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تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی :یک پژوهش کیفی
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چکیده
هدف از تحقیق حاضر شناسایی سطوح مناسب تصمیم گیری در فرایند اجرای آزادسازی برنامه درسی در دوره ابتدایی است.
روش پژوهش کیفی و از نوع سنتزپژوهی(تحلیل محتوا و مطالعه اسنادی) است .جامعه پژوهش شامل معلمان،کارشناسان ،اساتید
دانشگاه های استان آذربایجان غربی و هم چنین اسناد و متون علمی در حوزه تمرکززدایی در سال تحصیلی  99-92است .نمونه
اول به صورت هدفمند انتخاب شده و در این راستا مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با  09نفر صورت گرفت و جهت اطمینان و
اعتبار بخشی به دقت و صحت داده ها از روش خود بازبینی محقق و چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان(تکنیک کنترل
اعضا) استفاده شد .نمونه دوم نیز شامل اسناد و متون علمی  02سال اخیر می باشد .اطالعات به دست آمده از طریق مصاحبه و
بررسی اسناد علمی با روش تحلیل محتوای عرفی و تحلیل پنج مرحله ای گال ،بورگ و گال )0990(2به دست آمد .یافته ها نشان
می دهد که فرایند تصمیم گیری برای آزادسازی برنامه درسی دارای سطوح چهارگانه اجتماعی ،آکادمیک ،نهادی و آموزشی
است که در آن سطح نهادی به عنوان رابط تصمیم گیری های سطح آکادمیک(نظری) و سطح آموزشی(عملی) عمل می کند و
عملکرد آن از بعد نظری -عملی(شبه عملی) جایگاه ویژه ای دارد .در واقع سطح نهادی با ترکیبی از دو سطح تصمیم گیری ،به
عنوان تدوین کننده نهایی و و فراهم کننده فرصت های یادگیری در کالس های درس عمل می کند.
کلید واژه ها :سطوح تصمیم گیری ،آزادسازی ،برنامه درسی ،دوره ابتدایی.

 .۱دکتری برنامه ریزی درسی  ،مدرس دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئولr. dousti.education٦٤@gmail.com،
۲

استاد دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،ایران.

 .۳دانشیار دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،ایران.
 .٤استاد دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،ایران.

- Gal, Borg & Gal
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مقدمه
فرایند تصمیم گیری فعالیت اجرایی روزانه است که در همه سطوح در موسسات اتفاق می افتد(ناز ،زامان ،غفار ،امین ،علی
و ایقبال .)590 :5103 ،0در نظام های آموزشی به دلیل استمرار فعالیت های برنامه ریزی ،فرایند تصمیم گیری متاثر از عوامل
مختلفی است .بنابراین دخالت همه ذینفعان ،به ویژه افرادی که به طور مستقیم در آموزش دانش آموزان درگیر می شوند ،یک
بخش حیاتی در توسعه و تجدید نظر موفقیت آمیز برنامه درسی به حساب می آید(جانسون ،5110 ،5به نقل از السوبایی:5102 ،3
 .)012مشارکت در تصمیم گیری ها باعث هم افزایی تعامالت اعضای جامعه و ارتقای آگاهی و مسئولیت اجتماعی افراد نسبت
به محیط خود می شود(بیرنی ،مک نامارا ،ایوانز ،وودز و هیل .)0 :5109 ،0پاینار )0992(2معتقد است که به کارگیری برنامه درسی
مبتنی بر این است که دیدگاه های مختلفی را انتخاب کنیم و به شکل گیری موضوعات مدرسه ای و محتوای برنامه درسی از
زوایای مختلف جامه عمل بپوشانیم(به نقل از انگالند .)02 :5102 ،2فرایند برنامه ریزی درسی در اکثر نظام های آموزشی پیشرفته
متمایل به اجرای خط مشی ها و سیاست هایی است که همکاری نیروی انسانی را از لحاظ تنوع سالئق در امر تصمیم گیری های
آموزشی به دنبال دارد ،تا بتواند قدرت تاثیرگذاری بیش تری در کیفیت یادگیری دانش آموزان داشته باشد و ارتباط محتوای
برنامه های درسی را با واقعیات زندگی مناطق آموزشی گسترده تر کند(حسینی خواه 2 :0393 ،و  .)2بنابراین یکی از عوامل
اجرای اصالحات عمده در برنامه درسی ،سطح مشارکت ذینفعان است(کوسکی.)5102 ،9
نظام سطوح تصمیم گیری در برنامه درسی ،نخستین بار در سال  0922توسط جان گودلد 2و موریس ریشتر 9مطرح شده
است .استدالل گودلد و ریشتر این است که ماهیت ساخت و نوع برنامه درسی بسته به سطح و هیئت تصمیم گیری متفاوت
خواهد بود(حسینی خواه .)5 :0393 ،از دیدگاه دفتر بین المللی تعلیم و تربیت یونسکو )5100 (01سطوح برنامه درسی شامل سه
سطح است )0 :سطح مرکزی :شامل اهداف و محتوای آموزشی که در سند یا چارچوب برنامه درسی ملی منعکس می شود.
 )5سطح محلی :بیانگر برداشت و تفسیر مقامات محلی از برنامه درسی رسمی است و  )3سطح شخصی :که یادگیرنده درکانون
این نوع برنامه درسی قرار داشته و نقطه برخورد و تعاملش با برنامه درسی است .هم چنین تصمیم گیری در حوزه برنامه درسی
دارای نظریه های مختلفی است که عبارتند از :نظریه برنامه درسی کاربردی :در این دیدگاه ،فرآیند ساخت برنامه درسی در قالب
موضوعات پیشنهادی معموال برای هر محیط منحصر به فرد است و گزینه های موضوعی متفاوت از دیگران بوده و عملکرد
برگرفته از نیازها و منافع جوامع مختلف است(آجی بوال .)5112 ،00نظریه ذینفعان :این نظریه به فرایندهای تصمیم گیری سازمانی
از جمله ذینفعان یا کسانی که می توانند نقشی در فرایندهای تصمیمات برنامه درسی داشته باشند ،توجه می کند و شناسایی
ذینفعان در ساختارهای تصمیم گیری سازمانی جنبه کلیدی آن است(فریمن .)0920 ،05این نظریه به عنوان رویکرد مدیریتی و
اداره کرد سازمانی ،بر این عقیده است که به منظور رفع نیازهای اجتماعی و آموزشی جامعه مدرسه ،همه این ذینفعان باید همکاری
کنند(وینی دیوب .)29 :5102 ،03نظریه الگوی مشورتی :مطابق با این نظریه ،تجزیه و تحلیل بر اساس میزان مشارکت ذینفعان
صورت گرفته(واکر )0990 ،00و دیدگاه های مختلف افراد برای بحث و گفتگو آزاد در روند مشورتی مطرح می شود(وینی
دیوب ،)91 :5102 ،بنابراین الگوی مذاکره مشارکتی ،با ارتقای کیفیت و پیاده سازی برنامه درسی باعث انتشار و سازگاری برنامه
درسی می شود(هاریگان ،یونک و ماسون.)5102 ،02
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___________________________________________________________ تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه...

مسائل برنامه درسی مبتنی بر برداشت ها ،نیازها و انتظارات افراد نسبت به آموزش و پرورش و نقش آن در تربیت فرزندان
است و این امر خود معلول شرایط و تحوالتی است که در جامعه در حال وقوع است .به این ترتیب برنامه درسی در نقطه
سوم پیوستاری قرار می گیرد که نقطه اول و دوم آن را شرایط و فرهنگ تشکیل می دهند .به عبارتی در یک نظام آموزشی
غیرمتمرکز ،ارائه دهندگان محلی آموزش نقش مهمی را در تهیه برنامه درسی محلی و محیط های یادگیری ایفا می کنند و با
بومی سازی اهداف و محتوای ملی ،نحوه سازماندهی آموزش را مشخص می کنند(الوونن .)0 :5109 ،0در این راستا ،مطلوبیت
برنامه درسی یکی از اصلی ترین دغدغه ها در آموزش دوره ابتدایی است .در واقع نگرانی مسئولین امر از بابت ارتباط محتوای
برنامه های درسی با محیطی است که در آن تدریس می شود که می تواند به موقعیتی کردن آن بینجامد .تغییرات مفهومی و نظام
مند جدید در آموزش و پرورش ابتدایی نیز در راستای همنوایی با یافتن رویکردهای معاصر و مناسب تحقق برنامه درسی است،
بدین معنی که از فرایند در حال انجام طراحی مجدد ساختار و محتوای مدارس ابتدایی پیروی می کند(دامووسکا و تاسوسکا،5
 .)2 :5100بدیهی است که آموزش در رابطه با حوزه موضوعی برنامه درسی در دوره ابتدایی باید با تاکید بر آداب و رسوم و
سنت های بومی -محلی باشد که در قالب مفاهیم فرهنگی واحدهای درسی ،برنامه درسی را در برگرفته است.
بنابراین ضرورتی که پیش می آید این است که برای همگام شدن با تحوالت جامعه و تاثیر پذیری دانش آموزان از آن ،می
توان تغییرات اساسی و مستمری را در تصمیم گیری های برنامه درسی به وجود آورد تا پاسخگوی نیازهای جامعه در حال تحصیل
باشد .این امر در سایه توجه به رویکرد کاهش تمرکز و زمینه های الزم برای اجرای آن است که در سند برنامه درسی ملی بدان
اشاره شده و آزادسازی برنامه درسی را به عنوان یکی از تحوالت نوآورانه مطرح می کند .اصالحات آموزشی به دنبال بهبود
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است که از طریق تغییر ساختار مکانیزم های مربوط به تصمیمات آموزشی و اغلب ،با اعطای
اختیارات محلی برای کنترل بیش تر صورت می گیرد(شربوندی .)5105،3از این رو یکی از عوامل ارتقای کیفیت برنامه های
درسی متناسب بودن ماهیت تصمیم گیری ها آن با نیازهای دانش آموزان است ،که این فرایند از طریق آزادسازی برنامه درسی
صورت می گیرد .رویکرد آزادسازی برنامه درسی ،در واکنش به نقاط ضعف نظام تصمیم گیری برنامه ریزی درسی کشور و
هم چنین آشکار ساختن سطوح مناسب تصمیم گیری برای طراحی و تدوین برنامه های درسی بومی یا محلی است تا بتواند
راهگشایی برای رفع موانع موجود باشد .در حقیقت ،این رویکرد برنامه درسی درصدد مشارکت دادن(سهیم کردن) مجریان برنامه
های درسی سطوح پایین تصمیم گیری(عوامل اجرایی برنامه های درسی در سطح مدارس و مقامات آموزشی محلی و استانی)
در فعالیت های مربوط به طراحی برنامه های درسی است ،که در الگوهای سنتی مورد توجه قرار نگرفته است .در کشور ما ،به
دلیل ساختار حاکم بر نظام برنامه ریزی درسی ،حرکت در راستای کاهش تمرکز برای تنش زدایی از نظام آموزشی
حاکم و ایجاد ثبات آموزشی بیش تر در استان ها و مناطق صورت می گیرد .از این دیدگاه ،این موضوع به نحوه تصمیم
گیری در مورد برنامه درسی اشاره می کند ،در رابطه با این که چه کسی آنها را تعیین می کند ،چه عواملی بر تصمیمات تاثیر می
گذارد ،و تحت چه شرایطی طراحی می شود(وینی دیوب .)2 :5102 ،این مساله که آیا توسعه و برنامه ریزی برنامه درسی در
سطح مرکزی یا در سطح منطقه ای /ایالتی(استانی) صورت بگیرد ،موضوع مهمی است که در ارتباط با برنامه درسی مطرح می
شود .مهم است به این دلیل که جایگاه آموزش رسمی در رشد طبیعی (و توسعه) کودکان را تعیین می کند و هم چنین در توسعه
ملی و محلی ،نقش آموزش رسمی را بر عهده دارد(کنا .)09 :5100 ،0بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که برای تحقق
رویکرد آزادسازی ،کدام یک از سطوح تصمیم گیری برنامه درسی کالین مورد توجه قرار گرفته و هر یک از سطوح برنامه
درسی دارای چه ماهیتی می باشد؟
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روش شناسی
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره ی پژوهش های کاربردی ،و به لحاظ روش گرد آوری داده ها ،از نوع پژوهش کیفی
با ماهیت اکتشافی است .هدف پژوهش کیفی با توجه به ماهیت آن ،مطالعه ی عمیق و همه جانبه بر روی پدیده ی مورد مطالعه
است(عباس زاده .)50 :0390 ،دنزین و لینکولن )5113(0در مورد پژوهش کیفی و هدف آن ابراز می دارند :پژوهش کیفی به
مطالعه پدیده ها در محیط طبیعی خود آن ها می پردازد ،و تالش می کند آن ها را آن طوری که مردم به آن ها می نگرند،
تفسیر و معنا کند .پژوهش کیفی دارای انواع متعددی است که در این مطالعه از پژوهش ترکیبی(سنتزپژوهی) که شامل مطالعه
اسنادی و تحلیل محتوا می شود ،استفاده شده است .ارزش این نوع پژوهش در ایجاد همخوانی بین دانش ،نیاز و نیز مهارت
هایی است که به وسیله آنها فرآیندهای ترکیب و تلفیق دانش انجام می پذیرد .این امر چیزی بیش از کنار هم نهادن صرف
دسته ای از اطالعات است .در جریان تأکید بر تلفیق ،مطالب گوناگون در چارچوب ادراکی خاصی است که پیدایش دیدگاه
ها یا روابطی جدید را در پی داشته باشد .از نظر رابرتس 5عنصر مشترک راهبردهای گوناگون رویکرد سنتز پژوهی ،تحلیل و
دسته بندی مجدد اطالعات است به نحوی که برای مراجعان به سهولت قابل بهره برداری باشد(شورت ،0990 ،3به نقل از
مهرمحمدی .)0399 ،در واقع دانش موجود در مطالعات و گزارش های منفرد معموال برای استفاده مستقیم در تصمیم گیری
مناسب نیست .این دانش باید با دانش تولید شده در دیگر مطالعات مربوط پیوند یابد و کل مجموعه دانش حاصله در قالبی متناسب
با نیازهای کنونی به دانش ،مورد ارزیابی ،سازمان دهی مجدد و تفسیر قرار گیرد .به عبارت دیگر ،اگر بخواهیم این نوع دانش
برای اتخاذ تصمیمات تربیتی عملی سودمند و متناسب باشد ،باید به دانش ترکیب شده مبدل گردد .به این ترتیب ،پژوهش تلفیقی
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین گونه های پژوهش عملی است که می توان به انجام آن مبادرت ورزید .ارزش این نوع پژوهش
در ایجاد همخوانی بین دانش و نیاز و نیز مهارت هایی است که به وسیله آنها فرایندهای ترکیب و تلفیق دانش انجام می
پذیرد(شورت .)0395 ،در پژوهش تلفیقی حاضر ،داده های به دست آمده از مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا با یکدیگر تلفیق شده
و دیدگاه جامعی را درباره هر یک از سطوح تصمیم گیری برنامه درسی ارائه داده اند .در واقع با استفاده از روش های مختلف
پژوهشی ،ماهیت و ویژگی های سطوح تصمیم گیری در رویکرد آزادسازی برنامه درسی مشخص شده و سعی شده است نوع
تصمیماتی که می تواند در اجرای این رویکرد مناسب تلقی شود ،استخراج شود .جامعۀ آماری پژوهش هم شامل کتاب ها،
مقاالت ،و پژوهش های حوزۀ برنامه درسی به ویژه در زمینۀ تمرکززدایی برنامه درسی و هم شامل متخصصان برنامه ریزی درسی
و کارشناسان اداره آموزش و پرورش و معلمان آموزش ابتدایی استان آذربایجان غربی بودند .در روش تحلیل اسنادی حجم نمونه
انتخاب شده شامل اسناد و متون علمی  02سال اخیر می باشد که از سایت های علمی مختلف(پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی ،0بانک اطالعات نشریات کشور(مگ ایران ،)2پایگاه مجالت تخصصی نور(نورمگز ،)2پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران(ایرانداک ،)9پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،2موسسه اطالعات علمی ،9اریک ،01انجمن تحقیقات آموزشی
برتیش 00دریافت و مورد بررسی قرار گرفت .در تحلیل محتوای کیفی نیز برای جمع آوری اطالعات با استفاده از روش نمونهگیری
- Denzin & Lincoln
- Roberts
۳
- Short
٤
)- Scientific Information Databas(SID
٥
- Magiran
٦
- Noormags
۷
- Irandoc
۸
)- Islamic World Science Citation Center(ISC
۹
)-Institute for Scientific Information(ISI
)۱۰- Education Resources Information Center(ERIC
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)- British Educational Research Association(BERA
۱
۲
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هدفمند(براساس میزان نقش آفرینی در تصمیم گیری های آموزشی)  09نفر از اساتید دانشگاه ،کارشناسان آموزش ابتدایی،
تکنولوژی و گروه های آموزشی و آموزگاران ابتدایی انتخاب شدند .به عبارتی برای دست یابی به اطالعات یا یافته ها ی
(شناخت) بهتر از سطوح تصمیم گیری در فرایند آزادسازی برنامه درسی از دو نوع جامعه آماری متفاوت استفاده شد تا با بررسی
و مطالعه از منابع اطالعاتی مختلف ،اطالعات جامع و کاملی به دست آید.
جدول  . 0توصیف جمعیت شناختی اساتید،کارشناسان و آموزگاران
ردیف

مرد

0

*

دکتری

5

*

دکتری

برنامه ریزی درسی

3

*

دکتری

برنامه ریزی درسی

مدرس دانشگاه

0

*

دکتری

برنامه ریزی درسی

مدرس دانشگاه

آموزش و پرورش ارومیه

2

*

مدیریت آموزشی

رییس گروه دوره اول آموزش ابتدایی

آموزش و پرورش اداره کل

برنامه ریزی درسی

رییس گروه دوره دوم آموزش ابتدایی

آموزش و پرورش اداره کل

برنامه ریزی درسی

کارشناس مسئول دوره اول آموزش ابتدایی

آموزش و پرورش اداره کل

کارشناس مسئول دوره دوم آموزش ابتدایی

آموزش و پرورش اداره کل

مدیریت آموزشی

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی

آموزش و پرورش اداره کل

آموزش ابتدایی

کارشناس آموزش ابتدایی

آموزش و پرورش پلدشت

برنامه ریزی درسی

کارشناس آموزش ابتدایی

آموزش و پرورش خوی

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی

آموزش و پرورش سلماس

تکنولوژی آموزشی

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی

آموزش و پرورش نقده

کارشناسی

آموزش ابتدایی

آموزگار

آموزش و پرورش قره ضیاالدین

کارشناسی

روانشناسی عمومی

آموزگار

آموزش و پرورش قره ضیاالدین

مدیریت آموزشی

آموزگار

آموزش و پرورش خوی

کارشناسی

آموزش ابتدایی

آموزگار

آموزش و پرورش قره ضیاالدین

کارشناسی

فلسفه آموزش و

آموزگار

آموزش و پرورش خوی

آموزگار

آموزش و پرورش خوی

2

9

01

*

00

05

03

*

00

*

02

کارشناسی
ارشد

ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد

کارشناسی

*

ارشد

09

*

02

*

09

ارشد

کارشناسی

*

*

کارشناسی

ارشد

*

*

آموزش و پرورش ماکو

کارشناسی

*

9

مدرس دانشگاه

آموزش و پرورش خوی

ارشد

*

*

برنامه ریزی درسی

مدرس دانشگاه

آموزش و پرورش خوی

کارشناسی

*

2

02

زن

تحصیالت

رشته تحصیلی

سمت

محل خدمت

ارشد
کارشناسی
ارشد

فلسفه آموزش و
پرورش

فلسفه آموزش و
پرورش

پرورش
مشاوره

به منظور جمع آوری اطالعات هم از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و هم از مقاالت و کتب علمی مربوط به حوزه
تمرکززدایی برنامه درسی استفاده شد .در گردآوری داده ها از طریق مصاحبه ،ابتدا سواالت مورد نظر از جنبه های گوناگون

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مورد بررسی قرار گرفت تا نحوه و میزان پرسش ها از مصاحبه شوندگان مشخص شود و این که چه نوع سواالتی پرسیده شود
که مربوط به خود موضوع باشد و با طرح چه نوع سواالتی می توانیم مصاحبه شونده ها را در جریان مصاحبه نگه داریم .ابتدا
درباره سطوح تصمیم گیری و این که چگونه این سطوح می توانند بر فرایند برنامه ریزی تاثیر گذاشته باشند ،سواالتی مطرح و
در ادامه با توجه به نوع پاسخ هایی که مصاحبه شونده ها می دادند ،روند مصاحبه به پیش رفت .جلسات مصاحبه به طور میانگین
در یک دوره  5تا  3جلسه ای به مدت  5ساعت ادامه یافت .متن مصاحبه ها در طول جلساتی که با مصاحبه شوندگان انجام می
شد ،روی برگه های کاغذی نوشته و سپس خالصه سازی شد .در فرایند خالصه نویسی هم مضامیینی که به سطوح
مختلف(همزمان با استخراج سطوح تصمیم گیری از طریق تحلیل اسنادی) ارتباط داشت ،جداسازی و در جدول مربوط به هر
سطوح قرار داده شد .برای اطمینان از صحت و سقم یافته های به دست آمده و اعتبارپذیری داده های به دست آمده ،مصاحبه
های افراد ابتدا توسط خود پژوهشگر در چندین نوبت بررسی و تحلیل و مضمون آفرینی شد و سپس متن مصاحبه ها به طور
خالصه در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت و نظرات شان در مورد تطابق یافته ها با نظر پژوهشگر اعالم شد و در صورت
تناقض ،برداشت نادرست پژوهشگر اصالح شد .به طور خالصه ،جهت اطمینان و اعتبار بخشی به دقت و صحت داده ها از روش
خود بازبینی محقق و چک کردن به وسیله مشارکت کنندگان(تکنیک کنترل اعضا) استفاده شد .در جمع آوری داده ها با استفاده
از تحلیل اسنادی ،منابع علمی مربوط به موضوعات تمرکززدایی ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سطوح تصمیم گیری( چهار
 0سطح تصمیم گیری) متناسب با رویکرد آزادسازی توسط محقق استخراج شد .هم چنین دیدگاه ها و نگرش حاکم بر هر یک
از این سطوح در قالب واحد معنا نوشته شد و مقوالت مربوط به هر سطح ،با استفاده از فرایند اشتراک پذیری عبارات و جمالت،
به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از رویکرد سنتزپژوهی(مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا) نیز ،از روش
پنج مرحله ای گال ،بورگ و گال )0990(0برای تجزیه و تحلیل محتوای اسناد علمی و از تحلیل عرفی برای تجزیه و تحلیل
مصاحبه ها استفاده شد .روش  2مرحله ای گال و همکاران( )0990عبارتند از )0 :مطالعه دقیق اسناد و استخراج گزاره ها )5
انتخاب روش مقوله بندی  )3نشانه گذاری گزاره ها برای قرار گرفتن در مقوله ها  )0انجام مقوله بندی با روش کدگذاری باز و
محوری و  )2پردازش داده ها و تفسیر نتایج .در تحلیل محتوا نیز اطالعات به دست آمده از طریق مراحل تحلیل محتوای عرفی
 -0تحلیل اولیه اطالعات از طریق تداعی معنا و رمزگذاری  -5مقوله بندی اطالعات(واحد معنا) از طریق شباهت ها و تفاوت ها
 -3جمع بندی مقوله های استقرایی و ایجاد مفهوم کلی(تم) مورد تحلیل قرار گرفت(ایمان و نوشادی.)0391 ،
یافته ها
مضمون اصلی  :1سطح اجتماعی برنامه درسی

در سند برنامه درسی ملی هدف اصلی تدوین رویکرد آزادسازی ،مالحظه رویدادها و پدیده های اجتماعی است که پیرامون
زندگی اجتماعی افراد اتفاق می افتد .آنچه که در این پژوهش به دست آمده نشانگر این است که تصمیم گیری در سطح اجتماعی
منبعث از نیازهای گروه های مختلف جامعه است که بر اولویت های برنامه درسی(انتخاب محتوا) تاثیر می گذارد .سطح اجتماعی
با مشخص کردن نیازهای اجتماعی افراد ،آنها را در قالب مفاهیم درسی وارد نظام آموزشی کرده و انتظار برآورده کردن آنها را
از نهادهای آموزشی دارد .در واقع ،در این سطح برنامه ریزی درسی نیاز به تایید ذینفعان مختلف در چهارچوب قلمرو آموزش
عمومی دارد.

- Gal, Borg & Gal

۱
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جدول  .5تحلیل اسنادی سطح تصمیم گیری اجتماعی
تمامی ذینفعان(والدین ،معلمان ،مقامات محلی ،و غیره) بخشی از جوامع عمل هستند و می توانند در برنامه درسی مدارس خود
انتقال بین
سطحی

مشارکت کنند(دومیتریو و انچسکیو ،) 5102 ،0به منظور اطمینان از پایداری(زیست پذیری) برنامه درسی گفتگو باید بین تمامی گروه
5

ها انجام پذیرد(بارانتویچ .)5112 ،

در فرایند تمرکززدایی تدوین چارچوب برنامه های درسی و ایجاد اصالحات الزم و مورد نیاز به سطوح استانی و شهرستانی
واگذار می گردد(امین خندقی و گودرزی ،)0391 ،تصمیم گیری یک فعالیت انسانی چند گانه و اجتماعی است که اغلب اوقات غیر

سطح اجتماعی

تفویض
اختیار

خطی است(رابینسون ،سینکلیر ،توبیاس و چویی ،)5109 ،3همکاری جهت تصمیم گیری در معضالت اجتماعی نیازمند ایفای نقش
مشارکت کنندگان در گروه های چند نفره است(فیور.)5102 ،0
اصول جامعه شناسی نیروهای اجتماعی هستند که بر شخص حاکم هستند و اگر مطالعات درسی برنامه های پیشرفت جامعه را با
استفاده از اصول اساسی جامعه شناختی طراحی کند ،آموزش وسیله ای برای توسعه تلقی می شود(ماکورا و ماکورا ،)5105 ،2تصمیم

هنجارمدار
ی

گیری برنامه درسی تحت تاثیر ارزش هایی است که اعضای جامعه مدارس در آن قرار دارند(وینی دیوب ،)5102 ،تصمیم گیری هایی
که در چهارچوب یک زمینه گرفته می شوند ،با ویژگی زمان ،تحت فشار بودن ،پویا و نامشخص بودن شناخته می شوند(رابینسون و
همکاران ،)5109 ،نظام های آموزشی برای تحقق اهداف جوامع خود تفکر منطقی و تعامل مولدی با محیط اطراف دارند و اشکال
جدیدی از محتوا و جنبه های آن را نشان می دهند(المهاسنه ،)5102 ،2فلسفه نوعی از معنای عمومی و درک زندگی است(کیوبوجا و
انگیوسا ،29 :5102 ،9به نقل از اکانم و اکفر ،)5100 ،2برنامه درسی و اصالحات آموزشی اجزای به هم پیوسته در نظام آموزش و
پرورش با زمینه اجتماعی است(وست بروک ،دیورانی ،براون ،اُر ،پریُر ،بادی و سالوی ،)5103 ،9جامعه از لحاظ ایدئولوژی ،طبقه
اجتماعی ،نژاد ،زبان ،فرهنگ ،جنسیت ،مذهب ،وضعیت شهروندی و دیگر طبقات اجتماعی مهم تفاوتند(پارکر ،)5105 ،01برنامه درسی
باید در جهت توانایی جامعه برای دستیابی به نیازها و آرمان هایش طراحی شود(انجینگر.)5100 ،00

یافته ها هم چنین نشان می دهد که سطح اجتماعی بیانگر توجه به نکات متعددی است .اوال نیازهای اجتماعی در رویکرد
آزادسازی جنبه بومی دارد ،یعنی نیازهای اجتماعی سطح محلی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین ،گستره نیازها محدود می شود،
ولی ماهیت آن قویا پایدار است .ثانیا نیازهای انسان برگرفته از سنت ها و فرهنگی است که باید ها و نبایدهای محلی را شکل می
دهد و جنبه ارزشی دارد .هم چنین به دلیل توجه به انگیزه های محلی برنامه ریزان این اختیار را به دست می آورند تا با توجه به
فضای حاکم دست به انتخاب اهداف اجتماعی بزنند .ثالثا قدرت تصمیم گیری در مسائل اجتماعی به دلیل محوریت مسائل
اجتماعی -محلی ،به افرادی سپرده می شود که درگیر آن هستند .بنابراین می توان گفت که در آزادسازی برنامه درسی در دوره
ابتدایی ،سطح اجتماعی به دلیل تعیین ایدئولوژی برنامه درسی(ارزش ها و هنجارهای حاکم بر محتوای کتاب های درسی) در

۱

- Dumitru & Enachescu
- Barantovich
۳
- Robinson, Sinclair, Tobias & Choi
٤
- Favre
٥
- Makura & Makura
٦
- Al-Mahasneh
۷
- Kuboja & Ngussa
۲

- Ekanem & Ekefre

۸
۹

- Westbrook, Durrani, Brown, Orr, Pryor, Boddy, & Salvi
۱۰
- Parker
۱۱
- Njengere
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گام اول توجه برنامه ریزان قرار می گیرد .از طرفی ،این سطح به دلیل توجه به نیازهای جامعه محلی به انتقال سطحی و تفویض
اختیار فرایند تصمیم گیری با محوریت هنجارهای جامعه اجتماعی تاکید می کند.
جدول  .3مضامین مستخرج از سطح تصمیم گیری اجتماعی
مضمون اصلی

مفاهیم

مضامین
فرعی

ایدئولوژی محوری ،چهارچوب عمل ،رویکرد تربیتی ،یکپارچگی باورها ،نگرش جمعی ،آداب و رسوم دینی،

سطح
اجتماعی
فلسفه پذیری

بازسازی منزلت
مصاحبه کننده شماره ( )0می گوید" :آموزش و به تبع آن برنامه درسی باید در جهت ارتقای جایگاه دینی افراد
به فعالیت بپردازه ،به عبارتی هر نوع برنامه ای با در نظر گرفتن شخصیت افراد می تونه به طور مداوم به کارش ادامه
بده ،وگرنه باید از زندگی تحصیلی افراد حذف بشه .اگه خوب نگاه کنیم می بینیم که رسیدن به هدف مطلوب زمانی
می تونه ممکن باشه که باورها و اعتقادات افراد رو در فعالیت های درسی مون مورد توجه قرار بدیم .این کار می تونه
توجه ما رو نسبت به سنت های دینی مون بهتر از گذشته حساس بکنه".

هویت اجتماعی

ایفای نقش ،تکامل اجتماعی ،مهارت های اجتماعی ،حق شهروندی ،جامعه پذیری ،بومی گزینی ،شایستگی
های دموکراتیک
مصاحبه کننده شماره( )9این چنین اظهار می کند " :با توجه به تصوری که از نقش هر دانش آموز در محیط
اجتماعی وجود داره ،انتظار میره فعالیت های درسی متناسب ب ا اون در کالس درس اجرا بشه .هم چنین رفتار دانش
آموزان با دیگران از طریق انجام فعالیت هایی که تو محتوای درسی شون تعبیه شده بهتر میتونه رشد بکنه ،یعنی آموزش
و پرورش تمرکزش رو برنامه هایی باشه که پرورش رفتارهای اجتماعی شون رو به دنبال داره".

مضمون اصلی :2سطح آکادمیک

تصمیم گیری ها در سطح آکادمیک برنامه درسی برگرفته از دل مشغولی ها و دغدغه هایی است که در بین گروه های
مختلف ذینفع برنامه درسی وجود دارد که با دارا بودن حوزه های علمی و عملی متفاوت ،نسبت به تحقق اهداف آزادسازی برنامه
درسی گام بر می دارند .بدین لحاظ ،فرایند تصمیم گیری نه به صورت ایستاست که فقط توسط متخصصان موضوعی برنامه
درسی اتخاذ شود و نه مختص یک نهاد تصمیم گیرنده و یک مرکز خاص است ،بلکه به صورت سلسله مراتبی و با مشارکت
گروه ها با درجات و جایگاه های علمی مختلف و با رعایت میزان تاثیرگذاری آنها در کیفیت اجرای آزادسازی صورت می
گیرد .به لحاظی سطح آکادمیک برنامه درسی حاوی موضوعاتی است که افراد در قالب کارگروه ها و شوراهای مختلف نسبت
به موضوعاتی که متناسب با نیازهای جامعه بومی است ،تصمیم گیری می کنند .در این راستا تشکیل شوراها و کمیته های مختلف
برنامه ریزی در سطح استان وشهرستان بیش تر حول محور موضوعاتی صورت می گیرد که قدرت دخل و تصرف در آن وجود
داشته باشد و متاثر از رویدادها و شرایط جامعه محلی باشد .بنابراین بهره برداری از موضوعاتی اولویت پیدا می کند که دیسیپلین
منعطف تری داشته باشد .در حقیقت ،مشخص کردن راهبرد آزادسازی(کم و کیف آزادسازی و نیازسنجی شرایط) توسط سازمان
مرکزی صورت می گیرد و تصمیم گیری در رابطه با راهکارها و روش اجرای آزادسازی به سطح استان و مناطق واگذار می
شود.

___________________________________________________________ تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه...

جدول  .0تحلیل اسنادی سطح تصمیم گیری آکادمیک
تم

واحد معنا

مقوله

شورای مرکزی

فعالیت های برنامه ریزی درسی هماهنگ سازی ،هدایت و نظارت می شوند و کل فعالیت های انجام شده مورد ارزشیابی قرا
می گیرند(امین خندقی و گودرزی .)0391 ،سیاست گذاران برنامه درسی سیاست های آموزشی مانند خطوط برنامه درسی،
دستورالعمل ها ،و ابزارهای سیاست ،از جمله سیستم های پاسخگویی و فرصت های یادگیری حرفه ای را فراهم می کنند(بلیی و
موراویتز ،)5102 ،0سیاست گذاران ملی برنامه درسی باید نقش خالقانه مدارس را در برنامه ریزی درسی در سطح محلی به رسمیت

سطح آکادمیک

متخصصان برنامه ریزی درسی و متخصصان رشته های موضوعی همراه با معاونین بخش های مختلف استانی در فرایند برنامه
ریزی درسی مشارکت می نمایند(خسروی ،)0393 ،روابط بین کمیته مافوق و تابع احتماال منجر به اجماع می شود ،و به جای رهبری
رویایی و خیالی ،حاکمیت تصمیم گیری در فرایند برنامه ریزی درسی برقرار می شود(سیمپسون و هالس.)5112،3
شورایی در جهت ساز و کارهای اداری نوآوری های برنامه درسی و نظارت بر امور اجرایی بخش های مختلف تشکیل می شود

کمیته اداری

کمیته

تخصصی

بشناسند و فضای الزم را فراهم کنند(حسین.)5102 ،5

و به تهیه گزارش کار می پردازد(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،)0390 ،آموزش وپرورش مطلوب ،برای تحقق آرمانها
و اهداف خود نیازمند مدیریت و راهبری جامع ،روشن و روان در سطوح مختلف مدیریت و راهبری کالن ،عالی ،میانی و اجرایی

کمیته اجرایی

کمیته

برنامه ریزی

است)شورای عالی آموزش وپرورش)0 :0392 ،
مدیران  ،رئیس و روسای ادارات از طریق تدریس ،برنامه ریزی و توسعه حرفه ای در اصالح برنامه درسی همکاری (چاپمن،
رایت و پاسکو )5102 ،0و از چشم انداز و فرهنگ مدرسه ای تغییر برنامه درسی پشتیبانی می کند(کوبورن و روسل ،5112 ،2پریستلی
و سینما.)5100 ،2
شورایی جهت بررسی نیازهای آموزشی و تدوین آئین نامه ها ،تعیین فعالیت ها و دستورالعمل های الزم و فعالیت کمیته های
تخصصی شهرستان تشکیل می شود(آیین نامه اجرایی طرح های آموزشی .)0392 ،9تصمیم گیری های آموزشی از طریق مشارکت
سطوح مختلف تصمیم گیری(متخصصان و مجریان برنامه درسی) نقطه عطف تمرکززدایی آموزشی هستند(محمد خان و میرزا،2
.)5100

یافته های به دست آمده از مصاحبه بیانگر این است که توجه به آزادسازی موضوعات برنامه درسی مستلزم توجه به سیاست
گذاری در حوزه دانش برنامه درسی است .یعنی این که چه موضوعاتی و با چه درجه و میزانی بحث و محور تصمیم گیری ها
در سطوح پایین تر برنامه درسی باشد و جهت گیری ها بر روی چه موضوعاتی متمرکز شود .به عبارتی در مفهوم خط مشی
علمی ،مشخص می شود که از لحاظ علمی(ساختاررشته های موضوعی) چگونه می توان به آزادسازی پرداخت و حوزه فعالیت
کارشناسان به کدام سمت متمایل شود و مناسب با آن حوزه های علمی ،به گسترش مفاهیم محلی و بومی آن رشته درسی تاکید
۱

- Bellei & Morawietz
- Hussain
۳
- Simpson & Halse
٤
- Chapman,Wright & Pascoe
۲

- Coburn & Russell
- Priestley & Sinnema

 -یافته های به دست آمده از طریق مطالعه منابع مربوط به موضوع کاهش تمرکز در سند برنامه درسی ملی که شامل کتب و مقاالت،

٥
٦

7

کتابچه ها ،اسناد وزارت آموزش و پرورش ،کتب مربوط به طرح های اجرایی در حوزه معاونت آموزشی در دوره ابتدایی ،همایش ها و
جلسات ،بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسال شده ،تالیفات مسئولین اجرایی وزارت خانه صورت گرفته است.
- Muhammad Khan & Mirza

۸

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
شود.عالوه بر تعیین خط مشی موضوعی یا علمی برنامه درسی ،اجرای فعالیت های علمی مختلف مستلزم مشخص کردن
چهارچوب برنامه ریزی است .در واقع ،رویکرد آزادسازی زمانی می تواند اتفاق بیفتد که میزان و چگونگی مشارکت گروه های
مختلف در برنامه درسی و اقدامات پیش بینی شده آن تعیین شود .بنابراین جایگاه فرایند مدیریت علمی در رویکرد آزادسازی
برنامه درسی ،تلقی آن به صورت مدیریت مشارکتی است که تصمیم گیری های آموزشی برگرفته از جلسات کارگروه های
متعدد علمی ،نقش فعالی در اتخاذ آنها دارند .در حقیقت ،مدیریت علمی توجه به مسائل و مشکالت شناختی است که گسترش
و معنادارسازی مفاهیم علمی -بومی را در چهارچوب برنامه درسی محلی به دنبال دارد.
جدول  .2مضامین مستخرج از سطح تصمیم گیری آکادمیک
مضمون
اصلی

مفاهیم

مضامین
فرعی

خط مشی علمی

مهارت سازی ،چهارچوب موضوعی ،نیازسنجی ،گزینشی ،ماهیت تصمیم گیری ،هسته های
علمی ،اعتبارسنجی
واحد معنا :مصاحبه کننده شماره( )2می گوید" :محتوای برنامه بر محور فعالیت هایی که جنبه عملی
داشته باشه ،تاکید کنه ،و فعالیت های درسی دانش آموزان رو به صورت فهرست وار مشخص کنه.

سطح آکادمیک

گذشته از این ،موضوعات ارائه شده اونوقت می تونه مطلوب باشه که با تجربه هایی که اونا داشتن ،مرتبط
باشه".
کنش شناختی ،تولید کنندگی ،استقالل علمی ،توازن شناختی(علمی) ،سلسله مراتب علمی،
مدیریت علمی

مسئولیت پذیری متعادل (یکنواخت) ،ارزشیابی ،حل مساله
واحد معنا :مصاحبه کننده شماره( )5این چنین بیان می کند" :تصمیم گیری برای موضوعات درسی
فقط توسط یک گروه خاص مشخص نشه ،افراد دیگری که مشغله شغل شون آموزشه تو بحث های
علمی شرکت داده بشن .برنامه درسی حاصل نظرات و دیدگاه های افراد مختلفیه که راجع به موضوع
آشنای ی دارن و هر کدومشون جنبه هایی از رشته های درسی رو مورد تحلیل قرار می دن .بنابراین باید
اختیار اینو داشته باشن که خودشون محتوا را تولید بکنن".

مضمون اصلی  :3سطح نهادی برنامه درسی

یافته های حاصل از تحلیل اسنادی نشان می دهد که فعالیت های سطح نهادی به دلیل وجود گروه های مختلف تصمیم گیری
با تجارب آموزشی متنوع در دو حوزه نظر و عمل انجام می پذیرد ،یعنی فعالیت های آموزشی ماهیتی شبه عملی دارند .به عبارتی
افرادی که درگیر این سطح هستند فعالیت های حوزه نظر و عمل را در ادارات آموزش و پرورش و مدارس انجام می دهند .افراد
مشارکت کننده در این سطح در حوزه فعالیت نظری به اقداماتی مانند سازماندهی فعالیت های آموزشی ،توسعه کیفیت مواد و
منابع یادگیری وبه عبارتی اصالح و انطباق برنامه درسی که هم راستا با چهارچوب کلی تدوین شده در سطح استان باشد ،می
پردازند .فعالیت های دیگر مانند راهبردهای آموزشی ،انتخاب برنامه درسی و  ...فعالیت های حوزه عمل برنامه درسی هستند که
توسط نیروی های اداری(کمیته سرگروه های معلمان و کمیته راهبران برنامه درسی) انجام می پذیرد.

___________________________________________________________ تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه...

جدول  .2تحلیل اسنادی سطح تصمیم گیری نهادی
تم

واحد معنا

مق
وله

مشارکت معلمان در فرایند تصمیم گیری با طراحی استراتژی نهادهای آموزشی صورت می گیرد(بادمو و تفرا .)5102 ،0مشارکت
اصالح برنامه درسی

مدارس در راستای تحقق برنامه درسی از طریق افزایش تعهد انجام می پذیرد(یونسکو ،)5100 ،درگیری کارکنان مدارس در فرایند
تصمیم گیری ،حس مسئولیت و مالکیت و هم چنین تاثیر گذاری بر نتایج را القا می دهد(مورای و کالرک ،)5103 ،5همکاری در
تصمیم گیری های آموزشی و برنامه درسی ،دستاوردهای سطح مدارس در حوزه برنامه درسی است(گودارد ،گودارد و اسکانن-
موران ،)5119 ،3روند تصمیم گیری معلمان در تدوین برنامه درسی از طریق جلساتی است که در مدارس برگزار می شود(باش و
شنتورک ،)5109 ،0خط مشی برنامه درسی مدارس ،برنامه درسی معنادار ،تقویت ظرفیت ذینفعان محلی و ترویج دانش مبتنی بر زمینه
با تنوع اجتماعی است(سوبدی .)5102 ،2نقش نهاد مدارس در تدوین برنامه درسی ،پاسخگویی به نیازهای و منافع مناطق ،مدارس و
دانش آموزان است(آکتان.)5102 ،2

توجه ظرایف و خصوصیات ویژه محیط یادگیری است(حسینی خواه  ،)0393 ،تغییر و تحول در برنامه درسی ،عالوه بر ظرفیت باالی
معلم ،به در دسترس بودن منابع فرهنگی ،ارتباطی و مادی متکی است(پریستلی ،بیستا 2و رابینسون ،)5102 ،دستیابی به کیفیت باالی
آموزش عمومی از طریق ارتقای ظرفیت مدارس است(مینتروم و والی ،)5103 ،9در سطح مدرسه عوامل مؤثر در اجرای برنامه درسی
پشتیبانی قدرتمند از رهبری مدرسه است(چاپمن ،رایت و پاسکو ،5102 ،01چیونگ و یئون  ،)5109 ،00تحقق اصالحات جدید در سطح
محلی با تخصیص منابع از طریق مدارس ممکن می شود(کاسینادر ،)5102 ،05اجرای برنامه درسی سودمند از طریق تخصیص منابع
توسط مدارس در راستای توسعه حرفه ای برنامه درسی جدید صورت می گیرد(همیلتون  ،فارغگیا  ،پترسون و کارن.) 5103 ،03
پس زمینه یادگیرندگان در شکل گیری اهداف در برنامه درسی مورد توجه قرار می گیرد(گویال ،)53 :5109 ،00خط مشی برنامه
درسی ارتباط دادن موضوعات درسی با نیازها ،مشکالت ،نگرانی ها ،عالئق و خواسته های زندگی دانش آموزان

راهبردهای آموزشی

سطح نهادی

کیفیت مواد و منابع یادگیری

برنامه مدرسه ،برنامه های آموزشی خاص ،مواد و منابع یاددهی یادگیری محلی است(ون دن اکر ،)5119 ،9تصمیم ها در راستای

است(کاستلی ،)5102،02میزان برنامه ریزی و اجرای برنامه های یادگیری دانش آموزان توسط سازمان مدارس به معنادارسازی یادگیری
می انجامد .مدیران مدارس نیز برای خدمت به هدف یادگیری معنادار دانش آموزان به تکمیل و غنی سازی برنامه درسی ملی تدوین
شده می پردازند(حسین ،) 5102 ،خط مشی برنامه درسی مدارس ،برنامه درسی معنادار ،تقویت ظرفیت ذینفعان محلی و ترویج دانش
مبتنی بر زمینه با تنوع اجتماعی است(سوبدی .)5102 ،همکاری درباره استراتژی های آموزشی و برنامه درسی شامل همکاری تیمی
درباره رویکردها /راهبردهای پداگوژیکی و برنامه درسی مانند :هماهنگ کردن برنامه درسی در کالس های درس،توسعه راهبردهای
آموزشی و توسعه مواد و مطالب آموزشی هم راستا با آنهاست(رونفلدت ،فارمر ،مک کوین و گریسوم.)5102 ،02

۱

- Bademo & Tefera
- Murray & Clark
۳
- Goddard, Goddard & Tschannen-Moran
٤
- Baş & Senturk
٥
- Subedi
٦
- Aktan
۷
- Van den Akker
۸
- Biesta
۹
- Mintrom & Walley
۱۰
- Chapman, Wright & Pascoe
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
فضای بحث و گفتگو برای مشارکت تمامی ذینفعان در ساختار مدارس موقعیتی در جهت رفع نارضایتی و تضمین مشارکت آنها
در ارتباط متقابل با ساختار مدیریتی مدارس ایجاد می کند(موکونا ،)009 :5100 ،0در چهارچوب کالس های درس ،معلمان با استفاده
از تجربیات قبلی خود به معنای آنچه که یاد گرفته اند ،گرد هم می آیند(درایدر -انز ،)52 :5100 ،5همکاری درباره استراتژی های

گروه های کانونی

برنامه درسی در کالس های درس ،توسعه راهبردهای آموزشی و توسعه مواد و مطالب آموزشی هم راستا با آنهاست(رونفلدت و
همکاران ،)5102 ،کیفیت کار معلم در سایه همدلی و همکاری با معلمان دیگر است(فوالن ،)5102 ،3تعامل یا کنش اجتماعی در درون
گروه ،مسیرهای کسب اطالعات و تصمیم گیری ها در مدارس را مشخص کرده و تغییرات پایدار در برنامه درسی را به دنبال
دارد(پارمیگیانی ،)5105 ،0تصمیم گیری در قالب گروه ،قدرت پیش بینی اجتماعی را ارتقا می دهد(گیالردی و گوگلیلمتی،)5119 ،2
پایه و اساس ارتقا تخصص تصمیم گیری معلم توسعه مذاکره است(وینوگراد ،5115 ،2به نقل از پارمیگیانی .)5105 ،تحقیق
گروهی(مشارکتی) به عنوان وسیله ای برای جذب اعضای جامعه آموزش به منظور همکاری با یکدیگر برای کشف جنبه های منافع
متقابل یا نگرانی درباره بهبود نتایج آموزشی دانش آموزان تلقی می شود(دلوکا ،شولها ،لوهانگا ،شولها ،کریستویو و کلینگر:5102 ،9
.)201

یافته های حاصلل از مصاحبه دراین سطح نشان گویای این است که انتخاب برنامه درسی فرایندی است که فرصت بازبینی
مجلدد محتوا را بله نهلادهلای آموزشلللی مانند ادارات آموزش و پرورش و مدارس می دهد تا با در نظر گرفتن امکانات منطقه،
فضلای فرهنگی حاکم ،و نیز نیازهای دانش آموزان به انتخاب مناسلب محتوای مورد اجرا اقدام کنند .سازماندهی فعالیت ها نیز
نشللان دهنده ی این اسللت که سللطح نهادی دارای دو دسللته فعالیت اسللت :اولی مربوط به اموری اسللت که به خود فرایند برنامه
درسلی می پردازد و دیگری فعالیت هایی اسلت که در جهت تحقق برنامه ها و طرح ها و تصلمیماتی که درباره آنها گرفته شده
است ،می پردازد ..به طور خالصه ،فعالیت اصلی این سطح تصمیم گیری بر انتخاب یا اصالح برنامه درسی متمرکز شده و حوزه
های موضلوعی(رئوس مطالب) را که سلطح آکادمیک به صلورت کلی تولید و در اختیار شلهرستان ها و مناطق قرار داده است،
مورد گزینش قرا ر می دهد تا بر مطلوب ترین آنها با توجه به شرایط و خصوصیات خاص هر منطقه و مدارس تاکید کند.
جدول  .9مضامین مستخرج از سطح تصمیم گیری نهادی
مضمون
اصلی

مفاهیم

مضامین
فرعی

بازخورد دهی
مصاحبه کننده شماره ( )2می گوید":موقعیت مناطق و مدارس برای تصمیم گیری بیش تر بهتره ،به
خاطر این که تصمیم گیریاشون کلی تر نیست و همیشه با کالس درس و معلمان در ارتباطن ،و اختیارات
بیش تری در ارائه فرصت های یادگیری دارن .هم چنین این مدارس و مناطق هستن که با فراهم کردن

ساز

ماندهی

شرایط یادگیری میزان اجرای برنامه ها رو برآورده میکنن".
فعالیت

سطح نهادی

انتخاب برنامه درسی

چندگانگی منابع ،توازن نیازها ،پویایی تصمیم گیری ،انتشار برنامه درسی ،غنی سازی یادگیری،

بودجه بندی آموزشی ،نوسازی آموزشی ،فرصت های یادگیری ،توسعه برنامه ها ،تقسیم وظایف،

ها

گروه های کانونی

آموزشی و برنامه درسی شامل همکاری تیمی معلمان درباره رویکردها /راهبردهای پداگوژیکی و برنامه درسی مانند :هماهنگ کردن

تنظیم اهداف عینی آموزش

۱

- Mokoena
- Driedger-Enns
۳
- Fullan
٤
- Parmigiani
٥
- Gilardi & Guglielmetti
٦
- Winograd
۷
- DeLuca, Shulha, Luhanga, Shulha, Christou & Klinger
۲

___________________________________________________________ تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه...

مصاحبه کننده شماره( )05بیان می کند" :مدارس فعالیت های دانش آموزان رو به اتفاقاتی که در
محیط اطراف شون میفته ربط بدن ،و تکالیف درسی رو از موضوعاتی که براشون اهمیت داره انتخاب
کنن .هم چنین وظایف هر یک از افرادی که در سطح مدرسه با برنامه درسی درگیرن ،مشخص بشه و
اهداف فعالیت های یادگیری رو برای همه تشریح کنن".

مضمون اصلی  :4سطح آموزشی برنامه درسی

یافته های حاصل از بررسی منابع اسنادی برنامه درسی در این سطح موید آن است که سه عامل مهم می تواند نشان دهد که
آیا تصمیم گیری ها درباره محتوای آموزشی به طور مناسبی اتخاذ شده است یا خیر .این سه عامل به صورت خطی به دنبال هم
اجرای مطلوب برنامه درسی را تحقق می بخشند .در محور تصمیم گیری های سطح آموزشی ،معلم و ویژگی های او قرار دارد.
در واقع ویژگی خالق معلم مناسب ترین ابزار برای تعدیل برنامه های درسی است .تصمیماتی که در این سطح گرفته می شود
می تواند ناشی از دو عامل باشد :تجاربی که معلمان در طول تدریس خود به دست می آورند و هم چنین دانشی که از طریق
مطالعه و بررسی به دست می آید .بنابراین کیفیت تصمیم گیری واقع بینانه تر است.
جدول  .2تحلیل اسنادی سطح تصمیم گیری آموزشی
تم

واحد معنا

مقوله

معلم تولید محتوا و برنامه درسی را با توجه به نیازهای فردی دانش آموزان و شرایط خاص تدریس انجام می دهد(بن پرز ،)5100 ،0قابلیت معلم
ایجاد برنامه درسی برای هدایت یادگیری و رفتار دانش آموزان است(آلکیش کوگوکادین و الوچینار شقیر ،)5102 ،5فعالیت های ابتکاری معلمان در

خالقیت معلم

اصالحات آموزشی و در روند تدوین برنامه درسی صورت می گیرد(موکوا ،)5101 ،3نقش معلم خلق برنامه درسی با رویکرد برآمدنی است)شاور،0
 ،)5101معلم مجری فعال برنامه درسی است(شورت ،)5112 ،تکامل خط مشی برنامه درسی از طریق چهارچوب بندی نقش معلم در ساخت برنامه
درسی است(پریستلی و سینما ، ،)5100 ،قابلیت تصمیم گیری محور اصلی پیشرفت حرفه ای معلمان است (اسنلرت ،هیگین سون و باتلر،)5112 ،2
فوالن معتقد است که مدارس زمانی تغییر می کنند که معلمان تفکر خود را تغییر دهند(دمارست ،)5102 ،2مشارکت معلمان در فرایند تدوین برنامه

سطح آموزشی

درسی در سطح محلی تحریک کننده احساسات و افکار آنهاست(باش و شنتورک ،)5109 ،ارتقای کیفیت آموزش عمومی وابسته به فردیت معلمان
است(مینتروم و والی ،)5103 ،معلمان درک جامعی از حوزه های محتوایی و روش های انتقال دانش به دانش آموزان دارند(هندلر ،)5101 ،9در برخورد
با برنامه درسی ذهن باز و مهربان و پذیرش جویانه دانش آموزان ،توجه کننده به نیازها و توانایی های دانش آموزان ،تشویق کننده ی دانش آموزان و
مشتاق به فراهم آوردن محیط کالسی سرگرم کننده ویژگی های ضروری معلم است(یاقوب.)5105 ،2
تعدیل برنامه درسی

نقش معلمان در برنامه ریزی درسی تصمیم گیری در سطح مدرسه در راستای پاسخگویی به نیازهای متنوع دانش آموزان است(حسین،)5102 ،
نقش معلمان در عمل ،بخش مهمی از تدوین برنامه درسی است(اورنشتاین و هانکینز ،)5102 ،9نقش معلمان نسبت به اجرای برنامه درسی ،مسئولیت
بیش تر در تدوین برنامه درسی است(باش و شنتورک ،)5109 ،انطباق برنامه های درسی با محیط یادگیری مبتنی بر ساخت آن توسط معلمان و تحت
تاثیر قرار دادن دانش آموزان است(کورت و کیگان ،)5100 ،01شناخت معلمان نسبت به موضوع ات مورد عالقه دانش آموزان از افرادی که در وزارت
خانه یا ادارات فعالیت می کنند ،بیش تر است(حَمَد ،)5109 ،00مهارت معلمان در اجرای برنامه درسی ،برنامه ریزی درسی در سطح محلی است(آکتان،
،)5102
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
تدوین طرح درس ،مواد و منابع یاددهی -یادگیری معلم در راستای اجرای مناسب برنامه درسی است(ون دن اکر ،)5119 ،تصمیم گیری درباره
عملیاتی کردن برنامه

چگونگی تحقق موفقیت ،وابسته به نقش معلم است(راودونیس ،)5100 ،0نقش معلمان ارائه برنامه های غنی سازی برای برآوردن نیازهای دانش آموزان
در ابعاد مختلف دانش ،مهارت و احساسات است(الشالتی ،)5101 ،5کاربرد بسیار باالی برنامه درسی با تهیه کنندگی معلمان صورت می گیرد(کارل،3
 ،)5119تصمیم گیری های معلمان در طراحی مطالب درسی کاربرد عملی دارد( مک کنی ،ووگت 0و بوشمن ،)5105 ،2کاربرد دانش طراحی معلمان
در فعالیت های عملی است(مک کنی ،کیلی ،2مارکاوس کیت 9و ووگت ،)5102 ،تصمیم گیری های معلمان در راستای طراحی فعالیت های تدریس
است(می یر ،)5102 ،2در هنگام تصمیم گیری با توجه به فرایند موقعیت ها و واقعیت های نشات گرفته از آن ،نظریه و عمل تصمیم گیری نمی تواند
بیش از حد مکانیست باشد .در حقیقت ،در این شرایط ،تصمیم گیری معلمان و دیگران به معنای یک جریان مداوم است که در آن تغییر سریع و
غیرقابل پیش بینی در نظر گرفته شده است(لین و مازنوسکی.)00 :5100 ،9

یافته های به دست آمده از مصاحبه ها نیز نشان می دهد که اجرای هر نوع رویکرد اصالحی ،اطمینان یا اعتماد مسئوالن
تصمیم گیرنده متکی به معلمانی است که پیاده سازی اهداف مدنظر آموزشی را بر عهده می گیرند .یعنی پیامد مطلوب اجرای
اصالحات برنامه درسی عالوه بر اجرای انتظارات نظام آموزشی توسط معلمان ،نیازمند توجه به نقش خود معلم ،انگیزه ها و
دیدگاه های آنان است .به عبارت دیگر ،رابطه بین معلم و برنامه درسی در یک ارتباط متقابل قراردارد و معلمان عالوه بر قبول
وظایفی که بر عهده شغل معلمی است ،خود ایفاگر فعالیت هایی باشند که به طور شخصی در کالس های درس انجام می دهند.
به طور کلی سطح آموزشی ،به دلیل برخورداری معلم از تولید و توزیع دانش در بین دانش آموزان ،سطوح اجرایی و تجربی را
نیز تحت تاثیر قرار می دهد و در ایجاد شاکله این سطوح ،نقش فعال تری به خود می گیرد.
جدول  .9مضامین مستخرج از سطح تصمیم گیری آموزشی
مضمون

فرعی
تحقق پذیری علمی

اصلی

مضامین

مفاهیم

مهارت آفرینی ،یادگیری پژوهشی ،گسترش عالئق ،همیاری ،یاگیری موقعیتی ،تعامل گرایانه
واحد معنا :مصاحبه کننده ی شماره( )05می گوید " :معلمان باید دانش برنامه درسی رو با
درخواست فعالیت از دانش آموزان دنبال کنن .یعنی این انتظار رو داشته باشن که کار دانش آموزان فقط
انجام دادن فعالیت ها نیست ،بلکه اونا رو تو عمل یاد بگیرن" .عالوه بر این ،باید دانش آموزان رو دنبال

سطح آموزشی

کارهایی فرستاد که عالوه بر دغدغه بودن برای اونا ،رنگ و بوی کنجکاوانه داشته باشه".
نقادی ،تعدد شناختی ،خود مالکیتی ،ارتقای فردی ،فعالیت های یادگیری ،دانش معلمی،
شخصی سازی

سازندگی متقابل
مصاحبه کننده ی شماره( )09می گوید" :دانشی که تو کالس ارائه میشه ،هر چند توسط افرادی که
تو برنامه درسی درگیرن ،تهیه شده ولی اجرای بهتر برنامه زمانی می تونه برای دانش آموزان قابل درک
باشه که معلمان برنامه رو متناسب با تجارب شون ارائه بدن .این کار حتی باعث میشه خود معلمان از
لحاظ شخصی و علمی رشد بکنن .گذشته از این برنامه ای که در سطح منطقه برای مدارس انتخاب شده،
ولی هر معلمی خودش فعالیت ها رو برای آموزش کالسی در نظر می گیره.
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۲
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بحث و نتیجه گیری
بررسی مطالعه حاضر از ماهیت تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی نشان می دهد که ترکیب افراد تشکیل دهنده با
توجه به نقشی که در تدوین برنامه درسی دارند ،باید متفاوت با رویکرد سنتی باشد .در واقع با ارائه ایده کاهش تمرکز در سند
برنامه درسی ملی و تاکید بر بومی کردن بخشی از برنامه های درسی و حرکت به سمت درگیری افراد و گروه های آشنا به مسائل
آموزشی و برنامه درسی و به تبع آن تغییر ساختار تصمیم گیری ،چهارچوب تصمیم گیری باید متشکل از سطوحی باشد است که
در آن بر خالف توجه بر ساختار رشته های درسی ،برنامه ریزی مبتنی بر ساختار اجتماعی و نیازهای برگرفته از آن باشد و
تقاضاهای جمعی در راس فرایند تصمیم گیری قرار گرفته باشد .در پژوهش حاضر نیز محقق به دنبال کشف و شناسایی سطوح
تصمیم گیری مناسب برای اجرای آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی 0 ،سطح را به عنوان سطوح تصمیم گیری در آزادسازی
برنامه درسی استخراج کرده است ،که عبارتند از :
در سطح اجتماعی آنچه که مشخص کننده ی تصمیمات است توجه به فرهنگ زنده جامعه ای است که با توجه به تغییرات،
به صورت پویا در حال دگرگونی است .البته باید توجه داشت که این سطح دارای دو نوع تصمیم گیری با بار ارزشی متفاوت
است که نوع اول آن فرهنگ و سنتی است که نیازمند آموزش به دانش آموزان برای حفظ هویت دینی است و دارای ثبات و
پایداری است و با گذشت زمان تغییر نمی یابد ،و نوع دوم به صورت آداب و رسومی است که متحول می شود و به هویت
اجتماعی فرد مربوط می شود .یعنی برنامه درسی ارائه شده در مدارس ترکیبی از این دو نوع برنامه درسی در چهارچوب نیازهای
بومی است که در بافت محلی به صورت رسمی(متناسب با شرایط موجود مناطق) آموزش داده می شود .در واقع برنامه درسی

آزادسازی شده نوعی برنامه درسی زیستی – اجتماعی است تا برنامه درسی شناختی .نتایج همسو با این یافته ها مطالعاتی است که

توسط افراد مختلف صورت گرفته است :نتایج پژوهش سلسبیلی( )0392نشان می دهد که در تدوین برنامه درسی ملی در
کشورهای مختلف با توجه به وضعیت ساختاری که در حوزه تصمیم گیری آنها وجود دارد(تعدادی غیر متمرکز و تعدادی به
سوی تمرکززدایی در حرکتند) مانند چین ،هند ،مالزی بر آزادسازی ،مشارکت اجتماعی و چند فرهنگی کردن نظام برنامه درسی
آنها تاکید می شود .نتایج تحقیق بندور )5105(0با تاکید بر خط مشی مدیریتی برنامه درسی مدرسه محور ،نشان می دهد که این
رویکرد یک راه موثر برای افزایش تصمیم گیری مشارکتی ،شفافیت بودجه و مشارکت اجتماعی و نیازهای افراد جامعه است.
می توان گفت که طراحی بر نامه درسی متناسب با فلسفه اجتماعی هر جامعه باعث می شود که نگرش افراد نسبت به زندگی خود
جهت دار شود .فلسفه ای که آنها پشتیبانی می کنند ،به آنها کمک می کند تا هدف مدرسه را تعریف کنند ،موضوعات مهمی
که باید آموزش داده شوند ،تعیین کنند(آلویور .)5102 ،5در آزادسازی برنامه درسی نیز تالش های مسئوالن و گروه های برنامه
ریز در راستای محور قرار دادن ارزش ها و جایگاه انسانیت افراد جامعه است تا مهم ترین اصل اجتماعی که جنبه شرعی و دینی
دارد ،مورد توجه قرار گیرد .بنابراین برنامه درسی آزادسازی شده هدفی است که برنامه ریزان با دست یابی به آن در درجه اول،
فلسفه و نگرش حاکم بر اجتماع را در ذهنیت افراد مورد توجه قرار می دهند ،چرا که در هر برنامه ای ،فعالیت های اجتماعی که
برای اجرا پیش بینی می شود در جهت پذیرش فلسفه و جهان بینی آن جامعه صورت می گیرد .پذیرش جهان بینی حاکم بر
اجتماع تعیین کننده ی جهت گیری آنها در زندگی است .در حقیقت ،این مفهوم به معنای ارتباط مولفه های تربیتی ،عملی ،دینی
و  ...است که در یک چهارچوب مشخص فعالیت می کنند و بر رفتار انسان در قالب برنامه درسی تاثیر می گذارد .بنابراین انتظار
از برنامه درسی آزادسازی شده این است که متناسب با این ایدئولوژی یا مکتب به طراحی فعالیت ها بپردازد .از طرفی شکل
گیری هویت از بعد اجتماعی واقعیتی است که نهاد آموزشی آن را در اولویت برنامه های خود قرار داده است .با مطرح شدن
رویکردهای مختلف به زندگی و تعریف انسان از دیدگاه های مختلف ،نظام های آموزشی نیز به تبیین دیدگاه خود و اقدام به
شکل پذیری شخصیت اجتماعی انسان از طریق برنامه درسی کرده اند .در رویکرد آزادسازی آنچه اهمیت به هویت را در تدوین
برنامه های درسی مورد توجه قرار داده است ،محوریت ماهیت اجتماعی افراد است که در برنامه های درسی متمرکز جزو برنامه
- Bandur
- Alvior
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درسی مغفول شمرده می شود .بنابراین می توان گفت که هویت اجتماعی در کنش متقابل با فلسفه حاکم به ایجاد ماهیت افراد
می پردازد تا جایگاه اجتماعی افراد ارتقا پیدا کند و آنها بتوانند آزادانه به نقشی که در هویت آنها تعریف شده ،عمل کنند.
بنابراین ،اصول جامعه شناسی نیروهای اجتماعی هستند که بر شخص حاکم هستند و اگر مطالعات درسی برنامه های پیشرفت
جامعه را با استفاده از اصول اساسی جامعه شناختی طراحی کند ،آموزش به عنوان وسیله ای برای توسعه تلقی می شود .در این
صورت می توان نتیجه گرفت که برنامه درسی ابزاری قدرتمند برای اجتماعی شدن ،تحوالت اجتماعی و کنترل اجتماعی است
و از برنامه ریزان برنامه درسی خواست که پس از نظر خواهی درباره اصول جامعه شناختی و سایر ضرورت های اجتماعی ،طراحی
برنامه های درسی را ادامه دهند.
سطح آکادمیک :سطح آکادمیک به عنوان سطح دوم تصمیم گیری برنامه درسی ،متشکل از افراد و متخصصان در حوزه
استانی و منطقه ای می باشد .این سطح تصمیم گیری در هر دو نوع رویکرد طراحی برنامه درسی(سنتی و جدید)جایگاه ویژه ای
دارد .اما تفاوت اصلی دیدگاه سنتی و دیدگاه کاهش تمرکز(آزادسازی) در ساختار تشکیالتی و افراد شرکت کننده در آن است.
در طراحی های سنتی(متمرکز) این سطح تصمیم گیری توسط متخصصان رشته های درسی مدیریت و جهت گیری ها مشخص
می شود ،در حالی که در کاهش تمرکز با تاکید بر رویکرد آزادسازی ،تصمیم گیری توسط متخصصان ،کارشناسان و معلمان
در سطح استانی و منطقه ای صورت می گیرد .یعنی تصمیم گیری به صورت ساختار سلسله مراتبی است که با تعریف چهارچوب
مشخصی از وظایف توسط گروه های مختلف با قدرت اختیار و انتخاب مختلف انجام می شود .این نتایج همسو با یافته های
پژوهش صورت گرفته توسط وینی دیوب( )5102و کاملیا ،والدیمیر-اورلیان و کاتالین )5100(0است .یافته های حاصل از مطالعه
وینی دیوب( )5102نشان می دهد که اوال تصمیم گیری برنامه درسی تحت تأثیر نیروهای شرکت کننده در سطح کالن و سطح
خرد(نهادی) در مدارس است .دوما ،مدیران تا حد زیادی مسئول تصمیمات گرفته شده را با حداقل مشارکت معلمان و والدین
برعهده دارند .نتایج تحقیق کاملیا ،والدیمیر-اورلیان و کاتالین( )5100نشان می دهد که توزیع آشکار ،متعادل و قابل درک از
قدرت تصمیم گیری بین سازمان ها و موسسات جوامع محلی و منطقه ای از یک سو و سطح ملی(وزارت آموزش و پرورش،
وزارت مالیه و وزارت کشور) از سوی دیگر ،کمک خواهد کرد که از عدم تعادل و تحریف در سازمان و مدیریت جلوگیری
شود و از نظام آموزش و پرورش ملی حمایت شود .این طور استنباط می شود که الزمه اجرای آزادسازی ،درگیری افراد با
مهارت های کاری مختلف برای تصمیم گیری مناسب است .یعنی در بحث سلسله مراتب تصمیم گیری ،برخورد با مسائل آموزشی
به شیوه آمرانه و دستوری از سطوح باال به پایین نیست و سطوح پایینی مجری صرف برنامه های درسی نیستند ،بلکه استقالل در
تمامی گروه های تصمیم گیری مشاهده شود .در واقع سلسله مراتب تصمیم گیری مشروعیت بخش دایره اختیار و انتخاب گروه
های تصمیم گیری است ،یعنی فرایند تصمیم گیری با قدرت اجرایی متفاوت و وظایف متفاوت توسط افراد با قابلیت های اجرایی
گوناگون صورت گیرد .بنابراین در این سطح متخصصان رشته های مختلف در سطح استان بنا به ضرورت جامعه بومی موضوعاتی
را که دارای ساختار منعطفی هستند با عالئق و تمایالت ذینفعات همسو سازند چرا که سطح آکادمیک دربرگیرنده ی هسته های
علمی فرایند تصمیم گیری است.
سطح نهادی :سطح نهادی تداعی کننده ی نهاد ادارات آموزش و پرورش و مدارس است که به عنوان میانجی سطوح
آکادمیک و آموزشی عمل می کند و بیانگر آن نوع برنامه درسی است که در این سطح تصمیم گیری پذیرفته شده و به اجرا
در می آید .دایره تصمیم گیری در تصمیم گیری نهادی شامل مسئوالن و کارشناسان ادارات آموزش و پرورش در سطح مناطق
و مدیران و معلمان در سطح مدارس می شود .هر یک از این مضامین به دست آمده در این سطح جزو وظایف افراد تصمیم
گیرنده است تا با تحقق مناسب آنها ،کیفیت تصمیم گیری را ارتقا بخشند .یافته های مطالعات انجام گرفته در این راستا نیز موید
همین مطالب است .نتایج مطالعه سوبدی( )5102نشان می دهد که برنامه درسی محلی در مدارس ابتدایی با تقویت ظرفیت ذینفعان
محلی از طریق ترویج دانش مبتنی بر زمینه در رابطه با تنوع اجتماعی صورت می گیرد .در واقع ،خط مشی مقررات اجباری برنامه
درسی محلی در مدارس ابتدایی در جهت ارتقاء دانش محلی است و این امر ناشی از زمینه سازی برای عدم تمرکز در روند

- Camelia, Vladimir-Aurelian & Catalin
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جهانی آموزش است .نتایج پژوهش آریتونانگ )5102(0نشان می دهد که کاهش تمرکز تأثیرات بسیاری به ویژه در ظرفیت
محلی و ابتکار عمل برای تصمیم گیری در جهت منافع بیشتر برای جامعه محلی داشته است .در واقع دولت مرکزی باید توزیع
قدرت را با انعطاف بیش تر و گسترده تری در اولویت اهداف برنامه درسی خود قرار دهد .یافته های پژوهشی حسین()5102
نشان می دهد که رهبران مدارس فقط مجری برنامه درسی از طریق آموزش کتاب های درسی در کالس نیستند .در واقع که
رهبران مدرسه با مسئولیت شخصی خود برای انطباق و غنی سازی برنامه ریزی درسی ملی در راستای اهداف یادگیری معنی دار
دانش آموزان تالش می کنند .می توان گفت که این سطح ،تصمیم گیری هایی را تحت پوشش قرار دهد که در راستای دیدگاه
های نظری -عملی(شبه عملی )5گرفته می شود .بر اساس رویکرد شبه عملی ،جمعی از مدارس یک محیط بتوانند باهم در
ارتباط بوده و در واقع به نوعی بر هم تأثیر و تأثر متقابل بگذارند .تصمیماتی که برای برنامه درسی این مدارس گرفته می شود
با در نظر گرفتن تنوعاتی که در گروه های مختلف دانش آموزان وجود دارد ،هماهنگ باشد .در تشریح تصمیم گیری فرایند
برنامه ریزی درسی با توجه به خواست و نیاز دانش آموزان ،خانواده ها ،اجتماع محلی و با مالحظه امکانات موجود و بالقوه
صورت گیرد .در واقع این رویکرد در پی ایجاد آزادسازی در برنامه درسی با محوریت فرایند الف) نیازسنجی ،ب) خواست
سنجی و ج) سنجش امکانات خود است .بنابراین آنچه ضرورت دارد این است که این کار توسط گروه های مهارت کانونی در
قالب کار گروه هایی برای طراحی و تولید تجارب یادگیری با مشارکت تمامی اعضای آموزشی(مدیران ،معاونان ،معلمان) با
محوریت راهبران برنامه درسی در سطح مدارس و کادر آموزشی(معاونان وکارشناسان آموزشی و کار گروه ها) با محوریت
سرگروه های معلمان(آموزشی و درسی) در سطح ادارات مناطق انجام گیرد.
سطح آموزشی :سطح آموزشی فرایند پذیرش تحقق اصالحات برنامه درسی در قالب رویکرد آزادسازی است یعنی ماهیت
علمی -اجتماعی برنامه درسی برگرفته از تصمیم گیری های متخصصان و کارشناسان محلی است و معلم با استفاده از دانشی که
در تجارب تدریس خود و در ارتباط با برنامه درسی به دست آورده به تحقق عملیاتی شدن آن از جنبه شخصی می پردازد تا
دیدگاه های خود را هماهنگ با برنامه تدوین شده محلی به سوی فعالیت هایی متمایل سازد که قابلیت عملی شدن را داشته باشد.
در حقیقت ،این سطح شامل دو وجهه برنامه درسی با فرایند پردازش محتوا متناسب با برداشت ها ،نگرش ها و ساختار ذهنی معلم
به صورت فردی از یک طرف و فرایند بیرونی سازی آن متناسب با آنچه که در جامعه محلی وجود دارد ،است .یافته های متعدد
نیز در تایید مطالب به دست آمده است .نتایج یافته های باش و شنتورک( )5109نشان می هد که فرصت معلمان برای تصمیم
گیری از طریق مشارکت در فرایند برنامه ریزی درسی در سطح محلی ارتقا می یابد .در واقع مشارکت معلمان در سطح محلی،
اثربخشی فرایند آموزش -یادگیری را افزایش می دهد و در فرآیند تصمیم گیری هم ،معلمان تمایلی به اجرای برنامه درسی
ندارند بلکه رضایت آنها از طریق انعکاس نظرات آنها در برنامه درسی صورت می پذیرد .نتایج پژوهش باسکیا ،کار -هاریس،
فاین -می یر و زیوزلو )5102(3نشان می دهد معلمان مجری صرف اجرای برنامه های درسی نیستند و با توجه به وقایع زندگی
آموزشی خود و زمینه های تدریس ،به باز طراحی محتوای فعالیت های کالسی اقدام می کنند .در واقع اقدام های نوآورانه معلمان
در راستای توجه به نیازهای محی طی دانش آموزان است که در یک بافت یادگیری محلی قرار دارند .نتایج تحقیق سعد
عرفی )5103(0نیز نشان می دهد که معلمان فقط اجرا کننده ی سیاست هایی نیستند که به آنها واگذار می شود ،بلکه آنها مطابق
با اعتقادات خود و زمینه ای که این سیاست ها در آن اجرا می شوند به تفسیر ،اصالح  ،تغییر و اجرای برنامه درسی به طور فعال
می پردازند .بنابراین با توجه به یافته ها و پژوهش های صورت گرفته درباره نقش معلمان در تدوین وتولید برنامه درسی ،باید
گفت که میزان موفقیت رویکرد آزادسازی متاثر از ویژگی ها و خصوصیات معلمان در فرایند اجرای برنامه درسی است .باید
گفت که اوال تحقق برنامه های جدید بیش ترمنوط به فعالیت معلمان است ،ثانیا میزان دستیابی به اهداف آزادسازی بستگی به
میزان توسعه و بسط مفاهیم برنامه درسی جدید توسط معلمان به محیط اطراف دارد ،ثالثا دانش شخصی عملی معلمان مشخص
۱

- Aritonang
- Quasi-practical
- Bascia, Carr-Harris, Fine-Meyer & Zurzolo
٤
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کننده نوع رابطه بین موضوعات آزادسازی شده و تجارب معلمی برای هدایت و راهنمایی دانش آموزان به فعالیت های یادگیری
است .در این صورت اجرای رویکرد آزادسازی نیازمند تصمیم گیری در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش با اولویت
واگذاری اختیارات بیش تر به سطوح پایین تر سازمانی است و در این مسیر باید شرایطی را باید فراهم کرد که افراد در قالب
گروه های متعدد تصمیم گیری تمایل به مشارکت داشته باشند .بدین معنا نهادها و افرادی که نزدیکی بیش تری به دانش آموزان
دارند و نسبت به نیازهای آنان آشنایی دارند ،در محور فرایند تصمیم گیری قرار بگیرند.
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