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Abstract: This research by doing a feasibility
study in field of theoretical and practical aspects of
School Based Curriculum Development (SBCD)
approach and by using the purposeful selection of
middle schools in three provinces of Tehran,
Isfahan, and Kurdistan attempts to find the
processes, characteristics, weaknesses and strengths
of doing revisions and adaptations in the stages of
developing and implementing the curriculum of
vocational and technical course of study in
participated middle schools in three forms of
adoption, adaption, and revision. 36 middle schools
through 18 teams and 6 teams in each of the three
mentioned distinct forms of SBCD spectrum in the
three provinces followed the developing activities
and then implementing the desired vocational and
technical studies curriculum in the school years of
1390-91 and 1391-92. Each team consisted of 5 to
7 persons including the related school teachers of
vocational and technical study and other related
practitioners of two participated schools in each
team. The research method in the three stages of
research follows three natures of descriptive,
developmental and evaluative. Doing observation
in schools and filling the reports by schoolcoordinators are the critical research tools for data
gathering from participated teams. Of the most
important findings, research concludes that
applying supplementary materials, enrichment
resources,
applying
information
and
communication technologies and educational media
differ regard the freedom, devolution and
increasing the power of teams for curriculum
adaption and revision in participated middle
schools and schools in revision and then in
adaption treatment do better in this regard.
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1نادر سلسبیلی
 هدف پژوهش حاضر آن است تا با امکانسنج ی زمیجنههاي:چکيده
نظري و ت ربی برنامهریزي درسی مبتجی بنر مدرسنه در موندود اي
مشخص از مدارس مجتخب در طیفی مشخص از نظر تمركززداینی و
 در سه كاربجدي،حركت به سمت برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه
 فرایجد تعدیل و تغییر،» «سازگارسازي» و «بازنگري،»متمایز «پذیرش
 با توجه،در برنامه درسی و آموزش درس حرفه و فن دور راهجمایی
 در م موع. مورد بررسی قرار گیرد،به ساختار موجود نظام آموزشی
 تیم دست اندركار برنامهریزي درسی مبتجی بر21  مدرسه در قالب63
 در طننول سننال، ا ننفاان و كردسننتان، اسننتان تاننران6مدرسننه در
 تدوین و سپس در سنال، فعالیتهاي طراحی،2621-2622توصیلی
 اجراي برنامهریزي حرفه و فن سال دوم راهجمنایی2622-2629 بعد
 پژوهش از نوع تداومی بود.را در كاربجديهاي سهگانه دنبال كرد اند
و از رویکردهاي كیفی و كمّی پژوهشی در مراحل مختلف و پاسخ به
 در مرحلۀ اول مناهیتی تو نیفی و تولیلنی.سؤاالت بار برد است
 در مرحلۀ دوم با تشنکیل تیمهناي برنامنهرینزي درسنی.داشته است
 در. ماهیتی توسعهاي داشته است،مبتجی بر مدرسه در مدارس مجتخب
، مرحلۀ سوم یعجنی اجنراي برنامنه درسنی در مندارس شنركتكججد
 قابلتوجنه اسنت كنه بنا توجنه بنه.ماهیتی ارزشیابانه داشنته اسنت
 فعالیتهناي،مودودیتهاي پیش آمد براي پژوهش در مرحلۀ سوم
 آن اسنت كنه، از مامترین یافتههاي پژوهش.میدانی كامل اجرا نشد
 كناربرد،حداقل از جانت كناربرد مجنابآ آموزشنی و كمکآموزشنی
 بین كاربجديهاي سهگانه، رسانهها و نرمافزارهاي آموزشی،فجاوريها
در رویکرد مورد نظر تفاوت معجیداري بوجود میآید و مندارس در
-كاربجدي بازنگري و سپس سازگارسازي تا حدودي قويتر عمل می
.كججد
 سازگارسازي برنامه، برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه:كليدواژهها
. درس حرفه و فن دور راهجمایی، تمركززدایی، بازنگري،درسی
 هیأت علمی پژوهشگا مطالعات آموزش و پرورش.2
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مقدمه و بيان مسئله
برداشت حاكم و مسلط از «برنامه درسی» در طول قرن بیستم و در بخش قابلتوجای از
نظامهاي آموزشی ،كم و بیش بهعجوان چارچوبی استاندارد ،مصوّب شد و حتی مقدس،
موافظهكارانه و سجتی ،چیزي كه آزمون میشود ،قابل حسابرسی و پاسخگویی است و قابل تجوع
و گوناگونی نیست ،بود است .لذا ،در

ورت برخورد حركتهاي توول جویانه و

تمركززدایانه با كوچکترین موانآ و ضعفها ،مقامات رسمی نظامهاي مختلف ،همانطور كه
كانلی 2و دیگران ( )9111مطرح میكججد ،پاسخ آنها استاندارد كردن ،حسابرسی و پاسخگو بودن
و ضد نفوذ معلم بودن است .از نظر آنها این نوع برداشت از برنامه درسی ،حتی تا امروز توسط
فرامین حکومتی بر تضمین شدن و پابرجا بودنش ادامه داد است .نمونه آن در امریکا ،فرمان
«هیچ كودكی نباید عقب بماند »9است كه در سالهاي اخیر ادر شد و استاندارد كردن برنامه -
درسی ،كجترل مركزي و آزمونهاي هماهجگ را تقویت كرد (كومر  ،9112نقل شد در كانلی و
دیگران.)9111 :691 ،
تمركزگرایی در برنامهریزي درسی به مقدار زیادي ریشه در بستر سیاسی  -تاریخی و
اجتماعی  -اقتصادي ملت  -دولتها و نظامهاي آموزشی آنها دارد .در نظامهاي تمركزگرا ،یک
تمایل عمومی به سمت كجترل متمركز كلیه مراحل طراحی و تولید برنامههاي درسی ،از تبیین
اهداف مدرسه و تدوین برنامه درسی تا اجراي برنامه درسی و ارزشیابی از نتایج برنامه و
آموختههاي دانشآموزان وجود دارد .پیام برنامه درسی متمركز آن است كه تایه و توسعه برنامه
درسی وظیفه معلمان نیست (گویا و ایزدي )2619 ،بلکه این مراكز و دفاتر برنامهریزي درسی
دولتی هستجد كه كلیه مراحل طراحی و تدوین و ابالغ برنامه را باید در دست داشته باشجد و كار
مربیان و معلمان تجاا اجراي برنامههاي درسی ت ویزشد است كه تا حدود زیادي هم ضد نفوذ
و اقتدار معلماند (سلسبیلی و دیگران ،الف  .)2619در نتی ه در چجین نظامهایی ،معلمان
غیرحرفهايتر و متکی به تدریس موتواي كتاب درسی یکسان میشوند .ا والً برنامههاي درسی
متمركز ،وابستگی شدید به كتاب درسی و موتواي درسی ابالغشد را با خود به همرا دارند و
نوعی استاندارد كردن غیرسالم را پرورش میدهجد ،اهمیت دانش معلم را از بین میبرند و روابط

1. Connelly, M. F.
2. No Child Left Behind
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قدرت پوسید را تقویت میكججد (كوهن .)2225 ،2یک نکته بسیار مام كه هاولز )9116( 9نیز
مطرح میكجد آن است كه داشتن مسئولیت تدوین و اجراي برنامه درسی براي هویت تخصصی
معلمان و ارتقاء شأن اجتماعی و تربیتی آنها ،قطعی و ضروري است .البته در این میان،
مسئولیت تخصصی و حرفهاي معلمان براي تدوین و تولید برنامه درسی میتواند توسط نیروها
و فشارهاي سیاسی كه بخصوص در كشورهاي با درجه تمركزگرایی باال و متکی به برنامههاي
ت ویزي بیشتر موسوس است ،مورد تادید قرار گیرد .چجین فشارهاي سیاسی ،هویت تخصصی
معلمان و ابداعات ارزشمجد آنها در حوز برنامه درسی را مودود كرد و به تکجسینهاي
آموزشی با هویتی استواله یافته و در حد انتقال معلومات كتابی به دانشآموزان ،تبدیل میكجد.
درحالیكه آنطور كه كانلی و دیگران ( )9111مطرح میكججد ،امروز معلمان نیاز دارند تا دید
شوند و تأثیرگذار باشجد .در نظامهاي آموزشی مختلف ،در اثر تسلط نگرش تمركزگرایانه ،تولید
برنامههاي درسی عمدتاً شکل ت ویزي ،6با تأكید بر انتقال موتواي تخصصی به خود میگیرد كه
در مواردي حتی با دنبال كردن فرایجد علمی و فجی هم تدوینشد است .در چجین شرایطی تا
حدود زیادي ،آزمونها و امتوانات جاتدهجد آموزش هستجد و اشراف و تسلط بر مطالب
درسی ،یکی از مامترین هدفهاي یادگیري است و تواناییهاي مفاومی و رو به رشد
دانشآموزان اهمیت كمتري پیدا میكجد (بروكس .)2222 ،2دستیابی به حداقل الحیت بهعجوان
نتی هاي مطلوب تلقی میشود (گویا و ایزدي )2619 ،و معموالً فارست بلجدباالیی از اهداف
رفتاري كه دانشآموزان باید به آن برسجد و معیارهاي موفقیت نیز بر اساس آنها تعیین میشود،
وجود دارند.
از اوایل دهه  2211متخصصان برنامه درسی گرایش پیدا كردند تا مدارس و معلمان را
بهعجوان مشاركتكججدگان در فرآیجد برنامهریزي درسی بپذیرند (اسکیلبک ،2212 ،5وسابار،3
 )2211و بیشترین موج تمركززدایی طی دهههاي  2211و  ،2221در استرالیا ،كانادا ،زالندنو،
اسپانیا ،سوئد ،بریتانیا و آمریکا وجود داشته است (گویا و ایزدي .)2619 ،این گرایش ،بهمرور
1. Cohen, R. M.
2. Howells, H.
3. Prescriptive
4. Brooks Martin G.
5. Skilbeck, M.
6. Sabar, Naama

49

فصلجامه مطالعات برنامه درسی ،شمار  ، 66سال نام ،تابستان 2626

كشورهایی چون هجگ كجگ و تایوان در مجطقه خاور دور و سپس كشورهاي دیگر جاان چون
چین را فراگرفت .فرض اول تمركززدایی آن است كه با تمركززدایی و قدرت یافتن عجا ر
ا لی فرایجد یاددهی  -یادگیري یعجی معلم ،مدیر و دانشآموز و نزدیکتر شدن مركز
تصمیمگیري و مسئولیتپذیري به كالس درس و دانشآموز ،تعلیم و تربیت بابود مییابد و
نیازهاي دانشآموزان و جامعه مولی باتر پاسخ داد میشوند و از خالقیت و نیروي مردمی در
سطح مدرسه باتر استفاد میشود .فرض دیگر آن است كه با تغییر در روشهاي برنامهریزي،
سازماندهی و عرضه خدمات آموزشی ،ناكارآمديهاي برنامهها و مقررات یکسان دست و پاگیر
تا حدود زیادي برطرف شد و تشریک مساعی معلمان و كادر آموزشی در برنامه درسی تقویت
میشود و شرایط باتري براي ارتقاء تخصصی معلمان و پا گرفتن جامعه مردمساالر به وجود
میآید .درنتی ه دریافت گسترد اي از ضعفهاي درونی برنامههاي درسی و نظام برنامهریزي
درسی متمركز در دهه  2211و  2211به ظاور یک حركت مخالف كه بهعجوان «برنامهریزي
درسی مبتجی بر مدرسه» 2شجاخته میشد ان امید .ازاینرو ،از طریق نظریهپردازيها ،ان ام
مطالعات و پروژ هاي پژوهشی و آزمایشی متعدد در این زمیجه و در نظامهاي آموزشی مختلف با
درجات متفاوتی از نظر تمركز نظام برنامه درسی ،در قالب حركتی به سمت داشتن اختیار و
قدرت انتخاب افزونتر مدرسه كار پیش رفت و بهعجوان نقطه اوج حركت تمركززدایی و حد
اعالي آن ،بازنگري برنامه درسی موجود و خلق برنامه درسی متجاسب با شرایط و اقتضائات
مدرسه ،در نظر گرفته شد .پس برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه نتی ه مردمساالري،
مشاركتپذیري ،تأثیر تووالت جاانی ،دگرگونیهاي آموزش و پرورش امروزي و خواست
جوامآ و مردم است .از طریق برنامه درسی مدرسه موور ،برنامه درسی انعطافپذیرتر میشود،
مدرسه براي معلمان جذابتر میشود ،معلمان رشد تخصصی بیشتري پیدا میكججد و پایگا
اجتماعی – اقتصادي و تخصصی باالتري به دست میآورند .ازنظر بزیجا ،2222( 9نقلشد در
بولستد )9112 :2 ،6برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه چجین تو یف میشودSBCD« :
فرآیجدي است كه در آن همه یا بعضی از اعضاي یک جامعه مدرسهاي ] دستاندركاران آموزش
در مدرسه[ یک ججبه یا ججبههایی از برنامه درسی را كه در مدرسه بازنمایی میشود ،طراحی،
)1. School Based Curriculum Development(SBCD
2. Bezzina, M.
3. Bolsted, R.
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اجرا و یا ارزشیابی میكججد .این فرایجد ممکن است متضمن سازگارسازي 2برنامه درسی موجود
باشد ،یا ممکن است متضمن پذیرش 9بدون تغییر آن یا به عکس بازنگري 6و یا خلق یک برنامه
درسی تاز باشد» .قابلتوجه است كه برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه ،م موعه فعالیتهایی
است كه با كوشش و مشاركت فردي معمول معلمان یا مدیرانی كه خارج از مودود هاي یک
چارچوب پذیرفتهشد فعالیت میكججد ،نباید اشتبا گرفته شود .كوششی نظاممجد و همیارانه
است و درعینحال مخالف برنامه درسی تومیلشد یا ت ویزشد از باال به پایین كه
مودودكججد انعطاف و اقتدار مدرسه در ارتباط با برنامه درسی و آموزشهاست (مارش و
دیگران .)2221،یک نکته بسیار مام كه فوالن 2و مایلز ( )2222مطرح میكججد ،آن است كه
ابداعات و نوآوريهاي مدرسهاي كه

رفاً روي تغییرات ساختاري و سازماندهی متمركز

میشوند ،بهتجاایی ،راهبرد بسیار مودودي را براي تغییر موفقیتآمیز و رفتن به سمت
برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه تشکیل میدهجد (به نقل از دالر .)2225 ،5همانطور كه
برادي )2229( 3اظاار میكجد «مبتجی بر مدرسه» بودن به معجاي «مودود بودن به مدرسه» نیست.
در برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه تعامل و هماهجگی با مقامات باالتر تصمیمگیر آموزش و
پرورش وجود دارد ،مجتاا رابطه به ورت تسلطی نیست ،بلکه ،كموبیش مقداري از قدرت
انتخاب مجابآ ،طراحی آموزشی ،ا الح برنامه و تصمیمگیري نسبت به برنامه درسی ،به سطوح
پایینتر و ازجمله مدرسه تفویض شد است .بیش از آن ،برادي ( )2229مطرح میكجد كه
برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه نیاز بدان دارد تا بهعجوان پیوستار و تداومی 1از ت ارب و
تمریجات در نظر گرفته شود ،كه البته بستگی بدان دارد كه چه كسی درگیر شد باشد -افراد و
كادر مدرسه ،گرو ها ،یا كل مدرسه -و اینكه آیا این افراد برنامه درسی را «انتخاب میكججد» یا
«تعدیل میكججد» یا «خلق میكججد» .در حد باالي نظام برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه ،كه
مدرسه از قدرت بازنگري و انعطاف قابلتوجای برخوردار است ،نظامی است كه در آن ،مدرسه

1. Adaptation
2. Adoption
3. Revision
4. Fullan
5. Dellar, G.B
6. Brady, L.
9. Continuum
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دربار اینكه برنامه درسی چه باید باشد؟ چگونه باید اجرا شود؟ و چگونه باید ارزشیابی شود؟
تصمیم میگیرد (مارمومدي .)2612 ،معلمان در كل فرایجد طراحی و تدوین برنامه درسی و
تصمیمگیري چگونگی تدریس مشاركت دارند و آنها را باید بهعجوان مشاركتكججدگان ا لی
فرآیجد برنامهریزي درسی قلمداد نمود (اسکیلبک 2212 ،و سابار .)2222 ،در نظامهاي
پیشرفتهتر آموزشی با درجه تمركز بیشتر در سطح ملی (چون ژاپن ،فرانسه ،آلمان) ،برنامهریزي
درسی مبتجی بر مدرسه بهعجوان یک نظام مکمل براي برنامه درسی ملی در نظر گرفته میشود.
برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه قابل دیکته كردن و تومیل كردن نیست و نباید آن را یک
قانون تاز جات بهكارگیري در مدارس ،بدان علت كه دولت مركزي دستورش را داد و یا
اندیشمجدان و اهل علم م ذوب پایههاي نظري آن شد اند تلقی كرد (كجدي .)2229 ،بلکه ،این
سطح از تمركززدایی در طراحی و تدوین برنامه درسی فرایجدي پیچید و تخصصی است كه
عالو بر آماد بودن اعضاي تیم برنامهریزي درسی ،مدرسه نیز باید آمادگی آن را داشته باشد.
آمادگی مدرسه براي پذیرش برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه باید هم در فلسفه تربیتی مدرسه
و هم در ساختار سازمانی آن و هم در مجابآ و امکانات آن نمود پیدا كجد و ساختار سازمانی
مردمساالرانه در مدرسه حاكم شود .مدرسه با نظامی افقی و نه نظامی عمودي و از باال به پایین
عمل كجد و توزیآ عادالنه زمان ،مکان كار ،مجابآ مالی ،دسترسی آسان به متخصصان و یک نظام
ارزیابی و بازخورد درونی در مدارس ای اد شد باشد (سابار )2222 ،و از تغییر و جاب ایی كادر
مدرسه جلوگیري شود (كجدي.)2229 ،
در نگاهی به نظام طراحی ،تدوین و اجراي برنامه درسی دور آموزش عمومی و متوسطه
ایران ،دید میشود كه با چالشها و آسیبهاي زیادي ،چه ازنظر برداشت از مفاوم برنامه درسی
و چه از نظر فرایجد طراحی و تدوین برنامه درسی ،روبرو است .از مامترین چالشها و
آسیبهاي این نظام ،متمركز بودن نظام طراحی و تدوین برنامه درسی و عدم انعطاف در
برنامههاي درسی است (سلسبیلی ،ب  2619و مکتبی و حجیفی .)2612 ،برنامههاي درسی بسیار
متکی به كتاب درسی و موتوا موور ،كمتوجه به تفاوتهاي فردي و شجاختی دانشآموزان،
كمتوجه به تفاوتهاي اقلیمی ،فرهجگی ،اجتماعی ،مجطقهاي و مویط آموزشی ،كمتوجه به
تووالت علمی ،آموزشی ،فرهجگی در تراز جاانی ،كمتوجه به رویکردهاي نوین حوز برنامه
درسی و انتظارات تاز از برنامههاي درسی و كمتوجه به تووالت در دانش آموزش و پرورش؛
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اما گذار نظام برنامهریزي درسی ایران به سمت تمركززدایی در طراحی و تدوین برنامههاي
درسی و با تأكید بر برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه ،بهواقآ نوعی فلسفه عمل در سطح
مفاومی و ادراكی است و روند تغییر به سمت تمركززدایی در نگاهی نوین ،توولی تدری ی
است و نه خطی و یک فرایجد است نه یک اتفاق (سلسبیلی .)2613 ،لذا ،به پژوهشهاي متعدد
در آسیبشجاسی نظام متمركز موجود ،ان ام پژوهشهاي تشخیصی ،امکانسج ی و پژوهشهاي
از نوع توسعهاي و ت ربی در رویکردي نوین نیاز است و آشکار است كه ا الحات از نوع
آزادسازي ،تمركززدایی و ای اد انعطاف نمیتواند نامودود باشد و با موانآ و مودودیتهایی
روبروست كه از مامترین آنها به ادراكات معلمان و مدارس ،سطح تخصصی و توانایی آنها در
استفاد از پژوهش و برنامهریزي ،برمیگردد.
تبيين مسئله :در این پژوهش كوشش بر آن بود است تا با امکانسج ی زمیجههاي ت ربی
برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه در مودود اي مشخص از مدارس مجتخب در چجد استان كه
عالقهمجد و داوطلب براي ان ام پژوهش در حوز برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه هستجد و
در طیفی مشخص از روشهاي تمركززدایی و حركت به سمت برنامهریزي درسی مبتجی بر
مدرسه ،از حالت تقریباً وفادار به برنامه درسی موجود ولی با حق انتخاب مجابآ آموزشی ججبی و
كمکی تا سازگار سازي برنامه درسی و استفاد از مجابآ درسی دیگر و در سطوی باالتر ازنظر
تمركززدایی ،در شکل بازنگري در برنامه درسی موجود ،به پژوهش پردازد .قابلاجرا بودن
روشهایی متمایز در قالب رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه را با توجه به ساختار
موجود نظام آموزشی و شرایط و وضعیت علمی و تخصصی معلمان ،موردبررسی قرار دهد و از
این طریق شرایط اجرا و توقق آن را مشخص نماید .در این پژوهش و با توجه به سه سؤال
ویژ پژوهش ،كوشش میشود تا فرایجد طراحی و تدوین و اجراي برنامه درسی حرفه و فن
دور راهجمایی را كه گستر باتري براي انتخاب و تدوین موتوا و فعالیتهاي یاددهی -
یادگیري توسط معلمان دارد و تفاوتهاي اقلیمی ،اجتماعی  -اقتصادي و فرهجگی و نیازهاي
مجاطق مختلف و دانشآموزان در آن بیشتر مطرح است و امکان انعطاف در برنامه درسی نیز تا
حدودي بیشتر فراهم است ،به سه روش متمایز و در طیفی عودي از جات تمركززدایی ،مورد
پژوهش و امکانسج ی قرار گیرد و نتایج آن به نظام آموزشی و برنامهریزي درسی كشور ارائه
گردد .بجابراین ،مسئله اساسی پژوهش حاضر امکانسج ی كاربرد رویکرد برنامهریزي درسی
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مبتجی بر مدرسه به سه روش متمایز در طیف تمركززدایی برنامهریزي درسی ،در درس حرفه و
فن دورۀ راهجمایی و در جامعه موردنظر پژوهش در سه استان مختلف ،بود است .مسئله
پژوهش در سه سؤال ویژ زیر خال ه میشود:
 -2چارچوب نظري و ویژگیهاي رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه با توجه به
نظریات ارائه شد و ت ربیات نظامهاي آموزشی در طیفی از پذیرش تا بازنگري برنامه درسی
موجود حرفه و فن دور راهجمایی چیست؟
 - 9طراحی و تدوین برنامه درسی حرفه و فن دور راهجمایی بر اساس رویکرد برنامهریزي
درسی مبتجی بر مدرسه در سه روش متمایز الف -پذیرش ،ب -سازگارسازي ،ج -بازنگري در
مدارس مجتخب چه ویژگیها ،شرایط و اقتضائاتی دارد و چگونه روند مربوط را طی میكجد؟
 -6اجراي برنامه درسی تدوینشد حرفه و فن دور راهجمایی بر اساس رویکرد برنامهریزي
درسی مبتجی بر مدرسه در سه روش متمایز الف) پذیرش ،ب) سازگار سازي و ج) بازنگري چه
ویژگیهایی دارد و چه روندي را طی میكجد؟
روش پژوهش
این پژوهش یک وارسی نظامدار از نوع امکانسج ی 2در مورد سه روش متمایز در رویکرد
برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه در درس حرفه و فن دور راهجمایی است كه به ورت
تداومی به اجرا درآمد و از رویکردهاي كیفی و كمّی پژوهشی در مراحل مختلف بار برد
است .پژوهش را می توان در سه بخش در نظر گرفت .در بخش اول و در پاسخ به سؤال اول
پژوهش ،به بررسی مبانی نظري و پیشیجه حوز برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه میپردازد و
از روش تو یفی و تولیلی استفاد میكجد (سرمد و همکاران .)2612 ،در بخش دوم و در پاسخ
به سؤال دوم پژوهش ،با تشکیل تیمهاي برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه در مدارس مجتخب،
پژوهش ماهیتی توسعهاي در زمیجه طراحی و تدوین برنامه درسی داشته است (كاربست
یافتههاي پژوهشی در ا الحات آموزشی .)2611 ،در بخش سوم و مرحله اجراي برنامه درسی
در مدارس ،داراي ماهیتی ارزشیابانه بود و از نوع پژوهش ارزشیابی و سج ش موقعیتی است
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(شورت 2222 ،ترجمه مارمومدي و همکاران .)2611 ،در این مرحله ،قضاوت در مورد اجراي
روشهاي سهگانه در رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه ان ام پذیرفته است.
جامعه و نمونه :جامعه این پژوهش مدارس راهجمایی در مجاطق شاري كل كشور بود است كه
از میان استانهاي مختلف كشور  6استان بر اساس متغیرهاي حساس به برنامهریزي درسی مبتجی
بر مدرسه چون مشاركت اجتماعی ،شرایط اقلیمی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهجگی و اقتصادي
به ورت هدفمجد انتخاب میشوند .استان تاران ،یک استان از مجاطق غربی كشور «استان
كردستان» و یک استان از مجاطق مركزي و شرقی كشور «استان ا فاان» .در هر استان29 ،
مدرسه راهجمایی توصیلی براي ان ام  6روش كاربجدي موردنظر پژوهش ،شامل  9مدرسه
راهجمایی پسرانه و  9مدرسه راهجمایی دخترانه در هریک از روشهاي كاربجدي سهگانه برنامه
ریزي درسی مبتجی بر مدرسه ،هر  9مدرسه شركتكججد بهعجوان یک تیم و جمعاً در قالب 3
تیم ،از میان مدارس راهجمایی پسرانه و دخترانه داوطلب براي ان ام پژوهش به ورت هدفمجد،
انتخاب شدند .انتخاب مدارس ،با هماهجگی و شجاخت م موعهي كارشجاسی دور راهجمایی و
سرگرو هاي حرفه و فن در استان از مدیریت مدارس و دبیران همکار و عالقهمجد به زمیجه
پژوهش بود است .هر تیم كه متشکل از  5تا  3نفر  9 -تا  6دبیر حرفه و فن 9 ،مدیر یا معاون
و یک دبیر هماهجگكججد كه بهنوعی نمایجد و گزارشكججد به م ري پژوهش است  -در این
پژوهش شركت مؤثر داشتهاند .درم موع 63 ،مدرسه در قالب  21تیم دستاندركار برنامهریزي
درسی مبتجی بر مدرسه در مجاطق شاري  6استان ا فاان ،تاران و كردستان «شارهاي ا فاان و
ن فآباد ،تاران و سججدج» ،در طول سال توصیلی و زمان اجراي پژوهش ،فعالیتهاي طراحی،
تدوین را در سال 2621-2622و سپس اجراي برنامه درسی حرفه و فن سال دوم راهجمایی را
در كاربجديهاي سهگانه در سال  ،2622-2629دنبال كرد اند .البته ،با توجه به مودودیتهاي
مالی شدید پیشآمد براي پژوهش در سال دوم «مرحلۀ سوم» و خاتمه یافتن پیش از موقآ
فعالیتهاي میدانی ،تعداد مشاهد هايِ فرایجدِ آموزش مودود شد و بخصوص با توجه به كمتر
بودن دفعات مشاهد ها در استان كردستان «شار سججدج» ،در ح م نمونه آماري پژوهش در این
مرحله تغییراتی به وجود آمد و بررسی آماري مودود به دو استان گردید.
ابزارها و روش كار :در مراحل مختلف این پژوهش ،براي جمآآوري داد هاي موردنیاز و پاسخ
به سؤاالت پژوهش از روشها و ابزارهاي زیر بار برد شد است:
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الف .براي تجظیم و خال هسازي مطالعات ان امشد  ،بررسی پیشیجه نظري و تدوین چارچوب
نظري و الگوي مجاسب برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه و بهنوعی پاسخ به سؤال اول
پژوهش ،از فیشبرداري و برگه خال ه اطالعات استفاد شد است.
ب .براي جمآآوري داد هاي مربوط به مرحله طراحی و تدوین برنامه درسی و بازبیجی و
ارزیابی حدود یک سال فعالیت مستمر تیمها در این زمیجه در مدارس شركتكججد  ،پس از
انتخاب مدارس و تشکیل تیمهاي برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه در استانها و توجیه آنها
نسبت به طرح پژوهش و عرضۀ اطالعات الزم به اعضاي تیمها ،از مجابآ و ابزارهاي گردآوري
داد ها به شرح زیر بار برد شد است:
« -2گزارش فعالیتهاي تیم برنامهریزي درسی» كه معموالً به ورت ماهانه توسط تیمها
تکمیل و ارائهشد است .این ابزار با توجه به عجا ر و مؤلفههاي ا لی مطرح در حوز برنامه
درسی تدوینشد است.
« -9گزارش تغییرات موردنظر تیم برنامهریزي درسی» ،این برگه براي انعکاس تغییرات و
نوآوريهاي تیمها در قالب شش عجصر الف  -تغییر در ساختار برنامه درسی ،اهداف و واحد-
هاي درسی؛ ب -تغییرات موتوایی؛ پ -تغییرات روشی؛ ت -تغییرات در نووۀ ارزشیابی؛ ث-
تغییر در فضاي آموزش؛ ج -تغییر در مجابآ درسی و كمکآموزشی؛ با توجه به ماهیت پژوهش
كه هر یک نیز زیرم موعهاي در گزارش مذكور دارند تجظیم و تکمیلشد و به ورت
م موعی و در انتااي فعالیت برنامهریزي درسی و مرحله طراحی و تدوین ،توسط تیمها
ارائهشد است.
« -6گزارش مودودیتها و موانآ در مرحله طراحی و تدوین» كه در اواخر این مرحله و
در پجج قسمت شامل مودودیتهاي انسانی ،اجتماعی و فرهجگی؛ فیزیکی و مکانی و ت ایزاتی؛
مودودیتهاي اداري و مقامات رسمی؛ ناادها و مؤسّسات مختلف و والدین؛ مامترین نقاط
ضعف ،مامترین نقاط تأكید؛ میزان رضایت از كار و فعالیت تیمی و میزان خودمختاري و اقتدار
تیمی ،توسط هر تیم گزارششد است.
 -2بر اساس داد هاي جمآآوري شد به شرح مجابآ فوق« ،برگه ارزیابی و تولیل موتواي
فعالیتهاي تیمهاي برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه در مرحله طراحی و تدوین برنامه
درسی» و در سه روش موردنظر پژوهش ،تکمیل و تجظیم گردید است .این فرم از  5قسمت
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ا لی تشکیل شد است كه در هر قسمت گویههاي چجدي وجود دارد -2 .مشخصات مربوط
به تشکیل جلسات برنامهریزي و فعالیت تیمی-9 ،ویژگیهاي مورد انتظار و شرایط و اقتضاء
كار هر تیم -6 ،شرایط مواجه شد كه خود  5گویه دارد و از طریق گزارش مودودیتها و
موانآ كه تیمها ارسال كرد اند ،اطالعات آن تکمیل میگردد -2 ،فعالیت تیم در زمیجه طراحی و
تدوین برنامه درسی «تعدیل ،تغییر ،بازنگري ،نوآوري» كه براساس گزارشهاي فعالیت ماهانه
تیمها و گزارش م موعی تغییرات ارسال شد تکمیل میگردد و خود  2گویه یا جزء تشکیل
دهجد دارد -5 ،تولیل و جمآبجدي كه توسط م ري پژوهش با توجه به اطالعات بهدست آمد
تکمیل میگردد و سؤال دوم پژوهش پاسخ داد میشود.
پ -براي جمآآوري داد هاي مربوط به نوو اجراي برنامه درسی حرفه و فن در كالس دوم
مدارس مجتخب و براساس سه روش متمایز موردنظر پژوهش و طرحی كه تیمها در نظر گرفته-
اند ،از فرم «مشاهد فرایجد آموزش» استفاد شد است كه داراي  26گویه با توجه به مبجاي
نظري و هدف این مرحله از پژوهش بود است .الف -موقعیتها و فعالیتهاي یادگیري از
طریق  22گویه ،ب -ج ّو و ارتباطات در كالس ،از طریق  1گویه ،پ -كاربرد مجابآ آموزشی،
كمک آموزشی ،رسانهها و نرمافزارها از طریق  5گویه ،ت -فضا و مکان آموزش ،ابزار و
ت ایزات ،از طریق  1گویه و ث -ارزشیابی ،تکالیف یادگیري و بازخورد به دانشآموزان از
طریق  2گویه .گویههاي تشکیلدهجد موقعیتهاي مختلف مورد مشاهد در مقیاسی رتبهاي و
چجدارزشی است و در قالب مقولههاي« :كامالً و در اكثر اوقات»« ،نسبتاً و در بعضی مواقآ»،
«مودود و بسیار كم» و «به هیچوجه» ،تصویري از فعالیت آموزشی و فرایجد آموزش در كالس
درس و كارگا حرفه و فن بهدست میدهد .مشاهد ها به ورت مجظم از مدارس و كالسها
ان ام میشود و حداقل پجج مشاهد در طول یک سال توصیلی در نظر گرفتهشد است.
با توجه به مودودیتها و مضیقههاي مالی ناشی از عدم پرداخت بهموقآ قسط پژوهش كه
در این مرحله از پژوهش به وجود آمد ،تعداد مشاهد هاي مربوط به فرایجد آموزش به سه بار
كاهش یافت و جامعه و نمونه نیز با توجه به كجار گذاشته شدن نتایج استان كردستان در این
مرحله ،به علت كمتر بودن دفعات مشاهد ها در این استان ،مودود به نتایج دو استان گردید .با
استفاد از داد هاي بهدست آمد از این ابزار ،سؤال سوم پژوهش پاسخ داد شد است.
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م موعه ابزارهاي گردآوري داد ها ،تماماً موقق ساخته بود و بر اساس مبجاي نظري و
پیشیجۀ حوزۀ مورد پژوهش یعجی برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه و ماهیت و اهداف پژوهش،
ساخته شد اند ،لذا ضمن اینكه از روایی برخوردارند براي افزایش روایی موتوایی ،از نظرات
یک متخصص سج ش و ارزشیابی ،ناظر پژوهش و  6نفر از دبیران زبد حرفه و فن دور
راهجمایی و آشجا با زمیجه پژوهش ،در دو نوبت ،استفاد شد است.
در مورد روش تحليل آماری :عالو بر روشهاي آمار تو یفی و ارائه جداول فراوانی ،از
آزمون تولیل واریانس كروسکال والیس ،از نوع آزمونهاي غیرپارامتریک ،در ارتباط با بررسی
تفاوت معجیدار در نتایج مشاهد هاي از مدارس در سه كاربجدي موردنظر مورد پژوهش ،استفاد
شد است .قابل توجه است همانطور كه هومن ( )2612:662مطرح میكجد ،براي مقایسه در
بیش از دو گرو مستقل (در این پژوهش مقایسه سه كاربجدي بازنگري ،سازگار سازي و
پذیرش) وقتیكه داد ها در مقیاسی رتبهاي هستجد از این آزمون استفاد میشود .در عین حال،
در تأیید بکارگیري این آزمون میتوان به مودودیت مشاهد ها كه در این پژوهش پیش آمد (6
بار مشاهد ) ،تعداد مودود مدارس در دو استان ا فاان و تاران و در نتی ه پایین بودن فراوانی
داد ها در ردیفهاي جدول آماري () ،N=24یکسان نبودن واریانسها به علت هدفمجد بودن
نمونهگیري و غیر تصادفی بودن و غیر نرمال بودن جامعه آماري اشار كرد.
يافتهها
در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،چارچوب نظری و ويژگیهای كاربندی موردنظر پژوهش
در رويکرد برنامهريزی درسی مبتنی بر مدرسه به شرح زير میباشد:
الف) پذیرش برنامه درسی موجود :در این روش برنامه درسی و موتواي درس حرفه و فن
دور راهجمایی دقیقاً همان برنامه درسی رسمی و كتاب درسی موجود است .در بعضی از درس-
ها ا الح جزئی در جمالت كتاب و فعالیتهاي یادگیري میتواند

ورت گیرد .به ورت

مودود از میان مجابآ كمک آموزشی و نرمافزارهاي مرتبط با درس حرفه و فن دور راهجمایی،
مطالبی میتواند انتخاب و در تکمیل متن ا لی درسی استفاد شود .تغییر در روش تدریس،
فضا و ت ایزات كالسی و كارگاهی امکانپذیر است.
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ب) سازگار سازي برنامه درسی موجود :در این روش ،برنامه درسی رسمی و موتواي حرفه و
فن دور راهجمایی در بعضی از دروس با نظر تیم دستاندركار برنامهریزي درسی تغییر كرد و
متجاسب با نیاز دانشآموزان سازگار میشود .برنامه درسی سازگار شد درم موع تا حدي وفادار
به برنامه درسی رسمی و سرفصلها و كتاب درسی موجود میباشد و از مجابآ كمکی و موتواها
و نرمافزارهاي تکمیلی در كجار كتاب درسی موجود براي سازگارساختن بعضی از درسها و
تغییر موتواي آنها استفاد میكجد .تغییر در روش تدریس ،فضا و ت ایزات كالسی و امکانات
كارگاهی كامالً امکانپذیر است.
ج) بازنگري برنامه درسی موجود :در این روش تیم دستاندركار از طریق برگزاري جلسات
نیازسج ی ،طراحی و تدوین برنامه درسی به ت دیدنظر در برنامه درسی رسمی حرفه و فن دور
راهجمایی پرداخته و ضمن آنكه در مواردي درسها را سازگار میكجد ،در بعضی دروس به
تدوین موتوا و تجظیم فعالیتهاي یادگیري جدید میپردازد .تیم دستاندركار برنامهریزي درسی
از مجابآ كتابی و نرمافزاري متعددي در ت دیدنظر و طراحی برنامه درسی نوین حرفه و فن دور
راهجمایی استفاد میكجد و از اختیارات گسترد اي براي طراحی و تدوین درسها ،استفاد از
نرمافزارهاي آموزشی و تغییر در روش آموزش ،فضا و ت ایزات كالسی و كارگاهی برخوردار
است.
جدول زیر ویژگیهاي سه روش موردنظر پژوهش در رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر
مدرسه را به تفکیک عجا ر -2 :انتخاب هدف و جاتگیري برنامه درسی -9 ،طراحی موتواي
برنامه درسی و تغییرات آن -6 ،انتخاب روش و فعالیتهاي یادگیري-2 ،مواد آموزشی و
امکانات كمک آموزشی -5 ،نوو ارزشیابی و  -3نوو آموزش معلمان و تغییرات برنامه درسی
در اجرا ،مشخص میكجد.
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جدول شمار ( .)2ویژگیهاي سه روش موردنظر پژوهش در رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه
روش مورد
پذيرش برنامه درسی

كاربندی

سازگار سازی برنامه درسی

بازنگری برنامه درسی

عناصر
 مدرسه و معلم به هدفها وجاتگیري برنامه درسی موجود
درس حرفه و فن دور راهجمایی

انتخاب هدف

كامالً وفادارهستجد.

و جاتگیري

 -هیچگونه تغییري در راهجماي

برنامه درسی

برنامه درسی و كتابهاي درسی
وزارت آموزش و

تولیدشد

پرورش در سطح مدرسه و
كالس داد نمیشود.

طراحی
موتواي برنامه
درسی

و

تغییرات آن

حرفه و فن وفادار هستجد.
 كمی تغییر و تعدیل دربعضی از دروس و موضوعات
با توجه به نیاز دانشآموزان و
جامعه

مولی

تووالت

و

فجاوري و علمی-

جعتی

 كتاب درسی و موتواي آنكامالً در آموزشها مالك ا لی
است.

پذیرفته شد است.

 -هیچگونه تغییر قابل توجای

 -در بعضی از دروس تعدیل و

ورت

سازگار سازي موتوایی با توجه

در موتواي درسها

نمیگیرد - .به ورت كامالً و

به نیاز دانشآموزان و جامعه

مجابآ

مولی و شجاخت از تووالت

كمکآموزشی در جات فام

جعتی در

استفاد

مودود،
و

از

وسعت

دانش

یادگیري دانشآموزان در درس
حرفه و فن در روندي معمول
طبق راهجماي برنامه درسی
ورت میگیرد.
 توول در روشهاي تدریسو فضاي آموزش و كاربرد
روشهاي نوآورانه و ای اد
فر تهاي

یادگیري

امکانپذیر است.
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درسی و كتابهاي موجود

موتواي كتاب درسی موجود

 -روش آموزش و فعالیتهاي

یادگیري

آموزش

ورت میگیرد.

دانشآموزان امکانپذیر است.

و فعالیتهاي

جاتگیري

برنامه

 -ساختار برنامه درسی و

باتر

انتخاب روش

 -مدرسه و معلم به اهداف و

غجیتر

علمی و فجاوري و
سطح ملی و جاانی

ورت

میگیرد.

ساختار برنامه درس حرفه و
فن با توجه به نیازهاي
دانشآموزان ،شجاخت شرایط
اجتماعی موجود ،تووالت
جعتی ،علمی و فجاوري و
تووالت جاانی ،امکانپذیر
است و مدرسه تا حدودي آن
را دنبال میكجد.
 نیازسج ی و بازنگري درموتواي درسی موجود با توجه
به نیاز دانشآموزان و جامعه
مولی و تووالت فجاورانه و
علمی و

جعتی

ورت می-

پذیرد.

 -در بعضی موارد تیم دست-

اندركار در مدرسه ،طراحی
موتواي جدید درسی را با
توجه به تشخیص خود دنبال
میكجد.

 تغییر در روشهاي یاددهی وفضاي

 -تعدیل و تغییر در اهداف و

آموزشی

و

ای اد

فر تهاي یادگیري غجیتر با
توجه به اهداف و موتواي
برنامه درسی امکانپذیر است.
 كادر آموزشی دست اندركاركوشش بیشتري براي تغییرات
روشی و ای اد فعالیتهاي
یادگیري تاز به عمل میآورد.

ال در
مدرسه و معلم كام ًانتخاب روش و فعالیتهاي
یادگیري تاز آزاد هستجد.
 مدرسه و معلم درس حرفهو فن از روشهاي فعال و
طرحهاي نوآورانه در جات
غجیتر

شدن

یادگیري

دانشآموزان استقبال میكججد.
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روش مورد
پذيرش برنامه درسی

كاربندی

بازنگری برنامه درسی

سازگار سازی برنامه درسی

عناصر
 مامترین مجبآ آموزش كتابدرسی است.

مواد آموزشی و
امکانات كمک
آموزشی

 مواد آموزشی و امکاناتكمکی در حد اعالم شد در
كتاب درسی تا حدودي فراهم
میشود - .امکان انتخاب و
معرفی كتاب و مجابآ كمک
آموزشی وجود دارد.

 در كجار كتاب درسی ،ازكتابها و مجابآ كمک آموزشی
استفاد میشود.
 در بعضی دروس كتابها ونرم افزارهاي آموزشی در كجار
كتاب درسی در دسترس دانش-
آموزان قرار میگیرد.

نمر كتبی و عملی

نوو ارزشیابی

ورت

میگیرد.

آموزشی

رسانهاي

و

در

تدریس استفاد میشود.
 معلمان و تیم دستاندركاربرنامه درسی در این روش،
مواد آموزشی و موتواهاي
كمکی را در مواقعی طراحی و
استفاد میكججد.

 نوو ارزشیابی در چارچوبابالغشد رسمی در دو بخش

 -از مجابآ متعدد كمک

 تغییر در نوو ارزشیابی -نوو ارزشیابی در چارچوب

رسمی معمول تا حدودي

رسمی ابالغشد است ،ضمن

ورت میگیرد .به ارزشیابی

ایجکه در مواردي تعدیالتی در

تکویجی و دادن بازخوردهاي

تکویجی

مجاسب در جات فعال شدن

راستاي

ارزشیابی

ورت میگیرد.

دانشآموزان

بیشتر

توجه

میشود.

نوو
معلمان

آموزش
و

تغییرات برنامه
درسی در اجرا

 -آموزش معلمان در حد

 -معلمان در كسب آموزشهاي

آموزش معمول رسمی است.

جدید در حوز هاي موضوعی

 -آموزشهاي قابلتوجای در

مرتبط با درس خود فعالترند.

حوز هاي موضوعی مرتبط با

 -در سطح مدرسه در زمیجه

درس حرفه و فن و فجاوريهاي

عرضه آموزش در حوز روش-

نوین و حوز هاي یادگیري تاز

هاي تدریس و فجاوريهاي

ورت نمیگیرد.

نوین تا حدودي توجه میشود.

معلمان در ارتقا آموزش خودسرمایهگذاري قابل توجای
میكججد.
با زمیجههاي تاز علمی وفجاوري بیشتر آشجا میشوند و
به توول دانش و نگرش آنها
در

سطح

مدرسه

توجه

میشود.

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش :با توجه به آنچه در روششجاسی پژوهش در مورد كار تیمها و
مدارس همکار در مرحلهي طراحی و تدوین برنامه درسی حرفه و فن دور راهجمایی بر اساس
رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه به سه روش متمایز و در سه استان تاران ،ا فاان و
كردستان در طول یک سال توصیلی مطرح گردید ،داد هاي بهدستآمد از طریق گزارشهاي
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ماهانه (ابزار شمار  2پژوهش) و دیگر مجابآ و ابزارهاي بکار برد شد در مورد تیمهاي
تشکیلشد (ابزار شمار  9و  ،)6در قالب برگههاي ارزیابی و تولیل موتواي فعالیتهاي تیم-
هاي برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه (ابزار شمار  2پژوهش) تکمیل شد و تغییرات در نظر
گرفته شد تیمها و مدارس در این مرحله ،به شرح جداول «ویژگیها ،شرایط ،مودودیتها و
روند فعالیت تیمها در مرحله طراحی و تدوین برنامه درسی» ،به تفکیک در سه استان تاران،
ا فاان و كردستان و در طیفی از رویکرد تیمها ،به ترتیب ،از پذیرش برنامه درسی تا سازگار
سازي و سپس تا بازنگري برنامه درسی حرفه و فن سال دوم دور راهجمایی و مشخص و م زا
بودن نتایج تیم مدارس پسرانه و دخترانه ،در م موع براي  21تیم تدوین گردید .این جداول و
نتایج مجعکس شد در آن ،به ورت دقیق و جزئی نمایی از فعالیت تیمها در مرحله طراحی و
تدوین را در طول یک سال فعالیت نشان داد اند .با توجه به تعداد و ح م قابلتوجه جداول
مذكور ،آوردن همه آنها در مقاله امکانپذیر نیست اما مامترین یافتهها در ارتباط با الف –
ویژگیها و شرایط مواجه شد  ،ب  -روند فعالیت برنامهریزي تیم با توجه به عجا ر ا لی
برنامه درسی و ج  -تولیل و جمآبجدي از فعالیت تیمها؛ بدین شرح بود است:
الف -ويژگیها و شرايط مواجه شده
از نظر جلسات تشکيلشده و نظم و انسجام تيمی :یکسوم تیمها در كاربجديها مختلف از
نظم و انس ام تیمی ضعیفی برخوردار بود اند .یکسوم تیمها از نظم و انس ام تا حدودي
قابلقبول در حد كاربجدي موردنظر تیم و یکسوم تیمها نیز از نظم و انس ام و همدلی تیمی
خوبی برخوردار بود اند .درم موع ،تیمهاي تشکیلشد مدارس دخترانه در شار تاران و
ا فاان (ا فاان و ن ف آباد) و تیمهاي مدارس پسرانه در كردستان (سججدج) تا حدودي از
نظم و انس ام باتري برخوردار بود اند و كار را جديتر گرفتهاند .اكثر اعضاي تیمها برداشتی
سطوی و تا حدودي موافظهكارانه از ای اد تغییر یا تعدیل و سازگار سازي برنامه درسی و
مشاركت در كار تیمی دارند؛ علیرغم اینكه اكثر آنها داوطلب بود اند و در چجد نوبت
به ورت حضوري در استان و یا از طریق مکاتبات متعدد الکترونیک اطالعات الزم درزمیجهٔ
طرح و كاربجدي تیم به آنها عرضهشد است بیشتر معلمان و مدیران نسبت به درجه و سطح
اختیارات خود در تصمیمات برنامه درسیشان ،اطمیجان نداشتجد .فقدان توافق و درك و فام
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مشترك در مورد طراحی و تدوین برنامه درسی ،تغییرات آموزش و سج ید عمل كردن گروهی
در میان اعضاي تیمها دید میشود و كمی دیر متوجه شرایط و انتظارات و برنامهاي كه در آن
مشاركت كرد اند میشوند .رويهمرفته ،تیمها ،مدارس و دبیرهایی كه از انگیزش درونی
باالتري براي ای اد توول و نوآوري برخوردار بود اند یا مطالعه ،ت ربه سازند و فکر مجس می
براي تعدیل برنامه درسی حرفه و فن داشتهاند ،از نظم و انس ام تیمی و مشاركت باتري هم
برخوردار بود اند.
محدوديتهای مواجه شده از جهات مختلف :بیشترین مودودیتی كه تیمها در ارتباط با تغییر
و تعدیلها و نوآوريهایی كه براي درس حرفه و فن در نظر گرفتهاند مطرح میكججد ،مودودیت
در امکانات و مواد و ت ایزات موردنیاز درسها و سپس مودودیت فیزیکی و مکانی كارگا
است؛ حدود  11در د تیمها در این سه استان در تدارك امکانات و ت ایزات كارگاهی و لوازم
و مواد مصرفی موردنیاز درسها با توجه به تجوّع قابلتوجه زمیجههاي فجی و حرفهاي با
مودودیت و مورومیت مواجهاند و در مواردي از خانواد ها كمک میگیرند .مودودیت در
فضاي كالس و كارگا  ،نداشتن كارگا مجاسب یا سایت براي كار با رایانه مودودیت بعدي
است كه اكثر تیمها و مدارس شركتكججد  ،بخصوص در شار تاران و شار ا فاان با آن مواجه
هستجد.
مودودیتهاي اداري و سلسله مراتبی ،ناشی از مقامات رسمی و كارشجاسی استان ،نداشتن
ابالغ رسمی براي اجراي طرح بهعجوان طرح كشوري و یا معرف نبودن طرح نزد مسئوالن اداري
در استان ،وجود دیوانساالري و مقررات دست و پاگیر ،عدم همکاري یا مودودیت در تعامل با
مقامات رسمی ،زمانبر بودن ای اد هماهجگی؛ م موعاً مودودیتهایی است كه در حد
قابلتوجای «در  11در د موارد و گزارشها» توسط تیمهاي استان كردستان و تاران مطرحشد
است .عدم همکاري مؤسسات و ناادها ،مودودیت در برقراري ارتباط با آنها بخصوص در
ان ام بازدیدها یا دعوت از كارشجاسان آنها براي حضور در كالس ،مودودیتهاي اداري در
تدارك امکانات بازدید و یا عدم همکاري مسئوالن رسمی براي تدارك وسیله نقلیه از
مودودیتهاي عمد اي است كه دوسوم تیمهاي شركتكججد مطرح كرد اند.
مودود شدن ساعات درس حرفه و فن در سالهاي اخیر ،بالتکلیفی در ارتباط با تغییر
ساختار و دروس دور ها و حذف دور راهجمایی كه قبالً اشار گردید ،كماهمیت در نظر گرفتن
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درس حرفه و فن و فعالیتهاي عملی و كارگاهی و بیاود دانستن تغییر در نظام مدرسهاي
موجود ،مودودیتی است كه حدود  51در د تیمها در سه استان موردنظر پژوهش و بخصوص
در تاران و ا فاان بهعجوان عامل تادیدكججد و مودودكججد نوآوري و توول و ای اد تغییر در
برنامه درسی حرفه و فن مطرح كرد اند .مودودیت زمان سال توصیلی و ابتر ماندن بعضی
فعالیتها ،عدم تخصیص بودجه سرانه مدرسه و مشکل در تدارك مواد و لوازم فعالیتهاي
عملی و كارگاهی ،كاهش بودجه مدارس و وجود بودجه ریاضتی ،در مواردي دو نوبته بودن
مدرسه و گرفتاري مدیر ،اختالل در برنامه روزانه مدرسه به مجاسبتهاي مختلفی كه در طول
سال بر مدرسه تومیل میشود ،كمبود یا فقدان مکانی مجاسب براي دور هم جمآ شدن اعضاي
تیم و در مواردي عدم همکاري میمانه مدیر مدرسه ،از موانآ و مودودیتهایی است كه با
فراوانی كمتر «حدود یکسوم تیمها» در گزارشهاي تیمها مطرحشد .
نقاط قوت و تأكيد ،نقاط ضعف ،ميزان خودمختاری و رضايت از كار تيمی :تأكید بر
متجاسب بودن برنامه درسی و تغییرات در نظر گرفتهشد براي موتواي درس حرفه و فن با
فرهجگ و شرایط مجطقه ،توجه به نیازهاي دانشآموزان ،همهجانبه نگري ،همفکري و دقت در
برنامهریزي ،استفاد از ت ربیات دیگران ،تأكید بر عرضه فعالیتهاي عملی ،حِرف ،مشاغل و
هجرهاي بومی ،كاربردي بودن مطالب و استفاد بایجه از وسایل در دسترس ،نقاط تأكیدي است
كه با فراوانی نسبتاً كم در گزارشها مطرح شد است .پس از حدود یک سال فعالیت مشترك در
مرحله طراحی و تدوین ،بزرگترین نقطهضعفی كه تمام تیمها در شار تاران و دوسوم تیمهاي
تشکیلشد در كردستان (سججدج) و ا فاان مطرح كرد اند ،ناهماهجگی در پیدا كردن زمان
مجاسب و مشترك براي تشکیل جلسه و دورهم جمآ شدن اعضا و در مواردي عدم دسترسی
اعضا به یکدیگر بود است ،علیرغم ایجکه از نقاط تأكیدي كه در كارشان مطرح كرد اند كوشش
براي تشکیل بهموقآ جلسات بود است .تعدادي از تیمهاي تشکیلشد در استان كردستان
(سججدج) حتی در تعیین مکان مجاسب و دائمی براي تشکیل جلسه نیز مشکل داشتهاند .از دیگر
نقاط ضعفی كه در گزارشهاي اكثر تیمها مطرحشد  ،كثرت مشغله مدیران و همکاران تیم و یا
توجیه نبودن و ناهماهجگی مسئوالن بود است .اكثریت قاطآ تیمها (حدود  11در د) معتقدند
از خودمختاري و اقتدار قابلتوجه براي تعدیل و تغییر یا نوآوري در برنامه درسی برخوردار
بود اند؛ اما  95در د از تیمها اظاار داشتهاند كه در عمل به علت مودودیتهاي زیادي كه
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بخصوص از نظر تدارك امکانات و ت ایزات الزم و فضاي مجاسب كارهاي عملی با آن دست به
گریباناند ،از این خودمختاري و اقتدار نمیتوانجد استفاد كججد.
عدم رضایت كامل از كار تیم ،به علت مودودیتهایی كه ذكر آن رفت و سپس با فراوانی
كمتر ،نگرانی نسبت به آیجد طرح و برنامه تغییراتی كه در نظر گرفتهاند ،نگرانی نسبت به
وضعیت نامعلوم دور راهجمایی و درس حرفه و فن ،نگرانی نسبت به وضآ خود و مدرسهاي
كه در آن در سال آیجد فعال هستجد ،مواردي هستجد كه بهعجوان دلیل نارضایی از كار تیم مطرح
شد است .این نگرانیها و عدم رضایتها در تیمهاي مدارس شار تاران و سپس استان
كردستان «شار سججدج» بیشتر مطرح شد است.
ب-روند فعاليت برنامهريزی تيم با توجه به عناصر اصلی برنامه درسی:
از نظر تغيير در ساختار برنامه درسی و تغييرات محتوايی :تیمهاي تشکیلشد در كاربجدي
«بازنگري» كه قاعدتاً بیشترین تغییرات ساختاري را در برنامه درس حرفه و فن اعمال خواهجد
كرد ،تغییرات مطرح شد شان عمدتاً به ورت اضافه كردن یا كاستن از موتواي فصلها با توجه
به نیازها و عالئق دانشآموزان ،نیازهاي جامعه در زمیجه جعتی و حرفهاي ،حرف و مشاغل
پررونق در مجطقه ،كارآفریجی ،كسب ماارتهاي عملی و استفاد از فضاها و موقعیتهاي
یادگیري جدید بود است .دوسوم تیمهاي بازنگري بر توجه به فاوا ،آشجایی با فجاوريهاي نوین
چون نانو در زمیجههاي مختلف ،روباتیک و...تأكید دارند .تیمهاي تشکیلشد در كاربجدي
«سازگار سازي» برنامه درسی ،عمدتاً تغییرات ساختاري مطرحشد شان تغییرات مودود موتوایی
در تعدادي از فصلهاست .گویاتر شدن و بهروز شدن مطالب فصلهاي كتاب و درك باتر
دانشآموز ،ورود مطالب موردنیاز زندگی ،شجاسایی مشاغل و كارآفریجی و ای اد نگرش
سیستمی ،توجه به فجاوريهاي نوین ،توجه به نیازها و شرایط جعتی و حرفهاي مجطقه ،شرایط
بومی و اقلیمی مجطقه ،توجه به

جایآدستی ،كشاورزي و گلكاري و گیاهان دارویی مجطقه،

اضافه شدن مطالبی در زمیجه باداشت و تصفیه آب ،نیازهاي غذایی و باداشتی در این سجین با
توجه به زندگی سالم از تغییرات موتوایی است كه كمی بیش از پج ا در د تیمها مطرح كرد -
اند .در بعضی فصلها ،تعدیل موتوایی با توجه به ججسیت دانشآموز ازجمله در فصل باداشت،
فلز ،ساختمان در یکسوم تیمهاي سازگارسازي مطرح شد است .حدود نیمی از تیمها ،تغییرات
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ساختاري مطرحشد شان بسیار جزئی در حد تصاویر و نمودار و عکس یا توالی درسها و
جاب ایی فصلهاست و تعدیل قابلتوجای را در نظر نگرفتهاند .دو تیم از شش تیم بازنگري «در
ا فاان و كردستان» ،تأكید بر بومیگرایی ،ساخت مویط سالم ،شاد زیستن و ماارتهاي زندگی
داشتهاند.
در ارتباط با تحول روشی ،آنچه از گزارشهاي تیمها و ارزیابی موتواي فعالیت آنها در
حوز برنامه درسی برمیآید نشان میدهد اكثریت قابلتوجه تیمها در كاربجديهاي سهگانه از
روشهاي یاددهی -یادگیري و الگوهاي تدریس متجوّعی بار خواهجد برد و در مواردي روش-
هاي تلفیقی را در تدریس بکار خواهجد گرفت .بیشترین الگوهاي تدریس و بهنوعی تجوع در
حوز روش كه در قریب بهاتفاق گزارشهاي تیمها تکرار شد  ،بهكارگیري چاار روش-2 :
تأكید بر روش مشاهد و بازدید -9 ،تأكید بر فعالیتهاي عملی و كارگاهی و دستورزي-6 ،
تأكید بر روش نمایشی و ایفاي نقش -2 ،تأكید برنمایش فیلم و استفاد از رسانههاي دیداري -
شجیداري است.
تأكید بر ای اد موقعیتهاي مشاهد  ،خوب مشاهد كردن ،بازدید و آشجایی با فعالیت
مؤسسات جعتی ،كارگا ها ،ناادها و مراكز مرتبط با واحدهاي درسی از مامترین موقعیتهاي
یادگیري تا حدودي نوآورانه براي دانشآموزان است كه اكثریت قریب بهاتفاق تیمها در
كاربجديهاي مختلف مطرح كرد اند.
كار با نرمافزارهاي آموزشی چون اتوكد ،كار در سایت كامپیوتر ،طراحی رایانهاي و ساخت
پازل ،كار درزمیجهٔ فجاوريهاي نو ،تولید فایل و رسانه الکترونیک از موقعیتهاي یادگیري تا
حدودي نوآورانهاي است كه ای اد آنها توسط اكثر تیمهاي بازنگري برنامه درسی در استانها
مطرح شد است.
فعالیت عملی كشاورزي در زمیجه تکثیر و كشت گیا  ،فعالیتهاي زراعی و باغی چون
كاشت بذر گیا  ،جاب ایی گلدان و تعویض خاك ،كاشت گیا زیجتی ازجمله موقعیتهاي
یادگیري موردعالقه است كه اكثر تیمهاي با كاربجدي پذیرش و سازگار سازي برنامه درسی
مطرح كرد اند.
تأكید بر موقعیتهاي مبتجی بر كار عملی و كارگاهی دانشآموز در مدرسه در اكثریت
واحدهاي درسی ازجمله درزمیجهٔ چوب و ساخت وسایل چوبی و كار با ابزاري چون ا ّر ؛
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درزمیجهٔ برق و نصب مدار و كار با كیتها؛ درزمیجهٔ فلز و لویمكاري؛ درزمیجهٔ خوراك و
پخت غذاهاي مختلف ،غذاهاي مولی؛ پوشاك و دوخت؛ جایآ غذایی چون تولید ماست و
پجیر؛ جایآدستی چون گلیم و گیو «در كردستان» ،جایآ بومی فلزي چون ورشو سازي «در
ا فاان» ،به تفاوت در تیمهاي مختلف و در كاربجديهاي سهگانه مطرحشد است.
در ارتباط با منابع كمکآموزشی ،كاربرد فناوریها و نرمافزارها :كاربرد سه دسته از مجابآ
آموزشی كمکی شامل -2 :استفاد از فیلم آموزشی -9 ،معرفی و استفاد از كتاب كمکآموزشی
یا كمکدرسی -6 ،بکار گیري نرمافزارهاي آموزشی در كجار كتاب درسی ،در قریب بهاتفاق تیم-
ها «حدود  21در د» در كاربجديهاي سهگانه در این سه استان مطرحشد است .یک نکته مام
آن است كه در مورد بکار گیري نرمافزارها ،استفاد از فیلمهاي آموزشی و استفاد از ویدئو
پروجکشن ،در بیش از نیمی از تیمها ،مجوط به تایه و نصب سختافزار الزم و فراهم شدن
امکانات الزم براي كار با این رسانهها توسط مدرسه شد است .در موارد معدودي نیز ذكر انواع
چجد رسانهايها و نرمافزارها توسط بعضی تیمها حالتی اغراق گونه و غل ّو پیدا كرد است كه در
عمل بعید مینماید.
تایه جزو كمکی براي درسهایی كه تغییر قابلتوجای دارند ،معرفی و استفاد از م الت
مجاسب ،استفاد از برید جراید ،م الت رشد تکجولوژي ،معرفی مجابآ كمکی در زمیجه فجاوري-
هاي نوین چون نانو ،بکارگیري كتابهاي متجوع كمکی به زبان ساد  ،تدارك بستههاي قطعات
الکترونیکی ،تابلوي آموزشی در درس چوب و باالخر استفاد از بروشور ،كاالنما ،ژورنال و
عکس ،نوع مجابآ كمکآموزشی هستجد كه به تفاوت ،حدود  91در د تیمها تایه و كاربرد آنها
را مطرح كرد اند.
از نظر تجهيزات و امکانات موردنياز ،ابزار و ادوات فردی :حدود  11در د تیمها و مدارس
با توجه به طرحی كه براي آموزش درس حرفه و فن درنظرگرفتهاند دچار كمبود ابزار و
ت ایزات كارگاهی و ادوات فردي و گروهی موردنیاز در اكثر واحدهاي درسی ،بخصوص در
زمیجه خوراك و پوشاك ،كار با چوب و فلز ،كشاورزي و گلكاري ،برق و ساختمان هستجد.
یکچاارم تیمها و مدارس شركتكججد در طرح در استانهاي مختلف ،دچار فقر كامل
ت ایزات و ابزارهاي كارگاهی چون میز كار ،گیر  ،چراغگاز ،وسایل آشپزي ،چرخخیاطی و
وسایل دوخت و دوز ،ابزار و ادوات ساد كشاورزي و گلكاري با توجه به طرحی كه در
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كاربجدي خود در نظر گرفتهاند هستجد .یکسوم مدارس شركتكججد در تیمهاي سازگار سازي،
كارگا مجاسبی ندارند .تدارك امکانات موردنیاز ان ام بازدیدها بخصوص تایه وسیله مجاسب
براي رفتوبرگشت دانشآموزان و هماهجگی و كسب م وز از مؤسسات مختلف نیز از دیگر
مواردي است كه توسط یکسوم تیمها مطرحشد است.
از نظر فضای آموزش «فضای كالس ،كارگاه ،مدرسه» :حدود دوسوم تیمها در فضاي كالس
و تجظیم میز و جدلیها تغییراتی خواهجد داد و به تجاسب درس و روش در نظر گرفتهشد ،
فضاي كالس را براي فعالیتهاي گروهی و مشترك دانشآموزان ،تشکیل تیمها ،ان ام مباحثه،
اجراي نمایش و ...آماد خواهجد كرد .حدود  31در د تیمها و مدارس در فضاي كارگا  ،تقسیم
فضاي كارگا به قسمتهاي مختلف با توجه به نوع فعالیت مورد نیاز هر درس ،م از كردن
فضاي كارگا به وسایل وتی  -تصویري و امکانات رایانهاي تغییراتی ای اد خواهجد كرد.
در مورد استفاد از فضاي حیاط مدرسه و فضاهاي خارج از كالس درس و كارگا  ،حدود
 31در د تیمها بهتجاسب نیاز درسها ،استفاد از فضاهاي متجوع در دسترس در حیاط مدرسه و
فضاهایی همچون فضاي نمازخانه ،استفاد از فضاي بوفه مدرسه ،استفاد از فضاي آزمایشگا
مدرسه ،ای اد فضایی بهعجوان باغچه یا گلخانه براي گلكاري و كار روي گیاهان ،ای اد
نمایشگا گل را مطرح كرد اند.
در ارتباط با ارزشيابی :در بررسی روند فعالیت برنامهریزي تیمها و گزارشهایشان ازنظر
پرداختن به ارزشیابی فعالیتهاي دانشآموزان ،نکته مامی كه بیش از همه به چشم میخورد آن
است كه حدود یکسوم تیمها توجه چجدانی به موضوع ارزشیابی از آموختهها و تأثیر آن در
بابود آموزش بههیچوجه ندارند .تجاا حدود  21در د آنها بر ارزشیابی عملکردي از كار عملی
دانشآموزان چون ساخت ماكت ،كار با نرمافزار و رایانه ،توقیق دانشآموزي ،ان ام مصاحبه،
قطعه شجاسی ،ابزارشجاسی و كاربرد درست ابزار ،نصب مدار ،دستهبجدي تصاویر ،ساخت نمونه و
نظایر آن توجه خواهجد داشت .در م موع ،در زمیجه ارزشیابی ،حدود نیمی از تیمها در
كاربجديهاي مختلف ،توول و نوآوري چجدانی نخواهجد داشت و كمتوجهي و ضعف دانشی
آنها در این زمیجه تا حدود زیادي موسوس است.
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ارتباط با والدين ،مؤسسات و نهادها :حدود سهچاارم تیمها در استانها و كاربجديهاي
مختلف دعوت از اولیاء كارشجاس و متخصص را بهتجاسب درس و زمیجه موردنیاز براي حضور
در كالس و توضیح در زمیجه شغلی و تخصصی در نظر گرفتهاند .حدود دوسوم تیمها ،به
تفاوت ،دعوت از كارشجاسان و متخصصان ناادهاي دولتی و غیردولتی در زمیجههاي مختلف
درسی را و همچجین دعوت از اساتید شجاختهشد در مول را مطرح كرد اند؛ اما اینكه در عمل
چه مقدار از آنها متوقق شود با توجه به مودودیتهایی كه قبالً مطرح شد ،معلوم نیست.
ج-تحليل و جمعبندی از فعاليت تيمها:
از نظر اقتدار تيمی ،مشاركت و هماهنگی :كمی بیش از نیمی از تیمها و مدارس ( 21تیم از
 21تیم) و عمدتاً هم گرو هاي در كاربجدي بازنگري برنامه درسی ،از خودمختاري و اقتدار
نسبی و قدرت انتخاب در طراحی و ای اد تغییر یا تعدیل برنامه درسی درس حرفه و فن
استقبال و استفاد كرد اند و در ای اد تغییرات تا حدودي از فکر مجس می برخوردار بود اند.
تحليل از نظر انجام روشمند فعاليتهای برنامهريزی درسی :از نظر توجه به عجا ر مختلف
درگیر در برنامه درسی ،توجه به ابعاد مختلف مؤثر و انس ام در عجا ر برنامه درسی ،ازجمله
انتخاب روش فعال و یا نوآورانه و تطابق روش با فعالیتهاي یادگیري ،ای اد موقعیتهاي
یادگیري متجوّع ،عدم وابستگیِ رف به كتاب درسی و بار گیري از مجابآ كمکكججد  ،هماهجگی
نوو ارزشیابی و فضاي آموزش با توجه به روش انتخابی و درم موع روشمجدي تیم در
فعالیتهاي برنامهریزي درسی و طراحی تغییرات ،كمتر از  61در د تیمهاي تشکیلشد  ،عمدتاً
هم تیمهاي ا فاان و ن فآباد ،نسبتاً ویح و قابلقبول در حدِ كاربجديِ تیمِ خود عمل كرد -
اند.
از نظر نوآوری در طراحی و تدوين ،تغيير و تعديل برنامه درسی :از نظر توول و نوآوري در
جاتگیري برنامه درسی و تغییرات موتوایی كه قاعدتاً از  29تیم در كاربجديهاي سازگار
سازي و بازنگري برنامه درسی مورد انتظار بود است 1 ،تیم توول و تغییرات مودودي را در
جااتی كه ذكر آن در تغییرات ساختاري و موتوایی مطرح شد ،در نظر گرفتهاند .پجج تیم از این
گرو  ،توول در جاتگیري آنها در راستاي توجه به فاوا و زمیجههاي نوین جعتی ،روزآمد
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شدن زمیجهها و موتواي مطرح در درسها و توجه به نیازهاي دانشآموزان قابلتوجه است .از
این گرو  ،یک تیم در كاربجدي بازنگري برنامه درسی ،تغییرات قابلتوجهتري را مطرح كرد
است .بررسیها نشان میدهد  6تیم و عمدتاً در كاربجدي بازنگري ،در ارتباط با بهكارگیري مجابآ
كمکآموزشی ،كاربرد نرمافزارهاي آموزشی و ای اد تجوع در مجابآ درسی و حتی تایه جزو
آموزشی براي دانشآموزان ،كاري جدّي و ای اد توول قابل توجای را دنبال خواهجد كرد.
تحليل از جهت گسترش ارتباطات و توجه به فناوریها :در این زمیجه بررسی و تأمّل روي
داد هاي كمّی و كیفی گردآوري شد نشان میدهد تا حدود زیادي فراهم بودن فضا و شرایط و
امکانات گسترش فاوا در مدرسه ،ویژ بودن مدرسه و نوع آن «مدرسه فرزانگان ،نمونه دولتی یا
هیئتامجایی بودن آن» ،حمایت مقامات اداري و آموزشی استان و مجطقه از مدرسه و یا عالقه-
مجدي و فعالیت مدیریت مدرسه در زمیجه گسترش فجاوريها ،تعیینكججد و كمکكججد است.
هشت تیم و عمدتاً در كاربجديهاي سازگار سازي و بازنگري برنامه درسی ،گزارشهایشان
نشان از توجه بیشتر آنها به كاربرد فجاوريهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی و كاربرد نرمافزارهاي
آموزشی در واحدهاي درسی و مباحثی چون برق ،فجاوري و سیستم و ساختمان دارد و به
گسترش تعامل با همکاران و متخصصان و مدارس دیگر در زمیجه فاوا اشار كرد اند .ازنظر
گسترش ارتباطات و تعامل با مؤسسات و ناادها ،بخصوص ای اد زمیجه براي ان ام بازدیدها،
تجاا شش تیم ،گزارشهایشان نشان میدهد به گسترش ارتباطات با مؤسسات و ناادها و ازجمله
هجرستانهاي فجی حرفهاي توجه دارند و كوشش میكججد تا فضاي گسترد تري از جات آشجایی
با زمیجههاي فجی و حرفهاي براي دانشآموزان باز كججد.
از نظر مستند كردن و سازمان دادن به تغييرات و نوآوریها :حدود  21در د تیمها « 1تیم از
 21تیم» در مستجد كردن و سازمان دادن به تغییرات موردنظر ،نوآوريها و طرحهایشان ،توجه به
جزئیات و عجا ر برنامه ،قابلقبول عمل كرد اند .نگا مجس می به برنامه درسی داشتهاند و
كوشش قابلتوجای در این زمیجه نشان داد اند و از نظم قابل قبولی در سازمان دادن تغییراتشان
در حد كاربجدي تیم خود برخوردار بود اند .در این زمیجه بهنظر میرسد فضاي آموزشی و
تخصصی مدارس ازنظر طراحی و تغییر در برنامه درسی و آموزشها ،ای ادكججد یا تقویتكججد
چجین كاركردها و توانائیهاي اساسی در معلمان ،نیست.
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در پاسخ به سؤال سوم پژوهش؛ با توجه به مودودیتهایی كه در این مرحله از پژوهش به
وجود آمد ،تعداد مشاهد هاي مربوط به فرایجد آموزش به سه بار كاهش یافت و جامعه و نمونه
نیز با توجه به كجار گذاشته شدن نتایج استان كردستان به علت كمتر بودن دفعات مشاهد ها در
این استان ،مودود گردید .درنتی ه در تعمیمیافتهها و نتی هگیري از ویژگیها و روندي كه تیمها
و مدارس در كاربجديهاي سهگانه طی كرد اند ،احتیاط بیشتري الزم است .درم موع ،نتایج
آماري بهدستآمد در مرحله اجراي برنامه درسی تدوینشد در مدارس شركتكججد و با توجه
به كاربجديهاي سهگانه بازنگري ،سازگار سازي و پذیرش در رویکرد موردنظر ،در بررسی پجج
عجصر یا مولّفه ا لی شامل :الف -موقعیتها و فعالیتهاي یادگیري ،ب -جوّ و ارتباطات در
كالس ،پ -كاربرد مجابآ آموزشی و كمکآموزشی ،فاوا ،رسانهها و نرمافزارها ،ت -فضا و مکان
آموزش ،ابزار و ادوات و ت ایزات ،ث -ارزشیابی ،تکالیف یادگیري و بازخورد به دانشآموزان،
به شرحی كه قبالً در «فرم مشاهدۀ فرایجد آموزش» مطرح گردید ،در جدول شمار  9مشاهد
میشود .این نتایج نشان میدهد كه تجاا از نظر :پ -كاربرد مجابآ آموزشی و كمکآموزشی ،فاوا،
رسانهها و نرمافزارها ،با كمتر از  5در د خطاي آماري ،بین كاربجديهاي سهگانه تفاوت معجی-
داري وجود دارد .به ترتیب با توجه به میزان افزایش اختیار و قدرت انتخاب مدارس در
كاربجديهاي سهگانه ،مدارس در كاربجدي بازنگري و سپس سازگار سازي ،زمیجه مساعدتر و
موقعیت بیشتري ازنظر كاربرد فجاوريها و مجابآ كمکآموزشی ،تولید جزوات كمکی ،در
دسترس قرار دادن
كامپیوتر و استفاد از نرمافزارهاي آموزشی ،فراهم كرد اند .در مقایسه كاربجديهاي سهگانه،
با توجه به آنچه كه تیمها و مدارس در مرحله طراحی و تدوین درنظرگرفته بودند ،این را می-
توان مامترین ویژگی متمایزكججد در مرحلۀ اجراي برنامه درسی درنظرگرفت.

جدول شمار ( .)9نتایج آزمون تولیل واریانس كروسکال والیس در مورد تفاوت بین كاربجديهاي سهگانه در مرحله
اجراي برنامه درسی
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مؤلفه /عناصر

موقعيتها

جوّ و

كاربرد منابع

فضا و مکان

ارزشيابی،

اصلی

و فعاليت-

ارتباطات

آموزشی،

آموزش،

تکاليف

های

در كالس

كمکآموزشی،

ابزار و

يادگيری و

فاوا ،رسانهها و

ادوات و

بازخورد به

نرمافزارها

تجهيزات

دانشآموزان

يادگيری
برنامه درسی

N

كاربندی
بازنگری

62/21

61/11

22/11

61/13

61/92

92

سازگار سازی

61/11

63/21

65/53

63/61

21/22

92

پذيرش

69/19

62/95

92/21

63/13

69/19

92

الف .آزمون

مقدار مربآ

مقدار مربآ

مقدار مربآ كاي:

مقدار مربآ

مقدار مربآ

كروسکال واليس

كاي2/122 :

كاي1/539 :

1/212

كاي1/192 :

كاي2/155 :

ب .متغير گروهی:

درجه

درجه

درجه آزادي9 :

درجه آزادي:

درجه آزادي:

گروه

آزادي9 :

آزادي9:

9

9

سطح معجی-

سطح معجی-

سطح معجیداري

سطح معجی-

سطح معجی-

داري خطا:

داري خطا:

خطا/191 :

داري خطا:

داري خطا:

1/295

1/155

1/213

1/621

P>0.5

P>0.5

P>0.5

P>0.5

P<.05

19

از جات سایر مؤلفههاي اساسی ،تفاوت آماري قابلمالحظهاي بین مدارس در كاربجديهاي
سهگانه بهدست نیامد؛ اما بررسی دقیقتر نتایج كمّی و كیفی بهدستآمد در مورد سایر مولّفهها
در جداول خال ه نتایج مشاهد فرایجد آموزش و مشاهدات تکمیلی از فرایجد آموزش و فضاي
مجاسب یادگیري ،به تفکیک روشهاي سهگانه و در دو استان تاران و ا فاان ،نشان میدهد كه:
الف -از جات موقعیتها و فعالیتهاي یادگیري ،درم موع ،ضمن اینكه مدارس در كاربجدي-
هاي سهگانه شبیه به هم عمل كرد اند و روشی عمدتاً به ورت سخجرانی و توضیوی همرا با
نمایش دادن و بازنمایی توسط معلم و در بعضی درسها ان ام فعالیتهاي عملی و كارگاهی را
دنبال كرد اند؛ اما در بعضی موارد بین مدارس تفاوت وجود دارد .ازجمله در ان ام فعالیتهاي
یادگیري به ورت پروژ اي ،كاوشگري و پژوهش و وجود فر تهایی براي اید دادن ،طراحی
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كردن و نقشه كشیدن تا حدودي ،مدارس در كاربجدي بازنگري و سازگار سازي قويتر از
مدارس در كاربجدي پذیرش عمل كرد اند و چجین موقعیتهایی را بیشتر فراهم كرد اند .بعضی
معلمان و مدارس شركتكججد در كاربجدي بازنگري ،نیز ،تمایل بیشتري براي ای اد تغییرات
موتوایی ،ارائه زمیجههاي درسی تاز ازجمله درزمیجه الکترونیک ،كار با مواد و فجاوريهاي نو،
جاب ایی درسها به اقتضاي فصل سال و شرایط موجود و در مواردي حذف بعضی درسها و
بهجاي آن ارائه زمیجههاي تاز دارند .ب -ازنظر جوّ و ارتباطات در كالس ،تشویق شدن به
سؤال كردن ،ان ام فعالیتهاي یادگیري عملی ،ای اد فضاي تسایلكججد و تشویق به نوآوري،
فضاي مساعد براي كارهاي گروهی و ارتباط

میمانه بین دانشآموزان ،ای اد فضاي شاد و

خجد در كالس ،تعامل ویح بین معلم و دانشآموزان و عدم به هم ریختگی و گمگشتگی در
كالس ،در هر سه كاربجدي نسبتاً موردتوجه بود است .ضمن اینكه در درون هر كاربجدي،
بعضی دبیرها و مدارس مجاسبتر عمل میكججد و شرایط باتري فراهم میكججد ،مدارس در
كاربجدي بازنگري و سازگار سازي اندكی در چجین زمیجههایی قويتر عمل كرد اند.
ت -ازنظر فضا و مکان آموزش ،ابزار و ادوات و ت ایزات ،نتایج نشان داد درم موع ،تفاوت
معجیداري بین كاربجديها وجود ندارد و مدارس در كاربجديهاي سهگانه از وضآ نسبتاً مشابای
در ارتباط با فضاي آموزش و كارگا  ،ابزار و ادوات موردنیاز و ت ایزات كالسی برخوردار
بود اند .ضمن ایجکه درون هر كاربجدي ،تفاوتهایی بین مدارس ازنظر فضاي آموزش ،ابزار و
ادوات و ت ایزات ،وجود دارد .بررسی بیشتر نشان میدهد مدارس در كاربجدي بازنگري كه
مدارس نمونه و تیزهوشان در میان آنها بیشتر است تا حدودي از فضاي كارگاهی مساعدتري
برخوردار بود اند و ت ایزات و لوازم ا لی باتر در دسترس آنها بود است .در مقایسه استانی،
نیز درم موع ،مدارس شركتكججد از ا فاان و ن فآباد در دو كاربجدي بازنگري و سازگار
سازي تا حدود كمی از فضاي كالسی متجاسبتر با تعداد دانشآموزان و وضآ مجاسبتر كارگا
براي تدریس درسها برخوردار بود اند .ث -ازنظر ارزشیابی ،تکالیف یادگیري و بازخورد به
دانشآموزان ،ضمن اینكه نتایج نشان میدهد ،درم موع ،مدارس شبیه به هم عمل كرد اند و
تفاوت قابلتوجای در روند ارزشیابیهاي آنها وجود ندارد ،اما مدارس در كاربجدي بازنگري و
سازگار سازي از نظر مواردي چون توجه به فرایجد یادگیري و ت ربه كردن در درس حرفه فن،
بررسی دقیق جوانب مختلف در فعالیتهاي دانشآموزان ،ارزیابی تکالیف و ارائه بازخورد
114

فصلجامه مطالعات برنامه درسی ،شمار  ، 66سال نام ،تابستان 2626

سازند  ،اندكی ،قويتر عمل كرد اند و موقعیتهاي بیشتر و مجاسبتري را براي بررسی و
ارزیابی فعالیتهاي دانشآموزان و دادن بازخورد به آنها فراهم كرد اند.
بحث و نتيجهگيری
نتایج و یافتههاي بهدستآمد در پژوهش رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه در
مدارس شركتكججد در سه استان تاران ،ا فاان و كردستان و در سه كاربجدي متمایز بازنگري،
سازگار سازي و پذیرش ،در پاسخ به سؤاالت ،علیرغم همه مودودیتها و موانعی كه در
پژوهش و اجراي مراحل مختلف آن در مدارس شركتكججد وجود داشت ،نشان داد:
 با افزایش اختیار براي تغییر و نوآوري در ارتباط با برنامه درسی و افزایش قدرت انتخاب
مدرسه و معلم در زمیجه برنامه درسی و آموزش و دادن میدان بیشتر براي ای اد تغییر در
موتوا ،روشها و مجابآ درسی موجود ،چجانكه در كاربجدي بازنگري و سپس در كاربجدي
سازگار سازي از چجین اقتدار و قدرت انتخاب بیشتري برخوردار بودند ،در فرایجد آموزش،
حداقل از جات كاربرد مجابآ آموزشی و كمکآموزشی ،كاربرد فجاوريها ،رسانهها و
نرمافزارهاي آموزشی ،بین كاربجديهاي سهگانه تفاوت معجیداري دید میشود و مدارس در
كاربجدي بازنگري و سپس سازگار سازي تا حدودي قويتر عمل میكججد و امکانات بیشتري
در مدرسه و كالس ،فراهم میكججد .از نظر در دسترس قرار دادن كامپیوتر و امکانات جانبی
آن ،استفاد از جزوات كمکی و تکمیلی تولید شد توسط معلم ،نیز ،كوشش بیشتري به عمل
میآورند .در م موع ،این را میتوان مامترین ویژگی متمایزكججد بین این سهكاربجدي در
نظرگرفت.
 از دیگر نتایج قابلتوجای كه پژوهش در ارتباط با تفاوت بین كاربجديهاي مختلف ،در
حدي با معجیداري و قاطعیت كمتر در ارتباط با ای اد موقعیتها ان ام فعالیتهاي یادگیري
نشان داد آن است كه با افزایش اختیار و قدرت انتخاب معلم و مدرسه در ارتباط با برنامه
درسی و تقویت نگرش و انگیز براي توول ،در روش و ای اد موقعیتهاي یادگیري غجیتر،
توجه بیشتر به فرایجد آموزش و فعالترشدن دانشآموز ،نوو ارزشیابی و تعامل باتر با
دانشآموزان تا حدودي تغییرات مثبتی در روند آموزش روي میدهد.
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 ضمن اینكه از نظر فضا و مکان آموزش ،ابزار و ادوات و ت ایزات ،تفاوتهایی بین تیمها و
مدارس درون هر كاربجدي وجود داشته است ،در م موع ،مدارس شركتكججد از ا فاان و
ن فآباد ،در دو كاربجدي بازنگري و سازگار سازي نسبت به مدارس سججدج و تاران كه
عمدتاً از مجاطق ججوب تاران بود اند تا حدودي از فضاي كالسی متجاسبتر با تعداد دانش-
آموزان و وضآ مجاسبتر كارگا براي فعالیتهاي عملی برخوردار بود اند .با توجه به اینكه
تیمهاي تشکیلشد در ا فاان و ن فآباد مشاركت و انس ام تیمی باتري در برنامهریزي
درسی مبتجی بر مدرسه داشتهاند و تا حدودي جدّيتر جلسات خود را برگزاركرد اند ،این
نشانگر آن است كه به میزان زیادي بافت مدرسه تأثیرگذار است و مدارس در مجاطق و
شارهاي برخوردارتر

جعتی ،مویطهایی با شرایط باتر اقتصادي ،فرهجگی و اجتماعی،

وضعیت مجاسبتري از نظر قبول تمركززدایی و قبول مسئولیت بیشتر در برنامهریزي درسی
و توول و نوآوري در روند آموزش با توجه به مقتضیات و شرایط خود دارند.
 با توجه به اینكه نتایج نشان داد ،تیمها و مدارس در كاربجديهاي سهگانه در ارتباط با
طرحی كه براي آموزش درس حرفه و فن در نظرگرفتهاند ،دچار كمبود ابزار و ت ایزات
كارگاهی و ادوات فردي و گروهی مورد نیاز در اكثر واحدهاي درسی هستجد و یکسوم
مدارس كارگا مجاسبی ندارند ،این یافته موُیّد نتی هگیري قبل در زمیجه تفاوت در میزان
آمادگی مدارس و مجاطق و استانها در تمركززدایی و قبول مسئولیت بیشتر در برنامهریزي
درسی و نوآوري در حوز برنامه درسی و آموزش است .مدارس در استانها و مجاطق
برخوردارتر

جعتی و مویطهایی با شرایط باتر اقتصادي ،فرهجگی و اجتماعی ،ظرفیت

بیشتري براي مدرسه مووري و مسئولیت بیشتر در برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه دارند.
حتی در تمام مدارس درون یک كاربجدي نیز شرایط براي این پذیرش یکسان نیست.
 تغییرات تومیلی از باال به پایین در نظام آموزشی و برنامههاي درسی و ازجمله تغییرات
جدید توت عجوان توول بجیادین ،وجود شرایط اجرایی نامجاسب و دیوانساالرانه در سطح
مجاطق و ادارات آموزش و پرورش ،در مرحلهاي كه تیمها در مرحله طراحی و تدوین قرار
داشتجد بهعجوان مودودیت و عامل بازدارند مطرحشد است .مواردي چون ابالغ ساختار
جدید دور هاي توصیلی و نظام  6 -6-3و تغییرات قابلتوجای كه به دنبال آن تشدید شد
ازجمله :تغییر اساسی در مقاطآ و برنامههاي درسی موجود و ازجمله حذف درس حرفه و
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فن ،حذف تدری ی دور راهجمایی ،در مواردي انوالل مدرسه یا بالتکلیفی آن براي سال
آیجد  ،تغییر مکان مدرسه ،تغییرات پیدرپی مول كار دبیر یا تغییر پست دبیر و مدیر ،كاهش
ساعات تدریس حرفه و فن و پر نشدن ساعت برنامه دبیر در طول سال ،همه موانعی بود
است كه بر نظم و انس ام تیمی ،تمركز فکري و تشکیل جلسات تیم در طول سال تأثیر مجفی
داشته است .این بههمریختگیها و بالتکلیفیهاي ناشی از ت ویزهاي از باال به پایین نظام
آموزشی بر روند تمركز مدرسه در جات قبول مسئولیت بیشتر براي طراحی تغییرات و
نوآوري آموزشی ،داشتن اختیار و قدرت انتخاب بیشتر مدرسه ،معلم و مدیر در برنامه درسی
و آموزش و توول در روش و فرایجد آموزش ،داشتن احساسی از ثبات براي قبول مسئولیت
بیشتر براي دنبال كردن طرحهاي در نظر گرفتهشد تیم باتوجه به نیاز و شرایط بومی ،قطعاً
تأثیر مجفی و بازدارند دارد.
 بررسیهاي میدانی ،گزارشها و ارتباطات مختلف با تیمها در كاربجديهاي سهگانه ،نشان
میدهد ،در كل مرحله طراحی و تدوین برنامه و طراحی تغییرات در طول حدود یک سال
كار جمعی ،ضعف در كار تیمی و دور هم جمآ شدن در اكثریت تیمها وجود داشته است.
در قریب بهاتفاق تیمها ،مدیران مدارس و در غیاب او معاون مدرسه به علل مختلف و
ازجمله تعدّد مسئولیتهاي اجرایی ،در جلسات تیم حضور نداشتهاند یا حضور بسیار
كمرنگی داشتهاند .البته تا حدودي ،مدیران و كادر مدارس تیزهوشان ،نمونه دولتی ،مدارس
ت میعی و سپس در حدي كمتر مدارس غیردولتی چون مدارس سما ،آمادگی بیشتري براي
ای اد تغییر داشتهاند .مدارس معمولی دولتی ،به علت مودودیتهاي بیشتري كه با آن مواجه
هستجد و به تمركزگرایی موجود نظام آموزشی در ارتباط با شرایط آموزشی و برنامه و كتاب-
هاي درسی كامالً عادت كرد اند ،معموالً نمیخواهجد خود را با تغییر و نوآوري مواجه كججد.
علیرغم آنكه ممکن است معلم از انگیز و عالقه بیشتري براي توول و نوآوري و تغییر
برخوردار باشد .این تأییدي است بر فقدان آگاهیهاي الزم نسبت به فعالیتهاي
خودمختارانه و اعتماد حرفهاي در تدوین برنامه درسی .شبیه این نتی هگیري را چِن ()9111
در مورد كشور تایوان مطرح میكجد ،درحركت تمركززدایی حوز برنامه درسی آن كشور،
بیشتر معلمان و مدیران نسبت به درجه و سطح اختیارات خود در تصمیمات برنامه
درسیشان ،اطمیجان نداشتجد .حتی با اینكه آنها در تصمیمگیري برنامه درسی مشاركت
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میكردند ولی نسبت به اینكه تصمیمات درستی میگیرند یقیجی نداشتجد .فقدان توافق و
درك و فام مشترك در طراحی و تدوین برنامه درسی و تغییرات آموزش و سج ید عمل
كردن گروهی در میان اعضاي تیمها ،نیز تا حدودي وجود داشته است .از آن ا كه اغلب
معلمان در اجراي تدریس كالسی عادت دارند كه خودشان جریان تدریس را هدایت كججد،
عادت ندارند تا با معلمان دیگر به ورت گروهی همکاري كججد .گاهی اوقات آنها احساس
میكججد كه رابطه و تفاهم داشتن با دیگران و به توافق رسیدن در فرایجد و سج ید عمل
كردن گروهی مشکل است .بخصوص در مورد مدیران عضو تیمها ،در بعضی مواقآ آنها
احساس میكججد كه سایم شدن در مسؤولیتهاي طراحی برنامه درسی و تدریس ،مدیریت
كالس و ارزشیابی كالً كاري مشکل است.

 با توجه به اینكه ازنظر مستجد كردن و سازمان دادن به تغییرات ،نوآوريها و طرحهاي
موردنظر و ازنظر توجه به عجا ر مختلف درگیر در برنامه درسی ،انس ام در توجه به عجا ر
برنامه درسی و روشمجدي تیم در فعالیتهاي برنامهریزي درسی و طراحی تغییرات ،تعداد
مودودي از مدارس و تیمها ،ویح و قابلپذیرش در حد كاربجدي مورد انتظار عمل كرد -
اند ،در این زمیجه به نظر میرسد نظام آموزشی و فضاي آموزشی و تخصصی اكثر مدارس
ازنظر طراحی و تغییر در برنامه درسی و آموزشها ،ای ادكججد یا تقویتكججد چجین
كاركردها و توانائیهاي اساسی در معلمان ،نیست .در پژوهش و نمونه اجراشد تایوان (چنِ،
 )9111نیز این فقدان رغبت ،توانایی و ماارتهاي مشاركت در برنامهریزي درسی دید
میشد؛ به علت اینكه بیشتر معلمان در مراكز تربیت معلم و دانشگا ها ،دور هاي طراحی
برنامه درسی را نگذراند بودند ،بجابراین ت ربهاي در برنامهریزي درسی و ارزشیابی نیز
نداشتجد .همچجین چون انگیز شركت در برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه براي معلمان
فراهم نشد بود ،بجابراین دعوت از معلمان براي

رف وقت اضافی و انرژي بیشتر در

برنامهریزي درسی مشکل بود .لذا این شواهد ،تأییدي است بر ضرورت افزایش دانش
آموزش و پرورش 2و مطالعه در حوز برنامه درسی براي عوامل ا لی فرایجد آموزش در

1. Pedagogy
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مدرسه و تقویت شَأنِ اقتصادي و اجتماعی كادرمدرسه و معلمان ،بخصوص وقتی انتظار
باالتري هم از آنها وجود دارد.
 با توجه به اینكه بجیان نظري و پیشیجه موجود نشان میدهد ،فرایجد تغییر به سمت تمركز
زدایی ،توولی «تدری ی» است و نه خطی و یک «فرایجد» است ،نه یک اتفاق؛ درنتی ه ،در
راستاي تمركززدایی و رویکرد برنامهریزي درسی مبتجی بر مدرسه ،با توجه به تفاوت پتانسیل
اقتصادي ،فرهجگی و اجتماعی استانها ،بافت مجاطق شاري و وجود مجاطق حومه شاري و
مورومتر ،تفاوت در شرایط

جعتی و اقلیمی ،كاربجدي مطلوب متفاوت خواهد بود .به

آسیبشجاسی عمیقتري از تأثیر نظام آموزشی متمركز بر مدارس و تجگجاها و مسائل آنها در
ارتباط با چجین تووالتی در رویکرد به آموزش و برنامه درسی ،نیاز است كه شمّهاي از آنها
قبالً مطرح گردید .مطالعه و شجاخت بیشتري از چجین تفاوتهایی قبل از ترویج این رویکرد
در نظام آموزشی ایران و همگانی كردن آن و شروع توول در مجاطق و مدارسی كه شرایط
باتر اقتصادي  -اجتماعی و وضعیت مجاسبتري ازنظر قبول تمركززدایی و قبول مسئولیت
بیشتر در برنامهریزي درسی و توول و نوآوري در روند آموزش ،با توجه به مقتضیات و
شرایط خود دارند ،اولی است .احتماالً تأكيد بر كاربندی سازگار سازی و آنهم در مناطق
و مجموعه مدارسی كه آمادگی بيشتری دارند ،با توجه به بحث و نتيجهگيری فوق و
بررسیهای صورت گرفته در پاسخ به سؤاالت ،پيشنهادی منطقی است .نتایج نیز نشان
میدهد هجوز اكثریت قریب بهاتفاق مدارس تا سطح كاربجدي بازنگري و طراحی و تدوین
برنامه درسی در سطح مدرسه ،به مفاوم درست آن ،فا له قابلتوجای دارند؛ و این احتما ًال
اولین تو یه در این را است.
 با توجه به اینكه نتایج پژوهش نشان داد افزایش قدرت انتخاب و اقتدار تیمها و مدارس ،در
دو كاربجدي بازنگري و سازگارسازي برنامه درسی ،در افزایش كاربرد مجابآ كمکآموزشی،
رسانهها و نرمافزارها و فاوا و كاربرد فجاوريهاي نوین در طراحی و تعدیل آموزش و
تدریس در كالس و كارگا تأثیر مثبت دارد و این مدارس بر تولید و كاربرد مجابآ آموزشی
هماهجگ با شرایط بومی و نیاز خود در مجطقه تأكیددارند ،ای اد زمیجه و شرایط مجاسبتر
براي تولید و كاربرد مجابآ كمک آموزشی ،رسانهها و نرمافزارهاي آموزشی و راهجماهاي
درسی ،جات توسعۀ فعالیتهاي یادگیري ،توسط تیمی از مدارس یا مدارس و معلمانی كه
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از ظرفیت و آمادگی الزم براي افزایش اختیار در طراحی و تغییر یا تعدیل برنامه درسی،
بخصوص در راستاي سازگار سازي برنامه درسی برخوردارند ،استقبال كرد .امکانات بیشتري
در اختیار آنها قرارداد ،راهشان را تسایل كرد و از تفاوتهاي بین كاربجديهاي مدارس،
ناراسید.
 فضاي آزادتري براي مدارس در توولدهی به برنامه درسی با توجه به مقتضیات و شرایط و
امکانات مویطی ،اقلیمی ،اقتصادي  -اجتماعی آنها فراهم كرد .نگا ت ویزي و سلطهجویانه
در فرایجد آموزش و یکجواخت كردن و تومیل شرایطی همگانی بر كلیه مدارس از طریق
كتابهاي درسی و حتی سجدي به نام برنامه درسی ملی مانآ توسعه آموزشی و خودباوري و
نوآوري مویط آموزشی و مدرسه است .نتایج پژوهش نیز نشان میدهد مدارس به چجین
ت ربیات و خودباوريهایی در ارتباط با طراحی و تغییر درونزا در برنامه درسی و آموزش،
براي رسیدن به شرایط باتر نیاز دارند.
 حركت توولجویانه در زمیجه تمركززدایی نظام آموزشی ،مبتجی بر زمیجهسازي توول نگرشی
معلمان و مدیران ،تقویت اقدام پژوهیهاي معلمان و برنامهریزي درسی در سطح خرد و
مبتجی بر مدرسه ،مبتجی بر ارتقاي دانشِ آموزش و پرورش و الحیتهاي تخصصی برنامه-
ریزي درسی ،آنهم در سطوی عمیق و متکی به مبانی نظري آن در نگاهی جاانی است.
درنتی ه ،تووّل و آماد سازي مؤسّسات آموزشی و دانشگاهی مرتبط با تربیت معلم ،توول
در برنامه درسی و آموزشهاي این موسّسات و توول در دپارتمانهاي آموزشی و پژوهشی
آنها نیز از اهمیت برخوردار است.

 ت ربیات تمركززدایی و مدرسهمووري به مقدار زیادي متأثر از سطح توسعهیافتگی و روند
تووالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي و فرهجگی یک كشور و قدرت یافتن مردم و مدرسه در
قالب نظام آموزشی است .چجین توولی باید در حکم یک راهبرد اساسی در نظام آموزشی
پذیرفته شود.
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