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  برنامۀ درسی به عنوان نهاد

  1حسینی فرشته آل

  

  مقدمه

هـاي  از دیـدگاه درسـی  برنامـه هـاي مختلـف   در متون تخصصی رشته، از وجود روایت 2»درسی به عنوانِهبرنام«وجود مفهوم     

فهم توان به گویا، میهایی  به عنوان نمونه. استدرسی برنامهمختلف حکایت دارد؛ و بیانگر تحول مداوم فهم متخصصان رشته از 

-برنامـه  «ویلیام رید اشاره کرد که در آنهـا از فهـم   ) 2006(درسی برنامهپیگرد و ) 1995(ویلیام پاینار و همکاران درسی برنامه

بـه  درسـی  برنامـه  «و  3»به عنوان متن نهادي شدهدرسی برنامه «جمله، مقوالت متعدد نام برده شده است، از » به عنوانِ درسی

اسـت کـه گرایشـی    درسـی  برنامـه از  5کنـد، تلقـی متنـی    بندي پاینار و همکارانش جلب توجه می آنچه در تقسیم. 4»ان نهادعنو

-برنامـه اما، طیفی دیگر نیز وجود دارد که لزوماً فهم .است 6گرا موسوم به نومفهومدرسی برنامهمطالعاتی در طیفی از متخصصان 

از این رو، ما با دو تلقی از فهم نهادي . گیرند گیرند، در نظر نمی گرایان در نظر می نومفهوم و زبانی به معنایی که 7را متنی درسی

بـه عنـوان مـتن    درسـی  برنامـه  «است، با عنـوان  گرایانه یکی مشخصاً نومفهوم. شویم برنامۀ درسی در متون تخصصی مواجه می

یا بـه تعبیـري    8»فهم«جنبش گیرد، اما همچنان در زیر چتر میگرایی قرار ن ، و دیگري با این که زیر چتر نومفهوم»نهادي شده

-برنامهدر این مقاله، قصد داریم به طور کلی به مفهوم . »به عنوان نهاددرسی برنامه «قرار دارد، با عنوان درسی برنامه 9»پیگرد«

اشـارة مختصـري خواهـد    » وان متن نهادي شدهبه عندرسی برنامه «گرایانۀ  البته به ایدة نومفهوم. به عنوان نهاد بپردازیمدرسی 

اما، پیش . معنادارتر شود 11»اصالحات«و  10»اي تربیت مدرسه«تواند در زمینه و در ارتباط با  میدرسی برنامهفهم نهادي از . شد

  .  بپردازیم» نهاد«و » متن نهادي شده«به عنوان درسی برنامهاز آن، الزم است مختصري به ایدة 

  » نهاد«و » متن نهادي شده«به عنوان  درسیبرنامهایدة 

اسـت در  درسـی  برنامـه مدرنها را کـه همـان تأکیـد بـر ماهیـت زبـانی        به صراحت استراتژي پست) 1995(پاینار و همکاران     

. داد توان در قالب یک گفتمان و به عنوان یک متن مـورد فهـم و مطالعـه قـرار     را میدرسی برنامه. کنند مطالعات خود دنبال می

، »الهیاتی«، »زیباشناختی«، »مدرن پست«، »پدیدارشناختی«، »جنسیتی«، »طبقاتی«، »سیاسی«، »تاریخی«تواند  این متن می

، 13مندي ، قاعده12گرایی شده با مفاهیمی چون عملیات به عنوان یک متن نهاديدرسی هبرنام. باشد »شده نهادي«و  »المللی بین«
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در چنـین گفتمـانی   درسـی  هبرنامسؤاالتی که دربارة . مالزمت یافته است 3و استانداردسازي 2ایی، تمرکزگر1سازي ساالري دیوان

  :گیرد عبارت است از شکل می

کنـد؟   تـر و مـؤثرتر عمـل مـی     تواند برازندة نهاد شود؟ آیا مدرسه بر طبق آن روان بخش است؟ چطور می نتیجهدرسی هبرنامآیا «

این سـؤاالت همگـی بـا یـک هـدف دنبـال       . ) 1995: 661پاینار و همکاران، (» را بسنجیم؟توانیم میزان موفقیت آن  چطور می

بـه عنـوان یـک    درسی هبرناماو به مطالعۀ . کند اما، مسئلۀ رید فرق می .تر عملکرد روزانۀ نهاد مدرسه بهبود هرچه بیش: شوند می

روش «از شواب، به کـارگیري  » تأکیدات متفاوت«بیر خودش اش با تأسی تؤام با تفاوت، یا به تع مند شد، چون مسئله نهاد عالقه

درسـی  هبرنام مقدمۀ این کار را مطالعۀ تاریخی هویـت . بود 6در نظام نهادي شدة تربیت رسمی عمومی -5عمل فکورانه- 4»عملی

  :به عنوان یک نهاد قرار داددرسی 

تواند به کار گرفته شود در درجۀ نخسـت بـه    می فهم این که چطور عمل فکورانه در نظام نهادي شدة تربیت رسمی عمومی«    

این که چطور . هاي نهادي دیگر بستگی داردبه عنوان یک نهاد فعال در رابطه با فعالیتدرسی هبرنامبها دادن به ماهیت تاریخی 

چطور باید ماهیـت   نهادي شد؟درسی هبرناماکنون با آن سروکار داریم پدید آمد؟ تحت چه شرایطی  آن گونه که همدرسی هبرنام

  .)1999: 187رید، (» اش درك کنیم؟ تربیت رسمی را در ابعاد سازمانی و نهادي

ـ کند که آنچه ایدة اصلی  در جایی عنوان میدرسی هبرناماو در بخشی از تحلیل تاریخی خود در باب نهادي شدن  درسـی هبرنام
7 

  .است 10تکمیلو  9توالی، 8اختارسکند مفاهیم  را از ایدة یادگیري، تدریس و تربیت متمایز می

تـوانیم تربیـت داشـته     توانیم تدریس داشته باشـیم، مـی   توانیم یادگیري داشته باشیم، می بدون ساختار، توالی و تکمیل ما می«

  .)1999: 188رید، (» داشته باشیمدرسی هبرنامتوانیم  باشیم، اما نمی

از یادگیري، تدریس و تربیت نیستند، بلکـه ایـن مفـاهیم در    درسی هبرنامساختار، توالی و تکمیل صرفاً موجب تمایز مفهومی    

  .کننده هستند تعییندرسی هبرنام، در نهادي شدن درسیهبرنامایدة 

هـا و  ساختار، توالی و تکمیل جملگی مفاهیم کلی هستند که استقرار و حفظ آنها در حوزة عمـومی مسـتلزم مداخلـۀ سـازمان    «

  .)همان(» نهادها است

  درسیبرنامهربیت رسمی و نهاد ت

شود تا به اهداف از پیش تعیـین شـده توسـط     ریزي و نظارت می گیري نهاد تربیت رسمی، نظامی که مدیریت، برنامه با شکل    

 یکی از تـأثیرات مهـم فرآینـد    11از نظر کار. یابد تري می یافته به عنوان یک نهاد شکل تکاملدرسی هبرنامدولت برسد، فهم ما از 

تـر بـه عنـوان     و بـیش  »عمـل «تر به عنوان  ، نگاه به تربیت، کم فزاینده يبه نحو« ،بود که نهادي شدن تربیت در قرن بیستم این

شد تا پاسخگوي مطالبات سیاسی و اقتصادي وضعیت مدرن صـنعتی باشـد،    دهی، مدیریت، و نظارت می که سازمان »نظام«یک 
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بودند، در خصوص ایـن کـه چطـور      سؤاالت محدود فنی...  روي عامالن تربیتی ئل پیشترین مسا در نتیجه، مبرم. دمعمول گردی

 64کـار،  (» .شده از خارج که از سوي دولت براي نظام تربیتی وضع گردیده، به مؤثرترین وجه دست یافـت  باید به اهداف تحمیل 

:2004(  

، خود باید به مؤثرترین وجـه  درسیهبرنامرترین وجه، یعنی در چنین شرایطی، بهترین وسیله براي دستیابی به اهداف به مؤث     

شـود تـا بـه     ریزي و نظارت مـی  به عنوان نهادي که مدیریت، برنامهدرسی هبرناماز این جهت، . مدیریت شود تا درست عمل کند

  .اي به قدمت نهاد تربیت رسمی دارد اهداف از پیش تعیین شدة تربیت رسمی توسط دولت برسد، سابقه

یکـی ایـن کـه    . ، دو فرض اساسی مطرح شد که رید از هر دو آنها فاصله گرفت)مدرسه(در مطالعۀ کارکرد نهاد تربیت رسمی    

و دیگـري ابـزاري هسـتند کـه از      کنند، هایی را منتقل میها و مهارتهستند که دانش 1»دهنده هایی خودسازماننظام«مدارس 

 2انگارانـۀ ماهیـت خـودگردان    او ضـمن رد فـرض سـاده   .کنـد  طریق آنها جامعه ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي را بازتولید می

نـه   3کند که در آن کنشـگران  بلکه مدرسه را نهادي فرض می. دهد مدرسه، آن را تماماً تحت کنترل نیروهاي اجتماعی قرار نمی

  ).1984: 67رید، (کنند  عمل می 4نیروهاي اجتماعی، بلکه بر اساس تصمیمات عقالنیبر اساس 

  درسیبرنامهاصالحات و نهاد 

ـ هرجا سخن از اصالحات است، فهـم نهـادي از   . در زمینۀ اصالحات نیز بسیار معنادار استدرسی هبرنامفهم نهادي از     -هبرنام

ـ ها تربیت رسـمی و  دهد؟ دولت پرسیم تغییر چگونه رخ می می به عنوان مثال، وقتی. در آن غلبه دارد درسی را در  درسـی هبرنام

). 2008بـري   ؛ وسـت 1987ریـد،  : به عنوان نمونه نک(دهند، که اصالحات باید از طریق آنها اعمال شود  صدر نهادهایی قرار می

اعی به اشکال مختلف تفسیر شده است، امـا  هاي داراي عالئق خاص سیاسی، اقتصادي و اجتمهمواره از طرف گروه درسیهبرنام

قدرت تغییر و اصالح امور در دستان ما و در نهادهـاي اجتمـاعی اسـت کـه مـا بـه       «اغلب با این باور مدرن همراه بوده است که 

  ). 1982: 23کلیبارد، (» آوریم وجود می

امـا نبایـد نادیـده    . الح نهاد تربیت رسـمی اسـت  شک در عصر ما یکی از قدرتمندترین نهادهاي اجتماعی براي تغییر و اص بی    

آگاهی از تأثیرگذاري نهادهاي اجتماعی مجاور همراه بوده است، که پیامـد روشـن آن، بـرآورد غیـر      گرفت آگاهی از این امر با نا

درسـی بـه حلقـۀ    هدرست یا نادرسـت، آگاهانـه یـا ناآگاهانـه، نهـاد برنامـ      . است) مدرسه(بینانه از قدرت نهاد تربیت رسمی  واقع

-هبرنامـ صدرنشینان نهادهاي اجتماعی براي اصالح و تغییر راه یافته است، تا جایی که بسیاري از کشورها به دنبال دستیابی بـه  

  .برداري کنند هاي این نهاد براي بقا و توسعۀ خود بهرههستند تا بتوانند هرچه مؤثرتر از ظرفیت ملی درسی

هـاي مـا   گیـري  توانـد بـر اسـاس جهـت     خود قابل اصالح است، و میدرسی هبرنامما از کارکرد نهاد اما الزم است بدانیم، فهم     

را بـه  درسـی  هبرنامـ بر آن اسـت، چنانچـه نهـاد    ) 2006(رید . دهد شود، و اعمال ما را تحت تأثیر قرار  دستخوش تغییر و تحول 

درسـی  هبرنامدهیم، به تبع آن، سؤاالتی از نوع کارایی  هم قرار فرد و جامعه مورد ف  واسطۀ خدمات آن در برآوردن نیازهاي مادي

بـه عنـوان   درسی هبرنامگرایانه که از نظر معنایی با  شود، و زمینه براي اقدامات عملیات در برآوردن این گونه نیازها برانگیخته می

به عنوان یـک نهـاد   درسی هبرنامتصور شود شود که اغلب  این امر موجب می .شود شده مالزمت یافته است، فراهم می متن نهادي

ریزي درسی در جهان است مالزم است، که البته تصوري نادرسـت   هاي برنامهکه گرایش غالب اکثر نظام گرایی عملیاتضرورتاً با 
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دهیم، سـؤاالتی  را به واسطۀ کارکرد آن در برآوردن نیازهاي معنوي فرد و جامعه مورد فهم قرار درسی هبرنامزیرا اگر نهاد . است

نیـز   2»هنـري «و  1»عملـی «شود، و زمینـه بـراي اقـدامات     در برآوردن این گونه نیازها برانگیخته میدرسی هبرناماز نوع کارایی 

به عنوان یک نهاد در برآوردن انواع نیازهاي مادي و معنـوي الگوهـاي   درسی هبرنامگیري ما نسبت به  پس، جهت. شود فراهم می

  . کند را ایجاب می» هنري«و » عملی«، »گرایی عملیات«و اعمال متفاوت از جمله متفاوت اصالحات 
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