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جوااع تغییر و تحول ایخربند .یشتۀ اطر:عار بر رااۀ
ریسی یز از اخن اصل استثنی یسم .خکی از افارهیم
وخنی ک ری حوزۀ اطر:عر بر راۀ ریسی اطرح شده
اسام اااارویۀ بر رااۀ ریسای اای¬برشااد .تبیااین و
برز مرخی اخن افهوم ایتوا د ری بهبور سطح خاررگیری
و تحلق اهداف بر راۀ ریسی اؤثر برشد .ری پاووه
حرضر اارویۀ بر راۀ ریسی ب عنوان افهوای تارزه ری
حوزۀ اطر:عر بر راۀ ریسی اویربحث قرای ایگیرر.
یوخکرر اخن پووه کیفی و از وع اروی ظرماند ای
برشااد .باارای جمااعآویی اطالعاار از اطر:عاار
کتربخر ای بریسی اسنرر و جستجوهر ری انربع راره و
اطالعر اخنتر تی استفرره شده اسم .خرتتا هاری اخان
پووه ارن ایرهد ک افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی
جرخگره و ابنری ظری خور یا ری ظرخ هری وِ افهوم
پررازان ازجمل ظرخاۀ پدخدایشنرسای و اتوبیاوگراتی
بر راۀ ریسی رایر .همچنین اارویۀ بر راۀ ریسی اای
توا د ری ایتلرء سطح خررگیری و یوشهری خارررهی-
خررگیری و ب وخوه توسع و اعتالی شخصی تراگیاران
ری چریچوب بر را هری ریسی ل اهمی اخفر مرخد.
یشت هری اارویه و یوا انرسای اایتوا ناد ری کناری
حوزۀ اطر:عر بر راۀ ریسی ری تحلق اهداف اارویۀ
بر راۀ ریسی اؤثر برشند.

Abstract Scientific disciplines evolve based
on the modern needs of societies and
curriculum is no exception. One of the recent
concepts introduced in the curriculum area is
curriculum counseling. Explaining and
conceptualizing this concept could facilitate
the improvement of the learning level and
realizing the objectives of the curriculum. In
this study, curriculum counseling was
discussed as a new concept in curriculum
studies. The approach employed in this
research was qualitative with systematic
review. The research data was collected
through library studies and documentation. The
findings of this study indicated that the concept
of counseling curriculum has its theoretical
’basis and ground in new conceptualists
theories, including phenomenology theory and
autobiography of the curriculum. In addition,
curriculum counseling could play an important
role in improving the level of learning and the
teaching-learning methods, and particularly the
development and enhancement of learner
personality within the framework of
curriculum. Counseling and psychology could
cooperate effectively in curriculum studies in
order to achieve curriculum counseling goals.
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مقدمه
تعلیم و تربیم بر شنرخم و کاف استعدارهر عالخق و یرزهری ترر و پارویش آنهار و
حرکام ری یاساتری یشاد هما جر با زایناۀ زخسام اوتاق و کریآااد تارر یا تاراهم
ایآویر(کمپل .)2006 1بر راۀ ریسی ری اعنری گستررۀ خور ب همۀ تجریب خاررگیری
تراگیران چ ری راخال و چا ری خاریز از ادیسا اشاریه رایر (بیلبار و 2و همکاریان
 .)2008بر را هری ریسی یا ایتوان ب عنوان اسرس و خمیرارخۀ آاوزشوپرویش تصوی
مور .اگر اخن الو :سرز وکری ریستی داشت برشد و بر راا یخازی و هاداختی اعلوه ا
اور پیکرۀ آاوزشوپرویش اثر بخای خور یا از رسم خواهد رار .توج بدخن کتا
ضرویی اسم ک بار گساترش علام و تنّارویی و پیاارتم جواااع ا سار ی و تغییار و
تحوه
پووه

انتج از آن اسر ل و یرزهری ترزهای ب وجور اایآخاد کا یارز با بریسای و
یا ضرویی ای سارزر .شارخد بتاوان گفام هماین ااار یاز پوخارخی خا

حاوزۀ

اطر:عرتی و اعرتتی اسم .یشد و توسع شتربرن حوزۀ بر رااۀ ریسای خصوصارج وجاور
رخدگرههر لطا ظارا

و برراشامهاری گو ارگون از آن زاینا سارز ههاوی افارهیم و

قلمروهری جدخد ری اخن یشت وبنیارر باوره اسام (تتحای  .)1388ری تعرخاف بر رااۀ
ریسی ب عنوان خ

قلمرو اطر:عرتی؛ ظرخ پررازان اخن حوزه یا قلماروی اایرا ناد کا

ار ند هر قلمرو علمی رخگر ابعرر اوضاوعر

وساعم افهاوای خار سارختری احتاواخی

خرصی رایر .ظرخ پررازان اختلف ب ر برل تعیین حادور وثغاوی اوضاوعی و افهاوای
وجور دایر تر جرخی ک گور:د (ب لل از اهراحمدی  )1388اعتلد اسم ک ری اعنری
قلمرو اعرتتی از بر راۀ ریسای ریباریۀ چیساتی اخان قلمارو خعنای اوضاوع آن راانا
اوضوعی و افهوای خر سرختری احتواخی آن بار اااکل اواجا هساتیم .صارح

ظاران

اختلف حوزه هرخی چون ابر ی بر رااۀ ریسای طراحای بر رااۀ ریسای سارخم بر رااۀ
ریسی تدوخن بر راۀ ریسی اجرای بر راۀ ریسی اهندسی بر راۀ ریسی اصالح بر رااۀ
ریسی تغییر بر راۀ ریسی پووه

ری بر راۀ ریسی (شرال پووه هری سیرسای چناد

. Campbell
. Bilbao
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یشتۀ اطر:عر

بر راۀ ریسی هستند .ری اخن یابط بین ظرخ پررازان اختلاف اتفار ظار
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ترهنگی تمینیستی پدخدایشنرسی اتوبیوگراتی و  )...یا با عناوان قلمروهاری اعرتتای
حوزۀ بر راۀ ریسی برشمررها د (تتحی  .)1386قلمروهاری بر رااۀ ریسای ارباو با
اسر ل و سواهتی هستند ک ری حوزۀ اطر:عرتی یشتۀ بر راۀ ریسی اویر بحث و تبیین
ریصادر

قرای ایگیر د .اوضوع و سؤال ترزهای ک هماکنون اطرح اسم و اخن پووه

پرس گوخی و تبیین آن اسم الو« :اارویۀ بر راۀ ریسی» 1ایبرشد .ری سرلهاری اخیار
تعدار تراگیرا ی ک ب انظوی اتزاخ

و بهبور سطح خررگیری خور ب اؤسسار

آاوزشی اختلف یجوع ایکنند ب صوی

چاامگیری ری حارل اتازاخ

و اراکاز

اسام .تاالش

برای بهتر و بیاتر شدن سطح خررگیری ب انظوی پام سر گذاشتن آزااونهار و اراحال
اختلف تحصیلی اهمترخن هدف اخن اترار ایبرشد .بر اسرس آاری سرخم وزای
تحلیلر

و تنارویی 2بای

علاوم

از  340ارکاز آااوزش عار:ی آزار و غیرا تفارعی ری کااوی

تعر:یم ایکنند .همچنین بنر بر اههری

ادخرکل آاوزشوپرویش شهر تهران (ب لال از

خبرگزایی تربنرک  845 )93آاوزشگره ری تهاران ری حارل تعر:یام هساتند و همچناین
تعدار  950اوسسۀ آاوزشی غیراجرز ری سطح تهران تعر:یم ایکنند .بناربراخن گازایش
ری تهران  602آاوزشگره آزار زبرن ا گلیسی و  243آاوزشگره علمی آزار تعر:یم ایکنند
ک آاوزشگرههری زبرن ا گلیسای ری قر:ا
آاوزشگرههری علمی آزار ری قر:

رویههاری تراای از الادارتی تار پیاارتت و

آاوزش ریوس جبرا ی و تکمیلی و آااررگی کنکاوی

 35ریصد یز ب ا:مپیررهر و کالسهری جبرا ی اختصرص رار.3
ادخران آاوزش و اربیرن ری اراکز آاوزشی ری بسیریی از اواقع یرز ب ریخرتام
اارویۀ تخصصی ری زاین بر راۀ ریسی رای د ریصاویتیکا ارجعای یسام کا اخان
ااوی

و یاهنمرخی یا ب آ رن ایا رهد و اخن کمبور بعضرج اوجا

آسای

و زخارن با

جرخرن تعلیم و تربیم ایگررر .هچ )2008( 4کمبور کما هاری تخصصای و حرتا ای
برای اعلمرن ری جهام همرهنان ماورن یوشهاری تادیخو و ایزشایربی و همچناین
1

. Curriculum Counseling
. http://msrt.ir/fa/grid/46
3
. http://www.tabnak.ir/fa/news//461614
4
. Hatch
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تعرل هستند .ری یابط بر تعر:یم آاوزشگره آزار؛  65ریصد از تعر:یمهر ری بریۀ کنکوی و
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ا تخرب یوش انرس

تدیخو بر توج ب احتوا یا از جمل چر :هری اوجور ری تراخند

خرررهی -خررگیری ادایس ایرا د .ه دگرخن )1972( 1بر :زوم همرهنگی باین احتاوا و
یوشهری تدیخو اشریه ایکند و عنوان ایرایر ک ب انظاوی بهباور ساطح خاررگیری و
اثربخای آاوزش بر راۀ ریسی برخستی بین اخن رو عنصار همارهنگی و تنرسا

برقارای

مرخد .همچنین یمی 2و سیهوون )2011( 3بر اهمیم ایا ۀ اارویه ب اعلمرن ری یابط بر
یوش هری آاوزش تدیخو و احتوا اشریه ایکنند و تصرخح ای مرخند کا اخان ااار ری
تحلق اهداف بر را هری ریسی اهمیام بسایریی رایر .بسایریی از تراگیاران با انظاوی
ریخرتم اارویههری تخصصی ری زاینۀ بر رااۀ ریسای با اراکاز و اؤسسارتی یجاوع
ایکنند ک اغل

ری اخن اویر تخصص و صالحیم کرتی یا دای د.

برای حل اسر ل اذکوی و پرس رارن ب تلرضرخی ک ری جراعۀ آاوزشی کااوی
وجور رایر برخستی خ

پل ایتبرطی بین بر راۀ ریسی و اارویۀ تحصیلی اخجرر شور .با

ظر اییسد اخن وهیف خکی از وهرخف و اسئو:یمهری حوزۀ بر راۀ ریسای اسام کا
اویر غفلم واقعشده اسم و برخستی بر عنوان «اارویه بر راۀ ریسی» تبیاین و برز مارخی
گررر .واژۀ اارویۀ بر راۀ ریسای ایتبار

زرخکای بار واژههاری همرهنانکنناده بر رااۀ

ریسی 4اارویۀ آکررای  5و یهبری بر راۀ ریسی 6رایر و:ی ری اخن پووه

انظاوی اار

از واژه اارویۀ بر راۀ ریسی ذخل تعرخف هیچکدام از اخن واژههر قرای میگیرر و حاوزه
و تعرخف وخوۀ خور یا رایر .انظوی از اارویۀ بر راۀ ریسای قلماروی از یشاتۀ بر رااۀ
زاین هری ارتبط بر راۀ ریسی اارویۀ تخصصی ری زاینۀ بر راۀ ریسی و آاوزش ایا ا
مرخد .ری اخن پووه
ریسی ری حوزۀ اطر:عر

بر آن هستیم تر ب تبیین و برز مرخی جرخگره افهوم اارویۀ بر رااۀ
بر راۀ ریسی بپررازخم.

1

. Lundgren
. Niemi
3
. Sihvonen
4
. Curriculum Coordinator
5
. Academic Consulting
6
. Curriculum Leadership
2
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ریسی اسم ک ریصدر اسم تار با اادخران آااوزش اربیارن اعلمارن و تراگیاران ری
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سؤاالت پژوهش
سؤاهتی ک ری پی ایآخند برای توضیح و تبیین ابعرر و حد و ارز افهوم اارویۀ بر رااۀ
ریسی طرح شدها د .ازآ جرک اخن افهوم ری حرل شکلگیری اسم و هنوز تعرخف رقیق
و ااخصی از آن وجور دایر سواه
واشکرتی و تبیین قرای گیرر .سواه

ب گو ای طرح شدها د کا اخان افهاوم ااویر
پووه

ب قرای ذخال اایبرشاند خرساتگره ظاری

افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی ری کدام حوزههر و ابرحث آاوزشای و بر رااۀ ریسای قارای
رایر؟ اارغل و افرهیم اارب اارویۀ بر راۀ ریسی ری حرل حرضار کاداما اد؟ ااارویۀ
بر راۀ ریسی ری حرل حرضر ری حاوزۀ اطر:عار

بر رااۀ ریسای چا جرخگارهی رایر؟

یشت هر و حوزه هری اطر:عرتی اثرگذای و رخیل ری شاکلگیاری افهاوم ااارویۀ بر رااۀ
ریسی کدما د؟
روش پژوهش
یوخکرر اخن پووه

کیفی و از وع اروی ظرم اند اایبرشاد .ری اخان یاساتر الاره

و

کترب هر و اسنرر انتار شده راخلی و بین ا:مللی ری یابط بر «ااارویۀ بر رااۀ ریسای»
«قلمرو اطر:عر
اطر:عر

بر راۀ ریسی» اارویۀ تحصیلی و آاوزشی» «اطر:عر

تریخخی حاوزۀ

بر راۀ ریسی» اویر اطر:ع و بریسی قرای گرتت اسام .اخان پاو.ه

ری سارل

 1396ا جرم شده اسم .ری اخن وشتری پووهاگر ری پی آن اسام تار از طرخاق بریسای
بر راۀ ریسی ب عنوان افهوای وخن ری حوزۀ اطر:عر
راره هری پووهای خور ریبریۀ اوضوع پووه

بر راۀ ریسی بپررازر .پووهااگر

ک اارویۀ بر راۀ ریسی اسم و افارهیم

ارتبط بر اخن اوضوع یا از بین انربع و پووه هری ا جرمشده جمعآویی موره اسم.
خاستگا نظری مفهوم مشاورۀ برنامۀ درسی در کدام حوز ها و مباحث آموزشای و
برنامۀ درسی قرار دارد؟
برای پرس رهی ب اخن سوال ابتدا گرهی ب افهوم بر راۀ ریسی و تعریخف اختلاف آن
خواهیم راشم و جرخگره افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی ری قر:

تعریخف اختلف از بر راۀ

ریسی اویربحث قرای خواهیم رار .سپو ب بحث اختصاری ری یابطا بار ظرخا هاری
بر راۀ ریسای خاواهیم پرراخام و بساترهری تهام افهاوم ااارویۀ بر رااۀ ریسای ری
109
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ابنری ظری و اربیر

اوجور ب افهوم پررازی تبیین و برز مرخی ابعرر اختلف ااارویۀ
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ظرخ هری ارتبط تارخح خواهد شد؛ سپو آن رسات از ظرخا هار و رخادگره هارخی کا
ایتبر

زرخ

و اسرسی بر بحث اارویۀ بر راۀ ریسی رای د یا ب تسیر اویر بحث قارای

خواهیم رار.


تعریف برنامۀ درسی :تعریخف اختلفای از واژه بر رااۀ ریسای وجاور رایر .تعادار
زخاارری از پووهاااگران و اربیاارن (بااریو 1و ایلبااوین1990 2؛ بیوشاارا

3

گورسون1994 4؛ ه گسترخم 5و شرخن1993 6؛ ااریش1997 7؛ وور 8و

راوخاو9

1977؛

 )1978توضیح رارها د ک بر راۀ ریسی ری بریسی هری آ رن ب چ اعنر باوره اسام.
برای اثرل گورسون ( )1994بر راۀ ریسی یا ب عنوان خ

افهوم چنادوجهی کا ری

سطوح و عرص هری اختلف سرخت شده و اویر اذاکره و بحاث و بریسای اجادر
قرایگرتت اسم توصیف ایکند .ه گسترخم و شین ( )1993بعد رخگاری از بر رااۀ
ریسی یا ارن ایرهند ک یرز ب تصمیمگیری رایر .آ رن اعتلد د ک بر رااۀ ریسای
خ

حررث تریخخی اسم ک ب عنوان خ

پرس ب پیچیادگی تزاخنادۀ تصامیمگیاری

آاوزشی ههوی پیداکرره اسم .بریو و ایلباوین ( )1990و بیوشارا
ایکنند ک واژه بر راۀ ریسی ری برخی اوایر ری خ

زایناۀ بسایری احادور اساتفرره

ایشور اار ری اوایر رخگر بسیری وسیع اسم .ب هرحرل صارح

ظاران ری تعرخاف

خالصا ری ذخال طبلا بنادی

ایشو د

1

. Barrow
. Milburn
3
. Beauchamp
4
. Goodson
5
. Longstreet
6
. Shane
7
. Marsh
8
. Wood
9
. Davis
2
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بر راۀ ریسی ظرا

اتفاروتی رای اد کا با صاوی

( )1977بحاث

مفهومسازی مشاورۀ برنامۀ درسی بهعنوان یکی از قلمروهای نوینِ...

ری تعرخف اول بر راۀ ریسی ایتوا اد با عناوان ابازایی بارای یسایدن با اهاداف
آاوزشی ترض شور .ری اخن حر:م بر راۀ ریسی ب عناوان چا :یساتی خار سایره ای از
پیرادهری اطلوب و اویر ظر احسوب ایشور .تعرخف روم از بر راۀ ریسای با عناوان
ترآخندی بارای گازخن

ریوس و احتاوا اایبرشاد (وور و راوخاو 1978؛ بیوشارا

 .)1977ب ظر ای یسد اخن تعرخف سبم ب تعرخف اول بیاتر گاره یو ادی و تراخناد
«بر را یخزی ریسی» یا اد ظر قرای ایرهد .ری سواین تعرخف بر راۀ ریسی ب عنوان خ
طرح خر بر راۀ زارنبندی ب انظوی اجرای انظم تعر:یمهر تللی ایگررر .اخان تعرخاف از
بر راۀ ریسی اهداف یا بر یوشهاری آاوزشای ترکیا

اایکناد و:ای راانا اش از رو

پریاراخم قبلی گستررهتر اسم زخرا شرال یوشهر هام اایشاور .ری هماین یاساتر

تارم1

( )1984بر راۀ ریسی یا ب عنوان «بر را ای برای آاوزش و تدیخو» تعرخف ایکناد .ری
تعرخف چهریم؛ برخی از ظرخ پاررازان بارای اثارل باراری )1995( 2بر رااۀ ریسای یا
ب عنوان خ

سند ایرا ند -خعنی طرح کلی از رویۀ آاوزشی ک بر یوی خ

تک کرغاذ

وشت شده اسم؛ بنربراخن بر راۀ ریسی بر بر را هری اکتاوب یسامی آااوزش اارتبط
ایشور ک توسط وزایتخر هر و خر ارایا

آاوزشوپارویش انتاار اایشاور (باریو و

ایلبوین  1990ص  .)84اخن سند شرال خا

بیر یا اهاداف احتاوا یوش و ایزخاربی

ایبرشد .ری اخن تعرخف واژه بر راۀ ریسی اترارف بر سرتصل ریوس 3ایبرشد .تعرخاف
«اجموعۀ خکپریچ از بر را هر و تجربیر  4ک تراگیران تحم هداخم ادیس پام سر
ایگذیا ند» (ص  )5ترض ای مرخد .اخن بادان اعنرسام کا ایتبار باین بر راا هار و
تجربیر

ریهمتنیده اسم .هرچند بر را یخزی خ

اار اهم اسم ک بدا یم اتفرقر

غیرانتظره اغل

وعی پی

وخو برای عمال اسام

ری اجموعۀ کالس ریس اتفر ایاتتد.

ب همین ر:یل اریش ( )1977بیرن ایکند «بر را هری ریسی واقعی ک ری کاالس ریس
اجرا ایشو د شرال ترکیبی از طرحهر و تجاریب اایبرشاند» (ص  .)5ری اخان حر:ام
1

. Tom
. Brad
3
.syllabus
4
. Experiences
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پنجم بر راۀ ریسی ب عناوان تجربا اسام ااریش ( )1977بر رااۀ ریسای یا با عناوان
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تجریب ب اعنری خررگیری تجربی و آزارخای ری احیط و ری ایتبر بر احیط اسام کا
ری آن تراگیران بر کالس ریس خررگیری و احیط بیرون از کالس ریس ریگیر ایشاو د.
همۀ کن

و واکن هرخی ک تراگیاران ری احایط آاوزشای بار آن یوبارو اایشاو د

ایتوا د ب عنوان بخای از بر راۀ ریسی آ رن ری ظار گرتتا اایشاور .ری اخان یاساتر
تجربیر

تدیخو و خررگیری ایتوا د ب عنوان تعر:یمهری بعد از بر را هری ریسای 1ری

ظر گرتت شور.
تجربیات

اسناد

طرحها

محتوا،

مقاصد

موضوع
درسی

شکل شمار  :1مفهومسازی خطی برنامۀ درسی از معنی محدود به معنی گسترد (شاو،2
)2012

بر راۀ ریسی ری تعرخف خستین ب اهداف و الرصد و ری تعرخف روم ب احتوا و
اهداف اشریه ایکند .ری تعرخف سوم عالوه بر اهداف و احتاوا یوشهاری تادیخو یا
یز ری بر ایگیرر و ری تعرخف چهریم عالوه بر اخنهار ایزخاربی یاز ااویر توجا قارای
ایگیرر و ب عنرصر قبلی اضرت ای گررر .تعریخف آخار سابم با تعرخاف اول حاوزۀ
وسیعتری یا ری بر ایگیر د .ری تعرخف پنجم ک وسیعتارخن تعرخاف ری حاوزۀ بر رااۀ
ریسی اسم

تنهر چهری عنصر تعریخف قبلی اد ظر قرای ایگیارر بلکا تعر:یامهاری

بر راۀ ریسی پنهرن و همچنین ترهنن ک تجربیر

خررگیری یا تحم تأثیر قرای ایرهاد

ری بر ایگیرر( .شکل شمریه  1و  .)2بر وجور تصویا

اختلف از واۀ بر راۀ ریسی بار

توج ب آ چ براری ( )1995و و رن ( 1988ص  )4ترآخند بر راۀ ریسای با صاوی
کلی شرال چهری عنصر ایبرشد اهداف احتوا یوش و ایزشیربی .یخنو:ادز 3و

هار:پین4

( 1982ص  )23اخن چهریچوب یا بر اضرت کررن «پیراد» ب عنوان عنصر پنجم ری بر راۀ
ریسی گسترش رارها د.
1

. post-curricular activities
. Shao
3
. Reynolds
4
. Halpin
2
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تو بر را احیط خررگیری یوشهری تدیخو و خررگیری یوشهاری ایزخاربی و حتای

مفهومسازی مشاورۀ برنامۀ درسی بهعنوان یکی از قلمروهای نوینِ...

ری اویر قلمروهری بر راۀ ریسی اتفر ظری بین اتخصصرن وجور ادایر .برخای
از صرح

ظران بر راۀ ریسی آشفتگی حارکم بار حادور و ثغاوی بر رااۀ ریسای یا ری

تعر:یمهرخی ک اترار ریگیر ری اخن حوزه برخد ا جرم رهند کراالج اثرگذای ایزخربی کارره و
اعتلد د اخن اار برعث شده تالش بسیری وسیع و عمیق را امندان اخان حاوزه ری علاوم
تربیتاای ب ا حساارب یرخااد (جکسااون1992 1؛ اوی اااترخن 2و هاار کینز2004 3؛ وور و
همکریان .)2011
اهداف یا مقاصد
محتوا  +اهداف
محتوا  +اهداف  +روشهای
تدریس
محتوا  +اهداف  +روش  +ارزیابی
محتوا  +اهداف +روش هی
تدریس  +ارزیابی +فعالبت های
فوق برنامه +محیط یادگیری+
روشهای یادگیری +برنامه درسی
پنهان +فرهنگ



خاستگا های نظری مشاورۀ برنامۀ درسی در نظریههای برنامۀ درسی

وخلیرم پرخنری تمارم ظرخا پاررازان بر رااۀ ریسای یا با سا رساتۀ کلای سانمگراخارن
تجرب گراخرن افهوای و و افهوم گراخرن تلسیم ای مرخد .سنمگراخرن اتراری ار ند تارخلر
1

. Jackson
. Ornestin
3
. Hunkins
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شکل شمار  :2دایر های متحدالمرکز مفهومسازی برنامۀ درسی (برگرفته از شااو.)2012 ،
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و تربر هستند ک ب کریآادترخن ابزایهری ا تلرل اجموع ثربتی از را
(شرخفیرن و اهراحمدی  .)1393گراخ
بر راۀ ریسی ب عنوان خ
صوی

اهمیم ایرهناد

اصلی اخن ظرخ هر و ظرخ پاررازان با الو:اۀ

جرخرن تنی خر تکنو:وژخ

اسم ک تمرم اجزا و اراحل آن با

خطی از ابتدا تر ا تهار پای بینای اایشاور .رساتۀ رخگاری از ظرخا پاررازان

تجرب گراخرن افهوای ار ند گر یا ؛ یوش هاری پاووه

خاور یا از علاوم طبیعای اخاذ

ایکنند تر ب تعمیمهرخی رسم خربند ک بر اسرس آن اربیرن قرری برشند آ چ ری ادیسا
اتفر ایاتتد یا کنترل و پی بینی کنند .اخن رست از ظرخ هر هم عالقا اناد هساتند تار
پدخدههری بر راۀ ریسی یا از طرخق تجربی اویر بریسی قرای رهند .وافهوم گراخارن از
خ طرف ظرخ هری سنمگراخرن یا اویر ا تلرر قرای ایرهند و اعتلد د تصرخح پیارپی
یتتاریی؛ خالقیام و آترخننادگی خررگیر اده یا احادور

اهداف بر راۀ ریسی ب صاوی

ایسرزر و از طرف رخگر ضمن طرح افرهیم جدخد ری بر راۀ ریسی آن یا اویر بحث و
کنکرش رقیق قرای ایرهند .اخنرن اعتلد د بر راۀ ریسای ا آ چا بر راا یخازان توصای
ایکنند بلک آن چیزی اسم ک را
ب سرختری ذهنی و ترهنن خوخ

آاوزان تجرب ایکنند .هر ترر خررگیر ده بر توج

افارهیم و اضاراین بر رااۀ ریسای یا ااویر تعبیار و

تفسیر قرای ایرهد(تتحی  .)1388ظرخ هری وافهوم گراخی بر توج رقیق ب خررگیر ده
و اطر:عۀ او ری ابعرر اختلف اجتمرعی و ترری تأکید ایکنند .پرواضح اسم ک افهاوم
اارویۀ بر ر اۀ ریسی کا ری پای توجا با عال اق و یرزهاری خررگیر ادگرن و اطر:عاۀ
اسم بر گرشهری خطی و تن گراخر ظرخ هری سنتی و تجرب گراخرنِ افهوای قرابام
دایر .افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی ب ر برل تهام تارزهای از خررگیر اده ری بساتر بر رااۀ
ریسی ایبرشد و بدخن ترتی

پرخ هری ظری خور یا ری ظرخ هری وافهوم پاررازی ری

بر راۀ ریسی جستجو ای مرخد .ظر ب اهمیم تارا ظرخاۀ وافهاوم پاررازی با وخاوه
پدخدایشنرسی و اتوبیوگراتی اشریا

اهمی ک برای افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی رای اد

ری اخن ترصم ب بحث و بریسی آ رن ایپررازخم .ب ظر اییسد اخن ظرخ ری پی ریک
و تهم بیاتر تجربیر
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تجریب آ رن و همچنین همرهنگی عنرصر بر راۀ ریسی بر احویخم بهبور خاررگیری تارر

مفهومسازی مشاورۀ برنامۀ درسی بهعنوان یکی از قلمروهای نوینِ...

-

نو مفهوم گرایی در برنامۀ درسی :خرستگرههری ظری اارویۀ بر رااۀ ریسای
عموارج از ظرخ هر و رخدگرههرخی احصارء اایگاررر کا تمرکاز اصالی یا بار
خررگیر ااده و تراخنااد خااررگیری او رای ااد .خکاای از اخاان ظرخا هاار جرخاارن ااو
افهومگراخی ری بر راۀ ریسی ایبرشد .و افهوم گراخرن بار آنا اد تار با تهام
بیاتر اسر ل اطرح ری حوزۀ بر راۀ ریسی ر ال آخناد .اهامتارخن شخصایم
اثرگذای ری اخن جنب

پرخنری بوره اسم و پو از چندی گروهای جدخادی از

اربیرن سرشنرس ار ند ارخکل

اپل1

هناری

ژخارو2

ال اورخنگز 3و اارر:ین

گراام 4ب گروه وافهوم گراخرن اضرت شد د .پرخنری حوزۀ بر راۀ ریسی یا ب
س حیط تلسیم کرره اسم .حیطۀ اول حوزه سنتی بر راۀ ریسای اسام کا
وخوگی آن بر را یخزی ریسی و هدف آن تجوخز بر راۀ ریسی و خریییسار ی
ب اتراری اسم ک ری ادایس تعرل هستند .حیطۀ روم ری حوزۀ بر راۀ ریسای
رهر ب تعر:یم تجرب گراخرن افهوای اسم .اخان گاروه بار جهامگیاریهاری
ظری یوششنرختی و عملی علوم اجتمرعی پیو د راشت و ریصدر کریبسام
آنهر برای پرسخگوخی ب سؤالهری بر راۀ ریسی باورها اد (یخنو:ادز 21010

اسم .ب بروی یخنو:دز (یخنو:دز  21010ا:ف ص  )266اخن گروه ساعی بار
آن رای د تر بر راۀ ریسی یا بر جراع گری و رقم تحم اطر:ع و بریسی قارای
رهند .و افهومسرزی اعرف جربجرخی بنیرری ری اوع و شایوۀ پاووه هارخی
اسم ک اتخصصرن اختلاف بر رااۀ ریسای ا جارم اایرهناد .از ظار پرخناری
چریچوب کلی و افهومسرزی اخر:فم و یوخریوخی بار حاوزۀ سانتی بر رااۀ
1

. Michael Apple
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3
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4
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ا:ف ص  .)206گروه سوم گروهی هستند ک رغدغۀ آ رن تهم بر رااۀ ریسای
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ریسی اسم (پرخنری  1980ص  .)200برخی از صرح

ظر رای د

ظران اتفر

ک وافهومگراخرن ب سطحی تراتر از عمل قر لا اد و رلاااغو:ی آنهار تهام
بر راۀ ریسی اسم (کر لی 1و خو 2010 2ص  .)332گره رقیق ب خررگیر اده
و تراخند خررگیری او ری کالس ریس و ادیس یز ری اعرض توجا بسایریی
قرای گرتت اسم .بسیریی از اطر:عر

و پووه هر یز ری همین یاساتر شاکل

گرتم .پرخنری ری تحلیل ر:یل جربجرخی پریاراخم شراخط بیرون از حاوزۀ بر رااۀ
ریسی و پیارتم هری تکری ریون اخن حوزه یا اهم و تأثیرگذای را ست اسم
(پرخنری  2010ا:ف ص  .)736-735یاگر )2002( 3یز اعتلد اسام ضاروی
االحظ تمرم پدخده هری تجرب ز دگی ب عنوان اوضوعهاری پاووه

بر رااۀ

ریسی ری ظرخ و افهومپررازی اویر تأکید قرای ایگیرر (ص  .)17بسایریی
از اخن ظرخ پررازان ب اهمیم توج ب اتفرقر

ریون ادیسا و کاالسهاری

ریس اشریه مورها د و خررگیر ده اعلم و ترآخند خررگیری یا اویر توج قارای
رارها د .پرخنری اعتلد اسم ک اار ری را ااگرههار عالخاق خاور با اعلماین و
ادایس یا ازرسم رارهاخم خر اخنک بر اوضوعرتی جذابتار و هیجارنا گیزتار

اعطوف مرخیم .پرخنری ترصل گارتتن ابرحاث حاوزۀ بر رااۀ ریسای تراگیار و
تراخند خررگیری او و همچنین اعلم یا اویر ا تلرر قرای ایرهد و اعتلاد اسام
ک پووهاگران برخستی اخن اوضاوعر

یا اویرتوجا و بریسای قارای رهناد

(پرخنری  2010ا:ف ص .)737

1

. Connely
. Xu
3
. Wraga
2
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اغوا شده اخم .برخد توج بیاتری یا ب اربیرن خررگیر دگرن و ترآخناد خاررگیری
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خکاای از ااخص ا هااری ارکاازی ااو افهااوم گراخاای ساابم رقیااق آن برتجربااۀ خااور
شرححرل وخسی و پدخدایشنرسی اسم ک اارن از توجا و رغدغاۀ آ ارن ری یابطا بار
خررگیر ده و ترآخند خررگیری ری کالس ریس رایر .اخن اوضاوع توساط وخلیارم پرخناری و
ارر:ین گراام ( )1976ری اتن کالسی

«ب سمم خ

بر راۀ ریسی ضعیف» شرح راره

شد ک ری آن وخسندگرن تغییر پریاراخم ری برخی از اتکری پیاین اطر:عر

بر راۀ ریسای

یا طرحیخزی کررها د .پرخنری و گراام یشت یا ب انظوی تمرکز بر تجربیر

ریو ی سبم

ب اهداف بیرون ب چر:

کاید د (اساالتری  1392ص  .)135او افهاوم گراخای بار

جرخگزخنی خواسم ترری و یرزهری خررگیر ده تالش ایکند تار بر رااۀ ریسای یا ریک
مرخد .اکنون اخن تالشهر ایتوا د بر طرح کررن و تنظیم تمرخل وافهومگراخرن برای تهم
بر راۀ ریسی خعنی ریک بر راۀ ریسی ب عنوان خ

اتن سیرسی اتن پدخدای شانرختی و

اتن خور شرححرل وخسی و رخگر بخ هری اصلی تحلیق ری بر رااۀ ریسای اااخص
گررر (پرخنری  2010ب).
-

اتو بیوگرافی در برنامۀ درسی :اتو بیوگراتی ری بر راۀ ریسای خکای رخگار از
ظرخ هرخی اسم ک سعی بر ریک خررگیر اده تجربا هاری ریو ای و ترآخناد
خررگیری او ری کالس ریس و ادیس ایبرشد .اتو بیوگراتی ب اعنری وشاتن
بیوگراتی وشتن تریخخچ و سرگذشم ز دگی از رخادگره خاور تارر اسام.

اساتلیم اسام و

وخ

شیوه برای پی بررن ب اسر ل بر راۀ ریسی ب صوی

کم

ایکند تر ریک و تهم رقیقتری از اسر ل و پدخدههری بر راۀ ریسای با

رسم آخد: .ذا گفت ایشور از طرخق اتوبیوگراتی اایتاوان با بر رااۀ ریسای
زخسم شده 1تراگیران پی برر .انظوی از بر راۀ ریسی زخسم شاده آن چیازی
اسم ک توسط تراگیران ری تیجا طارحهاری از پای

تنظایمشاده ریسای و

تعرال هری ب وقوع پیوست ری کالس ریس تجرب ایشور .تراگیران بر ابناری
1

. Lived Curriculum
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(تتحی  .)1386اتوبیوگراتی ری حوزۀ بر راۀ ریسی اسرسرج خ

یوش پاووه
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عال ق توا رخی هر و همچنین تجریب قبلی خور ری قبرل آ چ ب اخاارن ایا ا
ایشور ا تخرب ایکنند و از خور واکن
و واکنای انجر ب پیداخ

ارن ایرهند .اخن تراخناد ا تخاربی

بر را ای انحصرب ترر و شخصی برای هر خا

از

تراگیران ایشور ک بر راۀ ریسی تجرب شده رایده ایشور (کالخان.)1990 1
گور:د 2یز (ب لال از اهار احمادی  )1388اخان بر رااۀ ریسای یا اعارف
برراشمهر و اریاک هری تراگیران با هنگارم قارای گارتتن ری اعارض بر رااۀ
ریساای اجراخاای و همچنااین پیااارتمهااری حرصاال توسااط آن ااایرا ااد.
(اهراحمدی  .)1388ب ظر گراام ب عنوان خکی از صرح
بیوگراتی ری بر راۀ ریسی جنب

ظران ظرخۀ اتو

و افهومپررازی بر رااۀ ریسای با اعناری

حرکم از پریاراخم تفکر انطلی -عینی و خریجی ب ساوی پاریاراخم شخصای
ترری و ریو ی اسم .گراام اعتلد اسم  Currereعبری

اسم از آ چ ک

ترر بر بر راۀ ریسی ا جرم ایرهد؛ خعنی برزسرزی تعرل او از عبوی و گذی خور
از طرخااق ساارختریهری اجتماارعی تکااری و تیزخکاای .ساارختریهری ادیسا و
اوضوعر

آاوزشی ادیس ب عنوان ااری جدا از را

آاوز اار ریعاینحارل

بتوا د بدون آ ک خورش یا کف بست تسلیم آنهر کند از آنهر استفرره مرخاد
(اسالتری .)1392
-

پدیدارشناسی در برنامۀ درسی :پدخدایشنرسی ری اصل تعبیری تلسفی اسام.
برای تیلسوترن پدخدایشنرسی یوشی اسم برای شرح اوقعیام بایواساط و
استلیم چیزهر و احیط؛ طرخلی ک بر آن ایتوان ب ریکای بای پای تارض و
بادون پای راویی اایاد بسام و از رام پای ا گرشات هاری علمای اااذهبی
. Klein
. Goodlad

118

1
2

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-28

ارتبط برتجربۀ زخسم شده وی تهم و ریک ایشور ب حویک را ا آااوز
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اترتیزخکی و یوانشنرختی گرخخم (اویان 1و او ی .)2002 2اقبارل)2001( 3
هدف پدخدایشنرسی یا تهم هم برویهری اررم ایرا د کا شارال تفسایرهری
چر :برا گیز ری ریون سنم اسم .رخدگره پدخدایشنرسی حوزههاری اختلاف
علوم ا سر ی و صرح

ظران زخرری یا ری اخن حوزههر تحام تاأثیر قارای راره

اسم .بر راۀ ریسی ب عنوان خکی از را

هری علوم ا سر ی و تعلایم و تربیام

یز از رخدگره تلسفی پدخدایشنرسی تأثیر پذخرتت اسم .پرخنری از صرح

ظاران

برجستۀ بر راۀ ریسی از رخدگره تلسفی پدخدایشنرسی ب عناوان یاه آزارسارزی
اربیرن و خررگیر ادگرن از رخورآگاره خاوخ

ری زبارن بویوکراتیا

آااوزش

رمبرره اسم .وی بر اخن بروی اسم ک ترآخند پدخدایشنرسای ری تاالش اسام
تعلیم و تربیتی ب ریون بر راۀ ریسی ا تلرل راره شور و تجربا آاوزشای یا از
طرخق «برگام چیزهر ب خورشرن» اویر کندوکرو قرای رهاد (تارخچ.)2002 4
ون انن )2007( 5یز تأکید ایکند زبرن تدیخو یرزاند آگرهی از یاهی اسام
ک یوابط تربیتی زخست و تجرب شده اسم .گاره پدخدایشنرسار ری اادایس
ب وسیل ون انن ( )1990 1977و کمی بعد توسط برک تیلد 6ب کاری گرتتا

تراگیران و تعراال

انرسبی اعطوف کرره اسم ک ب بهبور اخن تجرب کما

ایکند .وی بر اخن اعتلرر اسم ک پدخدای شنرسرن تالش ایکنند اعر ی ریو ی
خر ارهیام تجربا تارر ری ر یاری زخسام شاده یا از طرخاق توصایف رقیاق
تجربیر

ریک و تراهم کنند (ون اانن  .)2008از ظار ون اانن (با لال از
1

. Moran
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3
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شد (اقبرل  .)2001ون انن گره وخوهای با تجربیار

شاکلگرتتا ری ذهان
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تتحی  )1386آ چ ری تعلیم و تربیم و بر راۀ ریسای واجاد اهمیام اسام
عبری

اسم از ترر بچ خر کورک و وخوگیهاری انحصارب تارر او .تعلایم و

تربیم چیزی یسم جز ز دگیهری انحصارب تارر اتارار و اراقبام و توجا
اعلمرن سبم ب اخن خصوصیر

انحصارب تارر .ری یابطا بار پاووه هاری

تربیتی یز ون انن اعتلد اسم برخد صدای را

آاوز شنیده شاور .ری جارخی

رخگر ون انن اعتلد اسم جدا شدن اار از بسایریی از اتغیرهاری اوجاور ری
ر یری را

آاوز سب

ایشور ک تعر:یامهاری اار ری حاوزههاری تحلیاق و

تدیخو ب اقداارتی تصنعی سرختگی و هرهرترخ

تبدخل شور .اخن ری حار:ی

اسم ک ضرویترج برخد صدای را ا آااوز ری اقاداار

آاوزشای و پووهاای

شنیدهشده و ب حسرب آخد (تتحی  .)1386تد آ اوکی (ب لل از خر:لی وار و
الکی  )1393یز از رخگر صرح

ظرا ی اسام کا ری حاوزۀ پدخدایشنرسای

بر راۀ ریسی کری کرره اسم و ب ر برل یوش و یوخکرری اسم ک تجربیار
تراگیران ری کالس ریس یا احوی قرای رهد .آ اوکی ابناری بر رااۀ ریسای یا
اترار و تجرب آنهر ایرا د .از رخدگره وی زخسم جهرن ری واقع ب اخن اشاریه

تصوی ایکنند (خر:لی وار و الکی .)1393
مشاغل و مفاهیم مشابه مشاورۀ برنامۀ درسی در حال حاضر کداماند؟
ری اخن قسمم ب افرهیم و اارغلی ایپررازخم ک ری حوزه یشتۀ اطر:عر

بر راۀ ریسی

و همچنین حوزههری رخگر اطرح ایشو د و بار ااارویۀ بر رااۀ ریسای از ظار اعنار و
تعر:یم ارتبط ایبرشند .ابتدا ب بحث حرتا گراخای ری حاوزۀ اطر:عار

بر رااۀ ریسای

پرراخت ایشور تر جرخگره عمل بر راۀ ریسی و تعر:یمهاری اارتبط با آن یا ری زایناۀ
آااوزش و خاررگیری ری بساتر ادیسا و هررهااری آاوزشای توضایح رهایم .ری بحااث
حرت گراخی ری حوزۀ بر راۀ ریسی ب «کریکنرن بر راۀ ریسی» «تکنسین بر رااۀ ریسای»
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رایر ک ترر ر یری واقعی خوخ

یا تر چ ا دازه واقعی و اعنایرای تجربا و
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«یهبر بر راۀ ریسی» و «اتخصص بر رااۀ ریسای» اشاریه اایشاور؛ ساپو حرتا هار و
تعر:یمهری اارب ری رخگر حوزههری علمی بحث ایشو د .هدف از اخن بحث یز تبیین
و یوشن کررن بحث اارویۀ بر راۀ ریسی ری ایرن افرهیم اوجاور رخگار اایبرشاد .ری
بحث حرت هر و تعر:یمهری اارب یز «اتخصص بر را یخزی آاوزشی» «اادخر ااارویۀ
آاوزشی» «ااروی آاوزش» «ااروی خررگیری» و «ااروی تحصایلی» ااویر اشاریه قارای
ایگیر د.


حرفهگرایی در برنامۀ درسی :تر ر دز 1و همکاریان ( )2006اخان ساؤال یا اطارح
ایکنند ک آخر بر راۀ ریسی خ

کری خر حرت اسم؟ جکساون ( )1992پرساای یا

اطرح کرر ک کری یا پیچیدهتر هم ایکند آخر بر راۀ ریسی ایتوا د با عناوان خا
تخصص احسوب شور؟ اگر چنین اسم اترار اتخصص اخن حوزه قرری ب حل چ
وع اسر لی هستند؟ وور و همکریان ( )2011ایگوخند از هر زاوخ ای با اوضاوع
حرتۀ بر راۀ ریسی گرخست شور پرس هرخی از قبیل کریکنرن بر راۀ ریسای خعنای
چ ؟ چگو خ

ترر خرر ایگیرر ری حوزۀ بر راۀ ریسی کری کند؟ راانۀ اخان یشات

چگو تعیین ای شاور؟ طارز تکار اتارار ریون بر رااۀ ریسای چیسام؟ (وور و
همکریان  )2011یا برخد پرس گفم .یرههری شغلی ری حوزۀ بر راۀ ریسی بخاای
ظرخ پررازی آاوزش و پووه
ب عنوان خ

ایبرشاد .با طاویکلی چنر چا بر رااۀ ریسای یا

حرف بپذخرخم ایتوان طبل هری شغلی زخر یا برای بر رااۀ ریسای ری

ظر گرتم
 .1کارکنان برنامۀ درسی او:یوا )2008( 2و شیرو )2008( 3کریکنرن بر رااۀ ریسای یا
خ

طبلۀ گسترره ایرا ند کا خاور رایای لا هاری حرتا ای اتفاروتی اسام.

:و برگ 4و اوی اترخن ( )2011ایگوخند عبری

کریکنرن بر راۀ ریسی کلای اسام
1
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اربو با ادیسا  /را ااگره و ترآخنادهری آن اسام و بخاای رخگار ارباو با
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و ایتوا د ل هری شغلی از اعلم تر رهر اجرای بر را یا ری بر گیرر و هر کسای
ک ب عنوان بر را یخز ریسی اجری بر را و حتی ایزش خرب ااغول ب کری اسام
یا ای توان جز کریکنرن بر راۀ ریسی را سم .شیرو ( )2008اعتلاد اسام کریکنارن
بر راۀ ریسی خر کسر ی ک ری حوزۀ بر راۀ ریسی کری ایکنند ری طبل هری اختلفی
قرای اایگیر اد کا اایتوا ناد شارال کاریگزایان اروجارن خار اشارع رهنادگرن
ایزشخربرن حرایرن و بر را یخزان بر راۀ ریسی برشند .همرنطوی ک از توضیح اخان
افهوم برای آخد کریکنرن بر راۀ ریسی تمرای اتراری ک ری حاوزۀ تخصاص بر رااۀ
ریسی تعر:یم ایکنند یا ری بر ایگیرر پو ایتوان تیج گرتم ک ااروی بر راۀ
ریسی یز تحم همین اجموع قرای ایگیرر.
 .2تکنسین برنامۀ درسی خکای رخگار از ااارغلی کا جازو ااارغل بر رااۀ ریسای
رست بندی ای شور تکنسین بر راۀ ریسی اسم .وهرخفی ار ند تغییر و اصالح پرخگره
راره بر راۀ ریسی پیگیری بر راۀ ریسی پیانهرری ایا اۀ آااوزش با کریکنارن ری
استفرره از بر راۀ ریسی یتع ااکال

اربو ب رماتزای بر راۀ ریسای کما

با

تهیۀ بر راۀ زارنبنادی رقیاق کاالسهاری ریس ا جارم ا اواعی از وهارخف ار ناد
اکرتباار

پرس ا رارن ب ا تلفاان و  ...ازجمل ا وهاارخف تکنسااین بر راااۀ ریساای

شمررهشده اسام (اسرخواساتروا2005 1؛ بلایو 2و بوشار .)1999 3امکان اسام
تکنسین بر راۀ ریسی و ااروی بر راۀ ریسی ری بخ هرخی از وهرخف خور اکمال
اعلاام و تراگیاار رایر و ساابم باا کااری تکنسااین بر راااۀ ریساای تعر:یاامهااری
تخصصیتری یا حول احوی آاوزش خررگیری و بر راۀ ریسی ا جرم ایرهد.
 .3رهبر برنامۀ درسی یهبر بر راۀ ریسی او:ین بری توسط اساپرتویور ری سارل 1943
ب کریبرره شده و اسئو:یت

یز هداخم بر را یخزی ریسی بوره اسم .او اعتلد باور

کری یهبر بر راۀ ریسی کراالج حرت ای و یرزاند تسلط بر را

بر را یخزی ریسی و
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ادخرخم اسم .واخلز )2009( 1ای گوخد یهبر بر راۀ ریسای تارری اسام کا کاری
بر راۀ ریسی یا هداخم ایکند .اخن ترر ل
خ

یاهبارری و کلیادی ری شاکلگیاری

بر راۀ ریسی رایر و ایتوان او یا همرهنانکننادۀ اصالی کاری تادوخن بر راا

را سم .یهبری بر راۀ ریسی یا ایتوان ب عنوان «خ

تراخند تسهیل ری ظر گرتام

ک ری طی آن یهبر بر رخگر اترار همکریی اایکناد تار اهاداف اااترکی یا بیربناد
تیمهری ااترکی یا بسرز د یوش کری یا سرزارنرهی کنند و بسیریی از تعر:یمهری
پیچیده یا همرهنن مرخند (واخلز  2009ص  .)21ب گفتاۀ اساتریک 2و همکاریان
( )2002ریک ااکال

و ترصم هری بر رااۀ ریسای اخجارر خا

سارختری بارای

ااریکم اعلمرن ریک ترآخند خررگیری تراگیران و تالش ری جهم حل اااکال
اوجور و ایا ۀ طرحی برای تغییرا

بر راۀ ریسی ازجملا وهارخف یهبار بر رااۀ

ریسی ایبرشد  .همچنین کنث 3و همکریان ( )2004طی پووهای بار عناوان تاأثیر
یهبری بر راۀ ریسی بر خررگیری را

آاوزان ب اخن تیج ااییساد کا یهباری

بر راۀ ریسی تأثیر بسیری گستررهای ری اتزاخ

و ایتلاری خاررگیری را ا

رایر و همچنین ایتوا د ب عنوان اهمترخن عنصار تأثیرگاذای ری اصاالحر
ریسی و آاوزشی برشد بدخنصوی

ک ااکال

آااوزان
بر رااۀ

یا ریک و ری جهام اصاالح و

تغییر آنهر تالش ایکند .بیل )2015( 4شرخستگیهری اویر یرز برای یهبر بر رااۀ
بر راۀ ریسی ایرا د (شکل شمریه  .)3حوزه تعر:یامهاری یهبار بر رااۀ ریسای و
ااروی بر راۀ ریسی تارب بسیریی رای د و هر رو بر ترآخناد خاررگیری و اسار ل و
ااکال

تراگیران ری اخن یابط تمرکز ایکنند و ریصدر اصاالح اخان اسار ل ری

بستر بر راۀ ریسی ایبرشند .تفروتی ک وجور رایر ری سطح تمرکز و حوزۀ تعر:یم
ای برشد .یهبر بر راۀ ریسای سابم با اااروی بر رااۀ ریسای ساطح بیااتری از
تعر:یمهر یا ا جرم ایرهد.
1

. Wiles
. Stark
3
. Kenneth
4
. Nabeel
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شایستگی

زمینه
شایستگی

رهبری

مدیریتی
شایستگیها
ی رهبر
برنامه درسی

شایستگی
طراحی

شکل شمریه  3ادل شرخستگی یهبر بر راۀ ریسی ( بیل )2015
 .4متخصص برنامۀ درسی اخنک اتخصص بر راۀ ریسی کیسم و چا وهارخفی رایر
خیلی واضح و یوشن« .ادخر» «همرهننکننده» و «ااروی» ازجمل عنروخنی هساتند
ک اعموهج برای اتخصص بر راۀ ریسی ری ادایس ب کریبرره ایشاور .بر راا یخاز
طراح و ایزشیرب امکن اسم هم ری را اگره و هم ری ادیس اصدا راشت برشد.
عالوه بر اخن رو عبری

وجور رایر ک تلط بارای اتخصصارن را ااگرهی با کاری

ای یور استرر بر راۀ ریسی و ظرخ پرراز بر رااۀ ریسای (جکساون  .)1992پرخناری
اخن سطح کری او یا بره ایبرر( .پرخنری  .)2004ساطوح تعر:یام اتخصاص بر رااۀ
ریسی یز گستررهتر از ااروی بر راۀ ریسی اسم و تمرم ترآخندهری بر رااۀ ریسای
از قبیل بر را یخزی اجرا و ایزشیربی یا ری بر ایگیرر ریصویتیک اااروی بر رااۀ
ریسی بیاتر بخ

اجرا و تعر:یمهری اربو ب خرررهی -خررگیری یا ااد ظر قارای

ایرهد.


حرفهها و مشاغل مرتبط در حوز های علمی دیگر

ری اخن قسمم ب برخی از اارغل و حرت هرخی ک زرخ

ب اارویۀ بر راۀ ریسای

هستند و ری یاستری بهبور و ایتلری سطح خررگیری و تراخندهری خرررهی -خررگیری
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تعر:یم ایکنند اشریه ای مرخیم .اخن اارغل حرصل بریسی پاووه گار ری پرخگاره
رارههر و اطالعر
کرالترخن بر

اارغل او م 1بوره اسم .اخن بر

اطالعرتی خکی از بهتارخن و

هری اطالعرتی ری اویر اارغل گو رگون اسام کا توساط وزای

کری کاوی آارخکر پاتیبر ی ایشور.

 .1متخصص برنامهریزی آموزشی :اتخصص بر را یخزی آاوزشای با عناوان تارری
تعرخف ایشور ک رغدغ اصلیاش بهبور ترصامهاری خاررگیری از طرخاق ایا اۀ
یهبری آاوزشی اسم .از جمل اسئو:یمهری اخن حرتا توساعۀ بر رااۀ ریسای و
آاوزش و توسعۀ کریکنرن ایبرشد .اتخصص بر راۀ آاوزشی با عناوان عضاوی از
خ

تیم ادخرخم کری ایکند ک اخن تیم اسائو:یم بر راا یخازی اجارا و ایزخاربی

بر راۀ آاوزشی ارتبط بر یرزهری را

آاوزان خر سیساتم آاوزشای ادیسا یا بار

عهده رایر.
 .2مدیر مشاورۀ آموزشی :شرغالن اخن شغل تعر:یمهری آاوزشی ااارویان و رخگار
کریکنرن حرت ای و غیرحرت ای یا هداخم ایکنناد .برخای از کریکنارن اخان شاغل
امکن اسم تجربۀ کری بر را

آاوزان ربیرساتر ی یا راشات برشاند و با آ ارن ری

زاین هری اارویۀ شغلی و حرت ای خدار

ایا مرخند .کریکنرن اراق

هستند کا

کریهر و تعر:یمهر انطبق بر سیرسمهر یوخ هار قاوا ین و رساتویا:عملهاری الای
 .3مشاور آموزش :شرغالن اخن شغل ب اسئوهن آاوزش انطل ااارویه اایرهناد و
ب آ رن کم

ایکنند تر بر را هری آاوزشی یا بهبور رهناد از تطاربق بار الاریا

یوخ هر شویای الی آاوزش اطمئن شو د و اطمینرن خربند ک بورج بر را اطربق بر
رستویا:عملهری الی آاوزش تأاین ایگررر.
 .4مشاور یادگیری :وهرخف و اسئو:یم هری ااروی خررگیری تر حدور زخرری بر سارخر
اارغل آاوزشی ادیس اتفرو
انرس

اسم .ری شغل ااروی خررگیری؛ اااروی اطالعار

و ارتبط بر یرزهری خرص تراگیران یا تراهم ای مرخد اطالعر

اربوط ری

1

) . O*Net (https://www.onetonline.org/
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اویر تراگیران رایای یرزهری خرص ب اعلمرن و سرخر کریکنارن ادیسا با شایوۀ
انرس

ایا مرخد و ب عنوان ارجع ب تراگیران و وا:دخن خدار

ایا مرخد.

 .5مشاور تحصیلی و مشاورۀ برنامۀ درسی :اارویان تحصیلی ری سا حاوزۀ اهام
تحصیلی شخصی /اجتمرعی و حرت ای ب تراگیران اارویه و یاهنمرخی ایرهناد و
ب تراگیران کم

ای کنند تر ااکال

عرطفی اجتمرعی و یتتریی خاور یا حال و

تصل مرخند و همچنین تمرکز و جهمگیری واضحتری راشات برشاند (بماریک 1و
کوی لی .)2002 2ب گزایش رپریتمرن آاوزش وپرویش اخر:م کر کتیکو
( )2008ل

(اارخکر)

ااروی ادیس ری تحلق پتر سیل هری تراگیران برای یشد سر:م بر س

حوزۀ وسیع توسع و پیاارتم تحصایلی شاغلی و شخصای /اجتمارعی اتمرکاز
ایبرشد .توسعۀ تحصیلی 3شرال کس
خررگیری اؤثر ری ادیس کم

اهری هر گرشهر و را ا هارخی کا با

ایکناد؛ اساتفرره از اساتراتویهارخی کا انجار با

رستیربی ب اوتلیم ری ادیس ای شور؛ همچنین ریک ایتبر را اگرهیرن ری ر یری
کری خر و جراع اسم .هدف توسعۀ شغلی 4هداخم بر را هری اارویۀ ادیس ب
سمتی اسم ک تراگیر بتوا اد ری خاالل اخان بر راا هار اهاری هار گارشهار و
را

هرخی ک او ری یاستری ا تلرل اوتق از ادیس ب ر یری کری و از خ

مرخد .اهداف و صالحیمهری توسعۀ شغلی تضامین

ای مرخد ک تراگیران اهداف شغلی یا ب عنوان تیجۀ ااریکتارن ری بر رااۀ جاراع
آگرهی توصیف و تعر:یم آاررهسرزی شغلی توسع رهند .اهداف توسعۀ شخصای/
اجتمرعی 5بر راۀ اارویۀ ادیس یا هداخم ایکند تر اسرس و پرخۀ یشد شخصای و
اجتمرعی یا ب انظوی پیارتم را ا آااوزان ری ادیسا و ری بازیگسار:ی تاراهم
1

. Bemak
. Cornely
3
. Academic development
4
. Career Development
5
. Personal/Social development
2
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مرخد .توسعۀ شخص /اجتمرعی از طرخق کم

ب را

آاوزان ری ریک و احتارام

ب خور و رخگران ب رسم آویرن اهری هری ایرن ترری ریک اهری هری اخمنی
و بلر و توسعۀ ااریکمهری اجتمرعی؛ ب اوتلیامهاری شاغلی و تحصایلی خاریی
اییسر د (رپریتمرن آاوزشوپرویش کار کتیکو
تحصیلی و اارویۀ بر راۀ ریسی ابهرار
اخرط

1

بسیریی پی

 .)2008ری یابطا بار ااارویۀ
ایآخد .برخد توج راشم ک

اارویۀ بر راۀ ریسی ری ریج اول تراگیران و اعلمرن و اربیرن اایبرشاد.

امکن اسم اخن رو از ظر هدف تاربهرتی راشت برشند و:ی سطح تعر:یم و حیطۀ
تعر:یم اتفروتی رای د .همر طوی ک بمریک و کوی لی ( )2003یاز اشاریه کاررها اد
اارویۀ تحصیلی خر اارویۀ ادیس بیاتر بر حول احوی ااکال
اسم و ساعی بار حال اخان اااکال

و اسر ل اساتوای

و اسار ل از طرخاق یوشهاری ااارویه و

یوا انرسی رایر (براری -آاون 2و کیفی -کوپران)2017 3؛ ری صویتی ک اارویۀ
بر راۀ ریسی ب عنوان تسهیل کننده سعی ری حصول ب تیجۀ حداکثری ری یابطا
بر اهداف بر راۀ ریسی و همراه مورن تراگیران بر بر را هاری ریسای رایر .ری اخان
ایرن توج ب عالخق و وخوگی هری خرص تراگیران و تالش برای همرهنان سارزی

ب وخوه خور تراگیر اخرط

قرای ایگیرر و ریصدر اسام تار اسار ل و اااکال

اربااو باا خااررگیری تراگیااران یا ارتفااع مرخااد (شااریکین  2004ص )100
ریصویتیک اارویۀ بر راۀ ریسی ب جز تراگیر اعلم و وا:دخن احیط خاررگیری و
یوش هری خرررهی -خررگیری یا ری اخن زاین اهم ای را د .عالوه بر اخن ری اارویۀ
بر راۀ ریسی یوشهری خرررهی -خررگیری بار توجا با ا:زااار

بر رااۀ ریسای و

1

.Connecticut State Department of Education
. Brady-Amoon
3
. Keefe-Cooperman
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همچنین اهداف رویه و الطع آاوزشی ااویر توجا قارای اایگیارر و یوشهاری
ایزشیربی یز ری همین یاستر ا تخرب ایگررر .کتۀ رخگری ک ری اخان یابطا هزم
ب ذکر ای مرخد اخن اسم ک اارویۀ تحصایلی ری بساتر یوا انرسای ااار ااارویۀ
بر راۀ ریسی ری بستر اطر:عر

بر راۀ ریسی اطرح ایشور .بدخن اعنر ک ااارویۀ

تحصیلی احتوا و ابزای کری خور یا از یوا انرسی وام ایگیرر .اارویۀ تحصایلی از
خرتت هر و ظرخ هری یوا انرسی ری جهم ایا یاهنمارخی و اااوی

با اراجعارن

خور بهره ایبرر (جین )2011 1و:ی ری ااارویۀ بر رااۀ ریسای عاالوه بار اخان
خرتت هر ظرخ هر یوش هر و یاهبررهری علم اطر:عر

بر راۀ ریسی ری جهم ایتلرء

و هدفرای مورن ترآخند خررگیری ری تراگیران ب کریبرره ایشور.
در حال حاضر مشاورۀ برنامۀ درسی در حوزۀ مطالعات برنامۀ درسی چه جایگااهی
دارد؟
ب انظوی پرس ب اخن سوال ری ابتدا ری اسنری اسنرر و انربع اوجور با تعرخاف افهاوم
اارویۀ بر راۀ ریسی ای پررازخم و سپو «اارویۀ بر راۀ ریسی با عناوان خا

شاغل»

اویر بحث و بریسی قرای ایگیرر.


تعریف مشاورۀ برنامۀ درسی

یرزی اسم ک ری شراخط آاوزشی و تربیتی جراعا احسارس اایشاور .غارض از اخان
افهوم آشتی ایرن یشتۀ آکررای

اطر:عر

بر راۀ ریسی بر احیط خررگیری و بارخخص

خور تراگیر ده اسم .هدف اخن اسم کا بر رااۀ ریسای یا اتوجا خررگیر اده یرزهار
عالخق استعدارهر و اسر ل او مرخیم .ب صوی

کلی ایتوان هدف اارویۀ بر راۀ ریسی

یا ایا ۀ اارویه و یاهنمرخی تخصصی ری زاینۀ بر راۀ ریسای و تعر:یامهاری خارررهی-
خررگیری ب تراگیر ادخران اؤسسر

آاوزشی اربیرن و وا:دخن را سم .ب ظر اییساد
. Jayne
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اخن اار ری حرل حرضر خر ا جرم میگیرر خر ب رسم کسر ی ا جرم ایگیرر ک صاالحیم
و تخصص کرتی برای ا جرم اخن اهم یا دای د همر ند بسایریی از اؤسسار
راخر ری سطح جراع  .اارویۀ بر راۀ ریسی بیاتر ری بُعد عملی و کریبرری را

کنکاویی
بر رااۀ

ریسی اطرح اسم .اارویان بر راۀ ریسی تئویی یا ب عمل پیو د ایرهند؛ همارنطاوی
ک جکسون ( )1992ب اخن کت اشریه ایکند .وی ری یابط بر اتخصصرن بر راۀ ریسای
رو رست یا از همدخگر اتمرخز ایکند.
 .1اتخصصر ی ک ذهنیم خور یا با ساوی عمال با حرکام ریاایآوی اد .چناین
اتخصصی عنوان «ااروی» ایخربد.
 .2اتخصصر ی ک ری اسیر ظری و را ای پی

ااییو اد .چناین اتخصصای تارر

را اگرهی کل گر ترض ایشور(جکسون  .)1992ری ظر جکسون ااروی بر راۀ
ریسی کسی اسم ک ظرخا هار و را ا

بر رااۀ ریسای یا بارای حال اسار ل و

چر :هری اوجور ری تضری آاوزشی بکری ایگیرر.



مشاورۀ برنامۀ درسی بهعنوان یک شغل

ری حرل حرضر افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی ری حرل حرضر ب عناوان خا
اسم ک ری حوزۀ اطر:عر

بر راۀ ریسی و برهدف اجرای اثربخ

حرتا اطارح

بر را هری ریسای و

ایتلرء یوشهری خرررهی_ خررگیری و بهبور عملکرر تراگیران ا جرم اایپاذخرر .ااارویۀ

بر راۀ ریسی بر ااریکم ری ترآخند طراحی و اجرای بر را هاری و رویههاری آاوزشای
اخجرر ترصمهری حرت ای و ایا ۀ یاهنمرخیهر و اطالعر

تخصصی ب اربیرن و اادخران

ادایس و همچنین ایتبر بر تراگیران ب انظوی ایتلرء خررگیری و تراخند خررگیری آ رن با
اخن اهم رسم ایخربد .1ل اسرسی ااروی بر راۀ ریسی اخان اسام کا ری توساع و
اجرای بر را هری ریسی و طرحهری خررگیری ابتنی بر بر رااۀ ریسای اوعی یهباری و
حمرخم ب وجور ای آویر .ااروی بر راۀ ریسی تالش ایکند تر بار توجا با اهاداف و
الرصد بر را هری ریسی خررگیری تراگیران اتزاخ

رهد و ترآخند خررگیری یا بر توج ب

1

.https://intranet.secure.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/248
636/Curriculum-Consultant,-SEET-FT.pdf
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بر را هری ریسی هداخم مرخد .1ری جدول زخار با صاوی خالصا لا و وهارخف
اارویۀ بر راۀ ریسی ایا شده اسم (جدول شمریه  .)1تحلق اهاداف ااارویۀ بر رااۀ
ریسی ری ادایس و اؤسسر

آاوزشی استلزم ایتبار بار اعلمارن اربیارن و تراگیاران

برشد .احدورۀ اسئو:یم ااروی بر راۀ ریسی امکن اسم استلزم راشتن تخصص و
اطالعر

بینیشت ای برشد.2

ب صوی

کلی اارویۀ بر راۀ ریسی ریصدر اسم تر بر اطر:عۀ رقیق ترآخند خرررهی-

خررگیری ری کالسهری ریس اثربخای بر را هری ریسی یا تضامین مرخاد و خاررگیری
تراگیران یا ایتلر رهد .ب انظوی اجراء اخن ل

تعر:یمهری اتعدری از جملا برگازایی

رویههر و کریگرههری آاوزشی ایتبر استمر بر اعلمرن تراگیاران و وا:ادخن بریسای و
اطر:عۀ یوشهاری خاررگیری و تادیخو اوجاور و اصاالح یوخا هاری اعیاوب ایا اۀ
یاهنمرخی هری تخصصی بر اعلمرن و تراگیران ا جرم تعادخلهار و اصاالحر

جز ای ری

بر را هری ریسی ری ترآخند اجرا و  ...ا جرم ایشور.

. http://www.esd.ca/Parents-andCommunity/Documents/Administration%20Manual/2B%20
%20Human%20Resources%20%20Position%20Descriptions/2.B.110%20Curriculum%20Consultant.
pdf.
2
.https://www.gov.mb.ca/csc/labour/program/pubs/pdf/c/curriculum_co
nsultant.pdf.
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مشاور برنامۀ درسی

وهرخف

ترعی

اصلی تراهم آویرن ل یهبری و هداخم ری کلی تعر:یمهری بر راۀ ریسی و خررگیری
 توسع و اجرای بر را هری آاوزشی و تعر:یمهری خررگیری.
 طراحی و اجرای ترصمهری خررگیری حرت ای برای حمرخم از خررگیری را آاوزان.
 ایا ۀ اارویه ب ادیس (اسئو:ین ادیس ) ری اویر تراخند ایزشیربی تراگیاری و اجارای اناربع
خررگیری.
 کری کررن بر اعلمرن ب طوی استلیم ری اویر اتازاخ عمال آاوزشای بار اسارس چهاریچوب
شیوههری تدیخو اؤثر.
 ایا ۀ ادل و بر را برای اساتراتویهاری تادیخو و خاررگیری انرسا از طرخاق مارخ هار و
ایا هری کالسی تدیخو اااترک و خار بر راا یخازی اااریکتی بار هرکادام از اعلمارن و خار
کمیت هری حرت ای خررگیری.
 شرکم ری کمیت هر و جلسر اربو ب بر راۀ ریسی.
 برقرایی ایتبر بر سرزارنهر ری جهم حمرخم از طرحهر و ابتکریا خررگیری.
 تحلیق ری یابط بر عمل و یوششنرسی تدیخو و خررگیری اؤثر و ب اشتراکگاذایی تارخج بار
کریکنرن و همکریان از طرخق ا واع یسر هر.
 ریخواسم گر م ب انظوی حمرخم از بر را هری آاوزشی ادایس بخ خر انطل .
 ایا ۀ ااوی ب ادایس /یهبران تیم ادیس ری جهم توسعۀ بر را هری ادیس .
 توسع و ایتلرء سخنرا یهر گزایشهر و  /خر الره ارتبط.
 ااریکم ری حوزۀ بر راۀ ریسی وبسرخم و پویترل انطل .
 ا جرم سرخر وهرخف اربوط ک امکن اسم از طرف سرپرسترن ااخص شده برشد.
 اهری ری تدیخو و آاوزش اهری ری برقرایی یوابط بین ترری تسلط بر حوزههری پووهای تعلیم و تربیم تسلط بر حوزۀ خررگیری و ایزخربی سوار و را تهم و شنرخم از ا تظریا خررگیری ری آاوزش ری سطوح اختلف تسلط گسترره بر اصول و یوشهری بر را یخزی ریسی آشنرخی بر یوشهری اارویه و یاهنمرخی توا رخی ری هداخم اعلمرن و برگزایی کریگرههری آاوزشی -اهری ری تحلیل و تفسیر رارههر

شرخستگیهری اویر یرز

1.برگرتت از اطالعر

ایا شده ری سرخم "ادیس همیا سبز" آارخکر

http://www.esd.ca/Parents-andCommunity/Documents/Administration%20Manual/2B%20%20Human%20Resources%20%20Position%20Descriptions/2.B.110%20Curriculum%20Consultant.pdf
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ریسی1
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رشتهها و حوز های مطالعاتی اثرگذار و دخیل در شکلگیری مفهوم مشاورۀ برنامۀ
درسی کدماند؟
قلمارو کاریبرری ری حاوزۀ یشاتۀ اطر:عار

اارویۀ بر راۀ ریسی ب عنوان خا

ریسی ریصدر اسم تر بر استفرره از علم بر راۀ ریسای و کما

بر رااۀ

گارتتن از یشات هاری

یوا انرسی و اارویه ری اار آاوزش و خررگیری تراگیران اااریکم ماوره و ری جهام
بیاین سرزی خررگیری و حل ااکال

خررگیر دگرن ری زایناۀ خاررگیری هادفگاذایی

تحصیلی بر را یخزی برای اطر:عۀ بهتر اهری هری آزاونرهی یوشهاری خاررگیری و
اطر:ع تبیین و تعیین اسیر تحصیلی و ...آ رن یا هداخم و یاهنمرخی مرخد .ری اخن ایارن
از خرتت هری علم اارویه و یوا انرسی بهره برره و گره ری یاه تکمیل تعر:یم آ ارن عمال
ای مرخد .اارویه یابط ای اسم بین رو ترر ک ری آن خکی ایکوشد تر رخگاری یا ریک
و ری حل اسر ل سرزگریی و ا طبرقی کم

کند .زایناۀ ااارویۀ ا طبارقی بیااتر شارال

اارویۀ تحصیلی اارویۀ حرتا ای و اجتمارعی و ظارخر آنهرسام( .زاهادی کرشار ی
 .)1383اارویان ب اترار کم
بتوا ند بر ااکال

ایکنند لر ضعف قو

و انربع خاور یا بانرساند تار

و سختیهری جدی یوزاره خور یوبرو شاو د و همچناین ری ااویر

ز دگی حرتۀ و ااکال

کریی خور ب ریک کرتی برسند و ری اخن یابط اقدام انرس

یا ا جرم رهند .آ رن اعتلد د ک یتتری توسط بسیریی از عواال ازجمل وخوگیهری ترری
خر واره جراع و گروههری ترهنگی) تحم تاأثیر قارای اایگیارر (ا جمان یوا انرسای
آارخکر .)2011
اارویه ا واع و ابعرر گستررهای رایر .برخی ابعرر ااارویه عباری ا اد از ااارویۀ
تحصیلی اارویۀ توانبخای ااارویۀ خار واره ااارویۀ شاغلی و  ...کا عمواارج اخان
حوزههر اتأثر از علم یوا انرسی و آاوزش هستند .اارویۀ تحصیلی از خرتتا هاری علام
اارویه و یوا انرسی ری جهم اخجرر ایتبر و ریک اتلربال خررگیر اده و اااروی بهاره
ایگیرر.
یوا انرسی یز ب عنوان خکی رخگر از حوزههری علمی اثرگاذای ری ااارویۀ بر رااۀ
ریسی علمی اسم ک ب اطر:عۀ یتتری و ترآخندهری یوا ی ایپررازر .انظوی از یتتری ری
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یوا انرسی آن رست از تعر:یمهرخی اسم ک قربلاارهده ایبرشد و انظوی از تراخندهری
یوا ی یز آن رست از تعر:یمهرخی اسم ک قربلاارهده استلیم یسم و:ی اایتاوان آن
یا از یوی آثریش ری ترر استنبر کرر (سر تراک .)1388 1مو هرخی از یتتری عبری ا اد
از اطر:ع کررن آزارخ
شرال حل اسائل ساب

کررن صحبم کررن ویزش کررن و  .....ترآخندهری یوا ی یز
تفکار تغییارا

ارباو با حرتظا و خاررگیری اریاک و ...

ایبرشد .پرواضح اسم ک اارویۀ بر راۀ ریسی از خرتت هری یوا انرسی ری جهم بهبور
و ایتلری خررگیری و آاوزش ترر بهره خواهد برر و بدخن طرخق بسیریی از اااکال

و

اسر ل اوجور تراگیر ری یابط بر خررگیری یا ارتفع خواهد مور.
بحث و نتیجهگیری
اارویۀ بر راۀ ریسی افهوای ترزه اسم ک ری قلمرو یشتۀ اطر:عر

بر راۀ ریسی اطرح

ایشور .بر توج ب شراخط اوجور ری جراعۀ آاوزشی کاوی و یرزهرخی ک ری اخن زاین
از طرف خررگیر دگرن اربیرن و ادخران ادایس احسرس ایشور تبیین و تارخح افهاوم
اارویۀ بر راۀ ریسی و تربیم ااروی بر رااۀ ریسای ری حاوزۀ یشاتۀ اطر:عار
ریسی ااری ضرویی ای مرخاد .توجا و رقام ری تعادار بیاامری اؤسسار

بر رااۀ
و اراکاز

آاوزشی آزار و کنکویی ری سطح جراع و تالش و تلالی تراگیران و وا:دخن با انظاوی
ثبم رم ری اخن اؤسسر

ارن از عدم توا رخی ادایس ری پرسخگوخی ب یرزهاری وخاوه

اترار و خر وجور احدورخم ری اخن زاین ایبرشد .اارویۀ بر راۀ ریسی حوزهای عملای
اتوبیوگراتی و ب طویکلی ظرخ هری و افهوم پررازان بر رااۀ ریسای از جملا پرخناری و
گراام اسم ک اعتلد د آ چ ری حوزۀ اطر:عر

بر راۀ ریسی رایای اهمیام اسام و

برخستی اویر توج و اطر:ع قرای گیرر تجربیر

خررگیر دگرن ترآخند خاررگیری اربیارن

و تجربیر

ریو ی و شخصی (ون اانن 2007؛ اساالتری 1392؛ یاگار 2002؛ پرخناری

 )2010ای برشد .اارویۀ بر راۀ ریسی یز بر ا:هرم از همین ظرخا هار ریصادر اسام تار
خررگیر ده و ترآخند خررگیری او یا اویر توجا و اطر:عا قارای رهاد و ایازان اثربخاای
بر را هری ریسی و خررگیری تراگیران یا بهبور بخاد .بر توج ب اخنکا ااارویۀ بر رااۀ

. Santrock

1
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ریسی تجربیر

خررگیر دگرن عال ق استعدارهر و یرزهری آ رن یا ری احوی توج خاور

قرای ایرهد و ری صدر اسم بر همرهنگی بین عنرصر اختلف بر را هری ریسای و ایا اۀ
اارویه و یاهنمرخی ب تراگیران اعلمرن ادخران و وا:دخن ری جهم تحلق اهداف بر راۀ
ریسی گرم بررایر ای توان اخن افهوم یا ری تعرخف جراع و کلای از بر رااۀ ریسای کا
شرال احتوا اهداف یوش هی تادیخو ایزخاربی تعر:یامهاری تاو بر راا احایط
خررگیری یوش هری خرررهی -خررگیری بر راۀ ریسی پنهرن ترهنان و پیرااد اایشاور
(براری 1995؛ و و رن 1988؛ یخنو:دز و هر:پین 1982؛ اریش  )1977اویر بحث قرای
رار .بدخن صوی

ک ایتوان اارویۀ بر راۀ ریسی یا یز ایتوان ری کنری عنرصار رخگار

همچون بر راۀ ریسی پنهرن تعر:یم هری تو بر را و  ...ری ذخل تعرخف افهاوم بر رااۀ
ریسی اطرح مور (شکل شمریه .)4
اهداف یا مقاصد
محتوا  +اهداف
محتوا  +اهداف  +روشهای
تدریس
محتوا  +اهداف  +روش +
ارزیابی
محتوا  +اهداف +روش هی
تدریس  +ارزیابی +فعالبت های
فوق برنامه +محیط یادگیری+
روشهای یادگیری +برنامه

مشاوره
برنامه
درسی

شکل شمریه  4افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی و تعریخف بر راۀ ریسی
توج ب وضعیم و ااکال

حرل حرضر ظرم آاوزشی جراع حرکی از آن اسم ک

تبیین و تحدخد ارزهر یوشهر و آاوزش هری هزم برای تربیم اارویان بر رااۀ ریسای
ایتوا د بسیریی از ااکال

اوجور یا حلوتصل مرخد .ری جدول زخر (جدول شامریه

 )2تعرخف جرخگره ظری وهرخف و حوزههری اثرگاذای واژۀ ااارویۀ بر رااۀ ریسای و
حرتۀ ااروی بر راۀ ریسی بر توج ب خرتت هری پووه
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مشاورۀ برنامۀ درسی
تعریف

جایگا های نظری

رشتههای مرتبط

ترآخنااادی اساااام

ظرخ هری کا خررگیر اده

مطالعات برنامۀ درسی

برهاااادف ایتلاااارء تراخنااد خااررگیری اعلاام و ااااارویه (ااااارویۀ تحصااایلی
خررگیری و اتازاخ

تجربیاار

آ اارن ری اااویر حرت ای /شغلی)

ساااطح اثربخاااای تأکید قرای ایرهد /از قبیل یوا انرسی (یوا انرسای تربیتای
بر را هری ریسی از

وافهااااااوم پااااااررازان

ظرخ هری خررگیری)

طرخق ایا ۀ پاتیبر ی بر راۀریساای از قبیاال ون
از اجرای بر را هری انن پرخنری گراام و/..
ریساااای و ایا ااااۀ

ظرخ هاری پدخدایشنرسای

اارویه ب تراگیران

ری بر رااااااۀ ریسااااای

اعلمرن و وا:ادخن و اتوبیوگراتی بر راۀریسای
اطر:عاا ا ترآخنااااد زخسم شده و...
خرررهی -خررگیری و
حل وتصل ااکال
اوجور ری آن.

جدول شمریه  2تعرخف و تبیین افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی
یشت هر و حوزه هری اختلف علمی از جمل یوا انرسی و اارویه کم

ایگیرر و اخان

اار تنهر تضرری بر اهداف اخن یشت هر دایر بلک ری یاستر و تکمیل آنهر ایبرشاد .ری
یابط بر ایتبر اارویۀ بر راۀ ریسی و اارویۀ تحصیلی بیرن اخن کت ضرویی ای مرخد
ک طرح افهوم اارویۀ بر راۀ ریسی

تنهر ری تضرر خر ا:تلر بر اارویۀ تحصیلی یسم

بلک ایتوا د ری کنری اارویۀ تحصیلی از طرخق «ایا ۀ یاهنمرخی و اارویه ب اعلمارن و
سرزگری مورن یوش هری تدیخو بر احتوا و یرزهری را

آااوزان» (ه ادگرخن 1972؛

یمی و سیهوون  )2011ری جهم تحلاق اهاداف خاررگیری و بهباور تراخناد خارررهی-
خررگیری حرکم مرخد .ب ظر اییسد اارویۀ تحصیلی و اارویۀ بر راۀ ریسی ایتبر
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بسیری تگرتنگی بر خکدخگر رای د و تسلط بر اهری هری اارویه برای اارویان ضارویی
ای مرخد.
کت ای ک برخد بدان توج شور اخن اسم ک ری بریسیهری آخنده برخد اهاری هار و
شرخستگیهری اویر یرز اارویان بر راۀ ریسی و همچنین بر راۀ ریسی و یوش آاوزش
برای تربیم اارویان بر راۀ ریسی تبیین و بریسی گاررر .بادخنصاوی

انرس

کا بار

یوشی ظرماند ااخص گررر ک اارویان بر راۀ ریسی چ شرخستگیهر و اهری هارخی
یا برخد راشت برشند و بر چ یوشی و بر را ای ایتوان چناین اتاراری یا تربیام ماور.
همچنین پیانهرر ایشور ری حوزۀ اطر:عر

بر رااۀ ریسای بر راا هاری عملیارتی بارای

تربیم اارویان بر راۀ ریسی و آاوزش اهری هری اویر یرز ب تراگیران اخن حاوزه ری
ظر گرتت شور .ایتبر

زرخ

بین حوزۀ اطر:عرتی اارویه و بر راۀ ریسی و تر حدوری

یوا انرسی ایتوا د ری اخن زاین اوثر واقع شور زخارا اخان افهاوم هار چناد ری بساتر
اطر:عر

بر راۀ ریسی اطرح شده اسم و:ی ارهیتی بین یشت ای رایر.

منابع


اسالتری پرترخ

( )1392بر را یخزی ریسی ری عصر پسمادین ترجماۀ صامد

اخزری اصطفی قرریی و ترطم حسینی تهران ا تاریا


آوای وی.

ریسی بر شرخصهری ابر ی تلسفی تربیام اساالای پاووه

ری اسار ل تعلایم و

تربیم اسالای سرل بیسم و روم رویۀ جدخد ش .51-27 24


سر تراک جرن ربلیو ( )1388زایناۀ یوا انرسای ترجماۀ تیاروز بخام اهاررار
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