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معرفی طبقه بندی پاینار
پاینار در دهه  2307نوعی چرخش پارادایم از برنامه ریزی درسی بهه سه ت ف هم برنامهه درسهی را اعه و رهرد و رهههری روههی از
متخصصان برنامه درسی را برع ده رفت ره نوف م رایان خوانده میشوند .بر ه ین اساس او به لحاظ تاریخی متخصصان برنامه درسی
را در سه طهقه ناو ذاری ررده است (پاینار)2303 ،؛ سنت رایان ،متخصصان ادراری – تجربی و نهوف م رایهان .در ادامهه ایهن طهقهه-
بندیها را مرور میرنیم:
سنت گرایان :
اغلب متخصصان برنامه درسی مشغول به رار در سال  2300میتوانند به عنوان سنت را توصیف شوند .تداوو رار و آثار آنها هنوز
متأثر از عق نیت مرسوو 1حوزه است ره در رارهای تایلر خ صه میشود .در این پارادایم دلیه تألیاها

برنامهه درسهی و آثهار برنامهه

درسی به صور ایجابی در عهار «خدمت به شاغلین یا عام ن برنامه درسی »9خ صه میشود .در این طرز تلقی رار یا ع ه برنامهه
درسی

4

رایش به قل رو محور بودن 5و نوشتهها و تألیاا برنامه درسی رایش به «داشتن یک معلم -مدرس در ذهن »6دارند .فعالیهت

برنامه درسی سنتی به صور خ صه روی مدارس ت ررز دارد .اساتید برنامه درسی دانشگاه نیز بیشتر ت ای دارند ره رفتهار مهردو را در
مدارس تعریف رنند .در حقیقت در تاکر سنتی به نوعی رار در مدرسه ،مث ً تدریس در یک ر س درس مع ولی ،هنهوز ههم رهه هنهوز
است به عنوان پیش شرط رفتن پست تدریس در یک دانشکده یا دانشگاه مینگرند .این امر در سایر خرده قل روهای تعلیم و تربیهت
(مانند روان شناسی و فلساه تعلیم و تربیت ) به اندازه حوزه مطالعا برنامه درسی مسلم و قطعی نیست تا ره متخصصان برنامه درسهی
با ع یق فرهنگی و روشناکرانه شک دهنده ایده رسانی در مدارس باشند ره به عنوان فعاالن مدرسهای مشغول رارند .ویا متخصصان
برنامه درسی باید ر تر در یر تحقیقا بنیادی ،توسعه نظری و توسعه رشته های مرتهط با رشته خود باشند و بیشتر باید خود را در یهر
واقعیتهای قاب مشاهده در ر س درس و محیطهای مدرسه رنند.
نسهت به دهه های  2317و  97این خویشاوندی با تجربه ع لی امروزه ظریفتر و پیچیدهتر شده اسهت و در برنامههههای مسسسها
حرفهای بزر تر برنامه درسی در ایاال متحده آمریکا ،مانند انج ن نظار و برنامه ریزی درسی 0قاب مشاهده اسهت .در ه هایشههای
ساالنه این انج ن هر ساله ما شاهد حضور روههای چشم یرتر و بیشتری از راررنان مدرسه هستیم .معنا و حس دیگری را نیهز سهنت
رایان در ارتهاط با سنت فکری خود بر دوش میرشند .این معنا در هنگهاو تولهد رشهته برنامهه درسهی دههه  2317بهه ووهوت توسهط
شخصیت های روشناکران آن دوره ساخته و پرداخته شد .از ه ه م م تر ظ ور علم رایی است ره در آن دهه تحت عنهوان فنهون عل هی
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2. Conventional Wisdom
3. Service to practitioners
4. Curriculum work
5. Field-based
6. To Have School Teachers In Mind
7. Ascd

 .2دانشیار دانشگاه رردستان
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تجاری سازی و صنعت راه خود را در نظریه و ع

برنامه درسی شود .متخصصان برنامه درسی در آن زمان مشهغول رهاری شهدند رهه

رلیهارد 2آن را «مدل دیوانساالری یا برورراتیک» نامیده است .این مدل با ج ت یری چاره اندیشانه ،سلسله مراتب تهاریخی و تأسهی از
رفتار رایی یا به قول مکدونالد ره آن را مدل «عق نیت تکنولوژیکی »1ناو ن اده قاب توصیف است .فعاالن برنامه درسهی انهرژی خهود را
وقف ب هود مدارس می رنند .مکدونالد این سرسپرد ی به مدرسه را به نوعی پذیرش ساختار برنامه درسی آن چنان ره هست مهیدانهد.9
یعنی نشانه تغییر برنامه درسی با مقایسه رفتارها و هدفهای اصلی امکان پذیر میشود .حتی مربیان انسهان هرا نیهز ت ایه دارنهد ایهن
مقدمه چینی را قهول رنند تا شاید بتوانند با این مقدمه چینیها ارزش های معهین و خهود خواسهتهای را وارد مدرسهه رننهد .پهذیرش
ساختار برنامه درسی به ه ان صور ره هست و رار و ع

برای ب هود آن ه ان چیزی است ره ذهن فن را  4میطلهد .مهیتهوان آن

را به موتور اتومهیلی تشهیه ررد ره میخواهیم ع لکرد قس تی از آن را ب هود بهخشیم .این ه ان عق نیت فنی است ره طهق بیانیهه و
مانیاست آن ع

مدرسه قدر مطلقی است از آموزش «معلم شایسته محهور» بهه «برنامهه ریهزی در مقیهاس روچهک» .تأریهد آن روی

طراحی ،تغییر (از نوع قاب مشاهده) و ب هود تدریجی است .آن چه ره میخواهد در حس یا معنای سنتی به عنوان نظریه برنامهه درسهی
مطرت ردد به طرز برجسته ای ه ان عق نیت تایلری است .هدف نظریه بهه روشهنی راهن هایی اسهت تها رسهانی را رهه در پسهتههای
آموزشی با برنامه درسی در ارتهاطاند را هدایت رند .الهته این دلواپسی بزر ی است .اغلب معل ان در این جریان ههدایت توسهط نظریهه
شریکاند و حداق در طرت های درس روزانه با این دلواپسی آشنایی دارند .اما فقط این نیست و برنامه درسی به عنهوان عنصهر تهدریس،
نوعی اندیشه سنتی است ره شام م حظاتی مانند ارزیابی ،نظار و نیز برنامه ریزی درسی و اجرای آن میشود .مرزهای رشهته برنامهه
درسی ریش ریش و پرزدار است و این چیزها (ارزیابی ،نظار و نیز برنامه ریزی درسی و اجرا) فقط چند پرز هستند!
وحد موووعی بین سنت رایان وجود ندارد .از تایلر تا تابا ،از سایلور و الکساندر تا القاهای اخیر از جنس رتاب دانی و لهورل تهانر،
تألیاا نی و زایس ،رارهای جنهش انسانگرا مانند رارهای فانتینی ،جوردن ،سای ون و وینشتین5ه ه دارای قل رو وسهی مووهوعی امها
سنت رایانه هستند .آن چه ه ه این متخصصان را در زمره سنت رایان قرار میدهد ع یهق بنیهادی آنهها در رهار بها افهراد شهاغ در
مدرسه و بازنگری برنامه درسی از رانال آنان است .نوشته های سنتی به روزنامه نگاری و لزوما قابلیت دسترسی فوری به قرائتی ره پاسخ
سری و عاجلی را به مسائ ع لی بدهد خو رفتهاند .به عنوان مثال نشریا انج ن نظار و برنامهریزی درسی یک ن ونهی بارز از این
دست تألیاا فوری است ره نیاز روزانه و فوری را برای مدرسه تأمین میرند .در این سازمان به طهور نسههی باورداشهت برنامهه ریهزان
درسی سنتی به پرسن مدرسه ره خورده است.
متخصصان ادراکی – تجربی
بین شاغلین مدرسه و دو روه دیگر متخصصان برنامه درسی یعنی متخصصان ادراری – تجربی و نوف م رایان نیز رابطهههایی وجهود
دارد .اما ماهیت این رابطه از نظر پیوستگی خصیصه تاریخی حوزه متااو است .این تااو زمانی آشکارتر میشود ره بهه صهور لحظهه
به لحظه به بررسی رار متخصصان برنامه درسی در روه دوو بپردازیم .روهی ره تا ظ ور نوف م رایان تن ا وارث حوزه مطالعا برنامهه
درسی محسوب میشدند.
حوزه سنتی برنامه درسی ن ایتاً به عنوان یک حوزه مریض یا ه ان طور ره قه ً توسط برخی محققان ذی ناوذ مانند شواب و هیوبنر
اع و شده ،به عنوان حوزهای در حال مرگ شناخته شد .در طول دهه 57-07علت مرگ حوزه برنامه درسی چه بهوده اسهتا ارائهه یهک
پاسخ جام به این سسال م م در زمان و بستر رنونی بی مورد است .فقط میتوان به دو الیههای بهودن مشهک
اشاره ررد .در برگ اول مشک

در حهوزه در آن زمهان

 ،ابتدا رههری جنهش اص حا دههی شست را ره خارج از حهوزه برنامهه درسهی [ بیهرون از آمهوزش و

پرورش و داخ حوزه سیاسی و اقتصادی بود -اشاره به زارش ملتی در خطر و ن ضت باز شت به پایهها (برنامهه درسهی تهایلری)ب بهود
1. Kliebard
2. Technological Rationality
3. Accepting The Curriculum Structure As It Is
4. Technician's Mentality
5. Fantini, Jordan, Simon, Weinstein
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شاهد بودیم .این حالت نوعی راه بر شت فرعی به ذشته فلج وار برنامه درسی حرفهای [ در عصر فن ساالریب بهود .ا هر در دههه  67و
 07در این مورد اول ،رسانی به رار برنامه ریزی و اجرای برنامه درسی به عنوان مشاور دعو شده بودند ،به ندر در رار خهود م هار
داشتند؛ چنان چه به روشنی ادعاهایشان در زمینه دانش و تخصص ویژهای ره باید میداشتند مورد تردید بود .برگ دوو مشک

حهوزه

برنامه درسی [دهه  67و  07ب مربوط به ووعیت اقتصادی شش سال ذشته بود ره در ر نوعی ر هود مهالی و قحطهی بودجهه را بهرای
آموزش و ن خدمت معل ان و طرت های پژوهشی برنامه درسی پدید آورد .حوزه برنامه درسی ره موقعیت حرفهای آن بهه طهرز جههران
ناپذیری صدمه دیده بود ،ارنون پایههای مالی و پولی خود را نیز برای پروژههای در حال رار از دست میداد .ررود حوزه با ایهن سهساال
ره میخورد ره :متخصصان برنامه درسی چگونه میتوانستند بدون پول و زمان رار اههای آموزشهی وه ن خهدمت معل هان را بر هزار
رنندا طرتهای پژوهشی برنامه درسی چگونه بدون پشتیهانی مالی میتوانستند اجرا شوند ا
به طور سنتی ،در حالی ره توجیه ع لی برای نجا حوزه برنامه درسی وعیف شده ،و حتی ت شهای مربوط به تربیت معلهم نیهز رنهد
پیش میروند – توجیههای تازهای ظاهر شدند .برنامه درسی و سایر رایشهای تعلیم و تربیت به طرز چشهم یهری در برابهر نقهد رایی
ه کاران رشته های علوو اجت اعی ره مهتنی بر معیارهای روشناکری بود ،آسیب پذیرتر شدند .به ویژه تحت تأثیر ه کاران مها در رشهته
علوو اجت اعی این نقدها را با وووت بیشتری می توان دید .در ادامه به موازا نقدهای روشناکرانهای رهه ازبیهرون فهرو مهیباریهد تاهو
سیاسی رشتههای ظاهراً عل یتر در دانشگاه ها به صور عاو لحن نقدهای تندتر را از جانب متخصصان علوو اجت هاعی بهاالتر مهی بهرد.
چنانچه در حقیقت پژوهش در تعلیم وتربیت در بسیاری موارد از تحقیق در علوو اجت اعی قاب ت ایز نههود .در ایهن میهان ظ هور و رواج
جنهش ادراری – تجربی در قل رو برنامه درسی یک مثال ناب از این پدیده عاو [یعنی تأثیر علوو اجت اعی بر برنامه درسی ب بود .در این
جا باید این اندیشه ثابت می شد ره پژوهش علوو اجت اعی راربردههایی بهرای ع ه در ره س درس دارد .الهتهه مع هو ًال طهی سهالهها
[طرفداران جنهش ادراری – تجربیب ادعا میرردند ره پژوهش های مهسوطی باید انجاو بگیرند تا لزوماً دالی قاب توجی ی برای ع لهی
رردن نتایج آنها فراهم شود.
الهته بسط پژوهشهای علوو اجت اعی توسط متخصصان ادراری  -تجربی تا جایی جلو رفت ره باعث شهد مهث ً یهک رهار پژوهشهی
انجاو رفته توسط یک استاد علوو تربیتی در یک دانشکده آمریکایی ،رابطه اندری با ماهیت تعلیم و تربیت به عنوان یک حوزه پیدا رند.
در حقیقت هویت محققق  -پژوهشگر دانشگاهی عوض شده بود و قل رو هویت او به جای قل ر برنامه درسی ،ابتدا به رشتههها یها حهوزه-
های مرتهط 2با برنامه درسی ره میخورد .متخصصان ادراری  -تجربی در قدو اول خود را روانشناس ،فیلسوف یا جامعهشناس با ع یق
خاص پژوهشی در مدارس و موووعا مرتهط با تعلیم وتربیت میدانستند .تا سال  ،2308این نکته جها افتهاده بهود رهه حهوزه تعلهیم و
تربیت به وسیله افرادی در خارج از رشته به یغ ا رفته است (بدون آن ره هر ز بتواند به عنوان یک رشته تکامه پیهدا رنهد)؛ ههر آنچهه
اقتدار روشناکری 1در سال های ذشته به تسخیرش درآورده بود یا باقی مانده آن ره ارنون در مستع رهای رشتههای غالهب و باالدسهتی
بود ،توسط متخصصان فرصت طلب [جامعه شناسی ،روان شناسی و فلساهب داشت به یغ ا میرفت.
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این باور ره -برنامه درسی یک رشته نظامدار مستق نیست ،بلکه قل روی است ره باید به وسیله سایر رشتههای نظامدار مطالعهه شهود
 در رار متخصصانی ن ایان میشود ره من آن ها را متخصصان ادراری – تجربی 4نامیدهاو  .رار این روه میتواند چنین توصهیف شهودره آنها ف م و تجربه 5در برنامه درسی را به ه ان معنی ره متخصصان علوو اجت اعی به رار بردهاند ،به رار میبرنهد .ایهن رهار شهام
تدوین فرویههایی برای آزمودن و آزمایش فرضها به روشهایی است ره در اسلوب روششناسی علوو اجت اعی رواج دارند.
نوفهم گرایی
ع قه به رلیت پردازی در رار روه سوو متخصصان برنامه درسی ره نوف م رایان هستند [مانند سنت رایان و متخصصهان ادرارهی
– تجربیب وان اده نشده است .بر خ ف رانون علوو اجت اعی سنتی ره ج

آوری اط عا  ،اثها یا رد فروهیههها را بها ادعهای عهدو
1. Cognate field
2. Intellectual Autonomy
3. Disciplines
4. Conceptual-Empiricists
5. Conceptual And Empirical
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سو یری برای ساختن مج وعهای از دانش تجویز می رنند ،یک نوف م را ت ای دارد پژوهش را به ه ان انهدازه رهه یهک ع ه عق نهی
می نگرد به ه ان سان نیز آن را به عنوان یک ع

سیاسی ریز ناپذیر بهیند .بدین لحاظ رار پژوهش در نوف م رایی سد رردن یها آزاد

رردن نه تن ا رسانی است ره پژوهش را هدایت میرنند بلکه سد رردن یا آزاد رردن رأی رسانی است ره آن را اجرا میرننهد و حتهی
سد رردن مجاری قدر رسانی است ره خارج از خرده فرهنگ دانشگاهی بر برنامه درسی مسلطاند .در حالی ره شاهراه پهژوهش علهوو
اجت اعی موجود در ظاهر سیاسی به نظر میرسد ولی ا ر ع یق تر شویم این علوو به ظاهر رهایی بخش به لحهاظ ماهیهت و پیامهد در
نگ داشت و تثهیت نظم سیاسی و اجت اعی ناعادالنه معاصر یا درهم ریختن این نظم س یم بودهاند .مهث ً مایکه اپه و ه اکهران او[بهه
عنوان نوف م راب از این ایده هم فراتر میروند و بینشهای آرمانی یا غایی  2در مورد جنهشهای تاریخی را میپذیرند و خود را ه هسهته
طهقا فرودست اجت اعی دانسته ،از بی عدالتی و ست ی ره به نظر در جامعه ریز ناپذیر آمدهاند ،انتقاد می رنند .این تأرید سیاسی بهر
برنامه درسی ره در رار مایک اپ  ،بورتون ،1مان ،9مولنار 4و برخی از رارهای هیوبنر و مکدونالد دیده میشود با رارهای سهنت رایهان و
متخصصان ادراری  -تجربی متااو است .درست است ره رید و والکر [ 5در اردو اه سنتیب در اثر خود تحت عنوان "مطالعا مهوردی
درباره تغییر برنامه درسی" قهول رردهاند ره برنامه ریزی درسی فعالیتی سیاسی است اما دید اه آنهها ههیگ هاه توسهعه یافتهه نههود و
نتوانست با دید اه تاریخی و نظم اجت اعی معاصر ارتهاط برقرار رند.
رتاب سال انج ن برنامهریزی درسی و نظار در سال [ 2305ره در رنترل سنت رایان است ب با افراد مشهغول بهه رهار در مدرسهه
سخن می وید .الهته این ونه نیست ره نوف م رایان با مردمان داخ مدارس به عنوان بخشی از حهوزه سهخن نگوینهد .امها در نهوف م
رایی ریز آ اهانهای نسهت به ذهن فن را یا تکنیکی 6وجود دارد .در نوف م رایی هیگ نسخه تجویزی یا عق نیت سهنتی موجودیهت
ندارد .آن چه نوف م رایی به جای این رتاب سال انج ن ارائه میرند آ اهیهای ستردهای درباره پیچید ی و معنهای تهاریخی مسهای
برنامه درسی 0است .زیرا مشک

باز شناسی هویت نوف م رایان با مشک

فرهنگی در مقیاس سترده ای مرتهط است .ایهن مسهائ

بزرگ فرهنگی مسایلی قاب حلی نیستند .در سنت رایی ،ه ان مااهی ی ره توسط عق نیت تکنولوژیکی ایجاد شده ،اتااقاً برای نوف م
رایان خود مسئله به حساب میآیند  .بنابراین تا حدودی تغییر بنیادین ساختار فرهنگی حوزه برنامه درسی ،مسئله اساسی نوف م رایهی
است .مسئله وروری ،نوف م سازی بنیادین در زمینههای چیستی برنامه درسی ،چگونگی رهارررد آن و ایهن رهه چگونهه برنامهه درسهی
م کن است راررردی مطابق روشهای رهایی بخش 8داشته باشد .تع د نسهت به نقد جام و توسعه نظری چیزی است ره پدیده نهوف م
رایی را از سایر جنهشها مت ایز میسازد.
درک رام تر ت ش رسانی ره در یر این نوع پژوهشهای نوف م رایانهاند مستلزو ف م فرانظری و فلساه علم اسهت .بهه طهور رلهی
بدون ف م فرانظری و فلساه علم مشک است ،الهته غیر م کن نیست ،ره متخصصان برنامه درسهی دیهد روشهنی دربهاره رارهایشهان در
زمینه رشد دانش برنامه درسی داشته باشند.
نکته قاب توجه درباره نوف م رایی این است ره این جنهش اساساً پدیدهای عق نی و فکری است نه یک پدیهده میهان فهردی رهه
توافق یا سازش ج عی از افراد هم فکر باشد .افراد مشغول در نوف م رایی در حالی ره در موووعا و انگیزههای خاصی اشتراک دارنهد،
در عین حال ت ای ندارند در هیگ امر بین فردی مشترری هم ج ت شوند.
Note:
Pinar, William F.(1978). The Reconceptualisation of Curriculum Studies', Journal of Curriculum Studies, 10:
3, 205 — 214.
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