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  چکیده 

به این سو، تمایل دولتها به  70با آغاز تجارب تمرکززدایی از دهه  پس از دوره نسبتاً طوالنی تمرکزگرایی و

از آنجایی که تمرکززدایی عمدتاً ریشه در . متمرکز و غیرمتمرکز در حال نوسان بوده است هاي نظام

برنامه درسی و آموزشی هاي  نظامها به  هاي سیاسی و اقتصادي دارد، بنابراین تمرکززدایی از این عرصه عرصه

مشکالتی نظیر کمبود نیروي انسانی متخصص، جهانی شدن و مقاومت از طرف معلمان . کرده است رخنه

. موجب توجه دوباره دولتها به تمرکزگرایی به منظور ارتقاي کیفیت آموزش و رفع این مشکالت شده است

ظام برنامه در عرصه آموزش و پرورش و نبه ویژه در این مقاله ضمن تبیین تمرکزگرایی و تمرکززدایی، 

اي آن  درسی، به علل عمده انحراف از هدف اصلی تمرکززدایی، از جمله توجه بیش از حد به مسائل حاشیه

و توجه کمتر به مسائل کیفی و محتوایی آموزشی و ) مواجهه سخت(نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی 

الً در تمرکززدایی نظام آموزشی و برنامه این دو نوع مواجهه عم. اشاره شده است) مواجهه نرم(برنامه درسی 

در پی . درسی پدیدار شده و برداشتهایی غلط و نادقیق از تمرکززدایی و تمرکزگرایی به دنبال داشته است

هاي درست هر دو نظام و در نتیجه، مواجهه سنجیده و درست با آنها می  آن استدالل شده که فهم ویژگی

 بازگشت در نهایت، داللتهاي تمرکزگرایی، تمرکززدایی و. ی یاري رساندتواند به روند اصالح برنامه درس

هاي تاریخی و فرهنگی منحصر به  مجدد به تمرکزگرایی در مورد نظام برنامه درسی ایران، با توجه به زمینه

 .گیري این نوشتار تشریح شده است فرد آن در بخش بحث و نتیجه

  .ی، تمرکزگرایی مجدد، برنامه درسی، نظام آموزشیتمرکزگرایی، تمرکززدای: واژه هاي کلیدي
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مطالعات تربیتی و . منظري جدید: رانتمرکزگرایی و بررسی داللت هاي آنها براي نظام برنامه درسی ای

  .  165 - 184، )2( 11، شناسیروان
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  مقدمه

آموزشی در کشورهاي گوناگون، گویاي دو جریانی است که از یک سو ناظر بر هاي  نظامبررسی 

.  غیرمتمرکز استهاي  نظامدر   2متمرکز و از سوي دیگر، متوجه تمرکزگراییهاي  نظامدر  1تمرکززدایی

هاي اخیر با موضوع تمرکزگرایی و یا تمرکززدایی  رهاي جهان، در دههرهبران آموزشی بسیاري از کشو

درگیر بوده و هستند؛ خصوصا بعد از تجربه نظام آموزشی غیرمتمرکز توسط برخی از کشورها، نظیر 

آموزشی با سیستم متمرکز که با هاي  نظام، موج جدیدي از گرایش به سوي ...استرالیا، آمریکا و انگلیس و 

  .شوند، ایجاد گردیده است خوانده می  3مجدد به تمرکز گشتبازعنوان 

بنا به اظهار بانک جهانی، تمرکز و عدم تمرکز جدا از هم نیستند و در بسیاري از کشورها توازنی از هر  

این در ). 27: 1386خسرو شاهی، قدکساز گویا و (براي موثر و کارآمد شدن نظام آموزشی الزم است  ،دو

از جمله ایران که داراي نظام آموزشی و برنامه درسی متمرکز  ،برخی از کشورها حالی است که در

و عموم افراد و کارشناسان، بخش اعظم  است باشد، تمایل زیادي به سمت عدم تمرکز ایجاد شده می

انند تو گیري می با تغییر نظام تصمیمکه پندارند  میچنین و  اند ناکارآمدي نظام آموزشی را معلول آن دانسته

کنند با تغییر  از اینرو، آن را نوشدارو پنداشته و تصور می. بر اکثر مسائل و مشکالت آموزشی فائق آیند

اظهار  )2002( و همکاران 4همانطور که برمن. آن، نظام آموزشی و برنامه درسی کارآمدتر خواهد شد

درسی بر این پایه استوار شده است  دارند، یکی از دالیل دفاع از تمرکززدایی در نظام آموزشی و برنامه می

که با واگذاري حق تصمیم گیري و مسئولیت پاسخگویی به مدارس، کیفیت آموزشی باالتر می رود؛ زیرا 

در این صورت، مدیران، معلمان و والدین سهم بیشتري در انتخاب محتواي برنامه هاي درسی و ارتقاي 

عی بر آن است تا به منظور تمرکززدایی و مشارکت از اینرو، امروزه س .کیفیت آموزش خواهند داشت

هاي درسی، راهبردهاي اجرایی بدست آمده از  بیشتر مدارس، معلمان و والدین در طراحی و تدوین برنامه

پایین به باال را با راهبردهاي بدست آمده از باال به پایین تلفیق کنند؛ زیرا تصمیم گیري بر اساس هر دو 

   ).1994، 5هارگریور( ک آنها، اثربخشی بیشتري براي نظام برنامه درسی داردراهبرد نسبت به تک ت

آموزشی و برنامه درسی همواره سطوح و درجات متفاوتی از هاي  نظامبا این وجود، در تاریخ تجربی 

توان پشت زمینه یک نظام متمرکزِ در حد باال یافت و اغلب به خاطر ترس از آشفتگی و  تمرکززدایی را می

                                                
1. Decentralization    
2. Centralization  
3. Recentralization  
4 . Behrman 
5 . Hargreaver 
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) 1998( 2هنسن چنانکه ).1999، 1تاتو( گرایش به سوي تمرکز مجدد وجود دارد ،توانی در کنترل اوضاعنا

بیان کرده اند، هیچ مصداقی از یک سیستم آموزشی کامال غیرمتمرکز وجود ندارد؛ بلکه ) 1999( 3براي و 

  . ترجیحا ترکیبی از این دو موجود است

با توجه به تجارب : ر پی بررسی این پرسش اساسی است کهبر اساس آنچه ذکر شد، نوشتار حاضر د

، الگوي تصمیم گیري )مجدد به تمرکزگرایی بازگشتتمرکزگرایی، تمرکززدایی و (متعدد جهانی 

مناسب در نظام آموزشی بطور عام و برنامه درسی بطور خاص کدام است و چه آسیب شناسی را می توان 

مجدد به  بازگشتله ضمن بررسی تمرکزگرایی، تمرکززدایی و بر آن متصور شد؟ از اینرو، این مقا

براي نیل به این مقصود، . پردازد تمرکزگرایی، به تبیین داللت هاي آنها براي نظام برنامه درسی ایران می

متمرکز و غیرمتمرکز بطور عام و تمرکزگرایی و تمرکززدایی در حوزه برنامه هاي  نظامابتدا مروري بر 

دو مواجهه کالن با مقوله تمرکززدایی در نظام برنامه درسی در  ،پس از آن. شود ص میدرسی بطور خا

بازاندیشی دقیق  ،بحث بعدي. گیرد قرار میبررسی مورد   -تحت عنوان مواجهه سخت و نرم -عمل 

باشد و در نهایت به بحث و  مجدد به تمرکزگرایی می بازگشتپیرامون تمرکزگرایی، تمرکززدایی و 

  . شود هاي آنها براي نظام برنامه درسی ایران پرداخته می گیري و تبیین داللت نتیجه

  

  متمرکز و غیرمتمرکزهاي  نظام

ها  در این نظام. متمرکز، دیدگاه سنتی و غالب اکثر کشورهاي جهان تا اواخر قرن بیستم بودهاي  نظام

گیري به  گونه حق تصمیم و معموال هیچاست گیري در دست حکومت مرکزي  تمامی اختیارات تصمیم

هاي حکومت  تر، مجري سیاست در واقع واحدهاي پایین. شود هاي پایین تر واگذار نمی واحدها و بخش

هاي غیرمتمرکز، حکومت مرکزي  اما در نظام. گردد و کنترل شدیدي بر آنها اعمال میهستند مرکزي 

البته باز هم دولت مرکزي براي ایجاد . کند تر واگذار می اي پایین اختیارات را به واحدهاي موسسه

انتقال بخشی یا تمام  :عدم تمرکز شامل. کند و بر آنها نظارت می دارد ها دخالت هماهنگی، در اجراي برنامه

ها،  ها، شهرداري بخش(اي  هاي محلی یا منطقه هاي قدرت مرکزي به قدرت ها و مسئولیت گیري تصمیم

هاي برنامه درسی،  اي ممکن است اولویت هاي محلی یا منطقه درتق. باشد می) موسسات و یا خود مدارس

و یا خود را با دهند ها تغییر  ها و هزینه هاي تدریس و مدیریت آموزشی را با در نظر گرفتن بودجه روش

                                                
1 . Tatto 
2. Hancen 
3 Bray 
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   ).13: 2005یونسکو، ( آنها منطبق کنند

به باور صاحبنظران، . رود گرایی بکار میعدم تمرکز یا تمرکززدایی مفهومی است که در مقابل تمرکز

توان تمرکز مطلق و عدم  اما براي درك بهتر این دو مفهوم، می. تمرکز و عدم تمرکز مطلق وجود ندارد

). 1386خسرو شاهی، قدکساز  گویا و(هاي زیر در نظر گرفت  تمرکز مطلق را دو سر یک طیف با ویژگی

صادي، مدیریتی، آموزشی و نظایر آن در تمرکز مطلق که ممکن است در سطوح متفاوت سیاسی، اقت

گیري به  وجود داشته باشد، تمام اختیارات در دست حکومت مرکزي است و هیچ گونه حق تصمیم

در سر . هاي حکومت مرکزي هستند و همگی، مجري سیاستشود  نمیتر داده  اي پایین واحدهاي موسسه

تر  اي پایین یارات را به واحدهاي موسسهدیگر طیف، یعنی در عدم تمرکز مطلق، حکومت مرکزي تمام اخت

تمرکززدایی را فرآیندي ) 1999( 1با چنین تعبیري از تمرکز و عدم تمرکز، کارلسن.  کند واگذار می

داند که معموال حرکتی از مرکز به سمت پیرامون است و باعث کاستن تدریجی درجه تمرکز و افزودن  می

در نتیجه، با پذیرش نسبی بودن . ي ایجاد عدم تمرکز مطلق نیستشود و البته به معنا درجه عدم تمرکز می

لذا، مفاهیم تمرکز  .مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز، فرآیند تمرکززدایی نیز درجات متفاوتی خواهد داشت

هایی از تمرکز و  مطلق و عدم تمرکزمطلق، بیشتر در عالم  ذهن  قابل طرح هستند و در عمل، تنها درجه

درجات عدم تمرکز ممکن است از کشوري به کشور دیگر متفاوت . گیرند د بحث قرار میعدم تمرکز مور

به باور . حدود شودعدم تمرکز ممکن است در موسسات آموزشی به مواد درسی و مدیریت مالی م. باشد

توان به سادگی در سطحی  که در یک سطح، مصداقی از عدم تمرکز است، میرا چیزي  )1999(کارلسن 

دهد،  ها می مثال کشوري که حق استخدام و عزل معلمان را به استان. دانست مصادیق تمرکز دیگر از

داند، غیرمتمرکز عمل کرده  هاي حکومت مرکزي می درمقایسه با کشوري که این کار را جزو مسئولیت

ز عمل سپارد، متمرک است؛ اما همین کشور، در مقایسه با کشوري که این مسئولیت را به عهده مدارس می

زالندنو که مدعی داشتن نظام آموزشی  ، در)1999ارلسن، نقل در ک ( الکهیدبه گفته . کرده است

در حالی که به رغم اداره . غیرمتمرکز است، در دوره ابتدائی، مدارس نقشی در انتخاب معلمان ندارند

مشارکت دادن مردم و اي بسیار طوالنی در  بسیار متمرکز در سیستم آموزشی فرانسه، این کشور پیشینه

هاي محلی براي تعیین محتوا و مطالب درسی مدارس دارد؛ در حالی که این کشور معروف به  قدرت

  .داشتن نظام آموزشی متمرکز است

گیري، مسئولیت و وظایف از باال به پایین سطوح سازماندهی  تمرکززدایی انتقال دهنده قدرت تصمیم

                                                
1. Karlsen 
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انتقال وظایف وکار ولی نه : به سه نوع تمرکززدایی هستند قائل) 1999( برايو ) 1998( هنسن.  است

  .3، و تفویض اختیار2، نمایندگی1قدرت

در این نوع تمرکززدایی، فقط انجام دادن کارها واگذار  :انتقال وظایف وکار ولی نه قدرت -1

ابراز  )1999به نقل از براي، ( تموکنگ. ماند گیري براي دولت مرکزي محفوظ می شود و حق تصمیم می

دارد که وقتی رهبران ملی در مکزیک، یک برنامه اصالحات براي تمرکززدایی عنوان کردند، مدیریت  می

هاي آموزشی در سطح  دولت ایالتی واگذاشتند؛ در حالی که کنترل متمرکز را بر سیاست 31آموزشی را به 

  .هی براي تضمین کارآمدي تمرکز استبه باور وي، این نوع تغییر تمرکز، معموال را. ملی افزایش دادند

گیري از سطوح باال به سطوح پایین است،  نوعی تمرکززدایی با انتقال قدرت تصمیم :نمایندگی  -2

گیري را به  در واقع حق تصمیم). امور از مرکز کنترل شوند(البته قدرتی که مرکز بتواند آن را کنار بگذارد 

شود؛ اما این حق در صورت  تري قرار دارند، واگذار می ر مرتبه پایینمراتبی د هایی که از لحاظ سلسله واحد

فلورستال و کویر مصداق عینی آن را نظام آموزشی . شود صالحدید واحد واگذار کننده، باز پس گرفته می

کنند که ابتدا غیرمتمرکز شد، اما دولت با بازنگري در این حرکت و از احساس این که  چین معرفی می

  ).1997، 4فلورستال و کوپر(ایجاد کرد دوباره کنترل را از دست بدهد، تمرکز  ممکن است

گیري به یک واحد خودمختار که بتواند بطور مستقل و بدون  انتقال قدرت تصمیم :تفویض اختیار -3

 شود که این تر واگذار می اي پایین گیري به یک واحد موسسه در واقع حق تصمیم. اجازه از مرکز اقدام کند

تواند به طور مستقل یا بدون این که الزم بداند از حکومت یا وزارتخانه مرکزي اجازه بگیرد،  واحد می

به ها واگذار شده و آنها  هاي آموزشی به وزارتخانه براي مثال در شیلی، کنترل بسیاري از جریان. عمل کند

 5سازي رسد خصوصی بنظر می با این تعریف،. کنند گیري می تمام مسائل تصمیم مورددر  صورت مستقل

اي از تفویض اختیار یا واگذاري به معناي انتقال مسئولیت و منابع از  نوعی عدم تمرکز باشد که زیرمجموعه

  .بخش دولتی به بخش خصوصی است

همچنانکه مالحظه می شود، در این تقسیم بندي، موضوع عدم تمرکز، در واقع واگذاري و تفویض  

موضوع اصلی  ،ه واحدهاي تابعه به صورت ضعیف، متوسط و شدید است که در آناختیار از سوي مرکز ب

فلورستال و کوپر عقیده دارند که در . چگونگی مدیریت و قدرت اجرایی مرکز یا واحدهاي تابعه آن است

                                                
1  .Deconcentration (transfer of tasks and work, but not authority) 
2  .Delegation 
3 . Devolution 
4 . Felorestal & Cooper 
5 . Privatization 
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تمرکززدایی، تعیین میزان کنترل حکومت مرکزي بر ساختارهاي بومی و محلی ضرورت دارد؛ هر فعالیت 

فلورستال و کوپر، (دهدکه در کجاي طیف تمرکز یا عدم تمرکز قرارداریم ن میزان نشان میزیرا ای

به عبارت دیگر، آشنایی با انواع تمرکز در تعیین میزان کنترل و انتخاب نظام تصمیم گیري براي ).1997

درسی باید  از اینرو، سطوح مدیریت مرکزي نظام برنامه. آموزش و پرورش و نظام برنامه درسی مفید است

تصمصم گیري )  استانی، منطقه اي و محلی(درباره میزان مناسب تمرکز یا عدم تمرکز در سطوح فرعی 

  . )2000، 1هاوکینز( نماید

  

  تمرکزگرایی و تمرکززدایی در حوزه برنامه درسی

 تمرکزگرایی در نظام برنامه درسی به مقدار زیادي در بستر سیاسی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادي

تمرکزگرا تمایل عمومی به سمت کنترل متمرکز در  هاي ظامندر . آموزشی کشورها ریشه دارد هاي نظام

هاي درسی، از تبیین اهداف مدرسه و تدوین برنامه درسی تا اجراي  همه مراحل طراحی و تولید برنامه

پیام برنامه ). 1386سبیلی،سل(هاي دانش آموزان وجود دارد  برنامه درسی و ارزشیابی نتایج برنامه و آموخته

). 1382گویا و ایزدي، (درسی متمرکز این است که تهیه و گسترش برنامه درسی، وظیفه معلمان نیست 

ریزي درسی دولتی هستند که باید همه مراحل طراحی و تدوین و ابالغ برنامه را  بلکه مراکز و دفاتر برنامه

هاي درسی تجویز شده است که البته تا  ا اجراي برنامهدر دست داشته باشند و کار مربیان و معلمان تنه

الزمه آماده  ،اگر چه تمرکز). 1382سلسبیلی و دیگران، ( حدود زیادي هم مانع نفوذ و اقتدار معلم اند

. ها نیز کارکنان محلی وظایفی به عهده دارند سازي و تهیه برنامه درسی است، حتی در متمرکزترین نظام

وال در چنین مواردي، تمایل به دخالت دارند؛ زیرا منابع محلی بدون توسل به مرکز، هاي مرکزي معم دولت

  .باشد غالبا جوابگوي نیازها نمی

عدم تمرکز و در نتیجه همکاري بین عوامل دولتی در مرکز، منطقه و جوامع محلی به هنگام اجراي 

ار اداري و تدارکات تغییراتی ایجاد از اینرو، برنامه ریزي در ساخت. شود برنامه از ضروریات محسوب می

براساس دیدگاه انجمن بین المللی تعلیم و تربیت تمرکززدایی در فرآیند تولید و ). 1388لوي، (کند  می

هاي مناطق و محیطی است  تدوین برنامه درسی، راهبردي براي انطباق برنامه درسی ملی با شرایط و ویژگی

بنابراین، تمرکز زدایی به معناي انتقال قدرت ). 1382گویا و ایزدي، ( شود که برنامه درسی در آنها اجرا می

از یک سطح نظارتی باالتر از قبیل اداره آموزشی، سازمان یا دفتر مستقل آموزشی در سطح کشوري یا 

                                                
1 . Hawkins 
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در حوزه برنامه درسی، انتقال این قدرت از . تر، مانند مدرسه است استانی، به یک سطح سازمانی پایین

صصان موضوعی و برنامه ریزان درسی و مدیران پروژه هاي متمرکز در دفاتر مرکزي برنامه سطح متخ

تر به مفهوم تمرکززدایی است که در جهت انتخاب یا سازگارسازي محتواي  ریزي درسی به سطوح پایین

اي در سطحی باالتر، تمرکززدایی به منظور افزایش اقتدار مدرسه بر. گیرد هاي درسی انجام می کتاب

در حد باالي . پذیرد هاي درسی مناسب و نوآوري در دروس گوناگون صورت می طراحی و تولید برنامه

ریزي درسی مدرسه محور  هاي درسی، طراحی و تولید برنامه درسی به سمت برنامه تمرکززدایی از برنامه

  ). 1386سلسبیلی، ( رود  می

فتند مدارس و معلمان را در حکم مشارکت ، متخصصان برنامه درسی تمایل یا1980از اوایل دهه 

بیشترین موج  ).1994، 2؛ سابار1984، 1اسکیلبک( ریزي درسی بپذیرند کنندگان در فرآیند برنامه

).  1382گویا و ایزدي، (و در کشورهاي مختلف اتفاق افتاده است  1990و  1980هاي  تمرکززدایی طی دهه

ریزي جامع و بر  و تمرکززدایی، به جاي آن که مبتنی بر برنامهاین تجدید ساختار  دونوگو و دیماك از نظر

دونوگو ( اساس کنترل و نظارت همه جانبه باشد، در اکثر نقاط عالم به شکلی بی قاعده صورت گرفته است

شاید به همین دلیل است که در برخی از این کشورها مثل آمریکا و انگلیس بعد از . )1998، 3و دیموك

  ). 1386سلسبیلی، ( شود هاي درسی ملی دیده می انه هایی از تمرکزگرایی و توجه به برنامهتمرکززدایی، نش

  

 مواجهه سخت و مواجهه نرم : مواجهه با تمرکززدایی در عمل

 2003یونسکو در سال   "هاي عدم تمرکز درآموزش و پرورش ها و استراتژي سیاست"نتایج کنفرانس  

ف نیست؛ بلکه راهبردي براي باال بردن کیفیت آموزش و پرورش و دهد که عدم تمرکز خود هد نشان می

شود که ابتدا فهمیده شود  عدم تمرکز زمانی با موفقیت مواجه می. )2005یونسکو، ( باشد بهبود مدیریت می

ها را توامان به  چرا و براي چه هدفی به تمرکززدایی نیاز است و سپس دولت مرکزي منابع و مسئولیت

   ).1998، 4گرشبرگ( اي و محلی انتقال دهد طقههاي من قدرت

برمن . جهت موفقیت نظام آموزشی غیرمتمرکز باید به مثابه سیستم، به تمامی اجزا آن با هم توجه کرد 

هاي یک مجموعه باید هم  و همکاران بر این باورند که براي کارآمدي عدم تمرکز،  تمام عناصر و بخش

برمن و همکاران، ( دش رخ دهین است که تمرکززدایی فقط در یک بخزمان کار کنند و بدترین حالت ا

                                                
1 . Skilbeck 
2 . Sabar 
3 . Donoghue & Dimmock 
4 . Gershberg 
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شاید یکی از دالیل عدم موفقیت نظام غیرمتمرکزدر کشورهاي در حال توسعه، توجه نکردن به ). 2002

  . هاي متفاوتی وجود دارد که باید آنها را مدنظر قرار داد براي تمرکززدایی جنبه. همه جوانب آن باشد

توان بین دو  تمرکزگرایی و تمرکززدایی می هاي نظامنه و تجارب کشورها درباره در بررسی پیشی

کانون توجه بر  ،در مواجهه سخت. رویکرد یا مواجهه سخت و نرم: رویکرد یا مواجهه تمایز قایل شد

عطف توجه بر مسایل و  ،گیري است؛ اما در مواجهه نرم اصالحات مدیریتی، مالی و ساختاري نظام تصمیم

کید بر رویکردها، مدل ها، راهبرهاي طراحی، اجرا، ارزشیابی و تدوین تأ(الحات تربیتی و برنامه درسی اص

  .گیرند این دو مواجهه در زیر بیشتر مورد بحث قرار می. است) هاي درسی برنامه

آموزشی براي اتخاذ رویکرد  هاي نظامدهند که عمده مواجهه  ها نشان می بررسی :مواجهه سخت

در مواجهه سخت اساسا تغییرات و اصالحات مدیریتی، ساختاري، . رکز از نوع سخت بوده استغیرمتم

براي مثال، . شود ها کمتر توجه می سازي برنامه باشد و به محتوا و غنی سیاسی و مالی در کانون توجه می

 .ار استترین تغییراتی است که بر تمرکززدایی آموزشی تاثیر گذ تمرکززدایی مالی یکی از اساسی

. هاي مهم عدم تمرکز بوده است لفهتر، یکی از مؤ هاي مالی و نحوه واگذاري آن به سطوح پایین مسئولیت

هاي محلی و موسسات خصوصی، مسئولیت واگذار شده را  بنا به گزارش بانک جهانی، براي این که دولت

ها داشته  گیري در باره هزینه صمیمکافی و اختیارات الزم را براي ت به طور موثر انجام دهند، باید بودجه

کند، مقامات آموزشی  وقتی دولت مرکزي شروع به کاهش تسهیالت مالی براي مدارس محلی می. باشند

پردازند و این کار منجر به  در مناطق و شهرها به جستجوي منابع جایگزین براي تامین بودجه آموزشی می

هاي محلی، شهریه، اعانه هاي  زش با استفاده از مالیاتایجاد ساختارهاي متفاوت تامین مالی براي آمو

هاي عام المنفعه براي پر کردن  هاي مهم و اعانه آوري وجوه محلی، کسب درآمد از فعالیت خارجی، جمع

، شش شیوه یراي )1998( 1مک و واتبراي مثال، . شود خالءهاي ایجاد شده از سوي دولت مرکزي می

هاي اضافی آموزش شهري و روستایی که توسط  مالیات: ه عبارتند ازاند ک تامین بودجه بیان کرده

هاي اجتماعی، وجوه اهدا شده از  شوند، کمک رسانی از طرف صنایع و سازمان هاي محلی تعیین می دولت

هاي  هاي گروهی و افراد، پرداخت شهریه از طرف دانش آموزان، کسب درآمد از طریق فعالیت سازمان

  .هاي مرکزي رتمدارس، و حمایت قد

توان در سهم قابل توجه  در ایران نیز با توجه به سیستم آموزشی کامال متمرکز، تمرکز مالی را می  

نوسان نفت،  دولت در تامین منابع مالی آموزش و پرورش مشاهده کرد که تکیه اصلی دولت بر درآمد پر

                                                
1 . Mok and Wat 
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با این حال، در . دشوار ساخته است ریزي را موجب کم ثباتی منابع مالی آموزش و پرورش شده و برنامه

هاي  هایی در جهت عدم تمرکز مالی آموزش و پرورش در بخش هاي اخیر براي رفع این مشکل، گام سال

توان به سهم دو در هزار آموزش و پرورش از صنایع اشاره  خاصی برداشته شده است که از آن جمله می

 ).1386خسرو شاهی، ساز قدک، به نقل از گویا و 1382پیش نویس دوم، (کرد 

هاي دیگر مواجهه سخت با این مقوله، تمرکززدایی مدیریتی است که به باور اکثر متخصصان،  از نمونه

اند؛ زیرا حرکت به سمت عدم تمرکز وقتی  عدم تمرکز مدیریتی و عدم تمرکز مالی، بسیار به هم وابسته

بی راجع به مسائل مالی در نظام آموزشی و موفقیت آمیز است که مدیران محلی بتوانند تصمیمات مناس

همچنان که اگر مدیران محلی در مورد نحوه جذب و هزینه کردن بودجه . برنامه درسی اتخاذ نمایند

. دنتوانند تغییرات الزم را در جهت آموزش مفید و موثر ایجاد کن محدودیت بسیاري داشته باشند، نمی

به دولت محلی اجازه داد که با صالحدید خود مالیات تعیین براي یک دوره در چین، تمرکززدایی مالی 

براي . کند و آنها را به سوي آموزش هدایت کند و در حالت کلی به مدیریت امور مالی خود بپردازد

براي مناطق فقیر، . مناطق ثروتمندتر این کار بسیار کارساز بود و کیفیت مدارس و معلمان را باال برد

به دالیل مختلف که مسائل مربوط به . هاي فاحشی در سیستم روي داد تفاوتبرعکس، ناهماهنگی و 

نمود و  شروع به روي آوري مجدد به تمرکز 1994شد، دولت مرکزي در سال  کیفیت را هم شامل می

دهد که  این امر نشان می).  73: 1998، 1باهل( قدرت مالیاتی مخصوص دولت محلی را از میان برداشت

ایی امر بسیار ظریف و حساسی است و باید در تمرکززدایی بطور کامل نسبت به مسائل فرایند تمرکززد

  ). 395: 1997، 2چنگ( مالی و چگونگی تامین آن چاره جویی نمود

موضوع : شود آموزشی و برنامه درسی بر دو موضوع تاکید می هاي نظامدر تمرکززدایی مدیریتی در 

در خصوص موضوع . محلی، و موضوع دوم مسئله نظارت استاول مهارت کافی مدیریتی براي مدیران 

محلی، جهت انجام نقش مدیران ماهر، آموزش  ، معتقد است که باید مدیران)2002( و همکاران اول، برمن

کند که  تمرکززدایی در بسیاري از کشورها، مسئولیت را به برخی  ان میبی) 2002(تموکنگ . الزم را ببینند

پرده است؛ در حالی که آنها ظرفیت مدیریتی و مالی الزم را براي ایفاي نقش جدید از اجتماعات محلی س

دارد که وقتی سیاستمداران تصمیم  ابراز می هنسن). 1386خسرو شاهی، قدکساز گویا و به نقل از (ندارند 

بران گیرند، معموال این ماموریت را به عهده ره به تمرکززدایی در نظام آموزشی و برنامه درسی می

دلیل دشواري این است که هم . آید گذارند و در این صورت است که وضع دشواري پیش می آموزشی می

                                                
1 . Bahl 
2 . Cheng 
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براي مثال، . فرآیند تغییر بسیار پیچیده است و هم مدت تصدي مدیران آموزشی معموال بسیار کوتاه است

متوسط زمان تصدي پست گوید ،  و میکند   میکشور جهان  اشاره  22اي  در خصوص  او به نتایج مطالعه

نتایج پژوهش صورت گرفته در کشور ایران . سال بوده است 5/2کمتر از  ،مدیران آموزشی در تمام سطوح

کم بودن (موضوع این در خصوص بررسی مشکالت مدیریتی و اداري استان آذربایجان غربی، در تایید 

معضالت و مشکالت مدیریتی دهد که از جمله  نشان می) متوسط زمان تصدي پست مدیران آموزشی

حیدري، (باشد   سال می 2سازمان آموزش و پرورش این است که متوسط زمان تصدي مدیران کمتر از 

کنند و همین که این کارها  ، مدیران جدید، زمانی را براي یادگیري کارها صرف میهنسن به گفته). 1386

  ).1998هنسن، ( پیوندند را فرا گرفتند، به تاریخ می

هاي  ضوع دوم، مسئله کنترل و نظارت است؛ نظارت بر آموزش که زمانی تنها مربوط به قدرتمو

ها قرار  مدیران دولتی که باالتر از سطح استان: رود شد، هم اکنون به ترتیب اولویت، به کار می مرکزي می

موزشی به وجود هایی از نظارت آ کنند که الیه هاي سطح پایین را بازرسی و ارزیابی می دارند، قدرت

ها به وضوح شکل مهمی از تمرکززدایی را براي  در حالی که این تالش ).444: 2000هاوکینز، ( آید می

ها نظارت  سازند، واضح است که دولت مرکزي به دقت بر این پیشرفت سیستم آموزشی گسترده فراهم می

غیرمتمرکز، باعث  هاي نظامان در دارند که نبود نظارت کافی بر مدیر برمن و همکاران ابراز می. دارد

شود؛ همچنان که به گفته تموکنگ، در بعضی کشورها به دلیل نبود  ناکارآمدي و سو استفاده آنان می

نظارتی مناسب، بسیاري از ایالتها عملکرد بسیار بدي داشته و در مجموع، کیفیت آموزش را تنزل  هاي نظام

ها  با اصالحات آموزشی و انتقال قدرت از دولت مرکزي به ایالت 1978در این زمینه، آرژانتین از . اند داده

 1995با تقسیم قدرت بین سطوح ملی و ایالتی و همینطور از سال  1992براي مدارس ابتدایی و سپس از 

  ).52: 2005یونسکو، ( براي اصالح فرایند آموزشی آموزش عالی اقدام نموده است

 اگر چهدهد که  ب تمرکززدایی در کشورهاي گوناگون نشان میاز منظر مواجهه سخت، مطالعه تجار  

آموزشی است، هدف اصلی تمرکززدایی در  هاي نظامارتقاي کیفیت آموزش همواره یکی از دغدغه هاي 

قدکساز  گویا و( آموزشی و برنامه درسی، ارتقاي آموزشی یا اصالحات آموزشی نبوده و نیست هاي نظام

اصالحات مالی، ساختاري و مدیریتی  ،غدغه اصلی سیاستگذاران و طراحان؛ بلکه د)1386خسرو شاهی، 

هاي سیاسی شکل  دهد که این نوع اصالحات، اغلب از عرصه نشان می هنسن هاي تاریخی بررسی. باشد می

هاي  کاهش بودجه: هایی مانند انگیزه. رود هاي پنهانی و غیررسمی پیش می و معموال با انگیزهاست گرفته 

، شکستن قدرت )مثل آرژانتین، چین و ونزوئال(هاي آموزشی به واحدهاي مهم ا واگذاري هزینهملی ب



 175  ...تمرکززدایی و تاملی بر تمرکزگرایی،                                                                  1389، سال 2دهم، شماره یازدوره   

ها در سطح ملی در پشت نقاب عدم  ، تقویت کنترل سیاست)مثل شیلی و مکزیک(هاي معلمان  اتحادیه

هاي طوالنی  هاي دمکراسی سیاسی پس از دوره ، برقرار کردن ریشه)مثل چین و مکزیک(تمرکز 

، هدف )مثل کلمبیا، اسپانیا، السالوادور، آرژانتین و نیکاراگوئه(هاي استبدادي یا آشفتگی سیاسی  متحکو

و سرانجام، ) مثل چین، ونزوئال و ژاپن(قرار دادن توسعه اقتصاد ملی در حکم یکی از پیامدهاي اصالحات 

براي استخدام و عزل هاي محلی مدارس  ها در سطح ملی از طریق قدرت دادن به انجمن کاهش کشمکش

ها به سمت کاهش تمرکز در  ، تنها نشان دهنده چند نمونه از حرکت)مثل نیکاراگوئه(معلمان و مدیران 

بنابراین، تحوالت گسترده مالی و  ).1998هنسن، (هاي سیاسی و از نوع مواجهه سخت است  عرصه

لیکن  ).443: 2000هاوکینز، ( شدهاي آتی براي تمرکززدایی آموزشی  منجر به تالش 1970اقتصادي دهه 

توان اذعان نمود که  اند، می به تمرکز مجدد روي آورده ،با مشاهده کشورهایی که با بازگشت به تمرکز

دوباره به  بازگشترهبران آموزشی بسیاري از کشورها در موضوع تمرکزگرایی، یا تمرکززدایی و یا 

   ).27: 2004، 1استینر و استالپ( کنند تمرکز تامل می

هاي درسی و محتواي دروس، معموال یکی از جدیدترین  کنترل بر روي  برنامه: مواجهه نرم

هاي مرکزي با  در واقع قدرت. هاي مرکزي تمایل به تمرکززدایی آن دارند هایی است که قدرت زمینه

د که جهت هاي بومی خود را حفظ کنن هاي درسی باید ویژگی اند که محتواي برنامه گذشت زمان دریافته

. هاي دانش آموزان آن مناطق اقدام نمود اي و ویژگی هایی باید برحسب نیازهاي منطقه تدوین چنین برنامه

هاي درسی خود اقدام کنند،  است که اگر مناطق به طور غیر متمرکز نسبت به تدوین برنامه آنموضوع مهم 

هاي درسی  اصلی این است که کیفیت برنامهدر واقع موضوع . تر و بهتر به نتیجه خواهد نشت این مهم  سهل

   ). 1999براي، ( هاي نظام تعلیم و تربیت، محقق شود یابی به آرمان در سطح باالیی باشد و در پی آن دست

هاي مرکزي در اجراي  هایی جدي از طریق قدرت بر اساس مواجهه نرم، در حالی که  تالش

هاي محلی نیز بخشی از این  بگیرد که قدرت گیرد، باید این سیاست شکل ها صورت می مسئولیت

هاي  ها را براي تدوین و تولید برنامه درسی بر عهده گیرند و باید پیوندهاي خاصی بین قدرت مسئولیت

سطح آموزش و تخصص مدرسین، مورد دیگري است که تمرکززدایی . محلی و مرکزي برقرار گردد

هاي  مختلف برنامه درسی به تحوالت آموزشی از طریق تغییر شیوه هاي نظام. کمتري را تجربه کرده است

هاي انجام گرفته در کشورهاي اندونزي، ژاپن،  بررسی. اند آماده سازي مدرسین عکس العمل نشان داده

در این کشورها با مشکالتی نظیر فقدان  تمرکززداییمغولستان، فیلیپین، کره و مالزي حاکی از آن است که 

                                                
1 . Steiner & Stolpe 



  1389، سال 2دهم، شماره یازدوره                                      مشهد        انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   176

بنابراین، در حالی که فضاي تمرکززدایی   ).2002، 1وینتاین( لمان باصالحیت روبرو بوده استمدیران و مع

سیاسی براساس مواجهه سخت به شدت در حال پیشروي است و پیشرفت چشمگیري در -اقتصادي

هاي آماده سازي مدرسین و کنترل برنامه درسی تا  تمرکززدایی آموزشی صورت گرفته است، زمینه

هاي متفاوت از برنامه درسی، اگر برنامه درسی را تمام  برداشتبا وجود . متمرکز باقی مانده است اي اندازه

گذارند، گوناگونی  هایی در نظر بگیریم که هر یک به نوعی بر جریان آموزش و یادگیري تاثیر می فعالیت

مسئله است که در  شود، حاکی از این هاي درس انجام می هایی که در کالس هاي تدریس و فعالیت روش

اي وجود  کنند، عدم تمرکز گسترده کامال متمرکز عمل می ،اي برنامهنظر ظاهر از در آموزشی که  هاي نظام

در چنین عدم . پذیرد ناپذیر و غیر قابل کنترل است و بیشتر به دست معلمان صورت می دارد که اجتناب

سپرده  -که ظرفیت بالقوه بسیاري دارند-تمرکزي، مسئولیت بخش عظیمی از برنامه درسی به معلمان 

هاي آموزش قبل و ضمن خدمت معلمان استفاده بهینه شود،  اگر از این ظرفیت بالقوه در دوره. شود می

  ). 1386خسرو شاهی، قدکساز  گویا و( نتایج آموزشی خوبی به همراه خواهد داشت

مرکز، متاسفانه مسئله اصلی بحث در آید که در گفتمان پذیرش نظام متمرکز یا غیرمت چنین بنظر می

ها، حل  ها، چگونگی تغییر این نظام خصوص حل مشکالت اقتصادي و مالی در هریک از این نظام

) کالً مواجهه سخت(معضالت مدیریتی و اجرایی آنهاست و به نوعی به بررسی  مسائل سیاسی و اقتصادي 

ل کننده در جهت رسیدن به هدف ینیاز و تسه پیشها باید به عنوان  شود؛ در صورتی که این پرداخته می

ها  که همانا ارتقا و بهبودکیفیت تعلیم و تربیت و چگونگی ایجاد تغییرات مثبت در بنیادها، نگرش -اصلی 

هاي درسی اتفاق   باشد و جاري ساختن این روندها در قالب برنامه -) یا همان اعمال مواجهه نرم(ها  و ارزش

بیانگر آن است که فهم دقیقی از موضوع تمرکز و عدم تمرکز در نظام تعلیم و تربیت  این امر. افتد می

شوند؛ در  در واقع موضوع اصلی در حاشیه واقع شده و مسائل جانبی به عنوان اصل تلقی می. وجود ندارد

متاسفانه که  کننده در جهت رسیدن به هدف اصلی باشند  نیاز و تسیهل صورتیکه اینها باید به عنوان پیش

این موضوع تامل برانگیز است که علیرغم اهمیت اساسی مواجهه نرم، رویکردها . عموما اینچنین نیست

   .بیشتر به سمت مواجهه سخت و مسائل مالی و اقتصادي است تا مسائل محتوایی، کیفی و بنیادي

  

  فهم نادقیق از تمرکز و عدم تمرکز

اب و اجراي نظام برنامه درسی متمرکز و یا غیرمتمرکز گیري براي انتخ رسد در بحث تصمیم بنظر می

                                                
1 . Vientian 
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مقام نظر و : این ادراك نادقیق در دو مقام قابل تحلیل و بررسی است. ادراك نادقیقی از این دو وجود دارد

  .مقام عمل و اجرا

آموزشی  هاي نظامهدف و موضوع اصلی ها،  نخست آنکه در مقام نظر، در انتخاب هر یک از این نظام 

ارتقا و بهبودکیفیت تعلیم و تربیت و چگونگی ایجاد تغییرات مثبت در بنیادها، . رد غفلت واقع شده استمو

افتد و در  هاي درسی اتفاق می ها و همچنین، جاري ساختن این روندها که در غالب برنامه ها، ارزش نگرش

و بیشتر به بحث در خصوص  اند  پی آن کارآمدتر کردن سیستم برنامه درسی، همگی در حاشیه واقع شده

ها، حل معضالت مدیریتی  ها، چگونگی تغییر این نظام حل مشکالت اقتصادي و مالی در هریک از این نظام

در صورتیکه اینها باید عواملی در جهت رسیدن به هدف اصلی . شود و اجرایی و سیاسی آنها پرداخته می

هاي مالی، نحوه  مسئولیت ه عموما اینچنین نیست ومتاسفان. باشند، نه اینکه خود هدف اصلی واقع شوند

شود و در  هاي عدم تمرکز پنداشته می ترین مولفه تر از مهم مدیریت، اجرا و واگذاري آن به سطوح پایین

این موضوع  .گیرد ترین عوامل تاثیرگذار مورد توجه قرار می انتخاب تمرکز یا عدم تمرکز به عنوان اصلی

گیري، جابجایی هدف  دلیل اداراك نادرست و همه جانبه در مقام تصمیمه یگر، بمهمی است؛ به عبارت د

ایجاد (جایگزین هدف ) تغییرات مدیریتی و ساختاري و مالی(افتد و وسایل و ابزارها  وسیله اتفاق می –

شوند و آنچه که باید متن  می...) تغییر در کیفیت تجارب آموزشی، اصالح رویکردهاي برنامه درسی و 

به دیگر سخن، به سبب در کانون توجه قرار گرفتن مواجهه سخت و در . شود باشد، تبدیل به حاشیه می

حاشیه ماندن مواجهه نرم در نظام آموزشی و برنامه درسی، وسایل و ابزارهایی که باید تسهیلکننده هدف و 

  .  اند شده راه ارتقا و بهبود کیفی آموزش و برنامه درسی رسارتقاي کیفی باشند، مانعی 

هاي برنامه درسی متمرکز و غیرمتمرکز  رسد که دست اندرکاران و کارگزاران نظام دیگر آنکه بنظر می

دهند  ها نشان می به عبارت دیگر، بررسی. با بدفهمی در اجرا مواجه هستند ،ها در عمل براي اجراي این نظام

کنند  شود، درست عمل نمی متمرکز نامیده میآموزشی در اجراي آنچه که نظام متمرکز یا غیر هاي نظامکه 

موجود متمرکز و یا غیرمتمرکز در مقایسه با آنچه که  هاي نظاماز اینرو، . کنند و آنها را درست اجرا نمی

توجه به موقعیت و وضعیت موجود نظام آموزشی در هر کشور و . باید باشند، تفاوت قابل توجهی دارند

تغییر نظام باید براي  .ظام آموزشی با توجه به قوانین موجود میسر استبررسی چگونگی و نحوه عملکرد ن

اطالعات وسیع و کاملی  ریزي، قبل از هر نوع برنامه. ریزي گردد کامل، جامع و عملی طرح برنامهآموزشی 

د رس بنظر می. ریزي کرد اقدامات آتی را بر اساس موقعیت کنونی برنامه بتوانالزم است تا  فعلیاز وضعیت 

هاي موجود در آنها  متمرکز یا غیرمتمرکز و ظرفیت هاي نظامشود و در عمل  گاهی چنین عمل نمی که
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 5/9/81مورخ  23795/140شماره  بخشنامهبه عنوان مثال، با توجه به . شود درست درك و اجرا نمی

مورد  40و کمسیون مرکزي تفویض اختیار مطرح  وزارتی برخی از موارد در جهت رعایت عدم تمرکز در

لیکن بر . ها و مناطق مشخص شده است هاي آموزش و پرورش استان از جمله وظایف و اختیارات سازمان

موارد قید شده در بخشنامه فوق الذکر در سازمان آموزش و  اساس اطالعات کسب شده، متاسفانه اکثر

ران توانمند و همچنین عدم پذیرد که دالیل متعددي دارد از جمله نبود مدی ها انجام نمی پرورش استان

لذا این موضوع قابل تامل است که با ). 1386دهقانی و حیدري، (اطمینان و اعتماد کامل مدیران به سایرین 

وجود بخشنامه و دستور عملی در جهت عدم تمرکز، متاسفانه واحدهاي تابعه از اختیاراتی که به آنها 

تر تمایل دارند براي انجام کارها از مرکز استعالم نموده و بر زنند و بیش واگذار شده به هر دلیلی سر باز می

توان انتظار داشت به یک باره نسبت به تغییر کل  اساس نظرات آنها اقدام کنند در این صورت چگونه می

  نظام امیدوار بود؟

  

  تمایل دوره اي به تمرکزگرایی و یا  تمرکززدایی

 هاي نظامز نظیر استرالیا، آمریکا و انگلیس به سوي آموزشی غیرمتمرک هاي نظامبعد از روي آوري 

رسد  بنظر می شود، خوانده می 1به تمرکز مجدد یا تمرکززدایی تمرکزگرایانه بازگشتکه با عنوان  متمرکز

بعد از . اي در تمایل به یک نظام متمرکز یا غیرمتمرکز در حال تغییر هستند کشورهاي جهان به طور دوره

هاي سیاسی شکل گرفته و به  تجارب تمرکززدایی که اغلب از عرصهام متمرکز، یک دوره طوالنی نظ

هاي اقتصادي، مدیریتی و به تبع آن اصالحات آموزشی منجر گردیده، از دهه هفتاد به این سو در  عرصه

هاوکینز، ( ها جاري بوده و دایما در حال تغییر هستند این فرایند. کشورهاي مختلف پدیدار گشته است

برنامه  هاي نظامبراي تمرکزگرایی یا تمرکززدایی  2به طوري که از اصطالح در نوسان بودن، )447: 2000

به  ،کشورهایی که با بازگشت به تمرکز). 2004، 3استینر و استالپ( شود کشورها استفاده می درسی

آمریکا و  در برخی از این کشورها مثل. اند، شاهدي بر این مدعا هستند تمرکزي مجدد روي آورده

شود  هاي درسی ملی دیده می هایی از تمرکزگرایی و توجه به برنامه انگلیس بعد از تمرکززدایی، نشانه

آموزشی به این سیر و مدار  هاي نظاماگرچنین بود، سایر . لذا نفس تمرکز مذموم نیست). 1386سلسبیلی، (

افتد، باید در بستر  سایر کشورها اتفاق میباید توجه داشت که آنچه در ). 1384پور،  موسی(گشتند  باز نمی
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3 . Steiner - Khamsi & Stolpe 
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اندك . تاریخی، فرهنگی و به خصوص تاریخ و فرهنگ تعلیم و تربیت همان کشورها تفسیر و بررسی شود

دهد که به دلیل اتخاذ  توجه به بستر تاریخی و فرهنگی در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان نشان می

کان اعمال کنترل حداقلی بر جریان تعلیم و تربیت، این کشورها به هاي لیبرالی و از دست رفتن ام سیاست

این . افتادندهاي سراسري در خصوص تعلیم و تربیت  فکر تدوین برنامه هاي درسی ملی یا اتخاذ سیاست

  ). 1386مهرمحمدي، (تنها در چنین بستري قابل فهم و تحلیل است  ،گرایش به سمت تمرکز

گیري، ساختار اداري،  هاي گوناگون ساختار نظام آموزشی نظیر تصمیم هتمرکز و عدم تمرکز در مولف

کنند که حتی در  نویسندگان و متخصصان تاکید می. پذیرد ، ازجمله برنامه درسی صورت می...مالی و 

صورت تمرکززدایی از برنامه درسی، باید جایی را براي تمرکز باقی گذاشت تا حکومت مرکزي مطمئن 

هایی برخوردارند و حکومت مرکزي براي تعیین این  در تمام مناطق کشور، از حداقلشود که کودکان 

برمن و همکاران بیان . ها، باید استانداردهاي آموزشی وضع کند و همه را ملزم به اجراي آنها نماید حداقل

 هاي منظاکنند که اتفاقا لزوم وجود استانداردهاي آموزشی در نظام آموزشی غیرمتمرکز نسبت به  می

 ). 2002برمن و همکاران، ( شود متمرکز بیشتر احساس می

دارد که تهیه و تدوین  کید بر ضرورت تدوین برنامه درسی ملی اظهار میفرمهینی فراهانی نیز ضمن تأ

استانداردهاي برنامه درسی و سند ملی، راهکارهاي است که در پرتو آنها امکان واگذاري اختیارات به 

شود؛  آید و در عین حال، به وحدت و انسجام ملی جامعه نیز آسیبی وارد نمی اهم میمناطق گوناگون فر

ریزي  توانند بر اساس رهنمودهاي کلی و استانداردهاي تبیین شده در سطح ملی، به برنامه زیرا مناطق می

سی به همین دلیل است که در وضعیت فعلی، در کشورهایی که از نظر برنامه در. اي بپردازند منطقه

غیرمتمرکز هستند، تمایل چشمگیري به تدوین استانداردهاي برنامه درسی ملی به وجود آمده است که 

قدکساز ، به نقل از گویا و 1384فرمهینی فراهانی، (کشور نروژ، مثال گویایی از این تمایل است 

هاي درسی  امهحرکتی به سمت برن ،در نروژ 80و 70هاي  به گفته کارلسن، در دهه). 1386خسروشاهی، 

گیري  ، این جهت90دهی شده وجود داشت؛ اما در دهه  کمتر استاندارد شده و بیشتر به طور محلی جهت

 ).1999کارلسن، ( پذیري کمتر برنامه تغییر یافت با تمرکز بر استانداردهاي برنامه درسی ملی و انعطاف

 واختی در برنامه درسی ملی استهمینطور برنامه درسی ملی برزیل معرف سیاست ایجاد تمرکز و یکن

آمریکا با اینکه از نظام آموزشی غیرمتمرکزي برخوردار است و طبق قانون اساسی آن،  ).2007، 1لوپس(

استانداردها و برنامه "با انتشار سندي به نام  2005ها است، در سال  آموزش عمومی از وظایف ایالت

                                                
1 . Lopes 
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پس همانطور . که بیانگر سیاست ایجاد تمرکز استبه تدوین برنامه درسی ملی ریاضی پرداخت  "درسی

کند که چه چیز را  هاي بومی خود مشخص می که تموکنگ ابراز کرده است، هر کشوري با توجه به زمینه

  . خواهد متمرکز و چه چیز را غیرمتمرکز می

بـا توجـه بـه     "دو راه منتهی به عملکرد باال  "در مقاله خود تحت عنوان  )26: 2008(1اگرچه اسکالفانی

المللی علوم و ریاضـی، علـل موفقیـت     عملکرد خیلی خوب دانش آموزان سنگاپور و فنالند در سنجش بین

تاکیـد دارد کـه  سـنگاپور رویکـرد تمرکزگرایـی  را در سیسـتم        نکتـه  بر اینوي ، است آنان را بیان نموده

یده است و در عین حال، دانـش  برگز راآموزشی خود پیش گرفته، ولی فنالند سیستم آموزشی غیرمتمرکز 

در واقـع بایـد    . المللـی علـوم و ریاضـی دارنـد     آموزان هر دو کشور عملکرد بسیار باالیی را در سنجش بین

قـدرت  (توان تعیین کرد کـه اجـراي چـه کارکردهـا و وظـایفی در هـر سـطحی         بررسی کنیم که چطور می

  .تر است بهتر و مناسب) اي، محلی و یا خود مدارس مرکزي، منطقه

  

  بحث و نتیجه گیري

تمرکز و عدم تمرکز موضوعی مهم در حوزه آموزش و پرورش و مطالعـات برنامـه درسـی در مبحـث     

آموزشـی دنیـا    هـاي  نظـام دهد که  ها نشان می بررسی ).1: 2006، 2استاپلس( باشد گیري می تصمیم هاي نظام

رآینـده هـم ماننـد گذشـته، تغییـر در شـکل       برخی معتقدنـد د . عموما ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز هستند

هاي نقاط مختلف دنیا به سمت تمرکزگرایی و برخی بـه سـمت تمرکززدایـی و هنـوز هـم       بعضی حکومت

در کشـور مـا نیـز،    ). 228: 1999بـراي،  ( بخشی به سمت تمرکز و عدم تمرکز هم زمان ادامه خواهد داشت

دفتر برنامه ریـزي  "ولیت آن با تشکیالت مرکزي به نام وضعیت نظام برنامه درسی کامال متمرکز بوده و مسئ

در . ریـزي آموزشـی اسـت    هاي سازمان پژوهش و برنامه به عنوان یکی از واحد "هاي درسی و تالیف کتاب

آوري  دفتـر فـن   "و "دفتـر انتشـارات کمـک آموزشـی    "،"ریـزي و تـالیف کتـب درسـی     دفتـر برنامـه  "کنار 

دفتـر  . باشـد  ریزي درسی کشور جزئی از آن مـی  که تشکیالت برنامه دهند سازمانی را تشکیل می "آموزشی

اعـم از   –ریزي و تالیف کتب درسی، مسئولیت طراحی برنامه درسی بـراي تمـامی سـطوح تحصـیلی      برنامه

هاي متوسطه  ریزي درسی در رشته برنامه. را بر عهده دارد  -ابتدایی، راهنمایی، متوسطه نظري و تربیت معلم

ریزي فنـی و   دفتر تحقیقات و برنامه"شود که تحت عنوان  اي انجام می اي در تشکیالت جداگانه فنی و حرفه

  ). 1381مهرمحمدي، (نماید  اي فعالیت می حرفه -در معاونت آموزش فنی "اي حرفه

                                                
1. Sclafani 
2 . Staples 
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رسـد؛   طـرح چنـد نکتـه اساسـی ضـروري بنظـر مـی        ،هاي مطرح شده شناسی ها و آسیب با توجه بررسی

هـاي فرهنگـی،    با توجه بـه تفـاوت  . زگرایی و تمرکززدایی مطلق ممکن و میسور نیستنخست آنکه، تمرک

سیاسی، اقتصادي و اجتماعی موجـود بـین کشـورها کـامال طبیعـی اسـت کـه راهکارهـاي تمرکزگرایـی و          

هـاي سیاسـی، فرهنگـی و     تمرکززدایی هم در آنها متفاوت باشد؛ زیـرا هـر راهکـاري، مولـود همـان زمینـه      

توان گفت که کدام راهکار بهترین است تا در هر کشـوري بـه صـورت یـک      بنابراین، نمی. تاقتصادي اس

هاي ملی و فرهنگـی هـر    دستورالعمل واحد اجرا شود؛ بلکه، ضروري است که آن راهکارها از صافی زمینه

  . کشوري عبور نمایند

گیـري فعلـی خـود یـا      ماز اینرو، مطلب دوم آن است که، هر کشوري که براي ادامه حیات نظـام تصـمی  

بـراي مثـال اگـر در    . هاي مهم مشخص نمایـد  ایجاد اصالحات در آن، باید نسبت خود را با برخی از پرسش

نظام آموزشی و برنامه درسی ایران،  تمایلی به حرکت در مسیر تمرکززدایی وجود دارد، ابتدا بحـث راجـع   

دي از عـدم تمرکـز و میـزان و شـدت آن     به چرایی و چگونگی تمرکززدایی بـراي رسـیدن بـه تبیـین جدیـ     

هاي همان کشور مطابقت داده شده و در  براي عدم تمرکز، نیازهاي هر کشور با چهارچوب .ضروري است

وقتی هنوز اکثر واحدهاي تابعه بـراي انجـام امـور جزیـی     . شود بستر و زمینه فرهنگی همان کشور درك می

در . ر داشت که بتوانند به یک باره، بطور مستقل عمـل کننـد  منتظر کسب تکلیف از مرکز هستند، نباید انتظا

و نمی توان براي همه کشورها فرمول ثابتی را  یستواقع انجام روند عدم تمرکز براي تمام کشورها یکسان ن

ایـن کـار بایـد بـا     . ریزي و آمادگی کامل اقدام به عدم تمرکز نمود پیشنهاد داد و همینطور نباید بدون برنامه

بـه دیگـر سـخن، حمایـت از     . شـده صـورت گیـرد    هـاي منطقـی، قـانونی و کارشناسـی     ه چهارچوبتوجه ب

در   -هـا باشـد   هـا و گونـاگونی   که معرف توجه بـه پیچیـدگی   -تمرکززدایی، بدون ارائه طرحی هوشمندانه 

در کـه  ) 1386مهرمحمـدي،  ( بطن خود تحت تاثیر همان وضعیت قطبی یا صفر و یک تمرکزگرایانه اسـت 

  .برد به آشفتگی در امور و تنزل کیفی ره مییت نها

مطلب اساسی سوم که منظر جدیدي است و مورد غفلت واقع شده است آن است که، اساساَ باید توجه 

آموزشی و بهبود روند اجرا در  هاي نظامداشت که هدف بنیادین تمرکز یا عدم تمرکز  باال بردن کیفیت 

گاه نباید اصالحات سیاسی، اقتصادي و مدیریتی صرف در  شد و هیچبا این جهت، بر اساس مواجهه نرم می

سطح نظام آموزشی و برنامه درسی را به مثابه هدف اصلی تصور کرد و انجام کامل آن را پایان راه و 

هاي کلیدي همچون محتوا، کیفیت،  به آرمان تمرکزگرایی یا تمرکززدایی دانست و به دیگر مولفهدستیابی 

لذا باید توجه . بی توجه ماند... راهبردهاي طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و رویکردها و 
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و موضوعات سیاسی و چگونگی اجرا یا ها  جریانکرد که در گذر زمان، حل مشکالت اقتصادي و مالی و 

اصلی به همان مواجهه سخت در حکم ابزارهاي رسیدن به هدف، خود به عنوان هدف تلقی نشده و آرمان 

در مقوله )  سخت یا نرم(هاي فوق  به دیگر سخن، پذیرش هر یک از مواجهه. دست فراموشی سپرده نشود

با . در برنامه درسی و آموزش خواهد شد یمتفاوتهاي  نظامتمرکز یا عدم تمرکز موجب بروز و ظهور 

و مسائل کیفی  پذیرش مواجهه سخت، عمتا تغییرات ساختاري، شکلی و مالی صورت خواهد پذیرفت

از اینرو، اگر قرار باشد اصالحاتی . اي خواهد بود برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش موضوعی حاشیه

. ه برحذر بودگیري آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران انجام پذیرد، باید از این نگا در نظام تصمیم

بدین معنا که، . واجهه سخت و نرم برقرار استگان معتقدند رابطه خادم و مخدوم بین ماز این منظر نگارند

همواره بایستی در مواجهه با مقوله تمرکز و عدم تمرکز نگاه سخت در حکم مقدمه، ابزار و خادم مواجهه 

  .نرم باشد

رسد در وضعیت متمرکز فعلی نظام برنامه درسی آموزش و پرورش جمهوري  نکته دیگري که بنظر می

غیرکارآمد تلقی  هاي نظاموردار باشد، آن است که عمدتا نظام متمرکز را، اسالمی ایران از اهمیت برخ

ایم از نظام  این است که آیا ما توانستهپرسش اما . خوانند و آن را  به اصطالح نظام بورکراتیک میکنند  می

آیا بورکراتیک درك درستی داشته و به تبع آن در عمل درست و دقیق اجرا کرده باشیم؟ به عبارت دیگر 

ایم؟ این  به درستی استفاده کرده) توانست باشد و باید باشد آنچه که می(هاي نظام متمرکز  ما از ظرفیت

شواهد و . و جاي بررسی و تامل جدي دارداست اي است که اساسا کمتر مورد توجه قرار گرفته  نکته مساله

ها و  این نظام و استفاده از پتانسیل دهد که در فهم و اجراي درست قرائن بررسی شده اولیه و کلی نشان می

هاي نظام متمرکز در آموزش و پرورش بطور اعم و برنامه درسی بطور اخص با مشکالت و نقاط  ظرفیت

  .   ضعف متعددي مواجهه هستیم

نکته پایانی آن است که نباید انتظار داشت با تغییر و مواجهه اصولی و کارشناسی شده با مقوله تمرکز و 

همچون دیگر امـور، موفقیـت   . ز، کیفیت تعلیم و تربیت و نظام برنامه درسی به یکباره بهبود یابندعدم تمرک

ریـزي صـحیح، منطقـی و علمـی      در حصول به یک نظام آموزشی و برنامه درسی بهبود یافته، مستلزم برنامـه 

عامـل   توانـد  اي مشـخص نمـی   است و عجله و شتاب براي حصول به یـک هـدف معـین و رسـیدن بـه نقطـه      

و تصـور اینکـه فرآینـد تغییـر بـه سـمت       . هایی بـا اهـداف کـالن و بلندمـدت باشـد      موفقیت در ضمن برنامه

است، باطل و عامل شکست در   "جهشی"مجدد به تمرکز، تحولی  بازگشتتمرکززدایی، تمرکزگرایی یا 

ن جمیع جهـات آن انجـام   باید با در نظر گرفت و هدفمند است که "تدریجی"هاست؛  بلکه این فرایند  برنامه
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هـاي اخیـر شـاهد تحـوالت متعـددي در       ایران هم به مثابه کشوري کـه در سـال  . شود تا مطلوب حاصل آید

ریزي در جهت تدوین نظام و ساختاري مناسب براي تعدیل در نظـام   عرصه آموزشی بوده است براي برنامه

ازمنـد اسـت کـه بـا کمـک کارشناسـان و       هـاي راهبـردي همـه جانبهنی    آموزشی متمرکز فعلی خود به برنامه

تهیه، تدوین و عملیاتی شود و در آن تمامی عوامل اثرگذار فرهنگی، مذهبی، سیاسی،  ،اندرکاران امر دست

  . اقتصادي و اجتماعی با نگاه به آینده لحاظ شوند

  منابع

ازمان آمـوزش و  بررسـی مسـائل و مشـکالت اداري و مـدیریتی سـ     ). 1386( حیدري، مجتبی  ؛دهقانی، مرضیه 

  .طرح پژوهشی استانی، استانداري استان آذربایجان غربی .پرورش استان آذربایجان غربی

. )پیش نویس دوم(سند و منشور اصالح نظام آموزش و پرورش ایران ). 1382( نادر و دیگران ،  سلسبیلی

  .پژو هشکده تعلیم و تربیت: وزارت آموزش و پرورش، تهران
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