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 چکيده

درسي و تحليل ادعاي پاينار مبني بر جابجاايي  هاي پارادايمي در برنامهموضوع اين مقاله بررسي جدال      

ها باا ادعااي   درسي تشريح شده تا نسبت آنهاي پارادايمي در برنامهپارادايم است. پس از مقدمه، منازعه

گياري  اهم شود. در اين راستا سه موضعجايي پارادايم مشخص و زمينه براي بحث پيرامون اين ادعا فرجابه

درساي ياا   درسي، ب( ديدگاه معتقد به نبود پارادايم برناماه شامل: الف( ديدگاه حامي وجود پارادايم برنامه

درساي معرفاي گردياده    کار درباره بود يا نبود پارادايم برنامهپذيرش يک تلقي خاص و ج( ديدگاه محافظه

هااي  درسي مطرح شده، ضمن معرفي تالشجايي پارادايم در برنامهباره جابهاست. در ادامه، موضع پاينار در

هاي اين گروه نقد و تحليل شاده  جايي پارادايم، استداللگرايان براي اثبات جابهاصلي وي و بعضي نومفهوم

ي پاارادايم از  جاياند از استناد به تاريخ علم براي اثبات جابهعبارت گرايانهاي پاينار و نومفهوماست. تالش

عنوان پارادايمي به حاشيه رانده شده و همچنين توليد آثار مکتاوب   گرايي بهنظر تامس کهن، معرفي سنت

ها به اين نتيجه منتهي شده است که باا  نقد و بررسي تالش درسي.پردازي برنامهنظريهطور خاص کتاب و به

را در معناي ماورد نظار تاامس    توان آنيلي نميسازي، به دالوجود اهميت و نقش برجسته نهضت نومفهوم

جاايي پاارادايم باه    جايي پارادايم دانست. در بخش پاياني، از منظاري ييار از جاباه   کهن مصداقي از جابه

 درسي نگريسته شده و ماهيت آن معرفي گرديده است. سازي برنامهنومفهوم

 جايي پارادايم. هاي پارادايمي، جابهسازي، پارادايم، جدالدرسي، نومفهومبرنامه :هاواژه کليد
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 مقدمه

هاي مختلف درباره چيستي و بود يا نبوود نن  هايي است که همواره در رشتهاز موضوع 1پارادايم     

 تالفها که پيچيدگي بسياري دارد و باعث اخو هاي جدي وجود داشته است. در کنار اين بحثبحث

نيو  مرور    « 2جايي يوا تيييور پوارادايم   جابه»ي ديگري با عنوان نظرهاي شديدي شده است مقوله

هوايي وجوود   درسي درباره بود يا نبود پوارادايم، بحوث  هاي گذشته در رشته برنامهباشد. طي سالمي

صوور    هوا را بوه  هاي مختلف و گاه متعوار  ايون بحوث   نظران با ديدگاهداشته و گروهي از صاحب

تووان در حووزه   اند. محور گفت و شنودها، اين پرسش بوده اسوت کوه نيوا موي    گيري کردهنقادانه پي

را داشوته   3نظور توامک کهون   هواي پوارادايمي موورد    هايي يافت که ويژگيگيريدرسي جهتبرنامه

 باشند؟  

بوه عنووان    4فته و پاينوار درسي مورد توجه قرار گرجايي پارادايم ني  در رشته برنامهمفهوم جابه      

ي به عرصوه  5سازيگرايان و جريان نومفهومي هفتاد ميالدي با نام نومفهومرهبر گروهي که در دهه

سوازي،  گيري ايده نومفهووم سازي و شکلدرسي وارد شدند نن را مرر  کرد. اگرچه در زمينهبرنامه

دند اما ويليوام پاينوار چهوره شاخ وي     نقش تأثيرگذار ايفا کر 6دونالدنظراني مانند جيم  مکصاحب

درسوي تبوديل کورد. نثوار پاينوار مملوو از       سازي را به يک گفتمان جهواني برناموه  است که نومفهوم

درسوي  سوازي برناموه  گيري جريان نومفهومصراحت يا کنايه، شکلها به هايي است که در ننعبار 

 ي دانسته شده است. گرايي جابجايي پارادايم و دور شدن از تفکر سنتنشانه

جايي پارادايمي سوم عنوان جابهگرايي به گيري مابعد نومفهومهاي اخير، پاينار از شکلدر سال      

هووا (. وجوود نثواري کوه در نن   11 :1332درسوي يواد کورده اسووت حمهرمحمودي،     در قلمورو برناموه  

ي صحت و دقوت  سازي به عنوان جابجايي پارادايم معرفي شده باعث گرديده است تا دربارهنومفهوم

تووان بوراي   هواي بوديلي کوه موي    گرايان و گ ينوه هاي پاينار و نومفهومها و استداللاين ادعا، تالش

يل و ارزيابي انودکي انجوام شوود. دربواره     درسي مرر  کرد، تحلسازي برنامهتوصيف جريان نومفهوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Paradigm   2. Paradigm shift   3. Thomas Kuhn  4. Pinar 
5 .:Reconceptualization سازي استفاده گرايي از اصرال  نومفهومجاي واژه نومفهوم پاينار اصرار داشته است به

گرا شناختي ميان افرادي که نومفهومگرايي براي بيان مي ان توافق موضوعي و روشکند. دليل او اين است که نومفهوم

گرايي درسي دو اصرال  نومفهوم(. با وجود اين، در نثار برنامه35 :1331نمي  است حپاينار، ي اغراقاشوند واژهناميده مي

 گرايان رايج و پرتکرار شده است. در اين مقاله به تناسب بحث از هر سه واژه استفاده شده است.و نومفهوم
6. Macdonald 



... سازيدرسي و تحليل جريان نومفهومهاي پارادايمي در برنامهجدال                                      

 

3 

گرايووي نثوواري بووه زبووان فارسووي منتشوور شووده اسووت چيسووتي، معوواني مختلووف و موضووم نومفهوووم

هواي پوارادايمي در   (. بنابراين هدف اين مقالوه، بررسوي جودال   1332؛ قادري، 1332حمهرمحمدي، 

 هاي اين ادعاست.سازي جنبهوشنجايي پارادايم و ردرسي، تحليل ادعاي پاينار مبني بر جابهبرنامه

 

 درسي و نسبت آن با ادعاي جابجايي پارادايمهاي پارادايمي در برنامهجدال

پيش از مرر  کردن بحث جابجايي پارادايم بايود بوه موضووع ديگوري توجوه داشوت کوه نشوان             

سورحي ديگور   تنها پيرامون ماهيت و درسوتي ايون ادعوا بلکوه در      درسي نهدهد در حوزه برنامهمي

نظر وجود داشته اسوت. در  ي اصل وجود پارادايم در معناي مورد نظر تامک کهن هم اختالف درباره

وجود نمده که در نثوار  درسي به هايي بر سر بود يا نبود پارادايم برنامهگيريهاي گذشته، موضمسال

وي پيوستاري ترسيم کرد کوه  توان رها را ميگيريانگليسي و فارسي بازتاب نيافته است. اين موضم

درسوي قابول   عنوان حاميان وجود پارادايم برناموه  به 1هاي دانيل و لورل تنرسوي نن انديشهدر يک 

مرر  است کوه اعتقواد    2(. در سوي ديگر، ديدگاههاي باب جکلينگ1311بررسي است حتنر و تنر، 

بيوان کورده وجوود نودارد يوا مفهووم        معنايي که تامک کهن درسي، پارادايم بهدارد در حوزه برنامه

ب(. در ميوان پيوسوتار،   1311الوف؛ جکلينوگ،   1311خاصي از نن قابل پذيرش اسوت حجکلينوگ،   

گيرد که اگرچه با برخوي مواضوم جکلينوگ موافوق اسوت ولوي       ( قرار مي1311ح 3نظرا  روبين بارو

تووان در  نظوران را موي  بطور کامل با او همسو دانست. موضم اين صواح هايش را بهتوان ديدگاهنمي

 قالب سه ديدگاه مرر  کرد:

 

 درسيالف( ديدگاه حامي وجود پارادايم برنامه

( مدافم برجسته اين ديدگاه هستند. برداشت ننان از ديودگاه توامک   55-51: 1311تنر و تنر ح      

 مجموعوه کهن اين است که حک و مفهوم اجتماع براي افراد فعوال در يوک قلمورو، از پوارادايم يوا      

هوا بوه   گيرد. همچنين به نظر ننان، پارادايمکند نشأ  ميهايي که فعاليت ننان را هدايت ميپارادايم

هاي عيني به عنوان الگوهايي براي حل مسائل ديگر استفاده کنند. کنند تا از راه حلافراد کمک مي

اند اشاره کورده، معتقدنود کوه    تهدرسي داشتنر و تنر به برداشتي که در کتاب خود از پارادايم برنامه

هوا و اخوتالف نظرهواي    ها، بحثشود که مجادلهها باعث نمياي از پارادايموجود پارادايم يا مجموعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tanner       2. Jickling     3. Barrow 
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شود موجود در يک اجتماع علمي از ميان برود، بلکه يک مبنا و زمينه مورد توافق و جامم فراهم مي

 بد.     تا سرح ارتباط و پيشرفت در نن اجتماع بهبود يا

انود کوه يوک    اظهار داشته 1نظريه به سوي عملري ي درسي: نظر در کتاب برنامهاين دو صاحب     

نوشته  2نموزشو  درسياصول اساسي برنامهري ي درسي از دو کتاب پارادايم مورد توافق براي برنامه

؛ جکلينگ، 55: 1311نيد حتنر و تنر، دست ميبه  5جان ديويي 4درسيکودک و برنامهو  3رالف تايلر

درسي و دو صافي اهوداف اسوت   را که شامل سه منبم برنامه 6(. تنر و تنر، منرق تايلر41الف: 1311

نظر ننان، نظريه ديوويي  (. همچنين به 43الف: 1311اند حجکلينگ، درسي دانستهيک پارادايم برنامه

( معتقدند وقتي جکلينگ بر اين باور اسوت کوه   51: 1311ر و تنر  حدرباره رشد ني  پارادايم است. تن

سخت تحوت توأثير و هودايت ديودگاه پوارادايمي قورار دارنود، در نتيجوه         علوم  يا فقط علوم طبيعي

هاي پژوهش علموي را  مند پارادايمطور نظامتواند بپذيرد که ديويي نخستين شخ ي بود که به نمي

 و تربيت مرر  کرد. براي کاوش در مسائل تعليم 

 

 درسي يا پذيرش تلقي خاصب( ديدگاه معتقد به نبود پارادايم برنامه

درسوي،  مورد نظر تامک کهون و نبوود نن در برناموه   « توافق نشکار»جکلينگ با استناد به عن ر      

و بوا  اين قلمرو را فاقد پارادايم دانسته است. او ضمن تالش براي همسو نشان دادن موضم روبين بوار 

کند که کاربرد واژه پارادايم در وضعيت فعلوي  (، اذعان مي64ب: 1311هاي خود حجکلينگ، ديدگاه

(. جکلينگ بوه  41الف: 1311کننده، نامرلوب و خررناک است حجکلينگ، درسي گمراهنظريه برنامه

گ، درسوي انتقواد کورده اسوت حجکلينو     کاربرد برداشت تامک کهن از علوم طبيعي در حوزه برناموه 

درسوي را رد کنود   (. وي کوشيده است تا ادعاي تنر و تنر مبني بر وجود پارادايم برنامه66ب: 1311

بوراي   1نظر خود بپذيرد. به عنوان نمونه، او بوه کوشوش مسوترمن   کم نن را در معناي مورد يا دست

وده اسوت.  بخشي به بيست و يک معنايي که تامک کهن براي پارادايم مرر  کرده اشاره نمانسجام 

هواي  ( پوارادايم 2، 1هوا متافي يکي يا فرا پارادايم هاي( پارادايم1مسترمن اين تعاريف را به سه دسته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Curriculum development: Theory into practice 

2. Basic principles of curriculum and instruction  
3. Tyler     4. The child and the curriculum         5. Dewey 

6. Tyler rational   7. Masterman 

8. Metaphysical paradigms or metaparadigms 
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 .3تقسيم کرده است 2هاي اب اري( پارادايم3و  1شناختيجامعه

هاي نخست با يک مفهوم متافي يکي در ارتباط هستند. مفهوم متوافي يکي پوارادايم بوه    پارادايم      

ي صريح يک رشته بلکه شوامل  شيوه نگريستن به يک حوزه علمي اشاره دارد و نه تنها شامل نظريه

هواي  کم براي فعاالن رشته نشکار و بوديهي اسوت. پوارادايم   هاي مختلف نن است که دستمفروضه

گروه دوم در راستاي دستاوردهاي علمي به رسميت شوناخته شوده از سووي جامعوه علموي اسوت.       

کننود. در ايون   هاي واقعي و کاربردي واژه پارادايم نسبت پيودا موي  هاي گروه سوم با ديدگاهپارادايم

 هواي علموي مووردنظر اسوت و    معنا مواردي مانند يک کتاب درسي، فن، اب ار يا الگوي حول مسوأله  

: 2556و همکواران،   4رود حکووک ترين برداشت پارادايم در انديشه تامک کهون بوه شومار موي    عيني

111 .) 

( تنر و تنر در کتاب خود به منرق توايلر بوه عنووان يوک     43-41الف: 1311به نظر جکلينگ ح      

هوا  وارهالگوها يا مثوال ها، اي از پارادايماند. ننان معتقدند اگرچه مجموعهاشاره کرده 5وارهالگو يا مثال

درسي را قادر سوازند توا از   ها بايد متخ  ان برنامهممکن است مقدماتي و ابتدايي دانسته شوند، نن

درسي بپردازنود.  تر برنامههاي فرعي و کم اهميت فراتر بروند و به مسائل وسيم و عميقسرح منازعه

اي رسود کوه تنور و تنور، پوارادايم را مقولوه      نظر موي  گويد بهها ميجکلينگ با استناد به اين عبار 

دانند و بيشتر به يک مفهوم اب اري اعتقاد دارند که بوه متخ  وان   شناختي نميمتافي يکي و جامعه

گويود مون از ايون    هاي مختلف رسالت خود را درک کنند. او موي کند تا جنبهدرسي کمک ميبرنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sociological paradigms    2. Artifact paradigms 
 

هايي که مسترمن به او نسبت داده موافق نبوده و معتقد است که فقط دو تعريف از تامک کهن با کثر  تعريف -3
کار برده پارادايم ارائه داده است. او در پيوست ويراست دوم کتاب خود با ت ديق اينکه واژه پارادايم را از دو منظر به

ها، فنون و مواردي از اين اي از باورها، ارزشسو پارادايم نمايانگر مجموعهبندي کرد. از يکرا دوباره صور است نن 
دست است که اعضاي يک جامعه علمي در نن با يکديگر اشتراک دارند. از سوي ديگر، پارادايم به معناي مسأله گشايي 

اي به اين دليل که به اي يا ديسيپليني ناميد. رشتهيا حل مسأله است. تامک کهن، معناي اول را شبکه رشته
هاي علت که شامل عناصر منظمي از گونه هاي مشترک فعاالن در يک رشته علمي اشاره دارد و شبکه به اينداشته

ها نن نورده ووجود  ها بهتر توصيف شوند. او از منظري وسيم، تماي ي را بين پارادايمطور دقيقمختلف است که بايد به
واره ها را مثالهاي خرد يا کوچک که نناي و پارادايماند از: شبکه رشتهرا به دو دسته تقسيم کرده است که عبار 

 (.11523-11524: 2551اند حدوگان، شناسان علم اين تماي  را مبهم دانستهناميده است. برخي جامعه

4- Cook 
5- Exemplarگشايي مشخ ي است که دانشجويان از نغاز نموزش خويش در مسألهواره، : منظور تامک کهن از مثال

هايي که ها و راه حل، مسالههمچنينشوند. مواجه مي هاي درسي با ننهاي کتابها يا در پايان ف لنزمايشگاه، نزمون
نموزند که چگونه مي ها به متخ  انحل ها و راهد. اين مسالهنها وجود دارد ني  بايد مورد توجه قرار گيردر نشريه
 .(234: 1313حترجمه طاهري، هاي خود را انجام دهندفعاليت
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( به طور مشخص به اين نکتوه اشواره کورده    41لف: ا1311نر موافق هستم. جکلينگ حنظر با تنر و ت

هاي متعوددي دارد اموا بوه عنووان يوک الگوو يوا        است که منرق تايلر در مقام يک پارادايم، کاستي

 درسي خدمت کرده است.  واره به بسياري از فعاالن برنامهمثال

 

 درسيکار درباره بود يا نبود پارادايم برنامهج( ديدگاه محافظه

هواي جکلينوگ   هوا بوا ديودگاه   اين ديدگاه، موضم روبين بارو مرر  است که در بعضي زمينوه در     

موافق اسوت و در برخوي مووارد بوا او اخوتالف نظور دارد. بوارو در ايون موورد کوه واژه پوارادايم در            

دقتي به کار رفته با جکلينگ موافق اسوت و نووع کواربرد ايون     هاي تربيتي تا حدودي با کمموقعيت

(. همچنوين بوارو در   53: 1311دقتي دانسته است حبوارو،  توسط تنر و تنر را م داقي از اين کمواژه 

درسوي  اين ايده را مرر  کرده است که هنوز زمان صحبت کردن درباره پارادايم برناموه  1311سال 

 دهود هاي جکلينگ نشوان موي  يا تالش در راستاي نن فرا نرسيده است. از نظر بارو رجوع به ديدگاه

ريو ي درسوي وجوود نودارد حالبتوه وجوود       درسي و برناموه که او معتقد است پارادايم پژوهش برنامه

پارادايم اب اري را تا حدودي پذيرفته است( و همچنين به شد  باور دارد که تأکيد بر وجود پارادايم 

 نمي  است. کننده و حتي مخاطرهاي گمراهدرسي ايدهدر برنامه

که از نظر تامک کهن يا ديدگاه جکلينگ به مفهوم پارادايم نگريسته شود ر صورتيبه نظر بارو د     

تواند صحيح باشد. با وجود اين، بارو  اعتقواد دارد کوه جکلينوگ بور اسواو مفهووم       اين دو نکته مي

انود در  درسي نمريکاي شمالي به کار بورده پارادايم که تنر و تنر و بسياري ديگر از متخ  ان برنامه

درسي از منظوري وسويم، بوه معنواي     دو مورد، اشتباه کرده است. از نظر بارو يک پارادايم برنامه اين

عنوان چارچوب راهنماي پژوهش است و بودون  توافق کلي و عام درباره اهميت چهار سؤال تايلر به 

ل توايلر  اعتقاد بارو چهار سؤاگونه گمراهي و خرر، چنين توافقي وجود دارد. همچنين به وجود هيچ

پذيري بااليي دارنود، پوک در مسوير    ها قابليت تعميمجا که اين سؤالهاي مهمي است و از ننسؤال

گويود خرور واقعوي بوراي پوژوهش و نظريوه       ها هيچ خرري وجود ندارد. بارو موي توافق پيرامون نن

هون نهفتوه   درسي در تالش براي ايجاد يک پارادايم خاص و بنيادي در قالب ديدگاه توامک ک برنامه

 (.  63: 1311است حبارو، 

نظراني که موضم ننان زير عنوان اين سه ديودگاه بررسوي شود نشوان     بررسي دقيق نثار صاحب      

انود يوا بوه صوورتي ظريوف و شوايد       هاي خود تعديل ايجاد کردهگيريدهد که ننان گاه در موضممي
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درسوي ارائوه   بود يا نبوود پوارادايم برناموه   ي مقوله هاي تا حدودي متفاو  را دربارهناخواسته ديدگاه

ها به طور عمده در جايي قابل مشاهده است که ننان به تبيين چيستي پوارادايم  اند. اين تفاو کرده

انود. اکنوون ايون پرسوش مرور       هاي تامک کهون پرداختوه  درسي بر اساو ديدگاهو پارادايم برنامه

جوايي پوارادايم   و ادعاي پاينار مبني بر وقووع جابوه  هاي پارادايمي شود که چه نسبتي بين جدالمي

جايي پارادايم، تأکيد بر معناي هاي پارادايمي و ادعاي جابهرسد محور منازعهنظر مي وجود دارد؟ به

هايي کوه پاينوار بوراي توصويف ماهيوت      مورد نظر تامک کهن از پارادايم است. اين تاکيد در عبار 

خواسته است  1برده و همچنين معياري که بر اساو نن از تئودور براونکار سازي به جريان نومفهوم

هواي بعود مقالوه روشون     جايي پارادايم را ارزيابي کند مشخص اسوت. در بخوش  تا صحت وقوع جابه

هواي  هاي اوليه تامک کهن معنا کرد يا گ ينهخواهد شد که نيا پارادايم را فقط بايد بر اساو انديشه

 اين راستا مرر  است. بديل ديگري ني  در 

 

 درسيجايي پارادايم در برنامهموضع پاينار درباره جابه

درسي طي دهوه  ي مرالعا  برنامهجايي پارادايم در حوزهسازي به جابهاز ديدگاه پاينار، نومفهوم     

زمواني  و  1365درسي در پايان دهه جايي پک از بحران برنامهاشاره دارد. به نظر او اين جابه 1315

الوف:  2515ري ي درسي مشروعيت اوليه خود را دارا نيسوت ر  داد حپاينوار،   که مشخص شد برنامه

گرايوان بوه سورحي فراتور از عمول قائلنود و       (. پاينار و همکاران اتفاق نظر دارند کوه نومفهووم  135

ليول  (. پاينوار در تحليول د  332: 2515، 3و ژو 2درسوي اسوت حکوانلي   مشيولي ننوان فهوم برناموه   دل

هاي فکري درون اين حوزه را مهم درسي و پيشرفتجايي پارادايم، شرايط بيرون از حوزه برنامهجابه

 (.242-243ب: 2515؛ پاينار، 135-136الف: 2515و تأثيرگذار دانسته است حپاينار، 

خوش قبول،   هاي تنر و تنر کوه در ب جايي پارادايم، ديدگاهدر راستاي ادعاي پاينار مبني بر جابه      

سازي را در حد يوک  درسي معرفي شدند جالب توجه است. ننان نومفهومحامي وجود پارادايم برنامه

داند ولي شواهد غير سازي را يک نهضت مياند و معتقدند اگر چه پاينار نومفهومنهضت ني  نپذيرفته

هاسوت. ايون   عضوي از نن سوازي فاقود ب  هايي دارد که نومفهووم نظر ننان، نهضت ال اماز اين است. به 

( تاثير معنادار بر عرصه 3کننده و ( افراد حمايت2( وجود يک نظريه مشخص، 1اند از: ها عبار ال ام

گويد از منظوري  (. پاينار در برابر موضم تنر و تنر واکنش نشان داده و مي3: 1313عمل حتنر و تنر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brown       2. Connelly      3. Xu 
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سوازي نهضوتي نيسوت کوه رهبوران و      ومگويند نهضتي وجود نداشته اسوت. نومفهو  که تنر و تنر مي

هايي است کوه  جايي بنيادي در نوع و شيوه پژوهشطرفداران مشخص داشته باشد، بلکه معرف جابه

سوازي، مخالفوت و   دهند. از نظر او چارچوب کلي نومفهووم درسي انجام ميمتخ  ان مختلف برنامه

گونه که در بخش قبلي مقاله (. همان255: 1315درسي است حپاينار، رويارويي با حوزه سنتي برنامه

هواي مختلفوي وجوود دارد ولوي دربواره      درسي ديودگاه بحث شد، پيرامون بود يا نبود پارادايم برنامه

هاي چنوداني مرور  نشوده اسوت. از     گيريچيستي و امکان پذيرش ادعاي جابجايي پارادايم، موضم

هواي  هوا ايوده  ، کثور  نثواري کوه در نن   سوازي توان به گسترش گفتمان نومفهومداليل اين امر مي

جايي پوارادايم  گرايان براي اثبا  جابههاي پاينار و برخي نومفهومگرايان مرر  شده و تالشنومفهوم

 درسي اشاره کرد.  در حوزه برنامه

 

 هاي آنانجايي پارادايم و نقد استداللگرايان براي اثبات جابههاي پاينار و نومفهومتالش

طوور  گرايان براي توجيه جابجوايي پوارادايم بوه    هاي پاينار و نومفهومها و استداللاگرچه تالش      

دهود کوه   موي  ويژه موضم ويليام پاينار نشانهاي ننان به روشن بيان نشده ولي تحليل نثار و ديدگاه

هواي پاينوار و   شتورين توال  هاي مختلفي در اين راستا انجام گرفته است. در ادامه، برجسوته کوشش

جايي پارادايم مرور  گرديوده و بوه نقود و تحليول هور يوک        گرايان براي اثبا  جابهبعضي نومفهوم

 پرداخته شده است. 

 

 جايي پارادايم از نظر تامس کهنتالش نخست: استناد به تاريخ علم براي اثبات جابه

جوايي پوارادايم در معنواي موورد     بهسازي يک جابراي اثبا  اينکه نومفهوم 1311پاينار در سال      

نظر تامک کهن است از تئودور براون که متخ وص تواريع علوم در دانشوگاه روچسوتر بوود کموک        

جايي پارادايم در اختيار او قرار داد اينگونه . براون بر اساو مرالبي که پاينار از منتقدان جابه1گرفت

اي هاي تامک کهون در حووزه  ه کاربرد ايدهگيري کرد که نارضايتي ننان شاهدي است بر اينکنتيجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي علوم طبيعي مرر  کرد. با وجود اين، به اين دليل يي پارادايم را در حوزهجاجابهتامک کهن مفهوم پارادايم و  -1
هاي نظر قرار داده است، در قسمتيي را ديدگاه اين صاحبجاجابهيي پارادايم، معيار تحقق جاجابهکه پاينار براي اثبا  

يي پارادايم از نظر تامک کهن مورد نظر قرار گرفته است. به عبار  ديگر، براي اينکه جاجابهمختلف اين مقاله، مفهوم 
يي پارادايم بر اساو نن جاجابهاري که داعيه صحت و دقت ادعاي پاينار بررسي شود ضرور  داشته است تا با همان معي

 يي پرداخته شود.جاجابهمرر  شده به نقد و تحليل اين 
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جايي پارادايم در غير از علوم طبيعي بايد با احتياط انجام شود و رعايت اين احتياط براي بحث جابه

-نظر پاينار، پاسع براون بوه سووال جابوه   (. به 32: 1332، 1درسي ني  الزم است حگراهامحوزه برنامه

بوده و او در نن سال، دادن پاو قرعوي بوه   « بلي و خير»پاسع درسي جايي پارادايم در حوزه برنامه

-اين سوال را غيرممکن دانسته است. به زعم پاينار، براون ت ديق کرده است که شوواهدي از جابوه  

سازي وجود دارد اما براون اين نکته را ني  ذکور کورده   به نومفهومهاي مربوط جايي پارادايم در بحث

فقط معرف يک مکتب جديد در يک حوزه علمي دگرگون نشده هستند که گرايان است که نومفهوم

: 1311؛ پاينوار،  1311نمي  باشد حبراون، تواند اغراقجايي پارادايم ميبه جابهدر نن ادعاهاي مربوط 

( به صراحت بيان داشته است که همچنوان دربواره اينکوه    34: 1332(. براون حبه نقل از گراهام، 11

 هاي زيادي مرر  است. معناي مورد نظر پاينار وجود دارد يا خير، بحث دايم بهجايي پاراجابه

 

برانگيا  باه   نقد و تحليل تالش نخست: نفي قضاوت برآمده از تاريخ علم و اساتناد تممال  

 جايي پارادايمبرداشت تامس کهن از جابه

جوايي  ازي معورف جابوه  سو گيوري نومفهووم  در توضيح تالش پاينار براي اينکه نشان دهد شکل      

تنها کوشش او منتهي بوه دريافوت تأييود قرعوي بوراون       درسي است، بايد گفت نهپارادايم در برنامه

جوايي پوارادايم دسوت    گرايان توصيه کرده است توا از ادعواي جابوه   نشده بلکه او به پاينار و نومفهوم

(. نکته قابل 33: 1332رند حگراهام، را بپذي« 2اف ايش مکاتب فکري»بردارند و گ ينه بديلي با عنوان 

جايي پوارادايم در  گويد چي ي شبيه جابهذکر اينکه قضاو  براون چندان خوشايند پاينار نبوده و مي

اي که او بر مقاله بوراون  توان در مقدمهدرسي اتفاق افتاده است. اين ادعا را ميحوزه مرالعاتي برنامه

تووان  کنود کوه نيوا موي    مقدموه ايون سوؤال را مرور  موي      نوشته است مشاهده کورد. پاينوار در نن  

جايي پارادايم دانسوت؟ او بوه   درسي را از نظر تامک کهن، معادل جابهسازي مرالعا  برنامهنومفهوم

گويد جواب اين پرسش مثبت است اما ديگران از جمله تنر و تنر در صحت نن ترديد طور روشن مي

گرايان معرف يک مکتوب فکوري، درون حووزه    ر پاينار، نومفهومنظ(. به 16، ص 1311دارند حبراون، 

درسي نيستند بلکه مکاتب فکوري مختلفوي ماننود مارکسيسوت،     ثابت و تييير نيافته مرالعا  برنامه

انود. ايون پرسوش    گرايان رشد يافتههاي نومفهومهايي از اين دست در برن فعاليتو گروه فمينيست

توان بسترسازي يک جريان فکوري بوراي رشود    در راستاي اظهارا  پاينار قابل طر  است که نيا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Graham          2. Proliferation of schools 
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 جايي پارادايم دانست؟مکاتب ديگر را به تنهايي نشانه جابه

هاي تامک اينار قابل بيان است استناد او به ديدگاهنکته ديگري که در راستاي تالش نخست پ       

درسي است. تامک کهن کاربرد اصرال  پوارادايم  جايي پارادايم در حوزه برنامهکهن براي اثبا  جابه

(. 11523: 2551، 1دانسوت حدوگوان  را در علوم اجتماعي به دليل نبود توافق نظري قابل توجيه نمي

هاي علمي بر مبناي سرح توسوعه  هاي موجود در رشتهررسي اختالفدر واقم، او چارچوبي را براي ب

هواي  يوا برخووردار از پوارادايم    2ها معرفي کرده است. از نظر توامک کهون، علووم بوال     پارادايمي نن

هاي مشخ ي براي تعريف و بررسوي دانوش دارنود. از سووي ديگور،      يافته مانند في يک، شيوهتوسعه

دانسوته شووند    3پوارادايمي هواي پويش  شناسي بايود حووزه  بيت و جامعهقلمروهايي مانند تعليم و تر

ها، سورح بوااليي از عودم توافوق دربواره      (. به اعتقاد او ويژگي اين حوزه15-11: 2553، 4فيوروحدل

هاي مناسب پژوهش کدام است؟ چه معيارهايي براي مواردي است مانند اينکه دانش چيست؟ روش

 اند؟رود؟ و مسائل مهم براي پژوهش کدامکار ميبههاي قابل قبول تعيين يافته

شوود کوه مبتنوي    با اين توضيح که درباره ديدگاه تامک کهن بيان شد ايون سووال مرور  موي         

هواي علووم   هاي او با توجه به ديدگاهي که درباره حووزه جايي پارادايم بر انديشهساختن ادعاي جابه

 واند اقدامي قابل دفاع باشد.  تانساني و اجتماعي دارد تا چه حد مي
 

 عنوان پارادايمي به حاشيه رانده شدهگرايي به تالش دوم: معرفي سنت

هواي  دانسوته و توالش   5گرايي را نقد منرق تايلر توسط کليباردگيري نومفهومپاينار ريشه شکل     

ارد، ويژگوي  کنوني براي احياي اين منرق را بيهووده تلقوي کورده اسوت. بوه نظور او هربور  کليبو        

ساالري نن را تقبيح کرد و منروق  درسي را نشکار ساخت، ديوانري ي غيرتاريخي و غيرنظري برنامه

درسي مسلط بود به نقد کشيد. پاينار، نقد کليبارد را در تحقق جابجوايي  تايلر را که در عرصه برنامه

ار مهم دانسوته اسوت حپاينوار،    درسي اتفاق افتاد بسيکه در راستاي فهم برنامه 1315پارادايمي دهه 

درسي اين است کوه منروق توايلر روزنمود     سازي حوزه برنامه(. در يک کالم، ايده نومفهوم5: 2551

(.  چنود نکتوه نيو  در    13 :1335، 6دست فراموشي سوپرده شوود حهلبوويتک   نيست و بهتر است به 

حاشويه رانوده شودن     بني بور بوه  گرا و ادعاي ننان مگرايان به جريان سنتراستاي نوع نگاه نومفهوم

 گرايي قابل ذکر است. سنت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dogan                2. Mature sciences   3. Preparadigmatic 

4. Del Favero       5. Kliebard     6. Hlebowitsh 
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 نقد و تحليل تالش دوم

معنااي حااکم شادن مطلاض نهضات      جاايي پاارادايم، باه    تفسير ترديادآمي  از جاباه  

 سازينومفهوم

گرايوي برقورار   سوازي و سونت  گرايوان بوين نومفهووم   در اين قسمت بايد به نسبتي که نومفهوم      

اند پرداخته شود. روشن است که پاينار و همفکران، توا حودود زيوادي بوه تقابول بوين خوود و        کرده

گور  نظوران دي هاي دوگانه در نثار برخي صواحب نظران سنتي اعتقاد دارند. برقرار کردن تقابلصاحب

مودرن،  هواي مودرن پ پسوت   ( جريوان 343 :2515ح 1عنوان نمونوه، السوپينا  شود. بهني  مشاهده مي

هواي نقروه مقابول يکوديگر دانسوته      پردازانپ فعاالن عرصه عمل را گ ينهگراپسنتي و نظريهنومفهوم

سازي و هومدنبال نن هستند، حاکميت يافتن نومف گرايان بهاست. نتيجه تقابلي که پاينار و نومفهوم

 درسي به معناي مورد نظر تامک کهن است. جايي پارادايم برنامهاثبا  جابه

جايي پارادايم در معناي مورد نظر تامک کهن اتفاق افتاده است براي روشن شدن اينکه نيا جابه     

صوحت  شود، ها داده ميهايي را مرر  کرد و پاسع داد. نوع پاسخي که به پرسشيا خير بايد پرسش

توان هاي زير مثبت باشد ميکند. در صورتي که پاسع مجموعه سؤالو دقت اين ادعا را مشخص مي

نظر تامک کهن اتفاق افتاده است، در غير اين صوور  بايود   معناي مورد جايي پارادايم به گفت جابه

ها بوه  از نن ها و پاسع هر يکترين پرسشي ترديد نگريست. مهمدر دقت و صحت اين ادعا به ديده

 شر  زير است.

 

گرايي قطع شده و شواهدي مبناي بار قطاع ارتبااط     سازي با سنت( آيا ارتباط نومفهوم1

 وجود دارد؟

جايي پارادايم براي توصيف تيييرهاي فلسوفي، نظوري و عملوي در فضواي فکوري يوا       مفهوم جابه    

( بوه ديودگاه توامک    11524: 2551ح(. دوگوان  125: 2556، 2رود حهسبولکار مي الگوهاي تفکر به

ها را قروم و  ناپذيري پارادايمهاي قياوکهن در تعريف جابجايي پارادايم اشاره کرده و يکي از نشانه

( داليول  243: 1313ها معرفي کرده است. توامک کهون حترجموه طواهري،     شکست ارتباط بين نن

هواي يکوديگر را بيوان کورده و     بوا ديودگاه  هاي رقيب در برقراري رابره کامل ناتواني پيروان پارادايم

ناپذيري در انديشه ناپذيري( شر  داده است. قياوسنجي حقياومجموع اين داليل را با عنوان ناهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laspina      2. Hesbol 
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هوا بوا هموان سورح پيچيودگي      هايي دارد کوه تموام نن  اي است و داللتتامک کهن مفهوم پيچيده

ر اين بخش تاکيد فقط بر اين نکته است که اگر تواند در اين نوشتار مرر  باشد. با وجود اين، دنمي

گرايي معرف گروهي باشد که بر درسي و سنتبرنامه« نظري»سازي نماينده تأکيد بر جنبه نومفهوم

گرايوان را پوذيرفت. در بوين    گرايوان و سونت  توان قرم ارتباط بين نومفهومتأکيد دارند نمي« عمل»

گرايوان و  اند که ديويي در ن اع ميان انسانبرعهده گرفتهدرسي گروهي نقشي را نظران برنامهصاحب

انود توا ارتبواط    (. اين گروه همواره تالش کرده63: 1331گرايان نن نقش را ايفا کرد حشريفيان، رشد

درسي است برقرار کننود و از  گرايان را که در واقم ارتباط نظريه و عمل برنامهگرايان و سنتنومفهوم

هاي انجام شوده در  ترين تالشصور  يک جانبه حمايت نکنند. برجستهگروه به هيچ يک از اين دو 

 اين زمينه در ادامه مرر  شده است.

سازي، ي نومفهوم: او اعتقاد دارد که در انديشه1الف: ارتباط نظريه و عمل از نگاه ويليام راگا

پوردازي  ويژگوي نظريوه   (. بوه نظور راگوا   11: 2552دوگرايي بين نظريه و عمل مشهود است حراگوا،  

سازي درسي از عمل است و تأکيد نومفهومسازي شده، تالش براي جدا ساختن نظريه برنامهنومفهوم

هواي تجربوه   درسي و ضرور  مالحظه تموام پديوده  ري ي درسي به فهم برنامهجايي از برنامهبر جابه

مايل به ايجاد ايون جودايي اسوت.    هايي از تدرسي، نمونههاي پژوهش برنامهعنوان موضوعزندگي به 

درسي و بهبود عمل در سرح مدارو گيرد که جدايي نظريه و عمل براي حوزه برنامهمي راگا نتيجه

: 2553(. او معتقد به همجواري نظريه و عمل است حراگا و هلبويتک، 4الف: 1333مضر است حراگا، 

گرايان به ضرور  برقراري رابره بوين  هاي خود براي متوجه ساختن نومفهوم( و در شر  تالش425

هاي مختلف انجمن ها و نشستهاي گذشته من و همکاران در مقالهگويد طي سالنظريه و عمل مي

گورا را  پردازان نومفهومايم تا نظريههاي علمي تالش کردهو ديگر جلسه 2پژوهش هاي تربيتي نمريکا

درسي گرايانه برنامهدار مرالعا  نومفهومو مسأله هاي پيچيدهو شنود نزاد درباره جنبه در يک گفت

 (.15ب: 1333درگير کنيم حراگا، 

تأکيود بور   درسي در انديشه جورج پوزنر: ضمير برنامهفهم ري ي درسي و ب: فن برنامه

 3گرايوان در انديشوه پووزنر   گرايان و نومفهومارتباط نظريه و عمل يا وجود ارتباط ميان ديدگاه سنت

کند که درسي، دو عن ر را نشکار ميري ي ه است.  به نظر او مرالعه الگوهاي برنامههم قابل مشاهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wraga   2. American Educational Research Association                3. Posner 
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. پووزنر چگوونگي   2درسوي برناموه  ضمير يا ماهيوت فهم ( 2و  1ري ي درسي( فن برنامه1اند از: عبار 

« درسوي برناموه فهوم  »هاي زيربنوايي نن را  و توانايي تشخيص مفروضه« فن»درسي را تدوين برنامه

ري  درسي بدون عن ر اول فاقد صالحيت و بدون عن ر دوم فقوط يوک   نامد و معتقد است برنامهمي

تنها قادر بوه اسوتفاده از   ري اني نياز دارد که نه درسي به برنامهتکنيسين است. از نظر او حوزه برنامه

 :1331ند حپوزنر، ها نگاه باشهاي کاربرد ننري ي باشند بلکه نسبت به داللتالگوهاي مختلف برنامه

36  .) 

راهکوار پيونود    3به اعتقاد ويليام ريدج: نابسنده بودن يک ديدگاه صرف از نظر ويليام ريد: 

گرايوي  گرايي و نومفهومدرسي اين است که حاميان هر دو ديدگاه سنتميان نظريه و عمل در برنامه

از نن است که فقط با اب ارهايي که در تر تر و ظريفپردازند وسيمها ميهايي که به ننبپذيرند سؤال

هواي خوود را   همان مي ان که هور دو گوروه محودوديت   گويد به اختيار دارند پاسع داده شود. او مي

: 1331وگو ممکن و ثمربخش خواهد بوود حريود،   کنند، گفتها تالش ميمالحظه و براي غلبه بر نن

نظوران مشوهور   گرايوي را فقوط صواحب   ومفهووم گرايي و ني وجود ارتباط بين تفکر سنت(. ايده236

انود.  هاي اخير ضرور  اين پيوند را گوش د نمووده اند و ديگران ني  در سالدرسي مرر  نکردهبرنامه

عنووان نظريوه و   درسوي بوه   بنودي ميوان برناموه   درسي را تقسويم ي مهم مرالعا  برنامهننان مسأله

(. ننچه زير عنوان اين سؤال بيان شود ايون   2: 2512، 4چکودانند حپامثابه فرنيند مي درسي بهبرنامه

گرايي قرم نشوده و برخوي   گرايي و سنتحاميان نومفهوم کند که ارتباط انديشهواقعيت را تأييد مي

 اند.  اي خود دانستهدرسي تأکيد بر اين پيوند و تقويت نن را دغدغه حرفهنظران برنامهصاحب

 

 جايي پارادايم تلقي کرد؟توان معادل جابهگرايي را مينسبي( آيا حاکم شدن فضاي 2

هوا کواربرد نادرسوتي داشوته و بود      ي تامک کهن در بسوياري از رشوته  برخي معتقدند که نظريه     

جايي پارادايم در راسوتاي مفهووم   عنوان نمونه، يکي از کاربردهاي نادرست جابهتفسير شده است. به

جوايي پوارادايم   گرايي چون علم، سوژه جابهکند. از منظر انديشه نسبيميم داق پيدا  5گرايينسبي

هوا  تواند با فراواني يا تکرار ر  دهد، در نتيجه نظام جديد باورها و ديودگاه ها مياست و اين جابجايي

هاي فکري هاي ديگر مرلوب است. چنين ديدگاهي مبتني بر اين باور است که نظامي نظامبه اندازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Curriculum development technique     2. Curriculum conscience 

3. Reid      4. Pacheco   5. Relativism   
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گرايي کديگر تفاو  دارند ولي داراي ارزش برابر هستند. با وجود اين، تامک کهن مخالف نسبيتبا ي

شوود ذاتواب بهتور از نن اسوت. در     دارد که نظام جديدي که جايگ ين نظام قبلي مياست و اظهار مي

 (. 125: 2556تر است حهسبول، تنها متفاو  بلکه مرلوبنتيجه، نظام فکري جديد نه 

گيري از مفهوم رويکردهاي پژوهش مثالي بيان کرد. اگر گروهي از توان با بهرهدر اين راستا مي      

پژوهشگران بر اساو ديدگاه تامک کهن معتقد باشند که جابجايي پوارادايم در عرصوه پوژوهش بوه     

و  توانند ادعا کنند که هر دو رويکرد کمّوي و کيفوي پوژوهش، ارزشومند    وجود نمده است، ننگاه نمي

جوايي پوارادايم نيسوت بلکوه اعتقواد بوه       معنواي جابوه  داراي اهميت برابر است. طر  ايون ادعوا بوه    

سوازي را در مقايسوه بوا    توان نومفهووم شود که نيا ميگرايي است. اکنون اين سؤال مرر  مينسبي

پوذيرفت؟   جايي پوارادايم را تري دانست و به اين اعتبار، ادعاي جابهگرايي، نظام فکري مرلوبسنت

گرايي تر از سنتسازي از تمام جوانب مرلوبرسد شواهد محکمي که اثبا  کند نومفهومنظر ميبه 

سازي بر تلقي سنتي پذيرفته شوود بايود   که عدم برتري مرلق نومفهوماست وجود ندارد. در صورتي

اسوت نوه   گرايوي  معنواي وجوود فضواي نسوبي    سوازي بوه   گيري جريان نومفهوماذعان کرد که شکل

درسوي را گوشو د   گرايان هر يک بخشي از واقعيت برناموه گرايان و نومفهومجايي پارادايم. سنتجابه

 تنها ممکن بلکه مرلوب است. شک وجود دو گ ينه مکمل، نهکنند و بيمي

 

درساي بار   اند و تمام اعضاي برناماه درسي را ترک کردهگرايان، عرصه برنامه( آيا سنت3

 اند؟گرايي را پذيرفتهوطلبانه، نومفهومحسب توافض دا

يکي ديگر از کاربردهاي نادرست نظريوه توامک کهون متوجوه افورادي اسوت کوه ق ود دارنود          

هواي  هاي قديم را به سرعت با پارادايم جديود جوايگ ين کننود يوا تعوداد زيوادي جابجوايي       پارادايم

هون دربواره جابجوايي پوارادايم     کننود. بواور اصولي توامک ک    پارادايمي را در يک رشته علمي مرر  

انجامد و زمواني  طول مي ها بهجابجايي پارادايم سال 1برخاسته از اين مفهوم است که مرحله انتقالي

کننود حووزه مرالعواتي يوا     پذيرد که نناني که از پذيرش و انتخاب پارادايم جديد پرهي  ميپايان مي

گيورد  هاي زيادي شکل نموي ط، تييير پارادايمکنند. طبيعي است که با اين شررشته علمي را ترک 

در يوک   2بر است. عالوه بر اين، نظريه تامک کهن بر توافوق داوطلبانوه  چراکه انتقال، فرنيندي زمان

حوزه علمي مبتني است به اين معنا که تمام اعضواي يوک اجتمواع علموي بايود پوارادايم جديود را        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Transitional phase     2. Voluntary consensus 
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ي تفکور  صحنه را قبول داشته باشند. افرادي که شيوه بپذيرند و خروج نظام فکري يا عقايد قبلي از

کنند که ننان در چارچوب پارادايمي متفواو   يابند فر  ميديگران را با نوع تفکر خود نامناسب مي

کنند. با وجود اين، در بسياري موارد و در عرصه واقعيت اين افوراد ممکون اسوت در قالوب     عمل مي

 (.  126 :2556فاوتي بينديشند حهسبول، ي متشيوه همان پارادايم ولي به

زير عنوان اين سؤال و با توجه به مباحثي که مرر  شود دو نکتوه را بايود در نظور داشوت کوه       

درسي در معناي موورد نظور توامک کهون.     جايي پارادايم برنامهگيري جابهگواهي است بر عدم شکل

مرحله انتقالي پذيرفته شود ننگواه شورط   جايي پارادايم ضرور  وجود نکته اول اينکه اگر براي جابه

هواي  گرايوان بوه دليول امتنواع از پوذيرش ديودگاه      جايي پارادايم ايون اسوت کوه سونت    تحقق جابه

درسي را ترک و ميدان را به رقيب واگذار کورده باشوند. واقعيوت عرصوه     گرايان حوزه برنامهنومفهوم

اند يا افراد ديگوري ماننود   يش را ادامه دادهگرايان يا گفتمان خودهد که سنتدرسي نشان ميبرنامه

رو کوه پويش از ايون توضويح داده شود اداموه حضوور        راگا، پوزنر و ريد در قالب يوک روايوت ميانوه   

هوايي از جملوه   اند. عالوه بور ايون، کتواب   گرايي را در صحنه تضمين کردهگرايان و تفکر سنتسنت

ريو ي  گرايان و فرنيند برنامهه معرف ديدگاه سنتنوشته تايلر ک نموزشو  درسياصول اساسي برنامه

عنووان کتواب درسوي تودريک      هاي خريد کتاب داراي مخاطب است و بوه است، همچنان در سايت

 شود.  مي

درسي توان پذيرفت که تمام اعضاي حوزه برنامهنکته ديگري که بايد به نن اشاره کرد اينکه نمي

اند بلکه گروهي از فعواالن  گرايان را پذيرفتهزي و افکار نومفهومسابر اساو توافق داوطلبانه، نومفهوم

اند. با اين توضيح، همچنان گرايانه خود پافشاري کردههاي سنتدرسي بر ديدگاهو متخ  ان برنامه

 جايي پارادايم تأمل برانگي  است.کاربرد واژه جابه

 

پاارادايمي اسات ياا نسابت آن باا      هااي  درساي از انقاالب  سازي برنامه( آيا نومفهوم4

 اعتنايي دو جانبه است؟گرايي از جنس دوري و بيسنت

دهود کوه دو پوارادايم متنواق  بوا      جايي پارادايم زماني ر  موي تامک کهن اعتقاد دارد که جابه

کنود و نن را زيور   يکديگر در کشمکش هستند. در نتيجه، هر مکتب، منرق مکتب ديگور را رد موي  

توانند هم يستي داشوته باشوند و فقوط    هاي مختلف ميدرون يک رشته علمي، نظريهبرد. سؤال مي

يابود و از  هوا تسولط   تنهايي بر ديگر نظريوه پذير به ي نزمونزماني پارادايم وجود دارد که يک نظريه
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شوود، مواجهوه و   شود. ننچه در عرصه علوم اجتمواعي مشواهده موي   سوي کل جامعه علمي پذيرفته 

پذير است. در بيشتر موارد حتي مواجهه ني  وجود ندارد بلکه دوري و هاي غيرنزموننظريهرويارويي 

اي بي اعتنايي دو جانبه مرر  است. ناديده گورفتن دو جانبوه در علووم اجتمواعي و انسواني مسوأله      

 2نظور معاصور او يعنوي دورکويم    به صاحب ، ارجاعي1هاي وبرعنوان نمونه، در نوشتهقديمي است. به

توانسوت نلمواني بخوانود    هاي دورکيم نگاه بود. دورکيم هم که موي وجود ندارد، هرچند وبر از نوشته

هاي مشابهي مانند موذهب، کوار   فقط يک ارجاع گذرا به وبر دارد؛ در حالي که هر دو درباره موضوع

 کردند.مي

ک نسل به نسل بعود  نظر ميان معاصران از طريق انتقال دانش از ينکته اين است که نبود اتفاق 

شود. چنين انتقال نسلي حاکي از اين است کوه در علووم انسواني و اجتمواعي، پيشورفت      جبران مي

(. ايون ابو ار در   11524-11525: 2551دهد حدوگوان،  علمي اغلب از طريق دانش انبوهشي ر  مي

صور  جودي   ا بهردرسي ني  کاربرد دارد و متخ  ان، رسالت توليد دانش و انتقال ننعرصه برنامه

يواد   3اي است که از نن با عنوان ميورا  عظويم  کنند. دانش انبوهشي متخ  ان مقولهگيري ميپي

گرايوان،  گرايوان و نومفهووم  اي موارد بين سونت درسي در پارهشود. در نتيجه اگر در عرصه برنامهمي

جوايي  را نشوانه جابوه  توان نن الگوي دوري دو جانبه چه عمدي يا غيرعمدي شکل گرفته است نمي

سوازي را  هاي ويوژه جريوان نومفهووم   گرايان، مجلهپارادايم دانست. ترديدي وجود ندارد که نومفهوم

هواي مختلفوي را توأليف    انود و همچنوين، کتواب   هاي متعدد تشکيل دادهاند، کنفرانکمنتشر نموده

ب هويت مستقل و از رونق انداختن هاي ننان را بايد در راستاي کساند. با وجود اين، تمام اقدامکرده

 گرايان دانست. تفکر سنت

همانگونه که مشخص است پاسع چهار سؤال مرر  شده يا منفي است يا نسبت به وجود پاسوع  

جوايي پوارادايم،   ها ترديد جدي وجود دارد. با اين وصف، تالش دوم ني  در اثبا  جابهمثبت براي نن

 با توفيق چنداني همراه نبوده است.

        

 درسيپردازي برنامهنظريهطور خاص کتاب تالش سوم: توليد آثار مکتوب و به 

بوا   1315داند در سال گرايان مينخستين کتابي که پاينار نن را حاصل تالش جمعي نومفهوم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Weber         2. Durkheim    3. Substantial Patrimony 
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درسي را در . پاينار در مقدمه کتاب، وضعيت حوزه برنامه2منتشر شد 1درسيپردازي برنامهنظريهنام 

سوازي را شور  داده اسوت. او حووزه     ت ووير کشويده و بوه تف ويل نومفهووم     بوه   1315انه دهوه  مي

درسوي اسوت کوه    درسي را به سه حيره تقسيم کرده است. حيره اول، حووزه سونتي برناموه   برنامه

رساني به افورادي اسوت کوه در    درسي و ياريري ي درسي و هدف نن تجوي  برنامهويژگي نن، برنامه

هستند. پاينار، فعاليت در اين حيره را غيرنظري توصيف کورده اسوت. حيروه دوم در     مدارو فعال

گرايان مفهومي است که تقريباب پان ده تا بيست درصد حوزه درسي ناظر به فعاليت تجربهحوزه برنامه

شناختي و عملي علووم  هاي نظري، روشگيرياند. اين گروه با جهتدرسي را در اختيار داشتهبرنامه

انود  درسوي بووده  هاي برنامهها براي پاسخگويي به سوالو درصدد کاربست نن اجتماعي پيوند داشته

گويود ايون کتواب    (. پاينار در ادامه، رسالت اصلي کتاب را مرر  کرده و موي 266 :2515، 3حرينولدز

، ص 2515درسي است. به بواور رينولودز ح  متعهد به فعاليت گروهي است که دغدغه ننان فهم برنامه

درسوي را در اختيوار   ( اين گروه در زمان انتشار کتاب تقريباب سه توا پونج درصود حووزه برناموه     266

 اند.داشته

 

 نقد و تحليل تالش سوم

جاايي  سازي و نقش آن در جاباه هاي کتاب با جريان نومفهومترديد در پيوند برخي فصل

 پارادايم

هاي اخيور منتشور   گرا در سالزير عنوان نومفهومتنر و تنر  معتقدند با وجود ادبيا  وسيعي که 

نظور ننوان، بيشوتر نثوار موجوود را پاينوار        شده است شناسايي طرفداران اين ديدگاه دشوار است. به

گرا فقط يک ارتباط ضمني دارند. هاي نومفهومها با ديدگاهنوشته يا ويراستاري کرده است و اکثر نن

درسي را که ويراستاري نن بر عهده پاينار بوده، شامل مجموعوه  نامهپردازي برتنر و تنر، کتاب نظريه

اي بوا  پردازند که هويچ رابروه  ها به موضوعاتي ميدانند که اکثر ننهايي پيشتر منتشر شده ميمقاله

نظر ايون دو صواحبنظر، در   (. به 1 :1313سازي ندارند يا اين ارتباط اندک است حتنر و تنر، نومفهوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Curriculum theorizing 

هاي مختلفي را به صور  فردي يا گروهي هاي اخير، کتابو در سال درسيپردازي برنامهنظريهپاينار پک از کتاب  -2

 است.  منتشر کرده
3. Reynolds 
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سوازي حتوي   و هربر  کليبارد وجود دارد کوه بوا نومفهووم    1هايي از الورنک کرمينمقالهاين کتاب 

 رابره دور هم ندارند.

در زمان انتشار و پک از نن بور قلمورو    درسيپردازي برنامهنظريهترديدي وجود ندارد که کتاب  

از تئوودور بوراون را بوه    درسي تأثيرگذار بوده است. با وجود اين، همچنان بايد تقاضاي پاينوار  برنامه

عنووان  سوازي بوه   خاطر داشت. او به براون تأکيد کرد که از منظر تامک کهن امکان تلقي نومفهووم 

ني  از دريچوه   درسيپردازي برنامهنظريهجابجايي پارادايم را بررسي کند. اگر در ارزيابي نقش کتاب 

کننوده دانسوت. بوا وجوود     ساسي و تعيينترديد بايد نن را کتابي انگاه تامک کهن نگريسته شود، بي

ها نقش اين، نبايد اين واقعيت را ني  ناديده گرفت که در تاريع علوم اجتماعي و انساني، برخي کتاب

هاي علم هستند. از منظوري کوه توامک کهون بوه      هايي از کوهها فقط قلهاند اما ننحياتي ايفا کرده

پوارادايمي ندارنود حدوگوان،    هواي  نفرينوي د اهميوت، نقوش  گونه نثار  با وجونگريست اينپارادايم مي

گونوه نثوار از ايون جهوت اسوت کوه در زموان خوود مرزهواي دانوش           (. اهميت ايون 11526 :2551

انود. ايون   هواي جديودي را در ايون عرصوه مرور  کورده      انود و ديودگاه  درسي را گسترش دادهبرنامه

 ر ارزنده و قابل ستايش است.جايي پارادايم، بسيانفريني جدا از مفهوم جابهنقش

                  

 گيرينتيجه

دهود  جايي پارادايم نشان موي گرايان براي توجيه جابههاي اصلي پاينار و نومفهومبررسي تالش  

نگريسوته اسوت نمودهوايي از    ها را از منظري کوه توامک کهون بوه پوارادايم      توان اين تالشکه نمي

سوازي  . پاينار و صاحبنظران ديگري کوه بوراي پيشوبرد نومفهووم    حساب نورد جايي پارادايم بهجابه

هاي گذشته و در حوال  اند که طي سالاند بستري حاصلخي  را فراهم کردهدرسي فعاليت کردهبرنامه

گرايوان  اند. در واقوم نومفهووم  درسي در نن شکل گرفته و رشد کردههاي متعدد برنامهحاضر، ديدگاه

درسي را که در نگاه سنتي چندان مورد توجه قرار نگرفته و متوجوه جايگواه   برنامهبخشي از واقعيت 

انود و از ايون جهوت سوهم بسوياري در پيشورفت       درسوي اسوت نمايوان کورده    مباحث نظري برناموه 

توان از منظرهواي ديگور   اند. اکنون، سؤال بخش پاياني مقاله اين است که نيا ميدرسي داشتهبرنامه

 درسي نگريست؟سازي برنامهگيري جريان نومفهومجايي پارادايم به شکلبه غير از جابه

سازي و نسبت نن بوا ديودگاه   براي مالحظه نومفهومهاي منرقي يکي از نظرگاه رسدبه نظر مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي مختلف در پيشرفت علمي يک حوزه است. پيش فور  اتخواذ   گرايي، پذيرش نقش نظريهسنت

درسي، قبول ايون نکتوه اسوت کوه     اجتماعي و انساني از جمله برنامه هاي علوماين ديدگاه در عرصه

(. ديودگاه  11521 :2551ها، علوم يواد شوده پيشورفتي نخواهنود داشوت حدوگوان،       بدون اين نظريه

درسي ني  مويد اين ديدگاه اسوت. او معتقود   عنوان شخص فعال در برنامه ( به623 :2515ح 1جوزف

هواي  بنودي هوا و تقسويم  وجود نورنده جودايي هاي پارادايمي به ر است در حالي که تضادها يا تعا

عنووان يوک    وگووي فعوال و جودي بوه    گيوري گفوت  ها براي شوکل عميق در يک حوزه است اما نن

هوايي  هوا شوامل مفروضوه   درسي، پارادايمکنند. به اعتقاد جوزف، در عرصه برنامهگر عمل ميتسهيل

عيت، دانش، هوش، پژوهش، مسائل مختلف و رويکردهواي حول   درباره يادگيري، تدريک، ماهيت واق

هاي علمي که تا زمان ظهور و پذيرش پارادايم جديود  گويد بر خالف بعضي حوزهمسائل است. او مي

طور هم مان وجود دارند.  هاي متعدد بهدرسي پارادايمفقط يک پارادايم حاکم است، در حوزه برنامه

تواند حاکي از يک تييير بنيوادي در سواحت انديشوه باشود،     رادايم ميگيري پابنابراين اگر چه شکل

 تواند جايگ ين پارادايم موجود شود. پارادايم جديد نمي

هواي فکوري جديود کوه در قلمروهواي علووم       نکته نهايي اين نوشتار اينکه براي توصيف جريان

هوا را در نظور   روهوا يوا رشوته   کنند بايد ماهيوت ايون قلم  درسي ظهور پيدا ميانساني از جمله برنامه

ها در مقايسه با تالش براي ها و نقش مکمل نندرسي، احترام به تنوع ديدگاهداشت. در رشته برنامه

هواي ديگور، اقودام منرقوي و     رانودن ديودگاه  حاکم نشان دادن مرلوق يوک ديودگاه و بوه حاشويه      

کوه صوحبت از   ايي بايد گفوت جوايي  گرگرايي و نومفهومتري است. درباره دو جريان سنتبينانهواقم

گرايان نقش بارزتر دارد و هر جوا  ري ي درسي و صحنه عمل است تلقي فرنيندي سنتفرنيند برنامه

تر است. اگرچوه در  گرايان برجستههاي نومفهومگر است انديشهپردازي بيشتر جلوههاي نظريهجنبه

ت ولي وجوود هور دو جريوان فکوري     تر توسط هريک ممکن اسشرايط مختلف، ايفاي نقش پر رنگ

 مفيد است. 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Joseph  



 25 9313بهار و تابستان  ،اولی ، شمارهچهارمی دورهي درسي، هاي برنامهپژوهش

 منابع

 الف. فارسي

 . اصفهان: نموخته.درسيهاي برنامهشناسي نظريهنوع (.1331شريفيان، فريدون. ح .1

مرالعوا    ي در رشوته يو گراخي معاني و مقاصود نومفهووم  يل تاريتحل(. 1332قادري، م رفي. ح .2

 .43-12، 1، درسينظريه و عمل در برنامه. درسيبرنامه

 . ترجمه عباو طاهري، تهران: نشر ق ه.هاي علميساختار انقالب(. 1313کوهن، توماو. ح .3

درسي با تأکيود بور انديشوه    (. تأملي بر مقوله توليد و تدوين برنامه1332مهرمحمدي، محمود. ح .4

، 11، رويکردهااي ناوين آموزشاي   درسي؟  ني نر: ماموريت منسو  يا معتبر در رشته برنامه

25-1. 

 ب. انگليسي

5. Barrow, R. (1988). Over the top: A misuse of philosophical 

techniques? Interchange, 19 (2), 59-63. 

6. Brown, T. M. (1988). How fields change: A critique of the Kuhnian 

view. In: W. F. Pinar. (Ed.). Contemporary curriculum discourses. 

Scottsdale: Gorsuch Scarisbrick. 

7. Connelly, F. M. & Xu, S. J. (2010). An overview of research in 

curriculum inquiry. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of curriculum 

studies. London: Sage. 

8. Cook, S., et al. (2006). Evolution in software systems: Foundations of 

the SPE classification scheme. In: N. H. Madhavji., J. Fernandez-

Ramil & D. E. Perry. (Eds.). Software evolution and feedback: 

Theory and practice. New York: Wiley.  

9. Dogan, M. (2001). Paradigms in the social sciences. In: N. J. Smelser 

& P. B. Baltes. (Eds.). International encyclopedia of social & 

behavioral sciences. England: Pergamon.  

10. Graham, R. J. (1992). Currere and reconceptualism: The progress of 

the pilgrimage 1975-1990. Curriculum Studies. 24 (1), 27-42. 

11. Hesbol, K. A. (2006). Paradigm. In: F. W. English. (Ed.). 

Encyclopedia of educational leadership and administration. 

London: Sage. 



... سازيدرسي و تحليل جريان نومفهومهاي پارادايمي در برنامهجدال                                      

 

21 

12. Hlebowitsh, P. S. (1995). Interpretations of the Tyler rational: A 

reply to Kliebard. Curriculum Studies, 27 (1), 89-94. 

13. Jickling, B. (1988a). Paradigms in curriculum development: Critical 

comments on the work of Tanner and Tanner. Interchange, 19 (2), 

41-49.  

14. Jickling, B. (1988b). A tough nut: A rejoinder to Robin Barrow and 

Daniel and Laurel Tanner. Interchange. 19 (2), 64-67. 

15. Joseph. P. B. (2010). Paradigms. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia 

of curriculum studies. London: Sage. 

16. Laspina, J. (2010). Curriculum studies, discourse analysis and the 

construction of historical time. In: P. Peterson., E. Baker & B. 

McGaw. (Eds.). International encyclopedia of education. Elsevier. 

17. Pacheco, J. A. (2012). Curriculum studies: What is the field today? 

Journal of the American Association for the Advancement of 

Curriculum Studies, 8, 1-18. 

18. Pinar, W. F. (2010a). Reconceptualization. In: C. Kridel (Ed.). 

Encyclopedia of curriculum studies. London: Sage. 

19. Pinar, W. F. (2010b). The future of curriculum studies: Essay 4. In: 

C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of curriculum studies. London: Sage.  

20. Pinar, W. F. (2008). JCT today. Journal of Curriculum Theorizing, 

24 (1), 4-10. 

21. Pinar, W. F. (1991). The reconceptualist approach. In: A. Lewy 

(Ed.). International encyclopedia of curriculum. England: 

Pergamon. 

22. Pinar, W. F. (Ed.). (1988). Contemporary curriculum discourses. 

Scottsdale: Gorsuch Scarisbrick. 

23. Pinar, W. F. (1980). Reply to my critics. Curriculum Inquiry. 10 

(2), 199-205. 

24. Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P., & Taubman, P. M. 

(2004). Understanding curriculum: An introduction to the study 

of historical and contemporary curriculum discourses, New York: 

Peter Lang.  

25. Posner, G. (1998). Models of curriculum planning. In: L. Beyer & M. 

Apple. (Eds.). The curriculum: Problems, politics and possibilities. 



 22 9313بهار و تابستان  ،اولی ، شمارهچهارمی دورهي درسي، هاي برنامهپژوهش

New York: Suny Press. 

26. Reid, W. (1998). Reconceptualist and dominant perspectives in 

curriculum theory: What do they have to say to each other? Journal 

of Curriculum & Supervision, 13 (3), 287-296. 

27. Reynolds, W. (2010). Curriculum theorizing. In: C. Kridel (Ed.). 

Encyclopedia of curriculum studies. London: Sage. 

28. Tanner, D., & Tanner, L. (1988). The emergence of a paradigm in 

the curriculum field: A reply to Jickling. Interchange, 19 (2), 50-58. 

29. Tanner, D., & Tanner, L. (1979). Emancipation from research: The 

reconceptualist prescription. Educational Researcher, 8 (6), 8-12. 

30. Wraga, W. & Hlebowitsh, P. (2003). Toward a renaissance in 

curriculum theory and development in the USA. Curriculum Studies, 

35 (4), 425-437. 

31. Wraga, W. (2002). Recovering curriculum practice: Continuing the 

conservation. Educational Researcher, 31 (6), 17-19. 

32. Wraga, W. (1999a). Extracting sun-beams out of cucumbers: The 

retreat from practice in reconceptualized curriculum studies. 

Educational Researcher, 28 (1), 4-13. 

33. Wraga, W. (1999b). The continuing arrogation of the curriculum 

field: A rejoinder to Pinar, Educational Researcher, 28 (1), 16. 

 

  

        

 


