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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 school-

coordinators 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. 
Key terms: School Based Curriculum 

Development, adaption, revision, decentralization, 
middle school, vocational and technical course of 

study. 

 1نادر سلسبیلی

هاي ی زمیجنهسنج امکان: هدف پژوهش حاضر آن است تا با چکيده

اي ریزي درسی مبتجی بنر مدرسنه در موندود نظري و ت ربی برنامه

تمركززداینی و  نظر ازمشخص از مدارس مجتخب در طیفی مشخص 

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه، در سه كاربجدي حركت به سمت برنامه

فرایجد تعدیل و تغییر  ،«بازنگري»و « سازگارسازي»، «پذیرش»متمایز 

درس حرفه و فن دور  راهجمایی، با توجه  و آموزشدرسی  در برنامه

م موع  به ساختار موجود نظام آموزشی، مورد بررسی قرار گیرد. در

ریزي درسی مبتجی بر تیم دست اندركار برنامه 21مدرسه در قالب  63

ان و كردسننتان، در طننول سننال اسننتان تاننران، ا ننفا 6مدرسننه در

هاي طراحی، تدوین و سپس در سنال ، فعالیت2621-2622توصیلی

سال دوم راهجمنایی  حرفه و فني زیربرنامهاجراي  2622-2629بعد 

تداومی بود   از نوعاند. پژوهش دنبال كرد  گانهسههاي را در كاربجدي

پاسخ به و از رویکردهاي كیفی و كمّی پژوهشی در مراحل مختلف و 

بار  برد  است. در مرحلۀ اول مناهیتی تو نیفی و تولیلنی  سؤاالت

رینزي درسنی هناي برنامنهداشته است. در مرحلۀ دوم با تشنکیل تیم

در اي داشته است. مبتجی بر مدرسه در مدارس مجتخب، ماهیتی توسعه

، كججد شنركتی در مندارس برنامنه درسنۀ سوم یعجنی اجنراي مرحل

اسنت كنه بنا توجنه بنه  توجنهقابلداشنته اسنت.  ماهیتی ارزشیابانه

هناي هاي پیش آمد  براي پژوهش در مرحلۀ سوم، فعالیتمودودیت

كنه  آن اسنتهاي پژوهش، یافته نیترماممیدانی كامل اجرا نشد. از 

كناربرد  ی،آموزشنكمکكناربرد مجنابآ آموزشنی و  از جانتحداقل 

 گانهسههاي ین كاربجديي آموزشی، بافزارهانرمها و ها، رسانهفجاوري

آید و مندارس در داري بوجود میدر رویکرد مورد نظر تفاوت معجی

-تر عمل میحدودي قوي كاربجدي بازنگري و سپس سازگارسازي تا

 كججد.
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 مقدمه و بيان مسئله

از  یتوجاقابلدر طول قرن بیستم و در بخش « یبرنامه درس»برداشت حاكم و مسلط از 

د، مصوّب شد  و حتی مقدس، چارچوبی استاندار عجوانبه شیب و كمهاي آموزشی، نظام

قابل تجوع  شود، قابل حسابرسی و پاسخگویی است وكارانه و سجتی، چیزي كه آزمون میموافظه

هاي توول جویانه و و گوناگونی نیست، بود  است. لذا، در  ورت برخورد حركت

كه  طورهمانهاي مختلف، نظامها، مقامات رسمی ترین موانآ و ضعفتمركززدایانه با كوچک

استاندارد كردن، حسابرسی و پاسخگو بودن  هاآن كججد، پاسخ( مطرح می9111و دیگران ) 2كانلی

، حتی تا امروز توسط یبرنامه درساین نوع برداشت از  هاآن نظر ازنفوذ معلم بودن است. و ضد 

فرمان آن در امریکا،  نمونهفرامین حکومتی بر تضمین شدن و پابرجا بودنش ادامه داد  است. 

-  ادر شد و استاندارد كردن برنامههاي اخیر است كه در سال« 9هیچ كودكی نباید عقب بماند»

، نقل شد  در كانلی و 9112هاي هماهجگ را تقویت كرد )كومر كجترل مركزي و آزمون درسی،

 (.9111: 691دیگران، 

تاریخی و  - ریزي درسی به مقدار زیادي ریشه در بستر سیاسیتمركزگرایی در برنامه

را، یک هاي تمركزگدر نظام دارد. هاآنهاي آموزشی ها و نظامدولت - اقتصادي ملت - اجتماعی

هاي درسی، از تبیین تمایل عمومی به سمت كجترل متمركز كلیه مراحل طراحی و تولید برنامه

و ارزشیابی از نتایج برنامه و  یبرنامه درسوین برنامه درسی تا اجراي اهداف مدرسه و تد

امه متمركز آن است كه تایه و توسعه برن یبرنامه درسآموزان وجود دارد. پیام هاي دانشآموخته

ریزي درسی ( بلکه این مراكز و دفاتر برنامه2619درسی وظیفه معلمان نیست )گویا و ایزدي، 

دولتی هستجد كه كلیه مراحل طراحی و تدوین و ابالغ برنامه را باید در دست داشته باشجد و كار 

فوذ دي هم ضد ناست كه تا حدود زیا زشد یت وهاي درسی مربیان و معلمان تجاا اجراي برنامه

هایی، معلمان در چجین نظام  هینت در(. 2619)سلسبیلی و دیگران، الف اند و اقتدار معلم

هاي درسی شوند. ا والً برنامهتر و متکی به تدریس موتواي كتاب درسی یکسان میايغیرحرفه

 را با خود به همرا  دارند و شد ابالغمتمركز، وابستگی شدید به كتاب درسی و موتواي درسی 

برند و روابط دهجد، اهمیت دانش معلم را از بین مینوعی استاندارد كردن غیرسالم را پرورش می
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( نیز 9116) 9بسیار مام كه هاولز نکته(. یک 2225، 2كججد )كوهنقدرت پوسید  را تقویت می

درسی براي هویت تخصصی و اجراي برنامه  كجد آن است كه داشتن مسئولیت تدوینمطرح می

ته در این میان، ، قطعی و ضروري است. البهاآناجتماعی و تربیتی  ارتقاء شأنن و معلما

تواند توسط نیروها درسی میعلمان براي تدوین و تولید برنامه اي محرفهمسئولیت تخصصی و 

هاي و فشارهاي سیاسی كه بخصوص در كشورهاي با درجه تمركزگرایی باال و متکی به برنامه

سوس است، مورد تادید قرار گیرد. چجین فشارهاي سیاسی، هویت تخصصی ت ویزي بیشتر مو

هاي را مودود كرد  و به تکجسین برنامه درسی حوز در  هاآنعات ارزشمجد معلمان و ابدا

 .كجدآموزان، تبدیل میآموزشی با هویتی استواله یافته و در حد انتقال معلومات كتابی به دانش

كججد، امروز  معلمان نیاز دارند تا دید  ( مطرح می9111) ی و دیگرانطور كه كانلآن كهیدرحال

گرایانه، تولید هاي آموزشی مختلف، در اثر تسلط نگرش تمركزشوند و تأثیرگذار باشجد. در نظام

گیرد كه بر انتقال موتواي تخصصی به خود می دیتأك، با 6هاي درسی عمدتاً شکل ت ویزيبرنامه

تا  است. در چجین شرایطی شد نیتدودنبال كردن فرایجد علمی و فجی هم در مواردي حتی با 

دهجد  آموزش هستجد و اشراف و تسلط بر مطالب ها و امتوانات جاتحدود زیادي، آزمون

هاي مفاومی و رو به رشد هاي یادگیري است و تواناییترین هدفدرسی، یکی از مام

 عجوانبه(. دستیابی به حداقل  الحیت 2222، 2بروكسكجد )آموزان اهمیت كمتري پیدا میدانش

باالیی از اهداف فارست بلجد معموالً( و 2619شود )گویا و ایزدي، اي مطلوب تلقی مینتی ه

شود، تعیین می هاآنهاي موفقیت نیز بر اساس آموزان باید به آن برسجد و معیاررفتاري كه دانش

 وجود دارند.

گرایش پیدا كردند تا مدارس و معلمان را  یبرنامه درسصصان متخ 2211ز اوایل دهه ا

، 3، وسابار2212، 5ریزي درسی بپذیرند )اسکیلبکدر فرآیجد برنامه كججدگانمشاركت عجوانبه

، در استرالیا، كانادا، زالندنو، 2221و  2211هاي و بیشترین موج تمركززدایی طی دهه (2211

 مروربه(. این گرایش، 2619ا وجود داشته است )گویا و ایزدي، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و آمریک
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6. Sabar, Naama 
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كشورهایی چون هجگ كجگ و تایوان در مجطقه خاور دور و سپس كشورهاي دیگر جاان چون 

. فرض اول تمركززدایی آن است كه با تمركززدایی و قدرت یافتن عجا ر فراگرفتچین را 

تر شدن مركز آموز و نزدیکو دانش یادگیري یعجی معلم، مدیر - ا لی فرایجد یاددهی

یابد و آموز، تعلیم و تربیت بابود میپذیري به كالس درس و دانشگیري و مسئولیتتصمیم

شوند و از خالقیت و نیروي مردمی در آموزان و جامعه مولی باتر پاسخ داد  مینیازهاي دانش

ریزي، هاي برنامهیر در روششود. فرض دیگر آن است كه با تغیسطح مدرسه باتر استفاد  می

ها و مقررات یکسان دست و پاگیر هاي برنامهخدمات آموزشی، ناكارآمدي عرضهو  سازماندهی

تقویت  یبرنامه درسمعلمان و كادر آموزشی در  شد  و تشریک مساعی برطرفتا حدود زیادي 

به وجود  ساالرمردمشود و شرایط باتري براي ارتقاء تخصصی معلمان و پا گرفتن جامعه می

ریزي هاي درسی و نظام برنامهی برنامههاي دروناي از ضعفدریافت گسترد   هیدرنتآید. می

ریزي برنامه» عجوانبهبه ظاور یک حركت مخالف كه  2211و  2211درسی متمركز در دهه 

ان ام  ،هايپردازهینظر، از طریق رونیازاشد ان امید. شجاخته می 2«درسی مبتجی بر مدرسه

آموزشی مختلف با  يهانظامهاي پژوهشی و آزمایشی متعدد در این زمیجه و در مطالعات و پروژ 

، در قالب حركتی به سمت داشتن اختیار و یبرنامه درستمركز نظام  نظر ازتفاوتی درجات م

ی و حد نقطه اوج حركت تمركززدای عجوانبهپیش رفت و  تر مدرسه كارقدرت انتخاب افزون

موجود و خلق برنامه درسی متجاسب با شرایط و اقتضائات  یبرنامه درسالي آن، بازنگري اع

ساالري، مردم  هینتدرسی مبتجی بر مدرسه  ریزيبرنامه پسمدرسه، در نظر گرفته شد. 

آموزش و پرورش امروزي و خواست  يهایدگرگونپذیري، تأثیر تووالت جاانی، مشاركت

شود، پذیرتر میانعطاف برنامه درسیموور،  مدرسه برنامه درسیق وامآ و مردم است. از طریج

كججد و پایگا  شود، معلمان رشد تخصصی بیشتري پیدا میتر میمدرسه براي معلمان جذاب

در  شد نقل، 2222) 9بزیجا ازنظرآورند. اقتصادي و تخصصی باالتري به دست می –اجتماعی 

 SBCD»شود: ی مبتجی بر مدرسه چجین تو یف میریزي درس( برنامه9112: 2، 6بولستد

اندركاران آموزش دست [ ايمدرسه جامعهیا بعضی از اعضاي یک  همه آنفرآیجدي است كه در 

شود، طراحی، را كه در مدرسه بازنمایی می برنامه درسیهایی از یک ججبه یا ججبه ]در مدرسه

                                                 
1. School Based Curriculum Development(SBCD) 

2. Bezzina, M. 

3. Bolsted, R. 
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موجود  برنامه درسی 2ت متضمن سازگارسازيكججد. این فرایجد ممکن اساجرا و یا ارزشیابی می

برنامه و یا خلق یک  6بازنگري عکس بهبدون تغییر آن یا  9باشد، یا ممکن است متضمن پذیرش

هایی فعالیت م موعهریزي درسی مبتجی بر مدرسه، است كه برنامه توجهقابل«. تاز  باشد درسی

هاي یک یرانی كه خارج از مودود و مشاركت فردي معمول معلمان یا مد است كه با كوشش

 ارانهیهممجد و كججد، نباید اشتبا  گرفته شود. كوششی نظامفعالیت می شد رفتهیپذچارچوب 

از باال به پایین كه  زشد یت ویا  شد لیتوم برنامه درسیمخالف  حالنیدرعاست و 

مارش و هاست )زشانعطاف و اقتدار مدرسه در ارتباط با برنامه درسی و آمو مودودكججد 

كججد، آن است كه ( مطرح می2222و مایلز ) 2(. یک نکته بسیار مام كه فوالن2221دیگران،

اي كه  رفاً روي تغییرات ساختاري و سازماندهی متمركز هاي مدرسهابداعات و نوآوري

آمیز و رفتن به سمت ، راهبرد بسیار مودودي را براي تغییر موفقیتییتجاابهشوند، می

كه  طورهمان(. 2225، 5دهجد )به نقل از دالرریزي درسی مبتجی بر مدرسه تشکیل میرنامهب

نیست.  «مودود بودن به مدرسه»بودن به معجاي  «مبتجی بر مدرسه»كجد ( اظاار می2229) 3برادي

گیر آموزش و ریزي درسی مبتجی بر مدرسه تعامل و هماهجگی با مقامات باالتر تصمیمدر برنامه

مقداري از قدرت  شیوبكمتسلطی نیست، بلکه،   ورتبهورش وجود دارد، مجتاا رابطه پر

گیري نسبت به برنامه درسی، به سطوح انتخاب مجابآ، طراحی آموزشی، ا الح برنامه و تصمیم

كجد كه ( مطرح می2229مدرسه تفویض شد  است. بیش از آن، برادي ) ازجملهتر و پایین

از ت ارب و  1پیوستار و تداومی عجوانبهتجی بر مدرسه نیاز بدان دارد تا ریزي درسی مببرنامه

افراد و -تمریجات در نظر گرفته شود، كه البته بستگی بدان دارد كه چه كسی درگیر شد  باشد 

یا  «كججدانتخاب می»درسی را  برنامهآیا این افراد  كهنیاو  -، یا كل مدرسههاگرو كادر مدرسه، 

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه، كه در حد باالي نظام برنامه. «كججدخلق می» یا «كججدتعدیل می»

آن، مدرسه  برخوردار است، نظامی است كه در یتوجاقابلمدرسه از قدرت بازنگري و انعطاف 
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چه باید باشد؟ چگونه باید اجرا شود؟ و چگونه باید ارزشیابی شود؟  یبرنامه درسكه این دربار 

و  یبرنامه درسكل فرایجد طراحی و تدوین  (. معلمان در2612گیرد )مارمومدي، می تصمیم

كججدگان ا لی مشاركت عجوانبهرا باید  هاآنو  گیري چگونگی تدریس مشاركت دارندتصمیم

هاي (. در نظام2222و سابار،  2212ریزي درسی قلمداد نمود )اسکیلبک، فرآیجد برنامه

ریزي جه تمركز بیشتر در سطح ملی )چون ژاپن، فرانسه، آلمان(، برنامهتر آموزشی با درپیشرفته

شود. ملی در نظر گرفته می یبرنامه درسیک نظام مکمل براي  عجوانبهدرسی مبتجی بر مدرسه 

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه قابل دیکته كردن و تومیل كردن نیست و نباید آن را یک برنامه

در مدارس، بدان علت كه دولت مركزي دستورش را داد  و یا  يریكارگبهقانون تاز  جات 

(. بلکه، این 2229اند تلقی كرد )كجدي، هاي نظري آن شد اندیشمجدان و اهل علم م ذوب پایه

فرایجدي پیچید  و تخصصی است كه  یبرنامه درسكززدایی در طراحی و تدوین سطح از تمر

زي درسی، مدرسه نیز باید آمادگی آن را داشته باشد. ریعالو  بر آماد  بودن اعضاي تیم برنامه

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه باید هم در فلسفه تربیتی مدرسه آمادگی مدرسه براي پذیرش برنامه

و هم در ساختار سازمانی آن و هم در مجابآ و امکانات آن نمود پیدا كجد و ساختار سازمانی 

ه با نظامی افقی و نه نظامی عمودي و از باال به پایین در مدرسه حاكم شود. مدرس ساالرانهمردم

عمل كجد و توزیآ عادالنه زمان، مکان كار، مجابآ مالی، دسترسی آسان به متخصصان و یک نظام 

( و از تغییر و جاب ایی كادر 2222باشد )سابار،  شد   ادیاارزیابی و بازخورد درونی در مدارس 

 (.2229مدرسه جلوگیري شود )كجدي، 

 متوسطهدور  آموزش عمومی و  یبرنامه درسطراحی، تدوین و اجراي  نظام بهدر نگاهی 

درسی  برنامهبرداشت از مفاوم  ازنظرهاي زیادي، چه ها و آسیبكه با چالش شودیمایران، دید  

ها و ترین چالش، روبرو است. از مامیبرنامه درسفرایجد طراحی و تدوین  نظر ازو چه 

و عدم انعطاف در  یبرنامه درسبودن نظام طراحی و تدوین  ن نظام، متمركزهاي ایآسیب

هاي درسی بسیار (. برنامه2612و مکتبی و حجیفی،  2619ب سلسبیلی، ) هاي درسی استبرنامه

آموزان، هاي فردي و شجاختی دانشبه تفاوت توجهكمموور،  متکی به كتاب درسی و موتوا

به  توجهكماي و مویط آموزشی، ی، فرهجگی، اجتماعی، مجطقههاي اقلیمبه تفاوت توجهكم

به رویکردهاي نوین حوز  برنامه  توجهكمتووالت علمی، آموزشی، فرهجگی در تراز جاانی، 

؛ به تووالت در دانش آموزش و پرورش توجهكمهاي درسی و درسی و انتظارات تاز  از برنامه
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هاي در طراحی و تدوین برنامه ییتمركززدابه سمت ریزي درسی ایران گذار نظام برنامه اما

نوعی فلسفه عمل در سطح  واقآبهریزي درسی مبتجی بر مدرسه، درسی و با تأكید بر برنامه

مفاومی و ادراكی است و روند تغییر به سمت تمركززدایی در نگاهی نوین، توولی تدری ی 

هاي متعدد لذا، به پژوهش (.2613، سلسبیلیطی و یک فرایجد است نه یک اتفاق )است و نه خ

هاي و پژوهش یسج امکانهاي تشخیصی، نظام متمركز موجود، ان ام پژوهش یشجاسبیآسدر 

اي و ت ربی در رویکردي نوین نیاز است و آشکار است كه ا الحات از نوع از نوع توسعه

هایی موانآ و مودودیتتواند نامودود باشد و با آزادسازي، تمركززدایی و ای اد انعطاف نمی

در  هاآنبه ادراكات معلمان و مدارس، سطح تخصصی و توانایی  هاآن نیترمامروبروست كه از 

 .گرددیبرمریزي، استفاد  از پژوهش و برنامه

هاي ت ربی سج ی زمیجهكوشش بر آن بود  است تا با امکاناین پژوهش  در تبيين مسئله:

اي مشخص از مدارس مجتخب در چجد استان كه رسه در مودود ریزي درسی مبتجی بر مدبرنامه

سه هستجد و ریزي درسی مبتجی بر مدرمجد و داوطلب براي ان ام پژوهش در حوز  برنامهعالقه

ریزي درسی مبتجی بر هاي تمركززدایی و حركت به سمت برنامهدر طیفی مشخص از روش

بی و موجود ولی با حق انتخاب مجابآ آموزشی جج یبرنامه درسحالت تقریباً وفادار به  مدرسه، از

 ازنظرو در سطوی باالتر  و استفاد  از مجابآ درسی دیگر یبرنامه درسكمکی تا سازگار سازي 

بودن  اجراقابلموجود، به پژوهش پردازد.  یبرنامه درسزدایی، در شکل بازنگري در تمركز

ی مبتجی بر مدرسه را با توجه به ساختار ریزي درسهایی متمایز در قالب رویکرد برنامهروش

قرار دهد و از  یموردبررسموجود نظام آموزشی و شرایط و وضعیت علمی و تخصصی معلمان، 

 سؤالاین طریق شرایط اجرا و توقق آن را مشخص نماید. در این پژوهش و با توجه به سه 

و فن  حرفه یمه درسبرناجد طراحی و تدوین و اجراي شود تا فرایویژ  پژوهش، كوشش می

 - هاي یاددهیدور  راهجمایی را كه گستر  باتري براي انتخاب و تدوین موتوا و فعالیت

اقتصادي و فرهجگی و نیازهاي  - هاي اقلیمی، اجتماعییادگیري توسط معلمان دارد و تفاوت

نیز تا  یبرنامه درسح است و امکان انعطاف در آموزان در آن بیشتر مطرمجاطق مختلف و دانش

حدودي بیشتر فراهم است، به سه روش متمایز و در طیفی  عودي از جات تمركززدایی، مورد 

ریزي درسی كشور ارائه قرار گیرد و نتایج آن به نظام آموزشی و برنامه یسج امکانپژوهش و 

درسی  يزیربرنامهكاربرد رویکرد  یسج امکانگردد. بجابراین، مسئله اساسی پژوهش حاضر 



 2626 تابستان، نام، سال  66، شمار  درسی برنامهفصلجامه مطالعات        

111 

حرفه و درسی، در درس  يزیربرنامهبتجی بر مدرسه به سه روش متمایز در طیف تمركززدایی م

پژوهش در سه استان مختلف، بود  است. مسئله  موردنظردورۀ راهجمایی و در جامعه  فن

 :شودیمویژ  زیر خال ه  سؤالر سه پژوهش د

ر مدرسه با توجه به ریزي درسی مبتجی بهاي رویکرد برنامهچارچوب نظري و ویژگی -2

 یبرنامه درسطیفی از پذیرش تا بازنگري هاي آموزشی در نظریات ارائه شد  و ت ربیات نظام

 راهجمایی چیست؟ دور  حرفه و فنموجود 

ریزي رویکرد برنامه بر اساسفن دور  راهجمایی  و حرفه یبرنامه درسطراحی و تدوین  - 9

بازنگري در  -سازگارسازي، ج -پذیرش، ب -الف درسی مبتجی بر مدرسه در سه روش متمایز

 كجد؟ها، شرایط و اقتضائاتی دارد و چگونه روند مربوط را طی میمدارس مجتخب چه ویژگی

ریزي رویکرد برنامه بر اساسدور  راهجمایی  حرفه و فن شد نیتدو یبرنامه درساجراي  -6

سازگار سازي و ج( بازنگري چه  درسی مبتجی بر مدرسه در سه روش متمایز الف( پذیرش، ب(

 كجد؟هایی دارد و چه روندي را طی میویژگی

 پژوهش روش

در مورد سه روش متمایز در رویکرد  2سج یدار از نوع امکاناین پژوهش یک وارسی نظام 

  ورتبهدور  راهجمایی است كه  حرفه و فنریزي درسی مبتجی بر مدرسه در درس برنامه

آمد و از رویکردهاي كیفی و كمّی پژوهشی در مراحل مختلف بار  برد  تداومی به اجرا در

اول  سؤالتوان در سه بخش در نظر گرفت. در بخش اول و در پاسخ به است. پژوهش را می

پردازد و ریزي درسی مبتجی بر مدرسه میمبانی نظري و پیشیجه حوز  برنامهبه بررسی  پژوهش،

(. در بخش دوم و در پاسخ 2612سرمد و همکاران، ) كجدیم از روش تو یفی و تولیلی استفاد 

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه در مدارس مجتخب، هاي برنامهپژوهش، با تشکیل تیم دوم سؤالبه 

داشته است )كاربست  یبرنامه درسي در زمیجه طراحی و تدوین اپژوهش ماهیتی توسعه

 یبرنامه درسر بخش سوم و مرحله اجراي د(. 2611هاي پژوهشی در ا الحات آموزشی، یافته

در مدارس، داراي ماهیتی ارزشیابانه بود  و از نوع پژوهش ارزشیابی و سج ش موقعیتی است 

                                                 
1. Feasibility study 
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(. در این مرحله، قضاوت در مورد اجراي 2611ترجمه مارمومدي و همکاران،  2222)شورت، 

 ن ام پذیرفته است.ا بر مدرسهریزي درسی مبتجی در رویکرد برنامه گانهسههاي روش

جامعه این پژوهش مدارس راهجمایی در مجاطق شاري كل كشور بود  است كه  جامعه و نمونه:

ریزي درسی مبتجی متغیرهاي حساس به برنامه بر اساس استان 6هاي مختلف كشور از میان استان

دي و اقتصابر مدرسه چون مشاركت اجتماعی، شرایط اقلیمی، سیاسی، اجتماعی، فرهجگی 

استان »شوند. استان تاران، یک استان از مجاطق غربی كشور می هدفمجد انتخاب  ورتبه

 29. در هر استان، «استان ا فاان»و یک استان از مجاطق مركزي و شرقی كشور  «كردستان

مدرسه  9پژوهش، شامل  موردنظرروش كاربجدي  6مدرسه راهجمایی توصیلی براي ان ام 

گانه برنامهكاربجدي سه يهاروشنه در هریک از مدرسه راهجمایی دخترا 9و راهجمایی پسرانه 

 3قالب  جمعاً دریک تیم و  عجوانبه كججد شركتمدرسه  9هر ریزي درسی مبتجی بر مدرسه، 

هدفمجد،   ورتبهتیم، از میان مدارس راهجمایی پسرانه و دخترانه داوطلب براي ان ام پژوهش 

ي كارشجاسی دور  راهجمایی و س، با هماهجگی و شجاخت م موعهدارانتخاب شدند. انتخاب م

مجد به زمیجه یت مدارس و دبیران همکار و عالقههاي حرفه و فن در استان از مدیرسرگرو 

مدیر یا معاون  9دبیر حرفه و فن،  6تا  9 -نفر  3تا  5پژوهش بود  است. هر تیم كه متشکل از 

در این  - كججد  به م ري پژوهش استنمایجد  و گزارش یعنوبهكه  كججد هماهجگو یک دبیر 

ریزي اندركار برنامهتیم دست 21مدرسه در قالب  63وع، اند. درم مپژوهش شركت مؤثر داشته

شارهاي ا فاان و » استان ا فاان، تاران و كردستان 6درسی مبتجی بر مدرسه در مجاطق شاري 

هاي طراحی، صیلی و زمان اجراي پژوهش، فعالیتتو، در طول سال «آباد، تاران و سججدجن ف

م راهجمایی را سال دو حرفه و فن یبرنامه درسو سپس اجراي  2621-2622سالتدوین را در 

هاي اند. البته، با توجه به مودودیت، دنبال كرد 2622-2629نه در سال گاسه يهايكاربجددر 

و خاتمه یافتن پیش از موقآ  «لۀ سوممرح» در سال دوم آمد  براي پژوهشمالی شدید پیش

توجه به كمتر  هايِ فرایجدِ آموزش مودود شد و بخصوص باهاي میدانی، تعداد مشاهد فعالیت

نمونه آماري پژوهش در این  در ح م، «شار سججدج» ها در استان كردستانبودن دفعات مشاهد 

 تان گردید.بررسی آماري مودود به دو اس آمد و به وجودمرحله تغییراتی 

و پاسخ  ازیموردنهاي آوري داد مراحل مختلف این پژوهش، براي جمآدر  ابزارها و روش كار:

 ها و ابزارهاي زیر بار  برد  شد  است:پژوهش از روش سؤاالتبه 
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، بررسی پیشیجه نظري و تدوین چارچوب شد ان امسازي مطالعات الف. براي تجظیم و خال ه

اول  سؤالپاسخ به  ینوعبهریزي درسی مبتجی بر مدرسه و رنامهلگوي مجاسب بنظري و ا

 است. شد استفاد برداري و برگه خال ه اطالعات پژوهش، از فیش

و بازبیجی و  یبرنامه درسط به مرحله طراحی و تدوین هاي مربوآوري داد . براي جمآب

، پس از كججد س شركتجه در مداراین زمی ها درابی حدود یک سال فعالیت مستمر تیمارزی

 هاآنها و توجیه ریزي درسی مبتجی بر مدرسه در استانهاي برنامهاب مدارس و تشکیل تیمانتخ

ز مجابآ و ابزارهاي گردآوري ها، انسبت به طرح پژوهش و عرضۀ اطالعات الزم به اعضاي تیم

 ها به شرح زیر بار  برد  شد  است:داد 

ها ماهانه توسط تیم  ورتبه معموالًكه « ریزي درسیبرنامه هاي تیمگزارش فعالیت» -2

 برنامها لی مطرح در حوز   هايمؤلفهابزار با توجه به عجا ر و  است. این شد ارائهتکمیل و 

 است. شد تدوین درسی

، این برگه براي انعکاس تغییرات و «ریزي درسیتیم برنامه موردنظرارش تغییرات گز» -9

-، اهداف و واحددرسی برنامهتغییر در ساختار  - شش عجصر الفالب ها در قهاي تیمنوآوري

 -تغییرات در نووۀ ارزشیابی؛ ث -تغییرات روشی؛ ت -تغییرات موتوایی؛ پ -هاي درسی؛ ب

؛ با توجه به ماهیت پژوهش آموزشیكمکتغییر در مجابآ درسی و  -تغییر در فضاي آموزش؛ ج

  ورتبه و شد تکمیلذكور دارند تجظیم و در گزارش م ايزیرم موعهكه هر یک نیز 

ها ریزي درسی و مرحله طراحی و تدوین، توسط تیم موعی و در انتااي فعالیت برنامهم

 است. شد ارائه

كه در اواخر این مرحله و « ها و موانآ در مرحله طراحی و تدوینگزارش مودودیت» -6

جگی؛ فیزیکی و مکانی و ت ایزاتی؛ هاي انسانی، اجتماعی و فرهدر پجج قسمت شامل مودودیت

ترین نقاط و والدین؛ مام مختلفها و مؤسّسات هاي اداري و مقامات رسمی؛ ناادمودودیت

و اقتدار  خودمختاريترین نقاط تأكید؛ میزان رضایت از كار و فعالیت تیمی و میزان ضعف، مام

 است. شد گزارشتیمی، توسط هر تیم 

برگه ارزیابی و تولیل موتواي »وري شد  به شرح مجابآ فوق، آهاي جمآداد  بر اساس -2

برنامه ه در مرحله طراحی و تدوین ریزي درسی مبتجی بر مدرسهاي برنامههاي تیمفعالیت

قسمت  5، تکمیل و تجظیم گردید  است. این فرم از موردنظر پژوهشو در سه روش « یدرس
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مشخصات مربوط  -2جدي وجود دارد. هاي چقسمت گویه در هرتشکیل شد  است كه ا لی 

هاي مورد انتظار و شرایط و اقتضاء ویژگی-9ریزي و فعالیت تیمی، به تشکیل جلسات برنامه

ها و گویه دارد و از طریق گزارش مودودیت 5شرایط مواجه شد  كه خود  -6كار هر تیم، 

م در زمیجه طراحی و الیت تیفع -2گردد، اند، اطالعات آن تکمیل میها ارسال كرد موانآ كه تیم

هاي فعالیت ماهانه كه براساس گزارش «تعدیل، تغییر، بازنگري، نوآوري» برنامه درسیتدوین 

گویه یا جزء تشکیل  2گردد و خود و گزارش م موعی تغییرات ارسال شد  تکمیل می هامیت

دست آمد  هعات ببجدي كه توسط م ري پژوهش با توجه به اطالتولیل و جمآ -5دهجد  دارد، 

 .شودیمدوم پژوهش پاسخ داد   سؤالگردد و تکمیل می

حرفه و فن در كالس دوم  یبرنامه درسهاي مربوط به نوو  اجراي آوري داد براي جمآ -پ

-ها در نظر گرفتهپژوهش و طرحی كه تیم موردنظرمدارس مجتخب و براساس سه روش متمایز 

گویه با توجه به مبجاي  26استفاد  شد  است كه داراي « مشاهد  فرایجد آموزش»اند، از فرم 

هاي یادگیري از ها و فعالیتموقعیت -نظري و هدف این مرحله از پژوهش بود  است. الف

كاربرد مجابآ آموزشی،  -گویه، پ 1جّو و ارتباطات در كالس، از طریق  -گویه، ب 22طریق 

فضا و مکان آموزش، ابزار و  -گویه، ت 5از طریق  افزارهانرمها و كمک آموزشی، رسانه

آموزان از ارزشیابی، تکالیف یادگیري و بازخورد به دانش -و ث گویه 1ت ایزات، از طریق 

و  يارتبهمقیاسی  هاي مختلف مورد مشاهد  درموقعیت دهجد لیتشکهاي گویه. گویه 2طریق 

، «نسبتاً و در بعضی مواقآ»، «اتكامالً و در اكثر اوق»هاي: چجدارزشی است و در قالب مقوله

ر كالس ، تصویري از فعالیت آموزشی و فرایجد آموزش د«وجهبه هیچ»و  «مودود و بسیار كم»

ها مجظم از مدارس و كالس  ورتبه هامشاهد . دهدیمدست به حرفه و فندرس و كارگا  

 است. شد تهگرفشود و حداقل پجج مشاهد  در طول یک سال توصیلی در نظر ان ام می

قسط پژوهش كه  موقآبهپرداخت  از عدممالی ناشی  يهاقهیمضها و با توجه به مودودیت     

هاي مربوط به فرایجد آموزش به سه بار آمد، تعداد مشاهد  به وجودز پژوهش در این مرحله ا

در این  كاهش یافت و جامعه و نمونه نیز با توجه به كجار گذاشته شدن نتایج استان كردستان

با  ستان گردید.در این استان، مودود به نتایج دو ا هامشاهد تر بودن دفعات مرحله، به علت كم

 سوم پژوهش پاسخ داد  شد  است. سؤالدست آمد  از این ابزار، هاي بهاستفاد  از داد 
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ري و مبجاي نظ بر اساسها، تماماً موقق ساخته بود  و م موعه ابزارهاي گردآوري داد      

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه و ماهیت و اهداف پژوهش، پیشیجۀ حوزۀ مورد پژوهش یعجی برنامه

كه از روایی برخوردارند براي افزایش روایی موتوایی، از نظرات اند، لذا ضمن اینساخته شد 

نفر از دبیران زبد  حرفه و فن دور   6یک متخصص سج ش و ارزشیابی، ناظر پژوهش و 

 ی و آشجا با زمیجه پژوهش، در دو نوبت، استفاد  شد  است.راهجمای

هاي آمار تو یفی و ارائه جداول فراوانی، از عالو  بر روش در مورد روش تحليل آماری:     

، در ارتباط با بررسی هاي غیرپارامتریکتولیل واریانس كروسکال والیس، از نوع آزمون آزمون

هاي از مدارس در سه كاربجدي موردنظر مورد پژوهش، استفاد  دار در نتایج مشاهد تفاوت معجی

كجد، براي مقایسه در ( مطرح می2612:662طور كه هومن )شد  است. قابل توجه است همان

سازي و  ایسه سه كاربجدي بازنگري، سازگاربیش از دو گرو  مستقل )در این پژوهش مق

 شود. در عین حال،د از این آزمون استفاد  میي هستجاها در مقیاسی رتبهداد  كهیوقتپذیرش( 

 6ها كه در این پژوهش پیش آمد )توان به مودودیت مشاهد بکارگیري این آزمون می دییتأدر 

ر نتی ه پایین بودن فراوانی بار مشاهد (، تعداد مودود مدارس در دو استان ا فاان و تاران و د

د بودن ها به علت هدفمجسان نبودن واریانس، یک(N=24آماري )هاي جدول ها در ردیفداد 

 گیري و غیر تصادفی بودن و غیر نرمال بودن جامعه آماري اشار  كرد.نمونه

 هايافته

پژوهش  موردنظرهای كاربندی اول پژوهش، چارچوب نظری و ويژگی سؤالبه  پاسخ در

 :باشدسی مبتنی بر مدرسه به شرح زير میريزی دردر رويکرد برنامه

فن  و و موتواي درس حرفه برنامه درسیاین روش موجود: در  برنامه درسی( پذیرش الف

-است. در بعضی از درس رسمی و كتاب درسی موجود برنامه درسیهمان  قاًیدقدور  راهجمایی 

  ورتبهتواند  ورت گیرد. هاي یادگیري میالح جزئی در جمالت كتاب و فعالیتها ا 

فن دور  راهجمایی،  و مرتبط با درس حرفه يافزارهانرمآموزشی و مودود از میان مجابآ كمک 

تواند انتخاب و در تکمیل متن ا لی درسی استفاد  شود. تغییر در روش تدریس، مطالبی می

 پذیر است.و ت ایزات كالسی و كارگاهی امکانفضا 
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 و واي حرفهرسمی و موت برنامه درسیموجود: در این روش،  برنامه درسیب( سازگار سازي 

ریزي درسی تغییر كرد  و اندركار برنامهفن دور  راهجمایی در بعضی از دروس با نظر تیم دست

تا حدي وفادار  درم موعسازگار شد   برنامه درسیشود. آموزان سازگار مینشمتجاسب با نیاز دا

ی و موتواها باشد و از مجابآ كمکها و كتاب درسی موجود میرسمی و سرفصل برنامه درسیبه 

ها و تکمیلی در كجار كتاب درسی موجود براي سازگارساختن بعضی از درس يافزارهانرمو 

كجد. تغییر در روش تدریس، فضا و ت ایزات كالسی و امکانات استفاد  می هاآنتغییر موتواي 

 است. ریپذامکانكارگاهی كامالً 

اندركار از طریق برگزاري جلسات موجود: در این روش تیم دست برنامه درسیج( بازنگري 

دور   حرفه و فنرسمی  برنامه درسیدر  دنظریت دبه  برنامه درسیطراحی و تدوین  نیازسج ی،

كجد، در بعضی دروس به ها را سازگار میدر مواردي درس كهآنراهجمایی پرداخته و ضمن 

ریزي درسی اندركار برنامهپردازد. تیم دستهاي یادگیري جدید میتدوین موتوا و تجظیم فعالیت

دور   حرفه و فننوین  برنامه درسیو طراحی  دنظریت دددي در متع يافزارنرماز مجابآ كتابی و 

ها، استفاد  از اي براي طراحی و تدوین درسكجد و از اختیارات گسترد راهجمایی استفاد  می

السی و كارگاهی برخوردار آموزشی و تغییر در روش آموزش، فضا و ت ایزات ك يافزارهانرم

 است.

ریزي درسی مبتجی بر پژوهش در رویکرد برنامه موردنظرهاي سه روش جدول زیر ویژگی    

طراحی موتواي  -9، برنامه درسیگیري انتخاب هدف و جات -2مدرسه را به تفکیک عجا ر: 

آموزشی و  مواد-2هاي یادگیري، انتخاب روش و فعالیت -6و تغییرات آن،  برنامه درسی

 برنامه درسی  آموزش معلمان و تغییرات نوو -3نوو  ارزشیابی و  -5امکانات كمک آموزشی، 

 كجد.، مشخص میاجرادر 
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 ریزي درسی مبتجی بر مدرسهپژوهش در رویکرد برنامه موردنظرهاي سه روش ویژگی (.2)جدول شمار  

روش مورد 

 كاربندی

 عناصر

 برنامه درسیبازنگری  برنامه درسیر سازی سازگا برنامه درسیپذيرش 

انتخاب هدف 

ري گیو جات

 برنامه درسی

ها و علم به هدفمدرسه و م -

موجود  برنامه درسیگیري جات

دور  راهجمایی  حرفه و فندرس 

 كامالً وفادارهستجد.

گونه تغییري در راهجماي هیچ -

 درسی هايو كتاب برنامه درسی

وزارت آموزش و  دشد یتول

رش در سطح مدرسه و پرو

 شود.كالس داد  نمی

هداف و مدرسه و معلم به ا -

برنامه گیري آموزش جات

هاي موجود و كتاب درسی

 هستجد. وفادار حرفه و فن

كمی تغییر و تعدیل در  -

بعضی از دروس و موضوعات 

آموزان و با توجه به نیاز دانش

ت جامعه مولی و تووال

 جعتی  -فجاوري و علمی

 .گیردمی ورت 

تعدیل و تغییر در اهداف و  -

ساختار برنامه درس حرفه و 

فن با توجه به نیازهاي 

آموزان، شجاخت شرایط دانش

اجتماعی موجود، تووالت 

و فجاوري و   جعتی، علمی

پذیر تووالت جاانی، امکان

است و مدرسه تا حدودي آن 

 كجد.را دنبال می

طراحی 

برنامه موتواي 

و  درسی

 نتغییرات آ

كتاب درسی و موتواي آن  -
مالك ا لی  هاآموزشكامالً در 

 است.
تغییر قابل توجای  گونهچیه -

 ورت  هادرسدر موتواي 
و  كامالً  ورتبه -گیرد. نمی

مودود، استفاد  از مجابآ 
در جات فام  یآموزشكمک

باتر و وسعت دانش 
 است. ریپذامکانآموزان دانش

ساختار برنامه درسی و  -
واي كتاب درسی موجود موت

 پذیرفته شد  است.
در بعضی از دروس تعدیل و  -

سازي موتوایی با توجه  سازگار
آموزان و جامعه به نیاز دانش

مولی و شجاخت از تووالت 
علمی و فجاوري و  جعتی در 
سطح ملی و جاانی  ورت 

 گیرد.می

نیازسج ی و بازنگري در  -
موتواي درسی موجود با توجه 

آموزان و جامعه انشبه نیاز د
مولی و تووالت فجاورانه و 

- ورت می علمی و  جعتی

 پذیرد.
-در بعضی موارد تیم دست -

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

 كجد.می

انتخاب روش 

هاي و فعالیت

 یادگیري

هاي روش آموزش و فعالیت -
درس آموزان در یادگیري دانش

روندي معمول  فن در و حرفه
 برنامه درسیطبق راهجماي 

 گیرد. ورت می
هاي تدریس توول در روش - 

و فضاي آموزش و كاربرد 
هاي نوآورانه و ای اد روش

 تریغجهاي یادگیري فر ت
 پذیر است.امکان

هاي یاددهی و تغییر در روش -
فضاي آموزشی و ای اد 

ا تر بگیري غجیدهاي یافر ت
وجه به اهداف و موتواي ت

 است. ریپذامکان برنامه درسی
كادر آموزشی دست اندركار  -

كوشش بیشتري براي تغییرات 
هاي روشی و ای اد فعالیت

 آورد.یادگیري تاز  به عمل می

مدرسه و معلم كاماًل در -
هاي انتخاب روش و فعالیت
 یادگیري تاز  آزاد هستجد.

مدرسه و معلم درس حرفه  -
هاي فعال و از روشو فن 

هاي نوآورانه در جات طرح
تر شدن یادگیري غجی

 كججد.آموزان استقبال میدانش
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روش مورد 

 كاربندی

 عناصر

 برنامه درسیبازنگری  برنامه درسیر سازی سازگا برنامه درسیپذيرش 

مواد آموزشی و 

امکانات كمک 

 آموزشی

ترین مجبآ آموزش كتاب مام -

 درسی است.

مواد آموزشی و امکانات  -

كمکی در حد اعالم شد  در 

كتاب درسی تا حدودي فراهم 

و  امکان انتخاب -شود. می

معرفی كتاب و مجابآ كمک 

 آموزشی وجود دارد.

در كجار كتاب درسی، از  -

و مجابآ كمک آموزشی  هاكتاب

 .شودیماستفاد  

ها و در بعضی دروس كتاب -

در كجار آموزشی  نرم افزارهاي

-كتاب درسی در دسترس دانش

 گیرد.آموزان قرار می

كمک  از مجابآ متعدد -

در  ياو رسانهآموزشی 

 شود.استفاد  می تدریس

اندركار معلمان و تیم دست -

در این روش،  برنامه درسی

مواد آموزشی و موتواهاي 

كمکی را در مواقعی طراحی و 

 كججد.استفاد  می

 نوو  ارزشیابی

نوو  ارزشیابی در چارچوب  -

رسمی در دو بخش  شد ابالغ

نمر  كتبی و عملی  ورت 

 گیرد.می

 

 

 

 

رچوب ارزشیابی در چا نوو  -

است، ضمن  شد ابالغرسمی 

ایجکه در مواردي تعدیالتی در 

راستاي ارزشیابی تکویجی 

 گیرد. ورت می

تغییر در نوو  ارزشیابی  -

رسمی معمول تا حدودي 

گیرد. به ارزشیابی  ورت می

تکویجی و دادن بازخوردهاي 

مجاسب در جات فعال شدن 

آموزان بیشتر توجه دانش

 شود.می

  آموزش نوو

علمان و م

برنامه تغییرات 

 در اجرا درسی

آموزش معلمان در حد  -

 آموزش معمول رسمی است.

در  یتوجاقابلهاي آموزش -

هاي موضوعی مرتبط با حوز 

هاي درس حرفه و فن و فجاوري

هاي یادگیري تاز  نوین و حوز 

 گیرد. ورت نمی

هاي معلمان در كسب آموزش -

هاي موضوعی جدید در حوز 

 ترند.با درس خود فعال مرتبط

در سطح مدرسه در زمیجه  -

-عرضه آموزش در حوز  روش

هاي هاي تدریس و فجاوري

 شود.نوین تا حدودي توجه می

معلمان در ارتقا آموزش خود -

گذاري قابل توجای سرمایه

 كججد.می

هاي تاز  علمی و با زمیجه-

شوند و فجاوري بیشتر آشجا می

 هاآنبه توول دانش و نگرش 

در سطح مدرسه توجه 

 شود.می

 

ها و شجاسی پژوهش در مورد كار تیمدر روش آنچهبا توجه به دوم پژوهش:  سؤالدر پاسخ به 

 بر اساس  راهجمایی حرفه و فن دور برنامه درسیي طراحی و تدوین مدارس همکار در مرحله

سه استان تاران، ا فاان و  تجی بر مدرسه به سه روش متمایز و دربریزي درسی مرویکرد برنامه

هاي از طریق گزارش آمد دستبههاي یک سال توصیلی مطرح گردید، داد  كردستان در طول
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 يهامیتپژوهش( و دیگر مجابآ و ابزارهاي بکار برد  شد  در مورد  2)ابزار شمار   ماهانه

-هاي تیمواي فعالیتهاي ارزیابی و تولیل موت(، در قالب برگه6و  9)ابزار شمار   شد لیتشک

 در نظرپژوهش( تکمیل شد و تغییرات  2ابزار شمار  ریزي درسی مبتجی بر مدرسه )رنامههاي ب

ها و ها، شرایط، مودودیتویژگی»ها و مدارس در این مرحله، به شرح جداول گرفته شد  تیم

استان تاران،  ، به تفکیک در سه«برنامه درسیطراحی و تدوین  در مرحلهها روند فعالیت تیم

 تا سازگار برنامه درسیها، به ترتیب، از پذیرش ا فاان و كردستان و در طیفی از رویکرد تیم

حرفه و فن سال دوم دور  راهجمایی و مشخص و م زا  برنامه درسیسازي و سپس تا بازنگري 

جداول و  تیم تدوین گردید. این 21بودن نتایج تیم مدارس پسرانه و دخترانه، در م موع براي 

ها در مرحله طراحی و نتایج مجعکس شد  در آن، به  ورت دقیق و جزئی نمایی از فعالیت تیم

جداول  توجهقابلاند. با توجه به تعداد و ح م در طول یک سال فعالیت نشان داد  تدوین را

 – الف باها در ارتباط ترین یافتهمام اماپذیر نیست در مقاله امکان هاآن، آوردن همه مذكور

ریزي تیم با توجه به عجا ر ا لی روند فعالیت برنامه - ها و شرایط مواجه شد ، بویژگی

 :ها؛ بدین شرح بود  استاز فعالیت تیم يبجدجمآتولیل و  - و ج برنامه درسی

 ها و شرايط مواجه شدهويژگی -الف

ها مختلف از كاربجديها در تیم سومکی و نظم و انسجام تيمی: شدهليتشک نظر جلساتاز 

ها از نظم و انس ام تا حدودي تیم سومکی. اندبود نظم و انس ام تیمی ضعیفی برخوردار 

و همدلی تیمی ها نیز از نظم و انس ام تیم سومکیتیم و  موردنظركاربجدي  در حد قبولقابل

ار تاران و مدارس دخترانه در ش شد لیتشکهاي ، تیمدرم موعاند. خوبی برخوردار بود 

حدودي از  هاي مدارس پسرانه در كردستان )سججدج( تا)ا فاان و ن ف آباد( و تیم ا فاان

برداشتی  هااند. اكثر اعضاي تیمتر گرفتهاند و كار را جديام باتري برخوردار بود نظم و انس 

و  درسی برنامهر یا تعدیل و سازگار سازي كارانه از ای اد تغییسطوی و تا حدودي موافظه

اند و در چجد نوبت داوطلب بود  هاآنكه اكثر در كار تیمی دارند؛ علیرغم این مشاركت

 ٔ  جهیدرزمیا از طریق مکاتبات متعدد الکترونیک اطالعات الزم  حضوري در استان و  ورتبه

 بیشتر معلمان و مدیران نسبت به درجه و سطحاست  شد عرضه هاآنطرح و كاربجدي تیم به 

شان، اطمیجان نداشتجد. فقدان توافق و درك و فام برنامه درسیارات خود در تصمیمات اختی
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، تغییرات آموزش و سج ید  عمل كردن گروهی برنامه درسی مشترك در مورد طراحی و تدوین

اي كه در آن و برنامه انتظارات و متوجه شرایط دیر یو كمشود ها دید  میدر میان اعضاي تیم

ها، مدارس و دبیرهایی كه از انگیزش درونی رفته، تیمهمشوند. روياند میمشاركت كرد 

و فکر مجس می  اند یا مطالعه، ت ربه سازند بود  باالتري براي ای اد توول و نوآوري برخوردار

و مشاركت باتري هم  اند، از نظم و انس ام تیمیحرفه و فن داشته برنامه درسیبراي تعدیل 

 ند.ابرخوردار بود 

ها در ارتباط با تغییر بیشترین مودودیتی كه تیم های مواجه شده از جهات مختلف:محدوديت

، مودودیت كججداند مطرح میبراي درس حرفه و فن در نظر گرفتههایی كه ها و نوآوريو تعدیل

ها و سپس مودودیت فیزیکی و مکانی كارگا  درس ازیموردنو ت ایزات  و مواددر امکانات 

در این سه استان در تدارك امکانات و ت ایزات كارگاهی و لوازم  هادر د تیم 11؛ حدود است

اي با هاي فجی و حرفهزمیجه توجهقابلتوجه به تجوّع ها با درس ازیموردنو مواد مصرفی 

گیرند. مودودیت در ها كمک میاند و در مواردي از خانواد مودودیت و مورومیت مواجه

ارگا ، نداشتن كارگا  مجاسب یا سایت براي كار با رایانه مودودیت بعدي فضاي كالس و ك

، بخصوص در شار تاران و شار ا فاان با آن مواجه كججد ها و مدارس شركتاست كه اكثر تیم

 هستجد.

مراتبی، ناشی از مقامات رسمی و كارشجاسی استان، نداشتن  سلسلههاي اداري و مودودیت      

معرف نبودن طرح نزد مسئوالن اداري  ایو طرح كشوري  عجوانبهي اجراي طرح ابالغ رسمی برا

، عدم همکاري یا مودودیت در تعامل با ریو پاگو مقررات دست  يساالروانیداستان، وجود  در

 در حدهایی است كه مودودیت م موعاًبر بودن ای اد هماهجگی؛ مقامات رسمی، زمان

 شد مطرحهاي استان كردستان و تاران توسط تیم «هاو گزارش در د موارد 11در » یتوجاقابل

بخصوص در  هاآنو ناادها، مودودیت در برقراري ارتباط با  مؤسساتاست. عدم همکاري 

هاي اداري در براي حضور در كالس، مودودیت هاآنان ام بازدیدها یا دعوت از كارشجاسان 

والن رسمی براي تدارك وسیله نقلیه از تدارك امکانات بازدید و یا عدم همکاري مسئ

 اند.كججد  مطرح كرد هاي شركتتیم دوسوماي است كه هاي عمد مودودیت

باط با تغییر تکلیفی در ارتهاي اخیر، بالمودود شدن ساعات درس حرفه و فن در سال     

در نظر گرفتن  تیاهمكماشار  گردید،  قبالًها و حذف دور  راهجمایی كه ساختار و دروس دور 
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اي اود  دانستن تغییر در نظام مدرسههاي عملی و كارگاهی و بیو فعالیت حرفه و فندرس 

پژوهش و بخصوص  موردنظرها در سه استان در د تیم 51، مودودیتی است كه حدود موجود

در  و ای اد تغییر و توولي نوآور مودودكججد و  دكججد یتادعامل  عجوانبهان و ا فاان در تار

اند. مودودیت زمان سال توصیلی و ابتر ماندن بعضی حرفه و فن مطرح كرد  برنامه درسی

هاي ها، عدم تخصیص بودجه سرانه مدرسه و مشکل در تدارك مواد و لوازم فعالیتفعالیت

عملی و كارگاهی، كاهش بودجه مدارس و وجود بودجه ریاضتی، در مواردي دو نوبته بودن 

هاي مختلفی كه در طول مدیر، اختالل در برنامه روزانه مدرسه به مجاسبتمدرسه و گرفتاري 

شود، كمبود یا فقدان مکانی مجاسب براي دور هم جمآ شدن اعضاي مدرسه تومیل می سال بر

هایی است كه با یتتیم و در مواردي عدم همکاري  میمانه مدیر مدرسه، از موانآ و مودود

 .شد مطرح هامیت يهاگزارشدر  «هایمت سومکیحدود »تر فراوانی كم

 بر دیتأك، نقاط ضعف، ميزان خودمختاری و رضايت از كار تيمی: ديو تأكنقاط قوت 

فن با  براي موتواي درس حرفه و شد گرفتهنظر  و تغییرات در برنامه درسیمتجاسب بودن 

همفکري و دقت در  به نگري،جانآموزان، همهایط مجطقه، توجه به نیازهاي دانشفرهجگ و شر

هاي عملی، حِرف، مشاغل و فعالیت بر عرضه دیتأكریزي، استفاد  از ت ربیات دیگران، برنامه

است  يدیتأكهجرهاي بومی، كاربردي بودن مطالب و استفاد  بایجه از وسایل در دسترس، نقاط 

لیت مشترك در یک سال فعا از حدودها مطرح شد  است. پس كم در گزارش نسبتاًكه با فراوانی 

هاي تیم دوسومها در شار تاران و كه تمام تیم یضعفنقطهترین مرحله طراحی و تدوین، بزرگ

اند، ناهماهجگی در پیدا كردن زمان در كردستان )سججدج( و ا فاان مطرح كرد  شد لیتشک

جمآ شدن اعضا و در مواردي عدم دسترسی  دورهممجاسب و مشترك براي تشکیل جلسه و 

اند كوشش كه در كارشان مطرح كرد  يدیتأكط اعضا به یکدیگر بود  است، علیرغم ایجکه از نقا

 در استان كردستان شد لیتشکهاي جلسات بود  است. تعدادي از تیم موقآبهبراي تشکیل 

از دیگر  اند.ه نیز مشکل داشتهبراي تشکیل جلس )سججدج( حتی در تعیین مکان مجاسب و دائمی

 ایو همکاران تیم  ، كثرت مشغله مدیران وشد مطرحها هاي اكثر تیمنقاط ضعفی كه در گزارش

در د( معتقدند  11حدود ها )توجیه نبودن و ناهماهجگی مسئوالن بود  است. اكثریت قاطآ تیم

برخوردار  برنامه درسیوري در دیل و تغییر یا نوآبراي تع توجهقابلاز خودمختاري و اقتدار 

هاي زیادي كه كه در عمل به علت مودودیت اندداشتهها اظاار در د از تیم 95 اما؛ اندبود 
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الزم و فضاي مجاسب كارهاي عملی با آن دست به  زاتیو ت ابخصوص از نظر تدارك امکانات 

 توانجد استفاد  كججد.از این خودمختاري و اقتدار نمی، اندبانیگر

و سپس با فراوانی  هایی كه ذكر آن رفتعدم رضایت كامل از كار تیم، به علت مودودیت    

 اند، نگرانی نسبت بهبرنامه تغییراتی كه در نظر گرفتهكمتر، نگرانی نسبت به آیجد  طرح و 

اي نگرانی نسبت به وضآ خود و مدرسه فن، وضعیت نامعلوم دور  راهجمایی و درس حرفه و

تیم مطرح  از كاردلیل نارضایی  عجوانبه، مواردي هستجد كه در سال آیجد  فعال هستجده در آن ك

هاي مدارس شار تاران و سپس استان ها در تیمها و عدم رضایتشد  است. این نگرانی

 بیشتر مطرح شد  است. «شار سججدج»كردستان 

 :رسیبرنامه ديم با توجه به عناصر اصلی ريزی تنامهروند فعاليت بر-ب

 در كاربجدي شد لیتشکهاي تیم و تغييرات محتوايی: برنامه درسیتغيير در ساختار  از نظر 

ال خواهجد كه قاعدتاً بیشترین تغییرات ساختاري را در برنامه درس حرفه و فن اعم «بازنگري»

وجه با تها فصل ياز موتوااضافه كردن یا كاستن   ورتبهشان عمدتاً كرد، تغییرات مطرح شد 

اي، حرف و مشاغل آموزان، نیازهاي جامعه در زمیجه  جعتی و حرفهو عالئق دانش ازهاینبه 

هاي هاي عملی و استفاد  از فضاها و موقعیت، كسب ماارتیجیكارآفرپررونق در مجطقه، 

هاي نوین هاي بازنگري بر توجه به فاوا، آشجایی با فجاوريتیم دوسومیادگیري جدید بود  است. 

در كاربجدي  شد لیتشکهاي دارند. تیم دیتأكهاي مختلف، روباتیک و...ن نانو در زمیجهچو

تغییرات مودود موتوایی  شانشد مطرحتغییرات ساختاري  عمدتاً، برنامه درسی« سازگار سازي»

هاي كتاب و درك باتر شدن مطالب فصل روزبههاست. گویاتر شدن و در تعدادي از فصل

و ای اد نگرش  یجیكارآفر زندگی، شجاسایی مشاغل و ازیموردنود مطالب آموز، وردانش

اي مجطقه، شرایط به نیازها و شرایط  جعتی و حرفه نوین، توجه يهايفجاور، توجه به سیستمی

كاري و گیاهان دارویی مجطقه، ، كشاورزي و گلیدستآی جابومی و اقلیمی مجطقه، توجه به 

باداشت و تصفیه آب، نیازهاي غذایی و باداشتی در این سجین با  اضافه شدن مطالبی در زمیجه

-ها مطرح كرد توجه به زندگی سالم از تغییرات موتوایی است كه كمی بیش از پج ا  در د تیم

در فصل باداشت،  ازجملهآموز ل موتوایی با توجه به ججسیت دانشها، تعدیاند. در بعضی فصل

ها، تغییرات ي سازگارسازي مطرح شد  است. حدود نیمی از تیمهاتیم سومکیفلز، ساختمان در 
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ها و بسیار جزئی در حد تصاویر و نمودار و عکس یا توالی درس شانشد مطرحساختاري 

در »بازنگري  اند. دو تیم از شش تیمرا در نظر نگرفته یتوجاقابلدیل هاست و تعجاب ایی فصل

هاي زندگی ایی، ساخت مویط سالم، شاد زیستن و ماارتگربر بومی دیتأك، «اان و كردستانا ف

 اند.داشته

در  هاآنتواي فعالیت ها و ارزیابی موهاي تیمچه از گزارشآندر ارتباط با تحول روشی، 

گانه از هاي سهها در كاربجديتیم توجهقابلدهد اكثریت نشان می دیآیبرم برنامه درسیحوز  

-الگوهاي تدریس متجوّعی بار  خواهجد برد و در مواردي روش یادگیري و -هاي یاددهیروش

تجوع در  ینوعبههاي تلفیقی را در تدریس بکار خواهجد گرفت. بیشترین الگوهاي تدریس و 

 -2چاار روش:  يریكارگبهها تکرار شد ، هاي تیمگزارش اتفاقبهحوز  روش كه در قریب 

 -6ورزي، هاي عملی و كارگاهی و دستبر فعالیت دیتأك -9بر روش مشاهد  و بازدید،  دیتأك

 - دیداري يهارسانهبرنمایش فیلم و استفاد  از  دیتأك -2بر روش نمایشی و ایفاي نقش،  دیتأك

 شجیداري است.

هاي مشاهد ، خوب مشاهد  كردن، بازدید و آشجایی با فعالیت تأكید بر ای اد موقعیت     

هاي ترین موقعیتهاي درسی از ماما و مراكز مرتبط با واحدا، ناادهه جعتی، كارگا  مؤسسات

ها در تیم اتفاقبهآموزان است كه اكثریت قریب یري تا حدودي نوآورانه براي دانشیادگ

 اند.هاي مختلف مطرح كرد كاربجدي

 اي و ساختدر سایت كامپیوتر، طراحی رایانه آموزشی چون اتوكد، كار يافزارهانرمكار با      

یادگیري تا  يهاتیموقعنو، تولید فایل و رسانه الکترونیک از  يهايفجاور ٔ  جهیدرزمپازل، كار 

ها در استان برنامه درسیهاي بازنگري توسط اكثر تیم هاآناي است كه ای اد حدودي نوآورانه

 مطرح شد  است.

عی و باغی چون هاي زرافعالیت عملی كشاورزي در زمیجه تکثیر و كشت گیا ، فعالیت     

هاي موقعیت ازجملهكاشت بذر گیا ، جاب ایی گلدان و تعویض خاك، كاشت گیا  زیجتی 

 برنامه درسیبجدي پذیرش و سازگار سازي هاي با كاراست كه اكثر تیم موردعالقهیادگیري 

 اند.مطرح كرد 

ت ه در اكثریآموز در مدرسبتجی بر كار عملی و كارگاهی دانشهاي مبر موقعیت دیتأك     

چوب و ساخت وسایل چوبی و كار با ابزاري چون اّر ؛  ٔ  جهیدرزم ازجملههاي درسی واحد
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خوراك و  ٔ  جهیدرزم؛ يكارمیلوفلز و  ٔ  جهیدرزمها؛ برق و نصب مدار و كار با كیت ٔ  جهیدرزم

پخت غذاهاي مختلف، غذاهاي مولی؛ پوشاك و دوخت؛  جایآ غذایی چون تولید ماست و 

در » ،  جایآ بومی فلزي چون ورشو سازي«در كردستان» چون گلیم و گیو  یدستآی جاپجیر؛ 

 است. شد مطرحگانه هاي سههاي مختلف و در كاربجدي، به تفاوت در تیم«ا فاان

كاربرد سه دسته از مجابآ : افزارهانرمها و ، كاربرد فناورییآموزشكمکدر ارتباط با منابع 

 یآموزشكمکاز كتاب  استفاد معرفی و  -9تفاد  از فیلم آموزشی، اس -2آموزشی كمکی شامل: 

-تیم اتفاقبهآموزشی در كجار كتاب درسی، در قریب  يافزارهانرمبکار گیري  -6، یدرسكمکیا 

است. یک نکته مام  شد مطرحگانه در این سه استان سه يهايكاربجددر  «در د 21حدود »ها 

هاي آموزشی و استفاد  از ویدئو ، استفاد  از فیلمافزارهانرم كه در مورد بکار گیري آن است

الزم و فراهم شدن  افزارسختها، مجوط به تایه و نصب نیمی از تیم پروجکشن، در بیش از

معدودي نیز ذكر انواع  ها توسط مدرسه شد  است. در مواردانات الزم براي كار با این رسانهامک

پیدا كرد  است كه در ها حالتی اغراق گونه و غلّو توسط بعضی تیم هاافزارنرمو  هايارسانهچجد 

 نماید.عمل بعید می

 از م التدارند، معرفی و استفاد   یتوجاقابلهایی كه تغییر تایه جزو  كمکی براي درس      

-مجاسب، استفاد  از برید  جراید، م الت رشد تکجولوژي، معرفی مجابآ كمکی در زمیجه فجاوري

هاي قطعات ع كمکی به زبان ساد ، تدارك بستهمتجو يهاكتابگیري ي نوین چون نانو، بکارها

، كاالنما، ژورنال و چوب و باالخر  استفاد  از بروشورالکترونیکی، تابلوي آموزشی در درس 

 هاآنتایه و كاربرد  هامیتدر د  91هستجد كه به تفاوت، حدود  یآموزشكمکعکس، نوع مجابآ 

 اند.ح كرد را مطر

ها و مدارس در د تیم 11حدود  ، ابزار و ادوات فردی:ازيموردنتجهيزات و امکانات  نظر از

اند دچار كمبود ابزار و فن درنظرگرفته ي آموزش درس حرفه وبا توجه به طرحی كه برا

 درت ایزات كارگاهی و ادوات فردي و گروهی موردنیاز در اكثر واحدهاي درسی، بخصوص 

كاري، برق و ساختمان هستجد. و فلز، كشاورزي و گل با چوبخوراك و پوشاك، كار جه یزم

هاي مختلف، دچار فقر كامل كججد  در طرح در استانها و مدارس شركتتیم چاارمکی

و  یاطیخچرخ، وسایل آشپزي، گازچراغت ایزات و ابزارهاي كارگاهی چون میز كار، گیر ، 

ی كه در با توجه به طرح يكارو گلادوات ساد  كشاورزي وسایل دوخت و دوز، ابزار و 
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سازي،  سازگار يهامیدر تكججد  مدارس شركت سومکیاند هستجد. گرفته در نظركاربجدي خود 

یله مجاسب ها بخصوص تایه وسان ام بازدید ازیموردنامکانات  كارگا  مجاسبی ندارند. تدارك

مختلف نیز از دیگر  مؤسساتو كسب م وز از آموزان و هماهجگی دانش وبرگشترفتبراي 

 است. شد مطرحها تیم سومکیمواردي است كه توسط 

ر فضاي كالس ها دتیم دوسومحدود  :«فضای كالس، كارگاه، مدرسه»از نظر فضای آموزش 

، شد گرفتهتجاسب درس و روش در نظر  و بهها تغییراتی خواهجد داد و تجظیم میز و  جدلی

ها، ان ام مباحثه، آموزان، تشکیل تیمهاي گروهی و مشترك دانشا براي فعالیتفضاي كالس ر

ها و مدارس در فضاي كارگا ، تقسیم در د تیم 31آماد  خواهجد كرد. حدود  ...اجراي نمایش و

هاي مختلف با توجه به نوع فعالیت مورد نیاز هر درس، م از كردن فضاي كارگا  به قسمت

 اي تغییراتی ای اد خواهجد كرد.تصویري و امکانات رایانه - یل  وتیفضاي كارگا  به وسا

در مورد استفاد  از فضاي حیاط مدرسه و فضاهاي خارج از كالس درس و كارگا ، حدود       

ها، استفاد  از فضاهاي متجوع در دسترس در حیاط مدرسه و نیاز درس تجاسببهها در د تیم 31

، استفاد  از فضاي آزمایشگا  انه، استفاد  از فضاي بوفه مدرسهفضاهایی همچون فضاي نمازخ

ای اد  كاري و كار روي گیاهان،باغچه یا گلخانه براي گل عجوانبهمدرسه، ای اد فضایی 

 اند.نمایشگا  گل را مطرح كرد 

 ازنظرهایشان ها و گزارشریزي تیمدر بررسی روند فعالیت برنامه ارزشيابی: در ارتباط با

آن  خوردیمآموزان، نکته مامی كه بیش از همه به چشم دانش يهاتیفعالاختن به ارزشیابی دپر

آن در  ریتأثها و موضوع ارزشیابی از آموخته نی بهها توجه چجداتیم سومکیكه حدود  است

زشیابی عملکردي از كار عملی بر ار هاآندر د  21ندارند. تجاا حدود  وجهچیهبهبابود آموزش 

آموزي، ان ام مصاحبه، انش، توقیق دو رایانه افزاربا نرمكار  آموزان چون ساخت ماكت،نشدا

تصاویر، ساخت نمونه و  يبجددسته، درست ابزار، نصب مدار و كاربردسی شجا، ابزاریقطعه شجاس

ها در نظایر آن توجه خواهجد داشت. در م موع، در زمیجه ارزشیابی، حدود نیمی از تیم

و ضعف دانشی  يتوجهكمهاي مختلف، توول و نوآوري چجدانی نخواهجد داشت و كاربجدي

 در این زمیجه تا حدود زیادي موسوس است. هاآن
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هاي ها و كاربجديها در استانتیم چاارمسهحدود و نهادها:  مؤسساتارتباط با والدين، 

براي حضور  ازیموردن درس و زمیجه تجاسببهمختلف دعوت از اولیاء كارشجاس و متخصص را 

ها، به تیم دوسوماند. حدود گرفته زمیجه شغلی و تخصصی در نظر در كالس و توضیح در

هاي مختلف در زمیجه یردولتیغدهاي دولتی و تفاوت، دعوت از كارشجاسان و متخصصان ناا

در عمل  كهنیااما ؛ اندرا مطرح كرد  در مول شد شجاختهد چجین دعوت از اساتیدرسی را و هم

 مطرح شد، معلوم نیست. قبالًهایی كه متوقق شود با توجه به مودودیت هاآنچه مقدار از 

 ها:بندی از فعاليت تيمتحليل و جمع-ج

تیم از  21مدارس )ها و كمی بیش از نیمی از تیماز نظر اقتدار تيمی، مشاركت و هماهنگی: 

ي برنامه درسی، از خودمختاري و اقتدار در كاربجدي بازنگر يهاگرو تیم( و عمدتاً هم  21

رفه و فن درس ح برنامه درسیی و ای اد تغییر یا تعدیل نسبی و قدرت انتخاب در طراح

 اند.از فکر مجس می برخوردار بود  يتا حدوداند و در ای اد تغییرات استقبال و استفاد  كرد 

به عجا ر مختلف  از نظر توجه ريزی درسی:های برنامهانجام روشمند فعاليت تحليل از نظر

 ازجمله، برنامه درسیو انس ام در عجا ر  مؤثرف ، توجه به ابعاد مختلبرنامه درسیدرگیر در 

هاي هاي یادگیري، ای اد موقعیتنوآورانه و تطابق روش با فعالیت انتخاب روش فعال و یا

، هماهجگی كججد كمک مجابآاز گیري ابستگیِ  رف به كتاب درسی و بار یادگیري متجوّع، عدم و

روشمجدي تیم در  درم موع آموزش با توجه به روش انتخابی و يو فضانوو  ارزشیابی 

 عمدتاً، شد لیتشکهاي در د تیم 61ریزي درسی و طراحی تغییرات، كمتر از هاي برنامهفعالیت

-تیمِ خود عمل كرد  حدِ كاربجديِ در قبولقابل ویح و  نسبتاًآباد، هاي ا فاان و ن فهم تیم

 اند.

از نظر توول و نوآوري در : برنامه درسیو تعديل  نوآوری در طراحی و تدوين، تغيير از نظر

 هاي سازگارتیم در كاربجدي 29كه قاعدتاً از و تغییرات موتوایی  برنامه درسیگیري جات

ات مودودي را در تیم توول و تغییر 1مورد انتظار بود  است،  برنامه درسیسازي و بازنگري 

اند. پجج تیم از این گرفته در نظرطرح شد، جااتی كه ذكر آن در تغییرات ساختاري و موتوایی م

اي نوین  جعتی، روزآمد هدر راستاي توجه به فاوا و زمیجه هاآنگیري گرو ، توول در جات
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است. از  توجهبلقاآموزان هاي دانشها و توجه به نیازها و موتواي مطرح در درسشدن زمیجه

را مطرح كرد   يترتوجهقابلتغییرات ، برنامه درسیک تیم در كاربجدي بازنگري این گرو ، ی

مجابآ  يریكارگبهبجدي بازنگري، در ارتباط با در كار عمدتاًتیم و  6 دهدیمها نشان است. بررسی

حتی تایه جزو   و آموزشی و ای اد تجوع در مجابآ درسی يافزارهانرم، كاربرد یآموزشكمک

 آموزان، كاري جدّي و ای اد توول قابل توجای را دنبال خواهجد كرد.آموزشی براي دانش

ین زمیجه بررسی و تأمّل روي در اها: تحليل از جهت گسترش ارتباطات و توجه به فناوری

و  طیو شرادهد تا حدود زیادي فراهم بودن فضا كمّی و كیفی گردآوري شد  نشان میهاي داد 

مدرسه فرزانگان، نمونه دولتی یا »مدرسه، ویژ  بودن مدرسه و نوع آن  امکانات گسترش فاوا در

-تان و مجطقه از مدرسه و یا عالقه، حمایت مقامات اداري و آموزشی اس«بودن آن ییامجائتیه

 است. كججد و كمکكججد  ها، تعیینمجدي و فعالیت مدیریت مدرسه در زمیجه گسترش فجاوري

هایشان ، گزارشبرنامه درسیسازي و بازنگري  هاي سازگاردر كاربجدي عمدتاًهشت تیم و 

 يافزارهانرمبرد هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی و كاربه كاربرد فجاوري هاآننشان از توجه بیشتر 

هاي درسی و مباحثی چون برق، فجاوري و سیستم و ساختمان دارد و به آموزشی در واحد

 ازنظر. اندكرد اشار س دیگر در زمیجه فاوا عامل با همکاران و متخصصان و مدارگسترش ت

و ناادها، بخصوص ای اد زمیجه براي ان ام بازدیدها،  مؤسساتگسترش ارتباطات و تعامل با 

 ازجملهها و و نااد مؤسساتگسترش ارتباطات با دهد به هایشان نشان میتجاا شش تیم، گزارش

تري از جات آشجایی كججد تا فضاي گسترد اي توجه دارند و كوشش میحرفه هاي فجیهجرستان

 آموزان باز كججد.اي براي دانشهاي فجی و حرفها زمیجهب

تیم از  1»ها در د تیم 21حدود  ها:مستند كردن و سازمان دادن به تغييرات و نوآوری نظر از

هایشان، توجه به ها و طرحوريآ، نووردنظرمدر مستجد كردن و سازمان دادن به تغییرات  «تیم 21

 اند وداشته برنامه درسیاند. نگا  مجس می به عمل كرد  قبولقابلجزئیات و عجا ر برنامه، 

اند و از نظم قابل قبولی در سازمان دادن تغییراتشان در این زمیجه نشان داد  یتوجاقابلكوشش 

رسد فضاي آموزشی و نظر میدر این زمیجه بهاند. د كاربجدي تیم خود برخوردار بود در ح

كججد  كججد  یا تقویتها، ای ادو آموزش برنامه درسیدر طراحی و تغییر  ازنظرتخصصی مدارس 

 هاي اساسی در معلمان، نیست.چجین كاركردها و توانائی
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به  ز پژوهشهایی كه در این مرحله ابا توجه به مودودیت سوم پژوهش؛ سؤالپاسخ به  در   

كاهش یافت و جامعه و نمونه  هاي مربوط به فرایجد آموزش به سه بارآمد، تعداد مشاهد  وجود

ها در ن به علت كمتر بودن دفعات مشاهد نیز با توجه به كجار گذاشته شدن نتایج استان كردستا

ها دي كه تیمها و رونگیري از ویژگیو نتی ه هاافتهیمیتعمدر   هیدرنتد گردید. این استان، مودو

، نتایج درم موعاند، احتیاط بیشتري الزم است. گانه طی كرد هاي سهو مدارس در كاربجدي

كججد  و با توجه در مدارس شركت شد نیتدو برنامه درسیدر مرحله اجراي  آمد دستبهآماري 

ررسی پجج در ب، موردنظرسازي و پذیرش در رویکرد  گانه بازنگري، سازگارهاي سهبه كاربجدي

جوّ و ارتباطات در  -ب هاي یادگیري،ها و فعالیتموقعیت -عجصر یا مولّفه ا لی شامل: الف

فضا و مکان  -، تافزارهانرمها و فاوا، رسانه ،یآموزشكمکكاربرد مجابآ آموزشی و  -كالس، پ

آموزان، شکالیف یادگیري و بازخورد به دانارزشیابی، ت -آموزش، ابزار و ادوات و ت ایزات، ث

هد  مشا 9جدول شمار   مطرح گردید، در «فرم مشاهدۀ فرایجد آموزش»در  قبالًبه شرحی كه 

، فاوا، یآموزشكمکموزشی و كاربرد مجابآ آ -: پنظركه تجاا از  دهدشود. این نتایج نشان میمی

-ه تفاوت معجیگانهاي سهدر د خطاي آماري، بین كاربجدي 5 ، با كمتر ازافزارهانرمها و رسانه

در داري وجود دارد. به ترتیب با توجه به میزان افزایش اختیار و قدرت انتخاب مدارس 

سازي، زمیجه مساعدتر و  گانه، مدارس در كاربجدي بازنگري و سپس سازگارهاي سهكاربجدي

، تولید جزوات كمکی، در یآموزشكمکها و مجابآ كاربرد فجاوري ازنظرموقعیت بیشتري 

 قرار دادن دسترس

گانه، ي سههااند. در مقایسه كاربجديآموزشی، فراهم كرد  يافزارهانرمكامپیوتر و استفاد  از     

-این را می ها و مدارس در مرحله طراحی و تدوین درنظرگرفته بودند،چه كه تیمتوجه به آن با

 رفت.درنظرگ برنامه درسیدر مرحلۀ اجراي  زكججد یمتماترین ویژگی توان مام

 

 

 

گانه در مرحله سه يهايكاربجدنتایج آزمون تولیل واریانس كروسکال والیس در مورد تفاوت بین  (.9)جدول شمار  

 برنامه درسیاجراي 
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مقدار مربآ  19

 155/2كاي: 

درجه آزادي: 

9 

-سطح معجی

داري خطا: 

621/1 
P>0.5 

مقدار مربآ 

 192/1كاي: 

درجه آزادي: 

9 

-سطح معجی

داري خطا: 

213/1 
P>0.5 

مقدار مربآ كاي: 

212/1 

 9درجه آزادي: 

  

داري سطح معجی

 /191خطا: 

 
P<.05 

 

مقدار مربآ 

 539/1كاي: 

درجه 

 9زادي:آ

-سطح معجی

داري خطا: 

155/1 
P>0.5 

مقدار مربآ 

 122/2كاي: 

درجه 

 9آزادي: 

-سطح معجی

داري خطا: 

295/1 
P>0.5 

الف. آزمون 

 كروسکال واليس

متغير گروهی:  ب.

 گروه

 

هاي بین مدارس در كاربجدي يامالحظهقابلاساسی، تفاوت آماري  يهامؤلفهجات سایر  از     

ها در مورد سایر مولّفه آمد دستبهتر نتایج كمّی و كیفی بررسی دقیق ؛ اماامددست نیهگانه بسه

ضاي در جداول خال ه نتایج مشاهد  فرایجد آموزش و مشاهدات تکمیلی از فرایجد آموزش و ف

كه:  دهدو استان تاران و ا فاان، نشان میگانه و در دهاي سهمجاسب یادگیري، به تفکیک روش

-كه مدارس در كاربجدي، ضمن ایندرم موعهاي یادگیري، ها و فعالیتوقعیتاز جات م -الف

سخجرانی و توضیوی همرا  با   ورتبهاند و روشی عمدتاً گانه شبیه به هم عمل كرد هاي سه

اي عملی و كارگاهی را هها ان ام فعالیتنمایش دادن و بازنمایی توسط معلم و در بعضی درس

هاي موارد بین مدارس تفاوت وجود دارد. ازجمله در ان ام فعالیتدر بعضی  ؛ اماانددنبال كرد 

هایی براي اید  دادن، طراحی و پژوهش و وجود فر تاي، كاوشگري پروژ   ورتبهیادگیري 
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تر از سازي قوي حدودي، مدارس در كاربجدي بازنگري و سازگار كردن و نقشه كشیدن تا

بعضی اند. هایی را بیشتر فراهم كرد اند و چجین موقعیت مدارس در كاربجدي پذیرش عمل كرد

اد تغییرات تمایل بیشتري براي ای  نیز، كججد  در كاربجدي بازنگري،معلمان و مدارس شركت

هاي نو، و فجاوري الکترونیک، كار با مواد جهیدرزم ازجملههاي درسی تاز  موتوایی، ارائه زمیجه

ها و مواردي حذف بعضی درس و درو شرایط موجود  سال ها به اقتضاي فصلجاب ایی درس

جوّ و ارتباطات در كالس، تشویق شدن به  ازنظر -. بهاي تاز  دارندجاي آن ارائه زمیجهبه

كججد  و تشویق به نوآوري، یادگیري عملی، ای اد فضاي تسایل هايكردن، ان ام فعالیت سؤال

آموزان، ای اد فضاي شاد و میمانه بین دانشگروهی و ارتباط  فضاي مساعد براي كارهاي 

گشتگی در گم ریختگی و به همآموزان و عدم الس، تعامل  ویح بین معلم و دانشك خجد  در

كاربجدي،  كه در درون هربود  است. ضمن این موردتوجه نسبتاًكالس، در هر سه كاربجدي 

 ، مدارس دركججدفراهم می كججد و شرایط باتريعمل می ترمجاسب دبیرها و مدارس بعضی

 .اندتر عمل كرد هایی قويسازي اندكی در چجین زمیجه كاربجدي بازنگري و سازگار

، تفاوت درم موعفضا و مکان آموزش، ابزار و ادوات و ت ایزات، نتایج نشان داد  ازنظر -ت

مشابای  نسبتاً گانه از وضآهاي سها وجود ندارد و مدارس در كاربجديهداري بین كاربجديمعجی

برخوردار  و ت ایزات كالسی ازیموردندر ارتباط با فضاي آموزش و كارگا ، ابزار و ادوات 

فضاي آموزش، ابزار و  ازنظرهایی بین مدارس اند. ضمن ایجکه درون هر كاربجدي، تفاوتبود 

ي كه مدارس در كاربجدي بازنگر دهدیمادوات و ت ایزات، وجود دارد. بررسی بیشتر نشان 

از فضاي كارگاهی مساعدتري  يتا حدود بیشتر است هاآنمدارس نمونه و تیزهوشان در میان 

بود  است. در مقایسه استانی،  هاآناند و ت ایزات و لوازم ا لی باتر در دسترس برخوردار بود 

 در دو كاربجدي بازنگري و سازگار آبادكججد  از ا فاان و ن فمدارس شركت، درم موعنیز 

 تر كارگا مجاسبوضآ آموزان و تر با تعداد دانشكمی از فضاي كالسی متجاسب تا حدود سازي

کالیف یادگیري و بازخورد به ازنظر ارزشیابی، ت -اند. ثها برخوردار بود براي تدریس درس

اند و عمل كرد  به هم، مدارس شبیه درم موعدهد، كه نتایج نشان میآموزان، ضمن ایندانش

مدارس در كاربجدي بازنگري و  اماوجود ندارد،  هاآنهاي در روند ارزشیابی یتوجاقابلوت اتف

مواردي چون توجه به فرایجد یادگیري و ت ربه كردن در درس حرفه فن،  نظر سازي از سازگار

ی تکالیف و ارائه بازخورد آموزان، ارزیابهاي دانشبررسی دقیق جوانب مختلف در فعالیت
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بررسی و  تري را برايهاي بیشتر و مجاسباند و موقعیتتر عمل كرد ندكی، قوي، اسازند 

 اند.فراهم كرد  هاآنآموزان و دادن بازخورد به هاي دانشارزیابی فعالیت

 گيریبحث و نتيجه

سی مبتجی بر مدرسه در ریزي دردر پژوهش رویکرد برنامه آمد دستبههاي نتایج و یافته 

كاربجدي متمایز بازنگري،  در سهجد  در سه استان تاران، ا فاان و كردستان و كجمدارس شركت

ها و موانعی كه در ، علیرغم همه مودودیتسؤاالتسازي و پذیرش، در پاسخ به  سازگار

 كججد  وجود داشت، نشان داد:اي مراحل مختلف آن در مدارس شركتاجر پژوهش و

 اب و افزایش قدرت انتخ برنامه درسیدر ارتباط با یر و نوآوري با افزایش اختیار براي تغی

و آموزش و دادن میدان بیشتر براي ای اد تغییر در  برنامه درسیمدرسه و معلم در زمیجه 

كه در كاربجدي بازنگري و سپس در كاربجدي ها و مجابآ درسی موجود، چجانموتوا، روش

وردار بودند، در فرایجد آموزش، سازي از چجین اقتدار و قدرت انتخاب بیشتري برخ سازگار

ها و ها، رسانهكاربرد فجاوري ،آموزشیكمکكاربرد مجابآ آموزشی و  جات ازحداقل 

شود و مدارس در داري دید  میگانه تفاوت معجیهاي سهديآموزشی، بین كاربج افزارهاينرم

یشتري کانات بكججد و امتر عمل میقوي حدودي تاسازي  سازگارسپس كاربجدي بازنگري و 

دادن كامپیوتر و امکانات جانبی  دسترس قرار كججد. از نظر دردر مدرسه و كالس، فراهم می

كوشش بیشتري به عمل  آن، استفاد  از جزوات كمکی و تکمیلی تولید شد  توسط معلم، نیز،

 ي دركاربجدكججد  بین این سهترین ویژگی متمایزتوان مامآورند. در م موع، این را میمی

 نظرگرفت.

  هاي مختلف، در در ارتباط با تفاوت بین كاربجدي كه پژوهش توجایقابلاز دیگر نتایج

هاي یادگیري فعالیت ان امها داري و قاطعیت كمتر در ارتباط با ای اد موقعیتحدي با معجی

رنامه بعلم و مدرسه در ارتباط با كه با افزایش اختیار و قدرت انتخاب م است آننشان داد  

تر، هاي یادگیري غجیو تقویت نگرش و انگیز  براي توول، در روش و ای اد موقعیت درسی

بی و تعامل باتر با آموز، نوو  ارزشیاترشدن دانشتوجه بیشتر به فرایجد آموزش و فعال

 دهد.یرات مثبتی در روند آموزش روي میحدودي تغی تا آموزاندانش
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 ها و هایی بین تیمآموزش، ابزار و ادوات و ت ایزات، تفاوت نظر فضا و مکان كه ازضمن این

كججد  از ا فاان و مدارس شركتم موع،  مدارس درون هر كاربجدي وجود داشته است، در

سازي نسبت به مدارس سججدج و تاران كه  ، در دو كاربجدي بازنگري و سازگارآبادن ف

-تر با تعداد دانشاز فضاي كالسی متجاسبحدودي  تا اندتاران بود  از مجاطق ججوب عمدتاً

كه اند. با توجه به اینهاي عملی برخوردار بود كارگا  براي فعالیت تروضآ مجاسبآموزان و 

ریزي ت و انس ام تیمی باتري در برنامهآباد مشارك فدر ا فاان و ن شد تشکیلهاي تیم

اند، این لسات خود را برگزاركرد تر جاند و تا حدودي جدّيدرسی مبتجی بر مدرسه داشته

و مجاطق  است و مدارس در تأثیرگذاربه میزان زیادي بافت مدرسه كه  است آننشانگر 

هایی با شرایط باتر اقتصادي، فرهجگی و اجتماعی، شارهاي برخوردارتر  جعتی، مویط

زي درسی ریبرنامه تري از نظر قبول تمركززدایی و قبول مسئولیت بیشتر دروضعیت مجاسب

 آموزش با توجه به مقتضیات و شرایط خود دارند. و توول و نوآوري در روند

 گانه در ارتباط با هاي سهها و مدارس در كاربجديكه نتایج نشان داد، تیمبا توجه به این

اند، دچار كمبود ابزار و ت ایزات نظرگرفته فن در طرحی كه براي آموزش درس حرفه و

 سومیکهاي درسی هستجد و نیاز در اكثر واحد دي و گروهی موردكارگاهی و ادوات فر

گیري قبل در زمیجه تفاوت در میزان ندارند، این یافته موُیّد نتی ه مدارس كارگا  مجاسبی

 ریزيبرنامه درو قبول مسئولیت بیشتر  تمركززدایی درها آمادگی مدارس و مجاطق و استان

و مجاطق  هااستان درو آموزش است. مدارس  برنامه درسیدرسی و نوآوري در حوز  

هایی با شرایط باتر اقتصادي، فرهجگی و اجتماعی، ظرفیت برخوردارتر  جعتی و مویط

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه دارند. مووري و مسئولیت بیشتر در برنامه بیشتري براي مدرسه

 یکسان نیست. پذیرشحتی در تمام مدارس درون یک كاربجدي نیز شرایط براي این 

 تغییرات  ازجملههاي درسی و ه پایین در نظام آموزشی و برنامهتغییرات تومیلی از باال ب

ساالرانه در سطح ود شرایط اجرایی نامجاسب و دیوانجدید توت عجوان توول بجیادین، وج

ها در مرحله طراحی و تدوین قرار اي كه تیمادارات آموزش و پرورش، در مرحله مجاطق و

اردي چون ابالغ ساختار است. مو شد مطرح بازدارند مودودیت و عامل  عجوانبهشتجد دا

كه به دنبال آن تشدید شد   توجایقابل و تغییرات 6 -6-3هاي توصیلی و نظام جدید دور 

حذف درس حرفه و  ازجملههاي درسی موجود و تغییر اساسی در مقاطآ و برنامه: ازجمله
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اهجمایی، در مواردي انوالل مدرسه یا بالتکلیفی آن براي سال فن، حذف تدری ی دور  ر

مول كار دبیر یا تغییر پست دبیر و مدیر، كاهش  درپیپیآیجد ، تغییر مکان مدرسه، تغییرات 

سال، همه موانعی بود   طول درساعت برنامه دبیر  نشدن پرساعات تدریس حرفه و فن و 

مجفی  تأثیرري و تشکیل جلسات تیم در طول سال است كه بر نظم و انس ام تیمی، تمركز فک

هاي از باال به پایین نظام هاي ناشی از ت ویزو بالتکلیفی هاریختگیهمبهداشته است. این 

آموزشی بر روند تمركز مدرسه در جات قبول مسئولیت بیشتر براي طراحی تغییرات و 

 برنامه درسی، معلم و مدیر در تر مدرسهنوآوري آموزشی، داشتن اختیار و قدرت انتخاب بیش

و آموزش و توول در روش و فرایجد آموزش، داشتن احساسی از ثبات براي قبول مسئولیت 

 قطعاًشد  تیم باتوجه به نیاز و شرایط بومی، هاي در نظر گرفتهبیشتر براي دنبال كردن طرح

 مجفی و بازدارند  دارد. تأثیر

 گانه، نشان هاي سهها در كاربجديات مختلف با تیمها و ارتباطهاي میدانی، گزارشبررسی

كل مرحله طراحی و تدوین برنامه و طراحی تغییرات در طول حدود یک سال  دهد، درمی

ها وجود داشته است. كار جمعی، ضعف در كار تیمی و دور هم جمآ شدن در اكثریت تیم

مدرسه به علل مختلف و  ها، مدیران مدارس و در غیاب او معاونتیم اتفاقبهدر قریب 

یا حضور بسیار  اندنداشتههاي اجرایی، در جلسات تیم حضور تعدّد مسئولیت ازجمله

هوشان، نمونه دولتی، مدارس ، مدیران و كادر مدارس تیزحدودي تا اند. البتهداشته رنگیكم

گی بیشتري براي چون مدارس سما، آماد غیردولتیت میعی و سپس در حدي كمتر مدارس 

كه با آن مواجه هاي بیشتري . مدارس معمولی دولتی، به علت مودودیتاندداشته تغییرای اد 

-گرایی موجود نظام آموزشی در ارتباط با شرایط آموزشی و برنامه و كتابهستجد و به تمركز

خواهجد خود را با تغییر و نوآوري مواجه كججد. نمی معموالًاند، كامالً عادت كرد  هاي درسی

ممکن است معلم از انگیز  و عالقه بیشتري براي توول و نوآوري و تغییر  كهآنرغم علی

هاي هاي الزم نسبت به فعالیتفقدان آگاهیاست بر  تأییديبرخوردار باشد. این 

( 9111چِن )گیري را . شبیه این نتی هبرنامه درسیاي در تدوین خودمختارانه و اعتماد حرفه

 آن كشور، برنامه درسیتمركززدایی حوز   درحركتكجد، رح میتایوان مط مورد كشوردر 

برنامه اختیارات خود در تصمیمات  بیشتر معلمان و مدیران نسبت به درجه و سطح

مشاركت  برنامه درسیگیري ر تصمیمد هاآنكه ان، اطمیجان نداشتجد. حتی با اینشدرسی
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د یقیجی نداشتجد. فقدان توافق و گیرنتصمیمات درستی می كهیناكردند ولی نسبت به می

و تغییرات آموزش و سج ید  عمل  برنامه درسیطراحی و تدوین  مشترك در درك و فام

كه اغلب  آن اوجود داشته است. از  يتا حدود ها، نیزكردن گروهی در میان اعضاي تیم

د، معلمان در اجراي تدریس كالسی عادت دارند كه خودشان جریان تدریس را هدایت كجج

احساس  هاآنگروهی همکاري كججد. گاهی اوقات   ورتبهعادت ندارند تا با معلمان دیگر 

كججد كه رابطه و تفاهم داشتن با دیگران و به توافق رسیدن در فرایجد و سج ید  عمل می

 هاآنها، در بعضی مواقآ كردن گروهی مشکل است. بخصوص در مورد مدیران عضو تیم

و تدریس، مدیریت  برنامه درسیهاي طراحی شدن در مسؤولیتایم كججد كه ساحساس می

 كاري مشکل است. كالس و ارزشیابی كالً

 هاي ها و طرحوريآ، نود كردن و سازمان دادن به تغییراتمستج ازنظركه با توجه به این

انس ام در توجه به عجا ر  ،برنامه درسیبه عجا ر مختلف درگیر در  توجه ازنظرو  موردنظر

ریزي درسی و طراحی تغییرات، تعداد هاي برنامهو روشمجدي تیم در فعالیت برنامه درسی

-حد كاربجدي مورد انتظار عمل كرد در  پذیرشقابلها،  ویح و تیم مودودي از مدارس و

 رسد نظام آموزشی و فضاي آموزشی و تخصصی اكثر مدارسنظر میاند، در این زمیجه به 

كججد  چجین كججد  یا تقویت، ای ادهاآموزشو  برنامه درسیدر طراحی و تغییر  ازنظر

تایوان )چنِ،  اجراشد هاي اساسی در معلمان، نیست. در پژوهش و نمونه كاركردها و توانائی

ریزي درسی دید  هاي مشاركت در برنامهفقدان رغبت، توانایی و ماارت ( نیز این9111

هاي طراحی ها، دور ر مراكز تربیت معلم و دانشگا كه بیشتر معلمان دشد؛ به علت اینمی

ریزي درسی و ارزشیابی نیز اي در برنامهرا نگذراند  بودند، بجابراین ت ربه برنامه درسی

ریزي درسی مبتجی بر مدرسه براي معلمان چجین چون انگیز  شركت در برنامهنداشتجد. هم

 رف وقت اضافی و انرژي بیشتر در  فراهم نشد  بود، بجابراین دعوت از معلمان براي

است بر ضرورت افزایش دانش  تأییدي ،این شواهدریزي درسی مشکل بود. لذا برنامه

براي عوامل ا لی فرایجد آموزش در  برنامه درسیو مطالعه در حوز   2آموزش و پرورش

                                                 
1. Pedagogy 
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ر مدرسه و تقویت شَأنِ اقتصادي و اجتماعی كادرمدرسه و معلمان، بخصوص وقتی انتظا

 وجود دارد. هاآنباالتري هم از 

 دهد، فرایجد تغییر به سمت تمركزموجود نشان می پیشیجه ونظري بجیان كه با توجه به این

، در درنتی هاست، نه یک اتفاق؛ « فرایجد» یکو  است و نه خطی« تدری ی»زدایی، توولی 

ا توجه به تفاوت پتانسیل مدرسه، ب ریزي درسی مبتجی برستاي تمركززدایی و رویکرد برنامهرا

ها، بافت مجاطق شاري و وجود مجاطق حومه شاري و اقتصادي، فرهجگی و اجتماعی استان

مطلوب متفاوت خواهد بود. به تر، تفاوت در شرایط  جعتی و اقلیمی، كاربجدي موروم

در  اهآننظام آموزشی متمركز بر مدارس و تجگجاها و مسائل  تأثیرتري از شجاسی عمیقآسیب

 هاآناي از ، نیاز است كه شمّهبرنامه درسیتی در رویکرد به آموزش و ارتباط با چجین تووال

هایی قبل از ترویج این رویکرد قبالً مطرح گردید. مطالعه و شجاخت بیشتري از چجین تفاوت

و مدارسی كه شرایط  مجاطق درو شروع توول  در نظام آموزشی ایران و همگانی كردن آن

قبول تمركززدایی و قبول مسئولیت  ازنظرتري ماعی و وضعیت مجاسبتاج - اقتصاديباتر 

آموزش، با توجه به مقتضیات و  ریزي درسی و توول و نوآوري در روندبرنامه بیشتر در

در مناطق  همآنسازی و  بر كاربندی سازگار تأكيد احتماالًشرایط خود دارند، اولی است. 

گيری فوق و توجه به بحث و نتيجه گی بيشتری دارند، باو مجموعه مدارسی كه آماد

. نتایج نیز نشان ، پيشنهادی منطقی استسؤاالتهای صورت گرفته در پاسخ به بررسی

دوین مدارس تا سطح كاربجدي بازنگري و طراحی و ت اتفاقبه دهد هجوز اكثریت قریبمی

 احتماالً این  و ؛دارند توجایبلقادر سطح مدرسه، به مفاوم درست آن، فا له  برنامه درسی

 اولین تو یه در این را  است.

  ها و مدارس، در نتایج پژوهش نشان داد افزایش قدرت انتخاب و اقتدار تیم كهاینبا توجه به

، آموزشیكمکكاربرد مجابآ  ، در افزایشبرنامه درسیجدي بازنگري و سازگارسازي كارب دو

هاي نوین در طراحی و تعدیل آموزش و كاربرد فجاوري و فاوا و افزارهانرمها و رسانه

مثبت دارد و این مدارس بر تولید و كاربرد مجابآ آموزشی  تأثیرتدریس در كالس و كارگا  

تر ، ای اد زمیجه و شرایط مجاسبتأكیددارندخود در مجطقه  هماهجگ با شرایط بومی و نیاز

آموزشی و راهجماهاي  افزارهاينرمو  هامجابآ كمک آموزشی، رسانه كاربرد وبراي تولید 

هاي یادگیري، توسط تیمی از مدارس یا مدارس و معلمانی كه درسی، جات توسعۀ فعالیت
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، برنامه درسیر طراحی و تغییر یا تعدیل از ظرفیت و آمادگی الزم براي افزایش اختیار د

كرد. امکانات بیشتري برخوردارند، استقبال  برنامه درسیوص در راستاي سازگار سازي بخص

هاي مدارس، هاي بین كاربجدي، راهشان را تسایل كرد و از تفاوتقرارداد هاآندر اختیار 

 ناراسید.

 با توجه به مقتضیات و شرایط و  برنامه درسیدهی به فضاي آزادتري براي مدارس در توول

جویانه  ویزي و سلطهفراهم كرد. نگا  ت هاآناجتماعی  - امکانات مویطی، اقلیمی، اقتصادي

مدارس از طریق  كلیه برتومیل شرایطی همگانی  در فرایجد آموزش و یکجواخت كردن و

ملی مانآ توسعه آموزشی و خودباوري و  برنامه درسیي درسی و حتی سجدي به نام هاكتاب

به چجین  مدارس دهدمینوآوري مویط آموزشی و مدرسه است. نتایج پژوهش نیز نشان 

و آموزش،  برنامه درسیدر  زادر ارتباط با طراحی و تغییر درونهایی و خودباوريت ربیات 

 براي رسیدن به شرایط باتر نیاز دارند.

 سازي توول نگرشی ایی نظام آموزشی، مبتجی بر زمیجهزدجویانه در زمیجه تمركزحركت توول

خرد و  سطح دری ریزي درسهاي معلمان و برنامهان و مدیران، تقویت اقدام پژوهیمعلم

-هاي تخصصی برنامهمدرسه، مبتجی بر ارتقاي دانشِ آموزش و پرورش و  الحیت مبتجی بر

انی است. نگاهی جا عمیق و متکی به مبانی نظري آن در سطوی درهم ریزي درسی، آن

و دانشگاهی مرتبط با تربیت معلم، توول  مؤسّسات آموزشی سازيآماد  و، تووّل درنتی ه

هاي آموزشی و پژوهشی هاي این موسّسات و توول در دپارتمانو آموزش درسی برنامهدر 

 نیز از اهمیت برخوردار است. هاآن

 و روند  یافتگیتوسعه از سطح متأثرمووري به مقدار زیادي ت ربیات تمركززدایی و مدرسه

در  تووالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهجگی یک كشور و قدرت یافتن مردم و مدرسه

قالب نظام آموزشی است. چجین توولی باید در حکم یک راهبرد اساسی در نظام آموزشی 

 پذیرفته شود.

 

 

 



 2626 تابستان، نام، سال  66، شمار  درسی برنامهفصلجامه مطالعات        

129 

 منابع 

، 2، چ های تحقيق در علوم رفتاریروش(. 2612سرمد، زهر ؛ عباس بازرگان؛ الاه ح ازي )

 تاران: انتشارات آگا .

ح نظام آموزش و پرورش ايران سند و منشور اصال(. 2619سلسبیلی، نادر و دیگران )الف 

 ، وزارت آموزش و پرورش. تاران: پژوهشکد  تعلیم و تربیت.نويس دوم()پيش

اجتماعی، تفاوت در تأكيدها و  -عوامل تأثيرگذار سياسی(. »2619)ب سلسبیلی، نادر 

 گزارش موور اول از «.های درسیهای ارزشی، فلسفی و ديدگاهی در طراحی و تدوين برنامهتعارض

هاي تدریس. تاران: پژوهشکد  ریزي درسی و روشم موعه مطالعه در مسائل و مباحث حوز  برنامه

 تعلیم و تربیت.

ها، ويژگی. ريزی درسی مبتنی بر مدرسهبرنامه(. 2616) نیمومدحسسلسبیلی نادر؛ حسیجی، سید 

 .. تاران: پژوهشکد  تعلیم و تربیت61شمار   نگاشتتک. هاها و چالشنوآوری

م تمركز در طراحی و ريزی درسی ايران به سمت عدگذار نظام برنامه(. 2613نادر ) سلسبیلی،

پژوهشی مطالعات  -امه علمی. فصلجريزی درسی مبتنی بر مدرسهبا تأكيد بر برنامه برنامه درسیتدوين 

 31-22. ص 2613، باار 2، سال اول، شمار  برنامه درسی

. ترجمه مومود مارمومدي و برنامه درسیسی مطالعات شناروش(. 2611شورت، ادموند )

 همکاران. تاران: انتشارات سمت با همکاري انتشارات پژوهشگا  مطالعات آموزش و پرورش.

المللی تعلیم و تربیت (. اجالس بین2611) های پژوهشی در اصالحات آموزشیكاربست يافته

رجمه فاطمه فقیای قزویجی. تاران: انتشارات (. ت2225توقیقات و ا الحات آموزشی )توكیو،  دربار 

 پژوهشکد  تعلیم و تربیت.

درسی ملی، تمركز و عدم تمركز در برنامه درسی، در  برنامه(. 2619گویا، زهرا؛ ایزدي،  مد )

جستجوی الگوی مناسب، گزارش پژوهش محور مطالعاتی چهارم از مجموعه مطالعه در مسائل و 

 . تاران: پژوهشکد  تعلیم و تربیت.های تدريسيزی درسی و روشربرنامه حوزهمباحث اساسی 

سير تحوالت آموزش و پرورش در ايران؛ از ايران (. 2612مکتبی، سید حبیب؛ حجیفی، فریبا )

 . تاران: فراشجاختی اندیشه.باستان تا هزاره سوم

نشر مشاد: به .اندازهاويکردها و چشمرها، : نظرگاهبرنامه درسی(. 2612مارمومدي، مومود )

 )انتشارات آستان قدس رضوي(.

 . چاپ سوم. تاران: نشر پارسا.استنباط آماری در پژوهش رفتاری(. 2612) هومن، حیدرعلی



 ... ي درسی مبتجی بر مدرسهزیربرنامهی كاربرد رویکرد سج امکان

 

129 

Bezzina, M.(1991). Teachers’ perceptions of their participation in school 

based curriculum development: a case study. Curriculum Perspectives, 11(2), 

39-47. 

Brady, L. (1992). Curriculum development: fourth edition. Sydney: 

Prentice Hall. 

Brady, L. (1995). School based curriculum development and national 

curriculum: can they coexist? Curriculum and Teaching, 10(1), 47-54. 
Bolsted, R. (2004). School-Based Curriculum Development: Principles, 

Processes, and Practices.New Zealand: NZCER Press. 

Brooks, M. G. (1991). Centralized Curriculum: Effects on the Local 

School Level. In the Politics of Curriculum Decision - Making. New York: 

State University of New York. 

Chen, S. H. & Chung, J.(2000). School Improvement in Taiwan: 

Problems and Possibilities. Taipei: Taiwan ROC. Paper Presented at 

International Congress for School Effectiveness and Improvement in Hong 

Kong. 

Cohen, R. M. (1995). Understanding How School Change Really 

Happens. California: Corwin Press Inc. Thousand Oaks. 
Connelly, M. F.& Fang He, M., & Phillion, J. (Eds.). (2008). The SAGE 

Handbook of Curriculum and Instruction. Thousand Oaks California: Sage 

Publications, Inc. 

Dellar, G. B. (1995). The Impact of School – Based Management on 

Classroom practice at the secondary school- level. Issues in Educational 

Research, 5(1), 23-24. 

Fullan, M. & Miles, M.(1991). Getting educational reform right: what 

works and what doesn’t.Unpublished paper, University of Toronto: Center for 

Policy Research. 

Harlen, W.(1991). Science Education in Primary School, International 

Encyclopedia of Curriculum, Arieh Lewy. Oxford: Pergamon Press. 

Howells, H. (2003). Teacher Professionalism and Curriculum Power: a 

cautionary tale. English in Australia, 136, 27-39. 

Kenndey, K. J. (1992). School- Based Curriculum Development as a 

Policy Option for the 1990’s: An Australian Perspective, Journal of 

Curriculum and Supervision. Winter 1992,  7(2). 

Lewy, A. (1991). National and School Based Curriculum Development. 

Fundamentals of Educational Planning. Paris: UNESCO. 



 2626 تابستان، نام، سال  66، شمار  درسی برنامهفصلجامه مطالعات        

129 

Marsh,C., Day,C., Hannay, L.,& McCutchon, G. (1990). 

Reconceptualizing School Based Curriculum Development. London: The 

Falmer Press. 

Sabar, N. (1994). Curriculum Development at School Level. In Torsten 

Husen & Neville Postlethwaite (ed.). The International Encyclopedia of 

Education.Second ed. V. 9, Oxford: Pergamon Press Inc. 

Sabar, N., Rudduck, J., & Reid, W. (1987). Partnership and autonomy in 

school- based curriculum development. University of Sheffield: Division of 

Education. 

Short, E. C. (1991), Forms of Curriculum Inquiry, Albany, NY: State 

University of New York Press. 

Skilbeck , M. (1984). School Based Curriculum Development. London: 

Harper and Row Publishers. 


