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 "عملی"از عملیاتی به  : برنامۀ درسی نهاديتحول فهم
  

   حسینی فرشته آل
  محمود مهرمحمدي

  
  چکیده

، و حاکمیت الگوهاي رفتاري اش  نهاد بودن همین ممکن است به دلیلنامۀ درسی یک نهاد است، و از قضابر
مۀ درسی به دلیل نهادي شدن فهم نهادي از برنا. شویم فراموشی  عارضۀدچار آندر شده  عادات تثبیت و خاص
همین فهم نهادي الزم است فراموش نکنیم،  اما، ؛ خواه ناخواه با ماستریزي درسی  و عمل برنامه درسیبرنامۀ

گرایی در شکل  عملیات. گردد گیریها و تأکیدات ما دستخوش تغییر و تحول می از برنامۀ درسی بر اساس جهت
به ما .  جلوه غالب آن است، و البتهنهادي چون برنامۀ درسیویارویی با گسیختۀ خود، صرفاً یک جلوه از ر لجام

 برنامۀ  نهاددر مواجهه با گرایی افراطی  از عوارض عملیاتیم خود را، تا بتوانداریماي بدیل نیاز  سامان و انگاره
تحول  تن از آگاهی یاف،ما در این مقاله  مشخصهدف. سازیمملی رها   در سطح، و البتهسی در همه سطوحدر

 دیدگاه عملی بدیل  بیاصالح فهم خود با توجه به امکانات  و،»یعمل «به »یعملیات«ز فهم نهادي برنامۀ درسی ا
باید تأکید کنیم، هر دو گرایش مورد مطالعۀ ما با اتخاذ رویکرد عملی به برنامۀ درسی شکل گرفته . است
 اصلی در واقع، مسئلۀ . است انجامیده»عملی«ه دیگري ب و در »گرایی عملیات«در یکی به  اما عملی بودن. است

تعیین ویژگیها و آزمودن قابلیتهاي مغفول و نااندیشیدة دیدگاه عملی شواب، و رویکرد عملی به برنامۀ درسی 
 در مطالعات برنامۀ »عملی« و »گرایی عملیات«گیري دو رویکرد   نحوة شکلبه نخست، به این منظور. است

 به ویژه ، امکانات نظریۀ عملی امکان تحول فهم خود از برنامۀ درسی را بر اساس سپس،مپردازی  میدرسی
  . قرار خواهیم دادآزمون مورد ،"عمل تأملی"
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The Evolution of Institutional Understanding of Curriculum: 
From Operational to “The Practical” 
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Abstract 
Curriculum is an institution and for that very reason is governed by rule-
specific behavioral patterns and well-established routines in curriculum 
making. This could in turn lead to a sort of amnesia or a taken-for-granted 
state of affairs. We should not forget, however, that our institutional 
understanding through our emphases and orientations can become subject 
to revision and change. In other words, operationalism in its hard core 
manifestation is only one way of encountering with curriculum as an 
institution, and of course, the dominant one. We need an alternative view 
by which to refrain from side effects of extreme form of operationalism in 
all levels, especially at the national level of curriculum making. Our 
specific aim in writing this article is to discuss the transformation of the 
institutional understanding of curriculum from ‘operational’ to ‘the 
practical’, and make possible to improve our understanding by unique 
possibilities of “the practical” views. We should call to the attention of all 
readers that both the tendency to operational and the practical are 
considered practical approaches to curriculum. However, practicality is 
construed by the former as being ‘operational’ and by the latter as being 
‘the practical’. Indeed, the main problem is to examine neglected and 
untapped qualities embraced by Schwab’s view, ‘the practical’, as well as 
the practical approach to curriculum. For this purpose, first we explore 
how ‘operational’ and ‘the practical’ approaches to curriculum evolved, 
and then, examine how one could develop his or her understanding of 
curriculum within the possibilities of the practical theory, particularly, 
‘deliberation’. 
 
Keywords: institutional understanding, Operationalism, The Practical, 
Schwab, Deliberation. 
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  مقدمه
اما این بدان معنا نیست که این تحوالت در فهم ما از . تحوالتی در فهم برنامۀ درسی به وقوع پیوسته است

یعنی همین وفاداري صادقانۀ ما به سنت . شاهد آن نیز عمل ماست. برنامۀ درسی نیز رخ داده است
. ، کماکان بر فراز آن استریزي درسی، که اگر نگوییم فارغ از مسائل واقعی دنیاي عملی است برنامه

هدف ما در این مقاله آگاهی یافتن از برخی از این تحوالت، و امکان اصالح فهم خود بر اساس دیدگاه 
  . است1عملی

به دالیلی که بدان اشاره  وجود دارد، و زمینۀ تحوالت فهم برنامۀ درسی خوبی که در تفسیرهايیکی از 
برنامۀ درسی و امکان  نهادي  از فهم2ارد، تحلیل ویلیام رید بر دیگر تفاسیر ارجحیت دم کرد،یخواه

آید  اما، نخست این سؤال به ذهن می.  از طریق اتخاذ رویکرد عملی به برنامۀ درسی است، فهم  ایناصالح
  مسلم فرض شود؟ از ابتدا فهم نهادي وجود  بایدکه چرا

یافتۀ  یافته و سازمان که دیگر فعالیتهاي نظام به همان اندازه نهاد است، )2006 (برنامۀ درسی از نظر رید
واقع، اینها هرکدام بخشی از فعالیتهاي اجتماعی در .  بازي فوتبالله قوانین جزایی واجتماعی بشر، از جم

 به ،اي خاص، با پیروي از الگوهاي رفتاري خاص اند و در مجموعه بشرند که در طول زمان نهادي شده
ریزي  برنامه  فعالیت3 شدنيبه دلیل نهادبرنامۀ درسی جهت، فهم نهادي از    ایناز. پیوندند وقوع می

زندگی اجتماعی خود  توانیم از آن رهایی یابیم، مگر آن که از نمی، خواه با ماست، خواه نادرسی
 ،مانند هر فهم دیگراما، همین فهم نهادي از برنامۀ درسی، . )2006رید،  ( و سر به بیابان بگذاریم،بگریزیم
   .گردد می دستخوش تغییر و تحول  ما تأمالت وهاگیری  جهتبر اساس

 هستند،  که مورد نیاز جامعه مادامی نهادها . به وجود آمده است هر نهادي بر اساس نیازي در واقع، 
نیازهاي جدید جوامع بشري ایجاب . شوند تر می و پیچیدهد کنن آورند و با افزایش آن نیاز رشد می دوام می

 متناسب اکنون نهاد برنامۀ درسی هم .تحول یابندهاي جدید  که نهادها توسعه یافته، متناسب با نیازند کن می
به این به آن معناست که نهاد برنامۀ درسی . شود د، متحول میناقتصادي دار  جنبۀتر  بیشکهبا نیازهایی 

اسناد  و انداز  چشماجعه به اسنادرم و با ،گیرد واسطۀ خدمات مادي خود به فرد و جامعه مورد فهم قرار می

                                                
1. The Practical 
2. William A. Reid 
3. Institutionalization  
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 در اکثر نظامهاي برنامۀ درسی ازگونه فهم  این ،کردتوان ادعا  می ارائۀ شواهديهاي توسعۀ ملی و  برنامه
  .غلبه یافته است از جمله کشور ما، تربیت جهان

رد فهم قرار ه جامعه مو آن ب نهاد برنامۀ درسی را به واسطۀ خدمات ماديچنانچه ، )2006 (از نظر رید
 برنامۀ درسی در کاراییکنیم، سؤاالتی از جنس ارزشهاي مادي، و  دهیم و بر وجه مادي آن تأکید  

 1گرایی عملیاتآورند، و زمینه را براي ظهور گرایشات عملی کارآمد مثل  برآوردن این ارزشها سر بر می
 را به نهاد برنامۀ درسیا، همین که ام. کنند  درسی مهیا میریزي در برنامه 2» عمل فنینقشۀ« تدارك یا

 و بر وجه غیر دهیم،وي فرد و جامعه مورد فهم قرار واسطۀ نقش و کارکرد آن در برآوردن نیازهاي معن
 براي ظهور  راآورند، و زمینه کنیم، سؤاالتی از جنس ارزشهاي معنوي و اخالقی سر بر میمادي آن تأکید 

  .دکنن یا میمهاخالقی   و»عملی«گرایشات 
 تحول نقش بسزایی در  نهادي چون برنامۀ درسی نقش و کارکردخصوص در  ماتأکیداتبنابراین، 

 گفتنی و بیش از آن که ،ندلزوماً گفتاري نیست  مااتتأکیدباید توجه داشت،  . داردبرنامۀ درسیفهم ما از 
 گیري صمیم تجلساتدر توان  می. دنگیر سرچشمه می ست،  که هادي عمل ما مانگرشباشند، از 

تأکید هاي معنوي و اخالقی   جنبهبه مقاالت،  اسناد ویا علمی  و محافل، مجامعدرخصوص برنامۀ درسی
 این گونه نیازها و مقاصد نوعاً  براي برآوردن مثالً،اي دیگر عمل کرد به گونه اما در عرصۀ عمل ،کرد

 تأثیر بالواسطۀ آن بر ات واقعی ما وگرایشدهندة  که همین نشان، تهیه کرد » عمل فنینقشۀ«نیز  متفاوت
   .است آن اصالح  لزومنتیجه  در وعمل ما،

 تا از ، بپردازیم در مطالعات برنامۀ درسی متفاوتدو نگرش گیري  شکل نحوة در ابتدا به،قصد داریم
مورد آزمون قرار  شواب »عملی»بر اساس دیدگاه  ،را تحول فهم خود از برنامۀ درسی امکانرهگذر آن 

 با اتخاذ رویکرد عملی به برنامۀ درسی شکل گرفته دو گرایش مورد مطالعۀ ما هر تأکید کنیم،باید . هیمد
هدف  . انجامیده است5»عملی« و در دیگري به 4»گرایی عملیات« به  در یکی3اما عملی بودن. است

 به .است» عملی«ه ب» عملیاتی« برنامۀ درسی از  نهاديما در این مقاله بررسی مقدمات تحول فهممشخص 

                                                
1. Operationalism  
2. What Works 
3. Practicality  
4. Operationalism 
5. “The Practical” 
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در مطالعات برنامۀ  »عملی« و »گرایی عملیات« رویکرد گیري دو نحوة شکلاین منظور پس از آشنایی با 
   .خواهیم پرداخت »عملی« به »عملیاتی« به امکان تحول فهم برنامۀ درسی از ،درسی

  
 گرایی عملیات به سوي :تحول فهم برنامۀ درسی

نام برده  1» عمل فنینقشۀ « به عنوان از آنر متون تخصصی برنامۀ درسیتر د  آنچه بیشیا گرایی عملیات
 آن نیز دلیل. استجهان  تربیتی برنامۀ درسی در اکثر نظامهاي حاکم یا دیدگاه آرمانیدیدگاه ، شود می

برنامۀ درسی به آمیز کنونی،  شرایط رقابت به اقتضاي اوضاع درهم تنیدة اقتصاد جهانی و روشن است،
سرمایۀ   به به واسطۀ آن، کشورها چون قرار است بدل شده است؛ براي کشورهاایۀ ارزشمند ملییک سرم

 و ، تحقق اهداف توسعه و پیشرفت،این طریق ازتا  دست یابند، است انسانی  سرمایۀاارزشمندتري که همان
 چند دهۀسی طی  این بدان معناست، که نهاد برنامۀ در.تضمین گردد درنتیجه بقاي آنها در صحنۀ جهانی

  به یکی از شاهرگهاي حیاتی، نظام تعلیم و تربیتذیل در کم اهمیت و  از یک خرده نظام ساده،اخیر
  حلقۀ صدرنشینانبهنهاد برنامۀ درسی .  بدل شده است از جمله نظام اقتصادي کالن اجتماعیهاينظام

  دشواریها و با وجود،ماکشور  از جمله  است، تا جایی که برخی کشورهاراه یافته نظامهاي اجتماعی
 نهاد،  هستند، تا بتوانند هرچه مؤثرتر از ظرفیتهاي اینبرنامۀ درسی ملی در پی دستیابی به ،مخاطرات بسیار

در چنین شرایطی، . برداري کنند  براي بقا و بالندگی خود بهره،شاهرگ حیاتی  اینیا بهتر است بگوییم
ها، به یک مسئلۀ اساسی براي   جهت جلوگیري از هدر رفتن سرمایهرسد که مسئلۀ کارایی طبیعی به نظر می

به طور طبیعی، ذهنی که درگیر مسئلۀ کارایی است، به . هر نظام خواهان توسعه و پیشرفت بدل گردد
کند، و  کنندة انجام مراحل کار است، گرایش پیدا می کارها یا عملیاتی که به طور مشخص و عینی تعیین

  . گردد بر فهم ما از برنامۀ درسی می» گرایی عملیات«ۀ همین سرآغاز غلب
  در جوامعهاي مادي توسعه  به انگیزهصرفاً را نباید  ملی درسییافتن برنامۀالبته روشن است، اهمیت 

  ملی رابرنامۀ درسیاي به نام  مقوله  بهگرایش  منصفانه آن است که صرفرو، از این . نسبت دادکنونی
 صرفاً گسیختۀ خود،  در شکل لجامیگرای عملیات. ی ارجاع ندهیمگرای سو با عملیاتبه عالئق هم تماماً

 ،این که ما نقطه عزیمت بحث خود. استو البته جلوه غالب آن  ، مهم مقولۀی با اینیرویارو ه ازیک جلو
بررسی به در ذیل آن  انتخاب کردیم و نهاد یک عنوان رسمیت شناختن برنامه درسی به هب ،در این مقاله را

آن دارد که برنامه  حکایت از ،پردازیم می "عملی" به "گرایی عملیات"  از فهمتحولو ضرورت امکان 
                                                
1. “what works” 



 6

دون  که باین بدان معناست،. دارد  اهمیت و کارکرد اساسی، اجتماعییک نهاددرسی در حد و اندازه 
هاي برخورداما  .ر بگذرانندتوانند روزگا  جوامع نمی، دیگرنهاد اجتماعی همچون هر برنامۀ درسیپدیده 

ی غالب ، و در نتیجه عملیات گرای یا به حاشیه رانده شده است، مغفول واقع،تر با این پدیده برتر و فکورانه
 از تا بتوان ،نیاز است اي بدیل  انگاره به سامان و،ندکن فکر می رید چوننیز نویسندگان  .گشته است

رها  ملی  و البته در سطح، در همه سطوحا برنامۀ درسی در مواجهه بی افراطیگرای ملیاتع عوارض
  .گردید

  
  گرایی و مخالفان آن  پارادایم عملیات

 در »نهضت کارایی«  در بحبوحۀ1 آثار بابیت ابتدا در در برنامۀ درسی»گرایی عملیات«غول شخصیت  اتود
 بیجان  پیکرةتصویر کامل ولر، العاده تأثیرگذار تای با انتشار اثر فوق در نهایت، و شد زده کشور آمریکا

اصول اساسی برنامۀ درسی و  ،در واقع .گرفت جان  آمریکا تعلیم و تربیت کشور عملصحنۀ در غول
ممکن شدن  جهت آن عملیاتی کردن و ، براي جان بخشیدن به یک دیدگاه موفقاي  پروژه، تایلر2آموزش

 3»بخش روحیک دیدگاه  «تایلر را صاحب ،نجکسو  برخی چون، دلیلاینبه  . بود تربیتیلاعمارزیابی ا
تنها یک اگر «کند،  با اطمینان ادعا می ودانند،  میزا  یا حرکت) 2001از رید،  به نقل 1992جکسون، (

 اصول اساسی برنامۀ درسی و آموزش شک آن  برنامۀ درسی باشد، بی4 شایستۀ عنوان کتاب مقدسکتاب
  ). 1995نار و همکاران، ، به نقل از پای1992جکسون  (»تایلر است

، عالوه بر سادگی رادیگر  يکشورهادر نظامهاي تعلیم و تربیت حتی  5 منطق تایلري گستردةرواج راز
فارغ از هر  ، آن در هر نظام تربیتیتی شدن مراحل چهارگانۀفهم آن، در قابلیت اجرایی و عملیا

 6منطقیصوري و یز از این جهت آن را  خود ن)1949/1986 (تایلر. دانستباید  ،گیري ایدئولوژیک جهت
 از سوي سیاستگذاران  کهخطاییاما  .و همگانی آن تأکید کندعام  وجه  تا بر این وجه یعنی،خواند
 با رادرك پیچیدگی،  گرفت این بود که،  صورت در مواجهه با این طرح ساده و عملیزده هیجان

  . کردندیکسان تلقی  سازي  ساده
                                                
1. J. F. Bobbitt  
2. Basic Principles of Curriculum and Instruction 
3. “An animating vision” 
4. Bible  
5. Tylerian Rationale  
6. Rationale  
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 بدل )غیرپیچیده ( به ساده)پیچیده (ه برایش از دشوارشود، مسئل دگی نائل میذهنی که به درك پیچی
و   فارغ از درك پیچیدگی، یک حرکت فروکاهشی براي غلبه بر ابهامتواند  میسازي اما ساده. شود می

 در تعلیم ینی و روشن به اهداف ع،مانند آنچه در فروکاستن اهداف کلی و مبهم. بالتکلیفی در عمل باشد
 نادیده گرفتن پیچیدگیها نیست، بلکهلزوماً  ،دهد سازي رخ می  آنچه در ساده، البته.دهد می رخ  تربیتو

 ویژگی ،که از قضا، کم گرفتن پیچیدگی  دست،اما. زدایی است گرفتن آنها به نفع ابهامکم  دست
سئوالن اجرایی به آن  سیاستگذاران و م، که از قضا،زدایی ، به نفع ابهام عمل تربیت استناپذیر اجتناب

طور که  شود، همان  آشکار میزود یا دیر با مخاطراتی همراه است، که پیامدهایش نیازمندند، اغلب
؛ 1971؛ رفس، 1995، 1970کلیبارد، (آشکار شد   در تعلیم و تربیت»اهداف عینی«  کاربردسرانجام براي

  ). 2008کرنان،  ؛ مک1994؛ آیزنر، 1976هاوس،  استن
 ،ها  از سطح نظریه باالتر و قرار گرفتن در سطحی رفتن با فرا، کهاین است  دیگر خور اهمیتنکتۀ در

 یک نظریۀ مقبول ،ی سطحچنیندر  .ها را مورد مشاهده و آزمون قرار داد نظریه گیري  شکلمنطق توان می
رضهاي فلسفی و ف  که خود به دلیل قبول پیش،شود در نظر گرفته می» پارادایم«و فراگیر به عنوان یک 

توان شایستگی  و میآید،   نمیحساب ایدئولوژیک به  ارزشی وگیري  دیگر فارغ از جهت،معینمتافیزیکی 
خود ناآزمودة  مفروضات متافیزیکیقبول به دلیل  این بار ، اما. آن را مورد آزمون مجدد قرار دادو کفایت

خود این باید  که چرا ،شد نهاده  منطق تایلريرابرب در ، این سؤال اساسیبنابراین. گیرد مورد سؤال قرار می
 در مقدمۀ کتابش پیشاپیش توسط تایلر، البته این سؤال 1؟پذیرفتدر تعلیم و تربیت را   عاریتیمنطق

 این اما،. اند تشویق شده هاي دیگر  و دانشجویان به یافتن منطقبا تواضع پاسخ داده شده است،، )1949(
؛ 1995، 1970کلیبارد،  (اش از نقدهاي نیشدار منتقدانش  که نظریهاز آن نشدمانع پاسخ متواضعانۀ وي 

 که به سرعت مورد پسند و چون وي به دیدگاهی جان بخشیده بود.  در امان بماند)1995، و دیگرانپاینار 
گیري برنامۀ درسی   را بر فضاي تصمیم»گرایی عملیات« نگرشپذیرش سیاستگذاران قرار گرفته بود، و 

  . ه بودکم کردحا

                                                
با تخطی از منطق تایلري ) 1994(به عنوان مثال، با این که بداهت تقدم هدف بر فعالیت بر همگان روشن است؛ اما، آیزنر .  1

تقدم را به کار گرفت، و به طرح ارزشمند ) هنري منطق(مبنی بر تقدم اهداف عینی بر فعالیتهاي آموزشی، منطق دیگري 
و . نسبت به پیامدهاي آشکار شده دست یافت) ، نه ارزش ابزاري و شهوديداراي ارزش ذاتی(بالبداهه خودانگیخته و فعالیتهاي 

   .ریزي درسی مورد تردید قرار داد ترتیب، کفایت منطق مذکور را براي برنامه بدین
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  خودفرضهاي فلسفی و متافیزیکی تواند به دلیل قبول پیش طور که اشاره شد، یک پارادایم، می همان
صورت آغاز در  مقبول، یک نظریۀ نسبت به  تردیدهابا این که . آزمون مجدد قرار گیرد تردید ومورد
در  خودآگاهی  یکتر، آگاهانه تر و ی اساس نقدهايگیري  با شکل،به تدریج، اما دارنداتهام  و گیري خرده

 دیگرتردیدها چون . این خودآگاهی یک خودآگاهی فلسفی است. رسد به ظهور می نظریهجبهۀ مخالفان 
 نقایص و ،هابه ضعف بلکه ،پردازد نمینظریه ن تجربی دبه آزمو و ،نیستآن  1نظریه و کارایی معطوف به

مورد   خاصیمرویرا در قل آن 2 اثربخشیبه تعبیري ؛ددار  آن اشارهگیري جهت  دراحتمالی انحرافات
   .دده قرار می آزمون

گرایی  گیري خودآگاهی فلسفی نسبت به عملیات  شکلدریکی از فیلسوفانی که خوب است بدانیم، 
 است، که هیچ ربطی به فناورانهیک معیار  4»توان عملیاتی«از نظر وي .  بود3، لیوتارنقش بسزایی داشت

این معیار وضع شده است، تا .  و عادالنه است ندارددرستاین که چه چیز حقیقی، وص قضاوت درخص
اي که این معیار  رو، هر نظریه از این.  مدد رساند»حداکثر رساندن کارایی« و به 5»عملکرد«به بهبود 

ص گیرد، از سؤال در خصوببه کار خود نسبت به دیگر رقبا تکنولوژیک را براي اثبات قوت و برتري 
 سؤاالت  نوع  در معرض ایند، و سرانجاممان  در امان نمی»عادالنه بودن« و » بودندرست«، »حقیقی بودن«

 بکارگیري این معیار تکنولوژیک در قلمروهاي مختلف فعالیت اجتماعی بشر .گیرد فلسفی قرار می
از نظر لیوتار به کار . است 6»گرایی فروکاست« آن  پیامدترین مخاطراتی به همراه داشته است، که مخرب

منطقی که متضمن  .7»یا عملیاتی شوید، یا محو شوید «: ضرورتاً با این منطق همراه است،بستن این معیار
  .)1979لیوتار،  (است حذف و ترور در اشکال نرم و سخت

ریزي درسی تایلر نیز   برنامهمنطق  در جبهۀ مخالفان خودآگاهییکوجود توان از   میبر این اساس،
حاکم کردن روح کنترل بر «، »رفتارگرا بودن«، »تجویزي بودن«در واقع نقدهایی از قبیل، . گفت خنس

سازوکاري مدیریتی براي «، و »ابزاري براي حفظ وضعیت موجود«، و »گیري برنامۀ درسی فضاي تصمیم
فرضهاي  شو غیره و غیره، همه نتیجۀ تردید در پی) 1995لبوویش، (، »در هم شکستن خالقیت معلمان

                                                
1. Efficiency or “doing things right” 
2. Effectiveness or “doing right things”  
3. J. F. Lyotard 
4. Operativity 
5. Performance 
6. Reductionism 
7. “Be operational or disappear”  
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 واثربخشی  موفق، و به لحاظ نظریۀ تایلر به لحاظ کارآمدي. استفلسفی و متافیزیکی نظریه 
 سؤال بود، مورد گرایی عملیات، از جمله معینفرضهاي فلسفی   که نتیجۀ منطقی قبول پیش،شا يگیر هتج

ء و  نقطۀ اتکا راآنیرد، و  بپذ را» عملیاتیتوان«اي که معیار  ه شد، نظریهطور که اشار همان. قرار گرفت
 در امان »عادالنه بودن«، و »صحیح بودن«، »حقیقی بودن«دهد، از سؤال در خصوص قوت خود قرار 

  نتوانست، تربیت در صحنۀ عمل چنان که منطق تایلري با به رخ کشیدن توانمندي عملیاتی خود.ماند نمی
  .  قرار گرفت و سؤالمورد تردیداز این سؤاالت در امان بماند، و حقانیت و مشروعیت آن 

 سکوت  اتهاماتسؤاالت وشماري از  به  وي که، پاسخ استاین خصوص تایلر در تأملدرخور نکتۀ 
 یک برهان ،تر است بگوییم  است، یا دقیقبرهانیک اش  رغم سکوت بودن علیاین سکوت  .1است

گرایی  عیارهاي مورد قبول پارادایم عملیات متکیه بر با ، به نقدهاي وارده،به این معنا که. استپارادایمی 
 2وقتی لبوویش .ه استنشد داده یپاسخ است، »عملیاتی بودن«، و »مندي رویه«، »کارایی«که همان 

خواهد، به جاي سکوت در   میوي از نگار شهیر برنامۀ درسی، و یکی از مدافعان سرسخت تایلر تاریخ
کند، به   تایلر در پاسخ اظهار می، بدهدشمنتقدانت، پاسخی به اش اس ظریهبرابر اتهاماتی که متوجۀ وي و ن

 ریزي درسی هستند، پاسخ نخواهد داد برنامه براي 3» خودشان بدیلیۀرو«نقدهایی که عاجز از ارائۀ 
 یا بدیلی بر اساس معیارهاي مورد قبول ؛آیا واقعاً بدیلی وجود نداشتاما،  .))2005؛ 1995لبوویش، (

 تعیین مختصات عاجز از ،گرایی  عملیاتمختصاتدستگاه  شاید گرایی وجود نداشت؟ پارادایم عملیات
   ؟بود ، و به رسمیت شناختن آنها خودبدیلهاي

اي درخور تأمل و   حاوي نکته منتقدانشبه ، لبوویش درخواستپاسخ تایلر بهاشاره شد،  طور که همان
تابع « منطق تایلري .کند  را رمزگشایی می است، و بسیاري از عادات فکري و داوریهاي معمول مامهم

                                                
هایی  تایلر در مصاحبه. داد منظور این نیست که تایلر موضع تدافعی نسبت به نظریۀ خود نداشت، و پاسخ منتقدانش را نمی.  1
حدود هفتاد ( طوالنی علمی و دانشگاهی خود اما، وي در طول زندگی. ، پاسخهایی به منتقدانش داده است)2004، 1986(

، هرگز مقاالتی در قالب پاسخ به منتقدان ) کتاب16 مقاله، و 700بیش از (، با وجود انتشار کتب و مقاالت بسیار )سال
(Response)منظور لبوویش نیز شکستن سکوت، و ارائۀ پاسخ مستقیم، در قالب یک گفتگو .  ارائه نکرد(Dialogue) یا 

کاري که سرانجام، خود لبوویش در مقام دفاع از تایلر انجام . بود) 1970(ۀ علمی پژوهشی به منتقدان، از جمله، کلیبارد مقال
  .شد) 1995(داد، و وارد مباحثه با کلیبارد 

2. P. S. Hlebowitsh  
3. “its own alternative procedure” 
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  بر اساس و، در قوارهبدیلی، پس نقدهایی درخور اعتنا هستند، که بتوانند است 2»عملیاتی«و  1»رویه
 تر»کارآمد« البته و »عملیاتی« ،»تابع رویه«عبارتی، بدیلها نیز باید  به . آن ارائه کنندمورد پذیرش معیارهاي

 در 3 است که کوهن همان مسئلۀ معروفی درستاین . قابل اعتنا نخواهند بودت،صوردر غیر این باشند، 
  بدیلها و پارادایمهاي رقیب، یعنی وقتی پايپارادایمها به آن اشاره کرده است  ارزیابییژگیوخصوص 
وقتی الزم باشد که پارادایمها در منازعه بر سر انتخاب پارادایم شرکت جویند، نقش «، و استدر میان 

 »برد هرگروه، پارادایمِ خودش را در مقام دفاع از آن پارادایم به کار می.  خواهد بود4نها الزاماً دوريآ
ت بر سر داوري و انتخاب دهد که چرا منازعا به وضوح نشان میاین امر . )1382کوهن، ترجمۀ شکري، (

 .)همان( » فیصله یابد و آزمایش منطقابهام، صرفاً از طریق بیاي قاطع و  تواند به گونه نمیهرگز «پارادایمها 
 هر چون آید، به حساب می 5مستلزم دور است؛ و یک برهان دوري  دفاع از خود،شیوةاین از نظر کوهن، 

آن و امکانات ، و از لوازم جهت دفاع از پارادایم خود، خود آن پارادایم را مقدمۀ استدالل قرار دهدگروه 
قوت یک برهان . اثر بودن آن نیست  دلیل غلط و بی،ین دوري بودن ا از نظر کوهن،اما. جوید بهره می
  : آن جستجو باید کردکنندگی اقناع در ویژگی ،دوري را

تواند براي کسانی که  این برهان نمی. کنندگی دارد برهان دوري هرقدر هم نیرومند باشد، فقط شأن اقناع«
بنابراین، براي ... تی احتمالی مجاب کننده باشد اي منطقی یا ح کنند به گونه به دور امتناع میاز ورود 

تنها تأثیر طبیعت و منطق را در  هاي علمی چگونه است ما باید نه کشف این نکته که کیفیت انجام انقالب
دهندة جماعت  هاي خاصی را که تشکیل گريِ اقناعی جاري در گروه نظر بگیریم بلکه باید فنون استدالل

   .)همان(» رد مالحظه قرار دهیم نیز مودانشمندان است را
 برهان آن به ،این بدان معناست که.  یک پارادایم با تراکم جمعیتی قابل مالحظه است،پارادایم تایلري

 قدرتاما، . د را براي ورود به دور مجاب کند که افرااستکنندگی تا آن حد قدرتمند  لحاظ اقناع
 از تر بیشبسی ، و ۀ متخصصان رشتۀ برنامۀ درسی نداردامعپارادایم تایلري تنها اختصاص به جتأثیرآفرینی 

قدرت تأثیرآفرینی از این رو،  .جامعۀ متخصصان، بر سیاستگذاران و عامالن تربیتی تأثیرآفرینی کرده است
 این قضیه یک سر دیگر هم گویا .برهان آن نباید نسبت داد کنندگی این پارادایم را تنها به قدرت اقناع

                                                
1. Procedural 
2. Operational 
3. T. Kuhn 
4. Circular  
5. circular argument 
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 در در مایک میل طبیعی وجود  رسد، به نظر می. گردد ک میل طبیعی در وجود آدمی باز میدارد، و به ی
  میل طبیعیاین .کند  کمک میگرایی  در برابر عملیات به این اقناع، و تسلیم،مواجهه با موقعیتهاي پیچیده

 کاستن از بار به ،يگیر  انتخاب و تصمیم بهتمایلپیچیده، بیش از بینی و  در موقعیتهاي غیرقابل پیش ،که
چه کار « ،به ما بگویند دوست داریمتر  بیش در چنین مواقعی، .داریم تمایل اجتماعی ي خطیرمسئولیتها

 پیچیدة هاي در موقعیتمهارنشدنیبه ظاهر همین میل طبیعی و   وجود به دلیلتر  بیششاید .1»بکنیمباید 
 برجسته و در تعلیم و تربیت »فنی عمل هاي نقشه« و »عقالنیت فنی«نقش این چنین  که ، استتربیتی

 با برجسته شدن نقش عقالنیت فنی، و مشروعیت یافتن و .)1987شون،  ( استشده پوشی چشمقابل غیر
.  خواهیم پرداختهاکه به آن اند رفتهیی بر باد اهفضیلت، در تعلیم و تربیت»  عمل فنیهاي نقشه«فراگیر شدن 

مورد بررسی را  ییگرا عملیات گیري  در شکل و فلسفه علمشناختی رفتمع نقش الزم است ،اما پیش از آن
   .قرار دهیم

  
 گرایی عملیات  و، فلسفهعلم

به  و ، که نخستین بار در علم به ظهور رسید،ست ا یک نظریه فلسفی در خصوص معنا»گرایی عملیات«
کنیم، مگر  فهوم را درك نمیاي مبنی بر این که ما معناي یک م نظریه .در آن کاربرد یافتطور گسترده 

اي از  مجموعهگیري آن در اختیار داشته باشیم، و بتوانیم آن را به صورت  ه براي اندازروشیاین که 
با این گرایی  عملیاتان باور کرد، جریان قدرتمند تو  میسختیبه ). 2009چانگ، ( بیان کنیم عملیاتها

    : آغاز شده باشدگزارة مشهور
با مطابقت داشتن با  ،اي از عملیاتها نیست، یک مفهوم مفهوم چیزي بیش از مجموعهمنظور ما از یک «

  ). 2009؛ به نقل از چانگ، 1927بریجمن، (»  مترادف استاي از عملیاتها مجموعه
منطق علم فیزیک  مؤلف کتاب ،2آمریکایی بریجمن  تند و تیز از فیزیکداننقل قولاین تاریخ گرچه 

 در  پازیتیویسم منطقینوظهور آغاز فلسفۀ یادآور ،1946 فیزیک ة جایزة نوبلو برند، )1927 (3مدرن
 ،این تقارن تصادفی است ، اما است؛ کشورهاي غربی برخی در فکري حاکم بر آن دورهگرایش، و غرب

 این گزاره جالب است بدانیم،.  به وقوع پیوسته استمستقل از تحوالت فلسفه، در قلمرو علم و این واقعه

                                                
1. What works 
2. P. W. Bridgman 
3. The Logic of Modern Physics 
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 بر فعالیتهاي تکیه با ،به عنوان شخص اول جویاي یک روش علمی فیزیکدان شخصی یک أمالتت طی
یک ، فیزیکدان نظریۀ ،نهایتاما، در . داري معنانظریۀ جویاي فیلسوف نه یک بیان شده است، اش تجربی

  .  درآمدکار از ماجراساز  و یک آموزة فلسفی،نظریۀ فلسفی در خصوص معنا
ویژه ، به علومهاي   شاخهدیگر و فیزیک در گرایی عملیاترآغاز جریانی به نام ساین آموزة فلسفی 

 قلمرو ابتدا درگرایی بریجمن،   عملیات، گرچه.قرار گرفت، ندداشتکه سوداي علم شدن  شناسی روان
، از طریق تعاریف  فیزیکرایج علم مفاهیم زدایی از ابهامدر   سودمنديبه دلیل، و رسید  به ظهورفیزیک

 محدود نماند، و با درنوردیدن مرزهاي ي فیزیکقلمرو اما در ،1 مقبولیت و رواج گسترده یافتملیاتی،ع
 یشناخت مباحث روشبر  تأثیرآفرینی آن، ویژهبه  . سرایت کرد نیز علومآن، به قلمروهاي دیگر

د صرفنظر  محدو در این فضاي آنبازگوییاز که بتوان  است مشهور تا آن حد رفتارگرا، شناسی روان
 باید تأکید کنیم، ما نیز این ماجرا را با استناد . پرداختآموز ي عبرتماجراپشت صحنۀ این کرد، و تنها به 

  .کنیم نقل می) 2009(به تحقیق چانگ 
 آموزة وي شناختی ، تأثیر معرفتدانشمند منتقد فیزیکخصوص تأمالت فلسفی این ، در  جالبقضیۀ

 ،استدانشمندان علوم دیگر  بر از سوي دیگررسد؛ و   به نظر میمنطقیه  ک،است اندانفیزیکاز سویی بر 
تجربۀ وي و بسیاري که ، کند نقل می 2لتونو هاز چانگ .در خور تأمل است رسد، و  منطقی به نظر نمیکه

  این چون بود،3»گرفتگی تجربۀ برق« مثل ،منطق علم فیزیک مدرن خواندن حین در ،از دانشمندان فیزیک
فیزیکدان یک آنچه  صرفاً بلکه، ،فکر نکرده باشد که یک فیزیکدان هرگز به آن  نبوداوي پیامیکتاب ح

منطق کار ، به عبارتی. سازد وضوح نمایان می  صورتبندي کند، به آن راخودشحین عمل  کند یمتالش 
. دهد می وي نشان  بهوضوح  به، نداشته باشددقیق از آن آگاهی  خود ويممکن است که ،فیزیکدان را

کتاب  (ردیگي در جابریجمن  .منطق علم فیزیک مدرن:  گویاي همین مقصود استعنوان کتاب نیز
  آمده استپدید 5»فیزیکدان حین عمل« از مشاهدة گرایی عملیاتکند،   صراحت بیان میبه نیز )4فرانک

                                                
نگریستند،  از نظر بریجمن، اگر فیزیکدانان کالسیک، و در صدر آنها نیوتن، به فعالیتهاي علمی خود به دیدة عملیاتی می.  1

شود،  فکر عملیاتی و بروز آگاهی عملیاتی است که موجب میدر واقع این شیوة ت. یافت انقالب اینشتن هرگز ضرورت نمی
   .)2009؛ به نقل از چانگ، 1927من، بریج( هاي آینده دیگر ضرورت پیدا نکند خدمات علمی اینشتن

2. Gerald Holton 
3. “electrifying experience” 
4. Frank  
5. “physicists in action” 
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 تجربۀ علمی( خود ، بر عمل مرتبۀ اول)فیلسوف(به عنوان شخص دوم   فیزیکدان،بریجمنیعنی،  .)همان(
از درون و بیرون علم ، چندي بعدالبته، منطقی که  .استتأمل کرده، و منطق آن را دریافته ) فیزیکی

 آشکار 1آنعایب آن از جمله، خصیصۀ فروکاهشی  و معدم کفایتمورد نقد قرار گرفت، و فیزیک 
گرایی را هرچه  دودیتهاي عملیات از راه رسیدند، و مح2جدید یبصیرتهاینیمۀ دوم قرن بیستم،  در .گردید

  بود، و حتی در مسیرجاري شده، و از سرچشمۀ خود گرایی دیگر آغاز اما، عملیات .تر آشکار کردند بیش
برانگیزتر،  تعجب اما، از همه . شده بود و ویرانگرترتر خروشنده  در قلمروهاي دیگر،، خودپر فراز و نشیب

  .گرایی بود شناسی از عملیات استقبال روان ،برانگیزتر تأملیا بهتر است بگوییم 
 که بریجمنگرایی چنان بود،  شناسی رفتارگرا از عملیات برانگیز روان بحثچون و چرا، و  استقبال بی

وي در ابتدا وارد بحثهاي .  کردشناسی روان مخالفت با این جریان در ، و درنهایترا وادار به واکنش
 پس از ناامید شناسی شد، اما، گرایی در روان  مبلغان ایدة عملیات یکی از شیفتگان و3جدي با استیونز

 4با اسکینرو مخالفتهاي به مراتب شدیدتر تر    طوالنیمباحثاتاز مباحثه با وي، وارد شدن، و دست کشیدن 
تر از   نقدهاي جديمطرح شدن و یک سو، از ثمر  بی و مخالفتهاي مباحثات این.)2009چانگ، ( شد

انجمن  ساالنۀ همایش در او. کرد ی تلخ اعترافبهرا وادار بریجمن  سرانجام  از سوي دیگر،ان فیلسوفجانب
گرایی معرفی کرد،  خود را مسبب جریان غیرقابل کنترل عملیات، 1956در  5پیشرفت علم براي آمریکایی

لش از دست  کنترشک بی، و  بودخلق کرده خواند که خود وي آن را 6شتاینینگرایی را فرانک عملیاتو 
 به یک عقیدة جزمی  دیگر کهگرایی عملیات، از واژة کرد اعالم  به صراحتوي.  بودوي خارج شده

                                                
 Bridgman's reductive doctrine of“ "فروکاهشی معناي بریجمنآموزة "آن را ) 2009(خود چانگ .  1

meaning”نامیده است .  
این .  معنا را در گرو کاربرد آن قرار داد”meaning is use“، با ارائۀ نظریۀ دوم معناداري خود یعنی )1953(ویتگنشتاین .  2

ن بریجمن براي کنترل مطلق بر مفاهیم، از جمله مفاهیم گریز است، که آرزوي کسانی چو یعنی، معنا تا آن حد متالطم و قانون
نیز مدتی بعد، با مطرح کردن خصلت اجتماعی علم، و ارائۀ نظریۀ پارادایمها، سخن از ) 1962(کوهن . علمی غیرممکن شود

  .تفاهم دانشمندان بر سر مفاهیم، ابزار و روشهاي علمی، درون یک پارادایم، نه بیرون از آن، به میان آورد
3. Stevens 
4. B. F. Skinner  
5. American Association for the Advancement of Science (AAAS)  

6  .Frankenstein مري شلی ) 1818( اشاره به شخصیت ترسناك رمانMary Shelly نویسندة انگلیسی است، که از 
در اصلِ رمان مري شلی، ویکتور فرانکنشتاین، نام البته . کند شود، و خالق خود را نابود می کنترل سازندة خود خارج می

  . شود دانشمند خالق هیوال است، و بعدها به اشتباه از سوي مردم هیوال به این نام خوانده می
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  هم بود، که چیزيتر از آن گرایی بسیار ساده از عملیاتهراسد؛ و این که تصورش  کند، می داللت می
   .)همان( مفتخر شده است ق و برقوان پر زر عنایناکنون به 

 )1949( اصول اساسی برنامۀ درسی و آموزش سال با انتشار هفت، )1956 ( بریجمنرافاتتاریخ اعت
برنامۀ درسی به عنوان متن «گیري فهم   شکلتعبیريبه  یا گرایی  عملیاتجان بخشیدن به دیدگاه و ،تایلر

اصله  ف در قلمروي برنامۀ درسی،)1995پاینار و همکاران، ( 2»برنامۀ درسی نهادي شده« و تحقق 1»نهادي
برنامۀ  بریجمن حوزة  به نوعی تایلر را و، ترتیب داداي مقایسه  الهام گرفت، و از این ماجراشاید بتوان. دارد

خود را،  برنامۀ درسی عملیاتیطرح ابتکاري، یا ، که کوش و عملگرایی ؟ معلم سختخوانددرسی 
ریزي  از عمل برنامه خود فهم. اش در دانشگاه شیکاگو، طراحی کرد نخستین بار براي کالسهاي درس

 با ،کوچک، و نه چندان مفصل  با قطعکتاب دستمال سفرة ساده، و سپس در یک در یکابتدا،   رادرسی
 با  را خواندند، و شایدکتاب اودر سراسر جهان  متخصصان برنامۀ درسی. گذاشتبه اشتراك  همکارانش

منطق  ، آن راطق فیزیک مدرنمناندن  فیزیکدانان هنگام خو»گرفتگی تجربۀ برق« مشابه اي تجربه
  از قضا،و ، بودپدید آمده) تایلر (حین عمل ریز درسی برنامه، که از مشاهدة یک یافتند  درسیریزي برنامه

 در مواجهه با مسائل یک استاد خبره،محصول عقل عملی  فراموش کردند که این طرح ابتکاري،
 اش  و عملیاتی بودنسر جهان، آن را به دلیل سادگی سرارد تربیتی سیاستگذاران. تدریسش در دانشگاه بود

 از ریزي درسی شدن در عمل برنامه  با نهادي »گرایی شتاین عملیاتنفرانک« ،در نهایت و وحی منزل یافتند؛
 عقالنیت فنی را حاکمیت مطلق  بود،خالقش که  اي  عقل عملیکشاندنبه تعطیلی کنترل خارج شد، و با 

 در ،»هاي فنی عمل نقشه«وفور با استناد به رونق تولیدات عقل فنی، و . رقم زدرسی در نهاد برنامۀ د
عقالنیت فنی همچنان پرفروغ بر آفتاب توان ادعا کرد،  می، جهاننظامهاي تعلیم و تربیت کشورهاي 

  .تابد قلمروي برنامۀ درسی می
، منطق علم فیزیک بود، ردک ادعا  بریجمنگرایی، آن گونه که ، اگر عملیاتخوب است بپرسیمحال 

 ریز درسی  و برنامهمعلم ، یاشناس حین عمل روانپدید آمده بود، نه » فیزیکدان حین عمل«و از مشاهدة 
؟ بیت، مقبولیت و مشروعیت یافتشناسی، و تر هاي دیگر علوم، از جمله روان ، چطور در شاخهحین عمل

زمینۀ  ،بپذیریممگر آن که د، رس طقی به نظر نمیمنت، در خارج از قلمرو فیزیک این مقبولیت و مشروعی
 آن در جامعۀ پذیرشبراي  ،عبارتی، یا به  شده باشدمهیا ی، از قبل با صدور ویزایاین نقل و انتقال آسان

                                                
1. Curriculum as Institutional Text  
2. Institutionalized Curriculum  
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 یک سرشاخه گرایی  عملیات، جریان پرخروشپذیرفتتوان  دشوار می .باشد شده سازي فرهنگعلمی، 
زیرا  .، فلسفه را سرشاخۀ دیگر آن باید به حساب آوردباشد آن اگر علم یک سرشاخۀ. داشته باشد

 از جملهاي در علم،  از هر واقعه،  پرشوری چنیناستقبال ، تاباشد باید موجود 1»گرایی علم«گرایشی به نام 
   .پیدا کند، معنا »گرایی عملیات«

 وقتی .ر عهده داشترا فلسفه ب» گرایی علم «2وظیفۀ خطیر و تاریخی توجیهدانیم،  به خوبی می
 رفتارگرا، و شناسی پس، روان. شود هم توجیه می» گرایی عملیات«توجیه شود، به طور منطقی » گرایی علم«

گناهکار د، رس  آن چنان که به نظر میگرایی چون و چراي عملیات ذیرش بی در پبه تبع آن تعلیم و تربیت،
به نظر  قربانی ،تر  بیشکند  درستی بر آن تأکید میبه) 2004(طور که کار  همان  بلکه.آیند به حساب نمی

  .گرش معیوببینی و ن قربانی یک جهان  تا گناهکار؛رسند می
ساز و   بستر توان می شود را تداعی می» گرایی علم« با تر  که بیشاي فلسفهیا پازیتیویسم منطقی، 

 منطقی،  پا به پاي پازیتیویسمجریان فلسفی دیگري که. به شمار آوردگرایی  عملیاتساز جریان  فرهنگ
 این جریانهاي فلسفی به يدوهر. بود، پراگماتیسم کرد شکوفایی خود را سپري میدوران  ،در این دوره

 هاي مختلف علوم از جمله  در شاخه»گرایی عملیات« و رواج ، در پدید آمدن، حاد خود»گرایی علم«دلیل 
نامیده  سازي فرهنگ در آنچه  منطقی نقش پازیتیویسم، به نظر، اما.نقش داشتند  تربیتشناسی و روان

نقش  به ، قرن بیستمی پازیتیویسم رابارزترین سیمايبرخی چنان که  نمود؛ تر می  برجسته،شود می
 از هابرماس  مشهور نقدبا استناد به 3کار). 2004کار، (اند  آن نسبت دادهکنندة فرهنگی  دگرگون

  :کند ، بر نقش فرهنگی این گرایش تأکید میی حاد پازیتیویسم منطق»گرایی علم«
اي چنین بنیادي و از لحاظ   که فلسفهکردند وانمود میگرچه، طرفداران اصیل فلسفۀ پازیتیویسم، چنین «

، اما این اندیشه مانع از آن نشد کردفرهنگی برانداز، اندیشۀ انسان را از تحکمات ایدئولوژي رها خواهد 
اي به نحو غیرانتقادي مقبول و فراگیر براي نظارة جهان،   شیوه-الب بدل شودکه خود به یک ایدئولوژي غ

. م و تربیت جاي گستردکه در زندگی اجتماعی قرن بیستم و پس از آن در گفتمان، سازمان، و عمل تعلی
ر آن ت ، اما مناسب)32-33، صص1998کوپر، (نام نهاد  "گرایی طبیعت"دیوید کوپر این ایدئولوژي را 

بازگردد، به دلیل ماهیتش براي برپایی فرهنگی که ) 4، ص1974هابرماس، ( "گرایی علم"که به نام است 

                                                
1. Scientism  
2. Justification  
3. W. Carr 
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این فرهنگ چیزي را چون . ، هنجارین شده بود عقالنیتارهاي علمی عقالنیت براي کلّدر آن معی
علمی مطابقت واعد تفکر  که با ق رانیاز از اثبات پذیرفت؛ این که اَشکالی از تفکر حقیقتی بدیهی و بی

 از قلمرو گفتمان عقلی -تربیت چون اَشکال تفکر عملی به کار رفته در اخالق، سیاست و تعلیم و -ندارند
  .)همان( »گذاشتباید کنار 

 معیارهاي علمی عقالنیت  بدون لحاظ کردن و مطالعات تربیتی تربیتسخن گفتن ازدر چنین فرهنگی 
عقالنیت در تمام اشکال شناخته شدة آن از جمله عقالنیت دیگر صحبت از معیارهاي . نمود دشوار می

گیرد که در آن سخن گفتن از تنها شکل مشروع و معتبر   گفتمانی شکل میچون نیست،  میسرعملی
تر  مناسباز نظر کار در چنین فرهنگی .  مجاز است و معیارهاي آنعقالنیت، یعنی همان عقالنیت علمی

  . مرتبط با آن چیزي جز یک قربانی نیستندیطالعاتمهاي  رشته تربیت و  بگوییماست
اشکالی از مطالعه  ... به عنوان مبانی عقلی براي مطالعۀ تربیت پدید آمد  آنچه ... اي در چنین شرایط اقلیمی«

هاي  در نیمۀ اول قرن بیستم، نظریه. برداري شده بود و پژوهش بود که از منطق و روشهاي علوم طبیعی الگو
هاي علمی به اداره و مدیریت آموزشی و الگوهاي فنی برنامۀ  تدریس و یادگیري، رویکردرفتارگراي 

 در خصوص این ، تصدیق شدهبه لحاظ علمی ،اي از دانش  همه به قصد تدارك پیکره-درسی ظاهر گشت
در ). 2002ریچاردسون، (شده دست یافت  ثرترین وجه، به اهداف تربیتی وضعتوان به مؤ که چگونه می

 و تربیت و سبکهاي حاکم گفتمان ،، عقالنیت فنی جایگزین عقالنیت عملی شده بود1950ایل دهۀ او
  ).همان (»نظري با روح علمی عصر کامالً مطابقت یافته بود

  
  "عملی"به سوي :  برنامۀ درسی نهاديتحول فهم
ر دهیم، متوجه را مورد مطالعه قرا "عملی" به سوي تحول فهم برنامۀ درسی قصد داشتیمهنگامی که 

 سرشناس برنامۀ  دانشمندانتوجه قابل شمار از.  به ظهور رسیده استزمینه در این بسیاري مباحثاتشدیم 
به نقل از ، 2006، 1984آیزنر، (توان به درجۀ اهمیت آن پی برد  این مباحثات هستند، می درگیر کهدرسی 

، لبویش، 1995ینار و همکاران، ؛ پا2001، 1999/1993؛ رید، 1992 جکسون ؛2008کریگ و راس 
  این که:دهند خاص حساسیت نشان میبه طور به یک موضوع  ی کهمباحثات؛ )2005بري  ؛ وست2005

، یا به تعبیري  تحول غیربنیادينوعی ، برنامۀ درسی از عملی فهمگیري روند شکلنظریۀ عملی شواب، در 
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 تحول  انقالب و یا یک،)1993 از رید، ؛ به نقل1992جکسون،  (آید میبه حساب  1بهبود و اصالح
  )1993رید، ( ؟است 2بنیادي

  
   در نقشۀ تفکر برنامۀ درسیشوابتعیین مختصات 

برخی . برانگیز بدل شده است اي چالش  به مسئله در نقشۀ تفکر برنامۀ درسیتعیین مختصات شواب
  نشان دهندبهبود و اصالح و نوعی  را ادامۀ تفکر بابیت و تایلر،شواب با تحلیل تاریخی، تفکر خواهند می

 ادامۀ براي ، شواب"عملی" که کنند ادعا می برخی دیگر ،در مقابل. )2005، ؛ لبویش1992جکسون، (
 دیدگاه تایلر مجال ظهور یافته، که از طریق  در حوزة برنامۀ درسی"عقالنیت فنی"اشکال افراطی 

 تغییر نوعیبرخی آن را . )2008ریگ و راس، ؛ به نقل از ک1992 پریرا،(محدودیت ایجاد کرده است 
رید،  ( بنیادین به شمار آورندتحول یا ،)2008،  و راس، به نقل از کریگ2006؛ 1984آیزنر،  (جهت
) 1995پاینار و همکاران، (اي نیز قرار دارند   این میان عده البته در.)2005بري،  وست؛ 2001 2006/1993

 انجمن  در همایش سالیانۀحوزة برنامۀ درسی،در حال وقوع مرگ  ۀیاعالم  صدور به دلیلکه شواب را
 یک  شایدحتیگرایی، و   پارادایمی به نام نومفهومتولد منادي )1969 (3تحقیقات تربیتی آمریکا

 تا این حد  اما، چرا این موضوع.آورند به حساب می، )2001( رید تعبیربه  ،4»نخستینگراي  نومفهوم«
 و فهماي از  ؟ این منازعات قرار است چه گرهاند برخاستهي بر سر آن به منازعه ا ه عده، کیافته استاهمیت 

   برنامۀ درسی بگشاید؟ عمل
، به راجع به آن دار دنبالهگفتگوهاي  برنامۀ درسی به این موضوع، و متفکران عالقۀ  که این استتصور

در تاریخ تفکر برنامۀ درسی، قرار تعیین جایگاه شواب . گیرد منظور گشودن یک گرة نگرشی صورت می
 6"تولیدتدوین و " به جاي 5"فهم"با مطرح شدن بدیل .  مدد رساند برنامۀ درسیه نگرش متفاوت بهاست ب

  ازمتفاوت یگیري فهم  و نقش آن در شکل،شوابنظریۀ عملی  گرایان، از سوي نومفهومبرنامۀ درسی 
  . برنامۀ درسی اهمیت یافته است

                                                
1. Improvement  
2. Revolutionary  
3. American Educational Research Association (AERA)  
4. Proto-reconceptualist  
5. Understanding  
6. Development 
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 خاص نگرش  این نااندیشیدةو  مغفولقابلیتهاي آزمودن و تعیین ویژگیها مسئلۀ اساسیپس، در واقع، 
باید دید این .  در نقشۀ تفکر برنامۀ درسی شواب جغرافیاییمختصات  تعیین صرفبرنامۀ درسی است، نه به

  . افکند و مأموریت آن می رشته، ماهیت فهم ما از  برپرتوي چه ،قضایا
 متفاوت از برنامۀ درسی  کامالًگیري فهمی واب از این جهت که به شکل ش، این است که مافرض

توان رویکرد   به سادگی نمی.آید  شمار میمدد رسانده است، یک نقطۀ عطف در تفکر برنامۀ درسی به
 و پیشرفتی در مسیر و راستاي آن در نظر ،تایلررویکرد عملیاتی  ادامۀ ، را به برنامۀ درسی ويعملی

براي رسیدن به ،  رابه لحاظ نگرشیالعبور  صعب  و به لحاظ فلسفی، متروكمسیريشواب . گرفت
بدون نادیده گرفتن بنیادهاي فلسفی نظریۀ توان  رو، نمی از این.  استکرده طی برنامۀ درسیگیري  تصمیم

ي گیر یافتۀ تصمیم را شکل تکامل "عملی" بر مبنايگیري   رشته، تصمیم بهوي، و تغییر نگرش وي نسبت
، استدالل عملی، و "عملی" نظریۀ یکی از بنیادهاي فلسفی . در نظر گرفت"عملیاتی" در چهارچوب

ر اساس استدالل فنی صورت در حالی که در منطق تایلري، تصمیمات ب. گیري بر اساس آن است تصمیم
 تعقل فنی ،در آنتعقل ، اما سبک غالب 1 خود زادة عقل عملی است،»گرایی عملیات«گیرد، با این که  می

   .کند عمل داللت می/ و نظریهوسیله،/، از جمله جدایی هدفناپذیر آشتی جداییهاي براست، که 
 نظري و عملی در تمایزگذاري وي میان دو سبک تحقیقنحوة  نظریۀ عملی شواب، هاي پایهیکی از 
در تحقیقات  عمل/نۀ نظریهبراي غلبه بر رخروش تعقل عملی از   دفاع به، در نهایت است، کهبرنامۀ درسی

، بر بودندتماس مستقیم در  که با او ، از جمله کانلی از شاگردان شواببسیاري .انجامد میبرنامۀ درسی 
 ناپذیر نظریه از عمل  که وي از جدایی عالجاین بود ،"عملی"به  روي آوردن شواب علتاین باورند که 

براي زمینه ، )2009 (کانلی از نظر. کشید می  رنج بسیارت تربیتی در غرب سبک غالب تحقیقاو تربیتی
او « در واقع، .تر از مطالعات برنامۀ درسی بود ، بسیار گستردهاش مسئلۀ شواب و تحلیلش در مقاالت عملی

،  راروایت مقدسی که عمل و عامالن حمله کرد، به روایت مقدس اندیشۀ غربی دربارة رابطۀ نظریه و عمل
  .»کردپردازان بدل  یهبه بردگان نظریه و نظر

متخصصان  پرواز داستان ،)1(در مقالۀ عملی  برنامۀ درسی، 2"ةپرواز از حوز" شواب از تعبیر مشهور
  ازداستان مهاجرتهاي علمی است؛   نظریه"آسمان" عملی برنامۀ درسی به سوي "زمین"از برنامۀ درسی 
ست، هشدار دربارة عواقب "ها یهنظر"دنیاي انتزاعی  روي آوردن به، و "اعمال" دنیاي واقعی

                                                
  .رسد طور به نظر می دست کم در مورد بریجمن و تایلر که در این مقاله به آنها اشاره کردیم، این.  1

2. “flight from the field”  
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 ۀ دور و درازي است و فاصل،نشینی استادان و محققان برنامۀ درسی در دانشگاهها طلبی و برج عاج آسایش
ل در سنت غالب تحقیقات  عمازگیري مخرب نظریه  فاصله. که دفتر کارشان با مدرسه پیدا کرده است

گردد، که  می نظري مورد اشارة ارسطو باز تعقل غیر به نحوة تمایز دو سبک  که استاي فاصلهتربیتی، 
 مختصري به نحوة تمایز  در اینجا،سودمند است .کند و دیگري عملی را گرایی را ایجاب می یکی عملیات

  .این دو سبک تعقل بپردازیم
  

   تعقل فنی سبکتعقل عملی در برابرسبک 
  و، بنگریمعام به طور نهاد تربیت  و، صحنۀ مدارس به طور خاصشاید اگر بخواهیم از منظر عملی به

روال ": ، عبارتی رساتر از توصیف سیلبرمن نیابیم جاري در آن وارد سازیموقایع بردر یک عبارت نقدي 
  کهاي عارضهرسد،  به نظر می .)1995؛ به نقل از پاینار و همکاران، 1970سیلبرمن،  (1"به خاطر روال

 به آن مبتال اش شدن به دلیل نهادهر نهادي به ناچار  اي است که کند، عارضه  به آن اشاره می2سیلبرمن
. گیرد  نشأت مینهاد از تربیت به عنوان یک معاصر ما فهم از ،روالارزش ذاتی قائل شدن براي . شود  می

شود، تا به نحو مؤثر به اهدافی که دولت براي آن تعیین  می نظارتریزي و   که مدیریت، برنامهنهادي
  براي دستیابیاي وسیله، جز نیستچیزي دیگر  برنامۀ درسی ، آنطبقفهمی که بر  .دست یابد، کرده است

طرحهاي رسد، تدارك و تنظیم   آنچه طبیعی به نظر می،در چنین شرایطی .شده به اهداف از پیش تعیین
  جانبیعوارض رونده به ابتالء تدریجی و پیش ،همزمان با آنالبته و براي دستیابی به اهداف،  عملیاتی

 "روال به خاطر روال"  موجز که سیلبرمن به شایستگی آن را در عبارتاي عارضه .ناشی از آن است
قابل   نیزما در مدارس ،جاريفعالیتهاي   روال یا همانارزش ذاتی قائل شدن براي. توصیف کرده است

فعالیتهاي براي توصیف  اقول سیلبرمن ر نقل اگرمناسبت نیست،  رو، چندان بی ایناز . شناسایی است
 حاکی از ،این ارزش ذاتی قائل شدن براي روال  از نظر سیلبرمن.بریمب به کار هم  مدارس خودمانکنونی

رسیدن به هدف را ناممکن   حتیاي که است، به گونهتوسط عامالن تربیت  وسیله و هدف 3برآمیختن
، و تمام با هدف مشتبه شده ،دست یافتبه هدف باید اي که توسط آن   وسیلهزیرا ؛)همان (کرده است

 به  راپرتی حواس عارضۀ  اینبخشی ازبتوان  شاید .شده است بدان معطوف  تربیتعامالنحواس و انرژي 

                                                
1. “routine for the sake of routine” 
2. Charles Silberman  
3. Confusion  
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منشأ باید دید ابتدا ، باشداگر چنین  ؟نسبت داد نهاد تربیت العالج وسیله و هدف در  به ظاهردوگانگی
   کنیم؟  چرا اساساً این دو را دوگانه درك می،تر ارت سادهشناختی این دوگانگی چیست؟ به عب معرفت

 مربوط به صورتی از تعقل ،1ينظر غیرتعقل سبک میان دو ارسطوتمایز  بر طبقدوگانگی وسیله و هدف، 
  غیرنظري است که صورتی از تعقل3 عملیتعقلهمچون  فنی، تعقل. شود  خوانده می2 فنیتعقلاست که 

ساختن و تولید کند که با  و فعالیتهایی را هدایت می باشد؛ میلی زندگی انسان  عم جاري ومعطوف به امور
اي را که براي تحقق هدف الزم است، تعیین  در سبک تعقل فنی، هدف پیشاپیش، وسیله. کردن همراهند

 دستیابی به اهداف معین به نحوةدربارة  تعقلسبکی از به عبارتی، تعقل فنی در کمال خودش، . کند می
  از فعالیتهايتوجه  قابلی بخش،هدفی- از تعقل وسیلهبکس اینخوب است بدانیم،  .است ثرترین شیوهمؤ

 تحت هدایت عقل عملی ، نه چندان دور که زمانی، از جمله تربیت را، بشراجتماعی یافتۀ نظام و  نهادي
   . استگرفتهقرار داشت، تحت هدایت خود 

  فنی، دوگانگی میان وسیله و هدف منحلبرخالف تعقل ، که در آن استسبکی از تعقل تعقل عملی
 نشاندن یکی بر جاي دیگري به نحو چشمگیري کاهش نتیجه،  در این دو، وبرآمیختن، و خطر شود می
 ارسطو از  کار با تکیه بر در تحلیلی کهدر عقل عملی را، منحل شدن این دوگانگی دلیل توان می. یابد می

  :کردکند جستجو  عمل ارائه می
 است، که ذاتی و الینفک از "خیر"ک عمل آنگاه از لحاظ ارزش اخالقی ی "هدف"از نظر ارسطو، «

ي که مقوم "خیر"گردد که  این نظر از این امر منتج می. عمل بوده و صرفاً در نفس عمل موجود باشد
ین نتیجه را در بنابراین، ا. شود "عمل" تواند  بلکه صرفاً می،"ساخته"تواند   یک عمل است، نمی"هدف"

 تعقل تباط دوسویه قرار دارند؛ چنانکه در یک ار"وسائط" و "اهداف"پی دارد که در تعقل عملی 
 براي "وسائط"یک عمل است، از تعقل دربارة عملی که مقوم  "هدف"ي که مقوم "خیر"دربارة 

 تعقل دربارة  و"وسائط"ترتیب، تعقل دربارة  بدین. ناپذیر است  است، جداییهدفدستیابی به آن 
این . کند درگیر دومی نمی "به لحاظ نظري"درگیر اولی، و  "به لحاظ فنی"، اساساً تعقل را "اهداف"

  .)2004کار، (»  واحد دیالکتیکی تعقل عملی هستنددو، متقابالً، عناصر مقوم در درون فرآیند

                                                
1. non-theoretical  
2.Techne  
3. Phronesis  
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از آنجا ناشی  ،ختیشنا  به لحاظ معرفت مذکور،پرتی حواستوان نتیجه گرفت که  میرو،  از این
 ؛گیرد  که باید بر طبق استدالل عملی صورت پذیرد، بر اساس استدالل فنی صورت میکاريشود که  می

 بخش ناچیز  و،شود می درگیر وسائط ،به لحاظ فنی ،یعنی بخش قابل توجه و دائمی تعقل ما دربارة تربیت
در سبک به عبارتی،  .گردد میاهداف  معطوف به ،به لحاظ نظري ،»یک بار براي همیشه «شایدحتی و 

فکر و شوند، و از آن پس تمام   میثبت اسناد  اوراق و در»یک بار براي همیشه«اهداف  تعقل فنی، گویی
آنچه در  .اند  معطوف به دستیابی به وسائطی است که براي دستیابی به اهداف مناسب، عامالن تربیتذکر

 هدف در سبک تعقل فنی، چیزي - دوگانگی ذاتی وسیلهوجود  به دلیل این است که،دهد واقعیت رخ می
 آن که سیلبرمن به درستی به ،  هدف با وسیله»برآمیختن« و ،رسد پرتی به ظهور می  که حواسگذرد نمی

 پیشاپیش منتفی ، در سبک تعقل عملی، امکان برآمیختناما .شود  عارض میسرانجام،  استکردهاشاره 
  عملی، تعقلاستدالل درو تأکید کار بر آن، سطو از سبک تعقل عملی، بر طبق تحلیل ار چون ؛است

 و هر دو طی یک فرآیند دیالکتیکی واحد مورد ،ناپذیر است دربارة اهداف از تعقل دربارة وسائط جدایی
  آگاهانه؛ ووسائطاست، هم به هدف تر، حواس عامل همزمان هم به   به عبارت ساده.گیرند تعقل قرار می

  .بیازمایدمناسبت این دو را با یکدیگر مناسبات و  به طور مستمر، ،کند تالش می
 پافشاري بر جابجایی دو سبک تفکر دربارة  توصیه و با نیست که بتوان آن رااي مسئله، مسئلهاین 

 فرضیک  چون ؛حاد است  جدي وبسیاراین یک مسئلۀ .  رفع و رجوع کردسادگی به برنامۀ درسی
تربیت و برنامۀ درسی، تمام راهها به سازي  ينهادناپذیر  اجتناب  در جریانن است کهاساسی دارد و آن ای

،  بر آنسازي و سبک تفکر فنی حاکم گرایی است، چون نهادي  آن عملیات و،شود مییک جا ختم 
از  ، تربیتدانشمندانپردازان و  اي از نظریه اما واقعیت این است که عده. کند  را ایجاب میگرایی عملیات

  تمام تالشهاي فکري و تحقیقاتی خود را معطوف به حل تعارض و آشتی،)1999، 1992(جمله رید 
 شدن   نهادي.اند   کرده2" عملبرنامۀ درسی به عنوان" و 1"برنامۀ درسی به عنوان نهاد" میان برقرار کردن

، عاجزیم معنا نیست، که ما برنامۀ درسی یک واقعیت اجتناب ناپذیر است، اما اذعان به این واقعیت به این
 به ،فهم ما از برنامۀ درسی که  اینآگاهانه و اخالقی به یاد بیاوریم؛ یاتوانیم تربیت را به عنوان عمل  مینو 

   .نیست اصالح  بازنگري و قابل به هیچ وجهاش دلیل نهادي شدن

                                                
1. Curriculum as Institution 
2. Curriculum as Practice 
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سی، عمل تدریس، و گیري دربارة برنامۀ در  براي تصمیم مختلف،طرق عملی به استداللاحیاي سبک 
مورد توجه قرار گرفته است برنامۀ درسی  دانشمندان  فیلسوفان واز سوي شماري از فلسفۀ تعلیم و تربیت

؛ کلندینین و کانلی 1988کانلی و کلندینین، ؛ 1983؛ شون، 1975هاوس،  ؛ استن1983/1969شواب، (
  .)2004؛ کار، 1999، 2006/1992رید، ؛ 1995

 برنامۀ درسی برگزیده  درخصوصگیري سبکی است که شواب براي تصمیم همان ،استدالل عملی
 نشستن رشته از ي، چیزي نیست جز از پا)1969 (بیانیۀ نافذ وي مبنی بر مرگ رشتۀ برنامۀ درسی. است

 با  نشست و برخاستی که.اش برخاستن آن بر بنیادهاي عملی، و گیري تصمیم تئوریک  فنی وبنیادهاي
  . بوده است همراه برنامۀ درسی  عملیفهم تحول با ، وممکن شده به برنامۀ درسینگرش عملی تحول 

  
  "عمل تأملی"به سوي 

  وارد کردن مفاهیم با متخصصانچگونهد،  نشان دای روشنگرانهدر تحقیق ،یکی از فیلسوفان تحلیلی 1مور
 به انواع ،هیم تخصصی با مفاعامهفهم   خلط مفاهیم، وفعالیت تخصصی به حوزة 2 عامهفهم موجود در

 واژة با  مااکنون هم  که است مشکالتی،3مسئلۀ مور یکی از مصادیق ،شک بی .شوند مشکالت گرفتار می
 "عمل"و  "گیري تصمیم" از قبل "تأمل"  همه از. در قلمرو تربیت داریم"تأمل"  و پرکاربردتخصصی
طی چه  از این تأمالت فراهم آمدهش ، دان ماهیت این تأمل چیستدانند اغلب نمیگویند، اما  سخن می
 فهم ماهیت این .کند  میایجاب را  و اقدامات تصمیماتشرایطی، و تحت چه به دست آمدهفرآیندي 

  فهم در هر تحولی.کننده است تعیینکند، بسیار   میایجاب را عمل شرایطیدانش و این که تحت چه 
 سودمندرو،  از این. پذیرد آن تأثیر میدارد، و از شناختی ربط  ، به طور ارگانیک به دعاوي معرفتعامالن

گوییم،  م، داریم از چه چیز سخن میگویی  در سنت تحقیقات عملی سخن می"تأمل"است بدانیم وقتی از 
رو، هدف ما در این بخش   از این.دنکن شناختی این سبک از تأمل را حمایت می و کدام دعاوي معرفت

   .ن میان فهم عامه از تأمل و فهم تخصصی از تأمل استنشان دادن اهمیت تمایز قائل شد

                                                
1. G. E. Moore 
2. Common sense 

 در "خوب"ماهیت خلط مفهوم با بکارگیري روش تحلیل مفهومی، ، تالش کرد تا مبانی اخالقمور در مهمترین کتابش، .  3
  .برند را نشان دهد ، با آنچه فیلسوفان اخالق به کار میفهم عامه
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 تأمل در سبک تعقل نظريمفهوم ، سبک تعقل نظري و عملیدو  میان  ارسطو مفهومیبا توجه به تمایز
 معتبر و مدلل، و در سبک "دانش"تأمل در سبک تعقل نظري به .  استعملی متمایز از تأمل در سبک ،نیز

 اغلب ، تخصصی خودحتی و ،عاديما در زبان . دگرد نجر می م1 و مدلل معتبر"تصمیم"تعقل عملی به 
تأمل در سبک "  مفهوم را براي"تدبیر" و واژة ،"تأمل در سبک تعقل نظري"  مفهومرا براي "أملت"واژة 

قصد داریم  ،خلط احتراز از  وبا توجه به اهمیت این مفهوم در بحث ما،. بریم  به کار می"تعقل عملی
براي کاربرد  "عمل تأملی" به ، رافهم مشترك در "تدبیر"واژة پرکاربرد   تبدیل بزنیم؛ ودست به یک

 به کار ”Deliberation“معادل واژة التین را  "عمل تأملی". بدل کنیم خودتخصصی در مباحث 
 ،؛ امااست "تأمل" ،به معناي واقعی کلمه ”Deliberation“با توضیحاتی که داده شد،  .خواهیم برد

 2"قابل دفاعتصمیم " ، یا به تعبیر شواب،تأملی که به تصمیم معتبر و مدلل ؛ تعقل عملیبه سبکمل تأ
 امکانات سنجیدن با در موقعیت عملی خود، در سبک تعقل عملی صاشخا ارسطو، به گفتۀ .انجامد می

ه دلیل مجاورت برو،  از این. دنکن می عمل درنگ بی به نتیجۀ تأمل خود ، ودنپرداز میموجود به تأمل 
تري که   به دلیل وضوح بیش- را"عمل تأملی"، معادل  تعقلاین سبک، در  سنجیدهتنگاتنگ تأمل و عمل

فراموش هرگز بریم؛ تا  می به کار خود مباحث براي کاربرد تخصصی در - دارد مورد نظردر القاء مفهوم
 بریم، داریم از تأمل را به کار می ”Deliberation“  معادل التین آن یا،"عمل تأملی"واژة نکنیم، وقتی 

گوییم،  سخن میآگاهانه و اخالقی  "عمل" و "تصمیم"  نتیجۀ بالفصل آن یعنی، و تعقل عملیدر سبک
استفاده  مدیران  متخصصان و به اشتباه برخی حتی، و آن گونه که مردم کوچه و بازار،3"تدبیر"  ازنه

کنند   و فکر می،این که متخصصان هم فهم عامی از تأمل دارند بر ناظراي وجود دارد  پس، مسئله .کنند می
کیست که ادعا کند تصمیماتش در مورد . کنند  عمل می4کنند، یعنی دارند متأمالنه چون امور را تدبیر می

ادعا و مدیران  ریزان، ، برنامهن نیست؟ همه از جمله سیاستگذارا و مالحظات عملیبرنامۀ درسی از سر تأمل
بر خالف  ولی  اتخاذ شده است؛تأمالت کارشناسانۀ ناظر بر رخدادهاي عملیتصمیماتشان طی  ،کنند می

                                                
سنجیدن امکانات، و دستیابی به بهترین . تصمیم معتبر و مدلل، همان بهترین تصمیم ممکن با توجه به امکانات موجود است.  1

  . گیرد  صورت می(deliberation)لی تصمیم ممکن، از طریق عمل تأم
2. “Defensible Decision”  

  .)1978/1969شواب،  ( است"اهداف آشنا با وسائط آشنا" منظور دستیابی به.  3
4. Deliberative  
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 به اهداف  آسان دستیابیدر پی) 1978/1969(کنند، یا به تعبیر شواب   می اغلب دارند تدبیر امور،تصور
   :1از طریق وسائط آشنا هستندآشنا 

 مدیر عادي یا آدم کوي و خیابان نیست، کسی که پا افتادة یک منظور من از عملی، فعالیت عملی پیش«
اي پیچیده  بلکه من به رشته. براي او، عملی، به معناي دستیابی آسان به اهداف آشنا با وسائط آشنا است

. هاي نظري فرق دارد کنم که نسبتاً براي دانشگاهیان ناشناخته است، و به نحو بنیادي با رشته اشاره می
در جایی که . راجع به انتخاب و عمل است] عملی[که راجع به دانش است، رشتۀ نظري، ] رشتۀ[برخالف 

» انجامد  به تصمیمات قابل دفاع میشود، روشهاي عملی منجر می] علمی[روشهاي نظري به نتایج تأییدشدة 
  .)1978/1969شواب، (

او  "عملی"  نظریۀ و،اي است که شواب بر آن ایستاده است  دقیقاً نقطه"عمل تأملی"باید تأکید کنیم 
 ، ارسطوبه تأسی ازگوید، روش آن را  میسخن  "عملی" وقتی از شواب. از آن آغاز شده است

“Deliberation”بینش " همان کاري است که صاحبان "عمل تأملی" از نظر ارسطو .کند  معرفی می
  :بشنویم اوخود  زبان است از بهتر و ویژگیهایی دارد که ،دهند  انجام می2"عملی

تأملی عمل کردن یعنی تحقیق کردن .  تفاوت وجود دارد4عمل کردن  و تأملی3میان تحقیق کردن"
دانند تحقیق  یقیناً دانش علمی نیست، چون مردم دربارة اموري که می ... خاصمورد  بارة نوعیدر

دربارة (شود ی آن در تحقیق و محاسبه درگیر  خوب آن است که شخص طعمل تأملیِ. کنند نمی
 باشد، چون براي 5نیست که حدس زیرکانه چنین). یزهایی که دربارة آنها تصمیمی گرفته نشده استچ

بر  ه عمل تأملی زمان درحالی کتوان حدس زد؛  نیست، و به سرعت میحدس زیرکانه استدالل الزم
نی همراه درنگ عمل کرد، اما خود تأمل باید با تأ گویند، باید به نتیجۀ تأمل بی  میبه اصطالح .است
 کسی وقتی.  نیست]یا عقیده[ 7 به هیچ وجه شکلی از باور، خودش6عمل تأملی در کمالهمچنین . باشد

کند، همان است که درست  میکه خوب تأمل  کسیشود، درحالی که  کند مرتکب اشتباه می می تأمل بد

                                                
م رسد، این است که سیست شوند، اغلب اولین فکر، به ظاهر، بکري که به ذهنشان می مثل وقتی که با یک بحران مواجه می.  1

  .فرسودة کنترل را ارتقاء دهند و به روز کنند
2. Phronesis or Practical Wisdom  
3. investigating 
4. Deliberating  
5. Shrewd Guessing  
6. Excellence  
7. Opinion  
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 1وعی درست بودن عمل تأملی ن در دارد، که کمالدر پیپس به وضوح این نتیجه را . کند  میتأمل
در رابطه با آنچه،   موفقیت همراه است؛خوب، به معناي صحیح کلمه، البته با موفقیتعمل تأملی ... است 

کمال عمل تأملی در آن است که ). مثالً در رابطه با زندگی خوب(به معناي صحیح کلمه، هدف است 
،  بنابراین. هدف خاص بیانجامدهم به سوي هدف خاصی هدایت کند، هم به توفیق در دستیابی به آن 

هاي انسانهاي صاحب بینش عملی است، و  توانیم نتیجه بگیریم که خوب تأملی عمل کردن از نشانه می
 که بدین ،انجامد این که کمال در عمل تأملی نیز درست برآورد کردن آن چیزي است که به هدف می

نال، به نقل از  (")161-163صص ؛ 1999د، اسوال( دانرس  می2 به ایجاب حقیقی را بینش عملیترتیب،
2006(.  

 چیست؟ شواب نیز با تأکید بر سبک متمایز "عملی"اما، نظر شواب دربارة روش تحقیق در سبک 
گوید روش  و به صراحت می. کند  معرفی می"عمل تأملی"تعقل عملی، روش تحقیقات برنامۀ درسی را 

  :به عبارتی. گیرد  قرار نمی3"اي معروف کلیشه" تحت هیچ یک از دو روش "عملی"
 روش، تعمیم یا تبیین ]این [تواند استقرایی باشد چون هدف  نمی. تأملی است.ه قیاسی است، نه استقرایین«

 واقعی موردباشد چون با  قیاسیتواند  نمی. استواقعی  در یک موقعیت عملنیست، بلکه تصمیم دربارة 
 کاربرد یک اصل وسیلۀ صرفاً به توان  را نمیواقعیمورد و این که   موارد؛از انتزاعاتسروکار دارد، نه با 

 داراي واقعیگیرد، و هر مورد  تر قرار می  تحت دو اصل یا بیشوافعیتقریباً هر مورد . سرجایش نشاند
  .)1978/1969شواب، (» رود  است که زیر بار هیچ اصلی نمیينیرومند خصایص

 سرو کار ،دو ط، هربا اهداف و وسائ است که فرسایی توان از نظر شواب عمل تأملی کار پیچیده و
یا  (ه مربوط4امور واقع، به هدف و وسیله تؤامان شخص باید در جریان عمل تأملی تالش کند با توجه .دارد

   :را شناسایی کند) گیري الزم براي تصمیم
باید . لهاي بدیل به وجود بیاوردح باید راه. را در همان مورد شناسایی کند 5ها خواسته تا باید تالش کند«

  و نشأت گرفتهی که هرکدام از بدیل، مسیرهاي شاخه شاخۀ منتهی به پیامدها را تا،نهایت تالشش را بکند
 و ارزش و پیامدهاي هر ، باید بدیلها را سبک سنگین کندسپس. بپیمایداند،  تأثیر پذیرفتههایی  خواستهاز 

                                                
1. Correctness  
2. True conviction  
3. The Popular platitudes  
4. Relevant Facts  
5. Desiderata  
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چیزي  انتخاب کند، نه بدیل درست را، زیرا چنین ]سرانجام [نجد وکدام از آنها را نسبت به دیگري بس
  .)همان (»وجود ندارد، بلکه بهترین را

 عنوانی است که شواب به فراز پایانی مقالۀ عملی اول خود داده است، و 1"التزام به عمل تأملی"
 التزامواب تعهد و از نظر ش.  است"عمل تأملی" از مهمترین سرچشمۀ خود یعنی "عملی"حاکی از آغاز 

یارگیري براي از میان برداشتن مسایل برنامۀ درسی از طریق ایجاد . به عمل تأملی مستلزم یارگیري است
ارتباطات؛ بنیانگذاري مجالت، و تربیت مربیانی که قادرند به این سبک بخوانند و بنویسند، نه فقط براي 

تمهیدات موجب گردآوري قطعات عمل تأملی در این . خودشان، بلکه براي دیگران، براي اهالی مدرسه
اما، این . گیرند حلهاي بدیل مورد بحث و استدالل قرار می گردد، جایی که در آن مسایل و راه یک جا می

حلهاي بدیل توسط چه کسانی؛ براي چه چیزي؛ و به چه منظور؛ قرار است مورد بحث و  مسایل و راه
  :گوید استدالل قرار گیرند؟ شواب می

گیري توافق  به واسطۀ نمایندگانی از طرف همه، براي مورد توجه قرار دادن همه چیز، و به منظور شکل"
   )همان ("هوشمندانه

به این معنا نیست که سیاستگذار، فیلسوف، .  یک تعهد همگانی است از نظر شوابتعهد به عمل تأملی
 بلکه. داگانه به عمل تأملی ملتزم باشند هرکدام ج،ریز درسی، معلم، و متخصصان موضوعات درسی برنامه

 مستلزم آن است که این تعهد همگانی. عالوه بر این تعهد شخصی، یک تعهد همگانی نیز الزم است
  : و نمایشی از رنگهاي مختلف شکل بگیرد،قطعات پاره پارة دستگاه تأملی ابتدا برهم سوار شوند

شده،   از عالیق تخصصیتنوعی به  این دلیل است که به نیاز داریم،ي مختلف از رنگهانمایشیاگر به "
هدف، . محترم و بالنده شودباید  تربیت چطور کنند داریم که مشخص می فکري نیاز ، و عاداتمهارتها

 مسایل برنامۀ درسی از طریق ارتباطات با یکدیگر گیري دربارة تصمیمجمع کردن اعضا براي تر،  بیش
     .)همان ("است
 و "عملی" به "عملیاتی" در تحول فهم برنامۀ درسی از نقطۀ آغاز و اساسی مفهوم  یک"عمل تأملی"

 فرضیۀ براي استدالل در نفی ،)2005بري،  ؛ وست2006/1993رید،  ( شوابمفسراننقطۀ اتکاء  ،همچنین
 اخویشاوندي ی نفیو ، عملیاتی تایلر تفکر در عملی شواب تفکر ادامۀ یا )2005لبویش، ( 2"خط استمرار"

                                                
1. Commitment to Deliberation 
2. “line of continuity” 
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 ، چون اگر عاملاست نقطۀ آغاز "عمل تأملی" . است1هاي این دو به یک نسل فکري تعلق ایدهادعاي 
دستیابی به  براي نقطه استقرار در این به موفق -و معلمریز درسی  برنامه محقق،سیاستگذار، اعم از – تربیتی
 براي رسیدن به بهترین آن امکانات د ازنتوا شک نمی د، بی نگردمورد نیاز براي تصمیم و عملدانش 

و خطر  ،)گرایی عملیات (فهم نهادي محدودیتهاي  معرض در همچنان؛ و برخوردار شودتصمیم ممکن
   .دنما میباقی  »روال به خاطر روال« و عارضۀ ،)هدفبا  وسیله مشتبه کردن(پرتی  ابتالء به حواس

شود،  تأکید می "تأملیعمل " بر حد یناتا   در دیدگاه عملیچراتوانیم درك کنیم، شاید اکنون بهتر ب
هاي   و برنامه،در مطالعات برنامۀ درسی، تدریساحیاي آن ،  عملیاز نظر محققان برنامۀ درسیو چرا 
با تکیه بر توجهی از تحقیقات تربیتی   و چرا بخش قابلدارد؛اهمیت  معلماناي   حرفهرشدو   معلمتربیت

 .خوانند  می جدید در تحقیقات برنامۀ درسی"پارادایم"ا یک ، تا حدي که دیگر آن رگیرد آن صورت می
 2"تحقیق - از برآمده-پارادایم کاربرد"  تحتگیرد، ماهیتاً با آنچه چون تحقیقی که تحت آن صورت می

  .)2000شورت، ( ، متفاوت استگیرد صورت می
 "عملی" ، نظریۀاما کرد؛ مطالعات برنامۀ درسی آغاز  حوزةواقعیت این است، که شواب عملی را در

 مستقیم هايداللتیکی از . شدمنجر  در برنامۀ درسی  نظري و عملیمستقیممستقیم و غیروي به داللتهاي 
با شروع   چین در صحنۀ تربیت کشور2002 از سال  که، است"محور برنامۀ درسی مدرسه" ایدة آن

اولین کنفرانس "برگزاري ن همچنی .3شود  دنبال میاصالحات در برنامۀ درسی ملی آن به طور جدي
 از برنامۀ درسی، و عملیگیري فهم   شکل اهمیت حاکی از،2009 در پکن در ژوئن "برنامۀ درسی عملی

از داللتهاي . ترین کشور جهان است گیري جنبش عملی در صحنۀ تربیت این پرجمعیت  شکل،به دنبال آن
اشاره کرد، که کانلی و کلندینین  " درسیساز معلم به عنوان برنامه" توان به ایدة غیر مستقیم آن می

به  ،این دو همراه قدیمی. اند  تالش علمی خود را معطوف آن ساخته،ست امدتها) 1995، 1992، 1988(
 و با استفاده از امکانات نظریۀ ،"دانش عملی شخصی"مفهوم پروراندن  از طریق اند شایستگی توانسته

کند،   معرفی می"عملی"عمل تأملی که شواب آن را روش قع، در وا. جان ببخشنداین ایده را شواب 
                                                
1. “Generational Ideas” 
2. “Application-of-research Paradigm” 

هاي مرتبط با آن، دیدگاههاي خود   شواب و ایده"عملی"، تعدادي از دانشمندان چینی با آشنایی با نظریۀ 90در اواسط دهۀ .  3
، همزمان با 2001اما، نخستین تحرکات در عرصۀ عملی از سال . ورد تأمل و تجدیدنظر قرار دادندنسبت به برنامۀ درسی را م

نظام "، و "برنامۀ درسی مدرسه محور"ترین کشور جهان، با بنیانگذاري  وقوع اصالحات در برنامۀ درسی ملی این پرجمعیت
  . در بسیاري از مدارس آن آغاز گردید"تحقیقات تدریس



 28

عمل ". بدل شود "ساز درسی معلم به عنوان برنامه" به تواند معلم با مجهز شدن به آن میقابلیتی است که 
هاي تربیتی با  گیري از دانش عملی شخصی، در کنار دانشی که نظریه ، با بهرهکند میقادر  معلم را "تأملی

، تصمیمات قابل دفاع در موقعیت تربیتی دست یابد، به )1978/1969شواب، (آورند   میعیتخود به موق
 . را در کانون توجه قرار نداده استاي ه شوآب خود هرگز چنین ایدهگرچ

 اشارات ارزشمندي دارد " تأملی عمل"  شواب در خصوص"عملی" یکی از شارحان اصلی  نیزویلیام رید
   :بریم به پایان می ا مقاله رهاکه با بیان آن

 » تصوراتشان از مقاصد  و  ارزشها-خودشانفرآیندي است که به واسطۀ آن طراحان، عمل تأملی
 در پیگیري اشتراك مساعیکنند، به  کشف همکارانشان را آغاز می، کنند را کشف می -تربیتی

تأملی، یک  عمل 1موقعیت خاصبه عبارتی، کشف در  .شوند  نائل میتکلیفی که برعهده دارند
شخصیتی بستگی دارد، نه مهارت آمیز آن به کیفیات  فرآیند اخالقی است، نه فنی؛ و پیگیري موفقیت

 .)1999رید، (» فنی

  شخصی افراد به مالکیت گروه  عملی داراییهاي دانش، که طی آنفرآیندي استعمل تأملی 
تند که بتوان، یک تنه، با دانش  مسایل برنامۀ درسی مسایلی نیس این امر الزم است، چون.آید می در

 جمعی، یگانه راه از میان اعمال تأملییک شخص یا یک گروه آنها را از میان برداشت، بلکه 
آموزان،  مسایل است؛ مسایلی چون بهبود تدریس معلمان، وضعیت رفاه دانش جور  اینبرداشتن 

  .)همان (و از همه مهمتر خلق برنامۀ درسینوسازي موضوعات برنامۀ درسی، 

 »و به عنوان یک عمل،برطرف کردن مسائل برنامۀ درسی است تشخیص و عمل ،عمل تأملی ، 
      .)همان(» گیرد  به خودش میمدارانه ویژگی فضیلت

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. Context  
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