هارولد راگ
تاریخ دریافت1398/2/2 :

1

تاریخ پذیرش و انتشار1398/3/13 :

فاطمهزهرا احمدی

2

برنامه درسی مدرسه باید مستقیما از فرهنگ مردم جامعه برگرفته شود ...اینک زمان آن رسیده
که به جای ساخت مدارس موضوع محور ،مدارسی جامعه محور و کودک محور بنا کنیم.

)Harold Rugg (1886-1960

در سال  1886در شهر فیچبرگ 3در ایالت ماساچوست 4به دنیا آمد .پدر او نجار بود .با پایان رساندن دوره
دبیرستان در زادگاه خود ،به مدت دو سال در کارخانه نساجی کارکرد و سپس به کالج دارتموث 5رفت و مدرک
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی عمران گرفت .پسازآن به مدت دو سال در دانشگاه
میلیکین 6تدریس کرد و در این فرایند بود که به چگونگی وقوع یادگیری عالقهمند شد .این تجربه سبب شد
در سال  1911در دوره دکتری روانشناسی تربیتی در دانشگاه ایلینویز 7ثبتنام کند .در سال  1915پس از
به پایان رساندن دوره دکتری به دانشگاه شیکاگو رفت و با چارلز جاد 8که رالف تایلر ( )1987او را بهعنوان
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آموزشگری بصیر و مربی مهربان توصیف کرده است کار پژوهشی انجام داد .در همانجا بود که زمینه همکاری
او با ادوارد ثورندایک فراهم شد و توانست در کنار او به آزمون هوش و استعداد بزرگساالن اقدام کند .پس از
پایان جنگ جهانی به شیکاگو برگشت و یک سال دیگر با جاد کارکرد .در سال  1920شیکاگو را ترک کرد و
عضو هیئتعلمی کالج تربیتمعلم دانشگاه کلمبیا شد .در آنجا با صاحبنظرانی مانند جان دیوئی ،ویلیام
کیلپاتریک و جرج کونتز 1ارتباط برقرار کرد .در این دانشگاه واحد درسی به نام «روش علمی در بازسازی
موضوعات درسی دبستان و دبیرستان »2تدریس کرد و به مطالعات اجتماعی عالقهمند شد (کلیبارد.)2004،3
البته پیش از رفتن به دانشگاه کلمبیا در سال  1918دیداری با دوست آمریکایی خود آرتور آپهم پوپ 4داشت
که راگ میگوید این دیدار تأثیر زیادی بر تغییر شیوه تفکر او داشته است و بذر موفقیتهای بعدی او در
همین دیدار کاشته شده است (کلیبارد .)2002 ،پوپ ،مدرس فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا بود که کار خود را
رها وزندگی خود را وقف مطالعه آثار هنری ایران کرد و در سال  1969در شیراز درگذشت (کادوی.)2016 ،5
راگ همانند پیشرفتگرایان بر این باور بود که باید میان نظام تربیتی و یک جامعه صنعتی تناسب وجود داشته
باشد و این نظام بتواند پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد .نظریه تربیتی راگ برخالف بسیاری از
پیشرفتگرایان ،به مقام عمل راه پیداکرده و او توانسته است ایدههای خود را در یک برنامه آموزشی به کار
بندد و با استفاده از اندیشههای دیویی برنامهای تلفیقی بر اساس نیازهای زندگی مدرن تدوین کند .تدوین،
اجرای آزمایشی و پاالیش کتابهای درسی مطالعات اجتماعی ،فعالیت عمده راگ را در دهه  1920و 1930
تشکیل داد (هینشلوود .)2001 ،6این اتفاق درزمانی بود که امریکا با رکود اقتصادی روبرو شده بود و تمایل
آمریکاییها به اصالحات خیلی زیاد بود .به همین دلیل اندیشههای راگ مخاطبان زیادی پیدا کرد .اما بهتدریج
به علت نقدهایی که به جامعهی آمریکایی وارد میکرد موردحمله قرار گرفت .منتقدانش بر این باور بودند که
راگ چهره سیاهی از امریکا ارائه داده است و گروههای مخالف تالش کردند با فشار به مدارس ،کتاب راگ را
ممنوع کنند .این حمالت سبب شد ،کتابهای او خریداری نشود و خیلی زود از چاپ خارج شوند (آیزنر،7
 .)1994البته مطالعه کتابهای راگ نشان میدهد که او فردی وطنپرست و میهندوست بوده است (بارون،8
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 )2010راگ در سال  1960هنگامیکه مشغول کاربر روی فرایند خالق 1بود و کتاب تصورات 2را مینوشت از
دنیا رفت و این کتاب سه سال پس از مرگ او چاپ شد (کربن.)1969 ،3
 .1کتاب و برنامه درسی بهعنوان محملی برای تغییر
پیش از آنکه راگ کتابهای خود در حوزه مطالعات اجتماعی را بنویسد هیچ کتاب و هیچ درسی در این
حوزه وجود نداشت و او نخستین برنامه درسی مطالعات اجتماعی را تدوین کرد .راگ در آغازِ کار خود بر نقش
معلمان تأکید کرد و نقش عامالن تغییر اخالقی و عقالنی برای آنها قائل شد اما بهتدریج کتاب درسی را
مظهر برنامه درسی در نظر گرفت زیرابه این باور رسید که معلمان آمادگی پیادهسازی تعلیم و تربیت موردنظر
او را ندارند و تربیتمعلمان را برای تحقق این رسالت ،فرایندی میدانست که علیرغم صرف هزینه زیاد ،نتیجه
قابلتوجهی در پی ندارد .او معتقد بود با بازسازی یک برنامه درسی که دربرگیرندهی مشکالت جامعه است
احتمال موفقیت بیش از زمانی است که میلیونها معلم آموزش میبینند (بویلبیس 4و گودمن.)2010،5
معلمان نیز تنها در صورتی میتوانند تجربیات تحولآفرین خلق کنند که کتابهای درسی مناسب برای هدایت
کار خود در اختیار داشته باشند .بااینوجود ،موفقیت برنامههای راگ به این بستگی داشت که معلمان طبق
دستورالعملهایی که او برای استفاده از کتاب مطرح کرده است از کتابهای درسی استفاده کنند (نال،6
.)2011
 .2برنامه درسی راگی
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اندیشههای راگ زمینه بروز برنامه درسی راگی را فراهم کرده است .برنامه درسی راگی بر رویکرد حل مسأله
استوار است و یادگیرنده را توانمند میکند تا نسبت به مسائل اجتماعیِ روز دیدگاهی مستقالنه و آگاهانه پیدا
کند .طی این برنامه از یادگیرنده پرسشهای بحثبرانگیز پرسیده میشود و تالش میگردد تا تفکر یادگیرنده
برانگیخته شود و مؤسسات سیاسی و اقتصادی امریکا را به پرسش بگیرد و نظام اقتصادی که در آن اقلیتی از
افراد ابزار تولید را در دست دارند نقد کند و درنهایت راهحلی برای مسئله بیابد و برای حل آن اقداماتی انجام
 ، Creative Process.1فرایند آفرینش (خلق)  ،برخالف فرایند تحلیلی حل مسئله ،ترکیبی و یکپارچه است .این فرایند با یک حیرانی مبهم
آغاز می شود .فرد از وضعیت موجود احساس نارضایتی می کند و این میل در او پدید می آید که باید تغییری در این وضعیت ایجاد کند .به
محض این که میل درونی رشد می کند و به خواسته ای قوی تر تبدیل می گردد ،مصمم می شود تمام انرژی خود را معطوف به این امر کند.
تمرکز آرام قرار می گیرد و در همین حال
او که مدت زمان زیادی را صرف یافتن راه حل برای مساله کرده است ،به تدریج در حالتی از
ِ
است که نور بصیرت تابیده می شود ،یک انفجار درونی در ساختار عاطفی و شناختی او پدید می آید و ناگهان ذهن به کشف روابط تازه نائل
می آید و می تواند از موانع غیرقابل عبور قبلی گذر کند و به این ترتیب ایده خالق متولد می شود .با توجه به فقدان برابرنهاد جاافتاده برای
این واژه ،نویسندگان "آفرینش" را برگزیدهاند تا در نوشتهها و گفتهها بکار گرفته شود.
2
. Imagination
3
.Carbone
4
. Boyle-Baise
5
. Goodman
6
. Null
7
. Ruggian Curriculum

3

دهد (نال 2011 ،و آیزنر 1994 ،و استرن 1و ریلی 2001،2و بویلبیس و گودمن .)2009 ،او باور داشت که در
تمام موضوعات درسی حتی شیمی باید دیدگاه سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد و فرصتهایی باید برای
یادگیرنده فراهم ساخت تا بتواند مسائل مطرحشده در آن درس را در پیوند با موضوعات سیاسی و اجتماعی
روز ببیند و حل کند .برنامه درسی راگی که به روش علمی تولید میشود در پی رسیدن به جامعهای دموکراتیک
است که غمخواری و مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتری در آن دیده میشود (هینشلوود.)2001 ،
این برنامه درسی از باال به پایین و توسط متخصصان برنامه درسی از پیش طراحی میشود و مورداستفاده
معلمان قرار میگیرد .به باور راگ برای شناسایی ،درک و تلخیص ایدههای صاحبنظران موضوعی و همچنین
مسائل اجتماعی باید دورههای تخصصی طی شود و نمیتوان چنین انتظاری را از معلمان داشت (بویلبیس و
گودمن .)2009 ،از نگاه او برنامهای که قابلیت اجرا داشته باشد ،باید از پیش طراحیشده باشد و بهگونهای این
کار صورت گیرد که مصرفکنندگان برنامه با توجه به بافت و شرایط خود امکان جرحوتعدیل در آن را داشته
باشند (هینشلوود .)2001 ،برنامه درسی راگ بر حل مسئله اجتماعی ،3کنش گرایی دانشآموزان 4،و تلفیق
موضوعات مختلف تاریخ ،علوم سیاسی ،اقتصاد و جغرافی تأکید میکرد .او به مجموعه ثابتی از دانش که همه
دانشآموزان باید آن را یاد بگیرند اعتقاد نداشت خواه این دانش در ریاضیات باشد خواه در علوم ،تاریخ و
ادبیات .او دانش و بهتبع آن برنامه درسی را پیوسته در حال تغییر تدریجی میدید (نال .)2011،از نگاه او در
ساخت برنامهی درسی موانع قراردادیِ میان موضوعات درسی موجود باید نادیده گرفته شوند .نقطهی شروع
آموزش میتواند بهجای موضوعات درسی ،نهادهای اجتماعی یا مسائل اقتصادی و سیاسی باشد (واکر.)2002 ،5
.1-2محتوای برنامه درسی راگی
به باور راگ ( )1921محتوای برنامه درسی باید شامل جنبشهای 6بزرگ و گسترده (مانند رویدادهای خردادماه
 ،)1388مسائل ،7ارتباطات 8و علل و معلولها 9باشد .موارد ذکرشده باید هرروز در مدرسه بهصورت پیوسته و
تدریجی و در موقعیتهای متنوع تکرار شوند تا دانشآموزان با این موارد روبرو شوند و آنها را فهم و به
شکلهای گوناگون تفسیر کنند و بهاینترتیب پیشینهای غنی و تفسیرگرایانه در دانشآموزان پدید آید .چنین
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برنامهای به دانشآموزان کمک میکند تا در مدرسه با موقعیتهای اجتماعی دستوپنجه نرم کند و
آموختههای خود را به دنیای بیرون از مدرسه تعمیم دهند.
.2-2معیار گزینش محتوا و سازماندهی برنامه درسی راگی
معیار اصلی راگ در گزینش محتوا و مواد آموزشی ،ارزش اجتماعی 1بود و اجازه میداد مسائل و مشکالت
جامعه کنونی ،کنترل محتوا یا سازماندهی درس را به دستگیرند .به باور او مواد آموزشی در صورتی از ارزش
اجتماعی برخوردارند که
 .1به درک قوانین یا روابط عمده اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کمک کنند.
 .2به درک سبکهای زندگی موجود کمک کنند.
 .3بهدقت نظر دانشآموزان در توجه و پرداختن به مسائل و مشکالت مهم تمدن و فرهنگ معاصر کمک
کنند (راگ.)1921 ،
معیاری که راگ برگزیده بود او را کامالا در تضاد با دیگر رهبران برنامه درسی مانند بابیت 2و اسندن 3قرار
میداد (کلیبارد.)2004 ،
اصولی که او در سازماندهی برنامه درسی به کار میگرفت ارتباط 4و تکرار 5بود .در سازماندهی ،این پرسش
را مطرح میکرد که دانشآموزان برای درک ،و تمرینِ تأمل بر مسائل و نهادهای جامعه آمریکایی باید چه
واقعیات و اصولی را در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دهند .به باور راگ در تدریس فرایندهای عالی تفکر،
ارتباط و تعمیمها همانند چسب عمل کرده و میان واقعیات و مفاهیم مختلف پیوند برقرار میکند .در رابطه با
تکرار ،تکرار مفاهیم در سراسر واحدهای درسی برای او نقش اساسی داشت (بویلبیس و گودمن .)2010،او
میگفت دانشآموزان باید مخازنی از معنا و مفاهیم را در خود داشته باشند تا ظرفیت درک مسائل اجتماعی
را پیدا کنند (کلیبارد .)2004 ،کار متخصصان این است که برای دروس ،راهنما یا چارچوبهای از پیش
طراحیشده تدوین کنند .این چارچوبها نگرش کلی ،ادراکات ظریفتر ،مفاهیم و معانی مهم و تعمیمهایی
که انتظار میرود دانشآموز کسب کند را در برمیگیرند (بویلبیس و گودمن.)2009،
راگ بر این باور بود که دانشآموزان باید به شهروندانی آگاه ،فکور و متعهد تبدیل شوند یعنی افرادی شوند
که شرایط معاصر را درک میکنند و پرسشهایی که ارزش اجتماعی دارد مطرح میکنند و برای بهبود زندگی
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اجتماعی کنشی از آنان سر میزند .گویی از نگاه راگ ،دانشآموز باسواد فردی است که ایدهها ،مسائل و
رویدادهای زمانه خود را درک میکند و در راستای ایجاد تغییر در آن تالش میکند.
.3ویژگیهای برجسته کتابهای راگ
صاحبنظرانی که کتابهای راگ را بررسی کردهاند معتقدند سبک نوشتاری کتاب جذاب و بهصورت اولشخص
است و دربرگیرنده بخشهای نمایشی ،پرسشهای انتقادی ،موضوعات موردبحث روز ،و دادههای غنی است تا
مطالعه زندگی معاصر را برای دانشآموزان معنادار و جذاب کند .کتابها حس ماجراجویی اجتماعی را به
یادگیرنده منتقل میکنند .این کتابها اطالعات زیادی به یادگیرنده میدهد بدون اینکه محتوای آن خسته
کننده باشد .راگ برای نوشتن کتابهای مطالعات اجتماعی مراحل بسیار دقیق و نظاممندی طی میکرد .او
کتابها و مقاالتی که توسط متخصصان شهیر این حوزه نوشتهشده بود را تحلیل میکرد و ایدهها و مسائل
اجتماعی را از آن بیرون میکشید .کتابهایی که مینوشتند را پیش از رساندن به دست مصرفکننده سه بار
آزمون میکردند و از بیش از  300مدرسه و یک هزار معلم بازخورد میگرفتند .صدها دانشآموز پایه چهارم
تا دوازدهم ازنظر درک مطالب موجود در کتاب آزمون میشدند .دادههایی که از این اقدامات به دست میآمد
در ویراستهای بعدی کتاب مورداستفاده قرار میگرفتند (بویلبیس و گودمن.)2010،
در پایان خوب است از خود بپرسیم اگر هارولد راگ از مدارس امروزی ما بازدید کند و سری به کالسهای
مطالعات اجتماعی بزند چه خواهد دید؟ به باور بویلبیس و گودمن ( )2009احتماالا او درخواهد یافت که
مطالعات اجتماعی تنها یک عنوان است که به مطالعات دیسیپلینی ،سنتی و دانشمحوری گفته میشود که
برحسب رویدادهای زمانی نظم دادهشدهاند و یادگیرندگان بهجای درک مفهوم بر حفظ تاریخ و واقعیات تمرکز
میکنند.
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