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موضوع تحلیل شغل در بحث مدیریت و توسعه  :چكیده
شود.  یم وری انجام منابع انسانی عمدتاً با اهداف افزایش بهره

ای از مشاغل مختلف را در بر  دامنهبرنامه درسی حوزه 
است. هدف  برنامه درسیترین آنها متخصص رد که مهمگی می

عیین مشخصات شغلی متخصصان مقاله حاضر تحلیل و ت
ژوهشی است. این هدف در قالب دو سوال پ برنامه درسی

شرایط »و  «کدامند؟ برنامه درسیمشخصات شغل متخصص »
مورد بررسی « کدامند؟ برنامه درسیشغل متخصص از احر

قرار گرفته است. رویکرد مورد نظر در مطالعه کیفی و روش 
مورد استفاده عمل فکورانه بوده که با توسل به تحلیل 

برنامه احب دانش و تجربه در حوزه های افراد ص دیدگاه
گیری هدفمند ابعاد موضوع  و با روش نمونه «نفر 93» درسی

ها از تحلیل  سی قرار گرفته است. برای تحلیل یافتهمورد برر
نتایج نشان داد شغل محتوای مضمونی استفاده شده است. 

دارای مشخصات خاص، حیطه عمل  برنامه درسیمتخصص 
مات ایفای نقش است. روشن، کارکرد و برونداد کاری و الزا

های رایج مشخصات  با توجه به مدل برنامه درسیمتخصص 
تنوع مهارت، وظایف مشخص، تکالیف مهم، شغلی دارای 

ای شغل  از نظر حرفهراهبری و بازخورد است.  خود
نیازمند شرایط احراز، صالحیت  برنامه درسیمتخصص 

و   های تخصصی، مسئولیت خاص، مهارت، تجربه، آموزش
 دانش تخصصی است. 

، برنامه درسی، متخصص برنامه درسی ها:کلیدواژه
 شغلی، شایستگیهای  گرایی، نقش رفهح

GH.Yadegarzade 

K.Fathivajargah(Ph.D) 

M.Mehrmohammadi(Ph.D) 

M.Arefi(Ph.D) 

Abstract: The main aim of Job Analysis in 
field of human resource management and 
development is to increase productivity level. 
Likewise, Curriculum Field encompasses a 
range of different jobs that the most important 
one is curriculum profession. The purpose of 
this paper is to analyze and characterize 
occupational identity of curriculum specialists. 
The two main questions in the study are: what 
is the job profile of curriculum specialist? And 
what are the job requirements for a curriculum 
specialist? The approach to this study is 
qualitative and research method is 
deliberative. The purposive sampling is 
adopted, thus the data has been collected from 
twenty experts in the field of curriculum 
studies (n = 20). Thematic content analysis 
was used for analyzing and categorizing data. 
The results show: the profession of 
curriculum specialist has job-specific 
characteristics, the clear scope, specified 
functions and roles and labor requirements. 
Curriculum specialist has variety of skills, 
specific responsibilities, basic tasks, self-
directed and feedback functions. Therefore, 
Curriculum Specialist job needs job 
requirements; special qualifications, skills, 
experience; professional training; scientific 
knowledge; and specific responsibilities 
Keywords: Curriculum; Curriculum 
Specialists; Professionalism; Job Roles, 
Competencies. 
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 مقدمه

ای بیش از یك قرن است و بسیاری  درسی به عنوان یك حوزه مطالعاتی دارای سابقهبرنامه    

دانند و برخی کتاب کودک و  درسی می( تحت عنوان برنامه0202) کتاب بابیت شروع آن را با

(. این حوزه مطالعاتی از 9332، 0اند )اولیوا ( را آغاز آن تلقی کرده0239دیویی ) برنامه درسی

های گوناگونی مواجه بوده و این امر منجر به تنوع دیدگاهها، کاربردها و  ابتدا با فراز و نشیب

های علمی مرتبط با  ها، مقاالت، مجالت تخصصی و انجمن ها، پژوهش ده است. کتابها ش نظریه

های حاکم را نشان  ها و پارادایم های پژوهش، نظریه این حوزه، پراکندگی رویکردها، روش

؛ 0021/ترجمه مهرمحمدی، 0220؛ میلر، 9339دهد )به عنوان مثال شوبرت و همکاران،  می

های  ها و نمایه های عبارت برنامه درسی در دستنامه اهی به مدخل(. نگ0021واجارگاه،  فتحی

دهد، یکی کامالً محدود و متمرکز و دیگری  علوم تربیتی دو نوع نوشته را در این مورد نشان می

ها را به خود  کامالً گسترده و وسیع. بخش کامالً محدود و متمرکز حجم بسیار زیادی از نوشته

های خاص  شیابی موضوعاً در خصوص طراحی، اجرا و یا ارزاختصاص داده است که عمدت

ها با موضوعاتی مانند ساخت  درسی از بعد فنی و روشی است. بخش گسترده نوشتهدرون برنامه

سی به درگسترده در خصوص برنامه هایریزی درسی یا دیدگاه های عمومی و اصول برنامه نظریه

: 0229ن یك حوزه مطالعاتی سروکار دارد )جکسون، درسی به عنواعنوان یك کلیت و یا برنامه

0 .) 

درسی چگونه است؟ راگا و لبوویش های حوزه برنامه دورنمای فعالیت سوال این است که

نظم قرار دارد و چند سالی در یك وضعیت مبهم و بی برنامه درسیگویند حوزه  ( می9330)

خواند، با اساتید کهنه  ن حوزه را میاست بحران در آن ظهور کرده است. وقتی کسی ادبیات ای

کند، مجالت این حوزه را  ای آنها گفتگو می گیری زندگی حرفه کار در خصوص چگونگی شکل

کند نوعی احساس بحران مداوم را به راحتی درک  های آن شرکت می خواند و یا در کنفرانس می

؛ 0229تعریف )جکسون،  دهد این بحران در موضوعاتی مانند ها نشان می خواهد کرد. بررسی

(، 0022واجارگاه،  ؛ فتحی9332؛ اولیوا، 9309؛ گالثورن و همکاران، 0022مهرمحمدی، 

(، تمرکز بر 0211نیل،  ؛ مك9330؛ راگا و لبوویش، 0021واجارگاه،  ها )فتحیپراکندگی دیدگاه

                                                
1.Oliva, P 
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و  0کیچندرسی )های مکمل در اجرای برنامه به نقش(، عدم توجه 0212ابعاد نظری )شواب، 

؛ 9309درسی )گالثورن و همکاران، های مختلف از انواع برنامه (، برداشت9300همکاران، 

درسی چه به صورت دهد برنامه ررسی مستندات نشان می( نمود بیشتری دارد. ب9300لوننبرگ، 

 «به هم ریخته و آشفته»تنها و چه در ترکیب با سایر کلمات با یك صفت قابل توصیف است: 

با بحران چیستی مواجه است نه بحران  برنامه درسی(. البته این سخن گودلد که 0229ن، )جکسو

 دارد. چنان زنده نگه می( امیدواری به رفع آشفتگی را هم0022)مهرمحمدی،  هستی

گذراند  درسی را باید یك حوزه معرفتی پویا دانست که دوران تکوین خود را میقلمرو برنامه    

های فکری فراوانی است تا چارچوب و حدود و  ها و تالش نیازمند کوششو به طور طبیعی 

در  برنامه درسیوزه هایی که در ح (. موضوع فعالیت0022ثغور آن شکل گیرد )مهرمحمدی، 

ه حال انجام است و باید انجام شود نیز به نوعی از شرایط کلی حاکم بر این رشته تأثیر پذیرفت

توانند بر عهده  هایی که افراد شاغل در آن می و نقش مه درسیبرنااست. مفهوم شغل در حوزه 

های الزم برای ورود به حوزه برنامه درسی موضوعی است که کمتر به آن  بگیرند و حداقل

این موضوع را تأیید  برنامه درسیبع و مستندات پژوهشی حوزه پرداخته شده است. نگاهی به منا

را مورد تأمل و  برنامه درسیها موضوع شغل در حوزه کند. زیرا فقط تعداد محدودی از آن می

 (؛9332پاینار و همکاران )(؛ 9330(؛ واکر )9332نها اولیوا )ترین آاند که مهم توجه قرار داده

 ( است.0229( و جکسون )9332(؛ اورنشتاین و هانکینز )9332شیرو )

تواناد   شاغلی متعاددی مای   هاای   دهد نقش نشان می برنامه درسیبررسی پیشینه پژوهشی در     

وجود داشته باشد که به نوعی به برنامه درسی مرتبط است، اماا چهاار عناوان شاغلی ساازمانی      

که طبقات اصالی شاغلی نیاز باه       در موردشان توافق وجود دارد. اینهاوجود دارد که تا حدودی 

و  درسای برناماه  ، رهبار  برناماه درسای  ، تکنیساین  برنامه درسای آیند شامل شاغالن  حساب می

؛ اورنشاتاین و  0219، 9هاورن  ؛ آیاش 9309است )لوننبرگ و اورنشاتاین،  برنامه درسیمتخصص 

و  9332؛ شاایرو، 9332؛ پاینااار و همکاااران، 0229؛ جکسااون، 9332؛ اولیااوا، 9332هااانکینز، 

 برناماه درسای  ها، الزامات و وظایف آنها در حوزه  (. در ادامه ویژگی9335گالثورن و همکاران، 

                                                
1. Kitchen, J 

2. Eichhorn, Donald 
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ها از نظر سازمانی از باال به پایین و از نظر کارهایی که  شده است. روند بررسی این نقشبررسی 

 دهند از عمومی به تخصصی است. انجام می

 درسيشاغالن در برنامه

درسی که دامنه وسیعی از وظایف را با خاود دارد و در  یکی از طبقات شغلی در حوزۀ برنامه    

است. شااغل در   0درسیآن اشاره شده کارکنان و یا شاغالن برنامهاکثر منابع علمی این حوزه به 

درسی دهد؟ جایگاه او در برنامه یعنی چه؟ این فرد چه کاری انجام می برنامه درسیحوزۀ برنامه 

رسای نقاش پررنگای    دهاای  ( در طراحی و اجرای برنامه9309کجاست؟ لوننبرگ و اورنشتاین )

های این افراد زیاد گفتاه   گویند در مورد نقش و مسئولیت و میقائل شده  برنامه درسیبرای آنها 

تاوان باه افاراد     و نوشته شده و در سراسر حوزه تعلیم و تربیت از معلمی گرفته تا نظارت را می

کسای اسات کاه در     برنامه درسیداد. از نظر آنها شاغل در شاغل در حوزۀ برنامه درسی نسبت 

ر برنامه (. در ادبیات معاص021ارزشیابی نقش اثرگذار دارد )ص درسی، اجرا و ریزی فرایند برنامه

درسی و مخاطبان ی برنامهدرسی به عنوان فردی که صالحیت کار بر رودرسی از شاغل در برنامه

آن را دارد مطالبی وجود دارد. اگرچه در نظام سنتی تعلیم و تربیت وظایف افراد مشخص اسات  

درسی و کارکردهای کالس درس وجود دارد مرتبط با برنامه هایی اگرچه نقش اما جالب است که

ها  نماید و سایر نقش کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در کالس درس همواره کار معلم رخ می

دهاد   درسی رخ میآموز و برنامه کمرنگ هستند. در واقع آنچه در کالس درس و در تعامل دانش

تواند تا پشات در کاالس    درسی میو شاغل در برنامهر نقش معلم است تا حد زیادی تحت تأثی

(. نکته قابل توجه در مورد این طبقه شغلی کلی بودن، 9335، 9 دارای نقش اثرگذار باشد )گِرِچان

 فاقد زیر طبقه و دارای وظایف متعدد است.

 درسيتكنیسین برنامه

شاان اسات کاه بیشاتر      هاده درسی افرادی وجود دارند که کارهایی به عهای در تدوین برنامه    

هاای شاغلی دارد. ایان افاراد تکنیساین و یاا کماك         حالت پشتیبانی و حمایتی برای سایر نقش

درسی از آنها نام برده شده است تون نیز با عنوان تکنیسین برنامهکارشناس هستند. در برخی از م

                                                
1. Curriculum worker 
2. Gereshon, W 
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وظایفی مانناد ماوارد   ( که عمدتاً 9335، 0؛ سریواستاوا0222، 9و بوشر 0؛ بلیز0219هورن،  )آیش

 زیر را به عهده دارند:

 ؛ برنامه درسی از در استفاده آموزش به کارکنانارائه  -

 درسی؛های برنامهمرتبط با  نرم افزارهای رفع مشکالت 

 درسی،غییر و اصالح پایگاه داده برنامهت 

 درس؛ های دقیق کالس برنامه زمانبندی تهیه در کمك 

 ؛یپیشنهاد برنامه درسی پیگیری 

 ؛برنامه درسیمسائل  به مربوط سواالت پاسخ 

 های تحصیلی؛  کمك به تجدید نظر دروس ارائه شده در رشته 

 درسی آنها؛های  و برنامه ها نگهداری لیست رشته 

  ؛ برنامه درسیحضور در جلسات نقد و بررسی 

 ؛اتبات تایپ، پاسخ دادن به تلفن و...انجام انواعی از وظایف مانند مک 

  ها و تهیاه   آموزان و کارکنان، و نگهداری فایل پست الکترونیکی و کمك به دانشچك کردن

 گزارش. 

موزشی و در راستاری اجرای شود وظایف این افراد عمدتاً کمك آ طور که مشاهده میهمان      

درسای  گویند کاار تکنیساین برناماه    ( می0222) 5و بوشر 2باشد. بلیز درسی در مدارس میبرنامه

درسی و کمك به اجرای بهیناه آن اسات. ایان افاراد     مور جاری و عملی مربوط به برنامهانجام ا

های شغلی از  بندی کنند. در طبقه درسی هستند و به آنها کمك میعموماً در کنار کارشناسان برنامه

 ای باه آن  درسی اشااره رد اما در اکثر متون علمی برنامههایی وجود دا درسی نشانهتکنیسین برنامه

 نشده است. 

 درسيرهبر برنامه

هاا،   درسی نام برده شاده اسات کاه در ماورد حاداقل     مشاغل دیگری در متون حوزه برنامه

-شان کمتر اطالعات وجود دارد. یکی از این مشاغل رهبر برنامه وظایف، حیطه عمل و مسئولیت

                                                
1. Blease, Derek  
2. Busher, Hugh  
3. Srivastava, D.S 
4. Blease, D  

5. Busher, H 
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( است و عمدتاً 9335؛ گالثورن و همکاران، 9303، 9؛ هندلر9332)اورنشتاین و هانکینز،  0درسی

تواناد نقاش رهبار     د معلام مای  گوی ( می9303درسی دارد. هندلر )ریزی های برنامه اشاره به نقش

درسی را به عهده درسی را داشته باشد و به وظایف بروکراتیك و سازمانی مربوط به برنامهبرنامه

ر متمرکاز نقاش رهبار    های غیا  کنند که در سیستم ( اشاره می9332بگیرد. اورنشتاین و هانکینز )

 تر است. درسی برجستهبرنامه

 درسيمتخصص برنامه

درسی به وفور از آن نام برده شده )جکساون،  یکی از طبقات شغلی که در متون حوزه برنامه    

( 9335ن و همکاااران، ؛ گالثااور9332؛ پاینااار، 9300؛ وود و همکاااران، 9332؛ اولیااوا، 0229

درسی چه کسی است و چاه وظاایفی دارد   که متخصص برنامهاست. این 0درسیمتخصص برنامه

کننده و مشاور عنااوینی   توان پاسخی قطعی به آن داد. مدیر، هماهنگ خیلی روشن نیست و نمی

ریاز، طاراح و    رود. برناماه  درسی در مدارس باه کاار مای   است که معموالً برای متخصص برنامه

سه مصداق داشته باشاد. بعاالوه دو عباارت    ارزشیاب ممکن است هم در دانشگاه و هم در مدر

و  2درسای رود: اساتاد برناماه   اهی باه کاار مای   وجود دارد که منحصراً برای متخصصاان دانشاگ  

اند کاه   را برگزیدهدرسی (. برخی عنوان متصدی برنامه0229، )جکسون 5درسیپرداز برنامه نظریه

کناد   ن بخشای از تایم کاار مای    درسی است و با مساووالن و مادیران باه عناوا    عضو تیم برنامه

برنامه با عنوان رهبر / کارگردان درسی (. برخی از متخصصان برنامه9332، )اورنشتاین و هانکینز

 دانند.  ( یاد کرده و وظیفه آنها را عمدتاً هماهنگی می0213)رووانتا،  1درسی

هیل کنناده  به عنوان مشاور، ناظر و تس برنامه درسی( معتقد است متخصصان 0222)هیوبنر 

های دیگری  تواند در نقش می برنامه درسیاند. متخصص  در کنار معلم درگیر فرایند تدریس شده

و  برناماه درسای  هاا   مانند پژوهشگر، معلم، استاد دانشگاه نیز فعالیت کند. وجه مشترک همه این

رای بحاث  ی جدیدی براهها توانند تفکر، کار، تدریس و نگارش در مورد آن است. این افراد می

 باز کنند و یا حتی به یك زبان مشترک برسند. برنامه درسیدر خصوص 

                                                
1. Curriculum leaders 
2. Handler, B 
3. Curriculum specialist 
4. Professor of curriculum 

5. Curriculum theorist 
6. Curriculum director 
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، برناماه درسای  ریس، بهباود  انتظاراتی مانند مدیریت و رهبری، تاد  برنامه درسیاز متخصص    

 ءرود که ممکن است جاز  ، نظارت، کنترل کیفیت و تسهیل اجرای برنامه میبرنامه درسیاجرای 

ها و سیستم مدیریتی تعیاین   را ماموریت برنامه درسیجایگاه متخصص  وظایف ذاتی آنها نباشد.

تاوان انتظاار    پردازی است و نمای  نظریه برنامه درسیکند. بسیاری معتقدند که کار متخصص  می

وارد شده و خود را درگیر سطوح پایین  برنامه درسیهای خرد  داشت این افراد در سطوح و الیه

دانناد )روانتاا،    ل برخی دیگر وظیفه اصلی آنها را چنین کارهایی مای اجرای برنامه کنند. در مقاب

0213.) 

ام کاه تاا نزدیاك جناگ اول جهاانی ماا        گوید من بارها تأکید کارده  ( می0229جکسون )

اناد، نظاام تربیتای     های درسی وجود داشته ایم. اما قبل از آن برنامه درسی نداشتهمتخصص برنامه

کرده است؟ پاسخ به این پرساش مساتلزم یاك     خصص چه کار میریزان مت بدون مشورت برنامه

مرور تاریخی بر برنامه درسی و سیر تحول آن است. در ایان بااب کاه متخصصاان دانشاگاهی      

کنند بابیت و تایلر همسو هستند. آنها هر دو موافقند که حداقل یك شغل  درسی چه کار میرنامهب

هاای درسای    سیستم آموزشی برای باازنگری برناماه   )کار( این افراد دادن مشورت به افراد درون

درسی مختلف یاد داده  های است. وظیفه دوم انجام مطالعاتی است که روشن کند آنچه در برنامه

  قرار گرفتهشود قابل ارزشیابی است. وظیفه سوم تربیت متخصصانی است که در مقام استادی  می

 (. 95 درسی را ارتقاء دهند )صو فرهنگ حوزه برنامه

را سانگین ارزیاابی کارده و     برناماه درسای  ای متخصصاان   ( مسئولیت حرفاه 9332پاینار )

داران گوید این افراد در معرض انواع انتقاداتی هستند که بخش بزرگی از آن از طرف سیاستم می

به اندازه مسئولیت معلم در کاالس درس اهمیات دارد.    برنامه درسیاست. مسئولیت متخصص 

افزاید حرفه ما با تربیت سر و کاار دارد   ای است. او می درسی دارای تعهد حرفههمتخصص برنام

که به عناوان متخصاص وارد   درسی کرد چه رسد به اینتوان هر فردی را درگیر کار برنامه و نمی

کننده داشته باشد  ( معتقد است متخصص برنامه درسی باید به نقش تسهیل0229شود. جکسون )

درسی مشاورت  های درسی بهتری تدوین شود. از متخصص دانشگاهی برنامه هو کمك کند برنام

 رود.  و ارائه طریق انتظار می

باید چه دانش، مهارت، و  برنامه درسیپرسشی که ممکن است مطرح شود اینکه متخصص 

اش است موفق عمال کناد. در ایان     صالحیتی داشته باشد تا بتواند در انجام وظایفی که بر عهده
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اند که در نوع خود قابل توجاه   هایی را مطرح کرده حداقل برنامه درسیپژوهشگران حوزه  زمینه

کنند بایاد باه ماوارد زیار اشاراف       کار می برنامه درسیگوید کسانی که در حوزه  میاست. واکر 

 داشته باشند.

 برنامه درسیهای شناخت سنت، 

  برنامه درسیداشتن دانش، 

  رسیبرنامه دشناختن روندهای تغییر، 

  (. 99: 9330)واکر،  برنامه درسیمهارت تحلیل و ارزشیابی 

آموز  یك پدیده پیچیده است که روابط معلم و دانش برنامه درسیگوید  ( می9332) 0 کریگ

ای خاود را بار    باید کار حرفاه  برنامه درسیدهد. متخصص  را در فرایندی پداگوژیکی شکل می

باه   برنامه درسیگوید متخصصان  تمرکز کند. اولیوا میتدریس، پژوهش و کار مداوم با معلمان م

های جدید شوند و عالوه بار ایان،    دنبال افکار بزرگ هستند، امیدوارند موجب درخشیدن نظریه

 برناماه درسای  ریازی  های طرح . آنها تکنیكدارای تخصص در کاربست تئوری و تحقیق هستند

هایی هستند کاه   خالق و قادر به ایجاد نوآوری دانند، با تنوع الگوهای سازمانی آشنا هستند و می

 (.02: 9332باشد )اولیوا، های بزرگتر درباره یادگیرنده می امید بخش کسب پیشرفت

داند.  تواند ایفا کند را بسیار متنوع می درسی میهایی که متخصص برنامه ( نقش9332اولیوا )

خاص یا موضوعاتی از  ا به سطوححوزه فعالیت خودشان ر برنامه درسیبرخی دست اندرکاران 

مدرسه محلی، آماوزش خااص،    برنامه درسیایی و راهنمایی و متوسطه، ابتد برنامه درسیقبیل 

تاوان   آموزش علوم، آموزش پیش از مدرسه کودکان و سایرین محدود می کنند. آنچه را که مای 

و از طریاق  هاایی کاه از طریاق ایان شاغل و نظاارت مادیران         مشاهده کرد عبارتست از نقاش 

هاای متفااوتی    کند. در زمانآن را ایفا می برنامه درسیتنهایی شکل گرفته و رهبر  متخصصان به

بایستی  فیلسوف، روان شناس، جامعه شناس، کارشناس روابط انساانی،   برنامه درسیمتخصص 

ی علمای، ارزشایاب،    کارشنای تکنولوژی، نظریه پرداز، تاریخدان، متخصص یك یا چناد رشاته  

 (. 05: 9332گر سیستم باشد )اولیوا،  قق، مدرس، تحلیلمح

-در موقعیت بهتری برای سوق دادن تحقیقات روی مسائل برناماه  برنامه درسیمتخصصان 

ها، نتایج  ها و برنامهی مسائل برنامه درسی، مقایسه طرحهای درسی قرار دارند. متخصصان، بررس

                                                
1. Craig, C 
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را جهت نشان دادن  برنامه درسیهای چه برسیو تاریخ برنامه درسیالگوهای جدید سازماندهی 

کنند. متخصصان، استفاده از نتایج تحقیق را  اما دریك قلمرو محدود و تحقیق انجام و تشویق می

 برناماه درسای  کنند. برای یك متخصاص   تشویق می برنامه درسیها برای بهبود  تداوم تالشدر 

کند باید مشخص باشد که وظاایف   ر میکند و تجارب خودش را مرو وقتی به کار خود نگاه می

 (.9332گشته است )کریگ،  ای او چه بوده و به دنبال چه چیزی می حرفه

دارای  برنامه درسیهای شغلی متخصص  الیتشود موضوع فع طور که مشاهده میهمان

را  برنامه درسیتنوع دیدگاه و پراکندگی از نظر بحث توسعه منابع انسانی است. اگر متخصص 

ای آن تحلیل شغل است. هدف از  گیری توسعه حرفه نوان شغلی بدانیم گام اول برای شکلیك ع

: 0012تحلیل شغل دستیابی به دو سیاهه اساسی به نام شرح شغل و شرایط احراز است )رونق، 

های شغل، رابطه آن شغل با  تجزیه و تحلیل شغل، شرح خالصه وظایف و مسئولیت(. 92

)سیدجوادین،  های الزم برای انجام دادن آن و شرایط کار است هارتو م  مشاغل دیگر، دانش

و کارهای ، وظایف ها آوری اطالعات در مورد نقش در واقع هدف تحلیل شغل جمع .(0025

(.  در فرایند تحلیل شغل دو برونداد اصلی مد 9339شود )رو،  می انجامشغل  که دراست  روزانه

(. در خصوص 9332رو، یین مشخصات آن )بایرز و گیرد: توصیف شغل و تع نظر قرار می

دهد  و آنچه در فرایند آن رخ می برنامه درسیاین امر به دلیل اهمیت  برنامه درسیمتخصص 

ای فراهم کند. بر این اساس  تواند زمینه را برای تشعب و رشد حرفه ضروری است. این امر می

اند پاسخ  رچوب پژوهش را شکل دادهدر اینجا تالش شده تا به دو سوال پژوهشی زیر که چا

 داده شود:

  کدامند؟ برنامه درسیمشخصات شغل متخصص 

  کدامند؟ برنامه درسیشرایط احراز شغل متخصص 

 روش پژوهش

رویکرد مورد استفاده در این پژوهش کیفی است. در رویکرد کیفی انواع متعددی روش     

شوند. در پژوهش  د نظر دارد انتخاب میای که محقق م وجود دارد که بر حسب هدف و استفاده

رود که  است. این نوع پژوهش در مواردی به کار می 0حاضر روش مورد استفاده عمل فکورانه

ها و تجارب افراد دارای تخصص و تجربه در یك  محقق به دنبال بیرون کشسیدن اطالعات، ایده

                                                
1. Deliberative research 
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اد و راهکار و تحلیل وضعیت موضوع خاص هستند، مشارکت در تجربه شغلی افراد، ارائه پیشنه

( این نوع از تحقیق کیفی را برای بررسی مشاغل و 9339) 9(. دسای9332، 0موجود است )کیگان

ها از مصاحبه  آوری داده داند. برای جمع سازی در ارتباطند مفید می کارهایی که به نوعی با تصمیم

تخراج شده و قبل از اجرا به های مصاحبه از پیشینه پژوهشی اس باز استفاده شده است. پرسش

رسیده و اصالحات مورد نظر اعمال شده است.  برنامه درسیرویت پنج نفر از اساتید حوزه 

درسی و مطالعات ریزی نفر از افراد صاحب تجربه در حوزه برنامه 93نمونه مورد مطالعه تعداد 

حصیلی فوق لیسانس اند که قید انتخاب آنها شامل داشتن حداقل مدرک ت بوده برنامه درسی

و یا علوم تربیتی، حداقل پنج سال تجربه و کار  برنامه درسیریزی درسی، مطالعات  برنامه

بوده است. اطالعات جزئی در  برنامه درسییا تدریس در حوزه  ای و اجرایی، مطالعاتی، مشاوره

        جدول زیر امده است:

 هشکنندگان در پژوفهرست و مشخصات مشارکت .(0جدول )
کار در حوزه  سابقه رشته تحصیلي مدرک تحصیلي رديف

 برنامه درسي
 گروه کاری

 ریز درسی  برنامه سال 29 ریزی درسی برنامه لیسانس فوق 0
 ارزشیاب برنامه سال 95 تعلیم تربیت لیسانس عالی فوق 9

 ریز درسی  برنامه سال 95 ریزی درسی برنامه لیسانس فوق 0

 استاد دانشگاه سال 05 تتعلیم و تربی دکتری 2

 ریز درسی  برنامه سال 05 آموزش علوم دانشجوی دکتری 5

 ریز درسی و مولف کتاب  برنامه سال 99 جغرافیا)گرایش ئومورفولوژی(  دکتری 1
 استاد دانشگاه سال 03 ریزی درسی برنامه دکتری 1
 استاد دانشگاه سال 2 پتروشیمی دکتری 2
 مشاور سال 2 سیریزی در برنامه دکتری 2

 استاد دانشگاه سال 9 ریزی درسی برنامه دکتری 03
 استاد دانشگاه سال 95 ریزی درسی برنامه دکتری 00
 ارزشیاب برنامه سال 01 فلسفه تعلیم تربیت دکتری 09
 ریز درسی  برنامه سال 93 ریزی درسی برنامه فوق لیسانس 00
 انشگاهاستاد د سال 2 ریزی درسی برنامه دکتری 02
 مشاور سال 03 ریزی درسی برنامه دکتری 05
 ریز درسی  برنامه سال 02 رسانی کتابداری و اطالع فوق لیسانس 01
 استاد دانشگاه سال 99 ریزی درسی برنامه دکتری 01
 ریز درسی  برنامه سال 95 ریزی درسی برنامه فوق لیسانس 02
 ولف کتاب درسیم سال 05 آموزش از راه دور دانشجوی دکتری 02
 مشاور سال 5 فلسفه تعلیم و تربیت دکتری 93

  

                                                
1. Keegan, S 
2. Desai, p 
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 است. تحلیلاستفاده شده 0ها از تحلیل محتوای مضمونی های حاصل از مصاحبه برای تحلیل داده

 شناخت در تحلیل مضمون با که کیفی است تحلیل هایروش از یکی مضمونی، محتوای

 از مضمون، برخالف تحلیل مضمونی، محتوای لیلتح در دارد. مشابهت ها،داده مشترک مضامین

 استفاده مضامین بندی گروه نامگذاری و برای آن از صرفاً و استفاده ممکن حد کمترین در تفسیر

 اعتنایی مضامین، درباره پژوهشگر و افکار احساسات به مضمونی محتوای تحلیل در شود. می

 و کند می پرهیز مضامین، معانی توضیح و هرگونه تفسیر از پژوهشگر دلیل، همین به شود نمی

دهد )عابدی جعفری و  می توضیح را مضامین مختصر، طور خیلیهب گیری نتیجه بحث در صرفاً

 است:های زیر برای استخراج مضامین طی شده (. گام0229و کینگ،  9؛ امانس0023همکاران، 

 و موارد مرتبط با دو سوال ها پیاده شده  قبل از شروع تحلیل محتوای موضوعی، متن مصاحبه

 پژوهشی مورد نظر جداسازی شدند.

 .در گام بعدی مطالب مورد بررسی قرار گرفت و با فایل صوتی اصلی تطبیق داده شد 

 سازی مفاهیم مهم در متن شد و هر واحد مجزای معنایی  پس از بررسی اولیه اقدام به برجسته

 مشخص شد. 

 دهای مشابه را در یك مجموعه قرار داده شد. برش داده شده و واح 0واحدهای معنایی 

 گذاری شد.  واحدهای معنایی مشابه بررسی شده و برچسب 

 ها  بندی تمام واحدهای معنایی در هر دسته بندی مجدداً بررسی و هرجا که الزم بود دسته

 تغییر داده شد. 

 ی یا دسته پس از چند روز متن اصلی مصاحبه یا خود متن بدون توجه به واحدهای معنای

 بندی ها بازخوانی شد.

 های ایجاد شده در دور اول بازبینی شد تا موردی از قلم  بندی واحدهای معنایی و دسته

 نیفتاده باشد. 

 ها به عنوان یك مجموعه واحد مورد بررسی قرار گرفت تا میزان تحقق اهداف  بندی دسته

 برآورد شود. 

                                                
1. Thematic Content Analysis (TCA) 

2. Emmoms, R 
 .( آمده است0ای از متن مصاحبه و واحدهای معنایی در پیوست ) نمونه.  3
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 داً مورد بررسی قرار گرفت و موارد مشابه بندی نهایی شده و پس از چند روز، مجد دسته

 خذف شد.

برای تعیین اعتبار مضامین به دست آمده در پژوهش از بین گروه مصاحبه شونده پنج نفر     

وری نظرات آنها، مضامین به دست آ انتخاب و نتایج در اختیار ایشان قرار داده شد و پس از جمع

  ایی شد.آمده مجدداً بررسی و با اندکی اصالحات نه

 ها يافته

های پژوهشی در ادامه آمده است. با توجه به  ها برای پاسخ به پرسش تحلیل نتایج مصاحبه    

 گیری تفسیر شده است.  روش تحلیل مورد استفاده نتایج در بحث و نتیجه

  کدامند؟ برنامه درسيمشخصات شغل متخصص 

ماورد بررسای    برنامه درسیخصص ی است تا ابعاد شغل متبرای پاسخ به سوال فوق ضرور    

قرار گیرد. در توصیف شغل مواردی مانند کارکردهای اصلی، دانش و مهاارت الزم، وظاایف و   

شود. در این پژوهش برای توصیف شغل متخصص برنامه درسای   ها را شامل می خالصه فعالیت

ی خااص،  هاا  تعریف، ماهیت کار، حیطه عمال، کاارکرد، بروناداد کااری، ویژگای     » مقوله  1به 

های  اشاره شده است. هر یك از مقوله « های عمومی، الزامات ایفای نقش و وضع موجود ویژگی

ها در ادامه آمده  دهند که در جدول خالصه شده است. تعریف مقوله فوق مضامینی را پوشش می

 است:
 تعريف مقوله  

 کند را سایر مشاغل جدا می برنامه درسیهایی که متخصص  ویژگی تعریف

 دهد انجام می برنامه درسیهایی که متخصص  قعی فعالیتبیان کننده حدود وا ماهیت کار

  برنامه درسیدامنه سازمانی کار متخصص  حیطه عمل

 عمل مناسب با جایگاه شغلی کارکرد

 کند اساس آنها فعالیت میبر برنامه درسیهایی است که متخصص  بایست عبارت از پیش شرایط و الزامات کار

 برنامه درسیمحصول فعالیت شغلی متخصص  برونداد کاری

های فاردی و   ویژگی

 خاص شغل

برای عمل به وظایف خود باید انها را دارا  برنامه درسیاز مشخصاتی است که متخصص  عبارت

 باشد.

 در کشورمان است برنامه درسین کننده وضعیت رایج متخصص بیا وضع موجود
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 برنامه درسیهای توصیف شغل متخصص  هقولمضامین و م .(9جدول )

 مضمون مقوله اصلی 

 فردی است که: برنامه درسیمتخصص  تعریف برنامه درسیمتخصص 
های وابسته )دارای ارتباط  و حوزه برنامه درسیدر حوزه 

 کند، مستقیم( کار می
های مرتبط  دارای مدرک دانشگاهی در این رشته و یا رشته

 است،
وزشی )متمرکز، نیمه متمرکز و یا غیر بسته به نوع نظام آم

 متمرکز( انتظارات از او متفاوت است،
متخصص درسی فردی است که با مالک مشخص رشده 

 کرده است.
متخصص را نیازمند تعهد  برنامه درسیسیال ماهیت پویا و 

 کند. پذیری می کاری، عشق به کار و مسئولیت
 به صورت کلی مصداق بیرونی برنامه درسیمتخصص 

ختلف موضوعی )مانند های م ندارد و تعریف آن در حوز
 علوم( عملی است. برنامه درسیمتخصص 

به  برنامه درسیکارش در حوزه  برنامه درسیمتخصص  ماهیت کار
عنوان رشته، به عنوان سند و به عنوان یك حوزه مطالعاتی 

 کند.  معنی پیدا می
ت کلی وجود ندارد و در حال برنامه درسیمتخصص 
 موضوعی مصداق دارد. برنامه درسیمتخصص 

بر محور یادگیری قرار  برنامه درسیماهیت کار متخصص 
 دارد.

دارای حیطه عملی به گستردگی  برنامه درسیمتخصص  حیطه عمل 
 نظام آموزشی است.

های تواند در نهادها و  انجمن می برنامه درسیمتخصص 
تخصصی، موسسات آموزشی و پژوهشی، دانشگاه، ستاد و 

 و در بطن جامعه فعالیت کند.  مدرسه
تواند در سه  می برنامه درسیاز نظر تکنیکی متخصص 

 مرحله طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ایفای نقش کند. 
تواند کارکردهای زیر را داشته  می برنامه درسیمتخصص  کارکرد

 باشد:
 پژوهش و ارائه خدماتآموزش، 

 های درسی ایفای نقش اثرگذار در فرایند تولید برنامه
 جلوگیری از خطاهای احتمالی

 نظارت بر  کار متخصص موضوعی
 کار مناسبنقد و تحلیل یادگیری و ارائه راه

 رصد تحوالت اجتماعی
 مشی تحلیل خط
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 مضمون مقوله اصلی 

  برنامه درسیتدوین منطق و چرایی  برونداد کاری
 درسی برنامهتولید 

 های علمی پژوهش
 نظریه

های خاص زیر  فردی دارای ویژگی برنامه درسیمتخصص  های خاص ویژگی
 است:

 توان استفاده توأمان از دانش و تجربه،
 پردازی، توان نظریه

 در بعد نظری و تحلیلی، برنامه درسیشناخت 
 حرکت مداوم در فضای عمل و نظر،

 آشنا با نظام آموزشی کشور،
رایند تدریس و یادگیری و روانشناسی یادگیری و آشنا با ف

 آشنا با کلیات تعلیم و تربیت،
 آشنا به استانداردهای تولید محتوا،

 ،برنامه درسیشناخت عناصر 
 شناخت مفاهیم و واژگان تخصصی،

 های الزم، شناخت و کاربرد فناوری
 فهم اصول ارزشیابی و اعتبارسنجی،

 فهم روند تحوالت آینده،
 نش سیاسی،داشتن دا

 ریزی درسی، های برنامه تسلط بر نظریه
 تسلط بر حوزه موضوعی )مانند فیزیك(. 

های عمومی  فردی دارای ویژگی برنامه درسیمتخصص  های عمومی ویژگی
 زیر است:

 منطقی بودن و شك منطقی،
 تعهد و توانایی بالقوه نوآوری،
 دانستن اصول کار آکادمیك، 

 ذهن سازمان یافته،
 تجربه معلمی، داشتن

 داشتن سرمایه اجتماعی مناسب،
 مقبولیت در جامعه علمی،

 توان تلفیق نظر و عمل،
 توان کار تیمی،

 اندوزی، توان تجربه
 سخاوت علمی.

دارای شرایط و الزامات زیر  برنامه درسیکار متخصص  شرایط و الزامات کار
 است:

با کار عملی، تفکر، تأمل و حل  برنامه درسیتخصص 
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 مضمون مقوله اصلی 
 آید،  أله به دست میمس

ای بدون ابهام  باید رشد حرفه برنامه درسیمتخصص 
 داشته باشد،

 از تفکر منطقی منتج به تولید دانش برخوردار باشد،
 بر حوزه موضوعی تسلط داشته باشد

 پایبند باشد، برنامه درسیبه اصول نظری 
ها، روشها، فرایندها و روندهای  درسی، نظریهدانش برنامه

 را داشته باشد،تاریخی 
توان کاربرد دانش و مهارت در طراحی و تولید برنامه 

درسی، هدایت و نظارت و ارزشیابی یك برنامه را داشته 
 باشد،

 های تخصصی گذرانده باشد، آموزش
درسی را دن و ترجمان دانش در قالب برنامهتوان برگردان

 دارا باشد،
ابی، با روانشناسی تربیتی و یادگیری، سنجش و ارزشی

فلسفه تعلیم و تربیت، مبانی تعلیم و تربیت و نظام آموزشی 
 و اسناد آن آشنایی داشته باشد،

های های مدیریت، هدایت پروژه، پژوهش، مهارتمهارت
 بینی موقعیت، حل مسأله را دارا باشد، پیش

 به عنوان شغل: برنامه درسیالف( متخصص  وضع موجود
 وجود ندارد،در کشورمان  برنامه درسیمتخصص 

 در بهترین حالت متخصص آموزش در کشور هست،
 کارشناس خبره نیز وجود دارد،

 عبارتند از: برنامه درسیای  ل عدم رشد حرفهب( دالی
 ناهماهنگی عناصر سیستم تربیتی،

 توجهی به بعد تربیتی، بی
 ،برنامه درسیمشکالت فرایند تولید 

 مشکل حاکمیت دانش نظری،
 دیده از سیستم تولید برنامه،خروج نیروی آموزش 
 فشار سیستم بر افراد،

 دسترسی محدود به متخصص،
 ریزی درسی. کیفیت پایین برنامه

 متمرکز است: برنامه درسیبر مشخصات اصلی شغل متخصص دومین پرسش 

  کدامند؟ برنامه درسيشرايط احراز شغل متخصص 



 29پاییز ، هشتم، سال 03درسی، شماره فصلنامه مطالعات برنامه       

 11 

هاای ماورد نیااز،     ارب، آموزشویژگی یا مشخصات شغل شامل مواردی مانند صالحیت، تج   

های هیجانی، وظایف مشخص، استقالل و بازخورد است. در این  ها، ویژگی ها، مسئولیت مهارت

مد نظر قرار گرفتاه   برنامه درسیهای شغلی متخصص  یان ویژگیمقوله اصلی برای ب 1پژوهش 

ناایی و  هاا، داناش، توا   هاای ماورد نیااز، مهاارت     صالحیت، تجاارب، آماوزش  »است که شامل 

 شناسایی شده است که هر یك دارای مضامین خاص خود هستند. «های هیجانی ویژگی

 برنامه درسیهای مشخصات متخصص  قولهمضامین و م .(0جدول )

 مضمون مقوله اصلی 

 دارا بودن مدرک در یك رشته محض )مانند شیمی( صالحیت دانش، تجربه، مهارت و نگرش
 لیسانس دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق

 های وابسته و یا حوزه برنامه درسیدارا بودن درجه دکتری در 
 تخصصی )مانند ارزشیابی برنامه(  دارا بودن گواهینامه

 داشتن تجربه معلمی در حداقل یکی از سطوح نظام آموزشی تجربه مورد نیاز
 برنامه درسیتجربه حل مسائل مرتبط با  داشتن

برنامه های  از حوزهتجربه در یکی سال  03تا  5دارا بودن  
 درسی

 برنامه درسیداشتن تجربه اجرای 
 ریزی درسی داشتن تجربه برنامه

 تجربه کار در نظام آموزش عمومی و یا عالی

مورد های  آموزش

 نیاز

 های آموزش تخصصی مداوم گذراندن دوره
 فرصت مطالعاتی

های آموزشی تکمیلی و خاص )مانند اعتباربخشی  گذراندن دوره
 برنامه(

 تعریف مقوله   

 های آموزشی. عبارتست از مدارک تحصیلی و یا گواهینامه صالحیت

 اشاره به سابقه کار و کار در عمل دارد. تجارب مورد نیاز

 ر رسمی است.های رسمی و غی عبارت از آمورش های مورد نیاز آموزش

 اشاره به دانش نظری دارد. دانش مورد نیاز

 اشاره به توانایی آموخته شده در طول زمان و باصرف انرژی دارد. های مورد نیاز مهارت

 های ذهنی و جسمی است. عبارت از قابلیت های مورد نیاز توانایی

 ها و هوش هیجانی و رفتارها است. عبارت از نگرش های هیجانی ویژگی

 ها و عمل متکی به دانش و توانایی دارد. گیری اشاره به تصمیم استقالل
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 مضمون مقوله اصلی 

 المللی های آموزشی داخلی و بین شرکت در کارگاه

 آشنایی با دانش روانشناسی، مشاوره، روانشناسی یادگیری دانش مورد نیاز
 ریزی درسی       آگاهی از اصول برنامه
 شناخت نظام آموزشی

 دانستن اصول و مراحل حل مسأله
 فهم کلیات علوم تربیتی

ر تعلیم و تربیت، شناسی و سیاسی د آشنا با مباحث جامعه
 شناسی شناسی و ارزش شناسی، معرفت شناسی و انسان هستی

 برنامه درسیهای  پارادایمها و  آگاهی از جریان
برنامه در حوزه تعلیم و تربیت و  آشنایی با افراد مهم و اثرگذار

 درسی
 ها و فنون تدریس و تکنولوژی آموزشی آشنا با روش

 راف داشته باشدریزی درسی اش برنامه  های بر مدل
 انداز آینده آموزش و پرورش را بشناشد چشم

 اسناد باالدستی و قوانین را بشناشد
 تسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسه

 داشته باشد برنامه درسیدانش عمیق 
 درک عمیق از فلسفه تربیتی
 ریزی درسی ها و فرایندهای برنامه آشنا با مبانی، اصول، نظریه

ها در حوزه برنامه فلسفی، رویکردها و روش های تسلط بر بنیان
 درسی

 های ارتباط عمودی و افقی درک مصداق
 های درسی سایر کشورها آشنا باشد با برنامه

 ریزی درسی شناخت راهبردهای کلیدی برنامه
 های درسی آشنا باشد با اصول بازنگری برنامه

درسی، شناخت سیستم خت عناصر دخیل در اجرا یك برنامهشنا
 دوین برنامه، و نگاه پداگوژیكت

های مورد  مهارت

 نیاز

 دارا بودن مهارت کار گروهی و تیمی
 های ارتباطی،  دارا بودن مهارت

  برنامه درسیمهارت در اجرای 
 مهارت یادگیرنده بودن

 برنامه درسیریت فرایند طراحی و تدوین مدی
 ها مهارت تحلیل اسناد، نقد تصمیم

 دیریتیهای م دارا بودن مهارت
 حرکت مداوم از نظر به عمل و از عمل به نظر

 ها مهارت در کاربرد هدفمند آموخته
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 مضمون مقوله اصلی 

 استفاده از تجارب انباشت شده خود و دیگران

های مورد  توانایی

 نیاز 

 توان تحلیل اطالعات

 توان نگاه به موضوعات از ابعاد مختلف

 توان تحلیل و نقد اسناد باالدستی 

 توانایی حل مسأله

 سازی برنامه، روش و فرایندها بومی توان

 توانایی نقد، تفکر، تحلیل و ترکیب 

 توان ایفای نقش تخصصی

 ای توان بهسازی تجارب برای رشد حرفه

 های اجتماعی )روابط بین فردی( داشتن قابلیت

 برنامه درسیدغه نسبت به موضوعات حوزه داشتن دغ های هیجانی ویژگی

 گذرد می برنامه درسیدر حوزه ی و توجه به آنچه نگر آینده

 ای به موضوعات واره ای و طرح نگاه نقشه

 برنامه درسینگاه فلسفی و عمیق به 

 اعتقاد به آموزش مداوم

 های اصیل و عمیق اعتقاد به ایده

 دارا بودن روحیه علمی

 گر داشتن ذهن تحلیل

 داشتن سرمایه اجتماعی قابل اعتماد

 گیری بحث و نتیجه

توان آن را از یك منظر و زاویه  درسی موضوعی چند بعدی است و نمیزه برنامهشغل در حو    

درسی درخور تأمال و توجاه اسات. نکتاه     این مورد نگاه صاحبنظران برنامه مد نظر قرار داد. در

درسای در خادمت ماردم هساتند و ناه یاك       قابل تأمل این است که افراد درگیر در حوزه برنامه

های تعلیم و تربیت متفاوت است و انتظاری که  رنامه درسی با سایر حوزهکارگزار آزاد. شرایط ب

اسااس  سایر مشاغل متفااوت باشاد. بار ایان     رود ممکن است با از افراد شاغل در این حوزه می

 در موارد زیر خالصه کرد: برنامه درسیتوان وظایف متخصص  می

 برنامه درسیسازی در حوزه  تصمیم، 

 ،تنظیم قواعد و اصول 

 (.9330)واکر،  برنامه درسیهای مشی بیین خطت 
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ای از وظاایف و   تاوان انتظاار داشات دامناه     درسی مای با این نوع نگاه به کار در حوزه برنامه    

درسی تعریف کرد. در این میان شااید بتاوان   برای افراد شاغل در حوزه برنامه های شغلی فعالیت

داد. این افراد به دلیل جایگااهی   برنامه درسین ترین نقش را به متخصصا هترین و برجست پررنگ

توانند منشأ تحول شوند. سوالی که پاژوهش حاضار باا ان     سازی دارند می که در سطوح تصمیم

به عنوان یك شغل چه مختصاتی دارد؟ بررسی  برنامه درسیرو بوده این است که متخصص روب

رود متمرکز  بر انتظاراتی که از آن می بیشتر برنامه درسیها از متخصص  ها نشان داد تلقی پژوهش

است و کسی به صورت دقیق آن را به عنوان یك شغل بررسی نکرده و اطالعات موجود در این 

 زمینه پراکنده و مبهم است. 

این پژوهش به دو موضوع مهم توصیف شغل و تعیین مشخصات خاص آن پرداخته است. 

تعریف، ماهیت کاار، حیطاه عمال، کاارکرد،     »توان بر اساس  را می برنامه درسیشغل متخصص 

توصایف   « های عمومی و خاص، شرایط و الزامات کار و وضاع موجاود   برونداد کاری، ویژگی

را در  برناماه درسای  مقوله در واقع تالش دارند تا حدودی مارز متخصاص    2کرد. در واقع این 

ی کسانی مانند هیاوبنر  های شغلی این حوزه مشخص کنند. اگر به دیدگاهها نسبت به سایر نقش

( 0229داند و یا جکسون ) ( که متخصص را مشاور، ناظر و تسهیل کننده در کنار معلم می0222)

( کاه  9332پردازی را برای متخصص لحاظ کرده و یاا اولیاوا )   که طیفی از وظایف فنی تا نظریه

ا باا آنچاه عماالً در    بیشتر بر نقشهای نظارتی و مشورتی تأکید دارد، مروری داشته باشیم و آن ر

قول بدانیم که شاغل  گیری را مع توانیم این نتیجه دهد مقایسه کنیم، می حوزه برنامه درسی رخ می

ای از انتظاارات قارار گرفتاه کاه      به دلیل نگاه کلی و غیر شغلی در دامنه برنامه درسیمتخصص 

ای و بهباود   ههایش نباشد.  توصیف شغل زمینه را بارای رشاد حرفا    ممکن است جزو مسئولیت

 نیازمند چنین نگاهی است.  برنامه درسیکند و متخصص  عملکرد شغلی فراهم می

های این بخش وضع موجود است. متأسفانه در کشورمان علی رغم تجربه  نکته مهم در یافته

هاای ایان    گیری حرفه ها برای شکل زمینه برنامه درسیبیت نیروی انسانی در حوزه طوالنی در تر

توجهی به بعاد تربیتای،    ناهماهنگی عناصر سیستم تربیتی، بی»م نشده و عواملی مانند حوزه فراه

، مشکل حاکمیت دانش نظری، خروج نیروی آماوزش دیاده   برنامه درسیمشکالت فرایند تولید 

از سیستم تولید برنامه، فشار سیستم بر افراد، دسترسی محادود باه متخصاص و کیفیات پاایین      

 های مناسب است. زمند بررسی دقیق علمی و ارائه راه حلنیا «درسیریزی برنامه
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هاا اسات. در ایان ماورد     و یاا ویژگای   گام بعدی پس از توصیف شغل، تعیین مختصاات 

های  های مورد نیاز، دانش مورد نیاز، مهارت صالحیت، تجارب مورد نیاز، آموزش»مقوالتی مانند 

مورد بررسی قرار گرفته است. یکای از   «جانیهای هی های مورد نیاز، و ویژگی مورد نیاز، توانایی

نگاه صااحبنظران باه متخصاص     تفاوت برنامه درسیل توجه در مورد شغل متخصص نکات قاب

برند است. صاحبنظران وظایف آنهاا را بسایار    با کسانی که از خدمات آنها بهره می برنامه درسی

که گیرندگان خدمت حالی دراند که عمدتآ هم یك بخش آن به پژوهش وصل است  رویایی دیده

رسد با روشن شدن مختصات یاك   عموماً بر موارد عینی و قابل حصول تمرکز دارند. به نظر می

 شعل به راحتی بتوان شرایط احراز را برای آن تعریف کرد.

کند. آنها برای  ( به روشن شدن موضوع کمك می9332نگاهی به نظر اورنشتاین و هانکینز )

 اند:  هایی را پیشنهاد داده ای افراد را درون حوزه برنامه درسی شاخص های حرفه مسئولیت

 درسی در مدرساه  ریزی برنامه زاری برای انجام طرحهای فنی و اب توانایی به کارگیری روش

 )یا ناحیة آموزشی یا ادارۀ ایالتی( را داشته باشد. 

 ه را در دنیاای واقعای   درسای را کساب کارد   را با عمل بیامیزد، دانش برنامه ساختار نظری

 کالس و مدارس به کار بندد. 

 درسی تعامل و توافق کند. با عناصر درگیر در برنامه 

 کاه چگوناه   درسی، آموزش و ارزشیابی آشنا باشد، زبان هر زمینه و اینبا روابط بین برنامه

 کند، را بداند.  هریك به کار دیگری کمك می

  های ها و دیدگاه را در بافت جامعه بررسی، خواستهبه عنوان عامل تغییر عمل کند. مدارس

 جامعة محلی، اهداف و عالیق ایالتی و ملی را به صورت متوازن مد نظر قرار دهد. 

 گیری رفتار در سازمان به وجود آورد.  بتواند یك رسالت یا هدف برای فراهم آوردن جهت 

 پیشنهادهای جدید را بررسی  ها و درسی و افکار جدید باشد؛ طرحهای برنامه پذیرای روش

 و نظریات اصالحی مختلفی ارائه دهد. 

 های والدین، جامعه و گروههای تخصصی مشورت کرده و در ارتباطاات انساانی و    با گروه

 ها و افراد مختلف ماهر باشد.کار با گروه

 ه ای تشویق کند؛ نوآور بوده و در استفاد همکاران و دیگر متخصصان را به حل مسائل حرفه

 های نو شناخت داشته باشد.  ها و اندیشه از برنامه
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 درسی، اجرا و ارزشیابی آن تهیه نماید. ای برای توسعة مستمر برنامه نامهبر 

 درسی متوازن و یکپارچه کرده و به حدود ی و سطوح کالسی را با کلّ برنامههای درس زمینه

 و توالی موضوع و سطح کالسی توجه کند. 

 های جدید را که مربوط به  مول در تدریس و یادگیری و همچنین برنامهپژوهش رایج و مع

آموزان برای تدریس و یادگیری است، درک کند )اورنساتاین و هاانکینز،    هدف بودن دانش

9332 .) 

دهاد. متخصاص    از را نشان میاست اما به نوعی شرایط احر  هر چند این موارد خیلی کلی

های خاص باشد تا بتواند انتظارات را برآورده کناد. اگار ایان     باید فردی با ویژگی برنامه درسی

 ای داشت.  توان انتظار رشد حرفه شرایط فراهم نباشد نمی

این موضوع اسات کاه متخصاص     برنامه درسینکته مهم و قابل توجه در مورد متخصص 

 با توجه به حیطه عمل و کااری  برنامه درسیگر معنی ندارد. شغل متخصص همه فن حریف دی

های متنوعی باشد که هر یك زمینه تبدیل شدن باه   تواند دارای زیر تخصص دهد می که انجام می

ابتادایی،   برنامه درسای ر به فرد را دارند. متخصص مشاغل خاص و با توصیف و ویژگی منحص

توساعه  های  ... همگی مصداق، فیزیك، ریاضی، علوم، جغرافیا ودبیرستان، آموزش عالی، شیمی

 هستند.  برنامه درسیدر حوزه  گرایی حرفه
ای از متن مصاحبه و واحدهای معنایی نمونه .(0پیوست )  

 واحدهای معنايي سازی مفاهیم  برجسته

 شامل چه مواردی است؟  برنامه درسیهای شغلی در حوزه  شما نقشبه نظر 

درسی در جامعه دانشاگاهی و یاا   برنامه  ای و شغلی حوزه های حرفه موضوع نقش

لیساانس و   . ما چندین سال است که در مقطاع فاوق  عالی موضوعی مبهم است آموزش

ریزی درسی به تعبیاری   به تعبیری و برنامه برنامه درسیدکتری دانش آموخته مطالعات 

آموختگاان فاوق لیساانس و دکتاری      این سوال کاه نقاش داناش   کنیم.  دیگر تربیت می

توان باه آن   ت که به راحتی نمی؟ سوالی اسریزی درسی در نظام آموزشی چیست برنامه

تاوانیم   توان ابتدا به سااکن گفات کاه در نظاام آموزشای ماا مای        پاسخ داد. به نظر نمی

داشته باشیم. تعریف نقش شغلی منوط به  برنامه درسیمتخصص، کارشناس و یا مدیر 

 و یا جایی که در آن بافت و زمینه اجتماعیتوجه به چندین متغیر دیگر است که اولی به 

درسی به متخصص، کارشناس، مدیر برنامه جامعه ما نیازگردد. آیا  کنیم باز می زندگی می

این بحث در مورد تکنولوژیست آموزشی نیز وجاود دارد. در اینجاا باین     را حس کرده

که نیاز وجود ندارد و یا سیستم متوجه این نیاز نیست تفاوت وجود دارد. مدیران در این

 

 برنامه درسیابهام در مشاغل حوزه 

یز درسی و ر نقش و جایگاه برنامه

 برنامه درسیکسی که مطالعات 

 خوانده روشن نیست

 برنامهکارشناس، متخصص و مدیر 

تنها مشاغل این حوزه  درسی

 نیستند

تعریف نقش شغلی وابسته به بافت 

 و زمینه اجتماعی است

ز نیاز به مشاغل حوزه جامعه هنو

 را حس نکرده است برنامه درسی
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 واحدهای معنايي سازی مفاهیم  برجسته

گویند ما مثالً به فالن نقش شغلی نیاز ناداریم. دومای    شی میسطوح مختلف نظام آموز

اگر انتظار تواند در عمل به کار گرفته شود.  دهیم می هایی که به این افراد ارائه می آموزش

در آینده بتوانند متخصاص شاوند بایاد     برنامه درسیآموختگان رشته داشته باشیم دانش

هاای خاود    ما در برناماه که به دلیل اینن کنیم. اهدافی در این حد و اندازه برایشان تعیی

این افراد کدام بار  ایم مشخص نیست ها را پررنگ نکرده ای و یا شغلی رشته اهداف حرفه

ایام کاه فاوق     به عنوان مثال ما تعیین نکردهرا از دوش نظام آموزشی برخواهند داشت. 

انجام دهد. دلیل اصلی  ریزی درسی قرار است چه کاری در نظام آموزشی لیسانس برنامه

این است که نظام آموزش عالی و عمومی ما هنوز نیااز باه تخصاص را درک و لماس     

های مختلف علوم تربیتی  داد ما االن شاهد رشد حوزه نکرده است اگر این اتفاق رخ می

هایی  خواهم تأکید کنم که درتمامی عرصه در واقع می های گوناگون بودیم. در تخصص

 ز است برنامه درسی نیز باید حضور داشته باشد. که اموزش نیا

برنامه متخصص دانم  را خیلی اثرگذار می برنامه درسیهای شغلی مرتبط با  من نقش

در صورت  برنامه درسیبرنامه و یا حتی کارشناس  ، هدایت کننده برنامه، مشاوردرسی

ماا  ران بار نیایاد.   که شاید از دیگ تحولی بیافرینندتوانند  حضور در سیستم آموزشی می

ها را در آموزش عالی نداریم و دفتر پشتیبانی و حمایت آماوزش عاالی    چون این نقش

دسات  ت متخصصان موضوعی سکان کار را بهاس برنامه درسیالی از افراد متخصص خ

  دارند.

ها را متوجه نیاز به تخصص و کاارآیی   نظام آموزش عالی وظیفه دارد سایر سیستم

ریزی درسی استادی که  در حوزه علوم تربیتی و برنامهانشگاهی بکند. های علمی د رشته

. همانطور که یك فرد عادی کند باید اهمیت موضوع را برجسته کند در این رشته کار می

تواند کار برنامه درسی  تواند کار جراحی انجام دهد یك فرد غیر متخصص هم نمی نمی

درسی به نظام دانشگاهی و عمومی فهمانده شد اگر اهمیت موضوع برنامهرا به پیش ببرد. 

 . گرایی نیز در این حوزه اهمیت پیدا کرده و جا بیفتد توان امیدوار بود که حرفه می

 

 برنامه درسیانتظارات از حوزه 

 روشن نیست

ها پررنگ  اهداف شغلی در آموزش

 نیست

لیسانی و یا  مشخص نیست فوق

یزی درسی چه ر دکترای برنامه

 کاری قرار است انجام دهند

برنامه نظام آموزشی هنوز به دانش 

 نیاز پیدا نکرده است درسی

 ، برنامه درسیمتخصص 

 کننده برنامه، هدایت

 مشاور برنامه،

 برنامه درسیکارشناس 

برنامه های شغلی  توجه به نقش

 تحول آفرین هستند درسی

ریزی درسی آموزش  عرصه برنامه

از حضو تحصیل  عالی عاری

 کردگان مرتبط است

ریزی درسی باید  مهاستاد برنا

های  گیری نقشساز شکل زمینه

 شغلی باشد

در جامعه دانشگاهی  برنامه درسی 

 فهم نشده است

 منابع
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