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 :چكیده

واژه کودکان با نیاز ویژه به قشری از جامعه کودکان اطالق مي شود که از لحاظ کارکرد ذهني و 

جسمي عمدتا پایین تر از حد متوسط قرار دارند که با محدودیت های مهم در کارکرد انطباقي در 

زش تعداد کثیری از این کودکان قابلیت آمو .حداقل دو مورد از مهارت های سازشي همراه هستند 

پذیری داشته و در مدارسي مختص این قشر مشغول به آموختن مهارت های اجتماعي، ارتباطي و 

تحصیلي هستند. از این رو در تحقیق انجام شده، سعي گردیده تا با رفتارشناسي این کودکان و 

بررسي تطبیقي آن با فضای مورد نیاز و مناسب سازی شده با این نوع رفتارها در محیط های 

شي مختص آن بپردازد. و در پایان تحقیق حاضر، تالش مي گردد تا به ارائه راهكارهایي برای آموز

مناسب سازی فضاهای آموزشي موجود در مدارس برای کودکان با شرایط ویژه با ویژگي های رفتاری 

ه و احتیاجات روحي آنها بسنده نماید. و همچنین فرضیه های ذکر شده به اثبات رسیده و این نتیج

رفتاری و ذهني این دانش آموزان تاثیر مثبت مستقیمي که طراحي مدرسه ای براساس کارکردهای 

یشرفت تحصیلي شان که فرضیه اصلي تحقیق بود دارا مي باشد. و عالوه بر آن رابطه مستقیمي پبا 

.  بین آموزش در این مدارس با فاکتورهایي چون شادکامي، انگیزش، اهداف تحصیلي و امنیت و ..

 دانش آموزان وجود دارد.
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 فصل اول

 كليات تحقيق

  



 

 

 

 

  بیان مسأله-1-1
عمدتا  و جسمی به قشری از جامعه کودکان اطالق می شود که از لحاظ کارکرد ذهنی ،ويژه نیازواژه کودکان با 

پايین تر از حد متوسط قرار دارند که با محدوديت های مهم در کارکرد انطباقی در حداقل دو مورد از مهارت 

کثیری از اين کودکان قابلیت آموزش  (. تعداد2554،های سازشی همراه هستند )انجمن روانپزشكی آمريكا

پذيری داشته و در مدارسی مختص اين قشر مشغول به آموختن مهارت های اجتماعی، ارتباطی و تحصیلی 

 هستند.

چنانچه  يكی ازمهمترين عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، سالمت جسمانی و روانی آنان است

ر نقص و اختالل شود، به تدريج افت تحصیلی در کودک نمايان يكی ازحواس کودک بنا به هر علتی دچا

میشود وهمراه با اين امر، ممكن است عوارض ومشكالت روانی ديگر مانند احساس حقارت، خودکم بینی، 

استثنای . )اساس نامه آموزش و پرورش کودکان. ادراک خود منفی و عدم اعتماد به نفس نیز به وجود آيد

1634) 

عالوه بر بررسی شرايط مطلوب برای آموزش يک فرد، با نیاز خاص و ويژگی های معمارانه  در اين تحقیق

مكان های فراهم آورنده اين فضا، به واکاوی متغیرهای موثر بر میزان رضايت مندی و همچنین کیفیت آموزش 

 برای اين قشر نیز پرداخته شده است.

 ان می باشد عبارت است از کلی ترين طبقه بندی ، که مورد قبول اکثريت متخصص

 ذهنی  توان كم  آموزان و دانش  كودكان -1

 شنوا  ناشنوا و نيمه  آموزان و دانش  كودكان-2 

   كودكان ودانش آموزان نا بينا ونيمه بينا-3

  رفتاری  اختالالت  دارای  آموزان دانش-4 

  و حركتی  جسمی  معلوليت  دارای  آموزان و دانش  كودكان -5 

  چند معلوليتی  آموزان دانش-6

  یادگيری  های ناتوانایی  دارای  آموزان و دانش  كودكان-7 



 

 

 

 

سطحی از عملكرد های هوش عمومی  كم توانی ذهنی، 1كم توان ذهنیطبق تعريف انجمن امريكايی 

است که میزان آن به مقدار زياد از حد متوسط کمتر بوده، به طوری که منجر به نقائص در رفتار و سازش 

دقیقه يک کودک متولد می  4طبق آمار جهانی در هر  فرد گرديده و در جريان رشد خود را نشان می دهد.

 .کودک در هر سال 155.555به عبارتی دارد  كم توانی ذهنی شود که

 ذهنی )آهسته گام( ی کودکان عقب ماندهطبقه بند

و سیستمی که مورداستفاده  AAMRدوسیستم رايج طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی عبارتند از سیستم  

 متخصصان تعلیم و تربیت قرار دارد .

 .AAMRسیستم 

متخصصان و علمای تعلیم و تربیت باديدگاه آموزشی و پرورشی افراد عقب مانده ذهنی را معموال به چهار 

 .گروه تفكیک مینمايند

 زند(گروه دير آموز)در مدارس عادی در کنار ديگردانش آموزان به تحصیل می پردا-1

 ( تعلیم وتربیت آنهاست پرورش استثنايی متولی گروه افراد عقب مانده ذهنی آموزش پذير)آموزش و -2

  2گروه افراد عقب مانده ذهنی تربیت پذير -6

 گروه افراد عقب مانده پناهگاهی و کامال متكی و به عبارت ديگر حمايت پذير . -4

 

 های( پژوهشسؤال)سؤال-1-2
می تواند   کالبدی جهت پاسخگويی به نیازهای جامعه هدف ضروری می باشد که چه نوع تغییرات -1

 ؟درفرآيند طراحی موثر باشد

اثر معماری همچون مدرسه ای برای کودکان خاص تا چه میزان می تواند در پیشرفت تحصیلی کودکان با  -2

 نیازهای خاص تاثیر گذار باشد؟

مند طراحی فضای آموزشی اختصاصی برای تحصیل می باشند؟کودکان با نیازهای خاص تا چه حدی نیاز -6

                                                        
-AAMR

TMR 

http://www.hatefdoostdar.com/index.php
http://www.hatefdoostdar.com/index.php


 

 

 

 

 

 :های( پژوهشفرضیه)فرضیه-1-6
 .می تواند درفرآيند طراحی موثر باشدتغییرات کالبدی  -1

طراحی مدرسه ی کودکان خاص می تواند در پیشرفت تحصیلی کودکان با نیازهای خاص تاثیر گذار   -2

 باشد.

مند طراحی فضای آموزشی اختصاصی برای تحصیل می باشند.کودکان با نیازهای خاص نیاز -6

 

 : هدف )اهداف( پژوهش-1-4
 (.ذهنی  توان كم  آموزان دانش)طراحی مدرسه ای برای کودکان با نیازهای خاص- 1

 همراه با تغییرات کالبدی مناسب در طرح.برآوردن نیازهای آموزشی کودکان با نیازهای خاص  -2

پایه هماهنگی با رفتارهای محيطی و شاخصه های روانی جهت مرتفع بر طراحی مدرسه ی کودکان  -6

 .نمودن نيازمندی های آموزشی آنان

 

 : ضرورت و اهمّیت پژوهش-1-4
که به دلیل تفاوتهای محسوس فردی به  کودکانیهای بین المللی ازجمله يونسكو تعداد  مطابق آمار سازمان

 باشد . درصد می 15ـ 14آموزش ويژه نیازدارند در هر جامعه حدود 

آمارهای محققان و صاحب نظران آموزش وپرورش توزيع فراوانی کودکان استثنايی را به شرح ذيل مورد تايید 

 قرار می دهد .

 % 2های تكلمی هستند حدود   ـ کسانی که دارای ناتوانی 

 % 2ـ گروه ناسارگاران اجتماعی وهیجان حدود   

 % 2  ودکان سر آمدـ گروه ک 

        % 2ـ  2/ 4    ـ گروه عقب ماندگی ذهنی 

 % 2/5ـ گروه کودکان نابینا ) نیمه بینا ونابینا (   

 %  4/1  ـ معلوالن جسمی و حرکتی حدود 

 %  4/1ـ گروه ناشنوايان و سخت شنوايان حدود   

 % 1   آموزان با اختالالت خاص يادگیريحدود ـ دانش



 

 

 

 

 % 1 /4  هستند ) مثل صرع ، قند و . . . ( حدود ـ گروهی که دارای بیماريهای ويژه

بررسی های صورت صرت گرفته در واحد تحقیقات آموزش وپرورش استان آذربايجان غربی اين آمار در اين 

 وجود يک پنجم استانداردهای سطح جهانی می باشد.استان نیز صدق می کند ولی تعداد موسسات آموزشی م

با توجه به جامعه آماری که اين قشر از جامعه به خود اختصاص داده و پراکندگی جمعیتی که در کشور 

بخصوص در شهر ارومیه دارند لزوم خلق مكان های جهت آموزش اصولی و قاعده مند اين کودکان ضرورت 

 می يابد. 

 ای که وجودکودکان استثنايی گاه استثنايی ضرورتی آموزشی است به گونهان کودکش رآموزش و پرو ـ 

های  با توجه به اينكه برنامه آورد از سوی ديگر به وجود میدانش آموزان عادی های  مشكالتی را برای کالس

دانش آموزان  ی شده است نیازهای ويژه اموزش و پروش عادی برای اکثريت جامعه دانش آموزی تهیه

 سازد. ثنايی را بر آورده نمیاست

 

 ی پژوهش:پیشینه-1-3
های  اوايل سالاز توان  را به گونه ای که امروز مطرح است، می استثنايیهای تاريخی آموزش و پرورش  ريشه

های تنی چند از پزشكان محقق يافت. از ايتارد، پزشک انديشمند فرانسوی که  میالدی در میان تالش 1355

توان به عنوان يكی  ناشنوا بود می کودکانهای گوش و تعلیم و تربیت  پزشكی حاذق و صاحب نظر در بیماری

 برد.و پرورش استثنايی نام از پیشگامان آموزش 

شود. در  در جامعه ما، تاريخچه برنامه آموزش و پرورش استثنايی به دهه اول قرن چهاردهم شمسی مربوط می

اين دوران، اولین مدرسه ناشنوايان در تهران توسط مرحوم جبار باغچه بان و نخستین مدرسه ويژه نابینايان در 

نام کريستفل تاسیس و به دنبال آن در چند شهر ديگر مدارس مشابهی از تبريز به وسیله يک کشیش آلمانی به 

 .سوی افراد خیر و آگاه بنیاد نهاده شد

جهت تسلط بیشتر بر روی مباحث صورت گرفته در اين زمینه مورد بحث به بررسی چند نمونه تحقیقات 

  صورت گرفته در قالب مقاله در سطح بین المللی و کشوری پرداخته می گردد.

 در بینايی ديده آسیب آموزان دانش اجتماعی های مهارت و تحصیلی پیشرفت بین دهدکه می نشان نتايج -

ت های مهار نمراتو دارد، وجود دارینامع تفاوتاز پیش طراحی شده بدون طراحی  استثنايی و تلفیقی مدارس

 محمد(.ت )جعفر نژاد، بیشتراس استثنايی درمدارس آموزان دانش تحصیلی و اجتماعی

http://www.mitavanam.ir/
http://www.mitavanam.ir/


 

 

 

 

ش پذيرمورد  مورد بیشتر حرکتی – جسمی آموزان دانشمخصوص کودکان با نیازهای خاص برای  مدارس -

 (1992.)گريشاماستغیر تفكیكی  مدارس از بیشتر ،تفكیكی مدارس در رشذيپ اين درمجموع و گیرند می قرار

 که هستند روبرو خاصی مشكالت با عادی مدارس در تلفیقی شنوای کم آموزان دانش که داد نشانبررسی ها  -

 بودن پايین شده، تلفیق آموزان دانش والدين نگرش رابط، معلم خدمات نامطلوب کیفیت به توان می آن از

 (.1691)گرامی کرد اشاره توانبخشی خدمات وکمبود معلم پايین سابقه معلم، تحصیالت سطح

 به مشغول شده تلفیق و عادی مدارس در که راکم توان ذهنی  آموزان دانش اجتماعی سازگاری)کاپلی(  -

 ازسوی بیشتری احتمال با آموزان دانش اين دهدکه می نشان آن نتايج که داد قرار مقايسه مورد بودند تحصیل

 (.1994)کاپلی و تینا اند شده طرد عادی آموزان دانش

 

 ها( و روش پژوهش:مواد )داده-1-7
ی سود برده وهمچنین در لیتحل –ی فیتوص قیروش تحق ت ازاقیدر روند تحق ازیبه اطالعات مورد ن یابیبه منظور دست

 .ی نیز استفاده می گرددماشیو پ یمورد قیتحقهای روش  موردی از

طراحی در  های تيسا لیو تحل هيتجز پرسشنامه )طیف لیكرت(،ی، تهیه دانیمطالعات م روشدر اين پژوهش نیز از 

به الگو ها، به اجرايی بودن،  آندر قرار گرفته که مورد استفاده  زین یطراح نمونه های مشابه برای دستیابی به الگوی 

می خاص دسته بندی داده ها، انجام مقايسه ها، تفكیک معیارها، شناخت عوامل موجود و به روابط میان متغییر ها توجه 

 .گردد

 : پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز برای يوسا-1-3
  Excelاز طريق نرم افزار و يا  SPSSها به روش نامهروش تجزيه و تحلیل اطالعات در بررسی پرسش

کنكاش حاضر نیازمند استفاده از ابزارهای متناسب با پروژه در جهت معرفی طرح می باشد،در زمینه خواهد بود،

ی طراحی معماری می توان به ابزاری چون انواع کاغذ، مقوا و ساير لوازم تحرير جهت تهیه اسكیس )طرح 

 ,Auto CAD, 3ds Max, Rhinoمانندهای اولیه( استفاده و در نهايت از نرم افزارهای معماری 

Photoshop ارائه نهايی استفاده خواهد شدجهت. 

در ادامه میتوان به استفاده از دوربین عكاسی برای ثبت تصاوير الزم در بازديدهای میدانی و استفاده از ابزار 

 آالت چاپ نقشه و برش طرح الزم جهت ساخت ماکت اشاره کرد.



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 قمبانی نظری طرح وپيشينه تحقي
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-1
. دارد جامعه هر فرهنگ اعتالی و رشد و دانش، سطح ارتقاء در کننده ای تعیین نقش پرورش و آموزش

 پیشرفت و آيد می شمار به امروز جهان در توجه قابل و ارزشمند بسیار ژه وا سه نوآوری و خالقیت شكوفايی،

 می جامعه فردای سازان آينده آموزان دانش که اين به توجه با. است عوامل همین مرهون کشور هر و توسعه

 اهداف از که آنها در يادگیری برای انگیزه ايجاد و ذهنی خالقیت استعدادها، شكوفايی جهت در تالش باشند،

 و پیشرفت به دستیابی جهت و داده قرار خود کار سرلوحه را شود می محسوب نوين پرورش و آموزش بنیادی

 (.1696دارد) خسروجردی، محمودی،  می بر گام راستا اين در پايدار توسعه

در اين میان مدرسه نقش بسیار مهمی در شكوفايی و باروری خالقیت دانش آموزان ايفا می کند. مدرسه می  

 خالقیت ظهور رشد و .تواند تفكر خالق را پرورش دهد و افرادی کاوشگر، آفريننده، نوآور و مولد تربیت کند

 عالی آموزش مراکز در هنرها و فنون علوم، فراگیری به که افرادی. دارد استعداد و هوش جز عواملی به بستگی

 تحقیقات. اند کرده سپری آموزشی های محیط در را خود عمر پنجم يک تقريباً شوند می موفق دانشگاهها و

 يادگیری های محیط معماری کیفیت نوين، پرورش و آموزش در تربیتی موثر بسیار عوامل از که دهد می نشان

 و روح بی و خشک محیط يک تنها نه مدارس در آموزشی فضاهای نوين، تربیت و تعلیم نگرش اين در. است

 کیفیت بر گذار تاثیر بسیار و پويا زنده، عاملی عنوان به بلكه گردد نمی محسوب يادگیری فرآيند در تاثیر فاقد

 دانش تربیت و تعلیم نگرش اين در. نمايد می نقش ايفای آموزان دانش پرورشی و آموزشی های فعالیت

 کیفی، های شاخصه و استانداردها رعايت با فضاها طراحی رو اين باشد؛ از نمی معلم کالم تاثیر تحت آموزان

 در گذار تاثیر و مهم بسیار عوامل از مختلف سنین در کاربران جسمی و روحی های نیاز و ها ويژگی به توجه

 اصول عملكردی، های شاخصه به توجه طرفی از. شود می محسوب يادگیری های محیط کیفی سطح بردن باال

 جسمی و روحی های نیاز به گويی پاسخ بر عالوه آموزشی کالبدی فضاهای طراحی در شناختی زيبايی مبانی و

 (. 1696 خسروجردی، محمودی،) شد خواهد آنها خالقیت و استعدادها پرورش و شكوفايی موجب  کاربران،

 وپرورش آموزش بر تعريفی-2-2
 بودن وجهی چند و پیچیدگی از ناشی اغلب تعاريف اين گوناگونی. دارد گوناگونی تعاريف پرورش و آموزش

 را فراگردی چنین نتیجه مواردی، در و «معرفت و علم کسب فراگرد» گاهی. است پرورش و آموزش امر

 شود می توجه فوق جنبه دو هر به پرورش و آموزش تعريف در هم گاهی. گويند می «پرورش و آموزش»



 

 

 

 

: چون هم متعددی عناصر و عوامل بلكه کند، نمی زندگی خالء در انسان که جايی آن از (.1635 بند، عالقه)

 به قادر عناصر، اين با ارتباط در او و اند کرده محصور را او اجتماعی و طبیعی محیط ديگر، های انسان اشیاء،

 می وجود به اجتماعی نهادهای و ها پديده روندها، اين در دلیل همین به است، خويش اجتماعی نیازهای رفع

 پديده اين از يكی پرورش و آموزش. باشد می نهادها اين با ارتباط در پیوسته ها انسان اجتماعی زندگی که آيند

 هرگونه با و دارد مستقیم رابطه او اجتماعی زندگی و فرد شخصیت تكوين انسانی، ماهیت با که نهادهاست و ها

 ساير با ارتباط در که است نهادی پرورش و آموزش همچنین. است تعامل در اجتماعی تغییر و اجتماعی تحرک

 چگونگی و اجتماعی نهادهای مطالعه شناسی جامعه کار که جايی آن از. کند می عمل اجتماعی نهادهای

 که پردازد می نیز پرورش و آموزش نهاد مطالعه به شناسی جامعه دلیل همین به آنهاست، تكوينی سیر و پیدايش

 و نهادها مطالعه» را آن 6ژان هانری و شود می برده نام آن از «پرورش و آموزش شناسی جامعه» عنوان تحت

 (.1679 فومنی،) است کرده عنوان «پرورش و آموزش با مرتبط اجتماعی روابط

 منزله به پرورش و آموزش دوره: »نويسد می «پرورش و آموزش فلسفه بر ای مقدمه» کتاب در 4ديويی جان

 مقتضیات از را کودک آموزش، دوره در ندارد حق معلم و است زندگانی عین بلكه نیست؛ فرد زندگانی مقدمه

. است بیرون او موجود های احتیاج و حوصله از که کند وادار اموری کسب به را او و سازد محروم خود سنی

 کنیم فردايش فدای را او امروزه زندگی نبايد کنیم می آماده فردا زندگانی برای را کسی که حال عین در يعنی

 (.1633 بهشتی،)

 گیرند می نظر در نهادی را آن و دانند می مترادف شدن اجتماعی با را پرورش و آموزش اغلب شناسان، جامعه

 جامعه راستا، اين در(.1636 پور، شارع) گیرد قرار علمی تحلیل مورد تواند می ديگر اجتماعی نهادهای مانند که

 و ها نگرش مدير، با معلم آموز، دانش با معلم ساالن، هم گروه میان متقابل های کنش گرا، تعامل شناسان

 رابطه و اقتصادی -اجتماعی پايگاه و آموزان دانش و معلمان های ارزش آموزان، دانش تحصیلی های پیشرفت

 (.1635 بند، عالقه) دهند می قرار بررسی مورد را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با آن

 از آنها قبول برای نیز تدابیری و تمهیدات بايد ها، ارزش و ها دانش اشاعه بر عالوه پرورش و آموزش البته

 و آموزش از حاصل اجتماعی تحرک است، کارساز زمینه اين در که مهمی عامل. آورد فراهم مردم سوی

 و صالحیت احراز و پرورش و آموزش از برخورداری با جامعه افراد که معنا اين به. باشد می پرورش

 و آموزش اهمیت بر ويژگی اين. آيند می نائل باالتری اجتماعی منزلت به آن، مختلف مراحل در شايستگی
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 جامعه، در اعتبار کسب با پرورش و آموزش رو اين از. سازد می مواجه عمومی اقبال با را آن و افزوده پرورش

 آموزش هدف طرفی، از (.1635 بند، عالقه) کند ايفا نوآوری و اجتماعی تغییرات در مؤثری نقش تواند می

 سپرده فراموشی دست به مدتی از بعد که درسی موضوعات و مطالب سری يک يادگیری و گرفتن نمره صرفاً

 در(. 1637 زارعی،) باشد می آن صحیح شناخت و محیط با فرد سازگاری آن اصلی هدف بلكه نیست؛ شود می

 تعلیم علمای همه قبول مورد که را اصلی وظیفه سه متخصصان کلی طور به نیز پرورش و آموزش وظايف مورد

 :اند کرده عنوان چنین دارد قرار تربیت و

 آموز؛ دانش هر مانند بی خصوصیات و کیفیات رشد برای سالم محیط و زمینه ساختن فراهم  

 آموزان؛ دانش فردی های تفاوت تشخیص  

 (.1634 قاضی،) آموزان دانش بخشیدن تعالی  

 :قرارند بدين پرورش و آموزش از ديگر تعاريف بعضی

 و بالغ نسل ريزی برنامه و سازماندهی و مادی و انسانی گذاری سرمايه از است عبارت پرورش و آموزش"

 عادل، حداد و حاضری)".جامعه فردای ی اداره برای نوجوان و کودک نسل ساختن آماده منظور به جامعه فعال

 وسیع معنای در توان می را پرورش و آموزش. است رسمی پرورش و آموزش معرف تعريف، اين البته(. 1637

 به جامعه يک فرهنگ و مهارت و رفتار و آداب و ها سنت انتقال پرورش، و آموزش":کرد تعريف چنین نیز تر

 که است دار نظام فرايندی پرورش و آموزش "(.1637 عادل، حداد و حاضری) ".است تر جوان اعضای و افراد

 و آموزش اساس و پايه چون(. 1633 آهنچیان، و متوسلی)".پردازد می دانش تولید به انسان رشد قصد به

 گفت توان می تعريف اين اساس بر. است رفته کار به دانش تولید عبارت تعريف اين در است اقتصاد پرورش،

 .پردازد می ارزشمندی محصول چنین تولید به که است صنعتی پرورش و آموزش

 ایران در وپرورش آموزش نظام بررسی-2-2-1

در دوره سلجوقی آموزش و پرورش در مساجد صورت می گرفت و مدرسه در داخل مساجد بود. در دوره 

ايلخانی آموزش و پرورش در مدارس انجام می گرفت. و مدارس در کنار مساجد قرار می گرفت و دامنه 

پرورش در  وسیعی از خدمات و فعالیت ها را برای مردم جامعه فراهم می کرد. در دوره صفويه آموزش و

مدارس صورت می گرفت. ساختمان مدارس در نزديكی مساجد و يا جدا از آن ها مستقر بود. حیاط مدرسه 

مرکز مجموعه و مدرسه قسمتی از جامعه بود نه جدا از آن. در دوره قاجار و پهلوی آموزش و پرورش در 

باطی نداشت. کالس ها و مدارس صورت می گرفت. ساختمان مدارس بخشی از شهر بود و با مساجد ارت

راهروها در مرکز مجموعه قرار داشت. مدارس به عنوان بخشی از جامعه مطرح نبود. در دوران معاصر آموزش 



 

 

 

 

و پرورش در مدارس صورت می گیرد. ساختمان مدارس قسمتی از اجتماع می باشد و تمام فعالیت های آن به 

مجموعه مكانیابی می گردد. مدارس از جامعه جدا می  طور مستقل عمل می کند. کالس ها و راهروها در قلب

 (.1691باشد.) خسروجردی، مكرم دوست، 

 به و تهران در شمسی هجری 1223 سال در دارالفنون، مدرسه تأسیس با ايران در مدرن نحوه به آموزش شروع

 اساتید توسط انسانی علوم کمی همچنین و طبیعی علوم فنی، علوم دارالفنون در. خورد رقم کبیر امیر همت

 زبان از مختلفی آثار ترجمه باعث مدرسه اين تأسیس. شد می تدريس خان، قلی رضا نظارت تحت و خارجی

 و مشروطیت از پس. يافت تشكیل و سازمان تدريج به مشروطیت انقالب از بعد و شد فارسی به اروپايی های

 های کرده تحصیل دوستان، فرهنگ مذهبی، میسیونرهای بوسیله جديد مدارس معدودی تعداد آن، از بعد سالهای

 بر فراوانی ارجحیت زمان، اقتضای به آنها، آموزشی های برنامه که مدارس اين شد. تأسیس ايجاد دولت و خارج

 فرهنگ تالش و کوشش و گرفت صورت اروپايی تمدن و فرهنگ نفوذ تأثیر تحت داشت، ها خانه مكتب

 آموزش گرفتن بنیان در شد می منتشر فارسی زبان به خارج در که خواه ترقی و روشنگر های روزنامه و دوستان

 سالهای در آن متمم و اساسی قانون تدوين و فرمان صدور مشروطیت، انقالب. داشت بسزايی سهم پرورش و

 تقاضاهای آن، با همزمان و ساخت میسر را پرورش و آموزش نظام نضج زمینه شمسی، هجری 1233 و 1234

 مشروطیت اساسی قانون متمم هجدهم اصل. گرفت فزونی نیز جامعه افراد پرورش و آموزش برای اجتماعی

 به نوزدهم اصل کرده، اعالم آزاد باشد، ممنوع شرعاً آنچه مگر را صنايع و معارف و علوم تعلیم و تحصیل

 با مدارس تأسیس: کرد می اشاره مدارس اداره و تأسیس در دولت مسئولیت و پرورش و آموزش بودن متمرکز

 .شود مقرر معارف و علوم وزارت قانون مطابق بايد اجباری تحصیل و ملی و دولتی مخارج

 نوین پرورش و آموزش-2-2-2

 در بسزايی نقش دارد، برعهده را نوجوانان و کودکان تربیت و تعلیم رسالت که نهادی عنوان به آموزشی نظام

 ارکان از يكی عنوان به تا است الزم منظور بدين. کند می ايفا جامعه هر پیشرفت و فرهنگ میان پیوند ايجاد

 مسأله .گردد منطبق نوين جامعه اساسی نیازهای با و آمده بیرون تحرکی بی و خشكی از فرهنگی توسعه اصلی

 گوناگون تجربیات طريق از چگونه آموزد، می انسان آن ضمن که آيد شمار به فرآيندی مثابه به بايد آموزش

 نیازهای به تا دهد قرار جستجو و سوال مورد را جهان و کرده برقرار ارتباط جامعه با کند، بیان را باورهايش

 . گويد پاسخ کمال به نیل برای خود روزافزون

 نظام اثر بر که هايی نابرابری آموزشی، برنامه در موجود های نارسايی جامعه، و مدرسه بین موجود مناسبات

 ساير به نسبت کشور همان آموزان و دانش سو يک از کشور يک آموزان دانش بین موجود اجتماعی های



 

 

 

 

 کلیه که مرسوم آموزشی های نظام بنیادی اصول درباره تا است شده باعث دارد، ريشه ديگر سوی از کشورها

 ساعات وجود. گردد ايجاد ترديد و شک کند، می فرض آموزشی منبع تنها را آن مصوب های برنامه و مدارس

 حس رفتن میان از به منجر يكنواخت، و يكسان تدريس های روش و مشابه درسی مواد ارائه فشرده، تدريس

 -علمی -آموزشی سازمان. شد خواهد آموزان دانش در نوآوری روحیه شكستن درهم و خالقیت ابتكار،

 های نظام اگر که است داده هشدار و پرداخته مسائل اين بررسی به آينده قرن برای يونسكو متحد ملل فرهنگی

 آينده قرن اهداف با پرورش و آموزش اهداف که دارد وجود خطر اين کند عمل خود مرسوم شیوه به آموزشی

 استثناء بدون ممالک تمام در و جهان سراسر در منظور بدين. شود تناسب بی و نامربوط جهانی نوين جوامع و

 کسب باال، سطح مهارتهای کسب. است اجرا حال در پرورشی و آموزشی ملی، نظام در ای عمده تغییرات

 های روش در تنوع ها، نوآوری و تغییر اطالعات، توسعه و تحقیق آزمايش، و تجربه طريق از دانش و آگاهی

 گروهی، و فردی های نیازمندی به توجه گروهی، های گیری تصمیم و انفرادی های آموزش آموزشی،

 های تكنولوژی و دانش از استفاده تفكر، و ها آگاهی مدد به آن فوری حل و مسائل با مستقیم رودررويی

 جمله از ...و اينترنت اطالعاتی های شبكه و کامپیوتر از وسیع استفاده دور، راه از آموزش آموزش، پیشرفته

 رقابت میدان اين در و فردا جهان در که است بديهی. بود خواهد آينده قرن در پرورش و آموزش های ويژگی

 فرهنگ با را ها آن و داده ها عرصه تمام در ها دگرگونی اين به تن که ربود خواهد را سبقت گوی ای جامعه

 (.1696 محمودی، خسروجردی،)گرداند  سازگار خود

 آموزشی نظام اركان بررسی-2-2-3

 ايران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش کلی اهداف

 می تقسیم زير اهداف به غايی هدف اين. است الهی قرب به رسیدن اسالمی تربیت و تعلیم نظام در انسان کمال

 :شود

 
 : اهداف کلی آموزش و پرورش  )نگارنده بر گرفته از سايت اينترنتی گروه برنامه ريزی و هماهنگی دوره ابتدايی(1–52  جدول

اهداف 

 اعتقادی

 .جويی حقیقت روحیه تقويت و خداشناسی و خودشناسی برای الزم زمینه ايجاد -

 سنت و کريم قرآن براساس الهی بینش بسط و اسالم مبانی به اعتقاد و ايمان تقويت -

 مورد در اسالمی قانون 16 و 12 اصول مراعات با( ع) معصومین ائمه و( ص) پیامبر

 .دينی اقلیتهای و اسالمی مذاهب پیروان

 جامعه در حاکمیت اين اعمال و انسان و خداوند مطلق حاکمیت پذيرش روحیه پرورش -

 .فقیه واليت اصل براساس



 

 

 

 

 اهداف

 اخالقی

 تقوای و خدا به ايمان براساس اخالقی مكارم و فضايل رشد و نفس تهذيب و تزکیه -

 .اسالمی

 .اسالمی آداب و احكام به عملی التزام و الهی تعبد روحیه پرورش -

 .شخصیت استقالل و نفس به اعتماد روحیه پرورش -

 .نفس عزت برانگیختن و اخالقی کرامت احساس تقويت -

 .آمیز مسالمت همزيستی و انسانی عواطف معتدل پرورش -

 .انضباط و نظم روحیه پرورش -

 .کاذب مشاغل و بطالت بیكاری، با مبارزه روحیه پرورش -

اهداف 

علمی 

 آموزشی

 .ابتكار و نقد تعمق، و بررسی تفكر، و تعقل تحقیق، روحیه تقويت -

 .مستمر تربیت و تأمل و تعلیم روحیه پرورش -

 .جامعه و فرد اعتالی جهت در افراد استعدادهای هدايت و پرورش شناخت -

 پیشبرد منظور به الهی آيات عنوان به طبیعت قوانین و آفرينش جهان اسرار شناخت -

 .بشری تجارب و معرفت و دانش

 آموزش و ايران مردم مشترک رسمی خط و زبان عنوان به فارسی خط و زبان ترويج -

 .اسالمی معارف و قرآن با منظورآشنايی به عربی زبان

 .جامعه و فرد موردنیاز های مهارت و فنون و علوم توسعه -

 .مطالعه و کتابخوانی روحیه پرورش -

 .گروهی های فعالیت در همكاری و مشارکت روحیه پرورش -

اهداف 

 فرهنگی

 هنری

 .شناسی زيبايی و هنری مختلف استعدادهای و ذوق هدايت و پرورش شناخت -

 .الهی جمال مظاهر عنوان به آفرينش جهان های زيبايی شناخت -

 .مناسب جهانی و ملی هنرهای و اسالم هنر شناخت -

 .تاريخی و هنری فرهنگی میراث حفظ روحیه پرورش -

 اجتماعی و ملی وحدت مظهر و هنر ذوق گاه جلوه عنوان به فارسی ادب شناخت -

 .کشور

 .ايران اسالمی جامعه مطلوب سنن آداب و فرهنگ شناخت -

 .خرافی و منحط رسوم از احتراز روحیه تقويت -



 

 

 

 

 .معاصر فرهنگ بر تاکید با جهان و ايران اسالم، تمدن و فرهنگ و تاريخ شناخت -

 اهداف

 اجتماعی

 .اسالمی اخالق و حقوق پايه بر خانواده روابط و قداست از پاسداری روحیه پرورش -

 .آن از پاسداری و اسالمی قسط به بخشیدن تحقق روحیه پرورش -

 .آن تقويت و فرهنگی و ملی همبستگی و اسالمی تعاون و برادری روحیه پرورش -

 .همگانی وظیفه عنوان به منكر از نهی و معروف به امر روحیه پرورش -

 .آن رعايت به التزام و قانون به احترام روحیه پرورش -

 .اجتماعی و فردی روابط در نظم روحیه پرورش -

 .اجتماعی و فرهنگی دينی، های فعالیت در مشارکت و پذيری مسئولیت روحیه پرورش -

 .تبری و تولی روحیه تقويت -

 .اجتماعی روابط در ايثار و فداکاری گذشت، روحیه تقويت -

 .ها انديشه دربرخورد ديگران آرای تحمل و صدر سعه پرورش -

 .آن معنوی و عادی حقوق مراعات افراد شخصیت به احترام روحیه پرورش -

 .سوء تبلیغات برابر در مقاومت روحیه پرورش -

 اهداف

 زيستی

 .مناسب شرايط ساختن فراهم با روانی بهداشت و جسمی سالمت تامین -

 .زيست محیط حفظ و عمومی بهداشت رعايت و روحیه تقويت -

 .انسان معنوی رشد برای ای زمینه عنوان به بدنی تربیت و توجه روحیه پرورش -

 اهداف

 سیاسی

 مشارکت جهت مختلف های زمینه در فقیه واليت اصل براساس سیاسی بینش ارتقای -

 .کشور سیاسی سرنوشت در آگاهانه

 عدالتخواهان، طلبان، حق از حمايت و مسلمانان بین اسالمی اتحاد روحیه پرورش -

 و استعمارگران مستكبران، با مبارزه روحیه تقويت و جهان مستضعفان و مظلومان

 .اسالمی ارزشهای براساس ستمكاران

 ستم و ستمگری گونه هر نفی و کشور جانبه همه استقالل از پاسداری روحیه پرورش -

 .پذيری سلطه و گريی سلطه و کشی

 .کشور دفاعی بنیه تقويت و اسالم کیان حفظ منظور به سلحشوری روحیه پرورش -

 ملل و اسالمی ممالک بخصوص جهان، و ايران مسائل به نسبت سیاسی بینش تقويت -

 .محروم



 

 

 

 

 .آن با مبارزه ضرورت و جهانی استكبار و استعمار ترفندهای شناخت -

 اهداف

 اقتصادی

 .اجتماعی توسعه رشد برای ای وسیله عنوان به اقتصادی رشد اهمیت به توجه -

 .حالل معاش و کار قداست و ارزش شناخت -

 کشاورزی، بخشهای در مولد اشتغال جهت عالقه و آمادگی ايجاد و بخشی مهارت -

 .خدمات و صنعت

 تجمل و زدگی مصرف و اسراف هرگونه از پرهیز و قناعت ، زيستی ساده روحیه ايجاد -

 .گرايی

 .محرومان از دستگیری و انفاق روحیه پرورش -

 .اسالم اقتصادی احكام به عمل روحیه تقويت -

 وابستگی و بیكاری رفع ملی، درآمد افزايش جهت مولد مشاغل و حرف شناخت -

 .اقتصادی

 .اسالمی جامعه مصالح خالف مشاغل و اقتصادی کشی بهره با مبارزه روحیه تقويت -

 روحیه پرورش و آنها از استفاده صحیح های شیوه و کشور اقتصادی منابع شناخت -

 ملی ثروت و عمومی اموال از حراست

. 

 آموزش کودکان استثنايی-2-6

درصد افراد هر جامعه مبتال به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ، شناسايی اين قبیل کودکان و  6در حدود 

  .پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت می باشدآموزش و 

در دين مبین اسالم افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبت الهی و حقوق اجتماعی را دارند 

و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورش و تربیت است بنابر اين بايد در حكومت جمهوری 

ه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. مسئله اسالمی امكانات بهره وری از مواهب الهی را برای همه افراد در ساي

ديگری که در رابطه با تعلیم و تربیت اين گروه مطرح است اين است که عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان 

موجب زيانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زيادی از افراد خواهد شد .مضافا 



 

 

 

 

جسمی و روانی اين گروه اگر عدم توجه به آنان باعث انحرافات و اشكاالت  باينكه با عنايت به شرايط

 .اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتب خواهد شد که در نزد خداوند مسئول خواهیم بود

آموزش و پرورش استثنايی يا ويژه در واقع گسترش آموزش و پرورش عادی به کودکان و دانش آموزانی است 

ويژه ای دارند، رفع اين نیازها است که باعث شكوفايی استعدادهای انسانی اين دانش آموزان می  که نیازهای

شود. برای برآوردن اين نیازها و پرورش استعدادهای اين دانش آموزان بايد ويژگی های متفاوت گروه های 

بر اساس نوع نقص آن ها و مختلف کودکان استثنايی شناخته شوند. اهداف آموزشی و تربیتی اين دانش آموزان 

اهداف کلی نظام آموزشی وضع گردد و سپس راه ها و استراتژی های دستیابی کودکان استثنايی به آن هدف ها 

وضع شود. سپس اين مسأله بررسی شود که دستیابی به آن اهداف، مستلزم استفاده از کدام برنامه ها، طرح ها و 

بديهی است  .د برای رسیدن به آن اهداف تغییر کند، يا وضع شودامكانات است و در مجموع چه شرايطی باي

که در برنامه ريزی آموزشی اين کودکان بايد از جوانب مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و حتی اقتصادی به 

 .مسأله نگريست

ه از جمله مسائل مهم در آموزش و پرورش کودکان استثنايی شناخت شیوه های آموزشی است که با توجه ب

نقص و نارسايی های خاص آن ها برای تعلیم و تربیت اين عزيزان مناسب باشد. مسأله ديگری که در سال های 

اخیر در ارتباط با آموزش و پرورش کودکان نیازمند آموزش ويژه مطرح شده، بحث جداسازی يا آموزش 

ر است بعداً در جامعه و نه جدا از تلفیقی اين کودکان است. امروزه اعتقاد بر اين است که چون اين کودکان قرا

جامعه زندگی کنند، الزم است با بهره گیری از شیوه های آموزش فراگیر در کنار کودکان عادی آموزش ببینند و 

در شرايط عادی از خدمات تخصصی آموزش ويژه نیز بهره مند شوند. اين کار به نفع کودکان عادی نیز خواهد 

می شوند و قدر آن را می دانند و نگرش مثبتی نیز به افراد ويژه و ناتوان پیدا  بود، چرا که متوجه سالمت خود

می کنند و بعداً آماده ی زندگی در جامعه ی مملو از افراد خاص می شوند. با اين حال گسترش آموزش فراگیر 

ون صرف مستلزم بسترسازی های مناسب آموزشی، فرهنگی و به ويژه اجتماعی است که در کوتاه مدت و بد

 .هزينه های گزاف امكان پذير نیست

 تاریخچه عقب ماندگی ذهنی در جهان-2-3-1

خورد، از يک سو هنوز های پیشین به چشم میدر حالیكه هنوز آثار اولیه و مأيوس کننده برخی از بحث و جدل

ب آلود مانده ذهنی دستخوش تغییرات، تحوالت و گاه تقاضاهای تعصهم، آموزش و پرورش کودکان عقب

 های مترقی در توجه به آموزش و های امید و حرکتباشد. لیكن اين امر تماماً مانع روشنی روزنهزيادی می
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Abstract: 

The term children with special needs into a group of children that is society in terms of 

mental function and Physical largely lower than average, with an important limitations in 

adaptive functioning At least two of the associated adaptive skills. Many of these children 

have the ability to teach in schools for the working class to learn social skills, 

communication and education. Therefore, in this study, we have tried to study the 

behavior of these children and Adapting it to fit the space required and with this type of 

behavior in learning environments for Deal. And at the end of this study, it is attempted to 

provide guidelines for appropriate spaces Teaching in schools for children with special 

conditions with behavioral traits, and their spiritual needs are satisfied. And also 

mentioned hypothesis proven and concluded that the design School Based on behavioral 

and mental functions direct positive impact on the academic achievement of their students 

was the main hypothesis requirements. In addition, the direct relationship between 

education in the schools with factors such as happiness, motivation, education and 

security targets students there. 
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