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 2رحمت اله خسروی

نه  شودمیمنجر به یادگیری  دهدمینجام ا آموزدانش. آنچه افتدمیاتفاق  آموزدانشیادگیری از طریق رفتار فعال » 
 .(63، ص1949تایلر، ) «آموزش می دهدمعلم  آنچه

 

Ralph W. Tyler (1902-1994) 

 

 مروری بر زندگی شخصی و علمی

 والدین تایلر که در. ددیده به جهان گشوو مزیّن به اخالق  برجسته ایخانوادهدر  در شیکاگو 1902سال  آوریل 22در  تایلر لفرآ

مشغول فعالیت بودند، پس از گذشت مدتی به خاطر اعتقادات مذهبی عمیقی که داشتند به این نتیجه رسیدند که  یپزشک حرفه

 اینقطهاین روند تا  .خود را بازنگری کنند ایحرفهباید اولویت  هاآنو  کندمیرا تأمین  گیجنبه مادی زند عمدتا  حرفه پزشکی 

سال در  را خود کارشناسی دورهتحصیالت، تایلر  ازنظر .(1987، 3)تیراندسن و چالکشیش کلیسا شد پدر تایلر ادامه پیدا کرد که

 در 1923در سال  راخود  ارشدکارشناسی درجه اوهمچنین . به پایان رساندو در رشته علوم  5نبراسکاایالت   4نئدو کالجدر  1921

 اخذ دانشگاه شیکاگواز  تربیتی شناسیرواندر رشته  1927را در سال  اشدکتری درجهو  دانشگاه نبراسکارشته تعلیم و تربیت از 

دانشگاه کارولینای  و (1922-1927)دانشگاه نبراسکا درو تحقیق تدریس  پس از تایلر ،تدریس و تحقیق دانشگاهیاز نظر  کرد.

تعلیم و  استاد عنوانبه کرد و در آنجا عزیمت دانشگاه ایالتی اوهایو به 1938تا  1929 هایسالدر فاصله  (1927 -1929)شمالی

 دفتر تحقیقات تربیتیگروه تحقیق  عضو پیوسته همزمان و به تدریس و تحقیق در قلمرو تعلیم و تربیت پرداخت تربیت

                                                           
1. Ralph W. Tyler 

 شگاه فرهنگیاناستادیار گروه علوم تربیتی دان.  2
3. Tjerandsen & Chall 
4. Doane  
5. Nebraska 



 

 

ش کاربرد تعلیم و تربیت بود. قبل تخصص تایلر، سنج ترینمهم .(2008، 2و گزارش کتابخانه دانشگاه شیکاگو 2004، 1)فایندرشد

آزمون ملی برای  به برگزاری سرانجاماین مطالعه، را بر عهده داشت.  "سالههشتمطالعه "او رهبری از ورود به دانشگاه شیکاگو، 

برای  هاییروشجهت توصیه  ،3، رابرت هاچینزتایلر با رئیس دانشگاه شیکاگو کههنگامیشد.  منجر دانشگاهیپیشان آموزدانش

 وپرورشآموزشرئیس دانشگاه شیکاگو به  اگرچهفراهم شد.  اشآوازهمقدمات اشتهار و  ،القات کردم متقاضیان ارزشیابیسنجش و 

 استادمدیر هیئت امتحانات،  ،سنجشمسئول  عنوانبه یشنهاد کردپرآلف تایلر به  1938در سال او ، لیکن کالسیک اعتقاد داشت

 گروهتایلر این پیشنهاد را پذیرفت و با . بپردازددانشگاه شیکاگو  خدمت در بهتعلیم و تربیت، و رئیس دپارتمان تعلیم و تربیت 

شد و ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  4، تایلر جایگزین رابرت ردفیلد1948کرد. در سال  مکاننقلسنجش خود به شیکاگو 

را ارتقاء داد. عالوه بر این، تایلر برای  ایرشتهنمیافعال کرد و مطالعات  هادپارتمانرا بین  هاییکمیتهشیکاگو را بر عهده گرفت. او 

علمی را در دستور کار قرار داد. همچنین،  سمینارهایاثرگذار و برگزاری  هایکتابقوام بخشیدن به کیفیت دانشگاه، برنامه تولید 

از قبیل  هاییمسئولیتگاه شیکاگو حضور در دانش در طولتایلر  .کردمیدر دانشگاه را منتشر  هایشفعالیتنتایج مداوم  طوربهاو 

رئیس بخش  (،1953الی  1938امتحانات دانشگاه) رئیس(،1948الی  1938 هایسال) از دانشگاه رئیس دپارتمان تعلیم و تربیت

(، رئیس شورای 1967الی  1953(، مدیر مرکز مطالعات پیشرفته در علوم رفتاری)1953الی  1948هایسالعلوم اجتماعی) از 

(، و رئیس بنیاد توسعه 1978الی  1975(، معاونت مرکز مطالعات نهادهای دموکراتیک)1972الی  1971ت علوم اجتماعی)تحقیقا

مسئول اداری ستاد امتحانات مؤسسه نیروهای  عنوانبهتایلر  ،عالوه بر این. بر عهده گرفترا  تا زمان مرگ( 1969سیستم)از سال 

همکارانش بر روی پروژه سنجش  وتایلر  1960در دهه نیز خدمت کرده است.  1954ل تا سا 1943از سال  متحدهایاالتمسلح 

شش  هتایلر مشاورهمچنین، مشخص کنند.  را متحدهایاالتتربیتی در سراسر  هایپیشرفتملی پیشرفت تربیتی کارکردند تا 

کرده  فراوانی هایکمک 1965توسطه در سال در تدوین قانون آموزش ابتدایی و مو  را در کارنامه خود داردآمریکا  جمهوررئیس

مدیر مؤسس  عنوانبه1967عزیمت کرد و از آن زمان تا سال  ، به کالیفرنیا1953پس از خروج از دانشگاه شیکاگو در سال  اواست. 

اوره به جنبش تدریس و ارائه مش منظوربه 1980در طول دهه تایلر کار شد.  به مشغول 5مرکز مطالعات پیشرفته در علوم رفتاری

 درنهایت و پربار پس از طی زندگی علمی فعال او کرد. مکاننقل، از کالیفرنیا به دانشگاه ماساچوست "6ائتالف برای بهبود مدرسه"

 . (2008) گزارش کتابخانه دانشگاه شیکاگو، دار فانی را وداع گفت 1994فوریه سال  18دچار بیماری سرطان گردید و در تاریخ 

 آثارو  هاطرحها،تجربیات، ر اندیشهشرح و تفسی

ولی  رو شدروبهانتقادات زیادی  بااو  هاسالرآلف تایلر به مدت هفت دهه در خدمت تعلیم و تربیت آمریکا بود. در طول این 

. او در کشف و پرورش نقد کنندنتوانستند وی را به خاطر تعهدی که در شناخت استعداد دیگران داشت،  گاهچیهمنتقدان 

او مکررا  به کسانی که وعده » است:  شدهنقل چنین  بارهنیدراداشت.  شگرفیدیگران، مهارت و توانایی  یهاتیظرفاستعدادها و 

 قلمروهایتایلر بر همه ابعاد و  هایایده(. 785، ص1994، 7روبین«)کردمی تقویترا  هاآنروحی  ازلحاظو ، کمک می کرد داده بود

درسی و علوم یادگیری اثر گذاشت. جان گودلد دانشجوی سابق تایلر و استاد بازنشسته تعلیم و  ریزیبرنامه ازجملهتعلیم و تربیت 

                                                           
1 .Finder 
2. University of Chicago Library  
3. Robert Hutchins 
4. Robert Redfield 
5 .Center for the Advanced Study in the Behavioral Sciences 
6. Coalition for School Improvement 
7. Rubin 



 

 

عمومی و تحقیقات تربیتی در قلمرو برنامه  گذاریسیاستتربیت در دانشگاه واشنگتن درباره او چنین گفته است: در ارتباط با 

 (. 11، ص1995، 1قرن، همانند دیویی در بخش نخست این قرن بود)میلردرسی و ارزشیابی، تایلر برای چند دهه اخیر این 

از طریق منطق خود  هرچنددرسی، سنت او را تداوم بخشید،  ریزیبرنامه، پدر رشته 2جانشین بابیت عنوانبهتایلر از نظر تاریخی، 

رویه جدیدی را برای عمل  هامکانیسمنجش رفتاری و س هایهدفاین سنت را پاالیش کرد و از این رهگذر با پشتیبانی از تولید 

اصیل  گرایسنتیک  عنوانبهو  اشتراک داشتهدرسی فراهم کرد. تایلر در وجه تفکر علمی با دیوئی، بابیت، و چارترز  ریزیبرنامه

مدرسه توسط  که بر بهبود برنامه درسیاز این منظر او ( اشاره کرده است، 1992) 3جکسونطور که همان حتی .آیدمی حساببه

 . نیز اشتراک فکری دارد با جوزف شوآب، کردهتأکید  شرکاء آن

به  یمتعدد هایکمک(. او 1994شده است)روبین،  بردهنامدرسی و سنجش  ریزیبرنامهیک نابغه در قلمرو  عنوانبهاز تایلر اغلب 

اشاره کرد. در طول  سالههشتمطالعه شده از طریق  کمک های ارائهبه  توانمی هاآن ازجملهتعلیم و تربیت ارائه کرده است که 

. در این کرد دایپچشمگیری افزایش  طوربه هارستانیدبدر  نامثبت، جوانان در نقطه اوج قرار داشت دوره رکود، زمانی که بیکاری

 یاسالههشتود. لذا، مطالعه که برنامه درسی بایستی متناسب با نیازهای جامعه اصالح ش لت به این درک و دریافت رسیدراستا، دو

مطالعه  اندرکاراندستتدوین شد.  آموزاندانش یهایازمندیندبیرستان متناسب با  30درسی  هایبرنامهشروع شد که در آن 

 ا از طریق نمرات آزمون مشخص کنند،ر ان مدارس تحت پوشش این مطالعهآموزدانشپیشرفت تحصیلی  شدندملزم  سالههشت

(. در آن زمان تایلر در ایالت اوهایو و 1983، 4)نواکوسکیندنبودند، متناسب کردمیمربیان خالق تدریس  آنچهبا ها آزمون هرچند

بازنگری سیستم سنجش بود. لذا برای اولین بار واژه ارزشیابی را در تعلیم  ینهیدرزمو مدارس دولتی مشغول فعالیت  هادانشکدهدر 

اهداف  با ارزشیابیعلمی  پیونداین واژه آغازی برای باز کردن چشمان جامعه تربیت به نیاز برای  و تربیت به کار برد. استفاده از

ان آموزدانش آنچهمداد کاغذی برای سنجش محفوظات، ارزشیابی به بررسی  هایآزمونتربیتی بود. او گزارش کرد که در تقابل با 

امه درسی اصول اساسی برنمشهور  کتاب ،سالههشتمطالعه  جمع آوری تجربیات با(. تایلر )همان منبعپردازدمی اندگرفتهواقعا  یاد 

و  5پاینار زعمبه. ریزی درسی پیدا کردقابل توجهی در قلمرو برنامه شهرتکتاب  این با تألیفاو  .کردرا منتشر  و آموزش

بر دنیای برنامه درسی سیطره داشته  سال بدون هیچ مخالفتی 20(، تایلر پس از تألیف کتاب معروفش به مدت 1995همکاران)

مداوم و دائمی در سراسر  طوربهکه کتاب تایلر و تفکری که در آن وجود دارد  کنندمیاظهار  6مارش و ویلیس کهدرحالیاست، 

در توصیف کرده است. تایلر  "7درسی ریزیبرنامه کتاب مقدس" عنوانبهرا  این کتاب( 1992بوده است. جکسون) اثرگذارجهان 

به معنای  هاپرسشکه مفاد این  کرده خاطرنشاناو درسی مطرح کرده است.  ریزیبرنامهراهنمای  عنوانبهچهار پرسش این کتاب، 

(. چهار پرسش مذکور 18، ص 1975برای طراحی برنامه درسی است)تایلر،  "8اقدام عملی" دستورالعمل و نظریه نبوده و صرفا  یک

به  یابیدست یدر جستجو بایستی مدارس -1است:  شدهگرفتهدرسی در نظر  ریزیبرنامهگام در فرایند چهار  عنوانبهبه شرح ذیل 

 نیا توانمیچگونه  -3؛انتخاب شوند یستیچگونه با یریادگی اتیاهداف، تجرب نیبه ا یابیدستبرای  -2؛ دنباش یچه اهداف آموزش

                                                           
1. Miller 
2. Bobbitt 
3. Jackson 
4. Nowakowski 
5. Pinar 
6. Marsh and Willis 
7. The Bible of curriculum making 
8. a practical enterprise 



 

 

)تایلر، کرد؟ یابیرا ارز یریادگی اتیتجرب نیا یاثربخش توانمیچگونه  -4 ؛ وکرد دهیسازمان ،آموزش اثربخش منظوربهرا  اتیتجرب

. گنجانده شده استمهمی  مباحث، منطق. در این اندشدهشناخته ریزی درسیبرنامهدر  منطق تایلر عنوانبهاین چهار گام،  (.1949

هنوز هم کاربرد فراوانی دارد. ز این مباحث است که یکی ا هاآن تأکید تایلر بر دانش فراگیران و برآورده کردن نیازهای مختلف

مباحث مندرج در از  دیگر یکی .اشاره کرد هاآنیادگیری و ارزشیابی  هایهدف تدوینبه بحث  توانمیمباحث مهم دیگر  ازجمله

، جامعه و آموزدانشمنبع  از سه او. در این راستا استآموزشی  هایهدفبهترین رویکرد انتخاب درباره  تایلر، دیدگاه منطق تایلر

 هایهدفرویکرد متوازن برای انتخاب  عنوانبهاز این رویکرد  تایلر. گویدمیآموزشی سخن  هایهدفموضوع درسی برای تعیین 

ه برای تدوین برنام تجویزشدهیا ساختار  بندیصورتیک  عنوانبهاین رویکرد را  ،، برخی منتقدان اوحالباایناست.  یادکردهمناسب 

 (. 1972، 1)آنتونلیاندکردهدرسی قلمداد 

نشان کرده است خاطر (1986)2هادر مصاحبه با شوبرت ، تایلراز افکار تأثیرپذیریو همچنین  هااندیشهتأثیرگذاری بر  در خصوص

ین نگاه در کتاب اصول . بارزترین جلوه اداشته باشندسیستماتیک به برنامه درسی  نگاه تا دادهرا تحت تأثیر قرار  زیادی افرادکه 

 سالههشتتجربیات همکاری با مدارس در مطالعه کرده که  اظهارتایلر  ،در مقابل شده است. ترسیمدرسی و آموزش اساسی برنامه 

سیستماتیک اندیشیدن شخصیتی که در ترین برجسته در طول این مطالعه،. است داشته اشایحرفهتأثیر را در زندگی بیشترین 

یک  میگرفتیمکار کردن با چارترز در پیش  در روشی که»  بود. در این راستا تایلر چنین گفته است: 3چارترز ،بود رگذاریتأثتایلر 

ریزی داشت. تأکید او بر برنامه رنامهرای هر چیزی طرح و بمند بود و بالعاده نظامفوق مند بود. چارترزروش سیستماتیک و نظام

 اظهارنظرمتفاوتی  جهاتشوم و در  زدهجانیههر چیزی در انجام دادن  تمایل داشتمطر اینکه من کمک بزرگی به من کرد، به خا

 با چارترز کاری که ترینمهم. میل و گرایش خود را کنار بگذارم ریزی و نظم به من کمک کرد تا اینکنم. وی با تأکید بر برنامه

 ماه سر کار بودند، سهدانشجویان  مطابق این برنامه، نامیدند.می  4ارونهآن را برنامه درسی و متخصصانکه انجام دادیم چیزی بود 

و عمل را به یکدیگر پیوند  نظریهتا  برای ما فراهم کرد فرصتی این برنامه شد.این روند مجددا  تکرار می ماه در دانشکده، سه سپس

که دانشجویان عمال   شدیمیدن چیزی در نظر گرفته روشی برای بهتر توضیح دادن و بهتر فهم عنوانبه نظریهبنابراین  بزنیم.

 مبتنی بریادگیری تجربیات ، درسی برنامهدر طراحی بود که  علتدان بشد  یگذارنام "وارونه"این برنامه  اینکه چرا دیدند.می

اشاره  ،ذکرشدهبر موارد تایلر در این مصاحبه عالوه . (1986شوبرت و شوبرت، )«پیدا کردکالسی تقدم  تجربیات بر ]صنعتی[محیط

او چند  .گذاشته است اوای بر بزرگ در دانشگاه شیکاگو تأثیر عمده یهاتیشخص یهاکتابتدریس دروس مربوطه به  که کندمی

اشاره  6هری کالون هایکتابو  5میلتن مایر یهاکتاببه  توانمی هاآن ترینمهم ازجملهکه  بردهنامرا  هاکتابنمونه از این 

 . )همان منبع(کرد

 هایسال)سالههشتمطالعه  از قبیلبه مواردی  توانمیدر آن مشارکت داشت  تایلر ی کهمشهور هایپروژهبرخی از  در خصوص 

 عنوانبه 1945الی  1939 هایسال)7عمومی وپرورشآموزش(؛ مطالعه مشارکتی در مدیر ارزشیابی عنوانبه 1942الی  1934

                                                           
1. Antonelli 
2. Schubert & Schubert 
3. Charters 
4. upside-down curriculum 
5. Milton Mayer 
6. Harry Kalon 
7. Director, Cooperative Study in General Education 



 

 

پروژه مربوط (؛ مدیر عنوانبه1953تا  1943 هایسال)1متحدهایاالتتاد امتحانات مؤسسه نیروهای مسلح س پروژه مربوط به(؛ مدیر

 هایانجمنمربوط به  هایفعالیت(؛ و مدیر عنوانبه 1968تا  1964 هایسال)2کاوش درباره سنجش پیشرفت تعلیم و تربیتبه 

 .(2008کتابخانه دانشگاه شیکاگو، گزارش ) شاره کردا (مشاور عنوانبه1982تا  1967 هایسال)3تحقیقات علمی

(؛ ارزیابی و ضبط 1934)4پیشرفت تحصیلی هایآزمونساخت  از: اندعبارتتایلر  منتشرشدهآثار  ترینمهمبرخی از  درنهایت

 هاینقش(؛ ارزشیابی آموزشی: 1949)7(؛ اصول اساسی برنامه درسی و آموزش1942)6با همکاری اسمیت 5آموزدانشپیشرفت 

درباره تعلیم و  اندازهاییچشم(؛ 1974)10با همکاری ولف 9، ویراستار(؛ مباحث مهم در آزمون گیری1969)8جدید، ابزارهای جدید

 (.1986، 13تحقیقات تربیتی المللیبین، مجله نگاشتتک)12(؛ و تغییر مفاهیم ارزشیابی آموزشی1976)11تربیت آمریکا
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