
 

 

 سطح در روستایی توان کم افراد آموزشی عدالت بندیسطح و ارزیابی

 پرومته مدل بر اساس کشور هایاستان
 

  2، سیما سعدی1هعلی رضا دربان آستان
  06/06/1395تاریخ دریافت

 03/03/1396تاریخ پذیرش: 
 چکیده

ن روستایی د کم تواآموزشی افرا های نابرابریشاخص تحلیل و شناخت هدف با حاضر پژوهش

 ارند.دآموزان در آموزش و پرورش چه جایگاهی و اینکه این دانش است، شده های کشور انجاماستان

 رو، نای از. ددار ییبسزا ریآموزان تأثدانش نیا گاهیدر ارتقاء جا یآموزش یزیراست که برنامه یهیبد

وزشی و برون ن داد نظام آمشاخص، که به دو قسمت معیارهای درو 21در این پژوهش با استفاده از 

وان تآموزشی افراد کم  های نابرابریتحلیل شاخص و به شناخت اند،داد نظام آموزشی تقسیم شده

های پرومته، که یکی از روش . به این منظور از مدلهای کشور پرداخته شودروستایی استان

این مدل به انتخاب توابع، است. با استفاده از  باشد، استفاده شدهره میگیری چند معیاتصمیم

     منظور های مورد نظر پرداخته شده است. بهمقایسات زوجی و تعیین اولویت بر روی شاخص

اند. در مرحله ها به روش آنتروپی وزن دهی شدههای مورد نظر، این شاخصگذاری شاخصارزش

طبیق داده شده است. یی تآموزان استثناهای به دست آمده با وضعیت آموزش دانشبندیبعد، رتبه

آموزان استثنایی به این ها از نظر وضعیت آموزش دانشبندی استاندهد که رتبهنتایج نشان می

 وهای برتر و هرمزگان، سیستان و بلوچستان های یزد، تهران و البرز جزء رتبهصورت است که استان

ن ان معلولیبا این وجود بیشترین میز ندی هستند. امابهای پایین این رتبه خراسان جنوبی جزء رتبه

 فهان و تهران هستند.های البرز، سمنان، اصباسواد در استان

گیری ریزی آموزشی؛ روش تصمیمآموزان استثنایی؛ عدالت آموزشی؛ برنامهدانشهای کلیدی: واژه

 چند معیاره؛پرومته.
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 مقدمه

باشد. دسترسی به آموزش به اجتماعی میآموزش یک ابزار مهم برای نیل به توسعه اقتصادی و 

عنوان یک حق اساسی بشر در اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنواسیون سازمان 

 1(MDGsملل متحد در مورد حقوق کودک محترم شمرده شده است. در اهداف توسعه هزاره )

دستیابی به آموزش ابتدایی ترین عوامل کلیدی در کاهش فقر، و آموزش به عنوان یکی از برجسته

مورد توجه قرار گرفته  2015برای همه دختران و پسران و از بین بردن نابرابری جنسیتی تا سال 

 ، میزانپیشرفته کشورهای آموزشی های نظام های از ویژگی یکی (.2، 2،201۳)کریشنری دن است

 ( معطوف)استثنایی ویژه نیازهای اراید آموزاندانش و پرورش امر آموزش به که است توجهی

 درصد 10 به نزدیک طبیعی بطور که دهد می نشان تحقیقات (. ۳7،  1۳91مجید قدمی، دارند)می

 مختلفی جهات در شدید تا ضعیف ازها تفاوت این و هستند متفاوت دیگران با جامعه هر ازجمعیت

    نشان تاریخی هایو بررسی نماید می پیدا نمود رفتاری بینایی، شنوایی، ذهنی، جسمی، و چون

آموزان کم توان دانش. دارد قدمت سال 200 از بیش جهان در استثنایی پرورش و آموزش که دهدمی

های بهداشتی کافی، کار و های بازی، آموزش، زندگی خانوادگی، مراقبتهمواره از دستیابی به فرصت

های محرومی ند و این کودکان در چنین محیطحقوق مشارکت در زندگی اجتماعی محروم هست

نژاد، )محمود جعفر شونددچار ضعف و افت در اموری مانند خود پنداره، عزت نفس و انگیزه می

(. با این حال افراد کم توان حق دارند در جامعه مشارکت داشته و این موضوع در گرو 64، 1۳87

ه مدارس باید برای آموزش همه کودکان آموزش و پرورش آنان است. طبق مصوبات یونسکو هم

ها متناسب سازی شوند و این بدون توجه به وضعیت جسمانی، هوش، عاطفی، زبانی و سایر ویژگی

سازگاری باید کودکان کم توان ذهنی، کودکان تیز هوش، کودکان خیابانی، کودکان متعلق به 

ها را نیز شامل دکانی که سایر محرومیتهای زبانی، فرهنگی یا قومی و کومناطق دور افتاده، اقلیت

آموزان استثنایی باید به افزایش یکپارچگی اجتماعی )همان(. آموزش و پرورش دانش شوندمی

 این در اقدامات (. اولین 74، 1۳90)حسین جنا آبادی،  ممکن و رشد همه جانبه فردی منجر شود

 ها ودیدگاه ظهور . بااست گرفته صورت دیعا افراد از استثنایی افراد جداسازی بر تأکید با خصوص

 جهان در استثنایی پرورش و آموزش در تغییر شاهد معاصر دوره در خصوص به جدید تربیتی نظریات

(. نابرابری در آموزش یکی دیگر از منابع نابرابری  ۳4، 1۳91)مجید قدمی،  هستیم ایران در و

های مختلف وزش و توزیع کنونی آن پیامدشود. سطح آماجتماعی در نظر گرفته می –اقتصادی 

همچون آموزش کودکان، نرخ تولد، نرخ باروری، بزهکاری و همچنین توزیع درآمد تاثیر دارد. برابری 

                                                           
1 Millennium Development Goals  

2 Krishnaratne 
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(. 96، 1،201۳یس ترابل) باشدجنسیتی در توزیع آموزشی، یکی از مهمترین معیارهای توسعه می

ندار در کاهش نابرابری آموزشی بسیار مهم  های دارا وضدسترسی، کیفیت و توزیع آن بین گروه

عنوان یکی از ارکان آموزش به (.2، 201۳، 2)رولستن باشد و باید به عنوان اولویتی سیاسی باشدمی

اصلی بهبود زندگی افراد فقیر اذعان شده است و نابرابری آموزشی یک مانع مهم در روند بهبود 

مطالعات متعددی در زمینه  .(۳،  2010، ۳دریگز)را شرایط اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی است

آموزان کم توان انجام شده است اما مطالعاتی که به بررسی نابرابری فضایی آموزشی آموزشی دانش

آموزشی  های نابرابریشاخص تحلیل و شناخت هدف با حاضر پژوهش بپردازند اندک هستند. لذا

   است، و به دنبال پاسخگویی به این  شده های کشور انجامافراد کم توان روستایی استان

های کشور چگونه وضعیت استان آموزشی، نابرابریهای شاخص تحلیل در -باشد: های میپرسش

آموزان استثنایی در نظام آموزشی کشور چه جایگاهی دارند، و بیشترین معلولین دانش -باشد؟ می

 ها هستند؟باسواد در کدام یک از استان

های برابر آموزشی برای احاد جامعه است تا دور از هرگونه برابری آموزشی وجود فرصتمنظور از 

فشار مالی، اجتماعی یا فرهنگی خود را برای مشارکت فعاالنه و همه جانبه در جامعه آماده سازد. 

های ای برای کاهش نابرابریهای آموزشی به خودی خود یک هدف نیست بلکه وسیلهتساوی فرصت

ها و ی و اقتصادی است. برابری در موفقیت و دسترسی دو مقیاس اساسی از برابری در فرصتاجتماع

کند. از امکانات آموزشی است. برابری در دستیابی به موفقیت جنبة کیفی فرصت را منعکس می

 (.1۳۳،  2011، 4)تامل دهدسوی دیگر برابری در دسترسی، جنبة کمی برابری فرصت را نشان می

ترین موضوعات در عرصه تعلیم و تربیت های آموزشی یکی از بحث برانگیزبرابری فرصتمسئله نا

شود، منظور های آموزشی صحبت میشود. هنگامی که از نابرابری فرصتعصر حاضر شناخته می

های نابرابری در دستیابی دختران و پسران، مناطق شهری و روستایی و مناطق جغرافیایی به فرصت

)کارایی داخلی نظام آموزشی( و  )شرایط و امکانات(، فرآیندی ه بعد منابع درون دادیآموزشی در س

(. تساوی آموزشی به معنای آن 421، 1۳81)معروفی،  باشدبرون دادی )عملکرد نظام آموزشی( می

نیست که همگان به سطح واحدی از تحصیالت ارتقاء یابند، چرا که چنین چیزی به دلیل 

های آموزشی (. مفهوم برابری فرصت77، 1۳85)روشن،  غیر ممکن است مالًهای فردی عتفاوت

مفهومی است نسبی که به تبع شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه در حال تغییر 

های آموزشی به های آموزشی به معنی درون داد مساوی، برابری فرصتاست و شامل برابری فرصت

باشد )بابادی های آموزشی به معنی برون داد مساوی میبری فرصتمعنی فرآیند مساوی و برا

باتوجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه نابرابری آموزشی و  (.289، 1۳87عکاشه و همکاران، 

                                                           
۳ Trabelsi 
1 Rolleston 
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اند های مربوط به آن محققان با چندین رویکرد به بحث و بررسی نابرابری آموزشی پرداختهشاخص

 باشد(ها میها و ترکیب آنصکه شامل: )نوع نگاه به شاخ

در این رویکرد آموزش به عنوان یک سیستم که تمامی اجزای آن با هم در  :رویکرد سیستمی .1

اند. در این باشد به بررسی آن پرداختهارتباط هستند که شامل درون داد، فرآیند و برون داد می

(، 1۳86(، محمدی مقدم )1۳81وفی )(، معر1۳81توان به آهنچیان و شعبانی ورکی )رویکرد نیز می

      (، با چهار محور فضاهای آموزشی و پرورشی، محور دانش آموزان، 1۳92یزدانی و همکاران )

های استان اردبیل محور نیروی انسانی و محور عملکرد به بررسی نابرابری آموزشی درشهرستان

 اد.توان آن در این رویکرد قرار دمی اند، که تقریباًپرداخته

ها بدون توجه به ابعاد نابرابری آموزشی و به صورت دراین رویکرد شاخص :رویکرد شاخص محور .2

( که 1۳91) توان به تحقیق امان پور و همکارانکلی مورد بحث قرار گرفته است. دراین رویکرد می

به سطح بندی توسعه آموزشی  189-1۳79شاخص آموزشی در بازه زمانی 8با استفاده از 

شاخص  8( با استفاده از 1۳84) های استان خوزستان پرداخته است. ترکی و مصری نژادرستانشه

توان به تحقیق اند. همچنین میهای کشور پرداختهآموزش به تعیین درجه توسعه نیافتگی استان

های استان خوزستان با استفاده از (، سطح بندی توسعه آموزشی شهرستان1۳92ملکی و همکاران )

 (2014) همکاران و توان بةانگشاخص مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعات خارجی نیز می16

 اشاره کرد.

های آموزشی جنسیتی تاکید شده است. در این رویکرد به بررسی نابرابری :رویکرد جنسیتی .۳

(، 1۳88) (، آتشک1۳88(، آتشک و همکاران )1۳80توان به تحقیقات داش خانه )دراین رویکرد می

(، و...اشاره کرد که به نابرابری آموزشی از بعد 1۳92) (، حسنی و همکاران1۳84نبی زاده سرابندی )

 ( اشاره کرد.2014اند. در مطالعات خارجی نیز زهنگ و همکاران ) جنسیتی مورد مطالعه قرارداده

در مناطق قومی و دوزبانه های آموزشی دراین رویکرد به بررسی نابرابری :رویکرد فرهنگی و قومی .4

(، معروفی 1۳80توان به تحقیقات اسماعیل سرخ )مورد تاکید بوده است. در این رویکرد می

 اشاره کرد. ... ( و1۳86(، اسماعیل سرخ )1۳81)

های عدالت نیست، بلکه از عدالت فضایی جایگزینی برای عدالت اقتصادی، اجتماعی یا دیگر گونه

ی، در جستجوی عدالت است. عدالت فضایی نقطة تالقی فضا و عدالت انداز فضای انتقادچشم

های فضایی یا جغرافیایی عدالت نظر دارد. عدالت فضایی توزیع عادالنه اجتماعی است که به جنبه

تواند هم یک خروجی و هم شود که میهای با ارزش در فضای جامعه را شامل میمنابع و فرصت

 هایفرصت سازی مهیا به (. برابری ۳6،  1۳9۳)حافظ نیا و دیگران،  یک فرایند در نظر گرفته شود

 و انواع یادگیری توانایی، مهارت، دانش، در افراد زیرا. دارد اشاره فرد هر ویژة ای نیازه با متناسب برابر،

 متفاوتند هم با شان آموزشی یا حذف جلوگیری، برابر فرصت از منظور نیازهای و فرهنگی پیشینة

 لحاظ از افراد بین تبعیض یا کاهش حذف جلوگیری، برابر فرصت از (. منظور۳، 1۳84نی،)دهقا
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 (. حق27، 2001، 1)بنت باشدمی طبقة اجتماعی زبانی، سنی، جسمانی، وضعیت نژاد، جنسیت،

 در آموزشی آمار ساالنة های گزارش و رود می شمار به بشر حقوق جمله از آموزش از برخورداری

 اجتماعی حق این از برخورداری از حاصل کمی هایپیشرفت گر نمایان المللی بین و یمل هایمقیاس

 بی سوادان شمار همه، برای آموزش در زمینه آمده دستبه های موفقیت رغم به این وجود با .است

 یابیدست برای تالش های ضرورت بر است گواهی مدرسه از خارج التعلیم واجب کودکان و بزرگسال

 (. 40-41، 1۳81)مشایخ،  تر بیش کمیت به
 

 (: ابتکارات کلیدی بین المللی حمایت از آموزش فراگیر برای کودکان معلول1جدول )

                                                           
1 Bennett 
1 Jomtien 

 عبارات کلیدی عنوان تاریخ

 اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل 1948
 آموزش و پرورش باید برای همه .هر کسی حق تحصیل دارد :26ماده 

 .تدایی و اساسی استرایگان باشد، حداقل در مراحل اب

1989 
کنوانسیون سازمان ملل در حقوق 

 کودک

همه کودکان حق برخورداری از یک  )حق آموزش و پرورش(: 28ماده 
ه بکشورهای ثروتمند باید  .آموزش ابتدایی رایگان را داشته باشند

ف )اهدا 29کشورهای فقیر برای رسیدن به این حق کمک کنند. ماده 
زش کودکان باید شخصیت، استعدادها و آمو آموزش و پرورش(:

 مال برساند.های هر کودک را به کتوانایی

 2بیانیه جهانی آموزش برای همه 1990

 ارائه آموزش عمومی باید به همه کودکان، جوانان و بزرگساالن :۳ماده 
افته یبرای این منظور، خدمات آموزش پایه با کیفیت باید گسترش  شود.

موزش آرای ید به منظور کاهش نابرابری انجام شود. بو اقدامات سازگار با
 ا برایررصت پایه و عادالنه، همه کودکان، جوانان و بزرگساالن باید این ف
 رسیدن و حفظ سطح قابل قبولی از یادگیری داشته باشند.

199۳ 
قوانین استاندارد سازمان ملل متحد 

 ها برای معلوالندر تساوی فرصت

های آموزشی دوم و سوم د اصل اولیه برابر، فرصتایاالت بای: 6قانون 
رار چه قبرای کودکان، جوانان و بزرگساالن معلول را در تنظیمات یکپار

دهد. باید اطمینان حاصل شود که آموزش و پرورش برای معلوالن 
 بخشی جدایی ناپذیر از سیستم آموزشی است.

1994 
بیانیه ساالمانکا و چارچوبی برای 

 آموزش و پرورش نیازهای ویژه

مدارس باید همه کودکان را بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمانی، 
نند عقالنی، اجتماعی، عاطفی، زبانی و یا سایر شرایط جای دهد. ما

دور  ناطقکودکان معلول و با استعداد، کودکان کار و خیابانی، کودکان م
ین همچن های زبانی، قومی و فرهنگی وافتاده یا عشایری، کودکان اقلیت

های به حاشیه رانده های محروم اند یا گروهکودکانی که یا جزء گروه
 شده.

2000 

انجمن آموزش و پرورش جهانی 
)تصریح کردن ضرورت  داکار)سنگان(

های در حاشیه برای رسیدن گروه
 آموزش(

االن حقوق تمام کودکان، جوانان و بزرگس :)تصریح تعهد بیانیه ساالمانکا(
ن و هتریبو پرورشی که نیازهای یادگیری اولیه خود را در  بشر به آموزش

 کاملترین شرایط داشته باشند.

2001 
EFA )حق تحصیل  )آموزش برای همه

 برای معلوالن

ها حق عمومی هدف از آموزش برای همه این است که همه ی ملت
ه می کگسترش آموزش و پرورش برای افراد معلول را داشته باشند. هنگا

 اشد.یستم آموزش عمومی پاسخگویی به نیازهای افراد معلول باصالح س

2007 
کنوانسیون سازمان ملل متحد در 

 مورد حقوق معلوالن

یر آموزش و پرورش برای اطمینان از یک سیستم آموزش فراگ :24ماده 
 :در تمام سطوح

های انسانی و حس کرامت و ارزش خود، توسعه کامل برای پتانسیل .1
. فراهم کردن 2های اساسی و تنوع انسانی؛وق بشر، آزادیاحترام به حق

شرایط برای افراد معلول از نظر شخصیت، استعداد و خالقیت خود، 
. فعال کردن افراد معلول ۳های ذهنی و جسمی خود. همچنین توانایی
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 (.2010) 1مأخذ: مدینلی

لت پیشرفت یک کشور در صورتی فراگیر خواهد شد که عداآموزش به عنوان رکن ترقی و 

ی های آموزشی دیگر حاکم شود. عدالت آموزشی یعنآموزشی در سیستم آموزش و پرورش و نهاد

 نظام در نابرابری مسأله توانمی دیدگاه سه از گیری همه استعدادها از امکانات را فراهم آورند.بهره

    که نابعیم .2آموزشی  برخورداری یا دسترسی نظر نقطه از .1 نمود: مطالعه و مشاهده را آموزشی

 از که نگامیه آموزشی. نظام عملکرد. ۳است  گرفته قرار آموزشی نظام اختیار در داد درون عنوانبه

 عیتجم کل به کنندگان نام ثبت نسبت و نرخ ورودی منظور شودمی صحبت آموزش از برخورداری

 هم داد درون بعمنا از منظور. شوندمی برخوردار آموزش از کسانی چه که ینا و باشدمی التعلیم واجب

      گیردمی ارقر مدارس اختیار در که امکاناتی آموز، دانش به معلم نسبت سرانه، هزینه مثل مواردی

 به زن و مرد نسبت باالتر، دوره به دوره یک از گذر نرخ شامل هم آموزشی نظام عملکرد. باشدمی …و

 میزان که دارد اشاره لهمسأ این به اول گزینه واقع شود. درتحصیلی می افت و ارتقا نرخ شدگان، ولقب

 داد( روند) منابع دوم گزینه باشد،ای میاندازه و حد چه تا آموزش به جامعه یک افراد دسترسی

 حوزه در نیانسا منابع و مالی و مادی منابع از اعم کیفی و کمی منابع توزیع چگونگی به معطوف

 یک وفقیتم میزان بر د(اد برون) آموزشی نظام عملکرد یا سوم گزینه. باشدمی کشور یک در آموزش

 از گذر و ارتقا نرخ مردودی، نرخ تحصیلی، افت نرخ همچون مواردی و شودمی اطالق آموزشی نظام

 برابری اصطالح هک نمود اشاره باید کل درگیرد. دوره باالتر را در بر می به تحصیلی دوره یک

 (. 1۳85 ،120 کچویان،)برگیرد در را متکثری و مختلف بسیار مقوالت تواندمی آموزشیهای فرصت
اند و تهآموزان استثنایی پرداخمطالعات انجام شده در این حوزه اغلب به فرآیند آموزش دانش

رابری هدف بررسی ناب ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده باعملکرد این روش

 .باشد. در زیر خالصه نتایج انجام شده در این زمینه در جدول آمده استفضایی محدود می

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Mattingly 

 .برای مشارکت موثر در یک جامعه آزاد
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 (: پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه تحقیق2جدول)

نام 

 نویسنده/نویسندگان
 توضیحات)اثر علمی( عنوان)فعالیت علمی(

 مجید قدمی

 رویکرد نظری مبانی بررسی

 پرورش و آموزش در جداسازی

 ایران استثنایی

 وضعیت به عنایت با اجتماعی و و آموزشی تبعات این

آموزان دانش تحصیلی پوشش کمی و کشور اقلیمی

 آموزان استثناییماندن دانش محروم ویژه به و استثنایی

 در جداسازی آموزش رسمی، رویکرد از روستاها ساکن

 از بایست بلکه. شودی نم پرورش توصیه و آموزش نظام

 زمینه که شود استفاده پرورش و آموزش در رویکردی

 را استثنایی افراد تحصیلی بیشتر پوشش چه هر توسعه

 .کند فراهم کشور در

محمود جعفری 

نژادفردکهن و 

 دیگران

مقایسه مهارتهای اجتماعی و 

آموزان پیشرفت تحصیلی دانش

استثنایی در مدارس تلفیقی و 

 استثنایی

 این عادی مدارس در آموزان استثناییدانش یقتلف

 و اجتماعی مهارتهای ش افزای جهت در ثیری تا استان

 ه همرا باید و آموزان نداردتحصیلی دانش شرفت ی پ

 آموزان نیزدانش تلفیق در مؤثر عوامل به اقدام این با

 .شود توجه

 حمید آسایش

مقایسه سالمت روانی معلمان 

ا معلمان آموزان عادی بدانش

 آموزان استثناییدانش

آموزان آموزان استثنایی نسبت به دانشمعلمان دانش

عادی از سالمت روانی برابری برخوردار هستند و در این 

آموزان میان هر چه سطح تحصیالت معلمان دانش

ها نیز استثنایی بیشتر شود وضعیت بهداشت روانی آن

 یابد.بهبود می

 مهران فرج اللهی

د تحصیلی و رفتاری عملکر

آموزان پسر کم شنوای دانش

 مدارس استثنایی و تلفیقی

 به مشغول استثنایی مدارس در که آموزانی دانش

 در که نی آموزا دانش با مقایسه ، در بودند تحصیل

 افسردگی کردند، دارای تحصیل می تلفیقی مدارس

 .هستند بیشتر اجتماعی ضد رفتار و کمتر

مرضیه غالمی توران 

 پشتی و دیگران

بهداشت روان در معلمان 

 آموزان عادی و استثناییدانش

های جسمانی، این مطالعه بیانگر این است که در مقیاس

 معلمان استثنایی از بهداشت روان کمتری برخوردارند.

 مهدی شهرابی
در  DMFTبررسی میزان 

ساله  12آموزان ناشنوای دانش

 07/۳در ناشنوایان مورد مطالعه  DMFTمقدار 

بود.جنسیت در این مورد نقشی نداشت.توصیه به 
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 (: پیشینه التین مطالعات انجام شده در حوزه تحقیق3جدول)

                                                           
1 B.S,lynn 
2 Cristian –Belciu 
۳ David R. Henley 
4 Nidhi Singal 

تواند در مسواک زدن مرتب و استفاده از نخ دندان می مدارس استثنایی تهران

 این افراد مؤثر باشد. DMFTکاهش 

 توضیحات عنوان نویسنده/نویسندگان

 1بی. سی لین

 در پرورش و آموزش مسائل

 چالش:استثنایی دانشجویی

 مدیران برای

دهد طیف گسترده چیزی که این مقاله را پوشش می

آموزان ایی از مسائل مربوط به آموزش و پرورش دانش

استثنایی است.از مسائلی که در اینجا مطرح شده 

های مالی، مشکالت :فرهنگ، رهبری سبک، کمک

 است.رفتاری و توانمندسازی 

 داود فتحی

 رفتاری اختالالت مقایسه

ویژه  سیستم آموزشی

 مجتمع با اییآموزان استثندانش

 آموزشی

 میزان پژوهش حاضر مقایسه انجام از نهایی هدف

و  خاص در آموزان استثناییدانش رفتاری اختالالت

همدان است. در این مقاله  در یکپارچه آموزشی نظام

آموزان دانش از دسته دو آموزان استثنایی را بهدانش

 مایابتدایی، راهن مدرسه دوره ناشنوا ودر سه و نابینا

 ست.تر بررسی کرده اباال مدرسه، و

 2کریستین بالسیا

آموزان دو بار استثنایی:دانش

استثنایی با استعداد با 

 های یادگیریناتوانی

 گروهی یادگیریهای ناتوانی و با استعداد آموزان بادانش

 عنوان به این کودکان، اغلب هستند که نناهمگو

 .کرد توصیف استثنایی بار آموزان دودانش

 ۳دیوید ر. هنلی
آموزان استثنایی هنر با دانش

 نیازهای ویژه

دهد که باید یک قانون گسترده وضع این مقاله نشان می

 شود که خدمات کارآمد به آموزش و پرورش استثنایی و

 آموزان آن ارائه شود.دانش

 

 4ندی سینگل

کودکان  آموزش و پرورش برای

 معلول در هند

ی . روند غالب در رویکرد دولت توجه به برابری آموزش

های مختلفی که به حاشیه رانده شده اند برای گروه

باشد.این عمل از طریق واگذاری مسئولیت در سراسر می

های ها و ادارات و یا راه اندازی سیستموزارتخانه

اری در دولت باید به سرمایه گذ .شودجام میجایگزین ان

 زد.های جایگزین بپردااین سیستم
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 گارندگان(.مدل مفهومی تحقیق)ن -1شکل

 

 روش شناسی پژوهش

 در های وضعیت آموزش معلولینمعیار( هااستان)ها گزینه اولویت بندی برای حاضر تحقیق در

های شدند. جامعه آماری در این مطالعه استان عیینهای درون داد و برون داد تشاخص بخش دو

 روش و اطالعات، اسنادی گردآوری روش و است کاربردی نوع از پژوهش باشند. اینکشور می

باشد. می تحلیلی -تحقیق، اسنادی ماهیت و نظر، موضوع مورد اهداف به توجه با بررسی و مطالعه

و  ترجیح آستانه معیارها، تعیین وزن ارزیابی، تعیین هایمعیار ها، انتخاب گزینه در اینجا به انتخاب

 باید تعیین گردد 1PROMETHEEدر روش  که باشند می عناصری جمله از غیرترجیح آستانه

معیار را  21بندی و تعیین تابع برتری، (. در تحقیق حاضر، برای رتبه ۳0، 1۳90رضا بخشی، محمد)

های مورد بررسی قرار داده شده است و شاخص prometheeاستان کشور از طریق نرم افزار  ۳1در

 اند.دهی شدهمورد نظر از طریق روش آنتروپی وزن

                                                           
1 chment EvaluationsPreference Ranking Organization METhod for Enri ( بندی ترجیحی روش سازماندهی به رتبه

 ر ( جهت ارزیابی بهت
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 تکنیک پرومته

میالدی توسط دو پروفسور  1980در دهه  معیاره است که گیری چندپرومته یک روش تصمیم

و برای ارزیابی  شده است ائهبندی اربرای انجام رتبهمارسکال برتراند و  های ژان پیر برنزبلژیکی بنام

 بهبرگرفته  1کلمه پرومتهرود. کار میهای گسسته و انتخاب بهترین گزینه بهبندی گزینهو اولویت

در ارزیابی تعدادی  است.« بندی ترجیحی جهت ارزیابی بهتر روش سازماندهی به رتبه»معنای 

تفاوتی و آستانه برتری ستانه بیگزینه براساس تعدادی معیار، باید نوع شاخص، تابع برتری، آ

 ییافته ساختار شاخصه و روش چند گیریتصمیم هایروش از یکی PROMETHEE. مشخص شود

 مقایسه ها باگزینه بندی رتبه روش این در است.ها ارزیابی سازی ترجیحی برای بهینه بندیرتبه

بر پایه یک تابع برتری از پیش در این مدل مقایسه  شود.می شاخص، انجام هر ها درگزینه زوجی

، برای مقایسه دو گزینه p(. تابع برتری 1شود )رابطه می گیری اندازه (0+، 1ی )تعریف شده با دامنه

a وb  از نظر شاخصj (.164، 1۳92علی شجاعیان، شود )در نظر گرفته می 

 :1رابطه 

   
 

زمانی  Maxهای وت برای شاخصاست. این تفا jدر شاخص ها بیانگر تفاوت اندازه گام اول:

این  در .این رابطه برعکس است Minو برای شاخص ، باشد fj (a) > fj (b)معنادار خواهد بود که 

 یکدیگر به نسبتها شاخص یک در هر ها راگزینه از یک هر تفاوت(2 ) یرابطه پایه بر مرحله باید

 آورد. بدست

 :2رابطه 

 
 

 باها ینهگز تفاوت میزان محاسبه از پس دیگر؛ هایگزینه با گزینه هر برتری میزان دوم: گام

 به دست خواهد آمد. pj(a,b)یکدیگر، مقادیر 

 د.دهننشان می π(a,b)که آن را با  bنسبت به  aمجموع موزون برتری گزینه : گام سوم
 

 
 

 جریان با توانمی راها گزینه بندیرتبه منفی: و مثبت بندیرتبه جریان آوردن بدست گام چهارم:

کند یک بیان می(: )جریان رتبه بندی مثبت جریان خروجینمود.  بندیرتبه منفی جریان یا مثبت

                                                           
1 Preference Ranking Organizatio 
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دیگر برتر است. هرچه این مقدار بیشتر باشد این گزینه برتر های چه قدر از گزینه  aگزینه مانند

 دهد.را نشان می Aاین جریان قدرت گزینه  خواهد بود.

 . به معنای بهترین گزینه است Q+(a)بزررگترین 

 
 

 aهای دیگر چه قدر برگزینه کند که گزینهبیان می)جریان رتبه بندی منفی(:  جریان ورودی

بر ها میزان ترجیح سایر گزینه باشند. هرچه این مقدار کمتر باشد این گزینه بهتر خواهد بود.برتر می

 .عنای بدترین گزینه استبه م Q+(a)کوچکترین  (a)ضعف گزینه  است. aگزینه 

 
 منفی و مثبت بندیرتبه جریان میان توازن جریان بندی: اینرتبه خالص جریان آوردن بدست:  5گام

  است. برتر گزینه یدهنده نشان باالتر خالص جریان .است

 

 های تحقیقیافته

استان کشور  ۳1معیار در  21های نابرابری افراد کم توان روستایی و شناخت شاخص ارزیابی در

گیرند. وزن نسبی این معیارها، منفی و مثبت بودن معیار در وضعیت آموزش مورد بررسی قرار می

باشد. این ( می4به شرح جدول ) PROMETHEEآموزان و آستانه ترجیح برای محاسبات دانش

 و تفاوتیبی برتری، آستانه شاخص، تابع نوع معیار که باید تعدادی براساس )استان( گزینه تعداد

ها گزینه زوجی مقایسه ها باشوند. رتبه بندی گزینهمی بندی شود، رتبه ها مشخصبرتری آن آستانه

ها وزن دهی های مورد نظر، این شاخصبه منظور ارزش گذاری شاخص .شودمی انجام شاخص هر در

ز روش آنتروپی استفاده ها اشاخص وزن تعیین برای مقاله این در شد بیان که طوراند. همانشده

 p=5 مقدار با و v-shape خصوص، در این ترجیحی تابع نوع معیارها، سنخیت به توجه شده است. با

ای که باشد گزینه 5 )استان( بیشتر از اگر تفاوت بین دو گزینه زوجی، مقایسات در یعنی است،

 ج نهایی مطالعه حاضر و بر اساسبا توجه به نتای باشد.امتیاز بیشتری دارد دارای اولویت کامل می

 تهران یزد،های استان کشور سطح در معلولین آموزش وضعیت اولهای رتبه معیارها کلی بندیرتبه

 ها نیز پرداخته شده است.ها به تفکیک شاخصدر ادامه به رتبه بندی استان .باشندمی البرز و

 
 promethee های ضروری برای معیارها در روش(:مشخصه4جدول)

آستانه برتری  نوع تابع ترجیح نوع اثر معیار نام معیار
p 

 وزن معیارها

 Maximize V-shape 5 4.716865 باسواد درصد معلولین
 Minimize V-shape 5 4.70054۳ درصد معلولین بیسواد

 Maximize V-shape 5 4.716421 درصد باسوادی در معلولین مرد
 Maximize V-shape 5 4.71556۳ درصد باسوادی در معلولین زن
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 promethee های ضروری برای معیارها در روش(:مشخصه4جدول)ادامه 

 های تحقیق(.)یافته

 

های مورد نظر در این مطالعه به کنید شاخص( مشاهده می۳( و)2های )همانطور که در نمودار

 های برون داد هستند.های درون داد و شاخصدو صورت شاخص

 

 Maximize V-shape 5 4.780۳۳1 ایتدایی درصدمحصالن
 Maximize V-shape 5 4.795977 درصدمحصالن راهنمایی
 Maximize V-shape 5 4.796059 درصد محصالن متوسطه

 Maximize V-shape 5 4.818515 درصد محصالن پیش دانشگاهی
درصد محصالن سوادآموزی 

 بزرگساالن
Maximize V-shape 5 4.814۳40 

 Maximize V-shape 5 4.810151 درصد محصالن آموزش عالی
 Maximize V-shape 5 4.70۳۳52 درصد محصالن نابینای ابتدایی

 Maximize V-shape 5 4.712449 درصد محصالن نابینای راهنمایی
 Maximize V-shape 5 4.698515 درصد محصالن نابینای متوسطه

د محصالن آموزش عالی درص
 نابینایی

Maximize V-shape 5 4.7۳4۳77 

 Maximize V-shape 5 4.741097 نسبت معلم به دانش آموز
 Maximize V-shape 5 4.787۳09 نسبت کالس به دانش آموز ابتدایی

آستانه برتری  ع تابع ترجیحنو نوع اثر معیار نام معیار
p 

 وزن معیارها

نسبت کالس به دانش آموز 
 راهنمایی

Maximize V-shape 5 4.785910 

 Maximize V-shape 5 4.782197 نسبت کالس به دانش آموز متوسطه
 Maximize V-shape 5 4.81448۳ نسبت مدرسه به دانش آموز ابتدایی

دانش آموز  نسبت مدرسه به
 راهنمایی

Maximize V-shape 5 4.774772 

نسبت مدرسه به دانش آموز 
 متوسطه

Maximize V-shape 5 4.800762 
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 های درون داد نظام آموزشیخصشا -2شکل

 

 

 
 های برون داد نظام آموزشیشاخص -3شکل

 

-prometheeافزار در نرم prometheeها با استفاده از روش نتایج و رتبه بندی نهایی استان

GAIA ( می5به صورت جدول )های یزد، تهران، البرز و باشد. که با توجه به این رتبه بندی استان

بلوچستان و کردستان جزء  و جنوبی، هرمزگان، سیستان های خراسانی برتر و استانهااصفهان رتبه

 آموزان استثنایی هستند.تری از نظر وضعیت آموزش دانشهای پایینرتبه

 
 promethee-GAIAرتبه بندی نهایی معیارها در ترم افزار  (:5جدول)

 نام استان
 جریان خروجی

 φ )جریان رتبه بندی مثبت(+
 ورودیجریان 

 φ -)جریان رتبه بندی منفی(
 φجریان خالص 
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 0.۳295 0.1241 0.4525 یزد
 0.2411 0.2018 0.4429 تهران
 0.2۳6۳ 0.2151 0.4514 الیرز

 0.2206 0.1675 0.۳881 اصفهان
 0.1812 0.2082 0.۳894 سمنان
 0.179۳ 0.1508 0.۳۳01 فارس

 0.1484 0.2002 0.۳486 کهگیلویه و بویر احمد
 0.127۳ 0.1747 0.۳020 مدانه

 0.1271 0.1727 0,2997 لرستان
 0.0916 0.17۳9 0.2655 چهارمحال بختیاری

 0.0۳98 0.2282 0.2680 خراسان رضوی
 0.0277 0.21۳1 0.2408 مازندران

 0.0264 0.2۳77 0.2641 قم
 0.0121 0.22۳5 0.2۳56 کرمان
 0.0100 0.22۳۳ 0.2۳۳2 گیالن
 0.0059 0.2080 0.21۳9 مرکزی
 0.00۳5- 0.2147 0.2112 قزوین

 0.0۳68- 0.2446 0.2078 خراسان شمالی

 promethee-GAIAرتبه بندی نهایی معیارها در ترم افزار  (:5جدول)ادامه 

 نام استان
 جریان خروجی

 φ )جریان رتبه بندی مثبت(+
 جریان ورودی

 φ -)جریان رتبه بندی منفی(
 φجریان خالص 

 0.0509- 0.2445 0.19۳6 کرمانشاه
 0.0569- 0.2672 0.210۳ گلستان
 0.0649- 0.۳090 0.2441 ایالم

 0.0671- 0.2799 0.2128 اردبیل
 0.07۳8- 0.2۳87 0.1649 خوزستان

 0.0840- 0.2661 0,1821 آذربایجان غربی
 1۳16 .0- 0.2791 0.1475 آذربایجان شرقی

 1426 .0- 0.۳110 0.1684 زنجان
 0.1680- 0.۳0۳8 0.1۳58 بوشهر

 0.1694- 0.۳۳84 0.1689 کردستان
 0.2528- 0.۳762 0.12۳4 خراسان جنوبی

 0.۳452- 0.4677 0.1225 هرمزگان
 0.۳568- 0.4600 0.10۳2 سیستان و بلوچستان

 های تحقیق(.)یافته

 

 prometheeتحلیل برخی از نمودارها در مدل 

های معیارها را با هم زار، قسمت پائین نمودار نسبت وزنافاین نرم walking weightsدر نمودار 

 φها، میزان دهد. با تغییر وزنهر استان را نشان می φدهد و قسمت باالی نمودار میزان نشان می

 حساسیت نمودار، پایین محور از استفاده با معیار هر وزن تغییر نماید. باها نیز تغییر میگزینه

 .کندمی تغییر دارند، معیارها به بتها نسگزینه که مقادیری
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 (walking weightsها )نمودار گردش وزن -4شکل

 

 

)رتبه بندی مثبت( و  مدل جریان خروجی این (در promethee network viewای )نمودار شبکه

 دهد.ایی نشان میها را به صورت شبکه)رتبه بندی منفی( استان جریان ورودی

 

 
 prometheeای در عیارها به صورت شبکهرتبه بندی م -5شکل

 



 106.............کشور هایاستان سطح در روستایی توان کم افراد آموزشی عدالت بندیسطح و ارزیابی
 

 
 ها بر اساس با سوادی در معلولینرتبه بندی استان -6شکل

 

باشند. که می تهران استان در زن معلولین ترینباسواد و البرز استان در مرد معلولین باسواد ترین

 شود.این وضعیت در اشکال زیر نیز مشاهده می

 

 

  
 ن بر اساس جنسیتدرصد باسوادی معلولی-7شکل
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 رتبه بندی معلولین باسواد در سطح کشور-8شکل

 
 ها بیشترین و کمترین درصد هر شاخص دراستان (:6جدول شماره)

 ها بیشترین و کمترین درصد هر شاخص دراستان (:6جدول شماره)ادامه 

 درصد کمترین درصد بیشترین نام معیار

 باسواد درصد معلولین

 تهران -

 البرز -

 سمنان -

- 78/65 

- 61/64 

-74/58 

 هرمزگان -

 سیستان و بلوچستان -

-5۳/40 

-65/41 

 ۳/۳۳- تهران - 4/58- هرمزگان - درصد معلولین بیسواد

درصد باسوادی در 

 معلولین مرد

 البرز -

 تهران -

-۳6/45 

-28/44 
 ۳8/29- هرمزگان -

درصد باسوادی در 

 معلولین زن

 تهران -

 البرز -

-49/21 

-59/19 
 79/0- هرمزگان -

 درصد محصالن

 ایتدایی

 خراسان رضوی -

 قم -

 سان جنوبیخرا -

-90/21 

-82/21 

-1/21 

 ایالم -

 کهگیلویه و بویراحمد -

-9۳/1۳ 

-82/15 

درصد محصالن 

 راهنمایی

 البرز -

 تهران -

-9/16 

-72/15 

 ایالم -

 هرمزگان -

-50/9 

-61/9 

 درصد کمترین درصد بیشترین نام معیار
رصد محصالن د

 متوسطه
 تهران -
 البرز -

-92/18 
-81/17 

 ۳1/5- کرمان -

درصد محصالن پیش 
 دانشگاهی

 19/0- بوشهر - 50/0 - کهگیلویه و بویراحمد -

درصد محصالن 
 سوادآموزی بزرگساالن

 1 سیستان و بلوچستان - 4۳/4- یزد -

درصد محصالن 
 آموزش عالی

 تهران -
 البرز -

-70/8 
-5/7 

 ۳7/0- انکردست -

درصد محصالن 
 نابینای ابتدایی

 قم -
 تهران -

-۳2/18 
-12/17 

 18/9- هرمزگان -

 11/5 هرمزگان -  البرز -درصد محصالن 
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 های تحقیق(.)یافته

 

 گیریبحث و نتیجه

 خاص دالیل به که افرادی آموزان استثنایی، یعنیدانش پرورش و آموزش و شناخت به توجه

 مند بهره مطلوب نحوی هب آموزشی های عادیبرنامه از توانند نمی روانی و جسمانی، ذهنی، عاطفی

ای جامعه هر پرورش و آموزش نظام و فرهنگ غنای و قوت و اصالت و های پیشرفتنشانه از شوند،

آموزان های نابرابری دانشدر پژوهش حاضر به بررسی شناخت و تحلیل شاخص همین دلیلبه .است

ها گزینه بندیاولویت رایهای کشور پرداخته شد. در اینجا باستثنایی روستایی، در سطح استان

 تعیین داد برون و داد درونهای شاخص بخش دو در معلولین آموزش وضعیت معیارهای( هااستان)

طور همان مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت. promethee-GAIAشدند، که با استفاده از نرم افزار 

 آموزش وضعیت اولهای رتبه رهامعیا کلی بندی رتبه اساس های تحقیق بیان شد، برکه در یافته

 .باشندمی البرز و تهران یزد،های استان کشور سطح در معلولین

آموزان استثنایی در آموزشی دانش نابرابریهای شاخصتحلیل با توجه به سوال اول پژوهش، 

 هرمزگان، و برتر هایرتبه جزء البرز و تهران یزد، هایدهد استاننشان می های کشوراستان

هستند. همچنین  بندیرتبه این پایین هایرتبه جزء جنوبی خراسان و بلوچستان و یستانس

 تهران - نابینای راهنمایی

درصد محصالن 
 نابینای متوسطه

 زنجان -
 البرز -
 تهران -

-85/21 
-69/17 
-68/17 

 54/4 خراسان جنوبی -

درصد محصالن 
 نابینای

 آموزش عالی

 یزد -
 تهران -

-24/1۳ 
-۳6/12 

 54/1 هرمزگان -

نسبت معلم به دانش 
 آموز

 26/0- سیستان و بلوچستان - 4/84 ایالم -

نسبت کالس به دانش 
 آموز ابتدایی

 ۳/14 اردبیل - 5/24- چهارمحال بختیاری -

نسبت کالس به دانش 
 آموز راهنمایی

 2/۳2- همدان -
 سمنان -
 زنجان -

0 
0 

نسبت کالس به دانش 
 آموز متوسطه

 50- کهگیلویه و بویراحمد -
 سمنان -
 زنجان -
 کردستان -

0 
0 
0 

نسبت مدرسه به 
 دانش آموز ابتدایی

 ۳5/1- البرز - 8/5- کهگیلویه و بویراحمد -

 نسبت مدرسه به

 دانش آموز راهنمایی
  اردبیل -

 بوشهر -
 سمنان -
 زنجان -

0 
0 
0 

نسبت مدرسه به 
 آموز متوسطه دانش

 20 - کهگیلویه و بویراحمد -
 هرمزگان -
 زنجان -
 سمنان -

0 
0 
0 
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 تهران در 2عالی آموزش محصالن بیشترین و یزد در 1بزرگساالن آموزان سواد آموزیدانش بیشترین

 رد راهنمایی آموزان نابینایدانش بیشترین قم، در ابتدایی آموزان نابینایدانش بیشترین باشد.می

 عالی آموزش آموزان نابینایدانش بیشترین و زنجان در متوسطه آموزان نابینایدانش بیشترین البرز،

های استان در دارند. آموزان معلولدانش به نسبت را معلمان بیشترین ایالم باشند. درمی یزد در

 مدارس به ریکمت معلولین اینکه دلیل به بویراحمد و کهگیلویه و همدان بختیاری، چهار محال

  .دهندمی اختصاص خود به را معلم به کالس نسبت بیشترین کنند،می مراجعه

 ست کهابا توجه به سوال دوم پژوهش، وضعیت معلولین باسواد در سطح کشور به این صورت 

 هرمزگان در لینمعلو ترین سواد بی و سمنان تهران، البرز وهای استان در با سواد معلولین بیشترین

 اشند. بمی

 برای بیشتر هرچه آموزشی تسهیالت ایجاد ریزی وبرنامه و شناسایی جهت در کوشش

 اهداف از برخوردارند، خاصی اولویت از لعادهافوق فرهنگی نیاز دلیل به آموزان استثنایی، عمدتاً دانش

 و دندار جودو استثنایی کشور، مدرسه کوچک شهرهای ها وروستا اغلب در .است آموزشی نظام و

 که است شده باعث مشکل همین. دارند قرارتر بزرگ شهرهای مرکز در استثنایی مدارس اغلب

 شهرهای در بمانند، اما جا رسهمد از و بدهند دست از را تحصیل آموزان معلول، فرصتدانش برخی

 مدارس آموزاندانش تحصیل ادامه برای رفت و آمد، تهدیدی اسم به دیگری مشکلتر بزرگ

 و آمدرفت  وسایل اعتبار تامین برای استثنایی مدارس از بسیاری اکنون هم .است اییاستثن

 برای هم و ستثناییا مدارس مدیران برای هم مساله این و دارند مشکل نیز استثنایی آموزاندانش

 افزاری نرم و افزاری تسخ دیگر، تجهیزات سوی از .است شده آفریناستثنایی، مشکل آموزاندانش

 در اییاستثن مدارس برخی البته و است شده مستهلک و کشور، قدیمی استثنایی مدارس اغلب در

ت گفته همه این مشکال .هستند محروم هم مستهلک امکانات همین داشتن از افتاده دور مناطق

ر این دست. شده ناشی از نبود عدالت آموزشی و بی توجهی به آن در نظام آموزشی در سطح کشور ا

 شود:در جهت بهبود توزیع فضایی آموزش کودکان استثنایی موارد زیر پیشنهاد میراستا و 

 و انجنوبی، هرمزگان و سیست های بوشهر، کردستان، خراساندهد استاننتایج تحقیق نشان می

های کشور در زمینه آموزش ترین استانترین رتبه و محرومبلوچستان در مجموع دارای پایین

های تخصص مورد توجه ویژه قرار ریزیشود در برنامهباشند. لذا پیشنهاد مییکودکان استثنایی م

ت آموز در بدترین وضعیگیرند. به خصوص در استان سیستان و بلوچستان نسبت معلم به دانش

 باشد.می

                                                           
 کنندهای سواد آموزی شرکت میافراد کم توان بزرگسال که در کالس 1
 کنندافراد کم توان که در مقاطع آموزش عالی تحصیل می 2
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دلیل نظر به اینکه تجهیزات و امکانات آموزشی کودکان استثنایی در شهرها قرار دارد و به -

شود موضوع استقرار تسهیالت و تجهیزات برای مدارس حرک افراد کم توان پیشنهاد میمحدودیت ت

 تر مورد توجه قرار گیرد. های محرومهای استاناستثنایی در سطح روستا

در صورت عدم امکان تجهیز نواحی روستایی به فضاهای آموزشی افراد کم توان، سیستم حمل و  -

 آموزان استثنایی فراهم شود.مندی دانشنقل و یا سرویس ویژه برای بهره
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