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حسين بهروش
كارشناس ارشد علوم تربيتي 
گرايش برنامه ريزي درسي

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي

برنامه ريزي متمركز، برنامه ريزي 

غير متمركز، برنامه ريزي مدرسه محور.

كليد واژه ها:

اشاره
برنامه ريزي درســي مشتمل بر 
نظام هاي متعدد و متنوع است. در اين 
مقاله، نظام هاي متمركز، غير متمركز و 
نظام مدرسه محور معرفي و ويژگي هاي 

هر يك بر شمرده مي شود.

ه ا

برنامه ريزي متمركز
برنامه ريزي متمركز به 
ــوع برنامه ريزي هايي  آن ن

ــه يك  ــود ك ــالق مي ش اط
گروه مشخص و متخصص بر موضوع، براي افراد تحت 
آموزش، تهيه و تنظيم و در اين نظام، به برنامه هاي آموزشي 
و درسي مدارس هر كشور، به خصوص در سطوح ابتدايي 
و راهنمايي و متوسطه، به صورت متحد الشكل تهيه وتنظيم 

و براي اجرا به مدرسه ها ابالغ مي شود.

الف) محاسن
1. هماهنگي فعاليت ها

2. تقسيم عادالنة اعتبارات مالي و نظارت بر آن ها
3. اعمال بهتر نظم و مقررات

4. تصميم گيري سريع
5. صرفه جويي در هزينه ها

ك 
ص بر موضوع، براي افراد تحت ص

ن نظام، به برنامه هاي آموزشي  اين
خصوص در سطوح ابتدايي ، به خص
ت متحد الشكل تهيه وتنظيم صورت م

شود.الغ مي شو

 بر آن هارات مالي و نظارت بر آ
قررات

ينه ها

نظام هاى برنامه ريزي

ب) معايب 
1. عدم توجه به نيازهاي منطقه اي
2. عدم مشاركت استفاده كنندگان

3. كمتر فراهم شدن زمينه هاي شكوفايي استعدادها
4. قابليت انعطاف پذيري به ميزان كم

برنامه ريزي غيرمتمركز
ــزي غيرمتمركز به آن نوع برنامه هايي اطالق  برنامه ري
ــتفاده كننده، در روند طراحي و  ــود كه اكثر افراد اس مي ش
تدوين آن ها شركت دارند در اين نوع نظام، تصميم ها در 
پايين ترين سطح، يعني در سطح كالس و مدرسه اتخاذ و 

در سطوح باال كامل مي شود.

الف) محاسن 
1. مشاركت استفاده كنندگان

2. شكوفايي استعدادها
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معناي  محدود برنامه ريزي درسي مدرسه  محور
ه   ــور را مي توان ب ــي مح در اين معنا برنامه ريزي درس
ــيمات مستقل به منظور اجراي  ــله اي از تقس عنوان  سلس
ــي از قبل آماده شده تعريف كرد كه  نتايج يك برنامة درس
توسط مدير و كاركنان مدرسه برنامه ريزي و اجرا مي شود. 
به عبارت ديگر، نقش مدرسه به برنامه ريزي براي اجراي 

مطلوب برنامه اي از قبل تهيه شده محدود مي شود. 

معناي گستردة برنامه ريزي درسي مدرسه محور
در اين معنا، نقش مدرسه در برنامه ريزي درسي گسترده 
است. فعاليت هاي طرح ريزي، تدوين برنامة درسي، اجرا و 
ارزشيابي برنامة درسي، همه در مدرسه صورت مي گيرد. 
در اين نوع نظام برنامه ريزي، با در نظر گرفتن مهارت هاي 
يادگيري، حيطه هاي موضوعات درسي، مباحث قابل تلفيق، 
ــوند.  ــي اجباري و اختياري تعيين مي ش موضوعات درس
ــوزان هم در  ــزي، نيازهاي دانش آم ــن نوع برنامه ري در اي
ــازمان دهي افقي برنامة  ــازمان دهي عمودي و هم در س س

 درسي مورد توجه قرار مي گيرند.
ــان  از اواخر دهة 1970 و اوايل دهة 1980، كارشناس
حيطة برنامه درسي به اين امر گرايش پيدا كردند كه معلمان 
و مدارس را نه به عنوان دريافت كنندة محض برنامة درسي، 
ــاركت كنندگان در فرايند تدوين برنامة  ــه به مثابه مش بلك
ــي  ــي ملحوظ دارند. بدين ترتيب، برنامه ريزي درس درس
ــه محور به عنوان نظامي مكمل براي فعاليت هاي  مدرس

متمركز تدوين برنامة درسي مشروعيت يافت.

ويژگي هاي برنامة درسي مدرسه محور
الف) بر اساس فلسفه و يا مرام تربيتي كه در خود مدرسه 

تدوين مي شود، شكل مي گيرند. 
ب) نوعي از رفتار هاي يادگيري را به اجرا مي گذارند 
ــي و اصول تربيتي قيد شده در  كه با اهداف آموزش

مرام نامه متناسب اند.
ج) نوعي ساختار سازماني دموكراتيك دارند كه در 
بر گيرندة زيرمجموعه هاي گوناگون تصميم گيري 
است و مي كوشند تا حد امكان تعداد بيشتري از كاركنان 
و غير كاركنان از جمله والدين را در آن ها شركت دهند.

ــفة  د) نوعي محيط يادگيري را طراحي مي كنند كه با فلس
ــت. اين محيط يادگيري، در  ــه منطبق اس تربيتي مدرس

در ميان عواملي كه 
معلمان را به اختيار 
كردن برنامه ريزي 

درسي مدرسه محور 
تشويق مي كند، يكي 
نيز فرصت و امكاني 

است كه اين نوع 
برنامه ريزي در جهت 

ارتقاي شغلي و ميل به 
رشد فردي و خالقيت 

فراهم مي كند.
ب حيطة

و مدارس
ــه بلك

ــي درس
ــ مدرس
متمركز

ويژگي
الف) بر
تدوي
ب
ك
م

ج
ب

است
و غي

د) نوعي
تربيت

  درسـي

3. توجه به نيازهاي ملي و منطقه اي
4. ارتباط آسان ميان مجريان برنامة آموزشي

ب) معايب
1. مشكل بودن تصميم گيري؛ چون اختالف نظر زياد 

بروز مي كند
2. ضعف در هماهنگي

3. امكان اندك نظارت مالي
4. سختي كنترل نظم و مقررات 

برنامة درسي مدرسه محور
برنامة درسي مدرسه محور به اين معنا است كه مدارس 
برنامه ريزي درسي را بر اساس فلسفة تربيتي خود تهيه و 
تنظيم و تدوين مي كنند. نكته قابل توجه اين است كه الزم 
است به معناي محدود و گستردة اين نظام برنامه ريزي به 

دقت توجه شود.
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برگيرندة مواد آموزشي، برنامه هاي اجرايي و روش هاي 
تدريس متناسب با اهداف است.

هـ) به منظور نظارت بر فرايند هاي تدريس و يادگيري و بهبود 
آن ها، نوعي نظام ارزشيابي داخلي را به اجرا مي گذارند. 
بر طبق نظر هاريسون، در مدارسي كه برنامه ريزي درسي 
مدرسه محور دارند، تعاملي پويا بين زير مجموعه هاي 
ــو و بهره برداري از منابع و  ــاختار از اين س وظيفه و س

روابط انساني از سوي ديگر برقرار است.

الف) مزايا
ــراي معلمان تبديل  ــل كاري جذاب ب ــه به مح 1. مدرس

مي شود.
2. ارتباطات در مدرسه سهل تر مي شود.

3. معلم از جايگاه وااليي برخوردار مي شود. به اين خاطر 
كه شرايط براي رشد شغلي او فراهم تر است.

4. بهره برداري اثربخش از نظام برنامه ريزي درسي مدرسه 
محور، موجب ارتقا وتوسعة كيفي تدريس مي شود.

5. معلمان با كار به صورت گروهي با فرسايش شغلي مقابله 
مي كنند، به درجة بااليي از خود انگيختگي مي رسند و به 

كار آموزشي عالقه مند تر مي شوند.
6. برنامة درسي قابل انعطاف است.

7. دانش آموزان به موازات ملحوظ شدن نظراتشان در تهيه 
و تنظيم برنامة درسي، يادگيري را مرتبط با نياز هايشان 
خواهند يافت و به طور فعال در فرايند يادگيري مشاركت 

مي كنند.
ــي، والدين عالقه مند نيز  ــن نوع برنامه ريزي درس 8. در اي

 مي توانند اداي سهم كنند.

معايب
1. اصلي ترين كاستي اين نظام، موضوع تأمين كيفيت است. 
ــي زير  ــتگي و توانايي تهيه كنندگان مواد آموزش شايس

سئوال است.
2. ساعات كار و تالش معلمان زياد است. خستگي ناشي 
از كار زياد، بر فعاليت هاي مرتبط با تدريس آنان اثر منفي 

داشته  باشد.
3. برنامه ريزي درسي مدرسه محور به شدت به ابتكارات 
مدرسه، منابع مالي و انساني، و حمايت اجتماعي متكي 
ــه اين منابع  ــي ب ــت. و مدارس به لحاظ دست رس اس

متفاوت اند. از اين رو، اين نوع برنامه ريزي مي تواند هدف 
ملي دست يابي به برابري آموزشي را به خطر بيندازد.

ــان و كم  توجهي به برنامه ريزي ها و  4. نقل وانتقال كاركن
ــاس مسئوليت هاي كاري، كيفيت آموزش را  عدم احس

كم مي كند.
ــزي، معيارهاي حرفه اي خارجي  5. در اين نوع برنامه ري
جاي خود را به كنترل داخلي و اجتماعي مي دهند و در 
نتيجه گاهي كيفيت كار مدرسه را به مخاطره مي اندازند.

به طور كلي برنامه ريزي درسي مدرسه محور:
1. به كنترل منابع دانش و محتواي قابل انتقال توسط مدرسه 

بيشتر متمايل است.
ــه را با مدارس مشابه  2. رهايي از اقتدار مركزي كه مدرس
ــابه به طور  ــه مي كند و انتقال محتواي مش ديگر مقايس

يكسان را خواستار است، بيشتر مي پسندد.
ــوزان و والدين در  ــه در نظرگرفتن نيازهاي  دانش آم 3. ب

محدود ة مدرسه بيشتر عالقه مند است.
موفقيت هاي آيندة نظام برنامه ريزي درسي محور، در 
ــتر در موارد  ــي و پژوهش بيش گرو توجه خاص و بررس

چهار گانة زير است:
ــردن وظايف معلمان در مدارس در فرايند  الف) روش ك
ــخيص راه هايي مؤثر براي  ــي و تش تدوين برنامة درس
ــا در مراحل تهيه تدوين و  ــري از خبر گي آن ه بهره گي

اجراي برنامة درسي.
ب) قرار دادن رويكردها و مهارت هاي مرتبط با برنامه ريزي 
ــه محور در برنامه هاي آموزشي پيش از  ــي مدرس درس

خدمت و ضمن خدمت معلمان.
ــاعي بين فعاليت هاي  ــكل هاي تشريك مس ج) ايجاد ش

معلمان در هيئت هاي حرفه اي برنامه ريزي درسي.
د) مشخص كردن ميزان و شرايط مشاركت دانش آموزان و 

والدين در برنامه درسي مدرسه محور .
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