
  تمركززدايي نظام برنامه درسي مديريت اقتضايي مسير اثربخشي در

  2الزمي زارع مهسا،  1نوبخت پور محسن

  11/6/94تاريخ پذيرش:         2/2/94 تاريخ دريافت:

  چكيده

؛ نگاه هاي آموزش و پرورش استهاي عمده نظام تعليم و تربيت دنيا تمركز و تمركززدايي در نظاميكي از بحث

از اثربخشي و كارآيي الزم براي آموزش و پرورش كنوني  غيرقابل انعطاف به نظام برنامه درسيايستا و 

هدف از پژوهش حاضر اين است  دهد.دار نيست. بررسي آراي اكثر علماي تربيتي اين ديدگاه را نشان ميربرخو

درسي در راه يمودن نظام برنامهدر نظر گرفتن مقتضيات محيطي براي پ با و نگاهي پويا با كه ئه دهيمامدلي ار كه

بد يا خوب در  نفسهفيتمركز و عدم تمركز  . در اين مدلمشخص كندرا تمركز وعدم تمركز مسير اثربخشي 

بلكه مقتضيات محيطي است كه مناسب يا نامناسب بودن درجه تمركز و عدم تمركز را  نظر گرفته نشده است،

 يمطالعه و مصاحبه مشاهده، اطالعات آوريجمع ابزارباشد. ي ميپژوهش حاضر از نوع كيف كند.مشخص مي

ئه شده توسط ايزدي و مهر محمدي بحث شده، سپس مدل اهاي اراين بحث ابتدا مدل در .است ايكتابخانه

براي  در اين مدل البته شده است. بخشي براي برنامه درسي ارائهتحت عنوان مديريت اقتضايي مسير اثر پيشنهادي

كه  ايگونهبهايم، از نمودار مسير اثربخشي مدد جستهي درسي داشتن نگاهي پويا جهت تمركززدايي برنامه

قرار  هاyو شرايط محيطي را روي محور  هاxر در محور و عدم تمركز را به صورت يك پيوستادرجات تمركز 

، به طور ركز و عدم تمركز مشخص شدهز تمداده شده است. سپس با در نظر گرفتن مقتضيات محيطي درجاتي ا

كه نظام برنامه  مقتضيات محيطي) مسير اثربخشي -هاي اين دو (تمركز و عدم تمركزبه ويژگي كلي با توجه

  پيشنهاد شده است. درسي براي رسيدن به اهداف خود بايد آن را بپيمايد،
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  مدل تمركززدايي، اثربخشي مسير و عدم تمركز، تمركز نظام برنامه درسي، :واژگان كليدي

 مقدمه

 ،4، پستالوتسي3، رسو2، كومنيوس1بررسي آراي تربيتي علماي گذشته از جمله دكارت

تربيتي قرار  هايفعاليتكه همگي كودك را محور  دهدمينشان  ...و 7، ديوئي6، فروبل5هربارت

حور (نشانه عدم تمركز) يادگيرنده را م 8پا كردن باغ كودككه فروبل با بر ايگونهبه. اندداده

نهفته در كودك  نيروهايم را به عنوان راهنما جهت رشد يادگيري قرار داده و نقش معل

  .دانستمي

-داري ميقسم زمام ترينشايستهرا  ساالريمردمهمچنين ديوئي از ديدگاه فلسفه سياسي، 

 پرورشش دموكراسي و آموزش و شمارد و از همين رو نام كتاب اصلي او در آموزش و پرور

به عبارت ديگر تفكر دواليستي در  ؛)165 ص، 1381نقيب زاده،( استنام گرفته 

حوزه تعليم و تربيت را بايد تفكري نامناسب و حتي مخرب دانست، ديوئي،  هايگذاريسياست

 پوياديوئي را پدر نگاه  توانمي همچنين است. تربيت وپيشتاز مقابله با اين تفكر در تعليم 

  ).2 ص، 1384مهر محمدي، ( دانست ريزيبرنامهديناميك) به مسائل كالن تعليم و تربيت و (

البته بايد اذان كرد، چون مسئوالن محلي، در مقايسه با دولت مركزي، اطالعات بيشتري در 

د. همچنين امكان مورد وضعيت محلي و بومي دارند، بيشتر قادر به ابداع و نوآوري خواهند بو

آورند. بديهي است كه در چنين هاي مالي بسياري از منابع بومي را فراهم ميجذب كمك

هاي حمايت از گيرد از جمله ضرورتوضعيتي آموزش از طريق صنايع و اقتصاد ملي جهت مي

                                                           

1 . descartes 

2 . comenius 

3 . rousseau 

4 . pestalozi 

5 . herbart 

6 . froebel 

7 . dewey 

8 . kindergarten 
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هاي بومي، زدايي آموزشي، راهكارهاي براي تقويت فرهنگزدايي به خصوص تمركزتمركز

ها و توانند برنامهاندركاران مدارس ميزيرا دست ؛ومي و اقتصاد بومي استات باجتماع

آموزان احساس تعلق به جامعه را تجربه كنند و ، دانشهاآنرا طراحي كنند كه در  هاييفعاليت

از نقشي كه بايد در آن جامعه بازي كنند آگاه شوند و اين موضوع، اثر مثبتي بر انگيزه و 

  ).1999كارسون، ( گذاردمي اهآنيادگيري 

 آموزشي ريزيبرنامه الملليبينژاك هلك معاون مدير كل يونسكو و مدير موسسه 

)IIEp(1 ترينمهمزدايي يكي از سال اخير، تمركز 15گويد به احتمال قوي در طول مي 

ريزي آموزشي بوده است. چرا بايد كشوري فرايند هاي مطرح شده در حوزه برنامهپديده

متمركز باشند؟ گيري آموزشي خود را متمركز كند؟ يا اين كه كدام تصميمات بايد غيرتصميم

 كنندخود مشغول مي بهگذاري را گيرنده و سياستهستند كه ذهن هر تصميم سؤاالتياز جمله 

آموزش و  هايضرورتيكي از  ).11 ص، 1382مك گين  ولش، توماس و نوئلبه نقل از (

ي درسي به صورت و برنامه اعمدايي در آموزش پرورش به صورت زپرورش امروزي تمركز

ي درسي بر اساس اصلي تحقيق حاضر چگونگي تمركززدايي در برنامه مسئلهو  باشدمياخص 

ي درسي تحقيقات زيادي انجام شده ركززدايي برنامه. البته در مورد تمباشدميمقتضيات زمان 

حاضر در نوع خود بديع بوده و بر اساس  تحقيق اماها اشاره خواهد شد. كه به برخي از آن

ي درسي بر اساس توان گفت تا حال تحقيق در مورد تمركززدايي برنامهمطالعات انجام شده مي

  شرايط مقتضي نپرداخته است.

كشورهاي خارجي نيز به  دهد كه درانجام گرفته در خارج از ايران نشان مي هايپژوهش

با  پژوهشي در) 2008( 2ايگل الراايي در آموزش و پرورش توجه خاص دارند. دبحث تمركزز

انجام  »آموزشي در كاتالونيا تمركززدايي هايسياستمقياس پردازي مجدد وضعيت: «عنوان 
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 گذارانسياستشده است. اين تحقيق در سه منطقه بارسلونا، مادريد و بروكسل جايي كه در آن 

و عوامل اجرايي اصلي قرار دارند انجام گرفت. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه 

را در  هاآن مقامات محلي مذاكره كنند و مسائلبا در اسپانيا نه تنها مجبورند كه  گذارانسياست

گيرند بلكه بايد عقايد سياسي دولت ملي مادريد، برنامه كاري در حال رشد اروپا و نظر ب

عقايدي كه در فضاي جهاني حاكم است را نيز در نظر بگيرند. بدين ترتيب، مفاهيم سياسي 

بلكه اين مفاهيم به  شودنميمحلي مربوط  - آموزشي، تنها به پويايي ملي تمركززداييمربوط به 

لو و جهاني وابسته است.  فرامليظات بسيار پيچيده از مالح ايمجموعهده به طور بسيار گستر

س در تايوان و كره جنوبي: به اصالح اداره مدار يزمينهبا پژوهش در ) 2008( 1ويليام

هدف اين مقاله استفاده از  مدرسه محور پرداخته است كهديريت در م خودمختاريدهي انتقال

ه و تحليل اصالحات موكراسي براي جوامع سياسي با تجزييجاد دتئوري جهاني شدن و مفهوم ا

ها حاكي از اين است كه در تايوان قدرت به . يافتهباشدميمدارس در تايوان و كره جنوبي 

صورت نهادينه و جامع به معلمان و والدين تفويض شده است، اما نهادينه كردن قدرت در 

) 2006( 2هو استر و سويي چو د است.مدارس اجتماعي كره جنوبي هنوز در حال رش

 را مورد مطالعه قرار داده كنگهنگ، كره، ژاپن :آموزشي در سه جامعه آسيايي تمركززدايي

متمركز، مدرسه محور،  كامالً :دهدميرا نشان  تمركززدايياست. نتايج اين تحقيق چهار مدل 

به نوعي از  كه حاكم است كنگهنگ. مدل مدرسه محور در غيرمتمركزمعلم محور، كامالً 

كامالً  مدل كه خود مدرسه جوابگوي تصميمات مربوط به مدرسه است، كندميمدرسه اشاره 

حاكم بوده كه عمدتاً مقامات بيرون از مدرسه جوابگوي تصميمات  كره ومتمركز در ژاپن 

ا در آي« آغاز كرده كه سؤالخود را با اين  پژوهش) 2006( 3ونگ جوكلين هستند. همربوط

در اين مطالعه سعي شده  »شود يا زياد؟ميآموزشي مهارت معلمان كم  تمركززداييموقعيت 

را مورد  هاآناست كه عملكرد معلمان تحت مشاهده قرار داده و از طرف ديگر عملكرد روزانه 
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بررسي قرار دهند. نتايج حاكي از آن است كه معلمان در چين فاقد مهارت الزم جهت 

اما تعداد كمي از معلمان از  ؛اندماندهبه صورت كنترل شده باقي  هاآنهستند، زيرا  تمركززدايي

براي  هاآنآموزشي  هايروش، اندآوردهالزم را به دست  هايمهارتطريق رقابت محيطي 

تا در آن  كندميمحيطي را فراهم  آموزشي تمركززداييرقابت متقاعد كننده است. در مجموع 

رت و تخصص الزم، با معلمان داراي مهارت روبرو شده و تجارب بيشتري معلمان فاقد مها

و عدالت  آموزشي، مخارج عمومي تمركززدايي) 2006( 1جئو جاجا و مكلينز كسب كنند.

حاكي از اين است كه تمركززدايي به  هايافته ار داده.ررا مورد پژوهش ق نيجريهجتماعي در ا

تابع با تركيب  هايدولت هايظرفيتت آموزشي، در انتقال خدما تواندنميخودي خود 

-اهداف مطلوب برقرار باشند، هزينهسياست اجتماعي به شكل گسترده مفيد باشد. چنان كه اين 

هاي عمومي بايد افزايش يابد، درآمد مالياتي بيشتري به دست آيد و ثبات كالن بر پايه رفاه 

 ساله براي اصالح جهت 20تالش ) 2000( 2مارك ئي هنسون اجتماعي مجدد محقق شود.

نتايج اين پژوهش  مورد مطالعه فرار داد را اسپانياآموزشي در  تمركززداييايجاد دموكراسي و 

در آموزش و  تمركززداييبه طرف  كنندمياطالعات مفيدي را براي كشورهايي كه تالش 

ر اصالح نظام بر اساس تجربه اسپانيا د هاتوصيه. اين كندميپرورش حركت كنند فراهم 

بين سيستم مركزي و  تمركززداييبر مذاكره بحث  اندمشتملكه  آموزشي ارائه شده است

، ايجاد تغيير روز افزون، انتقال هااختالفگيري راجع به مناطق، تعيين دادگاهي براي تصميم

مدارس و تجهيزات، هدف قرار دادن مجدد اصالحات،  هايساختمانمنابع فيزيكي از قبيل 

و ثروتمند،  فقيرنشينمديران با كيفيت و مجرب، متعادل كردن سرمايه بين نواحي  كارگيريبه

 هايحمايتكم كردن قدرت وزارت آموزش و پرورش، توسعه رهبران آموزشي، فراهم كردن 

سياسي و قومي، اداره كردن مدارس بر اساس قانون نه بر اساس تصميمات فردي يك شخص 

 تمركززدايياستراتژي « عنوانبا  تحقيقي ديگر در) 1998مارك ئي هنسون ( بخصوص.
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موضوعات كليدي و اجباري كه نقش  با هدف» و موضوعات اساسيكليدي  سؤاالتآموزشي: 

 آموزشي دارند يمديريت و سازمان براي تمركززداي هاياستراتژيدهي اي در شكلعمده

 آرژانتين ،ونزوئال كلمبيا،( كشوردهد. در اين مقاله نقاط عمده پنج مي شناسايي و توضيح

و يك سري  نمايدمياند استفاده اصالحات تمركززدايي را شروع كرده كه) نيكارگوئه و اسپانيا

، فشار ريزيبرنامه، ايمنطقهاهداف ملي و  مانندمهم هستند  تمركززداييسؤاالت كه براي 

در پايان يك مدل ذهني  و ؛دهدميسياسي، توزيع منابع، توسعه ساختاري و شغل مناسب پاسخ 

  دهد.ارائه مي تمركززدايياز فرايند 

از جمله عطاران، كيامنش، اكرامي، حسين  ايراندر  همچنين بررسي آراي متخصصان تربيتي

كه متخصصان  دهدميپور نيز نشان ، ابراهيم زرندي، سلسبيلي و موسينژاد، حسيني، پارسا

هاي اندكي هدر اين بين گرو. )1390پيري و همكاران، ( دارند ايراني نيز گرايش به تمركززدايي

) 1384( همكاراناز جمله حيدري و  اندكردهنيز از نظام متمركز در برنامه درسي حمايت 

معتقدند چون موضوع عضويت در جامعه اطالعاتي، براي رفع نياز و كسب توسعه در جهان 

درسي متمركز  ريزيبرنامهبوده پس نظام  و اين جامعه داري طرح يكساني امروز مطرح است

  .شودميبه جامعه اطالعاتي محسوب  يابيدستمسير مناسبي براي 

بنابراين اكثر علماي تربيتي از كودك محوري و عدم تمركز در آموزش و پرورش حمايت 

اين در حالي است  .اندآوردهگروه اندكي نيز از تمركز در نظام آموزش سخن به ميان  اندكرده

محمدي معتقد است كه حمايت مطلق از عدم تمركز در برابر افكار مطلق سياست اتخاذ مهركه 

ي توجه به آثار و تبعات شوم ظاهراً از پشتوانه كه) تصميم در مركز (در هر سطح به هر ميزان

عاري از ظاهر مترقيانه و نوآورانه موضعي  رغمبهبرخوردار است. عدم تمركز  تمركزگرايي

با اين حكم در  خوانناهمو  خوانهم هايواقعيتنه تنها نظر به  است زيرا نگريژرف

از آن، از قرار گرفتن در معرض  ترمهممتنوع و گوناگون اجرايي ندارد بلكه  هايمحيط

تفكر رايج در وضعيت نامطلوب ادعا شده كه همان وضعيت تمركزگرا ( قطبيرسوبات تفكر 
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رسد به زعم عبارت ديگر به نظر مي به ).3 ص، 1384محمدي، مهر( كنداست) حكايت مي

است. البته  نگريژرفمحمدي حمايت مطلق از تمركز و عدم تمركز موضعي عاري از مهر

نسبي  هايگرايشتمركز و عدم تمركززدايي را  بندلماي تربيتي معاصر از جمله عالقهاغلب ع

). 72 ص، 1382بند، ن است. (عالقهزدايي مطلق ناممكتمركز و معتقد است كه تمركز و داندمي

 تمركززدايي) در مقاله خود تحت عنوان مديريت هم زمان مدارج 1384( محمديهمچنين مهر

است،  1متغيري پيوسته تغيري مانند تمركز و عدم تمركز،كند كه مدر نظام برنامه درسي بيان مي

گفت  توانميكه بتوان دو وضعيت را به آن نسبت داد. بدين ترتيب،  2ناپيوسته نه يك متغير

تبديل شود، در اثر  ناپيوستهآماري، يك متغير پيوسته به متغير  هايتحليلهمان گونه كه اگر در 

، يابيمميو نتايج نادرست دست  هاتحليلدامنه تغييرات) به ( واريانساز دست دادن بخشي از 

  اتفاق كامالً ممكن و محتمل است. ننيز اي پردازينظريهدر حوزه 

 تربزرگشد. از جمله اينكه با  غافل ديگر متغيرهايدر بحث تمركز و تمركززدايي نبايد از 

شود. عالوه بر بزرگي سازمان، پيچيدگي وظايف، اهميت شدن سازمان مديريت نامتمركز مي

نيز  زيردستانروسا به  اطمينان وتصميمات، صالحيت و شايستگي زيردستان و ميزان اعتماد 

 شوندواقع مي مؤثرن درجه تمركز و تمركززدايي سازمان يدر تعي كه هستندعواملي 

 رودمي انتظار اندغيرمتخصصهايي كه بيشتر كاركنان آن ). در سازمان72 ص، 1382بند،عالقه(

به صورت  زمانسابه منظور راهنمايي اين افراد، قوانين و مقررات متعدد تدوين شود.  كه

اي باشد بايد انتظار متمركز اداره شود، از طرف ديگر اگر سازمان متشكل از كاركنان حرفه

- اصلي ازجمله). 1943،رابيني( باشد فرماحكمداشت كه رسميت و عدم تمركز كمي بر سازمان 

 سالاي در ترين كاركنان در نظام آموزش و پرورش معلمان هستند چنان كه برونر در مقدمه

معلم به عنوان  اهميت برنوشت،  تربيت وعنوان فرايند تعليم  مشهور خود با كتاب بر 1977

-دارد: اگر يك برنامهورزيده چنين ابراز مي تأكيدهاي درسي عنصر كليدي در اجراي برنامه

                                                           

1 . continuous variable 

2 . categorical variable 
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را  اهآنو  بيافزايد هاآن آگاهي بردرسي نتواند معلمان را تغيير دهد، تعادل آن را به هم بزند، 

 شوندميتعليم داده  هاآنبر كساني كه توسط  تأثيري، قهراً هيچ گونه درآوردبه حركت 

هاي بسيار مهم يكي از مؤلفه همچنين ).373 ص، 1381به نقل از مهر محمدي، ( داشتنخواهد 

نظر  در بادرسي، پيدا كردن مسيري اثربخش كه نظام برنامه درسي  ريزيبرنامه تمركززدايي در

  باشد.گرفتن مقتضيات محيطي آن را بپيمايد مي

به زعم نگارنده در نظر گرفتن تمركز و تمركززدايي به عنوان يك متغير پيوسته حاكي از 

باشد. اين نگاه راهنماي عمل نگارنده در اين مقاله قرار به موضوع در عمل مي نگريژرف

عدم تمركز از ايزدي و مهرمحمدي  هاي تمركز وگرفت و سعي بر آن شد پس از آوردن مدل

گيرد، مدلي ارائه دهيم كه نه تنها تمركز و تمركززدايي را به عنوان يك متغير پيوسته در نظر مي

آن آمادگي  ترينمهمار در تمركز و تمركززدايي (كه يكي از تاثيرگذ محيطي متغيرهايبلكه 

ته و سعي بر آن شد كه مسير اثربخشي باشد) را نيز به عنوان متغير پيوسته در نظر گرفمعلم مي

اصلي  سؤالبنابراين  ؛درسي مشخص گرددمديريت اقتضايي در تمركززدايي نظام برنامه

تمركززدايي نظام  مديريت اقتضايي در پژوهش حاضر عبارت است از اينكه: چه مدلي براي

  برنامه درسي مناسب است؟

  تحقيق شناسيروش

در  هز تحقيق كيفي نوعي پژوهش است ك. منظور اباشدميتحقيق حاضر از نوع كيفي 

هاي مربوط به تر) از پديدهگرا (جامعبراي شناخت كل ايرشتهميانپژوهش كيفي، رويكردهاي 

) 29 ص، 1393،، عباسبازرگان( روندبه كار مي و ... شناسيجامعهعلوم تربيتي، روانشناسي، 

تحقيق كيفي بسيار وابسته به زمينه است يعني در يك بافت طبيعي براي مدت طوالني  بنابراين

اطالعاتي كه و  افتدميچگونه و چرا اتفاق  هاپديدهنشان دهد كه  تواندميگيرد و صورت مي

 هايپديدهشامل بازبيني عمقي  اعداد نيست چرا كه به سادگي قابل تبديل به شودميحاصل

-بنابراين تحقيق كيفي عبارت است از مجموعه فعاليت) 6 ص، 2012ارمردود، ( باشدميپيچيده 
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پژوهشي كه هركدام به  هايفعاليتهايي كه همچون مشاهده، مصاحبه، شركت گسترده در 

 دالور،( دهندي موضوع تحقيق ياري مينحوي محقق را در كسب اطالعات دست اول درباره

ن سال تدريس در آموزش و چندي العات حيناط پژوهش حاضر در) 259 ص، 1393،علي

عميق با متخصصان دانشگاهي و  هايمصاحبهو انجام  همچنين) ه مستقيممشاهد( پرورش

  ي شد.ها و مجالت علمي پژوهشي گردآوركتاب ياي از جمله مطالعهكتابخانه يمطالعه

  معرفي الگوهاي تمركززدايي

 ايزدي)( متمركزنيمهالف) الگوي 

متمركز و  هاينظامدرسي در  ريزيبرنامهمطالعات نظري برنامه درسي، بررسي فرايند 

 متمركزنيمهالگوي «طراحي  ساززمينهو آشنايي با تجارب كشورهاي مختلف  غيرمتمركز

 گيريتصميمدر سطوح مختلف » درسيريزيدرسي و نقش معلمان در فرايند برنامهريزيبرنامه

  شده است.

  درسي ريزيبرنامهدر الگوي نيمه متمركز  گيريتصميم

درسي، در چهار سطح ملي، استاني/ايالتي،  ريزيبرنامه متمركزنيمهدر الگوي  گيريتصميم

  .دهدميو كالس درس رخ  ايمدرسهمنطقه 

  1سطح ملي

براي  گيريتصميمباوري به منظور  هاينظممباني ارزش بر اساس ايدئولوژي يا «تبيين 

ها، در تدوين سياست» تعريف جامعه از انسان آرماني«و » علمي آموزش هايموضوع

با تدوين مباني ارزشي و تعريف  و اهداف كالن برنامه درسي نقش كليدي دارند. هامشيخط

. با توجه به خط شودميانسان آرماني حدود و انتظارات نظام آموزشي از چنين انساني مشخص 

                                                           

1. National level 
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ن، فالسفه تعليم و شناسا، با مشاركت روشگردندميشي تبيين قرمزهايي كه با كمك مباني ارز

پردازان برنامه درسي، حدود برنامه درسي به طور نسبي ريزان استراتژيك و نظريهتربيت، برنامه

و اهداف كالن برنامه درسي در  هامشيها، خطسياست. با دانستن اين حدود، شودميمشخص 

. در انجام اين مهم، نتايج نيازسنجي در سطح جامعه عمومي و شوندميسطح ملي تبيين 

، بررسي نگرآيندهوضع موجود، مطالعات  هايارزيابيتطبيقي،  هايبررسيتخصصي، 

و مطالعه امكان سنجي، يك ضرورت  كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت توسعه هايبرنامه

مدت و جلوگيري از تنش بين اين دو است. اين نتايج، به تعيين مالحظات كوتاه مدت، بلند 

  .كندمي مؤثريكمك 

برنامه  پردازاننظريهدرسي توسط  هايبرنامهاساسي در  هايبازنگريپس از اين مرحله، 

شناسان يادگيري، متخصصان آموزش هنر، جامعه ريزان درسي موضوعي، روانبرنامه درسي،

ن امور اجتماعي و فرهنگي، زبان هاي درسي، معلمان، كارشناساشناسان، متخصصان موضوع

و نتايج آن  شودميو متخصصان ارزشيابي تحصيلي انجام  اران آموزشيگذشناسان، سياست

، برنامه درسي 1. اين مرحله شامل شناسايي و تعيين حدود برنامه درسي صريحگرددمياعالم 

امه درسي پيشنهاد تا برن شودميها باعث است. وجود اين تخصص 3و برنامه درسي خالي 2ضمني

شده در سطح ملي از تعادل و توازن قابل قبولي برخوردار باشد و به ابعاد كيفي برنامه بخصوص 

سپس  و ؛فردي با گوناگوني توجه كافي مبذول گردد هايتفاوتمرتبط بودن، امكان دستيابي و 

آن و  دهيسازمانعمومي درباره چگونگي  هايتوصيهمحتواي برنامه درسي پيشنهادي، 

  آموزان اعالم شود.ارزشيابي دانش هايروش

هاي قبل و ضمن خدمت معلمان، چگونگي ارتقاي ريزي جهت آموزش، برنامهچنينهم

و در تمام  شودميمعلمان براي استفاده از برنامه جديد، انجام  ايحرفه هايصالحيت

                                                           

1. Explicit curriculum 

2. Implicit curriculum 

3. Null curriculum 
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به اطمينان از قابليت  آموزشي با مسوالن اجرايي گذارانسياستملي حضور  هايگيريتصميم

  اجراي برنامه و تعيين بودجه الزم در سطوح مختلف، يك ضرورت است.

  1سطح استاني/ايالتي

هاي تحصيلي مختلف مانند درسي براي دورهريزيهاي برنامهدر سطح استاني/ايالتي كميته

ها شامل كميتهشوند. اعضاي اين ابتدايي، راهنمايي (دوره اول متوسطه) و متوسطه تشكيل مي

، يتو تربمتخصصان موضوعي تعليم  مديران مدارس، هاي مختلف،معلمان رابط، براي دوره

و مسئوالن  گذارانياستس معلمان، متخصصان ارزشيابي تحصيلي، يهاانجمننمايندگان 

ها امكان ترين مسئوليت اين كميتهعمده استاني /ايالتي است. و سطحاجرايي بين سطح ملي 

ريزي درسي ملي و سطح استاني/ايالتي، نياز سنجي استاني/ايالتي از راي اجراي برنامهسنجي ب

-آموزش معلمان و مديران مدارس پيشريزي براي برنامهنظر نيروي انساني الزم براي برنامه و 

  و جذب بودجه الزم براي اجراي برنامه پيشنهادي است. بيني تجهيزات و منابع آموزشي

و تجزيه تحليل اطالعات مربوط به وضعيت  يآورجمعها، همچنين مسئوليت اين كميته

تا بتوانند برنامه را متناسب با آن تعديل كنند. اضافه بر  دارندعهدهاشتغال در استان يا ايالت را به 

رات در برنامه، از يقومي و فرهنگي استان/ايالت تغي ،هاي اقليميها، با توجه به ويژگياين

  كميته است. وظايف اين

  2ايسطح منطقه

اي به اجرا هاي منطقههاي جرح و تعديل شده در سطح استاني/ايالتي، با نظارت كميتهبرنامه

هستند.  دارعهدههاي كميته استاني ايالتي را در سطح منطقه ها مسئوليتاين كميته آينديدرم

هاي اتخاذ شده و مشكالت شناسايي شده مربوط به چگونگي اجراي چنين؛ بازخورد تصميمهم

                                                           

1 .provincial/ state level 

2 .regional level 
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شود تا اي استاني/ايالتي داده مياي، توسط رابطان اجرايي به كميتهبرنامه درسي در سطح منطقه

  كميته هماهنگ گردد. هاييتفعالگسسته نشود و  هاآنارتباط بين 

دگان معلمان، نمايندگان مديران اي شامل مسئوالن اجرايي نماينهاي منطقهاعضاي كميته

اي در هاي منطقهاي هستند. كميتهمدارس نمايندگان والدين و نمايندگان شوراهاي منطقه

اقدام پژوهي)، كمك به تدوين و انتشارات عمل (براي انجام تحقيق  هاآنترغيب و حمايت از 

 ييهاطرحها در حمايت از هاي استاني فعال هستند. اين كميتهنتايج و دادن بازخورد به كميته

مانند مدرسه محوري، نقش اساسي دارند و به دليل درجه نزديكي به مدارس؛ از سطح 

چنين، تأمين و تخصيص نوآورانه در مدارس هستند. هم يهاطرحانجام  سازينهزم، گيرييمتصم

اين كميته هاي نوآورانه، از مسئوليت يهاطرحبودجه الزم براي تحقيقات معلمان و اجراي 

  است.

  1اي/كالس درسسطح مدرسه

اي/كالس درس، همكاري معلمان و مديران مدارس ضامن اجراي در سطح مدرسه

اي است. معلمان به منطقه يتهكمهاي توصيه شده (نه تجويز شده) از طرف برنامهآميز يتموفق

مل (اقدام پژوهي) و درسي در اين سطح، با انجام تحقيق عترين عامل اجراي برنامهعنوان اصلي

-كنند و قابليت اجراي آن را فراهم مياعالم نتايج آن براي برنامه پيشنهادي امكان سنجي مي

، هاآنرسد كه دارند، به نظر مي يادگيرندگانو نمايند. با توجه به تعامل هميشگي كه معلمان 

محتوا، انتخاب روش تدريس با در  يدهسازمانبه صالحيت تغيير در  ينظرصاحببيش از هر 

سب با كالس را دارند. در متنا هاي ارزشيابيآموزان و روشفردي دانش يهاتفاوتنظر گرفتن 

در جذب بودجه براي تهيه تجهيزات و منابع  ،معلمان با مشاركت مديران مدارس ،اين سطح

هاي چنين؛ كميتههمبرنامه درسي پيشنهادي، دخيل هستند.  آموزشي مورد نياز براي اجراي

درس  ، بازخوردهايي را از معلمان در رابطه با اجراي برنامه درسي در سطح كالسايمدرسه

                                                           

2. scool/classrom level 
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و  ايهاي مدرسهدهند. اين كار؛ توسط رابطان بين كميتهاي ارائه ميهاي منطقهگرفته و به كميته

مدارس، نمايندگان والدين، اي، معلمان، مديران شود. در كميته مدرسهمي اي انجامكميته منطقه

، 1379ايزدي، ( دارندحضور اي اي و منطقههاي مدرسهآموزان و رابطان كميتهنمايندگان دانش

  ).79-103 صص

  مهر محمدي تمركززداييب) مدل 

  آزادسازي ابعاد وسطوح 

 هايبرنامهدرباره  گيريتصميمدر اين بخش كوشش خواهد شد سطوح و ابعاد آزادسازي 

ممكن آزادسازي  هايوضعيتدرسي احصا شود. به ديگر سخن تالش شده است تا 

ي نهاد مركزي و فراهم آوردن زمينه مشاركت درسي، از سيطره هايبرنامهدرباره  گيريتصميم

ها با نهادهاي ديگر در اين زمينه به تصوير كشيده شود. نگارنده شش وضعيت ممكن را بخش

 تمركززداييپارادايم جديد در مواجهه با موضوع  هايپايهيكي از كه در حكم  كندميمعرفي 

  .گيردميمورد توجه قرار 

  آزادسازي نامحسوس يا در حد صفر -1

درسي استاندارد،  هايبرنامهاين سطح از آزادسازي حكايت از اهتمام نهاد مركزي به توليد 

تجويزي و تفصيلي دارد و كم وبيش با آنچه هم اكنون در نظام آموزشي ايران شاهد آن هستيم، 

هماهنگ است. در اين وضعيت، جرح و تعديل برنامه درسي در مقياس بسيار محدود و بر 

 ريزيبرنامهكه البته به اراده تشكيالت مركزي  پيونددمياساس مقتضيات محيط اجرا به وقوع 

درسي متكي نيست. با آن كه اين نوع جرح و تعديل اهميتي ويژه دارد و نشان دهنده اين معنا 

است كه تمركزگرايي در مرحله اجراي برنامه درسي در مرحله طراحي برنامه است، از آن به 

تشكيالت مركزي است ـ نام برده  هايمأموريتسطح ـ كه معرف سقف  تريننازلمثابه 

 .شودمي
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  آزادسازي توليد منابع يادگيري (كتاب درسي) -2

اين سطح از آزاد سازي ناظر بر دست كشيدن از توليد مواد و منابع آموزشي (يادگيري) 

كه شامل  است. شايان ذكر است كه چنانچه منابع آموزشي را به معناي اعم آن در نظر بگيريم

وضعيت كنوني اين سطح را به اقالم گوناگون است و محدود به كتاب درسي نيست، بايد در 

زيرا در توليد آنچه از آن با عنوان منابع كمك آموزشي نام برده  ؛طور نسبي محقق شده بدانيم

اما  ؛، مشاركت نسبتاً فعالي داردغيردولتيخصوص بخش گوناگوني ب هايبخش، شودمي

درسي است كه بدون  هايكتابمنابع يادگيري، بيشتر نظر بر  آزادسازيمقصود نگارنده از 

و اثرگذارترين منبع در فرآيند ياددهي ـ يادگيري است و در امتداد راهنماي  ترينمهمترديد 

تا  . نسبت كتاب درسي با برنامه درسي بسيار نزديك و عميق استشودمي توليد 1برنامه درسي

اهنماي از كتاب درسي در حكم برنامه درسي تفصيلي يا شكل تفصيلي ر توانميجايي كه 

بايد  نخستبنابراين، پيام آزادسازي توليد منابع يادگيري را در درجه  ؛برنامه درسي نام برد

درسي به توليد سند اصلي برنامه يا همان راهنماي  ريزيبرنامهبسنده كردن تشكيالت مركزي 

كلي برنامه و تكليف عناصر و اجزاي آن  گيريجهتبرنامه درسي دانست كه طي آن، 

  .شودميو ارزشيابي) به صورت كلي مشخص  هاروشمحتوا،  (اهداف،

  آزادسازي انتخاب از ميان راهنماهاي برنامه درسي -3

درسي، مبادرت به توليد بيش از يك راهنماي ريزيامكان دارد تشكيالت مركزي برنامه

آزاد بگذارد. شايد اين سطح از  هاآنبرنامه درسي كند و سطوح اجرايي را در انتخاب از ميان 

را اما تجربه عملي اين سطح از آزادسازي  ؛آزادسازي در وهله نخست، غير معقول به نظر برسد

  كند.تائيد مي در تحوالت اخير برنامه درسي

  

                                                           

1. Curriculum framework 
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  آزادسازي بخشي از راهنماي برنامه درسي -4

كه تشكيالت مركزي تدوين  امكان دارد سند اصلي برنامه درسي يا راهنماي برنامه درسي

يعني به نوعي دست از  ؛، آگاهانه از عين تكليف براي كل مظروف صرف نظر كندكندمي

گرفته شده در برنامه  نظر درنگرش قيموميتي بردارد و اجازه دهد براي بخشي از ظرف زماني 

شود. به ديگر سخن،  گيريتصميمدرسي، براي هر ماده درسي خاص در سطح غير مركزي 

 غيرراهنماي برنامه درسي داراي بخش تجويزي و بخش غير تجويزي خواهد بود كه بخش 

) پا به ايمدرسه، ايمنطقهمحلي (استاني،  صالحذيآن با تشخيص و اراده مقامات  تجويزي

شامل درصدي از مظروف است كه  تجويزي غيربنابراين، بخش  ؛عرصه وجود خواهد گذاشت

هاي رصد، بسته به درس يا موضوع يادگيري خاص از يك سو و وضعيت و ظرفيت محيطاين د

اجرا از سوي ديگر، متغير خواهد بود. بنابر آنچه در منابع تخصصي توصيه شده است، اين 

. اين نوع از آزادسازي نيز ظرفيت كندنميدرصد مظروف تجاوز  25تا  10آزادسازي معموالً از 

گوناگون  هايوضعيت با 1تا انطباق برنامه درسي آوردميرا فراهم  و فرصت بسيار مغتنمي

توان تصور كرد كه تشكيالت مركزي براي اجرايي و نيازهاي مخاطبان به وقوع بپيوندد. مي

 د.نبرنامه درسي در سند راهنما، اصول و معيارهايي پيشنهاد كن تجويزي غيربخش 

  كل برنامه درسي به طور متعارف آزادسازي -5

به تدوين استانداردهاي  ريزيبرنامهدر اين سطح از آزادسازي، رسالت تشكيالت مركزي 

-يابد و مسئوليت تدوين راهنماي برنامهيك حوزه خاص تقليل مي در 2عملكردي يا يادگيري

تين سطح مراجع غيرمركزي است. اگر نخس درسي و انتخاب يا توليد منابع يادگيري، به عهده

تشكيالت مركزي بدانيم، اين سطح را بايد  هايمأموريتحداكثر) سقف ( آزادسازي را معرف

اين نهاد قلمداد كنيم. نكته قابل توجه و احياناً تعجب  هايمأموريتحداقل) (معرف كف 
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برانگيز اين است كه در قالب اين سطح از آزادسازي، تحقق چهار سطحي كه پيش از اين 

ين معنا كه امكان دارد تشكيالت مركزي در عين محدود ، كامالً متصور است. بداندشدهمعرفي

كردن وظايف خود، به تدوين استانداردهاي عملكردي يا يادگيري و دست كشيدن از وظايف 

دولتي و  صالحذي مؤسساتدرسي، اين وظايف را به نهادها يا ريزيكارگزاري در حوزه برنامه

شده در چهارچوب استانداردهاي  حقوقي تفويض كند و در نهايت، برنامه درسي توليد

درسي استاندارد نيز باشد! البته به باور نگارنده، اين تفسير از يادگيري، حتي يك برنامه

كه آن را به آزادسازي تشكيالت مركزي از وظايف كارگزاري  درسيآزادسازي كل برنامه

سطح،  اين دراما امكان دارد مقصود از آزادسازي  ؛، بايد مغتنم شمرده شودداندميمعطوف 

ايجاد حركت سيال بودن و انعطاف در برنامه درسي نيز باشد كه در سطح كشور به مورد اجرا 

. اين انعطاف و سيال بودن در چهارچوب استانداردهاي يادگيري مصوب اتفاق شودميگذاشته 

و نابساماني در سطح كل نظام آموزشي منتفي  نظر بر بروز تشّتت هاينگرانيو در نتيجه،  افتدمي

 هانگرانياست و ابزارهاي نظارتي، مانند نظام سنجش و امتحانات، هم نقش مهمي در رفع اين 

درسي در اين سطح از آزادسازي به سطوح  ريزيبرنامه. تفويض وظايف كارگزاران كندميايفا 

ن آزادسازي است كه در شرايط غيرمركزي در نظام آموزشي، مداري از مدارهاي گوناگو

يادگيري خاص ممكن است مشروعيت و مقبوليت پيدا  ايحوزهخاص، براي مناطق خاص و در 

  كند.

  آزادسازي بخشي از ساعات هفتگي مدارس -6

ديگر  ايگونهبهدرسي  ريزيبرنامهنوع) از آزادسازي، تشكيالت مركزي (در اين سطح 

نظام (تشكيالت  گونهاينشويد. بدين گونه كه مديريت مي، قيموميت با يش كنترلخواز دست 

اي لحظه لحظه حضور مربيان و آموزشي) ديگر خود را موظف براي تعين تكليف بر

. يا آن كه اين سطح (نوع) از آزادسازي با آن چه در سطح داندنميآموزان در مدرسه دانش

مستقل از آزادسازي  ايگونهيا هايي دارد، در حكم يك سطح چهارم توضيح داده شد، قرابت
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گيرد. تفاوت اين سطح با سطح چهارم در اين است كه اين جا كل برنامه نيز مورد توجه قرار مي

غيرتجويزي خواهد شد و اين بخش در مورد يك ماده خاص برنامه  هايبخشدرسي داراي 

ت كه كل تجربيات يادگيري اس درسي نيست. به ديگر سخن، برنامه درسي به معناي

خواهد شد.  تجويزي غيربخش  داراي 1و به صورت عام كنندميآموزان در مدرسه كسب دانش

 مورداجرا، اين سطح آزادسازي به كنگهنگدرسي در  هايبرنامهاز  تمركززداييدر جريان 

كل  از درصد 20 تا 15است. شايان توجه است كه آزادسازي در زمينه حداكثر  شدهگذاشته

نظام آموزشي  هايآرماندرباره آن، فلسفه و  گيريتصميمبرنامه اتفاق خواهد افتاد و براي 

دگيري يا هايفعاليتمدرك و مرجع خواهد بود. در اين وضعيت، امكان گنجاندن دروس و 

آموزان يا متناسب با شرايط و اقتضائات فرهنگي، اقتصادي، مبتني بر ذوق و عالقه دانش

 ريزيبرنامه. به ديگر سخن، در اين سطح از آزادسازي آيدميمي و ... به وجود اجتماعي، قو

درسي متمركز  ريزيبرنامهدرسي غيرمتمركز به طور تمام و كمال، اما در ابعادي كه مكمل 

تري از شدهگيرد. در شكل كنترلمياست، در دستور كار تشكيالت و نهادهاي غيرمركزي قرار 

شده به وسيله تشكيالت مركزي در  پيشنهاد 2هاي اختياريجاندن درسگن توانمياين سطح، 

  قرار داد. موردتوجهبرنامه را نيز 

  مدل پيشنهادي تابع اصول و اركان زير است:

Ø اد اجتماعي، فرهنگي، سياسي آموزشي، تربيتي و منافع ملي در ابع هايضرورت به بنا

 درسي يك اصل است. ريزيبرنامهاز نظام  تمركززداييو... 

Ø  نيست و به بي فعلي  گوپاسخدرسي  ريزيبرنامهاز نظام  تمركززدايينگاه قطبي به

 .شودمي) يا اقدامات عملي نسنجيده و مخرب منجر عمليبي(

Ø  شناسايي سطوح آزادسازي يك ركن است.تمركززداييدر نگاه غير قطبي به ، 

                                                           

1. global 

2. Elective courses 
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Ø  گوناگون در  هايظرفيتو  هاوضعيتزدايي، شناخت تمركزدر نگاه غير قطبي به

 مناطق گوناگون كشور يك ركن است.

Ø  و شرايط و  هاظرفيت، ملحوظ كردن عنصر تغيير در تمركززداييدر نگاه غير قطبي به

 براساس آن، يك ركن است. هاسياستتعديل 

Ø  دانستن ورود همه سطوح آزادسازي به  پذيرامكان، تمركززداييدر نگاه غير قطبي به

 درسي، يك اصل است. ريزيبرنامهمان در مديريت نظام صورت همز

درسي ريزي، نگارنده از مدلي در مديريت نظام برنامهگفتهپيشبا توجه به اركان و اصول 

به دليل شباهت تصوير مدل به هسته اتم) يا ( 1ايهستهتوان آن را مدل كه مي كندميحمايت 

هايي به طور همزمان روندها و فعاليت ريختگيدرهميا  ريختگيهمبه(به دليل  2مدل آشوبناك

درسي بايد تحت مراقبت و نظارت قرار دهد) ناميد. اين مدل (تصوير ريزيمدير عالي برنامه

بالقوه رهاسازي در همه سطوح  توانميو مناطق كشور  هااستانكه در  دهدمي) نشان 1شماره 

شدن مفهوم با نمايش داللت  ترروشننيز به  2 آزادسازي را تجربه كرد. تصوير شماره گانهشش

. همچنان كه كندميها، مناطق)، كمك (استان گيريتصميماين مدل براي سطوح غير مركزي 

، در يك دوره زماني واحد، نمودارهاي الف و ب و ج معرف وضعيت يك شودميمالحظه 

متفاوت آزادسازي  برخورداري از سطوح رخنيماستان يا مناطق گوناگون كشور از حيث 

اما چنانچه زمان واحد را در نظر نداشته باشيم، نمودارهاي الف و ب و ج معرف  ؛هستند

برخورداري از سطوح متفاوت آزادسازي در  رخنيموضعيت يك استان يا منطقه خاص از حيث 

  .)7- 14 صص ،1386مهر محمدي،( بودهاي گوناگون خواهند زمان

                                                           

1. nuclear 

2. choatic 
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  اعتبار الگو

در اختيار معلمان و مديران )1 نظربه الگوي پيشنهادي، الگوي مورد  اعتباربخشيبراي 

ها مختلف ي علوم تربيتي در دانشگاهمتخصصان رشته )2 هاي مختلف آموزش و پرورشبخش

مورد نظر اعمال  الگوي در نظرات مختلف تجميع و تلخيص شده سپسقرار گرفت و كشور 

  شد.

مديريت اقتضايي مسير اثربخشي در تمركززدايي نظام برنامه  معرفي مدل

  درسي

ها و ي طرح هوشمندانه كه معرف توجه پيچيدگيي بدون ارائهزدايحمايت از تمركز

ها باشد. در بطن خود تحت تأثير همان وضعيت قطبي صفر و يك (ماشيني) گوناگوني

اشاره شد كه متغيري مانند تمركز يا عدم ). قبالً 3 ص، 1386مهرمحمدي،( استگرايانه تمركز

هاي متعدد و متنوعي را براي آن تصور كرد. متغيري توان وضعيتتمركز، متغيري است كه مي

به عبارت ديگر، تمركز يا  ؛دهدكه به زبان علم آمار، مقادير متفاوتي را به خود اختصاص مي

كه بتوان تنها دو وضعيت براي آن  عدم تمركز يك متغير پيوسته است، نه يك متغير ناپيوسته

هاي آماري، متغير پيوسته به توان گفت همان گونه كه اگر در تحليلنسبت داد. بدين ترتيب مي

 وها دامنه تغييرات) به تحليل( واريانسمتغير ناپيوسته تبديل شود، در اثر از دست دادن بخشي از 

پردازي هم اين اتفاق كامالً ي نظريهيابيم، در حوزهسطحي يا حتي نادرست دست مي نتايج

پيوسته، متغيري است كه هر ارزش يا  متغير ).2 ص ،1386مهر محمدي، ( است محتمل وممكن 

توان به آن اختصاص داد و هر عددي بين واحد آن انتخاب شود اعشار، كسري) را مي( مقدار

مختلف  هايدرجهست و در آن داراي معني و مفهوم است، بنابراين متغير پيوسته طبيعتاً كمي ا

بستگي دارد. به  گيرياندازهوجود دارد و ميزان صحت اين درجات به دقت وسيله  گيرياندازه



 141                                    مديريت اقتضايي مسير اثربخشي در تمركززدايي نظام برنامه درسي               

، ص 1393دالور،( باشد نهايتبيتواند بين صفر تا وزن يك متغير پيوسته است و مي عنوان مثال

8(  

حال اگر متغير تمركز و عدم تمركز را روي يك پيوستار در نظر بگيريم مانند شكل زير 

  را در آن تصور كرد. گيرياندازهدرجات مختلف  توانمي

  

  

  

بزرگي  شد. از جمله غافل ديگر متغيرهايالبته در بحث تمركز و تمركززدايي نبايد از 

سازمان، پيچيدگي وظايف، اهميت تصميمات، صالحيت و شايستگي زيردستان و ميزان اعتماد 

در تعين درجه تمركز و تمركززدايي سازمان  كه هستندنيز عواملي  زيردستانروسا به  اطمينان و

درجه تمركز و  آنيم براي تعيناين تحقيق بر در ).72 ص، 1382عالقه بند،( شوندواقع مي مؤثر

  مانند شكل زير)( .دهيمقرار  عمودي محوررا در  تأثيرگذارتمركززدايي عوامل محيطي 
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در شكم  اينطفهزندگي كمك گيريم، زماني كه  ياستعاره ازجهت روشن شدن بحث 

شود چون كودك آمادگي كافي براي زندگي كردن در محيط بيرون از رحم را مادر منعقد مي

بيرون از رحم نيز آمادگي براي پذيرش كودك را ندارد؛ بنابراين كودك به  محيط وندارد 

اوليه  كارهاي حتي) تمركز در حد صفر( شودميصورت كامالً متمركز توسط مادر مديريت 

تا زماني كه كودك  .شودي مانند خوردن آشاميدن و نفس كشيدن توسط مادر انجام ميزندگ

از رشد برسد كه بتواند در محيط بيروني ارتباط برقرار كرده و زندگي كند در اين  ايمرحلهبه 

يابد. در و خود به خود از مديريت متمركز مادر رهايي مي گذاردميهنگام پا به عرصه هستي 

شود ولي همچنان تمركز شديد هست؛ چرا از تمركز مادر روي كودك كاسته مي اين مرحله،

 هايتواناييرا ندارد. رفته رفته كه  كه هنوز كودك توانايي راه رفتن، غذا خوردن، حرف زدن

- شود. اين كاهش تمركز زماني به اوج خود مييابد تمركز مادر هم كم ميكودك افزايش مي

از پيوستار  ايمرحلهكودك به  واقعبهرسيده باشد در اين مرحله سن بلوغ  رسد كه كودك به

رسيده است كه از تمركز رهايي يافته و وارد مراحل اوليه تمركززدايي شده است. تجربه رشد 

اگر تمركز والدين كمتر نشود  رسندزماني كه كودكان به سن بلوغ مي ؛دهدكودكان نشان مي

كنند، چرا كه كودك در اين مرحله عدم آزادي تعبير مي كودكان تمركز والدين را به عنوان

و انتظار اعتماد متقابل از والدين دارند. كودك  اندكردهقابليت پذيرش مسئوليت را پيدا 

- رود تا زماني كه ازدواج كرده و به استقالل كامل ميهمچنان در پيوستار عدم تمركز جلو مي

ززدايي رسيده است، ولي هرگز به عدم تمركز مطلق رسد در اين مرحله به باالترين درجه تمرك

اجتماعي كنترل و نظارت  هايارزشرسد زيرا رفتار و كردار وي توسط برخي از قوانين و نمي

عبارت ديگر والدين و طبيعت جهان هستي بر اساس مديرت اقتضايي عمل كرده و  به شود.مي

ت تمركز كاسته و به سوي عدم تمركز هر جا كه كودك و محيط پيرامون او آماده باشد از شد

بد يا خوب نيست بلكه اين آمادگي فرد و  نفسهفيكند بنابراين تمركز و عدم تمركز حركت مي

كند. بديهي محيط است كه مناسب يا نامناسب بودن درجه تمركز و عدم تمركز را مشخص مي

برخي از  وگرنهشود  است كه در اين مثال سعي بر آن شد كه مسير رشد نرمال توضيح داده
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كاهند و برخي والدين قبل از اين كه كودك آمادگي كافي برخوردار باشد از تمركز خود مي

كنند، زماني كه كودك آمادگي الزم را دارد همچنان رفتار و اعمال نيز عكس آن عمل مي

آورد ميكنند كه اين موارد به نوبه خود مشكالتي به بار كودك را به صورت متمركز اداره مي

  گنجد.در اين خالصه نمي هاآنكه ذكر 

به زعم نگارنده نظام برنامه درسي نيز بايد براساس مديريت اقتضايي عمل كرده و با  

مقتضيات محيط بيروني از درجات تمركز كاسته و به سوي عدم تمركز حركت كند. بديهي 

  ماند.مي در صورت عدم آمادگي محيطي در همان حد تمركز باقي كهاست 

 و عوامل بيروني را روي دو پيوستار در نظر بگيريم عدم تمركزحال اگر متغيرهاي تمركز و 

را در آن وجود دارد  گيرياندازهنمودار خواهيم داشت درجات مختلف  يك زيرمانند شكل 

تمركز شديد و آمادگي كم محيطي)، ربع دوم ( اولربع بر آن حاكم است ربع  چهاركه حداقل 

تمركز شديد و آمادگي زياد محيطي)، ربع ( سوم(تمركز شديد و آمادگي زياد محيطي)، ربع 

  چهارم (عدم تمركز و آمادگي كم محيطي).
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-با توجه به درجات تمركززدايي و آمادگي محيطي حداقل پنج وضعيت زير به وجود مي

  آيد:

در اين نظام برنامه درسي درجه تمركززدايي با آمادگي  درسي منطبق:نظام برنامه .1

  پيمايد.باشد و تمركززدايي نظام برنامه درسي مسير اثربخشي را ميمحيطي منطبق مي

در اين حالت با اينكه آمادگي محيطي اندك است  درسي رها شده:نظام برنامه .2

-اي كه مديران رده باال امر تمركززدايي را رها كردهشدت تمركززدايي زياد بوده به گونهولي 

- نظام برنامه درسي را در مسير غير اثربخشي قرار مي در واقع بنابراين ورود به اين وضعيت ؛اند

 دهد.

محيطي درجات  آمادگيدر اين وضعيت با توجه به  درسي مستقل:نظام برنامه .3

رود و در نهايت به باالترين درجه مناسب تمركززدايي برنامه درسي گام به گام پيش مي

توان گفت. سي مستقل ميدركه به آن نظام برنامه رسدآمادگي محيطي و تمركززدايي مي

درسي به باالترين درجه تمركززدايي رسيد معلمان با در نظر گرفتن مهزماني كه نظام برنا

-توانند به صورت مستقل براي برنامه درسي تصميممشي نظام برنامه درسي ميها و خطسياست

 پيمايد،درسي مسير اثربخشي را ميگيري كنند. در اين حالت نظام برنامه

محيطي  آمادگيدر اين وضعيت با توجه به اينكه  درسي استبدادي:نظام برنامه .4

درسي كه به آن نظام برنامه شودبااليي وجود دارد ولي برنامه درسي به صورت متمركز اداره مي

در واقع نظام برنامه درسي را در مسير غير  توان گفت. ورود به اين وضعيتاستبدادي مي

 .دهداثربخشي قرار مي

محيطي  آمادگيدر اين وضعيت با توجه به اينكه  نظام برنامه درسي نيمه متمركز: .5

گيرد كه به آن نظام درسي نيز در حد متوسط قرار ميباشد تمركززدايي برنامهدر حد متوسط مي

ي راه قرار گويند. در واقع مسير اثربخشي در اين مرحله در نيمهبرنامه درسي نيمه متمركز مي

  دارد.
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وقتي كه درجه تمركز و عدم  ،كندميدر واقع مسير اثربخشي از بين ربع اول و سوم عبور 

با  با شرايط محيطي حاكم تبعيت كرد اثربخش، هنگامي كه درجه تمركز و عدم تمركز تمركز

به عبارت ديگر در مواقعي كه  ؛ناميمشرايط محيطي حاكم تبعيت نكرد غير اثربخش مي

ترين عوامل محيطي) آمادگي به عنوان يكي اصلي( معلمانست و آمادگي محيطي پايين ا

آمادگي محيطي كم و  -ربع اول( است ترمناسبپذيرش مسئوليت را ندارند، مديريت متمركز 

در حالتي كه آمادگي محيطي بااليي در جامعه وجود دارد، به عنوان  تمركززدايي كم) ولي

اند كه خواهان تدوين برنامه درسي اي رسيدهجهمثال معلمان از لحاظ شناختي، عاطفي، به در

رو به تمركززدايي  از شدت تمركز كاسته و اين صورت نظام برنامه درسي در ؛هستندخود 

 قبالًآمادگي محيطي زياد و تمركززدايي شديد). البته همان طور كه  -ربع سوم( كندحركت مي

پيوسته در نظر گرفته شده است،  تغييرذكر شد، متغيرهاي تمركززدايي و عوامل محيط به عنوان 

هاي متعدد و متنوعي را براي آن تصور كرد، توان وضعيتاست كه مي متغيريپيوسته،  متغير

اعشار، كسري) را به آن اختصاص داد و هر عددي بين واحد ( مقدارتوان هر ارزش يا حّتي مي

هاي متعدد و برنامه درسي وضعيتتمركززدايي  آن انتخاب شود، بنابراين در مسير اثربخشي

  مانند شكل زير).( بودبراي آن متصور  متنوعي را براساس عوامل محيطي
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يعني نظام برنامه درسي از شدت  ؛كندغير اثربخش از ربع دوم و چهارم عبور مي مسير

ربع دوم) در اين ( نداردعوامل محيطي هنوز آمادگي كافي را كه تمركز خود بكاهد در حالي 

كند، البته عكس جريان فوق هم ممكن است اتفاق غيراثربخش از ربع دوم عبور مي ريحالت مس

بيافتد، يعني زماني كه عوامل محيطي آمادگي كامل دارند، نظام برنامه درسي همچنان متمركز 

ربع چهارم). در اين حالت مسير غير اثربخش تمركززدايي مانند شكل زير از ربع ( شودمديريت 

هاي غيراثربخش عبور كززدايي از مسيركند. بديهي است در مواقعي كه تمرچهارم عبور مي

درسي به وجود خواهد آمد به عنوان مثال زماني معلمان كند مشكالت زيادي براي نظام برنامه

آمادگي كامل براي پذيرش مسئوليت دارند ولي نظام برنامه درسي همچنان متمركز مديريت 

  خواهند داشت. ربع چهارم) معلمان از كار خود دلسرد شده و روحيه پاييني( شود
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بزرگي سازمان، پيچيدگي  شايان ذكر است كه منظور از عوامل محيطي عبارت است از

اطمينان روسا به  شايستگي زيردستان و ميزان اعتماد و وظايف، اهميت تصميمات، صالحيت و

باشد شايد وجود داشته باشد) مي زمان و مكانهمچنين عوامل ديگر كه به اقتضاي ( زيردستان

شوند. براي تعيين مسير اثربخشي واقع مي مؤثركه در تعيين درجه تمركز و تمركززدايي سازمان 

اري ترسيم كرد سپس ميزان آمادگي آن را تعيين كرده بايد براي هر كدام از عوامل باال نمود

. نمود آورده و مسير اثربخشي را در نمودار كل تعيين دستبهسپس ميانگين همه اين عوامل را 

بررسي كردن اين عوامل در اين خالصه مقدور نيست اميدوارم در مقاالت بعدي به آن بپردازيم 

  .پردازيمميحث در اينجا به يكي از عوامل جهت روشن شدن ب

در تعين درجه تمركز و تمركززدايي شايستگي  تأثيرگذارعوامل محيطي  ترينمهماز 

شايستگي زيردستان آمادگي و عدم  باشد. در نظام آموزش و پرورش منظور ازمي زيردستان

 رواني ، بنابراين آمادگي و عدم آمادگي معلمان از لحاظ عاطفي،باشدميآمادگي معلمان 

ديگر اندازه گرفته و روي محور  هايروش، مصاحبه، مشاهده و نامهپرسشحركتي را بر اساس 

yمحوربر اساس آمادگي معلم را روي  دهيم سپس درجه تمركز و عدم تمركزقرار مي ها x  ها

شود. طبق نمودار زير هر قدر آمادگي معلم بيشتر باشد از شدت تمركز كاسته مي كنيمتعيين مي

قرار بگيرد درجه تمركززدايي هم روي  هاyمحور  3ان مثال اگر آمادگي معلم در درجه به عنو

قرار خواهد گرفت و نموداري طبق شكل زير خواهيم داشت. همان طور كه  هاxمحور  3درجه 

براي تك تك عوامل محيطي نموداري مانند شكل زير ترسيم شده و ميانگين  شد ذكردر باال 

  عين خواهد شد.درجات در نمودار كل ت
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سازگار است به عنوان مثال  مدل ارائه شده با مدل هاي ذكرشده از ايزدي و مهر محمدي

درسي را در  ريزيبرنامهدر الگوي نيمه متمركز  گيريتصميمايزدي در رساله دكتري خود 

زعم نگارنده اين  به كندمياي و كالس معرفي چهار سطح ملي، استاني/ايالتي، منطقه مدرسه

توان با در نظر گرفتن شرايط و مي گيردميچهار سطح روي پيوستار تمركز و عدم تمركز قرار 

براي چهار سطح ذكر شده در نظر  هاx محورمحيطي درجات مختلفي از تمركززدايي را در 

  گرفت.

خود سطوح و ابعاد آزادسازي برنامه درسي را در شش  يمهر محمدي در مدل تمركززداي

موضوع  پارادايم جديد در مواجهه با هايپايهكند كه در حكم يكي از وضعيت معرفي مي

  باشد، شش وضعيت عبارتنداز:مي تمركززدايي

 ؛آزادسازي نامحسوس يا در حد صفر -1

  ؛آزادسازي توليد منابع يادگيري (كتاب درسي) -2
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  ؛آزادسازي انتخاب از ميان راهنماهاي برنامه درسي -3

  ؛آزادسازي بخشي از راهنماي برنامه درسي -4

  ؛فكل برنامه درسي به طور متعار آزادسازي -5

  .آزادسازي بخشي از ساعات هفتگي مدارس -6

ها به عنوان يك متغير پيوسته در نظر گرفت كه xتوان روي محور شش وضعيت فوق را مي

را به آن اختصاص  آزادسازيمختلفي از  درجاتتوان با توجه به آمادگي شرايط محيطي مي

جه تمركززدايي است، بنابراين در تعيين در مؤثرداد؛ به عنوان مثال گفتيم معلم يكي از عوامل 

زماني كه آمادگي معلم از لحاظ شناختي، عاطفي و رواني حركتي در درجه خيلي پايين قرار 

نامحسوس يا در حد صفر مناسب است همگام با افزايش آمادگي معلمان  آزادسازيگرفت 

به وضعيت ششم رسيد. البته  درجات آزادسازي نظام برنامه درسي را نيز افزايش داد تا توانمي

شايان ذكر است كه براي تعيين دقيق در جه تمركززدايي، ساير عوامل محيطي نيز بايد مورد 

  ميم گيري كرد.درجه تمركز يا عدم تمركز تص مورد درارزيابي قرار گيرد سپس 

 .شوددولي ارائه ميي بهتر در جي هر سه مدل جهت مقايسهي بحث ابتدا خالصهدر ادامه

-مدل پيشنهادي مهرمحمدي سازگار ميمدل ارائه شده در اين مقاله با اصول و اركان  همچنين

  در پايان بحث شده است. كه .باشد
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  تمركززدايي هايمدل) مقايسه 1جدول (

  هاويژگي

  

  هامدل

  

  متغيرهاي مد نظر

  

  گيريسطوح و ابعاد تصميم

  

  كانون توجه

  

الگوي 

  متمركزنيمه

  )(ايزدي

  

آزادسازي سطوح مختلف 

  گيريتصميم

 ملي -

 استاني/ايالتي -

 ايمنطقه -

  اي و كالسمدرسه -

  

  سطوح

  گيريتصميم

  

  

  

مدل 

  تمركززدايي

  (مهر محمدي)

  

  

  

و ابعاد  آزادسازي سطوح

  گيريتصميم

آزادسازي نامحسوس يا در حد  -1

  صفر

آزادسازي توليد منابع يادگيري  -2

  (كتاب درسي)

ميان  آزادسازي انتخاب از -3

  درسيراهنماهاي برنامه

آزادسازي بخشي از راهنماي  -4

  برنامه درسي

كل برنامه درسي به  يآزادساز -5

  طور متعارف

آزادسازي بخشي از ساعات  -6

  هفتگي مدارس

  

  

  

  سطوح و ابعاد

  گيريتصميم
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مدل 

تمركززدايي 

  (پيشنهادي)

  

تعيين سطوح تمركززدايي 

درسي روي پيوستار به برنامه

  عنوان متغير كمي پيوسته

  

تعيين سطوح آمادگي محيطي 

روي پيوستار به عنوان متغير 

  كمي پيوسته

  

درنظرگرفتن سطوح مختلف 

آمادگي  تمركززدايي و

صورت همزمان محيطي به

  عنوان متغير كمي پيوستهبه

  

قرار دادن تمركززدايي روي محور 

x6 تا 1از ( عنوان پيوستارها به(  

  

  

آمادگي محيطي روي قرار دادن 

  )6 تا 1از ( عنوان پيوستارها به y محور

  

  

تعيين مسير اثربخشي تمركززدايي 

ريزي با توجه به مقتضيات برنامه

  محيطي

  

  

  

  

به  توجه همزمان

شرايط محيطي و 

آزادسازي 

  گيريتصميم

  

  شده ارائهاصول و اركان مدل تمركززدايي مهرمحمدي و سازگاري آن با مدل 

Ø  از  تمركززداييآموزشي، تربيتي و منافع ملي در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ...  هايضرورتبنابه

اين اصل مورد پذيرش اكثر علماي تربيتي بوده و يكي از ( استدرسي يك اصل  ريزيبرنامهنظام 

 ).باشدميمدل  ارائهداليل اصلي نگارنده براي 

Ø  يا اقدامات عمليبينيست و به بي فعلي ( گوپاسخدرسي  ريزيبرنامهاز نظام  تمركززدايينگاه قطبي به (

از نظام  تمركززداييدر كل مدل از نگاه قطبي به اصل ( شودميعملي نسنجيده و مخرب منجر 

 بوده و بر آن بوديم تمركززدايي را يك متغير پيوسته در نظر بگيريم). حذر بردرسي  ريزيبرنامه
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Ø  براي شناسايي سطوح ( است، شناسايي سطوح آزادسازي يك ركن اييتمركززددر نگاه غير قطبي به

قرار داده و سطوح آن را به عنوان متغير پيوسته از صفر تا  هاxتمركززدايي غير قطبي آن را روي محور 

 نهايت با توجه به مقتضيات زماني و مكاني در نظر گرفتيم).بي

Ø  گوناگون در مناطق گوناگون  هايظرفيتو  هاوضعيت، شناخت تمركززداييدر نگاه غير قطبي به

گوناگون در مناطق گوناگون كشور،  هايظرفيتو  هاوضعيتبراي شناخت ( استكشور يك ركن 

نهايت در پياده كرده و آن را نيز به عنوان متغير پيوسته از صفر تا بي هاyعوامل محيطي را روي محور 

 ).نظر گرفتيم

Ø  هاسياستو شرايط و تعديل  هاظرفيت، ملحوظ كردن عنصر تغيير در تمركززداييدر نگاه غير قطبي به 

ها و شرايط با در نظر گرفتن مسير ملحوظ كردن عنصر تغيير در ظرفيت( استبراساس آن، يك ركن 

ها و شرايط مسير است، به عبارت ديگر با تغيير ظرفيت پذيرامكانها اثربخشي در تعديل سياست

بايد به نحوي انجام گيرد كه ما را براي  تمركززداييكند، تغيير مسير در يتمركززدايي نيز تغيير م

اي اتخاذ شود كه ما را براي به گونه هاسياستبنابراين اگر  ؛به اهداف تمركززدايي كمك كند نرسيد

ها و شرايط هدايت كند در واقع ما مسير اثربخشي را رسيدن به اهداف تمركززدايي با توجه به ظرفيت

 ).ايمودهپيم

Ø  دانستن ورود همه سطوح آزادسازي به صورت همزمان  پذيرامكان، تمركززداييدر نگاه غير قطبي به

با در نظر گرفتن تمركز و عدم تمركز در نظام ( استدرسي، يك اصل  ريزيبرنامهدر مديريت نظام 

ن در مديريت نظام درسي با توجه به عوامل محيطي ورود همه سطوح آزادسازي به صورت همزمابرنامه

 درسي، يك اصل است). ريزيبرنامه

  

  

  

  



 153                                    مديريت اقتضايي مسير اثربخشي در تمركززدايي نظام برنامه درسي               

  منابع

ريزي درسي ايران و نقش معلم در برنامه متمركزنيمه). طراحي الگوي 1379.(ايزدي، صمد 

  دكتراي دانشگاه تربيت مدرس. نامهپاياندرسي، تهران:  ريزيبرنامه فرايند

و آميخته رويكردهاي متداول در علوم اي بر تحقيق كيفي ). مقدمه1393( .عباسبازرگان، 

  .ديدار نشر: تهران رفتاري چاپ چهارم،

). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. چاپ سوم، 1393( .عليدالور، 

  تهران: انتشارات رشد.

با تشديد  تمركززدايي). برنامه درسي مبتني بر وب: گامي به سوي 1386( .سراجي، فرهاد 

  .4درسي، تهران: فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره  ريزيبرنامهدر نظام  تمركز

ريزي درسي متناسب ). نظام برنامه1386( .حرّي ،عباس ؛موسي پور ،نعمت ا... ؛زهرا، حيدري 

  .4با سواد اطالعاتي، تهران: فصلنامه مطالعات برنامه درسي، شماره 

). مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، چاپ چهاردهم، تهران، نشر 1381( .عالقه بند، علي

 روان.

  ). مديريت عمومي، چاپ نهم، تهران، نشر روان.1382( .عالقه بند، علي

ريزي زدائي در نظام برنامهمديريت همزمان مدارج تمركز«)،1386.(مهر محمدي، محمود

  .4شماره  ، تهران: فصلنامه مطالعات برنامه درسي،»درسي

 ريزيبرنامه). سمينار اصالحات برنامه چين، انجمن مطالعات 1383( .مهرمحمدي، محمود

  درسي ايران.

. چاپ دوم، اندازهاچشمها، رويكردها و ). برنامه درسي: نظرگاه1381( .مهرمحمدي، محمود

  مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.



 1394، زمستان 1ارة ، شمدرسي، سال اولدر برنامه  هاي كيفيپژوهشفصلنامة                                      154

). برنامه درسي 1390( .رضاحسيني نژاد، غالم  ؛كيامنش، عليرضا  ؛محمد، عطاران ؛پيري، موسي

مجله علمي پژوهشي  محور راهبردي براي تمركززدايي در نظام برنامه درسي، تهران: –مدرسه 

  .1شماره  »درسي هايبرنامه هايپژوهش«

به فلسفه آموزش و پرورش، چاپ پانزدهم، تهران:  نگاهي ).1381(. ميرعبدالحسيننقيب زاده، 

  .انتشارات طهوري

- Esther Sui-cho, Ho (2006). Educational Decentralization in three Asian 

Societies: Japan, Korea and Hong Kong. Journal of Educational Administration. 

Volume 44.  number 6. pages 590- 603. 

- Jocely L. N, Wong (2006). Control and professional Development: Are 

Teachers Being Deskilled or Reskilled within the Context of   decentralization? 

Educational Studies. Vol. 32, No. 1, 2006, pp. 17-37.  

- Karsen, G. E. (1999). “Decentralized- centralism”, Governance in education 

evidence from Norway and British Columbia, Canada. 

- Hanson, Mark, E. (1998). Strategies of educational, decentralization: Key 

Questions and core issues. . Journal of Educational Administration. Vol. 36, No. 

2, 2000, pp. 28-111.  

-  Hanson Mark, E. (2000). Democratization and educational decentralization in 

Spain: A twenty year struggle for reform. World Bank, Washington, DC. Human 

Development Network. 2006. 

- Laura, Engel (2008). Rescaling the state: the politics of educational 

decentralization Catalonia. Humanities and Social Sciences. Vol. 68, 11-A, 

2008, pp. 45-58. 

-  robbins,Stephen(1943).organization teory: structure, design and application. 

- ormord, J. E.(2012). Essentials of educational psychology. New York: pearson. 

- William Yat Wai, Lo; JA Oek, Gu (2008). Reforming school governance in 

Taiwan and South Korea: Empowerment and Autonomization in School-Based 

Management. International journal of Educational Management. Vol. 22, No. 6, 

2008, pp. 506 

 

 


