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  چکیده

ریزي درسی از  ریزي درسی مدرسه محور در نظام برنامه سنجی برنامهاصلی این پژوهش، امکان هدف

و جامعـه   یابیدیدگاه خبرگان آموزشی استان آذربایجان شرقی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع زمینه

آماري پژوهش کارشناسان مسؤول و معاونین آموزشی دوره متوسطه نواحی پنجگانه شهر تبریـز، منـاطق   

هاي تبریـز، آزاد واحـد تبریـز،     آموزشی (آذرشهر، گوگان، اسکو و خواجه) و اساتید علوم تربیتی دانشگاه

نفـر از   44ناسـان مسـؤول و   نفر کارش 42فرهنگیان و شهید مدنی آذربایجان بودند. نمونه پژوهش شامل

ها اي نسبتی انتخاب شدند. داده گیري تصادفی طبقهاساتید طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه

نامه محقق ساخته گردآوري شد. براي تعیین روایی، از روایی صوري و محتوایی استفاده  از طریق دو پرسش

هاي ها از آزموناخ محاسبه شد. براي تجزیه و تحلیل دادهها به روش آلفاي کرونب نامه گردید. پایایی پرسش

اي نشـان   تک نمونه tدو نمونه مستقل وآزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون  tاي،  تک نمونه tآماري 

ریزي درسی مدرسه  بخشی آموزشی و اجراي برنامهریزي درسی، کیفیت  داد که تمرکززدایی از نظام برنامه

ریزي درسی مدرسه محور امکـان پـذیر    هاي مدارس ازطریق برنامهها و ظرفیت به توانمنديمحور با توجه 

دو نمونه مستقل نشان داد از نظراساتید و کارشناسان مسـؤول   t). درحالی که نتایج آزمون P≥05/0( است

وجـه بـه   ریزي درسـی مدرسـه محوربـا ت    ریزي درسی و اجراي برنامه در امکان تمرکززدایی از نظام برنامه

بخشی آموزشی از )، اما در کیفت P≥05/0هاي مدارس تفاوت معناداري وجود داشته(ها و ظرفیت توانمندي

  ). P≤05/0ریزي درسی مدرسه محور بین دو گروه تفاوت وجود ندارد( طریق برنامه
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  مقدمه

آموزش و پرورش در سرنوشت جامعه و در تمام مراحل پیشرفت و بـاروري آن سـهیم بـوده و      

). یکی از عناصر مهم نظام آموزشی برنامه 1392خود نیز همواره گسترش یافته است(آقازاده وآرمند،

دهـد. برنامـه درسـی در     هاي آموزشی را تشکیل مـی  ي مرکزي تمام فعالیت است که هسته 1درسی

و راهنمایی براي یادگیري درمدارس است که یادگیرنده آن را تجربـه و مشـاهده کننـده     واقع نقشه

تـوان   ). یا اینکه، برنامه درسـی را مـی  2015 2(گالثورن، بوسچ، وایت هد و بوسچ، کند آن را ثبت می

یک سند مکتوب در نظر گرفت که در بردارنده مجموعه تصـمیماتی اسـت کـه در خصـوص برنامـه      

). در اوایـل قـرن بیسـتم    45:1391(مهرمحمـدي،  شـود  گرفتـه مـی  -ازآنکه اجرا شودپیش  -درسی 

هاي  ریزي درسی به عنوان قلب نظام تعلیم و تربیت مطرح گردید و رفته رفته به یکی از حوزه برنامه

(ادیـب مـنش؛ علـی عسـگري؛      تخصصی و در عین حال بحث برانگیز تعلیم و تربیت مبـدل گردیـد  

       ).   1390 موسی پور،

هــاي آموزشــی، یکــی از مباحــث کلیــدي در بحــث گســتره  از تصــمیم گیــري 3تمرکززدایــی  

راهبردهاي اصالحات آموزشی مناسب در ارتباط با بهبود مدرسه،رشد معلم و فراگیري دانش آموزان 

). تمرکز زدایـی، پاسـخی منطقـی بـه وضـعیت و      4،2010(الو و همکاران در دهه گذشته بوده است

ي افـراد را در تصـمیم گیـري و     امروز اسـت، زیـرا تمرکززدایـی، مشـارکت همـه جانبـه      هاي  چالش

). یکی از دالیل دفاع از تمرکززدایـی  1393کند(احمدي، ریزي درباره سرنوشت خود ایجاب می برنامه

در آموزش و پرورش، براین اصل اسـتوار اسـت کـه بـا واگـذاري حـق تصـمیم گیـري و مسـؤولیت          

یابـد زیـرا در ایـن صـورت؛ مـدیران، معلمـان و        کیفیت آموزشی افزایش مـی  گویی به مدارس، پاسخ

). 1388(پیـري،  والدین سهم بیشتري در انتخاب محتوا و ارتقاي کیفیـت آموزشـی خواهنـد داشـت    

عدم تمرکز در نظام آموزشی، مستلزم تفویض اختیارات بیشتر از مرکز به ادارات محلی،خـودراهبري  

اي، مشارکت مدیران، معلمـان، اولیـاي دانـش     س نیازهاي محلی و منطقهریزي براسا مدارس، برنامه

هاي مربوط به مدرسه است که تمـام ایـن مـوارد     آموزان و حتی خود دانش آموزان در تصمیم گیري

ــومی  ــوان عم ــور " تحــت عن ــه مح ــدیریت مدرس ــد  "5م ــه ان ــرار گرفت ــو، طبســی،   ق (ســیدي نظرل

  ).  1390غالمعلیزاده,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Curriculum     2. Glatthorn,Boschee, whitehead & Boschee 
3. Decentralaization   4. Law et al. 
5. School based management 
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سـوي تمرکـز زدایـی،     به عنوان یکی از راهکارهاي حرکت به 1رسه محورریزي درسی مد برنامه

ریزي، طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه درسـی، بـه جـاي     کند که تصمیمات مربوط به برنامه اقتضا می

اینکه بیرون از مدرسه گرفته و به مدرسه تحمیـل شـوند، در مدرسـه و جامعـه پیرامـون آن اتخـاذ       

ه تصمیم گیري و به اجرا گذاردن آن، داشـتن اقتـدار و اختیـار متناسـب در     شوند. از این رو این گون

ریـزي درسـی را    اي که برنامه ). مدرسه245:1391(مهر محمدي،  طلبد هاي درسی را می مورد برنامه

کند تا فعالیت کنند. چـون فضـاي    در خود جاي داده است یک مکان جذاب براي معلمان فراهم می

کننده و برانگیزاننده است، ارتباط بین افـراد درایـن مـدارس آسـان بـوده،      اي حمایت چنین مدرسه

آمـوز  کنـد. دانـش  هـا را تسـهیل مـی    اي آن منزلت معلمان باالست، زیرا شرایط رشد و ارتقاي حرفه

ریـزي   هاي او در برنامـه کند که یادگیري با نیازهایش ارتباط بیشتري دارد، چون دیدگاهاحساس می

توانـد موضـوعات جدیـد را    پذیر است. به راحتی مـی هاي درسی انعطافاست. برنامهمدرسه مد نظر 

ها ترغیـب بـه    شود. آنارائه و یا تکمیل کند، از مشارکت والدین در تدوین برنامه درسی استقبال می

). در حقیقـت  1391شوند (نصر اصـفهانی، هاي آموزشی خود میها و اولویتمشخص ساختن دیدگاه

اي در ارکـان گونـاگون    ریزي درسی مبتنی بر مدرسه مستلزم اصـالحات عدیـده   برنامهتحقق یافتن 

ي  اجتمـاعی، بـازنگري دربـاره    -ها توجه به شـرایط فرهنگـی   ترین آن نظام آموزشی است که از مهم

هـا بـراي تصـدي     نقش دست اندرکاران آموزش و پرورش به ویژه مدیران و معلمان و توانا سازي آن

). طراحی برنامـه درسـی مدرسـه محـور، از     1392وظایف جدید است(فتحی واجارگاه،ها و  مسؤولیت

هاي ملی تعلیم و تربیـت ,یادگیرنـده،منابع در دسـترس،فرهنگ مـردم اطـراف       عواملی مانند؛ هدف

ي  مدرسه، محیط مدرسه، راهبردها و نظام ارزشیابی و درجه اختیارات تصمیم گیري مدارس دربـاره 

-). در تبیینـی مـی  2:1390شود(پیري؛ عطاران؛ کیامنش،حاجی حسین نـژاد،  میبرنامه درسی متاثر 

ها از دالیل حرکت به سوي تمرکززدایـی اسـت.    پذیري آنها و انعطافتوان گفت که تغییر در برنامه

به عبارتی نزدیک تر شدن مدرسه و جامعه به یکدیگر، آموزش موادي مفید براي زندگی افـراد و در  

ها از مصادیق این تغییر اسـت. در ایـن    با فرهنگ جامعه وتوجه به خرده فرهنگعین حال متناسب 

هاي درسی را مورد تجزیـه   ریزي مدام قادرند برنامه ریزي درسی دست اندرکاران امر برنامه نوع برنامه

هـا برآینـد.    هاي احتمالی را شناسایی کرده و در صدد رفع آن و تحلیل و ارزشیابی قرار داده و ضعف

هاي قبلی بوده و در مقابل تغییرات از خـود مقاومـت    اي طرفدار برنامه این راستا ممکن است عدهدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. School – based curriculum development 
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ها را اعمال نمـود   توان آننشان دهند. هنگامی که این تغییرات در سطح مدرسه باشد، به راحتی می

ممکـن  و با عواقب آن مدارا کرد؛ در صورتی که اگر این تغییرات در سطح یک شهر یا کشـور باشـد   

هـاي  هاي زیادي به دنبال داشته باشد. واگذاري اختیارات گاهی موجب تفـویض برنامـه  است واکنش

کند بلکه مخـرب و   شود. چون تمرکز زدایی مطلق نه تنها به حل مشکل کمکی نمیتدوین شده می

یـار  متاثر از رسوبات تمرکز گرایانه در تعلیم و تربیت است. ولی کاهش تمرکزگرایـی و تفـویض اخت  

هـاي   گردد فاصله میان نیازهاي یادگیري فراگیـران و برنامـه   ریزي درسی به مدارس، سبب میبرنامه

ریزي درسـی مدرسـه    تدوین شده کمتر و کمترگردد. در این راستا و به جهت اهمیت موضوع برنامه

قـق  هـاي تح بررسـی راه  "پژوهشـی بـا عنـوان   هایی در این زمینه انجام گرفته است.  محور، پژوهش

مدرسه محوري از دیـدگاه رؤسـاي ادارات آمـوزش و پـرورش خراسـان و      ریزي درسی برنامهاهداف 

درصـد از رؤسـاي    90 کـه دهـد  نتایج این پژوهش نشان مـی شده است. انجام  "هاتانسمدیران دبیر

بـا   بسـ ریزي درسی مدرسـه محـور بـه فرهنـگ سـازمانی منا     ادارات و مدارس قبل از اجراي برنامه

-امکـان «پژوهش دیگري بـا عنـوان   ). 1387موسی پور، نیازمند هستند ( جدید تمرکززداییراهبرد 

ــز کــردن نظــام آموزشــی و ت   ــراي غیرمتمرک ــایی ب ــســنجی و راهکاره ــاراتف ، توســط »ویض اختی

یارمحمدیان و همکارانش در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان) انجام شده، نتایج این پـژوهش  

ي الزم، مشکالت مالی، کمبود امکانات، تقدم رابطه بر ضـابطه،  طالعات و انگیزهدهد، عدم انشان می

ي مدرسـه  باعث شده که فقط مسایل خیلی جزیی و مختصر، بـر عهـده   ...عدم احساس مسؤولیت و 

تـر  ي بیشتري نیاز دارد و به اصطالح کلـی گذاشته شود و وظایفی که احتیاج به دقت، وقت و هزینه

ي حاصل از این پـژوهش نـوعی   ت آموزش و پرورش واگذار گردد. به طور کلی یافتهبه وزار ،هستند

  )1390(ادیب منش و همکاران، کنداي را توصیه میریزي و مدیریت ناحیهبرنامه

ریزي درسـی مدرسـه محـور بـر      برنامه«) در پژوهشی با عنوان 2014(1پرستلی، مینتی و ایگر

این نتیجه دست یافتند که ماهیت و میزان نـوآوري در مـدارس   به » اساس تمرکززدایی در اسکاتلند

ریزي درسی مبتنی بر مدرسه، در مـدارس متوسـطه بایسـتی     وابسته به معلمان بیشتر است و برنامه

ارزیـابی  «) پژوهشی بـا عنـوان   2013 2(تحت نظر آموزش و پرورش و به صورت متمرکز باشد. بارلی

انجـام دادنـد، بـه ایـن     » دگاه مدیران و معلمان در هنگ کنگریزي درسی مدرسه محور از دی برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Priestley, minty & eager 
2. Barley 
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آموزان را قـادر بـه شناسـایی و بهبـود     ریزي درسی مدرسه محور دانش نتیجه دست یافتند که برنامه

سازد.  هاي خود بیشتر میسازد و توانایی معلمان را براي تنظیم و آموزش استراتژي وضعیت خود می

بخشی مشارکت در برنامه درسی و افزایش کیفیت«وهشی که با عنوان پژ )در2012( 1برند و تریپلت

ریزي درسی مدرسه محـور در ارتقـاي    انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اجراي برنامه» آموزشی

هاي کالمی و رشد همه جانبه یادگیرندگان نقش اساسی و اصـلی داشـته و باعـث افـزایش و     توانایی

  شود.  ارتقاي مسائل آموزشی می

 مدرسه، شأن و پرورش، نقش و آموزش نظام در بنیادین تحول بحث توجه به با به طور کلی 

 از مدارس به بیشتر اختیارات براي واگذاري فزاینده تمایل و درسی ریزيبرنامه متمرکز نظام ساختار

-برنامـه  اجراي قابلیت تحقق و بررسی سنجیامکان اساتید)، پژوهش حاضر، خبرگان (مدیران،  سوي

سـوي   به مدیریت ملی و ریزيبرنامه از حرکت و الزم اختیارات تفویض محور و مدرسه درسی ریزي

 نظام آموزشی را نظران صاحب دیدگاه بررسی طریق از اجرایی، سطوح در غیرمتمرکز مدیریت نوعی

است. تا ازاین طریق زمینه مناسـبی   متفاوت ابعاد و زوایا از مسأله ارزیابی و درصدد داده قرار مدنظر

  ریزي درسی کشور فراهم آید.  براي تجدید نظر در ساختار نظام آموزشی و به تبع آن درنظام برنامه

  هاي زیر است: در این راستا، این پژوهش درصدد پاسخ گویی به پرسش

آموزشی وجود ریزي درسی مدرسه محور از دیدگاه خبرگان  . آیا امکان تمرکز زدایی با برنامه1

  دارد؟

ریزي درسی مدرسـه محـور از دیـدگاه خبرگـان      . آیا امکان کیفیت بخشی آموزشی با برنامه2

  آموزشی وجود دارد؟  

هـاي   هـا و ظرفیـت   ریزي درسی مدرسه محور با توجه بـه توانمنـدي  . آیا امکان اجراي برنامه3

  مدارس از دیدگاه خبرگان آموزشی وجود دارد؟ 

  

  روش شناسی پژوهش

جامعـه  یابی (پیمایشـی) بـود.   با توجه به هدف تحقیق، روش پژوهش توصیفی و از نوع زمینه

آماري پژوهش شامل کلیه کارشناسان مسؤول و معاونین آموزشی دوره متوسـطه اول و دوم نـواحی   

گانه شهر تبریز، مناطق آموزشی (آذرشهر،گوگان، اسکو، خواجه) و اسـاتید گـروه علـوم تربیتـی     پنج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brand & triplett 
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هاي آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، فرهنگیان و شهید مدنی آذربایجان بود که تعداد جامعه دانشگاه

نفر و تعـداد اسـاتید گـروه علـوم تربیتـی       47کارشناسان مسؤول و معاونین آموزشی دوره متوسطه 

نفراز  42نفربودند. طبق جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد  50هاي مذکور دانشگاه

هـاي آزاد،  نفر از اسـاتید گـروه علـوم تربیتـی دانشـگاه      44معاونین آموزشی وکارشناسان مسؤول و 

اي نسـبتی بـه عنـوان     تبریز، فرهنگیان و شهید مدنی آذربایجان به شیوه نمونه گیري تصادفی طبقه

  نمونه آماري انتخاب شدند. 

ریزي درسی مدرسه محـور   جی برنامهسننامه محقق ساخته امکان در این پژوهش از دو پرسش

گویـه بـود.    26ها هرکـدام داراي   نامه براي اساتید و کارشناسان مسؤول استفاده شد. که این پرسش

هـاي عـددي از یـک     اي لیکرت تنظیم شد کـه معـادل   گیري پنج درجه ها براساس طیف اندازه گویه

هـاي ایـن    شده است. بـراي انتخـاب گویـه   ها در نظر گرفته  کم) تا پنج (خیلی زیاد) براي آن(خیلی

هـاي مقیـاس تهیـه     ریزي درسی مدرسه محور آیتم نامه ابتدا از منابع موجود در زمینه برنامه پرسش

هاي تنظیم شد کـه   ها در قالب جمله آیتم مجزا به دست آمد. سپس این آیتم 35شد. در این مرحله 

نامه با استفاده از روش روایی صـوري   پرسشهاي به کاررفته در به منظور بررسی دقت و صحت گویه

هـا از   ها مورد تأیید متخصصان فـن قـرار گرفـت. در تـدوین و تنظـیم گویـه       نامه و محتوایی، پرسش

گویـه حـذف    9نفر از خبرگان آموزشی استفاده شد. براساس تحلیل نظرات آنان، تعـداد   10 نظرات

ها، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه  نامه ایی پرسشها جایگزین شدند. براي برآورد پای وتعدادي از گویه

بـه   87/0نامـه کارشناسـان مسـؤول     و براي پرسـش  88/0نامه اساتید  شد که مقدار آن براي پرسش

  دست آمد که مقادیر قابل قبولی هستند. 

هـاي آمـاري توصـیفی (فراوانـی، درصـد،       هـاي پـژوهش از شـاخص    براي تجزیه و تحلیل داده

دو نمونـه   tاي، تـک نمونـه   tهـاي آمـار اسـتنباطی؛ آزمـون      استاندارد) و از روشمیانگین و انحراف 

 مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد.  

 

 هاي پژوهشیافته

ریـزي درسـی مدرسـه محـور از دیـدگاه       . آیا امکان تمرکز زدایی با برنامه1سؤال 

  خبرگان آموزشی وجود دارد؟
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ریزي درسی  ریزي درسی با برنامه تمرکز زدایی از نظام برنامهاي امکان  تک نمونهt: آزمون 1جدول 

  مدرسه محور از دیدگاه خبرگان آموزشی

  سطح معناداري درجه آزادي  ايتک نمونه t  انحراف معیار میانگین  تعداد هاگویه

  001/0  85  51/38  51/9 53/39  86  تمرکز زدایی

 

) محاسـبه  tاي، با عنایت به این کـه مقـدار (   نمونهتک tهاي به دست آمده از آزمون  بریافته بنا

تـوان   درصد اطمینان مـی  95) بزرگ تر است. با 96/1) جدول(t) در مقایسه با مقدار (51/38شده (

نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در خصوص امکان تمرکز زدایی از نظـام آموزشـی از   

) تفـاوت معنـا داري وجـود دارد و    30یـانگین فرضـی(  ریزي درسی مدرسه محـور بـا م   طریق برنامه

ریزي درسی از طریـق   توان در پاسخ به این سؤال پژوهش عنوان نمود تمرکززدایی از نظام برنامه می

  ریزي درسی مدرسه محور امکان پذیر است.   برنامه

س دیدگاه ریزي درسی براسا هاي تمرکز زدایی از نظام برنامه در ادامه براي اولویت بندي گویه 

  اي فریدمن استفاده شده است .  خبرگان آموزشی، از آزمون رتبه

  

ریزي درسی  هاي تمرکززدایی از نظام برنامهبندي گویه: آزمون فریدمن جهت اولویت2جدول 

  براساس دیدگاه اساتید

  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

گـوي نیازهـا    محورپاسـخ تا چه حد امکانات استانی براي اجراي برنامه درسی مدرسه    .1

  است؟
98/7  

تواننـد  هاي یادگیري تا چه میزان معلمان و اسـتادان دانشـگاه مـی   در تدوین فرصت   .2

  مشارکت داشته باشند؟ 
68/6  

تواننـد  هاي ارزشیابی تـا چـه حـد، معلمـان و اسـتادان دانشـگاه مـی       درتدوین شیوه   .3

  مشارکت داشته باشند؟
96/5  

تواننـد   عمـل دارنـد و مـی    يآزاد سیگوناگون تدر يهادر انتخاب روش زانیتا چه م   .4

  و ابتکار بزنند ؟ تیدست به خالق
62/5  

تا چه حد مشکالت مالی براي اجراي برنامه درسی مدرسه محـور محـدودیت ایجـاد       .5

  کند؟می
49/5  

-یادگیري تا چه حد، معلمان و اسـتادان دانشـگاه مـی    -هاي یاددهیدرتدوین شیوه   .6

  توانند مشارکت داشته باشند؟ 
28/5  
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  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

تواننـد مشـارکت   در تدوین اهداف آموزشی تا چه حد معلمان و استادان دانشگاه می   .7

  داشته باشند؟ 
19/5  

گـوي نیازهـا    تا چه حد، امکانات استانی براي اجراي برنامه درسی مدرسه محورپاسخ   .8

  است؟
05/5  

و براساس چـارچوب   فراخوان عمومیتا چه میزان امکان تالیف کتب درسی از طریق    .9

  مصوب به افراد عالقمند و صالحیت دار وجود دارد؟
91/3  

تواننـد مشـارکت داشـته    در تدوین محتوا تا چه حد معلمان و استادان دانشگاه مـی    .10

  باشند؟ 
85/3  

  

 هـا  توان نتیجه گرفت که از دیدگاه استادان علوم تربیتی دانشگاه می 2با توجه به نتایج جدول 

تا چه حد امکانات استانی براي اجراي برنامـه درسـی   « ي ) به گویه98/7بیشترین میانگین رتبه اي(

در تـدوین  «) بـه گویـه   85/3اي ( و کمتـرین میـانگین رتبـه   » گوي نیازها است؟ مدرسه محور پاسخ

  اختصاص دارد.  » توانند مشارکت داشته باشند؟محتوا تا چه معلمان و اساتید دانشگاه می

  

ریزي درسی  هاي تمرکززدایی از نظام برنامهبندي گویه. آزمون فریدمن جهت اولویت3جدول 

  براساس دیدگاه کارشناسان مسؤول

  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

1.   
، یبرنامـه درسـ   نیدر تدو مدیران و کارشناسان استانیمشارکت  زانیتا چه م

  ها گردد؟ آن یشغل زهیانگ شیتواند سبب افزا می
96/7  

2.   
یـادگیري، تـا چـه حـد، مـدیران وکارشناسـان        -هاي یاددهیدرتدوین شیوه

  توانند مشارکت داشته باشند؟ استانی می
85/6  

3.   
تا چه حد مشکالت مالی براي اجراي برنامه درسی مدرسه محـور محـدودیت   

  کند؟ایجاد می
68/6  

4.   
عمل دارند  يآزاد سیگوناگون تدر يها در انتخاب روش نیمعلم زانیتا چه م

  و ابتکار بزنند ؟ تیتوانند دست به خالق و می
19/6  

5.   
هاي یادگیري، تا چه میـزان مـدیران و کارشناسـان اسـتانی     در تدوین فرصت

  توانند مشارکت داشته باشند؟ می
87/5  

6.   
هاي ارزشیابی، تا چه حد مدیران مدارس و کارشناسان استانی  درتدوین شیوه

  باشند؟توانند مشارکت داشته  می
51/5  
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  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

7.   
توانند مشـارکت  در تدوین محتوا، تا چه حد مدیران و کارشناسان استانی می

  داشته باشند؟ 
23/5  

8.   
در تدوین اهداف آموزشی، تا چه حد مدیران مـدارس و کارشناسـان اسـتانی    

  توانند مشارکت داشته باشند؟ می
12/5  

9.   
گـوي   مدرسه محورپاسـخ تا چه حد امکانات استانی براي اجراي برنامه درسی 

  نیازها است؟
48/3  

10.   
و براسـاس   تا چه میزان امکان تألیف کتب درسی از طریـق فراخـوان عمـومی   

  چارچوب مصوب به افراد عالقمند و صالحیت دار وجود دارد ؟
12/2  

  

توان نتیجه گرفت که از دیدگاه کارشناسـان مسـؤول بیشـترین     می 3با توجه به نتایج جدول 

 نیدر تـدو  مـدیران و کارشناسـان اسـتانی   مشارکت  زانیچه متا «) به گویه 96/7میانگین رتبه اي(

) 12/2و کمترین میانگین رتبـه اي( » ها گردد؟ آن یشغل زهیانگ شیتواند سبب افزا ، مییبرنامه درس

و براسـاس چـارچوب    تا چه میزان امکان تألیف کتب درسی از طریـق فراخـوان عمـومی   « ي گویه به

  اختصاص دارد.  » مصوب به افراد عالقمند و صالحیت دار وجود دارد؟

ازطرفی براي بررسی تفـاوت بـین دیـدگاه اسـتادان و کارشـناس مسـؤوالن در مـورد امکـان         

دو نمونه مستقل استفاده شد، که نتایج در جدول  tزمون ریزي درسی از آ تمرکززدایی از نظام برنامه

  ارائه شده است.   4

  

ریزي  ریزي درسی از طریق برنامه دو نمونه مستقل تمرکززدایی از نظام برنامه t: آزمون 4جدول 

  درسی مدرسه محور بر اساس دیدگاه اساتید و کارشناسان مسؤول

  میانگین  تعداد  عناصر برنامه درسی مدرسه محور
انحراف 

  استاندارد

درجه 

  آزادي
T  

سطح 

  معناداري

  تمرکززدایی
  98/5  11/37  44  اساتید

84  48/2 -  001/0  
  72/11  07/42  42  کارشناسان مسؤول

  

) tبا عنایـت بـه ایـن کـه مقـدار(     ) دو نمونه مستقل، tهاي به دست آمده از آزمون ( بریافته بنا

). بنـابراین  P≥05/0مقدار از لحاظ آماري معنادار اسـت( ) است که این -48/2محاسبه شده برابر با (

هاي مشاهده شده در نمرات دیدگاه کارشناسان مسؤول و اساتید واقعی  توان نتیجه گرفت تفاوت می
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تـوان   ) اسـت. و مـی  11/37) بیشتر از میـانگین اسـاتید(  07/42و میانگین کارشناس مسؤوالن( بوده

ریـزي   ریزي درسی از طریق برنامـه  مرکززدایی از نظام برنامهعنوان نمود از نظر کارشناسان مسؤول ت

  درسی مدرسه محور امکان پذیر است.  

ریزي درسـی مدرسـه محـور از     . آیا امکان کیفیت بخشی آموزشی با برنامه2سؤال 

  دیدگاه خبرگان آموزشی وجود دارد؟

  

ریزي درسی مدرسه  برنامهبخشی آموزشی از طریق اي امکان کیفیت تک نمونهt: آزمون 5جدول 

  محوربراساس دیدگاه خبرگان آموزشی

 میانگین  تعداد هاگویه
انحراف 

  معیار

t  تک

  اينمونه
 درجه آزادي

سطح 

  معناداري

  001/0  85  12/79  94/3 66/33  86  بخشی آموزشی کیفیت

  

) محاسـبه  tاي، با توجه به این که مقـدار (  تک نمونه tهاي به دست آمده از آزمون  بریافته بنا 

تـوان   درصد اطمینان مـی  95) بزرگ تر است. با 96/1) جدول(t) در مقایسه با مقدار (12/79شده (

نتیجه گرفت که میانگین نظرات افراد نمونه آماري در خصوص امکـان کیفیـت بخشـی آموزشـی از     

) تفـاوت معنـا داري وجـود دارد و    24گین فرضـی( ریزي درسی مدرسه محـور بـا میـان    طریق برنامه

ریـزي   توان در پاسخ به این سؤال پژوهش عنوان نمود که کیفیت بخشی آموزشی از طریق برنامه می

  درسی مدرسه محور امکان پذیر است.  

ریـزي درسـی    هاي کیفیت بخشی آموزشـی از طریـق برنامـه    در ادامه براي اولویت بندي گویه

  اي فریدمن استفاده شد .  مدرسه محور براساس دیدگاه خبرگان آموزشی از آزمون رتبه

  

-بخشی آموزشی از طریق برنامههاي کیفیت بندي گویه. آزمون فریدمن جهت اولویت6جدول 

  براساس دیدگاه اساتید ریزي درسی مدرسه محور

  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

تا چه حد کسب دانش و اطالعات توسط معلمان را در بهبود وضعیت آموزشـی     .1

  دانید؟ مؤثر می
17/5  

و ارائـه   یکتـب درسـ   یدر جلسات نقد و بررس معلمانشرکت امکان تا چه حد    .2

  جهت بهبود کیفیت آموزشی وجود دارد ؟ شنهادیپ
07/5  
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  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

هاي یادگیري به وسیله معلمان در جهـت بهبـود وضـعیت    امکان تدوین فرصت   .3

  آموزشی تاچه حدي وجود دارد ؟
01/5  

تدوین محتوا به وسیله معلمان در جهت بهبود وضـعیت آموزشـی تاچـه حـدي        .4

  امکان پذیر است؟
85/4  

ارائه شیوه ارزشیابی به وسیله کارگزاران مدرسه تا چه حـد در بهبـود وضـعیت       .5

  آموزشی مؤثر است؟ 
56/4  

تدوین اهداف با مشارکت معلمان مدرسه در جهت بهبود وضـعیت آموزشـی تـا       .6

  چه حد امکان پذیر است؟
14/4  

یـادگیري بـه وسـیله معلمـان در جهـت بهبـود        -هاي یاددهیامکان ارائه شیوه   .7

  دانید ؟ وضعیت آموزشی را تا چه حدي می
64/3  

ی آموزش تیبهبود وضع جهتدر مدارس  نترنتیامکان استفاده از ا زانیچه م تا   .8

 وجود دارد؟ 
57/3  

  

توان نتیجه گرفـت کـه از دیـدگاه اسـتادان بیشـترین میـانگین        می 6با توجه به نتایج جدول 

و اطالعات توسط معلمـان را در بهبـود وضـعیت    تا چه حد کسب دانش « ي ) به گویه17/5اي ( رتبه

امکان اسـتفاده از   زانیتاچه م«) به گویه 57/3اي ( و کمترین میانگین رتبه» ؟دانیدآموزشی مؤثر می

  اختصاص دارد.  » ی وجود دارد؟آموزش تیبهبود وضع جهتدر مدارس  نترنتیا

  

-آموزشی از طریق برنامه بخشیهاي کیفیت بندي گویه: آزمون فریدمن جهت اولویت7جدول 

  ریزي درسی مدرسه محور براساس دیدگاه کارشناسان مسؤول

  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

تا چه حد کسب دانش و اطالعات را براي کارشناسان استانی و مدیران مدارس،    .1

  دانید؟ در بهبود وضعیت آموزشی مؤثر می
31/6  

و ارائـه   یکتـب درسـ   یدر جلسات نقد و بررس معلمانشرکت امکان تا چه حد    .2

  جهت بهبود کیفیت آموزشی وجود دارد ؟ شنهادیپ
63/5  

هاي یـادگیري بـه وسـیله مـدیران و کارشناسـان اسـتانی       امکان تدوین فرصت   .3

  درجهت بهبود وضعیت آموزشی تاچه حدي وجود دارد ؟
81/4  

در جهـت بهبـود   تدوین اهداف توسط مـدیران مـدارس و کارشناسـان اسـتانی        .4

  ؟وضعیت آموزشی تا چه حد امکان پذیر است
14/4  
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  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

ی آموزش تیبهبود وضع جهتدر مدارس  نترنتیامکان استفاده از ا زانیچه م تا   .5

  وجود دارد؟
98/3  

ي مدیران و کارشناسان استانی در جهت بهبود وضـعیت  تدوین محتوا به وسیله   .6

  آموزشی تاچه حدي امکان پذیر است؟
88/3  

یادگیري به وسیله مدیران و کارشناسان استانی  -هاي یاددهیامکان ارائه شیوه   .7

  دانید ؟ در جهت بهبود وضعیت آموزشی را تا چه حدي می
64/3  

امکان ارائه شیوه ارزشیابی توسط مدیران مدارس و کارشناسان اسـتانی جهـت      .8

 بهبود وضعیت آموزشی تا چه حدي وجود دارد؟
61/3  

  

توان نتیجه گرفت که از دیدگاه کارشـناس مسـؤوالن بیشـترین     می 7نتایج جدول با توجه به 

تا چه حد کسب دانش و اطالعات را براي کارشناسان اسـتانی و  « ي) به گویه31/6میانگین رتبه اي(

) بـه  61/3و کمترین میانگین رتبـه اي( » ؟دانید مدیران مدارس، در بهبود وضعیت آموزشی مؤثر می

ارائه شیوه ارزشیابی توسط مدیران مدارس و کارشناسان استانی جهت بهبود وضـعیت  امکان « گویه 

  اختصاص دارد.  » آموزشی تا چه حدي وجود دارد؟

از طرفی براي بررسی تفاوت بین دیـدگاه اسـاتید و کارشناسـان مسـؤول درخصـوص امکـان        

دو نمونـه مسـتقل    tریزي درسـی مدرسـه محـور از آزمـون      کیفیت بخشی آموزشی از طریق برنامه

  ارائه شده است.   8استفاده شد، که نتایج در جدول 

  

ریزي درسی بر اساس  بخشی آموزشی از طریق برنامهدو نمونه مستقل کیفیت t: آزمون 8جدول 

  دیدگاه اساتید و کارشناسان مسؤول

  میانگین  تعداد  عناصر برنامه درسی مدرسه محور
انحراف 

  استاندارد

درجه 

  آزادي
T  

سطح 

  معناداري

بخشی کیفیت

  آموزشی

  95/4  09/33  44  اساتید

کارشناسان   17/0  - 38/1  84

  مسؤول
42  26/34  39/2  

  

). در P≤05/0، بین دیدگاه این دو گروه تفاوت معناداري وجود نـدارد( 8هاي جدول  طبق داده

-در مورد کیفیـت هاي مشابهی  واقع، هردو گروه اساتید و کارشناسان مسؤول داراي نظرها و دیدگاه

ریزي درسی مدرسه محور، نقشی در  ریزي درسی بوده و متغیر برنامه بخشی آموزشی از طریق برنامه
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بخشـی آموزشـی نداشـته، و بـه عبـارتی      کیفیـت هـاي آنـان در خصـوص     متفاوت سـاختن دیـدگاه  

  تواند کیفیت آموزشی را بهبود ببخشد.   ریزي درسی مدرسه محور نمی برنامه

  

هـا و   ریزي درسی مدرسه محور بـا توجـه بـه توانمنـدي    امکان برنامه : آیا3سؤال 

  هاي مدارس از دیدگاه خبرگان آموزشی وجود دارد؟  ظرفیت

  

ریزي درسی مدرسه محور با توجه به  اي امکان اجراي برنامه تک نمونه t: آزمون 9جدول 

  هاي مدارس از دیدگاه خبرگان آموزشی ها و ظرفیت توانمندي

 میانگین  تعداد هاگویه
انحراف 

  معیار

t  تک  

  اينمونه

درجه 

 آزادي

سطح 

  معناداري

هاي امکانات و ظرفیت

  مدرسه
86  66/34 41/4  84/72  85  001/0  

  

) محاسـبه  tاي، با عنایت به این کـه مقـدار (   تک نمونهtهاي به دست آمده از آزمون  بریافته بنا

تـوان   درصد اطمینـان مـی   95تر است. با بزرگ )96/1) جدول(t) در مقایسه با مقدار (84/72شده (

ریزي درسی مدرسـه   نتیجه گرفت میانگین نظرات افراد نمونه آماري در خصوص امکان اجراي برنامه

) تفاوت معناداري وجـود دارد  24هاي مدارس با میانگین فرضی( محور باتوجه به توانمندي و ظرفیت

هـاي مـدارس بـراي     ها و ظرفیـت  نمود که توانمنديتوان در پاسخ به این سؤال پژوهش عنوان  و می

  باشد.  ریزي درسی مدرسه محور به قدر کافی موجود می اجراي برنامه

  

ریزي درسی هاي امکان اجراي برنامهبندي گویه: آزمون فرید من جهت اولویت10جدول 

  هاي مدارس براساس دیدگاه اساتیدها و ظرفیت مدرسه محور با توجه به توانمندي

  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

اي هر محـل  اي و نیازهاي بومی و منطقهتوجه به شرایط جغرافیایی و منطقه   .1

 هاي مدرسه تا چه حد مؤثر است؟ با توجه به امکانات و ظرفیت
67/5  

هـاي مدرسـه   گیـري آموزان در تصـمیم تا چه میزان امکان دخالت اولیا دانش   .2

 وجود دارد؟
09/5  

هاي مدرسـه را تـا چـه    ها و ظرفیت محتوا با توجه به توانمنديامکان تدوین    .3

 دانید ؟ حدي می
91/4  
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  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

در اجراي برنامه درسی مدرسه محور، امکان توجه به توانایی عوامـل اجرایـی      .4

 (مدیران، معلمان، ...) تاچه میزان وجود دارد ؟ 
53/4  

هـاي   هـا و ظرفیـت   امکان ارائه شیوه ارزشیابی با در نظـر گـرفتن توانمنـدي      .5

 مدرسه تا چه حدي وجود دارد؟ 
08/4  

هـاي   یـادگیري، توجـه بـه توانمنـدي و ظرفیـت      -هاي یاددهیدر ارائه شیوه   .6

 مدرسه تا چه حدي امکان پذیر است؟
01/4  

هـاي  و ظرفیـت هـا   هاي یادگیري با توجه بـه توانمنـدي  امکان تدوین فرصت   .7

  باشد ؟ مدرسه تا چه میزان می
89/3  

هـاي مدرسـه تـا چـه     ها و ظرفیـت  امکان تدوین اهداف با توجه به توانمندي   .8

  میزان وجود دارد؟
83/3  

  

ها  توان نتیجه گرفت که از دیدگاه استادان علوم تربیتی دانشگاه می10با توجه به نتایج جدول 

اي و نیازهـاي  توجه بـه شـرایط جغرافیـایی و منطقـه    « يگویه ) به67/5اي (بیشترین میانگین رتبه

و » هاي مدرسـه تـا چـه حـد مـؤثر اسـت؟       اي هر محل با توجه به امکانات و ظرفیتبومی و منطقه

-هـا و ظرفیـت   امکان تدوین اهداف با توجه به توانمندي«) به گویه 83/3اي ( کمترین میانگین رتبه

  اختصاص دارد. » هاي مدرسه تا چه میزان وجود دارد؟

  

ریزي درسی هاي امکان اجراي برنامهبندي گویه: آزمون فرید من جهت بررسی اولویت11جدول 

  هاي مدارس براساس دیدگاه کارشناسان مسؤولها و ظرفیت مدرسه محور با توجه به توانمندي

  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

اي هر محل بـا  اي و نیازهاي بومی و منطقهجغرافیایی و منطقه توجه به شرایط   .1

 هاي مدرسه تا چه حد مؤثر است؟ توجه به امکانات و ظرفیت
24/5  

در اجراي برنامه درسی مدرسه محور، امکان توجه بـه توانـایی عوامـل اجرایـی        .2

 دانید ؟ (کارشناسان استان، مدیران مدارس و معلمین ) را تا چه میزان می
23/5  

هاي مدرسه تا چه میزان ها و ظرفیت امکان تدوین اهداف با توجه به توانمندي   .3

 وجود دارد؟
95/4  

هاي مدرسـه را تـا چـه    ها و ظرفیت در تدوین محتوا، امکان توجه به توانمندي   .4

 دانید؟ حدي می
58/4  

هاي مدرسه وجود گیريآموزان در تصمیمتا چه میزان امکان دخالت اولیا دانش   .5

 دارد؟
29/4  
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  ايمیانگین رتبه عوامل رتبه

هـاي   هـا و ظرفیـت   یادگیري، توجه بـه توانمنـدي   -هاي یاددهیدر ارائه شیوه   .6

 مدرسه تا چه حدي امکان پذیر است؟
01/4  

هاي مدرسـه   ها و ظرفیت امکان ارائه شیوه ارزشیابی با در نظر گرفتن توانمندي   .7

  تا چه حدي وجود دارد؟ 
98/3  

-هـا و ظرفیـت   نظر گرفتن توانمنديهاي یادگیري، امکان در در تدوین فرصت   .8

  باشد ؟ هاي مدرسه تا چه میزان می
73/3  

  

توان نتیجـه گرفـت از دیـدگاه کارشـناس مسـؤوالن بیشـترین        می 11باتوجه به نتایج جدول 

اي و نیازهـاي بـومی و   توجـه بـه شـرایط جغرافیـایی و منطقـه     «ي ) به گویه24/5میانگین رتبه اي(

و کمتـرین  » هاي مدرسه تا چـه حـد مـؤثر اسـت؟     به امکانات و ظرفیتاي هر محل با توجه منطقه

ها هاي یادگیري، امکان در نظر گرفتن توانمنديدر تدوین فرصت«) به گویه 73/3میانگین رتبه اي(

  تعلق گرفته است. » باشد ؟ هاي مدرسه تا چه میزان میو ظرفیت

اسان مسؤول درمورد امکـان اجـراي   از طرفی براي بررسی تفاوت بین دیدگاه اساتید و کارشن 

دونمونـه   tهـاي مـدارس از آزمـون    ریزي درسی مدرسه محور با توجه به توانمندي و ظرفیـت  برنامه

  ارائه شده است.   12مستقل استفاده شد، که نتایج در جدول 

  

ریزي درسی مدرسه محور با توجه به  دو نمونه مستقل امکان اجراي برنامه t: آزمون 12جدول 

  هاي مدارس بر اساس دیدگاه اساتید و کارشناسان مسؤولها و ظرفیت توانمندي

  میانگین  تعداد  عناصر برنامه درسی مدرسه محور
انحراف 

  استاندارد

درجه 

  آزادي
t  

سطح 

  معناداري

ها و  توانمندي

هاي ظرفیت

  مدارس

  63/4  43/33  44  اساتید

کارشناسان   007/0  - 74/2  84

  مسؤول
42  95/35  81/3  

  

) tبا عنایـت بـه ایـن کـه مقـدار(     ) دو نمونه مستقل، tهاي به دست آمده از آزمون ( بریافته بنا

). بنـابراین  P≥05/0) است که این مقدار از لحاظ آماري معنادار اسـت( -74/2محاسبه شده برابر با (

هاي مشاهده شده در نمرات دیدگاه کارشناسان مسؤول و اساتید واقعی  توان نتیجه گرفت تفاوت می
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تـوان   ) اسـت. و مـی  43/33) بیشتر از میـانگین اسـاتید(  95/35و میانگین کارشناس مسؤوالن( بوده

درسـی مدرسـه   ریـزي   عنوان نمود از نظر کارشناسان مسؤول نسبت به نظر استادان، اجـراي برنامـه  

  هاي مدارس امکان پذیر است.   ها وظرفیت محور با توجه به توانمندي

  

  بحث و نتیجه گیري

ریـزي   ریـزي درسـی مدرسـه محـور در نظـام برنامـه       این پژوهش با هدف امکان سنجی برنامه

بود. نتایج پژوهش نشـان داد   درسی از دیدگاه خبرگان آموزشی استان آذربایجان شرقی انجام گرفته

ریزي درسـی مدرسـه محـور از     ریزي درسی از طریق برنامه ه در امکان تمرکز زدایی از نظام برنامهک

دیدگاه دو گـروه ایـن نتیجـه     يدیدگاه خبرگان آموزشی تفاوت معناداري وجود داشته و در مقایسه

ز ریـزي درسـی را ا   حاصل شد که کارشناسان مسؤول بیش از استادان تمرکز زدایی در نظـام برنامـه  

ریزي درسی مدرسه محور ارزیابی کرده اند. در این راسـتا، نتـایح آزمـون فریـدمن نیـز       طریق برنامه

ی معلمـان و مـدیران بـا    شـغل  يزهیـ انگ شیافزا« ياي، به گویه نشان داد که بیشترین میانگین رتبه

مشـارکت  میـزان  « ياي، بـه گویـه   و کمترین میـانگین رتبـه  » مشارکت آنان درتدوین برنامه درسی

اختصـاص دارد. ایـن   » کارگزاران مدرسه (معلمان و مدیران) و کارشناسان استان در تـدوین محتـوا  

) و پیـري و  2008)، اسکیلبک(2013)، بارلی(2014هاي؛ پرستلی و همکاران ( یافته با نتایج پژوهش

ه ایـن  ) در پژوهش خود در اسـکاتلند بـ  2014)همخوانی دارد. پرستلی و همکاران (1390همکاران(

نتیجه دست یافتند که ماهیت و میزان نوآوري در مدارس وابسته به معلمان بیشـتر اسـت ولـی بـه     

دلیل مشکالت تمرکززدایی مطلق، برنامه درسی مبتنی بر مدرسه، بهتر است تحـت نظـر آمـوزش و    

) در پژوهشی که در هنگ کنـگ انجـام داد بـه ایـن     2013پرورش و به صورت متمرکز باشد. بارلی(

ریزي درسی مدرسه محور به صورت متمرکز، دانش آمـوزان را قـادر بـه     یجه دست یافت که برنامهنت

هاي خـود،   سازد و توانایی معلمان را براي تنظیم و آموزش راهکار شناسایی و بهبود وضعیت خود می

) اعتقـاد دارد کـه برنامـه ریـزي درسـی مدرسـه       2008دهد. درهمین راستا، اسکیلبک ( افزایش می

گیري اساسی مربـوط بـه نظـام آمـوزش و     ور، در رشد یادگیرندگان نقش اساسی داشته و تصمیممح

پرورش بایستی به صورت غیرمتمرکز بوده و اختیارات به مدارس داده شود. از سویی در رابطه با این 

هاي آموزشـی، تربیتـی و منـافع ملـی در     ) معتقد است که بنا به ضرورت2006یافته پژوهشی، لی (

ریزي درسی یک اصل است. در نگاه عاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... تمرکززدایی از نظام برنامهاب
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هـا در منـاطق   هـا و ظرفیـت  غیرقطبی به تمرکززدایی، شناسایی سطوح آزادسازي، شناخت وضعیت

پذیر دانستن ورود همه سـطوح تمرکززدایـی بـه صـورت     گوناگون یک رکن است و همچنین، امکان

). درپـژوهش  1390ریزي درسی یک اصل است. پیري و همکـاران ( در مدیریت نظام برنامه همزمان

ي حیـات در جهـان نـوین، حرکـت بـه سـوي       هـاي الزم بـراي ادامـه    خود نشان دادند کـه ویژگـی  

تمرکززدایی و واگذاري اختیارات به عوامل اصلی نظام آموزشی یعنـی معلمـان، کارکنـان و مـدیران     

ي محلـی را امـري   هبود یادگیري دانش آموزان و جلب مشـارکت اولیـا و جامعـه   مدارس، تمرکز بر ب

هاي فوق با توجـه   محور براي تحقق هدف –ریزي درسی مدرسه  بدیهی ساخته است. رویکرد برنامه

  به نظام به شدت متمرکز فرهنگی و سازمانی نیازمند بستر سازي مناسبی است.  

ریـزي درسـی مدرسـه     ارتبـاط برنامـه   يول در زمینـه از طرفی، بین اساتید و کارشناسان مسؤ

بیشـتر از  کارشناسـان مسـؤول    به این معنـی کـه  محور با تمرکززدایی تفاوت معناداري وجود دارد. 

کارشناسان مسـؤول  اند. علت این که ي تمرکززدایی را ارزیابی کردهاساتید امکانات موجود در زمینه

کننـد، ایـن   ریزي درسی مدرسه محـور را ارزیـابی مـی    ا برنامهبیشتر از اساتید، امکان تمرکز زدایی ب

ریـزي درسـی هسـتند. البتـه      هاي متمرکز، معلمان و کارشناسان، مجریـان برنامـه  است که در نظام

هـاي  هاي مختلف، دیدگاه معلمان را در تـدوین برنامـه  شود از راهآموزشی متمرکز تالش می درنظام

هاي موجود در این زمینـه، دسـت انـدرکاران     هاي قبلی و دیدگاه شدرسی منظور نمایند. بنابه پژوه

. یـا اینکـه از میـان چنـد     1توانند داشته باشـند:   ریزي درسی می امر آموزش سه انتخاب براي برنامه

اي متناسـب بـا نیازهـا و عالیـق یادگیرنـدگان را       گیـرد، برنامـه   ها قرار می اي که در اختیار آن برنامه

. یا خـود برنامـه مـورد نظـر     3یا در برنامه مورد نظر تغییرات الزم را انجام دهند و . 2انتخاب کنند؛ 

  خود را تدوین نمایند. 

ي تمرکززدایی نسبی و تفویض اختیار بـه   یافته پژوهشی باید گفت که به واسطه این در تبیین

ن بـه  اونیـز معلمـ  گردد  اولیاي دانش آموزان با مدرسه بیشتر می ن محلی ومدرسه، همکاري مسؤوال

هـاي مدرسـه    عنوان مجریان برنامه درسی وقتی احساس کنند که به نظرات آنان در تصـمیم گیـري  

بیشتري نسبت به وقتی کـه مجـري صـرف برنامـه درسـی       يشود، با انگیزه و عالقه اهمیت داده می

بـه آنـان اعطـا     کنند. مدیران مدارس با توجه به اختیاراتی که از سوي نهاد مرکزي بودند فعالیت می

اصـالحات الزم را در  توانند ر میتراحت، در مدارس خودشان وجود آمدهه گردیده، برمبناي شرایط ب

  .  کنند هاي درسی اعمال می برنامه
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هاي پـژوهش نشـان داد کـه میـان امکـان کیفیـت بخشـی آموزشـی بـا           بخشی دیگر از یافته

ایـن یافتـه   زشی تفاوت معناداري وجود دارد. ریزي درسی مدرسه محور از دیدگاه خبرگان آمو برنامه

) همسـو  1383واجارگـاه ( ) و فتحـی 2008)، مگـزمن ( 2012هاي برنـد و تریپلـت (  با نتایج پژوهش

ریزي درسی مدرسه محور نشان  ي برنامه) در پژوهش خود در زمینه2012باشد. برند و تریپلت ( می

بخشی آموزشی در مدارس  ث افزایش کیفیتدادند که مشارکت معلمان در برنامه درسی مدرسه باع

) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که اجراي برنامه ریـزي  2008شود. همچنین مگزمن(می

ي یادگیرندگان نقش اساسـی و  هاي کالمی و رشد همه جانبهدرسی مدرسه محور در ارتقاي توانایی

) 1383شـود. پـژوهش فتحـی واجارگـاه (    اصلی داشته و باعث افزایش و ارتقاي کیفیت آموزشی می

 ماننـد  تمهیـداتی  تـدارك  مسـتلزم  مشارکت معلمـان،  افزایش يدرباره گیرينشان داد که تصمیم

 و معلمـان  توانمندسـازي  و تجهیز سازي، پرورش، آماده و آموزش گیريتصمیم نظام در تجدیدنظر

 کشـور  پـرورش  و آمـوزش  اعـتالي  و ملـی  وحدت مغایر با نباید که است معینی هايسیاست اتخاذ

 "اي مربوط بـه گویـه   بیشترین میانگین رتبه ي کیفیت بخشی آموزشیباشد. به طوري که در زمینه

تأثیر کسب دانش و اطالعات توسط کارشناسان اسـتانی و عوامـل مدرسـه (معلمـان و مـدیران) در      

در  نترنـت یامکان اسـتفاده از ا تأثیر " ياي به گویه و کمترین میانگین رتبه"بهبود وضعیت آموزشی 

امکانـات   ي) معتقد است که همه1385ملکی (اختصاص دارد.  " یآموزش تیمدارس در بهبود وضع

اي جدیـد سـاخته    آموزش و پرورش باید به منظور کیفیت بخشی آموزشی انجام گیرد، اگـر مدرسـه  

و اگر امـور رفـاهی بـراي    شود، هدف آن باید این باشد که آموزش ما کیفیت بهتري داشته باشد می

شود هدف نهایی آن باید کیفیـت بخشـی آموزشـی باشـد. در واقـع بایـد       معلمان در نظر گرفته می

آموزشی شود. از سویی هر فـرد  بخشی بیشترین میزان وقت مدیران آموزش و پرورش، صرف کیفیت

اي عمـل کننـد    فهباید مسؤولیت خودش را به درستی انجام دهد و همه باید در آموزش وپرورش حر

و تعهدات اخالقی خود را نسبت به کار وحرفه خود به خوبی انجام دهنـد و بـا احسـاس مسـؤولیت     

هاي آموزشی در دستور کار قرار گیرد باالتري فعالیت نمایند. ضمن اینکه اجراي دقیق وکامل برنامه

  بخشی آموزشی در مدارس افزایش یابد. تا کیفیت

ریزي درسـی مدرسـه    پژوهش نشان داد که در امکان اجراي برنامه نتایج حاصل از سؤال سوم 

هاي مدارس از دیدگاه خبرگـان آموزشـی تفـاوت معنـاداري      ها و ظرفیت محور با توجه به توانمندي

تأثیر توجه بـه شـرایط جغرافیـایی و    «ي اي به گویه به طوري که بیشترین میانگین رتبهوجود دارد. 
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و » هـاي مدرسـه   اي هر محـل بـا توجـه بـه امکانـات و ظرفیـت      منطقه اي و نیازهاي بومی ومنطقه

تعلق » هاي مدرسه تدوین اهداف با توجه به امکانات و ظرفیت«ي اي به گویه کمترین میانگین رتبه

ریزي درسی مدرسه محـور بـا    دارد. از سویی دیگر بین اساتید و کارشناسان مسؤول در زمینه برنامه

هاي مدرسه تفاوت معناداري وجود دارد. به ایـن معنـی کـه کارشناسـان     یتتوجه به امکانات و ظرف

ریـزي درسـی    هاي موجود درمدرسه رابراي اجراي برنامـه مسؤول بیشتر از اساتید امکانات و ظرفیت

هـاي   اند. علت این امر آن است که کارشناس مسؤوالن بیشـتر بـا برنامـه   مدرسه محور ارزیابی کرده

ي پـژوهش  هاي مدرسه آشنایی دارند. این یافته ارتباط بوده و با امکانات و ظرفیتدرسی مدارس در 

) همخـوانی دارد.  2011)، بلیمپـو و ایـونس (  1390مـنش و همکـاران (  هـاي ادیـب   با نتایج پژوهش

ریـزي درسـی    ) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتنـد کـه در برنامـه   2011بیلیمپو و ایونس (

هایی مواجه هاي موجود با محدودیتي امکانات و ظرفیتري از مدارس در زمینهمدرسه محور، بسیا

ریزي درسی مدرسـه محـور بایسـتی بـه نقـش امکانـات از قبیـل محـیط          هستند. بنابراین در برنامه

مدرسه، منابع در دسترس، فضاي فیزیکی مدرسـه توجـه بیشـتري شـود و در ایـن زمینـه نیـز، بـه         

هاي توسعه یک ترین بخش اده شود و نیز فضاهاي آموزشی، یکی از مهممدارس اختیارات بیشتري د

شود که در طراحی کشور محسوب گردد. به عبارتی فضاهاي فیزیکی مطلوب به فضاهایی اطالق می

هـایی از قبیـل؛ هـواي سـالم، دمـاي مناسـب، رطوبـت کـافی، دسترسـی و          ها، استاندارد شاخص آن

ي در مـدارس  ا رسـانه ي آموزشی و چنـد  افزارها نرماستفاده از  ارتباطات رعایت شده باشد. همچنین

در  آمـوزان  دانشاز  توان ینمداشته باشد. زیرا  آموزان دانشنقشی تعیین کننده در یادگیري  تواند یم

و بـه علـت بـه کـارگیري      شـود  ینمیی که در آن ابزار و وسایل نوین آموزشی به کار گرفته ها کالس

یط خشکی دارند، انتظار داشت به سطح بـاالي یـادگیري دسـت یابنـد.     ي سنتی تدریس محها روش

مـدارس  حاکی از ایـن اسـت کـه    در مورد متغیر امکانات، ) 1390هاي ادیب منش و همکاران ( یافته

برخـوردار نیسـتند.    یریـزي درسـی مدرسـه محـور از امکانـات مناسـب      متوسطه براي اجراي برنامـه 

امکانـات در حـد مطلـوب نیسـت و از آنجـا کـه وجـود        و مـادي کشور ما منابع  رسمتأسفانه در مدا

بایـد   ،باشـد ریزي درسی مدرسه محور از ضروریات مـی ، براي اجراي برنامهیامکانات متنوع و مناسب

هـاي  . بنابراین با توجه به نقـش امکانـات و ظرفیـت   بازسازي امکانات مدارس مورد توجه قرار بگیرد

توانند ایـن امکانـات   مدرسه محور و از آنجا که مدارس بهتر می ریزي درسی مدرسه در اجراي برنامه

را شناسایی کرده و در رفع نواقص آن بکوشند، بنابراین در برنامه ریزي درسی مدرسه محور، توجـه  
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  هاي مدرسه از اهمیت بیشتري برخوردار است.  به امکانات و ظرفیت

شناختی، مانند انتخاب نمونـه پـژوهش و   هایی روش هاي این پژوهش به رغم محدودیت یافته

توانـد تلویحـات    محدود بودن نمونه پژوهش به کارشناسان مسؤول و اساتید گروه علوم تربیتی، مـی 

عملی و کاربردي براي آموزش و پرورش داشته باشد. پیشنهاد مشخص این پژوهش، افزایش آگـاهی  

ریزي درسی مدرسه محور و شرایط  برنامهمعلمان، مدیران، والدین، کارکنان، مراجع محلی نسبت به 

تحقق بخشیدن به آن است که موجب عملیاتی شدن آن در سطح نظام آموزشی خواهد شد. ازطرف 

دیگر با توجه به اینکه پژوهش حاضر در استان آذربایجان شـرقی صـورت گرفتـه ؛ پـس در تعمـیم      

مکانـات موجــود   چنین با توجه بـه ا ها، نواحی و شهرهاي دیگر باید احتیاط شود. هم نتایج به استان

امکانات متنـوع و مناسـب هـمچــون کــادر تخصصـی      بایست  میدر مـدارس در وضـعیت کنـونی 

یی بــا موضـوع   هـا  ي آموزشـی، کتــاب  هـاي فشـرده  خبره، اینترنـت و امکـان اسـتفاده از آن، لـوح    

. انجـام مطالعـات   یده شودهاي مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت تدارك ددرسی و نشریه یزير برنامه

گسترده تر و اتخاذ تدابیر اجرایی به منظور مشارکت فعال تر معلمان، دانش آموزان، والدین و عوامل 

  اجرایی مدارس در فرایند پژوهش از جمله پیشنهادها براي محققان آینده است.  
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