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چکیده
مدرسه محوری خطمشی واگذاری اختیار به مدارس و مشارکت دادن در تصمیمگیریهای مدرسه استت .طراحتی براامته
درسی مدرسه محور  ،از عواملی ؛ مااند هدفهای ملی تعلیم و تربیت یادگیراده  ،منابع در دسترس ،فرهنگ مردم اطراف
مدرسه  ،محیط مدرسه  ،راهبردها و اظام ارزشیابی و درجهی اختیارات تصمیمگیری مدارس دربارهی براامه درسی متأثر
میشود .آاچه در این مقاله موردبحث قرار میگیرد  ،واگذاری اختیار در مورد تدوین براامههای درستی استت کته بته آن
براامهریزی درسی مدرسه محور ( )2SBCDمیگویند .اداره مدارس بر مبنای خطمشی مدرسه محوری  ،یکتی از مباحتث
در حال تکوین در اظام آموزشوپرورش ایران است  .ازاینرو  ،ضروری است که ابعاد مختلف ایتن موضتو کتاماً بررستی
شود  .این مقاله مفهوم و مباای مدرسه محوری را با تأکید بر براامهریزی درسی تبیین میاماید و به بررسی اقش کلیدی
معلمان در این فرآیند میپردازد و دراهایت دالیل پذیرش این خطمشی و مشکات ااشی از آن بررسی میگردد.
کلید واژهها  :براامهریزی  ،مدرسه محور ،تمرکززدایی ،تصمیمگیری ،براامه درسی مدرسه

محور2
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مقدمه
اظام آموزشوپرورش ایران بهطور اعم و اظام براامهریزی درسی بتهطور اخت ،،بته شتیوهی تصتمیمگیری متمرکتز اداره
میشود  .ازاینرو  ،براامههای درسی بهصورت کاماً از پیش تعریفشده و به شکل کتاب درسی  ،امکتان هرگواته دختل و
تصرف را از معلم و دااشآموز سلب میکند ( مهرمحمدی)354:1381،
موضو تمرکززدایی از اظام براامهریزی درسی در چند سال اخیتر در اظتام آمتوزشوپرورش ایتران از ستوی متخصصتان
مطرح ،و توجه دستاادرکاران و مسئوالن تعلیم و تربیتت را بته ختود جلتب کترده استت  ،زیترا تمرکززدایتی مشتارکت
همهجاابهی افراد را در تصمیمگیری و براامهریزی درباره سراوشت خود ایجاب میکند( جاویدی.)87:1386،
در حقیقت  ،همانطور که برمن و همکاران )2002( 1اظهار میداراد  ،یکی از دالیتل دفتا از تمرکززدایتی در آمتوزش ،
براین پایه استوار است که تصور میشود با واگذاری حت تصتمیمگیری و مستئولیت پاست گویی بته متدارس  ،کیفیتت
آموزشی افزایش مییابد ،زیرا در آن صورت  ،مدیران  ،معلمان و والدین سهم بیشتری در ااتخاب محتوا و کیفیت آموزش
خواهند داشت ( گویا و همکاران  . )1386،براامتهریزی درستی مدرسته محتور بتهعنوان راهبتردی بترای تمرکززدایتی از
براامهریزی یکسان و یکنواخت مرکزی  ،در این مسیر میتوااد راهگشا باشد.
تمرکززدایی در نظام آموزشی و برنامهریزی درسی
یکی از اساسیترین چالشها درزمینۀ براامهریزی درسی  ،موضو تمرکز و عدم تمرکز است  .در سالهای اخیتر ،گترایش
به تمرکززدایی و تفویض اختیار بیشتر به مدارس در اظام آموزشوپرورش عمومی  ،باهدف بهبود کیفیت آموزشوپرورش
افزایشیافته است ( گازیل . )1998، 2به اعتقاد فولن و واتسون )1999( 3تمرکززدایتی در آمتوزشوپرورش یت
جهاای و از مسائل آموزش و پرورش

پدیتد ه

است3.

1- Behrmann et al.
2- Gaziel
3- Fullan and Watson

مطاب بررسیهای ااجامشده بهوسیله سازمان همکاریهای اقتصادی و توستعه  ،چهتار اتو تصتمیم در آمتوزشوپرورش
میتوااد بهصورت غیرمتمرکز باشد (اورتیز . )16:2006،جدول شماره  1موارد هری

از تصمیمهای تمرکززدایتی را اشتان

میدهد4.

جدول  :1تصمیمهای تمرکز زدا در آموزشوپرورش
 ااتخاب مدرسه بر اساس تعداد دااش آموزان تنظیم زمان آموزشسازماندهی آموزش

 ااتخاب کتابهای درسی تعیین محتوای براامهی درسی تعیین روشهای آموزش عزل و اصب مدیر مدرسه -استخدام و بهکارگیری معلمان

مدیریت کارکنان

 تعیین یا افزایش حقوق معلمان تعیین مسئولیتهای آموزشی تعیین اقدامات الزم جهت آموزشهای ضمن خدمت -دایر و تعطیل کردن ی

براامهریزی و ساختارها

مدرسه

 -ااتخاب براامههای پیشنهادی در ی

مدرسه

 تعیین محتوای دروس تعیین آزمونهای برای پایش عملکرد مدرسه -طرح اقشهی بهبود مدرسه

منابع

 تخصی ،بودجهی پرسنلی تخصی ،بودجهی غیر پرسنلی -تخصی ،منابع برای آموزشهای ضمن خدمت

در حوزهی براامهریزی درسی  ،ااتقال قدرت از سطح متخصصان موضوعی و براامه ریتزان درستی و متدیران تحقی هتای
متمرکز در دفاتر مرکزی براامهریزی درسی  ،به سطوح پایینتر در سطح مناط و مدارس و بیشتر به معلمان و متدیران ،
به مفهوم تمرکززدایی است(سلسبیلی.)1386،
1- Welsh & McGinn

دراتیجه  ،ااطباق براامههای درسی با شرایط ویژگیهای مناط  ،توجه به ایازهای فراگیران  ،اهمیت دادن بته مشتارکت
معلمتتان ،متتدیران ،والتتدین و دااتتش آمتتوزان در طراحتتی و اجتترای براامتتهها ،اصتتاح ستتاختار ستتازماای و تشتتکیاتی
آموزشوپرورش ،بهبود کیفیت یادگیری در مدرسه ،تسریع در امور اداری و شتناخت امکااتات و محتدودیتهای متفتاوت
محلی و منطقهای ،ازجمله دالیلی است که طرفداران تمرکززدایی مطرح کردهااد.
مدرسه محوری و نقش آن در تمرکززدایی از نظام برنامهریزی درسی
مدرسه محوری بهعنوان رایجترین راهبرد برای اصاح مدرسه شناختهشده استت ،کته از دهتهی  ، 1980اهضتت اصتاح
مدرسه را در سرتاسر دایا پدید آورده است ( ایتراواگ .)2،19:2002مدرسه محوری در حقیقت اوعی تمرکززدایتی استت،
که خود مدرسه را بهعنوان اصلیترین عامل ارتقای کیفیت معرفی میکند و بر توزیتع مجتدد اختیارهتای تصتمیمگیری،
بهعنوان اساسیترین روش پایدار ساختن کیفیت مدارس ،تأکید دارد( عزیز زاده

5.)2:1380،

گازیل( )1998در بررسی مفهوم " مدرسه محوری" بیان میدارد ،که چنین سیاست اصاحی بتهعنوان متدیریت مدرسته
محور در کااادا و امریکا  ،مدیریت محلی مدارس در ااگلستان ،مدارس خودگردان در استرالیا شناختهشده استت .بتهعاوه
مفاهیمی؛ از قبیل تصمیمگیری مشارکتی ،خودمختاری مدرسته ،تصتمیمگیری شتراکتی ،مدرسته مقتتدر ،تصتمیمگیری
مدرسه محور ایز در معنای اسبتاً مشابهی با مدرسه محوری به کار گرفتهشده است ( عزیز زاده )3:1380،
هرچند اصاحات به کار گرفتهشده متنو و متفاوت است  ،اما هدف اصلی آنها معموالً مشتابه بتوده و عبتارت استت از :
ااتقال اختیارهای تصمیمگیری از سلسلهمراتب اداری به گروههای درون مدرسه مااند معلمتان و والتدین کته بتا مدرسته
ارتباط ازدی

داراد و بهطور اظری بهتر میتوااند ایازهای دااش آموزان را برآورده سازاد .از طرف دیگر ،این اصتطاحات

قصد داراد ،اظام آموزشی را در توسعهی اختیارهای اعضا در سطح محلی در ایجاد شرایط سودمند برای مشارکت ،بهبتود
ابداعات ،رشد حرفهای مداوم و مسئولیتپذیری توصیف کنند .چنانکه از دیدگاه براون مدرسته محتوری بتارزترین اتو
تمرکززدایی آموزشی است و ساختار آن بر اساس میزان قدرت تصمیمگیری واگذارشده به مدارس  ،تغییر میکنتد .شتیء
دستهجمعی است  ،که اباید با تاش اافرادی معلمان یا مدیران اجرایی خارج از چارچوب مشارکتی پذیرفتهشتده اشتتباه
شود (بول ستاد  .)2004،بنابراین براامهریزی درسی مدرسه محور باید مشارکتی باشد ،یعنتی تصتمیمها بایتد بتا شترکت
همه آنهایی که در تجربههای تعلتیم و تربیتت درگیراتد گرفتته شتود ( مهرمحمتدی  .)324:1381،بتر همتین استاس
لوی( )1376بیان میدارد که در ایده براامهریزی درسی مدرسه محور بهترین مکان طراحی براامه درسی جایی است کته
1- Bolstad
2- Nutravong

معلم و شاگرد در تعامل با یکدیگر در مدرسه هستند ازاینرو دودسته عوامل در تصمیمهای براامه درستی مدرسته محتور
اثرگذار هست :
الف  :عوامل اثرگذار رسمی شامل ؛ مسئوالن محلی  ،مسئوالن اواحی آموزشی  ،مدیران و معلمان
ب :عوامل اثرگذار غیررسمی شامل  :جامعه  ،صاحبان صنایع  ،سازمانهای کمکی  ،والدین و فراگیران.
مدرسه محوری در راستای تمرکززدایی و به معنی تفویض اختیار بیشتر به مدارس است و اتیجهی آن ،تقویتت کارکنتان
برای مشارکت در تصمیم سازی و کاستن شکاف بین مدیران و کارکنان برای رسیدن به کارایی و کارآمدی در اجرا استت
( حسنپور .)1384،چون اتخاذ سیاست مدرسه محتوری باعتث میشتود جایگتاه تصتمیمگیری از یت
بوروکراتی

و متمرکز به ی

روش دموکراتی

الگتوی مستتبد ،

و غیرمتمرکز عملیاتی تغییر یابتد ( ایتراواتگ  .)19:2002،و بهواستطهی

تمرکززدایی و واگذاری اختیار به مدرسه ،همکاری بین والدین و مدرسه بیشتر میشود و هم محیط مدرسه و هم محتیط
خااه برای یادگیری بهبود مییابد و مسئولیتپذیری به دلیل ارتقای عملکرد کیفی معلمان و کارکنتان مدرسته  ،افتزایش
مییابد (اورتیز.)1،20:2006
انواع برنامهریزی درسی مدرسه محور
براامهریزی درسی مدرسه محور به گواههای مختلف میتوااد صورت پذیرد .مارش(،1992ص  )130اظهار اموده است که
هر او از براامهریزی درسی باید میزان دخالت اجزای سه عامل را مشخ ،کند .این عوامل عبارتااد از  -1 :او فعالیتت
 -2اقشار دستااد کار در براامهریزی درسی و  -3زمان اختصاصیافته .
در بعد او فعالیت ،پایینترین سطوح  ،تحقی پیرامون ی

موضتو و ست ا ااتختاب متواد درستی از بتین متواد قتباً

تهیهشده است .باالترین سطوح  ،ااطباق مواد آموزشی موجود و س ا تدوین مواد آموزشی کاماً جدید است کته توستط
همکاران و معلمان مدرسه تهیهشده است  .در مدل تقریباً مشابهی که صابار ( )1989ارائه داده ،پایینترین سطح این بعد
را پذیرش وفادارااه دااسته است  .وفاداری به معنای بکار بستن مواد آموزشی و دستورالعملهای مرتبطی است که توسط
افراد یا سازمانهای خارج از مدرسه تدوینشده است .
ااطباق در حد وسط به او فعالیت قرار دارد  .ااطباق براامههای درسی یعنی سازگار و مناسب امتودن یت

دوره یتا یت

موضو درسی برای گروهی از فراگیران که این موارد در ابتدا برای آنها تنظیماشده است  .فرآیند ااطباق ممکن است در
سطح کان ،یعنی تدوین خطمشیها یا در سطح خرد مااند اجرای ی

براامه درسی در سطح کان ااجام شتود .بته اظتر

بلوم و گروبمن (  )1989ااطباق در حد کان ممکن است به چهار شکل زیر صورت پذیرد:

 )1ااطباق محیطی :بحث پیرامون منطقهای که تتدریا در آن صتورت میگیترد ،بستیار ملمتوس و فهتم آن ایتز بترای
فراگیران راحت است .بهعبارتدیگر معلم باید با توجه به موضو متن اصلی  ،مثالهای آن را از محیطی کته تتدریا
در آن ااجام میشود  ،اتخاذ کند .
 )2ااطباق فرهنگی ،اجتماعی  :هر ملتی اعتقادات ملی و مذهبی خاصی دارد که ایجاب میکند براامههای درستی اتهتنها
با آنها مغایر اباشد ،بلکه مبتنی بر آنها باشد  .اگرشهای مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی ایز مواردی دیگر از
این او هستند.
 )3ااطباق زماای  :اجرای هر براامه درسی ایاز بته متدتزمان خاصتی دارد  .چنااچته متدتزمان الزم در اختیتار اباشتد،
متصدیان باید ،اصاحات الزم را جهت هماهنگسازی محتتوای تدوینشتده بتا متدتزمان در اختیتار ،در براامتههای
درسی تدوینشده اعمال امایند.
 )4ااطباق با تواااییهای فکری و جسماای  :فهم هر براامه درسی تتوان فکتری و جستمی خاصتی را میطلبتد  .چنااچته
فراگیراای که قرار است براامهای برای آنها اجرا شتود  ،تتوان الزم را بترای فهتم آنهتا اداشتته باشتند معلتم بایتد
اصاحات الزم را در جهت برقراری این ااطباق اعمال اماید.
 )5بتترای ااجتتام هرکتتدام از فعالیتهتتای بعتتد اتتو فعالیتتت ،ممکتتن استتت فتترد یتتا افتترادی ماانتتد معلمتتان  ،متصتتدیان
آموزشوپرورش ،اولیا و حتی دااش آموزان همکاری داشته باشند که در بعد دیگر مدل  ،اقشار متصدی مشخ،شتده
است .
در براامهریزی درسی مدرسه محور مدارس باید براامههای درسی خود را تدوین کنند  ،ولی این استقال در براامتهریزی
درسی بدان معنا ایست که ضرورتاً براامههای هر مدرسه متفاوت باشد موارد زیر ازجمله دالیلی است که موجب مشابهت
در براامههای درسی مدارس میشود :
 خطی مشی ارائهشده مشابه توسط مسئوالن آموزشی سطوح باالتر؛
 ارائه مشاورههای یکسان و یا مشابه توسط صاحباظران به معلمان ؛
 فهم مشترک معلمان مدارس مختلف از ایازها و ضرورتها ؛
 وجود مشکات تقریباً یکسان در مدارس مختلف؛
 خصوصیات مشترک منطقهای که مدارس در آن واقعشدهااد
 تماس معلمان مدارس مختلف با یکدیگر و تبادلاظر در مورد براامهها .

بنابراین اگرچه براامههای درسی هر مدرسه توسط همان مدرسه تهیته میشتود ،بااینحتال تکیتهبر تت روی در تتدوین
براامههای درسی فیافسه هدف ایست  ،بلکه بنا به گفته متارش و ویلتز (،1995ص )355اادیشته مبنتایی براامتهریزی
درسی مدرسه محور منتفع ساختن دااتش آمتوزان و معلمتان استت  .دااتش آمتوزان ازاینجهتت منتفتع میشتواد کته
براامههای درسی بهطور خاص برم بنای ویژگیها و ایازهای آاان و همچنین منتابع در دستترس مدرسته تهیته میشتود.
معلمان ایز ازاینجهت منتفع میشواد که آنها بیشترین ستهم را در تتدوین براامتههای درستی داراتد و از ایتن طریت
مهارت تخصصی آاان افزایش مییابد.
مشکالت برنامهریزی درسی مدرسه محور
هنگام براامهریزی درسی به سب

مدرسه محوری ،معلمان و مدیران با مشکات زیتادی مواجته میشتواد کته ازجملته

آنها موارد زیر است :
 احتمال فراموششدن فرهنگ ملی و کشوری به بهای توجه به خردهفرهنگها
 افزایش هزینهها
 نداشتن تخصص در برنامهریزی درسی
 احتمال پایین آمدن کیفیت برنامههای درسی
 امکان سوءاستفاده مدارس
 بروز تبعیض در مدارس
 جایگاه معلم در برنامهریزی درسی مدرسه محور
در اظامهای متمرکز  ،معلمان مجریان براامههای درسی تدوینشده هستند  .البته این اظامها تاش میکنند از راههتای
مختلف دیدگاه معلمان را در تدوین براامههای درسی منظور امایند .در اظامهای غیرمتمرکز که معلمان اقش بیشتتری
در تدوین براامههای درسی داراد  ،اقش آنها از سه طری ااتخاب ،ااطباق و تدوین براامههای درسی اعمتال میگتردد.
در حالت اول یعنی ااتخاب ،معلمان اختیارداراد که از بین محتواهای از قبل تهیهشده یت

یتا چنتد متورد را کته فکتر

میکنند تناسب بیشتری با ایازها و عای دااش آمتوزان دارد ،ااتختاب کننتد .در حالتت دوم یعنتی ااطبتاق ،معلمتان،
براامههای درسی از قبل تدوینشده را با ااجام تغییراتی ،برای استفاده خودشان متناستب میاماینتد .در حالتت ستوم ،
یعنی تدوین  ،معلمان خود به تدوین براامههای میپردازاد که فکر میکنند متناسب با تواااییهتا و ایتاز دااتش آمتوزان

آنها است  .با توجه به ساختار موردقبول مسئوالن آموزشوپرورش ،این تدوین ممکن است در سطح مدرسه  ،ااحیه یتا
استان ااجام پذیرد.

بحث و نتیجهگیری
بازاگری و تحول در اظام آموزشی و براامهریزی درسی کشتور بتا در اظتر گترفتن تحولهتای عمیت اجتمتاعی و بافتت
جمعیتی و تأهل هوشمندااه بر پیشرفتهای چشمگیر و فزایندهی دایای پیشترفته و تحلیتل بنیتادی کاستتیهای اظتام
آموزشی ،ضرورت اجتنابااپذیر و مداوم است و مقایسه اتایج تحلیلها و بررسیهای مذکور بتا ایازهتا و ویژگیهتای الزم
برای ادامه حیات در جهان اوین  ،حرکت به سمت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به عوامل اصلی اظام آموزشی یعنتی
معلمان  ،کارکنان و مدیران مدارس و تمرکز بر بهبود یادگیری دااش آموزان و جلتب مشتارکت اولیتا و جتامع محلتی را
امری بدیهی ساخته است .رویکرد براامه درسی مدرسه محور برای تحق هدفهای فوق با توجه بهاظام بهشدت متمرکتز
فرهنگی و سازماای  ،ایازمند بسترسازی مناسبی است .
براین اساس برای اینکه براامهریزی درسی مدرسه محور در اظام آموزشی عملیاتی شتود  ،حتداقل زمینتههای زیتر،
جزء پیشایازهای این او براامهریزی درسی است که همت واالی متصتدیان و مستئوالن تعلتیم و تربیتت کشتور را
میطلبد:
 -1از بین بردن محدودیتهای قااوای واداری و تدوین قوااین جهت واگتذاری اختیتار تصتمیمگیری براامته درستی بته
مدارس
 -2طراحی براامههای آموزشی جهت ارائهی آموزشهای موردایاز به اعضای آموزشی واداری مدارس؛
 -3براامهریزی برای آموزشهای پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان درزمینهٔ ی براامه درسی؛
 -4تخصی ،بودجه ،تجهیزات و امکااات تستهیلکننده در متدارس ،جهتت حمایتت و پشتتیباای از براامتههای درستی
مدرسه محور؛
 -5ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مسئوالن محلی ،مسئوالن آموزش محلی ،والدین ،معلمتان و شتاگردان در اتختاذ
تصمیمهای براامهی درسی.
در اگاه اول ،مزیتهای خطمشی براامهریزی مدرسه محور ،هر عاقهمندی را فریفته میسازد ،لکن باید توجه داشت کته
چالشهای جدی سر راه تحق آن وجود دارد که اباید از دید مسئوالن دور بمااد و اکنونکه این خطمشی بهعنوان یکتی
از مباحث جدید در آموزشوپرورش کشور مطرحشده است  ،باید ضمن بررسی دقی مباای این خطمشی  ،بدون گرفتتار

شدن در شعارزدگی و روی آوردن بدون مطالعه به آن  ،دالیل پذیرش این خطمشی را توسط ستایر کشتورها و مشتکات
ااشی از آن را بررسی امد.
هنر دستاادرکاران و محققان باید این باشد که ضمن بررسی دقی موارد مذکور ،برسی کنند که تا چه ااتدازه و چگواته
زمینه اجرایی این خطمشی در کشور ما وجود دارد .جامعیت و ااسجام براامه آموزشی اقتضا میکند که بتهموازات تحقت
براامهریزی درسی مدرسه محور  ،سایر اجزای اظام آموزشی ایز دچار تحول شده  ،با آن سازگار گردد.
در این راستا سوءتعبیرها  ،بدفهمیها و سادهااگاری تعلیم و تربیت ،ازجمله خطراتی است که بایتد از بتروز آن جلتوگیری
امود .حقیقتاً واگذاری اختیار به مدارس و خواستن از آاان که خودشان بسیاری از امور را ااجام دهند ،کار سادهای ایست
و بیم آن میرود که با خطمشی مدرسه محوری شعارگواه عمل شود .لذا مراحل تحقت ایتن خطمشتی بایتد بتر مبنتای
واقعیتهایی صورت پذیرد که از تحقیقات دقی در کشور بهدستآمده باشد  .همچنتین ایتن ختط متش بایتد بهصتورت
آزمایشی و تدریجی اجرا شود و پا از دریافت بازخورد ،اتیجه آن ،در گامهای بعدی اعمتال گتردد .اگتر سیاستتگذاران
چنین رویهای را دابال امایند  ،امید موفقیت این طرح فراوان است وگراه ممکن است پا از مدتی به سراوشت بعضی از
طرحها و شعارهای ااموف گذشته گرفتار آید.
موضو دیگری که در تحق خطمشی تمرکززدایی و براامهریزی درسی در مؤسسات آموزشی اقش اساستی دارد  ،ایجتاد
این باور و فرهنگ در مسئوالن و کارکنان آموزش است که کارکنان آموزشی مدرسه میتوااند تا حد زیتادی محتور امتور
مدرسه و براامهریزیهای مربوط باشند .بدون زمینهسازی فرهنگتی  ،راهحلهتای قبلتی تحقت ایتن خطمشتی  ،بتهطور
شایسته قابتلاجرا اخواهتد بتود .مستلماً توااتایی اداره مدرسته و براامتهریزی درستی  ،بهتتدریج و پتا از فتراهم آوردن
آمادگیهای الزم در کارکنان آموزشی و مهیا امودن امکااات موردایاز جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد .
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