتفاوتهمساالن خود دارند. به نحوی که به دلیل همین 

ها و توانایی های مشترک اکثریت کودکان در سنین مختلف تنظیم گردیده عادی که اصوالٌ بر پایه ویژگی
ن پژوهش ارزیابی کیفی مراکز یادگیری موجیود  هدف: هدف ار ای .مند گردنداست، به طور مناسب بهره

و مراکز موجیود در مولفیه    سازمانآموزش و پرورش استثنایی شهر تهران از نظر کارشناسان  سازماندر 
باشید. روش: روش پیژوهش حاضیر    ی، محیط فیزیکی، رسانه ها، مواد و تجهیزات میانسانهای نیروی 

آماری  جامعۀ. شد اده برای تعین نمونه مورد نظر استفادهتصادفی س گیرینمونهتوصیفی بوده و از روش 
آموزش و پیرورش اسیتثنایی، پژوهشیکده کودکیان اسیتثنایی و       سازمانشامل کلیه کارشناسان شاغل در 

هیا: نتیایج بدسیت آمیده     . یافتهباشدمیآموزان استثنایی شهر تهران همچنین مدیران مراکز یادگیری دانش
آموزش و پیرورش اسیتثنایی )تهیران( در مولفیه      سازمانیادگیری موجود در مراکز -3دهد که نشان می
مراکز یادگیری موجیود در   -3باشند.و مراکز موجود ضعیف می سازمانی از نظر کارشناسان انساننیروی 
و  سیازمان آموزش و پرورش استثنایی )تهران( در مولفه محیط فیزیکی از نظر نظیر کارشناسیان    سازمان

آموزش و پرورش استثنایی )تهران(  سازمانمراکز یادگیری موجود در  -1باشند.ضعیف میمراکز موجود 
و مراکیز موجیود دچیار  ضیعیف      سیازمان در مولفه رسانه ها، مواد و تجهیزات از نظر نظر کارشناسیان  

آمیوزش و   سیازمان : نتایج به دست امده نشان داد که مراکیز ییادگیری موجیود در    گیرینتیجهباشند. می
ی، محیط فیزیکیی، رسیانه هیا، میواد و تجهییزات ضیعیف       انسانپرورش استثنایی در مولفه های نیروی 

 ی انجا، شده مطابقت داشت.هاپژوهشنیز با نتایج سایر  ها تا حدود زیادیوند. این یافتهارزیابی می ش

ی، محیط فیزیکی، رسانه انسانمراکز یادگیری، آموزش و پرورش استثنایی، نیروی  کليدی: های واژه
  ها، مواد و تجهیزات.

                                              
  :zavaraki@atu.ac.ir E-mail           عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ی گروه تکنولوژی آموزشی* 

 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه عالمه طباطبایی** 
 E-mail:hossein.azandaryan@gmail.com  

 *** عضو هیات علمی دانشگاه پیا، نور کرمان



 های آموزشیپژوهش در نظام    21

 

 مقدمه
ی جوامیع وجیود   شود در همهاین خانواده که امروز، خانواده کودکان استثنایی نامیده می

ی هیا تفیاوت دارد که اعضای آن از جهات مختلف ذهنی، جسیمی، عیاطفی و اجتمیاعی    
ی هیا تفیاوت ییل همیین   ای با دیگر همساالن خود دارند. به نحوی که به دلقابل مالحظه

هیا و  هیای درسیی عیادی کیه اصیواٌل بیر پاییه ویژگیی        محسوس قادر نیسیتند از برنامیه  
های مشترک اکثریت کودکان در سنین مختلیف تنظییم گردییده اسیت، بیه طیور       توانایی

(. بنا بیر برآوردهیای آمیاری راییج در سیطوح بیین       3164)افروز، مند گردندمناسب بهره
)غیرسیرآمد(   درصد آن را کودکان اسیتثنایی  6/33 تقریبا جامعۀ للی از مجموع کل هرالم

دریافیت کیه امکانیات الز،     تیوان میما  جامعۀ. با توجه به این درصد در دهدمیتشکیل 
رسانی به این جمعیت چیزی فراتر از نیمی از امکانیات موجیود بیرای کیل     برای خدمت

نظا، آموزشی است. اما نه اینکه چنین نیسیت، بلکیه ایین بخیش از جمعیت بیه عنیوان        
درآمیده اسیت. بایید بیدانیم کیه شیناخت،        جامعۀای برای نظا، آموزش و پرورش زائده
ارکت عمومی و دستیابی به شرایط مطلوب نه تنها در راستای منافع افراد ریزی، مشبرنامه

، بلکه گامی است مهیم در جهیت اعیتالی اجتمیاعی، اقتصیادی و      کندمیاستثنایی عمل 
 (.33. ص 3143)هاالن و کافمن، ترجمه ماهر، جامعۀفرهنگی 

برخیی  کوشش های زیادی تا کنون برای تعریف کودک استثنایی به عمیل آمیده اسیت.    
ای برخیوردار  کنند که از هوش و استعداد خارق العادهکودک استثنایی را به کسی اطالق می

گیرند که بخواهند هیر نیوع کیودکی را کیه     باشد. دیگران این اصطالح را موقعی به کار می
غیر عادی است، توصیف کنند. با این وجود، اصطالح کودک استثنایی برای کودکان معلول 

و بکار می رود. ما کودک استثنایی را به عنوان کودکی تعریف می کنیم که بیا  و مستعد، هرد
ی توانایی هیای حسیی   3های ذهنی ی ویژگی3کودکان متوسط و طبیعی در زمینه هایی نظیر 

ی خصوصیات جسمانی متفاوت باشید. ایین   3ی رفتار اجتماعی و 8ی توانایی های ارتباطی 1
که کودکان برای شکوفا ساختن هرچه بیشیتر اسیتعدادهای   باید به اندازه ای باشد  هاتفاوت

ی درسی مختلف و خدمات آموزشی ویژه ای نیازمنید باشیند )کیرک و    هابرنامهخویش به 
 (.33ص  ،3143گالگر، ترجمه جوادیان، 

ی ویژه، هامهارتبرای کمک به کودک استثنایی جهت مسلط شدن بر محتوای درسی و 
نیازمندیم. بر خالف تغییرات محتیوایی و مهیارتی کیه     اغلب به محیط آموزشی بخصوصی

توانید صیورت گییرد،    در بیشتر مواقع بدون اثرگذاری بر افراد خار  از محیط کیالس میی  
توانید احسیاس شیود.    تغییرات ایجاد شده در محیط آموزشی در سراسر نظا، آموزشی میی 
محیطی بیش از تغیییرات  این اثر ممکن است یکی از دالیلی باشد که بر اساس آن تغییرات 

موقعی که ما کیودکی را از کیالس عیادی     محتوایی یا مهارتی مورد بحث قرار گرفته است.
هیا را  برای یک ساعت به یک کالس مرجع منتقل می کنیم، ناگزیریم یک سری از فعالییت 

انجا، دهیم. اوال باید محلی مناسب را در مرکز یادگیری به کالس مرجع اختصیاص دهییم.   
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دهد تا با نیازهیای یادگیرنیدگانی    سازماناینکه معلم کالس باید آموزش را به صورتی دو، 
که قرار است قسمتی از روز را در خار  از کالس عادی به سیر ببرنید، همیاهنگی داشیته     
باشد. عالوه بر این تیمی از متخصصان الزمند تا بتوانند کودکان واجد شیرایط را شناسیایی   

 (.84، ص 3143هر،ارائه دهند )هاالهان و کافمن، ترجمه ما آنهاکرده و خدمات ویژه را به 
آموزش و پرورش استثنایی ایران میتواند باید نقش اساسی در کمک بیه   سازماندر این بین 

طراحی نظا، آموزشی، پرورشیی   سازمانکودکان استثنایی داشته باشد  هدف از تشکیل این 
آموزان استثنایی با توجه بیه نییاز خیاص    و توان بخشی گروه های مختلف کودکان و دانش

بر آموزش حرفه ای، تغییر و اصالح مداو، آموزش و پرورش اسیتثنایی،   تأکیدوه، با هر گر
 سیازمان (.اسیاس نامیه   3141بهزیسیتی،  سازمانکمک به پیشگیری از معلولیت بوده است. )

آموزش و پرورش استثنایی در جهت گیری اهداف و وظایف مبتنی بر جداسازی آمیوزش  
 87پرورش تلفیقی در ایران قدمتی نزدییک بیه   و پرورش است. اگرچه رویکرد آموزش و 

سال دارد، و مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش بر آموزش و پیرورش فراگییر و   
 دارد تأکیید آمیوزان اسیتثنایی در میدارس عیادی،     تامین نیازهیای وییژه کودکیان و دانیش    

تیامین نییاز    آمیوزان بیا  (. از این حیث در کشور ما، دانش3140)کاکوجویباری و همکاران،
آموزان دارای افت تحصیلی و ییا دارای نییاز   ویژه با زبانی مادری غیر از زبان فارسی، دانش

آمیوزان دارای  آموزان دارای مشکالت فقر مالی خانواده، دانیش ویژه آموزش جبرانی، دانش
دشواری های ضعیف و متوسط حسی و حرکتی هستند که بدون حمایت ویژه در میدارس  

اند و بعضا با شکست تحصیلی، از دایره آمیوزش و پیرورش خیار  میی     گرفتهعادی قرار 
انید. در صیورت   شوند، این موارد مشمول تعریف آموزش و پیرورش وییژه لحیاظ نشیده    

آموزش و پرورش استثنایی و لحاظ کردن تامین نیازهیای وییژه    سازماناصالح اساس نامه 
تر، متناسب بیا  پرورشی با تعریفی موسع آموزان دارای نیاز ویژه آموزشی وکودکان و دانش

تیوان آمیوزش و   شرایط کنونی کشور، و مبنا قرار دادن تامین نیاز ویژه در مدارس عادی می
ی اعتقادی و ملی ایرانی و شرایط جسمانی همسیان  هاآرمانپرورش استثنایی در ایران را با 

مدرسیه   3186ژه و مدرسیه ویی   3348در  48ی    43دانست. مطابق با آمار سیال تحصییلی   
 (.3146پور، )علی آموز مشغول به تحصیل بودنددانش 47380ضمیمه، 

بنابر گزارش یک مطالعه تطبیقی بین آمیوزش و پیرورش اسیتثنایی اییران و چنید کشیور       
( در کشورهای مورد مطالعه این منطیق کلیی   3140ی دنیا )کاکوجویباری و همکاران،پیشرفته

ژه آمیوزش و پیرورش، هزینیه اضیافی درمیانی، حمیایتی، تیوان        وجود دارد که تامین نیاز وی
بخشی و آموزشی و پرورشی، به خانواده ها تحمیل نکند. اگرچیه ایین منطیق در خصیوص     
هزینه های اضافی درمانی و حمایتی، در مواردی به طور کامل قابیل تیامین نباشید. از طیرف     

گییرد و میواردی   ی را در بر میی دیگر، اختصاص منابع به تامین نیازهای ویژه طیف وسیع تر
همانند فقرزدایی، آموزش زبان ملی در زمانی که با زبیان میادری متفیاوت اسیت و هرگونیه      

شود. عالوه بر این، سهم آموزش و پیرورش از منیابع در ایین    شکست تحصیلی را شامل می
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ش و کشورها بیشتر در مقایسه با کشوری همانند ایران باالست، به طیور طبیعیی سیهم آمیوز    
پرورش استثنایی نیز باالست. در مقایسه با کشیورهای میورد مطالعیه اکنیون در اییران، بیرای       
تامین نیازهای ویژه تحصیلی و رفتاری که بخش عمده ای از شکسیت تحصییلی در اییران را    

گیرد، منبع مالی حمایتی در اختیار مدارس عادی برای تامین نییاز وییژه، قیرار نمیی     در بر می
نار آن، آنچه به نا، نیازهای زبانی در مناطقی که زبان فارسی، زبان میادری نیسیت،   دهیم. در ک

توانید تعرییف شیود.    شود، منابعی از تامین نیاز ویژه میبینی میبه صورت دوره آمادگی پیش
)ره(،  عالوه بر این، آنچه به نا، حمایت از آموزش فرزندان تحت پوشیش کمیتیه امیداد امیا،    

 شود، به نوعی تامین نیاز وییژه هسیتند  نهادهای مردمی و مذهبی، هزینه میبهزیستی،  سازمان
ی هیا سیسیتم و  3ایرسیانه (.توسعه تکنولوژی آموزشی چند 3140)کاکوجویباری و همکاران،

کام یوتری ونیز افزایش عالقه به آموزش انفرادی و آموزش در قالب گیروه هیای    3ایرسانهفرا
کوچک منجر به ایجاد محیط های یادگیری خاصیی شید کیه عمومیا مراکیز ییادگیری گفتیه        

شود. مراکز یادگیری را آن طور که در رابطه با یادگیری آزاد و ییادگیری عمیومی و خیود    می
فراد و برای دست یافتن به اطالعات مورد نییاز در ییک   محور جهت تطابق با نیازهای فردی ا

فرایند یادگیری مادا، العمر طراحی کرده اند، محل یادگیری فرا شناختی فعال است. بنیابراین،  
ایین مراکیز دارای اهیدافی ماننید     «. آموزش محیور » نه « یادگیرنده محورند» این قبیل مراکز، 

ه مسیتقل و خیود جیوش یادگیرنیدگان و ارائیه      فراهم ساختن امکانات یادگیری برای مطالعی 
(. در 3148خدمات یادگیری رایگان، آسان و لذت بخش بیرای کیاربران اسیت )افضیل نییا،      

مراکز یادگیری معلمان با تجربه در این مورد باید تصمیم بگیرند که چه چیزی را، چیه گونیه   
(. در 3144ریانی،و به چه کسی می خواهند آموزش دهنید)زارعی زوارکیی و سیلیمانی ازنید    

ی هیا مهیارت کنند تا به صورت خود جیوش،  این محیط یادگیرندگان توانایی آن را کسب می
علمی شامل خواندن، ریاضیات، علو،، مطالعات اجتماعی و همچنین زمینه هایی مانند منطیق،  

(. در مراکیز ییادگیری   1،3777حل مساله و ارزشییابی را ییاد گرفتیه و تقوییت کننید)دیویس     
تواننید  هیا میی  تواننید آمیوزش همگیانی ییا انفیرادی داشیته باشیند. ایین فعالییت         ن میمعلما
 (.  8،3773ی شهروندی و مهارت همکاری را در یادگیرندگان گسترش دهند)سالندهامهارت

برخی از تکنولوژیست های آموزشی و دیگر متخصصیان آمیوزش و پیرورش پیشینهاد     
د به این صورت کیه معلمیان شیاغل در مراکیز     را مطرح کرده ان« 3مرکز یادگیری در خانه»

با دیگر اعضای خیانواده را   آنهاکنند که امکان تعامل  تهیۀیادگیری تکالیفی را برای نوپایان 
در راستای یادگیری یادگیرنده و همچنین همیه اعضیای خیانواده را فیراهم کند)اسیتفان و      

 (.  3771، 6جریس
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همراه پشتیبانی های تکنولوژیکی بیرای   یک مرکز یادگیری نوع درستی از اطالعات به
(. مراکیز  3770، 3ی جدید را به طور اثربخش فراهم می نمایید)مارگارت هابرنامهتوسعه 

نیید یییک سیسییتم یییادگیری مییادا، العمییر بییرای مییدیریت یییادگیری    توانمییییییادگیری 
 (.  3،3114یادگیرندگان، توسط خودشان  را با کیفیت باال فراهم کنند)تاک

بررسیی مراکیز    ( بیا هیدف  3144پژوهشی دیگر کیه توسیط سیلیمانی ازنیدریانی)    در 
ی، محییط  انسیان در مولفیه هیای نییروی     استثنایی در سطح جهانی انآموزدانشیادگیری 

انیدازی ایین   و ارائه طرحی جامع جهت راه ها، مواد تجهیزاتیفیزیکی، تشکیالتی، رسانه
انجا، گرفته است، نتایج بدست آمیده   یراناآموزش و پرورش استثنایی  سازمانمراکز در 
ان اسیتثنایی در سیطح جهیانی بیا     آموزدانشکه تفاوت بین مراکز یادگیری  دهدمینشان 

آمیوزش و پیرورش اسیتثنایی اییران از نظیر محییط        سیازمان مراکز یادگیری موجود در 
 ،تجهییزات هیا، میواد و   بوده و از نظر رسانه دارمعنیی و تشکیالت انسانفیزیکی، نیروی 

آمیوزش و پیرورش    سیازمان . بنیابراین مراکیز ییادگیری موجیود در     باشید مین دارمعنی
ی، محیط فیزیکی و تشکیالت نسبت بیه مراکیز   انساناستثنایی ایران در مولفه های نیروی 

 .   باشدمییادگیری جهانی ضعیف بوده و در مولفه رسانه ها، مواد و تجهیزات متوسط 
مراکز یادگیری نهضت  تأثیر( به منظور بررسی 3143ن زنگی)در پژوهشی توسط افشی

سوادآموزی بر سیوادآموزی یادگیرنیدگان شیهر تهیران از نظیر میدیران، آموزشییاران و        
و ارائیه الگیویی جهیت اسیتفاده بهینیه از ایین        3148-43یادگیرندگان در سال تحصیلی 

دآموزی فاقید فضیای   کیه مراکیز ییادگیری نهضیت سیوا      دهدمینتایج اولیه نشان  ،مراکز
آموزشی الز، و رسانه ها و مواد آموزشی الز، بوده و کتاب به عنوان یک منبع آموزشیی  

و الگوهای مورد استفاده در این مراکز از  نظر مدیران و  هاروشبیشترین کاربرد را دارد. 
چنیدان   هاروشولی به نظر یادگیرندگان این  شودمیآموزشیاران باعث افزایش یادگیری 

روش  ،. در ضمن روش غالیب تیدریس در ایین مراکیز    شودمیباعث افزایش یادگیری ن
. همچنین نتیایج نشیان   شودمیاستفاده  ترکمی نوین تدریس هاروشسخنرانی بوده و از 

که نحیوه آمیوزش در ایین مراکیز بیه شیکلی اسیت کیه باعیث جیذب بیشیتر             دهدمی
 مراکز از الگوی خاصی پیروی نشده است.. در طراحی این شودمییادگیرندگان به آن 

( تحت عنیوان توسیعه ییک    3773) 1یک بررسی از مراکز یادگیری توسط مارک جوزف
نامیه کارشناسیی   مرکز یادگیری عمومی انجا، شده است. این پژوهش در قالب ییک پاییان  

انجا، شده است. در ایین پیژوهش آخیرین تغیییرات بیر روی       8ارشد در دانشگاه مری لند
که بنای آن از یک مدرسه بزرگ تر است، اعمال شیده اسیت.    3ز یادگیری آدامزمورگانمرک

                                              
Margaret E- 5 

 Joyce W.Tuck-6 
- Mark Joseph McKevitz 1 
- University of Maryland 2 
- Adams Morgan 3 
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که عالوه بر فضاهای هنیری،   باشدمیاین مرکز که در واشنگتن قرار دارد، یک مرکز هنری 
. در ایین  باشید میی .. .دارای استخر، فضای ورزشیی، فضیای تفریحیی، کلینییک درمیانی و     

کنید. همچنیین   باطات و طرح توسعه مرکز را بررسی میی پژوهش، پژوهشگر فکر اولیه، ارت
گیرد. عالوه بر این پژوهشیگر چنید مرکیز    فرایند کار و برونداد مرکز مورد مطالعه قرار می

بیرای بهبیود کیار     آنهیا دیگر را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مطالعات تطبیقیی، از  
 گردد.سعه و بهبود مرکز ارائه میگیرد. در پایان نیز طرحی برای توخود الگو می

در  3ی خودحمیایتگری هیا مهارت( تحت عنوان 3776) 3پژوهشی توسط ایلنور واتکنز
، در دبیرسیتان نوجوانان: سنجش یک مدل مراکز یادگیری برای ارائه یک برنامه در محیط 

د راهنمیایی هیایی را بیرای    توانمیانجا، شده است. نتایج این پژوهش  1دانشگاه کالیفرنیا
مراکز مواد و مراکز یادگیری، درباره سطوح ویژه برای برنامه ریزی و رشید ارائیه دهید.    

ی ایین مطالعیه توانیایی یادگیرنیدگان ایین مراکیز در توضییح        هیا یافتهیکی از مهمترین 
ان در آمیوز دانیش  37کیه %  دهید میمشکالت یادگیری خودشان است. این مطالعه نشان 

د حائز اهمییت  توانمیمشکالت یادگیری خود موفق بوده اند. نتایج این پژوهش توضیح 
د سین  زیربنیایی باشید    توانی میان خودحمایتگر باشد. همچنین آموزدانشفراوانی برای 

ی هاویژگیان. این پژوهش درنهایت بکار بردن آموزدانشبرای خودحمایتگر شدن دیگر 
ارائه یک برنامه تلفیقیی بیرای مراکیز ییادگیری را بیه      باهم و  آنهامثبت هر برنامه، تلفیق 

 .کندمیان در همه مراحل زندگی را پیشنهاد آموزدانشمنظور خودحمایتگر شدن 
بیا عنیوان    3( در دانشیگاه منیتابیا وینیی پیک    3770) 8پژوهشی توسط لونی روبرت سیون 

طراحی یک مرکز یادگیری در کتابخانه عمومی انجا، گرفته است. در این طیرح از تجربییات   
ی علمی استفاده شده است. پژوهشگر در ایین طیرح در   هاکتابخانهطراحی مراکز یادگیری در 

ی مراجع محور اسیتفاده  هاکتابخانهصدد است تا از الگوی طراحی مراکز یادگیری برای طرح 
هیا و تکنولیوژی   کتابخانه سازمانبرای هماهنگی  6چنین وی از نظریه استراتژی تنظیمکند. هم

بهره برده و نظریه طراحی و طراحی مراکز یادگیری مراجع محیور را توضییح داده اسیت. در    
پایان، نتیجه تحلیل ها به همراه طرح پیشینهادی ارائیه شیده اسیت. ایین طیرح طبقیه اصیلی         

 جامعیۀ را تبدیل به یک مرکز یادگیری برای پاسخگویی به نیازهیای   0عمومی اوتاوان کتابخانه
آمیوزش   سازمانهدف از پژوهش حاضرارزیابی کیفی مراکز یادگیری موجود در  کرده است.

و مراکیز موجیود در مولفیه هیای      سیازمان و پرورش استثنایی شهر تهران از نظر کارشناسیان  
سیواالت ایین    کنید. تجهییزات را تبییین میی    ی، محیط فیزیکی، رسانه ها، مواد وانساننیروی 

                                              
1 - Eleanor Watkins   
2  -  Self - Advocacy 
3  - California State University 
4 - Loni Robertson   
5 - University of Manitoba Winnipegـ 
6 - Strategic Alignment 
7 -  Ottawa 
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آموزش و پرورش استثنایی شیهر   سازمانمراکز یادگیری موجود در  -3 از: اندعبارتپژوهش 
مراکیز ییادگیری موجیود در     -3 ی از چیه وضیعیتی برخوردارنید؟   انسانتهران از نظر نیروی 

آموزش و پرورش اسیتثنایی شیهر تهیران از نظیر محییط فیزیکیی از چیه وضیعیتی          سازمان
آموزش و پرورش اسیتثنایی شیهر تهیران     سازمانمراکز یادگیری موجود در  -1 برخوردارند؟

 از نظر رسانه ها، مواد و تجهیزات از چه وضعیتی برخوردارند؟

  روش
سیتفاده شیده اسیت. بیه ایین      ا هاداده آوریجمعدر این پژوهش از روش توصیفی برای 

آموزش و پرورش استثنایی، پژوهشکده کودکان اسیتثنایی   سازمانشکل که با مراجعه به 
ان اسیتثنایی  از کارشناسیان مراکیز ذکیر     آموزدانشو همچنین تعدادی از مراکز یادگیری 

شده بوسیله پرسیش نامیه ی طراحیی شیده توسیط پژوهشیگران نظرسینجی بیه عمیل          
آمیوزش و پیرورش    سیازمان پژوهش شامل کلیه کارشناسان شاغل در آماری  جامعۀآمد.

ان آمیوز دانیش استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی و همچنین مدیران مراکز ییادگیری  
تصادفی سیاده انتخیاب شیدند. در     گیرینمونهکه به روش  باشندمیاستثنایی شهر تهران 

مستقل بیرای انتخیاب شیدن    دارای شانس مساوی و  جامعۀاین روش هریک از اعضای 
 377نفر بودند که از ایین تعیداد    333آماری  جامعۀ(.تعداد کل افراد 3141هستند)دالور، 

بیه پرسیش نامیه پاسیخ      آنهانفر از  46نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که تعداد 
 .  باشندمیزن  آنهانفر از  33مرد و  آنهانفر  18دادند که 

 کيفی ارزیابی نامه پرسش به دهنده پاسخ افراد تعداد  :5  جدول
 ایران استثنایی پرورش و آموزش سازمان یادگيری مراکز از 

 جمع مرد زن جنسيت

 46 18 33 تعداد
 

 1که  باشندمیمورد  47ان استثنایی شهر تهران نیز جمعا آموزدانشتعداد مراکز یادگیریی 
بیه پرسیش نامیه پاسیخ      آنهابه روش تصادفی ساده انتخاب شدند و مدیران  آنهامورد از 

 دادند. نا، این مراکز در جدول زیر قید شده است.

 یادگيری مراکز از شده انتخاب نمونه : 7 جدول

 مراکز یادگيری ایران ردیف

 مرکز آموزش نابینایان شهید محبی 3
 کلینیک ویژه اختالالت یادگیری 3
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 آموزشی عدالتمرکز  1
 مرکز آموزشی باغچه بان 8
 مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر 3
 مرکز آموزشی مطهره 6
 مرکز آموزش ویژه نرجس 0
 آموزان استثنایی ارشادمرکز آموزشی ویژه دانش 4
 مرکز آموزشی رشد بومهن 1

 
گزینه ای محقق ساخته استفاده شده است  11از یک پرسش نامه  هاداده آوریجمعبرای 
سیوال بعیدی بیه ارزییابی محییط       4ی، انسیان سوال اول به ارزیابی کیفی نییروی   33که 

سوال آخر نیز به ارزییابی رسیانه هیا، میواد و تجهییزات مراکیز ییادگیری         38فیزیکی و 
آموزش و پرورش استثنایی ایران می پردازد ایین پرسیش نامیه دارای     سازمانموجود در 

. روایی پرسش نامیه توسیط اعضیای هییات علمیی      باشدمیقسمتی  3مقیاس فاصله ای  
قرار گرفته و پایایی آن نییز   تأییدگروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی مورد 

 به دست آمد.  (43/7با روش آلفای کرونباخ )
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 هاافتهی
 تهران شهر استثنایی پرورش و آموزش سازمان در موجود یادگيری مراکز :5 سوال

 برخوردارند؟ وضعيتی چه از یانسان نيروی نظر از
آمیوزش و پیرورش    سیازمان ی مراکیز ییادگیری موجیود در    انساندر ارزیابی کیفی نیروی 

، آییا معلمیان بیا    3ند، سیوال دهسوال اول پرسش نامه را  تشکیل می 33استثنایی ایران نیز که 
، آییا معلمیان و دیگیر کارکنیان بیا      3،  سیوال 6/14و فنون تدریس آشنا هسیتند؟   %  هاروش
های نظارت و راهنمایی تعلیماتی )مثیل نظیارت بیالینی، نظیارت غییر رسیمی، نظیارت        مدل

مراکیز   ، آیا مدیران و کارکنیان 1،  سوال0/18..(آشنا هستند؟  %.خودارزیابی، نظارت اخالقی و
، آییا دوره هیای ضیمن خیدمت     8،  سوال3/34با تکنیک های تنبیه و تشویق آشنا هستند؟  %

، آییا میدیران و دیگیر    3،  سوال8/36برای کارکنان مرکز در امر خدمت رسانی نقش دارد؟  %
،  4/18اعضا از اوضاع و جریانات پیشرفت های فنی و ابیداعات آموزشیی مطلیع هسیتند؟  %    

ان از نظر تنظیم محتیوای درس و کیاربرد تکنولیوژی آموزشیی در مرکیز در      ، آیا معلم6سوال
، آیا معلمان از نظیر توانیایی بیازنگری نیازهیای     0،  سوال4/36وضعیت مطلوبی قرار دارند؟  

، آیا اطالعات مربییان و  4،  سوال3/34آموزشی تعیین شده در وضعیت مطلوبی قرار دارند؟  %
، آییا رشیته تحصییلی افیراد شیاغل در مرکیز بیا        1،  سیوال 4/13باشند؟  %معلمان به روز می

، آیییا میدیران و دیگییر اعضیا بییا نیازهییا و   37،  سیوال 8/13میرتبط اسییت؟  %  آنهییامسیولیت  
، آیا میدیران و دیگیر اعضیا بیا     33،  سوال 1/13های کودکان استثنایی آشنا هستند؟  %ویژگی

بدست آمد. مییانگین کیل درصید      0/36خدمات توانبخشی کودکان استثنایی آشنا هستند؟  %
بدسیت آمید. بنیابراین بیا      13شیود،  مشاهده می 3شماره  فراوانی نیز همانگونه که در نمودار

آموزش و پیرورش   سازمانی مراکز یادگیری موجود در انسانقسمتی، نیروی  3توجه به دامنه 
 شود.استثنایی ایران از نظر کیفی ضعیف ارزیابی می
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 مراکز یانسان نيروی کيفی ارزیابی نامه پرسش فراوانی درصد ميانگين :5 نمودار
 تهران شهر استثنایی يرییادگ

 شـهر  اسـتثنایی  پـرورش  و آمـوزش  سازمان در موجود یادگيری مراکز ـ 7 سوال
 برخوردارند؟ وضعيتی چه از فيزیكی محيط نظر از تهران

آمیوزش و پیرورش    سیازمان در ارزیابی کیفی محیط فیزیکی مراکز یادگیری موجیود در  
سوال دو، را به خود اختصاص داده است، میانگین درصید فراوانیی    4استثنایی ایران که 

، آییا  31، سوال 4/38، آیا طراحی فیزیکی محیط مراکز یادگیریمناسب است؟  %33سوال 
ی مورد استفاده مراکیز موجیود از نظیر مسیاحت و امکانیات فیزیکیی مناسیب        هاکالس

، آییا مراکیز موجیود از نظیر امکانیات پزشیکی مناسیب اسیت؟          38، سوال 11هستند؟ %
، آییا  36،  سیوال  6/17ی درس کیافی اسیت؟  %  هیا کیالس ، آیا تعداد 33،  سوال %3/33

، آییا  30،  سیوال  8/33وضعیت فضای سبز مراکز ییادگیری موجیود مناسیب اسیت؟  %    
، آییا  34،  سیوال  16وضعیت فضاهای ورزشی مراکز یادگیری موجود مناسب اسیت؟  % 
، آییا  31و سیوال    4/13وضعیت آراستگی مراکیز ییادگیری موجیود مناسیب اسیت؟  %     

. مییانگین کیل درصید    باشید میی   8/14وضعیت نظافت مراکز موجود مناسیب اسیت؟ %  
قسیمتی محییط فیزیکیی     3به دست آمد. بنابراین با توجه بیه دامنیه    31فراوانی نیز عدد 
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پیرورش اسیتثنایی اییران از نظیر کیفیی       آمیوزش و   سیازمان مراکز یادگیری موجیود در  
 مشاهده می شوند. 3در نمودار شماره  هایافته. این شودمیضعیف ارزیابی 

 

 

 مراکز فيزیكی محيط کيفی ارزیابی نامه پرسش فراوانی درصد :ميانگين7 نمودار
 تهران شهر استثنایی یادگيری

 شـهر  اسـتثنایی  پـرورش  و آمـوزش  سازمان در موجود یادگيری مراکز ـ1 سوال
 برخوردارند؟ وضعيتی چه از تجهيزات و مواد ها، رسانه نظر از تهران

سیوال آخیر را بیه خیود      38در پرسش نامه ارزیابی کیفی رسانه ها، مواد و تجهییزات کیه   
، آیا رسانه هیا و میوا د آموزشیی منطبیق بیر اهیداف مرکیز        37اختصاص داده است، سوال

رسیانه هیا و میواد آموزشیی      تهیۀ، آیا یادگیرندگان در انتخاب و 33سوال،  13باشند؟ %می
هیای  ، آیا رسانه ها و مواد آموزشی منطبیق بیر ویژگیی   33،  سوال6/34مشارکت دارند؟  %
، آیا اطالعات ارائیه شیده در ایین منیابع بیا سیطح       31،  سوال13باشند؟  %یادگیرندگان می

ی علمی و تفریحی در امیر  آنها، آیا از مک38ال،  سو4/13دانش مخاطبان متناسب است؟  %
توانند از منابع موجیود اسیتفاده   ، آیا والدین می33،  سوال3/11شود؟  %تدریس استفاده می

تواننید از منیابع موجیود    ، آیا معلمان و دیگیر کارکنیان مرکیز میی    36،  سوال1/34   کنند؟
،  13آموزشی مناسب اسیت؟  %  ، آیا کمیت سخت افزارهای30،  سوال13استفاده نمایند؟  %

، آییا کیفییت    31،  سوال34، آیا کیفیت سخت افزارهای آموزشی مناسب است؟  %34سوال
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هیای آموزشیی   افزارنیر، ، آیا کمییت  17،  سوال 31های آموزشی مناسب است؟  %افزارنر،
، آیا محتوای مواد و منابع آموزشیی بیه روز و علمیی انید؟      13،  سوال31مناسب است؟  %

و   31، آیا منابع مورد استفاده با موضوعات میرتبط، متناسیب هسیتند؟  %   13،  سوال%0/18
، آیا منیابع میورد اسیتفاده از نظیر اعتقیادی و فرهنگیی بیدون سیوگیری انتخیاب          11سوال
بدست آمد. میانگین کل درصد فراوانی بدست آمده از پرسیش نامیه نییز     1/16اند؟  %شده

 بدست آمد. 8/17شود، مشاهده می 1همانگونه که در نمودار شماره 
قسمتی رسانه ها مواد و تجهیزات مراکز یادگیری موجیود در   3بنابراین با توجه به دامنه 

 .شودمیآموزش و پرورش استثنایی ایران از نظر کیفی  ضعیف ارزیابی  سازمان

 

 و مواد ها، رسانه کيفی ارزیابی نامه پرسش فراوانی درصد ميانگين :1 نمودار
 تهران شهر استثنایی یادگيری مراکز تجهيزات

 گيرینتيجه و بحث
آمیوزش و   سیازمان پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفی مراکیز ییادگیری موجیود در    

و مراکز موجیود در مولفیه هیای     سازمانپرورش استثنایی شهر تهران از نظر کارشناسان 
 ی، محیط فیزیکی، رسانه ها، مواد و تجهیزات اجرا شده است.  انساننیروی 
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بررسیی مراکیز ییادگیری     ( بیا هیدف  3144که توسط سلیمانی ازنیدریانی)  در پژوهشی 
ی، محییط فیزیکیی،   انسیان در مولفه هیای نییروی    استثنایی در سطح جهانی انآموزدانش

راه انیدازی ایین مراکیز     و ارائه طرحی جامع جهت تشکیالتی، رسانه ها، مواد  تجهیزاتی
انجا، گرفته است، نتایج بدست آمده نشیان   ایرانآموزش و پرورش استثنایی  سازماندر 
ان استثنایی در سیطح جهیانی بیا مراکیز     آموزدانشکه تفاوت بین مراکز یادگیری  دهدمی

آموزش و پرورش اسیتثنایی اییران از نظیر محییط فیزیکیی،       سازمانیادگیری موجود در 
 دارمعنیی  ،بوده و از نظر رسانه ها، مواد و تجهیزات دارمعنیی و تشکیالت  نسانانیروی 

آموزش و پیرورش اسیتثنایی اییران     سازمان. بنابراین مراکز یادگیری موجود در باشدمین
ی، محییط فیزیکیی و تشیکیالت نسیبت بیه مراکیز ییادگیری        انساندر مولفه های نیروی 

بنیابراین   .باشید میی ها، مواد و تجهیزات متوسیط   جهانی ضعیف بوده و در مولفه رسانه
در پژوهشیی توسیط    همانطور که مالحظه شد با نتایج تحقیق ذکر شده همخیوانی دارد. 

مراکیز ییادگیری نهضیت سیوادآموزی بیر       تیأثیر ( به منظور بررسیی  3143افشین زنگی)
سوادآموزی یادگیرندگان شهر تهران از نظر مدیران، آموزشیاران و یادگیرنیدگان در سیال   

نتیایج اولییه نشیان     ،و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه از این مراکز 3148-43تحصیلی 
انه هیا و  که مراکز یادگیری نهضت سوادآموزی فاقد فضای آموزشیی الز، و رسی   دهدمی

مواد آموزشی الز، بوده و کتاب به عنوان یک منبیع آموزشیی بیشیترین کیاربرد را دارد.     
 .بنابراین نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات همخوانی دارد

( تحیت عنیوان توسیعه ییک     3773) 3یک بررسی از مراکز یادگیری توسط مارک جوزف
کارشناسیی   نامیه پایانقالب یک مرکز یادگیری عمومی انجا، شده است. این پژوهش در 

انجا، شده است. در این پژوهش آخیرین تغیییرات بیر روی     3ارشد در دانشگاه مری لند
که بنای آن از یک مدرسه بزرگ تر است، اعمال شده است.  1مرکز یادگیری آدامزمورگان

کیه عیالوه بیر فضیاهای      باشید میی این مرکز که در واشنگتن قرار دارد، یک مرکز هنری 
. در باشید میی .. .ی، دارای استخر، فضای ورزشی، فضای تفریحی، کلینیک درمیانی و هنر

. کنید میی این پژوهش، پژوهشگر فکر اولیه، ارتباطات و طرح توسیعه مرکیز را بررسیی    
. عالوه بیر ایین پژوهشیگر    گیردمیهمچنین فرایند کار و برونداد مرکز مورد مطالعه قرار 

بیرای   آنهیا ر داده و با استفاده از مطالعات تطبیقی، از چند مرکز دیگر را مورد بررسی قرا
. در پاییان نییز طرحیی بیرای توسیعه و بهبیود مرکیز ارائیه         گیردمیبهبود کار خود الگو 

آمیوزش و   سازمانی این پژوهش مراکز یادگیری موجود در هایافته. با توجه به گرددمی
مراکز موجیود در مولفیه هیای     و سازمانپرورش استثنایی شهر تهران از نظر کارشناسان 

 .ی، محیط فیزیکی و رسانه ها، مواد و تجهیزات ضعیف ارزیابی شده اسیت. انساننیروی 

                                              
- Mark Joseph McKevitz 1 
- University of Maryland 2 
- Adams Morgan 1 



 های آموزشیپژوهش در نظام    27

 

آمیوزش و پیرورش    سیازمان نتیجه گرفت که مراکز یادگیری موجود در  توانمیبنابراین 
و  باشیند میی استثنایی شهر تهران در مولفه های ذکر شده از وضعیت مطلوبی برخوردار ن

 .باشندمیازمند توجه بیشتر به این مراکز از سوی مسئوالن امر نی
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 :منابع
میدیریت و   ،(. مراکز یادگیری ی راهنمای گا، به گا، برنامه رییزی  3141) .اسکات، آماندا

محمدرضیا. تهیران :    ،ی ی مترجم : افضیل نییا   سازمانارزشیابی یک مرکز مواد و منابع 
 (.3110اصلی،انتشار به زبان )تزکیه. 

(. شناخت کودکان استثنایی. تهران: انتشیارات دفتیر تحقیقیات و    3164افروز، غالمعلی. )
 برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی.

تهیران :   .طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری .(3148) .محمدرضا ،افضل نیا
 سمت(.) هادانشگاهی انسانمطالعه و تدوین کتب علو،  سازمان
(. تجربه های جدید آموختن بیرای خودگسیتری. مجموعیه    3146محمدرضا. ) ،افضل نیا

 مقاالت دومین همایش فناوری آموزشی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.
(. آمیوزش و پیرورش کودکیان اسیتثنایی     3143ای.کرک، ساموئل و جی گاالگر، جیمز.) 

 ی.)ترجمه مجتبی جوادیان(. مشهد: آستان قدس رضو
(.کودکان استثنایی )زمینه تعلیم و تربییت وییژه(.   3143جیمز.ا،.کافمن.) ،دانیل. پی. هاالن

 )ترجمه فرهاد ماهر(. تهران: رشد.
 ی و علو، تربیتی. تهران : ویرایش.شناسروان(. روش تحقیق در 3141دالور، علی.) 

اشور. تهیران:   (. طراحی مراکز یادگیری بر اساس الگوی3140زارعی زوارکی، اسماعیل.)
 انتشارات رشد و فرهن .

مراکیز ییادگیری   (. مقایسه 3144زارعی زوارکی، اسماعیل و سلیمانی ازندریانی، حسین.)
آمیوزش و   سازمان با مراکز یادگیری موجود دراستثنایی در سطح جهانی  انآموزدانش

 ......... نشریهایرانپرورش استثنایی 
. کمیسییون  31/3/3107(. مصوب 3107آموزش و پرورش استثنایی، اساس نامه) سازمان

 آموزش و پرورش مجلس شورای اسالمی.
شورای انقیالب قیانون    38/1/3131(. مصوب 3141بهزیستی کشور، اساس نامه) سازمان

 مجلس شورای اسالمی. 36/1/3141جامع معلولین مصوب
اسیتثنایی در   انآمیوز دانیش اکیز ییادگیری   بررسی مر (.3144سلیمانی ازندریانی، حسین)

آمیوزش و   سیازمان سطح جهانی و ارائه طرحی جامع جهت راه اندازی این مراکز در 
. برای دریافت درجیه کارشناسیی ارشید در رشیته تکنولیوژی      ایرانپرورش استثنایی 

 .دانشگاه عالمه طباطبایی .آموزشی
های نظا، آمیوزش  اندازچشما و (. واقیت ه3140کاکوجویباری، علی اصغر و همکاران.)

و پرورش ویژه: بررسی تطبیقی ایران با چند کشور توسعه یافتیه. نشیریه پیژوهش در    
 .1حیطه کودکان استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی. سال هشتم، ش

(. بررسی وضعیت مطلوب و موجود آموزش و پرورش اسیتثنایی.  3146علی پور،احمد.)
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