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

* غالمرضا یادگارزاده
** کورش فتحی واجارگاه
*** محمود مهرمحمدی
**** محبوبه عارفی

چکیده
هدف از این مطالعه تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامۀ درسی است. این هدف در قالب دو سؤال پژوهشی 
مورد بررســی قرار گرفته اســت: وظایف اصلي متخصصان برنامۀ درسی کدامند؟، تکالیف و زیر تکالیف متخصصان برنامۀ 
درســی کدامند؟ روش پژوهش از نوع کیفی مشارکتی و ابزار مورد استفاده دیکوم بوده است. در کارگاه دیکوم مقدماتي 
تعداد 7 نفر و در کارگاه تکمیلي 8 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه برنامۀ درســی مشــارکت داشــته اند. تحلیل داده ها با 
روش تحلیل محتوای موضوعی انجام شده است. فرایند اجرایی کار در قالب کارگاه یک و نیم روزه دیکوم طراحی و اجرا 
شــده است. نتایج پژوهش نشان داد متخصصان برنامۀ درســی برای عمل به نقش حرفه ای خود 11 تکلیف اصلی شامل 
»مدیریت تیم برنامه ریزی درسی، نقد و تحلیل برنامه های درسی، سیاستگذاری و تدوین راهبردها، نظریه پردازی، نظارت 
بر طراحی، اجرا و ارزشــیابی برنامۀ درســی، آموزش و ترویج برنامۀ درسی، پژوهش، همساز کردن عناصر برنامه با هم و 
برنامۀ درســی با نظام آموزشی، مشــارکت در بازنگری برنامه های درسی، ارزشیابی و اعتبارسنجی و خدمات مشاوره ای« 
را بــر عهــده دارند. این یازده وظیفه دارای 68 تکلیف اصلی و حدود 173 زیر تکلیف هســتند که به نوعی چارچوب کار 

متخصص برنامۀ درسی آموزش عالی را نشان می دهند. 
 

واژ گان کلیدی: متخصص برنامۀ درسی، وظیفه، تکلیف، دیکوم، آموزش عالي، برنامه ریزي درسي، شغل

)yadegarzadeh@gmail.com استادیار سازمان سنجش آموزش کشور )مسئول مكاتبات *
** استاد دانشگاه شهید بهشتی

*** استاد دانشگاه تربیت مدرس
**** دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

1 تاریخ دریافت: 92/2/3 
تاریخ پذیرش: 93/3/27
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مقدمه

برنامۀ درسی که آغاز رسمي آن به سال 1918 و کتاب بابیت باز مي گردد )جکسون1، 1992( 
در فاصله نزدیک به یک قرن تبدیل به یکي از حوزه هاي پویاي دانش بشري شده بنحوي که 
تنوع دیدگاهها و ظرفیت پژوهشي و علمي آن بسیاري را در حوزه تعلیم و تربیت تحت تأثیر 
قرار داده اســت )پاینار2 و همکاران، 2008(. هر چند مفهوم برنامۀ درســی در متون قدیمي 
کاربرد داشــته است )مارش3 و ویلیس4، 2007( اما شــروع آن به عنوان یک حوزه علمي به 

اوایل قرن بیستم باز مي گردد. 
اولین بحث هاي رســمي و آکادمیک پیرامون برنامۀ درســی به عنوان یک حوزه علمي به 
سال هاي بعد از جنگ جهاني اول و انتشار کتاب بابیت در سال 1918 باز مي گردد )کازول5، 
1966(. در ســال هاي بعد درس و دپارتمان برنامۀ درســي در دانشگاه ها )سال 1937 کالج 
تربیت معلم دانشــگاه کلمبیا( شکل گرفت )جکسون، 1992( و زمینه هاي حرفه اي و شغلي 
در آن پدیدار شــد. موریس6 )2010( مي گوید شــاید بتوان آغاز بحث هاي حرفه اي در مورد 
برنامۀ درســی را ســال 1944 دانســت که کازول از همکارانش خواســت تا در مورد حیطه 
فعالیتش اظهار نظر کنند. بررســي مستندات علمی حوزه برنامۀ درسی نشان مي دهد موضوع 
فعالیت هاي شغلي یکي از مباحث جدي در بین دانشمندان بوده است و کساني مانند بابیت، 
تایلر، تابا، شواب، جکسون، پاینار، هیوبنر7، واکر8، اولیوا9، اورنشتاین، لوین، گالثورن و دیگران 
در مورد آن اندیشیده و بحث کرده اند. اما همانطور که جکسون )1992( مي گوید این پرسش 
که افراد شاغل در حوزه برنامۀ درسی چه کاري باید 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 curricularist را عبــارت از فردي بدانیم که در ارتباط با برنامۀ درســی کار مي کند 
)پاینار، 1975( وظایف، تکالیف و مســئولیت هاي شغلي او با ابهام مواجه است )واکر، 2003؛ 
گالثورن1، 2005؛ اورنشــتاین و هانکینز، 2007؛ جکسون، 1992؛ پاینار و همکاران، 2008؛ 
اولیوا، 2008(. این ابهام موضوع تربیت افراد مرتبط با برنامه هاي درسي در دپارتمان هاي علوم 
تربیتي که از سال هاي بعد از جنگ جهاني شدت گرفته بود و افرادي با درجه هاي کارشناسي، 
کارشناسي ارشــد و دکتري در برنامه ریزي درسي تربیت مي کرد را نیز تحت الشعاع قرار داد 

)واکر، 2003(. 
افراد درگیر در حوزه برنامۀ درســی )curricularist( با عناوین شغلي متعددي طبقه بندي 
شــده اند که از بین آن ها مي توان به “ شــاغل در حوزه برنامۀ درسی )ِگِرچان 2، 2005؛ وود 
و همکاران، 2011(، تکنیســین برنامۀ درســی )ایش هورن3، 1972؛ بلیز4 و بوشر5، 1999؛ 
سریواســتاوا6، 2005(، کارشــناس خبره )ســیرز7، 2004(، رهبر برنامۀ درسی8 )اورنشتاین 
و هانکینــز، 2007؛ هندلر9، 2010؛ گالثورن و همکاران، 2005(، مشــاور10 برنامۀ درســی 
)گریزر11، 1979؛ اورنشــتاین و هانکینز، 2007(، سیاستگذار12 برنامۀ درسی )کانلي و کانلي، 
2013(، ناظر برنامۀ درســی )هیل13، 1990(، برنامه ریز درسي14 )اولیوا، 2008؛ گاپیناتان15 

1. Glatthorn, A
2. Gereshon, W
3. Eichhorn, D
4. Blease, 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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و دنگ1، 2006؛ واکر، 2003(، طراح2 برنامۀ درســی )واکر، 1971(، ارزشــیاب برنامۀ درسی 
)لوین، 2003؛ ولش3، 1969؛ وایت4، 1971(، مدیر5 برنامۀ درسی )سیائو6( و متخصص برنامۀ 
درسی7 )جکســون، 1992؛ اولیوا، 2008؛ وود و همکاران، 2011؛ پاینار، 2008؛ گالثورن و 
همکاران، 2005(« اشاره کرد. برخی از دانشمندان این حوزه نیز افراد شاغل در برنامۀ درسی 
را curriculist نامیده و وظایف آن ها را در سراسر نظام آموزشي پراکنده مي دانند )ویلیس 
و شــوبرت، 1991 و نــال، 2011(. در بین این برداشــت ها متخصصان برنامۀ درســی مورد 
توجه خاص هســتند زیرا همانطور که شــواب مي گوید این افراد منشاً تحول در حوزه برنامۀ 
درسی محسوب مي شوند )جکســون، 1992(. بررسي ادبیات برنامۀ درسی نشان مي دهد در 
مورد اینکه متخصص برنامۀ درســی باید چه ویژگي هایي داشــته باشد؟ در واقع به چه کسي 
مي توان متخصص برنامۀ درسی گفت؟ این افراد چه مسئولیت هایي دارند؟ حیطه فعالیت شان 
کجاســت؟ چه خدماتي مي توانند ارائه دهند؟ چه الزاماتي براي متخصص شدن وجود دارد؟ 
دانــش، نگرش و مهارت هاي مورد نیاز آن ها چیســت؟ بحث وجود دارد. جکســون )1992( 
مي گویــد منتقدین )مانند هارولــد راگ8( به دالیل متعدد از جمله قابل رویت و درک نبودن 
برنامۀ درسی کار در مورد آن را بیهوده و تلف کردن وقت مي دانند و معتقدند این حوزه هنوز 
حرفه اي شدن را تجربه نکرده است. کساني مانند برالت9 و مارشال10 )2010( موضوع تعریف 
برنامۀ درسی و گرفتاري هاي مربوط به آن را مانعي براي رشد حرفه ها در این حوزهدانسته اند. 
چنین برداشــتي از برنامۀ درسی و آکادمیک تلقي نکردن فعالیت هاي آن رشد برنامۀ درسی 
به عنوان یک حرفه علمي را کند کرده و بسیاري از دست اندرکاران این حوزه را درگیر 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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برنامۀ درسی به عنوان یک حوزه علمي نموده است )اولیوا، 1982(. 
شــواب یکي از منتقدین نقش هاي متخصص برنامۀ درسی بوده و معتقد است هنوز در نظام 
آموزشــي جایگاه آن ها مشخص نیست و نمي دانند قرار است چه کاري انجام دهند )جکسون، 
1992(. در مقابل واکر )2003( معتقد است متخصص برنامۀ درسی براي افراد درون این رشته 
کاماًل ملموس بوده اما براي کســاني که از بیرون به حوزة برنامه ریزي درسي نگاه مي کرده اند 
خیلي روشــن نبوده است )ص 12(. جهت کار افرادي که به عنوان متخصص از دپارتمان هاي 
برنامۀ درســی و یا علوم تربیتي فارغ التحصیل مي شوند را نظام آموزشي تعیین مي کند و این 
افراد کمتر داراي یک تشــکیالت شــغلي خاص خود هستند. به عبارت دیگر مسأله اصلي این 
اســت که انتظارات از متخصصان برنامه هاي درسي از یک سو داراي تنوع زیاد و از سوي دیگر 

بسیار محدود و منحصر به مشاوره به معلمان مي شود )جکسون، 1992: 14(. 
در بســیاري موارد به دلیل مشخص نبودن وظایف افراد درگیر در تدوین، اصالح و بازنگري 
و ارزشــیابي برنامه هاي درسي جایگاه متخصصان این رشــته نادیده گرفته شده و انتظارات 
از آن ها تا حد کارشــناس و در برخي موارد تکنیســین برنامۀ درســی پایین مي آید. مدیران 
نظام هاي آموزشــي همواره در مقابل این پرسش قرار دارند که متخصصان برنامۀ درسی چه 
کمکي مي توانند بــه روند اجراي برنامه هاي بنمایند؟ گالثورن و همکاران )2006( مي گویند 
متخصص برنامة درســی فردي اســت که نقش مدیریت و یا نظارت بر برنامه ریزي 
درسي دارد و یا فردي است که یک تیم دانشگاهي را با هدف هاي معطوف به برنامة 
درسی سازماندهي مي کند و مسئولیت موفقیت برنامه تا حدودي متوجه اوست )ص 
201(. در مقابل واکر )2003( نقش متخصص برنامة درسی را بیشتر مشاوره اي مي داند 
)ص 17(. اولیــوا )2009( تالش کرده تا ترکیبي از وظایف متنوع را براي متخصصان 
برنامة درســی تعریف کند. او مي گوید: »متخصصان برنامۀ درسی اغلب از طریق انتقال 
خالقانه نظریه و دانش نظري به عمل از ســایر دست اندرکاران برنامۀ درسی متمایز مي شوند. 
متخصصان برنامۀ درسی در بهترین جایگاه براي پژوهش و حل مسائل برنامۀ درسی مناسب 
هســتند. این افراد مي توانند با ایجاد فرهنگ پژوهش، مقایسه برنامه ها، تحلیل نتایج اجراي 
برنامه، ســازماندهي برنامه ها، بررسي تاریخ تجارب برنامۀ درسی و سایر حوزه هاي مرتبط به 

تحقیق بپردازند« )ص 15(. 
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تنوع دیدگاه ها و انتظارات از متخصصان برنامۀ درسی این سوال را مطرح می سازد که آن ها 
واقعاً چه وظایفی در نظام آموزشــی دارند و چه کارهایي باید انجام دهند؟ بررســی  ها نشان 
می دهد پژوهش جامعی در این خصوص انجام نشــده و پاســخ قانع کننده اي براي آن وجود 
ندارد. از این رو در پژوهش حاضر دو پرســش اساسی مطرح شده که چارچوب اصلی مطالعه 
را شــکل می دهند و تالش شــده با استفاده از نظرات خبرگان حوزة برنامۀ درسی پاسخ قابل 

دفاعی به آن ها داده شود. 
1. وظایف اصلي متخصصان برنامۀ درسی کدامند؟

2. تکالیف و زیر تکالیف متخصصان برنامۀ درسی کدامند؟

متخصص برنامة درسی و وظایف شغلی
متخصص برنامۀ درســی به عنوان یکي از طبقه هاي شغلي در حوزه برنامۀ درسی )جکسون، 
1992؛ اولیــوا، 2008؛ وود و همکاران، 2011؛ پاینار، 2008؛ گالثورن و همکاران، 2005( با 
ابهام در وظایف و مســئولیت های شغلی مواجه است. اینکه متخصص برنامۀ درسی چه کسي 
است و چه وظایفي دارد خیلي روشن نیست و نمي توان پاسخي قطعي به آن داد. برخي عنوان 
متصدي برنامۀ درسي را به متخصص داده اند که عضو تیم برنامۀ درسي است و با مسئوالن و 
مدیران به عنوان بخشي از تیم کار مي کند )اورنشتاین و هانکینز، 2007(. برخي از متخصص 
برنامۀ درسی، با عنوان مدیر برنامۀ درسی1 )رووانتا، 1960( یاد کرده و وظیفه آن ها را عمدتاً 

هماهنگي مي دانند. 
متخصصان برنامۀ درســی مفاهیم جدیدی از برنامۀ درســی را خلــق یا کمک می کنند تا 
خلق شــود. در این فهم، آن ها روی نزدیک شــدن به گذشــته، بیان توافق هاي جدید، اتخاذ 
رویکردهای موجود یا رویکردهای کاماًل جدید متمرکز می شــوند )اولیوا، 2008(. متخصص 
برنامۀ درســی فردی اســت که در حوزه های مختلف برنامۀ درســی از دانش و مهارت الزم 
برخوردار بوده و بتواند در قالب مشاور، مدیر، برنامه ریز و ناظر به روند اجرای برنامه های درسی 
یاری رساند. از نظر مدیریتي در رده مدیران قرار دارد و وظیفه اصلي او نظارت فني بر طراحي، 

1. Curriculum director
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اجرا و ارزشیابي برنامه هاي درسي است. 
در ایــن مــورد روانتا )1960( دو دوره زمانــي را برمي شــمرد: در دورة اول که مربوط به 
سال های 1950 اســت از متخصصان برنامۀ درسی کارهایی مانند: مشاوره به معلمان، کمک 
به معلمان تازه کار، تســهیل رشــد حرفه ای خود و دیگران، بهبود آموزش و تسهیل رهبری 
آموزشــی انتظار می رفته است. در ســال های بعد با توســعه رویکردهای برنامه ریزی درسی 
موضوع تیم های تدوین برنامه مطرح شــده و این امر تغییر نقش متخصصان برنامۀ درسی را 
به دنبال داشت. جکســون )1992( معتقد است یک دورة تغییر دیگر در سال هاي 1970 تا 
1980 رخ داده اســت. موضوعي که از ابتدا در این حوزه مطرح بوده اینکه متخصصان برنامۀ 
درســی می توانند در تمامی نقش های آموزشــی مفید باشند اما اینکه کار صد در صد مرتبط 
با حرفه آن ها چیســت سوالی دشوار است. شــاید بتوان گفت که ایشان در دو مقام در نظام 
آموزشی مفیدترند: توصیف )توصیف شرایط حاکم بر اجرای برنامۀ درسی( و تسهیل )تحلیل 

بر اساس توصیف با هدف بهبود( )روانتا، 1960(. 
واکر )2003( کار متخصصان برنامۀ درســی را مهم تر از بقیه مشــاغل این حوزه دانسته و 

مي گوید متخصصان برنامۀ درسی نیازمند توانایی های زیر هستند:
• یافتن و توسعه برنامه های درسی که به بهترین نحو در دانش آموزان / دانشجویان یادگیری 

ایجاد کرده اند،
• توانایی ایجاد اجماع نظر در بین افراد ذی نفع برنامۀ درسی،

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

• توانایی کار شبکه ای و تیمی با معلمان و متخصصان برای اجرا و ارزشیابی برنامۀ درسی. 
به موارد باال کریگ )2009( تحلیل نقش پیچیده مدرس در کالس درس و فهم نظریه  ها در 
برنامۀ درســی را افزوده است. کیلیون1 و هریسون2 )2006( مي گویند برای موفقیت در نقش 

متخصص برنامۀ درسی دانستن موارد زیر ضروری است: 

1. Killion, J 
2. Harrison, C
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فهم برنامۀ درسی ملی و منطقه ای در تمامی رشته ها، نحوه ساختن برنامۀ درسی، تمایز بین 
دانش نمایشی1 و رویه ای2، تمایز بین مهارت های تحلیل تکلیف، تعیین بروندادهای یادگیری، 
تشخیص روابط مفهومی، سلسله مراتبی و ترتیبی درون برنامۀ درسی، توانایی شناسایی نقاط 
آســیب پذیر برنامه. واکر )2003( پا را فراتر گذاشته و مي گوید: به نظر من متخصصان برنامۀ 

درسی در قرن حاضر باید درک عمیقی از چهار کارکرد برنامۀ درسی داشته باشند:
1- سنت های عمل برنامۀ درسی،

هر عنصری از هر برنامۀ درســی یک تاریخ دارد که موارد مهمی در خصوص ارزش های آن 
و کســانی که آن را شناخته اند بیان می کند. آگاهی از تاریخ و سنت این امکان را می دهد که 
بــا نگاهی حرفه ای به آنچه دیگران انجام داده اند، رویداد ها و رویه های مرتبط را تحلیل کرده 

و چشم اندازی دقیق در مورد برنامۀ درسی فعلی به دست آورد.
2- چشم انداز و ارزش هایی که قضاوت و عمل را هدایت می کند،

ایده  ها باعث حیات انسان ها هستند و نحوه شکل گیری برنامه های درسی را تحت تاثیر قرار 
می دهند. حرفه ای های برنامۀ درســی نیازمند آگاهی از طیف وســیعی از باورها و ارزش های 
مردم در خصوص جامعه، دانشــجویان، دانش آموزان و تعلیــم و تربیت و چگونگی اثر آن بر 
برنامۀ درسی هستند. آن ها باید بدانند که تمام کارهای برنامۀ درسی به نفع برخی ارزش های 

انسانی است و هیچ کس نمی تواند بدون این ارزش ها برنامۀ درسی را بررسی کند.
3- اصالحات و جنبش های اصالحی، 

رهبران هدایت کننده برنامۀ درســی باید جنبش های اصالح برنامۀ درســی را بشناسند و 
زمینه هاي تغییر و بازنگری را شناســایی کنند. آن ها باید بدانند اصالح مزایا و معایبی دارد، 
جنبش هــای اصالحی از کجا ریشــه می گیرند و چه فرصت ها و تهدیدهایی برای سیســتم 

آموزشی و برنامه های درسی دارند.
4- مطالعاتی که تصمیم گیری در مورد برنامۀ درسی را تسهیل می کند،

افراد حرفه ای در برنامۀ درسی باید بدانند چگونه پژوهش و دانش پژوهی به بهبود برنامه های 

1. Demonstrative
2. Procedural
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درســی کمک می کند. آن ها باید بدانند چگونه مستندات پژوهشی را پیدا کنند، آن ها را نقد 
کــرده و تلویحــات کاربردی آن هــا را درک کنند. آن ها باید پژوهش هــای قوی و ضعیف را 
بشناســند و قادر باشــند با تلفیق نتایج در مورد برنامه های درسی تصمیم گیری کنند )واکر، 

.)22 :2003
اولیــوا )2008( نقش هایي که متخصص برنامۀ درســی مي تواند ایفا کند را بســیار متنوع 
می داند. برخی دســت اندرکاران برنامۀ درســی حوزه فعالیت خودشان را به سطوح خاص یا 
موضوعاتی از قبیل برنامۀ درسی ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، برنامۀ درسی مدرسه محلی، 
آموزش خاص، آموزش علوم، آموزش پیش از مدرســه کودکان و ســایرین محدود می کنند. 
آنچه را که می توان مشــاهده کرد عبارتســت از نقش هایی که از طریق این شــغل و نظارت 
مدیران و از طریق متخصصان به تنهایی شکل گرفته و رهبر برنامۀ درسی آن را ایفا می کند. 
در زمان های متفاوتی متخصص برنامۀ درســی بایستی فیلسوف، روان شناس، جامعه شناس، 
کارشــناس روابط انسانی، کارشناس تکنولوژی، نظریه پرداز، تاریخدان، متخصص یک یا چند 

رشته ی علمي، ارزشیاب، محقق، مدرس، تحلیل گر سیستم باشد )اولیوا، 2008: 15(. 
رابرتز )1982( مي گوید متخصص برنامۀ درسی فردي با حداقل مدرک دکتري و ویژگی های 
به روز بودن، تسلط بر ســاختار موضوعي، تسلط بر فناوري؛تصمیم سازي، توصیف و تبیین، 

شناخت مباني تربیت، خط  مشي هاي برنامه و شناخت کالس درس است.
پاینار موضوع اخالق حرفه اي متخصصان برنامۀ درسی را برجسته کرده و مي نویسد اخالق 

حرفه ای برای محققان حوزه مطالعات برنامۀ درسی شامل موارد زیر است:
1- تعهد به آموزش دانسته ها به سایر پژوهشگران،

2- تعهد به پژوهش های دقیق و فراگیر،
3- تعهد به پژوهش به نظریه و تاریخ برنامۀ درسی و پاسداشت آن،

4- تعهد به گستردگی حیطه پژوهش،
5- تعهد به احترام به فرهنگ ها و عدالت اجتماعي،

6- تعهد به توجه به فرا برنامۀ درسی در محیط آموزشی،
7- تعهد به پیشرفت رشته برنامۀ درسی و ارائه خدمات حرفه ای )پاینار، 2004(.
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متخصص برنامۀ درســی بــا ویژگی های فوق در مواجهه با مســائل حــوزه کاری خود با 
چالش هایی روبرو اســت کــه باید بر آن ها غلبه کند. موضوع بســیار مهم و قابل توجه بافت 
و زمینه ای اســت که متخصص در آن کار می کند. در سیســتم های متمرکز آموزشی وظایف 
متخصص با سیســتم غیرمتمرکز متفاوت است. بسیاری از نقش های متخصص برنامۀ درسی 

در تمامی بخش های نظام آموزشی باید به منصه ظهور برسد نه فقط در مدرسه و ستاد. 

روش

یکی از روش های پژوهش که هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی به کار برده می شــود 
روش پژوهش مشــارکتی1 است )فوت وایت، 1990/ ترجمه، رفیعی، 1385؛ برگولد و توماس، 
2012؛ کرنول2 و یکس3، 1995(. روش پژوهش مشــارکتی روشی است که افراد مورد مطالعه 
دارای تجربه زیسته و اقدامات عملی در موضوع مورد بررسی باشند )برگولد و توماس، 2012(. 
تحقیق مشــارکتي از جمله روش هاي کیفي پژوهش اســت که بر این فرض تکیه مي کند که 
بهترین افراد براي مشــارکت در فرایند پژوهش افراد خبره هســتند. دسای4 و پوتر5 )2006( 
می گویند روش تحقیق مشارکتی عمدتاً در موضوعاتی که نیاز به جمع آوری 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 جمع آوری داده ها از دیکوم استفاده شده است. دیکوم یک ابزار جمع آوري داده کیفی 
اســت که به پژوهشــگر اجازه می دهد تجارب افراد خبره را به زبان خودشــان ضبط کند. به 
عالوه، داده های کیفی و جزئی به دست می آید، توصیف عینی از موضوع ارائه می شود، تفاوت 
بین موارد ضبط می شــود. )پاتون، 1997 ص 273(. اُبرین6 )1989( دیکوم 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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می گوید: “این تکنیک فهرســتی قابل اطمینان از وظایف به دســت می دهد، درجه باالیی از 
آگاهی که به وسیله شرکت کنندگان خود را نشان می دهد و از این طریق می توان اهمیت هر 
یک از تکالیــف و فراوانی مورد نیاز را برآورد کرد” )ص 36(. لی )2007( می گوید دیکوم در 
کنار روش هایی مانند مصاحبه، پرسشــنامه، فن دلفی، کنفرانس، فن گروه اسمی، فن حادثه 
بحرانی و تحلیل وظیفه روشــهای پژوهشی برای تعیین شایســتگی و طراحی برنامۀ درسی 
اســت. همچنین موسســه کار برای آینده )2006( دیکوم را نوعی گروه کانونی دانســته که 
می توان اطالعات بســیار دقیق و مفیدی را در اختیار پژوهشگران و تصمیم گیران در سطوح 
مختلف قرار دهد. بوردن و هریس می گویند دیکوم یک روش جمع اوری داده کیفی است که 
از طریق آن می توان داده قابل اطمینان برای تحلیل هر نوع شــغلی به دســت آورد. شرکت 
کننــدگان در کارگاه دیکــوم را 7 نفر از افراد خبره در حوزه برنامۀ درســی که دارای تجربه 
طراحی برنامۀ درسی، ارزشیابی و یا اجرای برنامۀ درسی بوده اند انتخاب شده اند. همانطور که 
نورتون )1996(، فتحی واجــارگاه )1391( و بوردن و هریس )1998( می گویند تعداد افراد 

مشارکت کننده در کارگاه دیکوم می تواند عددی بین 5 تا 12 نفر باشد. 
مطابق اصول اجــرای دیکوم مراحل زیر در این پژوهش براي کارگاه مقدماتي مد نظر قرار 

گرفته است:
- برنامه ریزي براي اجراي کارگاه و تنظیم برنامه زماني و اطالع رساني به شرکت کنندگان؛

- راه اندازي کمیته )با هماهنگی قبلی و در اختیار قرار دادن اطالعات(؛
- معرفي تکنیک دیکوم به شرکت کنندگان؛
- مرور اطالعات حاصل از مرحلۀ مصاحبه؛

- مرور شغل متخصص برنامۀ درسی آموزش عالی و ارائۀ یافته هاي حاصل از مرور پیشینه؛
- راه انداز بارش مغزي اولیه و بحث حاضرین در کارگاه؛

- تدوین چارت دیکوم با کمک شرکت کنندگان؛
- شناسایي وظایف اصلي )حوزه هاي عمومي مسئولیت(؛

- شناسایي تکالیف انجام کار و زیرتکالیف با مشارکت همۀ اعضاءي کارگاه؛
- فهرست بندي وظایف و تکالیف؛
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* تعیین دانش و مهارت عمومي الزم براي هر زیرتکلیف،
* تعیین رفتارهاي کاري )نگرش مطلوب و صفات( براي هر زیرتکلیف،

* مشخص کردن ابزار، تجهیزات، منابع و مواد،
* تعیین نگراني ها و روندهاي آینده براي هر زیرتکلیف،

- مرور و پاالیش بیانیه هاي وظایف و تکالیف؛
- بررسي توالي بیانیه هاي وظایف و تکالیف؛

- اولویت بندی و بیان اهمیت وظایف و تکالیف.
براي کارگاه تکمیلي که با هدف بررســي دقیق تر وظایف، تکالیف متخصص برنامه درســي 

آموزش عالي اجرا شد مراحل زیر طي شده است:
* انتخاب شرکت کنندگان و ارسال اطالعات حاصل از کارگاه مقدماتي؛

* برنامه ریزي و زمان بندي کارگاه؛
* تشکیل کارگاه و مرور تکنیک دیکوم به صورت خالصه؛

* بررسي بند به بند وظایف اصلي، تکالیف و زیرتکالیف؛
* بررســي دانــش و مهارت، رفتارهــاي کاري، ابزار، تجهیزات، منابع و مــواد، نگراني ها و 

روندهاي آینده براي هر زیرتکلیف؛
* بررسي اولویت  بندي وظایف و تکالیف و تأیید نهایي.

هرچند در دیکوم نتایج در همان کارگاه نهایی می شــود اما بــرای نظم دادن به یافته ها و 
طبقه بندی وظایف و تکالیف از تحلیل محتوای موضوعی )اندرســون1، 2007( استفاده شده 
است. تحلیل محتوای موضوعی )TCA( نوعی ارائه توصیفی داده های کیفی است. در این روش 
به منظور بیان اشتراکات آراء و نظرات شرکت کنندگان، محقق فهرستی از موضوعات مشترک 
را اســتخراج و دسته بندی می کند. هر تالش معقولی به کار می رود تا برای موضوعاتی که در 
عبارات اصلی شــرکت کنندگان به کار رفته عناوینی انتخاب شــود و این موضوعات به نحوی 
دســته بندی شود که نمایانگر موضوع کلی باشند. هرچند مرتب سازی و نامگذاری موضوعات 

1. Anderson
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نیاز به ســطحی از تفسیر را دارد، »تفســیر« به صورت حداقلی انجام می شود. برای اطمینان 
از صحت داده و اعتبار آن ها پس از کارگاه و ویرایش وظایف، تکالیف و شایســتگی ها، تمامي 
بروندادها مجدداًً به رؤیت مشــارکت کنندگان کننده کارگاه رسیده 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 می شود. 

یافته ها

1. وظایف اصلي متخصصان برنامۀ درسی کدامند؟

d جدول )1( تکالیف اصلی متخصص برنامۀ درسی آموزش عالی

تکالیفردیف

مدیریت تیم برنامه ریزی درسی1

نقد و تحلیل برنامه های درسی2

سیاستگذاری و تدوین راهبردها3

نظریه پردازی4

نظارت بر طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامة درسی5

آموزش و ترویج برنامة درسی6

پژوهش 7

همساز كردن عناصر برنامه با هم و برنامة درسی با نظام آموزشی8

مشاركت در بازنگری برنامه های درسی9

ارزشیابی و اعتبارسنجی10

خدمات مشاوره ای11

اطالعات جدول نشان می دهد 11 وظیفه اصلی برای متخصص برنامۀ درسی می تواند وجود 
داشــته باشد. همانطور که مشخص است نســبت به نظرات مصاحبه شوندگان دامنه وظایف 
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گسترده تر و دقیق تر است. از طرف دیگر توازن بین نگاه سنتی و مبتنی بر برنامه ریزی درسی 
به برنامۀ درســی و نگاه مابعد سنتی به برنامۀ درسی تا حد زیادی برقرار شده است. آنچه به 
عنوان وظایف متخصص برنامۀ درسی آمده است پررنگ بودن نقش متخصص برنامۀ درسی در 
بطن نظام آموزشــی را نشان می دهد. نکته قابل توجه این که وظایف متخصص برنامۀ درسی 
بر اســاس جایگاهی که قرار می گیرد متفاوت خواهد بود. اگر متخصصی در کسوت استادی و 
در دانشــگاه باشد وظایفی متفاوت از فردی که در ستاد آموزش عالی فعالیت می کند خواهد 

داشت.

2. تکالیف و زیر تکالیف متخصصان برنامۀ درسی کدامند؟

d جدول )2( فهرست وظایف، تکالیف و زیر تکالیف متخصص برنامۀ درسی

زیر وظایفوظایفتکالیف

سی
 در

زی
ه ری

رنام
م ب

ت تی
یری

مد

تشکیل تیم تولید برنامه و كمیته ها
دعوت از افراد دارای تجربه و دانش

تسهیل تركیب بندی كمیته ها

تعیین وظایف اعضای تیم

تقسیم وظایف اعضای تیم

تعیین وظایف كمیته ها

تعیین مسئولین كمیته ها

تسهیل همکاری اعضا كمیته ها و تیم تولید 
برنامه

بیان روشن هدف و انتظارات

نزدیک كردن عقاید به هم

دادن ازادی بیان
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هدایت جلسات تیم تولید برنامه و ایجاد فضای 
همکاری در تیم تولید برنامه

مدیریت جلسات
به نتیجه رساندن

جلب مشاركت همگانی

نظارت بر فرایندهای اجرایی تیم تولید برنامه

مستندسازی
حضور در جلسات اصلی

حضور در كمیته ها
بازخورد دادن

تعدیل فشارهای سیستم بر تیم و 
تیم بر سیستم

تعامل با مدیریت باالدستی

زمینه سازی جهت به نتیجه رسیدن 
تالش های تیم

هدایت رایزنی های درونی و بیرونی
جذب امکانات، زمینه سازی برای آزمایش برنامه

هدایت رایزنی های درونی و بیرونی

هدایت فرایند نیازسنجی

تشکیل تیم نیازسنجی
هدایت فرایند جمع آوری داده 

مستندسازی 
تدوین گزارش نیازسنجی

هدایت فرایند هدف گذاری

تبدیل نیاز به هدف
تدوین اهداف كلی و برنامه

تطابق اهداف با اسناد باالدستی

هدایت فرایند نگارش برنامه
نظارت بر نگارش سند برنامة درسی

تطابق سند با اهداف، غایت ها و انتظارات

هدایت فرایند تولید محتوا

تشکیل تیم تولید محتوا
داوری و انتخاب افراد مسئول تدوین محتوا

نظارت بر ارزشیابی محتوا
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ن

بررسی سند برنامه و اسناد پشتیبان آن
مطالعه دقیق سند برنامة درسی و ضمائم آن

تطابق سند با الزامات برنامه ریزی درسی

نقد برنامة درسی با توجه به نظریه های رایج

نقد بر اساس رویکرد عینیت گرا 
)مبتنی بر ابعاد بیرونی(

نقد بر اساس رویکرد ابعاد درونی

نقد بر اساس رویکرد مفهومی

تحلیل برنامة درسی بر اساس اسناد باالدستی
تحلیل بر اساس سند چشم انداز و نقشه جامع علمی

تحلیل بر اساس اهداف نظام علم و فناوری

نقد و تحلیل عناصر تشکیل دهنده
 برنامة درسی

مشخص كردن برنامة درسی ایده آل

تطابق عناصر برنامه با برنامة درسی ایده آل

نقد برنامة درسی از منظر الزامات نظام
 آموزش عالی

بررسی برنامه با توجه به اهداف كالن علم و فناوری

بررسی برنامه از نظر تطابق با عناصر نظام آموزشی 

نقد برنامه از منظر كاركردهای نظام دانشگاهی

نقد برنامه های درسی از نیاز اجتماعی
بررسی برنامه از منظر مخاطبان

نقد برنامه از نظر تطابق با نیازهای اجتماعی

برگزاری نشست های علمی نقد
 برنامه های درسی

برگزاری نشست های علمی نقد برنامه های درسی 
دانشگاهی

برگزاری نشست های علمی نقد برنامه های درسی در 
نهادهای اجرایی

بررسی سند برنامه و اسناد پشتیبان آن
تحلیل نقاط قوت و ضعف

پیشنهاد برای تبدیل تهدید به فرصت
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تحلیل خط مشی های عمومی در حوزه
 برنامة درسی

بررسی و نقد خط مشی های عمومی حاكم بر حوزه 
برنامة درسی

بررسی و نقد خط مشی های حاكم بر برنامه های 
درسی دانشگاهی

نقد سیاست های حاكم بر تولید برنامه های درسی

تطبیق برنامه های درسی با اهداف و ماموریت های 
كالن

تطبیق برنامه های درسی با اهداف و ماموریت های 
بخشی

مشاركت در فرایندهای تعیین سیاست ها

عضویت در كمیته ها و كارگروه های مرتبط

انجام پژوهش های علمی

ارزشیابی كارهای انجام شده

تعیین راهبردهای طراحی برنامة درسی
تعیین انتظارات از برنامة درسی

پیشنهاد راهبرد مناسب

تعیین راهبردهای یاددهی و یادگیری
بررسی سند برنامه و غایات آن

شناسایی راهبردهای متناسب و پیشنهاد بهترین 
راهبرد

ترویج اثر برنامه های درسی بر سیاست ها و 
خط مشی های كالن

خوراندن اهمیت برنامه های درسی به جامعه علمی و 
آموزشی كشور

ترویج جایگاه برنامة درسی به عنوان علم

همکاری با نهادهای سیاستگذار
عضویت در انجمن ها و نهادهای تخصصی

اثرگذاری بر تصمیم ها
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مسأله مطرح كردن
تفکر و تأمل در خصوص برنامه های درسی

طرح موضوعاتی كه حل شدنی باشند

مطالعه آثار كالسیک حوزه برنامة درسی
شناخت منابع علمی معتبر در حوزه برنامة درسی

مطالعه، تحلیل و استفاده از منابع علمی

به دست آوردن اشراف نظری در حوزه برنامة 
درسی

تسلط یافتن بر دانش نظری رایج در حوزه برنامة 
درسی

تجمیع دانش نظری و سازمان دادن به آن

زی
ردا

یه پ
ظر

ن

انجام پژوهش های علمی دقیق و عمیق

طراحی و اجرای پژوهش های نظری با هدف تولید 
دانش

طراحی و اجرای پژوهش های نظری با هدف حل 
مسأله

رصد كردن آنچه در محافل علمی می گذرد
شركت در همایش های علمی

جستجوی منابع علمی

پیدا كردن ساختار و مدل ورای جزئیات و 
مشاهدات

كنار هم گذاشتن یافته ها و مشاهدات جزئی

تركیب و یافتن ساختار و مدل

كسب تجربه زیسته در نظام تربیتی
كنشگری در حوزه فعالیت

سازمان دهی و ثبت تجارب ریسته

فرضیه سازی
حدس علمی زدن

فرضیه پیشنهاد كردن



25طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان ...
 9

3 
ییز

 پا
- 2

ه 6
مار

 ش
م -

شت
ل ه

سا

زیر وظایفوظایفتکالیف

سی
 در

امة
 برن

بی
شیا

 ارز
را و

 اج
ی،

راح
ر ط

ت ب
ظار

ن

نظارت بر مرحله طراحی برنامة درسی

نظارت بر تدوین پروژه طراحی برنامه

نظارت بر نیازسنجی و هدفگذاری

نظارت بر تولید برنامه و عناصر آن

ارائه بازخوردهای اصالحی

نظارت بر مرحله اجرا و ارزشیابی برنامة درسی

نظارت بر اجرای مقدماتی

نظارت بر اجرای نهایی

نظارت بر ارزشیابی نظری

نظارت بر اعتباربخشی به برنامه

كسب اطالع در مورد نیروی انسانی، فرایند كار 
و بروندادهای مطلوب

رصد كردن فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه

اطمینان از برآورده شدن اهداف

اطمینان از كیفیت برونداد های تولید شده

ارائه بازخوردهای اصالحی
ارائه بازخوردهای توصیه ای و الزامی

ارائه بازخوردهای پیشنهادی و غیر الزامی
سی

 در
امة

 برن
یج

ترو
 و 

ش
موز

تدریس در دانشگاه ها و مراكز آموزشیآ

تدریس دروس تخصصی حوزه برنامة درسی

تدریس در دوره های تحصیلی كارشناسی و تکمیلی

بازخورد دادن و فراهم كردن فرصت های یادگیری

راهنمایی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان

تدریس در كارگاه های آموزشی

تعریف موضوعات مرتبط با حوزه برنامة درسی

طراحی و اجرای كارگاه آموزشی ترویج موضوع

طراحی و اجرای كارگاه آموزشی تعمیق و تبادل 
تجربه
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نوشتن مقاالت ترویجی در خصوص برنامة 
درسی

نگارش مقاالت ترویجی

نقد روندهای جاری برنامة درسی و انتشار آن

نگارش كتاب، ترجمه كتاب و گزارش های تحلیلی

دفاع از حوزه برنامة درسی
حساس بودن به رخدادهای مربوط به برنامة درسی

ارائه واكنش های مناسب

هویت دادن به رشته

تبیین جایگاه رشته

عمل به وظایف و مسئولیت های شغلی

برقراری ارتباطات درون و بیرون 
رشته ای

تربیت دانشجویان كارآمد
شناسایی دانشجویان مستعد و فراهم كردن شرایط 

برای رشد انها 

عضویت در انجمن های داخلی و بین المللیمشاركت در انجمن های علمی

مشاركت در سمینارها
ارائه مقاالت علمی در همایش ها و سمینارهای علمی 

داخلی و خارجی

مشاركت در كمیته های علمی همایش ها
ش

وه
پژ

انجام پژوهش های كاربردی با هدف حل مسأله

شناسایی مسائل قابل حل مرتبط با برنامة درسی
طراحی و اجرای پژوهش
ارائه پیشنهاد و یا راه حل

انجام پژوهش های بنیادی با هدف تولید دانش

حركت در مرزهای دانش و طرح موضوع
طراحی و اجرای پژوهش
اشاعه دانش تولید شده

مشاركت در طرح های ملی، منطقه ای و 
بین المللی

عضویت در نهادهای بین المللی و شناساندن خود

پیشنهاد طرح و موضوع، مشاركت فعال در طراحی، 
انجام، تحلیل، انتشار و نقد پژوهش ها و ارائه راه حل
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هدایت پایان نامه های تحصیلی
هدایت پایان نامه های كارشناسی ارشد

هدایت پایان نامه های دكتری

تألیف مقاالت پژوهشی
تبدیل یافته های پژوهش ها به مقاله علمی

نگارش مقاالت مروری عمیق

برگزاری و مشاركت در نسشت های نقد و 
تحلیل تخصصی

نقد و تحلیل فعالیت های مرتبط با برنامة درسی

نقد و تحلیل اسناد و مدارک اجرایی مرتبط با برنامة 
درسی

نقد و پژوهش ها و فعالیت های پژوهشی مرتبط با 
برنامة درسی

مة 
رنا

و ب
هم 

 با 
امه

 برن
صر

عنا
ن 

كرد
از 

مس
ه

شی
موز

م آ
نظا

 با 
سی

طراحی نظام كالن برنامة درسیدر

عضویت در كمیته ها و شوراها

پیشنهاد اهداف، راهبردها و روش ها

اعمال نظر در سازگاری بین نظام كالن و نظام 
آموزشی

طراحی زیر نظام های متناسب با نظام كالن
همکاری با تیم های تدوین برنامه

نظارت بر سازگاری برنامه هاب خرد با برنامه كالن و 
پیشنهاد راه كار

م و
ا ه

ه ب
رنام

ر ب
اص

 عن
دن

 كر
ساز

هم
شی

موز
م آ

نظا
 با 

سی
 در

امة
 برن

نظارت بر هماهنگی برنامه های درسی و اسناد 
باالدستی

پایش مداوم آنچه در نظام و سازمان برنامه  رخ 
می دهد

پیشنهاد راهکارهای اجرایی كردن اسناد

تطبیق مداوم برنامه های درسی با اهداف و 
رسالت های نظام تربیتی

رصد كردن برنامه های درسی و رخدادهای مربوطه

ارائه پیشنهادهای راهبردی و اجرایی

پایش مداوم هارمونی برنامه
بررسی سازگاری عناصر برنامه

تغییر و تنظیم عناصر
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تدوین اسلوب و چارچوب بازنگری برنامه ها

بررسی جریان كار )با كمک متخصص مدیریت(

تحلیل نتایج به دست آمده از اجرای برنامه

تدوین چارچوب بازنگری برنامه

مدیریت تیم های بازنگری برنامه های درسی

تشکیل تیم های بازنگری برنامه های درسی

تقسیم وظایف

مدیریت جلسه ها و نشست های بازنگری

مشاركت در فرایند بازنگری و ارائه مشورت
حضور در كنار تیم بازنگری برنامه در صورت نیاز

ارائه خدمات مشورتی و راهنمایی تیم بازنگری

تدوین و پیشنهاد راهکارهای اصالح برنامه های 
درسی

صورت بندی و تنظیم نتایج حاصل از بازنگری

تحلیل نتایج بازنگری

ارائه راه كاری اصالح برنامه

شی
ربخ

عتبا
 و ا

بی
شیا

اعتباربخشی برنامه های تولید شدهارز

طراحی برنامه و طرح اعتباربخشی

تدوین شاخص ها و مالک های اعتباربخشی

اجرای اعتباربخشی و ارائه بازخورد

مدیریت ارزشیابی برنامه های اجرا شده

تدوین طرح ارزشیابی

تدوین مالک ها و نشانگرهای ارزشیابی

مدیریت اجرای ارزشیابی و ارائه بازخورد
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شی
ربخ

عتبا
 و ا

بی
شیا

ترویج فرهنگ ارزشیابی برنامه های درسیارز

ترویج حرفه ای شدن در امور مربوط به برنامه های 
درسی

زمینه سازی برای مورد ارزشیابی قرار گرفتن 
برنامه های درسی

زمینه سازی برای رشد علمی و اجرایی ارزشیابی 
برنامة درسی

كنترل كیفیت برنامه های درسی
ممیزی برنامه های درسی

بکارگیری روش های تضمین كیفیت برنامه های 
درسی

ای
وره 

شا
ت م

دما
خ

كمک به اجرای برنامه های درسی

مشاور تیم ستادی اجرایی برنامه

مشاور اجرای برنامة درسی در مدارس

مشاور اجرای برنامة درسی در گروه های آموزشی یا 
دانشکده ها

ارائه مشورتی به نهادهای مسئول برنامه ریزی 
درسی

مشاور شوراهای برنامه ریزی

مشاور تیم های تولید برنامه های درسی

مشاور برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها

ارائه خدمات مشاوره علمی
مشاوره به دانشجویان و پژوهش های داخلی

مشاوره به پژوهش های منطقه ای و فراملی

كمک به ترجمان ارزش های اجتماعی در قالب 
برنامة درسی

ایفای نقش به عنوان رابط جامعه و نظام آموزشی

تحلیل مداوم برنامه های درسی با توجه به ارزش های 
اجتماعی

تحلیل ارزش های اجتماعی و ارائه روش های پوشش 
آنها در برنامه های درسی



پژوهش در نظام هاي آموزشی30

 9
3 

ییز
 پا

- 2
ه 6

مار
 ش

م -
شت

ل ه
سا

همانطور که مالحظه می شود مدیریت تیم برنامه ریزی درسی یک کار فنی و تا حدودی روتین 
است و می تواند هم در گروه های آموزشی، دانشکده ها و دانشگاه ها و هم در ستاد به انجام برسد. 
جایگاه متخصص برنامۀ درســی در فرایند مدیریت برنامه ریزی درســی عمدتاً شکل نظارتی و 
تسهیل کنندگی دارد و حضور در این تیم برای تدوین برنامه بر اساس اصول برنامه ریزی درسی 
اســت. در صورتیکه کار تدوین برنامه به متخصص موضوعی سپرده شود کار او باید تحت نظر 

متخصص برنامۀ درسی انجام شود تأیید نهایی را بر کار متخصص موضوعی بزند. 
نظارت بر طراحی، اجرا و ارزشــیابی برنامۀ درســی از وظایف بسیار مهم متخصص برنامۀ 
درسی است. اینکه یک برنامه چگونه طراحی شود، چگونه اجرا و ارزشیابی شود از مسائل مهم 
در حوزه برنامۀ درســی محسوب می شود. نقش متخصص برنامۀ درسی در این فرایند کلیدی 
است. زیرا در صورت حضور او می توان امیدوار بود که برنامه های طراحی شده از دقت، کیفیت 

و قابلیت اعتماد الزم برخوردار است. 
بازنگری برنامه های درسی در بساری موارد اجتناب ناپذیر است. زیرا برنامه های درسی مانند 
هر برنامه ای پس از اجرا بســیاری از نواقص آنها مشخص می شود )در مواردی پس از سال ها 
اجرا( و یا در مواردی برنامه به اهداف از پیش تعیین شــده دســت پیدا نمی کند. در چنین 
حالتی بازنگری برنامه ها راهکار است که می تواند مفید واقع شود. موضوع بازنگری برنامه های 
درسی، کاری تخصصی است و حضور متخصص برنامۀ درسی در آن ضرورتی انکارناپذیر است. 
ارزشــیابی و اعتباربخشی برنامه های درسی دو موضوع مهمی هستند که بسیاری آن را جزء 
کارهای حوزه برنامۀ درســی نمی دانند. بررسی سوابق مطالعاتی نشان می دهد این دو موضوع 
چه در نگاه سنتی و چه در نگاه مابعد سنتی به برنامۀ درسی در محافل این حوزه مطرح بوده و 
جایگاه خاص خود را دارند. متخصص برنامۀ درسی می تواند در ارزشیابی برنامۀ درسی محویت 
داشــته باشد و یا در کنار تیم ارزشــیاب و اعتباربخش برنامه باشد. در هر دو حالت متخصص 
برنامۀ درسی فردی است که یک برنامه را با توجه به اصول حاکم بر این حوزه می بیند و ممکن 
اســت در بســیاری از موارد دخالت کرده و یا پیشنهاد اصالحی بدهد. متخصص برنامۀ درسی 

حتی می تواند در خصوص موضوعات روش شناسی نیز اظهار نظر کند.
شــاید بتوان گفت ترویج و آموزش نیازی اســت که هیچگاه کهنه نمی شود و همواره برای 
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آن نیاز وجود دارد. حوزة برنامۀ درســی از معدود حوزه هایی اســت که علی رغم تاریخ بسیار 
طوالنــی نیازمند آموزش و ترویج به صورت جدی اســت. نقش متخصص برنامۀ درســی در 
وظیفه آموزش و ترویج محوری اســت و در اینجا او نمی تواند ناظر و یا مشاور باشد بلکه باید 

خود در فرایند کار حضور فعال و اثرگذار داشته باشد. 
پژوهش و یا جستجوی علمی در حوزه برنامۀ درسی مانند بسیاری از حوزه های علمی دیگر 
رمز پویایی و حیات است. برنامۀ درسی به دلیل ماهیتی که دارد و ضریب نفوذ بر آحاد جامعه 
اگر با پژوهش همراه نباشــد نمی توان امیدی به بهبود و رشــد آن داشت. منابع علمی حوزه 
برنامۀ درســی، پژوهش را با دامنه ای وسیع مورد بحث قرار داده اند که شامل روش شناسی ها، 
رویکردها، پارادایم ها و فنون متعددی است. این دامنه وسیع تکالیف متعدد را برای متخصص 
برنامۀ درســی به همراه دارد. یکی از انتظارات اصلی از متخصص برنامۀ درســی )در ســطح 

آکادمیک( پژوهش است. 
بســیاری نقد را رمز پویایی می دانند و معتقدند که نقد و تحلیل مداوم آنچه در یک حوزه 
می گذرد می تواند زمینه ســاز بهبود روش ها و فرایندها شــود. در حوزه برنامۀ درســی نقد و 
تحلیل می تواند 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 برنامۀ درسی یکی از افرادی است که به 
خوبی می تواند این همه را به انجام برســاند. متخصص برنامۀ درســی از طریق نقد صحیح و 
مبتنی بر اصول می تواند زمینه های رشــد حرفــه ای را فراهم کند. زیرا زمانی که یک پدیده، 
فرد، ســازمان و یا حوزه علمی خود را در معرض نقد دیگران قرار می دهد به حداقل هایی از 
رشد دست یافته است. متخصص با نقد و تحلیل می تواند دامنه عمل برنامۀ درسی را در نظام 

تربیتی گسترش دهد. 
در موارد زیادی مشــاهده می شــود که برنامه های درسی در موضوعات مختلف، برنامه های 
درســی در دوره های تحصیلی از یک نظام کالن پیروی نمی کننــد و در اجرا این برنامه ها با 
هم اصطکاک پیدا کرده و به عبارتی چرخ دنده های آنها با هم برازش ندارد. متخصص برنامۀ 
درســی می تواند نقش همساز کردن برنامه های درسی را بر عهده داشته باشد تا از این طریق 
برنامه های درسی را با هم و با اهداف نظام آموزشی تنظیم کند. در این مورد وظیفه متخصص 



پژوهش در نظام هاي آموزشی32

 9
3 

ییز
 پا

- 2
ه 6

مار
 ش

م -
شت

ل ه
سا

برنامۀ درســی مانند یک تنظیم کننده آهنگ و یا آهنگســاز فیلم است که قطعه ها را در کنار 
هم قرار می دهد و از آنها یک موســیقی واحد می ســازد. در واقع متخصصان برنامۀ درسی با 
تنظیم عناصر برنامه باهم، برنامه ها با یکدیگر و برنامه های درســی با سیستم آموزشی به آن 

عمق می دهند. 
موضوع خط مشی، سیاست و راهبرد از مواردی است که در هر نظامی مطرح است. در نظام 
آموزشی خط مشــی های کالن عمدتاً با توجه به سیاســت های حاکم بر نظام تربیتی تعیین 
می شــود. اگر کل برنامۀ درســی )چه در آموزش عالی و چه در آموزش عمومی( را یک نظام 
بدانیــم می توانیم خط مشــی های خرد و کالنی را برای آن در نظــر بگیریم. متخصص برنامۀ 
درسی با مشارکت در فرایند تدوین خط مشی ها و راهبردها در سطوح مختلف از انحراف و یا 

تصمیم های نادرست جلوگیری می کند. 
نظریه هــا نقش محوری در حل مســائل هــر علمی، از آن جمله برنامۀ درســی، دارند. در 
واقع نظریه پاســخ به مسأله ای اســت که در مواجهه با واقعیتی و در قلمروی خاص رخ داده 
اســت. نظریه مجموعه به هم پیوسته از سازه ها، مفاهیم، تعاریف و گزاره هاست که به منظور 
تبیین و پیش بینی پدیده ها از طریق تشــخیص روابط بیــن متغیرها، دیگاه نظام یافته ای از 
پدیده ها را ارائه می کند )کرلینجر، 1986/ توجمه شــریفی و نجفی زند، 1385(. بر این اساس 
نظریه پــردازی فراینــد تولید نظریه و تالش برای فهم و شــناخت دقیق پدیده ها اســت. در 
مســتندات حوزه برنامۀ درسی به نظریه پردازی اهمیت ویژه ای داده شده و این مهم به عهده 

متخصصان )عمدتاً دانشگاهی( گذاشته شده است. 
متخصص برنامۀ درســی ممکن اســت در نقش مشــاور قرار گیرد و از این رو باید خدمات 
مشــاوره ای را به نهادها، افــراد، مجامع علمی و اجرایی ارائه نماید. متخصص برنامۀ درســی 
بــا تکیه بر دانش، تجربــه و توانایی خود می تواند تکالیف متعــددی را در زیر لوای خدمات 
مشاوره ای ارائه کند. مهمترین اثر خدمات این  چنینی آگاه کردن نهادها، افراد، مجامع علمی 

و اجرایی به اهمیت برنامۀ درسی و اتخاذ تصمیم  درست است. 
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نتیجه گیری

تنوع فعالیت ها در حوزه برنامۀ درسی به دنبال خود گوناگونی وظایف را می آورد. همانطور که 
گودمن )2010( می گوید گفتمان های متفاوت در برنامۀ درســی )از گفتمان سنتی تا پست 
مدرن( از کالس درس تا جامعه را دربر می گیرد. واکر نیز می گوید برنامۀ درســی دارای ســه 
عرصه اصلی است: »کالس درس، مدرسه یا دانشگاه )نظام آموزشی( و جامعه« )ص 15(. این 
نوع نگاه به برنامۀ درســی متخصصان این حــوزه را درگیر تمامی رخدادهای مرتبط با برنامۀ 
درســی می کند. وود و همکاران )2011( معتقدند »کار برنامۀ درســی« یک فعالیت فکری 
)ذهنی( اســت، در حالی که ویلیس )2010( آن را یــک تجربه مدام در حال تغییر می داند، 
روانتا )1960( آن را فنی و مستلزم درگیر شدن با تمامی عناصر نظام آموزشی تعبیر می کند، 
اما کســانی مانند مک نیل، سیلور و الکســاندر، تابا، تانر، پوزنر و رودنیتسکی1 و بوشامپ کار 
برنامۀ درســی را تصمیم ســازی می دانند )هانکه، 1982( و دهها تعبیر دیگر در مورد برنامۀ 

درسی وجود دارد که کار و فعالیت  در این حوزه را پیچیده می کند. 
اگر متخصص برنامۀ درســی در فرایند تولید برنامه های درســی وارد شــود تکالیفی مانند 
»تشــکیل تیم تولید برنامــه و کمیته ها، تعیین وظایف اعضای تیم، تســهیل همکاری اعضا 
کمیته هــا 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 
بر تیم و تیم بر سیســتم، زمینه سازی جهت به نتیجه رسیدن تالش های تیم، هدایت فرایند 
نیازســنجی، هدایت فرایند هدف گذاری، هدایت فرایند تولید محتوا و هدایت فرایند نگارش 
برنامه« خواهد داشــت. این وظیفه و تکالیف زیر مجوعه آن کاماًل به بحث برنامه ریزی درسی 
مربوط بوده و نقش متخصص برنامۀ درســی در آن عمدتاً نظارتی و مدیریتی است. در متون 
حوزه برنامۀ درسی تا سال های 1970 از متخصص برنامۀ درسی انتظار درگیر شدن در فرایند 
تولید برنامه های درسی می رفته و حتی جزو وظایف اصلی آنها بوده )جکسون، 1992( هرچند 
کسانی مانند اولیوا )2008(، وایلز )2008(، گالثورن و همکاران )2005( و سیلور و الکساندر 

1. Rudnitsky



پژوهش در نظام هاي آموزشی34

 9
3 

ییز
 پا

- 2
ه 6

مار
 ش

م -
شت

ل ه
سا

)1981( همچنان جایگاه متخصص برنامۀ درسی در تولید برنامه ها را پررنگ می دانند. 
نظارت بر طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامۀ درسی دارای زیر وظایفی مانند »نظارت بر مرحله 
طراحی برنامۀ درسی، نظارت بر مرحله اجرا و ارزشیابی برنامۀ درسی و پیگیری فرایند کار و 
بروندادهای مطلوب« است. موضوع طراحی برنامه های درسی، اجرا و ارزشیابی آنها از وظایفی 
اســت که مانند مورد قبلی بیشتر بر نگاه سنتی و برنامه ریزی درسی متمرکز است. همانطور 
که اورنشــتاین و هانکینز )2009( می گویند موضوع طراحی برنامۀ درسی بیشتر بر معماری 
و چارچوب برنامه های درســی متمرکز اســت و به نوعی ساختن برنامه و سازمان آن را تحت 
پوشــش دارد. در واقع متخصص برنامۀ درســی در این فرایند از ابتدا کار تدوین چارچوب و 

سازمان برنامه، اجرا و ارزشیابی آن را نظارت و از انحراف های احتمالی جلوگیری می کند. 
مشــارکت در بازنگری برنامه های درسی وظیفه ای اســت که دارای تکالیفی مانند »تدوین 
اســلوب و چارچوب بازنگری برنامه ها، مدیریت تیم  بازنگری برنامه های درســی، مشارکت در 
فرایند بازنگری و ارائه مشورت و تدوین و پیشنهاد راهکارهای اصالح برنامه های درسی« است. 
موضوع بازنگری برنامه های درســی که عمدتاً با هدف بهبود و افزایش کیفیت برنامه ها انجام 
می شــود یکی از فرایندهای مهم در حوزه برنامۀ درسی محســوب می شود )فتحی واجارگاه، 
1390(. واکــر )2003: 288( می گوید بازنگری برنامه های درســی دارای فرایند و روش های 
خاص خود است که مهمترین بعد ان به دست آوردن داده های قابل اعتماد است. برسالوسکی1 
)2013( بازنگری برنامه های درسی را برای متناسب کردن برنامه های درسی با نیازها و اهداف 
ضروری دانســته و معتقد اســت که این بازنگری باید توســط افراد آشــنا با برنامۀ درسی و 
ارزشــیابی صورت گیرد. از طرف دیگر دان2 و همکاران )2011( بازنگری برنامه های درســی 
را بخشــی از ارزشیابی سیستم ها دانســته و بر تخصصی بودن آن تأکید دارند. بر این اساس 
می توان گفت که بازنگری برنامه های درســی بایستی با مشارکت متخصصان برنامۀ درسی به 

انجام برسد. 
ارزشیابی و اعتباربخشی برنامه های درسی دارای تکالیفی از قبیل »اعتباربخشی برنامه های 

1. Breslawski, S. T
2. Dunn, D. S. 



35طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان ...
 9

3 
ییز

 پا
- 2

ه 6
مار

 ش
م -

شت
ل ه

سا

تولید شده، مدیریت ارزشیابی برنامه های اجرا شده، ترویج فرهنگ ارزشیابی برنامه های درسی 
و کنترل کیفیت برنامه های درسی« خواهد بود. برنامه های درسی طراحی شده برای اجرا باید 
اعتبارشــان سنجیده شود و این امر باید توسط افراد خبره صورت گیرد. اعتبار بخشی نظری 
و عملی برنامه های درســی از جمله فعالیت هایی است که متخصص برنامۀ درسی باید در آن 
مشارکت داشــته باشد. فیتزپاتریک و همکاران )2010( اعتباربخشی را فرایند جدایی ناپذیر 
برنامه ها دانسته و معتقدند که اتعباربخشی می تواند به عنوان بخشی از ارزشیابی و یا به عنوان 

فرایندی جدا مورد استفاده قرار گیرد. 
»آموزش و ترویج برنامۀ درســی« دارای هشــت تکلیف اســت که عبارتند از »تدریس در 
دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی، تدریس در کارگاه های آموزشی، نوشــتن مقاالت ترویجی در 
خصوص برنامۀ درســی، دفاع از حوزه برنامۀ درسی، هویت دادن به رشته، تربیت دانشجویان 
کارآمد، مشــارکت در انجمن های علمی و مشــارکت در سمینارها«. شاید ترویج و آموزش از 
وطایف ذاتی متخصصان برنامۀ درســی در حوزه آموزش عالی تلقی شــود اما بر حسب اینکه 
موقعیت و جایگاه متخصص کجا باشــد این امر تغییر خواهد کرد. اگر متخصص برنامۀ درسی 
به عنوان استاد دانشگاه کار کند این وظیفه برای او در اولویت اول است اما اگر در ستاد و یا 
سایر بخش های مرتبط با برنامۀ درسی مشغول به کار باشد، آموزش ممکن است در رده های 
اهمیت پایین تر باشــد. همانطور که جکســون )1992( می گوید متخصص برنامۀ درسی باید 
به همکارانش و ســایرین کمک کند برنامه هاي درسي بهتري تدوین کند، تالش کند تا آنچه 
در کالس درس انجام مي شــود و باید انجام شود درست باشد. از متخصص دانشگاهي برنامۀ 

درسی همچنین انتظار مي رود بتواند باعث توسعه نظری و عملی برنامۀ درسی شود. 
پژوهش در مورد برنامۀ درســی تکالیفی مانند »انجــام پژوهش های کاربردی با هدف حل 
مسأله، انجام پژوهش های بنیادی با هدف تولید دانش، مشارکت در طرح های ملی، منطقه ای 
و بین المللی، هدایت پایان نامه های تحصیلی، تألیف مقاالت پژوهشی و جستجو و کاوش علمی 
برنامۀ درسی« را تحت پوشــش دارد. پژوهش در حوزه برنامۀ درسی مانند تمامی حوزه های 
علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همانطور که گفته شد پژوهش برای استادان دانشگاه 
یکی از کارکردهای اصلی محســوب می شــود. نگاهی به اتوبیوگرافی های درج شده در کتاب 
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رهبران در مطالعات برنامۀ درسی1 که توسط ادموند شورت و واکز2 )2009( ویراستاری شده 
نشــان می دهد که تمامی افراد سرشــناس در حوزه برنامۀ درسی به نوعی درگیر پژوهش در 

برنامۀ درسی بوده اند. 
کسانی مانند جکســون )1992(، گریک )2009(، و هیوبنر )1999( پژوهش را از وظایف 
اصلی متخصصان برنامۀ درسی می دانند. فرین )1998( می گوید حوزه مطالعات برنامۀ درسی، 
مانند بســیاری از حوزه های زیر مجموعه علوم انســانی پژوهش در آن نقشی پررنگ دارد و 
روش شناســی علوم انسانی در آن شایع اســت. مک کاچن )2008( با محور قرار دادن عمل 
فکورنه در برنامۀ درســی معتقد اســت که یکی از علل گسترش دانش نظری در حوزه برنامۀ 
درسی، تمرکز متخصصان این حوزه بر پژوهش است. این پژوهش از کالس درس شروع شده 

و کل نظام آموزشی را در بر می گیرد. 
»نقد و تحلیل برنامه های درســی« هفت تکلیف دارد که عبارتند از »بررســی سند برنامه 
و اســناد پشتیبان آن، نقد برنامۀ درســی با توجه به نظریه های رایج، تحلیل برنامۀ درسی بر 
اساس اسناد باالدســتی، نقد و تحلیل عناصر تشکیل دهنده برنامۀ درسی، نقد برنامۀ درسی 
از منظر الزامات نظام آموزش عالی، نقد برنامه های درســی از منظر نیاز اجتماعی و برگزاری 
نشســت های علمی نقد برنامه های درســی«. نگاهی به تکالیف باال نشان می دهد متخصص 
برنامۀ درســی باید به صورت مداوم برنامه های درسی را مورد بررسی قرار دهد و از منظرهای 
مختلــف آن ها را نقد کند. دال و همکاران )1958(، شــواب )1983( و نال )2011( قائل به 
ایفای نقش متخصص در نقد و تحلیل برنامه های درسی هستند. ِهویت3 )2006( نقد را یکی 
از ابزارهای مفید برای بررســی و تحلیل برنامه های درســی می داند و معتقد است که نقد با 
هر هدفی )سیاســی، اجتماعی و یا آموزشی( می تواند منجر به تقویت برنامه های درسی شود. 
پوزنر4 )2003( تحلیل برنامه های درســی را از زوایه ای 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 برنامۀ درسی از تمامی زوایا باید مورد تحلیل قرار گیرد و در چنین تحلیل برنامۀ درسی 
هم در بعد فنی و مبتنی بر برنامه ریزی درســی و هم از بعد مطالعاتی تحلیل می شود. بر این 
اســاس می توان وظیفه باال را برای متخصصان برنامۀ درســی مهم دانست و البته باید توجه 

داشت این کار نیازمند دانش و تجربه کافی است.
»ژرفا بخشــیدن به برنامۀ درســی و هارمونیک کردن« تکالیفی مانند »طراحی نظام کالن 
برنامۀ درســی، طراحی زیر نظام های متناســب با نظام کالن، نظارت بر هماهنگی برنامه های 
درسی و اسناد باالدستی، تطبیق مداوم برنامه های درسی با اهداف و رسالت های نظام تربیتی 
و پایش مداوم هارمونی برنامه« تحت پوشــش این وظیفه هســتند. در موارد زیادی مشاهده 
می شــود که برنامه های درسی در سطح خرد با یکدیگر در تضاد و یا تناقض هستند. این امر 
زمانی اتفاق می افتد که کار تدوین برنامه های درســی از یک طرح کالن پیروی نمی کند و با 
اسناد باالدســتی، اهداف و رسالت های نظام تربیتی سازگار نیست. در واقع می توان گفت در 
چنین حالتی برنامه های درســی یک کل را تشــکیل نمی دهند و عناصر آنها با هم هماهنگ 
نیست. در چنین شرایطی حضور متخصص در کنار تیم تولید برنامه و گروهی که کار طراحی 
برنامه های درســی را انجام می دهند می تواند زمینه ساز هماهنگی بیشتر بین برنامه ها و حفظ 
ارتباط عمودی و افقی شــود. متخصص برنامۀ درســی می تواند نظام کالن برنامۀ درســی را 
طراحی کند و جایگاه هریک از عناصر را در آن تعیین و به نوعی هارمونی برنامه را حفظ کند. 
»مشارکت در سیاستگذاری و تدوین راهبردها« دارای تکالیفی مانند« تحلیل خط مشی های 
عمومی در حوزه برنامۀ درسی نقد سیاست های حاکم بر تولید برنامه های درسی مشارکت در 
فرایندهای تعیین سیاســت ها مشارکت در تعیین راهبردهای طراحی برنامۀ درسی مشارکت 
در تعییــن راهبردهای یاددهــی و یادگیری ترویج اثر برنامه های درســی بر سیاســت ها و 
خط مشــی های کالن و همکاری با نهادهای سیاستگذار« است. در حوزه برنامۀ درسی کسانی 
ماننــد واکــر )2003(، مک نیل )2008(، کانلــی و کانلی )2013(، و نــال )2011( موضوع 
سیاستگذاری و تحلیل خط مشی های برنامۀ درسی را مورد توجه و بحث قرار داده اند. کسانی 
مانند واکر )2003( و هویت )2006( بر نقش پررنگ متخصصان در فرایند سیاســتگذاری و 
تدوین راهبردهای برنامۀ درسی قائل شده اند. هویت )2006( می گوید در تدوین سیاست ها و 
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خط مشی های مرتبط با برنامۀ درسی حضور متخصص ضروری است زیرا وقتی یک متخصص 
زیست شناسی، فیزیک، شیمی و یا پزشکی یک خط مشی را برای آموزش در پیش می گیرند، 
متخصص برنامۀ درســی باید آن را با اصول این رشته هماهنگ کند. نال )2011: 41( معتقد 
اســت »متخصص برنامۀ درسی به دلیل اینکه در برابر آنچه در نظام تربیتی می گذرد مسئول 
است باید در سیاستگذاری نیز وارد شود«. بال1 )2012( سیاست های مربوط به برنامۀ درسی 
را در وهلــه اول زیر مجموعه خط مشــی های نظــام تربیتی و در وهلــه دوم آنها را تابعی از 
سیاست های نظام اجتماعی می داند و فرایند تدوین و تحلیل سیاست ها را پیچیده، چند بعدی 

و نیازمند حضور متخصصان می داند. 
پاینار و همکاران )2008( می گویند تأثیر ما به عنوان متخصص برنامۀ درســی زمانی مهم 
خواهد بود که بتوانیم خط مشی ها و سیاست های عمومی جامعه را شکل دهیم. واکر )2003( 
معتقد اســت »هرچند سیاســتگذاری یک مفهوم عام است و خیلی نمی توان آن را به صورت 
خاص به کار برد اما طراحی فعالیت های مربوط به تدوین خط مشی و راهبردها در حوزه برنامۀ 
درســی به عهده متخصص اســت« )ص 125(. واکر تأکید می کند سایر فعالیت های اجرایی 
و عملیاتی تدوین خط مشــی ها به عهده مدیران و رهبران آموزشی است. کورن بلث )2000( 
سیاســت های مرتبط با برنامۀ درســی را تابعی از سیاســت ها و اهداف حاکم بر نظام تربیتی 
می داند و معتقد اســت نمی توان یک چارچوب مشــخص برای تدوین و تحلیل سیاســت ها 
در نظر گرفت. کانلی و کانلی )2013( سیاســت ها و خط مشــی ها در برنامۀ درسی را محور 
تعیین کننده و جهت دهنده به اهداف، محتوا و ســایر عناصر برنامۀ درســی دانســته و آن را 
موضوعــی کاماًل مبتنی بر پژوهش و نیازمند تحلیل و بررســی های دوره ای می دانند. آنها با 
ترسیم یک خط مســتقیم از خط مشی ها به آنچه در کالس درس می گذرد تالش کرده اند تا 
این موضوع را برجســته کنند که سیاســت ها تعیین کننده آن چیزی هســتند که در کالس 
درس می گذرد. شــورت )2008( برای پژوهش و مطالعه سیاســت ها هویت خاص قائل شده 
و معتقد است که سیاســت های برنامۀ درسی با از ابعاد مختلف و با روش های پژوهشی غنی 

1. Bal, S. J. J. 
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مورد مطالعه و بررســی قرار گیرند. او با مرور سوابق پژوهشی مرتبط نتیجه گیری می کند که 
سیاســتگذاری در حوزه برنامۀ درســی باید مبتنی بر بررسی های دقیق باشد زیرا اگر این امر 

مورد توجه قرار نگیرد ممکن است تمامی برنامه های درسی دچار انحراف شوند.
»نظریه پردازی در حوزه برنامۀ درســی«یکی از مهمترین وظایف متخصص برنامۀ درســی 
اســت که تکالیفی مانند موارد زیر را می توان برای آن در نظــر گرفت: »ایده پردازی و طرح 
مســأله، مطالعه آثار کالســیک حوزه برنامۀ درسی، به دســت آوردن اشراف نظری در حوزه 
برنامۀ درســی، انجام بررســی های علمی دقیق و عمیق، رصد کــردن آنچه در محافل علمی 
می گذرد، پیدا کردن ســاختار و مدل ورای جزئیات و مشــاهدات، کســب تجربه زیسته در 
نظام تربیتی و فرضیه ســازی«. شــیرو )2008( با قائل شــدن یک طبقه شغلی به نام نظریه 
پردازان برنامۀ درســی می گوید: نظریه پرداز برنامۀ درسی فردی است که زیربنای فلسفی و 
ایدئولوژیکی برنامۀ درسی را مورد مطالعه قرار می دهد. فرین )1998( نظریه پردازان این حوزه 
را متخصصانی توصیف می کند که رویکردهایی را از جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی و سایر 
رشــته ها اقتباس کرده  و در برنامۀ درسی به کار می گیرند. روانتا )1960( معتقد است که کار 
متخصص برنامۀ درســی نظریه پردازی اســت و نمی توان انتظار داشت این افراد در سطوح و 
الیه های خرد برنامۀ درسی وارد شده و خود را درگیر سطوح پایین اجرای برنامه کنند. بر این 
اســاس واکر )1981( می گوید وارد کردن متخصصان برنامۀ درسی به حیطه هایی که محدود 

و کم اهمیت هستند به نوعی کوچک جلوه دادن برنامۀ درسی است.
» خدمــات مشــاوره ای در حوزه برنامۀ درســی« دارای تکالیفی ماننــد »کمک به اجرای 
برنامه های درسی، ارائه مشورت به نهادهای مسئول برنامه ریزی درسی، ارائه خدمات مشاوره 
علمــی و کمک به ترجمان ارزش هــای اجتماعی در قالب برنامۀ درســی« خواهد بود. ارائه 
خدامت مشــاوره ای از نظر کسانی مانند شــورت )2009(، هیوبنر )1999(، دال و همکاران 
)1958(، جکســون )1992(، گالثورن و همکاران )2005(، شواب )1983( و اولیوا )2008( 
از وظایف مهم متخصصان برنامۀ درســی است. جکســون )1992( می گوید متخصص برنامۀ 
درســی را می توان مشــاور برنامۀ درسی نامید و بر این اساس از او انتظار می رود تا به کسانی 
که به هر نوع با برنامه های درســی در ارتباطند مشورت بدهد. متخصص در دانشگاه می تواند 
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در کنــار دپارتمان هــای مختلف در خصوص موضوعات مربوط به برنامۀ درســی ارائه طریق 
کند اورنشــتاین و هانکینز )2007( دامنه خدمات مشاوره ای را گسترده دانسته اند و معتقدند 
که متخصص برنامۀ درســی از خردترین ســطح )کالس درس( تا سطوح کالن تصمیم گیری 

می تواند مشاروه بدهد.
به طور کلی متخصص برنامۀ درسی وظایفی به گستره برنامۀ درسی )با هر تلقی و برداشتی( 
دارد. مک کاچن )2008( با تعبیری زیبا می گوید متخصص برنامۀ درسی صدای کسانی است 
که می خواهند برنامۀ درســی در مسیر صحیح خود باقی بماند. با چنین نگاهی طبیعی است 
که متخصص برنامۀ درســی دارای وظایفی از جنس های مختلف باشــد. همنطور که کسانی 
مانند واکر )2003(، گالثورن و همکاران )2005( و الستر )2010( می گویند گسترش دامنه 
وظایف نیاز به تخصصی بودن را برجســته می کند و این زمینه را برای رشــد حرفه ای فراهم 

می سازد. 



41طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان ...
 9

3 
ییز

 پا
- 2

ه 6
مار

 ش
م -

شت
ل ه

سا

منابع
فتحي واجارگاه، کورش )1390(. طراحی و اعتبار بخشی الگوی اصالح و بازنگری برنامه های درسی 
)طرح  فرهنگي  مطالعات  پژوهشکده  ایران.  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  انسانی  علوم 

پژوهشي(.

فتحي واجارگاه، کورش )1391(. راهنماي تجزیه و تحلیل دیکوم. تهران: انتشارات سیماي دانش.

کرلینجر، فرد. ان )1986(، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه شریفی، حسن پاشا و نجفی زند، 
جعفر )1385(، تهران: انتشارات آوای نور.

فوت وایت، ویلیام )1378(، پژوهش عملي مشارکتي، رفیعي، محمدعلي تهران: دفتر پژوهش هاي 
فرهنگي.

Anderson, R. (2007). Thematic content analysis (TCA). Descriptive presentation 
of qualitative data.[Online] Available from: www. wellknowingconsulting. org/
publications/pdfs/ThematicContentAnalysis. pdf (Accessed 8 December 2011).

Blease, Derek and Hugh Busher (1999). The role and management of school 
laboratory technicians. School Science Review, June 1999, 80(293).

Breslawski, Steven. T. (2012). Economic and Tactical Considerations for 
Aligning Curriculum and Resources. In: Organization and Administration 
in Higher Education, Edited by Patrick J. Schloss, Kristina M. Cragg, 
Published by Routledge.

Bergold, Jarg., & Thomas, S. (2012, January). Participatory research methods: A 
methodological approach in motion. In Forum Qualitative sozialforschung/
Forum: Qualitative Social Research (Vol. 13, No. 1).

Borden, L.M. and W. Harris (1998). An occupational analysis comparing 4-H 
youth development agents serving traditional and non-traditional clientele. 
Agriculture Education, 39(4):53–63.



پژوهش در نظام هاي آموزشی42

 9
3 

ییز
 پا

- 2
ه 6

مار
 ش

م -
شت

ل ه
سا

Connelly, F.M & Connelly, D.J (2013), Curriculum Policy Guidelines: Context, 
Structure and Functions, In: Curriculum, Syllabus Design and Equity: 
A Primer and Model, edited by Allan Luke, Annette Woods, Katie Weir, 
Published by Routledge.

Cornwall A. & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? Social 
Science & Medicine, 41(12), 667-1676.

Craig Cheryl J. (2009). Flights from the field and the plight of teacher education: 
a personal perspective. Journal of Curriculum Studies, Volume 41, Issue 5, 
605-624.

Desai, Vandana & Potter, Robert B (2006). Doing Development Research. 
Published by SAGE. 

Dunn, Dana S. McCarthy, Maureen A. Baker, Suzanne C. and Halonen, 
Jane S. (2011). Using Quality Benchmarks for Assessing and Developing 
Undergraduate Programs. Published by Jossey-Bass. 

Eichhorn, Donald (1972). Successful Curriculum Change. Middle School 
Journal, Vol 3, no 3.

12. Frein, Mark (1998). Strange Bedfellows?: Critical Curriculum Theory and 
the Analysis of Concepts in Education. Philosophy of Education Yearbook 
1998.

Grazier, Margaret Hayes (1979). The Curriculum Consultant Role of the 
School Library Media Specialist. Library Trends, v28 n2 p263-79.

Gershon, W. (2005), Is Curriculum Work? Questioning Work and Play in 
Classrooms, Proceedings of the 2005 Complexity Science and Educational 
Research Conference Nov 20–22 • Loranger, Louisiana • pp. 63–71 • www.
complexityandeducation.ca

Glatthorn, Allan A; Boschee, Floyd; Whitehead, Bruce M (2005). Curriculum 



43طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان ...
 9

3 
ییز

 پا
- 2

ه 6
مار

 ش
م -

شت
ل ه

سا

Leadership: Development and Implementation. Published by Sage.

Gopinathan, S. and Deng, Z. (2006). Fostering school-based curriculum 
development in the context of their educational initiatives in Singapore. 
Planning and Changing: an Educational Leadership and Policy Journal, 37, 
1&2, pp.93-110.

Goodman, Jesse (2010). Curriculum discourse. In: Encyclopedia of Curriculum 
Studies, Kridel, Craig (Ed), SAGE Publications, Inc.

Handler, Beth (2010). Teacher as Curriculum Leader: A Consideration of the 
Appropriateness of that Role Assignment to Classroom-Based Practitioners. 
International Journal of Teacher Leadership, Volume 3, Number 3.

Hill, John C. (1990). The Principal as Curriculum Supervisor. Principal, v69 
n3 p6-9 Jan.

Hewitt, Thomas W. (2006). Understanding and Shaping Curriculum: What We 
Teach and Why. Published by SAGE.

Huebner, D. (1999). The Tasks of the Curricular Theorist. In: The Lure of the 
Transcendent. Mahwah, Vikki Hillis (Ed.),New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers.

Hsiao, T. C., & Chen, M. N. (2005). In Response to the Curriculum Changes: 
The Required Actions of Curriculum Managers in Vocational Senior High 
School. Curriculum & Instruction, 8(1), 31-48.

Jackson, Philip W. (1992). Conceptions of Curriculum and Curriculum 
Specialists.In: Handbook of Research on Curriculum: A Project of the 
American Educational Research Association, edited by Philip W. Jackson, 
3-40. New York: Macmillan Pub. Co.

Killion, J. & Harrison, C. (2006). Curriculum specialist. Teachers, teaching 
and teachers (Vol. 1 No. 5).



پژوهش در نظام هاي آموزشی44

 9
3 

ییز
 پا

- 2
ه 6

مار
 ش

م -
شت

ل ه
سا

Levine, Tamar (2002). Stability and Change in Curriculum Evaluation. Studies 
in Educational Evaluation, vol. 28, issue 1. p. 1-33.

Lee, Chan (2007). Competency based training and competency based 
assessment. Singapore workforce development agency.

McCutcheon, G. (1995). Developing the curriculum: Solo and group 
deliberation. Longman publishers USA.

Marsh, C. J., & Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative approaches, ongoing 
issues. Englewood Cliffs, NJ: Merrill.

Morris, Robert. C. (2010). Professors of Curriculum. In: Encyclopedia of 
Curriculum Studies, Edited by Craig, Kridel, Published by SAGE.

Null, Wesley (2011). Curriculum: From Theory to Practice. Published by 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

O’Brien, T. P. (1989). Reliability and construct validity of a DACUM occupational 
profile. Journal of Vocational Education Research, 14 (3), 21-39.

Oliva, Peter (2008). Developing the Curriculum. Pearson Education: published 
by Allyn & Bacon; 7 edition.

Ornstein, Allen and Levin, Daniel (1997). Foundation of Education. Houghton 
Mifflin, 6 Edition.

Oliva, Peter (1982). Developing the Curriculum. Boston: published by Little, 
Bropwn.

Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P., & Taubman, P. M. (2008). 
Understanding curriculum. New York: Peter Lang, 91, 25-41.

Pinar, W. (1975). Alternative organizational forms, cultural revolution, and 
education. Curriculum Theorizing, Part 4, Postcritical Reconceptualists, 
Chapter 20, 341-354, Berkeley, CA, US: McCutchan.



45طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان ...
 9

3 
ییز

 پا
- 2

ه 6
مار

 ش
م -

شت
ل ه

سا

Pinar, William (2004). What Is Curriculum Theory? UK: Routledge.

Patton, M. Q. (1997). Qualitative research. John Wiley & Sons, Ltd.

Roberts, D. A. (1982). Developing the Concept of “Curriculum Emphases” in 
Science Education. Science Education, 66(2): 243-260.

Short, E.C and Waks, L.J (2009). Leaders in curriculum studies: Intellectual 
self-portraits. Sense Publishers.

Srivastava, D.S (2005). Curriculum and Instruction. Isha Books India.

Sears, Thomas (2004). Curriculum Worker As A Public Moral intellectual. 
In: Curriculum Work. Edited by Rubén A. Gaztambide-Fernández, James 
James Thomas Sears Public Moral C. J. B. Macmillan Teachers College 
Record Volume 88 Number 3, 1987, p. 453-457.

Wood, E., Helfenbein, R. J., Scribner, S. P., Magee, P., & Keller, D. B. 
(2011). The im/possible ethos of curriculum work. Journal of Curriculum 
Theorizing, 7(3), 5-19.

Wiles, Jon (2008). Leading Curriculum Development.  Corwin-volume 
discounts.

Walker, Decker F. (2003). Fundamentals of curriculum: passion and 
professionalism. published by Lawrence Erlbaum Associates,

White, J. P. (1971). the Concept of Curriculum Evaluation. Journal of 
Curriculum Studies, Volume 3, Issue 2.

Walsh, A. (2007). Researching in the workplace: A chance to avoid researchers, 
reality shock‟? Research in Post-Compulsory Education, 12 (3), pp. 319 - 330.

Willis, G., & Schubert, W. H. (Eds.). (1991). Reflections from the heart of 
educational inquiry: Understanding curriculum and teaching through the 
arts. SUNY Press.


