الگوی تدوین برنامه درسی مدرسه محور
تاریخ پذیرش و انتشار1397/10/3 :

تاریخ دریافت1393/3/27 :

پروین صمدی
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مقدمه
نظام آموزشوپرورش ایران بهطور اعم و نظام برنامهریزی درسی بههطور اخه ،بهه شهوو ی تصهیومگوری متیرکهز ادار
میشود  .ازاینرو برنامههای درسی بهصورت کامالً از پوش تعریفشد و به شکل کتاب درسی امکهان هرگونهه دخهل و
تصرف را از معلم و دانشآموز سلب میکند ( مهرمحیدی )354:1381
موضوع تیرکززدایی از نظام برنامهریزی درسی در چند سال اخوهر در نظهام آمهوزشوپرورش ایهران از سهوی متصصصهان
مطرح و توجه دستاندرکاران و مسئوالن تعلوم و تربوهت را بهه خهود جلهب کهرد اسهت زیهرا تیرکززدایهی مشهارکت
هیهجانبهی افراد را در تصیومگوری و برنامهریزی دربار سرنوشت خود ایجاب میکند( جاویدی .)87:1386
در حقوقت هیانطور که برمن و هیکاران )2002( 1اظهار میدارند یکی از دالیهل دفهاع از تیرکززدایهی در آمهوزش
براین پایه استوار است که تصور میشود با واگذاری حه تصهیومگوری و مسهئویوت پاسه گویی بهه مهدار ،کوتوهت
آموزشی افزایش مییابد زیرا در آن صورت مدیران معلیان و وایدین سهم بوشتری در انتصاب محتوا و کوتوت آموزش
خواهند داشت ( گویا و هیکاران  . )1386برنامههریزی درسهی مدرسهه محهور بههعنوان راهبهردی بهرای تیرکززدایهی از
برنامهریزی یکسان و یکنواخت مرکزی در این مسور میتواند راهگشا باشد.
تمرکززدایی در نظام آموزشی و برنامهریزی درسی
یکی از اساسیترین چایشها درزمونۀ برنامهریزی درسی موضوع تیرکز و عدم تیرکز است  .در سالهای اخوهر گهرایش
به تیرکززدایی و تتویض اختوار بوشتر به مدار ،در نظام آموزشوپرورش عیومی باهدف بهبود کوتوت آموزشوپرورش
افزایشیافته است ( گازیل . )1998 2به اعتقاد فوین و واتسون )1999( 3تیرکززدایهی در آمهوزشوپرورش یه
جهانی و از مسائل آموزش و پرورش

پدیهد

است2.

 .1عضو هوأت علیی و دانشوار دانشگا ایزهرا(p.samadi2013@yahoo.com )،
1- Behrmann et al.

مطاب بررسیهای انجامشد بهوسوله سازمان هیکاریهای اقتصادی و توسهعه چههار نهوع تصهیوم در آمهوزشوپرورش
میتواند بهصورت غورمتیرکز باشد (اورتوز  . )16:2006جدول شیار  1موارد هری

از تصیومهای تیرکززدایهی را نشهان

میدهد3.

جدول  :1تصیومهای تیرکز زدا در آموزشوپرورش
 انتصاب مدرسه بر اسا ،تعداد دانش آموزان تنظوم زمان آموزشسازماندهی آموزش

 انتصاب کتابهای درسی تعوون محتوای برنامهی درسی تعوون روشهای آموزش عزل و نصب مدیر مدرسه -استصدام و بهکارگوری معلیان

مدیریت کارکنان

 تعوون یا افزایش حقوق معلیان تعوون مسئویوتهای آموزشی تعوون اقدامات الزم جهت آموزشهای ضین خدمت -دایر و تعطول کردن ی

برنامهریزی و ساختارها

مدرسه

 -انتصاب برنامههای پوشنهادی در ی

مدرسه

 تعوون محتوای درو، تعوون آزمونهای برای پایش عیلکرد مدرسه -طرح نقشهی بهبود مدرسه

منابع

 تصصو ،بودجهی پرسنلی تصصو ،بودجهی غور پرسنلی -تصصو ،منابع برای آموزشهای ضین خدمت

Watson

2- Gaziel
3- Fullan and
1- Welsh & McGinn

در حوز ی برنامهریزی درسی انتقال قدرت از سطح متصصصان موضوعی و برنامه ریهزان درسهی و مهدیران تحقو ههای
متیرکز در دفاتر مرکزی برنامهریزی درسی به سطوح پایونتر در سطح مناط و مدار ،و بوشتر به معلیان و مهدیران
به متهوم تیرکززدایی است(سلسبولی .)1386
درنتوجه انطباق برنامههای درسی با شرایط ویژگیهای مناط

توجه به نوازهای فراگوران اهیوت دادن بهه مشهارکت

معلیههان مههدیران وایههدین و دانههش آمههوزان در طراحههی و اجههرای برنامهههها اصههالح سههاختار سههازمانی و تشههکوالتی
آموزشوپرورش بهبود کوتوت یادگوری در مدرسه تسریع در امور اداری و شهناخت امکانهات و محهدودیتهای متتهاوت
محلی و منطقهای ازجیله دالیلی است که طرفداران تیرکززدایی مطرح کرد اند.
مدرسه محوری و نقش آن در تمرکززدایی از نظام برنامهریزی درسی
مدرسه محوری بهعنوان رایجترین راهبرد برای اصالح مدرسه شناختهشد اسهت کهه از دهههی  1980نهضهت اصهالح
مدرسه را در سرتاسر دنوا پدید آورد است ( نوتراونگ .)2 19:2002مدرسه محوری در حقوقت نوعی تیرکززدایهی اسهت
که خود مدرسه را بهعنوان اصلیترین عامل ارتقای کوتوت معرفی میکند و بر توزیهع مجهدد اختوارههای تصهیومگوری
بهعنوان اساسیترین روش پایدار ساختن کوتوت مدار ،تأکود دارد( عزیز زاد

4.)2:1380

گازیل( )1998در بررسی متهوم " مدرسه محوری" بوان میدارد که چنون سواست اصالحی بههعنوان مهدیریت مدرسهه
محور در کانادا و امریکا مدیریت محلی مدار ،در انگلستان مدار ،خودگردان در استرایوا شناختهشد اسهت .بههعالو
متاهویی؛ از قبول تصیومگوری مشارکتی خودمصتاری مدرسهه تصهیومگوری شهراکتی مدرسهه مقتهدر تصهیومگوری
مدرسه محور نوز در معنای نسبتاً مشابهی با مدرسه محوری به کار گرفتهشد است ( عزیز زاد )3:1380
هرچند اصالحات به کار گرفتهشد متنوع و متتاوت است اما هدف اصلی آنها معیوالً مشهابه بهود و عبهارت اسهت از :
انتقال اختوارهای تصیومگوری از سلسلهمراتب اداری به گرو های درون مدرسه مانند معلیهان و وایهدین کهه بها مدرسهه
ارتباط نزدی

دارند و بهطور نظری بهتر میتوانند نوازهای دانش آموزان را برآورد سازند .از طرف دیگر این اصهطالحات

قصد دارند نظام آموزشی را در توسعهی اختوارهای اعضا در سطح محلی در ایجاد شرایط سودمند برای مشارکت بهبهود
ابداعات رشد حرفهای مداوم و مسئویوتپذیری توصوف کنند .چنانکه از دیدگا براون مدرسهه محهوری بهارزترین نهوع
تیرکززدایی آموزشی است و ساختار آن بر اسا ،موزان قدرت تصیومگوری واگذارشد به مدار ،تغوور میکنهد .شهیء
دستهجیعی است که نباید با تالش انترادی معلیان یا مدیران اجرایی خارج از چارچوب مشارکتی پذیرفتهشهد اشهتبا

Bolstad
Nutravong
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شود (بول ستاد  .)2004بنابراین برنامهریزی درسی مدرسه محور باید مشارکتی باشد یعنهی تصهیومها بایهد بها شهرکت
هیه آنهایی که در تجربههای تعلهوم و تربوهت درگورنهد گرفتهه شهود ( مهرمحیهدی  .)324:1381بهر هیهون اسها،
یوی( )1376بوان میدارد که در اید برنامهریزی درسی مدرسه محور بهترین مکان طراحی برنامه درسی جایی است کهه
معلم و شاگرد در تعامل با یکدیگر در مدرسه هستند ازاینرو دودسته عوامل در تصیومهای برنامه درسهی مدرسهه محهور
اثرگذار هست :
ایف  :عوامل اثرگذار رسیی شامل ؛ مسئوالن محلی مسئوالن نواحی آموزشی مدیران و معلیان
ب :عوامل اثرگذار غوررسیی شامل  :جامعه صاحبان صنایع سازمانهای کیکی وایدین و فراگوران.
مدرسه محوری در راستای تیرکززدایی و به معنی تتویض اختوار بوشتر به مدار ،است و نتوجهی آن تقویهت کارکنهان
برای مشارکت در تصیوم سازی و کاستن شکاف بون مدیران و کارکنان برای رسودن به کارایی و کارآمدی در اجرا اسهت
( حسنپور  .)1384چون اتصاذ سواست مدرسه محهوری باعه میشهود جایگها تصهیومگوری از یه
بوروکراتو

و متیرکز به ی

روش دموکراتو

ایگهوی مسهتبد

و غورمتیرکز عیلواتی تغوور یابهد ( نوتراونهگ  .)19:2002و بهواسهطهی

تیرکززدایی و واگذاری اختوار به مدرسه هیکاری بون وایدین و مدرسه بوشتر میشود و هم محوط مدرسه و هم محهوط
خانه برای یادگوری بهبود مییابد و مسئویوتپذیری به دیول ارتقای عیلکرد کوتی معلیان و کارکنهان مدرسهه افهزایش
مییابد (اورتوز.)1 20:2006
انواع برنامهریزی درسی مدرسه محور
برنامهریزی درسی مدرسه محور به گونههای مصتلف میتواند صورت پذیرد .مارش( 1992ص  )130اظهار نیود است که
هر نوع از برنامهریزی درسی باید موزان دخایت اجزای سه عامل را مشص ،کند .این عوامل عبارتاند از  -1 :نوع فعایوهت
 -2اقشار دستاند کار در برنامهریزی درسی و  -3زمان اختصاصیافته .
در بعد نوع فعایوت پایونترین سطوح تحقو پورامون ی

موضهوع و سه ا انتصهاب مهواد درسهی از بهون مهواد قهبالً

تهوهشد است .باالترین سطوح انطباق مواد آموزشی موجود و س ا تدوین مواد آموزشی کامالً جدید است کهه توسهط
هیکاران و معلیان مدرسه تهوهشد است  .در مدل تقریباً مشابهی که صابار ( )1989ارائه داد پایونترین سطح این بعد
را پذیرش وفادارانه دانسته است  .وفاداری به معنای بکار بستن مواد آموزشی و دستورایعیلهای مرتبطی است که توسط
افراد یا سازمانهای خارج از مدرسه تدوینشد است .

انطباق در حد وسط به نوع فعایوت قرار دارد  .انطباق برنامههای درسی یعنی سازگار و مناسب نیهودن یه

دور یها یه

موضوع درسی برای گروهی از فراگوران که این موارد در ابتدا برای آنها تنظومنشد است  .فرآیند انطباق میکن است در
سطح کالن یعنی تدوین خطمشیها یا در سطح خرد مانند اجرای ی

برنامه درسی در سطح کالن انجام شهود .بهه نظهر

بلوم و گروبین (  )1989انطباق در حد کالن میکن است به چهار شکل زیر صورت پذیرد:
 )1انطباق محوطی :بح پورامون منطقهای که تهدریا در آن صهورت میگوهرد بسهوار ملیهو ،و فههم آن نوهز بهرای
فراگوران راحت است .بهعبارتدیگر معلم باید با توجه به موضوع متن اصلی مثالهای آن را از محوطی کهه تهدریا
در آن انجام میشود اتصاذ کند .
 )2انطباق فرهنگی اجتیاعی  :هر ملتی اعتقادات ملی و مذهبی خاصی دارد که ایجاب میکند برنامههای درسهی نههتنها
با آنها مغایر نباشد بلکه مبتنی بر آنها باشد  .نگرشهای مربوط به مسائل اقتصادی و اجتیاعی نوز مواردی دیگر از
این نوع هستند.
 )3انطباق زمانی  :اجرای هر برنامه درسی نواز بهه مهدتزمان خاصهی دارد  .چنانچهه مهدتزمان الزم در اختوهار نباشهد
متصدیان باید اصالحات الزم را جهت هیاهنگسازی محتهوای تدوینشهد بها مهدتزمان در اختوهار در برنامهههای
درسی تدوینشد اعیال نیایند.
 )4انطباق با تواناییهای فکری و جسیانی  :فهم هر برنامه درسی تهوان فکهری و جسهیی خاصهی را میطلبهد  .چنانچهه
فراگورانی که قرار است برنامهای برای آنها اجرا شهود تهوان الزم را بهرای فههم آنهها نداشهته باشهند معلهم بایهد
اصالحات الزم را در جهت برقراری این انطباق اعیال نیاید.
 )5بههرای انجههام هرکههدام از فعایوتهههای بعههد نههوع فعایوههت میکههن اسههت فههرد یهها افههرادی ماننههد معلیههان متصههدیان
آموزشوپرورش اویوا و حتی دانش آموزان هیکاری داشته باشند که در بعد دیگر مدل اقشار متصدی مشص،شهد
است .
در برنامهریزی درسی مدرسه محور مدار ،باید برنامههای درسی خود را تدوین کنند ویی این استقالل در برنامههریزی
درسی بدان معنا نوست که ضرورتاً برنامههای هر مدرسه متتاوت باشد موارد زیر ازجیله دالیلی است که موجب مشابهت
در برنامههای درسی مدار ،میشود :
 خطی مشی ارائهشد مشابه توسط مسئوالن آموزشی سطوح باالتر؛
 ارائه مشاور های یکسان و یا مشابه توسط صاحبنظران به معلیان ؛
 فهم مشترک معلیان مدار ،مصتلف از نوازها و ضرورتها ؛

 وجود مشکالت تقریباً یکسان در مدار ،مصتلف؛
 خصوصوات مشترک منطقهای که مدار ،در آن واقعشد اند
 تیا ،معلیان مدار ،مصتلف با یکدیگر و تبادلنظر در مورد برنامهها .
بنابراین اگرچه برنامههای درسی هر مدرسه توسط هیان مدرسه تهوهه میشهود بااینحهال تکوههبر ته روی در تهدوین
برنامههای درسی فینتسه هدف نوست بلکه بنا به گتته مهارش و ویلهز ( 1995ص )355اندیشهه مبنهایی برنامههریزی
درسی مدرسه محور منتتع ساختن دانهش آمهوزان و معلیهان اسهت  .دانهش آمهوزان ازاینجههت منتتهع میشهوند کهه
برنامههای درسی بهطور خاص برم بنای ویژگیها و نوازهای آنان و هیچنون منهابع در دسهتر ،مدرسهه تهوهه میشهود.
معلیان نوز ازاینجهت منتتع میشوند که آنها بوشترین سههم را در تهدوین برنامهههای درسهی دارنهد و از ایهن طریه
مهارت تصصصی آنان افزایش مییابد.
مشکالت برنامهریزی درسی مدرسه محور
هنگام برنامهریزی درسی به سب

مدرسه محوری معلیان و مدیران با مشکالت زیهادی مواجهه میشهوند کهه ازجیلهه

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 نظامهای متیرکز معلیان مجریان برنامههای درسی تدوینشد هستند  .ایبته این نظامها تالش میکنند از را ههای
مصتلف دیدگا معلیان را در تدوین برنامههای درسی منظور نیایند .در نظامهای غورمتیرکز که معلیان نقش بوشهتری
در تدوین برنامههای درسی دارند نقش آنها از سه طری انتصاب انطباق و تدوین برنامههای درسی اعیهال میگهردد.
در حایت اول یعنی انتصاب معلیان اختواردارند که از بون محتواهای از قبل تهوهشد یه

یها چنهد مهورد را کهه فکهر

میکنند تناسب بوشتری با نوازها و عالی دانش آمهوزان دارد انتصهاب کننهد .در حایهت دوم یعنهی انطبهاق معلیهان

برنامههای درسی از قبل تدوینشد را با انجام تغووراتی برای استتاد خودشان متناسهب مینیاینهد .در حایهت سهوم
یعنی تدوین معلیان خود به تدوین برنامههای میپردازند که فکر میکنند متناسب با تواناییهها و نوهاز دانهش آمهوزان
آنها است  .با توجه به ساختار موردقبول مسئوالن آموزشوپرورش این تدوین میکن است در سطح مدرسه ناحوه یها
استان انجام پذیرد.

بحث و نتیجهگیری
بازنگری و تحول در نظام آموزشی و برنامهریزی درسی کشهور بها در نظهر گهرفتن تحولههای عیوه اجتیهاعی و بافهت
جیعوتی و تأهل هوشیندانه بر پوشرفتهای چشیگور و فزایند ی دنوای پوشهرفته و تحلوهل بنوهادی کاسهتیهای نظهام
آموزشی ضرورت اجتنابناپذیر و مداوم است و مقایسه نتایج تحلولها و بررسیهای مذکور بها نوازهها و ویژگیههای الزم
برای ادامه حوات در جهان نوین حرکت به سیت تیرکززدایی و واگذاری اختوارات به عوامل اصلی نظام آموزشی یعنهی
معلیان کارکنان و مدیران مدار ،و تیرکز بر بهبود یادگوری دانش آموزان و جلهب مشهارکت اویوها و جهامع محلهی را
امری بدیهی ساخته است .رویکرد برنامه درسی مدرسه محور برای تحق هدفهای فوق با توجه بهنظام بهشدت متیرکهز
فرهنگی و سازمانی نوازمند بسترسازی مناسبی است .
براین اسا ،برای اینکه برنامهریزی درسی مدرسه محور در نظام آموزشی عیلواتی شهود حهداقل زمونهههای زیهر
جزء پوشنوازهای این نوع برنامهریزی درسی است که هیت واالی متصهدیان و مسهئوالن تعلهوم و تربوهت کشهور را
میطلبد:
 -1از بون بردن محدودیتهای قانونی واداری و تدوین قوانون جهت واگهذاری اختوهار تصهیومگوری برنامهه درسهی بهه
مدار،
 -2طراحی برنامههای آموزشی جهت ارائهی آموزشهای موردنواز به اعضای آموزشی واداری مدار،؛
 -3برنامهریزی برای آموزشهای پوش از خدمت و ضین خدمت معلیان درزمونهٔ ی برنامه درسی؛
 -4تصصو ،بودجه تجهوزات و امکانات تسههولکنند در مهدار ،جههت حیایهت و پشهتوبانی از برنامهههای درسهی
مدرسه محور؛
 -5ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مسئوالن محلی مسئوالن آموزش محلی وایدین معلیهان و شهاگردان در اتصهاذ
تصیومهای برنامهی درسی.

در نگا اول مزیتهای خطمشی برنامهریزی مدرسه محور هر عالقهمندی را فریتته میسازد یکن باید توجه داشت کهه
چایشهای جدی سر را تحق آن وجود دارد که نباید از دید مسئوالن دور بیاند و اکنونکه این خطمشی بهعنوان یکهی
از مباح جدید در آموزشوپرورش کشور مطرحشد است باید ضین بررسی دقو مبانی این خطمشی بدون گرفتهار
شدن در شعارزدگی و روی آوردن بدون مطایعه به آن دالیل پذیرش این خطمشی را توسط سهایر کشهورها و مشهکالت
ناشی از آن را بررسی نید.
هنر دستاندرکاران و محققان باید این باشد که ضین بررسی دقو موارد مذکور برسی کنند که تا چه انهداز و چگونهه
زمونه اجرایی این خطمشی در کشور ما وجود دارد .جامعوت و انسجام برنامه آموزشی اقتضا میکند که بههموازات تحقه
برنامهریزی درسی مدرسه محور سایر اجزای نظام آموزشی نوز دچار تحول شد

با آن سازگار گردد.

در این راستا سوءتعبورها بدفهییها و ساد انگاری تعلوم و تربوت ازجیله خطراتی است که بایهد از بهروز آن جلهوگوری
نیود .حقوقتاً واگذاری اختوار به مدار ،و خواستن از آنان که خودشان بسواری از امور را انجام دهند کار ساد ای نوست
و بوم آن میرود که با خطمشی مدرسه محوری شعارگونه عیل شود .یذا مراحل تحقه ایهن خطمشهی بایهد بهر مبنهای
واقعوتهایی صورت پذیرد که از تحقوقات دقو در کشور بهدستآمد باشد  .هیچنهون ایهن خهط مهش بایهد بهصهورت
آزمایشی و تدریجی اجرا شود و پا از دریافت بازخورد نتوجه آن در گامهای بعدی اعیهال گهردد .اگهر سواسهتگذاران
چنون رویهای را دنبال نیایند امود موفقوت این طرح فراوان است وگرنه میکن است پا از مدتی به سرنوشت بعضی از
طرحها و شعارهای ناموف گذشته گرفتار آید.
موضوع دیگری که در تحق خطمشی تیرکززدایی و برنامهریزی درسی در مؤسسات آموزشی نقش اساسهی دارد ایجهاد
این باور و فرهنگ در مسئوالن و کارکنان آموزش است که کارکنان آموزشی مدرسه میتوانند تا حد زیهادی محهور امهور
مدرسه و برنامهریزیهای مربوط باشند .بدون زمونهسازی فرهنگهی را حلههای قبلهی تحقه ایهن خطمشهی بههطور
شایسته قابهلاجرا نصواههد بهود .مسهلیاً توانهایی ادار مدرسهه و برنامههریزی درسهی بهتهدریج و پها از فهراهم آوردن
آمادگیهای الزم در کارکنان آموزشی و مهوا نیودن امکانات موردنواز جنبه اجرایی پودا خواهد کرد .
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