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  چكيده 
در  ،ريزي درسي مدرسه محور با هدف امكان سنجي اجراي برنامه مقالهاين   

چهار متغير دانش، نگرش،  بدين منظور. است تهيه شدههاي شهر كرمانشاه  ندبيرستا
. مورد سنجش و بررسي قرار گرفت ،مهارت و امكانات در دو گروه مديران و دبيران

 »انتخاب، تغيير، تكميل و تدوين« اقدام ترتيبيچهار  ،براي سنجش متغيرهاي يادشده
مورد شناسايي قرار گرفت و سعي شد  ،ريزي درسي مدرسه محور برنامه ي در زمينه
كه  ضمن اين. سنجش هر چهار سطح را شامل شود اي تهيه شود كه نامه پرسش

ژوهش پ در جريان بررسي از .االتي نيز طرح شدند كه بتوانند تمركز را بسنجندؤس
شهر  هدبيران و مديران مدارس متوسطتمام ( ي كل جامعهاز  .استفاده شدتوصيفي 
به صورت  بيرد 300و  مدير 50مونه ن 1388- 1389سال تحصيلي در  )كرمانشاه

هاي ميانگين و انحراف  ها از شاخص براي تجزيه و تحليل داده .تصادفي انتخاب شدند
و ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن  مجذور كاياز آزمون  براي توصيف ،استاندارد

حاكي از آن است كه  وهشكلي پژ ي نتيجه. استفاده گرديدهاي استنباطي  براي بررسي
اجراي  ي هاي مخاطب داراي دانش كافي، نگرش متوسط و مهارت ناكافي در زمينه گروه
براي  ،شهر كرمانشاه يباشند و مدارس متوسطهريزي درسي مدرسه محور مي برنامه

  .از امكانات مناسب برخوردار نيستند ،ريزي درسي مدرسه محور اجراي برنامه
 و دبيران ،متوسطه ي دوره ر،ريزي درسي مدرسه محو برنامه ،كان سنجيام :ها كليد واژه
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  مقدمه
ي تحصـيلي داراي اجـزا و   هـا  متوسطه همانند سـاير دوره  ي نظام آموزش و پرورش دوره  

هاي درسي نظام  ريزي درسي است و برنامه نظام برنامه ،يكي از اجزاي مهم آن .عواملي است
تـرين عناصـر در جهـت حصـول بـه اهـداف و        ترين و بنيادي يكي از مهم ،پرورشآموزش و 

   .گردند يك كشور محسوب مي ي هاي ملي در خصوص تعليم و تربيت نسل آينده آرمان
ريزي  تا حدود زيادي تابع نظام برنامه ،متوسطه ي درسي در دوره ي اجراي برنامه ي شيوه  

ترين محورهايي كه در نظام آمـوزش و   ترين و مهم بر اين اساس يكي از اساسي. درسي است
تر به مـدارس در   و واگذاري اختيارات بيش» مدرسه محوري« ،ستاپرورش كشور ما مطرح 

در واقع مدرسه محوري  .)1385 ،آقازاده( هاي درسي است ويژه برنامه هب ،هاي گوناگون زمينه
نصـر اصـفهاني،   (شـود   گرفته مـي و حد اعالي آن در نظر  1به عنوان نقطه اوج تمركز زدايي

هاي از تحوالت بارز نظام» 2ريزي درسي مدرسه محور برنامه«حركت به سوي نظام  ).1381
اين تحول به منظـور بهبـود عملكـرد مدرسـه و     . رود اخير به شمار مي ساليانآموزشي طي 

 ).1387پور و همكاران،  داودي(شود  ارتقاي كيفيت آموزشي انجام مي
بـراي سـامان    ،ايـران  نظام آموزشي ي صد سال تالش رسمي و سازمان يافته قريب به يك  

همواره با اين پرسش آميخته بوده است كه تصميمات مربـوط   ،هاي آموزشي بخشي فعاليت
داده شده به اين پرسش  شود؟ نوع پاسخِ درسي كجا و توسط چه كسي اتخاذ مي ي به برنامه

ورها و اعتقادات اجتماعي و تحوالت جهاني متفـاوت  هاي نظام آموزشي، با به تناسب واقعيت
  ). 1387موسي پور، (بوده است 

هاي اخير مطرح  در اين راستا يكي از محورهايي كه در نظام آموزش و پرورش در سال
و واگـذاري اختيـارات    »مدرسـه محـوري  «شده و بر آن است تا بر مبنـاي آن اقـدام نمايـد    

بي گمان تحقق  .ريزي درسي است مانند برنامه ،گوناگون امور ي تر به مدارس در زمينه بيش
اي در اركان گوناگون نظـام آموزشـي اسـت     يافتن مدرسه محوري مستلزم اصالحات عديده

ها توجـه بـه شـرايط فرهنگـي اجتمـاعي،       ترين آن كه از مهم ،)1383 الف فتحي واجارگاه،(
ويـژه مـديران و معلمـان و    نقش دست انـدركاران آمـوزش و پـرورش بـه      ي بازنگري درباره
  . ها و وظايف جديد است وليتؤها براي تصدي مس تواناسازي آن

به مرور از يك نظام غيرمتمركز به يك  ،ريزي درسي ايران نظام برنامه ،طي قرن جاري
ريزي درسي ايـران در تـب و    نظام متمركز تبديل شده است؛ ولي در حال حاضر نظام برنامه

نظـام آمـوزش و   كـه  رسد  چنين به نظر مي). 1387پور،  موسي( تاب غيرمتمركز شدن است
تنـوع امكانـات مـالي، خـرده     (پرورش ايران به لحاظ برخورداري از برخي از شرايط خـاص،  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dececntralization                   2. School Based Curriculum Development 
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ريزي درسي مدرسه محـور را   درسي غير متمركز و به تبع آن برنامه ي برنامه..) . و ها فرهنگ

ام آموزش و پرورش ايران مطرح است كـه  در شرايطي در نظ ،فكر مدرسه محوري. طلبد مي
ي درسي طراحي شده ها برنامه ،تر ريزي درسي نقشي ندارند و بيش معلمان در فرآيند برنامه

آورنـد   مـي اجـرا در  ي توسط مقامات مركزي در سطح وزارت آموزش و پرورش را به مرحلـه 
  ). 1383فتحي واجارگاه، (

شود  تر بيشستقالل و اختيار مدارس آن است كه بايد ا ،مدعاي اصلي مدرسه محوري
بـه   ،تـر  به بيان دقيق. ل و مشكالت خويش بپردازنديتا خود به تعيين خط مشي و حل مسا

حساب آوردن مردم، فعال كردن معلمان در جريـان تربيتـي، توجـه بـه شـرايط فرهنگـي و       
ـ   و لحاظ كردن عاليق و ساليق دانـش   مياجتماعي، افزايش مشاركت عمو االخره آمـوزان و ب

 ،به فراخور مقتضيات منـاطق مختلـف كشـور    ،تحقق نيازهاي گوناگون در اين كشور پهناور
كيـد  أريزي درسي مدرسه محـور بـر آن ت   شوند كه طرفداران برنامه ميقلمداد   ميمه مسايل

شـود، الزم   ميريزي درسي مدرسه محور  با وجود اين، وقتي سخن از اجراي برنامه. كنند مي
از  ،ريـزي درسـي در مـدارس    اجراي هر نوع از برنامـه . اجرايي آن توجه شود است به شرايط

و از سوي ديگـر بـه    دميرا شرايط سخت افزاري نا توان آن ميسويي به امكاناتي نياز دارد كه 
  . را شرايط نرم افزاري قلمداد كرد توان آن ميعامالني نياز دارد كه 

هـا   تـرين آن  بط اسـت كـه از عمـده   ي متعـددي مـرت  ها شرايط سخت افزاري با متغير
افـزاري از   شرايط نـرم . توان فضا، منابع مكتوب و ديجيتالي، قوانين و دسترسي را نام برد مي

درسي مربوط شده است با سـه متغيـر اصـلي قابـل      ي آن جهت كه به عامالن اجراي برنامه
زه و احساسـات  ريزي درسي مدرسه محور، انگي دانش و آگاهي عامالن برنامه: شناسايي است
ريزي درسي مدرسه  ريزي درسي مدرسه محور و مهارت و تجربه عامالن برنامه عامالن برنامه

  . محور
بر اين  .ريزي درسي را نشان خواهد داد اين سه متغير ابعاد مختلف رفتار عامالن برنامه

ريزي  رنامهبراي اقدام به ب ،)سخت افزاري و نرم افزاري(توان پرسيد كه آيا شرايط  مياساس 
  درسي مدرسه محور در مدارس متوسطه مهيا است؟

 ي توان عمـل كـرد و بـر پايـه     ميي متفاوتي ها به شكل ،در پاسخ گويي به اين پرسش
  . توان پاسخي را فراهم آورد ميي گوناگوني ها تحليل داده

ريزي درسـي   شود آن است كه عامالن احتمالي برنامه ميچه در اين پژوهش دنبال  آن
ريزي درسي  گيرندگان نظام برنامه مميو تص) يعني دبيران(متوسطه  ي رسه محور در دورهمد

ريـزي   برنامه »1امكان سنجي«بنابراين براي . انديشند ميدر اين باره چگونه  ،)يعني مديران(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  Feashility stady 
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تصـويري  . شود كه مربوط به اين دو گروه اسـت  مييي استناد ها درسي مدرسه محور به داده

گويي به اين پرسـش خواهـد    كنند مبناي تحليل و پاسخ ميه يه از شرايط اراكه اين دو گرو
 شهر كرمانشاه ريزي درسي مدرسه محور در مدارس متوسطه بود كه آيا امكان اجراي برنامه

   وجود دارد يا خير؟
ي مخاطب نسبت بـه  ها زان آگاهي و معلومات گروهمي( در اين راستا چهار متغير دانش

ي مخاطـب نسـبت بـه    هـا  طرز تلقي گروه( نگرش، )زي درسي مدرسه محورري اجراي برنامه
هـا نسـبت بـه اجـراي      چنين تمايل يا عدم تمايـل آن  ريزي درسي مدرسه محور و هم برنامه
زان مهارت و توانـايي دبيـران و مـديران بـراي     مي( مهارت، )ريزي درسي مدرسه محور برنامه

مكتـوب و   قـوانين  منابع مـالي و مـادي،  ( ناتامكا، )ريزي درسي مدرسه محور برنامهاجراي 
ريزي درسـي مدرسـه    برنامهوسايل و ابزارهاي مورد استفاده براي اجراي   ميديجيتالي و تما

  .مورد سنجش و بررسي قرار گرفتند )محور
پژوهش حاضر با عنايت به بحث تحول بنيادين در نظـام آمـوزش و پـرورش،     بنابراين

ريزي درسي و تمايل فزاينده براي  برنامهاختار نظام متمركز ن مدرسه، سأتوجه به نقش و ش
به مدارس از سوي مديران و دبيران، امكان سنجي تحقق اين امر  تر بيشواگذاري اختيارات 

ريزي درسـي مدرسـه محـور را مـد نظـر قـرار داده و        برنامهبه معناي بررسي قابليت اجراي 
وت است، به عبارت ديگـر امكـان سـنجي اجـراي     له از زوايا و ابعاد متفاأدرصدد ارزيابي مس

ريزي و مديريت  برنامهريزي درسي مدرسه محور و تفويض اختيارات الزم، و حركت از  برنامه
و  هـا  ملي به سوي نوعي مديريت غير متمركز در سطوح اجرايـي از طريـق بررسـي ديـدگاه    

موردي، هـدف   يمطالعه عنوان هب) مديران، دبيران(يند در نظام آموزشي آنظرات صاحبان فر
  . شودشود به آن پرداخته  مياصلي و اساسي است كه در اين پژوهش سعي 

  
 وهشچارچوب پژ و ي تحقيق پيشينه

بـه  1970ي از دهـه  لـي لمال به عنوان يك گرايش بين ،ريزي درسي مدرسه محور برنامه
كـه   تا ايـن  ،تدرسي قطعي از سوي مركز فاصله گرف  برنامهگيري  ممياز تص بعد ظاهر شد و

 ،و همكـاران  مـارش ( به طـور جداگانـه تهيـه و تـدوين شـد      ،معلمان و مدارس ي به وسيله
 مدرسـه  درسـي  ريزي برنامه نظام الگوهاي از گيري بهره تمياه به مختلف مطالعات. )1990
 جلـب  خـود  بـه  را زيـادي  توجه آموزشي يها نظام در موضوع اين. است داشته اشاره محور
  . است كرده

 مختلـف  كشـورهاي  در محـوري  مدرسـه  موجـود  الگوهاي از آمده عمل به بررسي در
 الگوهاي ،آن مدارس و آموزشي نظام هر خاص شرايط به توجه با كه گرديد مشخص ،جهان
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 همكـاران،  و زاده مهرعلـي ( اسـت  شـده  عرضـه  محـور  مدرسه درسي ريزي برنامه از مختلفي

 محـور،  مدرسه درسي ريزي برنامه نظام ي نهيمز در شده انجام يها پژوهش ي دامنه .)1384
 در و ايـران  در كـه  هـا  پـژوهش  اين از نمونه چند به شود كه مي شامل را متنوعي موضوعات
  . شود مي اشاره ،شده انجام ديگر كشورهاي

 زانميـ  ي دربـاره  سـازماني  بـرون  سـنجي  نگـرش « عنـوان  با 1379 سال در پژوهشي
 انجام  ميدري كاتب معصومه توسط »فارس پرورش و شآموز نظام در تمركززدايي مطلوبيت

  :كه دهد مي نشان پژوهش يها يافته .است شده
  ؛موافقند زدايي تمركز با نمونه افراد از درصد 70 از بيش -
 وجود داريامعن تفاوت ،تحصيالت به توجه با افراد بين تمركززدايي به تمايل زانمي نظر از -

  ؛نداشت
  .شد حاصل مدارس در مناسب امكانات كمبود بر مبني توافق ينتر شبي امكانات، مورد در -

 غيرمتمركز براي كارهايي راه و سنجي امكان« عنوان با 1381 سال در ديگري پژوهش
 در همكارانش و يارمحمديان محمدحسين توسط ،»اختيارات تقويض و آموزشي نظام كردن

 عـدم  ،دهد مي نشان پژوهش اين تايجنشده،  انجام ،)اصفهان( خوراسگان واحد آزاد دانشگاه
 عـدم  ضـابطه،  بـر  رابطـه  تقـدم  امكانـات،  كمبـود  مالي، مشكالت الزم، يانگيزه و اطالعات
ـ  ،مختصـر  و ييـ جز خيلـي  مسـايل  فقـط  كه شده باعث...  و وليتؤمس احساس ي عهـده  رب
 بـه  و ددار ي نيازتر بيش يهزينه و وقت دقت، به احتياج كه وظايفي و شود گذاشته مدرسه

 حاصل ي افتهي كلي طور به. گردد واگذار پرورش و آموزش وزارت به هستند تر كلي الحطاص
   .كند مي توصيه را اي ناحيه مديريت و ريزي برنامه نوعي پژوهش اين از

 سـاي ؤر ديـدگاه  از محـوري  مدرسـه  اهداف تحقق يها راه بررسي« عنوان با پژوهشي
 آقـاي  توسـط  1382 سـال  در »هـا  دبيرسـتان  رانمـدي  و خراسـان  پرورش و آموزش ادارات

 و ادارات سـاي ؤر از درصـد 90 كـه  دهـد  مـي  نشـان  پژوهش اين نتايج گرفته، انجام باقرزاده
 نيازمنـد  مناسب سازماني فرهنگ به محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي از قبل مدارس
  .)1384 و ديگران، زاده قل از مهرعلين( هستند

 فرآينـد  در معلمـان  مشـاركت  سـنجي  امكان« عنوان با )1383( سال در پژوهشيك 
 گرفتـه  صـورت  واجارگـاه  فتحي توسط »ايران پرورش و آموزش نظام در درسي ريزي برنامه
 مشـاركت  افـزايش  يدربـاره  گيـري  مميتصـ  كه است اين پژوهش اين اصلي ينتيجه. است

 پرورش، و آموزش گيري مميتص نظام در نظر تجديد مانند تمهيداتي تدارك مستلزم معلمان
 مغاير نبايد كه است معيني يها سياست اتخاذ و معلمان توانمندسازي و تجهيز سازي، آماده

  .باشد كشور پرورش و آموزش اعتالي و ملي وحدت با
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 درسـي  ريزي برنامه اجراي سنجي امكان« عنوان تحت 1385 سال در ديگري پژوهش

  :آن است كه زنتايج پژوهش حاكي ا ده است،ش انجام ملكي ماندانا توسط »محور مدرسه
 محـور  مدرسـه  درسـي  ريزي برنامه به نسبت ها آن نگرش و معاونان تحصيالت زانمي بين -

  .دارد وجود رابطه
 به نسبت ها آن نگرش و اوليا انجمن سايؤر جنس بين و ها آن دانش و معاونان جنس بين ـ

  .دارد وجود رابطه محور مدرسه درسي ريزي برنامه
 ريـزي  برنامـه  الگـوي  سنجي اعتبار و طراحي« عنوان تحت پژوهشي ،)1388( پيري موسي
 تربيـت  دانشـگاه  در درسي ريزي برنامه رشته دكتري رساله عنوان به ،»محور مدرسه درسي
  .است داده انجام تهران معلم

 نظـر  در با محور، مدرسه درسي ريزي برنامه الگوي كه دهد مي نشان پژوهش اين يافته
 نظـارت  متفـاوت  ي اليـه  دو داراي ،سـطح  دو در) ملي(  ميرس درسي  برنامه چارچوب آوري

 ي دامنـه  دو محـور،  مدرسـه  درسـي  ريـزي  برنامـه  كنندگان مشاركت با اي منطقه و استاني
 اساسـي  اقـدام  دو و لفهؤم شش اساسي، كاركرد سه وسيع، و محدود يدامنه گيري، مميتص

  .است
 ي يـك پديـده   ،تمركززدايي در آموزش و پرورش اعتقاد دارند )1989( 2زابارو  1فوالن
بـه   تـر  بـيش ي اخير گرايش به طرف تمركززدايي و تفويض اختيـار  ها در سال .جهاني است

تحقيقـات   و )3،1998گازيـل ( وجود داشته اسـت   ميمدارس در نظام آموزش و پرورش عمو
   .نه صورت گرفته استميفراواني نيز در اين ز

 نظام در تمركز عدم و تمركز به راجع و گولدبار 4آدامز توسط ،1995 سال رد پژوهشي
   :آمد دست به ذيل نتايج و شد انجام درسي ريزي برنامه

 اصـول  اسـاس  بـر  كـه  اسـت  فرهنگـي  ي توسـعه  براي سياستي هر كليد ،تمركز عدم
 نـواحي،  بـه  وليتؤمس و قدرت اختيار تفويض معناي به تمركز دمع. است استوار دموكراسي

 گيـري  مميتص و ريزي برنامه غيرمتمركز نظام يك فقط و است شهروندان و شهرها ،ها استان
 هـر  ويـژه  نيازهاي يهمه گوي پاسخ كه كند رهبري را محلي يها برنامه از قسمتي تواند مي

  .باشد ايالتي تقسيمات از قسمت
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1. Fullan                     2. Sabar                       3. Gazile                     4. Adams  

 



...هاي ريزي درسي مدرسه محور در دبيرستان امكان سنجي اجراي برنامه  87
 اعمـال  كـه  گرديـد  مشـخص  ،گرفت انجام 1نير توسط 2002 سال در كه پژوهشي در
 معلمـان  تعهد ديگر عبارت هب گذارد، مي ثيرأت معلم تعهد در محور مدرسه درسي ريزي برنامه

 ،و كُنـي  2نقـل از نايـدو  ( ابـد ي مـي  افـزايش  ريزي برنامه نظام نوع اين تحت ،خود ي حرفه به
2003.(   

 مدرسـه  گيـري  مميتص در والدين مشاركت« عنوان تحت پژوهشي در) 2001( 3گاردن
 امـور  در والـدين  مشـاركت  زانميـ  بررسـي  بـه » كانادا و بريتانيا كلمبيا، ويكتوريا، در محور

 و مشـاركت  زانميـ  تعيـين  پـژوهش  ايـن  اجـراي  از هـدف . اسـت  كـرده  مبادرت آموزشگاه
 مـورد  در كه شد خواسته اوليا از اين بر عالوه. است مدرسه در والدين مشاركتي هاي فعاليت
 نقـش  نيـز  و برنـد  كـار  بـه  والدين مشاركت جلب جهت وانندت مي مدارس در كه ييها روش

 پـژوهش  ايـن  نتـايج . بدهند نظر ،محور مدرسه مديريت يهاگيري مميتص فرايند در والدين
 سيسـتم  بـه  ،شده تربيش ها آن با مدارس ارتباط هستند مند عالقه والدين كه دهد مي نشان

  .)1388 ،پيري از نقل( باشند داشته دسترسي بودجه و مديريت
 اجـراي  كه اند داده نشان مشابه يها پژوهش در) 2008( 5اسكيلبك و) 2008(4مگزمن

 همـه  رشـد  در كلي طور به و  ميكال يهاتوانايي ارتقاي در محور مدرسه درسي ريزي برنامه
 در فراگيرنـدگان  شـركت  اسـاس  ايـن  بـر . دارد اساسـي  و اصلي نقش يادگيرندگان يجانبه

 ريزي برنامه روند بر كه كساني عنوان به ويژه هب آموزشي، مسايل به طمربو هاي گيري مميتص
 گرفته قرار تربيت و تعليم انديشمندان و نظران صاحب توجه مورد پيوسته ،گذارند اثر درسي
  .است

 نظـام  در اصـالحات  ،كـرد  اذعـان  بايـد  تمركززدايـي  و تمركزگرايـي  به راجع بحث در
 از نفـع،  ذي افراد و ها گروه و جوامع انتظارات و ها هخواست به است پاسخي پرورش و آموزش
 از .اشدب مي درسي ريزي برنامه نظام از تمركززدايي پرورش و آموزش در اصالحات اين جمله
 از خـروج  بـراي  آموزشـي  نظـام  سـوي  از متعـددي  يهـا  تالش ،اخير ي دهه چند در رو اين

 فـايق  تر، ينيپا سطوح سهم ساندنر حداكثر منظور به درسي ريزي برنامه در تمركز وضعيت
 گرفتـه  صـورت  درسـي  يهـا   برنامه كارآيي و مشروعيت افزايش و موجود يها تضاد بر آمدن
  .)1999 ،6بن پرتز( است

 مختلـف  كشـورهاي » متمركـز  درسـي  ريـزي  برنامه« مشكالت و ها كاستي به توجه با
 بـاره  ايـن  در. كننـد  سـازي باز و متحـول  را خود درسي ريزي برنامه نظام تا اند نموده تالش
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1. Nier                       2. Naido                    3. Garden                      4. Magzamen       
5. Skilbeck                6. Ben - peretz 
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 و شـدند  نگريسـته  درسـي  ريزي برنامه جريان در ثرؤم نيروهاي عنوان به معلمان و مدارس

 تـا  گرديـد  باعـث  و ؛)1989 زابـار، ( شـد  برداشـته  آنـان  از مجـري  و كننـدگي  مصرف نگاه
   .گيرد قرار توجه مورد محور مدرسه درسي ريزي برنامه نظير  ميمفاهي

  

  هدف كلي
ريـزي درسـي    برنامـه امكان سـنجي اجـراي    ارايه گزارشي از ،هدف اصلي قالهمدر اين 

هـاي   الؤس ،اين هدف كلي ي كه بر پايه استي شهر كرمانشاه ها مدرسه محور در دبيرستان
  :است بودهها مدنظر  گويي به آن تري به شرح زير مطرح و پاسخ مشخص
ريـزي درسـي    برنامـه  براي ايفاي نقـش در ) مديران و دبيران(ي مخاطب ها گروه -1

 زان آگاهي و دانش برخوردار هستند؟ ميمدرسه محور از چه 
ريـزي درسـي    برنامـه براي ايفاي نقـش در  ) دبيران و مديران(ي مخاطب ها گروه -2

 باشند؟ مي مدرسه محور داراي چه نوع نگرشي
ريـزي درسـي    برنامـه براي ايفاي نقـش در  ) دبيران و مديران(ي مخاطب ها گروه -3

 زان مهارت دارند؟ مير چه مدرسه محو
ريزي درسي مدرسه محور  برنامهامكانات موجود در مدارس متوسطه براي اجراي  -4

  زان است؟ميچه 
   جنس، سن،ي ها رــلي با متغيــاالت اصؤر كدام از ســاط هـاست كه ارتب شايان ياد

نشاه سنوات خدمت دركرمانشاه و سنوات خدمت در خارج از كرما سابقه خدمت، تحصيالت،
  .مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

  

  روش بررسي
دبيـران   ،ريزي درسـي مدرسـه محـور در مـدارس متوسـطه      برنامهجا كه عامالن  از آن

 ،شوند ميريزي درسي قلمداد  برنامهگيرندگان نظام   مميباشند و مديران هم به عنوان تص مي
رسـان ايـن پـژوهش    روه اطـالع ي شـهر كرمانشـاه گـ   ها دبيران و مديران دبيرستانبنابراين 

چهـار   ،ريزي درسي مدرسه محور برنامهدر راستاي امكان سنجي اجراي  رو، از اين .باشند مي
متغير دانش، نگرش، مهارت و امكانات در دو گروه مديران و دبيران مورد سنجش و بررسـي  

  .قرار گرفت
ش، نگـرش، مهـارت   زان دانميدر رابطه با ساير متغيرها نيز فرضيات مطرح گرديد كه 

ريـزي درسـي مدرسـه محـور بـا سـن،        برنامهرا نسبت به اجراي ) مديران، دبيران(فراگيران 
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جنس، سطح تحصيالت، سابقه خدمت، سنوات خدمت در شهر كرمانشاه و سـنوات خـدمت   

  .در خارج از شهر كرمانشاه را سنجيد
ي مـديران و  هـا  باشـد كـه در آن ديـدگاه    مـي  توصيفيپژوهش حاضر از نوع مطالعات 

آماري پـژوهش   ي جامعه ،به اين امر وجهبا ت. گيرد ميمورد بررسي قرار  ها دبيران دبيرستان
حجـم نمونـه شـامل    . باشـد  مـي ي شهر كرمانشـاه  ها مشتمل بر مديران و دبيران دبيرستان

ي شهر كرمانشاه در سـال  ها صد نفر از دبيران و پنجاه نفر از مديران شاغل در دبيرستان سي
  .است 1389-1388يلي تحص

شصت دبيرستان با توجـه   ،نخست ي در مرحله: شد نجامگيري طي چند مرحله ا نمونه
اي متناسب بـا   گيري طبقه با روش نمونه ،اداره و نوع آموزش ي به سه متغير جنسيت، نحوه
ي منتخـب پـنج   هـا  دوم نيز در هر يك از دبيرستان ي در مرحله. حجم جامعه انتخاب شدند

  . ندتصادفي انتخاب شد ي دبيران به شيوهنفر از 
  ي شهر كرمانشاهها گيري از دبيرستان روش نمونه: 1 جدول

 جمع دبيرانمديران 

 ي نظريها دبيرستان
 120 100 20 دولتي

 60 50 10 غير دولتي

 اي ي فني و حرفهها هنرستان
 60 50 10 دولتي

 30 25 5 غير دولتي

 ي كار و دانشها هنرستان
 60 50 10 ي دولت

 30 25 5 غير دولتي

 جمع
 240 200 40 دولتي

 120 100 20 غير دولتي
  

 1براي تعيين روايي ،شدنامه استفاده  از پرسش ها آوري داده براي جمع ،در اين پژوهش
بـه   .نـه اسـتفاده شـد   مينظر در ايـن ز  مجرب و صاحب اندااز نظر استنامه  پرسش 2و پايايي

و متخصصان اين عرصه قرار گرفـت   اندادر اختيار پنج نفر از است مهنا پرسش ،ن منظورميه
 .ها خواسته شد تا قابليت هر پرسش را براي سنجش متغير مورد نظر مشخص كننـد  و از آن

قــرار گرفــت و در نهايــت  اندامــورد نقــد و بررســي اســت نامــه پرســش ،طــي چنــد مرحلــه
داراي معناي  ،راحت و عيني بودناي طراحي و تدوين گرديد كه ضمن داشتن ص نامه پرسش
 ،صـورت بسـته پاسـخ   بـه   يادشده ي نامه پرسش .گويان بود و مشترك براي تمام پاسخ واحد
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1 1. Validity                          2. Reliability 
٢   
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گـو درخواسـت شـد كـه در      از پاسـخ . گو تحويل گرديد تهيه شد و به طور مستقيم به پاسخ

 امـا در مـوردي كـه امكـان تحويـل      .پاسـخ و آن را عـودت دهـد    نامه پرسشهمان زمان به 
 .هماهنـگ و مراجعـه صـورت گرفـت      نامـه  پرسشزماني براي دريافت  ،بالفاصله مقدور نبود

بـراي تجزيـه و تحليـل    . محقق ساخته گردآوري گرديدند ي نامه پرسشبا استفاده از  ها داده
انگين و انحـراف  ميـ ي هـا  از شـاخص  ،بر ايـن اسـاس  . استفاده شد spssاز نرم افزار  ها داده

ه به سطح سنجش متغيرها استفاده شد و در آمار استنباطي هم به منظور با توج ،استاندارد
و ضـريب همبسـتگي پيرسـون و اسـپيرمن      2بين متغيرها از آزمون خـي   ي سنجش رابطه
  .استفاده گرديد

  

  ها يافته
سـابقه   ي اصلي پـژوهش بـه توصـيف متغيرهـاي فرعـي     ها الؤگويي به س قبل از پاسخ

ر كرمانشـاه و سـنوات خـدمت در خـارج از كرمانشـاه      خدمت، تحصيالت، سنوات خدمت د
  .شود ميپرداخته 

  متغيرهاتوصيف وضعيت : 2جدول 

ريزي درسي  برنامهراي ايفاي نقش در ب )دبيران و مديران(ي مخاطب ها گروه)1
  زان آگاهي و دانش برخوردار هستند؟ميمدرسه محور از چه 

  درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درصد شاخص متغير
  1/3  11  1/3  فوق ديبلم  تحصيالت

  9/88  300  7/85  ليسانس
  100  39  1/11  فوق ليسانس

  1/39  137 1/39 سال1-10  سابقه خدمت
  4/89  176 3/50 سال11-20
  100  37 6/10 سال21-30

  سنوات خدمت
  در كرمانشاه 

  1/29  102  1/29سال1-10
  3/92  221 1/63 سال11-20
  100  27 7/7 سال21-30

سنوات خدمت 
در خارج از 

  كرمانشاه

  94  329 94 سال1-3
  98  14 4 سال4-8
  100  7  2  سال9-11
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 رانيدب( مخاطبي ها گروه از درصد 5/11 ،شودمالحظه مي 3طور كه در جدول همان

ي بـرا  ،بـاال  دانـش  از درصـد  50 و متوسط دانش از درصد 5/38 ن،ييپا دانش از ،)رانيمد و
  .دنباش مي برخوردار محور مدرسهي درسي زير هبرنام در نقشي فايا

  مخاطب يها گروه دانش و آگاهي زانمي توزيع: 3 جدول
 درصد فراواني 
 5/11 20 ينيپا

 5/38 150 متوسط
 50 180 باال
 100 350 كل

 و دانـش  از ،پـژوهش  تيـ جمع مخاطـب ي ها گروه تر بيش ،هاي تحقيقبر اساس يافته
ـ  برخوردارنـد،  محـور  مدرسـه ي درسي زير امهبرني اجراي براي كافي آگاه  گـر يد عبـارت ه ب
 مدرسهي درسي زير برنامهي اجراي برا ،)رانيمد و رانيدب( مخاطبي ها گروه دانش وي آگاه
  .)2=درجه آزادي ،84/298=اندازه آزمون ،001/0=سطح معناداري( است مناسب محور

آگـاهي و   ،ي مخاطـب هـا  از گروه% 50بيش از  ،مشخص است 3كه از جدول  چنان هم
كنند كه  ميريزي درسي مدرسه محور در سطح باال ارزيابي  برنامهدانش خود را براي اجراي 

 .هـاي مخاطـب از آگـاهي و دانـش كـافي برخـوردار هسـتند        بيانگر اين امر است كـه گـروه  
 واريـانس  ،43/8 انگينميـ  داراي ،)مـديران  و دبيـران ( مخاطـب  يهـا گـروه  دانش نيچن هم

 منفــي كجــي داراي ،-063/0 )چــولگي( كجــي ضــريب بــا و 95/1 معيــار نحــرافا ،825/3
 بـاالتر  يدانش از ،مخاطب يها گروه اكثريت كه است اين از حاكي منفي كجي اين .باشد مي
 برخـوردار  محـور  مدرسـه  درسـي  ريـزي  برنامـه  در نقش ايفاي براي دانش انگينمي مقدار از

  .دهستن
  ي مخاطبها هزان آگاهي و دانش گرومي :4 جدول

  ضريب كجي  انحراف معيار  واريانس  انگينمي  تعداد
15  43/8  825/3  95/1  63%-  

 گرديـد  مطرح فرعي يها الؤس ،مديران و دبيران گروه دو در ،دانش متغير با رابطه در
   دانـش  بـين  معنـاداري  ي رابطـه : اسـت  گونـه  بـدين  ها الؤساين  از آمده دست به نتايج كه

 سـنوات  خـدمت،  سـابقه  سـن،  جـنس،  يهـا متغير با) مديران و راندبي( مخاطب يهاگروه
ـ  .نيامـد  دسـت  هب كرمانشاه از خارج خدمت سنوات و كرمانشاه در خدمت  ،ديگـر  عبـارت ه ب

 مدرسـه  درسـي   ي برنامـه  اجـراي  بـه  نسبت مخاطب يها گروه دانش در ادشدهي متغيرهاي
 و) مـديران  و دبيـران ( مخاطب يها گروه تحصيالت بين اما آورد، مين وجود به تفاوتي محور
 يهـا  گـروه  تحصـيالت  چـه  هـر  كـه  معني بدين. آمد دست به معنادار ي رابطه ها آن دانش
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 درسي ريزي برنامه اجراي براي ها آن دانش و آگاهي باشد، باالتر) مديران و دبيران( مخاطب
  .است تر بيش محور مدرسه

  ي مخاطباه زان آگاهي و دانش گروهمينتايج حاصل از  :5جدول
  سطح معنا داري  درجه آزادي  اندازه آزمون  دانش  متغير

  *004/0  48  401/0  مديران  تحصيالت
  *001/0  298  315/0  دبيران

  NS  2  215  مديران  سن

 NS  4  114/6  دبيران
 NS 1  333/0  مديران  جنس

 NS 2  121/0  دبيران
 NS  48  146/0  مديران  سابقه خدمت

 NS  298  56/0  دبيران
ه خـــدمت در ســـابق

  كرمانشاه
 NS  2  896/0  مديران
 NS  4  00/4  دبيران

ســـابقه خـــدمت در 
  خارج از كرمانشاه

 NS  1  087/0  مديران
 NS  4  116/1  دبيران

*=p< 05/0  
 ريـزي  برنامـه  در نقـش  ايفـاي  براي) مديران و دبيران( مخاطب يها گروه)2
  باشند؟ مي نگرشي نوع چه داراي محور مدرسه درسي

 مخاطـب  يهـا  گـروه  از درصـد  8/17 است، مشخص پژوهش يها يافته از كه چنان هم
 نـه  مثبـت،  نـه ( متوسـط  نگرش داراي درصد 9/48 ،منفي نگرش داراي) مديران و دبيران(

 محـور  مدرسـه  درسـي  ريـزي  برنامـه  اجـراي  بـه  مثبـت  نگرش داراي درصد 3/33 و) منفي
  .باشند مي

  مخاطب يها گروه نگرش نمرات توزيع: 6 جدول
 درصد راوانيف 

 8/17 62 منفي
 9/48 171متوسط
 3/33 117 مثبت
 100 350 كل
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 نگرش داراي) مديران و دبيران( مخاطب يها گروه كه است آن از حاكي پژوهش نتايج
ــط ــبت متوس ــه نس ــراي ب ــه اج ــزي برنام ــي ري ــه درس ــور مدرس ــي مح ــ م ــطح ( دنباش س
   .)2=درجه آزادي ،74/128=اندازه آزمون ،001/0=معناداري
 واريـانس  ،58/5 انگينمي داراي) مديران و دبيران( مخاطب يها گروه نگرش چنين هم

. باشـد  مي منفي كجي داراي -138/0) چولگي( كجي ضريب با و 56/1 معيار انحراف ،45/2
 و متوسـط  نگـرش  داراي مخاطـب  يها گروه اكثريت كه است اين از حاكي منفي كجي اين

  .دباشن مي محور مدرسه درسي ريزي هبرنام اجراي به نسبت مثبت نگرش
  ي مخاطبها زان نگرش گروهمي  :7جدول 

  ضريب كجي  انحراف معيار  واريانس  انگينمي  تعداد
10  58/5  45/2  56/1  138/0-  

 بين كه است آن بيانگر ،نگرش متغير به مربوط فرعي يها الؤس از آمده دست به نتايج
 در خـدمت  سـنوات  خـدمت،  سـابقه  ،جـنس  سـن،  متغيرهـاي  بـا  مـديران  و دبيران نگرش

 ،ديگـر  عبارت هب. ندارد وجود يمعنادار يرابطه كرمانشاه از خارج خدمت سنوات و كرمانشاه
 مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي به نسبت مخاطب يها گروه نگرش در ،شده ادي متغيرهاي

 و) مـديران  و دبيـران ( مخاطـب  يهـا  گـروه  نگرش بين اما آورد، مين وجود به تفاوتي محور
 مخاطـب  يهاگروه نگرش بين كه معنا بدين آمد، دست به معنادار يرابطه ها آن تحصيالت

 ي رابطـه  هـا  آن تحصيالت و محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي) مديران و دبيران(
 باشـد،  بـاالتر  مخاطب يها گروه تحصيالت سطح چه هر يعني دارد، وجود مستقيم و مثبت
جـا كـه    از آن .بود خواهد تر مثبت محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي اه آن نگرش
ريـزي درسـي مدرسـه محـور اطالعـات       برنامههاي مخاطب با تحصيالت باالتر راجع به  گروه
ريزي درسي مدرسه محور در نظام آموزش  برنامهي در اختيار دارند و از فوايد اجراي تر بيش

ريزي درسي مدرسـه   برنامهراي جها نسبت به ا نگرش آن بنابراين ،و پرورش نيز اطالع دارند
  .تر خواهد بود محور مثبت
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  مخاطبي ها زان نگرش گروهمينتايج حاصل از  :8جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي  اندازه آزمون  نگرش  متغير
 *05/0  48  391/0  مديران  تحصيالت

  *001/0  298  290/0  دبيران

  NS  4  809/4  مديران  سن
  NS  4  114/6  دبيران

  NS  2  125/1  مديران  جنس
  دبيران

  
390/1  2 

  
NS  

  NS  48  - 242/0  مديران  سابقه خدمت
  NS  298  - 105/0  دبيران

ــدمت در   ــابقه خ س
  كرمانشاه

  NS  4  486/11  مديران
  NS  4  664/0  دبيران

ــدمت در   ــابقه خ س
  خارج از كرمانشاه

  NS  2  287/6  مديران
  NS  4  316/14  دبيران

05/0<P*=  
 ريـزي  برنامـه  در نقـش  ايفـاي  براي) مديران و دبيران( مخاطب يها گروه)3
   دارند؟ مهارت زانمي چه محور مدرسه درسي

 يهـا  گـروه  از درصـد  6/32 ،حـاكي از آن اسـت كـه    9يافته هاي پژوهش در جـدول  
 از درصـد  4/27 و متوسـط  مهارت از درصد 40 ،ينيپا مهارت از) مديران و دبيران( مخاطب
  . باشند مي برخوردار محور مدرسه درسي ريزي برنامه در نقش ايفاي براي باال مهارت

 مهارت زانمي حسب بر مخاطب يها گروه توزيع: 9 جدول

 درصد فراواني 
 6/32 114 ينيپا

 40 140 متوسط
 4/27 96 باال
 100 350 كل

 بـراي  متوسـط  مهـارت  زا) مـديران  و دبيـران ( مخاطـب  يها گروه تر بيش كه چند هر
 اجـراي  بـراي  مهـارت  ايـن  امـا  ،باشند مي برخوردار محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي
ــه ــزي برنام ــي ري ــه درس ــور مدرس ــافي مح ــت ناك ــاداري( اس ــطح معن ــدازه  ،015/0=س ان
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) مـديران  و دبيـران ( مخاطـب  يهـا  گروه مهارت چنين هم .)2=درجه آزادي ،393/8=آزمون
) چـولگي ( كجـي  ضـريب  بـا  و 88/0 معيـار  انحراف ،782/0 واريانس ،99/1 انگينمي داراي

 يها گروه اكثريت كه است اين از حاكي مثبت كجي اين. باشد مي مثبتي كجي داراي 43/0
 درسـي  ريزي برنامه در نقش ايفاي براي مهارت انگينمي مقدار از تر ينيپا مهارت از مخاطب
  .باشند مي برخوردار محور مدرسه

 ي مخاطبها ان مهارت گروهميز   :10جدول 

  ضريب كجي  انحراف معيار  واريانس  انگينمي  تعداد
8  99/1  782/٠  88/٠  43/0  

 بـدين  آن از حاصـل  نتايج كه گرديد مطرح فرعي يها الؤس ،مهارت متغير با رابطه در
 كرمانشـاه  از خارج در خدمت سنوات و خدمت سابقه سن، با دبيران مهارت بين :است گونه
 سـابقه  جـنس،  سن، متغيرهاي با مديران مهارت بين چنين هم .ندارد وجود معناداري هرابط

 كرمانشـاه،  از خـارج  در خـدمت  سـنوات  و كرمانشـاه  در خدمت سنوات تحصيالت، خدمت،
 خـدمت  سنوات و تحصيالت جنس، با دبيران مهارت بين اما ؛ندارد وجود يمعنادار يرابطه

 بـا  دبيـران  مهارت بين يرابطه يعني دارد، وجود مستقيم و مثبت رابطه ،كرمانشاه در ها آن
  . است معنادار كرمانشاه در ها آن خدمت سنوات و تحصيالت جنس،

 از هـا  خـانم  ،گفـت  بايـد  شـده  مطرح فرعي الؤس به توجه با ،جنس متغير با رابطه در
 رفـتن  بـاال  بـا  .برخوردارنـد  محـور  مدرسـه  درسي ريزي برنامه اجراي براي يتر بيش مهارت

 .شود مي تر بيش محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي ها آن مهارت دبيران تحصيالت
 سـنوات  و محـور  مدرسـه  درسـي  ريزي برنامه اجراي به نسبت دبيران مهارت بين چنين هم

 جـنس،  متغيـر  سـه  بـين  پـس  دارد، وجـود  معنـاداري  يرابطـه  كرمانشـاه  در ها آن خدمت
 درسـي  ريـزي  برنامـه  اجراي براي دبيران مهارت با كرمانشاه در خدمت سنوات و تحصيالت

  . دارد وجود معناداري ي رابطه محور مدرسه
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  مخاطبي ها زان مهارت گروهمينتايج حاصل از  :11جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  اندازه آزمون  مهارت  متغير
  NS  48  184/0  مديران  تحصيالت

  *001/0  298  405/0  دبيران

  NS  4  380/2  مديران  سن
  NS  4  56/17  دبيران

  NS  2  307/1  مديران  جنس
  دبيران

  
902/7  
  

2 
  

001/0*  

  NS  48  - 094/0  مديران  سابقه خدمت
  NS  298  - 249/0  دبيران

ــدمت در   ــابقه خـ سـ
  كرمانشاه

  NS  4  567/1  مديران
  *03/0  4  77/8  دبيران

ــدمت در   ــابقه خـ سـ
  خارج از كرمانشاه

  NS  2  895/1  مديران
  NS  4  687/4  دبيران

05/0<P*=  
 مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي متوسطه مدارس در موجود امكانات )4
  است؟ زانمي چه محور

 ين،يپـا  امكانـات  از مدارس از درصد 4/45 ،دهد كهنشان مي 12جدول  پژوهش نتايج
 درسي ريزي برنامه اجراي براي باال امكانات از درصد 4/11 و متوسط امكانات از درصد 1/43

  . دنباش مي برخوردار محور مدرسه
 مدارس امكانات زانمي توزيع: 12 جدول

 درصد فراواني 
 4/45 159 نييپا

 1/43 151 متوسط
 4/11 40 باال
 100 350 كل
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 و متوسـط  امكانات از ،پژوهش جمعيت مدارس تر بيش شود مي مشاهده كه طور همان

ــا ــراي ينيپ ــراي ب ــ اج ــزي هبرنام ــي ري ــه درس ــور مدرس ــوردار مح ــت برخ ــطح (ندهس س
 داراي مدارس امكانات چنين هم .)2=درجه آزادي ،846/75=اندازه آزمون ،001/0=معناداري

 داراي ،133/0) چولگي( كجي ضريب با و 38/1 معيار انحراف ،91/1 واريانس ،7/3 انگينمي
 امكانـات  از مـدارس  ريـت اكث كـه  است اين از حاكي مثبت كجي اين. باشد مي مثبتي كجي

 برخـوردار  محـور  مدرسـه  درسـي  ريزي برنامه اجراي براي امكانات نگين امي مقدار از تر ينيپا
 .باشند مي

  ي مخاطبها زان امكانات موجود در مدارس از نظر گروهمي  :13جدول 
  ضريب كجي  انحراف معيار  واريانس  انگينمي  تعداد

12  7/3  91/1  38/1  133/٠  
 سـنوات  خـدمت،  سـابقه  با مدرسه امكانات بين كه است آن از حاكي ،فتهيا اين نتايج

 در خـدمت  سـنوات  سـابقه،  تحصـيالت،  سـن،  جـنس،  و دبيـران  كرمانشاه از خارج خدمت
 بـين  اما. ندارد وجود معناداري ي رابطه مديران كرمانشاه از خارج خدمت سنوات و كرمانشاه
 در دارد، وجـود   ميمستقي و مثبت يرابطه دبيران تحصيالت سن، جنس، با مدرسه امكانات
 درسي ريزي برنامه اجراي براي را مدرسه امكانات ها خانم كه گفت بايد جنس متغير با رابطه

   .بينند مي مناسبي حد در محور مدرسه
 كـه  اسـت  آمـده  دست به نتيجه اين نيز مخاطب يها گروه سن و مدرسه امكانات بين

 ريـزي  برنامه اجراي براي را مدرسه امكانات ها آن باشد، ترباال مخاطب يها گروه سن چه هر
 امكانات ،باشد تر ينيپا مخاطب يها گروه سن چه هر عكسرب و مناسب محور مدرسه درسي
   .دانند مي تري ينيپا حد در را محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي را مدرسه

 تحصيالت چه هر گفت، بايد بيراند تحصيالت با مدرسه امكانات بين ي رابطه در مورد
ـ  و داننـد  مـي  ينييپا سطح در را موجود امكانات ها آن باشد، باالتر دبيران  چـه  هـر  عكسرب

 درسي ريزي برنامه اجراي براي متوسطه مدارس در موجود امكانات ،داشب تر ينيپا تحصيالت
اي مخاطـب بـا   هـ  عدم آشـنايي گـروه   ،دليل اين رابطه .دانستند مي مناسبرا  محور مدرسه

ريـزي درسـي مدرسـه     برنامـه براي اجراي  ،از امكانات موجود در مدارس ،تر تحصيالت پايين
هاي مخاطـب بـا تحصـيالت پـايين اطـالع چنـداني از اجـراي         چرا كه گروه ،باشد ميمحور 
كننـد كـه بـا حـداقل      مـي ن خاطر احساس ميريزي درسي مدرسه محور ندارند، به ه برنامه

  .ريزي درسي مدرسه محور نمود برنامهوان اقدام به اجراي ت ميامكانات هم 
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  متوسطهن امكانات موجود در مدارس زامينتايج حاصل از بررسي  :14جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  اندازه آزمون  امكانات  متغير
  632/0  48  69/0  مديران  تحصيالت

  *001/0  298  293/0  دبيران 

  NS  48  173/0  مديران  سن
  *04/0  298  - 71/0  راندبي

  NS  2  55/5  مديران  جنس

44/9  دبيران  2 0001/0*  

  NS  48  167/0  مديران  سابقه خدمت

  NS  298  - 73/0  دبيران
ــدمت در   ــابقه خ س

  كرمانشاه
  NS  48  154/0  مديران
  NS  298  - 44/0  دبيران

ــدمت در   ــابقه خ س
  خارج از كرمانشاه

  NS  48  15/0  مديران

  NS  298  - 102/0  دبيران

05/0<P*=  
 

  يريگ نتيجهبحث و 
 شـد  اسـتناد  ييهـا  داده به ،محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي سنجي امكان براي

 مـديران  و) محـور  مدرسه درسي ريزي برنامه احتمالي عامالن( دبيران گروه دو به مربوط كه
 از گـروه  دو ايـن  كـه  تصويري واقع در. باشد مي) درسي ريزي برنامه نظام گيرندگان مميتص(

 ايـن  بـر . بـود  پـژوهش  اصلي هدف به گويي پاسخ و تحليل مبناي دادند هيارا موجود شرايط
 درسي ريزي برنامه به اقدام براي متوسطه مدارس) افزاري نرم افزاري، سخت( شرايط اساس
 فضا،( مدرسه امكانات به مربوط افزاري سخت شرايط. گرفت قرار پرسش مورد محور مدرسه
 متغيـر  سـه  بـه  مربـوط  افزاري نرم شرايط و) دسترسي و قوانين ديجيتالي، و مكتوب منابع

 مهـارت  نگرش، دانش، متغير چهار خصوص در ييها داده. باشد مي) مهارت و نگرش دانش،(
 از نگـرش  و دانـش  سطح است مشخص ها يافته از كه چنان هم .گرديد آوري جمع امكانات و

 معناسـت  بـدان  اين. برخوردارند انگينمي كمترين از امكانات و مهارت و انگينمي ينتر بيش
 از محـور  مدرسـه  درسـي  ريـزي  رنامهب اجراي براي) مديران و دبيران( مخاطب يها گروه كه

 چنـين  هـم . نيسـتند  برخـوردار  الزم مهـارت  از امـا  ،هسـتند  برخوردار كافي نگرش و دانش
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 هـر . نيسـت  مطلـوبي  حـد  در محـور  مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي مدرسه امكانات

 ريـزي  برنامـه  اجـراي  بـراي  ،)مـديران  و دبيران( مخاطب يها گروه پژوهش اين در كه چند
 تا شود فراهم بستريبايد  اما ،هستند برخوردار كافي دانش و آگاهي از محور مدرسه درسي
  .ببرند باال را خويش آگاهي و دانش سطح ،دبيران و مديران
 و دانـش  ارتبـاط  بـه  مربـوط  فرعي الؤس دو بين ،شده حمطر فرعي يها الؤس انمي از
 ريـزي  برنامـه  اجـراي  بـراي  ،اه آن تحصيالت با ،)مديران و دبيران( مخاطب يها گروه نگرش
 دانـش  بـين  كـه  معني بدين .آمد دست به  ميمستقي و مثبت يرابطه ،محور مدرسه درسي
 وجـود  مسـتقيم  و مثبـت  ي رابطـه  هـا  آن تحصيالت و) مديران و دبيران( مخاطب يها گروه

 مـديران  و دبيـران  تحصـيالت  سـطح  چه هر كه است اين يدهنده نشان امر اين كه داشت
 محـور  مدرسـه  درسي ريزي برنامه اجراي براي يتر بيش دانش و آگاهي از ها آن باشد، باالتر

ي و زان آگـاه ميثير فراواني در أت ،پس تحصيالت به عنوان يك متغير .بود خواهند برخوردار
   . ريزي درسي مدرسه محور دارد برنامههاي مخاطب براي اجراي  دانش گروه
 و آگـاهي  خـود  پـژوهش  در وي دارد، خـواني  هم) 1385 ملكي،( پژوهش با يافته اين

 دانـد،  مـي  مناسـب  محـور  مدرسـه  درسي ريزي برنامه اجراي براي را مديران و دبيران دانش
 دانـش  محـور،  مدرسـه  درسـي  ريزي برنامه جرايا براي كه دهد مي نشان وي پژوهش نتايج
  . گيرد قرار نظر مد بايد دانش روزآوري به اما. دارد وجود كافي

 خوان ناهم) 1376 ساكي، ،1379 آهنگران،( يها پژوهش با پژوهش از يافته اين نتايج
 كمبـود  دبيـران،  و مـديران  در نفس به اعتماد عدم مانند عواملي به) 1379( آهنگران. است

 محـور  مدرسـه  درسي ريزي برنامه اجراي راه سر بر موانعي عنوان به مديران دانش و گاهيآ
 اي حرفه معلومات و دانش ضعف خود پژوهش در) 1376( ساكي چنين هم. است كرده اشاره

 بـا . دانـد  مـي  ايران پرورش و آموزش تشكيالتي و ساختاري يها ضعف از را مديران و دبيران
 و آگـاهي  ،مشابه يها پژوهش نتايج به توجه با گفت توان مي يافته ينا تبيين در اوصاف اين

 راسـتا  ايـن  در كـه  است محور مدرسه درسي ريزي برنامه يندآفر در اصلي متغير يك ،دانش
 درسـي  ريزي برنامه ياتيجز مورد در يتر بيش آگاهي پرورش و آموزش اندركاران دست بايد

  . دهند ارقر نفع ذي افراد اختيار در محور مدرسه
 درسـي  ريـزي  برنامـه  اجـراي  بـراي  ،)مـديران  و دبيران( مخاطب يها گروه نگرش بين
 رفـتن  بـاال  بـا يعنـي   .آمد دست به معنادار و مثبت ي رابطه ها آن تحصيالت و محور مدرسه

 تـر  مثبـت  محـور  مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي مديران و دبيران نگرش تحصيالت،
 خـوان  نـاهم ) 1379 ، ميدري ،1385 ملكي،( يها پژوهش با پژوهش از تهياف اين. بود خواهد
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 اجـراي  بـراي  مـديران  و دبيران كه رسيدند نتيجه اين به خود يها پژوهش در دو اين. است
   ياـه گروه گرشـن تغيير و باشند مي فيـمن نگرش داراي ورـمح درسهـم درسي ريزي برنامه

  .اند داده پيشنهاد خود پژوهش در محور مدرسه سيدر ريزي برنامه اجراي براي را مخاطب
 يهـا  گـروه  نگـرش  پـژوهش  ايـن  در كـه  چنـد  هر گفت، توان مي يافته اين تبيين در
 ريـزي  برنامـه  بـه  راجـع  مـديران  و دبيـران  نگرش تغيير اما ،است متوسطي حد در مخاطب
 وجـه ت آن بـه  بايـد  كـه  اسـت  جدي اي لهأمس پرورش و آموزش توسط محور مدرسه درسي
  . شود

 يهـا  گـروه  تحصيالت كه است اين آيد مي بر شده مطرح فرعي يها الؤس از كه چه آن
 بـه  نسـبت  هـا  آن نگرش چنين هم و دانش و آگاهي افزايش در ،)مديران و دبيران( مخاطب
  . است ثيرگذارأت محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي

 عنـوان  بـه  مديران ويژه به مخاطب يهاگروه ناكافي مهارت از توان مي پژوهش اين در
 ممكـن  كـه  كـرد،  يـاد  محور مدرسه درسي ريزي برنامه ي هنميز در مهم يها چالش از يكي
 مهـارت  بـين  كـه  هرچنـد . انـدازد  مخاطره به را محوري مدرسه سمت به حركت اصل است

 ها آن خدمت سنوات و تحصيالت با محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي به نسبت دبيران
 گـروه  ايـن  مهـارت  كه نيست معنا بدان اين اما ،آمد دست به معنادار ي رابطه ،كرمانشاه در

  . كند مي كفايت محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي
 در ملكـي . اسـت  خـوان  هـم ) 1379 ، ميدري و 1385 ملكي،( يهاپژوهش با يافته اين
 ناكافي محور مدرسه درسي ريزي رنامهب اجراي براي را مديران و دبيران مهارت خود پژوهش

 بـراي  مدرسـه  اجرايـي  عوامـل  ناكافي مهارت به خود پژوهش در  ميدري چنين هم داند، مي
 ريـزي  برنامـه  اجـراي  مناسـب  را آن و كنـد  مي اشاره محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي
 تـر  بـيش  كـه  هرچنـد  گفـت،  تـوان  مـي  يافتـه  اين تبيين در. داند مين محور مدرسه درسي
 اجـراي  بـراي  متوسـط  مهـارت  از ،پـژوهش  جمعيـت ) مديران و دبيران( مخاطب يها گروه
 درسـي  ريزي برنامه اجراي براي مهارت اين اما ،دنبرخوردار محور مدرسه درسي ريزي برنامه
  .است ناكافي محور مدرسه
 كـه  كـرد  ناذعـا  بايـد  آيـد  مي بر ها يافته نتايج از كه چنان هم ،امكانات متغير مورد در
 برخـوردار  مناسـب  امكانات از محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي متوسطه مدارس
 جا آن از و نيست مطلوب حد در امكانات مادي، منابع ما كشور سرمدا در سفانهأمت. نيستند

  ضروريات از محور مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي مناسب و متنوع امكانات وجود كه
 يهـا  الؤسـ  از كـه  چنـان  هـم . بگيرد قرار توجه مورد مدارس امكانات بازسازي بايد دباش مي

 موجود امكانات باال تحصيالت با مخاطب يها گروه ،آيد مي بر امكانات متغير به مربوط فرعي
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 امكانـات  ،كمتر ي سابقه با مديران و دبيران و نيز .دانند مي ينيپا بسيار حد در را مدارس در

 شـهر  از خـارج  خـدمت  سـابقه  كـه  دبيرانـي  نيـز  و كردنـد  ارزيابي ضعيف حد در را موجود
 سـاير  بـا  مقايسـه  در را كرمانشـاه  متوسـطه  مدارس در موجود امكانات ،داشتند را كرمانشاه
هـاي مخاطـب بـا     جـا كـه گـروه    از آن .ديدنـد  مي تري ينيپا  حد در استان از خارج مدارس

ريزي درسي مدرسه محور آگـاهي   برنامهبراي اجراي  الزمزان امكانات ميتحصيالت باالتر از 
ريـزي درسـي    برنامـه مناسـب اجـراي    را امكانات موجود در مدارس در شرايط كنوني ،دارند

به دليل آگاهي  ،تر هاي مخاطب با تحصيالت پايين كه گروه در حالي ،دانند ميمدرسه محور ن
مكانات موجود در مدارس را بـراي  حداقل ا، ريزي درسي مدرسه محور برنامه اجراياز كمتر 

   .دانند ميريزي درسي مدرسه محور مناسب  برنامهاجراي 
 مقطـع  در محـور  مدرسـه  درسـي  ريـزي  برنامه اجراي به تمايل صورت در ،حال هر به
 والنؤمس راه اين در و باشد مين كنوني وضعيت گوي جواب موجود منابع و امكانات ،متوسطه

 بـا  يافتـه  ايـن . باشـند  داشـته  امـر  ايـن  به اي ويژه توجه بايد وركش درسي ريزي برنامه نظام
 كلي طور به. است خوان هم ،)1379 ساكي، و 1380 آهنگران، و 1385 ملكي،( يهاپژوهش
 مدرسـه  درسي ريزي برنامه اجراي براي را امكانات متغير كه شده انجام يها پژوهش اكثريت
 درسـي  ريـزي  برنامـه  اجـراي  بـراي  را مدرسه در موجود امكانات اند، داده قرار نظر مد محور

 بـه  را آموزشـي  امكانـات  و منـابع  كمبـود  باال يها پژوهش. بينند مين مناسب محور مدرسه
 مـدارس  دارند اعتقاد و. اند كرده قلمداد محور مدرسه درسي ريزي برنامه براي چالشي عنوان
 در. نيسـتند  برخـوردار  الزم امكانـات  از محـور  مدرسه درسي ريزي برنامه اجراي براي كشور
 ريـزي  برنامـه  اجـراي  بـراي  الزم شـرايط  امكانات لحاظ از كه گفت توان مي يافته اين تبيين
 لحـاظ  ايـن  از و نـدارد  وجـود  مـا  فعلـي  پـرورش  و آموزش سيستم در محور مدرسه درسي
 محـور  مدرسـه  درسـي  ريزي برنامه اجراي براي كه است ييها ضعف داراي پرورش و آموزش

 مورد بايد مدارس امكانات بازسازي كه اين جمله از. بگيرد انجام نظرهايي تجديد آن در يدبا
   .بگيرد قرار نظام والنؤمس جدي توجه

  

  كاربردي پيشنهادهاي
   :گردد ميپيشنهاد  پژوهش، ايجبا توجه به نت

ريـزي درسـي    برنامـه ي مخاطب براي اجراي ها جا كه به روزآوري دانش گروه از آن -1
 به مداوم طور به ،)دبيران و مديران( مخاطب يها گروه، رسه محور بايد مد نظر قرار گيردمد

 را امر اندركاران دست ي وظيفه موضوع اين و گمارند همت خود دانش سطح ارتقاي و تقويت
  .سازد مي آشكار گيري مميتص در باال يها رده در
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ريـزي درسـي مدرسـه محـور      برنامـه ثيرگذاري در اجراي أمتغير ت ،چون تحصيالت -2

 و مـديران ( مخاطب يها گروه  ميعل سطح يارتقا جهت مناسب يها نهميز تدارك ،باشد مي
 تشكيل و خدمت ضمن آموزش يها كارگاه و ها دوره برگزاري مانند مختلف طرق از ،)دبيران

 ايجـاد  و هـا  گـروه  سـطح  در فعـال   مـي عل يها انجمن و ها تهميك تشكيل نيز و ها گردهمايي
  .فراهم گردد محور مدرسه درسي ريزي برنامه دانش سطح يارتقا به نسبت ها آن در انگيزه

ريـزي درسـي مدرسـه محـور      برنامـه ي مخاطب براي اجـراي  ها ون مهارت گروهچ -3
ـ  پـرورش  و آمـوزش  اندركاران دست نقش ي درباره بازنگري ،ناكافي است  و مـديران  ويـژه  هب

  .صورت پذيرد ها وليتؤمس و وظايف تصدي ايبر ها آن سازي توانايي و دبيران
داراي نگـرش متوسـط نسـبت بـه اجـراي       ،ي مخاطـب هـا  گـروه كه  با توجه به اين -4
بهتر است  ،برنامهاين  اجراي به تمايل صورت در ،باشند ميريزي درسي مدرسه محور  برنامه
 دو بـه بايد  مخاطب يها گروه نگرش تغيير ي نهميز درچنين  هم گيرد، صورت نگرش اصالح
 ي نهميز در مخاطب يها گروه كردن قانع .گردد مبذول يتر بيش توجه صداقت و اقناع اصل

 كنـوني  وضـعيت  نمـودن  روشن در صداقت اصل رعايت نيز و آتي  ي برنامه و جاري  ي برنامه
  .شود انجام ها آن خصوص در اقداماتي بايد كه است ثريؤم يها گام

نات موجـود در مـدارس در وضـعيت كنـوني مناسـب      چون نتيجه گرفتيم كه امكا -5
 كـادر  چـون  هـم  مناسب و متنوع امكانات ،باشد ميريزي درسي مدرسه محور ن برنامهاجراي 

 بـا  ييهـا  كتـاب  آموزشي، ي فشرده يها لوح آن، از استفاده امكان و اينترنت خبره، تخصصي
 .شود ديده تدارك بيتتر و تعليم موضوع با مرتبط يها نشريه و درسي  ي برنامه موضوع
نقد و بررسـي و شـركت    ي مخاطب در جلساتها مشاركت گروهبا توجه به اين كه  -6

 نقد جلسات در مدارس دبيران و مديران ،درسي بسيار ضعيف است  ي برنامهي ها در همايش
 توليـد  در معلمـان  مشـاركت  چراكـه  ،شـركت كننـد   موجـود  درسـي  يهـا   برنامـه  بررسي و

 عنـوان  بـه  توانـد  مـي  هـا  آن سـوي  از پيشنهادات ي هيارا و ملي اي استاني يدرس يها  برنامه
 نظـر  در مـدارس  در مشـي  خط اين اجراي و محوري مدرسه اهداف پيشبرد جهت اقداماتي

  .ه شودگرفت
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