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اسییر.روش این تحقیق با هدف طراحی برنامه درسییی ریرمتمرکز آموزش ابتدایی ایران انجام شییده   چكیده:

تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا نظام مقوله بندی قیاسی می باشد. طراحی عناصر برنامه درسی استخراج شده 

 7بر اساس الگو گیری از عناصر برنامه درسی کالین انجام شده با این تفاوت که کالین عناصر برنامه درسی را به 

 4کالین،مبنای طراحی الگوی پیشنهادی خود را بر اساس   عنصر تقسیم نموده  اما محقق از بین عناصر نه گانه    

صلی)اهداف    صر ا شامل      -روش های یاددهی و یادگیری-محتوا-عن سر. حوزه ی پژوهش  شیابی( قرار داده ا ارز

کلیه کتب و منابع نوشیییته شیییده در حوزه ی برنامه درسیییی ریرمتمرکز بوده که با روش نمونه گیری هدفمند 

شده اند.به دلیل ک  سال های  انتخاب   2202تا 2222ثرت و تنوع منابع چاپی و دیجیتال در دسترس محدوده ی 

سر.برای روایی ابزار از        ساخته ا سر.ابزار جمع آوری اطالعات و داده ها فیش ها و جداول محقق  ستفاده شده ا ا

شد.پس از اعالم نظرات ،تجدید         ستفاده  سی ا صاحب نظران برنامه در شاور و  ساتید راهنما و م نظر الزم  نظرات ا

انجام و چارچوب های نهایی تدوین شیید.برای افزایش اعتبارردر تهیه فیش ها حداکثر دقر مدنظر قرار گرفر.در 

شده،    469بخش کیفی از  ستخراج  سر آمد که در تدوین و ارائه ی مدل برنامه     22کدمفهوم ا صلی به د مولفه ا

ن یک مدل برنامه درسییی ریرمتمرکز آموزش درسییی ریرمتمرکز از آن ها اسییتفاده شیید..تحقیق حاعییر به عنوا

ابتدایی ایران برای برنامه ریزان برنامه درسی و مسئولین که گام هایی برای تفویض اختیارات بیشتر به استان ها     

 برداشته اند مفید و موثر اسر.

 .آموزش ابتدایی ،عناصر برنامه درسی، برنامه درسی ریرمتمرکزبرنامه درسی،  :واژگان کلیدی

 

  Email: zo.saadatmand@yahoo.com 
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 مقدمه
موعوع تمرکز و عدم تمرکز از موعوعاتی اسر که      

در تاریخ آموزش و پرورش محل بحث و منازعه علمای 

آموزشی بوده اسر. تعلیم و تربیر و خط مشی های 

تاریخ یک صد ساله ی اخیر، یعنی قرن بیستم، خود به 

تنهایی نمایانگر آن اسر که بسیاری از نظام های 

آموزش با مسئله ی تمرکز و عدم تمرکز دسر به 

تحلیل ادبیات پژوهشی موعوع، این  .گریبان بوده اند

نکته را روشن می کند که، بودن در یکی از دو قطب 

یر متمرکز یا حتی قرار گرفتن بر روی متمرکز و ر

طیفی از تمرکز و عدم تمرکز یک امر مدیریتی اسر و 

مبتنی بر نوع مدیریر سیاسی،اجتماعی و جهر گیری 

های ایدئولوژیک دولر ها اسر. هر یک از نظام های 

تصمیم گیری دارای مقتضیات و معایب و مزایای خاص 

ارای ایران د ابتداییخویش هستند. نظام دوره 

مشخصات متمرکز اسر و ارلب در پاسخ به مشکالت 

این نظام به دنبال احیای نظام ریر متمرکز هستند. 

وقوع این پدیده، یعنی عدم تمرکز در ساختار نظام 

های گوناگونی نظیر تصمیم گیری، لفهؤآموزشی در م

 ساختار اداری، مالی و ... صورت می پذیرد.

رسی نظام های پژوهش حاعر به بر (0237)خندقی،

آموزش ابتدایی  متمرکز وریرمتمرکز دربرنامه درسی

متخصصان برنامه  .می پردازد کشورهای منتخب و ایران

ریزی درسی سه نوع نظام برنامه ریزی درسی متمرکز، 

ریر متمرکز و نیمه متمرکز را معرفی نموده اند. سبک 

اداره هر کشور عمدتاً تابع اوعاع سیاسی، اقتصادی، 

یایی، مقتضیات زمان و مکان، عقاید و آراء فائق جغراف

بر جامعه و یا به طور کلی تابع رشد سیاسی و اجتماعی 

و فرهنگی افراد آن جامعه اسر. تمرکز کارکردی اسر 

در مورد اینکه قدرت تصمیم گیری تا چه حدی به 

سطوح پائین تر سازمان واگذار شده اسر. هیچ 

ریر متمرکز نیسر.  سازمانی کامالً متمرکز یا کامالً

امروزه مدیران، آن مقدار از تمرکز یا عدم تمرکز را 

برمی گزینند که به آنها کمک کند به بهترین نحوی 

تصمیماتشان را اجرا کنند و به اهداف سازمانی دسر 

یابند در نظام برنامه ریزی درسی متمرکز، معموالً 

برنامۀ درسی را نهاد مرکزی تهیه می کند و مناطق و 

مدارس به اجرای وفادارنۀ آن ملزم می باشند. در نظام 

برنامه ریزی درسی ریر متمرکز، تمامی اختیارات به 

سطوح پایین تر واگذار می شود و هر یک از واحدها 

آزادی و اختیار عمل دارند. در نظام برنامه ریزی درسی 

نیمه متمرکز، سیاسر ها و چارچوب ها را نهاد مرکزی 

بخشی از اختیارات به مناطق و  تدوین می کند و

مدارس واگذار می شود و نظارت و کنترل از سوی نهاد 

مرکزی اعمال می شود. نظام برنامه ریزی درسی 

کشورهای مختلف را بر حسب میزان تمرکز و فقدان 

تمرکز می توان بر روی یک پیوستار قرار داد. نظام 

برنامه ریزی درسی ایران، در طی یکصد سال گذشته، 

گاه به سمر تمرکز و گاه به سمر ریرمتمرکز بودن 

کی از نگرانی های ( ی0237 .)خندقیمیل نموده اسر

مسئوالن و سیاسر گذاران در بحث کاهش تمرکز، 

حفظ کیفیر آموزشی و دستیابی به اهداف تعیین شده 

در نظر دارد با بررسی  رسالهدر سطح ملی اسر. این 

 مسألۀ تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی

و بررسی شرایط فعلی نظام برنامه ریزی درسی  ابتدایی

کشور، جایگاه برنامۀ درسی ملی را در پاسخگویی به 

در دهه های اخیر، تمرکززدایی . این مسأله تبیین نماید

 سهمدر آموزش و پرورش به منظور به حداکثر رساندن 

سطوح پایین تر، و افزایش مشروعیر و کارآیی نظام 

های آموزشی و اجرای مطلوب تر برنامه های درسی، 

سیری رو به توسعه داشته اسر و بیشتر کشورها در 

نقاط مختلف جهان، آن را دنبال کرده اند. سابقۀ این 

ددر آن زمان برنامه های دبرمی گر 0722بحث به دهۀ 

نظران و متخصصان موعوعی درسی را عمدتاً صاحب 

یی که اصلی ترین وظیفه را در تولید برنامه های درسی 

برعهده داشتند یی تهیه می کردند و معلمان، به عنوان 

مصرف کننده، صرفاً مجری برنامه های درسی 

تولیدشده بودند. به دلیل تحوالت گسترده در حوزۀ 

 هعلوم و فنّاوری و نیز ناکارآمدی برنامه های درسی ک

به صورت متمرکز تهیه می شدند، حرکر به سوی 

برنامه های درسی ریر متمرکز و افزایش مشارکر افراد 

و گروه های ذی نفع در تصمیمات برنامۀ درسی آراز 

گردید. در واقعمدارس و معلمان به عنوان نیروهای 

مؤثر در امر برنامه ریزی درسی نگریسته شد و برنامه 

برنامه « »ر محیط مدرسهتصمیم گیری د»هایی چون: 

مدیریر مدرسه »و «ریزی درسی مبتنی بر مدرسه

مطرح گردید مطالعات تجارب تمرکززدایی  «محور



 ...درسی تحلیل الگوی برنامه ی         772

 7931 تابستان، 2یشماره  ،نهمسال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی_ی علمیفصلنامه

آموزشی در کشورهای گوناگون، نشان می دهد که با 

وجود آنکه ارتقای کیفیر آموزشی همواره یکی از 

دردره های نظام های آموزشی بوده اسر، هدف 

کیفیر آموزشی نبوده، بلکه تمرکززدایی فقط ارتقای 

این نوع اصالحات تحر تأثیر تغییرات و تحوالت 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قرار 

 .داشته اسر

هر یک از نظام های تصمیم گیری، مقتضیات خاص 

خویش را دارند، تمرکز گرایی در طراحی و تدوین 

برنامه های درسی، دیدگاه سنتی و حاکم در حوزه 

امه ریزی درسی اسر و کار طراحی و تدوین برنامه برن

های درسی در اکثر نظام های آموزشی جهان، حتی تا 

اواخر قرن بیستم میالدی، به صورت متمرکز دنبال 

شده اسر. تمرکز گرایی در برنامه ریزی درسی به 

مقدار زیادی در بستر سیاسی، تاریخی، اجتماعی و 

آموزشی آنها ریشه  اقتصادی ملر، دولر ها و نظام های

دارد. در نظام های تمرکز گرا تمایل عمومی به سمر 

کنترل متمرکز همه مراحل طراحی و تولید برنامه های 

درسی، از تبیین اهداف مدرسه و تدوین برنامه درسی 

تا اجرای برنامه درسی و ارزشیابی از نتایج برنامه و 

آموخته های دانش آموزان وجود دارد. پیام برنامه 

درسی متمرکز این اسر که تهیه و گسترش برنامه 

فهرسر بلند  معموالً درسی، وظیفه معلمان نیسر،

باالیی از اهداف رفتاری، که دانش آموزان باید به آنها 

برسند و معیارهای موفقیر نیز بر اساس آنها تعیین 

می شود، وجود دارد. در سه دهه اخیر در سراسر دنیا 

ر گذاشتن تمرکز در حوزه تمایل چشمگیری برای کنا

های مختلف برنامه ریزی آموزش و پرورش وجود 

های ها و ناکامیداشته اسر . قسمتی از شکسر

آموزشی در سراسر جهان به نظام متمرکز برنامه ریزی 

نسبر داده می شود. اینکه از چه زمانی، تقاعا برای 

داشتن سهمی در تصمیم گیری های آموزش و پرورش 

می گردد به آراز جریان متمرکز کردن شده اسر بر 

برنامه ریزی آموزش و پرورش و خواسته دولر ها در 

اینکه آموزش را زیر چتر خود در آورند. نظام های 

آموزشی دنیا در قرن های گذشته به اشکال ریر 

متمرکز و با تصمیم گیری در سطح موسسه تربیتی 

 اداره می شدند. برنامه ریزی درسی مدرسه محور از

لحاظ تاریخی دارای سابقه قابل توجهی اسر. می توان 

گفر، هدف، محتوا، روش، زمان، شیوه های ارزشیابی 

به روش ریر متمرکز یعنی تعیین همه چیز توسط معلم 

 .و مربی انجام می گرفته اسر

با پدید آمدن اتفاقات بیشمار در مباحث دولر و ملر 

دالیل و خواسته دولر در جهر دهی ملر و پاره ای 

دیگر، دولر ها به تامین اعتبار سراسری آموزش و 

پرورش پرداختند. این موعوع باعث شد، دولر ها آرام 

آرام به تعیین حدود دخالر خود در مدارس بیاندیشند 

و عامل برنامه ریز درسی را در خدمر خویش گرفتند 

تا خواسته های دولر ها را به سان اسنادی مکتوب در 

معلمان( قرار دهد. با این حال، شیوه اختیار مجریان )

متمرکز در طی این سالها دشمنان زیادی پیدا کرده 

اسر. امروزه ارلب کشورها خواهان کنار گذاشتن شیوه 

. نظام تعلیم متمرکز در برنامه ریزی های خود هستند

و تربیر ایران بنا به درک شرایط جهانی از این قاعده 

کر در مسیر مستثنی نیسر و عالقه مند به حر

ریرمتمرکز متناسب با شرایط حاکم بر جامعه گام هایی 

راه بودن نیازمند  بر داشته اسر و با توجه به در آراز

در حوزه ی برنامه درسی ریرمتمرکز  تحقیق و پژوهش 

 می باشد.   

 مواد و روش ها
یل           عه روش تحقیق کیفی از نوع تحل طال در این م

شد.پس از مرور     سی می با محتوا نظام مقوله بندی قیا

و مطالعه اسیییناد و منابع مکتوب داخلی و خارجی در   

دسییترس و سییایر ها و پایگاه های اطالعاتی موجود  

شد. در این مرحله انتخاب    ستخراج  مطالب مورد نیاز ا

نابع    فاهیم موجود  درم که بیشیییترین    جمالت و م

تناسییب را با موعییوع و مولفه ها و سییواالت  تحقیق  

داشییتند انتخاب شییدند. پس از جمع بندی جمالت و 

مفاهیم اسییتخراج شییده کد مفاهیم هم دسییته و کد   

مفاهیم هم دسیییته در قالب کد گذاری محوری انجام      

شییده اسییر و پس از آن با در نظرگرفتن مولفه های   

وش های یاددهی  محتوا یییییی ر -برنامه درسییی)هدف

یادگیری و ارزشیییابی(کد گذاری انتخابی انجام شییده   

شنهادی از دیدگاه        سنجی الگوی پی سر.برای اعتبار  ا

شنامه ای با توجه به          س سی، پر صان برنامه در ص متخ

کدهای انتخابی ومولفه های برنامه درسیییی تهیه و با            
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شیوه ی         ستفاده از  شی با ا صیفی ییییی پیمای روش تو

 گردید.  تحلیل عامل تحلیل 
بدین منظور کلیه کتب و منابع چاپی و دیجیتالی 

ه ب برنامه درسی ریر متمرکزنوشته شده پیرامون بحث 

مد  2202تا  2222شیوه نمونه گیری هدفمند از سال 

نفر از صاحب نظران و  22نظر قرار گرفر. همچنین 

متخصصان برنامه درسی برای اعتبار سنجی الگوی 

مونه گیری هدفمند انتخاب طراحی شده که به صورت ن

 شده اند استفاده می شود.

در پژوهش حاعر نیز برای سنجش برازندگی مدل از 

شاخص فوق استفاده شده که نتیجه آن در جدول 

 قابل مشاهده اسر.  0شماره 
 RMSEA. میزان شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب 1جدول شماره

 RMSEA متغیر

 680/6 آموزشیارتقای کیفیت و عدالت 

 680/6 نوآوری و خالقیت

 690/6 توجه به ظرفیتهای بومی و محلی ومنطقهای

 680/6 مدرسه محوری و دانش آموز محوری

 690/6 رویکردبرنامه

 680/6 تعادل در تمرکز و عدم تمرکز

 680/6 تهیه و تدوین محتوا

 680/6 موضوع محوری

 680/6 پاسخگویی و انعطاف پذیری

 680/6 تفکرسیستمی درتدریس

 681/6 محیط یادگیری

 680/6 روشهای تدریس

 680/6 یادگیری و عملکرد

 680/6 آموزش معلمان

 688/6 موانع

 680/6 اثرات برنامه درسی

 680/6 ارزیابی برنامه ها

 690/6 مدل اصلی تحقیق

 

مقدار این عریب در همه  0با توجه به جدول شماره 

بود که نشان دهنده برازندگی  0/2از متغیرها کمتر 

بسیار عالی اسر و روایی عاملی پرسشنامه مورد تایید 

می باشد.به منظور سنجش پایایی پرسشنامه مورد 

استفاده در این پژوهش نیز از آزمون آلفای کرونباخ 

 34/2استفاده گردیدر مقدار این عریب برای پرسشنامه 

ن هم چنین اسر.برآورد شد که گویای پایایی مناسب آ

جهر سنجش میزان پایایی ابزار از آزمون آلفای 

 محاسبه شده اسر. 37/2کرونباخ استفاده شد که 

روش تجزیه و تحلیل اطالعات متنی در این تحقیق، از 

روش تحلیل محتوا با استفاده از نظام مقوله های 

قیاسی )که واحد تحلیل جمله می باشد استفاده می 

های قیاسی چنان اسر که با نظریه شود. نظام مقوله

های استخراجی و جنبه های مختلف تحلیل و مرتبط 

کردن آنها با متن سروکار دارد. برای اعتبار سنجی 

الگوی پیشنهادی از فراوانی، درصد و نیز روش تحلیل 

عاملی مورد استفاده قرار گرفته اسر .مراحلی که در 

 تحلیل محتوای کیفی مد نظر می باشد.

 یافته ها
سی            سی اهداف برنامه در در این تحقیق برای برر

اشیییاره کرد. اهداف   2ریرمتمرکز می توان به جدول  

سی ریرمتمرکز         ستای برنامه در شده در را سایی  شنا

مشیییارکر،مدرسیییه محوری و دانش آموز عبارتند از:

عادل        به ظرفیر های بومی و محلی، ت محوری،توجه 

عدم   قای    در تمرکز و  یر،ارت تمرکز،نوآوری و خالق

. در بحث عدالر و کیفیر عدالر و کیفیر آموزشییی

یدا و         تایج تحقیق هر با ن تایج تحقیق  آموزشیییی ن

یک)  عدم تمرکز بر     2229اون تاثیر  ( در خصیییوص 

کاهش ترخ تکرا     های آموزش و پرورش و  خروجی 

پایه همسییو اسییر.در خصییوص تاثیر برنامه درسییی   

ق وزیییری ریییییرمییتییمییرکییز نییتییایییج بییا تییحییقییییی  

( و 0297(،ایییییییییزدی)2202یییییییییزدی)

(هم خوانی دارد.در بحث توجه به    0236مهرمحمدی) 

ظرفیر های بومی ، منطقه ای و مشیییارکر نتایج با        

گاه)    جار ( هم خوانی دارد.در 0232تحقیق فتحی وا

قات وزیری           تایج تحقی با ن مدرسیییه محوری  حث  ب

 (هم خوانی دارد.0297( و تقی زاده)2202یزدی)
 .  اهداف شناسایی شده0ی جدول  شماره 

بررسی معیار های محتوای برنامه دراین تحقیق برای 

اشاره کرد.  2درسی ریرمتمرکز می توان به جدول

معیار های شناسایی شده در راستای برنامه درسی 

پاسخگویی و  موعوع محوری، ریرمتمرکز عبارتند از:

تهیه و تدارک محتوا، تصمیم گیری در  انعطاف پذیری،

 موارد شناسایی شده در تحقیق مولفه

مه        نا بر هداف در  ا

 درسی غیرمتمرکز

کت -1 مدرسااه محوری و دانش   -0مشااار

توجه به ظرفیت های بومی    -0آموز محوری

لی     ح م عدم           -0و  کز و  مر ت عادل در  ت

کز    مر یت     -0ت ق خال قای    -0نوآوری و  ت ار

 عدالت و کیفیت آموزشی
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در بحث موعوع محوری و تهیه و انتخاب نوع محتوا

دارک محتوا نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات فتحی و ت

( و سیمپسون 2224(، لیونگ )0232اجارگاه )

در معیارهای واگذاری حق  ( هم خوانی دارد.2200)

مسئولیر، تصمیم گیری در انتخاب محتوا، پاسخگویی 

و انعطاف پذیری  یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات 

( و تقی زاده 0232)(، فتحی و اجارگاه 2224لیونگ )

 ( همسو اسر.0297)
 .  معیارهای انتخاب محتوا در برنامه درسی غیر متمرکز0جدول شماره ی 

 معیارهای انتخاب محتوا مولفه

 محتوا

-0پاسخگویی و انعطاف پذیری-0موضوع محوری-1

تصمیم گیری در انتخاب نوع  -0تهیه و تدارک محتوا

 محتوا

 

.  معیارهای انتخاب روش  مطلوب در برنامه درسی 0 ی جدول شماره

 غیرمتمرکز

 معیارهای روش های یاددهی و یادگیری مولفه

روش های 

یاددهی 

 یادگیری

-0آموزش معلمان-0تفکر سیستمی در تدریس-1

روش های -0هدایت و رهبری -0یادگیری و عملکرد

 بستر و زمینه تمرکززدایی -0تدریس

از عناصییر اصییلی برنامه  یادگیریروشییهای یاددهی و 

نقش مهمی در فرایند برنامه های       ودرسیییی اسیییر 

در این پژوهش معیار های انتخاب روش  درسییی دارد.

های یاددهی و یادگیری در برنامه درسییی ریرمتمرکز 

از طریق تحلیل محتوای متون و انجام کدگذاری ها به 

دسییر آمده اسییر. بر اسییاس تحلیل محتوای متون و 

جام  یاددهی          ان های  فه روش  ها در مول گذاری   –کد

یادگیریردر معیار تفکر سیییسییتمی در تدریس نتایج   

یدا         جام شییییده توسیییط هر قات ان با تحقی تحقیق  

( و 2224( لیییییییییونییییگ) 2229اونیییییییییک)

(همسییو و مرتبط اسییر. در معیار  0236مهرمحمدی)

آموزش معلمییانریییادگیری و عملکرد و روش هییای 

قات  فتحی           تایج تحقی با ن های تحقیق  ته  یاف تدریس،

( 0776( و لوندوپولو ) 0297ی)( ایزد0232واجارگاه )  

در معیار هدایر و رهبری )مدیریر(        هم خوانی دارد.

ته   قات ونگ   )      یاف تایج تحقی با ن ( 2224های تحقیق 

یر )   گاه    0297( ایزدی )0736اسیییم جار ( فتحی وا

 خوانی دارد.( هم0232)
 

 

 

 

 . ارزشیابی در برنامه درسی غیرمتمرکز0 ی جدول شماره

 ای یاددهی و یادگیریمعیارهای روش ه مولفه

 ارزشیابی

-0شناسایی موانع-0پشتیبانی و حمایت از برنامه-1

 کاربست و اشاعه نتایج-0اصالحات و بازخورد برنامه

 سطح و ابعاد عدم تمرکز-0اثربخشی برنامه -0

بر اساس تحلیل محتوای متون و کدگذاری انجام شده 

شناسایی -معیارهای پشتیبانی و حمایر از برنامه

-اثربخشی برنامه-اصالح و بازخورد برنامه-موانع

سطح و ابعاد عدم تمرکز به -کاربسر و اشاعه نتایج

دسر آمده اسر. در معیار پشتیبانی و حمایر از برنامه 

( 2224ونگ )حقیقات یافته های تحقیق با نتایج ت

معیار شناسایی  در ( همسو اسر.2200) مونیس

 یدزهای تحقیق با نتایج تحقیقات وزیری ی افتهموانعری

 رای( زا0297زاده )ی( تق0236) ی( مهرمحمد2202)

معیار اصالح و بازخورد برنامه  در اسر. ( همسو2222)

 یزدیافته های تحقیق با نتایج تحقیقات وزیری ی

( 0776( لوندونوپولو )0232اجارگاه ) و ی( فتح2202)

( و سیمون 2202) انیخالدی و ( محمد2222) رایزا

معیار اثربخشی برنامه و کاربسر  در هم خوانی دارد.

پولو لوندونوواشاعه نتایج یافته ها با نتایج تحقیقات 

وزیری  ( و2229) کیداواونی( هر2222) رای( زا0776)

معیار سطح وابعادعدم  در اسر. ( همسو2202) یزدی

( 2202) یزدتمرکز یافته ها با نتایج تحقیات وزیریی

 انیارمحمدی( 0297) یزدی( ا0236) یمهرمحمد

 .( همسو اسر2200) مونی( س0230)

 بحث و نتیجه گیری
تمرکز و عدم تمرکز موعوعی مهم و اساسی در      

برنامه درسی اسر.با توجه به بررسی های انجام شده 

،نظام های آموزشی دنیا به صورت مطلق متمرکز یا 

ریرمتمرکز نیستند بلکه تلفیقی از تمرکز و عدم تمرکز 

در سطوح مختلف نظام های آموزشی اسر.به دلیل 

ی،سیاسی و تفاوت زمینه و بستر اجتماعی،فرهنگ

اقتصادی هر کشور  راهکارهای تمرکز و عدم تمرکز در 

کشورها متفاوت اسر و هر راهکاری متناسب با شرایط 

حاکم برآن جامعه اسر.نمی توان مدعی شد که کدام 

رویکرد و راهکار برای همه کشورها به طور یکسان 

بهترین اسر. با توجه به نتایج به دسر آمده هر یک از 

رنامه درسی متناسب با شرایط جامعه مولفه های ب

امکان ریرمتمرکز شدن را دارد به گونه ای که 
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 ها متفاوتتوانمندی نیروی انسانی در هر یک از مولفه

های بوده وبرای ایجاد تعادل در اجرایی کردن مولفه

برنامه درسی نیاز به آموزش های الزم به مجریان 

ر  ناب ناپذیهسر. اصالح و تغییر نظام های آموزشی اجت

بوده  به گونه ای که هر نظام آموزشی برای بهبود خود 

نیازمند در پیش گرفتن رویکردی انعطاف پذیر با توجه 

به شرایط حاکم بر جامعه هستند.نکته ای که باید مورد 

توجه قرار  گیرد  این اسر که تمرکز و عدم تمرکز 

خود در جایگاه اهداف  اصلی نیستند و ابزار و وسیله 

ای برای بهبود کیفیر و عدالر آموزشی اسر وبه همه 

ی مولفه های برنامه درسی در این رویکرد توجه داشر. 

دستیابی به اهداف در نظام های آموزشی مستلزم زمان 

اسر و نباید انتظار داشر که در مدت زمان کوتاه با در 

پیش گرفتن رویکرد متناسب جامعه و فراگیر  به اهداف 

رسی پیدا  کرده و ان را نقطه پایانی مورد نظر دست

فرض نمود. در پایان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد 

می شود سیستم برنامه درسی آموزش ابتدایی کشور با 

در نظر گرفتن مدل پیشنهادی ارائه شده برای قرار 

گرفتن و حرکر در مسیر تمرکززدایی تجدیدنظر به 

ه ظرفیر های عمل آورد. همچنین برای توجه بیشتر ب

محلی ، بومی و منطقه ای ،مشارکر همگان در ابعاد 

مختلف برنامه درسی،تقویر مدرسه محوری و دانش 

آموز محوری،شکوفایی خالقیر و بسط نوآوری 

مخاطبان و مجریان برنامه به تمرکززدایی بیش از پیش 

توان پیشنهاد نمود که در توجه شود. عالوه بر این می

ری مسئولیر و تصمیم گیری در بحث محتوا ر واگذا

موعوع محوری، انعطاف  انتخاب و تدوین محتوا،

نظر سیاسر گذاران قرار گیرد. پذیری و پاسخگویی مد

-همچنین با توجه به نتایج به دسر آمده پیشنهاد می

شود بحث شناسایی موانع،ارزیابی اثر بخشی برنامه 

 طدرسی ریرمتمرکز و ابعاد عدم تمرکز متناسب با شرای

های پژوهشی آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. برای طرح

پیشنهاد می شود پژوهشگران به برنامه درسی 

ریرمتمرکزسایر مقاطع تحصیلی در نظام آموزش و 

پرورش بپردازند. و یا  مدل پیشنهادی طراحی شده در 

این تحقیق توسط دیگر پژوهشگران این حوزه مورد 

و چالش های اجرایی  ارزیابی قرار گیرد. بررسی موانع

در  تواندشدن برنامه درسی ریرمتمرکز در ایران نیز می

 های آتی مد نظر قرار گیرد.پژوهش
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Abstract: This research was aimed at designing a decentralized primary 

education curriculum in Iran. The qualitative research method was a kind of 

content analysis of deductive categorical system. Designing the elements of 

the curriculum extracted based on the modeling of the Klein syllabus is 

performed, considering the difference that Kline divides the elements of the 

curriculum into nine elements, but the researcher, among the nine elements of 

Klein, proposed pattern design based on four elements; goals, content, training-

learning methods and evaluation. The main objective of the study was to 

compile all the books and resources written in the field of decentralized 

curriculum that have been selected through targeted sampling. Due to the large 

number of the variety of printed and digital resources, only the available 

resources during  2000-2015 were used. The data and data collection tool were 

Researcher's workshops and tables made;  and tool validity was obtained by 

the views of the supervisors and consultants and the curriculum experts. After 

the comments were made, revisions were done and the final frameworks were 

finalized. In addition, to increase credit and reliability, it was carefully 

considered. In the qualitative section of 467 extracted commands, 23 main 

components were obtained and used in the formulation and presentation of a 

decentralized curriculum model. The present study was presented as a 

decentralized primary education curriculum model in Iran, moreover, to be 

considered as effective and useful model bycurriculum planners and the 

authorities taking steps to delegate more powers to the provinces.                    

 

Keywords: Curriculum, Decentralized Curriculum, Curriculum Elements, 

Elementary Education. 
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