
 

 شاپور   ي آموزش جندي توسعه                                   

 ي آموزش علوم پزشکی     توسعهو  مرکز مطالعات يفصلنامه                                                                                                                                          

     95ویژه نامه                                                                                                                                                                            

  

 

 اول متوسطه ایرانطراحی الگوی برنامه درسی نیمه متمرکز هماهنگ با برنامه درسی ملی دورة 
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 ایران. تهران، ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران،أهی  ی مسؤول: سندهینو*
 
 

   )          Email: kivan.tayari@yahoo.cim  (  

ه ایران هدف پژوهش حاضر طراحی الگوي برنامه درسی نیمه متمرکز هماهنگ با برنامه درسی ملی دورة اول متوسط چکیده:

نفر  79ستادان و متخصصان برنامه درسی به تعداد  ا -1اي انجام شد. جامعه آماري شامل دو گروه: بود. پژوهش به روش زمینه

نفر و براي  52نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، براي گروه اول  466معلمان دورة اول متوسطه به تعداد  -2

قق ساخته بوده است ها پرسشنامه محاند. ابزار گردآوري دادهبرآورد گردید و به روش تصادفی ساده انتخاب شده 84گروه دوم 

هاي الگو با برنامه درسی ملی دوره که با روش خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان هماهنگی مؤلفه

و تدوین برنامه درسی نیمه هاي )اهداف و مقاصد برنامه درسی نیمه متمرکز، رویکردهاي طراحی لفهؤاول متوسطه ایران، م

برنامه درسی نیمه متمرکز(، هماهنگی کامل وجود دارد و پس از اجراي آزمون مشخص ارزشیابی و اصالح  هاي، شاخصمتمرکز

 الگو هماهنگی کامل وجود دارد.هاي لفهؤمشد بین نظر متخصصان و معلمان در رابطه با 
 

 .برنامه درسی نیمه متمرکز، تمرکزگرایی، تمرکززدایی، برنامه درسی ملی کلیدی: واژگان 
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 مقدمه
یع از نیمه دوم قرن بیستم با توجه به تحوالت سر      

سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ضرورت برخورداري از برنامه 

درسی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و 

هاي آموزشی احساس گیريمشارکت بیشتر در تصمیم

سال پیش،  100حدود  (. و از2000)ایزدي،  شده است

ال در حوزه نظام آموزشی کشورها مطرح همواره این سؤ

هاي مربوط به برنامه درسی در کجا و میمتص بوده است که

حوه ترکیب تصمیم توسط چه کسی باید اتخاذ گردد. ن

هاي معلمان در هاي درسی و تواناییگیرندگان برنامه

سی، درجه تمرکز یا عدم استفاده از این انعطاف برنامه در

کند. با توجه به نظر ها را تعیین میگونه برنامهتمرکز این

گیري در براي توزیع ساختار قدرت و تصمیم توانآیزنر می

متمرکز، که  -1برنامه درسی سه حالت در نظر گرفت:

هاي پایین هاي باال اتخاذ و به ردهها در ردهگیريتصمیم

به عنوان  توان آن راعدم تمرکز، که می -2 گردداعالم می

ها و وظایف از سطوح باالتر لیتگیري، مسؤانتقال تصمیم

مرکز، که نیمه مت -3 ایین سازمان تعریف کردبه سطوح پ

اند و در طی زمان ها در آن معطوف به آیندهگیريتصمیم

 یابندهاي مختلف اعتبار میبراي کاربرد در محیط

ها نشان داده پژوهش  (. مروري بر ادبیات 1998)هنسون، 

وجه به سمت تمرکززدایی در هاي اخیر تاست که در سال

در حوزة آموزش و پرورش بویژه برنامة هاي درسی برنامه

ملی درسی مطرح بوده است؛ برنامه درسی در عصر جهانی 

شدن باید در قالب تعلیم و تربیت شهروندي، تعلیم و 

تربیت اجتماعی، سواد اجتماعی، برنامه درسی درهم تنیده 

در نظر گرفته شود؛ انطباق محتواي  و جامعه یادگیرنده،

هاي به وجود آمده از بعضی چالش آموزشی براي مقابله با

نیاز به تدوین در برنامه  طریق دنیاي جهانی شده ضرورتاً

با توجه به  طلبد.درسی مانند برنامه درسی ملی را می

اینکه تغییر در نظام هاي آموزشی بسیاري از کشورهاي 

سند ملی  "جهان در حوزة آموزش و پرورش با اجراي 

تجربیات آنها حکایت از صورت گرفته و  "برنامه درسی 

مثبت بودن نتایج چنین برنامه اي داشته است؛ متخصصان 

ه درسی ملی ایران برنامه درسی در نظام آموزشی نیزبرنام

درسی ملّی جمهوري   اند. تولید برنامهرا تدوین نموده

ها و اهداف تربیت  اسالمی ایران بر اساس مبانی، ارزش

هاي بومی و ملّی و  اسالمی و با استفاده از توانمندي

هاي معتبر و موفق جهانی، در پاسخ به  برداري از تجربه بهره

اي  پویاي ایران اسالمی، الگوي تازه  نیازها و مطالبات جامعه

دهد و گامی مهم  هاي درسی و تربیتی را ارائه می از برنامه

در راستاي مستندسازي و کیفیت بخشی نظام  تعلیم و 

 ت از:تربیت کشورکه عبارت اس

توجه به اهداف متعالی تربیتی و نیازهاي متنوع فراگیران  -

 و جامعه براي پرورش انسانِ طراز جمهوري اسالمی ایران؛

جامع و کالن محتوایی دستگاه رسمی و   ترسیم نقشه -

عمومی تعلیم و تربیت، به عنوان بخش مهمی از مهندسی 

 فرهنگی کشور؛

دها و رویکردهاي ها، راهبر نوسازي و بازسازي قالب -

 درسی و تربیتی؛

الگویی منسجم، کارامد و اثربخش براي تولید   ارائه  -

ها و منابع آموزشی و پرورشی،    ها، مواد، رسانه برنامه

درسی ملی کشور   اهدافی است که در تولید و تدوین برنامه

)دبیرخانه طرح و تولید برنامه درسی،  مدّ نظر بوده است

برنامه درسی ملی نقشة برنامه  ".(2010نگاشت پنجم 

ریزي درسی کشور و راهنمایی درسی و چارت نظام برنامه

با   است. "براي تحقق رساندن اهداف آموزش و پرورش

توجه به مطالب گفته شده هدف اصلی پژوهش آن بوده 

است که با استفاده از تجربیات جهانی و وضعیت موجود 

هاي برنامه مؤلفه ریزي کشور ضمن شناسایینظام برنامه

هاي درسی نیمه متمرکز، میزان هماهنگی بین مؤلفه

کز که عبارتند از: اهداف و مقاصد، برنامه درسی نیمه متمر

هاي اجرایی، رویکردهاي طراحی و تدوین، شاخص

هاي ارزشیابی و اصالح برنامه درسی نیمه متمرکز شاخص

در  با برنامه درسی ملی ایران بررسی شود. پژوهش حاضر

پی بررسی این پرسش اساسی بوده است که: با توجه به 

وضعیت موجود نظام برنامه درسی کشور، طراحی الگوي 

ی ـامه درسـاهنگ با برنـبرنامه درسی نیمه متمرکز هم

 دورة اول متوسطه ایران چگونه است؟ ملی

 هامواد و روش

اي در پژوهش روش انجام پژوهش، تحقیق زمینه     

اي توجه محقق بیشتر به آن نکات و عوامل نهموردي و زمی

مهم و یا با معنی است که به صورتی در شناخت گذشته و 

حال یا مطالعة میزان تغییرات یک مورد خاص مؤثر است ) 

جامعه آماري  -( است.الف2013نادري و سیف نراقی، 

استادان و متخصصان برنامه درسی به  -1شامل دو گروه: 

 466علمان دورة اول متوسطه به تعداد م -2نفر  79تعداد  

نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، براي 

برآورد گردید و به  84نفر و براي گروه دوم  52گروه اول 

ها، براي گردآوري دادهاند. روش تصادفی ساده انتخاب شده

هاي پیشین، در ارتباط با موضوع، متون نظري و پژوهش

 اي باپرسشنامه گرفت، سپس مطالعه قرار مورد بررسی و
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اي شد. پرسشنامه براساس پنج درجهسؤال، تدوین  36

لیکرت تدوین شده است. براي اطمینان از روایی محتوایی، 

پرسشنامه در اختیار تعدادي از متخصصان و کارشناسان 

شده است و بر حسب نظرات  برنامه درسی قرار داده

ها، پرسشنامه اصالح شده ها پیرامون گویهتخصصی آن

است. پایایی ابزار نیز با استفاده از روش آماري آلفاي 

 شانـکه ن /. است95جه آن ـنتی ین شده کهـکرونباخ تعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x2( ازمقدار32/3محاسبه شده) x2با توجه به اینکه مقدار 

ــدول در ســــط  خطــــاي)   ( بــــا درجــــه  05/0جــ

 ست، فرض صفر یعنی نبودترا(کوچک49/9(یعنی)4آزادي)

یید و فـرض تحقیـق رد   تفاوت در توزیع نظرات دو گروه تأ

می شود. به سخن دیگر و با عنایت بـه محتویـات جـدول    

درصد 89نتیجه گیري می شود که در مجموع نظر بیش از

 صوص ـی درخـزي درسـریرنامهـب صانـمان و متخصـمعل

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ی کل پرسشنامه بسیار دهد هماهنگی و انسجام درونمی

 خوب بوده و پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

ها ادهد در این پژوهش به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل

از آمار توصیفی)محاسبه فراوانی، درصد، جدول توزیع 

ه استفاده شد غیر مشروط)خی دو( فراوانی( و استنباطی

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقاصـد برنامـه درسـی نیمـه متمرکـز       شناسایی اهـداف و 

از متوسط  باالتر هماهنگ با برنامه درسی ملی برمتوسط و

شود کـه  اطمینان بیان می95/0متمرکز شده است پس با 

 بین نظـر دو گـروه فـوق درخصـوص شناسـایی اهـداف و      

مقاصد برنامه درسـی نیمـه متمرکـز هماهنـگ بـا برنامـه       

  دار وجود ندارد.درسی ملی تفاوت معنی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  هایافته
 ال اولسؤ متخصصان برای فراوانی ودرصد نظر معلمان و -1جدول شماره 

 شاخص ها

 

 

 گروه ها

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 فراوانی

 

 
 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 84 12 10 44 37 36 30 6 5 2 2 معلمان

 52 10 5 43 23 33 17 10 5 4 2 متخصصان

 

       32/3 =x2 

 =درجه آزادي 4

 ک خطا=میزان ریس05/0
 

 فراوانی ودرصد نظر معلمان ومتخصصان برای سؤال دو -2جدول  شماره 
 شاخصها

 

 
 

 گروهها

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 84 11 9 46 38 23 22 15 1 5 3 معلمان

 52 12 6 44 23 33 17 10 5 2 1 متخصصان

76/4 =x2 

=درجه آزادي4  

=میزان ریسک خطا05/0  



 و ... نیمه متمرکز طراحی الگوی برنامه درسی                                                                                      69

1395 ویژه نامه  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

 x2( ازمقدار76/4محاسبه شده) x2با توجه به اینکه مقدار 

 (4( بــا درجــه آزادي) 05/0جــدول در ســط  خطــاي)  

کوچک تراست، فرض صفر یعنی نبود تفـاوت   (49/9یعنی)

شود. در توزیع نظرات دو گروه تأیید و فرض تحقیق رد می

جه گیري به سخن دیگر و با عنایت به محتویات جدول نتی

درصـد معلمـان و   85می شود که در مجموع نظـر بـیش از  

 اییـناسشـصوص ـریزي درسی  درخهـرنامـصان بـمتخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
( 41/3محاســبه شــده) x2بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار    

( با درجـه آزادي  05/0جدول در سط  خطاي) x2ازمقدار

ود (کوچک تراست، فـرض صـفر یعنـی نبـ    49/9( یعنی)4)

یید و فـرض تحقیـق رد   أتفاوت در توزیع نظرات دو گروه ت

می شود. به سخن دیگر و با عنایت بـه محتویـات جـدول    

درصـد  86نتیجه گیري می شود که در مجموع نظر بیش از

 وصـصـدرخ یـزي درسـریبرنامهخصصان ـمان و متـمعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و تدوین برنامه درسـی نیمـه متمرکـز    رویکردهاي 

از متوسط  باالتر سط وهماهنگ با برنامه درسی ملی برمتو

شود کـه  اطمینان بیان می95/0متمرکز شده است پس با 

بین نظردو گروه فـوق درخصـوص شناسـایی رویکردهـاي     

طراحی و تدوین برنامه درسی نیمه متمرکـز هماهنـگ بـا    

 دار وجود ندارد. برنامه درسی ملی تفاوت معنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي اجراي برنامه درسی نیمـه متمرکـز   صشناسایی شاخ

از متوسط  باالتر هماهنگ با برنامه درسی ملی برمتوسط و

شود کـه  اطمینان بیان می95/0ه است پس با متمرکز شد

هـاي  دو گروه فوق درخصوص شناسـایی شـاخص   بین نظر

اجراي برنامه درسی نیمه متمرکز هماهنگ با برنامه درسی 

      دارد. دار وجود نملی تفاوت معنی

 

 ال سهدرصد نظر معلمان ومتخصصان برای سؤ: فراوانی و3جدول شماره 

 

      شاخصها             

 
    
 

 روههاگ

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 84 11 9 44 37 31 26 12 10 2 2 معلمان 

 52 7 4 44 22 34 18 11 6 4 2 متخصصان 

 
41/3 =x2 

 =درجه آزادي 4

 =میزان ریسک خطا05/0

 

 ل چهارؤامتخصصان برای س فراوانی ودرصد نظر معلمان و -4 شماره جدول
 شاخصها                

     
 

 گروهها          

 جمع خیلی زیاد دزیا متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 84 7 6 43 37 32 28 13 10 5 3 معلمان

 52 15 8 40 21 33 17 8 4 4 2 متخصصان

 
66/3 =x2 

 =درجه آزادي 4

 =میزان ریسک خطا05/0
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 x2( ازمقدار66/3محاسبه شده) x2با توجه به اینکه مقدار 

 ( یعنی4) ( با درجه آزادي05/0جدول در سط  خطاي)

تفاوت در  است، فرض صفر یعنی نبود ترکوچک (49/9)

شود. به یید و فرض تحقیق رد میتوزیع نظرات دو گروه تأ

گیري  سخن دیگر و با عنایت به محتویات جدول نتیجه

درصد معلمان و  82شود که در مجموع نظر بیش ازمی

درخصوص شناسایی ریزي درسی متخصصان برنامه

هاي ارزشیابی و اصالح  برنامه درسی نیمه متمرکز شاخص

از متوسط  باالتر هماهنگ با برنامه درسی ملی برمتوسط و

شود که اطمینان بیان می95/0متمرکز شده است پس با 

هاي فوق درخصوص شناسایی شاخصبین نظردو گروه 

ارزشیابی و اصالح  برنامه درسی نیمه متمرکز هماهنگ با 

 دار وجود ندارد. برنامه درسی ملی تفاوت معنی

 بحث 
ها داراي اجزا چون سایر نظامنظام آموزش و پرورش هم    

ریزي و عواملی است و یکی از اجزاي مهم آن نظام برنامه

نصر دستیابی به هدف ها و ترین عدرسی است که مهم

هاي یک ملت است. شیوه اجراي برنامه درسی تا آرمان

ریزي درسی است. از آنجا که حدود زیادي تابع نظام برنامه

تالش براي ایجاد نوع خاصی از ارتباط بین اجزاي یک 

اي که مقصود خاصی را متحقق نماید، برنامه نظام به گونه

        ریزي مستلزم هشود، لذا برنامریزي خوانده می

گیري که براساس میزان گیري است. نوع تصمیمتصمیم

دخالت هریک از اجزاي یک نظام در این عمل مشخص 

ریزي درسی به معیاري براي انتخاب نظام برنامه گردد،می

و شرایط در هر منطقه  آید. از آنجا که امکاناتحساب می

 گیري در زمینه طراحی و تدوین و اجرايبراي تصمیم

کند که برنامه درسی یکسان نیست، لذا این امر ایجاب می

در هر منطقه با توجه به نیازهاي خاص آن منطقه برنامه 

درسی اجرا گردد. کشور ایران از ابعاد مختلف زندگی 

اجتماعی و شرایط اقلیمی متفاوتی در مناطق مختلف 

اهداف »گیري در باب برخوردار است. بدین ترتیب تصمیم

« شاخص هاي اجراي »، «طراحی و تدوین »، «و مقاصد 

بایستی به شکلی انجام « هاي ارزشیابی و اصالح شاخص»

گیري که در شرایط خاص هر منطقه بیشترین فایده را به 

کند که اگر ( بیان می1992موسی پور)دنبال داشته باشد. 

واحدهاي مختلف یک نظام در چهارچوب طرح کلی و 

       انب یک واحد مرکزي تعیین اصول مدونی که از ج

شود، مختار به اخذ تصمیم در مورد کارهاي خود می

ریزي نیمه متمرکز به انجام رسیده است. اگر باشند، برنامه

اي عدالت هدف این باشد که در آموزش و پرورش جامعه

اجتماعی رعایت گردد، بهتر است با تفویض اختیاراتی به 

ها را ملزم به آنمناطق جهت اشاعه فرهنگ هر منطقه، 

پیروي از مدیریت مرکزي نمود. بدین ترتیب با تلفیق 

یشرفتی در هاي نظام متمرکز و غیر متمرکز پویژگی

ریزي، گردد. در این شیوه برنامهعملکرد تربیتی حاصل می

شود و با فرم برنامه ریزي از حالت متمرکز خود خارج می

اي پاره حفظ نظارت مرکزي به صورت نیمه متمرکز و در

گردد. احی و اجرا میصورت غیر متمرکز طرمسایل هم به 

          در این نظام نیمه متمرکز به معلمین اختیاراتی داده 

هاي از پیش تعیین شده، مطابق شود که در برنامهمی

شرایط موجود، تغییراتی جزیی ایجاد کنند. لذا معلم در 

نظام نیمه متمرکز به عنوان یک مجري فعال در عرصه 

 کند. ریزي درسی ایفاي نقش مینامهبر

 نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوي برنامه درسی نیمه       

متمرکز هماهنگ با برنامه درسی ملی دورة اول متوسطه 

         ،ایران بود. همانگونه که در مبحث نتایج ذکر گردید

هاي تحقیق حاضر نشان داد که بین نظر دو گروه یافته

 خصوص شناسایی اهداف و)متخصصان و معلمان( در

مقاصد برنامه درسی نیمه متمرکز هماهنگ با برنامه 

دار وجود ندارد. یافته هاي این درسی ملی تفاوت معنی

پژوهش در ارتباط با فرضیه یک با نتایج تحقیقات معافی و 

(، فتحی 1992) (، ایزدي2012) (، عصاره2011همکاران )

خوانی هم(، 2011(، خندقی و همکاران)2012) واجارگاه

( 2008نقل از گویا و همکاران،  1999) دارد. کارلسن

عقیده دارد که در تدوین اهداف تمرکز زدایی در برنامه 

هاي محلی و بومی انجام گیرد زیرا درسی با توجه به قدرت

در مقایسه با دولت مرکزي، اطالعات بیشتري در مورد 

وآوري وضعیت محلی و بومی دارند، بیشتر قادر به ابداع و ن

هاي مالی خواهند بود. همچنان که امکان جذب کمک

آورند. طبیعی است بسیاري را نیز از منابع بومی فراهم می

که در چنین وضعیتی، آموزش از طریق صنایع و اقتصاد 

گیرد. عالوه بر اینها، از جمله دالیلی که ملی جهت می

زدایی ذکر کرده، این است  کارلسن براي حمایت از تمرکز

موزشی، راهکاري عدم تمرکز،به خصوص عدم تمرکز آ که

هاي بومی، اجتماعات بومی  و اقتصاد براي تقویت فرهنگ

ها و توانند برنامهبومی است. زیرا اولیاي مدارس می

هایی را طراحی کنند که در آنها، دانش آموزان، فعالیت

 احساس تعلق به جامعه را تجربه کنند و از نقشی که باید

ه بازي کنند، آگاه شوند و این موضوع، اثر امعدر آن ج

گذارد. براي تبیین بتی بر انگیزه و یادگیري آنها میمث

هايرکززدایی در نظام آموزشی، برنامهاهداف و مقاصد تم
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گرفته از رویکردهاي موضوع مداري، نیمه متمرکز بر

آموز مداري، انسان گرایی، دانشفرآیندهاي شناختی، انسان

پذیرد. و انتقال میراث فرهنگی صورت میاجتماعی 

هاي تحقیق حاضر نشان داد که بین نظر دو همچنین یافته

)متخصصان و معلمان( درخصوص شناسایی  گروه

ویکردهاي طراحی و تدوین برنامه درسی نیمه متمرکز ر

دار وجود ندارد. هماهنگ با برنامه درسی ملی تفاوت معنی

هاي این پژوهش در ارتباط با فرضیه دو با نتایج یافته

 (، معافی و همکاران2011) تحقیقات مهرمحمدي

(، 2000) ، ایزدي(2011) (، خندقی و همکاران2011)

خوانی دارد. در پژوهشی که مه (،2012) فتحی واجارگاه

( انجام داده است  2011خندقی و همکاران در سال )

  دهد که تمرکز گرایی در طراحی و تدوین نشان می

هاي درسی، دیدگاه سنتی و حاکم در حوزه برنامه برنامه

هاي درسی ریزي درسی است و کار طراحی و تدوین برنامه

قرن بیستم  هاي آموزشی جهان تا اواخردر بیشتر نظام

میالدي به صورت متمرکز دنبال شده است. نکته اساسی 

اینکه طراحی برنامه درسی نقشه مفهومی براي 

کنندگان برنامه درسی است. ناظر به تعیین منابع، تولید

هایی شناسایی عناصر تشکیل دهنده برنامه و نوع تصمیم

 شود. در اینها گرفته میاست که در ارتباط با هریک از آن

ها نشان داد که بین نظر دو گروه پژوهش یافته

)متخصصان و معلمان( درخصوص شناسایی رویکردهاي 

گ با برنامه درسی اجراي برنامه درسی نیمه متمرکز هماهن

هاي این پژوهش در دار وجود ندارد. یافتهملی تفاوت معنی

ارتباط با فرضیه سه با نتایج تحقیقات یافته هاي این 

باط با فرضیه پنج با نتایج با تحقیقات پژوهش در ارت

 (، ایزدي2011) (، معافی و همکاران1390) مهرمحمدي

 (، یارمحمدیان2011) (، خندقی و همکاران2000)

 ( همخوانی دارد. فتحی واجارگاه2004) (، ونگ2002)

« ریزي درسیاصول برنامه»( در کتاب خود با عنوان2011)

رسی بیشتر تابع هاي دکند که شیوه اجراي برنامهبیان می

تواند ریزي درسی است. برنامه درسی هم مینظام برنامه

توسط عوامل درونی نظیر نیروهاي موجود در سط  

مدارس، مناطق یا جامعه محلی تدوین شود و هم توسط 

عوامل خارجی نظیر مراکز و مؤسسات مرکزي در سط  

هاي مختلف، شیوهاي متفاوتی را کشور باشد؛ این نظام

کنند اما برنامه هاي درسی در عمل دنبال میجراي براي ا

          در هر صورت، معلمان و مجریان در فرآیند اجراي 

هاي تحقیق حاضر یافته هاي درسی درگیر هستندبرنامه

ن و معلمان( نشان داد که بین نظر دو گروه )متخصصا

هاي ارزشیابی و اصالح  برنامه درخصوص شناسایی شاخص

نگ با برنامه درسی ملی تفاوت درسی نیمه متمرکز هماه

پژوهش در ارتباط با یافته های این وجود ندارد.  معنی دار 

 (،2011) فرضیه شش با نتایج تحقیقات مهرمحمدي

(، خندقی و 2000) (، ایزدي2011معافی و همکاران)

(، 1989) (، بچر2002) (، یارمحمدیان2011) همکاران

د. ( همخوانی دار2005) (، لوندونوپولو2005) یوتومو

کند در برنامه درسی بیان می (2012) واجارگاه فتحی

 ارزشیابی نیمه متمرکز ارزشیابی بیشتر به صورت

صرفاً تالش علمی متخصصان به است که در آن  مشارکتی

ي آید، بلکه بررسی زیستی عمیق یک تجربهحساب نمی

هاي ذینفع شود که به اتفاق همه طرف اشتراکی تلقی می

این مدل ارزشیابی، یادگیرنده به صورت  گیرد. در انجام می

آید. ارزشیاب و ارزشیاب به صورت یادگیرنده در می

 ابزار و تصمیمات درباره اهداف، مقاصد، استانداردها

 اطالعات. شوند می اتخاذ مشارکتی شیوه به ارزشیابی

 جمعی صورت به هاداده. شود می مبادله آنها بین شخصی

گیرند و قضاوت نیز به شیوه یم قرار تحلیل و تجزیه مورد

 .گیرد گروهی صورت می

 پیشنهادها
ثر از أبرنامه درسی نیمه متمرکز به مقدار زیادي مت -1

سط  توسعه یافتگی و روند تحوالت سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادي است و چنین تحولی باید در حکم یک راهبرد 

 اساسی در نظام آموزشی ایران پذیرفته شود.

هاي ها و حرکته مساعد براي پژوهشایجاد زمین -2

سسات علمی و تحقیقاتی در سط  ؤدر متحول جویانه 

هاي تخصصی ها و انجمنپرورش و دانشگاهآموزش و 

 فراهم گردد.

توجه به توسعه تلفیقی راهبردهاي اجرایی براي برنامه  -3

 درسی نیمه متمرکز، در نظام آموزش و پرورش ایران.

ول در روابط عناصر اصلی آموزش باید به ایجاد تح  -4

چون سازمان آموزشی، مدرسه و معلمان و قدرت یافتن 

مدرسه در قالب نظام آموزشی نیمه متمرکز توجه اساسی 

 داشت.

به اقتدار مدرسه و محیط آموزشی جهت حرکات تحول  -5

ي مدرسه محوري توجه جویانه در راستاي اصول و معیارها

 اساسی شود.
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Abstract: The purpose of this study is to provide an optimal model for semi-centralized 

curriculum in accordance with the national curriculum of the first period of high school in Iran 

and its evaluation from the perspective of the curriculum experts and related teachers and 

presentation of recommendations in relation to semi-centralized curriculum to improve the 

national curriculum. Research methodology, is applied and this study is an evaluative study. 

The researcher has used "field research" in order to conduct the study. Statistical population 

studied in this research consists of two groups: (1) 79 people from faculty members and third 

semester students studying curriculum planning in universities of Tehran, including Kharazmi 

University, Tarbiat Modarres University, Shahid Beheshti University, Allameh Tabatabaei 

University, Shahid Rajai University, Tehran University and Islamic Azad University, Research 

and Sciences Branch 2- first period of high school teachers of Baharestan with job titles 

including teachers, deputies and assistants with a bachelor's degree, master's degree and Ph.D 

students who were 466 subjects. In the present study, three hypotheses were tested, all of which 

were rejected in this study. The data collection tools included a researcher made questionnaire, 

and this questionnaire consisted of 36 questions. To check the validity of the questionnaire the 

opinions of advisor and supervisor professors were used who confirmed the face and content 

validity. In general, Data Analysis showed the sameness of the opinion distribution of the 

experts (professors and Ph.D students studying curriculum planning) and teachers to use the 

semi-centralized curriculum model to explain the semi-centralized curriculum component in 

accordance with National Curriculum of first period of high school in Iran which was at the 

average level or higher than the average. The results of this study are a strategy to develop 

decentralization in the national curriculum planning. 

Keywords: Semi-Centralized Curriculum, Centraliation, Decentralization National 

Curriculum. 
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