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 چکیده
محور در نظام آموزشی ایران انجام ریزی درسی مدرسههای تحقق اجرای برنامهپژوهش حاضر با هدف بررسی چالش   

امل اسناد ش. حجم جامعه در بخش کیفی سازی استنوع اکتشافی متوالی و مدل ابزار ازو  پژوهش ترکیبی گرفته است.

و در بخش کمی شامل دبیران و مدیران مدارس  هاها و بخشنامهها، دستورالعملنامهو مدارک مرتبط با موضوع، آیین

نفر از  100نفر از مدیران و  50بوده است. حجم نمونه شامل  1400-1401شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  همتوسط

و در بخش کمی پرسشنامه  ابزار در بخش کیفی فرم تحلیل محتوای کیفی دبیران بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند.

روش تحلیل در مطالعه کیفی موردی از نوع تشکیل ها در بخش کیفی از ساخته است. برای تجزیه و تحلیل دادهمحقق

های تهیافاستفاده شده است. در بخش کمی هم از آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. شبکه مضامین 

 افزاری مورد نیاز،ه شده، نبود منابع مالی و مادی و شرایط سختکه نبود فرهنگ سازمانی نهادین ددهپژوهش نشان می

محور در مدیران و ریزی درسی مدرسهعدم وجود ساز و کار قانونی مناسب، نبود مهارت و توانمندی تخصصی برنامه

 و آگاهیمحور و ضعف دانشی و عدم ریزی درسی مدرسهرای اجرای برنامهدبیران، عدم وجود قوانین و مقررات کافی ب

ای همحور از جمله مواردی بودند که به عنوان چالشریزی درسی مدرسهعلم کافی مدیران و دبیران در زمینه اجرای برنامه

ر مجموع نتایج تحقیق محور در نظام آموزش و پرورش ایران شناسایی شدند. دریزی درسی مدرسهتحقق اجرای برنامه

ست ها و راهبردهایی الزم امحور مثبت است اما با اتخاذ سیاستریزی درسی مدرسهنشان داد که نگرش نسبت به برنامه

 ها را مدیریت نمود. ها در سایر مولفهچالش

 ، معلمان، مدیران.ها، نظام آموزشیمحور، چالشریزی درسی مدرسهبرنامه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 رفته رفته و دیگرد مطرح تیترب و میتعل نظام قلب عنوان به یدرس زییرستم برنامهیب قرن لیاوا در

یکی از . دیگرد مبدل تیترب و میتعل زیبرانگثبح حال نیع در و یهای تخصصحوزه از یکی به

دایی زبحث تمرکزت، مورد توجه شایانی قرار گرفته اس حوزهاین اخیر در  دو دههرویکردهایی که در 

 معلم استقالل و یریگمیتصم سبک به یدرس برنامه در تمرکزعدم (. مفهوم1399 )ادیب منش، است

موقعیت  و شود. شرایطمی مربوط مدرسه و منطقه سطح در پرورش و آموزش اندرکارعوامل دست و

 تمرکزعدم یا تمرکز کنندهتعیین کشورها یتیترب نظام بر حاکم فلسفه و یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد

 و تبع شرایط شود. بهمی رییتغ دچار هاموقعیت و شرایط به بسته و کشورها است یدرس برنامه در

 دین، یافته ازرتاثی یباورها اقتصاد، ارزش و است،یس از یتابع تواندمی یدرس برنامه هاموقعیت

 و طراحی صورت متمرکز به یدرس برنامه ایران باشد. در یتیترب نظام بر حاکم فلسفه و فرهنگ

 به مرکز از خارج مشکالتی را برای مناطق آید. این امر در عملمی در اجرا به و شوندمی تدوین

ندارد.  سازگاری یمحل و یانیازهای منطقه با یدرس برنامه محتوای که طوری است. به آورده وجود

 برنامه حال این  آید. با وجود به یدرس از برنامه رفت برون سمت به گرایش تا شده باعث امر این

 گرفته، صورت که یاندک اقدامات رغمیعل و متمرکز است کماکان ایران پرورش و آموزش در یدرس

 (.1400 )ستاری، صورت نگرفته است آن زداییزتمرک در یجد یمیتصم

تمرکز از موضوعاتی است که در تاریخ آموزش و پرورش محل بحث و موضوع تمرکز و عدم 

، Admkova, Simanova &  Trnka)است بودههای آموزشی مشیمنازعه علمای تعلیم و تربیت و خط

ی اخیر، یعنی قرن بیستم، خود به تنهایی نمایانگر آن است که بسیاری از صد سالهتاریخ یک (.2016

 Gho (Jeong &، 2017.) اندتمرکز دست به گریبان بودهی تمرکز و عدمهای آموزش با مسئلهنظام

 ن در یکی از دو قطب متمرکز وکند که، بودتحلیل ادبیات پژوهشی موضوع، این نکته را روشن می

تنی تمرکز یک امر مدیریتی است و مبمتمرکز یا حتی قرار گرفتن بر روی طیفی از تمرکز و عدمغیر

 هایز نظامیک اها است. هرهای ایدئولوژیک دولتگیریبر نوع مدیریت سیاسی، اجتماعی و جهت

 & Priestley, Mintly گیری دارای مقتضیات و معایب و مزایای خاص خویش هستندتصمیم

Eager) ،2019(.  ایران دارای مشخصات متمرکز است و اغلب در پاسخ به مشکالت  آموزشینظام

ظام ن تمرکز در ساختارهستند. وقوع این پدیده، یعنی عدممتمرکز ین نظام به دنبال احیای نظام غیرا

 . پذیردصورت می... گیری، ساختار اداری، مالی وهای گوناگونی نظیر تصمیمآموزشی در مولفه

 کشورها پرورش و آموزش در رمتمرکزیغ یا متمرکز یدرس برنامه انتخاب سر بر حال، چالشهربه

ترین مسایل آموزش و پرورش در ایران و همواره وجود داشته است و این چالش یکی از جدی

درسی، موضوع ریزی ها در زمینه برنامهترین چالشیکی از اساسی(. 1400 )ستاری، جهان بوده است

زدایی و تفویض اختیار بیشتر های اخیر گرایش به طرف تمرکزدر سال(. Liu ،2009باشد )تمرکز می
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مدارس در نظام آموزش و پرورش عمومی با هدف بهبود کیفیت آموزش و پرورش وجود داشته 

 محورمدرسه یدرس زییربرنامه در این بین، (.320، ص Gaziel ،2012 ؛Galiani ،2016) است

 به مربوط ماتیکه تصم کندیم ، اقتضاییزدازتمرک سوی به حرکت راهکارهای از یکی عنوانبه

 به و گرفته مدرسه از رونیب نکهیجای ا به ،یدرس برنامه یابیارزش و ، اجرایطراح زی،یربرنامه

 رییگمیتصم گونه نیا رو نیا اتخاذ شوند. از آن رامونیپ جامعه و مدرسه در شوند، لیتحم مدرسه

 طلبدیم را یدرس هایبرنامه در مورد متناسب اریاخت و اقتدار داشتن آن، گذاردن اجرا به و

و  مدرسهمحور بر مبنای شناسایی نیازهای متنوع برنامه درسی مدرسه واقع،(. در1387 )مهرمحمدی،

های جامعه، بایست انتظارات و نیازمندیها در عمل شکل گرفته است و در تدوین آن میمراعات آن

)وقایر زمهری، کرمی،  های مدرسه، عالیق و نیازهای فراگیران مورد توجه قرار گیرندتوانمندی

 (.1398جعفرثانی، 

-ی مدرسهبرنامه درسهای آموزشی کشورهای پیشرفته به اهمیت استراتژیک اکثر نظام بطور کلی، 

اعم ) تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مربوط به نحوه اداره مدرسهنحوی که به اند.پی برده محور

ها و فرآیندهای آموزشی، و...( در خود مدرسه و به وسیله کسانی روش امور پرسنلی، ریزی،از بودجه

 یرین به عرصه اجرای تصمیمات نزدیک و به مسائل و ظرایف آگاهند، طی دهه گذشته،که بیش از سا

محوری، مورد توجه جدی محافل قالب نگرشی نوین با عنوان مدرسه یاد شده و درموارد در پاسخ به 

  (.1393 )مرادی و همکاران، آموزشی علمی و اجرایی قرار گرفته است

در نظام آموزش و پرورش ایران نیز تحول بنیادین بدون توجه به نقش و شأن مدرسه یا  

تواند تحقق یابد: از این رو مسوالن محور مطرح شد نمیریزی درسی مدرسهرویکردی که در برنامه

ریزان و کارشناسان ستادی و صفی آموزش و پرورش باید این امر را گذاران و برنامهارشد و سیاست

(. بنابراین با تعمق در مورد وضعیت 1390 )ادیب منش و همکاران، ریابند و به لوازم آن پایبند باشدد

ریزی درسی در کشور و انتقادات بعمل آمده در خصوص فرایند طراحی و اجرای موجود نظام برنامه

بع و به ت شویم که نظام آموزشیهای درسی در نظام آموزش و پرورش، متوجه این واقعیت میبرنامه

روست و در عمل خارج شدن هایی روبهزدایی با چالشریزی درسی در راستای تمرکزآن نظام برنامه

(. بدین 1399 )ادیب منش، سازدسی یکسان و یکنواخت مرکزی را غیرممکن میهای دراز برنامه

تحقق های زدایی از آن شناسایی چالشبردهای اصالح نظام آموزش و تمرکزترتیب یکی از راه

های تحقق اجرای باشد. بدین وسیله پرداختن به چالشمحور میریزی درسی مدرسهاجرای برنامه

گیرهای آتی در نظام آموزش محور و بررسی مسائل و مشکالت آن برای تصمیمریزی مدرسهبرنامه

زی ریبرای اجرای برنامهباشد. با وجود این، و پرورش از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می

ریزی درسی محور در مدارس به فرهنگ سازمانی نهادینده شده در خصوص برنامهدرسی مدرسه

محور نیاز است. هر چند توجه به منابع مالی و مادی، امکانات، اعتبارات، منابع انسانی مدرسه
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 حالی است که مدارساور باطنی( نیز نیاز است. این در ، بآگاهیبرخوردار از )توانمندی تخصصی، 

های که در راه تحقق عمال در این راستا با مسائل و مشکالتی مواجه هستند و عمده موانع و چالش

 تواند ناشی از همین عوامل باشد. محور وجود دارد، میریزی درسی مدرسهاجرای برنامه

محور به انجام رسیده و دامنه ریزی درسی مدرسهی در ارتباط با برنامهیهابا این حال، پژوهش

عنوان نمونه به چند مورد شود. بهتحقیقات انجام شده در این زمینه، موضوعات متنوعی را شامل می

 شود. از این تحقیقات که در ایران و در کشورهای دیگر انجام شده اشاره می

ریزی درسی به تفویض اختیار برنامه» ( در پژوهشی با عنوان1384نوروززاده و همکاران )

به تعاریف  «آموزش عالی کشور در جهت تمرکززدایی از برنامه درسی در نظامها گامی دانشگاه

اهی ریزی دانشگمتمرکز و تحوالت برنامهریزی درسی متمرکز و غیرمفاهیم، محاسن و معایب برنامه

 اند. پرداخته هاریزی درسی به دانشگاهبر تفویض اختیارات برنامه با تاکید در نظام آموزش عالی ایران

 محورمدرسه یدرس زییربرنامه یسنجامکان»پژوهشی با عنوان ( 1394تبار )ری و بهروزیپی 

انجام دادند. نتایج  «یشرق جانیآذربا استانی آموزش خبرگان دگاهیاز د یدرس زییربرنامه نظام در

-برنامه اجرای و یآموزش یبخش تیفیک ،یدرس زییربرنامه نظام از ییتمرکززدا پژوهش نشان داد

 یدرسزی یربرنامه قیاز طر مدارس هایتیظرف و هاتوانمندی به توجه با محورمدرسه یدرس زییر

 ر است.یپذامکان محورمدرسه

های تحقق نظام بررسی چالش» پژوهشی با عنوان ،(1390) حسینینژاد، راهنما و شاهسبحانی 

علمی رشته علوم تربیتی متمرکز دانشگاهی از دید اعضای هیات ریزی درسی غیرمصوب برنامه

انجام دادند. نتایج  «1388-89های دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی در دانشگاه

نبود ساختار تشکیالتی مناسب، نبود نظام آموزش، هدایت و حمایت تخصصی،  پژوهش نشان داد:

ب و ار قانونی مناسمتمرکز، وجود ساز و کریزی درسی غیرنبود مهارت و توانمندی تخصصی برنامه

ریزی درسی غیرمتمرکز از جمله مواردی بودند که به عنوان در زمینه اجرای برنامهنبود باور باطنی 

 های تحقق اجرای نظام غیرمتمرکز در نظام آموزش و پرورش ایران شناسایی شدند.چالش

-مختلف تصمیمهای اجرایی الگوهای بررسی قابلیت»( در پژوهشی به 1384گاه )فتحی واجار 

تار گیرد که با توجه به ساخمحقق نتیجه می پرداخته است.« ی درسی مدارس کشورهاگیری در برنامه

رسه، ی درسی در سطح مدگیری برنامهریزی درسی کشور از بین الگوهای مختلف تصمیمنظام برنامه

 ل موفقیت آن بیشتردارد و احتما دوضع موجووهله اول بیشترین سازگاری را با الگوی محدود در 

تواند با انجام تمهیدات الزم، از موفقیت در اجرا برخوردار باشد. است و پس از آن الگوی متعادل می

های خود برطرف کردن مسائل و مشکالتی چون حقوق مادی و محقق در بخش دیگری از یافته

ی قرار دادن مشغلهمعنوی اندک معلمان و نیروهای مدرسه، واگذاری اختیارات قانونی و مدنظر 
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ی درسی را از های برنامهگیریکاری نیروها، افزایش مشارکت مدارس در بررسی نیازها و تصمیم

 داند.ضروریات می

Jeong & Gho (2017 در کره جنوبی پژوهشی با عنوان تمرکزدایی آموزش، منابع مدرسه و )

 اساسرب کشورها در زداییزتمرک ت کهآموزان انجام دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن اسنتایج دانش

این  وجود با رندیگیم جهیپژوهشگران نت گردد.انجام می اقتصادی و مالی منابع و استیس عامل دو

 یمال منابع حوزه در تاثیرات بیشتر اما نبوده، استیس از حوزه تاثیریب جنوبی کره در زداییزتمرک که

 رشد به نیاز دنبال به تمرکززدایی جنوبی کره در دیگر است. به عبارت گرفته صورت یاقتصاد و

 ت.اس شکل گرفته و یافته ضرورت یاقتصاد

ریزی تمرکز در نظام برنامهتمرکز و عدم»( راجع به 2013) Adams, Dدر تحقیقی دیگر که توسط 

 ستی برای توسعه فرهنگی استتمرکز کلید هر سیاانجام شد، نتایج ذیل به دست آمد: عدم «درسی

تمرکز به معنای تفویض اختیار قدرت و مسئولیت اساس اصول دموکراسی استوار است. عدمبرکه 

یری گریزی و تصمیممتمرکز برنامهها، شهرها و شهروندان است و فقط یک نظام غیربه نواحی، استان

 های محلی را رهبری کند که پاسخگوی همه نیازهای ویژه هر قسمت ازتواند قسمتی از برنامهمی

 تقسیمات ایالتی باشد.

در این کشور  «زدایی در نظام آموزش ژاپنتمرکز»با عنوان Muta (2006 )در تحقیقی که توسط 

درسی آموزش عالی در برنامه  1991انجام گرفت مشخص گردید که کشور ژاپن بعد از سال 

وانند تها میهآزادی ایجاد شده توسط دولت، دانشگا زبا استفاده ا تجدیدنظر کرده است، بطوریکه

  های درسی متناسب با توانایی، استعداد و نیاز دانشجویان بپردازند.بیشتر به برنامه

نتایج تحقیقات صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت در چند دهه اخیر گویای این مطلب است که   

مرکز صورت متاست که به های آموزشیممتمرکز بهتر از نظاهای آموزشی غیرکیفیت نظام عملکرد و

واگذاری  آموزش،در  زداییتمرکز شوند یکی از دالیل دفاع از رویکردمدیریت و سازماندهی می

ت به با عنای .باشدمحور میمدرسه برنامه درسیگیری و مسئولیت به مدارس و رویکرد حق تصمیم

گرفته، پژوهش حاضر ضمن شناسایی مقوله مرتبط های صورتموارد مطروحه فوق و نتایج پژوهش

ریزی موجود در راه تحقق اجرای برنامه ها و مشکالتمحور، چالشبا اجرای برنامه درسی مدرسه

نیز مورد بررسی قرار داده و درصدد ارزیابی مسأله از زوایا و ابعاد متفاوت  محور رادرسی مدرسه

ای همحور در دبیرستانریزی درسی مدرسههای تحقق اجرای برنامهاست، بنابراین بررسی چالش

ران( )مدیران، دبیها و نظرات صاحبان فرایند در نظام آموزشی شهر کرمانشاه از طریق بررسی دیدگاه

شود به آن پرداخته ساسی است که در این پژوهش سعی میعنوان مطالعه موردی، هدف اصلی و اهب

 شود. 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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ریزی های تحقق اجرای برنامهارایه گزارشی از بررسی چالشهدف اصلی  مقالهدر این لذا، 

 محور در نظام آموزشی ایران است.درسی مدرسه

 

 پژوهشروش 
های مدیران باشد که در آن دیدگاهمی های آمیختهپژوهشپژوهش حاضر از نوع  روش پژوهش:

اکتشافی  نوع ازو  پژوهش ترکیبیگیرد. مورد بررسی قرار می ی شهر کرمانشاههاو دبیران دبیرستان

ای )بررسی اسناد و چرا که در فرایند پژوهش با مطالعه کتابخانه سازی استمتوالی و مدل ابزار

های صادر شده در نظام آموزش و ها و بخشنامهها، دستورالعملنامهمدارک مرتبط با موضوع، آیین

از پرسشنامه  های معلمان و مدیرانمنظور سنجش دیدگاهو به ها شناسایی شدند.پرورش( مقوله

 ساخته استفاده شد. محقق

شامل اسناد و مدارک مرتبط با در بخش کیفی  جامعه آماری پژوهش جامعه آماری و نمونه:

های صادر شده در نظام آموزش و پرورش و در بخش ها و بخشنامهها، دستورالعملنامهآیین موضوع،

نفر  صدیکباشد. حجم نمونه شامل های شهر کرمانشاه میمشتمل بر مدیران و دبیران دبیرستانکمی 

 1400-1401های شهر کرمانشاه در سال تحصیلی از دبیران و پنجاه نفر از مدیران شاغل در دبیرستان

رای بباشند. رسان این پژوهش میبنابراین مدیران و دبیران شهر کرمانشاه گروه اطالع باشند.می

غیر دبیرستان با توجه به سه مت بیست و پنجگیری طی چند مرحله اقدام شد: در مرحله نخست نمونه

جامعه انتخاب ای متناسب با حجم گیری طبقهجنسیت، نحوه اداره و نوع آموزش با روش نمونه

نفر از  4 دو نفر شامل مدیر و معاون و های منتخبشدند. در مرحله دوم نیز در هر یک از دبیرستان

 به شیوه تصادفی انتخاب شد. مدیر(  50دبیر، 100)دبیران 

ابزار در بخش کیفی همان فرم تحلیل ها آوری دادهدر این پژوهش برای جمع ابزار پژوهش:

اس تفاده گردید، سواالت پرسشنامه براسساخته اسش کمی از پرسشنامه محققو در بخ محتوای کیفی

از نظر  هپیشینه تحقیق، سواالت تحقیق، نظرسنجی از مدیران و دبیران و با استفاد ،مطالعات نظری

 ای لیکرت تنظیم گردیده است. اساس طیف پنج درجهاساتید محترم تهیه و بر

ظر در این زمینه نسشنامه از نظر اساتید مجرب و صاحبپر 1برای تعیین روایی روایی و پایایی:

پرسشنامه در اختیار پنج نفر از اساتید و متخصصان این  ده شد به همین منظور فرم سیاهه واستفا

ها خواسته شد تا قابلیت هر پرسش را برای سنجش متغیر مورد نظر عرصه قرار گرفت و از آن

                                                           
1 1-Validity 
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محتوایی  فرم سیاهه تحلیل و پرسشنامه تایید گردید.  مشخص کنند. در نهایت روایی صوری و

 بوده است.  94/0پرسشنامه نیز طی محاسبه  ضریب آلفای کرانباخ  1پایایی

ه روش تحلیل در مطالعها در بخش کیفی از برای تجزیه و تحلیل داده ها:تجزیه و تحلیل داده

 spss افزاردر بخش کمی از نرمو  استفاده شده استکیفی موردی از نوع تشکیل شبکه مضامین 

های میانگین و انحراف استاندارد با توجه به سطح سنجش استفاده شد. بر این اساس از شاخص

  متغیرها استفاده شد و در آمار استنباطی هم از آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید.

 

 های پژوهشیافته
 محور کدامند؟های مرتبط با اجرای برنامه درسی مدرسهمطابق با اسناد و منابع مرتبط مقوله -1

ای هها و بخشنامهها، دستورالعملنامهدر تحلیل محتوای اسناد و مدارک مرتبط با موضوع، آیین  

کد استخراج شد. بعد از تحلیل محتوا بر روی کدهای  45صادر شده در نظام آموزش و پرورش، 

کد اصلی به دست  30منبع با یکدیگر، در مرحله دوم، حاصل، و ترکیب کدهای تکراری در یک 

یج ، نتا1اساس پنج زمینه اصلی حاصل گردید. در جدول های اصلی بربر این اساس، مقوله آمد و

محور ذکر شده است. روی منابع در زمینه برنامه درسی مدرسهحاصل از تحلیل محتوای کیفی بر

ها سازماندهی شده و در پنج اس نزدیکی مفهومی آناس، بر1ئه شده در جدول های ارامقولهخرده

ته گذاری این پنج دسها، به نامدسته سازماندهی شدند که محقق با تامل بر مضامین هر یک از دسته

، نگرش، امکانات و فرهنگ توانمندی تخصصی، آگاهیهای اصلی )اقدام نموده و تحت عنوان مقوله

  ه شده است:ئها ارامقولهبندی خردهدسته یر،بندی شدند. در جداول زسازمانی( دسته
  

                                                           
1 2-Reliability 
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 محورهای مرتبط با اجرای برنامه درسی مدرسهمقوله و مقولهخرده -1جدول 

 مقوله هامقولهخرده

 اختیار معلمان در تغییر اهداف برنامه درسی

 آگاهی

 مدارسمحور در ریزی درسی مدرسهامکان مشارکت مدیران و دبیران برای اجرای برنامه

 آموزانامکان مشارکت فعال مدیران و معلمان در تدوین مواد آموزشی مبتنی بر نیازها و توانایی دانش

 های تکمیلی به موازات برنامه درسی طراحی شده در سطحاختیار مدارس در طراحی و تدوین برنامه

براساس برنامه تدوین شده از طرف  های درسی و عمل نمودنصالحیت معلمان در اصالح و تغییر برنامه

 آموزش و پرورش

 اساس فضای کالس، امکانات موجود و نوع محتوات معلمان در انتخاب روش تدریس براختیارا

 ریزی درسی توانایی الزم مدیران و دبیران در تالیف کتب درسی متناسب با برنامه

توانمندی 

 تخصصی

 ارائه پیشنهاد به مولفان کتب درسیمشارکت فعال دبیران و دبیران در 

 محور ریزی درسی مدرسهمهارت و توانمندی تخصصی دبیران و مدیران در اجرای برنامه

 هاهای درسی و انتشار آنشرکت مدیران و دبیران در نقد و تحلیل کتاب

 ریزی درسیبرنامههای ضمن خدمت برای اجرای ها و دورهشرکت فعال مدیران و دبیران در کارگاه

 محورریزی درسی مدرسهبرنامههای مرتبط با مشارکت مطلوب مدیران و دبیران در همایش

 ریزی در مدیران و دبیرانتمایل به روش ترک اجرای سنتی نظام برنامه

 باور باطنی

 محورریزی درسی مدرسهانگیزه پرسنل مدرسه در اجرای برنامه

 محور در ارتقای انگیزه کارکنان مدرسهمدرسه ریزی درسیتاثیر برنامه

 گیری هرج و مرج در نتیجه واگذاری اختیار تهیه برنامه درسی به معلمانشکل

 محور ریزی درسی مدرسهنگرش مثبت پرسنل مدرسه در اجرای برنامه

 دار شدن عدالت آموززشی در نتیجه تولید برنامه درسی توسط معلمانخدشه

 بودن بودجه و امکانات آموزشی مدارس متوسطه برای اجرای برنامه ریزی درسی مدرسه محورمناسب 

 امکانات

یزی ر( برای اجرای برنامه.)کتاب، نشریه و.. مهیا بودن مدارس از لحاظ داشتن منابع مکتوب و دیجیتالی

 محوردرسی مدرسه

مجله  )کتاب، محورریزی درسی مدرسهبرنامه فراهم بودن امکانات و منابع مکتوب و دیجیتالی برای اجرای

 .(.و.

 محور ریزی درسی مدرسهآمادگی مدارس از لحاظ داشتن تجهیزات مناسب اجرای برنامه

 آشنایی مدیران و دبیران مقطع متوسطه با انواع منابع مادی و مالی جامعه محلی

گیری در قلمرو مربوط به امور بودجه و امور موافقت مدیران مدارس در مورد واگذاری اختیارات تصمیم

 پرسنلی

 محور  در آموزش و پرورشریزی درسی مدرسهنهادینه شدن فرهنگ اجرای برنامه

 فرهنگ سازمانی

 محور آمادگی مدیران و معلمان در پذیرش و اجرای برنامه درسی مدرسه

 محور مدرسهریزی درسی کار قانونی مناسب برای اجرای برنامهوجود سازو

 محورریزی درسی مدرسهوجود قوانین و مقررات کافی برای اجرای برنامه

 محورریزی درسی مدرسهتاثیر داشتن عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی در اجرای برنامه

 محور در مدارسفراهم بودن بستر و زمینه الزم برای تحقق اجرای برنامه درسی مدرسه
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 ریزی درسی مدیران و دبیران بر تحقق نیافتن اجرای برنامه آگاهیبه چه میزان نبود  -2

   محور موثر است؟مدرسه

 و اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر به نسبت آگاهیوضعیت عامل های حیطه  بررسی منظور به

 فریدمن استفاده آزمون برنامه ریزی درسی مدرسه محور،  از آگاهیدر حیطه  عامل ها این رتبه بندی

 ارایه شده است 2نتایج این آزمون در جدول  که است شده
 محورریزی درسی مدرسهبرنامه آگاهیعوامل حیطه  بندیرتبه برای فریدمن آزمون نتایج -2جدول 

 خی دو
 میانگین رتبه به ترتیب

 اولویت
 ردیف آگاهیحیطه  هایعامل
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  62/4  1 معلمان در تغییر اهداف برنامه درسیعدم اختیار  

91/3  
محور در ریزی درسی مدرسهای اجرای برنامهعدم امکان مشارکت مدیران و دبیران بر

 مدارس
2 

91/3  
عدم امکان مشارکت فعال مدیران و معلمان در تدوین مواد آموزشی مبتنی بر نیازها و 

 آموزانتوانایی دانش
2 

37/3  
های تکمیلی به موازات برنامه درسی در طراحی و تدوین برنامهعدم اختیار مدارس 

 طراحی شده در سطح
3 

01/3  
های درسی و عمل نمودن براساس عدم صالحیت معلمان در اصالح و تغییر برنامه

 برنامه تدوین شده از طرف آموزش و پرورش
4 

17/2  
کالس، امکانات فقدان اختیارات معلمان در انتخاب روش تدریس بر اساس فضای 

 موجود و نوع محتوا
5 

*ρ<0.05 

 
 بندیمعناداری رتبه بررسی برای فریدمن )که آزمون نتیجه ،2 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر    

 دار استمعنی 05/0در سطح  17/312شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در

(05/0p<بر  .) ،عدم اختیار معلمان در تغییر اهداف برنامه درسی»گویه اساس نتایج حاصل شده» 

س، اساس فضای کالت معلمان در انتخاب روش تدریس برفقدان اختیارا»عنوان رتبه اول و گویه به

عدم امکان مشارکت مدیران »های در رتبه آخر قرار گرفته است. گویه« امکانات موجود و نوع محتوا

عدم امکان مشارکت فعال »و « محور در مدارسریزی درسی مدرسهو دبیران برای اجرای برنامه

ا طور مشترک ببه« آموزانمدیران و معلمان در تدوین مواد آموزشی مبتنی بر نیازها و توانایی دانش

به عنوان  1توجه به نتایج، گویه شماره اند. بنابراین بادر رتبه دوم قرار گرفته 91/3میانگین رتبه 

ه ترین گویه توسط مدیران و دبیران شناختچالشعنوان کمو گویه دارای رتبه آخر به ترین گویهچالش

 شده است.

از دیدگاه دبیران و مدیران  آگاهیتک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه  tهمچنین، از آزمون     

ریزی هرنامچالش در این حیطه برای ببا معیار فرضی تعیین شده برای تعیین وجود چالش یا عدم

عنوان به 3است که در پژوهش حاضر، میانگین قابل ذکر  محور استفاده گردیده است.درسی مدرسه

محور تعیین شده، که با توجه به ریزی درسی مدرسهدر برنامه آگاهینقطه مرزی در برخورداری از 
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در حیطه مورد نظر دهنده چالش و نامطلوبیت ها در قالب سوال، عدد باالتر از آن نشانطرح چالش

ها توسط آزمون لیوین مورد بررسی قرار یانسفرض تساوی واردر ابتدا پیشاست. به این منظور، 

برقرار  هاسیانفرض تساوی وارگرفته و مشاهده گردید که فرضیه صفر مورد تایید واقع شده و پیش

 تک نمونه استفاده نمود.  tتوان از آزمون(. در نتیجه می<05/0p) است
 tبا معیار فرضی تعیین شده ) آگاهیآزمون مقایسه میانگین نمره برخورداری مدیران و دبیران از متغیر  -3 جدول

 تک نمونه(

 

، محورریزی درسی مدرسهبرنامه آگاهی، از دیدگاه مدیران و دبیران در حیطه 3 اساس جدولبر   

درصد و با درجه آزادی  5بحرانی جدول در سطح خطای  tمشاهده شده بزرگتر از مقدار  tمقدار 

باشد. می 3شود و در نتیجه میانگین جامعه باالتر از رد می  H0باشد. با آزمون انجام شده،می 149

، از دیدگاه مدیران و دبیران، چالش وجود دارد و به عبارت آگاهیتوان گفت که در حیطه می بنابراین

 وجود ندارد.محور ریزی درسی مدرسهکافی در برنامه آگاهیدیگر، 

یزی ردبیران بر تحقق نیافتن اجرای برنامه ان نبود توانمندی تخصصی مدیران وبه چه میز -3

   محور موثر است؟درسی مدرسه

 لحاظ به و یکدیگر به های حیطه توانمندی تخصصی نسبتوضعیت عامل بررسی منظور به

محور، ریزی درسی مدرسهدر حیطه توانمندی تخصصی برنامه هاعامل این بندیرتبه و اولویت تعیین

 ه شده است.ئارا 4نتایج این آزمون در جدول  که است شده فریدمن استفاده آزمون از
 محورریزی درسی مدرسهبرنامهتوانمندی تخصصی عوامل حیطه  بندیرتبه برای فریدمن آزمون نتایج -4جدول 

 ردیف توانمندی تخصصیحیطه  هایعامل میانگین رتبه به ترتیب اولویت خی دو

84/
98* S

ig
: 

0
.0

0
0

 

  

4 
یزی رعدم توانایی الزم مدیران و دبیران در تالیف کتب درسی متناسب با برنامه

 درسی 
1 

70/3  2 عدم مشارکت فعال دبیران و دبیران در ارائه پیشنهاد به مولفان کتب درسی 

65/3  
 ریزی درسیدبیران و مدیران در اجرای برنامهعدم مهارت و توانمندی تخصصی 

 محور مدرسه
3 

52/3  4 اههای درسی و انتشار آنعدم شرکت مدیران و دبیران در نقد و تحلیل کتاب 

30/3  
های ضمن خدمت برای ها و دورهشرکت فعال مدیران و دبیران در کارگاهعدم 

 ریزی درسیاجرای برنامه
5 

83/2  
ریزی های مرتبط با  برنامهعدم مشارکت مطلوب مدیران و دبیران در همایش

 محوردرسی مدرسه
6 

*ρ<0.05 

 

 شاخص آماری

 متغیر
 انحراف استاندارد میانگین متغیر

میانگین 

 فرضی

درجه 

 آزادی
 t Sig مقدار

 001/0 01/5 149 3 18/1 48/3 آگاهی
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 بندیمعناداری رتبه بررسی برای کهفریدمن ) آزمون نتیجه ،4 جدول در شده ارائه نتایج اساسبر    

 دار استمعنی 05/0در سطح  84/98شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در

(05/0p< براساس نتایج حاصل شده، گویه  .)« عدم توانایی الزم مدیران و دبیران در تالیف کتب

عدم مشارکت مطلوب مدیران و »گویه عنوان رتبه اول و به« ریزی درسیدرسی متناسب با برنامه

در رتبه آخر قرار گرفته است. « محورریزی درسی مدرسهبرنامه های مرتبط بادبیران در همایش

ترین گویه و گویه دارای رتبه آخر به عنوان به عنوان چالشی 1بنابراین با توجه به نتایج، گویه شماره 

 خته شده است.ترین گویه توسط مدیران و دبیران شناچالشکم

تک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه توانمندی تخصصی از دیدگاه  tهمچنین، از آزمون     

ه برای چالش در این حیطدبیران و مدیران با معیار فرضی تعیین شده برای تعیین وجود چالش یا عدم

ین ر پژوهش حاضر، میانگاست که دمحور استفاده گردیده است.  قابل ذکر ریزی درسی مدرسهبرنامه

محور ریزی درسی مدرسهبه عنوان نقطه مرزی در برخورداری از توانمندی تخصصی در برنامه 3

دهنده چالش در ها در قالب سوال، عدد باالتر از آن نشانتعیین شده، که با توجه به طرح چالش

وسط آزمون لیوین مورد ها تیانسفرض تساوی وارابتدا پیش است. در این راستا، ه موردنظرحیط

ساوی فرض ته صفر مورد تایید واقع شده و پیشبررسی قرار گرفته و مشاهده گردید که فرضی

 تک نمونه استفاده نمود.  tتوان از آزموننتیجه می(. در<05/0p) برقرار است هایانسوار
ین با معیار فرضی تعیتوانمندی تخصصی آزمون مقایسه میانگین نمره برخورداری مدیران و دبیران از   -5 جدول

 تک نمونه( tشده )

 

 دیدگاه دبیرانمحور از ریزی درسی مدرسه، در حیطه توانمندی تخصصی برنامه5اساس جدولبر

درصد و با درجه  5بحرانی جدول در سطح خطای  tمشاهده شده بزرگتر از مقدار  t، مقدار و مدیران

 3شود و در نتیجه میانگین جامعه باالتر از رد می  H0باشد. با آزمون انجام شده،می 149آزادی 

ش دیدگاه مدیران و دبیران چالتوان گفت که در حیطه توانمندی تخصصی، از باشد. بنابراین میمی

-همدرسریزی درسی ها توانمندی تخصصی کافی در برنامهوجود دارد و به عبارت دیگر، از نظر آن

 محور وجود ندارد.

  

 شاخص آماری   

 متغیر 
 میانگین متغیر

انحراف 

 استاندارد
 t Sigمقدار  درجه آزادی میانگین فرضی

 001/0 36/6 149 3 17/1 60/3 توانمندی تخصصی
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رسی ریزی دبه چه میزان نبود باور باطنی مدیران و دبیران بر تحقق نیافتن اجرای برنامه -4

  محور موثر است؟مدرسه

 و اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر به های حیطه باور باطنی نسبتوضعیت عامل بررسی منظوربه

 فریدمن استفاده آزمون ازمحور، ریزی درسی مدرسهدر حیطه باور باطنی برنامه هاعامل این بندیرتبه

 ه شده است.ئارا 6نتایج این آزمون در جدول  که است شده
 

 محورریزی درسی مدرسهعوامل حیطه باور باطنی برنامه بندیرتبه برای فریدمن آزمون نتایج -6جدول 

 خی دو
 میانگین رتبه به ترتیب

 اولویت
 ردیف حیطه باور باطنی هایعامل

42/
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  54/4  1 ریزی در مدیران و دبیرانعدم تمایل به روش ترک اجرای سنتی نظام برنامه 

53/3  2 محورریزی درسی مدرسهاجرای برنامهانگیزه نداشتن پرسنل مدرسه در  

49/3  3 در ارتقای انگیزه کارکنان مدرسهمحور ریزی درسی مدرسهبرنامهعدم تاثیر  

25/3  4 گیری هرج و مرج در نتیجه واگذاری اختیار تهیه برنامه درسی به معلمانشکل 

23/3  5 محورمدرسهریزی درسی برنامهفقدان نگرش مثبت پرسنل مدرسه در اجرای  

96/2  6 دار شدن عدالت آموززشی در نتیجه تولید برنامه درسی توسط معلمانخدشه 

*ρ<0.05 

 

 بندیمعناداری رتبه بررسی برای فریدمن )که آزمون نتیجه ،4 جدول در شده ارائه نتایج ساسبرا    

 دار استمعنی 05/0 در سطح 42/142شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در

(05/0p< .)یزی رروش ترک اجرای سنتی نظام برنامه عدم تمایل به»اساس نتایج حاصل شده، گویه بر

دار شدن عدالت آموززشی در نتیجه تولید خدشه»به عنوان رتبه اول و گویه « در مدیران و دبیران

 1شماره  با توجه به نتایج، گویه در رتبه آخر قرار گرفته است. بنابراین« برنامه درسی توسط معلمان

 ترین گویه توسط مدیران وچالشترین گویه و گویه دارای رتبه آخر به عنوان کمبه عنوان چالشی

 دبیران شناخته شده است.

تک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه باور باطنی از دیدگاه دبیران و  tهمچنین، از آزمون 

-رنامهبچالش در این حیطه برای شده برای تعیین وجود چالش یا عدمنمدیران با معیار فرضی تعیی

به   3استفاده گردیده است. قابل ذکر است که در پژوهش حاضر، میانگین  محورریزی درسی مدرسه

محور تعیین شده، که ریزی درسی مدرسهعنوان نقطه مرزی در برخورداری از باور باطنی در برنامه

 دهنده چالش در حیطه مورد نظرها در قالب سوال، عدد باالتر از آن نشانبا توجه به طرح چالش

ه ها توسط آزمون لیوین مورد بررسی قرار گرفتفرض تساوی واریانسابتدا پیش است. در این راستا،

 رار استها  برقفرض تساوی واریانسو مشاهده گردید که فرضیه صفر مورد تایید واقع شده و پیش

(05/0p>در .)توان از آزمون نتیجه میt  .تک نمونه استفاده نمود 



 

 

 
 
 

 1140 بهار و تابستان، 32، پیاپی اولدهم، شمارة دواز، دورة هاي برنامة درسيپژوهش               36

 t)ده شباطنی با معیار فرضی تعیین آزمون مقایسه میانگین نمره برخورداری مدیران و دبیران از باور -7 جدول

 تک نمونه(

 

محور از دیدگاه دبیران و ریزی درسی مدرسه، در حیطه باور باطنی برنامه7 براساس جدول

(. با آزمون انجام <05/0p) داری نتیجه آزمون انجام گرفته استها حاکی از عدم معنییافته مدیران،

این حیطه از نظر دبیران و مدیران  شود بنابراین این نتیجه حاکی از نبود چالش دررد نمی  H0شده،

 است.

 

یزی رارس بر تحقق نیافتن اجرای برنامهبه چه میزان نبود امکانات و اعتبارات مالی و مادی مد -5

 محور موثر است؟درسی مدرسه

 اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر به های حیطه امکانات نسبتوضعیت عامل بررسی منظور به

 فریدمن استفاده آزمون ازمحور، ریزی درسی مدرسهدر حیطه امکانات برنامه هاعامل این بندیرتبه و

 ه شده است.ئارا 8نتایج این آزمون در جدول  که است شده
 محورریزی درسی مدرسهعوامل حیطه امکانات برنامه بندیرتبه برای فریدمن آزمون نتایج -8جدول 

 خی دو
میانگین رتبه به ترتیب 

 اولویت
 ردیف حیطه امکانات های عامل

61/
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29/4  
-مدارس متوسطه برای اجرای برنامه نامناسب بودن بودجه و امکانات آموزشی

 محورریزی درسی مدرسه
1 

74/3  
..( .ه و)کتاب، نشری مهیا نبودن مدارس از لحاظ داشتن منابع مکتوب و دیجیتالی

 محورریزی درسی مدرسهبرنامهبرای اجرای 
2 

34/3  
درسی  ریزیبرنامهفراهم نبودن امکانات و منابع مکتوب و دیجیتالی برای اجرای 

 (.)کتاب، مجله و..محور مدرسه
3 

31/3  
ریزی برنامهفقدان آمادگی مدارس از لحاظ داشتن تجهیزات مناسب اجرای 

  محوردرسی مدرسه
4 

27/3  
با انواع منابع مادی و مالی جامعه عدم آشنایی مدیران و دبیران مقطع متوسطه 

 محلی
5 

22/3  
گیری در قلمرو در مورد واگذاری اختیارات تصمیم عدم موافقت مدیران مدارس

 مربوط به امور بودجه و امور پرسنلی
6 

*ρ<0.05 

 

 بندیمعناداری رتبه بررسی برای فریدمن )که آزمون نتیجه ،8 جدول در شده ارائه نتایج ساسبرا

 دار استمعنی 05/0در سطح  61/160شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در

 شاخص آماری

 متغیر 
 t Sigمقدار  درجه آزادی میانگین فرضی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 083/0 -78/1 149 3 27/1 81/2 نگرش
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(05/0p<بر  .) نامناسب بودن بودجه و امکانات آموزشی مدارس »اساس نتایج حاصل شده، گویه

ان عدم موافقت مدیر»عنوان رتبه اول و گویه به« محورریزی درسی مدرسهمتوسطه برای اجرای برنامه

 «گیری در قلمرو مربوط به امور بودجه و امور پرسنلیدر مورد واگذاری اختیارات تصمیم مدارس

ترین گویه به عنوان چالشی 1در رتبه آخر قرار گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج، گویه شماره 

 ت.شده استرین گویه توسط مدیران و دبیران شناخته چالشو گویه دارای رتبه آخر به عنوان کم

تک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه امکانات از دیدگاه دبیران و مدیران  tهمچنین، از آزمون 

یزی رچالش در این حیطه برای برنامهشده برای تعیین وجود چالش یا عدمبا معیار فرضی تعیین

به عنوان   3قابل ذکر است که در پژوهش حاضر، میانگین  محور استفاده گردیده است.درسی مدرسه

محور تعیین شده، که با توجه به ریزی درسی مدرسهنقطه مرزی در برخورداری از امکانات در برنامه

دهنده چالش در حیطه مورد نظر است. در این ها در قالب سوال، عدد باالتر از آن نشانطرح چالش

ها توسط آزمون لیوین مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده واریانس فرض تساویابتدا پیش راستا،

(.  <05/0p ) ها  برقرار استفرض تساوی واریانسه صفر مورد تایید واقع شده و پیشگردید که فرضی

 تک نمونه استفاده نمود.  tتوان از آزموندرنتیجه می
 تک نمونه( tآزمون مقایسه میانگین نمره برخورداری از امکانات با معیار فرضی تعیین شده )  -9 جدول

 

، مقدار محورریزی درسی مدرسهاز امکانات برای برنامه، در حیطه برخورداری 9براساس جدول

t  مشاهده شده بزرگتر از مقدارt  149درصد و با درجه آزادی  5بحرانی جدول در سطح خطای 

باشد. بنابراین می 3نتیجه میانگین جامعه باالتر از شود و دررد می  H0باشد. با آزمون انجام شده،می

امکانات، از دیدگاه مدیران و دبیران با چالش مواجه بوده و به عبارت دیگر، توان گفت که حیطه می

 محور مطلوب نیست.مدرسهریزی درسی امکانات در برنامه

 

محور بر تحقق نیافتن اجرای ریزی درسی مدرسهبه چه میزان نهادینه نشدن فرهنگ برنامه -6

  محور موثر است؟ریزی درسی مدرسهبرنامه

 و اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر به های حیطه فرهنگ نسبتوضعیت عامل بررسی منظور به

 فریدمن استفاده آزمون محور، ازریزی درسی مدرسهدر حیطه فرهنگ برنامه هاعامل این بندیرتبه

 ه شده است.ئارا 10نتایج این آزمون در جدول  که است شده

 

 شاخص آماری              

 متغیر 
 t Sigمقدار  درجه آزادی میانگین فرضی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 001/0 19/7 149 3 23/1 72/3 امکانات
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 محورریزی درسی مدرسهعوامل حیطه امکانات برنامه بندیرتبه برای فریدمن آزمون نتایج -10جدول 

 خی دو
میانگین رتبه به 

 ترتیب اولویت
 ردیف حیطه فرهنگ هایعامل
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97/3  

در آموزش و  محورریزی درسی مدرسهبرنامهعدم نهادینه شدن فرهنگ اجرای 

 پرورش
1 

87/3  2 محورو اجرای برنامه درسی مدرسه عدم آمادگی مدیران و معلمان در پذیرش 

81/3  3 محورریزی درسی مدرسهبرنامهوکار قانونی مناسب برای اجرای عدم وجود ساز 
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63/2  
 حور درمفراهم نبودن بستر و زمینه الزم برای تحقق اجرای برنامه درسی مدرسه

 مدارس
6 

*ρ<0.05 

 

 بندیمعناداری رتبه بررسی برای فریدمن )که آزمون نتیجه ،10 جدول در شده ارائه نتایج براساس

 دار استمعنی 05/0در سطح  79/158شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در

(05/0p< براساس نتایج حاصل شده، گویه .)«ریزی درسی عدم نهادینه شدن فرهنگ اجرای برنامه

نبودن بستر و زمینه الزم برای فراهم »عنوان رتبه اول و گویه به« در آموزش و پرورشمحور مدرسه

در رتبه آخر قرار گرفته است. بنابراین با توجه « محور در مدارسقق اجرای برنامه درسی مدرسهتح

رین تچالشگویه دارای رتبه آخر به عنوان کمترین گویه و به عنوان چالشی 1به نتایج، گویه شماره 

 گویه توسط مدیران و دبیران شناخته شده است.

تک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه فرهنگ از دیدگاه دبیران و  tاز آزمون ین، همچن

-چالش در این حیطه برای برنامهشده برای تعیین وجود چالش یا عدممدیران با معیار فرضی تعیین

  3قابل ذکر است که در پژوهش حاضر، میانگین  محور استفاده گردیده است.ریزی درسی مدرسه

محور تعیین شده، که با ریزی درسی مدرسهان نقطه مرزی در برخورداری از فرهنگ برنامهعنوبه

نظر  است. دهنده چالش در حیطه موردها در قالب سوال، عدد باالتر از آن نشانتوجه به طرح چالش

ها توسط آزمون لیوین مورد بررسی قرار گرفته و یانسفرض تساوی وارابتدا پیش در این راستا،

 است ها  برقرارفرض تساوی واریانسمشاهده گردید که فرضیه صفر مورد تایید واقع شده و پیش

(05/0p>در .)توان از آزموننتیجه میt  .تک نمونه استفاده نمود 
 تک نمونه( tفرهنگ با معیار فرضی تعیین شده ) آزمون مقایسه میانگین نمره -11جدول 

 شاخص آماری              

 متغیر 
 t Sigمقدار  درجه آزادی میانگین فرضی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 020/0 34/2 149 3 30/1 25/3 فرهنگ
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مشاهده شده  t، مقدار محورریزی درسی مدرسه، در حیطه فرهنگ برای برنامه11جدول اساس بر

باشد.   با آزمون می 149درصد و با درجه آزادی  5بحرانی جدول در سطح خطای  tبزرگتر از مقدار 

توان گفت که باشد. بنابراین میمی 3نتیجه میانگین جامعه باالتر از شود و دررد می  H0انجام شده،

یزی رحیطه فرهنگ، از دیدگاه مدیران و دبیران با چالش مواجه بوده و به عبارت دیگر، فرهنگ برنامه

 محور مطلوب نیست و نهادینه نشده است.مدرسهدرسی 

 

 گیرینتیجه بحث و
محور در نظام ریزی درسی مدرسههای تحقق اجرای برنامهبررسی چالشبا هدف  پژوهش حاضر 

، آگاهینشان داد که از دیدگاه مدیران و دبیران، در حیطه  نتایج سوال اول آموزشی ایران انجام شد.

 لشدهنده وجود چاهای به دست آمده در این حیطه، نشانچالش وجود دارد و به عبارت دیگر، یافته

ان ؛ عدم امکعدم اختیار معلمان در تغییر اهداف برنامه درسیاست.  و نامطلوبیت در حیطه مورد نظر

محور در مدارس؛ عدم امکان ریزی درسی مدرسهمشارکت مدیران و دبیران برای اجرای برنامه

 آموزان وتوانایی دانشمبتنی بر نیازها و  مشارکت فعال مدیران و معلمان در تدوین مواد آموزشی

اساس فضای کالس، امکانات موجود و نوع ت معلمان در انتخاب روش تدریس برفقدان اختیارا

 یهایاین یافته با قسمت مدیران و دبیران وجود دارند. آگاهیبودند که در حیطه  یهایمحتوا چالش

( 2017(، استارک )1386) ؛ نوروزاده و همکاران(1390) نژاد و همکاراناز نتایج پژوهش، سبحانی

عنوان به یکاف آگاهیه برخورداری معلمان و مدیران از کدر تبیین این یافته باید گفت باشد. همسو می

 . درباید مورد توجه قرار گیرد محورمدرسه درسی ریزیبرنامه فرایند گذار درتاثیر اصلی یک متغیر

 یزیربرنامه جزئیات مورد در بیشتری آگاهی نظام آموزش و پرورش اندرکاراندست باید راستا این

 به مداوم طوردهند و معلمان و مدیران نیز به قرار معلمان و مدیران اختیار در محورمدرسه درسی

ر د افزایش مشارکت معلمـان دربارهگیری تصمیم .اهتمام ورزند خود دانش سطح ارتقای و تقویت

دیران ادامه تحصیل م، تـدارک تمهیـداتی ماننـد محورمدرسههای علمی مرتبط با برنامه درسی فعالیت

در خصوص باال بردن  سازی، تجهیز و توانمندسـازی معلمـان و اتخاذ سیاست معینآماده و معلمان،

انند تواز جمله تدابیری هستند که می محورمدرسهمعلمان و مدیران در خصوص برنامه درسی  آگاهی

 را به حداقل برسانند. اهیآگهای مربوط به حیطه چالش

ران محور در مدیریزی درسی مدرسهبررسی سوال دوم نشان داد که نبود توانمندی تخصصی برنامه  

ر در نظام آموزش و محوهای اساسی در تحقق اجرای برنامه درسی مدرسهو دبیران یکی از چالش

 دبیران در تالیف کتب درسیعدم توانایی الزم مدیران و اساس نتایج حاصل شده، پرورش است. بر

 های مرتبط بامطلوب مدیران و دبیران در همایش عدم مشارکتو ریزی درسی متناسب با برنامه

های مربوط به حیطه توانمندی تخصصی مدیران و معلمان از چالشمحور ریزی درسی مدرسهبرنامه
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 ی از نتایج پژوهشهایقسمت اند. این یافته باعنوان یافته پژوهش به دست آمدهباشند که بهمی

وان تباشد. در تبیین این یافته می( همسو می1386) الدینی میمند(؛ زین1390) نژاد و همکارانسبحانی

ریزی درسی برای اجرای رنامههای تخصصی بیبیان داشت که از آنجایی که برخورداری از توانمند

اما در شرایط حاضر معلمان و مدیران به از الزامات اساسی است محور ریزی درسی مدرسهبرنامه

های تخصصی دالیلی از جمله ساختار متمرکز نظام اموزش و پرورش، عدم توجه به برگزاری دوره

محور در نظام آموزشی مدرسه سازی مدیران و معلمان، اولویت نداشتن برنامه درسیجهت توانمند

های مورد نیاز برای اجرای در عمل از مهارت ..های آموزشی و.ها و دستورالعملنامهو ضعف در آیین

 وزشی به اجرای برنامه درسیمحور برخوردار نیستند و در صورت تمایل نظام آممدرسهبرنامه درسی 

ران بویژه مدیران و دبیاندرکاران آموزش و پرورش ، بایستی بازنگری درباره نقش دستمحورمدرسه

ی درسی ریزبرنامهساختار ها و وظایف جدید متناسب با ها برای تصدی مسئولیتسازی آنو توانمند

 صورت گیرد.محور مدرسه

اساس نتایج حاصل شده، گویه بررسی نتایج بدست آمده درخصوص سوال سوم نشان داد که بر  

 دار شدن عدالتخدشهو  ریزی در مدیران و دبیرانعدم تمایل به روش ترک اجرای سنتی نظام برنامه

یران و ها توسط مدترین گویهبه عنوان چالشی تولید برنامه درسی توسط معلمان آموزشی در نتیجه

؛ (1394فر )از نتایج پژوهش، پیری و بهروزی یهایاند. این یافته با قسمتدبیران شناخته شده

 توان گفتخوان است. در تبیین این یافته می( هم2017) (؛ استارک1390) نژاد و همکارانسبحانی

ریزی درسی سنتی، تقویت باور باطنی مدیران و معلمان به اهمیت گرفتن از نظام برنامهکه فاصله 

-هریزی درسی مدرسبرنامهدر نگرش مثبت پرسنل مدرسه به اجرای محور ریزی درسی مدرسهبرنامه

در حیطه  باور محور ریزی درسی مدرسهبرنامههای اجرای تواند تاثیرگذار باشد و چالشمیمحور 

 باطنی را به حداقل برساند. 

اساس نتایج حاصل شده، گویه بررسی نتایج بدست آمده درخصوص سوال چهارم نشان داد که بر 

-ریزی درسی مدرسهبرنامهنامناسب بودن بودجه و امکانات آموزشی مدارس متوسطه برای اجرای 

گیری در قلمرو مربوط به ارات تصمیمعدم موافقت مدیران مدارس در مورد واگذاری اختیو  محور

ند. این اها توسط مدیران و دبیران شناخته شدهترین گویهعنوان چالشیبه امور بودجه و امور پرسنلی

(؛ 1390) (؛ فتحی واجارگاه1390) نژاد و همکارانیی از نتایج پژوهش، سبحانیهایافته با قسمت

ای هکه برای برطرف کردن چالش یافته باید اذعان کردباشد. در تبیین این ( همسو می2017)استارک 

بایسـتی بـه نقـش امکانـات از قبیـل محـیط مدرسه، منابع در دسترس، موجود در حیطه امکانات، 

فضای فیزیکی مدرسـه توجـه بیشـتری شـود و در ایـن زمینـه نیـز، بـه مدارس اختیارات بیشتری 

 رددمحسوب گ نظام آموزشیهای توسعه یکی از مهمترین بخشکه  داده شود و نیز فضاهای آموزشی

آنجـا کـه وجـود امکانات متنوع و مناسبی، برای اجرای  مورد توجه بیشتری قرار گیرند. لذا از
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بازسازی امکانات مدارس مورد توجه  بایـدباشد، از ضروریات مـیمحور ریزی درسی مدرسهبرنامه

ی درسی ریزبرنامههـای مدرسه در اجرای ه نقـش امکانـات و ظرفیـتقرار بگیرد. بنابراین با توجه ب

توانند ایـن امکانـات را شناسایی کرده و در رفع نواقص و از آنجا که مدارس بهتر میمحور مدرسه

سه از رهای مد، توجـه به امکانات و ظرفیتمحورریزی درسی مدرسهبرنامهآن بکوشند، بنابراین در 

 ت.رخوردار اساهمیت بیشتری ب

پنجم نشان داد که از دیدگاه مدیران و دبیران، نهادینه  بررسی نتایج بدست آمده درخصوص سوال 

های تحقق اجرای برنامه درسی مدرسه ، یکی از چالشمحورریزی درسی مدرسهبرنامهنشدن فرهنگ 

عدم نهادینه شدن فرهنگ اجرای اساس نتایج حاصل شده، گویه . بردر نظام آموزش و پرورش است

فراهم نبودن بستر و زمینه الزم برای تحقق و  در آموزش و پرورشمحور ریزی درسی مدرسهبرنامه

دبیران شناخته ترین گویه مدیران و به عنوان چالشی اجرای برنامه درسی مدرسه محور در مدارس

(؛ نوروزاده و 1390) ژاد و همکاراننسبحانی ی از نتایج پژوهشهایمتاین یافته با قساند. شده

ازی ستوان گفت فرهنگباشد. در تبیین این یافته می( همسو می2017) (، استارک1386) همکاران

گیرندگان نظام عنوان یک اصل مورد توجه تصمیممحور باید بهخصوص برنامه درسی مدرسهدر

محور بطور اساسی درسی مدرسهآموزشی در سطح کالن و خرد باشد چرا که اجرایی کردن برنامه 

ه ب سازی دقیق و اصولی دارد و تالش برای تحقق این امر، شایسته توجه بیشتر است.نیازمند فرهنگ

سط محور در مدارس تونحوی که بایستی بستر و زمینه الزم برای تحقق اجرای برنامه درسی مدرسه

بـه  پاسـخی منطقـیعنوان به تمرکززدایـی،گیرندگان نظام آموزشی فراهم گردد. به هر حال، تصمیم

ی افــراد را هتمرکززدایــی مـشارکت همــه جانبهــای امــروز اسـت، زیــرا وضـعیت و چـالش

ی بدین ترتیب، تمرکززدای کنـدی سرنوشت خود ایجاب مـیریزی دربارهگیری و برنامهدر تصمیم

مورد توجه باید  های آموزشی ت کنـونی در نظامهای مواجه با مـشکالحلعنوان یکی از راهبه

ویژه ب تمرکزو در تمرکززدایی از نظام آموزشی، توجه به انواع عدمباشد مسئووالن آموزش و پرورش 

 گیری مسوالن قرار گیرد.محور تصمیمیک ضرورت  عنوانمحور بهبرنامه درسی مدرسه

محور بایستی ضمن نهادینه ساختن درسی مدرسهتوان بیان داشت که برای اجرای برنامه مجموع میدر

محور در نظام آموزش و پرورش و در سطح مدارس، فرهنگ بهرمندی فرهنگ برنامه درسی مدرسه

-محور نیز در دستور کار تصمیماز خالقیت معلمان و مدیران برای اجرای برنامه درسی مدرسه

 گیرندگان نظام آموزش و پرورش قرار گیرد.
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Introduction  

Research in the field of education in recent decades has shown that decentralized 

education systems perform better than educational systems that are centrally managed 

and organized. One of the reasons for the growing interest in decentralization in education 

lies in the fact that it devolves decision-making and responsibilities downwards to schools 

and facilitates the development and implementation of a school-based curriculum. In line 

with this increasing interest in school-based curricula, the present study aimed to not only 

identify the categories related to the implementation of the school-based curriculum but 

also examine the challenges facing the implementation of school-based curricula. To this 

end, the views of stakeholders (i.e., principals and teachers) involved in the process of 

implementing school-based curricula in high schools in Kermanshah, Iran, were explored. 

This research sought to address the following questions: 

  

1- What are the categories related to the implementation of a school-based curriculum? 

2. To what extent does the principals’ and teachers’ lack of awareness impede the 

implementation of a school-based curriculum? 

3- To what extent does principals’ and teachers’ lack of professional competence hamper 

the implementation of a school-based curriculum? 

4. To what extent do principals’ and teachers’ esoteric beliefs hinder the implementation 

of a school-based curriculum? 

5. To what extent does the lack of financial resources and educational facilities of schools 

affect the implementation of school-based curricula? 

Methods 

This research utilized an exploratory-sequential design with an instrument development 

model. The statistical population included official documents, regulations, instructions, 

and by-laws in the qualitative section and teachers and principals of high schools in 

Kermanshah in the academic year of 1401-1400 in the quantitative section. The sample 

size consisted of 50 principals and 100 teachers who were randomly selected. Qualitative 

content analysis was used as a tool in the qualitative part of the study, and a researcher-

made questionnaire was used to collect the quantitative data. Qualitative data were 

analyzed using thematic networks while quantitative data was analyzed by independent 

t-test and the Friedman test. 



Results 

Findings showed that the absence of institutionalized organizational culture, lack of 

financial resources and required hardware, the absence of an appropriate legal 

mechanism, lack of specialized skills and ability in principals and teachers to implement 

a school-based curriculum, the absence of rules and regulations for the implementation 

of school-based curricula, and lack of knowledge, awareness, and training on the part of 

principals and teachers in the implementation of school-based curricula were among the 

identified challenges facing the implementation of school-based curricula in the education 

system of Iran. Overall, the results showed that the attitudes toward school-based 

curriculum planning were positive, but it is necessary to address the challenges by 

adopting coherent policies and effective strategies. 

 Discussion and Conclusion 

 Decentralization, as one of the solutions to tackle the current problems besetting 

educational systems, should be considered by education policy-makers. In this regard, 

attention should be paid to various types of decentralization, especially the school-based 

curriculum. In order to implement a school-based curriculum, its respective culture 

should be institutionalized in the education system at the school level. To achieve this, 

education system decision-makers have to foster the development of a culture that renders 

it not only possible but also necessary to benefit from the creativity of teachers and 

principals in implementing the school-based curriculum. 

Keywords: school-based curriculum, teachers, principals, educational system, 

decentralization 

 


