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طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی

غالمرضا یادگارزاده *

کورش فتحیواجارگاه **
محمود مهرمحمدی ***
محبوبه عارفی ****

چکیده

هدف از این مطالعه تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی است .این هدف در قالب دو سؤال پژوهشی

مورد بررســی قرار گرفته اســت :وظايف اصلي متخصصان برنامة درسی كدامند؟ ،تكاليف و زیر تکالیف متخصصان برنامة
درســی كدامند؟ روش پژوهش از نوع کیفی مشارکتی و ابزار مورد استفاده دیکوم بوده است .در کارگاه دیکوم مقدماتي
تعداد  7نفر و در كارگاه تكميلي  8نفر از افراد صاحبنظر در حوزه برنامة درســی مشــارکت داشــتهاند .تحلیل دادهها با
روش تحلیل محتوای موضوعی انجام شده است .فرایند اجرایی کار در قالب کارگاه یک و نيم روزه دیکوم طراحی و اجرا
شــده است .نتایج پژوهش نشان داد متخصصان برنامة درســی برای عمل به نقش حرفهای خود  11تکلیف اصلی شامل
«مدیریت تیم برنامهریزی درسی ،نقد و تحلیل برنامههای درسی ،سیاستگذاری و تدوین راهبردها ،نظریهپردازی ،نظارت
بر طراحی ،اجرا و ارزشــیابی برنامة درســی ،آموزش و ترویج برنامة درسی ،پژوهش ،همساز كردن عناصر برنامه با هم و
برنامة درســی با نظام آموزشی ،مشــارکت در بازنگری برنامههای درسی ،ارزشیابی و اعتبارسنجی و خدمات مشاورهای»
را بــر عهــده دارند .این یازده وظیفه دارای  68تکلیف اصلی و حدود  173زیر تکلیف هســتند که به نوعی چارچوب کار
متخصص برنامة درسی آموزش عالی را نشان میدهند.

* استاديار سازمان سنجش آموزش كشور (مسئول مكاتبات )yadegarzadeh@gmail.com
** استاد دانشگاه شهید بهشتی
*** استاد دانشگاه تربیت مدرس
**** دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه

برنامة درسی كه آغاز رسمي آن به سال  1918و كتاب بابيت باز ميگردد (جكسون)1992 ،1
در فاصله نزديك به يك قرن تبديل به يكي از حوزههاي پوياي دانش بشري شده بنحوي كه

تنوع ديدگاهها و ظرفيت پژوهشي و علمي آن بسياري را در حوزه تعليم و تربيت تحت تأثير
قرار داده اســت (پاينار 2و همكاران .)2008 ،هر چند مفهوم برنامة درســی در متون قديمي

كاربرد داشــته است (مارش 3و ويليس )2007 ،4اما شــروع آن به عنوان يك حوزه علمي به
اوايل قرن بيستم باز ميگردد.

اولين بحثهاي رســمي و آكادميك پيرامون برنامة درســی به عنوان يك حوزه علمي به

سالهاي بعد از جنگ جهاني اول و انتشار كتاب بابيت در سال  1918باز ميگردد (كازول،5

 .)1966در ســالهاي بعد درس و دپارتمان برنامة درســي در دانشگاهها (سال  1937كالج
تربيت معلم دانشــگاه كلمبيا) شكل گرفت (جکسون )1992 ،و زمينههاي حرفهاي و شغلي

در آن پديدار شــد .موريس )2010( 6ميگويد شــايد بتوان آغاز بحثهاي حرفهاي در مورد
برنامة درســی را ســال  1944دانســت كه كازول از همكارانش خواســت تا در مورد حيطه
فعاليتش اظهار نظر كنند .بررســي مستندات علمی حوزه برنامة درسی نشان ميدهد موضوع
فعاليتهاي شغلي يكي از مباحث جدي در بين دانشمندان بوده است و كساني مانند بابيت،
تايلر ،تابا ،شواب ،جكسون ،پاينار ،هيوبنر ،7واكر ،8اوليوا ،9اورنشتاين ،لوين ،گالثورن و ديگران
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در مورد آن انديشيده و بحث كردهاند .اما همانطور كه جكسون ( )1992ميگويد اين پرسش

كه افراد شاغل در حوزه برنامة درسی چه كاري بايد انجام دهند هنوز بدون پاسخ مانده است.
1. Jackson, P
2. Pinar, W
3. Marsh, C
4. Willis, G
5. Caswell
6. Morris, R
7. Heubner
8. Walker, D
9. Oliva, P
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اگــر  curricularistرا عبــارت از فردي بدانيم كه در ارتباط با برنامة درســی كار ميكند
(پاينار )1975 ،وظايف ،تكاليف و مســئوليتهاي شغلي او با ابهام مواجه است (واكر2003 ،؛

گالثورن2005 ،1؛ اورنشــتاين و هانكينز2007 ،؛ جكسون1992 ،؛ پاينار و همكاران2008 ،؛

اوليوا .)2008 ،اين ابهام موضوع تربيت افراد مرتبط با برنامههاي درسي در دپارتمانهاي علوم

تربيتي كه از سالهاي بعد از جنگ جهاني شدت گرفته بود و افرادي با درجههاي كارشناسي،
كارشناسي ارشــد و دكتري در برنامهريزي درسي تربيت ميكرد را نيز تحتالشعاع قرار داد
(واكر.)2003 ،
افراد درگير در حوزه برنامة درســی ( )curricularistبا عناوين شغلي متعددي طبقهبندي

شــدهاند كه از بين آنها ميتوان به “ شــاغل در حوزه برنامة درسی ( ِگ ِرچان 2005 ،2؛ وود
و همكاران ،)2011 ،تكنيســين برنامة درســی (ايشهورن1972 ،3؛ بلیز 4و بوشر1999 ،5؛
سريواســتاوا ،)2005 ،6كارشــناس خبره (ســيرز ،)2004 ،7رهبر برنامة درسی( 8اورنشتاين

و هانكينــز2007 ،؛ هندلر2010 ،9؛ گالثورن و همكاران ،)2005 ،مشــاور 10برنامة درســی

(گريزر1979 ،11؛ اورنشــتاين و هانكينز ،)2007 ،سياستگذار 12برنامة درسی (كانلي و كانلي،

 ،)2013ناظر برنامة درســی (هيل ،)1990 ،13برنامهريز درسي( 14اوليوا2008 ،؛ گاپيناتان
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1. Glatthorn, A
2. Gereshon, W
3. Eichhorn, D
5. Busher, H
6. Srivastava, D.S
7. Sears, T
8. Curriculum leaders
9. Handler, B
10. Consultant
11. Grazier, M. H
12. Policy maker
13. Hill J. C
14. Curriculum developer
15. Gopinathan, S
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4. Blease, D
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و دنگ2006 ،1؛ واكر ،)2003 ،طراح 2برنامة درســی (واكر ،)1971 ،ارزشــياب برنامة درسی
(لوين2003 ،؛ ولش1969 ،3؛ وايت ،)1971 ،4مدير 5برنامة درسی (سيائو )6و متخصص برنامة

درسی( 7جكســون1992 ،؛ اوليوا2008 ،؛ وود و همكاران2011 ،؛ پاينار2008 ،؛ گالثورن و
همكاران »)2005 ،اشاره كرد .برخی از دانشمندان این حوزه نیز افراد شاغل در برنامة درسی
را  curriculistنامیده و وظایف آنها را در سراسر نظام آموزشي پراكنده ميدانند (ویلیس
و شــوبرت 1991 ،و نــال .)2011 ،در بين اين برداشــتها متخصصان برنامة درســی مورد
توجه خاص هســتند زيرا همانطور كه شــواب ميگويد اين افراد منشاً تحول در حوزه برنامة
درسی محسوب ميشوند (جكســون .)1992 ،بررسي ادبيات برنامة درسی نشان ميدهد در
مورد اينكه متخصص برنامة درســی بايد چه ويژگيهايي داشــته باشد؟ در واقع به چه كسي
ميتوان متخصص برنامة درسی گفت؟ اين افراد چه مسئوليتهايي دارند؟ حيطه فعاليتشان
كجاســت؟ چه خدماتي ميتوانند ارائه دهند؟ چه الزاماتي براي متخصص شدن وجود دارد؟
دانــش ،نگرش و مهارتهاي مورد نياز آنها چيســت؟ بحث وجود دارد .جكســون ()1992
ميگويــد منتقدين (مانند هارولــد راگ )8به داليل متعدد از جمله قابل رويت و درك نبودن
برنامة درسی كار در مورد آن را بيهوده و تلف كردن وقت ميدانند و معتقدند اين حوزه هنوز
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حرفهاي شدن را تجربه نكرده است .كساني مانند برالت 9و مارشال )2010( 10موضوع تعريف
برنامة درسی و گرفتاريهاي مربوط به آن را مانعي براي رشد حرفهها در اين حوزهدانستهاند.
چنين برداشــتي از برنامة درسی و آكادميك تلقي نكردن فعاليتهاي آن رشد برنامة درسی
به عنوان يك حرفه علمي را كند كرده و بسياري از دستاندركاران اين حوزه را درگير اثبات
1. Deng, Z
2. Designer
3. Welch, W
4. White, J
5. Managers
6. Hsiao, H.C
7. Specialists
8. Harold Rugg
9. Breault, D. A
10. Marshall, J. Dan
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برنامة درسی به عنوان يك حوزه علمي نموده است (اوليوا.)1982 ،
شــواب يكي از منتقدين نقشهاي متخصص برنامة درسی بوده و معتقد است هنوز در نظام
آموزشــي جايگاه آنها مشخص نيست و نميدانند قرار است چه كاري انجام دهند (جكسون،
 .)1992در مقابل واكر ( )2003معتقد است متخصص برنامة درسی براي افراد درون اين رشته
كام ً
ال ملموس بوده اما براي كســاني كه از بيرون به حوزة برنامهريزي درسي نگاه ميكردهاند
خيلي روشــن نبوده است (ص  .)12جهت کار افرادي كه به عنوان متخصص از دپارتمانهاي
برنامة درســی و يا علوم تربيتي فارغالتحصيل ميشوند را نظام آموزشي تعيين ميكند و اين
افراد كمتر داراي يك تشــكيالت شــغلي خاص خود هستند .به عبارت ديگر مسأله اصلي اين
اســت كه انتظارات از متخصصان برنامههاي درسي از يك سو داراي تنوع زياد و از سوي ديگر
بسيار محدود و منحصر به مشاوره به معلمان ميشود (جكسون.)14 :1992 ،
در بســياري موارد به دليل مشخص نبودن وظايف افراد درگير در تدوين ،اصالح و بازنگري
و ارزشــيابي برنامههاي درسي جايگاه متخصصان اين رشــته ناديده گرفته شده و انتظارات
از آنها تا حد كارشــناس و در برخي موارد تكنيســين برنامة درســی پايين ميآيد .مديران
نظامهاي آموزشــي همواره در مقابل اين پرسش قرار دارند كه متخصصان برنامة درسی چه
كمكي ميتوانند بــه روند اجراي برنامههاي بنمايند؟ گالثورن و همكاران ( )2006ميگويند
متخصص برنامة درســی فردي اســت كه نقش مديريت و يا نظارت بر برنامهريزي
درسي دارد و يا فردي است كه يك تيم دانشگاهي را با هدفهاي معطوف به برنامة
درسی سازماندهي ميكند و مسئوليت موفقيت برنامه تا حدودي متوجه اوست (ص
 .)201در مقابل واكر ( )2003نقش متخصص برنامة درسی را بيشتر مشاورهاي ميداند
(ص  .)17اوليــوا ( )2009تالش كرده تا تركيبي از وظايف متنوع را براي متخصصان
برنامة درســی تعريف كند .او ميگويد« :متخصصان برنامة درسی اغلب از طريق انتقال
خالقانه نظريه و دانش نظري به عمل از ســاير دستاندركاران برنامة درسی متمايز ميشوند.
متخصصان برنامة درسی در بهترين جايگاه براي پژوهش و حل مسائل برنامة درسی مناسب
هســتند .اين افراد ميتوانند با ايجاد فرهنگ پژوهش ،مقايسه برنامهها ،تحليل نتايج اجراي
برنامه ،ســازماندهي برنامهها ،بررسي تاريخ تجارب برنامة درسی و ساير حوزههاي مرتبط به
تحقيق بپردازند» (ص .)15
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تنوع دیدگاهها و انتظارات از متخصصان برنامة درسی این سوال را مطرح میسازد که آنها
واقعاً چه وظایفی در نظام آموزشــی دارند و چه كارهايي بايد انجام دهند؟ بررســیها نشان

میدهد پژوهش جامعی در این خصوص انجام نشــده و پاســخ قانع كنندهاي براي آن وجود

ندارد .از اين رو در پژوهش حاضر دو پرســش اساسی مطرح شده كه چارچوب اصلی مطالعه
را شــکل میدهند و تالش شــده با استفاده از نظرات خبرگان حوزة برنامة درسی پاسخ قابل

دفاعی به آنها داده شود.

 .1وظايف اصلي متخصصان برنامة درسی كدامند؟

 .2تكاليف و زیر تکالیف متخصصان برنامة درسی كدامند؟
متخصص برنامة درسی و وظایف شغلی

متخصص برنامة درســی به عنوان يكي از طبقههاي شغلي در حوزه برنامة درسی (جكسون،

1992؛ اوليــوا2008 ،؛ وود و همكاران2011 ،؛ پاينار2008 ،؛ گالثورن و همكاران )2005 ،با
ابهام در وظایف و مســئولیتهای شغلی مواجه است .اينكه متخصص برنامة درسی چه كسي
است و چه وظايفي دارد خيلي روشن نيست و نميتوان پاسخي قطعي به آن داد .برخي عنوان

متصدي برنامة درسي را به متخصص دادهاند كه عضو تيم برنامة درسي است و با مسئوالن و
مديران به عنوان بخشي از تيم كار ميكند (اورنشتاين و هانكينز .)2007 ،برخي از متخصص

برنامة درسی ،با عنوان مدير برنامة درسی( 1رووانتا )1960 ،ياد كرده و وظيفه آنها را عمدتاً
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هماهنگي ميدانند.

متخصصان برنامة درســی مفاهیم جدیدی از برنامة درســی را خلــق یا کمک میکنند تا

خلق شــود .در این فهم ،آنها روی نزدیک شــدن به گذشــته ،بیان توافقهاي جدید ،اتخاذ
رویکردهای موجود یا رویکردهای کام ً
ال جدید متمرکز میشــوند (اوليوا .)2008 ،متخصص
برنامة درســی فردی اســت که در حوزههای مختلف برنامة درســی از دانش و مهارت الزم

برخوردار بوده و بتواند در قالب مشاور ،مدیر ،برنامهریز و ناظر به روند اجرای برنامههای درسی
یاری رساند .از نظر مديريتي در رده مديران قرار دارد و وظيفه اصلي او نظارت فني بر طراحي،
1. Curriculum director
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اجرا و ارزشيابي برنامههاي درسي است.

در ايــن مــورد روانتا ( )1960دو دوره زمانــي را برميشــمرد :در دورة اول كه مربوط به

سالهای  1950اســت از متخصصان برنامة درسی کارهایی مانند :مشاوره به معلمان ،کمک

به معلمان تازه کار ،تســهیل رشــد حرفهای خود و دیگران ،بهبود آموزش و تسهیل رهبری
آموزشــی انتظار میرفته است .در ســالهای بعد با توســعه رویکردهای برنامهریزی درسی
موضوع تیمهای تدوین برنامه مطرح شــده و این امر تغییر نقش متخصصان برنامة درسی را

به دنبال داشت .جكســون ( )1992معتقد است يك دورة تغيير ديگر در سالهاي  1970تا

 1980رخ داده اســت .موضوعي كه از ابتدا در اين حوزه مطرح بوده اينكه متخصصان برنامة
درســی میتوانند در تمامی نقشهای آموزشــی مفید باشند اما اينکه کار صد در صد مرتبط
با حرفه آنها چیســت سوالی دشوار است .شــاید بتوان گفت که ایشان در دو مقام در نظام
آموزشی مفيدترند :توصیف (توصیف شرایط حاکم بر اجرای برنامة درسی) و تسهیل (تحلیل
بر اساس توصیف با هدف بهبود) (روانتا.)1960 ،

واكر ( )2003كار متخصصان برنامة درســی را مهمتر از بقيه مشــاغل اين حوزه دانسته و

ميگويد متخصصان برنامة درسی نیازمند تواناییهای زیر هستند:

• یافتن و توسعه برنامههای درسی که به بهترین نحو در دانشآموزان  /دانشجویان یادگیری

ایجاد کردهاند،

• اجرای ابتکارات مربوط به برنامة درسی به صورت گسترده ،اصیل و پایدار،
• حفظ و نگهداری اسناد و مدارک،

• توانایی کار شبکهای و تیمی با معلمان و متخصصان برای اجرا و ارزشیابی برنامة درسی.

به موارد باال کريگ ( )2009تحلیل نقش پیچیده مدرس در کالس درس و فهم نظریهها در

برنامة درســی را افزوده است .كيليون 1و هريسون )2006( 2ميگويند برای موفقیت در نقش
متخصص برنامة درسی دانستن موارد زیر ضروری است:

1. Killion, J
2. Harrison, C
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• توانایی ایجاد اجماع نظر در بین افراد ذینفع برنامة درسی،
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فهم برنامة درسی ملی و منطقهای در تمامی رشتهها ،نحوه ساختن برنامة درسی ،تمایز بین

دانش نمایشی 1و رویهای ،2تمایز بین مهارتهای تحلیل تکلیف ،تعیین بروندادهای یادگیری،
تشخیص روابط مفهومی ،سلسله مراتبی و ترتیبی درون برنامة درسی ،توانایی شناسایی نقاط

آســیب پذیر برنامه .واكر ( )2003پا را فراتر گذاشته و ميگويد :به نظر من متخصصان برنامة
درسی در قرن حاضر باید درک عمیقی از چهار کارکرد برنامة درسی داشته باشند:
 -1سنتهای عمل برنامة درسی،

هر عنصری از هر برنامة درســی یک تاریخ دارد که موارد مهمی در خصوص ارزشهای آن

و کســانی که آن را شناختهاند بیان میکند .آگاهی از تاریخ و سنت این امکان را میدهد که

بــا نگاهی حرفهای به آنچه دیگران انجام دادهاند ،رویدادها و رویههای مرتبط را تحلیل کرده
و چشم اندازی دقیق در مورد برنامة درسی فعلی به دست آورد.

 -2چشم انداز و ارزشهایی که قضاوت و عمل را هدایت میکند،

ایدهها باعث حیات انسانها هستند و نحوه شکلگیری برنامههای درسی را تحت تاثیر قرار

میدهند .حرفهایهای برنامة درســی نیازمند آگاهی از طیف وســیعی از باورها و ارزشهای
مردم در خصوص جامعه ،دانشــجویان ،دانشآموزان و تعليــم و تربيت و چگونگی اثر آن بر

برنامة درسی هستند .آنها باید بدانند که تمام کارهای برنامة درسی به نفع برخی ارزشهای

انسانی است و هیچ کس نمیتواند بدون این ارزشها برنامة درسی را بررسی کند.
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 -3اصالحات و جنبشهای اصالحی،

رهبران هدایتکننده برنامة درســی باید جنبشهای اصالح برنامة درســی را بشناسند و

زمينههاي تغيير و بازنگری را شناســایی کنند .آنها باید بدانند اصالح مزایا و معایبی دارد،

جنبشهــای اصالحی از کجا ریشــه میگیرند و چه فرصتها و تهدیدهایی برای سیســتم
آموزشی و برنامههای درسی دارند.

 -4مطالعاتی که تصمیمگیری در مورد برنامة درسی را تسهیل میکند،

افراد حرفهای در برنامة درسی باید بدانند چگونه پژوهش و دانشپژوهی به بهبود برنامههای
1. Demonstrative
2. Procedural

 ...ناصصختم یلغش فیلاکت و فیاظو نیودت و یحارط
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درســی کمک میکند .آنها باید بدانند چگونه مستندات پژوهشی را پیدا کنند ،آنها را نقد
کــرده و تلويحــات کاربردی آنهــا را درك کنند .آنها باید پژوهشهــای قوی و ضعیف را

بشناســند و قادر باشــند با تلفیق نتایج در مورد برنامههای درسی تصمیمگیری کنند (واكر،

.)22 :2003

اوليــوا ( )2008نقشهايي كه متخصص برنامة درســی ميتواند ايفا كند را بســيار متنوع

میداند .برخی دســت اندرکاران برنامة درســی حوزه فعالیت خودشان را به سطوح خاص یا
موضوعاتی از قبیل برنامة درسی ابتدایی و راهنمایی و متوسطه ،برنامة درسی مدرسه محلی،
آموزش خاص ،آموزش علوم ،آموزش پیش از مدرســه کودکان و ســایرین محدود میکنند.

آنچه را که میتوان مشــاهده کرد عبارتســت از نقشهایی که از طریق این شــغل و نظارت
مدیران و از طریق متخصصان به تنهایی شکل گرفته و رهبر برنامة درسی آن را ایفا میکند.

در زمانهای متفاوتی متخصص برنامة درســی بایستی فیلسوف ،روان شناس ،جامعه شناس،
کارشــناس روابط انسانی ،کارشناس تکنولوژی ،نظریه پرداز ،تاریخدان ،متخصص یک یا چند
رشتهی علمي ،ارزشیاب ،محقق ،مدرس ،تحلیلگر سیستم باشد (اوليوا.)15 :2008 ،

رابرتز ( )1982ميگويد متخصص برنامة درسی فردي با حداقل مدرك دكتري و ویژگیهای

به روز بودن ،تسلط بر ســاختار موضوعي ،تسلط بر فناوري؛تصميم سازي ،توصيف و تبيين،

شناخت مباني تربيت ،خطمشيهاي برنامه و شناخت كالس درس است.

حرفهای برای محققان حوزه مطالعات برنامة درسی شامل موارد زير است:
 -1تعهد به آموزش دانستهها به سایر پژوهشگران،
 -2تعهد به پژوهشهای دقیق و فراگیر،

 -3تعهد به پژوهش به نظریه و تاریخ برنامة درسی و پاسداشت آن،
 -4تعهد به گستردگی حيطه پژوهش،

 -5تعهد به احترام به فرهنگها و عدالت اجتماعي،

 -6تعهد به توجه به فرا برنامة درسی در محیط آموزشی،

 -7تعهد به پیشرفت رشته برنامة درسی و ارائه خدمات حرفهای (پاينار.)2004 ،
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متخصص برنامة درســی بــا ویژگیهای فوق در مواجهه با مســائل حــوزه کاری خود با

چالشهایی روبرو اســت کــه باید بر آنها غلبه کند .موضوع بســیار مهم و قابل توجه بافت

و زمینهای اســت که متخصص در آن کار میکند .در سیســتمهای متمرکز آموزشی وظایف
متخصص با سیســتم غیرمتمرکز متفاوت است .بسیاری از نقشهای متخصص برنامة درسی
در تمامی بخشهای نظام آموزشی باید به منصه ظهور برسد نه فقط در مدرسه و ستاد.

روش

یکی از روشهای پژوهش که هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی به کار برده میشــود

روش پژوهش مشــارکتی 1است (فوتوایت /1990 ،ترجمه ،رفیعی1385 ،؛ برگولد و توماس،

2012؛ کرنول 2و یکس .)1995 ،3روش پژوهش مشــارکتی روشی است که افراد مورد مطالعه
دارای تجربه زیسته و اقدامات عملی در موضوع مورد بررسی باشند (برگولد و توماس.)2012 ،

تحقيق مشــاركتي از جمله روشهاي كيفي پژوهش اســت كه بر اين فرض تكيه ميكند كه

بهترين افراد براي مشــاركت در فرايند پژوهش افراد خبره هســتند .دسای 4و پوتر)2006( 5
میگویند روش تحقیق مشارکتی عمدتاً در موضوعاتی که نیاز به جمعآوری اطالعاتی عمیق و
وابســته به تجربه زیسته افراد وجود دارد مناسب است .بر این اساس رویکرد مورد نظر در این

پژوهش کیفی و بر این اساس از روش مشارکتی استفاده شده است.

برای جمعآوری دادهها از دیکوم استفاده شده است .ديكوم یک ابزار جمعآوري داده کیفی
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اســت که به پژوهشــگر اجازه میدهد تجارب افراد خبره را به زبان خودشــان ضبط کند .به
عالوه ،دادههای کیفی و جزئی به دست میآید ،توصیف عينی از موضوع ارائه میشود ،تفاوت
بین موارد ضبط میشــود( .پاتون 1997 ،ص  .)273اُبرين )1989( 6ديكوم را به کار برده و
1. Participatory
2. Cornwall, A
3. Jewkes, R
4. Desai, V
5. Potter, R
6. Oُ Brien
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میگوید“ :این تكنيك فهرســتی قابل اطمینان از وظایف به دســت میدهد ،درجه باالیی از
آگاهی که به وسیله شرکت کنندگان خود را نشان میدهد و از این طریق میتوان اهمیت هر

یک از تکالیــف و فراوانی مورد نیاز را برآورد کرد” (ص  .)36لی ( )2007میگوید دیکوم در

کنار روشهایی مانند مصاحبه ،پرسشــنامه ،فن دلفی ،کنفرانس ،فن گروه اسمی ،فن حادثه

بحرانی و تحلیل وظیفه روشــهای پژوهشی برای تعیین شایســتگی و طراحی برنامة درسی
اســت .همچنین موسســه کار برای آینده ( )2006دیکوم را نوعی گروه کانونی دانســته که
میتوان اطالعات بســیار دقیق و مفیدی را در اختیار پژوهشگران و تصمیمگیران در سطوح

مختلف قرار دهد .بوردن و هریس میگویند دیکوم یک روش جمعاوری داده کیفی است که
از طریق آن میتوان داده قابل اطمینان برای تحلیل هر نوع شــغلی به دســت آورد .شرکت

کننــدگان در کارگاه دیکــوم را  7نفر از افراد خبره در حوزه برنامة درســی که دارای تجربه
طراحی برنامة درسی ،ارزشیابی و یا اجرای برنامة درسی بودهاند انتخاب شدهاند .همانطور که

نورتون ( ،)1996فتحی واجــارگاه ( )1391و بوردن و هریس ( )1998میگویند تعداد افراد
مشارکتکننده در كارگاه ديكوم میتواند عددی بین  5تا  12نفر باشد.

مطابق اصول اجــرای دیکوم مراحل زیر در این پژوهش براي كارگاه مقدماتي مد نظر قرار

گرفته است:

 -برنامهريزي براي اجراي كارگاه و تنظيم برنامه زماني و اطالعرساني به شركتكنندگان؛

 معرفي تكنيك ديكوم به شركتكنندگان؛ -مرور اطالعات حاصل از مرحلة مصاحبه؛

 مرور شغل متخصص برنامة درسی آموزش عالی و ارائة يافتههاي حاصل از مرور پيشينه؛ -راه انداز بارش مغزي اوليه و بحث حاضرين در كارگاه؛

 -تدوين چارت دیکوم با كمك شركتكنندگان؛

 -شناسايي وظايف اصلي (حوزههاي عمومي مسئوليت)؛

 -شناسايي تكاليف انجام کار و زيرتكاليف با مشاركت همة اعضاءي كارگاه؛

 -فهرستبندي وظايف و تكاليف؛
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* تعيين دانش و مهارت عمومي الزم براي هر زيرتكليف،

* تعيين رفتارهاي کاري (نگرش مطلوب و صفات) براي هر زيرتكليف،

* مشخص كردن ابزار ،تجهيزات ،منابع و مواد،

* تعيين نگرانيها و روندهاي آينده براي هر زيرتكليف،
 -مرور و پااليش بيانيههاي وظايف و تکاليف؛

 -بررسي توالي بيانيههاي وظايف و تکاليف؛

 -اولویتبندی و بیان اهمیت وظایف و تکالیف.

براي كارگاه تكميلي كه با هدف بررســي دقيقتر وظايف ،تكاليف متخصص برنامه درســي

آموزش عالي اجرا شد مراحل زير طي شده است:

* انتخاب شركتكنندگان و ارسال اطالعات حاصل از كارگاه مقدماتي؛

* برنامهريزي و زمانبندي كارگاه؛

* تشكيل كارگاه و مرور تكنيك ديكوم به صورت خالصه؛
* بررسي بند به بند وظايف اصلي ،تكاليف و زيرتكاليف؛

* بررســي دانــش و مهارت ،رفتارهــاي کاري ،ابزار ،تجهيزات ،منابع و مــواد ،نگرانيها و

روندهاي آينده براي هر زيرتكليف؛

* بررسي اولويتبندي وظایف و تکالیف و تأييد نهايي.
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هرچند در دیکوم نتایج در همان کارگاه نهایی میشــود اما بــرای نظم دادن به یافتهها و

طبقهبندی وظایف و تکالیف از تحلیل محتوای موضوعی (اندرســون )2007 ،1استفاده شده
است .تحلیل محتوای موضوعی ( )TCAنوعی ارائه توصیفی دادههای کیفی است .در این روش

به منظور بیان اشتراکات آراء و نظرات شرکتکنندگان ،محقق فهرستی از موضوعات مشترک

را اســتخراج و دستهبندی میکند .هر تالش معقولی به کار میرود تا برای موضوعاتی که در
عبارات اصلی شــرکتکنندگان به کار رفته عناوینی انتخاب شــود و این موضوعات به نحوی

دســتهبندی شود که نمایانگر موضوع کلی باشند .هرچند مرتبسازی و نامگذاری موضوعات
1. Anderson
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نیاز به ســطحی از تفسیر را دارد« ،تفســیر» به صورت حداقلی انجام میشود .برای اطمینان

از صحت داده و اعتبار آنها پس از كارگاه و ویرایش وظایف ،تکالیف و شایســتگیها ،تمامي
بروندادها مجددا ً به رؤیت مشــارکت کنندگانکننده کارگاه رسيده و تأیید ایشان گرفته شده
است .که در آن مطالب بحث شده در کارگاه با آنچه به عنوان خروجی از طرف اعضای کارگاه
مورد تأیید قرار گرفته مقایسه و اصالحات احتمالی اعمال میشود.

یافتهها

 .1وظايف اصلي متخصصان برنامة درسی كدامند؟
ddجدول ( )1تکالیف اصلی متخصص برنامة درسی آموزش عالی
1

مدیریت تیم برنامهریزی درسی

2

نقد و تحلیل برنامههای درسی

3

سیاستگذاری و تدوین راهبردها

4

نظریهپردازی

5

نظارت بر طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامة درسی

6

آموزش و ترویج برنامة درسی

7

پژوهش

8

همساز كردن عناصر برنامه با هم و برنامة درسی با نظام آموزشی

9

مشارکت در بازنگری برنامههای درسی

10

ارزشیابی و اعتبارسنجی

11

خدمات مشاورهای

اطالعات جدول نشان میدهد  11وظیفه اصلی برای متخصص برنامة درسی میتواند وجود

داشــته باشد .همانطور که مشخص است نســبت به نظرات مصاحبه شوندگان دامنه وظایف
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ردیف

تکالیف

20

پژوهش در نظامهاي آموزشی

گستردهتر و دقیقتر است .از طرف دیگر توازن بین نگاه سنتی و مبتنی بر برنامهریزی درسی
به برنامة درســی و نگاه مابعد سنتی به برنامة درسی تا حد زیادی برقرار شده است .آنچه به

عنوان وظایف متخصص برنامة درسی آمده است پررنگ بودن نقش متخصص برنامة درسی در

بطن نظام آموزشــی را نشان میدهد .نکته قابل توجه این که وظایف متخصص برنامة درسی
بر اســاس جایگاهی که قرار میگیرد متفاوت خواهد بود .اگر متخصصی در کسوت استادی و
در دانشــگاه باشد وظایفی متفاوت از فردی که در ستاد آموزش عالی فعالیت میکند خواهد

داشت.

 .2تكاليف و زیر تکالیف متخصصان برنامة درسی كدامند؟
ddجدول ( )2فهرست وظایف ،تکالیف و زیر تکالیف متخصص برنامة درسی
تکالیف

وظایف

تشکیل تیم تولید برنامه و کمیتهها

زیر وظایف

دعوت از افراد دارای تجربه و دانش
تسهیل ترکیببندی کمیتهها
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مدیریت تیم برنامهریزی درسی

تقسیم وظایف اعضای تیم
تعیین وظایف اعضای تیم

تعیین وظایف کمیتهها
تعیین مسئولین کمیتهها

تسهیل همکاری اعضا کمیتهها و تیم تولید
برنامه

بیان روشن هدف و انتظارات
نزدیک کردن عقاید به هم
دادن ازادی بیان

21

 ...ناصصختم یلغش فیلاکت و فیاظو نیودت و یحارط
تکالیف

وظایف

هدایت جلسات تیم تولید برنامه و ایجاد فضای
همکاری در تیم تولید برنامه

زیر وظایف

مدیریت جلسات
به نتیجه رساندن
جلب مشارکت همگانی
مستندسازی

نظارت بر فرایندهای اجرایی تیم تولید برنامه

حضور در جلسات اصلی
حضور در کمیتهها
بازخورد دادن

تعدیل فشارهای سیستم بر تیم و
تیم بر سیستم
مدیریت تیم برنامهریزی درسی

زمینهسازی جهت به نتیجه رسیدن
تالشهای تیم

تعامل با مدیریت باالدستی
هدایت رایزنیهای درونی و بیرونی
جذب امکانات ،زمینهسازی برای آزمایش برنامه
هدایت رایزنیهای درونی و بیرونی
تشکیل تیم نیازسنجی

هدایت فرایند نیازسنجی

هدایت فرایند جمعآوری داده
مستندسازی
تدوین گزارش نیازسنجی

هدایت فرایند هدفگذاری

هدایت فرایند نگارش برنامه

تدوین اهداف کلی و برنامه
تطابق اهداف با اسناد باالدستی
نظارت بر نگارش سند برنامة درسی
تطابق سند با اهداف ،غایتها و انتظارات
تشکیل تیم تولید محتوا

هدایت فرایند تولید محتوا

داوری و انتخاب افراد مسئول تدوین محتوا
نظارت بر ارزشیابی محتوا
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تبدیل نیاز به هدف

22
تکالیف

پژوهش در نظامهاي آموزشی
وظایف

بررسی سند برنامه و اسناد پشتیبان آن

نقد برنامة درسی با توجه به نظریههای رایج

زیر وظایف

مطالعه دقیق سند برنامة درسی و ضمائم آن
تطابق سند با الزامات برنامهریزی درسی
نقد بر اساس رویکرد عینیتگرا
(مبتنی بر ابعاد بیرونی)
نقد بر اساس رویکرد ابعاد درونی
نقد بر اساس رویکرد مفهومی

تحلیل برنامة درسی بر اساس اسناد باالدستی
نقد و تحلیل برنامههای درسی

نقد و تحلیل عناصر تشکیل دهنده
برنامة درسی
نقد برنامة درسی از منظر الزامات نظام
آموزش عالی
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نقد برنامههای درسی از نیاز اجتماعی

برگزاری نشستهای علمی نقد
برنامههای درسی

بررسی سند برنامه و اسناد پشتیبان آن

تحلیل بر اساس سند چشمانداز و نقشه جامع علمی
تحلیل بر اساس اهداف نظام علم و فناوری
مشخص کردن برنامة درسی ایدهآل
تطابق عناصر برنامه با برنامة درسی ایدهآل
بررسی برنامه با توجه به اهداف کالن علم و فناوری
بررسی برنامه از نظر تطابق با عناصر نظام آموزشی
نقد برنامه از منظر کارکردهای نظام دانشگاهی
بررسی برنامه از منظر مخاطبان
نقد برنامه از نظر تطابق با نیازهای اجتماعی
برگزاری نشستهای علمی نقد برنامههای درسی
دانشگاهی
برگزاری نشستهای علمی نقد برنامههای درسی در
نهادهای اجرایی
تحلیل نقاط قوت و ضعف
پیشنهاد برای تبدیل تهدید به فرصت

23

 ...ناصصختم یلغش فیلاکت و فیاظو نیودت و یحارط
تکالیف

وظایف

تحلیل خطمشیهای عمومی در حوزه
برنامة درسی

نقد سیاستهای حاکم بر تولید برنامههایدرسی

زیر وظایف

بررسی و نقد خطمشیهای عمومی حاکم بر حوزه
برنامة درسی
بررسی و نقد خطمشیهای حاکم بر برنامههای
درسی دانشگاهی
تطبیق برنامههای درسی با اهداف و ماموریتهای
کالن
تطبیق برنامههای درسی با اهداف و ماموریتهای
بخشی

سیاستگذاری و تدوین راهبردها

عضویت در کمیتهها و کارگروههای مرتبط
مشارکت در فرایندهای تعیین سیاستها

انجام پژوهشهای علمی
ارزشیابی کارهای انجام شده

تعیین راهبردهای طراحی برنامة درسی

تعیین انتظارات از برنامة درسی
پیشنهاد راهبرد مناسب
بررسی سند برنامه و غایات آن

تعیین راهبردهای یاددهی و یادگیری

همکاری با نهادهای سیاستگذار

خوراندن اهمیت برنامههای درسی به جامعه علمی و
آموزشی کشور
ترویج جایگاه برنامة درسی به عنوان علم
عضویت در انجمنها و نهادهای تخصصی
اثرگذاری بر تصمیمها
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ترویج اثر برنامههای درسی بر سیاستها و
خطمشیهای کالن

شناسایی راهبردهای متناسب و پیشنهاد بهترین
راهبرد

24
تکالیف

پژوهش در نظامهاي آموزشی
وظایف

مسأله مطرح کردن
نظریهپردازی

مطالعه آثار کالسیک حوزه برنامة درسی
به دست آوردن اشراف نظری در حوزه برنامة
درسی

انجام پژوهشهای علمی دقیق و عمیق

نظریهپردازی

رصد کردن آنچه در محافل علمی میگذرد
پیدا کردن ساختار و مدل ورای جزئیات و
مشاهدات
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کسب تجربه زیسته در نظام تربیتی
فرضیهسازی

زیر وظایف

تفکر و تأمل در خصوص برنامههای درسی
طرح موضوعاتی که حل شدنی باشند
شناخت منابع علمی معتبر در حوزه برنامة درسی
مطالعه ،تحلیل و استفاده از منابع علمی
تسلط یافتن بر دانش نظری رایج در حوزه برنامة
درسی
تجمیع دانش نظری و سازمان دادن به آن
طراحی و اجرای پژوهشهای نظری با هدف تولید
دانش
طراحی و اجرای پژوهشهای نظری با هدف حل
مسأله
شرکت در همایشهای علمی
جستجوی منابع علمی
کنار هم گذاشتن یافتهها و مشاهدات جزئی
ترکیب و یافتن ساختار و مدل
کنشگری در حوزه فعالیت
سازماندهی و ثبت تجارب ریسته
حدس علمی زدن
فرضیه پیشنهاد کردن

25

 ...ناصصختم یلغش فیلاکت و فیاظو نیودت و یحارط
تکالیف

وظایف

زیر وظایف

نظارت بر تدوین پروژه طراحی برنامه
نظارت بر مرحله طراحی برنامة درسی

نظارت بر نیازسنجی و هدفگذاری
نظارت بر تولید برنامه و عناصر آن

نظارت بر طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامة درسی

ارائه بازخوردهای اصالحی
نظارت بر اجرای مقدماتی
نظارت بر مرحله اجرا و ارزشیابی برنامة درسی

نظارت بر اجرای نهایی
نظارت بر ارزشیابی نظری
نظارت بر اعتباربخشی به برنامه

کسب اطالع در مورد نیروی انسانی ،فرایند کار
و بروندادهای مطلوب
ارائه بازخوردهای اصالحی

رصد کردن فرایند طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه
اطمینان از برآورده شدن اهداف
اطمینان از کیفیت بروندادهای تولید شده
ارائه بازخوردهای توصیهای و الزامی
ارائه بازخوردهای پیشنهادی و غیر الزامی
تدریس دروس تخصصی حوزه برنامة درسی

آموزش و ترویج برنامة درسی

بازخورد دادن و فراهم کردن فرصتهای یادگیری
راهنمایی پروژهها و پایاننامههای دانشجویان
تعریف موضوعات مرتبط با حوزه برنامة درسی

تدریس در کارگاههای آموزشی

طراحی و اجرای کارگاه آموزشی ترویج موضوع
طراحی و اجرای کارگاه آموزشی تعمیق و تبادل
تجربه

سال هشتم  -شماره  - 26پاییز 93

تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزشی

تدریس در دورههای تحصیلی کارشناسی و تکمیلی

26
تکالیف

پژوهش در نظامهاي آموزشی
وظایف

نوشتن مقاالت ترویجی در خصوص برنامة
درسی
دفاع از حوزه برنامة درسی

زیر وظایف

نگارش مقاالت ترویجی
نقد روندهای جاری برنامة درسی و انتشار آن
نگارش کتاب ،ترجمه کتاب و گزارشهای تحلیلی
حساس بودن به رخدادهای مربوط به برنامة درسی
ارائه واکنشهای مناسب

آموزش و ترویج برنامة درسی

تبیین جایگاه رشته
هویت دادن به رشته

عمل به وظایف و مسئولیتهای شغلی
برقراری ارتباطات درون و بیرون
رشتهای

تربیت دانشجویان کارآمد

شناسایی دانشجویان مستعد و فراهم کردن شرایط
برای رشد انها

مشارکت در انجمنهای علمی

عضویت در انجمنهای داخلی و بینالمللی

مشارکت در سمینارها

ارائه مقاالت علمی در همایشها و سمینارهای علمی
داخلی و خارجی
مشارکت در کمیتههای علمی همایشها

انجام پژوهشهای کاربردی با هدف حل مسأله

پژوهش
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شناسایی مسائل قابل حل مرتبط با برنامة درسی
طراحی و اجرای پژوهش
ارائه پیشنهاد و یا راه حل
حرکت در مرزهای دانش و طرح موضوع
انجام پژوهشهای بنیادی با هدف تولید دانش

مشارکت در طرحهای ملی ،منطقهای و
بینالمللی

طراحی و اجرای پژوهش
اشاعه دانش تولید شده
عضویت در نهادهای بینالمللی و شناساندن خود
پیشنهاد طرح و موضوع ،مشارکت فعال در طراحی،
انجام ،تحلیل ،انتشار و نقد پژوهشها و ارائه راهحل

27

 ...ناصصختم یلغش فیلاکت و فیاظو نیودت و یحارط
تکالیف

وظایف

هدایت پایاننامههای تحصیلی
تألیف مقاالت پژوهشی

زیر وظایف

هدایت پایان نامههای کارشناسی ارشد
هدایت پایان نامههای دکتری
تبدیل یافتههای پژوهشها به مقاله علمی

پژوهش

نگارش مقاالت مروری عمیق
نقد و تحلیل فعالیتهای مرتبط با برنامة درسی

برگزاری و مشارکت در نسشتهای نقد و
تحلیل تخصصی

نقد و تحلیل اسناد و مدارک اجرایی مرتبط با برنامة
درسی
نقد و پژوهشها و فعالیتهای پژوهشی مرتبط با
برنامة درسی

همساز كردن عناصر برنامه با هم و برنامة
درسی با نظام آموزشی

عضویت در کمیتهها و شوراها
طراحی نظام کالن برنامة درسی

پیشنهاد اهداف ،راهبردها و روشها
اعمال نظر در سازگاری بین نظام کالن و نظام
آموزشی
همکاری با تیمهای تدوین برنامه

طراحی زیر نظامهای متناسب با نظام کالن

همساز كردن عناصر برنامه با هم و
برنامة درسی با نظام آموزشی

تطبیق مداوم برنامههای درسی با اهداف و
رسالتهای نظام تربیتی
پایش مداوم هارمونی برنامه

پایش مداوم آنچه در نظام و سازمان برنامه رخ
میدهد
پیشنهاد راهکارهای اجرایی کردن اسناد
رصد کردن برنامههای درسی و رخدادهای مربوطه
ارائه پیشنهادهای راهبردی و اجرایی
بررسی سازگاری عناصر برنامه
تغییر و تنظیم عناصر
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نظارت بر هماهنگی برنامههای درسی و اسناد
باالدستی

نظارت بر سازگاری برنامههاب خرد با برنامه کالن و
پیشنهاد راهکار

28
تکالیف

پژوهش در نظامهاي آموزشی
وظایف

زیر وظایف

بررسی جریان کار (با کمک متخصص مدیریت)
تدوین اسلوب و چارچوب بازنگری برنامهها

تحلیل نتایج به دست آمده از اجرای برنامه
تدوین چارچوب بازنگری برنامه

مشارکت در بازنگری برنامههای درسی

تشکیل تیمهای بازنگری برنامههای درسی
مدیریت تیمهای بازنگری برنامههای درسی

تقسیم وظایف
مدیریت جلسهها و نشستهای بازنگری

مشارکت در فرایند بازنگری و ارائه مشورت

تدوین و پیشنهاد راهکارهای اصالح برنامههای
درسی

حضور در کنار تیم بازنگری برنامه در صورت نیاز
ارائه خدمات مشورتی و راهنمایی تیم بازنگری
صورتبندی و تنظیم نتایج حاصل از بازنگری
تحلیل نتایج بازنگری
ارائه راهکاری اصالح برنامه
طراحی برنامه و طرح اعتباربخشی
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ارزشیابی و اعتباربخشی

اعتباربخشی برنامههای تولید شده

تدوین شاخصها و مالکهای اعتباربخشی
اجرای اعتباربخشی و ارائه بازخورد
تدوین طرح ارزشیابی

مدیریت ارزشیابی برنامههای اجرا شده

تدوین مالکها و نشانگرهای ارزشیابی
مدیریت اجرای ارزشیابی و ارائه بازخورد
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 ...ناصصختم یلغش فیلاکت و فیاظو نیودت و یحارط
تکالیف

وظایف

زیر وظایف

ترویج حرفهای شدن در امور مربوط به برنامههای
درسی
ارزشیابی و اعتباربخشی

ترویج فرهنگ ارزشیابی برنامههای درسی

زمینهسازی برای مورد ارزشیابی قرار گرفتن
برنامههای درسی
زمینهسازی برای رشد علمی و اجرایی ارزشیابی
برنامة درسی
ممیزی برنامههای درسی

کنترل کیفیت برنامههای درسی

بکارگیری روشهای تضمین کیفیت برنامههای
درسی
مشاور تیم ستادی اجرایی برنامه

کمک به اجرای برنامههای درسی

ارائه خدمات مشاوره علمی

مشاور اجرای برنامة درسی در گروههای آموزشی یا
دانشکدهها
مشاور شوراهای برنامهریزی
مشاور تیمهای تولید برنامههای درسی
مشاور برنامهریزی درسی در دانشگاهها
مشاوره به دانشجویان و پژوهشهای داخلی
مشاوره به پژوهشهای منطقهای و فراملی
ایفای نقش به عنوان رابط جامعه و نظام آموزشی

تحلیل مداوم برنامههای درسی با توجه به ارزشهای
کمک به ترجمان ارزشهای اجتماعی در قالب
اجتماعی
برنامة درسی
تحلیل ارزشهای اجتماعی و ارائه روشهای پوشش
آنها در برنامههای درسی
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خدمات مشاورهای

ارائه مشورتی به نهادهای مسئول برنامهریزی
درسی

مشاور اجرای برنامة درسی در مدارس
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همانطور که مالحظه میشود مدیریت تیم برنامهریزی درسی یک کار فنی و تا حدودی روتین

است و میتواند هم در گروههای آموزشی ،دانشکدهها و دانشگاهها و هم در ستاد به انجام برسد.
جایگاه متخصص برنامة درســی در فرایند مدیریت برنامهریزی درســی عمدتاً شکل نظارتی و

تسهیلکنندگی دارد و حضور در این تیم برای تدوین برنامه بر اساس اصول برنامهریزی درسی
اســت .در صورتیکه کار تدوین برنامه به متخصص موضوعی سپرده شود کار او باید تحت نظر

متخصص برنامة درسی انجام شود تأیید نهایی را بر کار متخصص موضوعی بزند.

نظارت بر طراحی ،اجرا و ارزشــیابی برنامة درســی از وظایف بسیار مهم متخصص برنامة

درسی است .اینکه یک برنامه چگونه طراحی شود ،چگونه اجرا و ارزشیابی شود از مسائل مهم
در حوزه برنامة درســی محسوب میشود .نقش متخصص برنامة درسی در این فرایند کلیدی

است .زیرا در صورت حضور او میتوان امیدوار بود که برنامههای طراحی شده از دقت ،کیفیت

و قابلیت اعتماد الزم برخوردار است.

بازنگری برنامههای درسی در بساری موارد اجتناب ناپذیر است .زیرا برنامههای درسی مانند

هر برنامهای پس از اجرا بســیاری از نواقص آنها مشخص میشود (در مواردی پس از سالها
اجرا) و یا در مواردی برنامه به اهداف از پیش تعیین شــده دســت پیدا نمیکند .در چنین

حالتی بازنگری برنامهها راهکار است که میتواند مفید واقع شود .موضوع بازنگری برنامههای
درسی ،کاری تخصصی است و حضور متخصص برنامة درسی در آن ضرورتی انکارناپذیر است.
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ارزشــیابی و اعتباربخشی برنامههای درسی دو موضوع مهمی هستند که بسیاری آن را جزء

کارهای حوزه برنامة درســی نمیدانند .بررسی سوابق مطالعاتی نشان میدهد این دو موضوع
چه در نگاه سنتی و چه در نگاه مابعد سنتی به برنامة درسی در محافل این حوزه مطرح بوده و

جایگاه خاص خود را دارند .متخصص برنامة درسی میتواند در ارزشیابی برنامة درسی محویت
داشــته باشد و یا در کنار تیم ارزشــیاب و اعتباربخش برنامه باشد .در هر دو حالت متخصص

برنامة درسی فردی است که یک برنامه را با توجه به اصول حاکم بر این حوزه میبیند و ممکن
اســت در بســیاری از موارد دخالت کرده و یا پیشنهاد اصالحی بدهد .متخصص برنامة درسی

حتی میتواند در خصوص موضوعات روششناسی نیز اظهار نظر کند.

شــاید بتوان گفت ترویج و آموزش نیازی اســت که هیچگاه کهنه نمیشود و همواره برای
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آن نیاز وجود دارد .حوزۀ برنامة درســی از معدود حوزههایی اســت که علی رغم تاریخ بسیار
طوالنــی نیازمند آموزش و ترویج به صورت جدی اســت .نقش متخصص برنامة درســی در

وظیفه آموزش و ترویج محوری اســت و در اینجا او نمیتواند ناظر و یا مشاور باشد بلکه باید
خود در فرایند کار حضور فعال و اثرگذار داشته باشد.

پژوهش و یا جستجوی علمی در حوزه برنامة درسی مانند بسیاری از حوزههای علمی دیگر

رمز پویایی و حیات است .برنامة درسی به دلیل ماهیتی که دارد و ضریب نفوذ بر آحاد جامعه

اگر با پژوهش همراه نباشــد نمیتوان امیدی به بهبود و رشــد آن داشت .منابع علمی حوزه
برنامة درســی ،پژوهش را با دامنهای وسیع مورد بحث قرار دادهاند که شامل روششناسیها،
رویکردها ،پارادایمها و فنون متعددی است .این دامنه وسیع تکالیف متعدد را برای متخصص
برنامة درســی به همراه دارد .یکی از انتظارات اصلی از متخصص برنامة درســی (در ســطح

آکادمیک) پژوهش است.

بســیاری نقد را رمز پویایی میدانند و معتقدند که نقد و تحلیل مداوم آنچه در یک حوزه

میگذرد میتواند زمینهســاز بهبود روشها و فرایندها شــود .در حوزه برنامة درســی نقد و

تحلیل میتواند هم از زاویه ســتنی و فنی و هم از زاویه مابعد ســنتی مورد توجه قرار گیرد.
با هر نگاهی نقد هدفش مشــخص است و متخصص برنامة درسی یکی از افرادی است که به
خوبی میتواند این همه را به انجام برســاند .متخصص برنامة درســی از طریق نقد صحیح و
فرد ،ســازمان و یا حوزه علمی خود را در معرض نقد دیگران قرار میدهد به حداقلهایی از
رشد دست یافته است .متخصص با نقد و تحلیل میتواند دامنه عمل برنامة درسی را در نظام

تربیتی گسترش دهد.

در موارد زیادی مشــاهده میشــود که برنامههای درسی در موضوعات مختلف ،برنامههای

درســی در دورههای تحصیلی از یک نظام کالن پیروی نمیکننــد و در اجرا این برنامهها با

هم اصطکاک پیدا کرده و به عبارتی چرخ دندههای آنها با هم برازش ندارد .متخصص برنامة
درســی میتواند نقش همساز کردن برنامههای درسی را بر عهده داشته باشد تا از این طریق
برنامههای درسی را با هم و با اهداف نظام آموزشی تنظیم کند .در این مورد وظیفه متخصص
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مبتنی بر اصول میتواند زمینههای رشــد حرفــهای را فراهم کند .زیرا زمانی که یک پدیده،
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برنامة درســی مانند یک تنظیمکننده آهنگ و یا آهنگســاز فیلم است که قطعهها را در کنار

هم قرار میدهد و از آنها یک موســیقی واحد میســازد .در واقع متخصصان برنامة درسی با
تنظیم عناصر برنامه باهم ،برنامهها با یکدیگر و برنامههای درســی با سیستم آموزشی به آن
عمق میدهند.

موضوع خطمشی ،سیاست و راهبرد از مواردی است که در هر نظامی مطرح است .در نظام
آموزشی خطمشــیهای کالن عمدتاً با توجه به سیاســتهای حاکم بر نظام تربیتی تعیین

میشــود .اگر کل برنامة درســی (چه در آموزش عالی و چه در آموزش عمومی) را یک نظام

بدانیــم میتوانیم خطمشــیهای خرد و کالنی را برای آن در نظــر بگیریم .متخصص برنامة
درسی با مشارکت در فرایند تدوین خطمشیها و راهبردها در سطوح مختلف از انحراف و یا
تصمیمهای نادرست جلوگیری میکند.

نظریههــا نقش محوری در حل مســائل هــر علمی ،از آن جمله برنامة درســی ،دارند .در

واقع نظریه پاســخ به مسألهای اســت که در مواجهه با واقعیتی و در قلمروی خاص رخ داده

اســت .نظریه مجموعه به هم پیوسته از سازهها ،مفاهیم ،تعاریف و گزارههاست که به منظور
تبیین و پیشبینی پدیدهها از طریق تشــخیص روابط بیــن متغیرها ،دیگاه نظام یافتهای از

پدیدهها را ارائه میکند (کرلینجر /1986 ،توجمه شــریفی و نجفیزند .)1385 ،بر این اساس

نظریهپــردازی فراینــد تولید نظریه و تالش برای فهم و شــناخت دقیق پدیدهها اســت .در
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مســتندات حوزه برنامة درسی به نظریهپردازی اهمیت ویژهای داده شده و این مهم به عهده
متخصصان (عمدتاً دانشگاهی) گذاشته شده است.
متخصص برنامة درســی ممکن اســت در نقش مشــاور قرار گیرد و از این رو باید خدمات

مشــاورهای را به نهادها ،افــراد ،مجامع علمی و اجرایی ارائه نماید .متخصص برنامة درســی

بــا تکیه بر دانش ،تجربــه و توانایی خود میتواند تکالیف متعــددی را در زیر لوای خدمات
مشاورهای ارائه کند .مهمترین اثر خدمات این چنینی آگاه کردن نهادها ،افراد ،مجامع علمی

و اجرایی به اهمیت برنامة درسی و اتخاذ تصمیم درست است.
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نتیجهگیری

تنوع فعالیتها در حوزه برنامة درسی به دنبال خود گوناگونی وظایف را میآورد .همانطور که

گودمن ( )2010میگوید گفتمانهای متفاوت در برنامة درســی (از گفتمان سنتی تا پست
مدرن) از کالس درس تا جامعه را دربر میگیرد .واکر نیز میگوید برنامة درســی دارای ســه

عرصه اصلی است« :کالس درس ،مدرسه یا دانشگاه (نظام آموزشی) و جامعه» (ص  .)15این
نوع نگاه به برنامة درســی متخصصان این حــوزه را درگیر تمامی رخدادهای مرتبط با برنامة

درســی میکند .وود و همکاران ( )2011معتقدند «کار برنامة درســی» یک فعالیت فکری
(ذهنی) اســت ،در حالی که ویلیس ( )2010آن را یــک تجربه مدام در حال تغییر میداند،
روانتا ( )1960آن را فنی و مستلزم درگیر شدن با تمامی عناصر نظام آموزشی تعبیر میکند،
اما کســانی مانند مک نیل ،سیلور و الکســاندر ،تابا ،تانر ،پوزنر و رودنیتسکی 1و بوشامپ کار

برنامة درســی را تصمیمســازی میدانند (هانکه )1982 ،و دهها تعبیر دیگر در مورد برنامة

ت در این حوزه را پیچیده میکند.
درسی وجود دارد که کار و فعالی 

اگر متخصص برنامة درســی در فرایند تولید برنامههای درســی وارد شــود تکالیفی مانند

«تشــکیل تیم تولید برنامــه و کمیتهها ،تعیین وظایف اعضای تیم ،تســهیل همکاری اعضا
کمیتههــا و تیم تولید برنامه ،هدایت جلســات تیم تولید برنامــه و ایجاد فضای همکاری در
تیم تولید برنامه ،نظارت بر فرایندهای اجرایی تیم تولید برنامه ،تعدیل فشــارهای سیســتم

نیازســنجی ،هدایت فرایند هدفگذاری ،هدایت فرایند تولید محتوا و هدایت فرایند نگارش
برنامه» خواهد داشــت .این وظیفه و تکالیف زیر مجوعه آن کام ً
ال به بحث برنامهریزی درسی
مربوط بوده و نقش متخصص برنامة درســی در آن عمدتاً نظارتی و مدیریتی است .در متون

حوزه برنامة درسی تا سالهای  1970از متخصص برنامة درسی انتظار درگیر شدن در فرایند
تولید برنامههای درسی میرفته و حتی جزو وظایف اصلی آنها بوده (جکسون )1992 ،هرچند

کسانی مانند اولیوا ( ،)2008وایلز ( ،)2008گالثورن و همکاران ( )2005و سیلور و الکساندر
1. Rudnitsky
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بر تیم و تیم بر سیســتم ،زمینهسازی جهت به نتیجه رسیدن تالشهای تیم ،هدایت فرایند

34

پژوهش در نظامهاي آموزشی

( )1981همچنان جایگاه متخصص برنامة درسی در تولید برنامهها را پررنگ میدانند.

نظارت بر طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامة درسی دارای زیر وظایفی مانند «نظارت بر مرحله

طراحی برنامة درسی ،نظارت بر مرحله اجرا و ارزشیابی برنامة درسی و پیگیری فرایند کار و

بروندادهای مطلوب» است .موضوع طراحی برنامههای درسی ،اجرا و ارزشیابی آنها از وظایفی
اســت که مانند مورد قبلی بیشتر بر نگاه سنتی و برنامهریزی درسی متمرکز است .همانطور
که اورنشــتاین و هانکینز ( )2009میگویند موضوع طراحی برنامة درسی بیشتر بر معماری
و چارچوب برنامههای درســی متمرکز اســت و به نوعی ساختن برنامه و سازمان آن را تحت

پوشــش دارد .در واقع متخصص برنامة درســی در این فرایند از ابتدا کار تدوین چارچوب و
سازمان برنامه ،اجرا و ارزشیابی آن را نظارت و از انحرافهای احتمالی جلوگیری میکند.

مشــارکت در بازنگری برنامههای درسی وظیفهای اســت که دارای تکالیفی مانند «تدوین

اســلوب و چارچوب بازنگری برنامهها ،مدیریت تیم بازنگری برنامههای درســی ،مشارکت در
فرایند بازنگری و ارائه مشورت و تدوین و پیشنهاد راهکارهای اصالح برنامههای درسی» است.
موضوع بازنگری برنامههای درســی که عمدتاً با هدف بهبود و افزایش کیفیت برنامهها انجام

میشــود یکی از فرایندهای مهم در حوزه برنامة درسی محســوب میشود (فتحیواجارگاه،

 .)1390واکــر ( )288 :2003میگوید بازنگری برنامههای درســی دارای فرایند و روشهای
خاص خود است که مهمترین بعد ان به دست آوردن دادههای قابل اعتماد است .برسالوسکی

1
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( )2013بازنگری برنامههای درسی را برای متناسب کردن برنامههای درسی با نیازها و اهداف
ضروری دانســته و معتقد اســت که این بازنگری باید توســط افراد آشــنا با برنامة درسی و

ارزشــیابی صورت گیرد .از طرف دیگر دان 2و همکاران ( )2011بازنگری برنامههای درســی
را بخشــی از ارزشیابی سیستمها دانســته و بر تخصصی بودن آن تأکید دارند .بر این اساس

میتوان گفت که بازنگری برنامههای درســی بایستی با مشارکت متخصصان برنامة درسی به
انجام برسد.

ارزشیابی و اعتباربخشی برنامههای درسی دارای تکالیفی از قبیل «اعتباربخشی برنامههای
1. Breslawski, S. T
2. Dunn, D. S.
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تولید شده ،مدیریت ارزشیابی برنامههای اجرا شده ،ترویج فرهنگ ارزشیابی برنامههای درسی

و کنترل کیفیت برنامههای درسی» خواهد بود .برنامههای درسی طراحی شده برای اجرا باید

اعتبارشــان سنجیده شود و این امر باید توسط افراد خبره صورت گیرد .اعتبار بخشی نظری
و عملی برنامههای درســی از جمله فعالیتهایی است که متخصص برنامة درسی باید در آن
مشارکت داشــته باشد .فیتزپاتریک و همکاران ( )2010اعتباربخشی را فرایند جدایی ناپذیر

برنامهها دانسته و معتقدند که اتعباربخشی میتواند به عنوان بخشی از ارزشیابی و یا به عنوان
فرایندی جدا مورد استفاده قرار گیرد.

«آموزش و ترویج برنامة درســی» دارای هشــت تکلیف اســت که عبارتند از «تدریس در

دانشــگاهها و مراکز آموزشــی ،تدریس در کارگاههای آموزشی ،نوشــتن مقاالت ترویجی در

خصوص برنامة درســی ،دفاع از حوزه برنامة درسی ،هویت دادن به رشته ،تربیت دانشجویان

کارآمد ،مشــارکت در انجمنهای علمی و مشــارکت در سمینارها» .شاید ترویج و آموزش از
وطایف ذاتی متخصصان برنامة درســی در حوزه آموزش عالی تلقی شــود اما بر حسب اینکه
موقعیت و جایگاه متخصص کجا باشــد این امر تغییر خواهد کرد .اگر متخصص برنامة درسی

به عنوان استاد دانشگاه کار کند این وظیفه برای او در اولویت اول است اما اگر در ستاد و یا

سایر بخشهای مرتبط با برنامة درسی مشغول به کار باشد ،آموزش ممکن است در ردههای

اهمیت پایینتر باشــد .همانطور که جکســون ( )1992میگوید متخصص برنامة درسی بايد

در كالس درس انجام ميشــود و بايد انجام شود درست باشد .از متخصص دانشگاهي برنامة

درسی همچنین انتظار ميرود بتواند باعث توسعه نظری و عملی برنامة درسی شود.

پژوهش در مورد برنامة درســی تکالیفی مانند «انجــام پژوهشهای کاربردی با هدف حل

مسأله ،انجام پژوهشهای بنیادی با هدف تولید دانش ،مشارکت در طرحهای ملی ،منطقهای
و بینالمللی ،هدایت پایاننامههای تحصیلی ،تألیف مقاالت پژوهشی و جستجو و کاوش علمی

برنامة درسی» را تحت پوشــش دارد .پژوهش در حوزه برنامة درسی مانند تمامی حوزههای
علمی از اهمیت ویژهای برخوردار است .همانطور که گفته شد پژوهش برای استادان دانشگاه

یکی از کارکردهای اصلی محســوب میشــود .نگاهی به اتوبیوگرافیهای درج شده در کتاب
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رهبران در مطالعات برنامة درسی 1که توسط ادموند شورت و واکز )2009( 2ویراستاری شده
نشــان میدهد که تمامی افراد سرشــناس در حوزه برنامة درسی به نوعی درگیر پژوهش در

برنامة درسی بودهاند.

کسانی مانند جکســون ( ،)1992گریک ( ،)2009و هیوبنر ( )1999پژوهش را از وظایف

اصلی متخصصان برنامة درسی میدانند .فرین ( )1998میگوید حوزه مطالعات برنامة درسی،

مانند بســیاری از حوزههای زیر مجموعه علوم انســانی پژوهش در آن نقشی پررنگ دارد و
روششناســی علوم انسانی در آن شایع اســت .مککاچن ( )2008با محور قرار دادن عمل

فکورنه در برنامة درســی معتقد اســت که یکی از علل گسترش دانش نظری در حوزه برنامة
درسی ،تمرکز متخصصان این حوزه بر پژوهش است .این پژوهش از کالس درس شروع شده

و کل نظام آموزشی را در بر میگیرد.

«نقد و تحلیل برنامههای درســی» هفت تکلیف دارد که عبارتند از «بررســی سند برنامه

و اســناد پشتیبان آن ،نقد برنامة درســی با توجه به نظریههای رایج ،تحلیل برنامة درسی بر

اساس اسناد باالدســتی ،نقد و تحلیل عناصر تشکیل دهنده برنامة درسی ،نقد برنامة درسی

از منظر الزامات نظام آموزش عالی ،نقد برنامههای درســی از منظر نیاز اجتماعی و برگزاری

نشســتهای علمی نقد برنامههای درســی» .نگاهی به تکالیف باال نشان میدهد متخصص
برنامة درســی باید به صورت مداوم برنامههای درسی را مورد بررسی قرار دهد و از منظرهای
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مختلــف آنها را نقد کند .دال و همكاران ( ،)1958شــواب ( )1983و نال ( )2011قائل به

ایفای نقش متخصص در نقد و تحلیل برنامههای درسی هستند .هِویت )2006( 3نقد را یکی
از ابزارهای مفید برای بررســی و تحلیل برنامههای درســی میداند و معتقد است که نقد با
هر هدفی (سیاســی ،اجتماعی و یا آموزشی) میتواند منجر به تقویت برنامههای درسی شود.

پوزنر )2003( 4تحلیل برنامههای درســی را از زوایهای گسترده مورد بحث قرار داده و معتقد
1. Leaders in curriculum studies
2. Waks, L.J
3. Hewitt, T. W.
4. Posner, G. J
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است برنامة درسی از تمامی زوایا باید مورد تحلیل قرار گیرد و در چنین تحلیل برنامة درسی

هم در بعد فنی و مبتنی بر برنامهریزی درســی و هم از بعد مطالعاتی تحلیل میشود .بر این
اســاس میتوان وظیفه باال را برای متخصصان برنامة درســی مهم دانست و البته باید توجه
داشت این کار نیازمند دانش و تجربه کافی است.

«ژرفا بخشــیدن به برنامة درســی و هارمونیک کردن» تکالیفی مانند «طراحی نظام کالن

برنامة درســی ،طراحی زیر نظامهای متناســب با نظام کالن ،نظارت بر هماهنگی برنامههای
درسی و اسناد باالدستی ،تطبیق مداوم برنامههای درسی با اهداف و رسالتهای نظام تربیتی
و پایش مداوم هارمونی برنامه» تحت پوشــش این وظیفه هســتند .در موارد زیادی مشاهده

میشــود که برنامههای درسی در سطح خرد با یکدیگر در تضاد و یا تناقض هستند .این امر

زمانی اتفاق میافتد که کار تدوین برنامههای درســی از یک طرح کالن پیروی نمیکند و با
اسناد باالدســتی ،اهداف و رسالتهای نظام تربیتی سازگار نیست .در واقع میتوان گفت در

چنین حالتی برنامههای درســی یک کل را تشــکیل نمیدهند و عناصر آنها با هم هماهنگ
نیست .در چنین شرایطی حضور متخصص در کنار تیم تولید برنامه و گروهی که کار طراحی
برنامههای درســی را انجام میدهند میتواند زمینهساز هماهنگی بیشتر بین برنامهها و حفظ
ارتباط عمودی و افقی شــود .متخصص برنامة درســی میتواند نظام کالن برنامة درســی را
طراحی کند و جایگاه هریک از عناصر را در آن تعیین و به نوعی هارمونی برنامه را حفظ کند.

عمومی در حوزه برنامة درسی نقد سیاستهای حاکم بر تولید برنامههایدرسی مشارکت در
فرایندهای تعیین سیاســتها مشارکت در تعیین راهبردهای طراحی برنامة درسی مشارکت

در تعییــن راهبردهای یاددهــی و یادگیری ترویج اثر برنامههای درســی بر سیاســتها و

خطمشــیهای کالن و همکاری با نهادهای سیاستگذار» است .در حوزه برنامة درسی کسانی

ماننــد واکــر ( ،)2003مکنیل ( ،)2008کانلــی و کانلی ( ،)2013و نــال ( )2011موضوع
سیاستگذاری و تحلیل خطمشیهای برنامة درسی را مورد توجه و بحث قرار دادهاند .کسانی

مانند واکر ( )2003و هویت ( )2006بر نقش پررنگ متخصصان در فرایند سیاســتگذاری و
تدوین راهبردهای برنامة درسی قائل شدهاند .هویت ( )2006میگوید در تدوین سیاستها و
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خطمشیهای مرتبط با برنامة درسی حضور متخصص ضروری است زیرا وقتی یک متخصص
زیستشناسی ،فیزیک ،شیمی و یا پزشکی یک خطمشی را برای آموزش در پیش میگیرند،
متخصص برنامة درســی باید آن را با اصول این رشته هماهنگ کند .نال ( )41 :2011معتقد

اســت «متخصص برنامة درسی به دلیل اینکه در برابر آنچه در نظام تربیتی میگذرد مسئول
است باید در سیاستگذاری نیز وارد شود» .بال )2012( 1سیاستهای مربوط به برنامة درسی
را در وهلــه اول زیر مجموعه خطمشــیهای نظــام تربیتی و در وهلــه دوم آنها را تابعی از
سیاستهای نظام اجتماعی میداند و فرایند تدوین و تحلیل سیاستها را پیچیده ،چند بعدی

و نیازمند حضور متخصصان میداند.

پاینار و همکاران ( )2008میگویند تأثیر ما به عنوان متخصص برنامة درســی زمانی مهم

خواهد بود که بتوانیم خطمشیها و سیاستهای عمومی جامعه را شکل دهیم .واکر ()2003
معتقد اســت «هرچند سیاســتگذاری یک مفهوم عام است و خیلی نمیتوان آن را به صورت

خاص به کار برد اما طراحی فعالیتهای مربوط به تدوین خطمشی و راهبردها در حوزه برنامة

درســی به عهده متخصص اســت» (ص  .)125واکر تأکید میکند سایر فعالیتهای اجرایی
و عملیاتی تدوین خطمشــیها به عهده مدیران و رهبران آموزشی است .کورنبلث ()2000

سیاســتهای مرتبط با برنامة درســی را تابعی از سیاســتها و اهداف حاکم بر نظام تربیتی
میداند و معتقد اســت نمیتوان یک چارچوب مشــخص برای تدوین و تحلیل سیاســتها
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در نظر گرفت .کانلی و کانلی ( )2013سیاســتها و خطمشــیها در برنامة درسی را محور

تعیینکننده و جهت دهنده به اهداف ،محتوا و ســایر عناصر برنامة درســی دانســته و آن را
موضوعــی کام ً
ال مبتنی بر پژوهش و نیازمند تحلیل و بررســیهای دورهای میدانند .آنها با
ترسیم یک خط مســتقیم از خطمشیها به آنچه در کالس درس میگذرد تالش کردهاند تا

این موضوع را برجســته کنند که سیاســتها تعیینکننده آن چیزی هســتند که در کالس

درس میگذرد .شــورت ( )2008برای پژوهش و مطالعه سیاســتها هویت خاص قائل شده
و معتقد است که سیاســتهای برنامة درسی با از ابعاد مختلف و با روشهای پژوهشی غنی
1. Bal, S. J. J.
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مورد مطالعه و بررســی قرار گیرند .او با مرور سوابق پژوهشی مرتبط نتیجهگیری میکند که
سیاســتگذاری در حوزه برنامة درســی باید مبتنی بر بررسیهای دقیق باشد زیرا اگر این امر
مورد توجه قرار نگیرد ممکن است تمامی برنامههای درسی دچار انحراف شوند.

«نظریهپردازی در حوزه برنامة درســی»یکی از مهمترین وظایف متخصص برنامة درســی

اســت که تکالیفی مانند موارد زیر را میتوان برای آن در نظــر گرفت« :ایدهپردازی و طرح
مســأله ،مطالعه آثار کالســیک حوزه برنامة درسی ،به دســت آوردن اشراف نظری در حوزه

برنامة درســی ،انجام بررســیهای علمی دقیق و عمیق ،رصد کــردن آنچه در محافل علمی

میگذرد ،پیدا کردن ســاختار و مدل ورای جزئیات و مشــاهدات ،کســب تجربه زیسته در
نظام تربیتی و فرضیهســازی» .شــیرو ( )2008با قائل شــدن یک طبقه شغلی به نام نظریه
پردازان برنامة درســی میگوید :نظریه پرداز برنامة درسی فردی است که زیربنای فلسفی و

ایدئولوژیکی برنامة درسی را مورد مطالعه قرار میدهد .فرین ( )1998نظریهپردازان این حوزه
را متخصصانی توصیف میکند که رویکردهایی را از جامعهشناسی ،فلسفه ،روانشناسی و سایر

رشــتهها اقتباس کرده و در برنامة درسی به کار میگیرند .روانتا ( )1960معتقد است که کار
متخصص برنامة درســی نظریه پردازی اســت و نمیتوان انتظار داشت این افراد در سطوح و

الیههای خرد برنامة درسی وارد شده و خود را درگیر سطوح پایین اجرای برنامه کنند .بر این

اســاس واکر ( )1981میگوید وارد کردن متخصصان برنامة درسی به حیطههایی که محدود
« خدمــات مشــاورهای در حوزه برنامة درســی» دارای تکالیفی ماننــد «کمک به اجرای

برنامههای درسی ،ارائه مشورت به نهادهای مسئول برنامهریزی درسی ،ارائه خدمات مشاوره

علمــی و کمک به ترجمان ارزشهــای اجتماعی در قالب برنامة درســی» خواهد بود .ارائه
خدامت مشــاورهای از نظر کسانی مانند شــورت ( ،)2009هیوبنر ( ،)1999دال و همکاران

( ،)1958جکســون ( ،)1992گالثورن و همکاران ( ،)2005شواب ( )1983و اولیوا ()2008

از وظایف مهم متخصصان برنامة درســی است .جکســون ( )1992میگوید متخصص برنامة

درســی را میتوان مشــاور برنامة درسی نامید و بر این اساس از او انتظار میرود تا به کسانی
که به هر نوع با برنامههای درســی در ارتباطند مشورت بدهد .متخصص در دانشگاه میتواند
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در کنــار دپارتمانهــای مختلف در خصوص موضوعات مربوط به برنامة درســی ارائه طریق

کند اورنشــتاین و هانکینز ( )2007دامنه خدمات مشاورهای را گسترده دانستهاند و معتقدند
که متخصص برنامة درســی از خردترین ســطح (کالس درس) تا سطوح کالن تصمیمگیری
میتواند مشاروه بدهد.

به طور کلی متخصص برنامة درسی وظایفی به گستره برنامة درسی (با هر تلقی و برداشتی)

دارد .مککاچن ( )2008با تعبیری زیبا میگوید متخصص برنامة درسی صدای کسانی است

که میخواهند برنامة درســی در مسیر صحیح خود باقی بماند .با چنین نگاهی طبیعی است
که متخصص برنامة درســی دارای وظایفی از جنسهای مختلف باشــد .همنطور که کسانی
مانند واکر ( ،)2003گالثورن و همکاران ( )2005و الستر ( )2010میگویند گسترش دامنه

وظایف نیاز به تخصصی بودن را برجســته میکند و این زمینه را برای رشــد حرفهای فراهم
میسازد.
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