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Abstract: This study aims to examine the conditions
for the formation of occupations and professional
activities within the curriculum. This study is
conducted within a qualitative framework through
focus group and according to O'Net conceptual
model. The participants of this study include 8
individuals who are selected through purposeful
sampling. The results are analyzed through the
content analysis method. The findings show that in
the area of curriculum there are many capacities for
the formation of various occupations. Comparison of
the current status of curriculum in Iran with the
content model of the occupation information network
with four main indicators including worker
characteristics (ability, job interests, work values and
work styles), worker requirements (including basic
skills, mutual skills, knowledge and education),
experience requirements (including experience and
training, skills entry requirements, licensing),
occupational specific information (including title,
description, alternate titles, tasks, tools and
technology), workforce characteristics (Including
labor market information and occupational outlook),
occupational requirements (including work activities
organizational context and the work context) show
that in most cases it does not meet the O'Net
conceptual model indices. In other words, the
curriculum in Iran is significantly far away from the
realities of specialized professions.
Keywords: curriculum, curriculum development,
occupation, profession, professionalism, Occupational
Information Network (O'Net)
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 هدف مقالة حاضر بررسي شرايط و زمينههاي شكلگيري:چکیده
 روش.مشاغل و انجام فعاليتهاي حرفهاي در حوزة برنامة درسي است
پژوهش كيفي از نوع گروه كانوني و چارچوب شكل دهندة آن مدل مفهومي
 مشاركت كنندگان در پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد. استO’Net
 تحليل نتايج با استفاده از روش تحليل محتواي. نفر انتخاب شدند8
 يافتهها به صورت كلي نشان داد در حوزة برنامة.موضوعي انجام شده است
 مقايسة.درسي ظرفيتهاي الزم براي شكلگيري مشاغل متعدد وجود دارد
وضع موجود اين حوزه در كشورمان با مدل محتوايي شبكة اطالعات مشاغل
،با شاخصهاي چهارگانه اصلي شامل مشخصات افراد شاغل (توانايي
 شرایط الزم براي شاغل (شامل،) ارزشها و روشهاي كاري،عالئق شغلي
 تجارب الزم،) دانش و آموزش، مهارتهاي عمل متقابل،مهارتهاي پايه
، مهارتهاي الزم براي ورود به شغل،براي شاغل (شامل تجربه و كارآموزي
 اطالعات خاص شغل (شامل،)مهارتهاي عمل متقابل و گواهينامهها
،) وظايف و ابزار و فناوري، عناوين جايگزين، توصيف شغل،عنوان شغل
،)ویژگیهاي نیروي کار (شامل اطالعات بازار كار و دورنماي شغلي
 فعاليتهاي مياني و فعاليتهاي خرد،شرایط شغل (شامل فعاليتهاي كلي
 محيط سازماني و محيط كار) نشان ميدهد در اكثر موارد با،و جزئي
 مطابقت ندارد به عبارت ديگر حوزةO’Net شاخصهاي مدل مفهومي
برنامه درسي در ايران با تبديل شدن به مشاغل تخصصي فاصله قابل توجهي
 بر اين اساس حرفهاي شدن فعاليتهاي شغلي و شكلگيري طبقات.دارد
.مشاغل تخصصي از ضرورتهاي كم كردن اين فاصله است
، حرفهگرايي، حرفه، شغل، برنامهريزي درسي، برنامة درسي:کلمات کلیدي
)O'Net( شبكة اطالعات مشاغل
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شغل  ،كار  ،حرفه و حرفهگرايي در موضوعات مورد بحث علوم انساني و اجتماعي كمي
با چالش مواجه است و در برخي رشتهها مانند فلسفه ،علوم اجتماعي ،تعليم و تربيت و  ...به
سادگي نميتوان آموزشهاي ارائه شده را به مباحث شغلي ارتباط داد (استارك 4و همكاران،
 .)5381اين امر در مورد برنامة درسي نيز مشاهده ميشود (يادگارزاده )5933 ،و نميتوان گفت
دانشآموختگان اين رشته در چه مشاغلي ميتوانند كار كنند و يا اينكه برنامة درسي داراي شغل
يا مشاغل خاصي است يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش ضروري است دو متغير اصلي يعني
شغل و برنامة درسي از نظر مفهومي بررسي شود و سپس به مؤلفههاي مبتني بر شغل و مبتني
بر شاغل پرداخته شود.
1
شغل عبارتست از "گروهي از جايگاهها كه با توجه به وظايف عمده و به قدر كافي
همانند هويت پيدا ميكنند" به عبارت ديگر شغل با توجه به وظايف ،مسئوليتها و اهميت آنها
ساخته ميشوند و افراد بر اساس شايستگي ميتوانند آنها را به دست آورند (بايرز 1و رو.)3008 ،7
در كنار جايگاه ،تكاليف ،مسئوليت و شايستگي ،پايبندي به اصول اخالقي ،ويژگي دانش و
مهارت ،يادگيري حاصل از تحقيقات و بهكارگيري اين دانش و مهارت در جهت منافع ديگران در
شغل داراي اهميت است .براساس ماده  7قانون استخدام كشوري 8شغل عبارت است از مجموع
وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و
استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد .مفهوم شغل از منظر منابع انساني در
چند دهة اخير دچار تحول شده و از تعدادي وظيفه كه بايد متصدي شغل انجام شود به آنچه
فرد ميداند (دانش) ،آنچه فرد ميتواند انجام دهد (شايستگي) ،آنچه افراد هستند (ويژگيهاي
فردي) و آنچه انجام دادهاند (تجربه) تغيير كرده است (رابينز و جاج .)3059 ،پيچيدگي مشاغل و
سازمانها و توس عة فناوري تغيير مفهوم شغل را به دنبال داشته و بر دانش ،تجربه و شايستگي
بيش از پيش تمركز شده است .تنوع برداشتها از شغل و كار در گزارشهاي بينالمللي نيز
مشاهده مي شود و در اكثر آنها تعريف مورد نظر از شغل و كار ،پيش از ورود به بحث ارائه شده
است .به عنوان مثال سازمان جهاني كار در گزارش سال  3057خود در مورد كشور مغولستان در
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تعريف شغل بر مهارت متمركز شده است .مرور مفهوم شغل ،كار و يا حرفه نشان ميدهد ميتوان
با شاخصهايي نظير " دانش ،مهارت (توانايي) و شايستگي ،وظايف و تكاليف ،مدت زمان ،نوع
فعاليت ،نوع آموزش مورد نياز و ميزان پرداخت" تعريف كرد (بريل 5و همكاران.)3050 ،
پس از تعريف شغل (به صورت عام و يا خاص) سوالي كه مطرح ميشود اين است :حرفه
يا شغل داراي چه ويژگيهايي است و بر چه اساسي ميتوان يك حوزه را واجد شرايط
شكلگيري مشاغل متنوع دانست .اورنشتاين 3و لوين 9ميگويند يك حرفه بايد ويژگيهاي زير را
داشته باشد:
 .5داشتن يك نوع حس خدمات عمومي؛ داشتن تعهد مادامالعمر به شغل (كار)،
 .3دارا بودن مجموعة دانش و مهارت تعريف شده فراسوي آنچه توسط افراد به دست آمده
است،
 .9دارا بودن دورة طوالني آموزش تخصصي،
 .4كنترل تمامي استانداردها و الزامات ورودي،
 .1استقالل در تصميمگيري در مورد انتخاب قلمرو كار ،قبول مسئوليت براي قضاوت و
عمل در ارتباط با انجام خدمات ،داشتن مجموعهاي از استانداردهاي عملكرد،
 .1دارا بودن يك سازمان خودگردان متشكل از اعضاي حرفه،
 .7داشتن انجمنهاي حرفهاي و يا گروههايي از نخبگان براي شناسايي پيشرفت افراد،
 .8پايبندي و داشتن كد اخالقي براي كمك به آشكار كردن نكات مبهم يا بحث انگيز
مرتبط با خدمات ارائه شده،
 .3پرستيژ باال و ثبات اقتصادي (اورنشتاين و لوين.)5337 ،
با اين نگاه پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه آيا در حوزة برنامة درسي پتانسيل
شكل گيري شغل و يا مشاغل وجود دارد يا خير؟ سؤالي كه فرناندز و همكاران ( )3001صريحتر
مطرح مي كنند :آيا برنامة درسي كار است؟ وود و همكاران ( )3055به صورت روشن اين پرسش
را مطرح مي كنند كه كارشناس ،مشاور ،مدير ،مجري و ناظر برنامة درسي به چه كسي ميگويند
و چه ويژگي هايي بايد داشته باشند؟ پاسخ به اين پرسش تا حد زيادي به تعريف و مفهومشناسي
برنامة درسي وابسته است.
پورتلي )5387( 4ميگويد :مسأله تعريف از سال  5330با برنامة درسي همراه بوده است
(ترجمه خويينژاد .)5989 ،زماني كه ژوليوس سزار و همقطارانش در قرن اول پيش از ميالد
ارابههاي رومي را در مسيري بيضي شكل به سرعت حركت ميدادند هرگز انتظار نميرفت واژه و
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يا كلمه اي را به ارث بگذارند كه تقريباً به طور روزمره توسط مربيان دو قرن اخير (بيست و بيست
و يك) به كار ميرود (اوليوا .)5 :3008 ،5در واقع كلمه برنامة درسي از عبارت التين race
 courseگرفته شده (مارش و ويليس )8 :3007 ،كه قديميترين ارجاع التين مورد استفاده از
آن به تعريفي بر ميگردد كه در سال  5199در دانشگاه گالسكو ارائه شده است .در زبان
انگليسي اولين استفاده از اين واژه به سال  5834و گزارش دانشگاههاي آلمان باز ميگردد كه به
وسيله راسل تهيه شده بود (جكسون .)5333 ،در فرهنگ لغت آكسفورد در مدخل برنامة درسي
آمده است :يك دوره منظم مطالعاتي يا تربيتي ،در مدرسه يا دانشگاه (يك ترم تحصيلي در
دانشگاههاي اسكاتلند) .در فرهنگ لغت جديد وبستر ،ويرايش دوم ،تعريفي پيشنهاد شده كه
شباه ت زيادي با تعريف فرهنگ لغت آكسفورد دارد .برنامة درسي عبارت است از :الف -يك دوره
تحصيلي مانند دوره تحصيلي زبان انگليسي و يا يك دوره تحصيلي مشخص و ثابت در مدرسه و
يا دانشگاه ،با هدف اخذ مدرك .ب -تمام آنچه در يك دوره آموزشي توسط يك مؤسسه
آموزشي يا يك گروه آموزشي ارائه ميشود .هر دو فرهنگ لغت مطابق با فرهنگ لغت انگليسي به
9
التين كسل ،3ريشة لغت برنامة درسي را از زبان التين دانستهاند كه به دو عبارت ميدان مسابقه
و ارابه 4باز ميگردد (جكسون.)5333 ،
اينكه چطور كلمهاي كه ريشة آن به ارابهراني باز ميگردد به حوزه تعليم و تربيت راه
يافته است پرسشي در خور تأمل و توجه است و شايد نتوان كتابي در حوزة برنامة درسي پيدا
كرد كه به اين موضوع و تعريف بر اساس آن نپرداخته باشد .در دنياي تعليم و تربيت حرفهاي
واژة برنامة درسي ،مبهم و به طور ضمني اسرار آميز تلقي ميشود .اين واژة شاعرانه و خنثي ،از
يك حال و هواي رمز آلود برخوردار است .در مقايسه با ساير موضوعهاي دنياي تعليم و تربيت
حرفه اي مانند :مديريت ،آموزش و نظارت ،كه مركب از واژگان فعاليت محور هستند ،برنامة
درسي چنين نيست (اوليوا .)3008 ،برخي تعدد و تنوع تعاريف را به عنوان يك مشكل تلقي
ميكنند (سردرگمي مداوم ،هرج و مرج در درون اين حوزه ،و غيره) ،در حالي كه برخي ديگر
فرض كردهاند هنگامي كه تعاريف به دقت تجزيه و تحليل شوند ،تعاريف متفاوت را ميتوان به
ميزان قابل مالحظهاي كاهش داد (برالت 1و مارشال .)3050 ،1جكسون ( )5333ميگويد :آنچه
تعدد تعاريف در كتابهاي حوزة برنامة درسي به ما ميگويد اين است كه به تعداد كتابها
تعريف وجود دارد ،اگر مي خواهيم تعارض بين تعاريف را بفهميم نبايد خود را با آنها سرگرم
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كنيم .آنچه نياز داريم آن نوع تفاوتهايي است كه منجر به راههاي متفاوت عمل و تفكر در
خصوص برنامة درسي شده است.
برنامة درسي به عنوان يك حوزة پر تنش و با تعدد آرا و تضارب عقايد در يكصد سال
گذشته رشد قابل توجهي را پشت سر گذاشته است و همانند بسياري از حوزههاي علمي،
پژوهش در آن نقش پررنگ دارد و روششناسي علوم انساني در آن شايع است .تعداد نظريهها و
رويكردهاي عملي براي مطالعه برنامههاي درسي متنوع و در حال رشد است .پژوهشگران برنامة
درسي و نظريهپردازان اين حوزه رويكردهايي را از جامعهشناسي ،فلسفه ،روانشناسي و ساير
رشتهها اقتباس كردهاند كه تلفيق آنها روشهاي كاري خاص برنامة درسي ايجاد كرده و آن را به
يك حيطة تخصصي تبديل كرده است كه روز به روز بر گسترش حيطة عمل آن افزوده ميشود.
اين امر را مي توان در تعابير برنامة درسي مشاهده كرد؛ به عنوان محتوا ،به عنوان تجربه
يادگيري ،به عنوان اهداف رفتاري ،به عنوان برنامهاي براي آموزش ،به عنوان رويكردي غير فني
(لوننبرگ ،)3055 ،به عنوان درس ،فعاليتهاي يادگيري ،بازتوليد فرهنگي ،مجموعهاي از
صالحيتها ،بازتوليد اجتماعي و ( Currerrفتحيواجارگاه ،)5988 ،آنچه كه در مدرسه تدريس
ميشود ،مجموعه اي از موضوعات ،5برنامه مطالعاتي ،3مجموعهاي از مواد آموزشي ،توالي
مادههاي درسي ،9اهداف عملكردي ،4يك دوره مطالعاتي ،1هر چيزي كه در داخل مدرسه اتفاق
ميافتد شامل فعاليت هاي فوق برنامه ،راهنمايي و ارتباطات بين فردي ،آن چيزي كه در داخل و
خارج مدرسه و تحت راهنمايي مدرسه تدريس ميشود ،هر آنچه كه توسط دست اندركاران
مدرسه برنامهريزي ميشود ،مجموعه اي از تجارب كه توسط فراگيران تحت هدايت مدرسه كسب
مي شود و آن دسته از تجارب فردي يادگيرنده كه به عنوان نتايج آموزشي لحاظ ميشود (اوليوا،
.)3008
بررسي مستندات چاپ شده در اين حوزه نشان ميدهد موضوع فعاليتهاي شغلي رها
شده نيست و از دغدغههاي جدي در بين دانشمندان برنامة درسي بوده است و كساني مانند
بابيت ،تايلر ،تابا ،شواب ،جكسون ،پاينار ،هيوبنر ،1واكر ،7اوليوا ،8اورنشتاين ،3لوين ،50گالثورن 55و
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ديگران در مورد آن انديشيده و بحث كردهاند (يادگارزاده و همكاران .)5939 ،هويت)3001( 5
همانند جكسون ( )5333معتقد است به دليل تنوع ديدگاه ،كمپهاي فكري متعدد،
روش شناسي منحصر به فرد و شرايط خاص حاكم بر حوزة برنامة درسي ،اين سوال كه افراد
شاغل چه كاري بايد انجام دهند هنوز بدون پاسخ مانده است .اگر  curricularistرا عبارت از
فردي بدانيم كه در ارتباط با برنامة درسي كار ميكند (پاينار )5371 ،وظايف ،تكاليف و
مسئوليتهاي شغلي او با ابهام مواجه است (واكر3009 ،؛ گالثورن3051 ،؛ اورنشتاين و هانكينز،
3054؛ جكسون5333 ،؛ پاينار و همكاران3008 ،؛ اوليوا3008 ،؛ هويت .)3001 ،اين ابهام با
وجود گذشت سالها ،توسعه نظري و تربيت افرادي با درجههاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و
دكتري در موضوعهاي مرتبط با برنامههاي درسي در دپارتمانهاي علوم تربيتي همچنان باقي
است (واكر3009 ،؛ اورنشتاين و هانكينز.)3054 ،
بررسي پژوهشها ،مقاالت ،كتابها و مستندات علمي اين حوزه نشان ميدهد كساني كه
به نوعي در حوزة برنامة درسي ( )curricularistمشغول به كار هستند با عناوين شغلي
متعددي طبقهبندي شدهاند كه از بين آنها ميتوان به "تكنيسين برنامة درسي  ،كارشناس برنامة
درسي ،كارشناس خبره ،رهبر برنامة درسي ،3مشاور 9برنامة درسي ،سياستگذار 4برنامة درسي،
ناظر برنامة درسي ،برنامهريز درسي ،1طراح 1برنامة درسي ،ارزشياب برنامة درسي ،مدير 7برنامة
درسي ،متخصص برنامة درسي ،8نظريهپرداز برنامة درسي  ،استاد برنامة درسي ،كارشناس
آموزش و مشاور آموزش (به نقل از يادگارزاده و همكاران ")5933 ،اشاره كرد.
نكتة قابل توجه اين است كه چارچوب استاندارد شغل در مورد هيچ يك از عناوين شغلي
باال وجود ندارد .به دليل مشخص نبودن وظايف ،افراد درگير در تدوين ،اصالح و بازنگري و
ارزشيابي برنامه هاي درسي ،جايگاه افراد درون اين رشته ناديده گرفته شده و انتظارات تا حد
تكنيسين برنامة درسي و متناسبسازي دروس پايين ميآيد (تلقي حداقلي از برنامة درسي) .با
وجود به بحث گذاشته شدن موضوع از ابعاد مختلف ،سوابق پژوهشي محدودي در ارتباط با
مباحث شغلي و حرفهاي برنامة درسي وجود دارد .جكسون ( )5333دليل نپرداختن به اين
موضوع را گستردگي حيطة عمل حرفة برنامة درسي و تنوع انتظارات ميداند (ص  .)37با توجه
به آنچه اورنشتاين لوين بيان كردهاند ميتوانيم براي برنامة درسي طيفي از فعاليتهاي شغلي را
1

. Hewitt, T. W
. Curriculum leaders
3
. Consultant
4
. Policy maker
5
. Curriculum developer
6
. Designer
7
. Managers
8
. Specialists
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در نظر بگيريم كه تكنيسين برنامة درسي در پايينترين و متخصص برنامة درسي در باالترين تراز
آن قرار ميگيرد.
نگاهي به عناوين شغلي حوزة برنامة درسي نشان ميدهد در برنامة درسي ظرفيت شكل
گرفتن مشاغل مختلف وجود دارد و در ساختار نظام آموزشي و نهادهاي وابسته به آن ميتوان
مسئوليتهاي مختلفي براي تخصصهاي آن تعريف كرد؛ اما چنين امري تاكنون به خوبي رخ
نداده است .راگا 5و لبوويش )3009( 3در تبيين اين موضوع ميگويند حوزة برنامة درسي از يك
نوع آشفتگي مفهومي رنج ميبرد و اين امر از ابتداي شكلگيري آن به عنوان يك حوزه علمي
همواره وجود داشته است و دستاندركاران و افرادي كه كارشان با برنامة درسي به صورت
مستقيم مرتبط است درگير مسائل نظري و گرفتاريهاي مفهومي شده و از پرداختن به ساير
موارد از جمله توسعه حرفهاي باز ماندهاند.
برنامة درسي به عنوان يك رشتة دانشگاهي در ارتباط مستقيم با نظام تربيتي است و به
عنوان يك حوزة معرفتي حيطة عمل آن فراتر از تعليم و تربيت است .اين حوزه از لحاظ نظري و
عملي نيز حيطة تحت پوشش گستردهاي دارد و اين امر شرايط را براي شكلگيري مشاغل
متعدد در آن فراهم مي كند .همانطور كه گفته شد اين امر با كمي چالش همراه است و مقالة
حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا برنامة درسي با توجه به مدل محتوايي شبكة
مشاغل ( )O*NETميتواند حرفه يا شغل باشد؟
با توجه به مباحث فوق و محتواي جدول  5در پژوهش حاضر  3پرسش اصلي طرح شده
كه هر كدام داراي  9پرسش فرعي هستند.
 .5وضعيت برنامة درسي در جهتگيري مبتني بر شاغل چگونه است؟
 )aوضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة ويژگيهاي شاغل چگونه است؟
 )bوضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة شرايط الزم براي شاغل چگونه است؟
 )cوضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة تجارب الزم براي شاغل چگونه است؟
 .3وضعيت برنامة درسي در جهتگيري مبتني بر شغل چگونه است؟
 )aوضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة اطالعات خاص يك شغل چگونه است؟
 )bوضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة خصوصيات نيروي كار چگونه است؟
 )cوضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة شرايط شغلي چگونه است؟

. Wraga, W
. Hlebowitsh, P

1
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الگوي محتوایی شبکة اطالعات شغل ()O*NET
الگوي 5شبكة اطالعات شغل يكي از جامعترين مدلهاي تحليل شغل است .سابقة اين
شبكه به سال  5390و فرهنگ عناوين شغلي باز ميگردد .اين شبكه در سال  5338با عنوان
شبكه اطالعات شغل گسترش يافت و حدود  5000عنوان شغل را در بر ميگيرد (بايرز و رو،
 .)70 :3008اين الگو از يك چارچوب محتوايي پيروي ميكند كه در شكل زير خالصه شده است
(:)3057 ،O*NET

شکل  1مدل مفهومی شبکة اطالعات شغل

اين الگو چارچوبي را فراهم ميكند ،كه مهمترين اطالعات شغل را شناسايي و آن را در
يك سيستم منسجم از لحاظ نظري و عملي ،ادغام ميكند .الگوي محتوايي با استفاده از
تحقيقات در زمينة كار و تحليل سازماني توسعه يافته است .اين الگو دربردارندة ديدگاهي است
كه خصوصيات مشاغل (بهوسيلة توصيفهاي شغلمدار )3و افراد (بهوسيلة توصيفهاي
شاغلمدار )9را منعكس ميكند .اين الگو همچنين امكان بهكارگيري اطالعات كار را در بين

1

. Occupation information network
. Job- Oriented
3
. Worker- Oriented
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مشاغل ،بخشها يا صنايع (توصيفهاي بينشغلي )5و در درون مشاغل (توصيفهاي خاص
شغلي )3ممكن ميسازد.
اين توصيفها در شش حوزة اصلي منظم شدهاند كه هر يك داراي زير توصيفهاي
متنوعي هستند و كاربران با كمك آنها ميتواند ويژگيها و خصوصيات مهم شاغل و شغل را
مشخص كرده و حدود و ثغور يك شغل را بهتر بشناسد .اين شش حوزه و شاخصهاي مربوطه
در جدول زير خالصه شدهاند:
جدول  1جهتگیريهاي اصلی و توصیفکنندههاي مدل مفهومی شبکة اطالعات شغل
تعريف
شاخصها
جهتگيري توصيف كننده تعريف
ويژگيهاي پايدار فردي كه
ويژگيهاي تواناييها
شامل
مبتني بر ويژگيهاي
3
1
عملكرد را تحت تأثير قرار
پايداري است كه
شاغل
شاغل
ميدهد.
ممكن است هم بر
1
عملكرد و هم بر عاليق شغلي ترجيحهاي افراد براي محيط
استعداد( 6ظرفيت) كسب
كار.
دانش و مهارت الزم
جنبههاي جهاني كار متشكل
براي عملكرد كاري ارزشهاي
از نيازهايي كه براي رضايت
كاري
تأثير بگذارد.
فرد مهم است.
ويژگيهاي فردي كه ميتواند
شيوههاي
عملكرد يك فرد را در يك
كاري
شغل تحت تأثير قرار دهد.
ظرفيت رشد يافته فرد كه
توصيفهاي مهارتهاي
شرايط الزم شامل
تسهيل كنندة يادگيري و يا
براي شاغل 7مرتبط با ويژگيهاي كار اصلي يا پايه
7
كسب دانش است.
هستند كه با تجربه و
شاغل
تحصيالت كسب شده و مهارتهاي بين ظرفيت رشد يافته فرد كه
گسترش مييابند.
منجر به تسهيل عملكرد در
شغلي
مشاغل ميشود.
مجموعه سازمان يافتهاي از
دانش
اصول و حقايق قابل استفاده
Cross- Occupational
Occupational- specific descriptors
Worker characteristics
Enduring Qualities
Performance
Capacity
Worker requirements

1

.
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
2
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در يك حوزة عمومي.
تجارب آموزشي فرد براي
تحصيالت
عمل در يك شغل.
و اگر كسي استخدام ميشود
تجارب مربوط به تجربه
تجارب
براي انجام كار چه دانش و
الزم براي فعاليتهاي كاري قبلي آموزش
3
تجربهاي الزم دارد؟
و تجاربي كه مشخصاً
شاغل
رشد
براي
الزامات
به انواع خاصي از مهارتهاي
فعاليتهاي كاري مرتبط پايه -الزامات استعدادهايي كه تسهيل كنندة
ميشوند.
يادگيري و كسب دانش
ورود
هستند.
رشد
براي
الزامات
مهارتهاي
استعدادهايي كه تسهيل كنندة
بينشغلي-
عملكرد و فعاليت در مشاغل
الزامات ورود
هستند.
پروانة كار ،گواهينامه ،جوايز و
پروانه كار
مداركي كه نشان دهندة
صالحيت انجام كار است.
عنوان اوليه و كد شناسايي
متغيرها يا ديگر عناصر عنوان
مبتني بر اطالعات
براي شغل.
خاص يك الگوي محتوايي كه
شغل
2
بيان تكاليف و وظايف مهم
مربوط به مشاغل خاص توصيف
شغل
يا منتخب هستند.
براي كار كردن در يك شغل.
عناوين جايگزين ،غير فني يا
عناوين
رايج براي يك شغل در
جايگزين
فرهنگ كار ،ادارات دولتي،
بين خبرگان و . ...
آنچه به صورت خاص در يك
وظايف
شغل انجام ميشود.
ابزار و فناوري تجهيزات ،ابزارها ،ماشينها،
نرم و سخت افزارها،
فناوريها و هر آنچه براي

644
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خصوصيات
نيروي كار

شرايط
شغلي

2

3

عمل بهينه شغل مورد استفاده
قرار ميگيرد.
كه اطالعات بازار ويژگيهاي جاري نيروي
متغيرهايي
انساني و شغل در بازار كار.
ويژگيهاي كلي مشاغل كار
را تعيين و توصيف
ميكنند كه ميتوانند بر
شرايط شغلي تأثير دورنماي شغل نيروهاي جهت دهنده به بازار
كار و ويژگيهاي آينده شغل.
بگذارند.
مجموعهاي جامع از فعاليتهاي
متغيرها يا مؤلفههاي كلي شغل
مبسوطي كه شرايط
الزم براي مشاغل فعاليتهاي
را
مختلف
شرح مياني شغل
ميدهند.
فعاليتهاي
جزئي شغل
بافت سازماني

بافت كار

فعاليتهايي كه در تعداد
زيادي از مشاغل انجام
ميشود.
فعاليتهايي كه در برخي از
مشاغل انجام ميشود.
فعاليتهايي كه در يك شغل
خاص و توسط افراد آشنا به
وظايف شغلي انجام ميشود.
ويژگيهاي سازماني كه بر
چگونگي انجام كار تأثير
ميگذارد.
عوامل فيزيكي و اجتماعي
اثرگذار بر ماهيت كار.

همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود نگاه شبكة اطالعات شغل بسيار وسيع است
و براي هر شاخص زيرشاخصهاي متعددي در نظر گرفته كه در بخش نتايج مورد بررسي قرار
مي گيرد .شبكة اطالعات شغل در طول نيم قرن گذشته توسعه يافته و جايگاه مستحكمي در
موضوع شغل و حرفه پيدا كرده است و مورد استناد نهادهاي رسمي در بسياري از كشورها قرار
ميگيرد .شبكة اطالعات شغل داراي كاربردهاي زيادي است كه از بين آنها ميتوان به استفاده
در بحث تحليل شغل (استردويك3001 ،9؛ بايرز و رو ،)3008 ،نيازسنجي و بازنگري برنامههاي

1

. Workforce Characteristics
. Occupational Requirements
3
. Stredwick, J
2
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درسي (اسكات ،)3053 ،توصيف شغل (منزي 5و همكاران ،)3055 ،استخدام و بهكارگيري نيروي
انساني (بايرز و رو ،)3008 ،اعطاي مجوز شغلي ( ،)3057 ،o*netارزشيابي شغل (آدئو 3و
همكاران ،)3059 ،و پژوهش در مورد مشاغل (پترسون 9و همكاران )5333 ،اشاره كرد.
روش پژوهش
4
رويكرد مورد استفاده در اين پژوهش كيفي و روش از نوع گروه كانوني است .گروههاي
كانوني جلسات بحث سازماندهي شدهاي هستند كه در آن ،گروهي از افرادي كه بتوان به نظر
آنان به عنوان كانون بحث موضوعي اطمينان كرد ،انتخاب ميشوند .سپس از طريق مصاحبة
گروهي ،اين افراد ،نظرها و تجربههاي خود را بازنمايي ميكنند .هدف از اين روش ،كشف
نگرشها ،احساسات ،باورها ،تجربهها و واكنش افراد است (تريسي3059 ،؛ ويالرد3009 ،1؛
كروگر 1و كازي .)3054 ،7ابزار جمعآوري داده و اطالعات در اين روش در بطن آن نهفته است.
در اين پژوهش مدل شبكة اطالعات شغل در قالب جداول (مشابه جدول  )5در اختيار اعضا قرار
گرفته و در مورد ميزان تطابق برنامة درسي با هر بند ديدگاهها جمعآوري شده است .نمونة مورد
مطالعه از جامعة متخصصان برنامة درسي و با شاخصهاي زيرو به صورت هدفمند انتخاب شده
است:
 داشتن مدرك دكتري در برنامة درسي؛
 شاغل بودن در نظام آموزشي (عمومي و عالي)؛
 داشتن تجربة كار در خصوص برنامة درسي؛
 داشتن حداقل  4مقالة علمي در خصوص موضوعات برنامة درسي.
با توجه به شاخصهاي فوق  53نفر انتخاب شدند كه از بين آنها  8نفر در جلسه حضور
پيدا كردند .با توجه به گستردگي بحث دو جلسه حدود  3ساعت با محوريت تطابق برنامة درسي
با مدل مفهومي شبكة اطالعات مشاغل تشكيل شد .روند اجراي هر جلسه به شرح زير بوده
است:
1

. Manzi, P
. Aedo, C
3
. Peterson, N
 . 4در بسياري از منابع "گروه كانوني" به عنوان روش تحقيق (گرينباوم ،)5338 ،مصاحبة رسمي (فراست،)3055 ،
روش تحليل داده (باربور )3001 ،مطرح شده است .همانطور كه سالدانا ( )3055ميگويد در مورد اينكه گروه كانوني
روش است يا ابزار توافق وجود ندارد و همانند مصاحبه كه برخي آن را روش ميدانند و برخي ديگر ابزار گردآوري
داده ،در اين مورد نيز توفقي وجود ندارد.
5
. Villard, J. A
6
. Krueger, R. A.
7
. Casey, M. A
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 معارفه اعضا ،طرح موضوع و بيان اهداف،
 معرفي چارچوب شبكة اطالعات مشاغل و بيان تعاريف هر بخش،
 تشريح نحوة مقايسه بين برنامة درسي (به عنوان حوزة داراي پتانسيل و وضع
موجود) و شاخصهاي مدل ،o*net
 اجراي تطبيق برنامة درسي با شاخصهاي مدل ( o*netدريافت نظرات و
جمعبندي توسط مسئول جلسه)،
 جمعبندي هر بخش و دريافت نظرات تكميلي.
براي دقت بيشتر عالوه بر جمعبندي نظرات در هر جلسه ،مباحث ضبط ،پيادهسازي و
تحليل شد تا تصوير دقيقتري از تجارب و ديدگاهها به دست آورده شود .براي تحليل داده و
اطالعات گروه كانوني از تحليل محتواي موضوعي ( )TCAكه نوعي ارائه توصيفي دادههاي
كيفي است استفاده شده است .در اين روش به منظور بيان اشتراكات آراء و نظرات
شركتكنندگان ،محقق فهرستي از موضوعات مشترك را استخراج و دستهبندي ميكند .هر
تالش معقولي به كار ميرود تا براي موضوعاتي كه در عبارات اصلي شركتكنندگان به كار رفته
عناويني انتخاب شود و اين موضوعات به نحوي دستهبندي شود كه نمايانگر موضوع كلي باشند.
هرچند مرتب سازي و نامگذاري موضوعات نياز به سطحي از تفسير را دارد« ،تفسير» به صورت
حداقلي انجام ميشود .براي اطمينان از صحت داده و اعتبار آنها پس از جلسه و ويرايش
ديدگاهها تمامي بروندادها مجدداً به رؤيت مشاركت كنندگان كننده در جلسه رسيده و تأييد
ايشان گرفته شده و خروجي نهايي توسط سه نفر از اعضاي منتخب مورد بررسي مجدد قرار
گرفته است.
یافتهها
براي پاسخ به اين پرسش كه حوزة برنامه درسي و افراد شاغل در آن تا چه حد با ساختار
جزئي شبكه اطالعات شغل مطابقت دارد ،نتايج جلسات بحث و نظرات خبرگان در قالب جداول
بعدي و با محوريت سوالهاي پژوهشي خالصه شده است .نكتة قابل توجه اينكه ميزان تطابق در
طيف "عدم مصداق ،كمي مصداق دارد ،تا حدودي مصداق دارد ،مصداق دارد" بيان شده است.
پرسش فرعي ( :)5وضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة ويژگيهاي شاغل چگونه
است؟
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دكتر غالمرضا يادگارزاده
جدول  2شاخصها و زیرشاخصهاي مربوط به ویژگیهاي شاغل
ويژگيهاي شاغل

1

شاخص

زيرشاخص

زيرشاخص1

تواناييها

شناختي

كالمي

وضعيت حوزة برنامة درسي

زيرشاخص2

به عنوان يك
حوزة

ايدهپردازي
توانايي استدالل

و

داراي

وضع
موجود در

پتانسيل

كشورمان

درك
كالمي

مطلب

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

درك
نوشتاري

مطلب

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

بيان كالمي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

بيان نوشتاري

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

ايدة سيال

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

اصالت

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

به

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

استدالل استقرايي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

استدالل قياسي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

حساسيت
مسائل

1
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ويژگيهاي شاغل

1

مرتبسازي
اطالعات

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

طبقهبندي
انعطافپذير

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

استدالل رياضي

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

كار با اعداد

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

حافظه

به خاطر سپاري

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

توانايي ادراكي

سرعت عمل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

انعطافپذيري در
عمل

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

سرعت ادراكي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

جهتگيري فضايي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تجسم

مصداق دارد

مصداق
ندارد

توجه انتخابي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

اشتراك زمان

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ثبات دست-بازو

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

مهارت سرهمبندي

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

با

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

تواناييهاي كمي

توانايي فضايي

توجه

رواني حركتي

توانايي كار با
دست

مهارت
انگشت

كار

543
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1

دقت كنترل

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

توانايي
حركتي

كنترل

هماهنگي پيچيده

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

جهت پاسخ

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

دامنه كنترل

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

زمان واكنش

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

سرعت استفاده از
انگشتان

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

حركت

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

توان ايستايي

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

توان حركتي

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

قدرت پويايي

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

توان بالقوه بدني

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

تحمل

استقامت

تا حدودي مصداق
دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

انعطافپذيري،
و
تعادل
هماهنگي

انعطافپذيري
بيروني

مصداق دارد

مصداق
ندارد

انعطافپذيري
پويا

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

مصداق دارد

مصداق

سرعت واكنش

سرعت
اندام
توان فيزيكي
قدرت بدني

هماهنگي
بدن
تعادل
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ويژگيهاي شاغل

1

ندارد
ديد نزديك

مصداق دارد

مصداق
ندارد

حسي

توانايي بينايي

ديد دور

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تشخيص رنگ

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ديد در شب

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

ديد جانبي

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

درك عمق

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

حساسيت
شنيداري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

توجه شنيداري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تمركز بر صداهاي
خاص

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

تشخيص گفتار

مصداق دارد

مصداق
ندارد

وضوح بيان

مصداق دارد

مصداق
ندارد

واقعگرا

فعاليتهاي
كاري عملي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

جستجوگر

كار با نظريات و
افكار

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

هنري

كار با اشكال،
طرحها و الگوها

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

حساسيت
به تابش نور
توانايي گفتاري و
شنيداري

عاليق
شغلي

نسبت

515
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ويژگيهاي شاغل

ارزشهاي
كاري

1

اجتماعي

روابط اجتماعي و
آموزش افراد

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

متهورانه

هدايت افراد
واتخاذ تصميم

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

قاعدهگرايانه

ارائه راهكارهاي
معمول

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

پيشرفت

بهكارگيري
توانايي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

موفقيت

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

فعاليت

مصداق دارد

مصداق
ندارد

استقالل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تنوع

مصداق دارد

مصداق
ندارد

جبران

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

امنيت

مصداق دارد

مصداق
ندارد

شرايط كاري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ارتقاء

مصداق دارد

مصداق
ندارد

شناخت

مصداق دارد

مصداق
ندارد

اقتدار

مصداق دارد

مصداق
ندارد

شرايط كار

به رسميت
شناختن
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ويژگيهاي شاغل

1

ارتباطات

پشتيباني

جايگاه اجتماعي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

همكاران

مصداق دارد

مصداق
ندارد

خدمات اجتماعي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ارزشهاي
اخالقي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

فعاليت و
خطمشي
سازماني

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مصداق دارد

مصداق
ندارد

نظارت فني

مصداق دارد

مصداق
ندارد

خالقيت

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

مسئوليتپذيري

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

آزادي عمل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تالش

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

پشتكار

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

ابتكار عمل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

رهبري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

نظارت
انساني

استقالل

شيوههاي
كاري

موفقيتگرايي

نفوذ اجتماعي

وروابط
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1

همكاري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

گرايش
بينفردي

توجه به ديگران

مصداق دارد

مصداق
ندارد

گرايش اجتماعي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

خويشتنداري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مصداق دارد

مصداق
ندارد

سازگاري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

قابل اعتماد بودن

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

توجه به جزئيات

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

درستكاري

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

استقالل

خودگرداني

مصداق دارد

مصداق
ندارد

هوش عملي

نوآوري

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

تفكر تحليلي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

سازگاري

تحمل
روحي

وجدان كاري

فشار

يافتههاي جدول  3نشان ميدهد در توصيف كنندة ويژگيهاي شاغل ،برنامة درسي تا
حدود زيادي از ظرفيتهاي الزم مورد نظر مدل  o*netرا دارا است و ميتوان گفت ويژگيهاي
توانايي ،عاليق شغلي ،ارزشها و شيوههاي كا ري تا حد زيادي در افراد شاغل در برنامة درسي
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مصداق دارد .تعداد قابل توجهي از زيرشاخصها مربوط به ويژگيهاي شاغل در مورد برنامة
درسي در كشورمان مصداق ندارد.
يكي از مشاركتكنندگان در پژوهش معتقد است :در كشورمان تصور درستي از برنامة
درسي وجود ندارد و حتي در مورد برنامهريزي درسي كه در آموزش و پرورش داراي ساختار و
تشكيالت منظم است نميتوان گفت شغلي تحت عنوان برنامهريز درسي وجود دارد كه بخواهيم
به ويژگيهاي آن بپردازيم.
پرسش فرعي ( :) 3وضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة شرايط الزم براي شاغل
چگونه است؟
جدول  3شاخصها و زیرشاخصهاي مربوط به شرایط الزم براي شاغل
شرايط الزم براي شاغل
شاخص

زيرشاخص

زيرشاخص1

مهارتهاي
اصلي يا
پايه

محتوا

زيرشاخص2

وضعيت برنامة درسي
به

عنوان

حوزة

فرايند

يك
داراي

وضع
موجود در

پتانسيل

كشورمان

درك مطلب

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

شنيدن فعال

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

نوشتن

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

صحبت كردن

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

رياضيات

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

علوم

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

تفكر انتقادي

مصداق دارد

كمي
مصداق
511
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شرايط الزم براي شاغل
دارد

مهارتهاي
بين شغلي

651

يادگيري فعال

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

راهبردهاي
يادگيري

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

نظارت

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

قوه درك
اجتماعي

مصداق دارد

تاحدودي
مصداق
دارد

هماهنگي

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

متقاعد كردن

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

مذاكره

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

آموزش

مصداق دارد

مصداق
دارد

گرايش به خدمت

مصداق دارد

مصداق
دارد

حل مسائل
پيچيده

حل مسائل دشوار

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

مهارتهاي
فني

تحليل عملياتها

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

طراحي فناوري

مصداق دارد

كمي
مصداق

اجتماعي
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شرايط الزم براي شاغل
دارد

مهارت
سيستمي

مديريت منابع

انتخاب تجهيزات

تا حدودي مصداق
دارد

كمي
مصداق
دارد

نصب و راهاندازي

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

برنامهنويسي

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

نظارت بر عمليات

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

عمليات و كنترل

تا حدودي مصداق
دارد

مصداق
ندارد

تعمير و نگهداري

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

عيبيابي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مرمت و اصالح

مصداق دارد

مصداق
ندارد

كنترل كيفيت

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

قضاوت و
تصميمگيري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تحليل سيستمها

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ارزيابي سيستمها

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مديريت زمان

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مديريت
مالي

منابع

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

مديريت
مواد

منابع

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مديريت

منابع

مصداق دارد

مصداق
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شرايط الزم براي شاغل
انساني
دانش

تجارت و
مديريت

امور اجرايي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

امور اداري

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

و

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

فروش و بازاريابي

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

ارائه خدمات

مصداق دارد

مصداق
ندارد

كاركنان و منابع
انساني

مصداق دارد

مصداق
ندارد

توليد و پردازش

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

توليد غذا

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

الكترونيك
كامپيوتر

و

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

مهندسي
فناوري

و

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

طراحي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

سازه و ساختمان

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

مكانيك

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

شامل رياضي،
فيزيك ،شيمي،
زيستشناسي،
روانشناسي،

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

اقتصاد
حسابداري

توليد و فرآوري
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مهندسي
فناوري

و

علوم
رياضيات

و

ندارد
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شرايط الزم براي شاغل
جامعهشناسي،
مردمشناسي و
جغرافي
خدمات
سالمت

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

پزشكي
دندانپزشكي

و

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

مصداق دارد

مصداق
دارد

زبان انگليسي

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

زبان خارجي

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

هنرهل زيبا

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

مصداق دارد

مصداق
ندارد

فلسفه و فناوري

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

امنيت و سالمت
عمومي

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

قانون و دولت

مصداق ندارد

كمي
مصداق
دارد

ارتباط از دور

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

ارتباط رسانه

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

مشاروه و درمان
تعليم و تربيت
و آموزش
هنر و علوم
انساني

تاريخ
باستانشناسي

امنيت عمومي
و قانون

ارتباطات

و
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شرايط الزم براي شاغل
حمل و نقل
تحصيالت

مصداق ندارد

ضرورت
ندارد

سطح
تحصيالت الزم

الزم براي انجام
يك شغل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

برنامههاي
آموزشي الزم

برنامههاي
آموزشي الزم
براي يك شغل

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

تحصيالت در
موضوعات
خاص

ميزان تحصيالت
الزم درحيطة
موضوعي براي
فعاليت در يك
شغل

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

فني و حرفهاي،
زبان،
مالي،
ارتباطات ،هنر،
رياضي
مقدماتي،
رياضيات
پيشرفته ،علوم
كامپيوتر،
زيستشناسي،
علوم كاربردي،
علوم انساني،
علوم فيزيكي

يافتههاي جدول  9نشان مي دهد در توصيف كنندة شرايط الزم براي شاغل ،برنامة درسي
به عنوان يك حوزة داراي پتانسيل تا حدود زيادي از ظرفيتهاي الزم مورد نظر مدل o*net
برخوردار است و ميتوان گفت ويژگي هاي مهارت ،دانش و تحصيالت تا حد زيادي در مورد افراد
شاغل در برن امة درسي مصداق دارد .برنامة درسي در كشورمان در مقايسه با زيرشاخصها مربوط
به شرايط الزم براي شاغل تا حدي مصداق دارد.
يكي ديگر از مشاركتكنندگان در اين مورد ميگويد :برنامة درسي داراي پشتوانة علمي
است و از اين رو افراد شاغل در آن نيازمند كسب دانش و مهارت الزم براي انجام كار هستند؛
هرچند در كشورمان اين امر خيلي روشن نيست.
پرسش فرعي ( :) 9وضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة تجارب الزم براي شاغل
چگونه است؟
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جدول  4شاخصها و زیرشاخصهاي مربوط به تجارب الزم براي شاغل
تجارب الزم براي شاغل
شاخص

زيرشاخص

تجربه و
آموزش

زيرشاخص5

زيرشاخص3

وضعيت برنامة درسي
به عنوان یك

وضع

حوزة داراي

موجود

پتانسیل

در
کشورمان

تجربه مربوط به
كار

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

آموزش در محل
كار

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

آموزش در حين
كار

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

كارآموزي

كارآموزي ويژه
شغل

مهارتهاي پایه -الزامات ورود :همانند مهارتهاي اصلی یا پایه در جدول قبلی است
مهارتهاي بینشغلی -الزامات ورود :همانند مهارتهاي بین شغلی در جدول قبلی است

پروانه كار

گواهينامة
ضروري

حداقل يك
مدرك تحصيلي

ديپلم ،ليسانس
و ...

مصداق دارد

مصداق
ندارد

پروانة كار خاص

گواهينامة
آموزشي

دورههاي
آموزشي خاص

مصداق دارد

مصداق
ندارد

الزامات اداري و
سازماني

مقررات خاص
يك شغل

مانند قوانين
كار

مصداق دارد

مصداق
ندارد

يافتههاي جدول  4نشان ميدهد در توصيف كنندة تجارب الزم براي شاغل ،شرايط
مشابه يافتههاي جدول  9است و برنامة درسي تا حدودي با مدل  o*netتطابق دارد.
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يكي ديگر از مشاركتكنندگان در اين مورد ميگويد :برنامة درسي و افرادي كه در آن
مشغول فعاليت هستند نيازمند تشكيالت حرفهاي است .منظور مشخص من چيزي شبيه نظام
مهندسي است .اين ظرفيت در برنامة درسي وجود دارد؛ زيرا مخاطبان زيادي در جامعه دارد.
پرسش فرعي ( :) 4وضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة اطالعات خاص يك شغل
چگونه است؟
جدول  5شاخصها و زیرشاخصهاي مربوط به اطالعات خاص یك شغل
اطالعات خاص یك شغل
شاخص

زیرشاخص

وضعیت برنامه درسی
به عنوان یك

وضع

حوزة داراي

موجود در

پتانسیل

کشورمان

عنوان

عنوان دقيق و گويا

مصداق دارد

مصداق
ندارد

توصيف

شرح كاملي از آنچه در يك شغل
انجام ميشود

مصداق دارد

مصداق
ندارد

عناوين جايگزين

عناوين ديگري كه شغل ميتواند
داشته باشد.

مصداق دارد

مصداق
ندارد

وظايف

فهرست دقيق وظايف و تكاليف
شغلي

تا حدودي
مصداق دارد

كمي
مصداق دارد

ابزار و فناوري

فهرست فناوريهاي مورد استفاده در
شغل

تا حدودي
مصداق دارد

كمي
مصداق دارد

يافتهها در مورد پرسش فرعي  4نشان ميدهد در مورد توصيف كنندة اطالعات خاص
يك شغل ،برنامة در سي به دليل شكل نگرفتن مشاغل در آن خيلي با مدل شبكة اطالعات شغلي
مطابقت ندارد.
نظر يكي ديگر از مشاركت كنندگان به شرح زير است:
در حوزة برنامة درسي كشورمان عناوين شغلي مشخص وجود ندارد .به مؤلف كتاب
درسي ميگويييم برنامهريز ،اين غلط است و با آنچه اين افراد انجام ميدهند مطابقت ندارد.
پرسش فرعي ( :) 1وضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة خصوصيات نيروي كار چگونه
است؟
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جدول  6شاخصها و زیرشاخصهاي مربوط به خصوصیات نیروي کار
خصوصیات نیروي کار
شاخص

زيرشاخص

وضعيت برنامه درسي
به عنوان یك
حوزة

داراي

وضع موجود
در

پتانسیل

کشورمان

اطالعات بازار كار

آمار و اطالعات دقيق از شاغلين،
فارغالتحصيالن و افراد فعال در شغل

مصداق دارد

مصداق ندارد

دورنماي شغل

آيندة بازار كار و پيشبيني موفقيت و
رونق در آينده

مصداق دارد

مصداق ندارد

يافتهها در مورد پرسش فرعي  1مانند پرسش قبلي است و اطالعات بازار كار و دورنماي
شغلي در حوزة برنامه درسي خيلي روشن نيست.
به نظر مشاركت كنندة ديگري در پژوهش :ما نميدانيم كارشناسي ارشد برنامهريزي
درسي را براي چه هدفي تربيت ميكنيم .نميدانيم پس از فارغالتحصيلي كجا ميرود .ما تصوير
روشني از بازار كار اين رشته نداريم.
پرسش فرعي ( :)1وضعيت برنامة درسي در توصيف كنندة شرايط شغلي چگونه است؟
جدول  7شاخصها و زیرشاخصهاي مربوط به شرایط شغلی
شرایط شغلی
شاخص

زيرشاخص

زيرشاخص5

زيرشاخص3

فعاليتهاي
كلي شغل

درونداد
اطالعات

جستجو و
دريافت اطالعات
مرتبط شغلي
شناسايي
وسنجش
اطالعات مرتبط
با كار

وضعيت برنامه درسي
به عنوان یك

وضع

حوزة داراي

موجود در

پتانسیل

کشورمان

دريافت اطالعات

مصداق دارد

مصداق
ندارد

فرايندهاي
نظارتي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

شناسايي اهداف،
و
فعاليتها
رخدادها

مصداق دارد

مصداق
ندارد

بررسي تجهيزات،
ساختارها و مواد

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

برآورد

مصداق دارد

مصداق
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ويژگيهاي كمي
محصول و يا
خدمت
فرآيندهاي
ذهني

پردازش
اطالعات و
دادهها

استدالل و
تصميمگيري

614

ندارد

قضاوت در
خصوص كيفيت
خدمات ،افراد و
يا محصول

مصداق دارد

مصداق
ندارد

پردازش اطالعات

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ارزشيابي
اطالعات براي
تعيين ميزان
تطابق با
استانداردها

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تحليل اطالعات

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تصميمگيري و
حا مسأله

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

تفكر خالقانه

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

به روزرساني و
استفاده از دانش
مرتبط

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

تدوين اهداف و
راهبردها

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

برنامهريزي كارها
و اقدامات

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

سازماندهي،
برنامهريزي و
اولويتبندي كار

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد
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بازده كار

انجام
فعاليتهاي
جسماني و
دستي
انجام
فعاليتهاي
پيچيده و فني

ارتباط
با ديگران

متقابل

برقراري ارتباط

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

كار با رايانه

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

برنامهريزي و كار
با فناوريها

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

استفاده و
نگهداري از
تجهيزات و
فناوريهاي
مكانيمي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

استفاده و
نگهداري از
تجهيزات و
فناوريهاي
الكترونيكي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

مستندسازي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

تفسير معني
اطالعات براي
ديگران

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

ارتباط با افراد
باالدست و
پاييندست

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

ارتباط با
سازمانهاي
بيروني

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

ايجاد و حفظ
روابط فردي

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد
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هماهنگي،
گسترش،
مديريت و
مشاوره

اداره كردن

611

كمك و توجه به
ديگران

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

اثرگذاشتن بر
ديگران

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

مداخله و حل
مشكالت بين
افراد

مصداق دارد

تا حدودي
مصداق
دارد

ارتباط مستقيم
با مردم

مصداق ندارد

تا حدودي
مصداق
دارد

هماهنگي و كار
با ديگران

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

ساخت تيم و كار
تيمي

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

آموزش ديگران

مصداق دارد

مصداق
دارد

راهنمايي ،ايجاد
انگيزه در
زيردستان

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

آموزش و رشد
دادن ديگران

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

ارائة مشاوره به
ديگران

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

نظارت و كنترل
نيروي انساني

مصداق دارد

مصداق
ندارد

انجام فعاليتهاي
مديريتي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

توسعه نيروي
انساني

مصداق دارد

مصداق
ندارد
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فعاليتهاي
واسط شغل

شامل
فعاليتهايي
است كه در
بسياري از
مشاغل مشترك
هستند.

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

فعاليتهاي
جزئي شغل

شامل
فعاليتهايي
است كه خاص
شغل
يك
هستند.

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

بافت
سازماني

ويژگيهاي
ساختاري

ساختار سازماني

سيستمهاي
تصميمسازي

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

ويژگيهاي

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

ثبات و جابجايي
شغل

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

سيستمهاي
منابع
توسعه
انساني

مصداق دارد

كمي
مصداق
دارد

فرآيندهاي
اجتماعي

اهداف -داشتن
هدف فردي

ويژگيهاي
اهداف فردي

مصداق دارد

مصداق
دارد

واكنش
بازخورد اهداف

به

مصداق دارد

مصداق
دارد

واكنش
درخواستهاي
متعارض

به

مصداق دارد

مصداق
ندارد

كار با گروههاي
مختلف

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تعارض با افراد
و
باالدست
فرودست

مصداق دارد

مصداق
ندارد

تعارض نقش
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تغيير نقش

مصداق دارد

مصداق
ندارد

نقش
مذاكره

قابل

نقشاضافي

پذيرفت
نقشهاي ديگر

مصداق دارد

مصداق
ندارد

فرهنگ

ارزشهاي
سازماني

مصداق دارد

مصداق
ندارد

نقش سرپرستي

دوستانه

مصداق دارد

مصداق
ندارد

بر اساس وظايف

مصداق دارد

مصداق
ندارد

حل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

برقراري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ايجاد تماس با
ديگران

مصداق دارد

مصداق
ندارد

عالئق شغلي

مصداق دارد

مصداق
ندارد

در
مسئوليت
سالمت
قبال
ديگران

مصداق دارد

مصداق
ندارد

در
مسئوليت
قبال نتايج و
بروندادها

مصداق دارد

مصداق
ندارد

فراواني
موقعيتهاي
متعارض

حدودي
تا
مصداق دارد

مصداق
ندارد

مواجهه با افراد
عصباني و ناراحت

حدودي
تا
مصداق دارد

مصداق
ندارد

موجهه با افراد
خشن

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

تغييرات متناسب
با شغل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

هماهنگي با شغل

مصداق دارد

مصداق
ندارد

با هدف
مسأله

بافت كار

روابط بينفردي

روش
ارتباط

ارتباطات

روابط مربوط به
نقش

شرايط فيزيكي
كار
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ويژگيهاي
ساختاري شغل

شرايط محيطي

نور،
ساختمان،
چيدمان و ...

صدا،

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

خطرات شغل

خطرات
شغل

ذاتي

حدودي
تا
مصداق دارد

مصداق
ندارد

خطرات مرتبط

حدودي
تا
مصداق دارد

مصداق
ندارد

موقعيت بدني

استادن ،راه رفتن
و ...

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

پوشش مناسب

لباس فرم ،كفش
و ...

مصداق ندارد

مصداق
ندارد

تبعات خطا

مصداق دارد

مصداق
ندارد

اثرات تصميمها

مصداق دارد

مصداق
ندارد

اختيار
تصميمگيري

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ميزان اتوماسيون
كار

مصداق دارد

مصداق
ندارد

اهميت
بودن

دقيق

مصداق دارد

مصداق
ندارد

اهميت
روتين

كار

مصداق دارد

مصداق
ندارد

ساختارمندي در
عدم
مقابل
ساختار

مصداق دارد

مصداق
ندارد

سطح رقابت

مصداق دارد

مصداق
دارد

فشار زمان

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مصداق دارد

مصداق
ندارد

مصداق دارد

مصداق
ندارد

اهميت
شغلي

جايگاه

كار روتين در
مقابل چالشي

رقابت
سرعت
برنامهريزي

و

سرعت
متناسب
تجهيزات
برنامه كار

كار
با
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مدت زمان كار
در هفته

مصداق دارد

مصداق
ندارد

يافتههاي جدول  7حاكي از اين است كه فعاليتهاي كلي ،مياني و جزئي ،بافت سازماني
و كار در حوزة برنامه درسي به صورت كلي تا حدودي با مدل شبكة اطالعات مشاغل مطابقت
دارد و ظرفيت الزم فراهم است .همانطور كه مشاهده ميشود در مورد اين توصيف كننده
وضعيت حاكم بر برنامه درسي در كشور با شاخصها و زير شاخصها در اكثر موارد مطابق نيست.
در اين مورد يكي از مشاركتكنندگان در پژوهش معتقد است :ما معلوم نيست
چهكاره ايم؟ فقط تكليف يك گروه روشن است و آن هم استادان دانشگاه است كه فارغالتحصيل
برنامة درسي هستند .بقيه معلوم نيست در نظام آموزشي قرار است چه كاري انجام دهند .نه
ساختار سازماني داريم نه زمينههاي كار مشخص است.
بحث و نتیجهگیري
سوالي كه در طرح مسأله مطرح شد اين بود كه آيا در حوزة برنامة درسي ظرفيت
شكلگيري مشاغل و حرفه هاي متنوع و با شرايط احراز مشخص را دارد يا خير؟ با توجه به
نظرات خبرگان و مدل مفهومي شبكة اطالعات مشاغل ( )3057هم در بعد مبتنی بر شاغل و
هم در بعد مبتنی بر شغل شرايط حرفهگرايي براي حوزة برنامة درسي مهيا است .بررسيها
نشان مي دهد با عنوان برنامة درسي در كشورمان دو شغل بيشتر وجود ندارد :استاد برنامة درسي
(موافق با نظر جكسون )5333 ،و برنامهريز درسي( 5موافق با نظر اوليوا3008 ،؛ گاپيناتان و دنگ،
3001؛ واكر ) 3009 ،و ساير عناوين شغلي كه در بيان مسأله ذكر شد در ساختار مشاغل
كشورمان وجود ندارد .هرچند سطح انتظار از برنامهريز درسي نيز تا حد مؤلف كتاب درسي و
متناسبسازي دروس كاهش يافته است .مرور كلي يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد
ظرفيتهاي الزم براي شكلگيري شغل و مشاغل متعدد با شرايط مبتني بر شغل و شاغل در
برنامة درسي به صورت كلي فراهم است اما در كشورمان نه در بخش مبتني بر شاغل و نه در
بخش مبتني بر شغل وضع موجود با توصيف كنندههاي  o*netشاخص و زير شاخصهاي آن
تطابق ندارد.
در بخش ویژگیهاي شاغل كه شامل "تواناييها ،عالئق شغلي ،ارزشهاي كاري و
شيوههاي كاري" است حوزة برنامه درسي و افراد شاغل در آن با چالشهايي مانند روشن نبودن
حيطة عمكلرد شغلي ،غير تخصصي بودن آموزشها و تبع آن توانايي و مهارتهاي كلي
 . 3در خصوص برنامهريز درسي نيز برداشت ها خيلي متنوع است و وظايفي از متناسبسازي دروس تا مشاوره كنكور را در بر
ميگيرد و بهندرت با وظايف تخصصي برنامة درسي شناخته ميشوند.
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فارغالتحصيالن اين حوزه ،قديمي بودن سرفصل دروس ،مشخص نبودن انتظارات از فارغالتحصيل
برنامة درسي ،قرار گرفتن دانشآموختگان در مشاغل غير مرتبط و يا تا حدودي مرتبط (در
بهترين حالت به عنوان كارشناس آموزش) ،شكل نگرفتن عالئق شغلي خاص اين حوزه (به دليل
مشخص نبودن حيطة عمل و وظايف) ،سرگرداني هويتي دانشآموختگان و مشخص نبودن
انتظارات مواجه است .در خصوص ارزشها و روشها نيز عليرغم مصداق داشتن تمامي توصيف
كنندهها ،شاخصها و زير شاخص ها در تطابق با برنامة درسي ،تطابق وضع موجود برنامة درسي
در كشور حاكي از شكل نگرفتن ارزشها و روشهاي كاري به صورت دقيق است .نتايج پژوهش
يادگارزاده (بدون تاريخ) در خصوص فرهنگ كار در حوزة برنامة درسي نشان ميدهد جايگاه
شغلي در اين حوزه تا حد زيادي به ماهيت برنامة درسي به عنوان علم گره خورده و نتايج مطالعة
حاضر نيز اين موضوع را مورد تأييد قرار ميدهد.
در بخش شرایط الزم براي شاغل با زيرشاخصهاي مهارتهاي اصلي يا پايه ،مهارتهاي
بين شغلي ،دانش و تحصيالت نيز وضعيتي مشابه ويژگيهاي شاغل برقرار است .يافتهها حاكي از
مصداق داشتن توصيفكنندهها ،شاخصها و زير شاخصها در مورد برنامة درسي در حالت كلي
است هرچند در اينجا نيز مانند بخش قبل محدوديتهاي قابل توجهي وجود دارد.
دانشآموختگان برنامة درسي در دورههاي تحصيالت تكميلي عمدتاً فاقد مهارتهاي پايه و
بين شغلي خاص برنامة درسي هستند و آنچه در دانشگاه ميآموزند بحثهاي نظري و بدون
كاربرد است .بررسي يادگارزاده و همكاران ( )5931نشان ميدهد سرفصلهاي دروس در
دورههاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري از نظر دانشآموختگان فاقد ويژگيهاي الزم
جهت تربيت افراد ماهر و مسلط به مباحث برنامة درسي است .اين امر حاكي از كلي بودن
آموزشها ،مبتني بر نياز نبودن و تمركز بر موضوعات نظري است.
در بخش تجارب الزم براي شاغل شامل "تجربه و آموزش ،مهارتهاي پايه -الزامات
ورود ،مهارتهاي بينشغلي -الزامات ورود و پروانه كار" نيز عليرغم مصداق داشتن حوزة برنامة
درسي با توصيفكنندهها ،شاخصها و زيرشاخصهاي مدل  o*netدر حالت كلي ،وضعيت
موجود تط ابق زيادي با مدل مفهومي ندارند .در نظام آموزشي تلقي رايج از برنامة درسي بيشتر
تأكيد بر محتوا دارد و بنابراين وجود فردي كه كارش متمركز بر برنامة درسي باشد هم فاقد
جايگاه تثبيت شدهاي است و به تبع آن الزامهاي ورود نيز با ابهام مواجه است و براي كسي كه
ميخواهد در حوزة برنامة درسي كار كند مهارتهاي پايه ،تجارب شغلي و پروانة كار مشخص
نيست .هرچند بررسي مستندات نشان ميدهد كساني كه در حوزة برنامة درسي (چه به صورت
عام و چه به صورت خاص و موضوعي) كار ميكنند بايد بر دانش نظري و رايج در اين حوزه
تسلط داشته باشند (اورنشتاين و هانكينز3054 ،؛ اوليوا3008 ،؛ واكر3009 ،؛ كيليون و هريسون،
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 ) 3008اما به دليل قرار گرفتن برنامة درسي در حاشيه توانمندترين افراد اين حوزه در بهترين
حالت در نقش شغلي معلم و پژوهشگر دانشگاهي قرار ميگيرند.
در بخش اطالعات خاص یك شغل شامل "عنوان ،توصيف ،عناوين جايگزين ،وظايف،
ابزار و فناوري" نيز عليرغم تطابق كلي حوزة برنامة درسي با شاخصها و زير شاخصها ،وضعيت
خيلي روشني وجود ندارد .عناوين شغلي در اين حوزه محدود ،توصيفها كلي ،فاقد عناوين
جايگزين و وظايف و تكاليف روشن و مشخص است .كساني مانند گودلد ( ،)5335واكر (،)3009
مكنيل ( ،)3008كانلي و كانلي ( ،)3059موريس ( )3000و نال ( )3055كار در حوزه برنامة
درسي را عمدتاً آكادميك و دانشگاهي ميدانند و فعاليت در سطوح عملياتي نظام آموزشي را
خاص فارغالتحصيالن برنامة درسي نميدانند .بر اين اساس ميتواند نتيجه گرفت شرايط براي
رشد شغلي در اين حوزه همچنان فراهم نيست.
در بخش خصوصیات نیروي کار شامل اطالعات بازار كار و دورنماي شغل نيز شرايط
مانند بخش قبلي است .در مورد شرایط شغلی با شاخصهاي فعاليتهاي كلي شغل،
فعاليتهاي مياني شغل ،فعاليتهاي جزئي شغل ،بافت سازماني و بافت كار نيز يافتهها حاكي از
مصداق داشتن حوزة برنامة درسي در حالت كلي است اما شرايط موجود با مدل تطابق زيادي
ندارد .براساس پژوهش يادگارزاده ( )5933دورنماي كار در حوزة برنامة درسي روشن نيست و به
همين دليل دانشآموختگان اين رشته تمايل كمي به فعاليت حرفهاي مرتبط دارند .هرچند در
مورد برخي از مشاغل اين حوزه مانند استاد و برنامهريز درسي وضعيت تا حدودي روشن است اما
در مورد ساير مشاغل بالقوه دورنماي روشني وجود ندارد.
هر چند يافته هاي پژوهشي حاكي از رشد حوزة برنامة درسي در دو بعد نظري و عملي
است (يادگارزاده و همكاران )5939 ،و زمينهها براي شكل گرفتن مشاغل اصلي و فرعي در اين
حوزه در حال شكلگيري است اما اين مسير خيلي روشن نيست و گرفتاريهاي نظري و
مفهومي ،گريبانگير برنامة درسي به عنوان حرفه است .بخش زيادي از مشكالت در مفهوم برنامة
درسي و تنوع تعابير و برداشتها از آن نهفته است به گونهاي كه جكسون ( )5333معتقد است
تمركز بر تعريف و رسيدن به تعريف جامع و مانع رشد برنامة درسي كند كرده و حتي در مواقعي
منجر به بنبست نظري شده است .همانطور كه مهرمحمدي ( )5987تآكيد ميكند "بايد از
تالش براي دستيابي به يك تعريف جامع و مانع از برنامة درسي دست برداشت" (ص  )7و اين
موضوع زماني برجستهتر ميشود كه موضوع كار و فعاليت شغلي و حرفهاي مطرح ميشود .با
توجه به يافتههاي اين پژوهش ميتوان ارتباط مفهومشناسي ،برداشتها و تعابير برنامة درسي را
با شكلگيري شغل و حرفه در اين حوزه در شكل زير خالصه كرد.
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شکل  2چارچوب توسعة شغل و شاغل در برنامة درسی

در عناوين شغلي مانند استاد برنامة درسي ،متخصص برنامة درسي ،كارشناس برنامة
درسي ،تكنيسين برنامة درسي و برنامهريز درسي شرايط تبديل شدن به عنوان شغل مستقل
بيشتر فراهم است تا مواردي مانند طراح برنامة درسي ،ارزشياب برنامة درسي ،ناظر برنامة درسي،
مشاور برنامة درسي و مدير برنامة درسي .از داليل اين امر همانطور كه در اين پژوهش نيز مورد
تأكيد قرار گرفت مي توان به :مشخص نبودن حيطة فعاليت ،وظايف و تكاليف ،فراهم نشدن زمينة
كار تخصصي در نظام آموزشي و ساير زيرنظامها ،تنش نظري و مفهومي ،شكل نگرفتن نظام
شغلي ،مشخص نبودن زمينههاي ورود به ساير حوزهها (مانند صنعت) ،برنامة درسي و سرفصل
نامناسب ،فارغ التحصيالن فاقد مهارت و كيفيت الزم و باور نداشتن نظام آموزشي (عمومي و
عالي) به برنامههاي درسي اشاره كرد.
نويسنده اعتقاد دارد هرچند هيچ شغلي تطابق كامل با مدلهاي مفهومي ندارد اما در
حوزة برنامة درسي ،كشورمان در حال طي روند توسعهاي سريعي است و با اقبال مثبت داوطلبان
ادامه تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي مواجه شده است (اين امر با بررسي آمار دانشجويان
تحصيالت تكميلي حدود  4000نفر مشخص ميشود) .با توجه به نتايج اين بررسي ميتواند
موضوع حرفهگرايي در برنامة درسي را در قالب پژوهشهاي تكميلي و دقيقتر نيز مورد مطالعه
قرار داد .اگر حوزة برنامة درسي را در چهار بعد كالن به عنوان يك رشتة تحصيلي ،به عنوان
حوزة مطالعاتي ،به عنوان فرايندي تربيتي و به عنوان پديدهاي قابل مطالعه و تفكر (جكسون،
5333؛ اوليوا3008 ،؛ اورنشتاين و هانكينز 3054 ،و واكر )3009 ،طبقهبندي كنيم ميتوان
انتظار داشت مشاغل تخصصي متعددي از آن منشعب شود .نظر به يافتههاي مقالة حاضر ما در
مرحلة رشد كمي و كيفي دانش و دانشآموختگان برنامة درسي هستيم و علي رغم توسعة مقاطع
تحصيلي متعدد زمينههاي حرفهاي شكل نگرفته و نويسنده اعتقاد دارد با فراهم بودن ساير
پيشفرض ها (بازار كار و سرمايه ،قوانين و مقررات و  )...سه مسير براي حرفهاي شدن برنامة
درسي فراهم است :اولي تخصصي شدن زير حوزههاي برنامة درسي (عمومي ،عالي ،علوم ،شيمي،
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فيزيك ،رياضي و  ،)...دومي شكل گرفتن مشاغل تخصصي (مانند تكنيسين برنامة درسي،
كارشناس برنامة درسي ،متخصص برنامة درسي و  )...و شكلگيري تشكلهاي حرفهاي در اين
حوزه (مانند انجمنهاي تخصصي) .اين سه مسير در كنار هم ميتوانند حوزة برنامة درسي را به
سمت حرفهاي شدن سوق دهند .تا زماني كه دانشآموختگان اين حوزه به بافتي كه در آن
يادگيري رخ ميدهد متصل نشوند حرفهاي نخواهند شد.
منابع
پورتلي ،جان ( .)5387تعريف برنامة درسي .ترجمه خويينژاد ،غالمرضا ( ،)5989در برنامة
درسي :نظرگاهها ،رويكردها و چشم اندازها ،به كوشش و ويراستاري محمود مهر محمدي ،مشهد :انتشارات
آستان قدس رضوي.
فتحيواجارگاه ،كورش ( .)5988اصول و مباني برنامهريزي درسي .تهران :انتشارات مهربان نشر.
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سمت.
يادگارزاده ،غالمرضا و همكاران ( .)5931تحليلي بر ضرورتها و الزامات بازانديشي در اهداف،
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