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نومفهوم گرایی بیشتر یک جریان پیگیر و مداوم فکری با کثرت عقاید نو است که باید آن را نه یک جنبش بلکه جریانی 

 .برنامه درسی استنومفهوم سازی اندیشه و عمل در  نامید که در پی

 (5 ص ،5791)پاینار،

 فلسفه پیدایش و بنیان گذارن
مدیریتی  –با نقد تعابیر سنتی  4دونالدو جیمز مک 3، پل کلور2سه مربی یعنی دواین هیوبنر 0691های نومفهوم گرایی را در دهه پایه

فهوم گرایی در مطالعات برنامه درسی شنیده شد. های نوماولین زمزمه 0691های درسی آمریکا بنیاد نهادند. در دهه در برنامه

و پاینار بودند که مبانی رفتارگرایانه و علم  8، برمن9، گرین9، آیزنر5پیشتازان نخستین این جنبش در دهه هفتاد افرادی مانند کلیبارد

اگرد هر سه مربی مشهور در نومفهوم ترین شخصیت اثر گذار در این جنبش ویلیام پاینار بوده است. پاینار شگرایی را رد کردند. مهم

این جنبش در یک  دونالد بوده و با تدوین مقاالت و گردآوری تاریخچه و آثار فعاالنگرایی یعنی دوایان هیوبنر، پل کلور و جیمز مک

ند مایکل اپل، هنری اردو، بیشترین تأثیر را در معرفی نومفهوم گرایی ایفا کرده است. اندکی بعد گروه جدیدی از مربیان سرشناس مان

ی برنامه های نگاه گوناگونی نسبت به حوزه، مادلین گرومت به گروه نوفهم گرایان اضافه شدند که هر چند شیوه01، نل نادینگز6ژیرو

 ها مانند نقد فن ساالری و نقد رویکردهای سادهها ضعیف بود، اما اغلب در برخی ویژگیسازی نیز در آندرسی داشتند و نیت جنبش

های گوناگون مرتبط ریزی درسی به فهم برنامه درسی در حوزهدید مشترکی داشتند. اغلب آنها به جای برنامه انگارانه و اثبات گرایانه

درسی مشغول بودند. همچون فهم برنامه درسی به عنوان یک متن نژادی، جنسیتی، پساساختارگرایانه، با مطالعات برنامه

 0681و  0691های و متن بین المللی. طی دهه ایسانه، خودشرح حال نگارانه، خداشناسانه، مؤسسهپدیدارشناسانه، زیبایی شنا

ی اغلب متفکران و حتی نسل جدید متخصصان برنامه درسی قرار گرفت و به همین ی سیاسی و اجتماعی مورد عالقهی حوزهمطالعه

( (00خت فرهنگی و اجتماعی و به ویژه به عنوان شکلی از ))فهمیدندر سایه سا گیریها ارزش دانش به صورت چشمدلیل از نظر آن

آمد و ای به تنهایی بر نمیها فهم برنامه درسی چنان پیچیده بود که از عهده شاغلین مدرسهشد. در عین حال از نظر آن ستهینگر

 بود. 03یک امکان برنامه درسی و نیز فهم برنامه درسی به عنوان 02یدانشگاهی و پژوهشگرانه نیازمند فهم

توان به عنوان مکان تولد نومفهوم گرایی در نظر گرفت. در این کنفرانس بود که دغدغه فهم را می 0693در سال  04کنفرانس روچستر

برنامه درسی نه فقط بر چشم انداز روانشناختی و فنی بلکه به حوزه هرمنوتیک و اگزیستانسیالیسم نیز معطوف شد. این کنفرانس را 

تا مواضع جدید  دونالد برگزار کردنددار یعنی هیوبنر، کلور و مکر و برخی افراد عالقه مند تغییر با دعوت از سه استاد مهم طالیهپاینا

 جنبشی که طالب نومفهوم سازی در حوزه بود مشخص شود.

                                                 
  mostafa_ghaderi@yahoo.com                                                                                                          . هیأت علمی دانشگاه کردستان                     0
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ی کارآیی ، مدل تایلری درباره2مه درسیبازبینی ماهیت اداری برنا به 0پاینار به همراه هنری ژیرو و آنتونی پینا 0680در سال      

(. همه آنان به شدت 0-2ص  ،0680و پاینار، 3پردازد )ژیرو، پنابرنامه درسی و عقالنیت فنی و کارکرد مدیریتی برنامه درسی می

 اداری به برنامه درسی بودند. -مخالف نگاه مدیریتی

 سیر تحول تاریخی

یک  ی برنامه درسیی پیچیده و بحث برانگیز تبدیل شده بود. دیگر نظریهحوزه های بعد جنبش نومفهوم گرایی به یکطی دهه

به گفت و گوهای پیچیده  ی برنامه درسی بیشترنظریه ها و مقاالت تاثیر گذار نویسندگان نوفهم گرای ساده نبود. به همت کتابحوزه

ی برنامه های جدیدی به حوزهیک جریان تاریخی که ایده نومفهوم سازی مانند 0681ی فرهنگی تبدیل شده بود. تا پایان دهه 4ی

ی تاریخی عرضه کرده بود. معنای برنامه درسی معرفی کرد نوعی حس، دریافت و سبک خاص مخصوص به خود را در یک چرخه

یشتر ب در حوزه فردی ای تغییر کرده بود و روش شناسی آنتجارب یادگیری مدرسه در بطن ایدرسی به گذر زندگینامه

 ی اجتماعی مبتنی بر نقدهای فرهنگی.و در حوزه پدیدارشناسانه و مبتنی بر خود شرح حال نگاری بود؛

ای تکثیر های نومفهوم سازی به شکل تکرارگونهاز دهه هشتاد به بعد، توقفی در حرکت جنبش نومفهوم گرایی پدید آمد. بحث     

ی به دو دسته 2111و  61ی های آتی یعنی دههی هفتاد بودند. مباحث در دههههای گذشته در دهها همان بحثشدند ولی بحثمی

و شبیه  9پسا نومفهوم گراییای را مشاهده کردند که شبیه ترقی تازه 61تقسیم شدند. لذا برخی در دهه  5پست مدرن و پسا ساختارگرا

د از نظر اغلب نوفهم گرایان هنوز جریان نوفهمی تکمیل نشده بود بود. ولی همان طور که قبالً اشاره ش ی فهمیدنپروژهای از موج تازه

( که خود یک نوفهم گراست و در 2113رسید. ویلیام رینولدز )ی بی مسمایی به نظر میاز دید برخی واژه گراییپسانومفهومو شاید 

مسمایی است... قطعاً صداهای ی غلط و بیاژهگرایی ومعتقدم که پسا نومفهوم))نویسد: جریان نومفهوم سازی حوزه مشارکت داشته می

اند اما غنا امری نسبی است و لذا نوفهمی در حوزه هنوز متوقف تر شدن حوزه شدهبسیاری در دامن جریان نومفهوم سازی باعث غنی

 (.89)ص (( نشده است

های مشابه تبدیل ک جنبش با پیروان مشخص و ایدهاند که نومفهوم گرایی هنوز به یاغلب نوفهم گرایان از ابتدا بر این باور بوده    

نشده است و هنوز در اول راه خود است. خاصیت اصلی نومفهوم گرایی هم این است که دنبال یک نظریه یا نظام فکری نیست. خود 

ت که باید آن را نه یک ( نیز معتقد است که نومفهوم گرایی بیشتر یک جریان پیگیر و مداوم فکری با کثرت عقاید نو اس0695پاینار )

(. پاینار معتقد بود که افراد درگیر در 0نومفهوم سازی اندیشه و عمل در برنامه درسی است )ص جنبش بلکه جریانی نامید که در پی

های خاصی اشتراک دارند، در عین حال تمایل ندارند در هیچ امر بین فردی نومفهوم گرایی در حالی که در موضوعات و انگیزه

به جای  کند واز اعالم یک جنبش با نام نومفهوم گرایی اعالم پشیمانی می 2101و  61ی بعدها در دهه کی هم جهت شوند. لذامشتر

یک فعل است و یک  نومفهوم سازیکند. استفاده می مصدرچونان یک  نومفهوم سازیچونان یک نام از اصطالح نومفهوم گرایی

نیز باشد، از این جهت که مانیفست نومفهوم گرایی در راه بودن و تکمیل شدن  ام یک جنبشن تواند جانشین یک اسم یاعمل، پس می

 دائمی است.

-به بعد پاینار به این باور رسیده بود که باید چیزهای جدیدی موضوع نوفهمی در حوزه باشند. او از طرفی نمی 61های در دهه    

ها را هم دوست و تکرار آن ی شست و هفتادسویی چسبیدن به جریان نوفهمی دهه توانست پایان فرایند نوفهمی را اعالم کند ولی از

های سیاسی، نژادی، پست مدرن، پدیدارشناسانه، الهیات و زیبایی شناسی در جلوی ویترین ها نظیر گفتماننداشت. بسیاری از گفتمان

توانستند تنها سناریوی ها تا ابد نمی، اما این گفتمانآراسته شده بودند 81و  91ی تر دههنومفهوم گرایی مانند شوهای قدیمی

، 2115، 8کرد )موریسرا به صورت ضمنی بررسی می 9پسا نومفهوم سازیپاینار تولد  0681ی سازی باشند. لذا در تمام دههنومفهوم

فهمیدن داشت. به همین دلیل دست ی جدیدی برای (. او برای راه اندازی موج جدیدی در رودخانه نومفهوم سازی نیاز به پروژه3ص 

                                                 
1. Penna 

2. Administrative Nature Of The Curriculum 

3. Penna 

4. Complicated Conversations 

5. Post-Structuralist 
6. Post-Reconceptualism 

7. Post-Reconceptualization 
8. Morris 
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ی های مارکسیستی که او در دهه( نقدهای پست مدرن بر نقدهای2119های پست مدرنیستی شد. از نظر خود پاینار )به دامن ایده

ها هزیرا پست مدرن عالوه بر چیزهای بسیار جذابی که در خود داشت، مانند همان نظری؛ چربیدها فاصله گرفته بود، میاز آن 91

تر را قوی 2تر کرده و جنبش فهم برنامه درسیهای درسی پررنگنژاد، جنسیت و خشونت را در برنامه ،0های سفید پوستیسیاست

و شاگرد او پاتریک  3مدرن برنامه درسی یعنی ویلیام دالمیل باعث شد که پاینار از پژوهشگر پست نیهم (.XXVساخت )صمی

 نویسد:ی جدید نومفهوم سازی در حوزه میی پروژه( درباره2119م کند. اسالتری )اسالتری دعوت به ایجاد موج دو

ی التقاطی و نظری متنوع مانند پدیدارشناسی، خود شرح حال نگاری، اگزیستانسیالیسم، پژوهش هنر رویکردهای درهم بافته
ساختارگرایی،  پسا ،5انتقادی-نژادیی ، نظریه4های جنسی چندگانهی هویتمحور، پراگماتیسم، ساختار زدایی، نظریه

پسا  و 9ی پست مدرن، پسا استعماریی برنامه درسی را به حوزهبه خود حوزه خود 9ی پیچیدگیفمنیسم، هرمنوتیک و نظریه
 (.061اند )ص تر ساختهساختارگرا نزدیک

پدید آورد و این تنوع  اشکال پژوهشی جدیدی ها و ادراکات جدید و متنوع وهمان طور که قبالً گفتیم جنبش نومفهوم گرایی سیاست

 که چونان یک در حوزه، تمایزهای دیگری با نوفهمی داشت پسا نوفهمیاما ؛ کردها راه را برای درک پست مدرن آماده مینظرگاه

 کرد. تفاوت اصلی پسانوفهمی و نوفهمی در چهار بعد قابل ذکر بود:جدید خودنمایی می ی کوتاهقصه
 ای یا نامهحال نگاری و روش گذر زندگیهای پژوهشی جدید مانند خود شرحردگسترش رویکCurrere های هنری و پدیدارشناسی و در حوزه

 ادبیات.

 یا سوبژکتیویته که اصطالحی روانکاوانه است و  8گری در برنامه درسی مانند تقدم ذهنیت و نظرات شخصیتر ساختن مباحث روان تحلیلقوی

ذهنیت ی خود نیست. این اصطالح در آثار اخیر پاینار برای تأکید نومفهوم گرایی بر استقالل مالک خانه Egoمنظور از آن این است که من یا 

 رود.دانش آموز، معلم و متخصصان برنامه درسی به کار می فردی

  های درسی ترکیبی و میان برنامه ،01یا دایره المعارفی های درسی موجزمانند تولید کتاب 6ریزی درسیبرنامه پیدا کردن معنایی جدید برای

 ای و متون درسی روشنفکرانه.رشته

 .برنامه درسی به عنوان نوعی گفت و گوی پیچیده بین المللی 

مرگ رشته توسط هیوبنر و شواب  91و  51ی در دههپا به عرصه گذاشت، چونانچه  00اگر نومفهوم سازی با مرگ برنامه ریزی درسی 

های درسی میان . تولید کتابباز گشته است 02ریزی درسی یا ساخت برنامه درسیدوباره به سمت برنامه پسا نوفهمیاعالم شد، برعکس، 

های شوند. کتابد مجزا میهای ساختمنهای کپی شده در مقیاس زیاد و کتابجانشین تولید کتاب 04های درسی موجزکتابو  03ایرشته

آورند و و حتی متعارض را پدید می های درسی سنتی امکان فهم متکثر، چند بعدیهای موجز یا دایره المعارفی برخالف کتابکتاب

 نویسد:نوشته می های درسی موجزکتابی ( در اثری که درباره2119کنند. پاینار )قدرت درک فراگیران را بیشتر فراهم می

ی جریان نیست ولی ادامه 05ریزی درسی گرچه محدود به تاریخ روشنفکریترکیبی برنامه امروزه ساختار

دانم تا معلمان به صورت مجمل نتایج را الزم می 09های درسی موجز تخصصیروشنفکری است. من الحاق کتاب

                                                 
1. Whiteness 

2. Moment Of Understanding Curriculum 

3. Doll 

4. Queer Theory 
5. Critical Race Theory 
6. Complexity Theory 
7. Post-Colonial 
8. The Primacy Of Subjectivity 
9. Curriculum Development 
10 . Synoptic Books 

11. Curriculum Development 
12. Curriculum Construction 
13. Interdisciplinary Textbooks 
14. Synoptic Texts 
15. Intellectual History 

16. Scholarly Summaries 
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ن اندازه در و به هما های درسی هنر، علوم انسانی، علوم اجتماعی و طبیعیهای تازه را در برنامهپژوهش

 (.01ای مورد توجه قرار دهند )ص های میان رشتهرشته

ی تحقیقات علمی را به صورت ای خالصههایی که به صورت میان رشتههای موجز )کتابی استفاده از کتاب( ایده2119از نظر پاینار )

در کالس درس خود احیا کنند و خود و شاگردان ی عمومی را سازد که دوباره حیطهجامع در خود داشته باشند( معلمان را قادر می

های ی دانش نباشند؛ بلکه چونان مشارکت کنندگانی فعال شاگردان خود را در گفت و گوهای پیچیده کالسها فقط مصرف کنندهآن

و جامعه. این سه  2، ذهنیت فردی0کند: دانش آکادمیکدرس هدایت کنند. پاینار نوعی سه ضلعی را در تدوین برنامه درسی ترسیم می

اند. از دید ی تایلریسم یعنی موضوع درسی، جامعه و فراگیر اند اما به شدت نوسازی شدهضلع گرچه شبیه سه منبع تشخیص نیاز در ایده

( هر یک از این سه ضلع برای ساخت برنامه درسی در عنصر رهایی بخشی و رفع تلقین مشترک هستند؛ این در حالی است 2119پاینار )

و عدالت سخنی به میان نیامده است. پاینار مانند تایلر  ه در رویکرد تایلری از موضوع رهایی مثال نگرانی نسبت به تلقین، سعادت بشریک

به این سؤال قدیمی )سؤال هربرت  کند. از نظر پاینار پاسخترین کار برنامه درسی را، تدریس یا ارزشیابی و یا تعیین هدف فرض نمیمهم

-تر است؟ تولید دانش ارزشمند مهمترین کار در ساخت برنامه درسی است: چه دانشی برای یادگیری در مدرسه ارزشمندمهماسپنسر( 

( (به رهایی بشر و استقالل ذهنیت فردی حساس باشد))ترین کار در برنامه درسی است و دانش ارزشمند از نظر او دانشی است که 

 نویسد:گرایی میریزی درسی در پسا نوفهماستقالل ذهنیت فردی و رویکرد برنامه ی لزوم( درباره2119(. پاینار )81)ص

ی ی استقالل ذهنی دانش آموزان و فهم تجربه]دانش ارزشمند[ عالوه بر دانش آکادمیک عمومی، باید درباره 

ف پژوهش در ها نیز صحبت کند. برای رسیدن به این غایت ما ممکن است خود را وقی آناجتماعی زیست شده

های درسی کنیم به جای این که این موضوعات درسی کپی شوند. به عالوه تدوین کتاب 3های علمی دانشگاهیرشته

ی معانی استقالل ذهنیت اند، به ویژه وقتی دربارههای علمی را کنار گذاشتهای برای معلمانی که رشتهمیان رشته

 (.03رسد )ص به نظر میکنند، ضروری فردی و معانی اجتماعی صحبت می

 نویسد:ی برنامه درسی میی وضعیت فعلی حوزه( درباره2101پاینار )

گیری کنیم که مربیان ها نتیجهی کافی متنوع است تا از این گوناگونیموقعیت فعلی حوزه برنامه درسی به اندازه 

درک مشترک حاصل آمده است. شاید به  ی زمان حال ندارند اما در مورد گذشته ایناین رشته درک مشترکی درباره

همین دلیل است که تاریخ برنامه درسی به صورت یک تخصص کلیدی ظهور کرده است. جدای از در مرکز قرار 

 4ی سیاست مداران بدخواه و همکاران فرصت طلبها برای فهم زمان حال، تاریخ برنامه درسی به وسیلهتالش گرفتن

 (.539نگاه داشته شده است )ص به شکل ناخوشایندی هنوز عقب 

های نومفهوم ی جدید پسانوفهمی نیز میراث ناکامیدر صورتی که همین امروز سخن گفتن از پسانومفهوم گرایی مشروع باشد، پروژه 

و های اقلیمی و محیط زیست ی عمل برنامه درسی، پژوهش برنامه درسی، مسائل جهانی، آموزشگرایی خواهد بود. ناکامی درباره

های آتی خواهند بود. به اعتقاد ترین مباحث نوفهم گرایان در دههباز جزو جدی فرهنگی هنوز ادامه دارند و –تعامالت بین المللی 

قرار نگیرد. آن  ی دیگر نیز این موج در اوجنگارنده هنوز موج دوم نومفهوم سازی در حوزه نیاز به زمان بیشتری دارد و شاید تا دو دهه

المللی خواهد بود و های بینیادگیری در فضای آنالین و حوزه –یاددهی  ست این است که موج جدید به شدت تحت تأثیرچه مسلم ا

ی نهضت نومفهوم گرایی ایجاد گرا و پست مدرن نیروی اولیه و نه لزوماً نیروی نهایی این موج جدید را در آیندههای پساساختارایده
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