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 دخترم پانته آ و پسرم کژوان،  تقدیم به همسرم شهرزاد

 

  پیشگفتار نویسنده

در راس عناوین گرایی  دوم قرن بیستم را مرور کنیم جنبش نوفهمی  درسی نیمهی  برنامههای  اگر جنبش
و به شدت  ندبه بعد به وجود آمد 1960ی  قرار دارد که در دهه و تاثیرگذار یار با اهمیتسبهای  نبشج

به همت متفکران نوفهم گرا تعابیر و  . نددرسی را تحت تاثیر قرار دادی  نظری و عملی برنامهی  حوزه

ه اند که برخی از آن ها هدف این درسی به وجود آمدی  مطالعات برنامهی  رشتهی  ای درباره معانی تازه
درسی را ی  برنامهی  تفکرات حوزه ، زفهمی به عنوان یک جنبشنوفهمی یا با . کتاب قرار گرفته است

را با  یو معانی و تصورات جدید هارتقاء داد درسیی  فهم برنامهبه سطح  برنامه ریزی درسیاز سطح 
در این کتاب ضمن مرور  . باب کرده استنگاه میان رشته ای و در قالب گفت و گوهای پیچیده 

اصلی آن ها و حتی های  عقاید و نظرات متفکران نوفهم گرا و ایده این جنبش مهم ترینی  تاریخچه
های  این کتاب به ویژه برای عالقه مندانی که بحث . معرفی می شوندگرایی  نقدهای وارد آمده بر نوفهم

را حوزه که مباحث عملی نیز خوانندگانی  . درسی را دنبال می کنند مفید خواهد بودی  برنامهی  نظریه
درسی را ی  عمل برنامهی  کنند می توانند در چارچوب مباحث کتاب با دید تازه ای حوزه دنبال می

  . بازنگری و تفسیر کنند

بندده   و مشوق درسی که محرکی  دکترای برنامهارشد و ی  و دانشجویان دورهدر نهایت از دوستان 

 کده بدرای   یبه ویدژه از دوسدتان   ، دند تشکر می کنمشگرایی  نوفهمی  نوشتن کتابی مجمل در زمینه برای

اکنون که پایان این کتاب را اعالم می کنم بده ندوعی دلواپسدی     . بنده ایده آفرین و انرژی بخش بوده اند

ندورس  درسی رسیده ام و البته با مددد از حردرت حدافه بده ایدن تعبیدر       ی  فهم خویش از برنامهی  درباره

 کلکیست خیال انگیز  درسی ی  برنامه ، حوزه موانعی  علی رغم همهبسنده می کنم و راضی می شوم که 

 : باید آن را از طریق گفت و گوهای پیچیده فهمید به قول پاینار که
 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد           کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

 باد ار صورتگر چین باشدنقشش به حرام            گیزـیال انـمی زین کلک خـند فهـهر کو نک

 

و  پانتزه   دختدرم   که حامی من برای نوشتن این کتداب بودندد و   شهرزادکتاب را به همسرم  این در پایان

 .  تقدیم می کنم کژوانپسرم 
 مصطفی قادری

 دانشگاه کردستان

 91زمستان 



 

 

 
 


