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  چكيده
هاي اي متخصصان برنامة درسي و شناسايي مؤلفههاي حرفههدف مقالة حاضر تحليل مسئوليت

كنندگان در پژوهش مشاركتاست.  يفيمطالعة موردي ك يشناختپژوهش از نظر روش نيآن است. ا
 يريگكه با استفاده از روش نمونه دادنديم ليتشك يو آموزش عال يرا افراد خبره در حوزة برنامة درس

مصاحبه  ةداد يآورنفر انتخاب و دعوت به مشاركت شدند. ابزار جمع 20تعداد  ژهيموارد و زا
مضمون استفاده  ليحاصل از مصاحبه از روش تحلهاي داده ليتحل يبوده است. برا ساختارمندمهين

داد كه  شانن هاافتهي شده است.كنندگان ارزشيابي اركتها با روش تأمل مششده و اعتبار يافته
متخصصان برنامة درسي داراي مسئوليت كلي در ارتباط با نظام تربيتي و يادگيري در گام اول و 

هايي مانند اي در حوزة تخصصي برنامة درسي هستند. اين مسئوليت كلي داراي مؤلفهمسئوليت حرفه
آموزش و  ،ييگوپاسخ ح،ينقش صح يفايا سازان،ميبر تصم ياثرگذار ،يتخصص طةيدفاع از ح«

ماهيت مسئوليت متخصص برنامة كه ها همچنين نشان داد است. يافته »يپژوهش و تعهد سازمان
  گيرد.هاي متفاوتي را در بر ميآموزش چند بعدي است و جنبه يدرس

پذيري، مسئوليت گويي،اي، متخصص برنامة درسي، پاسخمسئوليت حرفه هاي كليدي:واژه
  درسي، آموزش عاليبرنامه
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  مقدمه
سي  سال    1برنامة در سمي آن به  ) 1992، 2گردد (جكسون و كتاب بابيت باز مي 1918كه آغاز ر

ــله نزديك به يك قرن تبديل به يكي از حوزه  ــده (پاينار در فاصـ ــري شـ و  3هاي پوياي دانش بشـ
سرعت طي كرده   ) و گام2008همكاران،  شد عملي و نظري را به  ست.   هاي ر برنامة «ابتدا درسِ ا

شگاه   »درسي  سپس دپارتمان مربوطه در دان سال  و  و در كالج تربيت معلم  1937ها (اولين مورد در 
شگاه       سي به مرور در دان شكل گرفت. برنامة در شگاه كلمبيا)  شد  تربيهاي تعليم وها و كالجدان ت ر

ــاغل در اين حوزه خود را در  هاي حرفهكرد و زمينه ــد به نحوي كه افراد ش ــدن آن فراهم ش اي ش
هاي شغلي  توان آغاز بحثهگويد: شايد ب ) مي2010( 4معرض ارزشيابي ديگران قرار دادند. موريس 

 ةدانســت كه كازول از همكارانش خواســت تا در مورد حيط 1944در مورد برنامة درســي را ســال 
ــان مي  هاي دهد موضــوع فعاليتفعاليتش اظهار نظر كنند. بررســي ادبيات حوزة برنامة درســي نش

شواب،        شغلي يكي از مباحث جدي در بين دانشمندان بوده است و كساني مانند بابيت، تايلر، تابا، 
نار، هيوبنر   پاي ــون،  تاين 7، اوليوا6، واكر5جكسـ ــ د آن و ديگران در مور 10، گالثورن9، لوين8، اورنشـ

شيده و بحث كرده  سون ( اند؛ اما هماناندي شاغل    ) مي1992طور كه جك سش كه افراد  گويد اين پر
ست. اگر      سخ مانده ا سي چه كاري بايد انجام دهند هنوز بدون پا درگير در  فرد در حوزة برنامة در

ــي    ــي كار مي        ١١حوزة برنامة درسـ ) 1975كند (پاينار،    را فردي بدانيم كه در ارتباط با برنامة درسـ
؛ اورنشتاين و 2015؛ گالثورن و همكاران، 2003هاي شغلي او با ابهام مواجه است (واكر، مسئوليت
). اين ابهام، موضوع تربيت  2008؛ اوليوا، 2008؛ پاينار و همكاران، 1992؛ جكسون،  2014هانكينز، 
هاي بعد از جنگ جهاني هاي علوم تربيتي كه از ســالهاي درســي در دپارتمانتبط با برنامهافراد مر

ريزي هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در برنامه     با درجهكه را شدت گرفته بود و افرادي  
ب و ). اين ابهام توسط كساني مانند شوا2003الشعاع قرار داد (واكر، كرد نيز تحتدرسي تربيت مي

طرح موضــوع در قالب شــش بحراني كه حوزة برنامة درســي با آن مواجه اســت مورد توجه قرار  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Curriculum 
2 Jackson, P 
3 Pinar, W 
4 Morris, R 
5 Huebner 
6 Walker, D 
7 Oliva, P 
8 Ornstein, A 
9 Levin, T 
10Glatthorn, A 
11 curricularist 
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  ).  2003 2و لبوويش 1گرفته است (راگا
اند كه بندي شده ) با عناوين شغلي متعددي طبقه curricularistافراد درگير در حوزة برنامة درسي ( 

ــي (  "توان به  مي ها آناز بين  ــين برنامة درسـ ــر 4؛ بليز1972، 3هورنايشتكنيسـ )، 1999، 5و بوشـ
سيرز  2011؛ وود و همكاران، 2006كارشناس برنامة درسي (هويت،    )، 2004، 6)، كارشناس خبره (

)، 2015؛ گالثورن و همكاران، 2010، 8؛ هندلر2014(اورنشـــتاين و هانكينز،  7رهبر برنامة درســـي
شتاين و ه 1979، 10برنامة درسي (گريزر  9مشاور  برنامة درسي   11گذارسياست  )، 2014انكينز، ؛ اورن

ــي (هيل    2013(كانلي و كانلي،    ــي)، برنامه  1990، 12)، ناظر برنامة درسـ ؛  2008(اوليوا،  13ريز درسـ
ــي (واكر،  16)، طراح2003؛ واكر، 2006، 15و دنگ 14گاپيناتان ــياب برنامة 1981برنامة درس )، ارزش

سيائو   17)، مدير2002درسي (لوين،    20) و متخصص برنامة درسي  2005، 19و چن 18برنامة درسي (
ــون،  كاران،  2008؛ اوليوا، 1992(جكسـ نار،    2011؛ وود و هم پاي كاران،  2008؛  ؛ گالثورن و هم

اشـــاره كرد. هر كدام از اين عناوين شـــغلي براي افراد شـــاغل در حوزة برنامة درســـي  ")2015
برنامة درســي مورد توجه خاص ها متخصــصــان هايي را به همراه دارد. در بين اين گروهمســئوليت

ستند  شواب مي زيرا همان ،ه سوب     طور كه  سي مح شأ تحول در حوزة برنامة در گويد: اين افراد من
متخصص برنامة درسي   «دهد در مورد اينكه ). بررسي مستندات نشان مي   1992شوند (جكسون،   مي

شته باشد؟ در واقع به چه كسي مي   بايد چه ويژگي رنامة درسي گفت؟ اين  توان متخصص ب هايي دا
سئوليت  ست؟ چه خدماتي مي   هايي دارند؟ حيطه فعاليتافراد چه م توانند ارائه دهند؟ چه شان كجا

شدن وجود دارد؟ دانش، نگرش و مهارت    صص  ست؟  هاآنهاي مورد نياز الزاماتي براي متخ   »چي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Wraga, W 
2 Hlebowitsh, P 
3 Eichhorn, D 
4 Blease, D 
5 Busher, H 
6 Sears, T 
7 Curriculum leaders 
8 Handler, B 
9 Consultant 
10 Grazier, M. H  
11 Policy maker 
12 Hill, J. C  
13 Curriculum developer 
14 Gopinathan, S  
15 Deng, Z 
16 Designer 
17 Managers 
18 Hsiao, H.C 
19 Chen, M. N 
20 Specialists 
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 متخصــص نقش گويدطور كه شــواب مي). همان1392بحث وجود دارد (يادگارزاده و همكاران، 
سي  برنامة سر،  ناظر، به در ) و تجديد نظر در 2003كاهش يافته (راگا و لبوويش،  منتقد و مورخ مف

نقش و جايگاه متخصصان برنامه درسي ضروري و مسئوليت آن بر عهدة افراد درگير در اين حوزه      
  ).  1999است (لبوويش، 

و معتقد است هنوز جايگاه  ،بوده متخصص برنامة درسي شواب يكي از منتقدان به ايفاي نقش
). 1992دانند قرار است چه كاري انجام دهند (جكسون، در نظام آموزشي مشخص نيست و نمي هاآن

نقش متخصص برنامة درسي براي افراد درون اين رشته كامالً «) معتقد است 2003در مقابل واكر (
كنند ممكن است خيلي ريزي درسي نگاه ميبرنامهملموس بوده اما براي كساني كه از بيرون به حوزة 

هاي برنامة هاي افرادي كه به عنوان متخصص از دپارتمان). جهت فعاليت12(ص  »روشن نباشد
كند و اين افراد كمتر داراي شدند را نظام آموزشي تعيين ميالتحصيل ميدرسي و يا علوم تربيتي فارغ

انتظارات از «ه عبارت ديگر مسأله اصلي اين است كه اند. بيك تشكيالت شغلي خاص خود بوده
هاي درسي از يك سو داراي تنوع زياد و از سوي ديگر بسيار محدود و منحصر به متخصصان برنامه

  ). 14: 1992(جكسون،  »شوددادن مشاوره به معلمان مي
بازنگري و در بسياري موارد به دليل مشخص نبودن وظايف، افراد درگير در تدوين، اصالح و 

هاي درسي، جايگاه متخصصان اين رشته ناديده گرفته شده و انتظارات تا حد برنامه ارزشيابي
هاي آموزشي (عمومي آيد. مديران نظامكارشناس  و در برخي موارد تكنيسين برنامة درسي پايين مي

ها د اجراي برنامهو عالي) همواره در مقابل اين پرسش قرار دارند كه متخصصان برنامة درسي در رون
ريزي متخصص برنامة درسي فردي است كه نقش مديريت و يا نظارت بر برنامه«آيا چه نقشي دارند؟ 
هاي معطوف به برنامة درسي را با هدف و يا فردي است كه يك تيم دانشگاهيدرسي را دارد 
و همكاران،  گالثورن( »كند و مسئوليت موفقيت برنامه تا حدودي متوجه اوستسازماندهي مي

) تالش كرده 2008). اوليوا (17: 2003(واكر،  »؟اي استتر مشاورهنقش او بيش«يا )، 201 :2015
متخصصان «است  تعريف كند. او معتقد تركيبي از وظايف متنوع را براي متخصصان برنامة درسيتا 

برنامة اندركاران از ساير دست انتقال خالقانة نظرية و دانش نظري به عملبرنامة درسي اغلب از طريق 
 شوند. متخصصان در بهترين جايگاه براي پژوهش و حل مسائل برنامة درسي هستند.درسي متمايز مي

ها، تحليل نتايج اجراي برنامه، سازماندهي توانند با ايجاد فرهنگ پژوهش، مقايسه برنامهاين افراد مي
  ). 15(ص  »مرتبط به تحقيق بپردازند هايساير حوزهبررسي تاريخ تجارب برنامة درسي و ها، برنامه
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با وجود به بحث گذاشته شدن موضوع از ابعاد مختلف، سوابق پژوهشي محدودي در ارتباط با 
) دليل نپرداختن به اين 1992اي در برنامة درسي وجود دارد. جكسون (هاي شغلي و حرفهمسئوليت

يي هاآن«گويد: داند. او ميسي و تنوع انتظارات ميموضوع را گستردگي حيطة عمل حرفة برنامة در
ريز درسي، كنند با عناويني مانند برنامههاي برنامة درسي كار ميكه به صورت مستقيم روي پروژه

كننده برنامة درسي، همكار و مشاور برنامة درسي طراح برنامة درسي، ارزشياب برنامة درسي، هدايت
كننده، جرايي برنامة درسي، هدايتشوند. عناويني مانند مدير اميو متخصص برنامة درسي خوانده 

كردند. شود كه كار برنامة درسي مدارس را هدايت ميو مشاور لزوماً به متخصصاني اطالق مي
با  ،ها پيدا شودريز، طراح و ارزشياب ممكن است هم در مدارس و هم در دانشگاهها و كالجبرنامه

 »2پرداز برنامة درسيو نظريه 1استاد برنامة درسي«ر دانشگاه موجود است: اين حال دو عنوان فقط د
اي از طرفي سهولت تعريف وظايف را به دنبال دارد و از سوي بندي ساده). چنين تقسيم27(ص 

هايي بدانيم كه گذارد. اگر شغل را عبارت از موقعيتديگر بسياري از مسائل را بدون پاسخ باقي مي
توانند بر اساس شايستگي شوند و افراد ميساخته مي هاآنها و اهميت ظايف، مسئوليتبا توجه به و

توانيم براي برنامة درسي طيفي از مشاغل را در نظر )، مي2008، 4و رو 3قرار گيرند (بايرز هاآندر 
  گيرد. بگيريم كه متخصص برنامة درسي در باالترين تراز آن قرار مي

اي شد انتظارات از متخصص برنامة درسي به عنوان يك حرفه دامنة گستردهبا توجه به آنچه بيان 
با  هاآندر نظام آموزشي، ارتباط  هاآنها، جايگاه فعاليت، مسئوليت ةدارد و مواردي مانند محدود

ها نياز به بررسي و مداقه دارد. هاي مرتبط و چگونگي ايفاي نقش در قبال مسئوليتساير زير نظام
تواند به بخشي از اين ها و عناصر آن ميهاي شغلي و بررسي مؤلفهين تمركز بر مسئوليتدر اين ب
اي متخصصان برنامه حرفه هاي مسئوليتها پاسخ دهد. بر اين اساس در اين مقاله تعيين مؤلفهپرسش

   درسي و تحليل ابعاد آن در انجام وظايف شغلي در اين حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است.

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 professor of curriculum 
2 curriculum theorist 
3 Byars, L 
4 Rue, L 
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 روش پژوهش

ــر از نظر رويكرد كيفي و طرح تحقيق آن مطالعة موردي كيفي   اســـت. مطالعة    1پژوهش حاضـ
ــي و مطالعه پديده ــتردهموردي كيفي در بررس ــتارمن هاي تربيتي كاربرد گس ــت (اس ، 2اي يافته اس

) معتقد اســت در مواردي كه ما به دنبال چرايي و چگونگي هســتيم و مرزهاي 2003( 3). ين2013
ــتفاده مي      ــت از اين روش اسـ ــن نيسـ ــتر بين پديده و زمينه روشـ ) 2008( 5و جك  4كنيم. باكسـ

از مطالعه موردي كيفي اســتفاده شــده اســت. با  هاآناند كه در هاي زيادي را مســتند كردهپژوهش
سئوليت  توجه به ويژگي خاص م سي    وضوع م شغلي متخصص برنامة در سير ، از جمله هاي   پذيرتف

تارمن،   ،ذهني و معني آن براي افراد مختلف هاي تجربه بودن،  ــ ) در اين پژوهش روش 2013(اسـ
مورد اســتفاده مطالعه موردي كيفي اســت و مراحل زير در فرايند اجرايي پژوهش به انجام رســيده 

  است:
  ستجوي اطالعات از منابع اطالعاتيو جمشخص كردن متغيرهاي پژوهش  
         شامل ضوع ( شي داخلي و خارجي مرتبط با مو ستندات پژوه گردآوري تعداد زيادي م

  ها، تجارب مستند شده و شرح حال)هاي پژوهشي، رسالهها، گزارشها، كتابمقاله
 ي شده با توجه به متغيرهاي پژوهشآوربندي مستندات جمعبندي و اولويتدسته  
 داري و خالصه برداري از مستنداترفيش ب  
      ضروري شينه به نحوي كه اطالعات  سي پي مرتبط با متغيرها  تدوين چارچوب اولية برر

  پوشش داده شود
  آن با نظر تيم هدايت كنندة پژوهشتدوين فرم مصاحبه و ويرايش  
 نفر و اعمال اصالحات الزم 5روي  اجراي مقدماتي مصاحبه بر  
   انتخاب مشاركت كنندگان د شاغل در حوزة برنامة درسي و بررسي سوابق و تجارب افرا

 در مصاحبه

  خبرگان منتخباجراي نهايي مصاحبه بر  
 تحليل نتايج با استفاده از تحليل مضمون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Qualitative case study  
2 Starman, A. B 
3 Yin, R. K 
4 Baxter, S 
5 Jack, P 
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 بندي مضامين استخراج شده با نظر خبرگان منتخباولويت  
، 1ساختارمند بوده كه براي به دست آوردن اطالعات عميق (ترنرمصاحبة نيمه ابزار گردآوري داده

نفر از  5هاي مصاحبه نظر ) از مشاركت كنندگان استفاده شده است. براي بررسي روايي سوال2010
افراد متخصص (آشنا به روش تحقيق كيفي و برنامة درسي) اخذ و اصالحات الزم اعمال شد. اجراي 

مصاحبه انجام شده است. با توجه به نوع  ةبا هماهنگي قبلي و ارسال آن قبل از جلسنهايي مصاحبه 
پژوهش و ضرورت آگاهي مصاحبه شوندگان از موضوع در مواردي اطالعات اضافي نيز ارسال 

دقيقه بوده است. در سه مورد به دليل عدم  75تا  45شد. زمان اختصاص يافته به مصاحبه از مي
  كنندگان، مصاحبة تلفني انجام شد. دسترسي به مشاركت

ريزي درسي كه مشغول التحصيالن برنامهكنندگان (نمونة مورد مطالعه) از جامعة فارغمشاركت
انتخاب  2گيري از موارد ويژهكار در نظام آموزشي (عمومي و عالي) هستند با روش روش نمونه

ين اطالعات را در مورد موضوع تربيشكه  شونداند. در اين روش افرادي براي مطالعه انتخاب ميشده
، 3مورد مطالعه داشته باشند و بتوانند محقق را در روشن كردن ابعاد مختلف مسأله كمك كنند (پاتون

نفر از افراد داراي  20). از اين رو در پژوهش حاضر واحدهاي مورد مطالعه و تحليل شامل 2016
  اند.  معرفي شده 1در جدول  تجربه و تخصص در حوزة برنامة درسي بودند كه

  كنندگان در پژوهشمشخصات مشاركت 1جدول 

  رشته تحصيلي  مدرك تحصيلي  كد
  سابقه كار در حوزه 

  برنامه درسي
  جايگاه سازماني/ شغلي

  ريز درسيبرنامه  سال 42  ريزي درسيبرنامه  ليسانسفوق  1
 ارزشياب برنامه  سال 25  تعليم تربيت  ليسانس عاليفوق  2

 ريز درسيبرنامه  سال 25  ريزي درسيبرنامه  ليسانسفوق  3

 استاد دانشگاه  سال 15  تعليم و تربيت  دكتري  4

  ريز درسيبرنامه  سال 15  ريزي درسيبرنامه  دكتري  5
  مدرس دانشگاه  سال 5  ريزي درسيبرنامه  دكتري  6
  استاد دانشگاه  سال 10  ريزي درسيبرنامه  دكتري  7
  استاد دانشگاه  سال 20  آموزش عاليمديريت   دكتري  8
  مشاور  سال 9  ريزي درسيبرنامه  دكتري  9
  استاد دانشگاه  سال 2  ريزي درسيبرنامه  دكتري  10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Turner, D. W 
2 critical case sampling 
3 Patton, M 
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  استاد دانشگاه  سال 25  ريزي درسيبرنامه  دكتري  11
  ارزشياب برنامه  سال 17  فلسفه تعليم تربيت  دكتري  12
  ريز درسيبرنامه  سال 20  ريزي درسيبرنامه  فوق ليسانس  13
  استاد دانشگاه  سال 8  ريزي درسيبرنامه  دكتري  14
  مشاور  سال 10  ريزي درسيبرنامه  دكتري  15

  سال 8  رياضي كاربردي  فوق ليسانس  16
  ريز درسي وبرنامه

  مؤلف كتاب درسي 
  استاد دانشگاه  سال 22  ريزي درسيبرنامه  دكتري  17
  ريز درسيبرنامه  سال 25  ريزي درسيبرنامه  فوق ليسانس  18
  مدرس دانشگاه  سال 10  فلسفه تعليم و تربيت  دكتري  19
  مشاور  سال 5  فلسفه تعليم و تربيت  دكتري  20

  
)، 2006، 2و كالرك 1هاي كيفي (براونبراي شناخت، تحليل و گزارش الگوهاي موجود در داده

ها، استخراج طبقات و به داده) و معني دادن 2011، 3بيان واقعيت و هم براي تبيين آن (فراست
) از تحليل مضمون استفاده شده 2008، 4هاي اصلي و تشكيل ساختار سلسله مراتبي (فرمينمقوله

  ها دنبال شده است:هاي زير براي تحليل اطالعات هر يك از مصاحبهاست. بر اين اساس گام
 هاصوتي مصاحبه و تطبيق با پرسش گوش دادن به فايل  
 هاي صوتيسازي فايلها و پيادههدمكتوب كردن دا 

 طبيق متن پياده شده با فايل صوتيت  
 خواندن متن و مشخص كردن نكات مهم  
 سازي مفاهيمبرجسته  
 پااليش مفاهيم 

 تبديل مفاهيم برجسته به مضمون  
  مشترككنار هم قرار دادن مضامين  
 هاي اصليگيري مقولهشكل  
 هاي اصليدادن مضامين ذيل مقوله قرار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Braun, V  
2 Clarke, V 
3 Frost, N 
4 Firmin, M. W 



 ...اي متخصصان برنامة درسيهاي مسئوليت حرفهشناسايي مؤلفه                 

  
 

207

 هاپااليش مضامين و مقوله 

 بندي مضامين با اخذ نظرات خبرگان منتخب.اولويت 

) استفاده 2013، 2ها (تريسيكنندهمشاركت 1هاي پژوهش از روش تأملبراي ارزشيابي اعتبار يافته
ها است در يك كنندگان و يافتههاي مشاركتشده است. اين روش كه تأكيد آن بر تناظر بين ديدگاه

كنندگان اعتبار تحقيق را مورد ها بين محقق و منتخبي از مشاركترفت و برگشت يافتهفرايند 
كنندگان به صورت تصادفي انتخاب نفر از مشاركت 5دهد. براي اين منظور تعداد ارزشيابي قرار مي
در نتايج اعمال  هاآنهاي به دست آمده در تحقيق براي ايشان ارسال و نظرات و مضامين و مقوله

  مرحله تكرار شده است.   3كنندگان تا د. فرايند دريافت نظرات مشاركتش

 هايافته

خود و نظام  ةهايي در قبال حرفسوال اصلي پژوهش: متخصصان برنامة درسي چه مسئوليت
 آموزشي دارند؟

ها هايي كه متخصصان برنامة درسي در قبال نظام آموزشي و حرفه خود دارند از مصاحبهمسئوليت
  اصلي مطابق تعاريف زير در ادامه آورده شده است. ةاستخراج شده و در هفت مقول
  هاي متخصص برنامة درسيهاي مربوط به مسئوليت: تعريف مقوله2جدول 

  تعريف مقوله
  دهند.هايي كه چيستي مسئوليت را نشان ميمشخصات و ويژگي  ماهيت

  پذيرفتن عواقب آن. بيان كنندة تعهد انجام كار با رضايت و  گوييپاسخ
  عمل بر اساس انتظارات.  ايفاي نقش صحيح

  داشتن ضريب نفوذ كافي در نظام آموزشي.  سازاناثرگذاري بر تصميم
  گذرد.واكنش نسبت به آنچه در حوزة برنامة درسي مي  دفاع از حيطة تخصصي
  نگرش مثبت به برنامة درسي و التزام به آن.  تعهد سازماني

  انتقال دانش و مهارت به ديگران و پژوهيدن برنامة درسي.  آموزش و پژوهش

  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Reflections 
2 Tracy, S. J 
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  هاي شغلي متخصص برنامة درسيهاي مسئوليتمضامين و مقوله:  3جدول 

مضمون 
  فراگير

مضمون 
  سازمان دهنده

شواهد 
  پژوهشي
  مضمون

  شواهد مضمون پايه  مضمون پايه

ت
ئولي

مس
لي
شغ

ي 
ها

  
  ماهيت  

اورنشتاين و 
هانكينز 

)2014 ،(
لبوويش 

)1999 ،(
  )2004سيرز (

مسئوليت شغلي متخصص برنامة 
  درسي وابسته به موارد زير است:

گويد مي 13كننده براي مثال مشاركت
هاي شغلي در خصوص مسئوليت

بايد گفت كه نوع مسئوليت كامالً 
  وابسته به نوع حرفه است.

  روشن بودن حيطة عمل و حوزة كار

معتقد  5كننده براي مثال مشاركت
است در حوزة برنامة درسي حيطة 
عمل روشن نيست و به همين دليل 

  مشاغل روشني نيز وجود ندارد.

باور نظام تربيتي به اهميت برنامة 
  درسي

گويد مي 11كننده براي مثال مشاركت
نگاه نظام تربيتي به برنامة درسي و 
  جايگاه آن در كشورمان اريب است.

ايفاي نقش فراهم بودن شرايط 
  ايحرفه

معتقد  18كننده براي مثال مشاركت
است برنامة درسي و مشاغل مرتبط 

اند و شرايط اي نشدهبا آن حرفه
  فراهم نيست. هاآنايفاي نقش در 

جايگاه فرد (مدرسه، دانشگاه، 
  اي، صنعت و ...)ي حرفههاĤنسازم

گويد مي 4كننده براي مثال مشاركت
برنامه درسي در كجا اينكه متخصص 

  باشد مسئوليتش متفاوت خواهد بود.

انتظارات نظام تربيتي از متخصص 
  برنامة درسي

معتقد  14كننده براي مثال مشاركت
است انتظارات از متخصص برنامه 

درسي مشخص نيست و كسي 
گويد چه مسئوليتي در قبال نظام نمي

  تربيتي دارد.

ميزان اهميت برنامة درسي و 
  متخصصان آن

اعتقاد  10كننده براي مثال مشاركت
دارد اينكه برنامه درسي چقدر مهم 
است و به تبع آن متخصص برنامه 

درسي چقدر در نظام آموزشي 
شناخته شده است تعيين كننده 

  است. هاآناي محدوده كار حرفه

دانش، مهارت و توانايي انجام كار در 
  حوزة برنامة درسي

گويد مي 3كننده مشاركتبراي مثال 
ميزان شايستگي تعيين كنندة ايفاي 

  اي است.نقش حرفه

 ضريب نفوذ متخصصان برنامة درسي

گويد مي 1كننده براي مثال مشاركت
متخصصان برنامة درسي از نفوذ و 
اثرگذاري الزم در نظام آموزشي 

  برخوردار نيستند.
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  گوييپاسخ

لوين 
)2002 ،(

گالثورن و 
همكاران 

)2015 ،(
اوليوا 

)2008(  

مسئول در مقابل آنچه در نظام تربيتي 
  دهدرخ مي

گويد مي 8كننده براي مثال مشاركت
من به صورت جدي اعتقاد دارم 
متخصصان برنامه درسي در مقابل 

دهد آنچه در نظام تربيتي رخ مي
  مسئول است.

  احساس مسئوليت شهروندي

گويد مي 20كننده براي مثال مشاركت
هايي ما به عنوان شهروند مسئوليت

داريم كه اعم از مسئوليت شغلي ما 
  است.

حساسيت نسبت به فضاي طراحي و 
 اجراي برنامة درسي

معتقد  16كننده براي مثال مشاركت
است متخصص برنامه درسي بايد 
نسبت به آنچه در فضاي علمي و 

اجرايي مرتبط با برنامة درسي 
  باشد.گذرد حساس مي

حساس بودن نسبت به رخدادهاي 
  جامعه (مرتبط با نظام تربيتي)

بيان  16كننده براي مثال مشاركت
كند كه برنامه درسي كنشي مي

اجتماعي دارد و بنابراين متخصص 
برنامة درسي بايد تحوالت اجتماعي 

  را دنبال كند.

حساس بودن نسبت به تحوالت حوزة 
  برنامة درسي

گويد مي 13كننده مشاركتبراي مثال 
متخصص يعني فردي كه تحوالت 
  حوزة تخصصي خود را دنبال كند.

مسئول در قبال آنچه در 
  دهدمدرسه/دانشگاه رخ مي

معتقد  11كننده براي مثال مشاركت
است متخصص دو موقعيت براي كار 
دارد: مدرسه و دانشگاه. متخصص 
برنامة درسي بايد در دانشگاه به 

  بيايد.چشم 

هاي پاسخگو بودن در قبال فعاليت
  آموزشي، عملي و اجرايي

گويد مي 9كننده براي مثال مشاركت
مسئوليت متخصص برنامة درسي به 

شود بايد اثرش در تدريس ختم نمي
هايي كه عنوان تمامي فعاليت

  آموزشي دارد ديده شود.

  واكنش به انتظارات نظام تربيتي

گويد مي 17كننده مشاركتبراي مثال 
متخصص برنامه درسي بايد در 

عرصة عمل حضور داشته باشد و به 
  انتظارات واكنش نشان دهد.

ها در حساس بودن نسبت به تصميم
  نظام تربيتي

گويد مي 1كننده براي مثال مشاركت
اي نسبت به متخصص در هر حوزه

  تفاوت نيست.ها بيتصميم
معتقد  20كننده براي مثال مشاركتگو بودن در قبال والدين و پاسخ
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است مخاطبان اصلي برنامه درسي  آموزاندانش
يادگيرندگان هستند و تمامي كساني 
كه با برنامة درسي مرتبطند بايد به 

نحوي در قبال بستر يادگيري 
  پاسخگو باشند.

ايفاي نقش 
  صحيح

اورنشتاين و 
هانكينز 

واكر )، 2014(
)2003(  

آگاه كردن ديگران در مورد برنامة 
  درسي، تدريس و يادگيري

گويد مي 7كننده براي مثال مشاركت
متخصص برنامة درسي وظيفه دارد 
در مورد برنامة درسي، يادگيري و 

  تدريس تبليغ كند.

جلوگيري از انحراف برنامة درسي 
  (طراحي، اجرا و ارزشيابي)

معتقد  15كننده مشاركتبراي مثال 
ها و ريزان، تكنيسيناست برنامه

كارشناسان برنامة درسي ممكن است 
متوجه انحراف برنامه در مسير 
طراحي نشوند و اين وظيفة 

  متخصص است.

هاي برنامة برجسته كردن نياز به حرفه
  درسي

گويد مي 17كننده براي مثال مشاركت
بقاي اي رمز تعريف نياز به كار حرفه

  تخصص است.

  هاي برنامة درسيشناساندن ظرفيت

معتقد  8كننده براي مثال مشاركت
اي ما شناساندن است مسئوليت حرفه

هاي برنامه درسي و دفاع از ظرفيت
هايي است كه به آن در تمامي حوزه

  نوعي به آن احتياج دارند.

انجام كار مطابق قواعد و اصول تعليم 
  و تربيت

گويد مي 15كننده مثال مشاركتبراي 
متخصص برنامة درسي بايد اصول و 

  قواعد تربيت را بداند.

  توليد برنامة درسي با كيفيت

معتقد  3كننده براي مثال مشاركت
است متخصص برنامه درسي بايد در 
مورد كيفيت برنامه درسي توليد شده 

  قضاوت كند.

پايش مداوم طراحي و توليد برنامة 
  درسي

گويد مي 5كننده براي مثال مشاركت
هاي طراحي و شناسايي گرفتاري

اجراي برنامه درسي، بد تجربه شدن 
هاي تدوين آن به عهدة آن و نقص

  متخصص است

ارائة خدمات تخصصي به آموزش و 
  پرورش و آموزش عالي

معتقد  19كننده براي مثال مشاركت
است متخصص برنامة درسي بايد در 

آموزش و پژوهش به زير  كنار
  هاي آموزش خدمات ارائه كند.نظام
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فهم بعد پداگوژيك برنامه و تالش در 
اي جهت شكل دادن و تدوين برنامه
  مطابق با ذات و ماهيت يادگيرنده

گويد مي 10كننده براي مثال مشاركت
برنامه درسي بستر يادگيري است 

متخصص برنامة درسي بايد با توجه 
يادگيرنده به فهم بعد  به ماهيت

  پداگوژيك برنامه درسي كمك كند.

هاي درسي نقد و تحليل برنامه
  (طراحي و تجربه شده)

معتقد  6كننده براي مثال مشاركت
است برنامه درسي پس از طراحي و 

اجرا بايستي توسط متخصص 
موضوعي نقد شود تا تجربة اجرا به 

  بهبود منتهي شود.

  برنامة درسينگرش مثبت به 

گويد مي 20كننده براي مثال مشاركت
اي برنامة درسي بستر كار حرفه

متخصص اين حوزه است و بايد 
نگرش مثبت نسبت به آن وجود 

  داشته باشد.

 عمل به نقش نظارتي

گويد مي 6كننده براي مثال مشاركت
هاي درسي در تدوين و اجراي برنامه

دانشگاهي نقش متخصص بيشتر 
  نظارتي است.

اثرگذاري بر 
  سازانتصميم

جكسون 
)1992 ،(

اوليوا 
)2008(  

  نفوذ روي سياستگذاران

گويد مي 16كننده براي مثال مشاركت
متخصص برنامه درسي بايد در نظام 

تربيتي نفوذ كالم داشته باشد و 
  سياستگذاران حرف و او را بپذيرند.

  ايجاد تعادل بين مديران و كارشناسان

معتقد  12كننده براي مثال مشاركت
است متخصص برنامه درسي در 
ساختار سازماني نقش تعادلي بين 

بدنة كارشناسي و مديريت 
  ساز را بر عهده دارد.تصميم

اثرگذاري در سيستم (حضور فعال در 
  محافل تربيتي)

گويد مي 3كننده براي مثال مشاركت
متخصص برنامة درسي در دانشگاهها 

كنند و اثرگذاري تدريس ميفقط 
  مستقيم در سيستم ندارند.

  گيرانتالش براي اثرگذاري بر تصميم

معتقد  16كننده براي مثال مشاركت
ها در نظام گيرياست تصميم

آموزشي گاهي اوقات تحت تأثير 
شود و عوامل غير تربيتي اتخاذ مي

متخصص وظيفه دارد اين اثر را 
  تعديل كند.

  هامنجر به بهبود در تصميمدخالت 
گويد مي 20كننده براي مثال مشاركت

متخصص برنامه درسي بايد به قدري 
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قوي باشد كه دخالتش منجر به بهبود 
  شود.

 اثرگذاري بر مديريت كالن

گويد مي 11كننده براي مثال مشاركت
اين ضعف حوزة برنامه درسي است 

سازي كه در سطوح كالن تصميم
  حضور ندارند.آموزشي 

دفاع از حيطه 
  تخصصي

)، 1990هيل (
  )2016نال (

  دفاع از رشتة برنامة درسي

معتقد  17كننده براي مثال مشاركت
هاي متخصص در است مسئوليت

هايي كه عرض كردم اين است سطح
  كه از كيان برنامه درسي دفاع كند.

دفاع از برنامة درسي به عنوان بخشي 
  از نظام تربيتي

گويد مي 7كننده براي مثال مشاركت
برنامة درسي بستر يادگيري است و 
متخصصان اين حوزه در رابطه با 
  دفاع از جايگاه آن مسئوليت دارند.

  هاي حوزة حرفهدفاع از 
  برنامة درسي

معتقد  4كننده براي مثال مشاركت
است برنامه درسي بايد به سمت 

اي گري حركت كند و اين حرفه
شود مگر با حمايت افراد نميميسر 

  درون اين حوزه.

  هارويها و كجفهميمبارزه با كج

گويد مي 1كننده براي مثال مشاركت
ام با من همواره تالش كرده

ها فهميهاي نادرست و كجبرداشت
  در مورد برنامه درسي مبارزه كنم.

 هاي كارشناسيدفاع از تصميم

گويد مي 17كننده براي مثال مشاركت
مسئوليت متخصص برنامه درسي اين 

هاي درست است كه در تصميم
  كارشناسي شده را تقويت كند.

  تعهد سازماني

هويت 
)2006 ،(

هندلر 
)2010(  

در مقابل آنچه در نظام آموزش عالي 
گذرد واكنش نشان داده و در امور مي

  مربوطه مداخله كند

گويد مي 10كننده براي مثال مشاركت
نظام آموزش عالي متخصصان  در

برنامة درسي حضور كمرنگي دارند 
  و در امور دخالت ندارند.

  با توجه به جايگاه شغلي 
  اثرگذار باشد

معتقد  3كننده براي مثال مشاركت
است متخصص برنامه درسي در هر 

ريز، جايگاهي (استاد، مدرس، برنامه
مؤلف كتاب و ...) بايد اثرش در نظام 

  ديده شود.آموزشي 

مسئوليت محدود ستادي را به 
مسئوليت فراگير تا كالس درس 

  گسترش دهد

گويد مي 11كننده براي مثال مشاركت
جاي متخصص برنامه درسي كالس 
درس است و قرار گرفتن در ستادها 

  كند.مشكلي را حل نمي
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نسبت به حوزة برنامة درسي احساس 
  تعلق داشته باشد

معتقد  4كننده مشاركتبراي مثال 
است متخصصان برنامة درسي بايد 

اي كه در آن تحصيل نسبت به حوزه
كرده و تخصص به دست آورده 

حس تعلق داشته باشد و از آن دفاع 
  كند.

 در مقابل خطاها ايستادگي كند

معتقد  15كننده براي مثال مشاركت
است متخصص برنامه درسي بايد در 

ز خودش نشان مقابل خطاها واكنش ا
بدهد. او مسؤول است كه از 

  ها جلوگيري كند.انحراف

آموزش و 
  پژوهش

جكسون 
)1992،( 

اورنشتاين و 
هانكينز 

)2014(  

  ساز اشاعة برنامة درسي در جامعهزمينه

گويد مي 5كننده براي مثال مشاركت
متخصص برنامه درسي تنها فردي 

ها را براي تواند زمينهاست كه مي
  اين رشته فراهم كند.اشاعة 

تالش براي توسعة نظري و عملي 
  برنامه درسي

گويد مي 8كننده  براي مثال مشاركت
به طور كلي به نظر من مسؤوليت 

متخصص برنامه درسي در هر بخشي 
از برنامه درسي تالش براي انجام كار 
علمي دقيق و توسعة نظري و عملي 

  رشته است.

برنامه درسي و نقد و بررسي مسائل 
  پيشنهاد راهكار

معتقد  19كننده براي مثال مشاركت
است متخصص برنامه درسي مسئول 
است تا دانش برنامه درسي را رواج 
دهد، پژوهش كند و از طرق مختلف 

مانند نوشتن، بحث كردن، نقد و 
بررسي نسبت به آنچه در اين حوزه 

  گذرد واكنش نشان دهد.مي

ترويج و انتقال  افزايي از طريقهم
  تجربه

گويد مي 2كننده براي مثال مشاركت
ترين ترين و بزرگمن معتقدم مهم

مسؤوليت متخصص برنامه درسي 
افزايي ايجاد كردن است. اين هم
افزايي از طريق ترويج دانش و هم

  گيرد.تجربه صورت مي

  تربيت دانشجويان و آموزش معلمان

گويد مي 9كننده براي مثال مشاركت
متخصص برنامه درسي در كنار ساير 

ها بايد به تربيت دانشجو مسئوليت
  نيز بپردازد.
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گويي و يا به عهده گرفتن كاري كه از كسي پذيري يعني قابليت پذيرش، پاسخمسئوليت
پذيري، در روند صحيح شود و شخص حق دارد كه آن را بپذيرد و يا رد كند. مسئوليتدرخواست مي

آيد. مسئوليت با وظيفه تفاوت دارد، وظيفه كاري است كه يك نفر به ديگري ها پديد ميانسانرشد 
شود مسئوليتي را بپذيرد، بايد براي مي كند و بايد حتماً انجام بگيرد. وقتي از كسي خواستهمحول مي

ي به او كامالً مشخص شود كه موضوع درخواست چيست و در برابر به عهده گرفتن آن، چه چيز
آورد. البته اجباري براي پذيرش اين درخواست وجود ندارد. در واقع مسئوليت انتخابي دست مي

  آگاهانه است؛ درست مثل قراردادي نانوشته كه تمام اجزاي آن براي طرفين مشخص است.
پذيري تا كنون مورد پژوهش قرار در مورد متخصص برنامة درسي موضوع مسئوليت و مسئوليت

هاي متخصص مسئوليت/مصاديق آن به صورت دقيق بررسي نشده است. براي مسئوليتنگرفته و 
ة ها استخراج شده است. اولين مقولمضمون پايه از مصاحبه 51دهنده و سازمانمقولة  7برنامة درسي 

هاي مختلف دهنده به ماهيت مسئوليت متخصص اختصاص دارد. برنامة درسي در بين حوزهسازمان
كند متخصصان ) تأكيد مي1999طور كه لبوويش (تربيت داراي شرايط خاصي است و همانتعليم و 

اند جايگاه خود را در نظام تربيتي تثبيت كنند و بخشي از اين عدم تثبيت به ماهيت اين حوزه نتوانسته
  گردد. برنامة درسي باز مي

سال  5كنندگان با مدرك دكتري فلسفة تعليم و تربيت و يكي از مشاركت
مسئوليت شغلي وابسته «ريزي درسي  معتقد است: كار در حوزة برنامه ةسابق

كند. من وقتي در پژوهشگاه اي است كه فرد در آن كار ميبه بافت و زمينه
هاي پژوهشي داشتم. اينجا مسئوليت پژوهشي آموزش و پرورش بودم مسئوليت

ي هستم. در كار تدوين هاي درسپررنگ نيست و بيشتر متمركز از تدوين برنامه
دانم. اگر برنامه من مهمترين مسئوليت را انجام كار درست و مطابق قواعد مي

اي خود كه تدوين برنامه هاي حرفهمتخصص برنامه درسي نتواند به مسئوليت
آموز در كالس درس است دو راه در پيش دارد مناسب و با كيفيت براي دانش
  »يا با مبارزه شرايط مطلوب را فراهم نمايد. يا بايد با شرايط كنار بيايد و

گو بودن است. در موارد بسياري افراد مسئوليتي را پذيري، پاسخمقوله در مسئوليت ترينمهم
گو نيستند. شايد بتوان گفت مهمترين ركن پذيرند اما در مقابل خود و ديگران پاسخمي

ل و حرفة خود به آن ايمان نداشته باشند گويي است زيرا اگر افراد در شغپذيري، پاسخمسئوليت
تواند شامل مضاميني مانند حساس گويي ميتوان اميدوار بود كه بتوانند اثرگذار باشند. پاسخنمي
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نفعان و مواردي از اين قبيل بودن، واكنش نشان دادن، خود را مسئول حس كردن، احترام به ذي
گويي از يك طرف جنبة فردي و از يك طرف دانست. ذكر اين نكته ضروري است كه موضوع پاسخ

به خود متخصص برنامة درسي و احساس مسئوليت در  تربيشجنبه سازماني دارد. جنبة فردي آن 
رود گردد. جنبة سازماني به جايگاه شغلي فرد و انتظاراتي كه از او ميقبال جايگاهي كه دارد باز مي

كنند و جنبة فردي را ناديده اه سازماني بسنده ميوابسته است. در بسياري موارد افراد به جايگ
  گيرند.مي

ريزي درسي و استاد كنندگان با مدرك دكتري برنامهيكي ديگر از مشاركت
گو كنيم بايد به نكته مهم پاسخوقتي از مسئوليت بحث مي«دانشگاه  معتقد است: 

ن فردي بودن در قبال جامعه توجه خاص كرد. متخصص برنامه درسي (به عنوا
گذرد هاي درسي ميدانشگاهي) بايد در مقابل آنچه در خرد و كالن برنامه

هاي ستادي و اداري همواره گرايش به خودگرداني دارند حساس باشد. سيستم
  ».ه اخذ نظرات افراد بيروني ندارنداي بو عالقه

ت. وقتي ما با پذيري مطرح اسديگري است كه در ارتباط با مسئوليت ةايفاي نقش صحيح مقول
كنيم انتظار داريم آن فرد كارش را بدون نقص انجام دهد. اي برخورد مييك متخصص در هر حوزه

شود اين است كه آيا در ايفاي نقش شود اولين پرسشي كه مطرح ميوقتي اين انتظار برآورده نمي
دهند متخصص شغلي خود ناتوان و يا كم كار است؟ مضامين مطرح شده در اين مورد نشان مي

هاي او نظر ديگران را به خود جلب برنامة درسي براي ايفاي نقش صحيح بايد ديده شود و فعاليت
و يا رد ديگران ندارد و بايست كند. متخصص برنامة درسي در ايفاي صحيح نقش نياز به تأييد 

  دهد عمل كند.طور كه درست تشخيص ميآن
ريزي درسي ليسانس برنامهمدرك فوقكنندگان با به نظر يكي ديگر از مشاركت

ترين مسئوليت متخصص ترين و بزرگسال سابقه در اين حوزه، مهم 25و 
افزايي از طريق ترويج دانش افزايي ايجاد كردن است. اين همبرنامه درسي هم

ها جلوگيري كند. هر گيرد. او مسئول است كه از انحرافو تجربه صورت مي
  وقت صداي او را نشنود. چند ممكن است سيستم هيچ

مقولة بعدي اثرگذاري است كه جداي از ديگر مقوالت نيست. متخصص به عنوان سطحي باال 
در  ،از دانش، تجربه و توان در رشتة خود، و در كار و وظايفي كه به عهده دارد بايد اثرگذار باشد

متخصص برنامة درسي  غير اين صورت شايد بتوان او را يك كارگزار ساده تلقي كرد. اثرگذاري
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اي، مطالعاتي، سياستي و تواند در بعد سازماني (مانند مدرسه، دانشگاه، ستاد و... ) و بعد رشتهمي
  . استاجتماعي مطرح 

 10ريزي درسي و كنندگان با مدرك دكتري برنامهيكي ديگر از مشاركت
مسئوليت متخصص برنامه  ترينمهمسال سابقة كار در اين حوزه معتقد است: 

درسي حساس بودن در مقابل آن رخدادهايي است كه به برنامه درسي مربوط 
هايي كه عرض كردم اين است كه از هاي متخصص در سطحاست. مسئوليت

 ةساز اشاعها حساس باشد و زمينهكيان برنامه درسي دفاع كند، در مقابل تصميم
  جامعه باشد. ريزي درسي به عنوان يك علم دربرنامه

در مورد متخصص  »آموزش و پژوهش«و » تعهد«، »دفاع از حيطة تخصصي«سه مقولة باقي مانده 
هايي است كه به شدت نيازمند حمايت افراد برنامة درسي نمود بهتري دارند. برنامة درسي از حوزه

و از اين رو  تواند جامعه را تحت تأثير قرار دهددرون آن است. از طرف ديگر برنامة درسي مي
هاي يك فرد را اي است. در نهايت تعهد موضوعي است كه تمامي مسئوليتنيازمند حمايت حرفه

تواند تحت تأثير قرار دهد. اگر متخصص برنامة درسي نسبت به برنامة درسي متعهد نباشد ممكن مي
ته وجود نداشته است در آينده نامي از برنامة درسي به عنوان تخصص، حرفه، حيطة مطالعاتي و رش

توان گفت باشد. آموزش و پژوهش در مورد متخصصان دانشگاهي مصداق خيلي زيادي دارد و مي
آموختگان كارآمد، پژوهش در مهمترين مسئوليت متخصصان برنامه درسي در دانشگاه تربيت دانش

  خصوص موضوعات مرتبط با برنامة درسي و ارائة خدمات تخصصي به نهادهاي مرتبط است. 
ريزي درسي و ليسانس برنامهكنندگان با مدرك فوقيكي ديگر از مشاركت

هاي شغلي بايد سال سابقه در اين حوزه معتقد است: در خصوص مسئوليت 42
گفت كه نوع مسئوليت كامالً وابسته به نوع حرفه است. اعضاي هيئت علمي 

ه شود كشان آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصي خالصه ميمسئوليت
ها بسته به ممكن است در مورد مشاغل ديگر مصداق نداشته باشد. مسئوليت

ريزي نوع سازمان متولي شغل يا حرفه متفاوت است. مسئوليت متخصص برنامه
درسي در دانشگاه، آموزش و پرورش، صنعت و يا يك نهاد خدماتي كامالً 

كرد. به نظر  بندي علم براي آن استفادهتوان از يك طبقهمتفاوت است و نمي
ريزي است و آموزش و من كار متخصص برنامه درسي متمركز بر برنامه

  پژوهش در اينجا در حاشيه قرار دارند.
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  گيريبحث و نتيجه
هايي در ي كه در اين پژوهش مطرح شد اين بود كه متخصصان برنامة درسي چه مسئوليتسؤال

داراي ابعاد مختلف، تعاريف متفاوت و قبال حرفه خود و نظام آموزشي دارند؟ مفهوم مسئوليت 
) 2008هاي متنوع (حقوقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي و ...) است. بايرز و رو (برداشت

شود و مسئوليت وظيفه يك يا چند تكليف است كه براي تحقق مسئوليت شغلي انجام مي«گويند مي
تقدند وظايف اقداماتي است كه يك فرد ). برخي مع64(ص  «تعهد به انجام وظايف و تكاليف است

دهد و مسئوليت عبارتست از تعهدات شاغل جهت اجراي در يك دورة زماني مشخص انجام مي
  ).  1385وظايف محوله براي بهتر به كار گرفتن توانايي (سيدجوادين، 

رد هايي دانتايج نشان داد متخصص برنامة درسي در قبال نظام آموزشي و حرفة خود مسئوليت
گويي، ايفاي نقش صحيح، اثرگذاري بر ماهيت، پاسخ«كه در قالب هفت مضمون سازمان دهنده 

با مضامين پاية مشخص  »سازان، دفاع از حيطة تخصصي، تعهد سازماني و آموزش و پژوهشتصميم
هاي متخصص برنامة درسي دهد كه مسئوليتآمده است. بررسي ادبيات و پيشينه موضوع نشان مي

با گستردگي كه در اين پژوهش بررسي شده در تحقيق ديگري مورد مطالعه قرار نگرفته است. آنچه 
آمده عمدتاً بيانگر نظرات  ها در خصوص اين موضوع به دستها و گزارشها، كتاب، رسالههامقالهاز 

)، اورنشتاين و هانكينز 1992)، جكسون (1999پردازي است و كساني مانند لبوويش (فردي و ايده
راه سر هاي متخصصان برنامه درسي را مانعي بر ) اختالط در مسئوليت2016) و نال (2014(

  اند.  گرايي تلقي كردهحرفه
طور كه نتايج نشان داد يكي از مضامين اصلي در مسئوليت شغلي متخصص برنامة درسي همان

سال  50است. منابع و مستندات منتشر شده در حوزة برنامة درسي در  هاآنتوجه به ماهيت كار 
اند و كساني مانند گودلد گذشته به نوعي موضوع ماهيت خاص كار برنامه درسي را بحث كرده

اي ااميدانه آن را مانعي در راه نضج گرفتن برنامة درسي به عنوان يك حوزة حرفه) بسيار ن1991(
اي از اند. تمركز اين پژوهش بر ماهيت به عنوان گام آغازين در بحث مسئوليت حرفهارزيابي كرده

هاي يك سو سازگار با ادبيات اين حوزه و از سوي ديگر گامي در جهت آشكار شدن جنبه
  شود. اي محسوب ميرفهپذيري حمسئوليت
گويي به عنوان دومين مضمون به دست آمده در اين پژوهش تأكيد بر حساس بودن پاسخ
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ريزان درسي ) معتقد است برنامه1978( 1متخصصان برنامة درسي در مقابل نظام تربيتي است. رايلي
د و اين امر يكي گو باشنكنند پاسخهايي كه براي نظام آموزشي طراحي ميبايد در خصوص برنامه

گويي متخصصان هاي اين تحقيق نشان داد پاسخشود. يافتهاي محسوب ميهاي كار حرفهاز مؤلفه
) آن 2001و همكاران ( 2موضوعي كه بارنت ؛برنامة درسي كالن و مرتبط با كل نظام آموزشي است

  اند.  را بر فراز يادگيري ايستادن تعبير كرده
دهندة اين پژوهش است ان برنامة درسي از مضامين سازمانصايفاي نقش صحيح توسط متخص

اي خاص متخصصان برنامة درسي متمركز هاي حرفهكه مضامين پاية آن عمدتاً بر محور فعاليت
است. در خصوص ايفاي نقش متخصصان برنامة درسي بررسي دقيقي انجام نشده و هرچند شواب 

) ايفاي نقش متخصصان 2004( 3). دال1992كسون، به اين موضوع پرداخته است (ج 4در پركتيكال 
هاي اين پژوهش نشان دانسته است. يافته هاآننظام آموزشي و انتظارات از  هايمختصصرا تابع 

ريزي خارج شوند و به متن دهد متخصصان برنامة درسي بايد از دفاتر دانشگاهي و مراكز برنامهمي
  بپردازند.جامعه بيايند تا بتوانند به ايفاي نقش 

سازان، دفاع از حيطة تخصصي و تعهد سازماني مضاميني در يك راستا اثرگذاري بر تصميم
هستند. اگر برنامة درسي را به عنوان بستري براي يادگيري تعريف كنيم، حيطة عمل متخصصان آن 

ا و هسازياز اين رو ضروري است اين افراد از تصميم ،يابدبه سرتاسر نظام آموزشي تسري مي
دهد آگاه باشند و حتي در آن دخالت داده شوند. هايي كه در نظام آموزشي رخ ميگذاريسياست

سازي در تعليم و تربيت را بدون حضور ها و تصميمگذاري) سياست2014اورنشتاين و هانكينز (
موضوع  دانند. شوابرا محكوم به شكست مي هاآناعتبار ارزيابي كرده و متخصصان برنامة درسي كم

هايي كه به دور از سازي در حوزة برنامة درسي را مورد توجه خاص قرار داده و تصميمتصميم
  ).2011داند (گرت و شوگنسي، فضاي رخ دادن يادگيري باشد را ناكارآمد و ناموفق مي

شدت نيازمند انسجام دروني بههايي است كه به دليل گستردگي حيطة عمل برنامة درسي از حوزه
دانند و معتقدند گرايي مي) انسجام دروني را جزء جدايي ناپذير حرفه1997. اورنشتاين و لوين (است

ساز اثرگذاري بر بافت و محيط است. نگاهي دفاع از حيطة عمل و تعهد نسبت به انجام وظايف زمينه
نامة درسي دهد متخصص برآمده در اين بخش نشان مي به نتايج اين مطالعه و مضامين پاية به دست

گذرد خارج شده و با نگاه مسئوليت فراگير بايستي از حالت انفعالي نسبت به آنچه در پيرامون او مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Wrigley, J 
2 Barnett , R 
3 Dole, J 
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  ها بپردازد. رويبه نقد، مطالعه، بررسي، دفاع از حيطة تخصصي و مبارزه با كج
مامي حوزه       ند ت مان ــي  مة درسـ اي هاي علمي از اهميت ويژه  آموزش و پژوهش در حوزة برنا

وردار اســت. آموزش و پژوهش براي اســتادان دانشــگاه يكي از كاركردهاي اصــلي محســوب برخ
هاي اما ساير متخصصان برنامه درسي نيز به نوعي درگير آن هستند. نگاهي به اتوبيوگرافي      ،شود مي

شده در كتاب   شورت و واكز   1»رهبران در مطالعات برنامة درسي «درج  ) 2009( 2كه توسط ادموند 
شان مي      شده ن ستاري  سي به نوعي درگير      ويرا شناس در حوزة برنامة در سر دهد كه تمامي افراد 

ــي بوده   ) با محور قرار دادن عمل فكورنه در برنامة      2008كاچن ( مك اند.  پژوهش در برنامة درسـ
درسي معتقد است كه يكي از علل گسترش دانش نظري در حوزة برنامة درسي، تمركز متخصصان       

شي را در بر       ا شده و كل نظام آموز شروع  ست. اين پژوهش از كالس درس  ين حوزه بر پژوهش ا
ته  گيرد. مي قد، نظرورزي، هم      ياف عاد ن عه اب طال ــاني را براي   هاي اين م يت نيروي انسـ افزايي و ترب

  هاي رايج است.آموزش و پژوهش به دست آورده است كه هماهنگ با ديدگاه
اي كردن برنامة درســي و توجه به شــد ما را به به ســمت حرفه آنچه از اين پژوهش حاصــل 

سئوليت   شاغل و م سبي را براي      اي آن رهنمون ميهاي حرفهم شرايط منا سازد. حوزة برنامة درسي 
اما اينكه افراد شـــاغل در اين حوزه چه كاري بايد انجام دهند و حيطة عمل  ،اي شـــدن داردحرفه
ست با ابهام جدي مواجه  هاآن سئوليت      كجا شن كردن م ضر گامي مهم در رو ست. مطالعة حا هاي ا

سي در          ست. برنامة در شته ا سي به عنوان اثرگزارترين افراد در اين حوزه بردا متخصصان برنامة در
هاي مختلف را دارا است و آنچه در اينجا به  هاي تشعب و ارائه خدمت به حوزه شرايط فعلي زمينه 

  براي تغيير باشد.  ايزمينهتواند پيشدست آمد مي
شنهاد مي     ساس آنچه در اين مطالعه به دست آمد پي گرايي در شود در موضوع حرفه و حرفه  برا

سي پژوهش  شنهاد مي برنامة در سي    هاي ديگري انجام گيرد. همچنين پي شود بازنگري در برنامة در
گيري نظام د. شــكلاي و اثرگذار انجام پذيردورة دكتري برنامة درســي با هدف تربيت افراد حرفه

گرايي و تمركز بر اي براي برنامة درســي نيز از پيشــنهادهايي اســت كه به گســترش حرفه   حرفه
  هاي شغلي كمك خواهد كرد. مسئوليت

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Leaders in curriculum studies 
2 Waks, L.J 
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the Curriculum Specialists 
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Abstract 

The goal of this article is to analyze the curriculum specialists’ 
professional responsibilities and identify its components. In terms of 
methodology, qualitative case study, and participants the study includes 
experts in the field of curriculum and higher education, twenty of whom 
were selected through sampling special cases and invited for participation. 
The data collection tool was the semi-structural interview. For analyzing 
the data obtained from the interview, the theme analysis method was used 
and the credibility of the findings was evaluated by the participants' reflection 
method. The findings showed that the curriculum specialists primarily have 
overall responsibility in educational system and learning, and they have 
the professional responsibility in the specialized field of curriculum. This 
overall responsibility includes components such as defending specialized 
field, influencing on decision-makers, performing the correct role, 
accountability, instruction and research and organizational commitment. 
The findings also indicate the nature of the professional responsibility of the 
curriculum is multidimensional and involves different aspects. 
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