
و توسعه پایدار فصلنامه علمی آموزش محیط زیست

 (161-174) 1400 پاییز، اولهم، شماره دسال 
 نوع مقاله: پژوهشی

Quarterly Journal of Environmental Education and 

Sustainable Development  

Vol. 10, No.1, Autumn 2021 (161-174) 

بهنام طالبی نویسنده مسئول: *
*Corresponding Author: Behnam Talebi E-mail: btalebi@iaut.ac.ir

 ده:یچك
تدوین برنامه درسی های زیرساختهدف این پژوهش، اعتبار سنجی 
در دوره ابتدایی بود. مطالهه حاضر از  غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین

ها، توصیفی از نوع آوری دادهنظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع
پیمایشی است. جامهه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و مهلمان دوره 

گیری نفر به شیوه نمونه 384که تهداد  باشندیابتدایی شهر کرمانشاه م
ابزار عنوان نمونه انتخاب شدند. به جامهه ای متناسب با حجمتصادفی طبقه

بود و  گویه 46هشت متغیر و پرسشنامه بود که دارای  ی پژوهشریگاندازه
از تحلیل  یریگها با بهرهاستخراج شده بود تحلیل داده از مبانی نظری

ها نشان داد که یافتهافزار لیزرل انجام گرفت. نرم عاملی تأییدی و تحت
ن تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمیهای زیرساخت

های انسانی زیرساخت، تفویض اختیار، های محیط کالنسیاستاند از عبارت
های زیرساخت، اینظام مدیریت منطقه، های فرهنگیزیرساخت، و اجتماعی

انطباق برنامه درسی با آمایش و  های قانونی و حقوقیتزیرساخ، مالی
جهت اعتبارسنجی  تأییدی. همچنین نتایج تحلیل عاملی سرزمین

تدوین برنامه درسی  هایزیرساخت قبولقابلنشان از اعتبار  هارساختیز
 .باشدیم غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین

برنامه درسی،  آمایش سرزمین، اعتبار سنجی، :يلیدیهای واژه
.، دوره ابتداییییتمرکززدا

Abstract: 
The purpose of this study was to evaluate the compiling 
a decentralized curriculum based on spatial planning in 
the primary school. The study is a descriptive survey in 
terms of purpose, and applied research in terms of data 
collection. The statistical population of this study is all 
elementary school teachers and teachers in Kermanshah 
city. The research tool was a questionnaire with eight 
variables and 46 items and extracted from theoretical 
bases. Data analysis was performed using confirmatory 
factor analysis and using LISREL software. The findings 
showed that decentralized curriculum development 
infrastructures include macro environment policies, 
empowerment, human and social infrastructure, cultural 
infrastructure, regional management system, financial 
infrastructure, legal and legal infrastructures, and 
adaptation of curriculum to spatial planning. Also, the 
results of confirmatory factor analysis for infrastructure 
validation indicated acceptable reliability of 
decentralized land-based curriculum development 
infrastructure. 
Keywords: Spatial Planning, Validating, Curriculum, 
decentralization, Primary School. 
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 مقدمه

ابزاری مهم در رشد و توسهه  عنوانبهامروزه نظام آموزشی 
 دورهترین هدف در . مهمشودیمکشور شناخته  جانبههمه

 باشد. در دورهابتدایی، پرورش استهدادهای دانش آموزان می
ریزی فضایی و جغرافیایی که ابتدایی توجه به برنامه

ای برای ها، نیازهای منطقهها، تواناییی قابلیتکنندهتبیین
زیست است، بسیار حائز عادالنه با حفظ منابع و محیط توسهه

(. از طرفی Mehr Mohammadi, 2008اهمیت است )
آموزش است  هایرسالتابزار تحقق  ترینمهمبرنامه درسی 

 3تارپود، کالین 2، هملتنهیماجان، آن را 1دونالدمک کهیطوربه
بنابراین اندب دانستهقلب آموزش  4جوهر و لوننبرگ و اورنشتاین

یک طرح و نقشه برای عمل، یا یک سند  منزلهبهبرنامه درسی 
و  هاغایتمکتوب است که راهبردهای دست یافتن به 

 عنوانبهمطلوب را در بردارد و جان دیویی آن را  هایهدف
 ,Bahraini Brojeni) کندمییادگیرنده تهریف  هایتجربه

 هاینظامدرسی در  هایبرنامه(. به دلیل اهمیت 2015
در  اخیراًحکمرانی در حوزه برنامه درسی آموزشی، توجه به نوع 

 Wangکشورهای پیشرفته از اهمیت فراوانی برخوردار است )
2018et al., ) برنامه درسی عبارت است از نمایش منظم و با .
مربوط به یک رشته تصمیمات  هایفهالیت مراتبسلسلهرعایت 

و تاریخ  زمانی مختلف یهادوره برحسبمنظم و مرتبط 
بر  بیشتردر گذشته  تأکیدکه این  دهدیمیزی نشان ربرنامه

بر روی  جیتدربهروی یک محدوده جغرافیایی بوده است ولی 
، متمرکز شده شوندمی متأثرمردم و جوامهی که از یک برنامه 

 (. ,.2017Norlund et alاست )
تمرکززدایی به مهنای انتقال قدرت از یک سطح نظارتی 

)مانند  ترپایین( به یک سطح سازمانی باالتر )مانند وزارتخانه
 & Chenاسـتان، منطقه، مدرسه یا کالس درس( است )

2017Laksana, ) برنامه درسی غیرمتمرکز عبارت از .
، به جوامـع و مـدارس هادولت گیریتصمیمواگذاری قدرت 

درسی  هایکتاباز تهیه  تواندمیمحلـی است و ایـن واگذاری 
 Khandaghiکلی امتداد پیـدا کنـد ) هایسیاستتا تدوین 

& Goodarzi, 2015 در فرایند تمرکززدایی، میزان .)
درسی در زمان عملی شدن و  هایبرنامه لیوتهدجرحچگونگی 

. برنامه کنندمیمشخص  اندرکاراندستاجرا را مسئوالن و 
                                                      
1. McDonald 
2. Hamilton 
3. Clyne 
4. Lonenbarg & Ornstein 

درسی غیرمتمرکز در اجرا نسبت به برنامه درسی متمرکز از 
در آن  تریفهالخوردار است و مهلم نقش انهطاف بیشتری بر

درسی در این رویکرد، بر ایـن  هایبرنامه. تدوین کندمیایفا 
و  گیریتصمیمفـرض اسـتوار اسـت کـه افزایش قدرت 

مسؤولیت پذیری مهلّمان، خالقیت را در سطح مدارس افزایش 
و موجبات اسـتفاده بهتـر از منابع محلی را فراهم  دهدمی
. مطالهات نشان داده است، (Huber et al., 2017) کندمی

زمانی که مهلمان فرصت الزم را برای مـشارکت در 
، به نقش خود در دستیابی به آورندمیبه دست  هاگیریتصمیم

و تالش خود را برای تحقّق نتایج افزایش  برندمیاهداف پی 
 .دهندمی

ه قرار گرفت موردتوجههای اخیر مدرسه محوری در سال
است و در اسناد باالدستی سهی شده است با بها دادن به 
مدرسه و برجسته کردن آن اصالحات متهددی در نظام آموزشی 
انجام دهند. از اصالحات مهمی که در عصر حاضر توجه 

و در نظر گرفتن  هافرهنگخردهتوجه به  شودمیفراوانی به آن 
 (.Channa & Faguet, 2016شرایط فرهنگی است )

رسمی،  طوربهاولین دوره آموزش و تربیت برای هر انسانی 
هایی که فرد در محیط آموزش ابتدایی است. بهد از آموزش

 آموزش دوره عنوانبههای رسمی ، آموزشردیگیفرامخانواده 
و  ترینمهمدوره ابتدایی، از . شودعمومی شروع می

جه به و با تو رودیممقاطع تحصیلی به شمار  نیترتیپرجمه
اهمیت اصالح و بهبود مستمر وضع تحصیلی مدارس در این 

ی در آموزش بهره گرفته شود که هاینظاممقطع باید از 
بسترهای الزم را جهت اجرای آن فراهم آورد. تحقیقات نشان 

کشور ما،  وپرورشآموزشدهد که برنامه درسی حاکم بر می
یکردی نظامی متمرکز است. گرایش به سمت عدم تمرکز، رو

متمرکز و  هایبرنامهاست اصالحی در جهت رفع نواقص 
نزدیک کردن برنامه درسی این دوره به زندگی واقهی 

 (. در دورهMehr Mohammadi, 2008آموزان )دانش
ریزی فضایی و جغرافیایی که ابتدایی توجه به برنامه

ای برای ها، نیازهای منطقهها، تواناییی قابلیتکنندهتبیین
زیست در تحقق توسهه عادالنه با حفظ منابع و محیط سههتو

در این راستا توجه به  پایدار است، بسیار حائز اهمیت است.
آموزشی دوره ابتدایی حائز  هایبرنامهآمایش سرزمین در 

های آموزشی اهمیت است. توجه به آمایش سرزمین در برنامه
مکانات در راستای برداری بهینه از ادوره ابتدایی به مهنای بهره

بهبود وضهیت مادی و مهنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص 
(. در این طرح Masoumi Eshkouri, 2012است )
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فضای طبیهی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و  هایمزیت
شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین نظام بخشی می

ین با توجه به در پهنه سرزم هافهالیتتوزیع جمهیت و انجام 
های فضایی مناطق است. سیمای آمایش سرزمین در ویژگی

ارتباط با انسان در فضایی زیستی در ابهاد زیربنایی، تولیدی و 
 Jamshidiشود )امور فرهنگی و اجتماعی ترسیم می

Evanki, M & Ghourchian, 2007). برنامه  فقدان
روز  هایچالشدرسی بر اساس آمایش سرزمین به یکی از 

 Sadeghzadehاست )تهلیم و تربیت کشور مبدل شده 
Ghamsari, 2011). 

ریزی درسی برنامه یسنجامکاناسماعیلی در پژوهشی به 
 یسنجامکانگانه ملی غیرمتمرکز پرداخت. مطالهه ابهاد سه

ریزی درسی غیرمتمرکز امکان تمرکززدایی از برنامه
بخشی آموزشی و استفاده از های آموزشی، کیفیتگیریتصمیم

ریزی درسی های مدارس در اجرای برنامهتوانمندی یا ظرفیت
باشد. غیرمتمرکز از نگاه مدیران و دبیران از اهداف تحقیق می

دبیران مقطع نفر از مدیران و  260در این پژوهش پیمایشی، 
شده متوسطه شهرستان تایباد که به شیوه تصادفی ساده انتخاب

قرار گرفتند. پایای و روایی پژوهش در حد  موردسنجشبودند 
ها از پرسشنامه استاندارد و مطلوب بوده و برای گردآوری داده

افزار آماری استفاده شد. نتایج ها از نرموتحلیل دادهبرای تجزیه
ریزی درسی ملی غیرمتمرکز مبتنی مکان برنامهنشان داد که ا

باشد. در اجرا میبر آمایش سرزمین با درصد فراوانی باال قابل
های پژوهش، مشخص شد که بین امکان آزمون فرضیه

های آموزشی با امکان گیریتمرکززدایی از تصمیم
ریزی درسی غیرمتمرکز بخشی آموزشی مبتنی بر برنامهکیفیت

همبستگی مثبت و بین امکان تمرکززدایی از  34/0به میزان 
های آموزشی با استفاده از توانمندی و ظرفیت گیریتصمیم

 -22/0مدارس در اجرای برنامه درسی غیرمتمرکز به میزان 
همبستگی منفی وجود داردب همچنین بین مؤلفه امکان 

بخشی آموزشی با امکان استفاده از توانمندی و ظرفیت کیفیت
همبستگی  13/0اجرای برنامه درسی به میزان  مدارس در

. (Mohammad Esmaili, 2018مثبت را نشان داده است )
 ریزیبرنامهطراحی نظام »در پژوهشی به  خندقی و گودرزی

جمهوری اسالمی  وپرورشآموزشبرای  ایمنطقهدرسی 
 گیریتصمیمپرداختند. هدف اصـلی ایـن پـژوهش « ایران

و گسترش تمرکززدایی در نظـام  دربـاره امکان ایجاد
درسی کشور و در نهایـت طراحـی الگـوی مناسـب  ریزیبرنامه

 است. در این پژوهش، ایمنطقهدرسی  ریزیبرنامهبـرای 

مرحله طراحـی  16در قالب  ایمنطقهنظام برنامه درسی  الگوی
و مهرفـی گردیـده است. بحـث بهدی، اعتباربخشی الگوی 

دانشگاهی و کارشناسان  نظرانصاحبظـر از من شدهیطراح
 اتفاقبهکه اکثریت قریب  باشدیم وپرورشآموزشوزارت 

 شدهیطراحمختلف الگوی  هایمؤلفهنمونه اجـزا و  یهاگروه
و تصدیق قرار داده و آن را مطلوب ارزیابی  تأییدرا مـورد 

 1(. بروسیوKhandaghi & Goodarzi ,2015) اندکرده
 وپرورشآموزش هایزیرساخت( در پژوهشی به 2019)

غیرمتمرکز و پیشنهاد روشی برای تحلیل آن پرداخت. این 
پژوهش در کشور مکزیک انجام شد. حمایت عمومی از آموزش 

شخصی و سرزمین بسیار مهم است  هاینابرابریبرای کاهش 
یا محل سکونت  زیرا استهداد با وضهیت اجتماعی و اقتصادی و

ارتباطی ندارد و دسترسی به آموزش نیز همین است.  هانوادهخا
یکی از اجزای مهم بهبود استراتژی ملی  عنوانبه تمرکززدایی

، عدم تمرکز حالنیدرعشناخته شده است.  وپرورشآموزش
ساختار نداشته باشد،  یدرستبه، زمانی که وپرورشآموزش

 هایافتهجود آورد. مسائل مشابه قدیمی را به و یسادگبه تواندیم
یک  وپرورشآموزشنشان داد که برای استقرار عدم تمرکز در 

پایگاه اطالعات ارزشمند و گسترده برای ارزیابی وضهیت بخش 
جایگزین  هایسیاست تأثیرآموزش و همچنین برای ارزیابی 

(، در 2016. رامیسوزوکی )( ,2019Brosioالزم است )
رنامه درسی را در بستر ب هایچالشپژوهش خود مشکالت و 

و  هافهالیتبررسی کرده است. این پژوهش  تمرکززدایی
اقدامات کشور اندونزی را در زمینه نحوه طراحی برنامه درسی 
مورد کنکاش قرار داده است. نتایج نشـان داد کـه مهلمـان با 
برنامه درسی غیرمتمرکز آشنا هستند ولی از دیدگاه آنها عملی 

های درسی پیشین تمایل دارند تـا به برنامه ،رونیازاب ستین
برگردندب زیرا در این صـورت تـدریس راحـت اسـت 

(Romiszowski, 2016). 
اتخاذ و اجرای نظام برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر 
ب آمایش سرزمین در دوره ابتدایی منوط به الزامات خاصی است

باحث شناسایی این الزامات، کانون و محور اساسی م و
پژوهش  بنابراین در .درسی است ریزیبرنامهتمرکززدایی در 

 وپرورشآموزشآیا در نهاد  کهمطرح است  سؤالحاضر، این 
برای ارتقاء علمی  مشخصیگونه که اهداف آموزشی همان

تهریف شده است، برای توجه به آمایش سرزمین نیز 

                                                      
1. Brosio 
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وجود دارد که دانش آموزان به  مشخصی هایسیاست
خویش آگاه گشته و بتوانند در آینده در  منطقه هاییتوانمند

زندگی خود و در جهت حفظ  جهت شکوفایی منطقه
و توسهه پایدار در منطقه خویش مؤثر واقع شوند؟  زیستمحیط

برای تدوین برنامه درسی  شدهنیتدو هایزیرساختو 
غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی از اعتبار 

 و قابلیت تهمیم و انتقال برخوردار است؟ کافی
 

 روش پژوهش
هدف پژوهش حاضر، اعتبار سنجی تدوین برنامه  ازآنجاکه

درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی 
آوری هدف کاربردی است و به لحاظ شیوه جمع ازنظرباشد. می
در این ، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامهه آماری هاداده

پژوهش کلیه مهلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه به تهداد 
 384باشند که با استفاده از فرمول کوکران تهداد می نفر 5691

متناسب با حجم  ایطبقهتصادفی  گیرینمونهنفر به شیوه 
 نمونه انتخاب شدند. عنوانبه

 طوربهابتدا لیست تمام مدارس تهیه گردید. چند مدرسه 
تصادفی انتخاب و سپس به نسبت مهلمان از هر مدرسه انتخاب 

پرسشنامه  384بین آنها توزیع گردید و تهداد  هاپرسشنامهو 
 عودت شد.

تکنیکی که محقق در پژوهش حاضر برای گردآوری 
با اطالعات از آن بهره برد، تکنیک پرسشنامه با سؤاالت بسته 

ف شامل خیلی کم این طی باشد.میلیکرت  یادرجه 7مقیاس 
(، 5(، متوسط تا زیاد )4(، متوسط )3(، کم تا متوسط )2(، کم )1)

متغیر و  8پرسشنامه شامل  .باشدیم( 7( و خیلی زیاد )6زیاد )
گویه(،  7محیط کالن دارای ) هایسیاستگویه بود که  46

 11انسانی و اجتماعی ) هایزیرساختگویه(،  8تفویض اختیار )
گویه(، نظام مدیریت  5) فرهنگی ایهزیرساختگویه(، 

 هایزیرساختگویه(،  3مالی ) رساختیز گویه(، 6ای )منطقه
گویه( و انطباق برنامه درسی با آمایش  3) قانونی و حقوقی

  گویه( بودند. 3سرزمین )
مبانی نظری و مصاحبه  بر اساسپرسشنامه پژوهش حاضر 

با اجرای آن بر برای تهیین پایایی آزمون با خبرگان طراحی شد. 
از روش آلفای کرونباخ استفاده نفر از جامهه آماری  30روی 
 (1جدول . )دست آمده استبه 88/0و ضریب پایایی  گردید
 

 پژوهش یریگپایایی ابزار اندازه .1جدول 
Table1. Reliability of research measurement 

Instrument 

 متغیرها
Variables 

 تهداد نمونه
Number of 

samples 

 آلفا
alpha 

 های محیط کالنسیاست
Macro-environmental 

policies 
30 0.89 

 تفویض اختیار
Delegation of authority 

30 0.90 

 های انسانی و اجتماعیزیرساخت
Human and social 

infrastructure 
30 0.92 

 های فرهنگیزیرساخت
Cultural infrastructure 

30 0.84 

 ایمدیریت منطقهنظام 
Regional Management 

System 
30 0.90 

 های مالیزیرساخت
Financial infrastructure 

30 0.85 

 های قانونی و حقوقیزیرساخت
Legal infrastructure 

30 0.93 

انطباق برنامه درسی با آمایش 
 سرزمین

Adaptation of curriculum 
to spatial planning 

30 0.87 

 88.75% 30 کل

 
 %75/88کل  یمقدار آلفا 1با توجه به جدول شماره 

باشد. برای محاسبه شد که میزان مناسبی برای اعتبار مدل می
عالوه بر روایی صوری و  یریگاندازهبررسی روایی ابزار 

 تأییدیمحتوایی از نظر متخصصان فن از آزمون تحلیل عاملی 
از آزمون تحلیل  هاداده لیوتحلهیتجزشد. برای هم استفاده 

 لیزرل استفاده شد. افزارنرم یریکارگبهبا  تأییدیعاملی 
 

 های پژوهشیافته
تدوین برنامه درسی  هایزیرساختمرور مبانی نظری  بر اساس

غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین شناسایی شدند. در جدول 
آن گزارش گردیده  دهندهلیتشک یهاشاخصو  هارساختیز 2

 است.
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 مبتنی بر آمایش سرزمین رمتمرکزیغهای تدوین برنامه درسی زیرساخت .2جدول 
Table2. Decentralized curriculum development infrastructure based on spatial planning 

 ردیف
Row 

 هارساختیز
Infrastructure 

 نتایج
Results 

1 
 های محیط کالنسیاست

Macro-environmental policies 

 ی درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایشهای نظام آموزشی با برنامهانطباق سیاست
Adaptation of educational system policies to a decentralized 
curriculum 

 یگذاراستیسجلب اعتماد مدیریت مدارس به نهادهای 
Gaining school management confidence in policymaking 

 رمتمرکزیغریزی درسی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برنامه
Human resource management based on decentralized 
curriculum 

 مادی و مهنوی یا تشویق پژوهشی() یقیتشوی سازوکارهاوجود 
Existence of incentive mechanisms (material or spiritual or 
research encouragement) 

 وجود فضای اعتماد و اطمینان به اعضا در خصوص آزادی عمل آنان
Existence of trust and confidence in members regarding their 
freedom of action 

 رمتمرکزیغرویکرد  بر اساستنظیم ساختار سازمانی 
Adjust organizational structure based on decentralized 
approach 

 درسی غیرمتمرکز از برنامهسیاسی  یهاتیحما

Political support for decentralized curriculum 

2 
 های انسانی و اجتماعیزیرساخت

Human and social infrastructure 

 مختلف جامهه یهامشارکت بخش
Involvement of different sections of society 

 یررسمیغهای حمایت و همکاری سازمان
Support and cooperation of informal organizations 

 رمتمرکزیغمنابع انسانی متخصص در زمینه برنامه درسی  نیتأم
Providing specialist human resources in decentralized 
curriculum 

 ی مختلف جامهههابخشمنابع اطالعاتی و ارتباطی مدارس با 
School information and communication resources with 
different sections of society 

 ریزیو طرق تسهیل برنامه هاراهپیگیری و شناسایی 
Track and identify ways and ways of facilitating planning 

 در زمینه برنامه درسی مهلمانتوانمندی و شایستگی 
Teacher competence and competence in the field of curriculum 

 غیرمتمرکز های درسی و آموزشیبرنامه تدوین یهانهیمتخصصین در زموجود 
There are experts in the field of decentralized curriculum 
development 

 های درسی و آموزشی توسط خود مدارساعتماد به روند طراحی برنامه
Trust in the process of curriculum design by the schools 
themselves 

 ریزی درسی یادگیرنده محورپای بندی مدیران و مهلمان به رعایت اصول برنامه
Commitment of principals and teachers to the principles of 
learner-centered curriculum planning 

 های غیرمتمرکزاستای طراحی و اجرای برنامهانگیزش کار و فهالیت در ر
Work motivation to design and execute decentralized programs 

 ی تخصصی افراد در راستای اقدام فردیهایتوانمند

Specialized abilities of individuals for personal action 
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3 
 های فرهنگیزیرساخت

Cultural infrastructure 

 کنندهقوی و ترغیب یسازمانفرهنگ
A strong and encouraging corporate culture 

 نهادینه کردن فرهنگ حمایت
Institutionalize a culture of support 

 فرهنگ مشارکت و همیاری علمی و آموزشی
A culture of scientific and educational partnership and 
cooperation 

 پژوهش و تحقیق در بین مهلمانترویج فرهنگ 
Promote a culture of research and research among teachers 

 آموزشی یهادوره و هاکارگاه برگزاری
Holding workshops and courses 

4 
 های مالیزیرساخت

Financial infrastructure 

 مالی و اعتباری یهایبانیپشت
Credit and financial support 

 هاتخصیص بودجه به استان
Allocation of funds to provinces 

 افزایش سرانه آموزشی برای یادگیرندگان
Increase per capita learning for learners 

5 
 های قانونی و حقوقیزیرساخت

Legal infrastructure 

 کنندههای قانونی تسهیلحمایت
Legal Support Facilitators 

 و مقررات ویـژه بـرای تمرکززدایـیتدوین قوانین 
Develop special rules and regulations for decentralization 

 دولتمردانحمایت و  های حکمرانی خوبکارگیری مؤلفهبه
Applying the components of good governance and government 
support 

6 
 تفویض اختیار

Delegation of authority 

 جامهه هایجهت تناسب آن با نیازها درسی برای هرکدام از استان رئوس برنامهتدوین 
Develop a curriculum outline for each province to fit the needs 
of the community 

 های فرهنگیبر طبق ویژگی درسی برنامه مشارکت مدارس در تدوین رئوس
School participation in formulating curriculum outlines 
according to cultural characteristics 

 درسی افزایش سهم مشارکت مهلمان در تدوین برنامه
Increasing the participation of teachers in curriculum 
development 

 وپرورشهای آموزشحکمرانی زیر بخش گزینی در حوزهاختیار هدف
Targeting authority in the area of education under the 
departments of education 

 وپرورش محلیدرسی توسط سازمان آموزش ظارت و ارزیابی بر تدوین برنامهن
Supervision and evaluation of curriculum development by the 
local education agency 

 گیری برنامه درسی در سطوح مختلف آموزشیتصمیمامکان 
Possibility to decide curriculum at different educational levels 

 های درسی توسطاز طراحی تا اجرای برنامهی قانونی در مدارس جهت حمایت سازوکارها
 مهلمان

Legal mechanisms in schools to support design until teachers 
implement curricula 

نظارت و ارزیابی  اجرا، طراحی، مراکز آموزشی جهتدر  اداریساختارهای تشکیالتی مناسب 
 ریزی درسی و آموزشیبرنامه

Appropriate administrative structures in educational centers for 
designing, implementing, supervising and evaluating 
curriculum and educational planning 
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7 
 یامنطقهنظام مدیریت 

Regional Management System 

فضایی و  یهای اجرایی مشخص برای نظارت و کنترل بر توسههتهریف نهادها و سازمان
 ایکالبدی منطقه

Definition of Specific Implementing Institutions and 
Organizations for Supervision and Control of Spatial and 
Physical Regional Development 

 گیریو دادن اختیارات تصمیم ایمنطقه آموزشی و درسیریزی برنامه
Regional educational and curriculum planning and decision-
making powers 

 ایریزی منطقهنهادهای آموزش و پژوهش در برنامهتأسیس 
Establishing educational and research institutions in regional 
planning 

 های خاص در هر منطقهسازی شرایط و ظرفیتفراهم
Providing specific conditions and capacities in each region 

 برنامه درسی غیرمتمرکز ای و محلی بـرای اسـتقرار نظـامنیازسنجی آموزشی در سطح منطقه
Educational needs assessment at regional and local level for 
establishing decentralized curriculum 

امکانات استقرار برنامه درسی  تدوین قوانین و دستورالهمل دقیق سازمانی و اختصاص
 غیرمتمرکز

Developing detailed organizational rules and guidelines and 
devolving decentralized curriculum facilities 

8 
 با آمایش سرزمینی درسی انطباق برنامه

Adaptation of curriculum to 
spatial planning 

دهی محتوا، تجارب های اهداف، گزینش محتوا، سازمانسازگاری برنامه درسی در جنبه
 های محیطییادگیری و مواد آموزشی با ویژگی

Curriculum Compatibility in Objectives, Content Selection, 
Content Organizing, Learning Experiences and Learning 
Materials with Environmental Characteristics 

 یکپارچگی در تجربیات یادگیری دانش آموزان تاًینهاایجاد ارتباط، اتصال و 
Creating communication, connectivity and ultimately 
integration in student learning experiences 

 دهی تلفیقی برنامه درسی با توجه به محیط طبیهیگی و سازماندر هم تنید
Intertwined and integrated organization of curriculum 
according to the natural environment 

 
شده، بررسی روایی محتوایی عناصر شناسایی منظوربه

تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش  هایزیرساخت
 یهانمونه، این عناصر در اختیار ابتدایی یسرزمین در دوره

نفر از مدیران و مهلمان دوره ابتدایی شهر  384آماری که 
ی ابزار کرمانشاه بودند قرار گرفت. جهت بررسی روایی سازه

استفاده شد. نتایج تحلیل  تأییدیپژوهش از تحلیل عاملی 

( سؤاالتهای )های عاملی نشانگرعاملی مناسب بودن بار
 مربوط به هر مؤلفه را نشان داد.

مرتبه دوم الگوی  تأییدیدر ادامه، نتایج تحلیل عاملی 
تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش  هایزیرساخت

 سرزمین در دوره ابتدایی ارائه شده است.
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های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در حالت ضرایب مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم الگوی زیرساخت .1شکل 

 استاندارد
Figure 2. Confirmatory Factor Analysis Model of the Second Order Model of Decentralized curriculum 

development infrastructure based on spatial planning based on Standard Coefficients 
 

را  رمتمرکزیغراهنمای شکل: دایره سبز متغیر برنامه درسی 
که از  باشندیم هامؤلفهآبی شامل  یهارهیداو  دهدیمنشان 

محیط کالن، تفویض اختیار،  هایسیاستباال به پایین شامل 
فرهنگی،  هایزیرساختانسانی و اجتماعی،  هایزیرساخت

 هایزیرساختمالی،  هایزیرساخت، یامنطقهنظام مدیریت 
درسی با آمایش سرزمین  یقانونی و حقوقی و انطباق برنامه

 .شودمی
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های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در حالت اعداد دوم الگوی زیرساخت مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه .2شکل 

 tمهناداری 
Figure 1  . Confirmatory second-order factor analysis model of Decentralized curriculum development 

infrastructure based on spatial planning significant numbers t 
 

که از باال به پایین شامل  باشندیم هامؤلفهی آبی شامل هارهیداو  دهدیمرا نشان  رمتمرکزیغراهنمای شکل: دایره سبز متغیر برنامه درسی 
های مالی، ی، زیرساختامنطقههای فرهنگی، نظام مدیریت های انسانی و اجتماعی، زیرساختهای محیط کالن، تفویض اختیار، زیرساختسیاست

 شود.ی درسی با آمایش سرزمین میهای قانونی و حقوقی و انطباق برنامهزیرساخت
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در بین  1در شکل  تأییدینتایج تحلیل عاملی  بر اساس
تدوین برنامه  هایزیرساخت کنندهتبیینهای( متغیرهای )گویه

دارای ها گویههمه  درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین،
ا نیز همبستگی باالیی ب هامؤلفه، باشندمیبار عاملی قابل قبولی 

تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر  هایزیرساختسازه 

همه ضرایب تی ، 2آمایش سرزمین دارند. با توجه به شکل 
ها از آن یمهنادارزیرا عدد شده است  داریمهنهای پژوهش گویه

برازش مدل  هایشاخص 3بزرگتر است. در جدول  96/1
تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی  هایزیرساختساختاری 

 .بر آمایش سرزمین گزارش شده است
 

 های برازش کلی الگوشاخص .3جدول 
Table 3. Overall Fit Indicators of the Model 

 مشخصه
Characteristic 

 برآورد
Estimate 

 (2/df) ینسبت مجذور خی به درجه آزاد
Chi-square ratio to degree of freedom 

2.36 

 (RMSEA) بیجذر برآورد واریانس خطای تقر
Root Mean Square Error of Approximation 

0.063 

 (GFIشاخص نکویی برازش )
Goodness of Fit Index 

0.93 

 (AGFIنکویی برازش ) شدهلیشاخص تهد
Adjusted Goodness of Fit Index 

0.91 

 (CFI) یقیبرازندگی تطبشاخص 
Comparative Fit Index 

0.93 

 (NFI) یشاخص نرم شده برازندگ
Normed Fit Index 

0.92 

 
برازش مدل  هایشاخص 3با توجه به نتایج جدول 

خوبی  نسبتاًدهند که مدل دارای برازش ساختاری نشان می
باشدب اگرچه شاخص مجذور کا بر درجه آزادی کمی می

واریانس خطای تقریب کمتر  برآوردشده، اما جذر  3کوچکتر از 
به دست آمده  90/0نیز باالتر از  هاشاخصو سایر  08/0از 

 است.
 هایشاخصمربوط به  شدهارائهبا توجه به توضیحات 

 هایهمقول تأییدیحاصل از تحلیل عاملی  برازش نتایج اولیه
 ارائه شده است. 3پژوهش در جدول 

 های برازش مدل نهاییشاخص .4جدول 

Table 4. Final model fit indices 
 نو  شاخص

Type of index 
 شاخص
Index 

 قبول برای تأیید برازش مدلمقدار قابل
Acceptable value to confirm model fit 

 نتیجه
Result 

 مطلق
Absolute 

X2/DF 
 3تا  1مقدار بین 

Value between 1 and 3 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

RMSEA 
 08/0مقدار کوچکتر از 

Value less than 0.08 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

SRMR 
 08/0مقدار کوچکتر از 

Value less than 0.08 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

GFI 
 9/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.9 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

AGFI 
 9/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.9 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 
 نسبی

Relative 
NFI 

 9/0مقدار بزرگتر از 
Value greater than 0.9 

 تأیید نیکویی برازش مدل
Goodness of fit of model 
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TLI 
 9/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.9 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

IFI 
 9/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.9 
 نیکویی برازش مدلتأیید 

Goodness of fit of model 

CFI 
 9/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.9 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

 مقتصد
Intentional 

PGFI 
 5/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.5 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

PNFI 
 5/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.5 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 

PCFI 
 5/0مقدار بزرگتر از 

Value greater than 0.5 
 تأیید نیکویی برازش مدل

Goodness of fit of model 
 

مشخص است تقریبًا همه  3که از جدول  طورهمان
 تأییدداللت بر  تأییدیبرازش تحلیل عاملی  هایشاخص

 نیکویی برازش مدل دارند.
 

 یریگجهیبحث و نت
تدوین برنامه درسی  اعتبار سنجی هدف پژوهش حاضر

 است. غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی
تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر  هایزیرساختالگوی 

دارای دو بخش عوامل  ی ابتداییآمایش سرزمین در دوره
هایی باشد. این مدل از شاخصها میهای آناصلی و شاخص

باشند و مبنای تشکیل شده است که هسته و قلب این مدل می
برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین ارزیابی 

تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز  هایزیرساختلگوی ا گیرند.می
عامل  8دارای  ابتدایی یمبتنی بر آمایش سرزمین در دوره

 هایزیرساختهای محیط کالن، تفویض اختیار، اصلی سیاست
فرهنگی، نظام مدیریت  هایزیرساختانسانی و اجتماعی، 

قانونی و حقوقی  هایزیرساختمالی،  هایزیرساختای، منطقه
مفهوم  46انطباق برنامه درسی با آمایش سرزمین است که  و

ی هریک از باشد. برای بسط و توسههها میی آندهندهتشکیل
کنند. ها را پشتیبانی میها آنعوامل، تهدادی از شاخص

مهنا و مفهوم هر عامل بوده که  کنندهنییتبها درواقع شاخص
تمرکز مبتنی بر برنامه درسی غیرمبایست در طول ارزیابی می

 قرار گیرند. موردتوجهآمایش سرزمین 
های تأییدی نشان داد که در بین گویهنتایج تحلیل عاملی 

 صورتبهها های محیط کالن، تمامی گویهسیاست کنندهتبیین
محیط کالن  هایسیاستتفکیکی دارای همبستگی باالیی با 

عم از و کلیه اعداد مربوط به پارامترهای مدل )ا باشندمی

بارهای عاملی و خطاهای آن( مهنادار شده است زیرا عدد 
نتیجه  توانیمبنابراین ب است تربزرگ 96/1آنها از  یمهنادار

محیط کالن برنامه درسی غیرمتمرکز  هایسیاستگرفت که 
 بردارد.  داریمهن تأثیرمبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی 

 هایزیرساختهمه مفاهیم  تأییدیتحلیل عاملی  اساس ا
انسانی و اجتماعی برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش 

ها تأثیرگذار بودند. تمامی گویهسرزمین در دوره ابتدایی 
 هایزیرساختتفکیکی دارای همبستگی باالیی با  صورتبه

های برازش مدل . شاخصباشندمیانسانی و اجتماعی 
-مدل دارای برازش خوبی می دهند کهنشان می یریگاندازه

در راستای آزمون مدل  تأییدیباشد. همچنین، تحلیل عاملی 
فرهنگی  هایزیرساختسازه  هایمؤلفه رواییگیری و نیز اندازه

تفکیکی دارای  صورتبه هاگویهتمامی  نشان داد که و مالی
. باشندمیفرهنگی و مالی  هایزیرساختهمبستگی باالیی با 

ربوط به پارامترهای مدل )اعم از بارهای عاملی و کلیه اعداد م
 96/1ها از آن یمهنادارخطاهای آن( مهنادار شده است زیرا عدد 

 همه تأییدیتحلیل عاملی  بر اساسهمچنین،  ب واست تربزرگ
قانونی و حقوقی برنامه درسی  هایزیرساختمفاهیم 

 رگذارتأثیغیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی 
تفکیکی دارای همبستگی باالیی  صورتبه هاگویهبودند. تمامی 

های برازش . شاخصباشندمیقانونی و حقوقی  هایزیرساختبا 
دهند که مدل دارای برازش خوبی نشان می گیریاندازهمدل 

 یتماممالی نتیجه تحلیل نشان داد  زیرساختدر مورد باشد. می
زیرساخت با  ییباال یهمبستگ یدارا یکیصورت تفکبه هاگویه

مدل )اعم از  یاعداد مربوط به پارامترها هیکلو  باشندمیمالی 
عدد  رایآن( مهنادار شده است ز یو خطاها یعامل یبارها

تحلیل عاملی  بر اساس بزرگتر است. 96/1آنها از  یمهنادار
 یتمامبودند.  تأثیرگذارهمه مفاهیم تفویض اختیار  تأییدی
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تفویض با  ییباال یهمبستگ یدارا یکیصورت تفکبه هاگویه
نشان  گیریاندازههای برازش مدل شاخصباشند. میاختیار 

باشدب اگرچه شاخص دهند که مدل دارای برازش خوبی میمی
 برآوردجذر شده، اما  ترکوچک 3مجذور کا بر درجه آزادی از 

ها همگی و سایر شاخص 08/0کمتر از  بیتقر یخطا انسیوار
نظام  زیرساختآمده است. در مورد  به دست 90/0باالتر از 
گزار گزارش شده است، به  تأثیرنیز نتایج  ایمنطقهمدیریت 
 یهمبستگ یدارا یکیصورت تفکبه هاگویه یتمامعبارتی 

های برازش مدل شاخصباشند. میتفویض اختیار با  ییباال
-دهند که مدل دارای برازش خوبی مینشان می گیریاندازه

 ترکوچک 3باشدب اگرچه شاخص مجذور کا بر درجه آزادی از 
و  08/0کمتر از  بیتقر یخطا انسیوار برآوردجذر شده، اما 

آمده است.  به دست 90/0ها همگی باالتر از سایر شاخص
همه مفاهیم انطباق  تأییدیتحلیل عاملی  بر اساس تیدرنها
 یتمامبودند.  تأثیرگذاری درسی با آمایش سرزمین برنامه
تفویض با  ییباال یهمبستگ یدارا یکیصورت تفکبه هاگویه

نشان  گیریاندازههای برازش مدل شاخصباشند. میاختیار 
باشدب اگرچه شاخص دهند که مدل دارای برازش خوبی میمی

 برآوردجذر شده، اما  ترکوچک 3مجذور کا بر درجه آزادی از 
ها همگی و سایر شاخص 08/0کمتر از  بیتقر یخطا انسیوار

آمده است. نتیجه نهایی پژوهش در  به دست 90/0باالتر از 
در خصوص اعتبار سنجی گزارش گردیده است.  4جدول شماره 

 تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین
لگوی ااعتبار سنجی در حوزه  ،ی پژوهش حاضرهایافته

برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش تدوین  هایزیرساخت
(، محمد 2015خندقی و گودرزی )سرزمین با تحقیقات 

( 2016( و رومیزوسکی )2019(، بروسیو )2018اسماعیلی )
 .همخوانی دارد

الگوی داده بنیاد به بررسی عناصر  بر اساسدر این بخش 
الگوی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر مبتنی بر 

تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش  هایزیرساخت
 پرداخته شد. سرزمین

 ر خصوص مبانیدگیری ناظر به تصمیم )عام(: سطح فراگیر
 .باشدبرنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین می

 در خصوصگیری ناظر به تصمیم )جزیی(: سطح خاص
 .اصر برنامه استعن چگونگی اعمال ریزی وبرنامه
 . حوزه اهداف1

ی درسی در پرتو اهداف انجام برنامه یهایطراح همه
است که مسیر  ینورافکن مثابهبهگیرد و اهداف در این الگو می

. اندینمایمرا  برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین
شده در مختلف شناسایی یهامقولهشده بین در الگوی ارائه

برنامه قالب الگوی پارادایم ارتباطی برقرار است. اهداف الگوی 
بر اساس این  درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین

هایی مقوالت در هر مرحله و بهدی دارای شرایط و ویژگی
برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش بنابراین طراحی ب است

و رفتار به شرح زیر  نگرش ی دانش،در سه حیطه سرزمین
 :باشدمی

 الف( اهداف در بهد دانش
  ،و مفروضات  هاارزشآشنایی با مبانی، اصول، مفاهیم

 تمرکززدایی مبتنی بر آمایش سرزمین
  تولید دانش سودمند متناسب با شرایط و وضهیت

 جغرافیایی و فرهنگی استان
 ب( اهداف در بهد نگرش

 برنامه درسی غیرمتمرکز ت توجه به مسائل و موضوعا
 در محیط علمی و زندگی مبتنی بر آمایش سرزمین

  گرایش به سمت تمرکززدایی در حکمرانی
 وپرورشآموزش

 رفتاری ج( اهداف در بهد

 در رئوس برنامه درسی آمایش سرزمینرعایت  .1

 توانایی و درک برنامه درسی غیرمتمرکز توسط مهلمان .2
 . حوزه محتوا2

آنچه در خصوص محتوا و تدوین آن در این خصوص 
یک عامل  عنوانبهتوان ابراز داشت این است که محتوا می

 برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین کنندهتسهیل
بایستی بتواند آگاهی و بصیرت را در یادگیرنده افزایش داده و 

جهت  جغرافیایی و فرهنگی باشد. لذا هایویژگیمبتنی بر 
قرار  موردتوجهبایستی موارد ذیل  موردنظر محتوایتدوین 

 گیرد:
برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش . توجه به مبانی 1

 سرزمین
 یهایتلق. توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی در 2

 مختلف در خصوص محتوا
 یادگیری -. راهبردهای یاددهی 3

تنی بر اهداف و راهبردهای یاددهی و یادگیری بایستی مب
 طرهیسکه اهداف را به  یاگونهبهباشد  محتوای برنامه درسی

 مراکز هایفهالیت هسته یادگیری -عمل نزدیک نماید. یاددهی
 یدر الگویادگیری  –بنابراین در راهبردهای یاددهی ب باشدمی

 موردنظراهداف و محتوای  بهترچهجهت اجرای هر  موردنظر در
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فهال تدریس استفاده  یهاروشباشد که از  یاگونهبهباید 
 گردد.
 ارزشیابی 4
رزشیابی برنامه درسی عبارت است از فرایند بررسی ارزش ا

و شایستگی برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین. 
هم شامل عناصر و  ،ارزش و شایستگی بررسی و مطالهه

شود. یخاص برنامه درسی و هم کل برنامه درسی م هایجنبه
ما با  در برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین

و  هاروشنظیر سنجش نیازها، اهداف، محتوا و  هاییزمینه
در ارزشیابی از برنامه درسی فرد یا  .اجرای برنامه سروکار داریم

توان مسئول ارزشیابی دانست. تفویض و گروه خاصی را نمی
ارزشیابی از برنامه درسی،  به اهداف بیشترواگذاری مسئولیت 

ریزی درسی، در برنامه یاحرفهبه ارزیابان  یدسترسمیزان 
که ارزشیابی  بودن فرد یا گروه ارزیاب در نزد افرادی قبولقابل

 یسازمانبرونیا  یسازماندرونشود و نیز ها انجام میبرای آن
( در پژوهشی به 2019. بروسیو )ارزیابان بستگی دارد

غیرمتمرکز و پیشنهاد روشی  وپرورشآموزش ایهزیرساخت
نشان داد که برای استقرار  هایافتهبرای تحلیل آن پرداخت. 

 و ارزشمند اطالعات پایگاه یک وپرورشآموزشعدم تمرکز در 
 برای همچنین و آموزش بخش وضهیت ارزیابی برای گسترده
(، 2004جایگزین الزم است. ونگ ) هایسیاست تأثیر ارزیابی

درسی ژاپن و  بررسی تطبیقی تمرکززدایی در برنامه»به 
طور کنگ که بهدر هنگ کهیدرحال .پرداخته است« کنگهنگ

ریزی سنتی کمتر تمرکزگرا است و این رویکرد در برنامه
در تشویق  ترمیرمستقیغاز راهبردهای  ،درسـی کمتر مؤثر است
ر اتخاذ منظور ایجـاد استقالل کامل دو ترغیـب مـدارس به

های درسی هایشان در طراحی و تولید برنامهرویکردها و اولویت
 .شودمدارس استفاده می

گفت که الگوی برنامه درسی  توانیم یطورکلبه
غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین با شرایط دوره ابتدایی 

 خألو تالش دارد با نگاهی تخصّصی و تفصیلی،  شدههیته
کردی که همانا ناتوانی در نگاه موجود در الگوهای عمل

تخصصی و خبرد به الگوی برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر 
 شودمیرا رفع نماید. در نهایت، پیشنهاد  است آمایش سرزمین

( مادی و مهنوی یا تشویق پژوهشی) یقیتشو یسازوکارهاکه 
ریزی برنامه فرایندخصوص به مشارکت واداشتن مهلمان در  در

بر درسی مبتنی بر آمایش به کار گرفته شود و ساختار سازمانی 
رویکرد غیرمتمرکز و استقرار حاکمیت ساختار برنامه  اساس

 هایزیرساختدر رابطه با  تنظیم شودب درسی غیرمتمرکز
مقوله محوری در نظر گرفته  عنوانبه که اجتماعی و انسانی

در زمینه برنامه که منابع انسانی متخصّص  شودمیشد، پیشنهاد 
در  ازیموردندرسی غیرمتمرکز و تربیت نیروی انسانی 

 هایزیرساختدر رابطه با  شودب نیتأمهای مختلف استان
مقوله محوری در نظر گرفته شد، پیشنهاد  عنوانبهفرهنگی 

های درسی مبتنی بر که فرهنگ حمایت از برنامه شودمی
آموزشی  هایدوره و هاکارگاهآمایش در مدارس نهادینه شود و 

برای ارتقای دانش مهلمان در زمینه برنامه درسی غیرمتمرکز 
ی پژوهش که تفویض اختیار هایافته بر اساس برگزار شودب

که  شودمیبستر پدیده در نظر گرفته شد، پیشنهاد  عنوانبه
های مدارس در تدوین رئوس برنامه درسی بر طبق ویژگی

گزینی در حوزه اختیار هدففرهنگی مشارکت داده شوند و 
بر  داده شودب وپرورشآموزشهای حکمرانی به زیر بخش

ی پژوهش که انطباق برنامه درسی با آمایش هایافته اساس
بستر پدیده در نظر گرفته شد، پیشنهاد  عنوانبهسرزمین 

های اهداف، گزینش محتوا، که برنامه درسی در جنبه شودمی
یادگیری و مواد آموزشی با دهی محتوا، تجارب سازمان
ی مدل هایافته بر اساس های محیطی سازگار شود.ویژگی

برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین پیشنهاد 
حوزه برنامه  نظرانصاحبکه یک کمیته تخصصی از  شودمی

آموزشی و مراکز آموزشی از  یهاگروهدرسی تشکیل شود و 
درسی خود با نیازها  هایبرنامهخدمات مشورتی آنان در تطبیق 

درسی  هایبرنامهنمودن  گوترپاسخو  ایمنطقهو تقاضاهای 
 هاهدفنسبت به انتظارات جامهه محلی، استانی و ملی، تبیین 

درسی استفاده نمایند. در  هایبرنامهو تدوین محتوا و تغییر 
در  شدهارائهچنین نتیجه گرفت که الگوی  توانیمنهایت 

 تأییدبخش کیفی پژوهش که در بخش کمی روایی آن به 
درسی در  ریزیبرنامهنوعی  هایزیرساخترسیده است، مبین 

یا  ایمنطقهدرسی  ریزیبرنامهحوزه تمرکززدایی به نام 
با نگاه به اقلیم و سرزمین و با رویکرد توسهه پایدار  متمرکزمهین

نام فرهنگ یا هویت بوده و دلیلی بر مهرفی فرهنگ جدیدی به 
 آمایش سرزمین در برنامه درسی می باشد.
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