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، 2، دکتر کوروش فتحی واجارگاه1*محمدتقی رودی

 4، دکتر مسعود شریفی3رفیدکتر محبوبه عا
 درسی مفهومی است که بر بهبود فرایندمشاوره برنامه چکیده:

 وهای درسی تاکید دارد. سطح کاربرد یادگیری و تحقق اهداف برنامه

عملکرد این مفهوم بستگی به میزان مقبولیت آن از طرف صاحبنظران 

بطه با آموزشی دارد. هدف این پژوهش بررسی مواضع صاحبنظران در را

ست. درسی ادرسی ذیل رشته مطالعات برنامهایجاد گرایش مشاوره برنامه

. بدین منظور از رویکرد کیفی پژوهش و روش مصاحبه استفاده شده است

 ،گیرینفر هستند که بر اساس رویکرد نمونه 15کنندگان پژوهش شرکت

 وریآاند. برای جمعانتخاب شده ایگیری زنجیرهو روش نمونه هدفمند

 هاتهل یافساختاریافته و برای تحلیاطالعات از بررسی اسناد و مصاحبه نیمه

های پژوهش مواضع به کار رفته است. طبق یافته روش تحلیل مضمونی

ندی بصاحبنظران در سه گروه موافقان، موافقان مشروط و مخالفان تقسیم

ی ارتقادرسی بعنوان یک حوزه مغفول، کمک به شود. مشاوره برنامهمی

ان های عوامل مدرسه توسط مشاورهماهنگی فعالیتو  یادگیری فراگیران

قیق یین دباشد. موافقان مشروط تببرنامه درسی جزو دالیل گروه موافقان می

رح  طدرسی و مشاوره تحصیلی و مسئله، تبیین تمایز بین مشاوره برنامه

ار جه قرا مورد توای ری میان رشتهمشاوره برنامه درسی به عنوان یک حوزه

 رنامههای مشاوره بدهند. عدم وجود ضرورت عملی و متعلق بودن فعالیتمی

ه شاورمدرسی به قلمرو مشاوره تحصیلی نیز از  دالیل مخالفان طرح مفهوم 

 برنامه درسی است. 

 .زیمفهوم سا برنامه درسی، مشاوره برنامه درسی، آموزش،: کلمات کلیدی

M.T.Roodi, Dr.K.Fathi Vajargah, 

Dr.M.Arefi, Dr.M.Sharifi 
Abstract: Curriculum counseling is a new concept 

that emphasizes the improvement of learners' learning 
process and the achievement of the goals of 

curriculum. The level of application and performance 

of this concept depends on the degree of its 
acceptance by the curriculum experts. The purpose of 

this study was to investigate the standpoints of experts 

regarding the concept of curriculum counseling. For 
this purpose, the qualitative research approach and 

interview method were used. The research 

participants were 15 people who were selected 
through snow-ball method. Semi-structured 

interviews and document study were employed to 

gather the data which were analyzed through content 
analysis of interview. According to the research 

findings, the positions of experts are divided into 

three groups of proponents, conditional proponents, 
and opponents. The curriculum counseling as one of 

the neglected areas, the improvement of the learners' 

learning, and the coordination of the activities of 
school principals were proponents' reasons. However, 

conditional proponents emphasized on the precise 

clarification of the problem, explaining the distinction 

between curriculum counseling and academic 

counseling, and curriculum counseling as an 

interdisciplinary field. The lack of practical necessity 
and ownership of curriculum counseling activities in 

the area of academic counseling are the reasons for 

opponents. 
Keywords: conceptualization, curriculum, curriculum 

counseling, education. 
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 مقدمه
(، یکی از دانشمندان برتر در حوزه علم 1973) 1ک به چهل سال پیش، ترایوننزدی

-بته جالبی اشاره کرده است. او میبه موضوع عجیب و ال 2فیزیک، طی مقاله ای در مجله نیچر

را می دهد به شرط آنکه قوانین طبیعت حاکم  "هیچ چیز"از  "چیزی"گوید جهان اجازه خلقت 
چیزی را خلق کرد به شرط اینکه قوانین طبیعت و  "هیچ مطلق"ز می توان ا"باشد. او نوشت 

. آنچه "تازه در راستای قوانین صحیح موجود باشد "چیز "قوانین فیزیک بر آن حاکم باشد و آن 
که با قوانین و مقررات موضوعه موجود هم راستا و هماهنگ نباشد الجرم دیری نخواهد پایید و 

ر چند این سخن در حیطه ی علوم طبیعی و فیزیک بیان شده به فراموشی سپرده خواهد شد. ه
است، ولی توجه و تعمق در آن اشارات مفیدی برای علوم انسانی و بالطبع علم آموزش و برنامه 

ق، و ایجاد ابزارها، مواد، های خود اقدام به کشف، خل. بشر با توجه به نیازها و ضرورتدرسی دارد
تواند مفید و کارامد ارها و مفاهیم و ... در صورتی مینماید. این ابزمیها و مفاهیم ها، روشاسلوب

راستا باشد و خرمندان یا وزه مطالعاتی مربوطه سازگار و همواقع شود که با قوانین بنیادی ح
عنوان کسانی که به قوانین و اصول علمی مربوطه تسلط کامل هعالمان آن حوزه مطالعاتی، ب

درسی نیز وضع به رهمین را تصدیق نمایند. در حوزه برنامهمون تازه دارند، آن مفهوم یا مض
منوال است. این رشته از دوره پیدایش خود تا حاال تغییر و تحوالت بسیاری را به خود دیده 
است. تغییر و تحوالت این حوزه در قدم اول از خالل نیازها و مسائل مربوطه در جامعه منشا 

ارائه شده در جهت رفع این نیازها و مسائل در صورتی بقا یافته اند  گرفته اند، و سپس پاسخ های
(. چه بسا 2012، 3که با قوانین و اصول علمی حوزه مطالعاتی مذکور سازگاری بوده اند )انجگو

ها با نیازهای جامعه و یا اصول شده ولی به دلیل عدم سازگاری آن هایی که مطرحها و نظریهایده
 ه، بقا نیافته و در طول زمان محو شده اند. و قوانین علمی رشت

ت و خ پر افریزی درسی تاریدرسی یا با به زبان سنتی، برنامهرشته ی مطالعات برنامه
ایجاد ل و تحو مسئله و قلمروهای مطالعاتی آن رفته رفته تغییردر خیزی را به خود دیده است و 

رسی در دامهدی از حوزه ی مطالعاتی برناحرسد هنوز هم تعریف و تحدید وشده است. به نظر می
 رائه شدهیف اح جهان وجود ندارد؛ اختالف نظر در تعریف واژه برنامه درسی و گوناگونی تعارطس

 انعکاس همین مسئله می باشد. 
اتفاق  1918بابیت در سال  "برنامه درسی"تولد مدرن رشته برنامه درسی با انتشار کتاب 

ا نیست که قبل از بابیت اساسا مفهوم برنامه درسی وجود نداشت بلکه افتاد. البته این بدان معن
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2 . Nature 

3 . Njogu 
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وجود داشت ولی بابیت معتقد بود که برنامه درسی در آن زمان در حال موت است؛ چرا که هیچ 
ارتباطی با واقعیت های بیرون مدرسه نداشت و پاسخگوی نیازهای واقعی و عملی دانش آموزان 

درسی مدارس همسو با عبارت دیگر، برنامههدانست. بسودمندی میلذا بابیت آن را فاقد  ،نبود
دانست )هلبویتش، ر عملمی بودن این حوزه معرفتی مینیازهای جامعه نبود و علت آن را در غی

درسی می را در برنامهلبود و تالش داشت الگوی مدیریت ع (. بابیت یک متخصص مدیریت2005
سی هم درصحبت می کرد. او حتی از برنامه 1درسیبرنامه ختو آموزش نیز وارد نماید. او از سا

ان )ریزان( درسی را ی برنامه سازی آن یاد کرد. او وظیفهیتدر معنای ترب 2عنوان یک علمهب
داند به بهترین روش تحقق این اهداف مییابی ها و تعیین اهداف مطلوب و دستشناسایی نیاز

آموزان رسی نیازها و عالئق یادگیری دانشز برنامه ریزی د(. در قرائت بابیت ا2008)اسکایرو، 
گیرد ولی او این عالئق و نیازها را در راستای نیازهای جامعه تفسیر و تبیین مورد توجه قرار می

آموز باید بعنوان شهروند قرار می دهد. او معتقد است دانش می کند و اصل را بر نیازهای جامعه
پردازان از جمله (.  برخی دیگر از نظریه1967زنر، ه تربیت شود )آیمطلوب و کارآمد برای جامع

رائه نمود. را ا 3ریزی درسیادامه داد و الگوی منطقی برنامه تایلر که شاگر بابیت بود نیز راه او را
در بحث مربوط به هماهنگی تجربیات یادگیری یا اهداف  "درسی و آموزشبرنامه"تایلر در کتاب 

کند و حتی در انتخاب این یادگیرنده و نیازهای او اشاره میوع توجه و تمرکز بر آموزشی به موض
تری در شود یادگیری به صورت مطلوباصولی را ذکر می کند که باعث می اهداف و تجربیات

سازماندهی تجارب یادگیری جهت داشتن تاثیر "فراگیر اتفاق بیافتد. او همچنین در بحث 
نیازهای فراگیران و هماهنگی دیگر عناصر یادگیری در راستای  ،(1992)لبوویش،  "حداکثری

ی درسی را وارد مرحلهدهد. ویلیام پاینار برنامهفراگیران را مورد تاکید قرار می بهبود یادگیری
گوید. پاینار مطالعات سخن می 5و فهم برنامه درسی 4درسیکند. او از مطالعات برنامهدیگری می

دهد. او در یادداشت خود ها و اشکال جدید پژوهش پیوند میز دیدگاهبسیاری ا درسی را بهبرنامه
، این رشته 1970درسی می نویسد: بر خالف اوائل دهه مورد وضعیت رشته مطالعات برنامه در

ای بسیار سرزنده، پیچیده و متنوع است. این مرگ نیست بلکه به طور هوشمندانه دیگر در حال
محیط سیاسی خارجی خود مورد تهدید واقع می شود تا از طرف پیچیدگی رشته بیشتر از طرف 

ی ی سیاسی رشته(. این نوع تهدیدها ناشی از جنبهxxv، ص 2007)پاینار،  "های درونی خود
خود را ای های حاکم به رسمیت شناخته شده است تا معیارهدرسی است، که توسط قدرتبرنامه

 یهای درونی رشتهپاینار با در نظر گرفتن پیچیدگی ال نمایند.های درسی اعمبرای توسعه برنامه

                                                 
1 Curriculum making 
2 . Science 
3 . Curriculum planning 
4 . Curriculum study 
5 . Curriculum understanding 
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-م بر مارکسیسم، این رشته به تخصصکند که در پیروزی پست مدرنیسدرسی، تایید میبرنامه

 های متعدد تقسیم شد:
( تاریخ 1ارد وجود دارند: این مو 1995در میان طبقه های تولیدات پژوهشی قبل از سال 

( 5؛ 1( نظریه نژادی4( مطالعات فرهنگی؛ 3ظریه سیاسی در برنامه درسی؛ ( ن2درسی؛ برنامه
-( مطالعات برنامه7؛  3( مطالعات پسا استعمار6؛ 2مطالعات جنسیتی و زنان شامل نظریه کوئیر

( پژوهش های روایتی )شامل خودشرح حال 9( مطالعات مربوط به معلولیت؛ 8درسی یهودیان؛ 
( مطالعات محیطی؛ 11( نظریه پیچیدگی؛ 10(؛ 6شرح حال نویسی،  5، خود قوم نگاری4نویسی

( پژوهش های مبتنی بر هنر؛ 14( تکنولوژی )به ویژه کامپیوتر ها(؛ 13( مطالعات روانکاوی؛ 12
، هنری 7(. پاینار و برخی دیگر مانند مایکل اپلxxv( بین المللی سازی )همان منبع، ص 14

را بنیان نهادند.  درسیدر برنامه 11جنبش نومفهوم پردازی  10و مادلین گرامت 9، نل نودینگز8ژیرو
پاینار م گرایان بر آنند تا به فهم بیشتر مسائل مطرح در حوزه برنامه درسی نائل آیند. . نو فه

است  درسیاست. حیطه اول، حوزه سنتی برنامهدرسی را به سه حیطه تقسیم کرده حوزه برنامه
درسی و یاری رسانی به افرادی است ن تجویز برنامهی و هدف آریزی درسکه ویژگی آن، برنامه
درسی ناظر به فعالیت تجربه گرایان هستند. حیطه دوم در حوزه برنامه که در مدارس فعال

تیار داشته اند. این درسی را در اخپانزده تا بیست درصد حوزه برنامهمفهومی است که تقریبا 
اختی و عملی علوم اجتماعی پیوند داشته و در صدد شنگیری های نظری، روشگروه با جهت

هستند  کاربست آن ها برای پاسخگویی به سوال های برنامه درسی بوده اند. گروه سوم گروهی
نگاه دقیق به یادگیرنده و فرایند (. (. 2010درسی است)رینولدز، که دغدغه آنان فهم برنامه

گرا  ری از نظریه پردازان نو فهمتوجه بسیایادگیری او در کالس درس و مدرسه نیز در معرض 
به اهمیت ها نیز در همین راستا شکل گرفت. آنان گرفت. بسیاری از مطالعات و پژوهشقرار 

معلم و فرآیند  اند و یادگیرنده،های درس اشاره نمودهجه به اتفاقات درون مدرسه و کالستو
ه معلمین و ها عالیق خود بهدر دانشگاما "نمایند. پاینار معتقد است که یادگیری تاکید می

ایم. شاید انگیز تر اغوا شدهتر و هیجانایم، یا اینکه با موضوعاتی جذابمدارس را از دست داده
                                                 

1 . Race theory 
2 . Queer theory 
3 . Post-colonial studies 
4 . Autobiographical 
5 . Auto ethnographic 
6 . Biographic 
7 . Michael Apple 
8 . Giroux 
9 . Noddings 
1 0 . Grumet 
1 1 Reconceptualization 
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برای برخی این مسئله جذاب و یا یک دغدغه اساسی نباشد اما واقعیت این است که تاثیر کار ما 
و ما باید توجه بیشتری را به مربیان،  سال گذشته کاهش یافته است 30استادان حوزه در 

درسی ر فاصله گرفتن مباحث حوزه برنامه. پاینا"یادگیرندگان و فرآیند یادگیری معطوف نماییم
دهد و معتقد است که نین معلم را مورد انتقاد قرار میفراگیر و فرایند یادگیری او و همچ

(. مفهوم 2010نار، قرار دهند )پایپژوهشگران بایستی این موضوعات را مورد توجه و بررسی 
در صدد است تا با رائه  درسیاستا مطرح می شود. مشاوره برنامهدر همین ر 1درسیمشاوره برنامه

دین به حل مسائل و مشکالت ها و مشاوره تخصصی به یادگیرندگان، معلمان، مدیران و والکمک
ان پذیر سازد. به نظر سی را  امکدرسی در عمل کمک کند و تحقق اهداف برنامه در ایهبرنامه

هر چند مطالعات انجام شده نشان  است.در حال حاضر مورد غفلت واقع شده رسد این موضوعمی
( مطرح 8194) 2دهنده آن است که این مفهوم در نیمه قرن بیستم برای اولین بار توسط فریزر

تحصیلی فراگیران را  شد که بیشتر جهت گیری مشاوره تحصیلی و آموزشی داشت و راهنمایی
ی توسعه به سو"( نیز طی مقاله ای با عنوان 1956) 3مورد توجه قرار داد.  پس از آن و نورمن

به تبیین این مفهوم پرداخت؛ هرچند تعریف جامعی از این  "4درسیکارکردهای مشاوره برنامه
ی ر دهه( د1956) مننور( و 1948فریزر )طرح این واژه توسط رسد ظر میبه نمفهوم ارائه نکرد. 

واکنشی بود به ضرورت باز تعریف سریع کارکردهای مشاوره  تا حد زیادی قرن بیستم، 60و  50
های متخصصان و ی آن سال، که دغدغه(2000، 5مدرسه در سطوح مختلف تحصیلی )ویتمر

درسی هین پژوهش با عنوان مشاوره برنامآنچه در امقصود از . پژوهشگران آموزش و یادگیری بود
 از مفهوم مشاوره برنامه درسی فهم گرایانه ای نو، بلکه قرائتی نوشود، نه خلق واژهآن یاد می از

ریز، فراگیر، معلم، والدین ی شرکاء، از قبیل برنامهسی و همهدراست؛ چرا که تمامی عناصر برنامه
و  6لی  درسی است.هل پیوند نظر و عمل در برنامو مدیران را مخاطب قرار می دهد و به دنبا

ل ارائه مشاوره به ند که اقداماتی از قبییدرس( طی پژوهشی به این نتیجه 2010) 7دیموک
های درسی و مشاوره در ی تسهیل اجرای برنامههای درسی در مدارس در زمینهمجریان برنامه

 8گیرد. رنزولیدرسی مورد غفلت واقع شده است و بایستی مورد توجه قرار صر برنامهرابطه با عنا
که چگونه باید مطالعه کنند و برای وظایف داننددهد بسیاری از فراگیران نمیش میگزار (2013)

اساسی مانند حضور منظم در کالس، برقراری ارتباط با اساتید خود، تکمیل تکالیف خواندن، 

                                                 
1 . curriculum counseling 
2 . Frazier 
3 . Norman 
4 . Toward Improving the Function of Curriculum Consultant 
5 . Wittmer 
6 . Lee  
7 .  Dimmock 
8 . Renzulli 

https://www.tandfonline.com/author/Dimmock%2C+Clive
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ارند. را ندمدیریت زمان آمادگی الزم های مطالعه، خودتنظیمی و مهارت هایمهارتبکارگیری 
)سارا رنزولی،  ها بایستی توسط یک مشاور به آنان آموزش داده شودوی معتقد بود که این مهارت

رسد گرایش پیش از پیش فراگیران به موسسات و مراکز غیر رسمی و گاها (. به نظر می2013
ون افزکه امروزه شاهد گسترش روزطوریشی از همین موضوع است؛ بهغیر تخصصی آموزشی نا

این موسسات و مراکز آموزشی غیر رسمی در کشور  هستیم. بنابراظهارت مدیر کل آموزش و 
آموزشگاه در تهران در حال فعالیت  845( 93پرورش شهر تهران )به نقل از خبرگزاری تابناک، 

. این 1باشندی غیر مجاز در سطح تهران فعال میموسسه آموزش 950هستند و همچنین تعداد 
ان و مربیان نیز در می فراگیران نیست بلکه معلهای تحقق نیافتهناشی از نیاز شرایط صرفا

-دهند که فقط دانش( گزارش می1396سودمی و همکاران )پیدایش این مشکالت نقش دارند. 

ی آموزان در مدارس نیستند که نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی دارند بلکه معلمان هم بایست
ی و های ارزشیابهای آموزش و یادگیری، روشهای درسی، روشدرست برنامه در رابطه با اجرای

های درسی مشاوره دریافت نمایند. عدم توچه به این امر باعث می دیگر عناصر و الزامات برنامه
درسی را به درستی ان ارائه نمایند و برنامه هایشود تا معلمان نتوانند آموزش موثر به یادگیرندگ

 اجرا کنند.
با  ی مشاوره برنامه درسی و تربیت مشاوران برنامه درسیرسد توجه به حوزهبه نظر می

یادگیری و اجرای اثربخش  -تواند در بهبود فرایند یاددهیهای الزم میها و صالحیتشایستگی
-در رابطه با بهبود اجرای برنامه (2010) 2سزایی را ایفا نماید. مکانداویرههای درسی نقش ببرنامه

های خصصان آموزشی و استفاده از ظرفیتهای درسی راهکارهایی از قبیل تعریف دقیق نقش مت
در تعریف  دهد.ر سطح نظام آموزشی را پیشنهاد میدرسی دنها و استفاده از مشاوران برنامهآ

های تخصصی در ندی است که از طریق ارائه مشاورهشود فرایگفته می برنامه درسیمشاوره
والدین در صدد تحقق اهداف درسی به مدیر، معلم، فراگیر و ادگیری، آموزش و برنامهی یزمینه
تقویت تعامل  " برای درسی پلی استیری فراگیران است. مشاوره برنامهدرسی و بهبود یادگبرنامه

(، با تاکید بر یادگیرنده و فرایند 2003، 4و هلبوویتش 3)راگا "بین نظریه و عمل برنامه درسی
درسی از هماهنگ نمودن عناصر مختلف برنامهیری او. در این فرایند تالش بر آن است تا با یادگ

قبیل هدف، محتوا، روش آموزش و ارزشیابی اهداف برنامه درسی قصد شده تحقق پیدا نماید و 
رسد این الت حداقلی قرار گیرد. به نظر میتفاوت بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده در ح

تحقق فلسفه اصلی و هدف غایی تعلیم و تربیت که رشد همه جانبه و بالندگی فردی  امر به

                                                 
1 . http://www.tabnak.ir/fa/news//461614  
2 . Mkandawire 
3 . Wraga 
4  .Hlebowitsh 

http://www.tabnak.ir/fa/news/461614/


 ...شیگرا جادیمواضع صاحبنظران در رابطه با ا یبررس

 93 

درسی می توانند با هماهنگ نمودن نماید. مشاوره برنامه( است نیز کمک می2005، 1)کاسل
درسی و کمک به آنان در شناسایی مسیر ایهای یادگیرندگان با برنامه هنیازها، عالئق و استعداد

 و آموزشی به این امر نائل آیند. مناسب تحصیلی
ملی عتی و ی مطالعاولیت این مفهوم به عنوان یک حوزهمقب و به طور حتم میزان کارایی

ه درسی می برنابه پذیرش آن از طرف متخصصان رشتهبستگی  درسیبرنامه ی مطالعاترشتهدر 
 یت و عدمبولیرد و هم مقتا هم مورد جرح و تعدیل و اصالح قرار گ و خردمندان این حوزه دارد،

 یحوزه نظرانهای صاحباست تا دیدگاهمقبولیت آن بررسی شود. در پژوهش حاضر قصد بر آن 
فته گریف برنامه درسی و صاحبان تجربه در حوزه ی فعالیت های مشاوره برنامه درسی )با تع

لی کورط. بهواضع آنان نیز شناسایی و تشریح شودو چگونگی م مورد بررسی قرار گیردشده( 
 باشند: میسواالت پژوهش حاضر به شرح زیر 

 نامه لعات بردرسی در حوزه مطاابطه با طرح گرایش مشاوره برنامهنظران در رمواضع صاحب
 درسی چیست؟

 ند؟ادرسی کدامن و مخالفان مفهوم مشاوره برنامهدالیل موافقا 

 

 روش پژوهش
باشد. در این پژوهش برای جمع لیلی میکیفی و از نوع توصیفی تح رویکرد پژوهش حاضر

آوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. مکان پژوهش شهر تهران بوده و 
درسی همچنین کسانی که در نظران در زمینه برنامهجامعه پژوهش شامل متخصصان و صاحب

-نفر می 14های پژوهش نندهباشد. تعداد شرکت کلی دارند میزمینه موضوع پژوهش تجربه عم

ها بر اساس اشباع اطالعاتی عمل آمده است. تعیین تعداد نمونهباشند که از آنان مصاحبه به 
و روش گیری هدفمند رکت کنندگان پژوهش بر اساس رویکرد نمونهمحقق صورت گرفت. ش

ش اعتبار انتخاب شدند. در بحث سنج 3گلوله برفی شیوهو به صورت  2ایگیری زنجیرهنمونه
پژوهش، سواالت مصاحبه  بر اساس اهداف پژوهش طراحی شدند و سپس به منظور اعتباریابی 

مورد اصالح و تایید قرار گرفتند. به منظور ثبت تن از اساتید متخصص در حوزه مربوطه  4توسط 
های صورت صوتی ضبط گردید. سپس مصاحبههای انجام شده به ی مصاحبهها، همهمصاحبه
ه نوشته شد. بعد از اینکه ده توسط خود پژوهشگر به دقت گوش داده شد و کلمه به کلمضبط ش
چک "ها از روش ب درآمد برای تایید روایی مصاحبهصورت مکتوههای ضبط شده بمصاحبه

                                                 
1 . Cassell 
2.Chain Sampling 
3 . Snowball sampling 
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، بدین ترتیب که متن مکتوب مصاحبه برای شرکت کنندگان فرستاده شد تا شداستفاده   "1اعضا
روش تحلیل  با استفاده ازید و یا اصالح گردد. تجزیه و تحلیل اطالعات صحت و سقم مطالب تای
 گرفت. ( صورت2006) 2مضمونی براون و کالرک

 

 های پژوهشیافته
واالت قالب س پردازیم. یافته ها درهای پژوهش میین قسمت از پژوهش به ارائه یافتهدر ا

-احبناضع صبه بحث در رابطه با مو در بخش اول ،. بدین ترتیبمی شودمورد نظر پژوهش ارائه 

ش ر بخدس درسی می پردازیم؛ سپوم مشاوره برنامهظران شرکت کننده در پژوهش در مورد مفه
 ود.شپرداخته میبیان شده  یهاکنندگان در مورد موضع گیریدوم به بیان دالیل شرکت

 

ت وزه مطالعادر ح درسیطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامهنظران در رابمواضع صاحب

 درسی چیست؟برنامه

  :لعاتی یا حوزه مطا کنندگان بر این باورند که طرح گرایشگروهی از شرکتموافقان
شاروه مگویند طرح مفهوم باشد. آنان میموجه و حتی ضروری می درسیمشاوره برنامه

د عتقدنمکنندگان پژوهش شرکت درسی می تواند در شرایط حاضر مفید واقع شود.برنامه
مه درسی درسی قصد شده و برنای بسیار مهمی که بین برنامهی مفقودهشاید یک حلقه"

ک یند به طعا نیازمگردد قبه ماهیت فعال یادگیرندگان بر میکسب شده ما وجود دارد و 
-(. شرکتA.1. 1. 11) "است "درسیمشاوره برنامه"ای با عنوان نقش تعریف شده

-یمشاره ا درسیه اهمیت طرح مفهوم مشاوره برنامهوال بکنندگان دیگری نیز بر همین م
 دانند.های درسی اثر گذار میرا در راستای تحقق اهداف برنامه کنند و ان

  :با طرح  دارند در صورتیکنندگان نیز ابراز میگروه دیگری از شرکتموافقان مشروط
ش بعد ن )که در بخهای آها و چالشموافق هستند که ضعف مفهوم مشاوره برنامه درسی

کی از یقع شود. واند مفید واتصورت نمیاصالح گردد. در غیر اینها اشاره خواهد شد( به آن
ی ره تحصیلبه تلفیق آن با مشاودرسی را منوط کنندگان طرح مفهوم مشاوره برنامهشرکت

 مطرح یشعنوان یک گراظر من آنقدر وسیع نیست که حتی بهبه ن "گوید داند و میمی
 گرفته در نظر تحصیلیتواند بعنوان بخشی از مشاوره مدرسه یا مشاوره شود، بلکه می

این  در( A.2. 8. 37) "از بلند پروازی اجتناب"(. در جای دیگر A.2. 6. 3) "شود.
 گیرد. زمینه مورد تاکید قرار می

                                                 
1 . Member Check 
2.Braun & Clarke  
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 درسیهنامکلی با طرح مفهوم مشاوره برطورکنندگان بهاین دسته از شرکت الفان:مخ 
ائل و اند و معتقدند در شرایط حاضر نیازی به طرح این مفهوم نیست و حل مسمخالف

کی از رد. یکو ...( جستجود  مشکالت موجود را بایستی در جالی دیگر )مشاوره، روانشناسی
ر شکالتی دمآموزان و معلمان با بسیاری از دانش "ن باره می گوید کنندگان در ایشرکت

ست یاز انن معنا نیست که آموزشی و تحصیلی مواجه هستند ولی این بدا رابطه با مسائل
عتقدند مکنندگان (. این شرکتA.2. 7. 1) "ی تازه ی مطالعاتی به وجود آید.یک حوزه

حل  راه"درسی ضرورتی ندارد و مطرح نمودن مفهوم مشاوره برنامه که در حال حاضر
 (. A. 3. 11. 6) "کرددر جای دیگری جستجو باید مشکالت موجود را 

 

 ند؟ادرسی کدامن و مخالفان مفهوم مشاوره برنامهدالیل موافقا

 درسی چیست؟دالیل موافقان مشاوره برنامه -
زیم. پردامی درسیهای موافقان برنامهبه بحث و بررسی دالیل و استدالل در این بخش

زم رورت الجایگاه و ضدرسی از نندگان معتقدند که مشاوره برنامهکاین دسته از شرکت
یرد. قرار گ مورد بحث و مطالعهدرسی و بایستی در قلمرو مشاوره برنامهبرخوردار است 

ری و اند که اصال بحث یادگیکنندگان بر این عقیدهصورت کلی برخی از شرکتبه
رسی دی مطالعات برنامهیکی از مباحث اصلی در حوزه رشته آموزش به صورت ذاتی

ین ر ادبدیهی است که  های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.سالاست که در 
 لی درک قلمرو جهانشمول و اصدرسی، این مفهوم یقرائت از مفهوم مشاوره برنامه

ی دیگر نیز ضرورت بحث و ورود رشته درسی است. برخیی مطالعات برنامهحیطه
به ت مبتالکشور ما و مشکالآموزشی درسی را ناشی از شرایط و وضعیت مطالعات برنامه

 یدگاهداین  دانند. دریری و موفقیت تحصیلی فراگیران میی یادگآموزشی در زمینه
رسی باشد. در ادامه به بردرسی یک بحث بومی و محلی میمفهوم مشاوره برنامه

-برنامه ی مطالعاتدرسی در حوزهموافقان طرح مفهوم مشاوره برنامهتر دالیل مفصل

 شود:اخته میپرد درسی

 زه مغفول در حوزه مطالعات برنامهعنوان یک حوهدرسی بمشاوره برنامه-

درسی اساسا یکی از نندگان معتقدند که مشاوره برنامهکبرخی از شرکت درسی:
ر و یادگیری او باید محور درسی است و فراگیهای موضوعی رشته مطالعات برنامهقلمرو

سئله به اندازه رسی قرار گیرد و چنانچه امروزه به این مدهای برنامهها و پژوهشفعالیت
شود، مشکلی است که نه به ماهیت رشته، بلکه به متخصصان و کافی پرداخته نمی

کنندگان در این زمینه شود. یکی از شرکتگران این رشته مطالعاتی مربوط میپژوهش
ها و روش بهترین  درسی به صورت ذاتی به دنبالی مطالعات برنامهرشته "گویدمی
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های نی بر آن بوده است تا بهترین روشهای تدریس و آموزش بوده است. یعشیوه
ش دهد و میزان ها آموزند و یادگیرندگان را با این شیوهآموزش و تدریس را پیدا ک

درسی یکی توان گفت مشاوره برنامهیادگیری آنان را از این طریق افزایش دهد. پس می
 "درسی بوده است که در حال حاضر مورد غفلت واقع شده استرنامههای باز حوزه

(A.1. 5. 12 .)درسی بایستی ی مطالعات برنامهآنان معتقدند این حوزه از رشته
    مجددا مورد توجه قرار گیرد. 

 درسی به منظور کمک به ارتقای عملکرد معلمان:ضرورت وجود مشاوره برنامه 
وزشی س و مراکز آمیازهای معلمان و مربیان در مدارکنندگان از نبرخی از شرکت

ندارد.  وجود آورند و معتقدند منبع و مرجعی برای پاسخ به این نیازهاسخن به میان می
، های ارزشیابیهای تدریس، روشی روشعنوان مثال معلمان اغلب در زمینههب

 وفت مشورت و هماهنگ نمودن این عناصر با یکدیگر نیاز به دریامدیریت کالس 
ن ه ایراهنمایی دارند. این امر درصورتی است که منبع یا مرجع مشخصی برای ارائ

ی به آموزشهای ها مثل ارائه مشاورهدر برخی زمینه "مات وجود ندارد. قبیل خد
 الن دراهای تدریس و ارزشیابی کمبودهایی وجود دارد. ما ی روشمعلمان در زمینه

مان علم(. A.1. 4. 4) "ه معلمان در این رابطه کمک کندمدارس کسی را نداریم که ب
ای هلف آموزش و یادگیری و همچنین روشهای مختاغلب در رابطه با انتخاب روش

 شودیمآموزش ضمن خدمت هم که برگزار  هایشیابی با چالش روبرو هستند. دورهارز
ندانی چ یتد از کیفشوگر به صورت پراکنده هم برگزار میاوال که جامع نیست، ثانیا ا

ا د. زیرن این کار را کرتواهای آموزش ضمن خدمت هم نمیبرخوردار نیست. در دوره
یته ا فرمالهای ضمن خدمت االن واقعشود. دورهها فرمالیته دارد انجام میاین دوره

یاز . در صورتی که معلمان ن(B.1. 12. 13) "است و فقط بحث امتیاز گرفتن است
، یابیرزشها تدریس، آموزش، ارت مداوم و تخصصی در رابطه با روشدارند تا به صو

ره و های درسی و عناصر آن مشاوهای مربوط به برنامهمدریت کالس درس، و چالش
 پذیرمعتقدند این امر در صورتی امکان کنندگانافت نمایند. شرکتراهنمایی دری

ر شی حضوارس و مراکز آموزدرسی در مدعنوان مشاوره برنامههکه فردی ب خواهد بود
  درسی را ارائه نماید. یاهی برنامهشته باشد و خدمات مربوط در زمینهدا

 درسی به منظور کمک به ارتقای ی مطالعاتی مشاوره برنامهضرورت وجود حوزه
های در پژوهش بخشی از دالیل و ضرورت کنندگاناز نظر شرکتیادگیری فراگیران: 

آموزان دارند. مشاور هایی است که دانشی مربوط به نیازدرسمهطرح مفهوم مشاوره برنا
درسی توجیه کنند و به فراگیران را در رابطه با برنامه توانددرسی از یک طرف میبرنامه

کنندگان در این درسی قانع نمایند. یکی از شرکتوعی آنان را برای یادگیری برنامهن
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های یرندگان را قانع نماید که برنامهتواند یادگدرسی میمشاور برنامه"گوید زمینه می
این زمینه مطمئن نماید تا درسی برای آنان ارزش یادگیرفتن را دارد. باید آنان را در 

(. B.1. 13. 10) "درسی به وجود آیددر فراگیران برای یادگیری برنامهی کافی انگیزه
دانند و به خود را نمیزندگی درسی با برخی از فراگیران ارتباط برنامه در حال حاضر
دانند. های درسی را ضروری نمییز یادگیری و پیمودن مسیر برنامههمین سبب ن
های اید و آنان را به یادگیری برنامهتواند این ارتباط را برقرار نمدرسی میمشاوره برنامه

باید درسی مشاوران برنامه "کند کنندگان اشاره میدرسی مجاب کند. یکی از شرکت
های درسی ا و عالئق خود با محتوا و برنامهبه یادگیرندگان کمک کنند تا بین نیازه

مکتوب و مصوبی که برای کار در آموزش و پرورش فراهم شده است و برای ارتقای 
رف دیگر از ط(. A.1. 1. 5) "تحصیلی مدنظر هست، یک ارتباط معنادار برقرار نمایند

 "های مطالعههای ارزشیابی، و روش، روشتدریس هایهماهنگی بین محتوا، روش"
(B.2. 15. 8نیز نیاز به هدایت و راهنمایی دارد و ارجح آن است که کس ) ی که این

درسی سی را داشته باشد. مشاوره برنامهدردهد دانش برنامهنوع مشاوره را انجام می
های ارزشیابی و وههای مطالعه خود را با شیواند به فراگیران کمک کند تا روشتمی

 طور محتوا و موضوع درسی هماهنگ نماید. همین
 درسی به منظور هماهنگی ی مطالعاتی مشاروه برنامهضرورت وجود حوزه

 ندکنندگان معتقدشرکت درسی:عوامل مدرسه و تحقق اهداف برنامههای فعالیت
 دیر،علم، مهای عوامل مختلف آموزش از قبیل مدر حال حاضر هماهنگی بین فعالیت

ا ب راتباطدون ابشود هر یک از این عوامل وجود ندارد. تا جایی که گفته می مشاور، و ...
نوع  . اینزندبه بیانی هر کسی ساز خودش را می دهد ودیگران کار خودش را انجام می

د و شومی گ باعث هدر رفت انرژی و منابعارتباط و ناهماهنها و اقدامات بیفعالیت
شاروان مدر پژوهش معتقدند کنندگان گردد. شرکترسی نیز محقق نمیدرنامهاهداف ب

درسی برنامه امل مدرسه( کمک کند تا با... به معلمان )و عو"توانند: درسی میبرنامه
رسی د. مشاوره برنامه(B.1. 12. 47) "همنوا شوند و هر کسی ساز خودش را نزند

-مهف برناامل را در جهت تحقق اهداز این عوها و اقدامات هر یک اتواند فعالیتمی

اد های مختلف را از طریق ایجنماید و حتی مشکالت و مسائل بخش درسی هماهنگ
ن کنندگافصل نماید. یکی دیگر از شرکتوایی و همکاری میان اعضای گروه حلافزهم

 ه ودرسدرسی برای کل سیستم مال به طور کلی وجود مشاور برنامهاص "معتقد است: 
ایی هعالیتتواند در فدرسی میدرسی آن الزم است. مشاور برنامه هایهنگی برنامههما

ه هنگی بدهند نوعی هماهای درسی انجام میوامل مختلف مدرسه در قالب برنامهکه ع
 (. A.1. 3. 5) "وجود بیاورد
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 دالیل موافقان مشروط مشاوره برنامه درسی چیست؟-
-ل نمیدرسی را به صورت کاممشاوره برنامه مفهوم کنندگان طرحگروهی از شرکت

ند معتقد دانند. اینانها میمنوط به برخی شروط و پیش بایسته پذیرند و پذیرش آن را
سائل مفصل عملی مشکالت و ودرسی بایستی در راستای حلطرح مفهوم مشاوره برنامه

ن طرح ای طه بانباید در راب باشد و نسبت به شرایط موجود نگاهی واقع بینانه داشته باشد.
ف از طر وقدر بلندپروازی کرد که عملی شدن آن به طور کلی غیر ممکن گردد؛ مفهوم آن

های ر رشتهدزمینه داشت که به راحتی  نگری در اینگر نباید آنقدر نگاه جزئی و سطحیدی
 های مطالعاتی دیگر هضم گردد. و حوزه

 برخی از شرکتدرسی: برنامه مشاوره سازی مفهومتبیین دقیق مسئله و شفاف-

یادگیری در  -ی یاددهیهایی که در حوزهمعتقدند با توجه به مسائل و چالشکنندگان 
 دیران ومان و مدارس و مراکز آموزشی وجود دارد؛ چه در رابطه با نیازها و کمبودهای معلم

اید . ولی بدرسر میدرسی ضروری به نظوالدین، طرح مفهوم مشاوره برنامهچه فراگیران و 
دید ی این مفهوم به دقت بررسی و مشخص گردد زیرا عدم تشخیص و تحمسئله و حوزه

 از بار شود و ممکن است نه تنهاها و اقدامات پراکنده میفعالیت دقیق مسئله باعث
ی از ید. یکالت پیشین بیافزاای را نیز بر مشکت موجود نکاهد، بلکه مشکالت تازهمشکال
یم، ای در مدرسه داراینکه ما چه مسئله"گوید: ر این رابطه میندگان دکنشرکت

-رنامهیی در مدارس وجود دارد که بهادر آنجا چیست و چه مسائل و شکاف مشکالتمان

 هیم ازخواوانسته به آن کمک کند و حاال  میهای موجود نتدرسی  با شرایط و قلمرو
 طوربه م بایدسازی کنیلد کاری را مفهومه یا فیدرسی حرف بزنیم و این حوزمشاوره برنامه

یان خواهم بگویم مسئله شما باید روشن شود و به روشنی بدقیق مشخص شود. من می
. به (A.1. 2. 8 )"شودشد، امکان حل مسئله نیز عملی نمیگردد. اگر مسئله روشن نبا

ه باقی اند منجر بتومسئله و شکاف موجود، به درستی میرسد عدم تببین دقیق نظر می
 شود.نعملیاتی  ماندن نتایج پژوهش در حد نظر و تئوری شده و در بستر آموزشی کشور

ید ما آظرم میبه ن "کند: این رابطه اینگونه اظهار نظر می کنندگان دریکی دیگر از شرکت
 برسد.ف ین اهداتواند به درسی چه اهدافی دارد و چگونه میباید ببینید این مشاوره برنامه

. تگیزه اسطح انسآیا می تواند به نیازها پاسخ دهد. آیا نیازهای جدید ایجاد می کند یا در 
دید ازهای جثال نیمد یا دهند یا به نیازهای فراگیر پاسخ میکآیا انگیزه در فراگیر ایجاد می

 (.A.3. 10. 11) "کندایجاد می
 ی مهم مسئلهتحصیلی:  درسی و مشاورهین تمایز مطالعاتی مشاوره برنامهتبی

ن مشاوره تحصیلی و دیگری که وجود دارد مربوط به تداخل احتمالی و ابهام در تمایز بی
کنم اول من فکر می"گوید: گونه میکنندگان ایندرسی است. یکی از شرکتمشاوره برنامه
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و را مشخص نمایید و قلمروها درسی و مشاوره تحصیلی باید تفاوت بین مشاوره برنامه
و دقیقا بگوییم  های علمی و دانشگاهی را مشخص کنیدهای عمل هریک از این رشتهحوزه

(. این مفاهیم B.1. 13. 7) "خواهد چه کاری را انجام دهددرسی میکه مشاوره برنامه
ن مسئله طرح طوری که برخی با ارجاع به همیکن است با یکدیگر مشتبه شوند؛ بهمم

کنندگان، یکی از دانند. گروهی از شرکتضروری میرا غیر  درسیمفهوم مشاوره برنامه
ین تفاوت آن با درسی را تبیلی برای طرح مفهوم مشاوره برنامهپیش نیازها و شروط اص

دانند. آنان معتقدند قبل از هر چیزی باید به تمایز این دو مفهوم مشاوره تحصیلی می
 اط متقابل آن دو را تبیین نمود. پرداخت و حدود و مرزهای فعالیت آنان و حتی ارتب

 نشناسی، ای )روای میان رشتهدرسی به عنوان یک حوزهبحث مشاوره برنامه
ه بحث مشاوردرسی: درسی( و نه صرفا در حوزه برنامهمشاوره و مطالعات برنامه

-هعات برنامنشناسی، مشاوره و مطالای )روارشتهی میاندرسی به عنوان یک حوزهبرنامه
فهوم ممعتقدند طرح کنندگان درسی: برخی از شرکترفا در حوزه برنامهو نه ص درسی(

ک ینوان عهدرسی از جایگاه و ضرورت برخوردار است ولی نبایستی صرفا بمشاوره برنامه
فهوم ان یک معنوی درسی مطرح شود، بلکه بایستی بهریزی مطالعاتی برنامهقلمرو در حوزه

شاوره، های روانشناسی، می رشتهای در حوزههرشتمیان ی پژوهشی و کارییا زمینه
 عنوان یکتواند بهدرسی میبه نظرم ... مشاوره برنامه "شود ریزی درسی مطرح برنامه

ان . آن(A.2. 6. 11) "ی تحصیلی یا مشاوره مدرسه مطرح شودمهارت در دل مشاوره
ان یکی عنوهبه بوده و بهتر است معتقدند اساس و بنیان این مفهوم در روانشناسی و مشاور

طرح ای متهرشعنوان یک مبحث میانههای کاری مشاوره یا روانشناسی یا حداقل باز حوزه
رد بخش موضوع دیگری که وجود دا "کنندگان بر این باور است که گردد. یکی از شرکت

رار اروه قمشی علم روانشناسی تربیتی و ائلی که شما عنوان کردید در حوزهزیادی از مس
 ه بررسییری بدادرد. بهتر است این علوم وارد شوند و در رابطه با مشکالت آموزشی و یادگ

درسی رنامهکنند که مشاوره ب(. بر این اساس، آنان استدالل میB.2. 15. 3) "بپردازند
ا مدرسه یی مشاوره تحصیلی حوزه کاری و پژوهشی در قالب رشتهتواند به عنوان یک می
ی زهدر حو درسی مطرح شود و نباید اصرار بر طرح آندگیری و برنامهروانشناسی یا و یا

 درسی باشد.مطالعات برنامه

 

 گویند؟درسی چه میمخالفان مشاوره برنامه-
-درسی میهای مخالفان مفهوم مشاوره برنامهن بخش به بحث دالیل و استداللدر ای

سازی مشاوره برای ایجاد و مفهوم دند که ضرورتیکنندگان معتقپردازیم. این گروه از شرکت
اتی یا یک گرایش یا عنوان یک رشته مطالعهدرسی وجود ندارد و نبایستی از این مفهوم ببرنامه
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-درسی سخن گفت. این گروه از شرکتاری در قالب رشته مطالعات برنامهی کحتی یک زمینه

از مفهومی با  ای که باعث شده است تاا خالاند. برخی معتقدند اساسکنندگان خود بر دو دسته
است؛ د یا مسئله درست تشخیص داده نشدهدرسی سخن به میان آید وجود ندارنام مشاوره برنامه

رد و حتی ی آموزش و یادگیری وجود دامعتقدند این خال و شکاف در حوزه ای دیگر نیزدسته
ای رسمی و مدرسهموزش و یادگیری ی آهای دیگری هم در زمینهممکن است مشکالت و چالش

هوم تازه با عنوان مشاوره وجود داشته باشد، ولی ضرورتا راه حل این مشکالت طرح یک مف
 پردازیم.تفصیل در رابطه با این دالیل می درسی نیست. در ادامه مباحث بهبرنامه

 ی مطالعاتی مشاوره برنامهخال و ضرورت عملی برای طرح حوزه عدم وجود-

ا ضرورتی برای طرح کنندگان در پژوهش معتقدند اساسبرخی از شرکت :درسی
درسی ی مطالعات برنامهی مطالعاتی ذیل رشتهعنوان یک حوزههدرسی بمشاوره برنامه

عنوان خال و شکاف در وضعیت آموزش و هدر آموزش عالی وجود ندارد و آنچه ب
درسی بیان لی طرح مشاوره برنامههای عمعنوان زمینههیادگیری در مدارس و آموزش؛ ب

-کنندگان میباشد. یکی از شرکتحاکی از عدم شناخت درست مسئله میشده است، 

ها و مشکالتی که شما من با شما هم عقیده نیستم و خال واقعیت این است "گوید 
شرایط آموزشی  ی ضعف یا یک شکاف درنید را اساسا واقعی و نشان دهندهکاشاره می

اینطور هست که برخی افراد و ی کشورها ظرم در همهدانم. به نی کشور نمیو تربیت
تر به های یادگیری اثربخشدست آوردن یادگیری بهتر  و شیوه آموزان برای بهدانش

کنند. این معنایش این نیست که مدارس و نظام آموزشی ما مراکز تخصصی مراجعه می
دهد ولی برخی افراد به خدمات انجام می ظام آموزشی کار خودش رامشکل دارد بلکه ن

بیشتری نیاز دارند. شاید بتوان گفت آن مراکز تخصصی که ما انتظار داریم واقعا 
-جود ندارد و کار تخصصی انجام نمیخدمات تخصصی ارائه دهند به معنای واقعی و

بندی نشده گویند مسئله مورد نظر درست صورتمی (. اینانA.3.11.12) "دهند
بایستی با دقت و شواهد تجربی و نظری و به صورت پژوهشی صورتبندی "و است 

ی کنندگان نیازهای موجود در زمینه. از نظر این گروه از شرکت(A.3. 10. 14) "شود
یادگیری و آموزش برای معلمان، دانش آموزان و مدیران یا به معنای واقعی نیاز 

و جو غلط حاکم بر نظام آموزشی به نیستند و شبه نیاز هستند که در اثر تبلیغات 
آموزان ا موسسات کنکوری و مراجعه ی دانشوجود آمده اند؛ مانند آنچه در رابطه ب

وجود دارد، یا به معنای واقعی نیاز هستند و در حال حاضر راه حل و ساز و کار الزم 
یت و ه دریافت هدابرای رفع این نیازها و مشکالت وجود دارد؛ مانند نیاز معلمان ب

های آموزش ضمن خدمت این نیاز را های تدریس، که دورهروش یمشاور در زمینه
نماید. اینان معتقدند چنانچه در رابطه با مسائل مذکور کاستی یا برای آنان بر آورده می
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نارسایی وجود دارد بایستی دالیل اصلی آن را جستجو نمود تا مشخص شود که کدام 
دهد و بدین طریق نمی ود را به درستی انجامقسمت یا بخش مسئول وظایف خ

 مشکالت را برطرف نمود. 

 :برخی دیگر از مشاوره برنامه درسی بعنوان بخشی از قلمرو مشاوره تحصیلی 
ه این بدرسی ضرورتی ندارد، قدند که طرح موضوع مشاوره برنامهکنندگان معتشرکت

 آنی ری و وظایف و حیطهتربیتی و یادگیدلیل که با مشاوره تحصیلی، روانشناسی 
ورتی و ضر درسی کارکردالف موافقان مشروط مشاوره برنامهنماید. اینان برختداخل می

ت و ل مشکالفصواند که حلدرسی قایل نیستند و بر این باورجدا برای مشاوره برنامه
 یزش مدارس و مراکز آموزشی در حیطهمسائل موجود در فرایند یادگیری و آمو

در  وازه؛ درسی و روانشناسان یادگیری است و طرح یک مفهوم تشاوران برنامهوظایف م
 واهدخهای تازه جب تداخل امور و ایجاد ناهماهنگینتیجه ایجاد یک شغل جدید، مو

ه یشتر بب ها و مشکالت موجودخال"گوید کنندگان در این زمینه میشد. یکی از شرکت
افی کدازه ، به انتحصیلی و روانشناسی یادگیریهای مشاوره این دلیل است که در رشته

باید  آموزان و فراگیران پرداخته نشده است.های یادگیری دانشبه موضوع کاستی
 های تدریس و ارزشیابی و مطالعهاسی یادگیری به هماهنگ نمودن روشروانشن

ی حوزه تایسیست که ببپردازد. اگر کم و کاستی در این زمینه وجود دارد به این معنا ن
شاوره های روانشناسی و مرح شود، بلکه این یک ضعف در رشتهای مطو مفهوم تازه

 "تنیس درسینیاز به مطرح شدن مشاوره برنامه است و باید برطرف گردد. به هر حال
(B.1. 13. 14از نظر این شرکت کنندگان مباحث مربوط به مشاوره برنامه .)  درسی

ورت صوره تحصیلی  روانشناسی یادگیری، و نه به بایستی در قلمرو مطالعاتی مشا
را  وضوعنیز این مجداگانه، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. شرکت کننده ی دیگری 

وره، ط مثل روانشناسی، مشاهای مرتبدهد و معتقد است که رشتهمد نظر قرار می
هد ر شادیگ درسی و مدیریت آموزشی اگر وظایف خود را به درستی انجام دهندبرنامه

ها  خال نبه نظرم ای"ی یادگیری و پیامدهای آن نخواهیم بود در زمینه مشکالت فعلی
ا رف خود اند وظایعلمی موجود در حال حاضر نتوانستههای ناشی از این است که حوزه

 ی وناسبه درستی انجام دهند و دارای نواقصی هستند. مثال اگر مشاوره و روانش
اهد ر ما شها و نواقص خود را جبران نماید دیگدرسی ضعفرنامهمدیریت آموزشی و و ب

 (.A.2. 7. 2) "این مشکالت نخواهیم بود

ر صصان دنظران و متخکلی در پاسخ به سواالت پژوهش، یعنی مواضع و نظرات صاحبطوربه
موضع  این رابطه با مفهوم مشاوره برنامه درسی و علل اظهار شده توسط آنان در زمینه ی

 ( زیر ارائه شده است. 1-1ری ها در جدول )گی
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ی عنوان یک حوزههدرسی بموضوع مشاوره برنامه ابطه با طرحنظران در ر: مواضع صاحب1-1جدول 

 درسیطالعاتی ذیل رشته مطالعات برنامهم

 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع
ی وزهان در رابطه با امکان ایجاد حنظران و متخصصدر پژوهش حاضر مواضع صاحب

ار گرفت و درسی مورد بررسی قری مطالعات برنامهدرسی در ذیل رشتهاوره برنامهمطالعاتی مش
درسی در پی آن است تا تحلیل قرار گرفت. مشاوره برنامه گیری ها مورددالیل هر کدام از موضع

ی را به یادگیر -های یاددهیسطح یادگیری و بالطبع بهبود روش اصالح فرایند یادگیری، ارتقای
ریزی درسی مد نظر قرار دهد، و چنان که های برنامهی تمرکز و محوری در فعالیتهعنوان نقط
-کند، بین نظر و عمل برنامهدرسی تاکید میدر رابطه با مفهوم مشاوره برنامه( 1992جکسون )

حوزه مطالعات ای و اصیل از درسی به قرائت ریشهقرار نماید. این قرائت از برنامهدرسی ارتباط بر
العه علمی، بر اساس عنوان یک حوزه پژوهشی و مطهدرسی بشود. برنامهدرسی نزدیک میمهبرنا

ی دیوئی، که رویکردی فراگیر محور به فرایند یادگیری داشت، بنا شده است یگرافلسفه پیشرفت
ق یادگیرنده و فرض بر آن است که محتوا و تجارب یادگیری در مدارس بایستی بر نیازها و عالئ

آید مشاور های پژوهش حاضر نیز به دست می(.  همانطور که از یافته2006، 1متمرکز باشد )بیکر
ریزان درسی بر درسی و برنامههای برنامهد در راستای متمرکز نمودن فعالیتتواندرسی میبرنامه

                                                 
1 . Baker 
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د. البته این امر به درسی و ارتقای یادگیری فراگیران نقش موثری ایفا نمایروی اهداف برنامه
درسی ی عمل مشاوره برنامهی دیگر مسائل و حوزهگردد که مسئله یا به گفتهشرطی محقق می

ی عمل و تبیین دقیق مسائل مورد نظر ریح و روشن گردد. عدم تشریح حوزهبه درستی تش
و مشاوره جوار از قبیل روانشناسی های مطالعاتی هماست موجب تداخل این حوزه با حوزهممکن 

مشاوران و متخصصان برنامه  هایرفت تالش ها و هدرترتیب به پراکندگی فعالیت گردد و بدین
درسی منجر شود. شناسایی قلمروهای تازه و توضیح و تبیین دقیق آن ها و واقع بینی در این 

ع ست. آنان در موضو( نیز مورد تاکید قرار گرفته ا2003) 2و هلبوویتش 1زمینه توسط راگا
درسی باید تبدیل به اند و معتقدند رنسانس برنامهسئله پرداختهدرسی به این مرنسانس برنامه

تواند در برگیرنده تجدید درسی شود. این امر میکری در راستای تحقق اهداف برنامهیک تحول ف
ی ی نظریهی به سوی روندهای نوظهور در رشتهحیات یادگیری تدریجی و اصالحات آموزش

-درسی چشمگرایی در برنامهآلدرسی بایستی از نگاه ایدههدرسی باشد. پژوهشگران برناممهبرنا

ی برنامه درسی را به صورت آگاهانه بر روی را به روشنی تعریف نمایند، رشته پوشی کنند، مرزها
 د.  درسی را تقویت نماینو تعامل بین نظریه و عمل برنامه بقایا و میراث سازنده آن بنا نهند،

ت فعالی ودرسی باشد این است که مفهوم مشاوره برنامهموضوع دیگری که مورد توجه می
ی وزهه یک حنمایی یا مد علمی، و به اصرار، محدود بعنوان یک خودههای آن نبایستی صرفا ب

 هتوجورد محور بودن م -محور و هدف -ود. در این رابطه بهتر است مسئلهتلقی ش خاص علمی
-وزهصان حهای مختلف علمی و همچنین متخصرد؛ بدان معنا که با کمک گرفتن از حوزهقرار گی

ر گیرد. قرا های گوناگون حل مشکالت و مسائل مربوط به یادگیری و آموزش مورد تمرکز و تاکید
م هناسی شاوره، مدیریت آموزشی و حتی جامعههایی نظیر روانشناسی، مشدر این راستا حوزه

ود ی و محددهنده باشد. قشری نگردرسی یاریظور تحقق اهداف مشاوره برنامهمن تواند بهمی
هداف شود تا ای علمی خاص باعث میدرسی به یک حوزهنمودن موضوع اصلی مشاوره برنامه

 .گردد ی صرفا نظری و شعار زده بدلاصلی آن در حاشیه قرار گرفته و کم کم به یک حوزه
های روشدرسی و بهبود دن به اهداف مشاوره برنامهور رسیدر همین راستا و به منظ

درسی الزم ران، و همچنین تحقق اهداف برنامهیادگیری و ارتقای سطح یادگیری فراگی -یاددهی
های ه به سوی دستیابی به بهترین شیوههای پژوهشی و تحقیقاتی در این زمیناست فعالیت

دریس، بهترین شیوه های ارزشیابی، بهترین هدایت شود. باید بهترین شیوه های عمل در ت 3عمل
های مختلف درسی  "موضوع"شیوه های یادگیری، بهترین شیوه های آموزش و غیره با توجه به 

درسی و آموزش مورد توجه قرار ها و بسترهای برنامهطور با توجه به زمینهو آموزشی، و همین

                                                 
1 . Wraga 
2  .Hlebowitsh  
3 . Best practice 
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شاوره برنامه درسی قابل مشاهده خواهد گیرد. تنها در این صورت است که نتایج عملی و واقعی م
 بود. 
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