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 9/11/1396تاریخ پذیرش و انتشار:                                                             27/3/1393تاریخ دریافت:   

   

 1پروین صمدی

 چکیده

. طراحتی براامته مدرسه استت هایگیریتصمیمت دادن در کواگذاری اختیار به مدارس و مشار مشیخطمحوری  همدرس

ملی تعلیم و تربیت یادگیراده ، منابع در دسترس ،فرهنگ مردم اطراف  هایهدفمااند  درسی مدرسه محور ، از عواملی ؛

 متأثربراامه درسی  یدربارهمدارس  گیریتصمیماختیارات  یدرجهمدرسه ، محیط مدرسه ، راهبردها و اظام ارزشیابی و 

درستی استت کته بته آن  هایبراامهواگذاری اختیار در مورد تدوین  ، گیردمیقرار  موردبحثآاچه در این مقاله  .شودمی

مدرسه محوری ، یکتی از مباحتث  مشیخطه مدارس بر مبنای رادا .گویندمی (SBCD2درسی مدرسه محور ) ریزیبراامه

بررستی  کتاماًابعاد مختلف ایتن موضتو  ، ضروری است که  روازاینایران است .  وپرورشآموزشدر حال تکوین در اظام 

و به بررسی اقش کلیدی  امایدمی درسی تبیین ریزیبراامهبر  تأکیدای مدرسه محوری را با شود . این مقاله مفهوم و مبا

 .گرددمیو مشکات ااشی از آن بررسی  مشیخطدالیل پذیرش این  دراهایتو  پردازدمیدر این فرآیند  معلمان
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 مقدمه

متمرکتز اداره  گیریتصتمیم یشتیوهاخت،، بته  طوربتهدرسی  ریزیبراامهاعم و اظام  طوربهایران  وپرورشآموزشاظام 

و به شکل کتاب درسی ، امکتان هرگواته دختل و  شدهتعریفاز پیش  کاماً صورتبهی درس هایبراامه،  روازاین.  شودمی

 (354:1381) مهرمحمدی، کندمیسلب  آموزدااشو  معلم ازتصرف را 

ایتران از ستوی متخصصتان  وپرورشآمتوزشدرسی در چند سال اخیتر در اظتام  ریزیبراامهاز اظام  تمرکززداییموضو  

مشتارکت  تمرکززدایتیو مسئوالن تعلیم و تربیتت را بته ختود جلتب کترده استت ، زیترا  اادرکاراندستو توجه  ،مطرح

 (.87:1386) جاویدی،کندمیسراوشت خود ایجاب  درباره ریزیبراامهو  گیریتصمیمافراد را در  یهجاابهمه

در آمتوزش ،  تمرکززدایتی، یکی از دالیتل دفتا  از  دارادمی( اظهار 2002) 1که برمن و همکاران طورهمان،  حقیقت در

بته متدارس ، کیفیتت  گوییپاست و مستئولیت  گیریتصتمیمبا واگذاری حت   شودمییه استوار است  که تصور ابراین پ

، زیرا در آن صورت ، مدیران ، معلمان و والدین سهم بیشتری در ااتخاب محتوا و کیفیت آموزش یابدمیآموزشی افزایش 

 از تمرکززدایتیراهبتردی بترای  عنوانبتهدرستی مدرسته محتور  ریزیبراامته( . 1386خواهند داشت ) گویا و همکاران ،

 .راهگشا باشد تواادمی ن و یکنواخت مرکزی ، در این مسیریکسا ریزیبراامه

 درسی ریزیبرنامه در نظام آموزشی و تمرکززدایی

اخیتر، گترایش  هایسالدرسی ، موضو  تمرکز و عدم تمرکز است . در  ریزیبراامه درزمینۀ هاچالش تریناساسییکی از 

 وپرورشآموزشبهبود کیفیت  باهدفعمومی ،  وپرورشآموزشبه مدارس در اظام  و تفویض اختیار بیشتر تمرکززداییبه 

یت  پدیتد ه  وپرورشآمتوزشدر  تمرکززدایتی( 1999)  3فولن و واتسون اعتقاد( . به 1998، 2است ) گازیل یافتهافزایش

 3.است پرورشآموزش و  مسائلی و از جهاا

                                                           
1- Behrmann et al. 

2- Gaziel 

3- Fullan and Watson 



 

 

 وپرورشآمتوزشاقتصادی و توستعه ، چهتار اتو  تصتمیم در  هایهمکاریسازمان  وسیلهبه شدهااجام هایبررسیمطاب  

زدایتی را اشتان تمرکز هایتصمیمموارد هری  از  1( . جدول شماره 16:2006باشد )اورتیز، غیرمتمرکز صورتبه تواادمی

 4.دهدمی

 وپرورشآموزشتمرکز زدا در  هایتصمیم: 1جدول 

 آموزش دهیسازمان

اساس تعداد دااش آموزانااتخاب مدرسه بر  -  

 تنظیم زمان آموزش -

 درسی هایکتابااتخاب  -

 درسی یبراامهتعیین محتوای  -

 آموزش هایروشتعیین  -

 مدیریت کارکنان

 عزل و اصب مدیر مدرسه -

 معلمان کارگیریبهستخدام و ا -

 تعیین یا افزایش حقوق معلمان -

 آموزشی هایمسئولیتتعیین  -

 ضمن خدمت ایهآموزشتعیین اقدامات الزم جهت  -

 و ساختارها ریزیبراامه

 دایر و تعطیل کردن ی  مدرسه -

 پیشنهادی در ی  مدرسه هایبراامهااتخاب  -

 تعیین محتوای دروس -

 برای پایش عملکرد مدرسه هایآزمونتعیین  -

 منابع

 بهبود مدرسه یاقشهطرح  -

 پرسنلی یبودجهتخصی،  -

 غیر پرسنلی یبودجهتخصی،  -

 ضمن خدمت هایآموزشتخصی، منابع برای  -

 

 هتایتحقی راامه ریتزان درستی و متدیران بموضوعی و  متخصصاندرسی ، ااتقال قدرت از سطح  ریزیبراامه یحوزهدر 

دیران ، در سطح مناط  و مدارس و بیشتر به معلمان و مت ترپاییندرسی ، به سطوح  ریزیبراامهمتمرکز در دفاتر مرکزی 

 (.1386سلسبیلی،به مفهوم تمرکززدایی است)

                                                           
1- Welsh & McGinn  



 

 

مناط  ، توجه به ایازهای فراگیران ، اهمیت دادن بته مشتارکت  هایویژگیدرسی با شرایط  هایبراامهطباق ، اا دراتیجه

، اصتتاح ستتاختار ستتازماای و تشتتکیاتی هابراامتتهمعلمتتان، متتدیران، والتتدین و دااتتش آمتتوزان در طراحتتی و اجتترای 

متفتاوت  هایمحتدودیت، بهبود کیفیت یادگیری در مدرسه، تسریع در امور اداری و شتناخت امکااتات و وپرورشآموزش

 .اادکردهدالیلی است که طرفداران تمرکززدایی مطرح  ازجمله، ایمنطقهمحلی و 

 درسی ریزیبرنامهو نقش آن در تمرکززدایی از نظام  مدرسه محوری 

اهضتت اصتاح ،  1980 یدهته، کته از استت شدهشناختهاصاح مدرسه  راهبرد برای ترینرایج عنوانبه مدرسه محوری

استت،  تمرکززدایتی(. مدرسه محوری در حقیقت اوعی 2002،192:مدرسه را در سرتاسر دایا پدید آورده است ) ایتراواگ

، گیریتصتمیماختیارهتای  و بر توزیتع مجتدد  کندمیعامل ارتقای کیفیت معرفی  تریناصلی عنوانبهکه خود مدرسه را 

 5(.2:1380دارد) عزیز زاده ، تأکیدروش پایدار ساختن کیفیت مدارس،  تریناساسی عنوانبه

متدیریت مدرسته  عنوانبته، که چنین سیاست اصاحی داردمیبیان  "مدرسه محوری "( در بررسی مفهوم 1998)گازیل

 عاوهبتهاستت.  شدهشناختهستان، مدارس خودگردان در استرالیا محور در کااادا و امریکا ، مدیریت محلی مدارس در ااگل

 گیریتصتمیمر، دشتراکتی، مدرسته مقتت گیریتصتمیممشارکتی، خودمختاری مدرسته،  گیریتصمیممفاهیمی؛ از قبیل 

 (3:1380است ) عزیز زاده ، شدهگرفتهمشابهی با مدرسه محوری به کار  اسبتاًمدرسه محور ایز در معنای 

مشتابه بتوده و عبتارت استت از :  معموالً هاآنمتنو  و متفاوت است ، اما هدف اصلی  شدهگرفته کاراحات به اص هرچند

درون مدرسه مااند معلمتان و والتدین کته بتا مدرسته  هایگروهاداری به  مراتبسلسلهاز  گیریتصمیمااتقال اختیارهای 

ایازهای دااش آموزان را برآورده سازاد. از طرف دیگر، این اصتطاحات  توااندمیاظری بهتر  طوربهارتباط ازدی  داراد و 

ودمند برای مشارکت، بهبتود اختیارهای اعضا در سطح محلی در ایجاد شرایط س یتوسعهقصد داراد، اظام آموزشی را در 

حتوری بتارزترین اتو  راون مدرسته ماز دیدگاه ب کهچنانوصیف کنند. ت پذیریمسئولیتمداوم و   ایحرفهات، رشد ابداع

 ءشتی .کنتدمیبه مدارس ، تغییر  واگذارشده گیریتصمیمیزان قدرت م اساس برآموزشی است و ساختار آن  تمرکززدایی

اشتتباه  شتدهپذیرفتهاست ، که اباید با تاش اافرادی معلمان یا مدیران اجرایی خارج از چارچوب مشارکتی  جمعیدسته

شترکت بایتد بتا  هاتصتمیم، یعنتی درسی مدرسه محور باید مشارکتی باشد ریزیبراامه(. بنابراین 2004، ستاد بولشود )

استاس  همتین بتر(. 324:1381گرفتته شتود ) مهرمحمتدی ، درگیراتدتعلتیم و تربیتت  هایتجربهکه در  هاییآنهمه 

ه ی جایی است کتن طراحی براامه درسمکا درسی مدرسه محور بهترین ریزیبراامهکه در ایده  داردمی( بیان 1376لوی)

                                                           

1- Bolstad 

2- Nutravong 



 

 

براامه درستی مدرسته محتور  هایتصمیمعوامل در  دودسته روازاینمعلم و شاگرد در تعامل با یکدیگر در مدرسه هستند 

 : هستاثرگذار 

 مسئوالن اواحی آموزشی ، مدیران و معلمان  رگذار رسمی شامل ؛ مسئوالن محلی ،الف : عوامل اث

 .کمکی ، والدین و فراگیران هایسازمانشامل : جامعه ، صاحبان صنایع ،  غیررسمیار ب: عوامل اثرگذ

آن، تقویتت کارکنتان  یاتیجهو به معنی تفویض اختیار بیشتر به مدارس است و  تمرکززداییمدرسه محوری در راستای 

برای مشارکت در تصمیم سازی و کاستن شکاف بین مدیران و کارکنان برای رسیدن به کارایی و کارآمدی در اجرا استت 

از یت  الگتوی مستتبد ،  گیریتصتمیمجایگتاه  شتودمی(. چون اتخاذ سیاست مدرسه محتوری باعتث 1384،پورحسن) 

 یواستطهبه(. و 19:2002و غیرمتمرکز عملیاتی تغییر یابتد ) ایتراواتگ ، بوروکراتی  و متمرکز به ی  روش دموکراتی 

و هم محیط مدرسه و هم محتیط  شودمیتمرکززدایی و واگذاری اختیار به مدرسه، همکاری بین والدین و مدرسه بیشتر 

رکنتان مدرسته ، افتزایش معلمان و کا کیفی عملکردبه دلیل ارتقای  پذیریمسئولیتو  یابدمیخااه برای یادگیری بهبود 

 (.2006،201:)اورتیز یابدمی

 درسی مدرسه محور ریزیبرنامهانواع 

( اظهار اموده است که 130،ص 1992صورت پذیرد. مارش) تواادمیمختلف  هایگواهدرسی مدرسه محور به  ریزیبراامه

او  فعالیتت  -1از :  اادعبارتدرسی باید میزان دخالت اجزای سه عامل را مشخ، کند. این عوامل  ریزیبراامههر او  از 

 .  یافتهاختصاصزمان  -3درسی و  ریزیبراامهکار در  ااددستاقشار  -2

 قتباًسطوح ، تحقی  پیرامون ی  موضتو  و ست ا ااتختاب متواد درستی از بتین متواد  ترینپاییندر بعد او  فعالیت، 

جدید است کته توستط  کاماًاست. باالترین سطوح ، ااطباق مواد آموزشی موجود و س ا تدوین مواد آموزشی  شدهتهیه

سطح این بعد  ترینپایین( ارائه داده، 1989مشابهی که صابار ) تقریباًاست . در مدل  شدهتهیههمکاران و معلمان مدرسه 

مرتبطی است که توسط  هایدستورالعمله معنای  بکار بستن مواد آموزشی و را پذیرش وفادارااه دااسته است . وفاداری ب

 است .  شدهتدوینخارج از مدرسه  هایسازمانافراد یا 

درسی یعنی سازگار و مناسب امتودن یت  دوره یتا یت   هایبراامهطباق اوسط به او  فعالیت قرار دارد . ا حد درااطباق 

است . فرآیند ااطباق ممکن است در  اشدهتنظیم هاآنن که این موارد در ابتدا برای موضو  درسی برای گروهی از فراگیرا

یا در سطح خرد مااند اجرای ی  براامه درسی در سطح کان ااجام شتود. بته اظتر  هامشیخطسطح کان، یعنی تدوین 

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



 

 

، بستیار ملمتوس و فهتم آن ایتز بترای گیتردمیکه تتدریا در آن صتورت  ایمنطقهااطباق محیطی: بحث پیرامون  (1

آن را از محیطی کته تتدریا  هایمثالمعلم باید با توجه به موضو  متن اصلی ،  دیگرعبارتبهفراگیران راحت است. 

 ، اتخاذ کند . شودمیدر آن ااجام 

 تنهااتهدرستی  هایبراامه کندمیااطباق فرهنگی، اجتماعی : هر ملتی اعتقادات ملی و مذهبی خاصی دارد که ایجاب  (2

دیگر از  مواردیمربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی ایز  هایاگرشباشد .  هاآن برمغایر اباشد، بلکه مبتنی  هاآنبا 

 این او  هستند. 

الزم در اختیتار اباشتد،  زمانمتدت. چنااچته  داردخاصتی  زمانمتدتاامه درسی ایاز بته ااطباق زماای : اجرای هر بر (3

 هایبراامتهدر اختیتار، در  زمانمتدتبتا  شتدهتدوینمحتتوای  سازیهماهنگباید، اصاحات الزم را جهت  متصدیان

 اعمال امایند. شدهتدویندرسی 

. چنااچته  طلبتدمیه درسی تتوان فکتری و جستمی خاصتی را فکری و جسماای : فهم هر براام هایتواااییااطباق با  (4

اداشتته باشتند  معلتم بایتد  هتاآناجرا شتود ، تتوان الزم را بترای فهتم  هاآنبرای  ایبراامهفراگیراای که قرار است 

 اصاحات الزم را در جهت برقراری این ااطباق اعمال اماید.

 متصتتدیان، ممکتتن استتت فتترد یتتا افتترادی ماانتتد معلمتتان ، بعتتد اتتو  فعالیتتت هتتایفعالیتبتترای ااجتتام هرکتتدام از  (5

 شتدهمشخ، متصدیدیگر مدل ، اقشار  بعد در، اولیا و حتی دااش آموزان همکاری داشته باشند که وپرورشآموزش

 است .

 ریزیبراامتهدرسی خود را تدوین کنند ، ولی این استقال در  هایبراامهباید  مدارسدرسی مدرسه محور  ریزیبراامهدر 

دالیلی است که موجب مشابهت  ازجملههر مدرسه متفاوت باشد موارد زیر  هایبراامه ضرورتاًدرسی بدان معنا ایست که 

 : شودمیدرسی مدارس  هایبراامهدر 

  مشابه توسط مسئوالن آموزشی سطوح باالتر؛ شدهارائهخطی مشی 

  به معلمان ؛ اناظرصاحبیکسان و یا مشابه توسط  هایمشاورهارائه 

  ؛ هاضرورتفهم مشترک معلمان مدارس مختلف از ایازها و 

  یکسان در مدارس مختلف؛ تقریباًوجود مشکات 

  اادشدهواقعکه مدارس در آن  ایمنطقهخصوصیات مشترک  

  هابراامهدر مورد  اظرتبادلتماس معلمان مدارس مختلف با یکدیگر و . 



 

 

در تتدوین  رویتت  برتکیته حتالبااین، شتودمیی هر مدرسه توسط همان مدرسه تهیته درس هایبراامه اگرچهبنابراین 

 ریزیبراامته( اادیشته مبنتایی 355،ص1995) ویلتزهدف ایست ، بلکه بنا به گفته متارش و   افسهفیدرسی  هایبراامه

کته  شتوادمیتفتع من جهتتازایندرسی مدرسه محور منتفع ساختن دااتش آمتوزان و معلمتان استت . دااتش آمتوزان 

. شتودمیو ایازهای آاان و همچنین منتابع در دستترس مدرسته تهیته  هاویژگی بنای برمخاص  طوربهدرسی  هایبراامه

درستی داراتد و از ایتن طریت   هایبراامتهبیشترین ستهم را در تتدوین  هاآنکه  شوادمیمنتفع  جهتازاینمعلمان ایز 

 .یابدمیمهارت تخصصی آاان افزایش 

 درسی مدرسه محور ریزیبرنامهمشکالت 

 ازجملتهکته  شتوادمیدرسی به سب  مدرسه محوری، معلمان و مدیران با مشکات زیتادی مواجته  ریزیبراامههنگام 

 :موارد زیر است  هاآن

  هافرهنگخردهفرهنگ ملی و کشوری به بهای توجه به  شدنفراموشاحتمال 

  هاهزینهافزایش  

 درسی  ریزیبرنامه نداشتن تخصص در 

  درسی هایبرنامهاحتمال پایین آمدن کیفیت  

  مدارس سوءاستفادهامکان  

 ز تبعیض در مدارسوبر 

  درسی مدرسه محور ریزیبرنامهجایگاه معلم در 

 هتایراهاز  کنندمیتاش  هااظامهستند . البته این  شدهتدویندرسی  هایبراامهمتمرکز ، معلمان مجریان  هایاظامدر 

که معلمان اقش بیشتتری  غیرمتمرکز هایاظامدرسی منظور امایند. در  هایبراامه تدوین درمختلف دیدگاه معلمان را 

. گترددمیدرسی اعمتال  هایبراامهطباق و تدوین ااز سه طری  ااتخاب، ا هاآندرسی داراد ، اقش  هایبراامهدر تدوین 

یت  یتا چنتد متورد را کته فکتر  شدهتهیهکه از بین محتواهای از قبل  داختیاردارادر حالت اول یعنی ااتخاب، معلمان 

ااطبتاق، معلمتان،  نتیتناسب بیشتری با ایازها و عای  دااش آمتوزان دارد، ااتختاب کننتد. در حالتت دوم یع کنندمی

. در حالتت ستوم ، اماینتدمیرا با ااجام تغییراتی، برای استفاده خودشان متناستب  شدهتدویندرسی از قبل  هایبراامه

و ایتاز دااتش آمتوزان  هتاتواااییبا  بمتناس کنندمیکه فکر  پردازادمی هایبراامهمعلمان خود به تدوین  یعنی تدوین ،



 

 

، این تدوین ممکن است در سطح مدرسه ، ااحیه یتا وپرورشآموزشمسئوالن  موردقبولاست . با توجه به ساختار  هاآن

 استان ااجام پذیرد.

 گیرینتیجهو  بحث

عمیت  اجتمتاعی و بافتت  هتایتحولدرسی کشتور بتا در اظتر گترفتن  ریزیبراامهدر اظام آموزشی و  تحول وبازاگری 

اظتام  هایکاستتیدایای پیشترفته و تحلیتل بنیتادی  یفزایندهچشمگیر و  هایپیشرفتهوشمندااه بر  تأهلجمعیتی و 

الزم  هتایویژگیمذکور بتا ایازهتا و  هایبررسیو  هاتحلیلیسه اتایج و مداوم است و مقا ااپذیراجتنابآموزشی، ضرورت 

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 

متمرکتز  شدتبه اظامبهفوق با توجه  هایهدفرسه محور برای تحق  امری بدیهی ساخته است .رویکرد براامه درسی مد

 مناسبی است . بسترسازیفرهنگی و سازماای ، ایازمند 

زیتر،  هایزمینتهدرسی مدرسه محور در اظام آموزشی عملیاتی شتود ، حتداقل  ریزیبراامهاساس برای اینکه  براین

و مستئوالن تعلتیم و تربیتت کشتور را  متصتدیانه همت واالی درسی است ک ریزیبراامهاین او   ایازهایپیشجزء 

 :طلبدمی

براامته درستی بته  گیریتصتمیمو تدوین قوااین جهت واگتذاری اختیتار  واداریقااوای  هایمحدودیتاز بین بردن  -1

 مدارس

 مدارس؛ واداریبه اعضای آموزشی  موردایاز هایآموزش یارائهآموزشی جهت  هایبراامهطراحی  -2

 ی براامه درسی؛ ٔ  درزمینهپیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان  هایآموزشبرای  ریزیبراامه -3

درستی  هایبراامتهجهتت حمایتت و پشتتیباای از  در متدارس، کنندهتستهیلتجهیزات و امکااات  تخصی، بودجه، -4

 مدرسه محور؛

معلمتان و شتاگردان در اتختاذ  والدین، مسئوالن آموزش محلی، ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مسئوالن محلی، -5

    درسی.  یبراامه هایتصمیم

، لکن باید توجه داشت کته سازدمیرا فریفته  مندیعاقههر  مدرسه محور، ریزیبراامه مشیخط هایمزیتدر اگاه اول، 

یکتی  عنوانبه یمشخطاین  کهاکنونجدی سر راه تحق  آن وجود دارد که اباید از دید مسئوالن دور بمااد و  هایچالش

، بدون گرفتتار  مشیخطباید ضمن بررسی دقی  مباای این  است ، شدهمطرحکشور  وپرورشآموزشاز مباحث جدید در 



 

 

یر کشتورها و مشتکات را توسط ستا مشیخطیل پذیرش این دال شدن در شعارزدگی و روی آوردن بدون مطالعه به آن ،

 ااشی از آن را بررسی امد.

و محققان باید این باشد که ضمن بررسی  دقی  موارد مذکور، برسی کنند که تا چه ااتدازه و چگواته  اادرکاراندستهنر 

تحقت   موازاتبتهکه  کندمیدر کشور ما وجود دارد. جامعیت و ااسجام براامه آموزشی اقتضا  مشیخطزمینه اجرایی این 

 با آن سازگار گردد.  آموزشی ایز دچار تحول شده ،درسی مدرسه محور ، سایر اجزای اظام  ریزیبراامه

تعلیم و تربیت، ازجمله خطراتی است که بایتد از بتروز آن جلتوگیری  ااگاریسادهو  هابدفهمی ، سوءتعبیرهادر این راستا 

ایست  ایسادهواگذاری اختیار به مدارس و خواستن از آاان که خودشان بسیاری از امور را ااجام دهند، کار  حقیقتاًامود. 

بایتد بتر مبنتای  مشتیخطمدرسه محوری شعارگواه عمل شود. لذا مراحل تحقت  ایتن  مشیخطکه با  رودمیو بیم آن 

 صتورتبهباشد . همچنتین ایتن ختط متش بایتد  آمدهدستبهصورت پذیرد که از تحقیقات دقی  در کشور  هاییواقعیت

 گذارانسیاستتبعدی اعمتال گتردد. اگتر  هایگامورد، اتیجه آن، در آزمایشی و تدریجی اجرا شود و پا از دریافت بازخ

ممکن است پا از مدتی به سراوشت بعضی از  وگراهرا دابال امایند ، امید موفقیت این طرح فراوان است  ایرویهچنین 

 و شعارهای ااموف  گذشته گرفتار آید. هاطرح

 ایجتادآموزشی اقش اساستی دارد ،  مؤسساتدرسی در  ریزیبراامهو  تمرکززدایی مشیخطموضو  دیگری که در تحق  

تا حد زیتادی محتور امتور  توااندمیاین باور و فرهنگ در مسئوالن و کارکنان آموزش است که کارکنان آموزشی مدرسه 

 طوربته ، مشتیخطقبلتی تحقت  ایتن  هتایحلراهفرهنگتی ،  سازیزمینهمربوط باشند. بدون  هایریزیبراامهمدرسه و 

و پتا از فتراهم آوردن  تتدریجبهدرستی ،  ریزیبراامتهتوااتایی اداره مدرسته و  مستلماًاخواهتد بتود.  اجراقابتلشایسته 

 جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد . موردایازالزم در کارکنان آموزشی و مهیا امودن امکااات  هایآمادگی
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