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 1احمد مدنی

های ناظران تاريخی واکاوی نقش فعالیت مقالههدف اين چکیده: 
و برنامره درسری    هسرتم در پیردايش زروز   آموزشی ابتدای قررن بی 

اسرتناد   مقالهمتمرکز است. روش اين برنامه درسی  هترويج انديش
ريرزان درسری   به اسناد و آثار نخستین نراظران آموزشری و برنامره   

متمرکز با هدف برنامه درسی دهد فکر نشان می هاست. اين مطالع
ارت محدودسازی اختیارات مدارس و به عنوان ابرزاری بررای ن ر   

ن ارت مبتنی بر کتاب درسی، بابیرت   همطرح شد. هريس با انديش
مبتنری برر اسرتانداردها، و راا برا تردوين      برنامه درسی  هبا انديش

کتاب راهنمای معلمان، به دنبال اثرگذاری مستقیم برر آمروزش در   
و  جان ديرويی های درس بودند. اگر چه انديشمندانی ن یر کالس

ای را کره مبتنری برر    سراررانه يکرد مردمکوشیدند رو برويد برررود
شناختی نیز بود در ن ريه و عمل آموزش نهادينه کنند اصول روان

گیری از تحقیقات اما ناظرانی ن یر هريس، بابیت و چارترز با بهره
گرايانه و قدرت اجرايی توانستند ذينفعان آموزش را در برابرر  علم

برنامه درسی  هر برابر انديشساررانه و ن ارتی و نیز دذهنیت ديوان
برنامره  مطالعراتی   همتمرکز و يکپارچه متقاعد کنند. پیدايش زروز 

 همتمرکرز و برا ن رير   برنامره درسری   در واقع شروع تفکرر  درسی 
 سارری اهماهنگ نبود. مردم

درسی، فرانکلین بابیت و هن ارت آموزشی، برنامها: کلیدواژه 
 هارولد راا.

A. Madani (Ph.D) 
Abstract: The aim of this historical inquiry is to 
explore the fundamental efforts of early 
superintends in the emergence of the field of 
curriculum studies and the theory of centralized 
curriculum. The method of this enquiry is referring 
to first-hand references and works of early 
curriculum developers and supervisors.  The main 
focus of this historical research is on the 
conceptualizations and attempts of Franklin Bobbitt 
and Harold Rugg. Referring to the documents 
showed that the theory of centralized curriculum 
was explained as a systematic tool for narrowing 
schools’ authority and as a tool for inspecting and 
supervising. Several experts and executives 
followed this with different approaches. Harris 
proposed a supervisory approach based on 
developing textbooks, Babbitt clarified the idea of 
an activity curriculum that is based on standards, 
and Rugg immersed in compilation of textbooks 
and teachers’ guidebooks as a democratic method 
for improving the quality of education in schools 
and classrooms. The invaluable struggles of 
philosophers like John Dewey and Boyd Bud didn’t 
yield these attempts, and thoughts of supervisors 
such as Harris, Bobbitt and Charters became the 
mainstream of that age. These people, trusted in 
their scientific researches and supported by their 
executive authority, disseminated bureaucratic and 
supervisory point of view and propagated the 
necessity of a central and unified curriculum for 
school principals, teachers and even education 
experts. It seems that the birth of the field of 
curriculum studies was in fact the birth of the idea 
of a centralized or a national curriculum.  
Keywords: educational supervision, 
curriculum, Franklin Bobbitt, Harold Rugg 
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 مقدمه 

 هبرنام هگیری انديشست که چه عواملی باعث شکلا تاريخی زاضر اين مقالهپرسش اصلی 

درسی شد؟  هبرنام هدرسی متمرکز و تبیین مبانی آن از سوی ناظران آموزشی و انديشمندان اولی

ها و اقدامات نخستین متخصصان ها، دغدغهپاسخ مناسب به اين پرسش، مستلزم واکاوی انگیزه

آخر قرن نوزدهم شروع کرد  هتوان از  سه دهآموزش و پرورش است. اين واکاوی را می هزوز

های درس بود. به اين صورت که ناظران از هر چیز دوران بازرسی از مدارس و کالسکه بیش 

کردند. به عنوان مثال، در يکی از ها رفتار میها در چارچوب مقررات مصوب ايالتيا بازرس

اند ساختمان و تجهیزات بینیم که بازرسان ايالتی و شهری موظف بودهها میترين نمونهقديمی

(. يا در 1640، 1دستورالعمل مشخصی وارسی کنند )قانون مدارس میشیگان مدرسه را طبق

در نیوزيلند طبق  3در شهر پايهاما 1684که در سال  4مقررات معلمانمشهورترين نمونه، يعنی 

ساعت کار در مدرسه، بايد زمان  14آمد ذکر گرديده که معلم پس از آن ن ارت به عمل می

های خوب اختصاص دهد. بعضی از اين ناظران یل يا ديگر کتابمانده را به خواندن انجباقی

های خود را برای ها و انديشهتجربه همديريت مدارس را نیز داشتند مجموع هکه گاه سابق

 6تحرير در آوردند. به عنوان مثال، هالبروک هبرداری ديگر معلمان و مديران به رشتبهره

های متعدد بايدها و هايو بود طی سخنرانی( که از مشهورترين مديران مدارس او1683)

معلمی و مديريت مدرسه را تشريح کرد. از جمله اينکه معلمان بايد در دادن  هنبايدهای زرف

تکالیف اجباری افراط و تفريط نکنند؛ از اجبار به درس خواندن و يا ماندن در مدرسه دوری 

تر و ای جالبپرهیز نمايند. در نمونهآموزان کنند؛ و از سرزنش، و غُر و لُند نسبت به دانش

ن ارت آموزشی است کتابی با عنوان  ه( که يکی از پیشگامان اولی1666) 5تر، بلکیستونآموزنده

تحرير در آورد و وظايف و کارکردهای معلمان را بسیار موشکافانه تشريح کرد.  هبه رشت 4معلّم

ای تدريس را از نکات اخالقی و زرفهای بلکیستون به ظرايف هنر معلمی واقف بود و آمیزه

                                                 
1. The School Laws Of Michigan 

2. Rules For Teachers  

3. Pihama  

4. Holbrook  

5. Blakiston  

6. The Teacher  
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را توضیح داد و اينکه « دانمنمی»برای معلمان تشريح نمود. از جمله، نحوه و ضرورت گفتن 

 آموزان توضیح داد:  بايد دريل غیراخالقی بودن برخی کارها را برای دانش

ای ناعادرنه اگر مشخص شد کودکی مطلب را از جايی کُپی کرده و يا برای نوشتن آن به طرز
کمک گرفته، شايسته است برای او توضیح دهند که با اين کار از دو ن ر به خودش آسیب 

مندی از لغزد و دوم اينکه فرصت بهرهزند: اول اينکه به دام عادات غیراخالقی فرو میمی
ه او کند کدهد؛ زيرا به معلم اين تصور غلط را القاء میهای بعدی معلم را از دست میآموزش

 (. 5، ص 1066ياد گرفته و به تکلیف مسلّط شده است )بلکیستون، 

 1684تا  1644های ( اشاره کرد که در دهه1684) 1توان به فیراناز ديگر ناظران اولیه می

کرد. او توجه به نتايج امتحانات را در رأس در کسوت بازرس سلطنتی از مدارس بازديد می

تواند از نتايج تدريسِ معلم بر هیچ کسی نمی»گفت: و میشمرده وظايف بازرس مدرسه بر 

روی شاگردان اطمینان داشته باشد، مگر اينکه در بازرسی از مدرسه اين نتايج را مورد آزمون 

تعامل معلم با شاگردان، ارتباط  ه(. فیران موضوعات ظريفی ن یر نحو4)ص، « قرار دهد

پس از مشاهده با معلمان را نیز مورد  هجلسچشمی، فعال نگه داشتن کل کالس، و برگزاری 

های معلمی است. معضلی که ناظران گر تسلط او بر زرفه و مهارتتوجه قرار داده که نشان

های زداقلی تدريس اولیه با آن مواجه بودند اين بود که بسیاری از معلمان، از شايستگی

وران بسیار کم بود و ناظرانی ن یر برخوردار نبودند. بايد در ن ر داشت که سن معلمان در آن د

کردند که بعضی از آنها به لحاظ سنی، با معیارهای امروز ما، فیران بر معلمانی ن ارت می

های سنین مختلف در کالس زضور داشتند و معلمان نیز همزمان اند. همچنین بچهکودک بوده

ی چند ماه دوام داشتند و کردند. مقررات مدرسه گاه فقط براهای متفاوتی را تدريس میدرس

طبیعی است که بسیاری از (. 4444، 3بود )روری 4آموزان در مدرسه نیز نامن مزضور دانش

 آموز تدريس کرد. توان به تعدادی دانشدانستند چگونه مینمی معلمان اساساًاين 

مدارس قابل مشاهده است. از سويی  هادار هدر دوران مزبور يک تناقض اساسی در نحو

ارجرا بود مگر اينکه مغايرت آن با قوانین معتبر دستور ناظران ايالتی اولیه به مثابه قانون رزم

                                                 
1. Fearon 

2. Sporadic  

3. Rury  
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(. از سوی ديگر، علی رغم اينکه معلمان 1604، 1رسید )فلِوقبلی يا رأی يک دادگاه به اثبات می

 آن دوران کم سن و سال بودند، دانش مدونی برای تدريس و آموزش وجود نداشت و ن ام

سارری در تربیت معلمی هم شکل نگرفته بود اما ناظران به دلیل اينکه روزیه و منش مردم

توانستند معلمان را وادار به هر تغییری بکنند. آنها زمانی فرهنگ امريکايی نهادينه بود نمی

بیشترين قدرت را برای تغییر عملکرد معلمان داشتند که کار معلم با ن رات ذينفعان )والدين، 

ای و دانستند که معلمان در هر مدرسهمديران، اعضای محلی شهر( در تعارض باشد. ناظران می

کنند، اما زتی قدرتمندترين آنها ن یر پیکارد نیز فرهنگ و منش در هر کالسی متفاوت عمل می

( ضمن تبیین ضرورت هماهنگی و يکپارچگی 1605داد. پیکارد )امريکايی را مد ن ر قرار می

 داد:م آموزشی هشدار در ن ا

دار کردن تدريس معلم و يا قربانی کردن آزادی و هماهنگی و يکپارچگی را بايد بدون خدشه
ای او ايجاد کرد. برای اين من ور، ناظر بايد خبرگی رزم در امر تدريس، انگیزش و اقتدار زرفه

قدر کافی منعطف باشد  ای را داشته باشد و ن ارت او بهنیز هدايت معلمان برای ارتقای زرفه
تدريس آزادی عمل داشته باشند  های که معلمان برای تحقیق و آزمايش آزادانه در زمینبه گونه
 (.    146)ص، 

( از 1605متأثر از جنبش مديريت علمی بود. پیکارد )« هماهنگی و يکپارچگی» هانديش

مدرسه را با کارخانه يکی  گذاشت و از سويیساررانه ازترام میسويی به فرهنگ و منش مردم

 گويد:پنداشته بود. او در بحث از ن ارت مناسب بر معلمان می

ناظر بايد کار را از بار تحت ن ر قرار دهد، فقط شرايط بیرونی آن را نگاه کند، به روان و 
تواند کار را بر نقص بودن ماشین تولید و نیز نیاز آن به تعمیر توجه کند. او همچنین میبی
نای محصول نهايی ارزيابی کند... اما اين خطر هست که ناظر ماشین تولید را از محصول مب

کنند و به تر تلقی کند. بالطبع، معلمان خیلی زود مسیر مورد ن ر ناظر را دنبال مینهايی مهم
شوند )پیکارد، کاری ماشین تولید میبهای غفلت از محصول نهايی، سرگرم تمیزکاری و روغن

 (.50 ، ص1605

                                                 
1. Fellow  
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گفت بايد ای رهايی کامل پیدا کند و میتفکرات مديريت کارخانه هپیکارد نتوانست از سلط

ها ن ارت )مديريت کار، انضباط شاگردان و مشاوره( بر مدرسه خرطها در سه مثل کارخانه

 کرد. 

خواست مشکل ن ارت بر بود که می 1يکی ديگر از اين ناظران، ويلیام توری هريس

تر زل کند.  هريس دوازده سال ناظر ارشد مدارس بود و لمان را با روشی ماليمعملکرد مع

ای برای تأسیس وزارت آموزش و پرورش انجام داد که البته موفق نبود. از های گستردهتالش

(. او که از 4444، 3بود )رسکاريتز و هینیتز 4رئیس انجمن ملی ناظران مدارس 1040تا  1683

ها تجربه و تحقیق به اين نتیجه ت آموزشی را تجربه کرده بود پس از سالسالگی کار ن ار 44

های درسی مناسب و قرار دادن اين توان با تدوين کتابرسید که معضل معلمان ناکارآمد را می

تر از فقدان کتاب های درس زل کرد. البته مشکل او در آن زمان بزراها در کالسکتاب

درسی مبتنی بر کتاب ايراداتی دارد  هدانست که برنام. هريس میآموزان بوددرسی برای دانش

ولی او با معلمانی مواجه بود که فقط همان چیزهايی را که زمانی خوانده بودند تدريس 

 کردند:می

محور با آفات ناشی از روش شفاهی قابل مقايسه نیستند. زتی اگر -آفات بزرا ن ام کتاب
کوشی خواهد ار قرار گیرد شاگرد متعهدانه تمرکز و سختوار کتاب در دستور کزفظ طوطی

مند مرتب را کسب نخواهد کرد زتی اگر ن ام هکرد در زالی که در روش شفاهی، عادت مطالع
داند که معلم از او انت ار بیشتری عادات ذهنی درخشانی داشته باشد... کتاب که باشد بچه می

ای را که در وعات مبنايی پنهان بپردازد و کل انديشهگیرد که به موضدارد. او تدريجاً ياد می

 (. 18، ص 1684کند )هريس، متن بوده بازتولید می هذهن نويسند

ويژه آنهايی که تجلی کاربرد روش ( بعدها نیز معتقد بود که کتب درسی، به1044هريس )

ج آن دهند. روش شفاهی روش راياند نیاز به آموزش شفاهی را کاهش میپژوهش علمی

آموزان بود. شايد تمايل هريس ارزيابی دانش هتدريس معلم و چه در زمین هدوران چه در زمین

گیری گسترده از کتاب درسی، به دلیل تجارب سخت و دشوار خود او در ابتدای شغل به بهره

سال وجود داشتند و او با کمک  15تا  14بچه از سنین  164معلمی بود؛ در اولین کالس او 

                                                 
1. William Torrey Harris 

2. National Associations Of School Superintendents  

3. Lascarides & Hinitz 
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بندی کند )رسکاريتز و هینیتز، ها را گروهدستیار بود که توانست فقط ن م را زفظ و بچهچهار 

(. به هر زال، رويکرد مبتنی بر کتاب درسی به طور جدی توسط افرادی ن یر هارولد 4444

های مطالعاتی را به طور کامل و به شکلی علمی برای معلمان راا دنبال شد که کوشیدند دوره

های درس برای ند تا معلمان موظف شوند محتوا را به همان شکل در کالستعريف نماي

شاگردان تدريس کنند. رويکرد مهم ديگر برای مواجهه با معضل معلمان ناکارآمد، اجبار به 

ناظر ايالت  1صالزیت معلمی بود. اين رويکرد را سوزان میلر دورسی هکسب گواهینام

(. دورسی از پیروان فرانکلین بابیت بود که چند 5310، 4گريگورآنجلس دنبال کرد )مکلس

دهه بعد از هريس همچنان با مشکل معلمان ناکارآمد مواجه بود. دورسی به عنوان يکی از 

بازنشستگی، زق  هکوشید تسهیالتی ن یر بیممشهورترين ناظران آموزشی در عین زال که می

های مديريت علمی اما تحت تاثیر آموزه زايمان را برای معلمان فراهم کند ههزيندرمان و کمک

های معلمی سختگیر بود. او به معلمان فرصتی برای کسب گواهی کسب شايستگی هدر زمین

کرد توانستند آن را به دست آورند آنها را اخراج میداد و اگر نمیصالزیت معلمی می

داشت اما معتقد بود سازی تسهیالت برای معلمان اعتقاد (. دورسی به فراهم4444، 3)اسمیت

آنجلس بايد مطیع دستورات ايالت لس 6قوانین و مقررات و نیز فرايند آموزشی هآنها در زمین

شد. از جمله، فرانک های ن ارتی مخالف میها با برخی از اين رويهباشند. در ديگر ايالت

چنین انتقاد   يکی از بنیانگذاران ن ام نوين آموزشی در امريکا ه( به منزل1013) 5موریمک

 کرد: می

خواهد که او را در خالل در اکثر مواقع، رويه چنین است که ناظر ستادی از مدير مدرسه می
معمول خود را انجام دهد و  هخواهد که برنامبازديد از مدرسه همراهی کند. او از مدير می

هفت کالس، به  مدير نبايد در هر اتاق، بیش بازديدهای قبلی توقف کند. از پنج، شش و يا
اين بازديدها را يکجا در ن ر بگیريم، میانگین توقف در  هشود. اگر همهمین روش بازديد می

هر کالس، بیش از شش دقیقه نیست. اينکه مديری بیش از ده دقیقه در هر کالس بماند، بسیار 

                                                 
1. Susan Miller Dorsey (1867-1946) 

2. Mcgregor 

3. Smith  

4. Educative Process  

5. Frank Mcmurry  
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او نیز  خواهد کهنادر است. هر چند ناظر ستادی، پیش از شروع بازديدها از مدير مدرسه می
بتواند گفتگوهای میان مدير و معلم را بشنود، اما در عمل، هیچ گفتگويی در اين بازديدها انجام 

گويم، مگر اينکه کار اشتباهی انجام من هرگز چیزی نمی»شود. يکی از مديران گفته بود: نمی
ان های معلمان و شاگردشود. از نگرشبه ظاهر که هیچ کسی اشتباهی مرتکب نمی«. شود
طور معمول با پذيرند و مدير نیز بهتوان دريافت که وجود مدير در کالس را رازت میمی

کند. البته که اين همه سکوت به روش تدريس آن کالس همدلی کرده و سکوت اختیار می
  (.161دلیل وجود يک ناظر ستادی است )ص، 

ی به معلمان و های صوری، کمک چندانموری اعتقاد داشت که اين گونه ن ارتمک

های اين کنش دانست که پیچیدگیداشت و می« تدريس»کند. او درک عمیقی از شاگردان نمی

موری گزارش کرد که مديران به امور ای درک کرد. مکتوان در بازديدهای لح هپويا را نمی

 معلم، يک 44هايی که مدير به ازای هر اند و زتی در مدرسهاداری و اجرايی سرگرم شده

 اند:اجرايی شده-معاون داشته نیز اين معضل رفع نشده است زيرا معاونان نیز درگیر امور اداری

دلیل اصلی شکست طرح واگذاری وظايف مدير به معاونان اينست که ن ارت فعال بر تدريس، 
 هتوان به پشتوانای نیست که بتوان به اين سادگی آن را به ديگران تفويض کرد. نمیوظیفه
ادرای، در مورد تدريس معلمان انتقاد مثبت يا منفی کرد؛ بیان انتقادات بايد متکی بر قدرت 

دريل فنی و ارتباطات شخصی باشد... اين امر طبیعی است که معلمی که به طرزی ناخوشايند 
مورد انتقاد معاون قرار گرفته، صالزیت او برای انتقاد کردن را زير سوال ببرد، اما اگر همین 

ات از جانب مدير مدرسه که مسئول اصلی است مطرح شوند، جايی برای سوال باقی انتقاد
 (.   168، ص 1013موری، ماند )مکنمی

کند و وظايف ناظر آموزشی را توجه می« مدرسه هانداز»موری با ظرافت تمام به عامل مک

رند تبیین متناسب با نوع ارتباطات انسانی متفاوتی که در مدارس کوچک و بزرا وجود دا

 کند.می

( بود که تضمین بقای اجتماعی و 1016يکی ديگر از نخستین متخصصان ن ارت الیوت )

دانست می« آموزان زير نفوذ مدارس دولتیهای دانشآوردن توده»سیاسی جامعه را منوط به 
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( و بر اين اساس، نقش ناظران را صیانت از زقوق دولت و تحقق عدالت آموزشی 4)ص، 

 دانست:می کنترل ن ارتی بر مدارسهای اصلی آنها را کرد و يکی از وظیفهیعنوان م

شود که چه محتوايی را چه زمانی، به چه کسی، توسط چه کنترل ن ارتی به اين مربوط می
ای و تکنیکی است. هدف کسی، چگونه، و با چه هدفی بايد آموزش داد. اين موضوعی زرفه

و پیشرفت هم برای معلمان و هم برای شاگردان روشن آن اينست که استانداردهای رشد 

آن نه فرايند تولید در آموزش، بلکه کارآمدی محصورت اين فرايند است  هاولی هباشند. دغدغ
 (.      14، ص 1016)الیوت، 

چنین ديدگاهی که میل به سلب اختیارات مدارس و معلمان در آن مشهود است در ديگر 

خورد. به عنوان نها نیز جزو ناظران رسمی ايالتی بودند به چشم میمتخصصان ن ارت که اکثر آ

اولین  1«دانش مشترک»( بود که اعتقاد داشت 1044ترين اين افراد نات )مثال، يکی از برجسته

اصل و رکن ن ارت آموزشی است. من ور او از دانش مشترک اين بود که معلم و ناظر بايد در 

آموزان، روش يادگیری، های دانشمقاصد تعلیم و تربیت، ويژگیموضوعات بنیادينی مثل  هزمین

روش تدريس و معیارهای قضاوت در مورد تدريس، دانش مشترک يا مبنای معرفتی مشابهی 

ها و مبانی ن ارت، به تشريح ماهیت آموزش در ( بیش از مهارت1044داشته باشند. نات )

های مشترک میان معلمان و ه ايجاد نگرشپرداخت تا بدين طريق، بمقاطع مختلف تحصیلی می

 ههای آموزشی مشترک، پايناظران کمک کند. اعتقاد راسخ او اين بود که بدون وجود ديدگاه

 تعامالت ناظر و معلم، ناپايدار و لغزنده خواهد بود. 

ی بیشتر به دنبال اين بودند که از طريق ارتباطات انسان 4در مقابل، ناظرانی ن یر چارلز واگنر

-( خود1041های درس ارتقا دهند. به عنوان مثال، واگنر )ياددهی و يادگیری را در کالس

معلم »گفت: ( می1041دانست. واگنر )ترين شکل ن ارت میرا نخستین و نیز رايج 3ن ارتی

( و به 84)ص، « کندنیاز میترين زمان ممکن، شاگردان را نسبت به خودش بیخوب در سريع

ناظران  هعتقاد داشت که نبايد معلم را متکی و وابسته به وجود ناظر کرد. در دستهمین ترتیب ا

                                                 
1. Common Knowledge  

2. Charles Wagner  

3. Self-Supervision  
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من عملکرد ناظران نیويورک را توان قرار داد. پیت( را نیز می1041) 1منگرا پیتانسان

توجهی به ن رات شاگردان، عدم ن رخواهی از والدين، شناسی کرد و مواردی ن یر بیآسیب

های کالسی، عدم بازديد از اهیانه به صورت من م، زمان محدود بازديدعدم برگزاری جلسات م

های اصلی در را به عنوان کاستی 4آموزان، و ناتوانی ناظران از تدريس نمايشیهای دانشخانه

کار آنها مطرح کرد. وجه مشترک ناظران مذکور اين بود که به دنبال طرازی يک ابزار يا ن ام 

به طور  3ملکرد معلمان نبودند. اين کاری بود که فرانکلین بابیتمنسجم برای ن ارت بر ع

 متمرکز آن را دنبال کرد. 

 رویکرد فرانکلین بابیت

 6درسری هبرررنامبابیت متخصص ن ارت آموزشی بود. او را بیشتر با کتاب ارزشمند 

شگاه چاپ شد. اين ناظر ايالتی که استاد مديريت آموزشی دان1016شناسند که در سال می

تحرير در  هاصول ن ارت آموزشی به رشت های را در زمینشیکاگو نیز بود چند سال پیشتر رساله

مدارس  هتر از کاربرد اصول مديريت علمی در ادارطور گسترده(. او به1013آورده بود )بابیت، 

 کرد:طرفداری می
کند با شفافیت کوشش میمديران و ناظران هر سازمان بايد نتايجی را که سازمان در جهت آنها 

نیروی کار سازمان را در مسیر تحقق اين نتايج  ههر چه تمام تعريف کنند. ايشان بايد هم
های کار را شناسايی و کل کارکنان را به کاربرد اين هماهنگ کنند. ايشان بايد بهترين روش

کرده و ببینند آيا  های مورد نیاز کارکنان را تعیینها مجبور نمايند. ايشان بايد صالزیتروش
ها در سطح استاندارد هست يا نه. اگر در سطح استاندارد نبود، فرد مورد ن ر را اين صالزیت

 (.   8، ص 1013اخراج کنند )بابیت، 

ها بايد ( اعتقاد داشت که در آموزش و پرورش نیز درست مانند کارخانه1013بابیت )

زند )جالب است بابیت مفهوم رشد را مثال می دقت تعريف کنیم.نتیجه يا محصول نهايی را به

که همکار او جان ديويی در دانشگاه شیکاگو در آن زمان، مقصد بنیادين آموزش و پرورش را 

                                                 
1. Pittman 

2. Teaching Demonstration  

3. Franklin Bobbitt 

4. The Curriculum  
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های رشد را تعريف ها يا مصداقبابیت، تا وقتی که شاخص هکرد(. به عقیدعنوان می« رشد»

هد کرد. بنابراين، بابیت تالش کرد نکنیم مفهوم رشد کمکی به پیشرفت ن ام آموزشی ما نخوا

 ای عملیاتی و عینی تعريف کند:رشد را به شیوه

قبل فهمیديم که تعیین استانداردهای مشخص برای محصورت آموزشی گوناگون  هما در ده
درصد پاسخ  06عبارت ترکیبی را با نرخ  45فرد در هر دقیقه »پذير است. اين توانايی که امکان

دو  8فورد، دقیق است. سرعت و دقت های از تولید در کارخانمثل هر جنبه« صحیح بیان کند
اند. در هر گونه عملیات رياضیاتی مطلوب، اين کیفیت مطلوب در هر نوع عملیات رياضیاتی

امکان وجود دارد که استانداردهای سرعت و دقت را تعیین کنیم. آشکار است که اين 
فرد در هر دقیقه با نرخ پاسخ »ین باشند. اين استاندارد که توانند بار يا پاياستانداردها می

فرد در هر دقیقه »در مقايسه با اين استاندارد که « عبارت ترکیبی بسازد 34درصد،  85صحیح 
، 1013تر است )بابیت، بسیار پايین« عبارت ترکیبی بسازد 144درصد،  06با نرخ پاسخ صحیح 

 (. 15ص، 

مفهوم قوس »مشهور  ههمین بود که ديويی از زمان چاپ مقالتفاوت بابیت با ديويی در 

پاسخ از رشد را به کلی نارسا دانست تا -که تلقی محرک  (1604) 4«شناسیانعکاسی در روان

( که برداشتی پويا از رشد کرد 1033) 3«انديشیمچگونه می»ساز چاپ دوم کتاب دوران

( تعريف کرد که 86)ص، « ق و منسجمگیری عادات فکری هشیارانه، دقیشکل»را  6آموزش

( اعتقاد راسخ داشت که 1013سنجش کمی میزان تحقق آن ممکن نبود. برعکس، بابیت )

سازی کرد و آموزان پیادهتوان در سطح کالس درس و برای معلمان و دانشاستانداردها را می

ايد به دنبال چه در اين راستا تدوين ابزارهای دقیق سنجش ضرورت دارد تا هر کسی بداند ب

های هدفی باشد و بفهمد که تا چه اندازه به آن هدف دست يافته است. به همین دلیل، نمونه

سنجند و به ناظر آموزان را میآورد که روند پیشرفت دانشهای رياضی را میمتعددی از آزمون

ها و بابیت آزمون کنند در مورد اينکه آيا معلم به کمک نیاز دارد يا نه، تصمیم بگیرد.کمک می
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3. How We Think 
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کرد برای رويکرد علمی ن ارت، بسیار مفید قلمداد هايی را که ثورندايک طرازی میمقیاس

 کرد.می

خود تسلیم بود و مرامی  همنطقی، در برابر روح زمان-بابیت علی رغم داشتن رويکرد فنی

س نیازها و انت ارات ساررانه داشت. به همین دلیل، معتقد بود استانداردها را بايد بر اسامردم

يابی نیازهای دوران بزرگسالی مردم تعیین کرد. او زندگی علمی خود را وقت زمینه

درسی مدارس فراهم کند. بابیت  هساررانه را برای تدوين برنامآموزان کرد تا مبنايی مردمدانش

برای اينکه  .1ن رات خويش را به بهترين شکل، در قالب موارد زير بیان کرد:  ه( عصار1013)

ن ارت و هدايت علمی کارکنان آموزش و پرورش، مبنايی معتبر داشته باشد ما بايد فهرستی 

آموزان تهیه های شخصی را برای طبقات مختلف اجتماعی و شغلی دانشمفصل از توانمندی

هايی را . ما بايد مقیاس4هايی که مدرسه در قبال پرورش آنها مسئول است؛ کنیم، توانمندی

. ما بايد مقدار آموزشی را که از ن ر 3های شخصی طرازی کنیم. رای سنجش اين توانمندیب

های ها ضرورت دارد مشخص کنیم و اين را در قالب مقیاسجامعه برای پرورش اين توانمندی

. ما بايد استاندارهای پیشرفت نوين را با عنايت به فرايند رشد طبیعی 6سنجش بیان کنیم؛ و 

 ای شخصی آماده کنیم.   هتوانمندی

درسی علمی و يک ن ام علمی برای  هنیازهای وجود يک برنامبابیت موارد فوق را پیش

باور داشت و به همین « آموزیمهارت»به « آموزش»دانست و البته او بیش از ن ارت بر آن می

کرد. وی آموزان استفاده میآموزی به دانشجای آثار خويش از اصطالح مهارتدلیل در جای

معتقد بود معلمان ابتدايی بايد در شناخت و معرفی انواع اشیاء عینی و نیز در آموزش 

 ها ماهر باشند. زرکت

انتخاب علمی »يکی از اصول مديريت علمی فردريک تیلور که بابیت آن را اقتباس کرد 

طالح کارگر بود. بابیت که خودش در بسیاری از موارد به جای اصطالح معلم از اص« کارگران

دانست. او با پذيرش اين باور رايج که معلم استفاده کرده رعايت اين اصل را ضروری می

های مناسب برای شغل معلمی را اقدامی بنیادين ، انتخاب شخصیت«معلم به دنیا آمده است»

 کرد:محسوب می

ای از نمونه رسد آنها ابتدا بايدشناسان است. به ن ر میراه زل اين مسأله در دست روان
تدريس را انتخاب کنند. من ور همان  همعلمان را، يعنی پنج درصد از بهترين معلمان در زرف
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اند و خصوصیات ذاتی مورد ن ر را دارند. گام بوده کسانی است که اصطالزاً از بدو تولّد معلم
وه از ای عملیاتی و دقیق، خصوصیات شخصیتی متجلّی در اين گرشیوهبعدی اينست که به

معلمان را تعريف کنند. از آنجايی که معلمان از جهات گوناگونی شايستگی دارند، بايد اين 
بندی کرد و خصوصیات هر دسته از معلمان را جداگانه تعیین کرد. ناظران ها را دستهشايستگی

ر طور ذاتی برای معلمی دتوانند کسانی را که بهها میآموزشی با در دست داشتن اين يافته
های مورد نیازِ اند به نحو بخردانه انتخاب کنند. اين افراد مهارتای خاص مناسبمقطع يا پايه

 (. 45-46، صص 1013گیرند )بابیت، تر فرا میپیش و ضمن خدمت را رازت

يابد که معلمان دهد و در میای کوتاه بابیت تغییر ن ر میرسد که در فاصلهاما به ن ر می

کند تصريح می (1016درسی ) هبرنامکتاب  هبرای اين من ور ندارند. او در مقدمکارايی رزم را 

ها و امکانات مدارس، زال وقت ساختمان ههای چشمگیر در زمینکه با توجه به پیشرفت

به کار گرفته شود. در « هاای از تجربههای نو، مواد درسی جديد، و انواع تازهروش»آنست که 

دهد که محتوای آموزش را نبايد بر اساس آنچه که برای معلمان های بعدی شرح میقسمت

های مورد نیازِ بازار کار انتخاب کرد. بابیت پا فراتر تر است، بلکه بايد بر اساس مهارترازت

ها در مدرسه وجود ندارد گويد برای مواقعی که امکان انجام برخی از فعالیتنهد و میمی

های ها را برای کسب تجربه به موقعیتوقت اداره کرد و بچههتوان مدرسه را به شکل پارمی

ای از زندگی بشری طبیعی فرستاد. به ن ر او وقتی که ما اصول مديريت علمی را در هر زوزه

درسی را به زدس و سلیقه شخصی معلم  هايم چرا بايد موضوعی به اهمیت برنامبه کار گرفته

های درسی را بر اساس زمینه هی بهره گرفته و برنامواگذار کنیم؟ ما بايد از تکنیکی علم

 گوناگون مهارتی تدوين کنیم:

های اصلی ساده است. زندگی آدمی هر چقدر هم که متنوع باشد در گرو انجام فعالیت هن ري
مشخصی است. آموزش در معنای آمادگی برای زندگی آموزشی است که به طور قطعی و 

ها کند. هر اندازه هم که اين فعالیتهای مشخصی آماده مییتمناسب فرد را برای انجام فعال
 (. 64، ص 1016توان آنها را کشف و شناسايی کرد )بابیت، متنوع و گوناگون باشند باز می

های رويکرد بابیت اينست که معلمانِ مخاطب او يکی از نکات اساسی برای فهم ريشه

شتند. بنابراين، ناظر بايد نه تنها انجام وظايف ريزی درسی را نیز بر عهده دامسئولیت برنامه
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کرد. به عنوان مثال، معلمان را نیز وارسی می هريزانهای برنامهمربوط به تدريس، بلکه فعالیت

 گويد: های همیشگی او بود میکه از دغدغه« خواندن»بابیت در مورد 
های انشاء داشته باشد... بايد از کتاب يا تمرين 8وابسته ههر درس بايد بین هشت تا بیست واژ

های آوايی تکمیلی زياد استفاده کنید. بیشتر به صورت شفاهی سازی و تمريناز امال، واژه
هايی هجی کنید... روزانه کمی درس بدهید، آزمون آن را بگیريد، تمرين فشرده بدهید، و واژه

 (. 34، ص 1016را که اشتباه هجی شدند مصرّانه دنبال کنید )بابیت، 

 خواندنگرايانه و تکنیکی بابیت در تعیین محتوای درسِ در عبارت فوق، رويکرد اثبات

ساعت به  404در کلیولند »مشهود است. در مورد درس تاريخ نیز رويکردی مشابه دارد: 

 604شود در زالی که متوسط آن در پنجاه شهر پیشروِ امريکا آموزش تاريخ اختصاص داده می

(. بابیت به اتکای يک 56)ص، « مه تفاوت جای نگرانی و تامل داردساعت است. اين ه

کند. اين رويکرد شاخص کمی، در مورد کیفیت آموزش تاريخ در شهر کلويلند قضاوت می

های بارز سیستم ن ارتی او بود. اما افزون بر رويکرد تکنیکی او در تکنیکی يکی از ويژگی

ريزی ن ارت و برنامه هت نسبت میان دو زوزپرداختن به موضوعات مختلف، در کار بابی

 تأمل است.  هدرسی نیز شايست

ريزی درسی و نکات مرتبط با آن ضرورت در آن زمان آگاهی ناظران از موضوع برنامه 

درسی ناظران آموزشی را  هکوشیدند دانش برنامداشت و به همین دلیل، افرادی مثل بابیت می

يا معیارهای رزم برای ن ارت در اين زوزه مجهز باشد. شايد  ارتقاء دهند تا ناظر به ابزارها

شدند؟ های درسی به شکل متمرکز تدوين و ابالغ نمیاين پرسش پیش آيد که چرا برنامه

ريزی درسی و نیز فقدان پاسخ ساده است. از فقدان مبانی ن ری و تجربی کافی برای برنامه

زاکم در آن دوره مغاير  هسارنبا روح مردم ز باالابالغ اهای درسی مدون که بگذريم  برنامه

ها و مقتضیات ها متناسب با نیازهای خانوادهها خواهان آموزش بچهبود. هم مردم و هم ايالت

ها و تدوين صنعتی يا کشاورزی منطقه بودند و بنابراين خواستار آزادی عمل در انتخاب درس

-های مديريت علمی بود اما به شدت متأثر از آموزهمحتوای آنها بودند. بابیت علی رغم اينکه 

                                                 
1. Subordinate Words  
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ساررانه داشت و درست مانند ديويی بر کارکردهای های تربیتی مردمنگرش -ناچار!شايد به

 کرد:     اجتماعی آموزش و پرورش تأکید می
که ها بتوانند همان کارهايی را انجام بدهند رود بچهدر پايان اين فرايند ]آموزش[ انت ار می

های بزرگسارن را کنند؛ مسئولیتطور فکر کنند که آنها فکر میدهند؛ همانبزرگسارن انجام می
تالش خود را  هبر عهده بگیرند؛ کار را اثربخش انجام بدهند؛ شهروندان فکوری باشند که انگیز

است،  8تهيافرسد تربیتگیرند؛ و ن اير آن. فردی که به اين سطح از رشد میاز منافع مردم می

زتی اگر هرگز به مدرسه نرفته باشد. کسی که زير اين سطح باشد درست تربیت نشده است، 
 (. 15-14، صص 1015زتی اگر زيادتر تحصیل کرده باشد )بابیت، 

از ن ر بابیت، آموزش و پرورش ابزاری برای رشد کودک است. بنابراين، آموزش و 

 وم آن ارزش ذاتی داد:های مرسپرورش وسیله است و نبايد به رويه

اينکه آموزش رسمی يک موضوع را ضروری بدانیم يا نه بستگی به دو نکته دارد: يکی اينکه 
آيا آگاهی از آن موضوع برای انسان امروز ضروری است و دوم اينکه آيا آن موضوع آنقدر 

اين مند تدريس کرد؟ تعداد است که بايد آن را به طور ن ام 1نايافتنیپیچیده و دست
 (.  14، ص 1015کند )بابیت، موضوعات ضروری، از نسلی به نسل ديگر تغییر می

دهد آن هم موضوعاتی که برآمده از نیازهای نسل بابیت اصالت را به موضوعات درسی می

هايی را در عملکرد مدارس يا مناطق ها يا تفاوتجاری باشند. در عمل اما بابیت تناقض

درسی متمرکز کارامد سوق  هيک برنام هاو را به سوی انديش کرد کهآموزشی مشاهده می

گیرد که چنین نتیجه می 3داد. به عنوان مثال، او از گزارش ناظری به نام هنری دبلیو هولمزمی

به طرز ناکارآمدی « خواندن و ادبیات»در مدارس شهر کلیولند، زمان مورد نیاز برای تدريس 

 نشان داده شده است.    1 نمودارخش گزارش هولمز در ترين بتخصیص داده شده است. اصلی

 شود؟صرف می« خواندن و ادبیات»های تحصیلی، چقدر زمان برای تدریس در هر یک از پایه

                                                 
1. Educated  

2. Inaccessible  

3. Henry W. Holmes  
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، توزيع زمان بر 1015، 1)منبع: هنری. دبلیو، هولمز« خواندن و ادبیات»: زمان اختصاصی برای درس 1 نمودار

 (.10، ص 1015رهای نماينده؛ به نقل از بابیت، زسب دروس و پايه تحصیلی در شه

 

 درصد زمان برای هر پایه ساعات در هر سال تحصیلی هپای

 شهر 05میانگین  شهر کلیولند شهر 05میانگین  شهر کلیولند

1 318 444 63 31 

2 318 435 34 44 

3 480 166 34 41 

4 104 153 44 14 

0 141 144 16 13 

6 134 118 15 14 

7 154 06 18 14 

8 154 08 18 14 

 18 45 1464 1814 جمع کل

خواندن و »تشخیص بابیت اين بود که در کلیولند بیش از زمانِ مورد نیاز، برای درس 

های بسیاری که به دلیل افزايش ساعات کاری کنند و گذشته از هزينهوقت صرف می« ادبیات

ن مقدار زمان برای درس خواندن و ادبیات صرف اي شود اساساًمعلمان به  مدارس تحمیل می

شناسی، زرفه و فن، و علوم زمانی موجه و منطقی است که به ساير دروس پیشرو ن یر زيست

خويش برای درس خواندن  هتوجهی نشود. در ادامه، بابیت از روش مطلوب يا بهینکاربردی کم

 کند:برداری میپرده

های خواندنی بیشتر است. افراد گیری از تمرين، بهرهخواندن هدومین اقدام برای بهبود برنام
خواندن بايد  هگیرند. بنابراين، در برنامانجام آسان، سريع و اثربخش کار را با تمرين ياد می

 ههای بیشتری برای تمرين وجود داشته باشد. در زال زاضر متون خواندنی برای پايفرصت
صفحه مطلبِ  44سوم ملزم است در هر ساعت  هپاي هصفحه است. بچ 4144هشتم متجاوز از 

ای که در سطح فراگیری گرامر است بايد در هر ساعت متناسب با هوش خود را بخواند، و بچه

                                                 
1. Henry W. Holmes  
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صفحه را بخواند. از آنجايی که سرعت خواندن يکی از نتايج مطلوب است،  64تا  34بین 
ساعت  64ون خواندنی زدود خواندنِ تمرينی بايد سريع باشد. به طور متوسط، خواندن کلّ مت

گانه، که به های تحصیلی هشتساعت تمرين برای هر يک از پايه 14برد. اين يعنی زمان می
بار  3بار و زتی شايد  4ها بايد هیچ عنوان برای تمرين خواندنِ سريع کافی نیست. البته متن

است. رسیدن به  ساعت تمرين مورد نیاز 34خوانده شوند، و اين يعنی در هر سال بیش از 
با اين فرض که محتوای -پذير است چنین هدفی به آسانی و طی دو سه هفته از سال امکان

هفته  35ها به درستی با سطح بلوغ ذهنی شاگردان انطباق دارد. در هر زال، اين يعنی برای متن
 (.48، ص 1015از سال تحصیلی فرصت تمرين فراهم نشده است )بابیت، 

های اکتسابی تفکیک کرد، توان از مهارتهای ذاتی را نمیت که مهارتبابیت باور داش

رسد او متاثر از پذيرد. به ن ر میتر آموزش میبنابراين اگر معلم را درست انتخاب کنیم رازت

های مديريت علمی تیلور معتقد بود برای هر کدام از ابعاد يا فرايندهای آموزش، يک آموزه

نبايد به معلمان اجازه داد که »ود دارد که بايد آن را کشف کنیم: زالت يا روش آرمانی وج

روش تدريس را بر اساس میل شخصی انتخاب کنند. وقتی روشی را کشف کرديم که بر 

(. به 05)ص، « های زاضر برتری دارد همه بايد فقط از همان روش استفاده کنندتمامی روش

ی معلمان از اين اصل غفلت کرد و قدرت ناظران را بها دادن به آزاد هن ر بابیت نبايد به بهان

برای نقد علمی معلمان کاهش داد. هنگامی که اين مبنای علمی برای ن ارت فراهم شد اولین 

ای که معلم نیز در ناظر اين خواهد بود که تخصص خودش را در موضوع درسی ويژه هوظیف

 آن تخصص دارد افزايش دهد. 

نی برای تدريس دروس مختلف بود اما دريافته بود که مانعی بابیت به دنبال روشی آرما

بزرا بر سر راه اجرای سراسری يک روش آرمانی قرار دارد و آن متفاوت عمل کردن معلمان 

درسی است. او به عنوان ناظر آموزشی، ضرورت هماهنگی و  هانتخاب محتوای برنام هدر زمین

عتقاد داشت که ن ام آموزشی بايد در راستای کرد و ايکپارچگی در ن ام آموزشی را درک می

های رزم را به آنها انتقال دهد. همچنین آموزان در زندگی بزرگسالی، شايستگیموفقیت دانش

کنند داد که معلمان محتوای مناسبی را برای اين من ور انتخاب نمیتجارب میدانی او نشان می

 هاما در مورد سهم، زجم و زمان هر ماد و زتی اگر مواد درسی را نیز مناسب انتخاب کنند
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کنند. بنابراين، به عنوان ناظر آموزشی به اين نتیجه گیری نمیکارآمد تصمیم هدرسی به شیو

های درسی يکسان نیاز است که محتوای آن بايد بر اساس پژوهش هرسید که به يک برنام

بود.  1016در سال  درسی هبرنامهای بابیت چاپ کتاب کوشش هعلمی تعیین شده باشد. ثمر

ريزی ای را برای برنامهغايت او اين بود که با عنايت به تغییرات در آن عصر نوين، ن ريه

 درسی در اختیار معلمان و ناظران قرار دهد.   

تحمیل بر معلمان و مدارس را  بررويد بررودو  جان ديويیای از انديشمندان ن یر عده

تعیین محتوا  های در زمینپنداشتند. ديويی اختیارات قابل مالز هسارری میمغاير با روح مردم

آزمايشگاهی  هرود در بازديدهای ناظران از مدرسداد. ازتمال میو روش آموزش به معلمان می

 ه( در زمانی که هنوز مدرس1043دانشگاه شیکاگو اختالفاتی به وجود آمده باشد زيرا ديويی )

کوشند اختیار امور گران میدهد که برخی از اصالحهشدار می آزمايشگاهی مشغول به کار بود

مدرسه ن یر انتخاب کتاب درسی را از کسانی که دانش تخصصی آموزش دارند سلب کرده و 

های آموزشی و راهکار اين نیست که يک متخصص بخواهد روش»به ناظران ]ايالتی[ بسپارند: 

علِ پذيرا ديکته کند و عنان تصمیمات کل ای از معلمان منفمحتوای درسی را به مجموعه

مدرسه را در دست گیرد... به لحاظ ن ری، اگر محتوای درسی را به معلم يعنی همان کسی که 

خالقیت  هکار واقعی آموزش در دست اوست ديکته کنیم... اين به معنای محدودسازی عامدان

ها دهد که تالشدار می(. ديويی هش104)ص، « و تفکر و محبوس کردن روح ]معلمان[ است

هايی ن یر هنر، طرازی، نقاشی، و آواز نیز ها زتی به درسبرای تحمیل موضوعات و روش

اند و شايستگی هايی معمولی و متوسطهايی ن یر اينکه معلمان آدمرسیده، آن هم با استدرل

اگر »گويد: ی( در پاسخ م1043ها را ندارند. ديويی )گیری در اين زمینهرزم برای تصمیم

های تدريس خود را بپذيرند، پس توانند مسئولیت عقالنی انتخاب روشمعلمان عاجزند و نمی

ای غیرمکانیکی، ناسازوار و نسجنیده های تحمیلی ديگران را نیز مگر به شیوهفرقی ندارد: روش

ی به (. به اين ترتیب، از ن ر ديويی تحمیل موضوعات درس108)ص، « به کار نخواهند برد

 سارری سازگار نبود. شاگردان با روح مردم

فرهنگی، فلسفی و  هبويد بود و جان ديويی پشتوان هساررناگر چه رويکرد مردم

شناختی قدرتمندی داشت اما از ن ر پیروان جنبش مديريت علمی، اين رويکرد با روان

 همدرسواقعیات دنیای آموزش و پرورش آن عصر متناسب نبود. به عنوان مثال، در 
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آموزان هر کالس بین هشت تا ده نفر بود در تعداد متوسط دانش آزمايشگاهی دانشگاه شیکاگو

آموز در کالس درس زضور در مدارس معمولی، به طور متوسط بیش از چهل دانشزالی که 

ای آزمايشگاهی را به مدرسه هدستی در تأمین وسايل و تجهیزات نیز مدرسداشتند. گشاده

ديويی در همان زمان نیز دشوار بود  ه(، فهم ن ري4440، 1پُرخرج تبديل کرده بود )سدفورا

( و به صرازت 4446، 3داد )فرانکلینصطالزات خود را تغییر می(، ديويی زتی ا4440، 4)واکز

(. 4445، 6معلوم نبود که با يادگیری رتین، تاريخ اروپا و يا يونانی موافق هست يا نه )رايان

 ههای سنی مختلف، همان اوايل کار مدرسهای او ن یر تلفیق شاگردان ردهبرخی از انديشه

(. سرانجام، گر چه 1034، 5گذاشته شدند )میهو و ادواردزآزمايشگاهی از سوی خود او کنار 

آزمايشگاهی الزامات ورود به دانشگاه را نیز مد ن ر دارد  ه( مدعی بود مدرس1600ديويی )

آموزان اين زرف را رسد بیشتر برای ايجاد اطمینان و دلگرمی در والدين دانشولی به ن ر می

 زده است.    

ها را جلب کند و آموزش پیشرو هنوز نتوانسته بود اعتماد تودهبنابراين، از يک سو نهضت 

ها افکار عمومی را توانستند با توسل به برخی استدرلاز سوی ديگر ناظران و مقامات دولتی 

متقاعد کنند. ناظران برای متقاعدسازی افکار عمومی و معلمان و مديران، دو راهکار اساسی 

ها. گیری کمی يادگیری( سنجش و اندازه4ول مديريت علمی؛ ( استناد به اص1مرتبط داشتند: 

گیری کمی ادوارد ثورندايک بود که علی رغم آگاهی کامل از مبدع و مبلغ رويکرد اندازه

گیری کند. به عنوان مثال، کوشید که هر چیزی را اندازههای اين رويکرد اما باز میمحدوديت

شاگردان ابداع کرده بود. ثورندايک در مورد  4هاینوشتهاو زتی مقیاسی برای ارزيابی دست

 ثمرات رويکرد کمی گفت:

را بر عهده دارند  ناظران ستادی، ناظران آموزشی، مديران و معلمانی که مسئولیت امور آموزشی
هايی ها و مقیاسکنند و صادقانه دوست دارند آزمونفوايد سنجش آموزشی را خوب درک می

 هد که بتوانند خودشان آنها را مورد استفاده قرار دهند. گرايش فعلی به تهیدر اختیار داشته باشن

                                                 
1. Sadafora 

2. Waks  

3. Franklin  

4. Ryan  

5. Mayhew & Edwards  

6. Handwriting  
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ابزارهای سنجش، بسیار قدرتمند است. ابزارهايی که سطح پیشرفت مدرسه را با دقت 
توانند آنها را مورد استفاده گیری کرده و معلمان يا ساير افراد، با اندکی آموزش فنی، میاندازه

 (. 44، ص 1016، قرار دهند )ثورندايک

توانستند گیری از ابزارهای پیشنهادی افرادی ن یر ثورندايک میناظران آموزشی با بهره

ها و مدارس مختلف را گردآوری و مقايسه کنند. به عنوان های استاندارد کالسنتايج آزمون

 داد:مثال، بابیت بر اساس تحقیقات آن دوره تذکر می

 44به سطحی برساند که بتواند به طور متوسط در هر دقیقه  سوم بايد شاگرد را همعلم پاي
چهارم وظیفه دارد در طول سال برای شاگردانی  هعملیات رياضی صحیح انجام دهد. معلم پاي

عملیات در هر  44که مراقبت از آنها را بر عهده دارد سرعت جمع زدن اعداد را از میانگین 
 36افزايش دهد. اگر نتواند آنها را به استاندارد  عملیات در هر دقیقه 36دقیقه به میانگین 

برساند؛ به میزان کاستی يا کمبودی که وجود دارد در انجام وظیفه شکست خورده است و 
 (. 41-44، صص 1013ديگر نبايد مسئولیت رساندن شاگردان به استاندارد را به او داد )بابیت، 

را در برابر معلمان و مديران افزايش های دقیق قدرت متقاعدکنندگی ناظران اين تحلیل

های مديريت علمی کوشیدند استانداردهای مناسبی را داد. در گام بعد، آنها با الهام از آموزهمی

 در هر زمینه تدوين کنند. 

( استانداردها را نبايد مديران و معلمان طرازی کنند؛ استانداردها بايد 1013به ن ر بابیت )

کاری مديران و معلمان يکسان باشد و زتی بتوان  هاده شوند تا زمیناز سوی مرجعی ديگر آم

ها متناسب با اين استانداردها تحت فشار قرار داد. های درسی را برای بهبود کتابناشران کتاب

توانستند مدارس را برای اما همچنان يک مشکل ن ارتی بزرا وجود داشت: اگر چه ناظران می

در درس خواندن و يا تاريخ تحت فشار قرار دهند اما هنوز  آموزانافزايش نمرات دانش

های ها را تعیین و تجويز کنند. بايد توجه کرد که يکی از خواستهتوانستند محتوای درسنمی

های آنها متناسب با نیازهای ايالت خويش آموزش ببینند و امکان ها اين بود که بچهامريکايی

 شت. توجهی به اين خواسته وجود ندابی

ترين موضوعات مربوط به تدريس به بابیت روش استانداردسازی را زتی در مورد جزئی

 آنچه بايد آموزش بدهند دهند،آنچه مدارس آموزش میکار برد. به عنوان مثال، در کتاب 
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صفحه است. يک  4144های هشتم، بالغ بر های خواندنی برای پايهمتن»نويسد: ( می1015)

اند مطالعه صفحه از مطالبی را که برای هوش او مناسب 44يد هر ساعت، سومی با هپاي هبچ

معلمان با چنین  ههای تحقیقی، مقابل(. او با اعتقاد راسخ به قطعیت يافته48)ص، « کند

های در پايه های خواندنیهای او برای افزايش متندانست. توصیههايی را موجه نمیيافته

ها نیز بايد به ها را در دبیرستانگفت مقدار خواندنیح بود و میمختلف تحصیلی نیز بسیار صري

پندارند بايد بدانند که کاری میطور چشمگیری افزايش داد و کسانی که اين رويکرد را سطحی

اند. او هستند. بهترين کارگران جهان آنهايی هستند که سريع و دقیق «سرطرحی» کارهای آهسته

کُندها هم »دانست: ا نیز ناشی از کُندی تدريس معلمان آنها میکُندی برخی از شاگردان ر

توانستند سريع و دقیق باشند، فقط کافی بود کارِ بازرارت و فعارنه را از همان ابتدا شروع می

اصلی اين  ه(. به ن ر بابیت وظیف34، ص، 1015)بابیت، « ای منسجم ادامه دهندکرده و به گونه

ترين دلیل اين بود که اما به دريل مختلفی قادر به انجام آن نبودند. مهم معلمان بود هکار بر عهد

کردند. از ن ر بابیت موضوعات درسی بايد از سوی آنها محتوا و روش مناسبی را انتخاب نمی

ها در مدرسه ها انتخاب شوند و ساير فعالیتمعلم/مدرسه، اما متناسب با مقتضیات متغیر نسل

 ضروری بودن موضوع يادگیری بستگی دارند:   و کالس درس نیز به

های دشوار اين فرايند را بپذيرند. اگر فراگیری يک دانش پیچیده مدارس بايد مسئولیت بخش
ضرورت دارد آن دانش بايد در مدارس تدريس شود. اگر تمرين نیاز است، بايد فرصت تمرين 

ها در هايی باشد که انسانبر فعالیت بدهند. اما هر چه که هست، اين دانش و تمرين بايد مبتنی
 (.10، ص 1015دهد )بابیت، عمل انجام می

ن ارتی خويش معتقد بود که مدرسه و معلمان در قبال محتوای  هبنابراين، بابیت با روزی

ها را بر اساس نیاز و اند و بايد تمام تصمیمآموزان مسئولهای دانشدرسی و يادگیری هبرنام

ريزی درسی بابیت تا پايان آموزان اتخاذ کنند. رويکرد برنامهرگسالی دانشمصلحتِ زندگی بز

درسی در  ههای برنامضمن بحث در مورد ويژگی 1065عمر او چندان تغییر نکرد. او در سال 

 دوران پس از جنگ جهانی دوم، در مثالی استعاری، رويکرد آکادمیک را مورد نقد قرار داد:
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رسد. شايد خانم معلم علوم، روع و در همان کالس به پايان میآموزش آکادمیک در کالس ش
علوم درس  هکه از قضا در شهر بزرا شده و هرگز در مزرعه زندگی نکرده و چون در رشت

ها کشاورزی درس بدهد، تدريس آکادمیک را به طرز ایمزرعهخوانده بايد به بچه
کتاب را باز کند و پسرها نیز آن طرف بخشی انجام دهد. کافی است کنار تخته بنشیند، رضايت

شان بسته است. او به دانش واقعی کشاورزی نیاز ندارد. هایبنشینند در زالی که کتاب
های قابل اطمینانی از سطح تسلط هر شاگرد بر دانش از قبل گیریهای او نیز اندازهآزمون

ی کتاب تطبیق دهد. لذا رازت اند. او فقط بايد زبان علمی شاگردان را با زبان علمتعیین شده
يافته اند، طوری که بتوان لفظ تربیتها کی به سطح مطلوب زفظ کردن رسیدهفهمد که بچهمی

 (. 64الف، ص  1065را در مورد هر کدام از آنها به کار برد )بابیت، 

 های رويکرد ديسیپلینی يا آکادمیک به تحصیل راکند نارسايیبابیت با اين مثال، سعی می

آموز بتواند به زبانِ مورد ن ر معلم با نشان دهد. از ن ر او در رويکرد آکادمیک همین که دانش

شود. در شود. اما آموزش در تغییر زبان خالصه نمیاو سخن بگويد انت ار معلم برآورده می

واقع، آگاهی مفهومی و يا زبانی، که ابزار اصلی در رويکرد آکادمیک به تحصیل است برای 

د فرد و پیشرفت جامعه کافی نیست. بابیت در آثار قبلی خويش از رويکرد کارکردی به رش

های آموزش عمومی، به ويژه در مقطع متوسطه، آموزش طرفداری کرده بود. از ن ر او هدف

بايد بر اساس کارکردهای دنیای بزرگسالی  )کارکردهای رزم برای زندگی سالم و اشتغال 

توان رويکرد سنتی آکادمیک را با رويکرد کارکردگرايی تلفیق اما آيا میکارآمد( تدوين شوند. 

 برانگیزی برای اين سؤال دارد:کرد؟ بابیت پاسخ تأمل

ها، ها، دلیلپاسخ مشخص است: اين رويکردها تلفیق نخواهند شد زيرا هر کدام هدف
ترکیب آنها میسّر است  های ارزشیابی خاص خود را دارند. با اين زال،فرايندها، نتايج و روش

توان شوند. هیچ طرح ترکیبی خاصی را نمیهر چند که با اين کار هر دو دچار آشفتگی می
مدت زفظ کرد. چنین طرزی ثبات ندارد و دائم به سمت يکی از رويکردها يا دو برای طورنی

با اصلی آموزش و پرورش اين نیست که  هرويکرد مجزای ديگر میل خواهد کرد... وظیف
ها را از اطالعات انباشته کند و تعدادی از فنون و رويکردی کورکورانه و استبدادی، زاف ه

 (.154-153ب، صص  1065های ساده را به شکلی مکانیکی به افراد ياد دهد )بابیت، مهارت
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به طور عمده روی موضوعات 1016بابیت تا پیش از انتشار کتاب مشهور خويش در سال 

مدارس، وضعیت  هها، اندازکالس ههای آموزشی ن یر اندازانواع شاخصاجرايی مدارس و 

های تربیت معلم، بودجه و استخدامی معلمان، تجهیزات و شرايط فیزيکی مدرسه، دوره

ای به اين (. او پیشتر گفته بود که اگر بچه1015مدارس متمرکز بود )بابیت،  ههای ادارهزينه

( و شايد 1014رد، آن کتاب بايد برای او فراهم باشد )بابیت، نتیجه رسید که کتابی را نیاز دا

ترين وجه مشترک بابیت و راا متمرکز، بزرابرنامه درسی کتاب درسی و  اين تأکید بر وجود

 بود. 

 رویکرد هارولد راگ

ريزی درسی متمرکز بر اساس نیازهای اجتماعی نقش عوامل سیاسی نیز در رواج رويکرد برنامه

رئیس  1اشتند. با شروع جنگ جهانی اول، يکی از اولین دستورهای وودرو ويلسونای دعمده

درسی مدارس ابتدايی و  هجمهور امريکا اين بود که موضوع جنگ و مقتضیات آن در برنام

اولین کتاب درسی را برای اين من ور تهیه  4متوسطه وارد شود. چارلز جاد و لیون مارشال

گويند که محتوای اين درس در کتاب به صرازت می هدر مقدم (1016کردند. جاد و مارشال )

سازی آموزان؛ آمادهگرايانه در دانشراستای سه مأموريت است: ايجاد شور و شوق ملی

پذيری آموزان برای ورود به صنعت و انجام کارهای عملی؛ و تقويت زسّ مسئولیتدانش

ای ريس را ازیا کرد و به طور گستردهآموزان. اما کسی که رويکرد ويلیام هشخصی در دانش

های راهنمای جامع، به رشد معلمان ضعیف کمک های درسی و کتابکوشید تا با تدوين کتاب

 کند هارولد راا بود. 

مهم  ههای محتوايی کاملی را برای معلمان آماده کند تا بار وظیفراا کوشید بسته

تر بر عملکرد آنها ه را نیز برای ن ارت دقیقريزی درسی را از دوش آنها بردارد و زمینبرنامه

 هبشر و جامع»فراهم کند. راا شاهکار تدوين محتوای خود برای درس علوم اجتماعی را 

های تحصیلی تدوين شد و تا درسی برای کل مقاطع و پايه هنام نهاده بود. اين برنام 3«متغیر او

                                                 
1. Woodrow Wilson  

2. Charles H. Judd & Leon C. Marshall  

3. Men And His Changing Society  
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درسی را  ههای اين برنامين جلد از کتابها مورد استفاده بود. راا از کسانی بود که چندسال

ها، تشريح مسائل و مقتضیات زندگی تدوين کرد. رويکرد او در تدوين محتوای اين کتاب

که آن  1شهروندی و تعلیمات مدنی های بود. او در مقدمرشتهاجتماعی به شکل تلفیقی يا میان

آنجا »گويد: نگارش کتاب می هوآموزان دبیرستانی تدوين کرده بود در مورد نحرا برای دانش

که برای فهم مقتضیات زمانِ زال به تاريخ نیاز بود مبازث تاريخی در ن ر گرفته شد. آنجا که 

برای درک مسائل دنیای معاصر به ارتباطات جغرافیايی نیاز بود ارتباطات جغرافیايی تشريح 

اعده رعايت شده است های اقتصادی و اجتماعی نیز همین قشد. در مورد اصول و واقعیت

بود و در اولین  ها سنگین(. در واقع، اگر چه محتوای درسی اين کتاب6، ص 1031)راا، 

نگاه، گويی مطابق رويکرد ديسیپلینی تدوين شده بودند اما دو تفاوت اصلی وجود داشت: يکی 

بود و اين آموزان برای برآوردن نیازهای جامعه توجه کرده آفرينی فعال دانشاينکه به نقش

 موضوع به شدت مورد تاکید راا بود:

است. غايت  4کتاب کار هگشايانهای مشکلمطالعات اجتماعی، فعالیت هکانون محوری دور

آموزان برای تمدن امريکا و فهم دانش هآفرينی فعال و بخردانمطالعات اجتماعی، نقش

های ه بايد زول فعالیتهاست. برای تحقق اين غايت، کارهای مدرسساير تمدن هبردباران

آموزان، فقط با مشارکت قدرت درک و فهم دانش هپويای شاگردان سازماندهی شود. توسع

 (.0، ص 1031گردد )راا، پیرامونی ايشان میسّر می هجامع هآنها در مطالع هفعارن

بر ها ها و معنیها اين بود که مفهومدوم اينکه اولین معیار راا برای تدوين محتوای درس

شناسی يادگیری سازماندهی شوند، بدين صورت که افراد معانی جديد را همان اساس روان

 گیرند:   طوری ياد بگیرند که بدون در دست داشتن کتاب درسی ياد می

تر توضیح دهم، اين بدان معناست که توالی منطقی دقیقی که مدّن ر اگر بخواهم شفاف
های انتزاعی و سپس پیشروی به سوی ها و تعريفزارهدان خبره است )يعنی شروع با گرياضی

ها و اصول شناختی بدهد. تعريفاين قضايا(، بايد جای خود را به روش روان هکاربردهای ويژ
 (.6، ص 1016، 1کلی بايد در خالل تجارب عینی شاگردان ياد گرفته شوند )راا و کالرک

                                                 
1. Citizenship And Civil Affairs  

2. Workbook 

3. Rugg & Clark  
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های ممتاز روش تدوين محتوای گیراا تکرار هدفمند مفاهیم را به عنوان يکی از ويژ

سازی مفاهیم، اصول، کرد که برای شفافشمرد. همچنین به اين نکته اشاره میدرسی بر می

ها، نمودارها، جداول، تصاوير، ها و مبازث، از تمامی ابزارهای موجود )ن یر زکايتتعمیم

در تدوين محتوای  ها، و اخبارِ زوادث و رويدادها( بهره گرفته است. هوشمندی اونقشه

ها قابل مشاهده است. به عنوان مثال، درسی علوم اجتماعی، در جای جای اين کتاب هبرنام

 توجه کنید:به جمالت زير 

« شخص»ها يک میلیون آدم است. هر کدام از اين آدم 134ايارت متحدکشوری متشکل از 
های خاص خودشان را نداشتنیها و دوستداشتنیها عاليق، دوستهستند. هر کدام از اين آدم

ترسند. هر خواهند و از چیزهای خاصی میدارند. هر کدام از اين مردم چیزهای خاصی را می
های هستند و مدام برای رسیدن به خواسته 8محور-يک از اين افراد تا زد زيادی خود

ين افراد دوست دارد گوئیم. هر کدام از امی 1«گرامن»کنند؛ ما به چنین افرادی خودشان تقال می
در برابر ديگران از خود محاف ت کنند و امنیت خود را تضمین نمايند. به همین دلیل است که 

های فردگرا، بخش اع م زندگی خودشان را کنیم. اين آدمخطاب می 1«فردگرا»ما خودمان را 
عارن اجتماعی، های فهای کاری، کلیسا، گروهها، گروهها، همسايهبین خانواده-ها در گروه

های فردگرا، اغلب اوقات با گذرانند. با وجود اين، عاليق اين آدممی -سیاسی، نژادی و غیره
شوند )راا، گیرد. تضادها از اينجا شروع میها در تقابل قرار میعاليق ساير اعضای گروه

 (.      36، ص 1031

زول دو گرايش طبیعی  تبیین موضوع، خالقانه و محرک تفکر است. راا بحث را هنحو

تواند آموزی ملموس و قابل درک است. معلم نیز میکند که برای هر دانشسازماندهی می

ها کامل کند. در اينجا راا به عنوان ها و تجربهچنین محتوايی را با ذکر انبوهی از مثال

های آرمانآموز را که دريايی از آرزوها و کند تا دانشريز درسی به معلم کمک میبرنامه

نیافتنی است با اين دوگانگی مواجه کند. فراموش نشود که هدف اصلی يافتنی و دستدست

                                                 
1. Self-Centered  

2. Egocentric  

3. Individualist  
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آموزان با نقش و کارکردهای دولت است. در واقع، غايت راا مبحث درسی، آشنا کردن دانش

 ها پاسخ دهند:آموزان در پايان بتوانند به اين پرسشاينست که دانش

 آفرينی کنند؟ کند تا در زندگی اجتماعی و ملی، نقشمک می. دولت چگونه به مردم ک1

دهد که يکديگر را کنترل کنند؟ چرا چنین کنترلی ضرورت . دولت چگونه به مردم اجازه می4

 های دور ضرورت دارد؟ دارد؟ آيا اين کنترل در دنیای امروز، بیش از گذشته

آورد؟ و صلح بیشتر را به ارمغان می سارر چگونه برای افراد آزادی، امنیت. دولتِ مردم3

 (.64، ص، 1031)راا، 

آموزان بايد درک کند که دانشهای فوق به اين نکته اشاره میراا در توضیح پرسش

ای که به زندگی شهروندان ربط دارد، عمیقی از مشکالت دولت به دست بیاورند زيرا هر پديده

 تا زدّی يک موضوع دولتی نیز هست. 

]از امريکا[ که اکثريت آنها  8نفر از متولّدين خارج  35.444.444بیش از يک قرن در اندکی 
اروپايی بودند برای زندگی به امريکا آمدند. بیشتر آنها به شهروندان دارای تابعیت تبديل شدند. 

کوشی و استقامت زيادی نیاز دارد. متقاضی دانید که فرايند کسب تابعیت، به سختشما می
در امريکا زندگی کند. درس بخواند. خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی را ياد  سال 5بايد 

بگیرد و در مورد تاريخ و دولت امريکا اطالعات کسب کند... چرا اين همه متقاضی وجود 
 (. 64دارد؟ )ص، 

راا از موضعی متکبرانه دلیل هجوم مهاجران به امريکا را نهادينه بودن فرهنگ 

کند. هدف راا تبیین اين بديل تمدن کشورش عنوان میاوردهای بیسارری و دستمردم

آموزان مهاجر يا غیرمهاجر بود که هر شهروند بايد ضمن برخورداری از انديشه برای دانش

ای را که های اين تمدن، دين خود را نیز به آن ادا کند و نقش سازندهها و ظرفیتآزادی

کند يفا نمايد. او داستان زندگی بینوايانی را زکايت میتواند، کشف کرده و به ازسن وجه امی

های مزايا و ظرفیت های به امريکا مهاجرت کردند و به زعم او، در سايکه بی هیچ داشته

ها های علم و اختراع و ثروت را فتح کردند. دو مورد از اين زکايتفرهنگی اين کشور، قله

                                                 
1. Foreign-Born  
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است. شايان ذکر است که اگر چه امروز  4پاپین و مايکل 1میتمربوط به زندگی چارلز استین

واقعیات جاری در جامعه، به  هکنیم انعکاس صادقانه و تحريف نشدکه آثار راا را مطالعه می

آموزان پذيری دانشگشايی و زس مسئولیتعنوان راهبرد اساسی او برای پرورش قدرت مسأله

ر هارولد راا و جورج کونتز را خائن آيد اما در آن زمان منتقدان، افرادی ن یدر چشم می

کوشید (. به طور کلی، راا می4444دانستند )اسمیت، می 3تفتیش ايارت متحده هادار هوگماشت

آموزان، درسی، افزون بر افزايش آگاهی دانش هبا تلفیق اطالعات و آمار واقعی در محتوای برنام

 کند. تغییرات مطلوبی را نیز درنگرش و انگیزش آنها ايجاد 

هايی ن یر مورد فوق را برای تحريک فکر و افزايش تذکر اين نکته رزم است که او مثال

ها آموزان در ن ر گرفته است. به طور کلی، راا در تدوين محتوای درسقدرت تحلیل دانش

ها يا دعاوی، مستنداتی عینی از وضعیت . برای هر کدام از گزاره1کند: پنج اصل را رعايت می

آموزان . مستندات خود را به تجارب و واقعیات خانوادگی دانش4دهد. جامعه ارائه می فعلی

های قاطع، کند و به جای جوابهای قطعی خودداری می. از تحمیل پاسخ3دهد. ربط می

رساند. به عنوان مثال، زتی در موضوعی های عمیق ادامه داده و به پايان میمبازث را با پرسش

های موجود در آن تسلط دارد، وقتی اين سوال را او است و بر تمامی ن ريهکه تخصص اصلی 

، از ارائه «هايی دارد؟شخص آموزش ديده چه ويژگی»کند که آموزان مطرح میبرای دانش

کند. در عوض، های فیلسوفان پرهیز میپردازی و اشاره به انديشهپاسخ معین و يا ن ريه

هايی را که دهد، تعداد زيادی از يادگیریرا توضیح میهای مدارس قديم و جديد تفاوت

 5«نردبان دانش»يا  6«نردبان آموزشی آمريکا» هزند، استعارها در طول روز دارند مثال میبچه

روند رشد  هدهد و در پايان به بیان آمار و ارقام مفصلی در زمین( را توضیح می556-550)ص، 

آموزان ارزش های يادگیری دانش. برای فعالیت6دازد. پرآموزش عمومی و عالی در جامعه می

سارری را ها و اصول مردم. اگر چه در تمام محتوای درس، ارزش5بسیاری قائل است. و 

                                                 
1. Charles Steinmetz  

2. Michael Pupin  

3. United States Office Of Censorship  

4. American Educational Ladder  

5. Ladder Of Knowledge  
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هايی که اين باورها داشته و يا دارند نیز همواره کند، اما به آفات يا آسیبتبیین و برجسته می

 کند. اشاره می

دانست ريزان درسی را افزايش آگاهی اجتماعی میسالت برنامهترين ر( بزرا1031راا )

توان به های درسی مناسب میها را تنها از طريق تدوين کتابو معتقد بود بايد اين آگاهی

 آموزان انتقال داد.   معلمان و دانش

 

 گیرینتیجه

 هآمده از فرهنگ جامعای که برساررانهدر ابتدای قرن بیستم، مديران و معلمان با رويکرد مردم

های تدريس را زق مسلم خويش های آموزش، محتوا و روشامريکا بود تعیین هدف

دانستند. ناظران آموزشی اين زق انتخاب را منشاء نوعی گسستگی در فرايندهای آموزشی می

د. آنها مؤثر با اين زق کافی نبو هدانستند اما قدرت قانونی و اداری آنها به تنهايی برای مقابلمی

های مورد ها، محتوا و روشگیری از هدفبايد شوراهای شهرها، مديران و معلمان را برای بهره

ها به کردند که آموزش و پرورش نیز همانند ديگر سازمانصنعتی متقاعد می هنیاز جامع

گیری کمی سارری نیاز دارد. برای اين من ور کوشیدند بر اساس رويکرد اندازهديوان

گیری کنند و در گام بعد، طبق اصول ايک، کیفیت آموزش و يادگیری را به دقت اندازهثورند

مديريت علمی، استانداردهای آموزش و يادگیری را تعیین نمايند. اجرای اين رويکرد به کاهش 

(. در اعمال قدرت بر 4440، 1کنترل معلمان بر ابعاد اساسی فرايند آموزش منجر شد )کافکا

ای شد و ناظرانی مثل بابیت به اين نتیجه رسیدند که رويکرد تازه هن وارد مرزلمدارس و معلما

کنند کارآمدی ندارد. برای علمی تا زمانی که معلمان محتواهای درسی متفاوتی را تدريس می

و ابالغ آن به شکل متمرکز افتادند. اما چنین برنامه درسی همین به فکر تدوين محتوای 

ها در تضاد بود. ای ايالتسارری امريکايی و توجه به نیازهای منطقهدمای با روح مرانديشه

ساررانه برای اين معضل پیدا کنند. آنها توانستند با بابیت و چارترز کوشیدند راه زلی مردم

های خانوادگی، اجتماعی و شغلی بزرگسارن را فعالیت ههای گسترده مجموعانجام پیمايش

های مختلفی است ها دارای اشتراکات و همپوشین بود که اين فعالیتکشف کنند. فرض آنها اي

های محوری را ياد بگیرند در آينده برای ايفای طیف وسیعی از آموزان فعالیتو اگر دانش

                                                 
1. Kafka 
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ها با رويکرد تحلیل فعالیتبرنامه درسی تمرکزگرايی در  هوظايف توانمندتر خواهند بود. انديش

های هارولد راا به شکل عملیاتی در بسیاری از مناطق و با فعالیتطور ويژه تقويت شد اما به

ها به اجرا در آمد. راا که يکی از مفروضات اساسی او ضعف و ناکارآمدی معلمان بود ايالت

برنامه های درسی و راهنماهای جامع عمل پوشانید و به تدوين کتاب هپیشنهاد هريس را جام

بايد دقت کرد که رويکرد بابیت و يا راا در آن دوران به شکل متمرکز همت گماشت. درسی 

( اشاره کرده در آن دوران متخصصان آموزش 4446طور که کلیبارد )رزم و ضروری بود. همان

گرايی پس از جنگ جهانی اول، انتقال فرهنگ جدی مواجه بودند: ترويج ملی هبا چهار مطالب

ها. در واقع، همین علمی، و آموزش کارآمد تودههای گیری از روشامريکايی به مهاجران، بهره

ترين ابزار برای برآوردن متمرکز به عنوان مناسببرنامه درسی  هها باعث شد که انديشمطالبه

 ه( که از آن به عنوان نقط1016توان گفت نگارش کتاب بابیت )اين انت ارات ترويج شود. می

متمرکز و برنامه درسی  هد در واقع تولد انديشانياد کردهبرنامه درسی مطالعات  هپیدايش زوز

ساررانه را مغاير با کارکردهای اجتماعی آموزش و ( اين زرکت ديوان1014ملی بود. ديويی )

 1سارری و آموزشمردمدانست و شايد به همین دلیل عنوان کتاب مشهور خود را پرورش می

آيا امکان دارد ن ام آموزش از »رح کرد که نام نهاده بود. او با نگاهی انتقادی اين سؤال را مط

ای که آموزش بايد در خدمت آنها باشد محدود، سوی دولت اداره شود و کل نتايج اجتماعی

 ه(. او هشدار داد که تدوين برنام113-116، صص 1014)ديويی، « تحمیل و مخدوش نشوند؟

 هبه استثمار يک طبق پرستی و زفظ يکپارچگی ملی، در عملمیهن هدرسی متمرکز به بهان

شود. ناظران آموزشی اما شعار عدالت آموزشی و اجتماعی توسط طبقات زاکم منجر می

شود. به واقع، دادند شعاری که در زال زاضر نیز مطرح میها را سر میآموزش اثربخش توده

امه برنهای گیریمتمرکز که در ابتدای قرن بیستم مرجعیت تصمیمبرنامه درسی  هآيا انديش

را از شوراهای محلی، مدارس و معلمان به ناظران ايالتی و فدرال تغییر داد همچنان درسی 

اند اين مسأله از ( اشاره کرده1008) 4طور که واکر و سولتیسوجاهت و ضرورت دارد؟ همان

ای طور دورهريزی درسی است. اين موضوع بايد بهبرنامه هترين مسأئل سازمانی در زمینجدی

                                                 
1. Democracy And Education 

2. Walker & Soltis   



ی ...و اجتماع یاسیس یهادغدغه یمتمرکز: واکاو یتفکر برنامه درس یهاشهير  

815 

 

برنامه اساس مقتضیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر عصر مورد بازانديشی قرار گیرد.  و بر

متمرکزی که تجلی آن در کتاب درسی سراسری وازد برای هر درس قابل مشاهده درسی 

اجتماعی کالنی بود که شايد در زمان خويش قابل اعتنا بودند. -های سیاسیدغدغه هاست زائید

هايی همچنان وجود نیادينی در اين زمینه مطرح است. آيا چنین دغدغههای باما امروز سوال

واقعا ابزار مناسبی برای « متمرکزبرنامه درسی »ها چیست؟ و آيا يک دارند؟ ماهیت اين دغدغه

به سوال اخیر منفی بود. به برنامه درسی ها است؟ پاسخ برخی از متخصصان رفع اين دغدغه

های درسی اسپوتنیک گرايش شديدی به برنامه هرتاب سفینعنوان مثال، اگر چه پس از پ

( هیچ کتاب درسی 1045) 1مشهور برونربرنامه درسی ديسیپلینی متمرکز پديد آمد، اما در 

ها و ها، داستانها، اساليدها، بازیای از فیلممشخصی در ن ر گرفته نشده بود. برونر مجموعه

 هآموزان دربارمواد درسی برای تفکر و پژوهش دانش اشعار را تدارک ديد با اين تصور که اين

( نیز در بحث از منشاء و 1084) 4هاوسترند. استنماهیت و رفتارهای اجتماعی آدمی مناسب

دانش  هکند که اگر چه مدرسه سازندمهم اشاره می های به اين نکتخاستگاه موضوعات مدرسه

اين منابع در فرهنگ »درسه گرفته شوند؛ اما ها بايد از منابع معتبر خارج از منیست و دانش

را همان برنامه درسی هاوس محتوای (. استن14)ص، « محیطی پیرامون مدرسه قرار دارند

های کند که بايد همان اندازه که ديسیپلینداند و تاکید میهای عمومی میفرهنگ يا سنت

های عمومی يا عناصر بخشی از سنت هکنیم آنها را به منزلمعرفتی را به عنوان دانش قلمداد می

ريزی درسی مترکز های برنامه( نیز اعتقاد دارد که ن ام4415) 3فرهنگی فهم و تفسیر کنیم. بارو

های مخرب در امان بدارند آموزان را از روشخواهند دانشنبايد با اين توجیه که می

ای تحمیل کنند ه معلمان زرفهمعلمان، از جمل هچهارچوبی غیرمنعطف و فاقد پويايی را به کلی

 هبه جای در ن ر گرفتن ن ري»گويد ما ( می4415خشکاند. بارو )خالقیت آنها را می هکه ريش

به عنوان دانشی فنی که بايد با کاردانی سیاسی به مدارس تحمیل شود، بهتر است برنامه درسی 

 عرمرل هکنندبه زال محدودکه از گذشته تا برنامه درسی راجع به تاثیر نیروهای واقعی روی 

عمل، در واقع فقر آگاهی  ه(. يکی از نیروهای محدودکنند33-36)ص، « اند نیز فکر کنیمبوده

متمرکز در ن ام آموزش و پرورش باشد. در برنامه درسی چیستی و چرايی  هتاريخی در زمین

                                                 
1. Bruner 

2. Stenhouse 

3. Barrow 
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رچه چیست؟ متمرکز و يکپابرنامه درسی زال زاضر معلوم نیست منشاء باور به اثربخشی 

(، منافع چاپ کتاب 1004ها )اپل، متمرکز زداقل از من ر نبرد سیاسی جناحبرنامه درسی 

گرايی فرهنگی و تالش برای ( و عینیت1001اسمیت، -؛ اپل و کريستین1001درسی )اپل، 

برنامه پذير نیست. از ديدگاه تاريخ مطالعات ( توجیه4444، 1تثبیت ايدئولوژی وازد )ژيرو

متمرکز و وجود کتاب درسی اجباری و الزامی برای هر درس، برنامه درسی یز پیدايش ندرسی 

ای زاکم متناسب با عصر خاصی است که شرايط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ويژه

 بوده است.  
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