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اي براي آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران ریزي درسی منطقه طراحی نظام برنامه
1

Developing a Regional Curriculum Development Model for Islamic 
Republic of Iran’s Education System  

  18/09/90:  تاریخ پذیرش مقاله   ؛02/10/89:  تاریخ دریافت مقاله

خندقی مقصود امین
2

  

محمدعلی گودرزي
3

  

گیـري دربـاره    هدف اصـلی ایـن پـژوهش تصـمیم    :چکیده

ریـزي  هامکان ایجاد و گسترش تمرکززدایی در نظـام برنامـ  

درسی کشور و در نهایـت طراحـی الگـوي مناسـب بـراي      

حاضـر از چهـار    يمقاله. است ايریزي درسی منطقهبرنامه

نخسـت پیشـینه نظـري و    : بخش اساسی تشکیل شده است

درسی تشریح شده هاي برنامهپژوهشی تمرکززدایی در نظام

و در گام بعدي، پس از انجام مطالعات مورد نیـاز در منـابع   

اي در  درسـی منطقـه  لی و خارجی، الگوي نظـام برنامـه  داخ

بحـث  . مرحله طراحـی و معرفـی گردیـده اسـت     16قالب 

-بعدي، اعتباربخشی الگوي طراحی شده از منظـر صـاحب  

نظران دانشگاهی و کارشناسان وزارت آمـوزش و پـرورش   

هاي نمونه اجـزا و   باشد؛ که اکثریت قریب به اتفاق گروه می

لگـوي طراحـی شـده را مـورد تاییـد و      هاي مختلف ا لفهؤم

.اندتصدیق قرار داده و آن را مطلوب ارزیابی کرده

درســی، تمرکزگرایــی، تمرکززدایــی، برنامــه :هــاکلیــدواژه

   .گیري نیازسنجی، تمرکزگرایی مجدد، سطوح تصمیم

M. Aminkhandaghi (Ph.D)
M. A. Goudarzi (Ph.D)

Abstract: The main objective of this 
research was to decide on the 
possibility of launching and promoting 
decentralization in Iran’s curriculum 
development system and ultimately 
design an effective model for regional 
curriculum development. The paper 
consists of four main sections: 
reviewing related local and foreign 
literature on decentralization of 
curriculum development systems, 
designing a sixteen-step model for 
Iran's regional curriculum 
development, verification of the 
developed model by university 
specialists and experts and 
practitioners of the Education 
Ministry. At the last stage, nearly the 
entire group of experts verified the 
designed model’s various elements and 
details.
Keywords: Decentralization, 
Curriculum, Centralization, Needs 
Assessment, Decentralization, 
Decision-Making Levels.
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    مقدمه

درسی در مفهوم کلـی آن تـالش هدفمنـد در جهـت فـراهم آوردن      همت نظام برنامه يوجهه  

درسـی عنصـري   رو، برنامـه از ایـن . هاي الزم براي تحقق اهداف آموزش و پـرورش اسـت   زمینه

بکاسکیل( شود بنیادین در تعلیم و تربیت محسوب می
1

توانـد توسـط    درسی مـی  برنامه. )1991، 

رونی مانند مراکز، مؤسسات، مراجع مرکزي و ملی در سطح کشور و یـا عوامـل درونـی    عوامل بی

هـاي  بر این اساس، انـواع نظـام  . ها و مناطق آموزشی تهیه و تدوین شوددر سطح مدارس، استان

پیوستار تمرکز ـ عدم تمرکزریزي درسی در برنامه
2

  . باشند قابل بررسی می 

هاي جدي را در محافل علمی، سیاسـی و   حی هستند که بحثتمرکز و عدم تمرکز دو اصطال    

اجتماعی جوامع  -هاي سیاسیامروزه نتایج این مباحث توانسته است نظام. اند اقتصادي برانگیخته

»از باال به پایین«ریزي درسی  هاي برنامه در نظام. مختلف را تحت تاثیر قرار دهد
3
) تمرکز شدید( 

آموزان و مناطق مختلف آموزشی، در پـی طراحـی   معلمان، دانش موجود میانهايبه رغم تفاوت

 درسـی  برنامـه هاي در نظام). 1385شیرازي، (یکنواخت بـــراي آنهـــا هستند هاي درسی برنامه

شـود و ایـن    ها، جوامـع و مـدارس محلـی واگـذار مـی     گیري به دولت غیرمتمرکز قدرت تصمیم

بـه نظـر   . هاي کلی امتداد پیـدا کنـد   ی تا تدوین سیاستهاي درستواند از تهیه کتاب واگذاري می

ریزي درسی به طـور اخـص    در آموزش و پرورش به طور اعم و برنامهرسد که تمرکز زدایی می

دهند که طـی چنـد دهـۀ اخیـر در      ها نشان می بررسی. هاي گذشته یک روند جهانی باشد در دهه

نهادهـاي توسـعۀ   یان کشورهاي جهـان و مباحث سیاسی و اقتصادي، تمرکز زدایی آموزشی در م

لیونگ( المللی اشتغال ذهنی جدي بوده استبین
4

 ،2004( .  

درسی ایران، مانند سایر شئونات آموزش و پرورش از اموري است گیري در نظام برنامه تصمیم   

هـاي   که به شکل کامالً متمرکز است و به همین دلیل، تشـکیالت آمـوزش و پـرورش در اسـتان    

اي در این خصوص باشـد، نـدارد؛    دار بودن وظیفه اي که حاکی از عهده ترین نشانه کوچککشور 

ها، از جملـه آمـوزش   ها و سازمان اي وزارتخانه هاي توسعه اما نگاهی اجمالی و حداقلی به برنامه

بر اساس آنچه ذکر شـد، ایـن   . ساختارهاي آنها دارد در »راهبرد تمرکززدایی«نشان از و پرورش 

                                                
1. Skilbeck
2. Centralized - Decentralized Continuum
3. Up - to - Down
4. Leung
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 درسی برنامهبا توجه به وضعیت موجود نظام : ش درپی بررسی این پرسش اساسی است کهپژوه

هـایی   مناسب کدام اسـت و چـه ویژگـی   ) غیرمتمرکز(اي  ریزي درسی منطقه کشور، الگوي برنامه

دارد؟ و تا چه میزان این الگوي طراحی شده از منظر اساتید دانشگاهی و کارشناسـان آمـوزش و   

  باشد؟ ید میپرورش مورد تأی

بحث سطوح و مرجعیت تصمیم: درسیگیري در نظام برنامه مرجعیت قدرت و سطوح تصمیم

بـه  . بـوده اسـت  درسـی  برنامهنظران قلمرو مورد توجه اغلب صاحب درسی برنامهگیري در نظام 

ه در زمـر  گودلد. اندگیري شناسایی و ارائه نموده همین خاطر، آنان الگوهاي مختلفی براي تصمیم

درسـی،  گیـري در قلمـرو برنامـه    که با مطرح ساختن سطوح تصمیم استپردازانی نظریهنخستین 

آکادمیـک سـطح  شـش   وي. اسـت  هاي ایـن قلمـرو نمـوده    شناخت پیچیدگی هکمک شایانی ب
1
، 

یاجتماع
2

، رسمی
3
نهادي ،

4
آموزشی ،

5
یتجربو  

6
مطرح  درسیبرنامهگیري درباره  را براي تصمیم 

بـه   »اي نظـام آمـوزش مدرسـه   «بعدها این بحث در الگوي . )1381دي، مهرمحم( سازد مطرح می

اي و در قالب هفت سطح مطرح گردیـد؛ یعنـی سـطح اجرایـی     شکل بازسازي شده
7
نیـز بـه آن    

در الگـوي گودلـد و کالیـن بـر اسـاس درجـه دوري و       درسـی  برنامهگرچه سطوح . افزوده شد

نسـبت بـه   درسی برنامه هايکز اصلی تصمیمو تمر) آموز محوريدانش(آموزان نزدیکی به دانش

اخذ شده در هر سطح الزاماً بهتر یـا   هايتصمیماند، اما گیري منظم شدهمرجعیت و کانون تصمیم

درسی برنامهداراي اولویت بیشتر نسبت به سطوح دیگر نبوده، بلکه مبین گرایش و تمایل به نظام 

 هـاي تصـمیم هایی که خاستگاه، منبـع و منشـاء   ظامبراي مثال در ن. باشدمتمرکز و غیرمتمرکز می

تـوان آن را نظـامی   باشـد مـی  مـی ) آکادمیک، اجتماعی و رسمی(، سه سطح نخست درسی برنامه

آموزشـی،  (هایی که منبع و خاستگاه تصمیمات، سه سطح پایـانی الگـو   اما در نظام. متمرکز نامید

براي مثال آخـرین سـطح   . مرکز قلمداد نمودتوان آن را نظامی غیرمتاست، می) اجرایی و تجربی

دهـد  است و نشـان مـی   درسی برنامهآموزان از این مدل یعنی سطح تجربی، معرّف توقعات دانش

                                                
1.  Academic   
2.  Social
3 . Formal
4.  Institutional
5 . Instructional
6 . Experiential
7 . Operational
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دهنـد  نشـان مـی   درسـی  برنامـه سبت بـه  هاي مثبت یا منفی که نآموزان از طریق واکنشکه دانش

هـا،  حال اگر در نظامی، ایـن کـنش  . بخشندگیري اصلی این عرصه بوده و به آن تعین میتصمیم

هـاي درسـی قـرار    آموزان منبع و محور تولید و تـدوین برنامـه  توقعات، نیازها و انتظارات دانش

  .  بگیرد بی شک چنین نظامی، غیرمتمرکز است

در  کار، خاستگاه یا جایگاه و میـزان انعطـاف  راند اقشار دست :شاملنیز مدل سه بعدي  شورت   

. )1372؛ به نقل از مهرمحمـدي، 1982شورت، (سازدرا مطرح می درسی برنامهري گینظام تصمیم

هـاي درسـی و   ، شرکت کنندگان در تدوین برنامهدرسی برنامهاالت مربوط به خاستگاه ؤبه س وي

یکـی  (را دو گونـه  درسـی  برنامـه خاسـتگاه  . دهدپاسخ می درسی برنامهمیزان دخل و تصرف در 

عمومی
1

یک آموزشگاه خاص و دیگري مختص 
2

-برنامـه تـدوین  شرکت کنندگان در جریان و ) 

یکی استیالي متخصصان دانشگاهی( قشررا سه درسی 
3

و  ، دوم استیالي خبرگان آشنا به محـیط 

و باالخره مشارکت متوازن و هماهنگ ،ایطشر
4

این سؤال که برنامه طراحی شده بـه   به .داندمی) 

مقاوم در برابر معلم :سه نوع پاسخ ارائه می دهد ،ستدر اجرا چه میزان مستعد دخل و تصرف
5

 ،

معلم
5

ري فعالج، معلم به عنوان م
6 

ریز درسیمعلم به عنوان برنامهو 
7

این سه نـوع پاسـخ   طیف . 

   .باشد انعطاف نسبی و انعطاف مطلق می تاسیري از عدم انعطاف مطلق برنامه  پاسخ در حقیقت

سابار   
8
شـورت   مدل ارائه شده  »مدرسه محور درسیهبرنام« اي تحت عنوان  در مقاله )1994( 

هاي متفـاوتی در ارتبـاط بـا    به سؤال اول، پاسخ که طی آن ضمن حفظ پاسخرا ترمیم نسبی کرد 

اقشـار دسـت انـدرکار در جریـان      در ارتباط با سـؤال دوم، وي  .مطرح کرد سؤاالت دوم و سوم

والدین، مدیران مدارس و بازرسان  آموزان، ریزي درسی را شامل معلمان، متخصصان، دانشبرنامه

 در سه شکل هاي ممکن را میزان امکان دخل و تصرف، پاسخ سوال در رابطه با .داند آموزشی می

پذیرش
9

سازگاري ،
10

تجدیدنظرو  
11

  .نمایدتعریف می 

                                                
1.  Generic
2 . Site Specific
3 . Scholar Dominated    
4.  Balanced Coordinated Participation
5 . Teacher Proof
6 . Teacher as Active Implementor
7 . Teachers as Curriculum Developer
8 . Sabar
9 . Acceptance
10. Adaptation
11. Revision
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-برنامـه در ارتباط با عناصر درسی برنامههاي تصمیماتی که در نظام) 1994(به عقیده آیزنر        

توان از منظر دو شوند، متعدد و گوناگون هستند؛ لیکن، اینگونه تصمیمات را میگرفته می درسی

حـال از نظـر    –آینـده  : بنـدي کـرد  گیري، به دو دسته تقسیمعنصر اساسی، زمان و قلمرو تصمیم

  . خاص از نظر قلمرو –زمان و کلی 

  

ده هستند؛ ولـی تصـمیمات حـال    نگر تصمیماتی هستند که مربوط به زمان آینتصمیمات آینده   

  . نگر به زمان حال و اکنون توجه دارند

  

در حال حاضـر تصـمیماتی کـه    . گیري، تصمیمات کلی و خاص هستنداز حیث قلمرو تصمیم   

شود، تصمیمات کالن و عمومی و تصـمیماتی کـه در   در سطح وزارت براي کل کشور اتخاذ می

تلفیـق دو  . تصمیمات خاص و ویژه اطـالق هسـتند   شود،سطح مدرسه یا منطقه خاص گرفته می

  .نشان داد 1گیري مذکور را می توان در نمودار شماره عنصر تصمیم

  

  )1994برگرفته از آیزنر، (درسی هاي برنامه گیري زمان و قلمرو در نظام تلفیق دو عنصر تصمیم: 1نمودار 

  

است درسی برنامهگیري در هاي تصمیمیدگیآیزنر با ارائه این بحث، اساساً به دنبال تبیین پیچ    

اما با الهام از تصـویر  . گذاردو به بحث نظامهاي تصمیم گیري نمی پردازد و این بحث را ابتر می

  .داد نشان 2را طبق شکل درسی برنامهگیري در نظام  الگوي کلی تصمیم 4توان  آیزنر، می
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با الهام از  42-43: 1385گودرزي و امین خندقی، (درسی مهگیري در نظام برنا چهار الگوي کلی تصمیم: 2شکل 

  ).1994توضیحات آیزنر، 

رو، ایـن  از ایـن . شـوند  هاي خرد و کالن با توجه به زمان حال اتخاذ مـی  تصمیم 1در الگوي     

هاي خـرد  گیريدر این نظام کانون توجه تصمیم. است) عدم تمرکز مطلق(نظام کامالً غیرمتمرکز 

توضـیح  . عطوف به زمان حال، نیازهاي کنونی فراگیران و موقعیت و زمینه خاص اسـت و کالن م

هاي آنی و است نیازها، گرایش هاي عدم تمرکز مطلق، آنچه که تعیین کننده محضآنکه در نظام

-برنامه از پیش تعین شده آموز است؛ لذا اساساًفوري فراگیران است و خاستگاه تصمیمات دانش

، تصـمیمات  2در الگـوي  . پذیردو همه چیز با توجه به حال و اکنون صورت می اي وجود ندارد

رو، ایـن نظـام، نظـامی کـامالً     از ایـن . شـوند خرد و کالن بـا توجـه بـه زمـان آینـده اتخـاذ مـی       
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به این معنا کـه تصـمیمات اتخـاذ شـده بـراي مـدت طـوالنی و در        . است) تمرکز مطلق(متمرکز

در . عمـال و پیگیـري اسـت   هاي آموزشی گونـاگون قابـل ا  و محیطها ها، شرایط و مکانموقعیت

بدیهی اسـت  . ، تصمیمات خرد متوجه آینده و تصمیمات کالن متوجه زمان حال هستند3الگوي 

در . معناسـت تواند وجود داشته باشد و تصور چنین نظامی غیر منطقی و بـی چنین نظامی نمیکه

هاي اد مرکزي تعیین کننده فلسفه تربیت و جهت گیري، نه4گیري نهایت، در الگو و نظام تصمیم

بـه  . چنین نظامی، نیمه متمرکز اسـت . شودکالن بوده و بقیه تصمیمات به سطوح خرد واگذار می

ها تصـمیمات کـالن بـراي دوره طـوالنی مـدت قابلیـت اسـتفاده و        بیانی دیگر، در این نوع نظام

هـاي  توانـد بنابـه مقتضـیات، شـرایط و موقعیـت     هاي خـرد مـی  گیريبکارگیري دارد؛ اما تصمیم

البته الزم به ذکر است که اشکال مطرح شده صور کلی اسـت و  . آموزشی مختلف تغییر پیدا کند

هـاي متمرکـز و   هاي عدم تمرکز مطلق و تمرکز مطلق اشکال گوناگونی از نظامتوان میان نظاممی

  . غیرمتمرکز را متصور شد

  پیشینه تحقیقمروري بر 

ریـزي آموزشـی متمرکـز و     هـاي برنامـه   بررسی سیستم«در تحقیقی با عنوان ) 1370(قهرمانی     

) 1: به نتایج زیر دست یافت »اي کشور متمرکز از دیدگاه مدیران مدارس آموزش فنی و حرفهغیر

ریزي و مدیریت امور بنیادي و ساختاري نظام آموزشی به صورت متمرکز داراي هماهنگی  برنامه

ریـزي و مـدیریت   تمرکز در برنامه) 2باشد، لوبیت بیشتري نسبت به سیستم غیر متمرکز میو مط

امور اجرایی نظام آموزش فنی و حرفـه اي در مقایسـه بـا سیسـتم غیرمتمرکـز موجـب بررسـی        

هـاي  تمرکز در تعیین و تصویب قوانین مربوط به جـذب و هزینـه  ) 3شود، مشکالت بیشتري می

در نظـام  ) 4گـردد،  متمرکز آموزشی موجب افت کارآیی نظـام مـی  یستم غیرمالی در مقایسه با س

آموزشی متمرکز، بین نظام آموزش فنی و حرفه اي و محیط اجتماعی و اقتصادي آن تعامل مثبت 

در سیستم آموزشی متمرکز، انگیزش، خالقیت و نوآوري کارکنـان  ) 5گردد، و سازنده برقرار نمی

م آموزشی متمرکز در مقایسه با غیر متمرکز، فرایند ارزشیابی به طـور  در سیست) 6یابد، کاهش می

بین سطح تحصیالت مـدیران و میـزان گـرایش    ) 7پذیرد و در نهایت، کامل و مؤثر صورت نمی

  .آنان به برقراري سیستم آموزشی غیر متمرکز همبستگی مثبت وجود دارد
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مطالعه تطبیقی آموزش و «تحت عنوان بندي نهایی پژوهش خود  در جمع) 1373(سرکارآرانی    

به این نتیجه رسیده است کـه در نظـام آمـوزش و پـرورش ژاپـن، ثبـات        »پرورش ژاپن و ایران

هاي کلـی و برعهـده گـرفتن نقـش نظـارت و      ها و سیاستمدیریت، عدم تمرکز، ثبات در برنامه

اثر بخشـی قابـل    هماهنگی و سیاستگذاري وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت آن را از

قبولی برخوردار ساخته است؛ در حالی که در نظام آموزش و پرورش ایران، سازمان و مـدیریت  

هاي اجرایی نظام آموزش و پرورش ها و خط مشیها، سیاستکلیه برنامه. به شکل متمرکز است

گـردد  غ میدر وزارتخانه تهیه و تصویب، و براي اجرا به کلیه واحدهاي استانی و شهرستانی ابال

اي را هاي گوناگون و متناسب با شـرایط منطقـه  گیري در زمینهو این واحدها عمالً اختیار تصمیم

ها و عدم برقراري تناسب الزم میان اختیار و مسئولیت در سطوح فقدان ثبات در مدیریت. ندارند

اثـر بخشـی   گوناگون سازمان آموزش و پرورش، دیوان ساالري پیچیده و تمرکـز اداري شـدید،   

  . هاي بسیار مواجه ساخته استنظام آموزش و پرورش در ایران را با دشواري

ویژگی هاي مدرسـه محـوري از دیـدگاه مـدیران     «در پژوهشی تحت عنوان ) 1379(زاده  تقی   

شـرایط مدرسـه محـوري از لحـاظ     : نتایج کلی ذیل را بدست آورده اسـت  »دبیرستان هاي تهران

رکت پذیري بر نظام آموزشی ما وجود دارد؛ ولی از لحاظ تمرکز زدایـی،  اعطاي اختیارات و مشا

  .باشدهاي مکمل مدرسه محوري، شرایط مناسب فراهم نمیپذیري و سایر ویژگیانعطاف

هاي نظري و بررسی نظرات معلمـان و مـدیران در تحقیـق خـود     با توجه به یافته) 1379(ایزدي 

ریزي درسی در ایران، الگوي نیمه متمرکز اسـت کـه در   مهکند که الگوي مطلوب برناپیشنهاد می

در درسـی  برنامـه گیري در مورد هاي مربوط به ابعاد کالن به صورت متمرکز و تصمیمآن تصمیم

اي معلمـان در ایـران در   هـاي حرفـه  ابعاد خرد، به سطوح دیگر واگـذار شـود و اینکـه، قابلیـت    

-درسی این الگوي نیمه متمرکز نیست و آموزش ریزيوضعیت کنونی پاسخگوي نیازهاي برنامه

هـاي  به عبارت دیگر، قبل از اجراي الگوي نیمه متمرکـز بایـد آمـوزش   . طلبدهاي خاصی را می

  .سازي این الگو پدید آیداي الزم در آنان براي پیادهالزم به معلمان داده شود تا قابلیت حرفه

سنجی و راهکارهـایی بـراي غیرمتمرکـز     امکان«تحقیقی با عنوان ) 1381(یارمحمدیان و دیگران 

در پاسخ به این سئوال که تفویض چه اختیاراتی به ادارات کــل، منـاطق و   »کردن نظام آموزشی

هـاي  جامعه آماري اسـتادان دانشـکده  . اندنواحی آموزشی یا مدارس امکان پذیر است، انجام داده

-اکثر پاسخ دهندگان مسـئولیت تصـمیم  . بود علوم تربیتی، علوم اداري و مدیریت استان اصفهان
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و آموزشی را متوجه وزارتخانه، امور پرورشی را متوجه مدرسـه   درسی برنامهگیري درباره مسائل 

و ناحیه آموزشی، امور اداري مدرسه، ناحیه و ادارات کل را متوجه وزارتخانه و مسائل مرتبط در 

  .اندکل استان و وزارت آموزش و پرورش دانسته ریزي را متوجه ادارات زمینه تحقیقات و برنامه

سـنجی مشـارکت معلمـان در فرآینـد      امکـان «در پژوهشی بـا عنـوان   ) 1383(فتحی واجارگاه    

تحقیـق پیمایشـی، امکـان    با استفاده از روش »ریزي درسی در نظام آموزش و پرورش ایران برنامه

و تبعـات آن را از منظـر معلمـان مـورد      ریزي درسی ایـران  و نتـایج   مشارکت معلمان در برنامه

توانند در قلمروهـاي متفـاوت   نتایج کلی حاکی از آن است که معلمان می. بررسی قرار داده است

مصـوب،   درسـی  برنامـه بـراي اصـالح    هاییمشارکت داشته باشند که مهمترین آنها ارائه پیشنهاد

هـاي درسـی   درسـه و طراحـی برنامـه   ابالغ شده با شرایط منطقـه و م  درسی برنامهسازگار کردن 

هـاي مشـارکت   دهد که فراهم نمودن زمینههاي پژوهش نشان میهمچنین یافته. باشدمناسب می

معلمان در سطح مدرسه و یا چند مدرسه همجوار بیشتر مورد حمایت قرار گرفته اسـت و ادعـا   

دارس و معلمـان و  شده است که تدارك امکانات و منابع مالی، تفویض اختیـارات بیشـتر بـه مـ    

.است درسی برنامهسازي از مهمترین عوامل موثر بر افزایش مشارکت معلمان در فرهنگ

، درسـی  برنامهاي با رد تفکر دوالیستی در حوزه تعلیم و تربیت و در مقاله) 1386(مهرمحمدي    

ـ  بـه . کننـد این انگاره را در بحث تمرکز و عدم تمرکز نیز ناکار آمد معرفـی مـی   دیگـر، در   ارتعب

الگوي پیشنهادي، نگاه قطبی یعنی همان حمایت یا انکار مطلق از تمرکز یا عدم تمرکز موضـعی  

گیـري  از این منظر با طرح سطوح و ابعادآزاد سـازي تصـمیم  . زا و مردود اعالم شده استآسیب

آزاد ) 2آزاد سازي نامحسـوس و یـا در حـد صـفر،     ) 1: در شش قالب(هاي درسی درباره برنامه

، درسـی   برنامهآزاد سازي انتخاب از میان راهنماهاي ) 3درسی، سازي تولید منابع یادگیري کتاب

به معناي متعارف،  درسی برنامهآزاد سازي کل ) 5، درسی  برنامهآزاد سازي بخشی از راهنماي ) 4

هـا و  تالش شده است تا زمینه مشارکت بخـش ) آزاد سازي بخشی از ساعات هفتگی مدارس) 6

مدل پیشنهادي با نظر به شش اصل اساسی . نهادهاي مختلف در این زمینه به تصویر کشیده شود

ریزي درسی، رد نگاه قطبی به تمرکز زدایـی، شناسـایی    نظیر؛ ضرورت تمرکززدایی از نظام برنامه

هاي گوناگون در مناطق مختلف کشور، تغییر در ها و ظرفیتسطوح آزادسازي، شناخت وضعیت

ها و شرایط، امکان پذیر داشتن ورود همـه سـطوح آزاد سـازي بـه صـورت همزمـان در       رفیتظ

تـوان  کند که میریزي درسی حمایت می ، از طرحی در مدیریت برنامهدرسی برنامهمدیریت نظام 
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هـا و منـاطق مختلـف     کنـد کـه در اسـتان   این مدل ادعا می. اي یا آشوبناك نامید آن را مدل هسته

گانه آزادسازي به تناسب شـرایط و ویژگـی    ان بالقوه رها سازي در همه سطوح ششتوکشور می

مـدیریت همزمـان و   (اي یـا آشـوبناك    رسد الگوي هستهبطور کلی، بنظر می. توان تجربه کردمی

کمتر به واقعیات و پیچیدگی عینی و موجود نظـام آمـوزش و پـرورش    ) درسی برنامهمدرج نظام 

 درسـی  برنامـه توان آن را در زمره الگوهاي رمانتیک و رویایی این منظر، میاز . توجه داشته است

- برنامـه نظام آمـوزش و پـرورش و   (زمینه  درسی برنامهقلمداد نمود که قرابت اندکی با واقعیات 

را  درسـی  برنامـه توان کل تصـمیمات  براي مثال با فرض وجود شرایط، آیا می. دارد) ایران درسی

اجتماعی چنـین سـاختاري را    –ها و مناطق آزادسازي نمود؟ آیا نظام کالن سیاسی در همه استان

رسـد اعمـال چنـین    رو، بنظـر مـی  از ایـن . داند؟ و سواالت متعددي از این قبیـل جائز و وارد می

  . با توجه به ساختار موجود بسیار دشوار است درسی برنامهتغییرات در نظام 

بررسی عوامل سیاسی ـ مـدیریتی مـرتبط بـا     «به ) 1986(یت در بخش تحقیقات خارجی، اسم   

هاي وي نشـان   تحلیل. پرداخته است »تمرکززدایی و تمرکزگرایی مجدد در بوروکراسی آموزشی

داد که راهبرد مدیریتی، تغییر میان تمرکززدایی و تمرکزگرایی مجدد نبـوده، بلکـه عمـالً توسـعه     

مدیریتی خاصی نظیر فراساختار سیاسی، مهاجرت  مدیریت مرکزي بوده است و عوامل سیاسی ـ 

.اند هاي سیاسی در ظهور این وضعیت نقش اساسی داشته روستائیان و تنش

لوندونو پولو   
1

 »تمرکززدایـی در آمـوزش و پـرورش کلمبیـا    «در پژوهشی به بررسـی  ) 1996( 

دگان محلـی در  کننـ  هدف این پژوهش بررسی فرایند تمرکززدایی از نظر مشارکت. پرداخته است

چه ) 1 :براي انجام این منظور سه سئوال پژوهشی مطرح گردید. پنج شهرداري کلمبیا بوده است

تمرکـز زدایـی بـا چـه     ) 2تغییراتی در نتیجه تمرکززدایی در نظام آموزشی کلمبیا رخ داده است؟ 

کززادیـی  هاي آموزشی محلـی چـه تجـاربی از تمر    اعضاي نظام) 3فرایندي اتفاق افتاده است؟ و 

. باشـد  هاي پژوهش نشان داد که زمان، متغیر بسیار مهمی در ارزیابی تمرکززدایی می دارند؟ یافته

هاي اولیه این فراینـد  هاي آموزشی در مقاطع و زمانبه عبارت دیگر، اگرچه تمرکززدایی در نظام

اربی کـه کسـب   هاي آموزشـی از طریـق تجـ   نماید؛ اما با پیشرفت زمان، نظاممبهم و غیرمؤثر می

هـاي وي دربـاره فراینـد تمرکززدایـی قابـل       بزعم این پژوهشگر، یافته. شوند تر میکنند، پخته می

                                                
1 . Londono Polo
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سازد کـه ممکـن اسـت     انداز محلی فراهم می چشم  هایی را درباره تعمیم نیست؛ بلکه صرفاً بینش

  .به بازتعریف ناکامی یا موفقیت آن کمک کنند

ونگ   
1

. کنگ پرداخته استژاپن و هنگدرسی برنامهتمرکززدایی در  به بررسی تطبیقی) 2004( 

کنگ حـاکی از آن اسـت کـه    درسی ژاپن و هنگ روندهاي تمرکززدایی در اصالحات اخیر برنامه

ها از طریق تفویض اختیار  هاي اساسی خاص و کیفیتدغدغه سیاسی جدي براي ارتقاي مهارت

البته اعمال و فرایندهاي اتخـاذي در ایجـاد   . دارداز سوي مدارس وجود درسی برنامهبراي کنترل 

این کار در ژاپـن از  . ریزي درسی در دو کشور متفاوت بوده است تغییرات تمرکززدایی در برنامه

هـاي بلندمـدت بـا مداخلـه کـم و      طریق ترکیبی از ارزیابی مستقیم در مراحـل اولیـه و سیاسـت   

در . پـذیرد  ریزي درسی صـورت مـی  رنامهمشروعیت بخشیدن به استقالل مدارس در تصمیمات ب

ریزي درسـی  کنگ که به طور سنتی کمتر تمرکزگرا است و این رویکرد در برنامهحالیکه در هنگ

تر در تشویق و ترغیـب مـدارس بـه منظـور ایجـاد       کمتر مؤثر است و از راهبردهاي غیر مستقیم

هاي درسی مدارس  تولید برنامه هایشان در طراحی و استقالل کامل در اتخاذ رویکردها و اولویت

  .شود استفاده می

زایرا( پژوهشی دیگر   
2

. هاي تمرکززدایی در ونزوئال پرداخته است به ارزشیابی سیاست )2005، 

هاي تمرکززدایی و فراینـد دمکراتیـزه کـردن ونـزوئال      این پژوهش به بررسی رابطه میان سیاست

نتایج پـژوهش نشـان   . باشد حلی و عملکرد آن میفاکتورهاي انتقادي توسعه دولت م. توجه دارد

دهد که شواهد کافی در حمایت از این فرضیه که تمرکززدایی به توسعه نظـام دموکراسـی در    می

  .کشور کمک کرده باشد، وجود ندارد

ایـن پـژوهش   . است "در بستر تمرکززداییدرسی برنامههاي اصالحات چالش"پژوهش دیگر    

ملی جدیـد انجـام داده اسـت،    درسی برنامهتولید   دولت اندونزي در زمینه به بررسی اقداماتی که

هایی اسـت کـه معلمـان مـدارس ابتـدایی در اجـراي        هدف این پژوهش بررسی شیوه. پردازدمی

درسی، مواد یادگیري و ارزشیابی صالحیت مدار به ویژه در مباحثی نظیر تنوع برنامهدرسی برنامه

مـدار چیسـت؛ امـا در    صـالحیت درسـی  برنامـه داننـد   اد کـه معلمـان مـی   ها نشـان د  یافته. دارند

رو، تمایل دارند تـا  باشد؛ از ایندرسی عملی نمی هاي واقعی کالس درس این نوع برنامه موقعیت

                                                
1 . Wong
2 . Zaira
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ایـن مطالعـه   . اسـت   هاي درسی پیشین برگردند؛ زیرا در این صـورت تـدریس راحـت    به برنامه

. دهـد  ــ نظـري بـا زوایـاي عملـی و واقعـی را نشـان مـی         همچنین شکاف میان زوایاي مفهومی

نیـاز بـه   : هاي ضمنی این مطالعه براي اجـراي سیاسـت در بسـتر تمرکززدایـی عبارتنـد از      داللت

  .)2005یوتومو، (ش معلمان و نیز بهبود کیفی معلمان آموز

  اي ریزي درسی منطقه الگوي برنامه

  :اي ریزي درسی منطقه مفروضات اساسی الگوي برنامه

 کشـورمان، درسـی  برنامهبراي تمرکززدایی، با توجه به تجربیات جهانی و وضعیت موجود نظام   

  :باید اصول پنجگانه ذیل مدنظر قرار گیرد

ریزي زدایی در برنامه آگاهی از نیازهاي جامعه و تامین آنها، بنیاد و اساس منطقی براي تمرکز

کـه تمرکززدایـی بایـد بـه      معتقـدیم . هاي موجوددرسی است؛ نه صرفاً پیروي از روندها و الگو

رو، یکـی از بنیادهـاي اساسـی    از این. انجام گیرد) احتمالی(منظور پاسخگویی به نیازهاي مغفول 

براي آگاهی از نیازسنجی چند سـطحی  (براي تمرکززدایی، نیازسنجی چند سطحی و جامع است 

  ).287-316: 1381مهرمحمدي، . ك. ن

قطعـاً بایـد یـک حرکـت     درسـی  برنامـه کز بـه سـوي نظـام غیرمتمرکـز     حرکت از نظام متمر

شـود بـه طـور     در مقابل این دیدگاه، برخی زمانی که دیدگاه جدیدي مطرح می. تدریجــی باشد

ریزي درسـی مدرسـه   به عنوان مثال، در بحث برنامه. پردازندقاطع و همه جانبه به دفاع از آن می

جه به خاستگاه و بسترهاي ضروري این بحـث، مشـتاقانه از آن   محور، برخی از افـــراد بدون تو

ریزي درسی غیرمتمرکز ولی پیش فرض ما طراحی و استقرار تدریجی نظام برنامه. کننددفــاع می

-تمرکـز با فراهم نمودن الزامات آن است و هر گونه شتابزدگی به منظور رسیدن به سطوح پایانی 

  . نمائیم زدایی را رد می

گردد، نظـام طراحـی    پیشنهاد می 5با عنایت به مفروضه هاي فوق و مفروضه : بودن آزمایشی

کشورمان پس از ظرفیت سنجی در ابعاد مختلف اقتصـادي، سیاسـی،   درسی برنامهشده در حوزه 

فرهنگی و نیروي انسانی باید در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شود تـا پـس از ارزشـیابی    

هاي دیگر و هـم   هم نسبت به گسترش جغرافیایی آن در استان  از سیستم،مستمر از نتایج حاصل 
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در غیـر ایـن صـورت،    . گیـري شـود   گیري و یا محدود ساختن آن تصمیم نسبت به قلمرو تصمیم

  . زا باشد تواند کاري بیهوده و آسیباجراي همگانی آن می

د که روابط میان اجـزاي  باشعملی شدن الگوي غیر متمرکز زمانی امکان پذیر می: عملی بودن

و نظام آموزش و پرورش کشور، خصوصاً سند ملی آموزش و پرورش با سـایر  درسی برنامهنظام 

هـاي متعـدد   هایی که با آنها در تعامل است کامالً تعریف شده و هماهنگ باشند و این نظـام نظام

ـر ایـن صـــورت   گیري، نقش تسهیل کنندگی و حمایتی خـود را ایفـا نماینـــد؛ در غیــ     تصمیم

  .کندتعارض و تشتت میان آنها امکان عملی شدن آن را ضعیف می

به عبارت دیگر، برتري هـر  . تمرکززدایی و تمرکزگرایی هیچ برتري ذاتی نسبت به هم ندارند

در چنـد دهـۀ   . کدام از این دو مبتنی بر شرایط و موقعیت خاص اجراي ایـن دو رویکـرد اسـت   

مطـرح گردیـد و    تمرکز زداییدي، اجتماعی و سیاسی جدید، بحث گذشته با ظهور فضاي اقتصا

 زدایـی تمرکـز به این ترتیب . شد که سیستم تمرکزگرا توان پاسخگویی به مسائل را ندارد گفته می

هـا و مطالعـات حکایـت از معایـب،     تبدیل به یک روند جهانی گردید؛ اما امروزه نتـایج بررسـی  

دارد و موج جدیـدي ار بازگشـت بـه تمرکزگرایـی      تمرکزهاي غیرمها و شکست نظام محدودیت

مجدد
1

هـاي  دالیـل شکسـت نظـام   . بوجـود آمـده اسـت    درسـی  برنامـه هاي آموزشـی و  ظامدر ن 

ناهمخوانی بنیادهاي فرهنگـی،  ) 1: بندي نمودتوان در سه دسته تقسیمرا بطورکلی می تمرکزغیرم

متمرکز نظیر رویکردهاي تقلیدي و یستم غیرسی کشورها با سرهاي برنامه دفلسفی و سیاسی نظام

گرایانه به تمرکززدایی، تحمیل یا ترغیب کشورها توسط سازمانهاي بین المللی بانفوذ مثـل  اقتباس

مشکالت اجرایی، نظیر کمبود نیروي انسانی متخصـص  ) 2بانک جهانی با رویکرد نئولیبرالیستی، 

جهانی جدید همچون جهـانی شـدن  تغییر و تحوالت ) 3و نبود منابع مالی کافی و 
2

و در نتیجـه   

در ادامه به تبیین بیشـتر تمرکزگرایـی مجـدد و دالیـل     . ملیدرسی برنامهروي آوردن کشورها به 

  . روي آوردن به آن خواهیم پرداخت

هـاي درسـی در    و برنامه آموزش و پرورشدر  تمرکز زداییهاي انجام گرفته در زمینۀ  بررسی    

در  تمرکز زدایی، ژاپن، مغولستان، فیلیپین، کره و مالزي حاکی از آن است که کشورهاي اندونزي

، فقـدان سـرمایه و   )مدیران و معلمـان (این کشورها با مشکالتی نظیر فقدان کارکنان باصالحیت 

                                                
1 . Recentralization
2 . Globalization
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هـا روبـرو شـده    پشتوانه،  مقاومت از ناحیۀ معلمان و محدودیت در امتحانـات ورودي دانشـگاه  

وینتاین(است
1

در بررسی دیگر در کشورهاي انگلستان و نیوزلند، دالیل اساسی زیـر را  ). 2002، 

کاهش بودجـه بـر اثـر    : به عنوان تغییر الگوي کنترل از غیرمتمرکز به الگوي متمرکز ذکر کرده اند

کفایتی مراجع آموزشی محلی در ادارة سیستم که منجر به ناکارآمدي مـدارس   فشارهاي مالی، بی

-ها و مدارس محلـی از سیاسـت  آموزان شده است و رویگردانی قدرتنشو عملکرد ضعیف دا

هاي  غالباً دلیل اخیر، باعث توجه فزاینده به استانداردسازي و هماهنگ شدن با سیاست. هاي ملی

گزیل( عمومی و ملی شده است
2
و رم 

3
هـاي   طی چند دهۀ گذشـته در چـین سیاسـت    .)1988، 

هـا بـوده اسـت؛ امـا امـروزه      و دادن اختیارات به استان یتمرکز زدایآموزشی و عمومی به سوي 

هـاو کینـز  (ی چین رجعت دوبـاره بـه تمرکزگرایـی اسـت    آموزشهاي رهبران  سیاست
4

 ،2000( .

سارکر
5
معتقد است که در اوایل  »شواهدي از بنگالدش: تمرکززداییسراب «اي با عنوان  در مقاله 

تواند براي توسعه و گسترش کشـورها در   که می ، تنها راهی استتمرکز زداییاین بحث بود که 

هاي پژوهشی مطابقتی  اما یافته. هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مفید فایده باشد زمینه

این قضیه در مورد بنگالدش هم صادق است؛ یعنی این کشـور  . ندارد تمرکز زدایی يها با نظریه

تـرین دلیـل ایـن عـدم موفقیـت در کشـور       دهوي عمـ . موفق نبوده اسـت  زدایی تمرکزدر بافت 

سـارکر،  ( کنـد  بنگالدش را، دخالت دول استعمارگر در فرهنگ و تاریخ کشور بنگالدش ذکر مـی 

2003. (  

 پس از جنگ جهانی دوم توسط استعمارگران آمریکایی و به  تمرکز زداییدر ژاپن اصالحات

موتـا «که اما همچنان. توصیۀ آنان صورت گرفت
6

دارد چـون ایـن اصـالحات نـه بـا       اظهـار مـی   »

نوآوري دولت ژاپن، بلکه در مقابل سنت مدیریتی و سازمانی متمرکز ژاپن قرار داشت؛ سیسـتمی  

-که توسط نیروهاي اشغالگر آمریکایی وضع شده بود به دالیل گوناگون شکست خورد و از ایـن 

هاي درسی ملی،  رنامههمچنین ب. رو، تمرکزگرایی مجدد به طور جدي از طریق ادارات شروع شد

. )2000موتـا،  (شد، طراحی گردید  به عنوان استانداردي که باید در سراسر کشور از آن پیروي می

                                                
1. Vientian
2. Gaziel
3. Romm
4. Hawkins
5. Sarker
6. Muta
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کننـد، مـدل    هاي عمومی از اینکه مدارس نیاز کشـور را بـرآورده نمـی    در استرالیا به دلیل نگرانی

ملی است که در تمـام  پیامد این مدل، یک سیستم . رجعت به سیستم متمرکز مطرح گردیده است

در حقیقت هدف این مدل بازسـازي  . شود سطوح به شدت نظارت و به طرز وسیعی حمایت می

تمرکـز  کنـگ  قبالً در هنگ. اند هاي اخیر دگرگون شده است که در دهه) غیرمتمرکز(ساختارهایی 

محورداشت؛ اما با تأسیس مدیریت مدرسهوجود  زدایی
1 

ایـی در  به عکس نام آن، نوعی تمرکزگر

نوعی متمرکزسـازي   تمرکز زداییدر واقع این حرکت تحت نام . حاکم گشت آموزش و پرورش

دهد کـه بسـیاري    هاي انجام گرفته در پنج کشور آسیاي شرقی نشان می بررسی. مجدد قدرت بود

پیشـنهاد   ریزي درسیبرنامهو  آموزش و پرورشدر  تمرکز زداییاز عامالن کلیدي که اصالحات 

اند و واضـح اسـت کـه ایـن پیشـنهادها       اند، آموزش عالی خود را در آمریکا فراگرفته کرده و ارائه

با این حـال عامـۀ مـردم هنـوز عمیقـاً تحـت تـأثیر فرهنـگ سـنتی          . ریشه در فرهنگ غرب دارد

انـد، امـا ایـن     اگر چه هنوز به سیستم متمرکز سنتی راضی نشده. قرار دارند) بخصوص در چین(

را با فرهنگ خود که در آن بر نظم و هماهنگی ) بخصوص در شکل افراطی آن( تمرکززدایینوع 

لیونگ( دانند شود، ناسازگار می تأکید می
2

 ،2004.(   

   هـاي مهمـی نظیـر جهـانی شـدن و پدیـد آمـدن         عالوه بر دالیل ذکر شده، بـا ظهـور پدیـده

ملـی  درسـی  برنامـه هاي جدي فرهنگی، سیاسی بحث  تعارض
3

انگلسـتان،   در کشـورهایی نظیـر   

باشد و در کشورهاي مختلف جهـان   نیوزلند، آمریکا و شیلی و سایر کشورها، به شدت مطرح می

هـاي درسـی صـورت     و برنامه آموزش و پرورشرجعت به تمرکزگرایی مجدد در کنترل و ادارة 

آستیز( گرفته است
4

، وایزمن
5
و باکر 

6
  .)2002؛ 

  : مراحل الگو

  .پردازیمشده است که در ادامه به معرفی و تبیین هر مرحله می مرحله تشکیل 16این الگو از    

                                                
1. School – Based Management
2. Leung
3. National Curriculum
4. Astiz
5. Wiseman
6. Baker
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درسـی  برنامـه گیري در نظـام   تصمیم: ریزي درسی کشور شناسایی وضعیت موجود نظام برنامه

-ایران مانند سایر شئونات آموزش و پرورش از اموري است که به شکل کامالً متمرکز اداره مـی 

ژوهش و برنامه ریزي آموزشی مسئولیت کلیه امور مربوط بر طبق قوانین موجود، سازمان پ. شود

هاي درسی به طور کلی، تولید و اعتباربخشی برنامه.ریزي درسی کشور را بر عهده داردبه برنامه

ریـزي  برنامـه . گیرددر تمامی مراحل شکل کامالً متمرکز داشته و در یک مرکز خاص صورت می

ریزي کامالً از نوع ژنــریک و عمومی و یا جایگاه برنامه درسی در ایران از حیث خاستگاه برنامه

اي از سـطوح اول تـا سـوم    بیشـتر آمیـزه  ) در مدل گودلد و کالیـن (گیري از بعد سطوح تصمیم

هـاي درسـی بـه صـورت کـامالً از پـیش       رو، برنامـه از این. است) آکادمیک، اجتماعی و رسمی(

هـر گونـه دخـل و تصـرف را از معلـم و       تعریف شده و به شکل کتاب درسی است کـه امکـان  

  ).109 – 111: 1372مهرمحمدي، (کند آموز سلب میدانش

اتخاذ و : درسیسنجی و شناسایی بسترهاي مورد نیاز براي تمرکز زدایی در نظام برنامه امکان

رو، بسترسـازي الزم و  از این. غیر متمرکز منوط به الزامات خاصی استدرسی برنامهاجراي نظام 

ریزي درسی کانون و محور اساسی مباحث تمرکز زدایی در برنامه ناسایی الزامات تمرکززدایی، ش

-هاي انجام شده و مطالعات صاحبنظران شرایط ضروري چندگانـه تجارب عملی، پژوهش. است

فلورستول( سازندریزي درسی مطرح میاي را براي تمرکز زدایی موثر در  نظام برنامه
1
و کوپر 

2
 ،

استو ؛ 1997
3

، حاجبا
4
و هیوم 

5
بستر یـا امکـان سـنجی سیاسـی، قـانونی،      : که عبارتند از. )2003،

  .سنجی نیروي انسانیاقتصادي، فرهنگی و آموزشی و امکان

-از جمله شرایط الزم براي به اجـرا در آوردن اصـالحات تمرکـز   : سنجی سیاسی بستر یا امکان

-المللی نشـان مـی  تجارب بین. سیاسی شودزدایی آن است که از تحوالت پیشنهاد شده حمایت 

. باشـد دهد که موفقیت در تمرکز زدایی تا حد زیادي مستلزم وجود ظرفیت سیاسی در کشور می

زمانی که ساختارهاي مدنی و سیاسی از تمرکز زدایی حمایت کنند، فرصت براي تحقق این نظام 

                                                
1. Florstol
2. Cooper
3. Assetto
4. Hajba
5. Mumme
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اجتمـاعی   -هـاي خـاص سیاسـی    گیري و اعمـال نفوذ گردد و وقتی که استبداد تصمیمایجاد می

  .وجود دارد، حوزه سیاسی قادر نیست از تمرکز زدایی حمایت و آن را دنبال کند

آیـد، مباحـث قـانونی    یکی از مسائل مهمی که در هر اقدام تمرکزدایـی پـیش مـی    :بستر قانونی 

انونی رو، موضوعات متعددي در تدوین مباحث قاز این. ریزي درسی استتمرکززدایی در برنامه

ریزي درسی قابل طرح و بررسی اسـت؛ نظیـر اینکـه  آمـوزش و پـرورش      تمرکززدایی در برنامه

محلی کنترل داشته باشد؟ آیا مقامات مرکزي اجبار درسی برنامهمرکزي تا چه میزان باید بر روي 

هـاي محلـی قـدرت    را دارند؟ چگونـه مقـام  درسی برنامهقانونی براي قبول تصمیمات محلی در 

بـه طـور کلــی، ایجـــاد بسـتر      .... کنند؟ و هاي ارزیابی را مشخص میحی یا انتخاب شکلطرا

. قانونی، به معنی برقراري رابطه بین قوانین کلی، نظیر قانون اساسی کشور با قوانین عـادي اسـت  

هاي تمرکززدایی در رایزنـی مسـتمر بـین مجلـس، دسـتگاه اداري، محـاکم       ها و برنامهخط مشی

قوانین باید مکتوب شوند و . شودریزي درسی محقق میوزش و پرورش و نظام برنامهقضایی، آم

از سوي مقامات سازمانی و سیستمی که امکانات و آمادگی الزم را بـراي بـه کـار بسـتن آنهـا را      

  .دارند، مورد حمایت قرار گیرند

هاي درسی بدون امههیچ یک از اقدامات تمرکز زدایی در برن :سنجی یا الزامات اقتصادي امکان 

رو، بحـث الزامـات   تواند موفق باشد؛ از اینتوجه به مباحث اقتصادي و تامین اعتبارات مالی نمی

فلورسـتال و کـوپر   ( اقتصادي ضرورت و بنیادي است که باید به همـه جوانـب آن توجـه شـود    

1997.(  

درسـی  برنامـه ظـام  تحقق سیستم غیرمتمرکز یا تمرکززدایی مطلوب در هر ن :بسترسازي فرهنگی

گیري و فرهنگ تمرکززدایی را درك کرده و آمـادگی  نیاز به افرادي دارد که سیسم جدید تصمیم

-الزمه این کار برگزاري همـایش . ذهنی و فرهنگی الزم براي این تغیر مهم و وسیع داشته باشند

طوح نظران و کارشناسان بـراي تمـامی افـراد در سـ    هاي تخصصی با حضور متخصصان، صاحب

هاي تخصصی مختلف، معلمان، مدیران، والدین، مختلف ستاد مرکزي، شوراي عالی استان، کمیته

به تناسـب موقعیـت و جایگـاه    ... درسی، افراد دست اندرکار آموزش و پرورش و طراحان برنامه

 تا با بحث و گفتگـو  در زمینـه ابعـاد موضـوع و    .باشدهاي دست اندرکار میافراد، نهادها و گروه

توانـد بـه دنبـال داشـته باشـد زمینـه پـذیرش        گیري مـی هاي که این نظام تصمیمهمچنین مزیت
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در سـطح سـتاد و منـاطق کشـور را     درسی برنامهفرهنگی براي استقرار و ایجاد نظام غیر متمرکز 

  .فراهم گردد

هاي موجود در کشور ما عـدم حصـول   یکی از مشکالت و نارسایی :سنجی نیروي انسانی امکان

هـایی کـه در   چه بسـیار تصـمیمات و برنامـه ریـزي    . باشدها در حوزه عمل میریزينتایج برنامه

شوند؛ ولی در مقام اجـرا تـوفیقی بـه دسـت     حوزه نظر و طراحی روي کاغذ مطلوب ارزیابی می

اند که بخش مهم این دالیـل  صاحبنظران دالیل متعددي را براي این موضوع برشمرده. آورندنمی

بینی نیروي انسانی متخصص مورد نیاز براي اجراي برنامه هاي است بطوریکه یکـی  پیشبه عدم 

از موانع عدم تمرکز و یا برگشت مجدد از عدم تمرکز بـه تمرکـز گرایـی در خیلـی از کشـورها      

در بحث استقرار نظام غیرمتمرکز، یکی از بسـترهاي بسـیار   .کمبود نیروي انسانی متخصص است

باشـد؛ بـه طـوري    اد این نظام، وجود نیروي انسانی متخصص و توانمند میمهم و اساسی در ایج

نیازمنـد افـرادي توانمنـد، کـارآزموده،     درسـی  برنامهگیري مشارکتی در که تمرکززدایی و تصمیم

. آموزان عالقمند باشندپذیر است که به آموزش و پرورش، مدرسه و دانشمتخصص و مسئولیت

ریزي غیر متمرکز باید این موضوع را بطـور جـدي مـد     ام براي برنامهلذا مسئولین امر قبل از اقد

  .نظر قرار دهند

به طور کلی، وجود بستر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مناسب به انضمام اراده و اختیار سیاسی    

چه در صورت نبود چنـین الزامـاتی، موفقیـت آن    . است تمرکز زداییقوي، از شروط الزم براي 

هـاي مختلـف کـه شـرح آن     در این مرحله با توجه به انجام امکـان سـنجی  . بودناممکن خواهد 

ها، شرایط و بسترهاي الزم را براي تمرکززدایی گردد که چه مناطق یا استانگذشت، مشخص می

هـاي مسـتعد بـراي اجـراي آزمایشـی نظـام غیرمتمرکـز        باشند و از این رهگـذر، اسـتان  دارا می

  .شوندریزي درسی انتخاب می برنامه

همانطور . مرحله سوم انجام نیازسنجی جامع و چند سطحی است: انجام نیازسنجی چندسطحی

که قبالً نیز اشاره شد، فرض اساسی و بنیادي در بحث عدم تمرکـز شـناخت نیازهـاي جامعـه و     

ریزي درسی غیرمتمرکـز، نیازمنـد   اساساً استقرار نظام برنامه. پاسخگویی منطقی به این نیازهاست

رو، معتقدیم که براي حرکت از این. باشداهی از نیازهاي مختلف جامعه در سطوح مختلف میآگ

از نظام متمرکز به نظام غیر متمرکز آگاهی از این نیازها الزامی بوده و از ضرورت آنی و اساسـی  

کل کشور، اسـتان، منطقـه یـا ناحیـه آموزشـی و      : این نیازسنجی در چهار سطح. برخوردار است



1390زمستان ، سال ششم، 23فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره        

٩٤

تعیین ایدئولوژي برنامـه درسـی، چـارچوب برنامـه درسـی،      : یا کالس درس و به منظور مدرسه

یا انتخاب کتاب درسی و اصالح یا انتخاب کتـاب درسـی   درسی برنامهتغییر و اصالح چارچوب 

پس . باشدالبته در این الگو، فعالً انجام نیازسنجی در سه سطح نخست بیشتر مد نظر می. باشدمی

شـود  مشـخص مـی  ) 1ارائه شده در جدول شماره (الی سطوح مختلف نیازسنجی از توضیح اجم

مدنظر الگوي گودلد (گیري  که هر کدام از مراحل نیازسنجی، نیازهاي کدام یک از سطوح تصمیم

  ..دهدرا تحت پوشش قرار می) و کالین

   

  سطوح 

نیازسنجی

ــش  پوشــــــ

جغرافیایی

نتیجه یا محصـول  

نیازسنجی

شـــرکت کننـــدگان در  

یازسنجین

انطبــاق ســطوح  

ــا   ــنجی بـ نیازسـ

ــمیم ــطوح تص -س

-گیــري در برنامــه

ریزي درسی

کل کشور1سطح 

ــه  ــدئولوژي برنام ای

درسی

ــی،   ــتگذاران آموزشـ سیاسـ

ــز    ــی، مراک ــاي سیاس مقامه

... قانونگذاري، شهرداریها و

ــاعی و  ســطح اجتم

رسمی

استان2سطح 

ــه   ــارچوب برنام چ

درسی

ــان  ــاحبنظران و متخصص ص

ــ  ــوعات درســـ ی، موضـــ

پژوهشگران و مراکز علمـی  

دانشگاهی -

سطح آکادمیک

3سطح 

منطقــه یــا ناحیــه 

آموزشی

ــالح  ــر و اصـ تغییـ

-چــارچوب برنامــه

درسی یـا انتخـاب   

کتاب درسی

ــی محلــی،     مقامــات آموزش

...صاحبنظران، معلمان و 

ــادي و   ــطح نهـ سـ

آموزشی

4سطح 

مدرسه یا کـالس  

درس

اصالح یـا انتخـاب   

کتاب درسی

ــوزان  ــش آمـ ــور (دانـ محـ

، معلمان و والدین)اصلی

ســـطح اجرایـــی و 

تجربی

  )1378برگرفته از فتحی واجارگاه و مهرمحمدي، (گیري  انطباق سطوح مختلف نیازسنجی با سطوح تصمیم. 1جدول 
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ریـزي و در تمـامی سـطوح اعـم از     نتایج این سطوح نیازسنجی باید در تمامی مراحل برنامـه     

طور که در مرحله دوم الگو ذکر گردید، وضعیت همان. شهرستان مدنظر قرار گیردمرکز، استان و 

گیـري، عمـدتا در سـطوح اجتمـاعی، رسـمی و      ریزي درسی کشور از حیث تصـمیم  نظام برنامه

بنابراین باید براي این سطوح نیازسنجی به منظور شناسایی ایدئولوژي . گیردآکادمیک صورت می

عـالوه بـر ایـن، بـراي حرکـت از وضـعیت       . انجام پـذیرد  درسی برنامهو چارچوب  درسی برنامه

به  سمت نهـادي و آموزشـی، بایـد نیازسـنجی در سـطح       درسی برنامهگیري موجود نظام تصمیم

  . مناطق و نواحی آموزشی انجام پذیرد

بـا توجـه بـه سـطوح     : ریزي درسی ها به سطوح پایین نظام برنامه گیري انتقال تدریجی تصمیم

اي از سـطوح  ریزي درسی منطقـه شود که در الگوي نظام برنامه صمیم گیري کالین، پیشنهاد میت

به سطوح نهـادي و آموزشـی تغییـر وضـعیت داده     ) وضعیت فعلی(آکادمیک، اجتماعی و رسمی 

به عبارت دیگر، تصمیمات از سطح مرکـزي بـه سـطوح اسـتانی، منطقـه اي و شهرسـتانی       . شود

هاي درسی و ایجـاد اصـالحات الزم و مـورد    ر آن تدوین چارچوب برنامهگردد که دواگذار می

تـوان آن را حرکـت تـدریجی    رو، مـی از این. گرددنیاز به سطوح استانی و شهرستانی واگذار می

  .قلمداد نمود

در ادامه مکانیسم اجرایی الگو، اهداف، ساختار، وظـایف  : اجراي آزمایشی در سطح چند استان

هاي مرکزي، استانی و شهرستانی هر کدام به تفکیک مورد بحـث قـرار   و کمیته و ترکیب شوراها

  . گرفته است

: ریزي آموزشی درسی غیر متمرکز در سازمان پژوهش و برنامهایجاد ستاد مرکزي نظام برنامه

ریـزي درسـی و    هـاي برنامـه   این ستاد در راستاي ایجاد همــاهنگی، هدایت و نظارت بر فعالیت

ها تشکیل شده و بـا تعیـین اعضـاي خـود و      هاي انجام شده در سطح استانکل فعالیتارزشیابی 

هـا و خـط   هـا، سیاسـت  سازمــاندهی شوراهاي استانی، شهرستانی و روند انجام امور در اسـتان 

توانـد  ترکیـب ایـن سـتاد مـی    . نمایـد ریزي درسی را مشخص و تدوین میهاي کلی برنامهمشی

ریـزي و تـالیف   ریزي آموزشی، مدیر کل دفتـر برنامـه  ژوهش و برنامهمشتمل بر رئیس سازمان پ

ریـزي درسـی و علـوم تربیتـی، متخصصـان و خبرگـان       جمعی از متخصصان برنامـه . درسیکتب

-ریزي درسی استان، نمایندگان برخی از سازمان موضوعی، تعدادي از نمایندگان شوراهاي برنامه

است که ترکیب اعضاء در جلسات و موضـوعات متعـدد   روشن . باشد... ها و نهادهاي مردمی و 
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تواند مختلف و متفاوت باشد به طوري که به حضور برخی از افراد نیـازي نباشـد و تنهـا بـر     می

هـایی از قبیـل،   توانـد فعالیـت  هاي سـتاد مرکـزي مـی   محور فعالیت. حسب ضرورت انجام شود

هـاي انجـام   ارت و ارزشیابی فعالیتدر کشور، نظدرسی برنامههاي کلی بررسی اصول و سیاست

بـه منظـور تعیـین ایـدئولوژي      2و 1شده در سطوح استانی و شهرستانی، انجام نیازسنجی سطح 

اي، تهیه چـارچوب  ریزي درسی منطقهها به منظور برنامهدرسی،  بسترسازي مناطق و استانبرنامه

هـا، بررسـی و تصـویب    وراي استانقانونی براي انجام برنامه ریزي غیر متمرکز و ارسال آن به ش

   .باشدهاي استانی میهاي درسی پیشنهادي کمیتهبرنامه

هـا و بسـترهاي   سنجی و شناسایی توانمندياجراي آزمایشی در چند استان بر اساس ظرفیت

پس از تشکیل ستاد مرکزي و شناسایی و ایجاد بسترهاي الزم، در این مرحله با توجـه بـه   : الزم

بـه صـورت هدفمنـد از    ) اسـتان  5حداکثر (ساسی ذکر شده براي الگو، چند استان هاي امفروضه

داراي شـرایط مطلـوب و الزم از حیـث اسـتانداردها در ابعـاد      مناطق مختلف کشور را کـه  

بر اساس ( هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، نیروي انسانی متخصصمختلف بسترها و ظرفیت

 درسـی برنامهبراي طراحی، اجرا و استقرار نظام ) دوم الگوهاي انجام شده در مرحله  سنجی امکان

شوند تا پس از ارزشیابی از نتایج حاصل، نسـبت بـه گسـترش یـا     غیرمتمرکز هستند انتخاب می

، )سطوح تصمیم گیري(محدود ساختن تمرکززدایی هم در بعد جغرافیایی و هم در بعد قلمــرو 

همانطور . گرددمنابع و امکـــانات فراوانی هدر میگیري شود؛ چرا که در غیر اینصورت، تصمیم

  .شود این مرحله پیوند بسیار جدي با مرحله دوم الگو داردکه مالحظه می

پس از تشکیــل ستاد مرکــــزي و ایجـاد بسـترها و    : ریزي درسی استان تشکیل شوراي برنامه

این شـورا  . رسدمنتخب می هايهاي الزم، نوبت به تشکیل شوراي استانی در استانامکان سنجی

هـاي مختلـف   با برگزاري جلسات کاري مستمر، در راستاي هماهنگی، هدایت و ارزشیابی کمیته

همچنین این شورا مسـئولیت  . ریزي درسی شهرستان تالش خواهد کرداستانی و شوراهاي برنامه

یـد نهـایی   براي تأی اتی و اجرایی خود رامستقیم هماهنگی با مرکز را داشته و دستاوردهاي مطالع

-، بررسـی سیاسـت  3هاي این شورا انجام نیازسنجی سطح محور فعالیت. به مرکز خواهد فرستاد

ها، تـدوین  هاي مختلف، نظارت و ارزشیابی فعالیت انجام شده در شهرستانهاي استانی در جنبه

-بر فعالیت هاي تخصصی استان، نظارتهاي تشکیل کمیتهها و دستورالعملو تصویب آئین نامه

-هاي مستمر و الزم با کمیتههاي استانی، برگزاري جلسات توجیهی و ایجاد هماهنگیهاي کمیته
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هـا و  هـا و محصـوالت تولیـد شـده بـا چـارچوب      ها و انطباق فعالیـت ها و شوراهاي شهرستان

  .هاي ملی خواهد بوداستیس

هاي مختلـف  این کمیته :انیریزي درسی غیرمتمرکز است هاي مختلف براي برنامهتشکیل کمیته

اسـتان ، کمیتـه معلمـان،    درسـی  برنامـه کمیته متخصصان و صاحبنظران موضـوعی و  : عبارتند از

مدیران و ناظران آموزشی استان  و کمیته کارشناسان و خبرگان آشنا به محیط و مـدیران سـطوح   

موضوعات تخصصی بررسی : ها وظایف متعددي نظیراین کمیته. باالي آموزشی و پرورش استان

اساسی و مورد نیاز استان، مطالعه نظرات و تجارب ارزشمند معلمان در زمینه فراینـد یـاددهی و   

هاي مختلف، بررسی اسناد توسـعه  یادگیري، مطالعه نیازها و مسائل آموزش و پرورش شهرستان

. برعهده دارند... استان و 

اعضاي ایـن شـورا متشـکل از رئـیس      :هاي استان ریزي درسی شهرستان تشکیل شوراي برنامه

سازمان آموزش و پرورش شهرستان، معاونان مختلف آموزش و پـرورش شهرسـتان، دو نفـر از    

... ریزي درسی یا تعلیم و تربیت شهرستان، تعدادي از متخصصان موضـوعی و  متخصصان برنامه

، تـدوین آئـین   )4نیازسنجی در سطح(باشند و وظایف متعددي نظیر بررسی نیازهاي آموزشی می

هاي تخصصـی شهرسـتان، تشـکیل    هاي الزم جهت تشکیل و فعالیت کمیتهها و دستورالعملنامه

هـاي تخصصـی، برگـزاري جلسـات     درسی، نظارت بر فعالیت کمیتـه هاي تخصصی برنامهکمیته

... شهرستان و درسی برنامههاي الزم، بررسی وضعیت آموزشی و توجیهی جهت ایجاد هماهنگی

  .برعهده دارندرا  

از دو کمیتـه یعنـی کمیتـه    : هـا  ریـزي درسـی در شهرسـتان    هاي مختلف برنامه تشکیل کمیته

درسی، مـدیران آموزشـی و معلمـان شهرسـتان و کمیتـه      متخصصان موضوعی، متخصصان برنامه

کارشناسان و خبرگان آشنا به محیط، مدیران و دست اندرکاران سطوح باالي آموزش و پـرورش  

گردد و وظایف متعددي نظیر  بررسی و آگاهی از تغییر و تحـوالت علمـی   تشکیل میشهرستان 

هاي مختلف تخصصـی، بررسـی و مطالعـه نقـاط قـوت و ضـعف دانـش آمـوزان         روز در حوزه

هاي بالقوه و بالفعل شهرستان در ارتبـاط بـا   هاي مختلف علمی، تعیین تواناییشهرستان در حوزه

هاي مختلف علمی بر اساس نیازهاي علمی شهرستان در حوزه هاي مختلف علمی، بررسیحوزه

هاي توسـعه علمـی در   ها و چشم انداز، بررسی برنامه4و 3نیازسنجی انجام گرفته شده در سطح 

  .دهندانجام می... شهرستان و 
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هـاي  پـس از انجـام مطالعـات الزم در کمیتـه     :درسی توسط کمیته تلفیـق اسـتان  تدوین برنامه

هاي تخصصی شـوراي عـالی   هاي شهرستانی و به دنبال آن، بررسی آنها در کمیتهتخصصی شورا

استان، نوبت به تلفیق اطالعات به دست آمده در سطوح مختلف به منظـور طراحـی   درسی برنامه

هـاي مختلـف،   هـاي الزم در کمیتـه  به عبارت دیگر، پس از اتمـام بررسـی  . رسدمیدرسی برنامه

هاي مختلف، به عالوه نمایندگانی از شوراي عـالی  نمایندگانی از کمیته کمیته تلفیق که متشکل از

نتیجـه نهـایی تلفیـق    . گیرنـد استان است، مسئولیت تلفیق اطالعات را بر عهـده مـی  درسی برنامه

  . گرددهاي بعدي اعتباربخشی و اجرا میاست که در گامدرسی برنامهتمامی مطالعات، تدوین 

اعتباربخشی یکی از مراحل اساسی این الگو اسـت کـه   : مه طراحی شدهاعتباربخشی مواد و برنا

و رفع نـواقص احتمـالی برنامـه انجـام     درسی برنامهبه منظور تعیین میزان مطلوبیت و موثر بودن 

هـا،  رو، کسب اطالعات توصیفی و قضـاوتی در مـورد ارزش و مطلوبیـت هـدف    از این. شودمی

هـاي  ریـزان از جملـه ضـرورت   گیـري برنامـه  دایت و تصـمیم طرح، اجرا و نتایج برنامه، براي ه

ریزان، معلمـان و سـایر افـراد، محتـوي     جهت اعتباربخشی مواد از منظر برنامه. اعتباربخشی است

تـا  . گـردد ریزي درسی غیرمتمرکز در مرکز ارسال میتدوین شده در استان به ستاد مرکزي برنامه

هـاي  خوانی آن با اهداف و سیاسـت قرار گیرد و میزان همریران نظران و برنامهدر اختیار صاحب

مورد بررسی قرار گیرد و به طور همزمان نیز نسخه اي از درسی برنامهکالن سازمان و چارچوب 

گیـرد تـا   ریزان و معلمان در استان قرار مینظران و برنامهتهیه شده در اختیار صاحبدرسی برنامه

گیـران بـه   دریافتی و بازخوردهـاي جمـع آوري شـده، تصـمیم     در این مرحله با توجه به نظرات

  .هاي درسی تولید شده اقدام نماینداصالح و تقویت برنامه

یـد  مـورد تای درسـی  برنامـه پس از اینکـه محتـواي   : شده راحی ط درسیبرنامه اجراي آزمایشی

-دي از شهرسـتان ریزان در استان و ستاد مرکزي قرار گرفت، باید در تعـدا نظران و برنامهصاحب

ها در سطح استان اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت برنامه در هاي انتخابی و در تعدادي از کالس

ارزشیابی پس از اجـراي آزمایشـی بـه    . آموزان مورد شناسایی قرار گیرداجرا و در تعامل با دانش

نـی مـواد   یعدرسـی  برنامـه شود و هـر یـک از اجـزاي محتـوي      صورت چند بار متوالی انجام می

هـاي  لفـه ارزشیابی پیشرفت تحصـیلی و دیگـر مؤ   هاي یاددهی ـ یادگیري، روش آموزشی، روش

  .گیرددر هر مرحله مورد آزمایش قرار میدرسی برنامه
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پس از اجراي آزمایشی، اعتباربخشی نتایج اجراي آزمایشی  :ایج اجراي آزمایشیاعتباربخشی نت

 درسـی برنامـه د زمان اجرا، اینکه زمـان اجـراي آزمایشـی    از بع. باشداز چند بعد قابل بررسی می

فرصت الزم را براي ارزیابی نتایج به دست اندرکاران اجرا فراهم نموده یـا خیـر؟ روش اجـرا و    

هاي یاددهی و یـادگیري،  ریزي،  طرز اجرا، روشان اجراي برنامه در مرحله برنامهدست اندارکار

پس از ارزیابی این ابعاد و نتـایج  . باشدربخشی نتایج اجرا میارزشیابی و غیره از عوامل مهم اعتبا

به دست آمده، قطعاً برنامه نیاز به انجام اصالحاتی دارد که متولیان تدوین برنامـه قبـل از اجـراي    

تولیـد شـده    درسـی برنامهسراسري این برنامه اصالحات الزم را اعمـــال و نسبت به تقـــویت 

  .اقدام می کنند

پس از اینکه اعتباربخشی نتایج اجراي آزمایشـی طـرح    :درسی در استاناسري برنامهاجراي سر

ید و محتواي تدوین شده بر اساس نتایج اجراي آزمایشی مورد اصالح قـرار گرفـت، در   یمورد تا

این مرحله باید ملزومات، شرایط و امکانات براي اجراي سراسري فراهم، در غیـر ایـن صـورت    

  .تحدید گردد

از ) 5تـا   3حـدود  (پس از گذشـت چنـد سـال    : درسی توسط کمیته ارزشیابیبی برنامهارزشیا

هـایی  این ارزشیابی بر اساس شاخص. گیردمورد ارزشیابی قرار میدرسی برنامهاجراي سراسري، 

نتـایج حاصـل   . است که به نحوي در تدوین اهداف و اجراي این برنامه در نظر گرفته شده است

توانـد در  ایـن نتـایج مـی   . ا منجر به تغییر و یا پایداري بیشتر برنامه خواهد شدهاز این ارزشیابی

و یا ممکن است، درسی اضافه کند هاي مفقود را شناسایی و به برنامهبرخی از مراحل اجرا، حلقه

هـاي  گیري و یا منابع نظارتی و ارزشیابی منجر به تعدیل و یـا حـذف بخـش   تعدد مراکز تصمیم

هـا ایـن ارزشـیابی را متناسـب بـا      تاد مرکزي، شوراي استانی و شـوراي شهرسـتان  س. زائد گردد

  . دهندانجام میدرسی برنامههاي مختلف اهداف، موضوعات و بخش

  اعتباربخشی الگوي طراحی شده

پس از طراحی الگو، براي اعتبار بخشی الگـوي طراحـی شـده از نظـرات دو گـروه اسـتفاده           

-بودند که مـی  درسی برنامهید دانشگاهی داراي مدرك دکتري در رشته دسته نخست اسات. گردید

بدین منظـور و  . گرفتبایستی اعتبار این الگو از منظر ده نفر از متخصصین مورد بررسی قرار می

براي اطمینان بیشتر از برگشت پرسشنامه ها، تعداد و اسامی تعداد بیشـتري از نمونـه مـورد نیـاز     

. ایـران تهیـه شـد    درسی برنامه، از طریق بانک اطالعاتی انجمن مطالعات درسی برنامهمتخصصین 
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هـاي  نفر واجد شرایط الزم براي تکمیل و ارزیابی پرسشنامه 38طبق اطالعات موجود در انجمن 

هاي طرح را تکمیل پرسشنامه) تعداد مورد نیاز(نفر، ده نفر  38طراحی شده بودند که از مجموع 

  .و عودت دادند

وه دوم کارشناسان وزارت آموزش و پرورش بودند که برخـی از ایـن افـراد از کارشناسـان     گر   

ریزي و برخی دیگر از کارشناسان آموزش و پرورش استان هاي سراسر  سازمان پژوهش و برنامه

هـا،  ها در سـطح کارشناسـان آمـوزش و پـرورش اسـتان     عالوه بر توزیع پرسشنامه. کشور بودند

ریـزي درسـی در هـر     هاي سازمانی مرتبط با حوزه برنامـه از صاحبان پست نفر 6نظرات حداقل 

-شامل معاون آموزش و پرورش عمومی، رئیس گروه آموزش و پرورش نظـري و پـیش  (استان 

اي و کاردانش، رئیس گروه آموزش پیش دانشگاهی، رئیس گروه آموزش و پرورش فنی و حرفه

نظري و مهارتی و رئیس گروه آمـوزش و پـرورش   دبستانی و ابتدایی، معاون آموزش و پرورش 

با توجه به تعـداد افـراد واجـد شـرایط الزم بـراي      . مورد بررسی قرار گرفت) راهنمایی تحصیلی

ر گرفـت    180شرکت در پژوهش، کل تعداد نمونه طرح  در خصـوص کارشناسـان   . نفـر را در ـب

کـل و معاونـان دفتـر     ریزي آموزشـی مقـرر شـد کـه عـالوه بـر مـدیر        سازمان پژوهش و برنامه

هاي آموزشـی دفتـر   لیف کتب درسی حداقل یک نفر از کارشناسان مسئول گروهأریزي و ت برنامه

نفر از ایـن افـراد، مجمـوع افـراد      35هاي طرح اقدام نمایند که تعداد تالیف، به تکمیل پرسشنامه

پرسشـنامه   180 از مجمـوع . شرکت کننده در طرح بودند که پرسشنامه براي آنها ارسـال گردیـد  

پرسشنامه ارسـالی   38پرسشنامه و از مجموع  157هاي کشور، تعداد ارسالی به کارشناسان استان

  . پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد 10به کارشناسان سازمان پژوهش تعداد 

هاي  سابقه خدمت باالیی در پست) درصد 6/83( پاسخ دهندگان دهد که اکثر ها نشان می یافته    

کارشناسـی   درصد افراد داراي مـدرك  60و حدود  لف نظام آموزش و پرورش کشور داشتهمخت

  .شود باشند که عاملی مهم بر اعتبار نظرات بیان شده قلمداد میو یا دکترا میارشد 

ایـن  . براي اعتباربخشی الگو با استفاده از روش پیمایشی، دو نوع پرسشنامه به کار گرفته شـد     

پرسشـنامه شـماره   . همراه الگوي طراحی شده به دو گروه یاد شده ارسال گردیـد ها به پرسشنامه

بخـش اول شـامل اطالعـاتی در مـورد     : شامل سه بخش بوددرسی برنامهیک، ویژه اساتید حوزه 

پژوهش مذکور و نحوه تکمیل و امتیاز دهی به سئواالت پرسشنامه، بخش دوم سئواالت مربـوط  

هـاي نهفتـه در الگـوي    سوم مربوط به بررسـی و ارزیـابی ایـده    به ارزیابی وضع موجود و بخش
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. سـوال بـود   30و سئواالت بخش سوم  28سئواالت بخش دوم . باشدطراحی شده پیشنهادي می

پردازي و اجرایی مورد بررسـی قـرار   در این پرسشنامه اجزاي الگوي پیشنهاد شده از منظر نظریه

باشـد  ریزي درسی مـی اندرکاران برنامهاسان و دستپرسشنامه شماره دو مربوط به کارشن. گرفت

. ریـزي درسـی مشـغول فعالیـت هسـتند     که در آموزش و پرورش سراسر کشور در حوزه برنامه

ها و براي دقت بیشتر در تکمیل پرسشنامه. تعداد سئواالت پرسشنامه همانند پرسشنامه اساتید بود

زي درسی در نامه ارسالی همراه پرسشنامه ری همچنین جلب مشارکت جدي افراد در حوزه برنامه

ها ضـمن بیـان اهـداف، اهمیـت، ضـرورت و فرآینـد اجـراي طـرح         به آموزش و پرورش استان

هـاي طـرح را تکمیـل کننـد،     هایی براي افرادي که قرار اسـت پرسشـنامه  پژوهشی مذکور، مالك

به کـاري در آمـوزش و   سال تجر 5داشتن حداقل ) الف: ها عبارت بودند ازاین مالك. تعیین شد

) ریـزي درسـی آمـوزش و پـرورش اسـتان و ج      آشنایی کامل با حوزة برنامه) پرورش استان، ب

ریزي در وزارت آموزش و پرورش در سطح اسـتان و   آشنایی کامل با ساختار تشکیالتی و برنامه

  .کشور

: کشـور  ریزي درسـی  نظام برنامه ت موجودیوضعاطالعات به منظور بررسی  لیتحلتجزیه و 

هـاي مـورد انتظـار و     تـک گروهـی بـراي مقایسـه میـانگین      tآزمون در بخش دوم پرسشنامه، از 

پژوهشگران به منظور مقایسه میانگین امتیـازات مشـاهده شـده هـر     . استفاده گردیدمشاهده شده 

را  20از  15درصد از نمره، یعنـی   75تک گروهی، کسب  Tلفه با نقطه مورد انتظار در آزمون ؤم

ریـزي   رود براي مثال، وضعیت موجـود نظـام برنامـه    به عبارت دیگر انتظار می. ك قرار دادندمال

لفـه مـورد مقایسـه    ؤهاي هر مبا این مالك میانگین. درسی از نظر تمرکز باالتر از حد انتظار باشد

  .قرار گرفته است

ربـوط، نتـایج زیـر    هـاي م و میـانگین  tو آزمـون  % 99داري و اطمینان  با توجه به سطح معنی    

ریزي درسی کشور بـه شـدت    در حال حاضر نظام برنامه) 1: االت به دست آمدؤبرطبق ترتیب س

گویی اندکی به نیازهـاي  ریزي درسی، قدرت پاسخ سیستم متمرکز برنامه )2کند، متمرکز عمل می

به سمت در سطح مدیریت کالن کشور، گرایش و تمایل اندکی ) 3جامعه در ابعاد مختلف دارد، 

گیـري  حرکت اصولی به سمت عدم تمرکز در سطوح مختلف تصمیم) 4عدم تمرکز وجود دارد، 

-ریزي درسی کشور، گـرایش  در سطح نظام برنامه) 5نظام آموزش و پرورش کمتر مشهود است، 

ریـزي   در سطح نظام برنامه) 6شود، هاي اصولی به سمت عدم تمرکز کمتر دیده میها یا حرکت
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براي ) 7باشد، هاي عملی به سوي تمرکززدایی بسیار اندك میها یا حرکتگرایش درسی کشور،

هاي خاصـی نیـاز   کشور به ایجاد شرایط و ظرفیت درسی برنامهاستقرار نظام غیرمتمرکز در حوزه 

در حال حاضر شرایط و امکانات الزم براي حرکـت بـه سـمت عـدم تمرکـز در نظـام       ) 8است، 

هاي اقتصادي الزم براي تمرکززدایـی  بسترها و زمینه) 9باشد، اندك می ریزي درسی کشور برنامه

در سطح کشور بـراي تمرکززدایـی در   ) 10در حال حاضر در مناطق مختلف کشور وجود ندارد، 

بـراي  ) 11ریزي درسی کشور وجود نیروي انسانی متخصص بسیار ضـروري اسـت،    نظام برنامه

در حـال  ) 12سطوح مختلف کشـور ضـروري اسـت،     هاي سیاسی درتمرکززدایی لزوم حمایت

ریزي درسی کشور وجـود نـدارد،    حاضر قوانین و مقررات الزم براي تمرکززدایی در نظام برنامه

ریزي درسی غیرمتمرکـز در منـاطق    در حال حاضر نیروي انسانی متخصص و آگاه به برنامه) 13

گــی الزم بــراي حرکــت در حــال حاضــر بســترهاي  فرهن) 14باشــد، مختلــف کشــور کــم مــی

در حال حاضر نیروي انسانی آمـوزش دیـده در سـطح    ) 15تمرکززدایی در جامعه وجود ندارد، 

هاي ریزي درسی فعلی، نیازسنجی در نظام برنامه) 16ها براي امر تمرکززدایی وجود ندارد، استان

هـاي الزم در  جیدر نظام فعلی نیازسن) 17گیرد، الزم براي آگاهی از نیازهاي کشور صورت نمی

در نظـام  ) 18گیـرد،  سطح مناطق براي آگاهی از نیازهاي مناطق مختلف بسیار کـم صـورت مـی   

ریـزي ندارنـد،    فعلی متخصصان و کارشناسان مشارکت فعالی در انجام امـور برنامـه   درسی برنامه

ریـزي   ههاي برنامـ ها و مناطق، مشارکت بسیار کمی در صحنه فعالیتمعلمان در سطح استان) 19

ها حضـور  ها و شهرستانمسئولین و دست اندرکاران آموزش و پرورش استان) 20درسی دارند، 

ریزي درسـی   در نظام برنامه) 21ریزي درسی کشور ندارند،  دار و چشمگیري  در امر برنامهمعنی

اي هـ هاي مـذهبی، گـروه  کشور دیگر ذینفعان آموزش و پرورش از قبیل اولیاء، کارفرمایان، گروه

-مشارکت و همکاري مراکـز رسـمی تصـمیم   ) 22ها مشارکت اندکی دارند،  NGOتخصصی و 

ها از قبیل مـدیران اجرایـی سـطوح بـاالي اسـتان و شهرسـتان در       ها و استانگیري در شهرستان

هـا در تهیـه   ها و شهرستاندر وضعیت موجود، استان) 23ریزي درسی بسیار کم می باشد،  برنامه

مواد و منابع کمک آموزشی به صورت ) 24ریزي درسی مشارکت چندانی ندارند،  محتواي برنامه

هـاي یـاددهی و یـادگیري از    هـا در تـدوین روش  استانها و شهرسـتان ) 25شود، متمرکز تهیه می

ریـزي   هاي ارزشیابی برنامـه ها در تدوین روشمناطق و استان) 26اختیارات اندکی برخوردارند، 
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استانها کمتر از آزادي عمل براي تهیه منابع آموزشـی  ) 27و در نهایت،  درسی نقش اندکی دارند

   .برخوردار هستند

 ):وضعیت مطلوب( در خصوص الگوي طراحی شدهگروههاي نمونه ل نظرات یتحلتجزیه و 

هاي مورد انتظار براي مقایسه تفاوت میانگین tآزمون براي اطالعات بخش سوم پرسشنامه نیز از 

بـه عبـارت دیگـر    . را مالك قرار دادند 20از  15درصد از نمره، یعنی  75کسب  ،و مشاهده شده

ریزي درسـی از نظـر توجـه بـه بسـترهاي       رود براي مثال، وضعیت مطلوب نظام برنامهانتظار می

لفـه مـورد مقایسـه قـرار     ؤهاي هـر م با این مالك میانگین. تمرکززدایی، باالتر از حد انتظار باشد

  .گرفته است

نتـایج زیـر بـر طبـق     % 95هاي به دست آمده، با فاصله اطمینـان  و میانگین tتوجه به آزمون  با   

 درسـی برنامـه در نظـام   را اکثریت افراد ضرورت کـاهش تمرکـز   )1: ترتیب سواالت بدست آمد

هـاي  هاي خاص در هر منطقه از ضرورتسازي شرایط و ظرفیتفراهم) 2، اندخاطرنشان ساخته

اکثریـت معتقدنـد بـراي    ) 3، باشـد ریـزي درسـی مـی    کززدایی در نظـام برنامـه  اساسی براي تمر

هاي اقتصادي مناسب از موارد انکارناپذیر براي عمل فراهم سازي بسترها و ظرفیت ،تمرکززدایی

ـ ) 4، باشدمی ه بـراي تمرکززدایـی در نظـام    ژاکثریت پاسخ دهندگان تدوین قوانین و مقررات وی

افـراد معتقدنـد بـراي تمرکززدایـی در نظـام      ) 5، انـد کـرده  یار مهم تلقیبس را رسیدریزي  برنامه

ریزي باید نیروي انسانی متخصص و مورد نیاز در سطوح مختلف کشـور را پـیش بینـی و     برنامه

ریــزي درســی کشــور،  اکثریــت معتقدنــد بــراي تمرکززدایــی در نظــام برنامــه) 6، فــراهم نمــود

، شـود کشور از موارد بسیار مهم تلقی مـی  مختلف وحهاي سیاسی در سطبرخورداري از حمایت

، آموزش و تربیت نیروي متخصص و آگـاه  درسی برنامهبراي تمرکززدایی در اکثریت معتقدند ) 7

از دیـدگاه اکثریـت پاسـخ    ) 8غیرمتمرکـز از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت،       درسی برنامهبه 

از موارد بـا اهمیـت در    ،ا در این راستادهی آنهدهندگان فراهم سازي بسترهاي فرهنگی و جهت

ریـزي درسـی    برنامـه نظـام  پاسخ دهندگان تمرکززدایی در ) 9، امر تمرکززدایی عنوان شده است

ریزي  هاي شرکت کننده در پژوهش براي استقرار نظام برنامهگروه) 10، کرده اندرا توصیه  کشور

انجـام نیازسـنجی   ) 11دانسـته انـد،   جامع و علمی را ضروري یک نیازسنجی  اجرايغیرمتمرکز، 

هاي ریزي درسی غیر متمرکز از ضرورت براي استقرار نظام برنامهکالن و در سطح ملی آموزشی 

اسـتقرار نظـام   بـراي  اي و محلی منطقهانجام نیازسنجی آموزشی در سطح ) 12، انکارناپذیر است
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هـاي شـرکت کننـده    گروه) 13ریزي درسی غیرمتمرکز از اولویت خاصی برخوردار است،  برنامه

) 14انـد،  اي را براي تمرکززدایی ضروري قلمداد کردهانجام نیازسنجی آموزشی در سطح مدرسه

پاسـخ  ) 15باشـد،  در سطح مدارس کشور ما امکان پذیر نمی درسی برنامهدر حال حاضر استقرار 

ریـزي   در نظام برنامه را تغییر و تحول اساسی دهندگان از دیگر موارد ضروري براي تمرکززدایی

هـاي  پاسخ دهندگان، نظارت و ارزیابی بر فرایند، عناصر و مولفه) 16درسی کشور ذکر کرده اند، 

ها، توسط تدوین شده در سطح استان...) شامل اهداف، محتوا، روشها ، ارزشیابی و ( درسی برنامه

اکثریت پاسخ دهنـدگان  ) 17دانند، را ضروري می) سازمان پژوهش و برنامه ریزي(ستاد مرکزي 

ریـزي    تشکیل ستادي مرکزي براي سیاستگذاري و هـدایت آن را در سـازمان پـژوهش و برنامـه    

اجراي آزمایشی این الگو در چند اسـتان در مرحلـه    ،از دیدگاه اکثریت افراد) 18اند، توصیه کرده

یهاي هـر اسـتان   ظرفیت سنجی و شناسایی توانمند) 19، اول از ضرورت خاصی برخوردار است

از دیـدگاه پاسـخ   ) استان  5تا  3مثال ( براي انتخاب نمونه اجراي آزمایشی الگوي طراحی شده  

ریـزي درسـی در    پاسخ دهندگان تشکیل شوراي عالی برنامه) 20باشد، دهندگان بسیــار مهم می

) 21انـد،  کردهها را نیز از دیگر موارد ضروري براي تمرکززدایی قلمداد آموزش و پرورش استان

ریـزي درسـی اسـتان را     تشکیل کمیته متخصصان و صاحبنظران موضوعی و برنامه ،اکثریت افراد

تشکیل کمیته متخصصـان و صـاحبنظران   پاسخ دهندگان از دیدگاه اکثریت ) 22، اندپیشنهاد کرده

تشکیل ) 23باشد، ها از اهمیت چشمگیري برخوردار میدر سطح استان درسی برنامهموضوعی و 

هاي شـرکت کننـده   نیز توسط گروهمعلمان، مدیران و ناظران آموزشی استان  اي مرکب از  کمیته

دهندگان تشکیل کمیته کارشناسـان  از دیگر پیشنهادات پاسخ) 24، در پژوهش پیشنهاد شده است

پاسـخ  ) 25باشـد،  و خبرگان آشنا به محیط و مدیران سطوح باالي آموزش و پرورش اسـتان مـی  

پاسـخ  ) 26اند، نکردهها را توصیه ریزي درسی در سطح شهرستان برنامهشوراي دگان تشکیل دهن

ریزي درسی غیرمتمرکز در سطح شهرسـتانها   تخصصی را براي برنامهاي هدهندگان تشکیل کمیته

اي مرکـب از متخصصـان و صـاحبنظران    پاسخ دهندگان تشـکیل کمیتـه  ) 27اند، را مطرح نکرده

و  اند، مدیران آموزشی و معلمان شهرستان را نیز توصیه کرده درسی برنامهن موضوعی، متخصصا

اي مرکب از کارشناسان و خبرگان آشـنا بـه محـیط،    پاسخ دهندگان تشکیل کمیته) 28در نهایت 

درسـی  برنامـه هـا در نظـام   اندرکاران سطوح باالي آموزش و پـرورش شهرسـتان  مدیران و دست

  .انداي ضروري ندانستهمنطقه
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توان ابراز داشت که نتایج اعتباربخشی الگو حـاکی از آنسـت کـه    بندي کلی میدر یک جمع     

هـا و کارشناسـان دفتـر    هاي نمونه اعم از اساتید، کارشناسـان اسـتان  اکثریت قریب به اتفاق گروه

 هاي مختلف الگـوي طراحـی شـده را   لفهؤریزي درسی سازمان پژوهش، اجزا و م لیف و برنامهأت

-اند و آن را ار حیث مناسب بودن طراحی، مطلوب ارزیابی کـرده یید و تصدیق قرار دادهأمورد ت

ش از الگوي مطلـوب کـه سـعی دارد سـطح     شود آن سطح و بخاما همانطور که مشاهده می. اند

هاي شهرستانی گسترش و توصیه نمایـد بـا میـانگین    ریزي درسی را به بخش گیري برنامهتصمیم

ایـن موضـوع از دو منظـر قابـل     . نظرات و متخصصان و کارشناسان مواجه نشده اسـت باالیی از 

  تحلیل و بررسی است؛ 

، 20از  15درصـد از نمـره، یعنـی     75چنانکه قبال نیز اشاره گردید مالك کسب نخست، هم      

درصدي انتخاب شده در این پژوهش کـامال محافظـه کارانـه     75مالك باالیی بوده است و نقطه 

یعنی نقطه ورود به حد مطلوب نمره باالیی است حال اینکـه در برخـی    15نتخاب شده و نمره ا

وردن آ به عبارت دیگـر، بـا پـایین   . دهنددرصد قرار می 60یا  50هاي مشابه این نقطه را پژوهش

هـا و اجـزاي الگـو صـحه     ید تمـامی بخـش  أیتوان به تهاي مرسوم، میسطح مالك طبق پژوهش

هـاي ملـی،   رسد ایجاد تغییرات گسترده در بخـش نظر میهحلیل دوم آن است که باما ت. گذاشت

استانی و شهرستانی، از منظر کارشناسان و متخصصین شرکت کننده بـا دیـده احتیـاط نگریسـته     

است؛ دیدگاه آنان بر آن است که این تغییرات بایستی به صورت مدرج، آهسته و با مالحظه شده

یجاد تغییرات ملی و اسـتانی، نسـبت بـه اشـاعه و گسـترش آن در سـطح       انجام گیرد و پس از ا

.  گیري شودهاي تخصصی وابسته تصمیمشهرستانی و کمیته

   و بحثگیري  نتیجه

تحلیل و ارزیابی نظرات متخصصان دانشگاهی و دست اندرکاران نظام آموزشـی کشـورمان و      

آن، حکایـت از  درسـی  برنامهام همچنین مطالعات نظري صورت گرفته در خصوص وضعیت نظ

کشـور و حرکـت بـه    درسـی  برنامـه گیري در نظام ضرورت تغییر در ساختار و مرجعیت تصمیم

هـا و مطالعـات   به عبارت دیگـر، از جمـع بنـدي دیـدگاه    . اي داردمنطقهدرسی برنامهسوي نظام 

ا بایـد توجـه   توان به این استنباط دست یافت که این تغییر، یک ضـرورت اسـت؛ امـ   مختلف می

ایـن مشـروط بـودن اقـدام     . داشت که این ضرورت، ضرورتی مشروط و مبتنی بر شـرایط اسـت  

مل اسـت؛ در وجـه ملـی اهـم آن     غییر و تحوالت بین المللی قابل تأکم از دو وجه ملی و تدست
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هاي الزم، طراحی، اجراي مناسب و پایش و ارزشیابی مسـتمر  ها و یا بسترسازيتوجه به ظرفیت

درسـی  برنامـه هـاي  المللی نیز، رصد کردن تجارب نظـام اي و در وجه بینمنطقهدرسی برنامهمنظا

جزء قیود .... ها، نظیر جهانی شدن و گونه نظامثیرگذار بر اینأسایر کشورها و تغییر و تحوالت ت

  .     باشداي میمنطقهدرسی برنامهو شروط مهم استقرار نظام 

تواند بنیـان اول و آخـر قلمـداد شـود،      تغییري خاستگاه نظري صرف نمی بنابراین، براي چنین   

بلکه توجه به خاستگاه موقعیتی و تجربی نیز از اهمیت بسیار واالیی در اتخاذ و اسـتمرار چنـین   

تصمیمات راهبردي برخوردار است و اینگونه نیست که بپنداریم تمرکززدایی به طور ذاتی نسبت 

رود که عدم توجه به مشروط بـودن ایـن اقـدام،    رو، بیم آن میاز این. ردبه تمرکزگرایی برتري دا

 تمرکز زدایـی پس، . کشورمان را در ورطه خسران جبران ناپذیري گرفتار سازددرسی برنامه نظام

تـوان انتظـار داشـت کـه      نوشدارو نیست؛ یعنی با تغییر سیستم متمرکز به سیتم غیرمتمرکـز نمـی  

درسـی   هاي درسی خود به خود بهبود یابد، یا اینکه سیستم برنامـه  برنامهکیفیت تعلیم و تربیت و 

است و نـه   »خوب«نه  تمرکززداییدیگر،  عبارت به. مؤثرتر و کارآمدتر شود تمرکززداییبه خاطر 

کاري بسیار پیچیده است؛ زیـرا مسـائل سیاسـی، مـالی،      تمرکززدایی ).2002بانک جهانی، (» بد«

 »همانجـا «گیرد و الزم است در بسـتر و زمینـه فرهنگـی     یی را در بر میهاي اجراقانونی و روش

سـپس  . داریـم  تمرکز زداییالزم است بپرسیم چرا و بویژه براي کدام هدف نیاز به . فهمیده شود

ایـن تغییـر   . باید تغییر کنـد  درسی برنامههاي نظام آموزش و  تصمیم بگیریم که کدام یک از جنبه

  . باشد و یا حرکت متمرکزسازي داییتمرکززممکن است حرکت 

المللـی در کشـورهاي متعـدد نشـانگر آن اسـت کـه در برخـی از         هاي بین مطالعات و بررسی   

رو، دوبـاره بـه   کشورها نظام غیــرمتمــرکز در نیل به نتایج با شکست مواجه شده است و از این

توان الگوي  وي غیرمتمرکز را نمیبنابراین به طور مطلق الگ. اند سیستم هاي متمرکز رجعت کرده

تلقی کرد؛ بلکه الزمه رسیدن به نتایج برتر در هر کدام  از درسی برنامهگیري در نظام  برتر تصمیم

هاي خاص است و بدون وجود یا فراهم نبودن آن شـرایط،  این دو سیستم، وجود شرایط و زمینه

اصالح تعلیم و تربیت است نه پیروي  ،بنابراین هدف. ثمر و غیر مفید استاشاعه این سیستم بی

دهـد کـه مفهـوم تمرکززدایـی      هاي ذکر شـده نشـان مـی    بررسی. کورکورانه از یک روند جهانی

هـا شـاهد   آمیز باشد؛ چه اینکه ما امروزه در برخـی از نظـام   تواند براي همۀ کشورها موفقیت نمی

  . ها به تمرکزگرایی هستیمرجعت دوباره نظام
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