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 1دکتر جمال سلیمی

 

 

 معرفی مختصر دهه به لحاظ اتفاقات علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

ا جوی سرشار از ناامیدی و احتیاط آغاز شد. به لحاظ اقتصادی شاهد در ایاالت متحده آمریکا و اروپا و بیشتر نقاط جهان ب 0391دهه 

گر ها انسان، کمبود غذا و دارو بودیم. از لحاظ سیاسی، شاهد آثار مخرب و ویرانها، بیکاری میلیونمشکالت مالی بیش از اندازه بانک

نی گردید. رکود عظیم اقتصادی باعث شد تا در ناشی از جنگ جهانی اول بودیم که در آخر این دهه منجر به شروع جنگ دوم جها

های تمامیت خواه )از جمله موسولینی در ایتالیا و حزب سوسیالیست ملی در آلمان که بعدها نازیسم را بیشتر کشورهای اروپایی رژیم

نوشته  2«در کلیسای جامع قتل»توان به این موارد اشاره کرد: به وجود آورد( قدرت بگیرند. در هنر آثار ارزشمندی خلق شد که می

نوشته ماگارت میشل؛  5«بر باد رفته» نوشته کینگ ویدورز؛ 4«نان روزانه ما»نوشته جان اشتاین؛  9«نان ذرت مکزیکی»تی. اس. الیوت؛ 

ان به تونوشته ژان پل سارتر. در عرصه سینما آثار ارزشمندی تهیه شد که می 7«تهوع»نوشته ارنست همینگوی؛  6«داشتن و نداشتن»

جادوگر شهر »، کینگ کنگ و فرانکشتاین، همچون دراکوال های ترسناکفیلم ظهور؛ 8«رابین هود ماجراهای»این موارد اشاره نمود: 

 .(2112، 01)شوبرت و دیگران 3«اوز

 شناسائی و توصیف رخدادهای مهم دوره

 یدهه(. 0335، 02)پاینار و دیگرانشود برده مینام  00های پرآشوبدر تاریخچه برنامه درسی به عنوان سال 91و  0321دو دهه 

 کارایی جنبش. »بودند امریکا مدارس درسیهای برنامه کنترل بر خواستار آنها هر دوی که بود مخالفی عقاید میان جنگ یدهه 0321

 در فعال افراد. کردندیتالش م امریکایی تجارت افرادی بود که برای رونقدارای حمایت  که بود پیروز یعقیده اولین 09«اجتماعی

های برنامه تکوین در روش اولین عنوان به هافعالیت و هاداده تحلیل و تجزیه از علمی مدیریتی اصول طبق اجتماعی کارایی یحوزه

 خواستار «06اندیشه پیشرفت گرا»یعنی  ی مخالفاندیشه دیگر اما؛ (0329، 05؛ چارترز0308، 04کردند )بابیتمی استفاده درسی

 بیست و ششم سالنامه نوشتن در اصالحی جنبش دو این. بود درسیهای برنامه در محوری آموزدانش و اجتماعی وکراسی، اصالحدم

. رویدادهای نبودند موفق اختالفاتشان به دادن خاتمه در آنها اما کردند مشارکت باهم 07(N.S.S.E) انجمن مطالعات آموزش و پرورش

 توان چنین برشمرد:یمهم تاریخی در این دوره را م

                                                 
 j_salimi2003@yahoo.com                                                                                                                                     . هیأت علمی دانشگاه کردستان0

2. Murder In The Cathedral 
3. Tortilla Flat 
4. Our Daily Bread 
5. Gone With The Wind 
6. To Have And Have Not 
7. Nausea 
8. The Adventures Of Robin Hood 
9. The Wizard Of Oz 
10. Schubert Et Al 
11. Tumultuous 
12. Pinar Et Al 
13. Social Efficiency Movement 
14. Bobbitt 

15. Charters 
16. Progressive 
17. National Society For The Study Of Education 

 90/90/0101 تاریخ پذیرش و انتشار: 90/90/0101تاریخ دریافت: 
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 گیرندمی اوج پیشرفت گرایان و نزول اجتماعی کارایی جنبش

 و بورس بازار سقوط، شد درسیهای برنامه در اجتماعی کارایی جنبش گیری اوج باعث هادهه طی در تجارتی توسعه که همانطور

 عنوان به گراپیشرفت جنبش به مربوط 0اجتماعی ازیبازس و اصالح عناصر که داد کاهش را آن تأثیرات به حدی اقتصادی هایبحران

 هایطرح دارای بابیت و چارلز توسط شده های ارائهروش که درحالی. شدند اجتماعی کارایی جنبش جایگزین نخستین الگویی

 اگرچه. نبود رداربرخو اقتصادی و اجتماعی هایبحران مواقع دربرای زیستن  کافی انعطاف از آنها اما بودند مناسب زمان مدیریت

 سال در شده انجام بازنگریقبل از آن،  اما گرفت انجام 0398 سال در چارتر توسط شده ارائه درسیهای برنامه تکوین طرح بازنگری

 .شد پیشرفت گرایی هایطرح باعث جایگزین شدن 0391

 درسیهای برنامه بازسازی و دیویی

 آشفتگی راه خروج از» عنوان تحت کتابی در دیویی. بود برنامه درسیی رشته موقعیت بیانگر 0390 سال در دیویی کتاب عنوان

 درسی )برنامه درسی موضوعات مجزا( موضوعات میان تقسیمات تأثیر تحت درسیهای برنامه به مربوط بحران که کرد اعالم 2«تربیتی

تئوری و  موضوعاترا که معتقد بود از این طریق ، چبود آموزاندانش مطالعه اساس بر درسی موضوعات بازسازی خواستار او. است

 درسیهای برنامه به مربوط افکار در ایمالحظه قابل تأثیرات درسی موضوعات زیاد جداسازی کاهش. عملی در هم تنیده خواهند شد

 .گذاشت 0391 سال در

 

 سیاسی متنی عنوان به درسیی برنامه

 ده طی در. بود دیده خود به زمان آن تا پیشرفت گرا آموزش که بود سالی تریننندهبهترین و امیدوارک 0392 سال گوناگوناز جهات 

 آموزش 0392 سال دراما  بود یافته کاهش درصدپنجاه  آن در عضویت و نبود بیش ایسایه تنها 9«پیشرفت گرا آموزش انجمن» سال

 دارد جرأت پیشرفت گرا آموزش آیا») مقاله سه از متشکل ایجزوه کونتس اس جورج سال آن در. داشت صعودی سیری گراپیشرفت

با رنگ و بوی سیاسی و  («6رهبری و اجتماعی ریزیفرهنگ، برنامه آزادی،»و « 5تلقین طریق از آموزش»؛ «4باشد؟ پیشرفت گرا که

آیا مدارس » کتاب مشهور همقال سه این از حاصلی جزوه .کرد منتشر را -بودند جالب و مشاجره قابل مباحث شامل که غالباً-انتقادی 

 .(46، ص. 0332، 8بود )استانلی 7«نظم جدید اجتماعی را خواهند ساخت؟

 0تحقق چشم انداز اجتماعی فعالیتی جهت عنوان به درسیی برنامه

 به (.3630، 00تربیت است )باورز تعلیم و به اجتماعی نگرش وجود نوعی 01باند و کونتس دیویی،درسی های برنامهنقطه تمرکز اندیشه

 در را احتماالت از ایمجموعه بایدو  گردند تبدیل بازسازی مراکز به باید مدارس»معتقد بود که  و کیلیاتریک کونتس مثال، عنوان

 (.0392، 02)کاونتس« دهیم در انتخاب موضوعات مورد عالقه خود را ارتقاء آنان وفاداری و اشتیاق و دهیم قرار آموزاندانش اختیار

 

 جله پیشگام اجتماعی یا پیشگام دمکراسی؟انتشار م

                                                 
1. Reform And Social Reconstruction 
2. The Way Out Of Educational Confusion 
3. Progressive Education Association 
4. Dare Progressive Education Be Progressive 
5. Education Through Indoctrination 
6. Freedom, Culture, Social Planning And Leadership 
7. Dare The School Build A New Social Order 
8. Stanley 
9. Realization Of A Social Vision 
10. Horace Mann Bond 
11. Bowers 

12. Counts 
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 در مدارس نقش مؤکد که این مجلهگوید ( می0386) 2منتشر شد. کلیبارد «0اجتماعی پیشگام»عنوان  تحت ایمجله 0394در سال 

 را مانیمعل خصوصاً که است ایمجله تنها این مورد» معتقد است که (0360) 9کرمین. (036ص.) بود اجتماعی نوین نظم یک ایجاد

 در(. 292)ص. « داد قرار خطاب مورد کنندمی بیان را ایدئولوژیک عصر یک ایدئولوژیکی مشکالت هراس بدون و آزادانه صورت به که

 با مجله این رسید، اشتراک 5111 حدود به که آن گسترده نسبتاً توزیع رغم علی که کرد مشاهده کرمین، مجله کوتاه تاریخچه بررسی

 0397 و 0398 هایسال در 4(P.E.Aپیشرفت گرا ) آموزش انجمن های مالیجذب کمک برای. است شده اجهمو بودجه کسری

 پیشگامان»به  مجله نام تغییر شرط با 0393 سال در باالخره هامکرر این درخواست رد از پس. آنان گرفت صورت اقداماتی

 .قول مساعدت داد آن ویراستاری هیأت و تغییر 5«دموکراسی

 

 کندمی بازبینی را مدارس در اجتماعی رویکردهای ییدیو

 مرز»ی مجله در 0397 سال در که« 6اجتماعی تغییر و تربیت» عنوان تحت ایمقاله در 0391 هایسال اوج مباحثات در دیویی جان

 دو هر ساختن نزدیک یبرا دیویی. کرد بازنگری مدارس اجتماعی کارکرد برای راهایی موقعیتی گستره رسید، چاپ به «اجتماعی

 ترتیبات ساخت در و باشند داشته اجتماعی تغییرات هدایت در فعال نقشی باید مدارس که معتقد بودند برخی. کرد تالش جناح

 و کنند اعمال فکری ای تلقینبه گونه را هدایتی نقش این باید مدارس که کنندمی گمان برخی. کنند مشارکت هم با جدید اجتماعی

 اولیه نیروی توانندمی مدارس اینکه مورد در پیروانش و کونتس . دیویی با(0393،دیویی) هستند مخالف روش این با نیز ردیگ برخی

 در مشارکت آنان جهت آموزاندانش افکار پرورش در توانندمی مدارسگفت که و میبود  مخالف باشند تغییراتی چنین تحریک در

 ند.نقش بیافرین اجتماعی تغییرات ایجاد

 

 فکری تمایالت به توجه صِرف» خطر به هرالدراگ و دیویی جان ؛ انتشار کتاب تجربه و آموزش:محوری آموزدانش و دموکراسی

 که بود نگران این از 7«تربیت و تجربه» عنوان تحت خودی ساله سی آموزشی اثر ترینمهم در دیویی. اندیشیدندمی« آموزاندانش

 .شودمی جنبش رکود به منجر تنها اجتماعی( بازسازگرایان و محوری آموزدانش هواداران انگرایی )میپیشرفت تقسیمات

 

 «:انسان و جامعه در حال تغییر»؛ مطالعات 8شامیکر آن و راگ مطالعات هارولد

 باعث آموزش این زیرا، ستودندمی را محور آموزدانش آموزش ،3«محور آموزدانش مدرسه» عنوان تحت خود کتاب دراین دو نویسنده 

 از استفادهبر  همچنین راگ وجود، این با. (22-24، ص. 0387، 01شود )کازینمی آموزاندانش پیشرفت و خالقیت صبر،ی توسعه

عنوان  تحت اوی اولیه اجتماعی مطالعات سری. کرد تأکید محور آموزدانش مدارس برای دقیق ریزیبرنامه و شده کنترل آزمایشات

با  بعد دهه سه مطالعات این. شدند مورد استفاده واقع مدارس سراسر درای گسترده صورت به 00«تغییرش حال درای عهجام و انسان»

 یافتند. توسعه 02«مطالعاتی دوره یک: انسان»عنوان 

 

                                                 
1. The Social Frontier 
2. Kliebard 
3. Cremin 
4. progressive educational association 
5. Frontiers of Democracy 
6. Education and Social Change 
7. Experience and Education 
8. Harold Rugg’s and Ann Schumaker’s 
9. The Child Centered School 
10. Cousins 
11. Man and His Changing Society 
12. Man: A Course of Study 
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 هرد ای، ویلیامروش پروژه برجسته عضو .بودند 0391 هایسال خاتمه نشانگر دیگری وقایع :شودمی بازنشسته کیلپاتریک

 در. کرد جذب آموزدانش 711 از بیش با هاییکالس یلپاتریکک .کرد برگزار 0397 تابستان در را خود کالس درس آخرین کیلپاتریک

 .(048-043، ص. 0383، 0ند )بینیکدکر نام ثبت آموزدانش 622 کیلپاتریک کالس آخرین

 

 

 

 کلمبیا تربیت معلم، دانشگاه کالجتأسیس یا تسخیر 

 معلمتربیت  دانشکده در گراپیشرفت آموزش استادان دیگر کرد،می تدریس کلمبیا دانشگاهی فلسفهی دانشکده در دیویی که حالی در

 هایحمایت با، دیگران و ، چایلدزگاش ،یلپاتریکک تربیت معلم کونتس، کالج محوری اندیشمندان. کردندمی تدریس کلمبیا دانشگاه

 .بودند پیشرفت گرایی اجتماعی دموکراتیک هایفعالیت و افکار موقعیت ها وپایهی دوباره تعریف حال در دیویی جانی جانبه همه

 

 2مطالعات هشت ساله

 به که داد انجام 0391 هایسال طی متوسطه مدارس درسیی برنامه با آزمایشی و جامعی مطالعه یک پیشرفت گرا آموزش انجمن

 درسیی برنامه به مربوطی مطالعه برترین عنوان به شاید تاریخی لحاظ از امروزه تالش این. شد شناخته ساله هشتی مطالعه عنوان

توسط  9دانشگاه و مدرسه میان ارتباط بر مبنی میسیونیگرا کانجمن آموزش پیشرفت 0391 سال آوریل ماه در .است شده شناخته

 توسط پروژه برای الزمی سرمایه. داد تشکیل آیکین ام ردویلفوهمکاری  باو  0391 سال اکتبر در گراییپیشرفت آموزش انجمن

 این که شدندمی تأمین( بودند دالرهزار  622 و دالر هزار 71 ترتیب به که) 4عمومی آموزش هیئت ونگی کار بنیاد مالی هایکمک

. گردید منتشر 0349 و 0342 سالهای در تحقیقات نهاییی نسخه. بود زیاد بسیار بود اقتصادی رکود حال در که آمریکایی برای مبالغ

 برنامه تحقیق و بررسی در»؛ آیکین ویلفورد توسط 5«ساله هشت تحقیق داستان: »از بودند عبارت نسخه این در های موجودعنوان

 آنها یاآ»؛ ارزشیابی تیم و سمیس، تایلر توسط، 7«آموزاندانش پیشرفت ثبت و ارزیابی»؛ زچیل و کاچن سی گایلز، ام توسط 6«درسی

 .3دهندمی شرح را خود داستان مدرسه سی و وسکات چمبرلین، درات توسط 8«شدند موفق دانشگاه در

 

 های درسی؛ ظهور نبوغ تایلرارزشیابی و بازنگری برنامه

 را خود طرح مدرسه هر. گرفت شکل 0394 سال در ارزشیابی تیم یک. شد بازنگریارزیابی و  0399 سال در مدارس درسی برنامه 

 تیم برای تحقیقات سرپرست. کرد گیری تصمیم گیرد صورت درسی روندهای ریزی وبرنامه در تغییراتی چه اینکه مورد در و طراحی

مطالعه  طرفدار و عضو یک آغاز در وی. است بوده آمریکا درسی مطالعات در مشهور بسیار نام تنها او. بود 01تایلر دبلیو رالف ارزیابی

 .بود 00تربیت با رویکرد علمی

 

 در برنامه درسی رفتاری اهداف ظهور

                                                 
1. Beineke 
2. The Eight-Year Study 
3. Commission on the Relation of School to College 
4. Carnegie Foundation and the General Education Board 
5. The Story of the Eight-Year Study 
6. Exploring the Curriculum 
7. Appraising and Recording Student Progress 
8. Did They Succeed in College? 
9. Thirty Schools Tell Their Story 
10. Ralph W. Tyler 
11. scientific study of education 
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 یتهکم ساله، هفت دوره یک طول در. شده بود مبدل اصلیی دغدغه یک به در برنامه درسی اهداف به دستیابی در جهت پیشرفت

 تحت ساله هشت مطالعات سری 5 از سومی هنسخ در. کرد بازنگری بارها و بارها را ها آن و طراحی را تست دویست حدود ارزشیابی

 بر مبتنی معتبر شواهدی که ابزاری هر: داد شرحاینگونه  را گیریاندازه اصول تایلر، 0«آموزاندانش پیشرفت ثبت و ارزیابی» عنوان

 آن تناسب اساس رب باید ارزیابیهای تکنیک انتخاب. بود خواهد مناسب دهد ارائه آموزشی اهداف سمت به آموزاندانش پیشرفت

 اساسی اصول» عنوان تحت خود مشهور کتاب در را فرایند این تایلر بعد سال ده. بسنجیم را آن خواهیممی که باشد رفتاری با تکنیک

 .(31، ص.0342، 9کرد )آیکین ثبت رسمی صورت به 2«آموزش و درسیی برنامه

 

 4ظهور متون جامع

نوعی ارتداد  درسیی برنامهای حرفه هایگروه طرف از درسی موضوعات در وید: تخصصگهربرت کلیبارد سخن مشهوری دارد که می

 حائز بسیار 0391 هایسال درسیهای برنامهی حوزه در جامع متون ازهای نمونه ظهور(. 0373 کلیبارد، ام هربرت)شود می تلقی

 دادند ارائه را متون از ای سنتیگونه 0395در سال  5«درسی ریزیبرنامه» عنوان کتابی با در کمپل دوک و کالوس هالیس. بود اهمیت

دومین نمونه راجع به برنامه درسی را با عنوان  0397و کمپل در سال  کاسول .بود نظیرامریکا بی درسیهای برنامهی حوزه در که

؛ مک نیل، 0381این زمینه بود )تنر و تنر، ای از مقاالت در را منتشر کردند که متشکل از مجموعه« 6ریزی درسیهای برنامهخواندنی»

 (.0386؛ شوبرت، 0386

 

 اولین نمودهای سازمانی برنامه درسی

 در کامبیا دانشگاه معلمانی دانشکده در ریزی رابرنامه و آموزش گروه اولین او. داشت نیز سازمانی تأثیر فکری تأثیر بر عالوه کاسول

 (.0366، 7سگولنمود ) تاسیس 0398 سال

 

 مکاتب از دیگری نمونه پذیرفتند. را 8نظری التقاط مکاتب ریزان درسیبعدی برنامه نسل ظهور نسل دوم متخصصان برنامه درسی:

 از کوچک فدراسیون یک کمیته این. بود 0396 سال اوایل در درسیهای برنامه مشترکی کمیته تأسیس رشته این در التقاط نظری

 گروه این. (229، ص. 0373بودند )کلیبارد،  درسیهای برنامه در هنریهای موقعیت خلق به ندعالقم درسیهای برنامه متخصصان

 .3کندمی معرفی درسیهای برنامه متخصصان دوم نسل عنوان به را آنها کیلبارد که هستند افرادی

 

 نتیجه گیری

 ها باسال این در درسیهای برنامه پژوهشگری اصول شناخته شده است. 01«انتقال و بحران»قبالً اشاره شد این دوره با عنوان دوره 

 جنبش. در این دهه بود سیاسی هایبحران و اقتصاد جامعه و زمان، فرهنگ با کم آنها ارتباط دلیل آن شاید و شدند مواجه بحران

 تقسیمات با اما گردیدبرجسته  پیشرفت گرایی جنبش. است شده کاسته اهمیت این مورد از درسیهای برنامه در اجتماعی کارایی

                                                 
1. Appraising and Recording Student Progress 
2. Basic Principles of Curriculum and Instruction 
3. Aikin 
4. The Synoptic Text 
5. Curriculum Development 
6. Readings in Curriculum Development 
7. Seguel 
8. Theoretical eclecticism 

 اربر انی مدرسه از بادر ادیس مانند مدرسه مدیران و جورج دانشگاه از هذب هنری مانند دانشگاهی مدیران. 9

10. Crisis and transformation 
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 به خاصی نظری موقعیت اجتماعی بازسازگرایان. گردید تقسیم محوری آموزدانش طرفداران و اجتماعی بازسازگرایان میان خود داخلی

 احیاء بحرانی چنینی نتیجه. گردیدند اجرایی مسئوالن و معلمان به مربوط اصالحات مانند اجتماعی اصالحات خواستار و گرفتند خود

ی انجمن مطالعات سالیانه کتابمین شش و بیست در قالب مشارکت در نوشتن آنها پیدایش از پس التقاط نظری مکاتبی دوباره

. بود« ریزی درسیهای برنامهخواندنی»و همچنین کتاب  کمپل و کاسول «درسیریزی برنامه»کتاب  ؛0(N.S.S.E)آموزش و پرورش 

 علم و اجتماعی کاراییهای جنبش آفرین پیروزی بازگشت برای را زمینه مختلف برنامه درسیهای ائتالفی در جریان چنین بهای

 عالیق و نیازها براساس که آمدند وجود به جدیدی درسیی هابرنامه فوق نظریات تالقی از. آورد وجود به بعدیهای دهه در گرایی

 .شدند طراحی اجتماع و آموزاندانش
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