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 چکیده
دانشگاهی در سطح جهان با مراکز یادگیری دانشگاهی در  مراکز یادگیریمقایسه پژوهش حاضر با هدف 

محتوای آموزشی، منابع انسانی، محیط فیزیکی،  هایویژگیو  هامؤلفهتحقیق  در اینشده است.  ایران انجام
قی از نوع تطبیروش پژوهش . اندقرارگرفته وتحلیلتجزیهو  موردمطالعهو تجهیزات،  هارسانهتشکیالت، 

 . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراکز یادگیریباشدمینیز هدفمند  گیرینمونهبوده و روش  توصیفی
 ،بر این هعالو .باشندمی دسترسیقابلو در سایت اینترنت  شدهیطراحدانشگاهی است که در سطح جهانی 

ین همه . همچنباشندمیجزء جامعه آماری  (دانشگاه عالمه طباطبایی تهران)مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 
 برای .باشندمیو مدیران، اساتید و کارشناسان نیز جزء جامعه آماری  هادانشگاهکارشناسان شاغل در 

وت ه تفاک دهدمینشان  آمدهدستبهنتایج  است. شدهاستفادهمحقق ساخته  لیستچکنیز از  هادادهآوریجمع
 حتوایازنظر مبین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی موجود در ایران 

با توجه به  .باشدمی دارمعنی، مواد و تجهیزات، هارسانه ،تشکیالت ،محیط فیزیکی، نیروی انسانی ،آموزشی
دهد که این مراکز در مطالعه مراکز یادگیری دانشگاهی ایران نشان می هاییافته این پژوهش هاییافته

تاً ها، مواد و تجهیزات نسبمحتوای آموزش، نیروی انسانی، تشکیالت، محیط فیزیکی و رسانه هایمؤلفه
باشد. به عبارتی بین مراکز یادگیری دانشگاهی ایران و مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی ضعیف می

نتیجه گرفت که مراکز یادگیری دانشگاهی موجود در ایران  توانمی بنابراین؛ وت معناداری وجود داردتفا
ئوالن و نیازمند توجه بیشتر به مراکز از سوی مس باشندنمیاز وضعیت مطلوبی برخوردار  ذکرشده هایمؤلفهدر 
 .باشندمیامر 
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واد ، مهارسانه، آموزشی، نیروی انسانیمحتوای یادگیری دانشگاهی،  مراکز: واژگان کلیدی
 و تجهیزات

 مقدمه
، وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... جامع بشری و تکنولوژیتغییرات پرشتاب علم 

 ومو لزانزوا و نابودی هر ملتی است  منزلۀبهاست که غفلت از آن  چنانآندر عصر جدید 
تأمین سازگاری مؤثر و مطلوب و فعال افراد با این شتاب و حفظ شخصیت شهروندان یک 

 وضرورتی است که بر کسی پوشیده نیست  جانبههمهجامعه در حرکت سریع و تحوالت 
سازگاری و خروج از انزوا و کسب توانایی الزم توسط افراد جهت مشارکت فعال و  این

جز با یادگیری و تقویت فرهنگ یادگیری، توانمندی،  شودنمیایفای نقش کارساز میسر 
 .آیدمیمهم توسعه به شمار  هایشاخصجامعه که این هم از  هایانسانبودن  و مؤثرمفید 

هماهنگی  ر جهتدبه توسعۀ منابع انسانی است که  نیز بسته جانبههمههمچنین است که توسعۀ 
هاشم )حرکت و تالش کند  (ن و پول و ...زمی)موجود  هایسرمایهو استفادۀ بهینه از دیگر 

 .(2، ص 4982زاده، 
 هایانجمنو حتی  هافرهنگو  هاملت، هاقارهرا بین  هاسنتانقالب الکترونیک مرزهای 

نشر  ارتباط و وسیلۀبهفضا و محدودۀ جدید اجتماعی  درنتیجهو  شکندمیکوچک محلی 
و  دباشمیانسان  ناپذیرپایانتنها انرژی . اطالعات آوردمیاطالعات برای همگان به وجود 

گسترش و افزایش حجم اطالعاتی در مقیاسی که در کمتر از یک دهه کل اطالعات تا به 
، دگردنمیبسیاری از این اطالعات کهنه  باریکساعت  هرچندامروز دو برابر خواهد شد و 

ر . از طرفی در سیباشدمی، مدیریت و پردازش کنترلقابل رسانیاطالعنوین  هایشیوهتنها با 
محیط  هایهلبتحول اطالعات، نگاه انسان به دنیا تغییرات اساسی یافته و افق درک حیات از 

جدید،  هایساختو  هاافقاطراف تا تفکرات و فرضیات کامالً نوینی پیشرفته است. این 
ه البته این ک طلبدمیامروزی را فکری و علمی انسان  هایبا پیشرفتفضای نوین و متناسب 

خود بر پایۀ بینش نوین و محصوالت فکری عصر حاضر بنا گردد  بایستمیگویش جدید 
 .(18، ص 4989داریوش، )

ثابت و غالبی را ارائه  وپرورشآموزشرسمی ما که  هایدانشگاهبا این وصف مدارس و 
 جود آمده و در حال پیشرفت،متناسب با سرعت تغییرات به و توانندنمی، دیگر دهندمی
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افزایش کمی و کیفی اطالعات در جهان امروز، منابع متناسب با شرایط روز و  پایبهپا
را برای جامعۀ امروزی فراهم کنند. در این موقعیت است که مراکز آموزشی این  موردنیاز
 هانآشرفت با توجه به نیازهای بیدار شده در افراد برای تکامل و پی توانندمیسازمان 

 کنواختیثابت، یکسان و  طوربهتدریس موضوعات کارآموزی که  جایبهطبیعی  صورتبه
، دست به ایجاد مراکزی بزنند که در آن منابع برای اندشده دیدهاز افراد تدارک  ایعدهبرای 

به  ؛4333، 4بویدل و پدلر، بورگوینباشد ) شدهفراهم مندنظام صورتبه نیاز مورداطالعات 
 (.4981نقل از افضل نیا، 

فراهم نمودن امکان دسترسی مستقیم کاربران به اطالعات و منابع اطالعاتی و تأکید بر 
وظایفی است که مراکز یادگیری باید آن را دنبال کنند  ترینمهمنیازهای اطالعاتی آنان از 

و  علمیهیئت هی، اعضایاز منابع اطالعاتی دانشگا کنندگاناستفادهاکثر  کهاینو با توجه به 
در آموزش و پژوهش دارند، باید انتخاب و  هاآنو با توجه به نقشی که  باشدمیدانشجویان 

 کارگیریهبنیازهای آنان استوار باشد. نتیجۀ  بر اساسگزینش منابع و امکانات چنین مراکزی 
وزش و به آم ، افزایش تعداد افراد واجد شرایط برای غنا بخشیدنمشیخطچنین سیاست و 

کار گیری چنین سیاستی وجود دارد، از هکه برای ب هاییحلراه. یکی از باشدمیپژوهش 
. بر اساس چنین تحقیقاتی باشدمیوضع چنین مراکز و همچنین نیازهای اطالعاتی آنجا 

 را تدوین کرد که در جهت رفع نیازهای اطالعاتی این گروه مفید باشد. هاییبرنامه توانمی
جدید  هایجربهتکه فکر ایجاد مراکز یادگیری، دستیابی به  رسدمینظر این توصیف، به با

(. این مراکز نقش 4331 ،9اسکات) سازدمیرا در عمل، میسر  2آموختن برای خودگستری
 رواقعد. ایجاد چنین مراکزی کنندمیعصر ما ایفا  رسانیاطالع هایسیاستاصلی را برای 

عی و شرایط محیطی جدیدی است که در آن ارزش اطالعات با نو بودن نیازهای واق آشتی با
اهداف عالی  پیشبرد مسئولیت توانندمی. چنین مراکزی با داشتن این هدف شودمیآن تعیین 

 (.4981 افضل نیا،)نمایند  تأثیرکم  هایآموزشرا جایگزین 

مراکز یادگیری یکی از ارکان مهم رویکرد یادگیری مدرن بوده که قادر است تا محیط 
 شرایط کننده ایجاد واقع دریادگیری بهتری را برای یادگیرندگان فراهم سازد. این مراکز 

                                            
1. Pdlr, Brgvyn & Bvydl  

2. self-development 

3. Scott 
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مناسب و مطلوبی در قالب مراکز تدریس، مراکز مهارت، مراکز عالقه، مراکز جبرانی و 
 ال وکوچک، فع هایگروهاجرای یادگیری انفرادی یا در قالب ، برای سازیغنیمراکز 

ر فردی یادگیرندگان، یادگیری د هایتفاوتمحور است که با توجه به نیازها و یادگیرنده
(. این 1، ص 4981زارعی زوارکی، ) سازدمیفراهم  هاآنحد تسلط، عمیق و پایدار را برای 

را  ند و یا فضایی از مدرسه، دانشگاه، سازمان و ...الکترونیکی باش صورتبه توانندمیمراکز 
طراحی و اجرا شوند در آن نیاز یادگیرنده  درستیبهخود اختصاص دهند. این مراکز اگر  به

ترجیح داده خواهد شد و طبیعی است که مقاومت در برابر  دهندهآموزشسسه ؤبر نیاز م
ه و افرادی فرهیخت خواهد یافتیادگیری از طرف یادگیرندگان نیز تا حد امکان کاهش 

ونه وخته است: چگونه یاد بگیرد، چگفرهیخته آن شخصی است که آم ؛ وتربیت خواهند شد
 .(111 ص ،4981شعاری نژاد،)گونه تغییر دهد ونه تغییر کند و چگسازگاری کند، چ

بررسی نیازهای کاربران مراکز  باهدفژوهشی پ 83-88تحصیلی  در سالنژاد،  نجف قلی
یادگیری دانشگاه تبریز و مقایسه آن با وضعیت موجود و ارائه طرحی هماهنگ با نیازهای 

ژوهش وضعیت مراکز یادگیری این دانشگاه بر اساس پکاربران انجام داده است. در این 
یج اانتظارات کاربران در دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بررسی شده است. نت

یری از سوی مراکز یادگ شدهارائهبیشتر موارد بین انتظارات کاربران و خدمات  در نشان داد:
اتی که فضای فیزیکی، منابع اطالع ازنظریادگیری دانشگاه تبریز  مراکز تفاوت وجود دارد.

توان برآوردن نیازهای  از سوی کارکنان شدهارائهو خدمات  دهدمیدر اختیار کاربران قرار 
 (4988)اقدامات الزم انجام گیرد. سلیمانی ازندریانی،  هازمینهکاربران را نداشته و باید در این 

پژوهشی با هدف بررسی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی و ارائه 
ایران انجام استثنایی  وپرورشآموزشاین مراکز در سازمان  اندازیراهطرحی جامع جهت 

که تفاوت بین مراکز یادگیری دانش آموزان  دهدمینشان  آمدهدستبهداده است. نتایج 
ایی استثن وپرورشآموزشاستثنایی در سطح جهانی و مراکز یادگیری موجود در سازمان 

 دارمعنی تتشکیال ازنظر، دارمعنی نیروی انسانی، ازنظر ،دارمعنیمحیط فیزیکی،  ازنظرایران 
 .نیست دارمعنی، مواد و تجهیزات، هارسانه نظر از و

مراکز یادگیری نهضت  تأثیربررسی  منظوربه( 4981زنگی )در پژوهشی توسط افشین 
مدیران، آموزشیاران و  ازنظرسوادآموزی بر سوادآموزی یادگیرندگان شهر تهران 

و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه از این مراکز،  4981-81یادگیرندگان در سال تحصیلی 
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که مراکز یادگیری نهضت سوادآموزی فاقد فضای آموزشی الزم  دهدمینتایج اولیه نشان 
ربرد را ایک منبع آموزشی بیشترین ک عنوانبهو مواد آموزشی الزم بوده و کتاب  هارسانهو 

مدیران و آموزشیاران باعث  ازنظردر این مراکز  مورداستفادهو الگوهای  هاروشدارد. 
چندان باعث افزایش  هاروشولی به نظر یادگیرندگان این  شودمیافزایش یادگیری 

. در ضمن روش غالب تدریس در این مراکز، روش سخنرانی بوده و از شودنمییادگیری 
وزش که نحوه آم دهدمی. همچنین نتایج نشان شودمیکمتر استفاده نوین تدریس  هایروش

. در طراحی شودمیدر این مراکز به شکلی است که باعث جذب بیشتر یادگیرندگان به آن 
 این مراکز از الگوی خاصی پیروی نشده است.

ان شهر تهران پژوهشی با عنو سوادآموزیو سیفی به سفارش مدیریت نهضت  نامجومنش
هر اجتماعی سوادآموزان ش هایمهارتی میزان تأثیر مراکز یادگیری محلی در تقویت بررس»

. جامعه آماری این پژوهش کلیه سوادآموزان دوره پایان انددادهانجام  4989در سال « تهران
ان است. با استفاده از فرمول کوکر شدهگرفتهو پنجم مراکز یادگیری شهر تهران در نظر 

نفر در نظر گرفته شد. در این  981آزمایش و گواه  هایگروهیک از  حجم نمونه برای هر
اجتماعی سوادآموزان  هایمهارتپژوهش با استفاده از یک پرسشنامه به سنجش میزان 

همچون برقراری ارتباط، انجام کارهای  هاییمؤلفه هامهارتپرداخته شد. برای سنجش این 
و ...  پذیریمسئولیت، ریزیبرنامه، گیریمیمتصمشارکتی و گروهی، میزان داوطلب بودن، 

در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که مراکز یادگیری محلی بر 
ذکر شده مثبت بوده و در بعضی  هایمؤلفهاجتماعی در بعضی از  هایمهارتافزایش میزان 

 (.4989وجود نداشته است. )نامجومنش، سیفی،  داریمعنیاز موارد نیز تفاوت 

با  9لیقتک، گریگور 2درانب، دنیس 4دراگمهاتوسط عبدالکریم  2142 در سال پژوهشی
مراکز آموزش و یادگیری، انجام گرفت.  اندازیراهعنوان ارزیابی نیازها و مزیت آن در 

یک مرکز عالی یادگیری  تأسیس، اقدام به 1نورته وسترن با همکاری دانشگاه 1النجاهدانشگاه 
و یاددهی کرده است. هدف اصلی این مرکز این است که تغییر وضعیت دانشگاه به یک 

                                            
1. Daragmeha  

2. Draneb  

3. Lightc  

4. An-Najah univercity 

5. North Western univercity 
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دریس بر روی برنامه ت تأکیدمحور و فراگیر محور، حمایت کند. این پژوهش  فنّاوریمحیط 
CELT رسی رکه این برنامه ارتباط بین توانایی یاددهی و یادگیری را بدارد. نتیجه این

که مرکز به هنگام استخدام  برانگیزی چالش هایحلراه، همچنین به بررسی کندمی
و  اضاهاتق. همچنین به پردازدمینیز  شودمی روروبهیاددهی با آن  گروهمتخصصانی برای 

 .دهدمیپاسخ  جویانهمداخله سؤاالت

، آلفرد و 2التارجوس، میالگرس 4منروتوسط گریگوری  2144 در سال پژوهشی
 در مرکز آموزشیتجربهیک  –سازیشبیه، با عنوان یادگیری توسط 9سدانورودریگز 

در اسپانیا انجام گرفت. هدف از این  1ناوارااز دانشکده پزشکی از دانشگاه  سازیشبیه
پژوهش این است که چگونه دانش آموزان در سال اول ورود به آموزش از طریق 

 هایمهارتو معلمان چگونه آن  آورندمی به دسترا  هاییمهارت، سازیشبیه هایآموزش
 همه .نددهمیآموزش  هاآندر آینده را به  ایحرفهبرای پیشرفت بهتر و شیوه عمل  نیاز مورد

پزشکی، یادگیری دریک  سازیشبیهدر یک مرکز  شدهفراهمکه با آموزش  دانیممیما 
 هایتجربه اسبر اساین پژوهش،  آمدهدستبه. نتیجه افتدمیاتفاق  روز بهسیستم یکپارچه و 

ته مختلف آموزشی و تمرینات پیشرف هایفعالیت که آموزانیدانشاز این مرکز،  آمدهدستبه
 هایبخشآموزشی معین در  هایمهارت، به دست آوردن اندداشتهما  سازیشبیهدر مرکز 

ترین و در باال مؤثرطوربهیادگیری باید  –ویژه، مستلزم این است که فرایندهای یاددهی 
 علمی و آکادمیک یکپارچه شوند. صورتبه دیدهآموزشکیفیت با کارکنانی 

در  هامرینتتوسط آنابتارلی و پیرگیوسپ رسی، با عنوان بهترین  2141در سال  پژوهشی
تی ایتالیا انجام و علوم تربی شناسیرواندانشکده مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه ماکراتا،

الکترونیکی در دانشگاه را توصیف  هایدورهپژوهش چگونگی مدیریت  این گرفت،
و  IT. خدمات دهدمیآنالین را ارائه  هایدوره، 2111از سال  1مکرتا. دانشگاه کندمی

 جراشدهاخارجی در ایتالیا و خارج از کشور  مؤسساتو  هادانشکدهمنظم در  طوربهمدیریتی 
 تاوصیخص ،. خدمات مدیریتی شامل انتخاب معلماندشدهبا کیفیت، تعبیه  هایروشو به 

                                            
1. Gregory Maneru  

2. Mylagrs Altarejos 

3. Alfredo& Rodriguez Sedano 

4. Navarra  univercity  

5. Macerata univercity 
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خدمات  .باشدمیو سازمان دوره  آموزدانشقرارداد بودجه دوره، آموزش معلم، پشتیبانی 
IT  و پس از تولید، مدیریت  ایچندرسانهشامل، ضبطLMS، دانش آموزان،  نامثبت

 ژوهشپاز این  آمدهدستبه. نتایج باشدمیه، ردیابی فعالیت و نظارت مدیریت پایگاه داد
ی هاهزینه، شدهحاصلکه توازن در خدمات و مدیریت، باعث شده، نتایج مثبت این

 مدیریت کاهش زمان صورت گرفته است. در آخرشده و  سازیبهینه

و همکاران انجام شده است و این پژوهش از 4توسط سم پان  2113در سال  پژوهشی
و خوردن قرص سر  موتورسواریمشکالت نوجوانان مثل گریز از آموزشگاه، مسابقات 

. دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی وضعیت نامناسبی در کالس داشتند و برآورد
وجوانان قرار نبنابراین جامعه تایلند در وضعیت نامناسبی برای ؛ دچار افت تحصیلی بودند

نوجوانان تایلندی ایجاد کند. تا  رأیداشت. این پژوهش قصد داشت یک مرکز یادگیری 
از اوقات فراغت خود به طرز مناسبی استفاده کنند. نتایج نشان داد که ارتباطات  هاآنکه این

دانش آموزان، والدین و معلمان ایجاد شد. دانش آموزان از طریق  بیننزدیکصمیمی و 
دا ، فرصت خود گستری پیدادندمیمتنوعی که در درون مرکز یادگیری انجام  هایالیتفع

 .کردندمی

منیتا باوینی پک با عنوان طراحی  در دانشگاه (2111) 2پژوهشی توسط لونی روبرت سون
به  هاتحلیلعمومی انجام داده است. در پایان نتیجه  هایکتابخانهیک مرکز یادگیری در 

 ا تبدیلرشنهادی ارائه شده است. این طرح طبقه اصلی کتابخانه عمومی اوتاوا همراه طرح پی
خیر ا هایدر سالبه نیازهای جامعه کرده است.  به یک مرکز یادگیری برای پاسخگویی

ه سنتی یادگیری ب از رویکرد، حرکت خوردمییادگیری به چشم ی زمینه درتغییرات 
 عالی برای پاسخگویی به نیازهای یادگیری حلراهرویکرد مدرن یادگیری مراکز یادگیری،

 تند.که دارای کمبودهایی هس کیفی ازنظرو آموزش تدابیری برای ارتقای مراکز یادگیری 
گیری کاربران از این مراکز فراهم آورده، هدف نهایی هر مرکز باید زمینه را برای بهره لذا

ژوهش در تر این پیری بهتر و عمیقیادگیری فراهم ساختن محیطی غنی و مناسب برای یادگ
ساتید، کارکنان ، امسئوالنتا بتواند بیگانه بودن  هاستدانشگاهدر  مراکز یادگیریپی طراحی 

                                            
1. Smpan 

2. Robert Louis Sun 



 95 تابستان، چهلم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                      22  

آموزشی را با مفهوم مراکز یادگیری را از بین ببردتا یادگیری برای یادگیرندگان  هایسازمان
 تسهیل گردد.

بررسی مراکز  وهش عبارت است ازهدف اصلی این پژبا توجه به مباحث ذکر شده 
بررسی وضعیت فعلی مراکز یادگیری موجود  یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و

. اهداف فرعی این هادانشگاهآن در  اندازیراهایران و ارائه طرحی جامع جهت  هایدانشگاه
 نظرازجهانی  در سطحمراکز یادگیری دانشگاهی  هایویژگیالف( بررسی شامل پژوهش 

نیروی انسانی مراکز یادگیری  هایویژگی( بررسی ب محتوای آموزش و یادگیری.
محیط فیزیکی مراکز یادگیری  هایویژگی( بررسی پ جهانی. در سطحدانشگاهی 

تشکیالتی مراکز یادگیری دانشگاهی  هایویژگیدانشگاهی در سطح جهانی. ت( بررسی 
تجهیزاتی مراکز یادگیری دانشگاهی در و  ایرسانه هایویژگیدر سطح جهانی. ث( بررسی 

، جهت ایران هایدر دانشگاهموجود  سطح جهانی. ج( بررسی وضعیت فعلی مراکز یادگیری
. این پژوهش در پی پاسخ به این نیاز مورد هایمؤلفه ویژهبهآوردن وضعیت موجود  به دست

موزش آ ظر محتوایازنکه آیا الف: مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی  سؤاالت بود
: مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی ب ؟باشندمی هاییویژگیدارای چه  و یادگیری

؟ پ: مراکز یادگیری دانشگاهی در باشندمی هاییویژگینیروی انسانی دارای چه  ازنظر
اهی : مراکز یادگیری دانشگت ؟باشندمی هاییویژگیسطح جهانی ازنظر فیزیکی دارای چه 

 : مراکز یادگیریث ؟باشندمی هاییویژگیتشکیالتی دارای چه  ازنظردر سطح جهانی 
ز : مراکج ؟باشندمی هاییویژگیتجهیزاتی دارای چه  ازنظردانشگاهی در سطح جهانی 

نی نیروی انسا و تجهیزاتی ،تشکیالتی فیزیکی، ازنظرایران  هایدانشگاهیادگیری موجود در 
 هایهدانشگامراکز یادگیری دانشگاهی در  اندازیراهاز چه وضعیتی برخوردارند؟ ح: برای 

 .است موردنیاز هاییمؤلفهایران، با توجه به سطح جهانی، چه 

 روش پژوهش
از  ست.ا شدهاستفاده هاداده آوریجمعبرای  تطبیقی ازنوع توصیفیدر این پژوهش از روش 

دست آوردن وضعیت موجود و از روش تحلیلی برای تحلیل  روش توصیفی نیز برای به
، هاادهد آوریجمع برای است. شدهگرفتهدر سطح جهانی بهره  مراکز یادگیری دانشگاهی

سراسر دنیا، این  ابتدا با مراجعه به اینترنت و سایت تعدادی از مراکز یادگیری دانشگاهی
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 گیریمونهنکیفیت این مراکز، با استفاده از روش  بر اساسو  قرارگرفته مطالعه موردمراکز 
و  هابخشو سپس کلیه  شدهانتخابنمونه  صورتبههدفمند، تعدادی از این مراکز 

 هایویژگی محتوای آموزش، هایویژگیو در محورهای  شدهانتخابمراکز  هایقسمت
؛ اندقرارگرفته وتحلیلیهتجزو  موردمطالعه، مواد و تجهیزات، هارسانهانسانی، محیط فیزیکی، 

بر مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح  عالوه .اندشدهارائهدر قالب جدول فراوانی و نمودار  و
 تبه دسنیز جهت  (دانشگاه عالمه طباطبایی)جهان، از مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 

نی، انساهای ویژگیمحتوای آموزش،  هایویژگیآوردن وضعیت موجود در محورهای 
. جامعه اندقرارگرفته وتحلیلتجزیهو  موردمطالعه، مواد و تجهیزات هارسانه محیط فیزیکی،

دانشگاهی است که در سطح جهانی  یادگیریآماری این پژوهش شامل کلیه مراکز 
. عالوه بر این مراکز یادگیری باشندمی دسترسیقابلو در سایت اینترنت  شدهطراحی

 . همچنینباشندمیجزء جامعه آماری  ()دانشگاه عالمه طباطبایی تهراندانشگاهی ایران 
ها و مدیران، اساتید و کارشناسان نیز جزء جامعه آماری ی کارشناسان شاغل در دانشگاههمه
دادن یک طرح جامع برای مرکز  به دستهدف نهایی این پژوهش  ازآنجاکه .باشندمی

ه تمام الگویی ک عنوانبهمعتبر  هایدانشگاه یادگیری دانشگاهی است، مراکز یادگیری
حقیق نمونه آماری این ت عنوانبهو ویژگی یک مرکز یادگیری مناسب را دارا باشند  هامؤلفه

 هایوشرجزء  هدفمند که گیرینمونهاین پژوهش با روش  هاینمونهبنابراین ؛ انتخاب شدند
دا با ب نمونه به این شکل است که ابتغیر احتمالی است انتخاب شد. روش انتخا گیرینمونه

مورد مرکز یادگیری دانشگاهی شناسایی  11مختلف بیش از  هایسایتجستجو در اینترنت و 
مورد از این مراکز که  8مورد و در بررسی نهایی  91مرحله اول  هایبررسیشد که در 
به ا تحقق ر ایمتغیرهاز  تریجامعپژوهش حاضر بودند و اطالعات  هایویژگیمتناسب با 

 دادند انتخاب شدند.می دست

 اینترنتی هایسایتدر  دسترسقابلمراکز یادگیری دانشگاهی  .1جدول 
 مرکز آموزش و یادگیری دِرِک بوک: دانشگاه هاروارد

 رانهمرکز آموزش و یادگیری نوآو: دانشگاه ایندیانا، بلومینگتون
 یادگیریمرکز آموزش و  :دانشگاه کویین، انتاریو

 مرکز آموزش و یادگیری: دانشگاه تمپل
 یریمرکز آموزش و یادگ: فرانسیسکودانشگاه کالیفرنیا، سان

 مرکز آموزش و یادگیری: دانشگاه جورجیا
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 دانشگاه کره: مرکز آموزش و یادگیری
 کنگ: مرکز بهبود آموزش و یادگیریدانشگاه هنگ

 مورد 8ی دانشگاهی در سطح جهانی یادگیردر پژوهش حاضر تعداد نمونه مراکز 
 نامهرسشپ کنندهتکمیل. باشدمیعالوه مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران هب

 دو لیستچکارزشیابی از مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران که ترکیبی از 
 و با نظرات کارشناسی اساتید باشد کهمیو لیکرتی است، خود پژوهشگر  ایگزینه

عالمه  نشگاهدانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی، مدیران و مسئولین مرکز یادگیری دا
احی و معتبر دنیا در نحوه طر هایدانشگاه. مطالعه مراکز یادگیری پذیرفتطباطبایی انجام 

گوگل،  یهاسایتساخت مراکز یادگیری بود. محقق با استفاده از اینترنت و جستجو در 
در بخش  هادانشگاهعلمی  هایگزارشو  هاپژوهشو... به مطالعه  4اریک، اپسکو، سگه

 لیستچکمورد  1مراکز یادگیری پرداخت. ابزار گردآوری اطالعات این بخش از تحقیق 
یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روش  نامهپرسشباشد. پرسشنامه محقق ساخته می عنوانبه

مشاهده، لیست از قبل  لیستچکپژوهش است. همچنین  هایدادهمستقیم برای کسب 
ان که پژوهشگر با حضور در مک موردمطالعهتوسط پژوهشگر درباره مواد و ابزار  شدهتعیین

عالمه در مورد دانشگاه کند )میتعداد( یا عدم وجود موارد را چک وجود )، موردنظر
 طباطبایی تهران(.

در قسمت بعدی از طریق مسئوالن مربوط به بخش مرکز یادگیری دانشگاه عالمه 
طباطبایی تهران محقق اقدام به طراحی وضعیت موجود امکانات دانشگاه عالمه طباطبایی در 

، وضعیت امهنپرسشبا  لیستچکمراکز یادگیری کرد. در قسمت سوم محقق با ساخت ابزار 
 تفادهاس مورد هایلیستو چک هانامهپرسش روایی کرد. را ترسیممراکز یادگیری  مطلوب

علمی گروه تکنولوژی  هیأتدر این پژوهش توسط استاد راهنما، استاد مشاور و اعضای 
قرار گرفت که پس از رفع نقایص و حذف و اضافه کردن چندین  یبررس موردآموزشی 

قرار گرفته است روشی که در این پژوهش جهت تعیین پایایی  تأییدمورد  درنهایت سؤال
. باشدیمکرونباخ  آلفایاست، روش  قرارگرفته مورداستفاده هالیستو چک هانامهپرسش

یا  هانامهپرسش ازجمله گیریاندازههماهنگی درونی ابزار  یمحاسبهاین روش برای 
سرمد و رود )می، به کار کنندمی گیریاندازهمختلف را  هایخصیصهکه  هاییآزمون

                                            
1. Google, ERIC, EBSCO, SAGE 
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برای  و 18/1ارزشیابی از محتوا  لیستچکآلفای کرونباخ برای  میزان (.4981 دیگران،
، 11/1ارزیابی نیروی انسانی  لیستچک، برای 12/1، مواد و تجهیزات هارسانه لیستچک
به  84/1ارزیابی تشکیالت  لیستچکو برای  83/1ارزیابی محیط فیزیکی  لیستچکبرای 

مراکز  ارزشیابی وضعیت هایلیستدست آمد. عالوه بر این میزان آلفای کرونباخ برای چک 
 ،18/1 ، منابع انسانی،18/1 یادگیری دانشگاهی ایران انجام گرفت که برای محتوای آموزشی،

 به دست آمد. 11/1تشکیالت و برای  11/1، محیط فیزیکی 81/1، مواد و تجهیزات هارسانه

 ی پژوهشهایافته
فی یک توصی -پژوهش محقق با استفاده از روش تحلیلی هاییافته وتحلیلتجزیهبرای 
 دنیا در مراکز یادگیری کرد. سپس این هایدانشگاهاز امکانات و شرایط موجود  لیستیچک
ط دنیا را با وضعیت و شرای هایدانشگاهمتشکل از امکانات و شرایط موجود در  لیستچک

انات شرایط و امک هرگونهموجود در دانشگاه عالمه طباطبایی مقایسه کرد. وجود یا فقدان 
؛ شدیمنکته قوت و ضعف مراکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی محسوب  عنوانبه

گاهی نشاقدام به طراحی مدلی جامع از مراکز یادگیری دا ایمقایسهبنابراین محقق با روش 
دنیا  ایهدانشگاهمبتنی بر وضعیت مطلوب  اینامهپرسشکرد. در قسمت بعد با ساخت 

 آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی و هایروشاین مدل با استفاده از  سنجیامکان
مورد سنجش قرار  2خی  آماری ناپارامتریک محاسبه میانگین درصد فراوانی و آزمون

 گرفت.
 ت.تدوین و با پرسشنامه محقق ساخته در این زمینه تطبیق یاف مؤلفهاسب با هر متن سؤاالتی

محتوای آموزش دارای چه  ازنظرمراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی  :4سؤال 
 ؟باشدمی هاییویژگی

ک ی وسیلهبهوضعیت محتوای آموزشی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی 
وضعیت محتوای  لیستچک. در باشدمیگزینه  41بررسی شده است که دارای  لیستچک

، تدوین محتوا 411آموزشی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی: هدفمندی محتوا %
، منابع یادگیری مرتبط 12، تناسب محتوا با سطح دانش مخاطبان، % 91، راهنمای مطالعه %1%

، تکنولوژیست آموزشی 12، اعتبار محتوا%411علمی%و  روزبه، محتوای 411با موضوع %
، محتوای آموزشی 12محتوا با نیازهای شغلی % تناسب، 11طراح محتوا % عنوانبه
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، 11مرتبط با موضوع % هایتمرین، تکالیف و 411، منابع آموزشی معتبر%411% ایچندرسانه
به ، 12، تلفیق محتوایی )عملی و نظری(%411سازی )مدیریت محتوا(%  روزبهمحتوای قابل 

 است. شدهدادهنمایش  4شماره  نمودارها درآمد. یافته دست

 
 . فراوانی درصدی محتوای آموزشی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی1نمودار

نیروی انسانی دارای چه  ازنظرمراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی  :2سؤال 
 ؟باشدمی هاییویژگی

ک ی وسیلهبهوضعیت نیروی انسانی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی 
نیروی انسانی  لیستچک. در باشدمیگزینه  41است که دارای  شدهبررسی لیستچک
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، 411، مسئول پژوهشی%91مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی؛ متخصص طراحی % 
، متخصص 411%هارسانه، متخصصین فنی 12، تدارکات فنی%11آموزشی% هایدورهمسئول 

، تکنولوژیست آموزشی 21آموزشی خاص% هایدوره، متخصص 12%هارسانهآموزشی 
، 411%ایحرفه، مدرسان 411%هاکارگروه گروه، 12، مشاور آموزشی%11، روانشناس %81%

آمد.  به دست 411، پشتیبان آموزشی%42، پشتیبان اداری%12، مدیر اجرایی%11مدیر ستادی%
 است. شدهدادهنمایش  2نمودار  در هایافته

 . درصد فراوانی نیروی انسانی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان2نمودار 
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محیط فیزیکی دارای چه  ازنظرمراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی  :9سؤال 
 ؟باشدمی هاییویژگی

گزینه  21بررسی شده است که دارای  لیستچکیک  وسیلهبهوضعیت محیط فیزیکی 
 ایتس محیط فیزیکی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی؛ لیستچکدر .باشدمی

ابخانه ، کت411، اتاق دیداری ـ شنیداری%411، دپارتمان یادگیری مجازی%411کامپیوتر%
، 411، اتاق ویدئو کنفرانس%11، اتاق کنفرانس%21، اتاق مشاور %411، سالن مطالعه%411%

، کارگاه ویژه 411، سالن اجتماعات%91، فضای ورزشی باز%411%سرپوشیدهسالن ورزشی 
 هایحرفه، کارگاه ویژه 91، اتاق تکنولوژیست آموزشی%42خالقیت و کارورزی%

، محل استراحت 21، محل استراحت کارکنان%1مازخانه%، ن411، کالس درس%81مختلف%
 9نمودار در هایافتهآمد.  به دست، 21، بوفه مرکز%411، سرویس بهداشتی%42یادگیرندگان%

 به نمایش در آمده است.

 
 . دصد فراوانی محیط فیزیکی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی3نمودار 
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تشکیالتی دارای چه  ازنظرمراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی  :1 سؤال
 ؟باشندمی هاییویژگی

یک  لهوسیبه تشکیالتی ازنظروضعیت مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی 
؛ نقش تکنولوژیست لیستچکارزشیابی شده است. در این  ایگزینه 41 لیستچک

آموزشی  ، تکنولوژیست411موضوع %، نقش متخصص 11آموزشی در اداره مرکز %.
، مشاور تحصیلی 411، مدرسان دروس تخصصی %91های آموزشی% طراح دوره عنوانبه
 مخصوص، روانشناس 81، مشاور پژوهشی %21، مشاورین آموزشی برای مدرسان %12%

، رابطه با نهادهای شغلی بیرون 12، مشاور شغلی خارج از مرکز %42کارکنان و دانشجویان %
، به 411های مرتبط بیرون % ، رابطه با اساتید رشته411، نسبت اساتید به دانشجویان %91%

، متخصص 81% کار پژوهیهای ، ارجاع دانشجویان به محیط11عامل مشارکت دانشجویان %
نمایش  1درنمودار  هایافتهآمد.  به دست، 21از سیستم آموزشی % شناسیآسیبارزشیابی و 

 داده شده است.

 تراکمی تشکیالت مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان . توزیع فراوانی3نمودار 
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، مواد و تجهیزات هارسانهازنظر: مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی 1سؤال 
 ؟باشدمی هاییویژگیدارای چه 

ل جدوجهانی )، مواد و تجهیزات مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح هارسانهوضعیت 
، نشریات ادواری 411ارزشیابی شده است. کتاب % ایگزینه 24 لیستچکیک  وسیلهبه (1
، سیستم 11% چندبعدی هایرسانه، 411چاپی% هایرسانه، 411، نشریات علمی %411%

، کالس 411، ویدئو کنفرانس %411پروجکشن % ، ویدئو411آموزش مجازی %
، 411کامپیوتر متصل به اینترنت %، 411، کامپیوتر %411، سی دی آموزشی %411مجازی%

، 91، اتاق فکر مجازی%411، میز مطالعه %12، وایت برد دیجیتال %11کتابخانه دیجیتال %
 هایبسته، 21، کمد ابزار %411، منابع مطالعاتی یادگیرندگان %411منابع مطالعاتی کارکنان %

نمایش داده شده  1مودار در ن هایافتهآمد.  به دست 11% خودآموز هایبسته، 411آموزشی %
 است.

 ها، مواد و تجهیزات مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی. درصد فراوانی رسانه5نمودار
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محتوای آموزشی، نیروی انسانی، محیط  ازنظر: مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 1سؤال 
 است؟، مواد و تجهیزات از چه وضعیتی برخوردار هارسانهفیزیکی، تشکیالتی، 

بزار ا عنوانبهارزشیابی از مراکز یادگیری دانشگاهی که در سطح جهانی  لیستچک
 هاییویژگاست که  ایدوگزینه لیستچکقرار گرفت،  مورداستفادهگردآوری اطالعات 

فاده از کند. با استکمی توصیف می صورتبهمراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان را 
 پژوهشی؛ محتوای متغیرهایگیری دانشگاهی ایران نیز در مراکز یاد هالیستاین چک 

 بررسی وردم، مواد و تجهیزات هارسانهآموزشی، نیروی انسانی، محیط فیزیکی، تشکیالتی، 
 تکمیل کرده است. را از طریق مشاهده هالیستاست. پژوهشگراین چک  قرارگرفته

 تلیسچک وسیلهبه. وضعیت محتوای آموزشی مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 4
 است. آمدهدستبه( به شرح زیر1 نمودار)

در چک لیست وضعیت محتوای آموزشی مراکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی 
، تناسب % 1/42، راهنمای مطالعه % 1/42، تدوین محتوا % 1/91تهران: هدفمندی محتوا: 

، محتوای به %1/12با موضوع ، منابع یادگیری مرتبط % 1/12محتوا با سطح دانش مخاطبان 
، تناسب %1عنوان طراح محتوا ، تکنولوژیست آموزشی به%11، اعتبار محتوا % 21روز و علمی 

، منابع آموزشی معتبر % 1/91ای ، محتوای آموزشی چندرسانه%11محتوا با نیازهای شغلی 
روزسازی )مدیریت ، محتوای قابل به% 1/12های مرتبط با موضوع ، تکالیف و تمرین1/12%

نمایش  1ها در نمودار دست آمد/ یافته، به% 1/42، تلفیق محتوایی )علمی و نظری( % 1محتوا( 
طح های بلی و میانگین درصدها، در سشده است؛ بنابراین با توجه به درصد فراوانی پاسخداده

 در و دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانجهانی، وضعیت محتوای آموزشی مرکز یادیگری 
 تر از سطح استاندارد جهانی و ضعیف توصیفمرکز یادگیری دانشگاهی ایران پایین مجموع

 گردد.می
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 درصدی محتوای آموزش مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی . فراوانی6نمودار 

( 1نمودار) لیستچک وسیلهبه( وضعیت نیروی انسانی مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 2
 است. آمدهدستبهبه شرح زیر

وضعیت نیروی انسانی مراکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران:  لیستچکدر 
، تدارکات 1آموزشی% هایدوره، مسئول 411، مسئول پژوهشی%1/42متخصص طراحی % 

، متخصص 1/42%هارسانه، متخصص آموزشی 1%هارسانه، متخصصین فنی 1/42فنی%
، مشاور 1/42، روانشناس %1/42تکنولوژیست آموزشی %، 1/42آموزشی خاص% هایدوره

، 1، مدیر اجرایی%1، مدیر ستادی %1ای%، مدرسان حرفه1ها%کارگروه گروه، 1آموزشی%
آمد. بنابراین با توجه به درصد فراوانی  به دست 1، پشتیبان آموزشی%411پشتیبان اداری%

 نابع انسانی مرکز یادگیریدر سطح جهانی، وضعیت م درصدهابلی و میانگین  هایپاسخ
ر از سطح تمرکز یادگیری دانشگاهی ایران پایین درمجموعدانشگاه عالمه طباطبایی تهران و 

 گردد.استاندارد جهانی و ضعیف توصیف می
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 . درصد فراوانی نیروی انسانی مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی تهران7نمودار 

 نمودار) ستلیچک وسیلهبه( وضعیت محیط فیزیکی مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 9
 است. آمدهدستبه( به شرح زیر8

 ایتس :وضعیت محیط فیزیکی مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
، 411، کتابخانه %21، اتاق دیداری ـ شنیداری%1، دپارتمان یادگیری مجازی%411کامپیوتر%

، سالن 1/42، اتاق ویدئو کنفرانس%1/12، اتاق کنفرانس%1، اتاق مشاور %11سالن مطالعه%
، کارگاه ویژه خالقیت و 11، سالن اجتماعات%1، فضای ورزشی باز%21%سرپوشیدهورزشی 

، کالس 1مختلف% هایحرفه، کارگاه ویژه 1/42نولوژیست آموزشی%، اتاق تک1کارورزی%
، 1، محل استراحت یادگیرندگان%1، محل استراحت کارکنان%1/12، نمازخانه%411درس%

آمد. بنابراین با توجه به درصد فراوانی  به دست، 1، بوفه مرکز%1/42سرویس بهداشتی%
ری یت محیط فیزیکی مرکز یادگیدر سطح جهانی، وضع درصدهابلی و میانگین  هایپاسخ
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ر از سطح تمرکز یادگیری دانشگاهی ایران پایین درمجموعدانشگاه عالمه طباطبایی تهران و 
 گردد.استاندارد جهانی و ضعیف توصیف می

 . فراوانی تراکمی محیط فیزیکی مراکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی8نمودار 

( به 3نمودار) لیستچک وسیلهبه( وضعیت تشکیالت مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 1
 است. آمدهدستبهشرح زیر

وضعیت تشکیالت مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران: تکنولوژیست 
، متناسب با هر موضوع در مرکز متخصص وجود 21آموزشی در اداره مرکز نقش دارد%

، مدرسان 1های آموزشی نقش دارند%آموزشی در طراحی دوره تکنولوژیست، 1دارد%
، 1، مشاور تحصیلی در مرکز نقش دارد%411دروس تخصصی در مرکز نقش دارند%

، مشاور پژوهشی در مرکز نقش 1مشاورین آموزشی برای مدرسان در نظر گرفته شده است%
، مشاور شغلی خارج 1وجود دارد% ، روانشناس ویژه کارکنان و دانشجویان در مرکز1دارد%

، نسبت 1، مرکز با نهادهای شغلی بیرون ارتباط دارد%1/42از مرکز در مرکز نقش دارد%
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های مرتبط بیرون از مرکز ارتباط ، مرکز با اساتید رشته1اساتید به دانشجویان مناسب است%
برای ارجاع ، 1،در طراحی مرکز به عامل مشارکت دانشجویان توجه شده است%21% دارد

، مرکز دارای متخصص ارزشیابی 1وجود دارد% ایبرنامهکارپژوهی تدبیری  دانشجو به محیط
آمد. بنابراین با توجه به درصد فراوانی  به دست 1از سیستم آموزشی است% شناسیآسیبو 

در سطح جهانی، وضعیت تشکیالت مرکز یادگیری  درصدهابلی و میانگین  هایپاسخ
ر از سطح تمرکز یادگیری دانشگاهی ایران پایین مجموع درطباطبایی تهران و  دانشگاه عالمه

 گردد.استاندارد جهانی و ضعیف توصیف می

 . وضعیت تشکیالت مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی9نمودار 

 وسیلهبهو مواد و تجهیزات مراکز یادگیری دانشگاهی ایران هاوضعیت رسانه( 1
 است. آمدهدستبه ( به شرح زیر41 نمودار) لیستچک

مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، کتاب  توضعیت رسانه، مواد و تجهیزا
های ، رسانه% 1/42های چاپی ، رسانه% 1/81، نشریات علمی % 411، نشریات ادواری % 411

، ویدئو کنفرانس % 411، ویدئو پروجکشن % 1، سیستم آموزش مجازی % 1/42چندبعدی 
، کامپیوتر متصل به % 411، کامپیوتر % 411، سی دی آموزشی % 1، کالس مجازی % 1/42

 اتاق فکر، % 411، میز مطالعه % 1، وایتبرد دیجیتال % 21، کتابخانه دیجیتال % 411اینترنت 
، 1ابزار % ، کمد411یادگیرندگان % مطالعاتی ، منابع21مطالعاتی کارکنان %، منابع 1مجازی%

 1 -41ها در نمودار یافته. آمددست به1% های خودآموزبسته، 1/42آموزشی % هایبسته
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 رصدهادبلی و میانگین  هایپاسخاست. بنابراین با توجه به درصد فراوانی  شده داده نمایش
، مواد و تجهیزات مرکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی در سطح جهانی، وضعیت رسانه

تر از سطح استاندارد جهانی و مرکز یادگیری دانشگاهی ایران پایین درمجموعتهران و 
 گردد.ضعیف توصیف می

 ها، مواد و تجهیزات مراکز یادگیری دانشگاه عالمه طباطبائی. فراوانی تراکمی رسانه11نمودار 

در بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی  موردبررسی هایمؤلفهآیا تفاوت بین 
 است؟ دارمعنیو مراکز یادگیری دانشگاهی ایران 

ز تحقیق در بین مراک گانهپنج هایمؤلفهتفاوت بین  داریمعنیبرای مشخص کردن 
 2خی یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی ایران از آزمون 

 است. شدهاستفاده
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مقایسه وضعیت محتوای آموزشی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مرکز 
 آمدهدستبه2خی  داریمعنی، آزمون 44نموداردر یادگیری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 دهد.را نشان می

مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مرکز یادگیری دانشگاه عالمه  داریمعنیسطح  .1جدول 
 محتوای آموزشی ازنظرطباطبایی تهران 

 سطوح
 آماری هایشاخص

 پاسخ
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

 درجه آزادی داریمعنیسطح  2خی 

 ایران
= 11/41 41 24 بله

 
 
 
 

14/1 P 4 
 89 411 خیر

 جهان
 11/11 81 بله

 13/99 19 خیر

 تربزرگ( = 11/41) شدهمحاسبه2خی با توجه به نتایج مندرج در جدول، چون مقدار 
، باشدمی( = 4Df) 4و درجه آزادی  14/1( در آلفای =  19/1جدول ) 2خی از مقدار 

بنابراین تفاوت بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی 
گرافیکی نشان  صورتبهاین تفاوت را  1است. نمودار دارمعنیمحتوای آموزشی  ازنظرایران 

 .دهدمی
به مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مرکز یادگیری  1 نمودار در

 2خی  داریمعنیو آزمون  شدهپرداختهنیروی انسانی  ازنظردانشگاه عالمه طباطبایی تهران 
 .است آمدهدستبهنیز 

یری دانشگاه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مرکز یادگ داریمعنیسطح  .2جدول 
 نیروی انسانی ازنظر عالمه طباطبایی

 سطوح
 هایشاخص

 پاسخ آماری
 درجه آزادی داریمعنیسطح  2خی  درصد فراوانی فراوانی

 ایران
 = 11/8 99 411 بله

 
 
 

14/1 P 4 
 11 241 خیر

 جهان
 11/11 81 بله
 13/99 19 خیر
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 تربزرگ( α= 11/8) شدهمحاسبه2خی با توجه به نتایج مندرج در جدول، چون مقدار 
، باشدمی( = 4Df) 4و درجه آزادی  14/1( در آلفای α=  19/1جدول ) 2خی از مقدار 

بنابراین تفاوت بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی 
گرافیکی نشان  صورتبهاین تفاوت را  1نمودار است.  دارمعنینیروی انسانی  ازنظرایران 

 .دهدمی
: به مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مرکز یادگیری دانشگاه 8نموداردر 
نیز  2خی  داریمعنیو آزمون  شدهپرداختهمحیط فیزیکی  ازنظرمه طباطبایی تهران عال

 است. آمدهدستبه

یری دانشگاه عالمه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگ داریمعنیسطح  .3جدول 
 محیط فیزیکی ازنظر طباطبایی

 سطوح
 هایشاخص

 پاسخ آماری
 درجه آزادی داریمعنیسطح  2خی  درصد فراوانی فراوانی

 ایران
 91 18 بله

49.41 =α 
 

14/1 P< 4 
 11 442 خیر

 جهان
 81/11 411 بله

 49/99 19 خیر

 تربزرگ (α=51،51 )شدهمحاسبه2خی با توجه به نتایج مندرج در جدول، چون مقدار 
، باشدمی( = 4Df) 4و درجه آزادی  14/1( در آلفای =  19/1جدول )2خی از مقدار 

بنابراین تفاوت بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی 
گرافیکی نشان  صورتبهاین تفاوت را  8است. نمودار  دارمعنیمحیط فیزیکی  ازنظرایران 

 .دهدمی

مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی ایران  داریمعنیسطح  .4جدول 
 تشکیالت ازنظر

 سطوح
 آماری هایشاخص

 پاسخ
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

 درجه آزادی داریمعنیسطح  2خی 

 ایران
= 21/41 44 49 بله

α 
 
 
 

14/1 P< 4 
 83 411 خیر

 جهان
 41/11 11 بله

 89/91 19 خیر
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 تربزرگ( α=  21/41) شدهمحاسبه2خی با توجه به نتایج مندرج در جدول، چون مقدار 
، باشدمی( = 4Df) 4و درجه آزادی  14/1( در آلفای α=  19/1جدول )2خی از مقدار 

بنابراین تفاوت بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی 
گرافیکی نشان  صورتبهاین تفاوت را  3است. نمودار  دارمعنیتشکیالت  ازنظرایران 

 .دهدمی
به مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری  41نموداردر 

نیز  2خی  داریمعنیو آزمون  شدهپرداخته، مواد و تجهیزات هارسانهازنظردانشگاهی ایران 
 است. آمدهدستبه

مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی ایران  داریمعنیسطح  .5جدول 
 هارسانهازنظر

 سطوح
 هایشاخص

 پاسخ آماری
 درجه آزادی داریمعنیسطح  2خی  درصد فراوانی فراوانی

 ایران
 18 84 بله

11/8 =α 
 
 

11/1 P< 4 
 12 81 خیر

 جهان
 14/81 411 بله

 28/41 21 خیر

 ترکوچک( α= 11/8) شدهمحاسبه2خی با توجه به نتایج مندرج در جدول، چون مقدار 
، باشدمی( = 4Df) 4و درجه آزادی  14/1( در آلفای α=  19/1جدول )2خی از مقدار 

بنابراین تفاوت بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی 
 صورتبهاین تفاوت را  41. نمودارباشدمی دارمعنی، مواد و تجهیزات هارسانه ازنظرایران 

 .دهدمیگرافیکی نشان 
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تفاوت بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان و مراکز یادگیری  داری. سطح معنی11نمودار 
 دانشگاهی تهران

مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران، با توجه به سطح جهانی،  اندازیراه: برای 1 سؤال
. اغلب مراکز 4بخش این  در قرار گیرد؟ موردتوجهاست که باید  موردنیاز هاییمؤلفهچه 

یادگیری دانشگاهی موفق در سطح جهان در قالب مراکز تکمیلی )جبرانی: کمک و ارائه 
گذاردن  : به اشتراکسازیغنیمطالعاتی ویژه و  هایحوزهمنابع تکمیلی به یادگیرندگان در 

. اغلب مراکز یادگیری 2در کالس درس(. شدهارائهدروس  بر اساستجربیات غنی 
. اکثریت منابع انسانی متخصص 9باشند. دانشگاهی موفق در سطح جهان پژوهش محور می

 هایدورهاز  مجازی و پشتیبانی هایاندازیکالسراهدر مراکز دانشگاهی جهان، در بخش 
. اغلب مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان 1کنند. فعالیت می غیرحضوریآموزشی 

ها و عناوین دروس دانشگاهی سرفصل هادانشگاه. بیشتر 1 مجهز به کتابخانه دیجیتال هستند.
دهند )محتوای آموزشی کامل ارائه مدون و در چارچوب مشخص ارائه می صورتبهرا 

شده است و مراکز از دانشجویان در  اندازیراههای داده در این راستا پایگاهکنند(. نمی
. اغلب دانشجویان مراکز یادگیری 1 کند.های گردآوری اطالعات پشتیبانی میتقویت شیوه

 هایدانشگاهی در سطح جهان، در قالب کارپوشه )یادگیری، سنجش و مهارت( فعالیت
ارتباطی دانشجویان و اساتید  هایموارد کانالدر اغلب  .1 دهند.تحصیلی خود را ادامه می

. در طرح تشکیالتی اکثر مراکز یادگیری 8 در قالب شبکه و جامعه یادگیری مجازی است.
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آموزشی به دو  هایکارگاهتعریف شده است و هاییکارگروهدانشگاهی در سطح جهان، 
درسی پایگاه  هایرشته . برای اکثر3 شود.شکل ویدئو کنفرانس و حضوری تشکیل می

 هایحیطمهای شغلی تشکیل شده است و در موارد بیشتری کارآموزان به اطالعاتی از محیط
ین تفاوت حاصل از مقایسه ب هایافتهشوند. با توجه به شغلی بیرون از مرکز ارجاع داده می

 هایفهمؤلمراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان و ایران، تفاوتی که در هرکدام از 
مربوط به محتوای آموزشی، منابع انسانی، محیط فیزیکی، تشکیالت و رسانه و مواد و 

مراکز یادگیری  اندازیراهبرای  نیاز مورد هایمؤلفه عنوانبهآمد  به دستتجهیزات 
 شود.دانشگاهی در ایران شناخته می

 گیرینتیجهبحث و 
در شرایطی که فناوری اطالعات، آموزش را به یادگیری فعال و شخصی تبدیل کرده است، 

مورد تأکید  هآمدپیشرفع اساسی نیازهای  منزلۀبهفرایندی بودن و مبتنی بر حل مسأله بودن 
، مراکز سنتی مواد و منابع آموزشی نیز که پاسخ گوی نیازهای سنتی بودند به دهدمیقرار 

تا با برخورداری از امکانات جدید، این فناوری نوپا  اندشدهی جدید مبدل مراکز یادگیر
را در جهت اهداف شناختی و رفتاری بکار  موردنیاز، دانش زمانهمو مؤثر،  درخوربتواند 

و  مدارس(. بر این اساس مرکز یادگیری که در 4981به نقل از زنگی،  2112میلتن، ) برد
و که جز هادانشگاهو  هاسازمان، مدارس ی از ثروت ملی است.، بخششودمیدایر  هادانشگاه

 هاآنمواردی هستند که نیاز  ازجملهنیز  زنندمیرا رقم  هاملت یآیندهعناصری هستند که 
ه پژوهش حاضر با هدف مقایس ،خوردمیبه مراکز یادگیری بیشتر از موارد دیگر به چشم 

مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران در 
 ایسانهرمحتوای آموزشی، نیروی انسانی، محیط فیزیکی، تشکیالتی، تجهیزاتی، های مؤلفه

گاهی شبنابراین اگر مراکز یادگیری دان؛ این پژوهش هاییافتهانجام شده است. با توجه به 
لعه مراکز مطا هاییافتهنرم )هنجار( در نظر گرفته شود،  عنوانبهبررسی شده در سطح جهانی 

 محتوای آموزش، نیروی هایمؤلفهدهد که این مراکز در یادگیری دانشگاهی ایران نشان می
اشد. به بها، مواد و تجهیزات نسبتاً ضعیف میانسانی، تشکیالت، محیط فیزیکی و رسانه

تی بین مراکز یادگیری دانشگاهی ایران و مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی عبار
نتیجه گرفت که مراکز یادگیری دانشگاهی  توانمی بنابراین؛ تفاوت معناداری وجود دارد
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ند و نیازم باشندنمیذکر شده از وضعیت مطلوبی برخوردار  هایمؤلفهموجود در ایران در 
های مراکز لفهؤدر ارزشیابی هایی که از م. باشندمیز سوی مسئوالن امر توجه بیشتر به مراکز ا

ها، مواد و یادگیری دانشگاهی ) محیط فیزیکی، نیروی انسانی، سیستم تشکیالت، رسانه
تجهیزات، محتوا(، درسطح جهانی و ایران انجام پذیرفت، مشاهده کردیم که مراکز یادگیری 

های بکار رفته در یک مرکز یادگیری دانشگاهی لفهؤتمامی مدانشگاهی در سطح ایران، در 
که مراکز یادگیری دانشگاهی ما با توجه به در سطح جهانی، با ضعف روبرو بود. یعنی این

های موجود در مراکز یادگیری لفهؤتعاریف مراکز یادگیری دانشگاهی، و تمامی م
ق ر سطح جهانی دارد. حال باید طبدانشگاهی، فاصله زیادی با مراکز یادگیری دانشگاهی د

استانداردها پیش بسوی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی رفت، تا بتوانیم سطح 
باشد با این امر مهم به های یک نظام آموزشی یک کشور مییادگیری را که تمامی دغدغه

  .سرانجام رسانیم

 منابع
ری دانشگاهی در سطح جهانی و ارائه بررسی مراکز یادگی .(4939) .ابوالقاسمی، ابراهیم

ها. برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد اندازی آن در دانشگاهطرحی جامع جهت راه
 در رشته تکنولوژی آموزشی.

 بررسی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی. .(4988) .ازندریانی، حسین

ریزی، مدیریت و برنامه گامبهمراکز یادگیری ـ راهنمای گام(. 4989اسکات، آماندا. )
یه. . تهران: تزکنیاافضل محمدرضا، ترجمه ارزشیابی یک. مرکز مواد و منابع سازمانی

 (4331)انتشار به زبان اصلی،

. تهران: طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری(. 4981افضل نیا، محمدرضا. )
 )سمت(. هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

های جدید آموختن برای خودگستری. مجموعه مقاالت (. تجربه4981افضل نیا، محمدرضا. )
 دومین همایش فناوری آموزشی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

 . تهران: تکوک زرین.آشنایی با تشکیالت اداری(. 4984امینی، کاظم. )

تخصصی ایران. تهران: کتابخانه ملی  های(. استانداردهای کتابخانه4984تعاونی، شیرین. )
 جمهوری اسالمی ایران.
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مرکز فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،  .(4989) .داریوش، بابک
 دانشکده هنر و معماری.

 . تهران: ویرایش. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(. 4989دالور، علی. )
مراکز یادگیری نهضت سوادآموزی بر سوادآموزی (. نقش 4981زنگی، افشین. )

 81یادگیرندگان شهر تهران ازنظر مدیران، آموزشیاران و یادگیرندگان در سال تحصیلی 
و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه از این مراکز. برای دریافت مدرک کارشناسی  4981ـ 

 ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی. دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .شناسی آموختن یا روانشناسی تغییر رفتارنگاهی نو به روان(. 4981اکبر. )اری نژاد، علیشع
 2تهران: چاپخش. ج 

ی ثریا ضیایی، مجتب ترجمه. هامدیریت منابع انسانی در کتابخانه(. 4981کانتی، ماهاپاترا. )
 کفاشان. مشهد: انتشارات مرندیز.

ترجمه  .24یادگیری الکترونیکی در قرن (. 4981گریسون، دی. آر. وآندرسون، تری. )
سسه انتشاراتی علوم و فنون. ؤاسماعیل زارعی زوارکی وسعید صفایی موحد. تهران: م

 (.2119)انتشار به زبان اصلی،

 بررسی نیازهای کاربران مراکز یادگیری دانشگاه تبریز. .(4983) .نجفقلی نژاد
مواد، مرکز یادگیری محلی، توسعۀ پایدار. سازمان مدیریت و  .(4982) .اده، ناصرهاشم ز

 ریزی استان اصفهان، مدیریت آموزشی و پژوهشی برنامه
تهران:  های پژوهش(.شناخت روش علمی در علوم رفتاری )پایه(. 4981هومن، حیدرعلی. )
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