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مقدمه
تعابير متعددی برای برنامه درسی وجود دارد :بهعنوان محتوا ،2تجربة یادگيری ،3اهداف ،4طرحی برای آموزش،5
رویکرد غير فنی( ،6الننبرگ ،)2011 ،7درس ،8فعاليتهای یادگيری ،9رشته علمی ،10حوزة مطالعاتی ،11بازتوليد
فرهنگی ،12مجموعهای از شایستگیها ،13بازتوليد اجتماعی( 14فتحیواجارگاه )1388 ،و گفتگوی پيچيده بين معلم و
دانشآموز( 15کریدل .)2010 ،16تعابير دیگری در متون علمی این حوزه مشاهده میشود که با موارد فوق کمی تفاوت
دارد و شامل برنامه درسی به عنوان تجارت( 17ونوارت 18و همکاران ،)572 :2014 ،کيمياگری( 19آرمسترانگ،20
 ،)1998حرفه ،21کار ،22و یا شغل( 23گروسپر 24و اینفندلر1997 ،25؛) گفتگو( 26بلكلی )2009 ،27و کنش معطوف به
هدف( 28یك 29و پنی )2006 ،30است .با مستندات علمی که در حوزة برنامه درسی توليد میشود و دیدگاههای نظری
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و عملی که در جریان است تعابير دیگری نيز در آینده نيز مطرح خواهد شد .از ميان تعبيرهای فوق مقاله حاضر به
موضوع برنامه درسی به عنوان حرفه پرداخته است.

حرفهگرایي در برنامة درسي
ایدة حرفه از کلمه التين  profiteorگرفتهشده است و به منزلة یك تعهد رسمی و یا سوگند برای انجام کاری است.
این ریشه نشان میدهد حرفهای کسی است که ادعا میکند دارای دانش در مورد چيزی است و تعهد به مجموعهای
از ارزشها دارد و این دو ویژگی حرفهای بودن را میرساند (الستر .)2010 ،1ورود به یك حرفه مستلزم درگيری
متفکرانه ،داشتن حداقلی از دانش ،کنترل اعمال ،شاخصهای عضویت ،اخالق و ارائه خدمات شغلی است .در تعریفی
کالسيك ،حرفه عبارت است از فعاليتهایی که افراد بر اساس دانش ،مهارت و شایستگیهایی که از طریق مدرسه و
یا تجربه کسب کردهاند ،در یك حوزه انجام میدهند (فاکس.)2002 ،2
با توجه به تعریف حرفه در بررسی "برنامه درسی بهعنوان حرفه" پرسشهایی پيش میآید از قبيل :آیا میتوان
تعبير حرفهای از برنامه درسی داشت؟ آیا در حوزة برنامة درسی شغل و یا شغلهایی وجود دارد؟ بهگونهای صریحتر
آیا برنامة درسی کار است؟ (فرناندز 3و همکاران  .)2006وود 4و همکاران ( )2011بهصورت روشن این پرسش را
مطرح می کنند که کارشناس ،مشاور ،مدیر ،مجری و ناظر برنامة درسی به چه کسی میگویند و چه ویژگیهایی باید
داشته باشند؟ نقشهای حرفهای شاغالن در حوزة برنامه درسی کدامند؟ (یادگار زاده .)1392 ،جکسون)1992( 5
پرسشی را مطرح کرد که کار را پيچيدهتر هم میکند :آیا برنامة درسی میتواند بهعنوان یك تخصص محسوب شود؟
اگر چنين است افراد متخصص این حوزه قادر به حل چه نوع مسائلی هستند؟
از بعد مطالعاتی برنامة درسی ،مانند بسياری از حوزهها زیر مجموعة علوم انسانی است .همانند بسياری از
حوزههای علمی ،پژوهش در آن نقش پررنگ دارد و روششناسی علوم انسانی در آن شایع است .تعداد نظریهها و
رویکردهای عملی برای مطالعه برنامة درسی در حال رشد است .پژوهشگران برنامة درسی و نظریهپردازان این حوزه
رویکردهایی را از جامعه شناسی ،فلسفه ،روانشناسی و سایر رشتهها اقتباس کردهاند که تلفيق آنها روشهایی را
خاص برنامة درسی ایجاد کرده است .ازاینرو دشوار است بگویيم افراد درون حوزة برنامة درسی چهکاری انجام
میدهند (فرین.)1998 ،6
برخی از صاحبنظران برنامة درسی آشفتگی حاکم بر تعاریف و حدودوثغور برنامة درسی را در موضوع کارهایی
که اف راد درگير در این حوزه باید انجام دهند کامالً اثرگذار ارزیابی کرده و معتقدند این امر تاکنون باعث شده تالش
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بسيار وسيع و عميق دانشمندان این حوزه در نظام تربيتی بهحساب نياید (جکسون1992 ،؛ اورنشتاین 1و هانکينز،2
2004؛ وود و همکاران .)2011 ،اورنشتاین و هانکينز در این خصوص مینویسند:
مطالب زیادی دربارة نقشها و مسئوليتهای دستاندرکاران برنامة درسی نوشتهشده است ولی
سردرگمی و آشفتگی موجود به چندین دليل هنوز وجود دارد .اولين مورد اینکه ،این اصطالح بهصورت
همزمان به ناظر برنامة درسی ،رهبر برنامة درسی ،هماهنگکنندة برنامة درسی و متخصص برنامة درسی نيز
اطالق میشود« .دستاندرکار» به فردی قلمداد میشود که ناظر برنامة درسی و معمو ًال در سطح مدرسه کار
میکند .رهبر برنامة درسی میتواند سرپرست یا مدیر باشد ،نهفقط یك مسئول یا رئيس بلکه هدایتکننده
فرایند برنامة درسی .هماهنگ کنندة برنامة درسی معموالً در رأس یك برنامه در سطح محلی ،منطقهای یا
ایالتی قرار دارد .یك متخصص برنامة درسی ،مشاور فنی در سطح ادارة آموزشوپرورش ناحيه ،منطقه،
ایالت و دانشگاه است .این فرد به معلمان توصيه و سفارش میکند؛ در آموزش ضمن خدمت کمك میکند
و گاهی در کالس درس مشاور است ولی معموالً در کنفرانسها و جلسات کارکنان مدارس شرکت میکند.
بسياری از این اصطالحات و همچنين مسئوليتها و کارکردهای مربوطة این افراد وابسته به فلسفه و سازمان
مدرسة محلی (یا آموزش و پرورش ایالتی) و ترجيحات و نگرشهای فردی ،مدیریتی و اجرایی است
(اورنشتاین و هانکينز.)38 :2004 ،
وود و همکاران ( )2011میگویند از هر زاویهای به موضوع حرفه در برنامة درسی نگریسته شود پرسشهایی
مانند "کارکنان برنامة درسی 3یعنی چه؟ چگونه یك فرد یاد میگيرد در حوزة برنامة درسی کار کند؟ دامنه این رشته
چگونه تعيين میشود؟ طرز فکر افراد درون رشتة برنامة درسی چيست؟" را باید پاسخ گفت .به این پرسشها میتوان
موارد دیگری را نيز افزود .رووانتا )1960( 4بر اساس جمعبندی مستندات پژوهشی که تا سال  1960انجام داده
میگوید :پ ژوهشگران در مورد کار افراد شاغل در حوزة برنامة درسی نوعی سردرگمی را شناسایی کردهاند :بهعنوان
ناظر چهکاری باید انجام دهد؟ بهعنوان برنامهریز چهکاری باید انجام دهد؟ بهعنوان تسهيلکننده یادگيری چهکاری
باید انجام دهد؟
این پرسشها هنوز هم مطرح هستند و پاسخ خيلی روشنی برای آنها وجود ندارد .هرچند برخی نيز تالش
کردهاند به این انتقادات جواب دهند .بهعنوانمثال بوشامب )1981( 5میگوید :قلمرو برنامة درسی به عنوان یکی از
عرصههای کاربردی و یا حرفهای شناخته میشود .در حوزههای علمی با ویژگیهای فوق توجه به حل مسائل و
مشکالت عينی و عملی آنها را از حوزههای معرفتی محض متمایز میکند و باید به ماهيت درهم تنيده و پيچيده
موقعيتهای عينی و عملی یا مسائلی که حل آنها از صاحبنظران و متخصصان این رشتهها انتظار میرود توجه ویژه
نمود (مهرمحمدی.)1383 ،
پرسش دیگر این است که مسئوليتهای کارکنان در حوزة برنامة درسی چيست؟ مسئوليتها در درون ساختار
1

. Ornstein, A. C
. Hunkins, F. P
3
. Curriculum worker
4
. Rovanetta, A
5
. Beauchamp, G
2

مدرسه مهم ولی نامشخص است ،زیرا از افراد مختلف (معلمان ،مدیران ،مسؤوالن ،کارمندان ناحيه و دیگران) معموالً
انتظار میرود که در نقش کارکنان برنامة درسی ع مل کنند .هر یك از متصدیان در مشاغل مختلف ،مسئوليتهای
شغلی مختلف و نيازها و انتظارات گوناگونی دارند و باید بين اینها افرادی مسئول هماهنگی شوند .به عنوان مثال ،از
معلمان معموالً انتظار می رود در زمرة کارهای دیگر آموزش را فراهم آورند ،ولی از مدیران انتظار میرود مدرسه را
اداره کنند و با معلمان همکاری نمایند (اورنشتاین و هانکينز.)2004 ،
کار در حوزة برنامه درسی با تصميمسازی و تصميمگيری عجين است (شولمان ،)2016 ،1تصميمگيران در حوزة
برنامة درسی در جستجوی راه حل متقن برای مسائل هستند ،ماهيت و چرایی آنها را بررسی میکنند ،دادههایی در
خصوص موضوع جمعآوری میکنند ،جایگزینها را در نظر میگيرند ،تصميمهایی برای تغيير ،ادامه و متوقف شدن
برنامهها ارائه میدهند (نال .)2011 ،2تصميمسازی دستاندرکار برنامة درسی را میتوان در سه نوع استيالی متخصصان
دانشگاهی ،استيالی خبرگان آشنا به محيط و شرایط و مشارکت متوازن و هماهنگ خالصه کرد .زابار با افزودن
معلمان ،متخصصان ،دانشآموزان ،والدین ،مدیران مدارس و بازرسان آموزشی به دستاندارکاران برنامة درسی سيستم
تصميمگيری را دچار تحول کرد (مهرمحمدی .)1383 ،بر این اساس سطوح تصميمگيری در برنامة درسی را میتوان
شامل موارد زیر دانست:
 آکادميك :تصميمگيرنده متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی هستند،
 اجتماعی :تصميمگيرنده نهادها و سازمانهای قانونگذار و عامه مردم هستند،
 رسمی :تصميمگيرنده سازمانهای مرتبط با تعليم و تربيتاند،
 نهادی :تصميمگيرنده افراد مسئول در نهاد تعليم و تربيت هستند،
 آموزشی :شامل مجموعة تدابير اتخاذ شده معلم در کالس درس است،
 اجرایی :تعامل ميان دانشآموز و معلم است،
 تجربه شده :انتظارات و برداشت دانشآموزان از برنامه .دانشآموز به عنوان تصميمگيرنده است.
نال ( )2011با به کار بردن عبارت متخصص حرفهای 3برای کسانی که در حوزة برنامة درسی کار میکنند دامنهای از
فعاليتها و تصميمگيری های متنوع را برشمرده است .او افراد درگير در حوزة برنامة درسی را مسئول تفکر در
خصوص آنچه در این حوزه میگذرد دانسته و با تأسی به آنچه در نظریه و عمل برنامة درسی رخ میدهد متخصصان
حرفهای را موظف به عمل به وظایف حرفهای خود در کنار معلم و دانشآموز میداند .پاینار ،)2014( 4فرین ()1998
و ليپسون 5و همکاران ( )2000مفهوم متخصص حرفهای یا دستاندرکار را برای پوشش فعاليتهای حرفهای برنامة
درسی به کار بردهاند .پاینار میگوید اولين دستاندرکاران برنامه درسی معلمان بودند که بيشتر کار برنامهریزی درسی
انجام می دادند .با تغييرات صورت گرفته در این حوزه ،موضوع چنان پيچيدگی یافته که نمیتواند فعاليتهای حرفهای
را به دقت تعيين کرد .ليپسون و همکاران ( )2000چهار نوع دستاندرکار برنامه درسی نام میبرد که تمرکزشان بر
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کار مدرسه و کالس ،پژوهش و بررسی علمی ،تلفيق نظر و عمل و فعاليتهای جاری است .هرچند لبوویش)1999( 1
و هيوبنر )1999( 2وظيفة اصلی متخصص حرفهای را نظریهپردازی میدانند.
واکر ) 2003( 3موضوع حرفه و شغل در برنامة درسی را در دو فراز مهم مورد بررسی قرار داده است:
 .1سالهای( : 1930-1960ویژگیهای زمانی :رکود اقتصادی ،جنگ جهانی ،جنگ سرد و جنگ دو کره).
در این دوره تمرکز کارهای حوزة برنامة درسی بر مواردی از قبيل "محتوای مبتنی بر نياز ،اصالح سيستم
مدرسه ،اصالح برنامه های درسی ،تغيير نحوة سازماندهی برنامة درسی ،مطالعه هشت ساله ،مقابله
پيشرفتگرایی و سنتگرایی ،حرفهای شدن و اصالح و بازنگری برنامههای درسی" متمرکز بوده است:
 .2سالهای  1960به بعد که روند به سوی برنامههای درسی ملی بوده است (ویژگی زمانی :رقابت
اقتصادی) .در این دوره موارد زیر فعاليتهای افراد شاغل در حوزة برنامة درسی را تحت تأثير قرار داده
است:
 شوک پس از پرتاب اسپونيك،
 تعليم و تربيت بی حاصل،
 چند فرهنگی و جنگ فرهنگها،
 رقابت اقتصادی،
 یادگيری برای دانستن (واکر.)2003 ،
همانطور که مشاهده می شود نوعی تغيير رویکرد از بحث فنی و تکنيکی به گسترش برداشتها از برنامة درسی رخ
داده است .تغييراتی که بعد از سالهای  1960رخ داد برنامة درسی و کارهای حرفهای مرتبط با آن را دچار تحول کرد
به نحوی که برخی اظهار داشتند تعریف حوزة کاری این افراد به وسيلة یك فرد امکان پذیر نيست و حتماً باید تعدادی
از افراد درگير در فرایند مدرسه دربارة آن تصميمگيری کنند .البته این کار طوالنی و زمانبر است (دال و همکاران،
 .)1958همانطور که هيوبنر ( )1999تأکيد میکند متخصصان حرفهای برنامه درسی دارای زبان و ادبيات تخصصی
خاص خود هستند که روز به روز به سمت تخصصی شدن پيش میرود .او ضمن تأکيد بر بحث نظریهپردازی میگوید
سایر امور مربوط به برنامة درسی را میتوان به دیگران سپرد.
در حوزة برنامة درسی رشد و توسعه روندی سریع داشته اما چارچوب کار هيچگاه روشن نبوده است .با این
وجود عناوین شغلی و حرفه ای در این حوزه همواره مطرح بوده و هستند .شيرو )2008( 4میگوید :کارکنان حوزة
برنامة درسی 5یا کسانی که در حوزة برنامة درسی کار میکنند در طبقههای مختلفی قرار میگيرند که شاید بتوان
تالشهای آنها را در طبقات زیر جای داد:
کارگزاران برنامة درسی :6کسانی که برنامة درسی را درون عرصة آموزش و مدرسه مورد استفاده قرار میدهند
و نظارت بر حسن اجرای آن دارند کارگزار برنامة درسی محسوب میشوند.
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مروج 1یا اشاعه دهندگان برنامههای درسی :این افراد نيز با برنامههای درسی مرتبط هستند و ممکن است در
هر یك از بخشهای برنامة درسی وارد شده و آن را تسهيل کنند.
ارزشياب برنامة درسی :2این افراد دادههایی را با هدف قضاوت در خصوص اثربخشی ،کارایی و ارزش برنامة
درسی و عملکرد افرد دخيل در برنامة درسی جمعآوری و تحليل میکنند.
حامی 3برنامة درسی :این افراد مربيان و شهروندانی هستند که عالقهمند به کار نظام تربيتیاند و تالش میکنند
آن چه در مدارس و دانشگاهها ارائه میشود را زیر نظر بگيرند.
برنامهریز درسی :4برنامه ریزان درسی عمدتاً فرد و یا گروهی هستند که برنامة درسی را تدوین و خطمشیهای
اصلی حوزة آموزش را ترسيم میکنند .دو عبارت "آموزشی" و "برای دیگران" در کار آنها نمود کلی دارد.
نظریه پرداز برنامة درسی :نظریه پرداز برنامة درسی فردی است که زیربنای فلسفی و ایدئولوژیکی برنامة
درسی را مورد مطالعه قرار میدهد( .شيرو.)2008 ،
تقسيمبندی باال قابل تأمل و در مواردی دقيق است اما نقشهای حرفهای دیگری نيز وجود دارند که از بين آنها
میتوان به تکنيسين 5برنامة درسی (ایشهورن ،)1972 ،6مشاور 7برنامة درسی (اورنشتاین و هانکينز،)2004 ،
سياستگذار 8برنامة درسی (کانلی و کانلی ،)2013 ،ناظر 9برنامة درسی (آاوکی ،10پاینار ارواین ،)2005 ،11طراح 12برنامة
درسی (واکر ،)2003 ،مدیر 13برنامة درسی (ادیگر )2007 ،14و متخصص برنامة درسی( 15جکسون1992 ،؛ اوليوا،16
2008؛ وود و همکاران )2011 ،اشاره کرد .افراد شاغل در حوزة برنامة درسی نقش پررنگ و مهمی در هویت بخشی
و شکلگيری تجارب مدرسه داشتهاند .از لحاظ تاریخی روشهای آنها معموالً عملياتی و با جهتگيری نهادی پيشنهاد
دهندة چارچوب برنامة درسی و حفظ و بهبود عالیق بوده است .بررسیها نشان میدهد تقسيمبندیهای شغلی درون
حوزة برنامة درسی در چهار بعد کالن " به عنوان یك رشتة تحصيلی ،به عنوان حوزة مطالعاتی ،به عنوان فرایندی
تربيتی ،به عنوان پدیدهای قابل مطالعه و تفکر" (جکسون1992 ،؛ اوليوا2008 ،؛ اورنشتاین و هانکينز 2004 ،و واکر،
 )2003قابل تميز است.
بر این اساس میتوان گفت ردههای شغلی در حوزة برنامة درسی بخشی مربوط به مدرسه /دانشگاه و فرایندهای
آن است و بخشی دیگر مربوط به نظریهپردازی ،آموزش و پژوهش میباشد .افراد شاغل در این حوزه باید در مورد
1

. Disseminator
. Curriculum evaluator
3
. Advocate
4
. Curriculum developer
5
. Technician
6
. Eichhorn, D
7
. Consultant
8
. Policy maker
9
. Supervisor
10
. Aoki, T
11
. Irwin, R. L
12
. Designer
13
. Managers
14
. Ediger, M
15
. Curriculum specialist
16
. Oliva, P
2

برنامة درسی (به صورت کالن) تصميمگيری کنند ،قواعد و اصول را تنظيم و خطمشیهای برنامة درسی را تبيين کنند
(واکر .)2003 ،برنامة درسی یك کوشش حرفهای است (جکسون )1992 ،و بنابراین ضرورت دارد دستاندرکاران
این حوزه هویت حرفهای (یمانی و همکاران )1388 ،خود را بپذیرند و در راستای آن به فعاليت بپردازند.
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