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  دیباچه

  آموزشی ریزيبرنامه اصول

 که : افرادياندشده نوشته خاطبانم از گروه دو براي بطورکلیها،  کتاب از سري این

 و اند؛مشغول یافته توسعه و توسعه درحال کشورهاي در آموزشی و مدیریت ریزيبرنامه در

سیاست و تیدول ارشد مقامات مانند ،کمتري بهره مندند خصصافرادي که از ت يدیگر

 ملی توسعه آن با ارتباط چگونگی و آموزشی ریزيبرنامه از ترکلی درك پی در که گذارانی

بکارگیري  براي هم و شخصی مطالعه براي ها هماین کتابچه از استفادهبطور کلی  .هستند

 .است شده گرفته نظر در رسمی آموزش هايبرنامه در

 ریزيبرنامه و فعالیت هاي ، مفاهیمها شروع شدندکه این مجموعه 1967از سال 

هاي ه زیربناي تالشک مفروضاتی از بسیاري .انددستخوش تغییرات عظیمی شده آموزشی

 امروزهاگرچه  .نداهشد واقع انتقاد مورد یا در بودند، آموزشی توسعه فرایند توجیه براي اولیه

 این امااست،  نامطلوب و نامناسب ، تحمیلی متمرکز ریزيبرنامه ثابت شده کهبه وضوح 

 آوري جمع به ، نیازبرعکس. اندباطل شده ریزيبرنامه اشکال همه که نیست معنا بدان

 آینده در مطالعات، کاوش از وسیعی طیف موجود، انجام هايبرنامه کارایی ها، ارزیابیداده

و تصمیم گیري  آموزشی مشیخط ه در این موارد با هدف هدایتگسترد هايبحث ترویج و

 بیشتر از قبل شده است. 

 آموزش رسمی نظام بر عالوه. است تر شده گسترده ،آموزشی ریزيبرنامه حوزهامروزه  

 توجه. رودبکار می نیز رسمی غیر هايبافت در مهم آموزشی فعالیت هاي همه پرورش، در و

 همه جانبۀ کیفیت در مورد رشد به رو نگرانی با یآموزش هايسیستم گسترش و رشد به

 .است شده جایگزین حتی ی اوقاتگاه و تکمیل شدهآن  پیامدهاي کنترل و آموزش فرایند

 هايسیستم متفاوت نقش و اجرایی راهبردهاي اهمیت از مدیران و ریزانبرنامه در نهایت،

 ها ، فرایندهاي آزمونمالی،  منابع مینأت هايروش بانتخادر این زمینه مانند :  نظارتی

در  ریزانبرنامه نگرانی اند.شده ترآگاه، مشوق ساختارهاي و قرراتم دیگر یا گواهینامه صدور



  

ابعاد خاصی که از نظر تجربی  در آموزش اعتبار از بهتر شناخت :است قسم دو بر این رابطه،

 .تغییر براي مناسب و تدوین راهبردهاي تعریف به کمکقابل مشاهده هستند و 

آنها  ثیرأت و آموزشی هايسیاست در تکامل و تحول بر نظارت ،ها کتابچه این هدف

 تجزیه و آموزشی ریزي برنامه ل جاريئمساکردن  برجسته ؛آموزشی ریزيبرنامه ماتالزا بر

 اندتومی که ریزيبرنامه هايروش اشاعه و ؛ آنها اجتماعی و تاریخی بافت در آنها تحلیل و

   .ه شودبرد بکار یافته توسعه کشورهاي و توسعه درحال کشورهاي بافت در

 و آموزشی ریزيبرنامه در واقعیز رو مسایل تشخیص در سسهءمو به کمک منظوره ب

 و عمومی سردبیر دو از متشکل تحریریه هیأت جهان، یک مختلف نقاط در گذاريتسیاس

 بودند، تخصصی خود رشته در خبره هاي ايحرفه همه که مختلف مناطق ازآنها  دستیاران

 آن اعضاي ،1990ژانویه درجدید  تحریریه تأهی این جلسه . در اولینتشکیل شده است

قرار شناسایی مورد زیر  عناوین تحت مورد بررسی قرار گیرند را باید کهرا  کلیدي موضوعات

  :دادند

 .توسعه و پرورش و آموزش.1

 .برابري مالحظات .2

 .پرورش و آموزش کیفیت.3

 .پرورش و آموزش مدیریت و ساختار، اموراداري. 4

 .درسی برنامه. 5

 .پرورش و آموزش و تأمین منابع مالی هزینه. 6

 .ریزي برنامه رویکردهاي و ها تکنیک. 7

 .ارزیابی و نظارت اطالعاتی، هاي سیستم. 8

   .گرفت گیرد.مورد بررسی قرار می همکار سردبیر دو یا یک توسط عناوین از هریک

 هاتفاوت از اجتناب براي تالشی هیچ اما است، شده ریزيبرنامه دقت به هامجموعه این

چرا   .است نگرفته صورت نویسندگان توسط شده بیان هايدیدگاه در موجود ضادت حتی و

 که ترتیب، درحالی این به خط مشی مشخصی را ندارد. گونههیچ تحمیلقصد  سسهؤمکه 

 با ها همیشهاین دیدگاه است ممکن و است نویسندگان هها بر عهدهدیدگا مسئولیت



  

 مشترك IIEP(1مؤسسۀ برنامه ریزي آموزشی ( و)SCOUNE(یونسکو  هايدیدگاه

 از یکی واقع، در .ها را دارندالمللی ایدهتبادل نظرهاي بین شایستگی توجه در آنها نباشند،

با  مختلف نویسندگان توسط شده ارائه نظریات و تجارب تنوع انعکاس ،مجموعه این اهداف

 ددرمور ي آنهااههدیدگا بیان براي فرصتی و ستا هارشته و هاپیشینه از وسیعی دامنه

  است. آموزشی ریزيبرنامه در ي در حال تغییرهاروش و هاتئوري

 در اخیر سال پانزده طی که است هاییپدیده مهمترین از یکی ،تمرکز ، عدممسلماً

 گیري تصمیم فرایند باید کشور یک چرا .استقرار گرفته   آموزشی ریزيبرنامه کارِ ردستو

 دو ،هااین ؟شوند متمرکز غیر باید ،تصمیمات کدام و ؟کند غیرمتمرکز را خود آموزشی

 منظوره ب ،کتابچه این .کندمی درگیر را گیرندگان تصمیم از بسیاري ذهن که استسؤالی 

 پرداختن به براي ،مفهومی ابزارهاي با گیرندگان تصمیم و آموزشی ریزانبرنامهتجهیز 

  .است شده تهیه ،تمرکز عدم مسایل

 کند ورا بررسی می تمرکز عدم يهامحوريِ سیاست اهداف و هاایده ،کتابچه این

این  سمت به حرکت حالر دشکلی  به کشورها از بسیاري چرا هکند کمی تحلیل و تجزیه

 اساس بررا  پرورش و آموزش باید کسی چه که کندد. این اثر بحث میهستن هاسیاست

 کار این. کند کنترل را بازار بازده  و سیاسی مشروعیت  ، ايحرفه متخصصین  مالحظات

 ارائه موفق تمرکزعدم  براي هاآن که مختلف و احتماالت هازمینه به بررسی ،همچنین

 .کندمی ارزشی باکمک دهند، می

 مک نوئل المللی، و بین توسعه دربخش  ،هاروارد مؤسسه سابق استاد ،2ولش توماس

 در ،پرورش و آموزش تکمیلی تحصیالت دانشکده در ،هاروارد دانشگاه نمونه استاد ،3گین

و  زیربنایی ها مفاهیمآن .اندد در این زمینه کمک زیادي کردهموجو دانش به کتابچه این

قرار  تحلیل و تجزیه مورد کنندهاي مختلف را پشتیبانی میرویکرد استدالل هایی که
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مؤسسه بین المللی برنامه ریزي آموزشی از این افراد به دلیل کمک ارزشمند به   .اندداده

  .استرشته برنامه ریزي آموزشی و مباحث عدم تمرکز بسیار سپاسگزار 

  ژاك هاالك1  

    یونسکو مدیرکل معاون                 

  مؤسسۀ  بین المللی برنامه ریزي آموزشی مدیر 

  پیشگفتار

برنامه بر گذشته سالچند  طی که است هاییپدیده مهمترین از یکی تمرکز عدم

 عمومی تربیت و تعلیم در مورد بایدیا مرجعی   کسی است. چه گذاشته ثیرتأ آموزشی ریزي

 به یاالتؤس چنین کند؟ پرداخت را آن هزینه باید یا مرجعی کسی چه کند؟ گیريتصمیم

 عمومی هزینه کاهشدر شرایط کنونی فشار براي  .اندشده تبدیل پرشوري مباحث موضوع

بشدت متمرکز هستند، عدم  که کشورهایی در منابع، حتی از استفاده در وريبهره افزایش و

 .است کرده تبدیل کشورها از بسیاري در واقعیت یک به را تمرکز

 مدیریت در وريبهره افزایش منظور به ،موارد برخی در .دالیل عدم تمرکز فراوان است

جایی که  رسد،و کند به نظر می سنگین دولتی بروکراسیِ کهجایی  .است سازمانة ادار و

 توزیع و قادر به حل و فصل مسائل مربوط به سازماندهی معلمان، حقوق معلمان، خرید

: رسد راه حل عدم تمرکز باشدباشد، به نظر مینمی هاساختمان نگهداري یا مواد و تجهیزات

را  ترمناسب هايپاسخ یافتن براي و جستجو مشکالت سریعتر شناسایی چرا که عدم تمرکز

 تیزه کردنکراودمفرایند  تیجهن ز همچنینتمرک موارد، عدم از بسیاري سازد. درممکن می

 بهاً مستقیم که اتیتصمیم در و گیرند قرار مشورت مورد خواهندمی مردم :است سیاسی

 پاسخگویی خطوط تشریح به همچنین عدم تمرکز .مرتبط هستند مشارکت کنند هاآن

 وجود دارد؛ مدیریتی حیاصالهاي جنبش چنین پشت در دیگر دلیل کند. چندینمی کمک

 در کشور چند دراما  .معلمان هاياتحادیه قدرت کاهش به ي خاصهادولت تمایل ازجمله:

 هايباشد. دولت جدید منابع يجستجو ،تمرکز محرکه اصلی عدم موتور شاید ،توسعه حال
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. کنندمی تفویض کنند، مینأت را هاآن هزینه توانندنمی دیگر که را مدارسی مدیریت ،مرکزي

 مشارکت مدنی یا و خاص هايمالیات قیطر محلی، از سطح در منابع بسیج به مرکزعدم ت

 مالی مینأت به دولت اگر حتی کند.کمک می، نبود دسترس در در غیر این صورت که

 با که مفروض است، اي ادامه دهدمنطقه مقامات به بودجه ارائه طریق از پرورش و آموزش

قرار  استفاده مورد بیشتري دقت با کمیاب عمومی هايتمرکز) سرمایه اي (عدمشیوه چنین

  .گرفت دنخواه

 .هست تمرکز عدم مورد در بسیار نگرانی علت، همچنین منابع بسیج استدالل این

 چنین ،دولت اگر .هستند نابرابري بسیار انسانی و مالی منابع داراي شهرستان ها و استان ها

 عدم آن موقع نکند، جبران فنی هايکمک و نیاز مورد منابع کردن فراهم با را نابرابري

  .شود جدي هايتفاوت به منجر به تواندمی تمرکز

 ادامه است سال چندین است، ایدئولوژیکی و فلسفی مالحظات حاکی از که یبحث

 .نیست غیرمتمرکز کامالً یا متمرکز کامالًي کشور هیچ که باید پذیرفت با این وجود، .دارد

شوند؟  نامتمرکز تصمیمات باید کدام :که است ایندرحقیقت، موضوعی که باید بحث شود 

 خواهد چه چیزي ،دولت ةکنند تنظیم نقش و ؟باشند پاسخگو کسی چه به مدارس باید

 در تمرکز عدم است. پیچیده مسئله و دارد وجود تمرکز عدم براي متفاوتی هايراه د؟بو

اما  .است اختیار ترپایین حوسط به باالتر حوسط از اختیار تفویض معنی به پرورش و آموزش

 باشد پرورش و آموزش وزارت درون در دیگري مدیریتی سطح تواندمی ،ترپایین سطح، 

این  .شودمی نامیده تمرکز عدم الًمعمو دفراین این) ، مدرسه یک یا استانی اداره ازقبیل(

 تمرکز عدمممکن است  باشد.منطقه  یا جامعه سطح درانتخابی  یک ساختار تواندمی سطح

 چنین در که باشد شخص یا خصوصی شرکت یک به اختیار انتقال معنايه ب همچنین

  .نیستند هم شبیه نتایجدر همۀ موارد ،  .است سازيخصوصی مسئلهنوعی   موردي، بیشتر

موضوع قبلی در این مجموعه، مدیریت مدرسه محور فرایند عدم تمرکز به یک ساختار 

 حاضر، موضوع نویسندگاناي، مدرسه را بطور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. حرفه

تمرکز،  عدم مختلف هايروش هنگام بررسی و تحلیل ،1نئول مک گین توماس ولش و

 سیاسی مشروعیت رویکرد ، که آن را جامعه نمایندگانه برا  تمرکز عدمارجحیت واگذاري 
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محل اتخاذ ،  به این موضوع که در متفاوت هايبافت در ، آنهانینمچهپذیرند. می نامندمی

  نگاهی خواهند کرد. تغییر خواهد کرد تصمیماتی چه

 آمیزموفقیت اجراي شرایطی براي چه باید کهاین  ي مانند دیگر االتؤس مجموعه

 مناسب تمرکزي عدم نوع چه براي سیاسی بستر کدام باشد؟ فراهم تمرکز عدم اصالحات

از پرسش هاي مورد توجه  د؟نکن کمک آن موفقیت بهتوانند می اقداماتی چه و ،است تر

 تصمیم گیرنده گان در این کتابچه هستند.

 ا موردر مورداین  درادبیات  از بسیاري حجمتوماس ولش و مک گین  کتابچه، این در

 .دارند مجموعه  ایندر تدوین  مهمی بسیار سهم بنابراین ، و د،دهنمیقرار  تحلیل و تجزیه

است ، بطوریکه می  آخرین پیشرفت علمی مطابق با چیزي بیشتر از واقع در ،آنها کار اما،

کار آنها  مطالب بسیار زیادي به مجموعه دانش در مورد بحث عدم تمرکز  توان گفت

 افزاید. می

شورایی براي حمایت از مجموعه  کردن فراهم بواسطه بحث پربار کردن سسه،ؤم هدف

 تصمیم فرایندهاي آزاد، حثمبا دمتعد برمزایاي عالوه زیرااي از دیدگاههاي متفاوت است . 

 تهیه که است . امید می باشد اطالعات انواع و متفاوت بسیار عوامل سنجششامل  گیري

 بهمجهز  را آموزشی ریزانبرنامه ،است شده فراهم متمایزي هايجنبه از که ،هاکتابچه این

 . آنها است گوناگون نیازهاي ي کند که پاسخگويعناصر
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  است آن دربارهکتابچه  این آنچه :مقدمه

 تمرکزمورد عدم  در دیگران تجارب طریق از را لفینؤم آموخته هاي کتابچه،  این

 بر . نتایجکندمی خالصه رادولتی  آموزشی هايسیستم در اتتصمیم اتخاذ براي اتاختیار

 اکنون است که در چندین کشور انجام شده است. ايمطالعات گسترده هايیافته اساس

 .استشده  یرپذامکان ، تمرکز عدممنظور دستیابی به اهداف اصالحات به  الزم شرایط تعیین

از آنها وجود  کدام هر اجراي براي ،متفاوتی راهکارهاي و تمرکز عدم از متعددي شیوه هاي

 .داد خواهد تغییر را اتتصمیمفقط سطوح اتخاذ  بیشتر موارد، درخش اثرب تمرکز عدمدارد. 

 از هرکدامبه  کتابچه، . درایننشود توصیه الًاصي تمرکز است عدم ممکن شرایط، برخی در

 پرداخته می شود. مقوالت این

 سیستم یک اداره امور در تمرکز عدم براي کلی راهبرد یک ارائه  ،کتابچه این هدف

فصل دوم تا  در. پردازدمی تمرکزعدم  یمفهوم تعاریف ی ازبرخ اول به فصل . است آموزشی

 .دنگیرمی قرار بحث مورد تمرکز عدم هايمشی خط درمورد اساسی پرسش هاي ،پنجم 

    این پرسش ها عبارتند از:

  چرا باید عدم تمرکز صورت بگیرد؟ . دوم فصل

است که در انواع مختلف اصالحات  ف تحقق یافته یا نیافته اياهدا دمور درپرسش  این

 درمورد تنها نه الؤس ، اینمالحظه خواهد شد که طورنهما مطرح می شود. تمرکز عدم

 آن باید مراجعی چه این است که دربارهبلکه همچنین  ،است خاص نتایج و تصمیمات

 ازانواع تعدادي ، 2منتفع شود. فصل تصمیمات این از چه نهادهایی و کند را اتخاذ اتتصمیم

  .کندمی بررسی را تمرکزعدم  تاصالحا متفاوت



  

  ؟ سطوح اتخاذ کدام تصمیم گیریها باید تغییر یابد. سوم فصل

 .باشدمی تصمیمات از متفاوتی انواع شامل است که پیچیده تالشی پرورش و شزآمو

 بیان را اتخاذ آنها براي سطوح شرایط و دالیل و کرده تعریف را تصمیمات این ،سوم فصل

اتخاذ  سطح الگوي از نظر کشورهاچگونه  موضوع را که ایننخست  ،این بخش .کندمی

 و آموزش فرایند در که خاصی را تصمیمات ،سپس و تشریح کرده متفاوتند تصمیمات

  .کندمی بنديمقوله بیشترین اهمیت را دارند ، پرورش

 است؟ کدام تمرکز عدم اصالحات شروع براي زمان ترین. مناسبچهارم فصل

 و اصالحات آمیز موفقیت اجراي به منظور باید که است شرایطی درباره پرسش این

 شناسایی براي ، طرحی4 فصل. وجود داشته باشند اتتغییر  اهداف تحقق براي همچنین

 و ،کننداحتماال در مورد عدم تمرکز اتخاذ می که اضعیمو و اجتماعی مجریان مهمترین

اهداف تمرکز داشته باشد، ارائه  تحقق منظوره باید ب سیستم که هاییقابلیت و هاظرفیت

  کند.می

 در نحو، بحث همین به کند؛می تبعیت شیوه خاص یک از ندرته سازمانی ب تغییر

 .شود منحرف باال در شده پرسش فهرست سه منطقی توالی از باید برخی اوقات کتابچه، این

 .اندشدهارائه  استراتژيهاي جنبه یا خاص راهبردهاي شرح ه منظورب موردي مطالعات برخی

) در یک زمینه ، موفقیت یا شکست در زمینه دیگر را توجیه شکست یا( موفقیت ،در حالیکه 

مفید  خود خاص راهبرد تدوین گیچگون فهم در فرایند این حیشرت است ممکن کند،نمی

 باشد.

 همواج ها به منظورمشیخط و تغییر انطباق فرایند به عنوان »راهبرد« مفهوم بر کیدأت

خاص و  دستورالعمل هیچ دانش و اطالعات پیشرفته است . ، از جمله متغیر شرایط با

نتایج احتمالی ، متفاوت و گاهی  .ندارد وجود آموزش اثربخش تمرکز براي عدم ايساده

با عدم تمرکز در   نهمزما است نیستند، ممکن هچیکپار هاسیستم باشند.اوقات متناقض می

 به اختیار تمام ها،سیاست در برخی از .شوند متمرکزبرخی زمینه ها ، زمینه هاي دیگر 

 به فرایندها براي .کنندو برخی دیگر اختیار را تسهیم می شوندمنتقل می دیگر هايسازمان

مختلف  ملی با توجه به زمینه ها و شرایط و اند پیچیده بسیار تحوالت این رساندن نتیجه

  . تغییر می کنند



  

را  تمرکز عدممربوط به  کلی اصول هایی در موردفصل پنجم ، توصیه درکتابچه  این

 تجربی حقایق به ارجاع با  و هستند شخصینظرات ، از نظر ماهیت اصول این. کندمی مطرح

  .قابل توجیه نیستند



 

  اول فصل

 پایه مفاهیم و تعاریف

 درمورداتخاذ شده  تصمیماتمتناسب با  دولتی و خصوصی از ها، اعمسازمان همه

» سازمان«اصطالح شوند؛ می اداره منابع  رجوع(مشتریان) و ارباب ،کارکنان ساختار، ف،اهدا

-انجمن رس،امد شوراهاي پرورش، و آموزش وزارت ایالتی، هايحکومت متفاوتی از هايگروه

 که فعالی کارگزاران عنوانه ب ها،سازمان. گیردمی بر در را هاشهرداري و مربیان ء واولیا هاي

 درون اشخاص موارد، این در بسیاري هرچند .اندشده ، تعریفهستند حقوقی شخصیت داراي

، فردساالر سازمان یک به عنوان مثال، در .آیندبه شمار می اصلی فعاالن که هستند سازمان

 میان اساسی تفاوت که اینجاست کنند.ات را اتخاذ میتصمیم ،افراد از کمی تعداد یا فرد یک

 براي سازمان اصطالح دیگر، جهات از گردد.مشخص می فردساالر، و مردم ساالر هايسازمان

 درباره گیري تصمیم اختیار ممکن است که رودبه کار می هاییگروه از وسیعی طیف به اشاره

 د.کنن دریافتو پرورش  آموزش امور مربوط به

را  سازمان اعضاي ي مورد بحث، به تصمیماتی اشاره دارند که عملکردهاگیريتصمیم

، قانون اساسی یا سایر قوانین  وسیلهه ب گیري؛تصمیم  اختیاردهند. تحت تأثیر قرار می

 انند(منهادهاي اداره کننده  ) یاانند رئیس ناحیه (م پستها متصدیان به مقررات و مصوبات

( تصمیمات پایه  گیريتصمیم هايچهارچوب در واقع هااین .شودمی فویضت )ناحیه  شوراي

 شکلو  محدود کرده راها ازماناعضاي س رفتارهاي و تصمیمات چون آیند) به شمار می

، 2نوآوري و تحقیقات آموزشی مرکز، 1هاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاري(هنددیم

، ناظمانمعلمان، مدیران،  توسط بطور روزآمد که تصمیماتی شامل تعریف این .)1995

 .شوندنمی می گردد،اتخاذ  خانه و دیگر کارکنانوزارت مسئوالن
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 اداره را سازمان که است کسانی موقعیت جابجایی یا تغییر درمورد بحث ،تمرکز عدم

هاي سطح در سازمان یا موقعیت یک افراد در از اختیار انتقال درمورد . همچنین،کنندیم

محل اختیار یا تصمیم گیري توسط مرجع یا نهاد  .است دیگر سطوحآموزشی به افراد در 

 موقعیت چهار اختیار، ، برايکتابچه این درشود. اداري (براي مثال، سطح ناحیه) بیان می

 یا استانی ،ایالتی کننده اداره نهادهاي ؛مرکزي دولت :است شده گرفته نظر در بالقوه

  مدارس. و ؛بخشداري یا شهرداري ي یا محلی،اناحیه هايدولت اي؛منطقه

  تمرکز عدم هايپیچیدگی

 اختیارات اعطاي شود:می تعریف اختیار انتقال درجه چهار بواسطه اغلب ،تمرکز عدم

). 1984و دیگران ،  5( روندینلی 4سازي خصوصی و 3بازگرداندن اختیار،  2راختیا تفویض ، 1تام

 نقطهاما ، ، اصطالحات وجود دارداي بین این مالحظه قابل عملی تنوع هايشیوه در هرچند

 .هستند بحث ما براي خوبیآغاز 

 مرکزي تصمیماتاختیار ، تام اختیارات اعطاي ،اشاره گردید این از پیش که همانطور

 یک ، اگرکند. به طور مثالپخش می سازمان سراسر در دیگر نهادهاي به آن انتقال بدون را

 در را اختیار تمرکز کند، درواقع سیسأت هااستان مراکز در مدیریت براي ملی، دفاتري دولت

                                                           
1 Deconcentration     

2 Delegation   

3 Devolution 

4Devolution  

5 Rondinelli 

 



 

 انتقال قوانین اجراي براي را تام ، اختیار اختیارات اعطاي .داده است کاهش در سطح ملی

  ها .آن ، و نه وضعدندهمی

برخی از کشورها، اختیار آموزش و پرورش دولتی را به نمایندگان وزارت واقع در هر  

، اولین قدم در راه اصالحات عدم 1979اند. این امر در آغاز سال استان یا ایالت تفویض کرده

در  وزارت به نمایندگان منصوب شده توسطها، در هر یک از ایالت. دتمرکز در مکزیک بو

مقامات دولت ایالتی  با اعطاء گردید. این منصوبین اختیار پرورش و آموزش یاساس هايزمینه

   اما در عین حال به وزیر پاسخگو بودند.، کردندمی مشورت فرمانداراز جمله 

بود، اشاره  شده سلب سازمان بازگرداندن اختیاراتی که از یک به اختیار بازگرداندن

 انندم محلی واحدهاي به  تقدر انتقال خواستار کهافرادي  توسط اغلب ،واژه این .کندمی

 . شودمی هستند، استفاده هاشهرداري یا هااستان

هاي سیاست ارزشیابی چرا که کندتشریح می را نکته این، راهبردها و عناوین  تنوع

 سعی است ممکن هر یک از ذینفعان، کند.گزارش می را تناقضیم نتایج چنین »تمرکز عدم«

از  که است این واقعیت اما ،کنند اجرا مختلف کشورهاي را در مشابهی هايسیاست کنند

هیچ  .با هم اختالف دارند واقعی سیاست ها و کاربرد آنها ،   يِاجرا  قابلیت و اهداف لحاظ

  .ندارد ، وجودزمینه ها قابل تجویز باشد  همه براي که یکسانی راهکار معین یا معیار

- خورده شکست اهدافشانتحقق  رد تمرکز عدم اصالحات بیشتر که است این بر اعتقاد

 این به و دارند تمرکز عدم از یکسانی درك دیگران که کنندمی فرض طلبان اصالح اند، زیرا

 برخی اول، وهله ، درات رایجاشتباه از اجتناب براي .شوندسهیم می را مشابهی اهداف دلیل

  .گیرند قرار بررسی موردز تمرک عدم مورد در تفکر مختلف هايشیوه از

  تمرکز عدماز اشکال مختلفی

یک استعاره  .کندمی اشاره نقطه یکمجموعه اي حول  توزیع به تمرکز عدم اصطالح

 ردر بیشت مشترك که براي توصیف این توزیع استفاده می شود همان هرم سازمانی است .



 

براي بقیه افراد سازمان تصمیم منصوب  افراد یا  »رهبران«دولتی،  و خصوصی هايسازمان

 مراتبی سلسله داراي ساختار بزرگ هايخصوصی، سازمان و دولتی بخش دو گیرند. در هرمی

 اتخاذ باال حوسط در که تصمیماتی .است اختیار چندگانه هايالیه وجود که به معنی هستند

 بر به همین ترتیب شوندمیاتخاذ  پایین سطوح در که تصمیماتی و بیشتر افراد بر شوندمی

 .دهدمی نشان خوبیه ب را تصویر این ،متعارف سازمانی چارت .گذارندمی ثیرأتي کمتر افراد

ارتباط  تر پایین در سطح مدیرکل چند یا دو با . وزیراست مراتب سلسله باالي در مقام وزارت

 .شوندمی متصل تر پایین ه مراتبب مدیر چند یا دو با نیز هامدیرکل این از یک هر و ، دارد

 عدم .کنندمی نظارت مسئول آموزشی در سطوح پایین چند یا دو بر نیز مدیران این از هریک

 .کندمی منتقل آن قاعده سمت به هرم سأر از را تمرکز، اختیار

 بزرگ مرکزي بدن یک اختاپوس است، که یک سازمان، تصویر نوع این از دیگري شکل

 به را او چرا کهاند؛ ضروري اختاپوس زندگی برايبازوها  این .دارد اییهشاخک یا بازوها و

 ي که توسطکار. دنسازمی قادر شکارچیان با مبارزه و خطر از جستن غذا، دوري آوريجمع

 مرکزي هستۀ این اما است، درس کالس در معلمانمانند کار  ،گیردمی انجامسیستم بازوها 

 .کندمیاتخاذ  را تصمیمات همه که است

ها استقالل دایره از یک هر مرز. کندمی را ارائه تمرکز عدم از یمتفاوت برداشت، 1شکل

 است ممکن دوایر این .است سهیم دیگر هايایرهدبا  کامل هویتدر  کند، امامی تعریف را آن

 متداخل صورته ب ) یالفشکالمتحدالمرکز( اسلوب یا سبک یک در است باشند، ممکن تودرتو

 موضوع درباره تفکر از تیومتفا هايروش ،تصاویر این .) بشکل باشند( شده سازماندهی

  دهند. ا ارائه میرعدم تمرکز  /تمرکز

 مستلزم تمرکز عدم .دارد وجود مشترك مونمضیک  استعاره هر در حال هر به

ط رواباي از مجموعه تضعیف شاید و دهندهتشکیل يهابخش بین فضا افزایش پراکندگی،

، خود درون در تمرکز عدم .دهندمی را تنوع و فردیت توسعهاجازه  فضا و پراکندگی .باشد

 یکنواخت کمتر ها،آن دهندهتشکیل اجزاي که هاییسیستم ؛کندمی ترناهمگن را هاسیستم



 

 .دهدمی افزایش را سازيیکپارچه و ارتباط مشکالت ،ناهمگنی این البته .اندشکلهم یا

  .دکنمی ارائه لئمسا این حل چگونگیپیشنهاداتی براي  کتاب، آخر بخش چهار

  

 دو شکل عدم تمرکز .1 شکل

  

 یا مرکز در اختیار چه میزان خصوص این نکته که در دولتی، و خصوصی هايسازمان

 ،بزرگ هايشرکت برخی هایی دارند.تفاوت، دگیر جاي مراتب سلسله در سطح باالترین در

 شعب مدیران به را اختیار این ،دیگر برخی  گیرند ومیي مرکز اداره در را تصمیمات همه

 اداره یک در که ختیاريا میزان در ايمالحظه قابل ه طورب کشورها همچنین .دهندمی

 و آموزش درمورد حیاتی تصمیمات کشورها، همه برخی در .متفاوتند هم شده، با متمرکز

 را تصمیمات اکثر نواحی و دیگر، ایاالت برخی شود؛ درمی اتخاذ ملی وزارت توسط پرورش

 کشورهایی مدارس به نسبت متمرکز کشورهاي کاغذ، مدارس روي حداقل .کنندمی اتخاذ

 .هستندمشابه  کنندمی تدریس آنچه است، در غیرمتمرکزتر یا ترپراکنده هاآن در اختیار که

کنند به سعی می که است اجتماعی االنفع مختلف هايگروه اقدامات نتیجه ،پیچیدگی این



 

 بین روابط ،تمرکز عدم را کنترل کنند. پرورش و آموزشمنظور تحقق اهداف خاص خود 

 تغییر را پرورش و آموزش تواندمی تمرکز عدم این ،واقع در ،هددمی تغییر را هاگروه این

   . دهد

 

 

 

 



 

  دوم فصل

  چرا باید عدم تمرکز صورت بگیرد؟

 حاصل از مزایاي یا مجدد نتایج توزیع یا تغییرسعی در  »تمرکز عدم«رسد بیشتر طرحهاي پیشنهادي به نظر می

ه ب »پرورش و آموزش«هستند.  متفاوت کامالًاز نظر ماهیت  وپیشنهادات از نظر تعداد زیاد  این دارند. را پرورش و آموزش

مدار و د اخالق، آموزش رفتار به عنوان افرانوشتن و خواندن آموزش از بیشتر اقداماتی آموزشی، سیستم معناي کارکرد

ترین عمده جوانان تحول، مسلما ً مردم اکثر نظر از .شودفعال در اقتصاد را شامل میآموزش مشارکت  و بخو شهروندان

 رسمی درسی برنامههستند.  دیگري نیز دارد که ارزشمند اثرات ،پرورش و آموزش سیستم اام ،هدف آموزش و پرورش است

، تأثیر کند صحبتباید  زبانی چه و بداند باید »دیدهآموزش« فرد آنچه یکاز  عمومی تعریف اي برآموزش مدرسه محتواي و

-تفاوت حفظ همچنین، به هستند و اجتماعی هايرتبه واگذاري در مهمی  هايشاخص گذارند. دستاوردهاي آموزشی ازمی

 است کشور یک در  »تصنع« بزرگترین معموالً آموزشی سیستم .کنندمی و بین جوامع کمک جامعه یک در فرهنگی هاي

ها ( براي مثال، هزینه و استخدامکند. مصرف می را دولت ساالنه جۀبود قابل مالحظه اي از بخش وشده  اشتغال باعث که

  زدوبندهاي سیاسی هستند. مهم منبع ،براي ساختن مدارس)

وجود  شپرور و آموزش در اهداف این د،وش شروع پرورش و آموزش تمرکز فرایند که مدت زمان مدیدي بیش از آن

 آن کیفیت بهبودو  بیشتر افراد به آموزش ارائه براي آگاهانه تالش یک ،پرورش و آموزش» زتمرک« موارد اکثر در . داشتند

 درك به ،پرورش و آموزش متمرکز کنترل از ترقدیمی هايسازوکارپیامدهاي مربوط به ی و منطقبررسی  یک بوده است .

 .کرد خواهد کمک باشد،می بینانه واقع اشتیاق این بخش اعظم چگونه اینکه و تمرکز عدم براي امروزي تمایل

  چرا آموزش و پرورش متمرکز بود؟

 فردي صورته ب معلمان توسطکردند و تبعیت می یعمل یادگیري یا کارآموزي مدل از ی،آموزش اشکال خدمات اولین

 را خودش اهداف جامعه هر ورا به دست گرفتند  پرورش و آموزشجوامع ، کنترلِ اداره  ،زمان طول در .ندشدمی کنترل

 یا اجتماعی هايسازمانبوسیله  ي که افراد توسط یا انمعلم طبقه اعضاي وسیلهه ب هادستورالعملا، ابتد در. کردمی دنبال

 آموزش معلمان ،افراد این شدند.، تعیین میشدند و عقاید خاص و سطوح تحصیالتشان انتخاب می باورهابه دلیل  مذهبی

عمل  ، موفقاولیه هايمهارت آموزش در هاسیستم این حال، این با. نبودند اي، به صورتی که امروزه شاهد آن هستیم،دیده

 سوي از بودند.باسواد  جمعیت از باالیی نسبتي امروزي ، ایتالیامربوط به    13شهري هايایالت در ،مثال ه عنوانب کردند.می

 آموزش موفق عمل می کردند . توسعه حقایق و هاارزش اي ازمجموعهدر تدریس  معلمان بندرت ،شهر ون یکدر یدیگر، حت

د که در پی دا رخقدرتمندي  هايدولت ایجاد با نهمزمانوزدهم و بیستم  هايقرن در ،جهانسراسر  در پرورش و

 در هایی از نظر سطوح اداره آموزش وجود داشت.البته که تفاوت ند.بود ايمدرسهآموزش  فرایند و محتوااستانداردسازي 

اداره آموزش دیگر،  کشورهاي درکردند. ها آموزش و پرورش را اداره میهاي کوچک یا شهرداريا انجمنکشوره ازمعدودي 

 ،کردنداداره می را مدارس که دبودن هادولت این ،کشورها بسیاري از واقع در در .بود یاستان یا یایالت ملی، سطح در و پرورش

شدند نظارت اداره می افراد یا دولتی غیر هايگروه توسط که مدارس بر هادولتکشورها،  از معدودي تعداد در در حالی که
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 از خارج مختلف هايگروه توسط قبالً که را پرورش و آموزش کنترل هاموارد، دولت این همه دربا این وجود،  کردند.می

 متمرکزتر از قبل گردید. آموزش کنترل دیگر، عبارته ب. ندداشت برعهده شدکنترل می دولت

 ثیر شهرنشینیأت

 بزرگی مدارس ساز و ساخت، شهرها رشد ارتباط بود. در شهرنشینی و جمعیت رشد با پرورش و آموزش اداره تمرکز

 ،چاپ هايفناوري پیشرفت و بزرگ بازارهاي .ساخت پذیرامکان ،دهند ارائه را هادوره از ايهگسترد طیف توانستندمی کهرا 

تولید  بخش در تکنولوژي هايپیشرفت .داد کنند، کاهش اجرا را مشترك درسی برنامه توانستندمی که را هاییکتاب هزینه

 هايفرصت خود نوبه به مسئله این که شتنددا ، نیازگردیدتدریس می مدارس در که هاییمهارت و دانش بهو دیگر بخش ها، 

را افزایش  ظیفه شناسو شهروندان تربیت اهمیت ها،لتدو میان اقتصادي رقابت و گراییملی .دادمی کاهش را جوانان اشتغال

 .بودند پرورش و آموزش کنترل تمرکز بر دلیلی ،التتحو این همه داد.

(ملی، ایالتی، محلی)، از هادولت، موارد رخیدر ب. بود هادولت برعهده ،پرورش و آموزش گسترش مالی بار این، بر عالوه

(و برخی اوقات در همان  دیگر موارد در کردند.شدند استفاده میتأمین بودجه مدارسی که توسط دولت اداره می براي مالیات

 کردند)دولت عمل می (که تحت نظارتخصوصی دهندگانارائه از آموزشی خدمات خرید مالیاتی براي درآمدهاي ازکشور)، 

 براي تقاضا با اقداماتی مانند داشتن دیپلم به عنوان شرط استخدام دولتی، هادولت کشورها، از تعدادي در .شدمی استفاده

 کشورهاییکردند. درو شهروندان بصورت داوطلبانه مدارس دولتی و غیردولتی را تأمین مالی  را افزایش داد پرورش و آموزش

  .اندمانده عقب آموزش و پرورش گسترش و بسط در ردند،کنمی زیاد هزینه پرورش و آموزش رايب هادولت که

به  کردن استاندارد، نتیجه مستقیم توانایی استانداردسازي محتوا و ارائۀ آموزش بود. پرورش و آموزشبهبود کیفیت 

 تواندمی چیزي چه گیرند، قرار نظر مد مدارس در اهدافی چهگرفت: باید واسطه تعیین این موارد توسط دولت صورت می

چگونه  و افتدمی اتفاق کجا آموزش بدهد، آموزش تواندمی کسی چهببیند،  آموزش چه کسی می تواند  ،ه شودداد آموزش

» ناظران« یا» نبازرسا«به واسطه مرکزي دولت  مقررات اجراي تضمین کشورها، بیشتر درد. شون مالی مینأت باید مدارس

 نام و کیفیت آموزشی پایینی نیز داشتند.نرخ ثبت یی که قادر نشدند نظارت اثربخشی اعمال کنند،کشورها .گرفتصورت می

 .دادمی کاهش لیحم سطح در را و عملکرد پایین فساد موارد قدرت، تمرکز

 کیفیتکه اغلب  خصوصی سساتؤم از کمی تعداد با» پولی«یا » دولتی« ،»عمومی« جدید مدارس موارد، برخی در

 درلی معقو کیفیت را با پرورش و آموزش دولت، مالی مینأت وهمگانی  ارائهند. با این وجود شد جایگزین نیز داشتند باالتري

 گذاريسرمایه همگانی پرورش و آموزش در هادولت که کشورهایی در قرار می داد. کودکان تعداد بیشتري از دسترس

 تنها دسترس در وگردید ارائه می خصوصی مؤسسات توسط قبالً که سطحی آن به و یافت بهبود کیفیت ،سنگینی کردند

 .شد نزدیک بود،اجتماع  از کوچکی بخش

 ثیر استدالل علمی  أت

 برخی درمی شدند.  توجیه علم با عنوان موارد اغلب در کردند ایجاد را پرورش آموزش و همگانی هاينظام که راتیمقرّ

مؤاخذ  و منبع  »یعلم استدالل«دیگر  موارد در می کردند؛ شناسایی را تجارب و محتوا بهترین ،تجربی اتتحقیق موارد،

 که به شمولی بودجهان قوانین و دانش قطعی در پی یافتن، ملی آموزشی هاينظامعلم غالب در تأسیس  .بود قوانین وضع



 

 را مثبتی عملکردهاي و نتایج ،می شدند برده بکار بطور صحیح این اصول  وقتی متعهد شده بود . که مشترکی اصول کشف

  به دنبال داشتند.   شرایط همه در

دانش  چگونگی یادگیري و سازماندهی  بلکهگسترش داده بود ؛   ،شود آموخته باید که را یدانشساختارِ   تنها نه علم

بخش ثرا به دستیابی مدارس به منظور ارتقاء سطح آموزش را  نیز توسعه داد . محققان، تحقیقات بین کشوري را به منظور

و  انجام گرفته  وسیع مقیاس در ات،تحقیق این در شده گرفته بکار هايروش . انجام قرار دادند مورد پرورش و آموزش ینتر

 در که »علمی مدیریت«اصول  همان از پرورش و آموزش بیستم، قرن . تا دهه دومبود شده ا مشتقهسازمان دیگر انواع از

موفقیتهاي انقالب صنعتی را ممکن  که سازياستاندارد اصولکرد. تبعیت می بود، استفاده مورد بزرگ هايشرکت در زمان آن

 کنند تبعیت آن از باید مدارس همه کهرا » هاشیوه بهترین« علم، .شدمی برده بکار نیز پرورش و آموزش در ،ساخته بود

 . کردتوجیه می

 . کردند فراهم را آموزشی هايسازمان مدیریتی ساختاربوروکراسی  ،  و کردن استاندارد

وجود دارد، یعنی  گیريتصمیم فقط یک نهاد آن در که سیستمی سازي دراستاندارد به دستیابیشد که تصور می

 کیفیت به دستیابی به منظور آموزشی هايسیستم اغلبسیستمی که بصورت متمرکز اداره می شود ،  امکان پذیرتر است. 

 و آموزش هايزمینه اغلب در تصمیمات بیشتر .دند ش متمرکز بیشتر از پیش ،سازياستاندارد طریق از تر اثربخش و بهتر

ند. به عنوان مثال تعداد نواحی آموزشی مستقل در ایالت متحده شدمی اتخاذ کمتري يگیر تصمیم نهادهاي توسط ،پرورش

هاي کاهش یافتند. در امریکاي التین دولت 1930تا سال  30000به حدود 1850قبل از سال ناحیه در  200000امریکا از 

  ا پس گرفتند. ملی که تمایل به گسترش آموزش و پرورش داشتند این مسئولیت را از شهرداري ه

 و آموزش وزارت به اغلب و  دولتی ساختار یک به کشورها از بسیاري در پرورش و آموزش عملکرد و سازماندهی

» سیبوروکرا« ه صورتب مؤ سسه ها،  ترین مدرن مانند و دولتی هايسازمان دیگر همانند ،وزارت این .شد سپرده پرورش

در  رود، اماسازمان هاي دولتی به کار می اشتباهات همه به اشاره برايا مفهوم منفی ب واژه امروزه این. دشمی سازماندهی

نسبت داده   زیر عناصر به دستاوردها این ایجاد شده بود. مدرن صنعتی هايشرکت چشمگیر دستاوردهاي تشریح اصل براي

  شده بودند: 

 ؛هماهنگیو  کنترلتسهیل  منظوره ب مکان، یک در کارگران و موادتجمیع  •

 اینه ک بود هافعالیت یا وظایف از محدودي نسبتاً تعداد شامل کدام هر که، »مشاغل «به سازمان در کار تقسیم •

 داد؛می کاهش را ماهر بسیار صنعتگرانبه  وابستگی امر،

هایی توصیف پست سازمانی با واژه هر . شدمی انجام مشاغل شرح مکتوب وظایفی که باید توسط متصدیان  •

 کرد؛می  تسهیل مورد نیاز را  هاي توانایی با افراد استخدامگردید که می

 وظایف تعیین توسط آموزش .یفوظا اجراي در مهارتها از باالیی نسبتاً سطح یک براي جدید کارکنان آموزش •

 گردید؛می تسهیل محوله 

 نظارت ظیفهها، واستاندارد تعیین .عملکرد از باالیی نسبتاً سطح حفظ تضمینبه منظور  کارکنان بازآموزي و نظارت •

 ؛کردمی تسهیل را



 

ضروري  کیفیتاز  باالیی سطح حفظ ها برايشغل وظایف و کار تقسیم اصالح ،تمحصوال نهایی کیفیت بر نظارت  •

 باشند. می
 


