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ودگرا عمل بهب یبه نوع یاست که منته دنیفهم یپروژه » یجنش باشد نوع کیقبل از آن که  ییگرا نومفهوم

 ،یناسش ییبایز ،یخودشرح حال نگار سم،یپست مدرن ،یدارشناسیپد ت،ینژاد، جنس است،یس خ،یو به تار شود

(366، ص1999نار،یپا«)نهاد مدرسه و کل جهان مربوط باشد ات،یاله . 

  مصطفی قادری1

 

انگذارانیو بن خچهیتار  

و  یگرانه، فرهنگ لیشناسانه، روان تحل ییبایزاز نگاه خداشناسانه،  یبرنامه درس دیفهم جد یبرا یجنبش 2ییگرا نومفهوم

به  یخیو توام با اعتراف تار یآگاهانه، انتقاد یاستوار است. چرخش میپارادا رییتغ یبر نوع یینومفهوم گرا انیاست. بن یاسیس

آگاهانه بر  رینه و غبه ناروا و به شکل آگاها یبرنامه درس ینظام ها قیها از طر یدئولوژیا وخودساخته  یهر آن چه که نظام ها

  3یدرس یزیگفتمان از برنامه ر رییتغ یدرس یمطالعات برنامه  یدر رشته  یچرخش نیچن یعمل امیکنند. پ یم لیانسان تحم

  .بوده است  4یبه فهم برنامه درس

در  ینیموضوعات قابل مشاهده و ع ،یساالر وانید یها هیرو ریدرگ یدرس یپژوهش برنامه  ستمیدوم قرن ب مهین یط

از نوفهم  یکی(  1977)نیبود. گر یمواد آموزش ی هیو ته یابیارزش ،یدرس یبرنامه  یتوال ،یدرس یبرنامه  یمدارس، طراح

ساختار دانش  کی ،یموضوعات درس یاز سازمانده شیب یزیچ یسنت یدرس یباره نوشته است که برنامه  نیدر ا انیگرا

 .نبوده است 6یمیو روش تعل 5یزیتجو

موجود در آن  یفرهنگ یغلبه  هیعل«  7یدرس یزیانجمن نظارت بر برنامه ر»جوانتر  یاعضا 1960 یدهه  یها همین در

و گرومت( و  ناری)پاییفردگرا یکه رو یبر عرف دیگروه با تاک یاعضا تیانجمن، خود را سازمان دادند و مواضع خود را از اکثر

 دیتاک گرانید یدرباره  یخود و آگاه یدرباره  یآگاه یگروه که رو نیدند. اکر داداد،ج ی( مانور مگرانی)اپل و دییجامعه گرا

قرار  یدرس یبرنامه  یحوزه  یبر نوفهم «یدرس یزیر برنامه»انیجر تیهدا یرا به جا یپرداز هینظر ی فهیکردند، وظ یم

 ر،یمعلم، فراگ تیبود. هو گریار دشم یبرشته و سواالت  تیهو یجست و جو یبرا یسواالت شتریگروه جوان ب نیداد. سواالت ا

 نیخود متفاوت بود. از نظر ا انینیشینوظهور با پ انیمرب نیاز نظر ا یدرس یبرنامه  فیوظا یو حت استیمدرسه، جامعه، س

آمد که به طرز  یم  8پراکنده ایچند پاره  یحوزه  کی هیو شب دهیچیپ اریبس یدرس یبرنامه  ینظر یحوزه  انیمرب

                                                           
 عالمه طباطباییدانشگاه دانشیار . 1 

2 . Reconceptualism 

 
3. Curriculum planning 
4 Curriculum understanding 
5 prescribed knowledge 
6 . didactic method 

 
7 . Association for Supervision of Curriculum Development 
8 . fragmented field 
 



 

 

 یحوزه  کیرا  یدرس یبرنامه  ی آن ها حوزه 1960 یدر دهه  دیگرفت. شا یالگو م یو اجتماع یلوم رفتارع از یریچشمگ

حوزه را  تیتر از اسالف خود ماه قیخواستند عم یو م دندید یگوناگون در هم شکسته م یازصداها ییها یبدآهنگ و سمفون

نسل  یاغلب متفکران و حت یمورد عالقه  یو اجتماع یاسیس یحوزه  یمطالعه  1980و  1970 یدهه ها یکنند. ط ریتفس

 ی هیدر سا یریاز نظر آن ها ارزش دانش به صورت چشم گ لیدل نیقرار گرفت و به هم یدرس یمتخصصان برنامه  دیجد

امه حال از نظر آن ها فهم برن نیشد. در ع یم ستهینگر«  1دنیفهم»از  یبه عنوان شکل ژهیو به و یو اجتماع یساخت فرهنگ

  یو پژوهشگرانه  یفهم دانشگاه ازمندیآمد و ن یبر نم ییبه تنها یمدرسه ا نیشاغل یبود که از عهده  دهیچیچنان پ یدرس ی

پست  ،یتیجنس ،یاسیس ،ینژاد یهشتاد در حوزه ها یازمتخصصان نوفهم گرا در دهه  یادیز تیبود. جمع 2یدرس یبرنامه 

 .باز کنند دیبه قلمروها و تصورات جد یا چهیتا در دشون یدست به قلم م یو هنر ینیمدرن، د

 

 یینومفهوم گرا فیتعار

 یم لیرا تحل فیتعار نیاز ا یکرده اند. در ادامه برخ فیگوناگون تعر اریآن را بس ،ییاز جنبش نومفهوم گرا رونیمتخصصانب

 :میکن

 

مدل  ایطرح   یدرس یبرنامه  یطراح یبرا انیا( نوفهم گر1993)نزیو هاک نیاز نظر اورنشتا :نزیو هاک نیاورنشتا فیتعر

و  کیدئولوژیا لیدارند که مسا لیتما شتریدهند. آنان ب ینشان نم یتوجه یدرس یبرنامه  یفن لیکنند و به مسا یارائه نم

نوفهم  کی کردی. روندیمطالعه نما زیرا ن یو اقتصاد یاسیس یبر مدارس نهادها الوهمطرح کنند و ع تیوترب میدر تعل رایاخالق

 .دهد یتوجه نشان م زین یاسیو س یاجتماع یها نهیزم شیدارد و به همان اندازه نسبت به پ شهیدر فلسفه ر شتریگرا ب

نسبت به  ی( ناخشنود1بارز دارد:  تیسه خصوص یی(نومفهوم گرا35، ص 1992جکسون ) دگاهی: طبق دجکسون دگاهید

روان  ی هیمانند نظر یدرس یبرنامه  یدرباره  دیکشف فهم جد یبرا 3ینیگزبه  یها تی( به کاربردن روا2 یلریتا تیعقالن

( 1992. از نظر جکسون)یستیو نئومارکس یستیمارکس یها شهی(اند3و  سمیالیستانسیاگز ،یدارشناسی[، پددی]فرو یگر لیتحل

 ،4یگر لیروان تحل ی هیظرمانند ن یگوناگون یاست که از نحله ها یلریتا تیعقالن هیمعترض عل یجنبش یینومفهوم گرا

 هیتغذ یبر نابرابر زچپ با تمرک یو به همان اندازه از جنبش ها 5یادب یینقدگرا ک،یهرمنوت سم،یالیستانسیاگز ،یدارشناسیپد

 .شود یم

چپ در جنبش نومفهوم  یها شهینفوذ اند یعنیخصلت سوم  ینسبت داد،ول ییتوان به نومفهوم گرا یاول و دوم را م خصلت

و جدا شدند. نفوذ  ریاز هم دلگ 1970دهه  یعنیچپ از همان دهه اول ظهور  انیو مرب انیندارد. نومفهوم گرا قتیحق ییگرا

  .مشهود تر است انهینوفهم گرا یها دهیدر ا ییو پسا ساختارگرا سمیپست مدرن

در  80 یدر دهه  یاجتماع یاه نهیرا به زم یی( نومفهوم گرا30، ص 1988)6مارش و استافورد ارش و استافورد:م دگاهید

 1980 یمشهود و همنوا در دهه  یجنبش اجتماع کی ییبازنما یینومفهوم گرا»دهند. از نظر آن ها  یربط م کایاروپا و آمر

                                                           
1. understanding 
2. the scholarly understanding 
3. Eclectic tradition 
4. psychoanalytic theory 
5. literary criticism 
6. Marsh & Stafford 



 

 

آن دوران  یاجتماع قیعال گریو د یحقوق بشرخواه یدر اروپا و غلبه  ییدانشجو یانقالب ها یدهه  1980 یدهه «. بود

  .کردن در اجتماع بود یبا هم زندگ یو چگونگ یبرابر ،یکراسدمو ،یمانند آزاد

 یدر اروپا و تحوالت اجتماع 1960 یدهه ها ییدانشجو یحد قابل قبول است که انقالب ها نیمارش و استافورد تا ا دگاهید   

گذاشته است،  ریتاث ییرا مطرح ساختند که در جنبش نومفهوم گرا یدیجد یتیترب میمفاه کایدر اروپا و آمر 1980 یدهه ها

 میدان یکم تر بود. همان طور که م ییکایآمر انیداشتندو نفوذ آن ها در مرب ظهوردر اروپا فرصت  شتریتحوالت ب نیا یول

 یصلح طلب یو جنبش ها کایآمر یاسیاز جنگ سرد و تحوالت س شتریکرده و ب یظهور و ترق کایدر آمر شتریب یینومفهوم گرا

 .سربرآورده است  تنامیانند مبارزه با جنگ در وم انهیو انسان گرا

 

 یها هیرا از لحاظ فرض یدرس یو برنامه ها ینظام مدرسه ا» انی( نوفهم گرا21، ص 1991) 1ریاز نظر هم :ریهم دگاهید

  .«کنند یدهند نقد م یم لیآموزش و پرورش را تقل تیفیکه ک یپنهان یها زمیو مکان یا هی، اثرات حاش2قاعده مند

پردازان ارزش گرا  هستند.از نظر آن  هینظر انی( نوفهم گرا79، ص2006)تهدیو وا یاز نظر گالثورن ، بووچ گالثورن: دگاهید

است که داخل  یدر مقابل مسائل ارزش انیحساس کردن مرب ی، تالش برا3یانسان یساز آگاه»ریدرگ شتریجنبش ب نیها ا

  .«اند دهیبواپنهان خ یدرس یو برنامه ها یالتیا ینهادها

کند اسطوره ها را افشا و  یجنبش بزرگ است که تالش م کی یی( معتقد است نومفهوم گرا1975بالوف) بالوف: دگاهید

 یو آوانگاردها انیاز مرب یجنبش گروه نی. طرفداران ایمدرسه ا التیمربوط به تحص یاسطوره ها ژهیکند، به وِ ینیبازآفر

  .است یانتقاد یبلکه به کل زندگ یا سهمدر یبه زندگ هستند که نه تنها نگاهشان کالیراد

(جنبش 1995)4یدرس یو همکاران او در کتاب فهم برنامه  ناری: از نظر پاییبه عنوان رهبر نومفهوم گرا ناریپا دگاهید

 .است  5دنیفهم دیجد یراه ها یجست و جو یبرا یجنبش یینومفهوم گرا

را  یینومفهوم گرا شتریرود، اما ب یطفره م یینومفهوم گرا قیدق فیهرچند چونان گذشته از تعر دیدر آثار جد ناریالبته پا 

به  یاست که منته دنیفهم یپروژه » یو اساسا مقصود او نوع ینظام فکر ایجنبش  کینام نهاده و نه «  6دنیپروژه فهم»

 ییبایز ،یخودشرح حال نگار سم،یپست مدرن ،یرشناسدای، پد تینژاد ، جنس است،یس خ،یشود و به تار 7عمل بهبودگرا ینوع

 .(366، ص1999نار،یپا«)نهاد مدرسه و کل جهان مربوط باشد ات،یاله ،یشناس

 نینظر که چون ا نیجنبش را در حال رشد فرض کرده است. از ا رایطفره رفته ز یینومفهوم گرا فیاز تعر ناریاغلب اوقات پا

را با  یی( نومفهوم گرا1981) ناری، پنا به همراه پا رویژ ییکرد. در جا فیتوان آن را تعر یجنبش در حال تحول و رشد است نم

 یبرنامه  یاست که حوزه  یزینسبت به آن چ یواکنش ییکرده اند: ))نومفهوم گرا فیتعر هگون نیدادن به آن ا یخیتم تار

اش  هی(عکس العمل اول1975) ناریپا یگرید یجا (. در80باشد(()ص  دیبا ندهیدر گذشته بوده است و آن چه که در آ یدرس

درحال تکامل است و به  یجنبش هنوز جنبش نیا رایکنم، ز فیرا تعر ییقصد ندارم نومفهوم گرا» دهد یگونه نشان م نیرا ا

 .«کند یم ییاشکال گوناگون خودنما

                                                           
1 Hameyer 
2. Normative assumption 
3. Consciouness-raising 
4. Understanding curriculum 
5. Newwaysofunderstanding 
6. the project of understanding 
7. praxis 



 

 

کند که به  یاشاره م یمختلف یوه هااصطالح چتر گونه است که به گر کی یی( نومفهوم گرا35، ص 1995) نارینظر پا از

و  ی)شامل اهداف رفتاریدرس یبرنامه  یها شهیدر اند ییرفتارگرا ،یلریتا تیجناح مخالف در برابر عقالن کیعنوان 

 یحوزه   2ینظر ریو غ  1یخیبدون تار تی( و دربرابر خاصفهیوظ ودر حد تسلط، زمان  یریادگی ،یکم یابیارز ،یعملکرد

  .کرده اند ییصف آرا  یدرس یبرنامه 

 یساده ساز ای یدگیچیعدم پ ،یخیتار ینقد ب یبرا یجنبش انتقاد کی یینومفهوم گرا سندهیاز نظر نو :سندهینو دگاهید

است.  گرید یاز سو یدرس یبرنامه  یدر حوزه  یمدرسه ا رونیب یرهاییسو و عالقه به متغ کیاز  یو فقر نظر یافراط

از اصطالح  ییاصطالح نومفهوم گرا یان است و لذا بهتر است به جایجر کیجنبش باشد  کیکه قبل از آن  یینومفهوم گرا

 .میصحبت کن  4یانوفهمی  3ینوفهم ساز

 تیکم اهم ای یفرع یتر و خصلت ها تیبا اهم ای یاصل یبه دو دسته خصلت ها سندهیاز نظر نو  یینومفهوم گرا یها خصلت

 :موارد است نیبر سر ا انیاز نوفهم گرا یتعداد محدود ایتوافقاغلب  ،یبندطبقه  نیشوند. مالک ا یم میتر تقس

 عالقه به  دن،یروند فهم یدگیچیبودن، پ یعبارتند از انتقاد  سندهیاز نظر  نو انینوفهم گرا یاصل یخصلت  ها

  .یخیتار یو نقد ب یمدرسه ا رونیب یرهاییمتغ

 یپرداز تیبر عمل و عالقه به کل هینظر یبودن، غلبه  یرشته ا انیعبارتند از م یینومفهوم گرا یفرع یخصلت ها 

 

به دنبال خروج  لیدل نیکنند به هم یمصرف خاص معرف خیجنبش با تار کیندارند که خود را  لیتما انیهر حال نوفهم گرا به

گرفته بود  جهینت یرکیبا ز یینومفهوم گرا یدهه پس از معرف کیزود و  اری( بس1980)ناری.پاهستندییاز موج اول نومفهوم گرا

 : که

دوره صورت گرفته و به  کیدر  ینوفهم یعنیدارد ] یخیتار یسرشت  5یدرس یبرنامه  ینوفهم ساز ای یاصطالح نوفهم چون

خواهد  یشود. زمان یطول زمان محدودتر م درییمصرف و تناسب اصطالح نومفهوم گرا خیاشاره دارد[تار یخیتار یدوره  کی

 .(200مناسب به نظر نرسد)ص  گریطالح داص نیآمد که ا

بهتر موج  یبه عبارت ای 6ییاز متخصصان نوفهم گرا زمان پسا نومفهوم گرا یدوباره است. از نظر برخ یشروع یبه معنا نیا

مشروع  ییپسانومفهوم گرا یاگر صحبت درباره  ی(.  به طور کل3، ص 2005، 7سیاست)مور دهیفرا رس دنیفهم یبرا یگرید

 یعمل برنامه  یدرباره  یخواهد بود.ناکام یینومفهوم گرا یها یناکام بیعقت یدر پ زین دنیفهم دیجد یپروژه  نیا باشد،

 یجد ،فرهنگی – یالملل نیو مبادالت ب ستیز طیو مح یمیاقل یآموزش ها ،یمسائل جهان ،یدرس یپژوهش برنامه  ،یدرس

  .د بودخواه یآت یدر دهه ها انیمباحث پسا نوفهم گرا نیتر

 

 

 

                                                           
1. ahistorical character 
2. atheoretical  character 
3. Reconceptualization 
4. Reconceptualizing 
5. reconceptualization 
6. postreconceptualist 
7. Morris 
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