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دکتر فریدون شریفيان
تاريخ دريافت0101/90/90 :

0

تاريخ پذيرش و انتشار0101/90/90 :

پيدايش و هدف نهضت
از اواسط دهه  07ميالدي ،در رويکرد حاکم بر فعاليتهاي تربيتي چرخشي پديد آمد و تأکيد بر دانشآموز و پرورش کليت وجود او
جاي خود را به تمرکز بر محتوا و مهارتهاي شناختي حداقلي داد .ديدگاه فلسفي جديد با نامهاي مختلفي مانند درسهاي پايه،
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و نهضت بازگشت به پايهها 3معرفي شده است (گاورنالي ،3893 ،4ص  .)464اين نهضت نشانه خواست والدين و جامعه براي بهرهمندي
کودکان از بهترين آموزش ب ود و در همان زمان ،برخي اعتقاد داشتند که موفقيت واقعي آن در سايه همکاري و مسئوليت مشترک
معلمان و والدين تضمين ميشود (شراير ،3897 ،4ص  .) 296اگرچه نويسندگان عرصه تعليم و تربيت و مطبوعات پرمخاطب ،نهضت
بازگشت به پايهها را تحليل کردهاند ولي بهعنوان يک نهضت اجتماعي مهم و تأثيرگذار در آمريکاي شمالي ،توجه چندان شايستهاي به
آن نشده است (مورگان 6و رابينسون ،3806 ،0ص  .) 30حاميان اين نهضت ،مطالبات مختلفي داشتند ولي خواسته اصلي آنان که در
آثار و گفتگوهاي تربيتي شهرت پيدا کرده است ،بازگشت به سه مهارت اساسي خواندن ،نوشتن و حساب کردن و به عبارت ديگر يک
برنامهدرسي پايه يا کالسيک بود (بورتون ،2737 ،9ص 328؛ موريس ،2737 ،8ص .)88
در تأييد موافقت افکار عمومي با پرورش مهارتهاي اساسي بايد به نتيجه نظرسنجي مربوط به مدارس عمومي که در سال 3806
توسط موسسه گالوپ 37انجام شد اشاره کرد .مصاحبهکنندگان از مردم پرسيدند که چه تغييرهايي ميتواند در بهبود کيفيت آموزش
مدارس عمومي بيشترين نقش را داشته باشد .آنان فهرستي شامل دوازده پيشنهاد را در اختيار پاسخ گويان قرار دادند و اين امکان را
فراهم کردند تا از بين پيشنهادهاي مطرح شده موارد مطلوب را از نظر خود انتخاب کنند .پيشنهادي که با اقبال عمومي مواجه شد
«توجه بيشتر به آموزش مهارتهاي اساسي» بود که پنجاه و يک درصد پاسخگويان آن را انتخاب کردند .حدود پنجاه درصد
پاسخگويان نيز «تأکيد بر انضباط جديتر» را برگزيدند و ده پيشنهاد ديگر را پنج تا چهل و دو درصد مصاحبهشوندگان انتخاب کردند
(االم ،3800 ،33ص  .) 423ذکر اين نکته ضروري است که با وجود تأکيد حاميان نهضت بازگشت به پايهها بر آموزش سه مهارت
اساسي ،نبايد خواستههاي آنان را فقط به اين مورد محدود کرد.
خواستههاي اساسي حاميان نهضت
گروههاي مختلفي حامي نهضت بازگشت به پايهها بودند .مالياتدهندگاني که خواستار کاهش سقف ماليات از طريق حذف
اشتباهات و کاهش هزينهها بودند ،کارفرماياني که شکايت داشتند که نميتوانند دانشآموختگاني از دوره متوسطه را بيابند که به
درستي بخوانند و محاسبه کنند و اقليتهايي که معتقد بودند کودکانشان در آموزش مهارتهاي اساسي ناديده گرفته ميشوند ،همه از

 .3استاديار برنامه درسي دانشگاه اصفهان

f.sharifian2005@yahoo.com

2. Reading, Writing, Arithmetic
3. Back To The Basics Movement
4. Governali
5. Schreier
6. Morgan
7. Robinson
8. Burton
9. Morris
10. Gallup
11. Elam

محور :37تاريخ برنامه درسي /نهضت بازگشت به پايهها

مهمترين حاميان اين نهضت بودند .برودينسکي ،3800( 3ص  )422در تحليلي جامع ،خواستههاي حاميان نهضت بازگشت به پايهها را
بررسي کرده است .وي ميگويد از آنجا که اين گروه ،سخنگويان مشخص ،خطمشي و اصول معيني نداشتند بايد به گذشته و ترکيبي
از هدفهاي آنان رجوع کرد .فارل ،3800( 2ص  )3در تشريح فرايندي که برودينسکي براي شناسايي اين خواستهها طي کرده است
ميگويد او با بررسي روزنامهها ،گاهنامهها ،مکاتبه و گفتگو با مربيان آگاه ،تعامل با پژوهشگران و مصاحبه با شخصيتهاي برجسته اين
فهرست را تهيه کرده است .برودينسکي با طرح اين پرسش که حاميان اين نهضت در دورههاي زماني مختلف چه خواستههايي
داشتهاند ،دوازده مطالبه اصلي آنان را به شرح زير برشمرده است.
 )3تأکيد بر خواندن ،نوشتن و رياضيات در دوره ابتدايي و اينکه بيشتر زمان مدرسه بايد به پرورش اين مهارتها اختصاص يابد.
آموزش خواندن بايد با روش آوايي 3انجام شود.
 )2در دوره متوسطه اکثر زمان آموزش به دروس انگليسي ،علوم تجربي ،رياضيات و تاريخ اختصاص داده شود که بايد با استفاده
از متون درسي مناسب و پرهيز از بياحترامي به شاکله خانواده سنتي و ارزشهاي ملي تدريس شود.
 )3در تمام سطوح تحصيلي معلم بايد نقش برجسته داشته باشد و توجهي به صحبتهاي غيرمنطقي درباره ضرورت وجود
فعاليتهاي آموزشي دانشآموز محور نشود.
 )4روشهاي تدريس و يادگيري بايد شامل تمرين ،حفظ کردن و از برگويي ،تکاليف روزانه و آزمونهاي متعدد باشد.
 )4در کارنامه نتايج پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ،بايد از نمرهگذاري سنتي (الف ،ب ،ج ،د) يا نمرات کمّي ( 04 ،97 ،377و
نظاير آن) استفاده شود.
 )6انضباط سختگيرانه با تنبيهبدني 4بايد بهعنوان يک روش پذيرفتهشده کنترل دانشآموزان ،حاکم باشد .ضوابط بايد نوع
پوشش و سبک آرايش موي دانشآموزان را تعيين کند.
 )0مجوز ارتقاء از يک پايه به پايه باالتر و اتمام دوره متوسطه بايد پس از کسب تسلط بر مهارتها و دانشي که از طريق
آزمونهاي پيشرفت تحصيلي سنجيده ميشود صادر شود .ارتقاء اجتماعي و دانشآموختهشدن برمبناي زمان صرفشده در
درسهاي مختلف ،قابل پذيرش نيست.
 )9بايد از موضوعهاي غيرضروري پرهيز شود و مباحثي مانند تربيت جنسي ،نژادگرايي 4و مواردي از اين دست در زمانهاي
خارج از فرصت آموزش رسمي مورد توجه قرار گيرد.
 )8درسهاي انتخابي بايد حذف و بر تعداد دروس اجباري افزوده شود.
 )37نوآوريها بايد ممنوع شود .رياضيات و علوم جديد ،زبانشناسي ،آموزش با ابزارهاي الکترونيک و تأکيد بر مفاهيم به جاي
حقايق ،همه بايد کنار گذاشته شود.
 )33مدرسه مسئول ارائه خدمات اجتماعي نباشد زيرا کاري زمانبر است و از فرصتهايي که بايد به برنامهدرسي رسمي اختصاص
يابد کاسته مي شود .خدمات اجتماعي ،شامل مواردي مانند تربيت جنسي ،راهنمايي و مشاوره ،آموزش پيشگيري از مواد
مخدر و تربيتبدني است.
 )32حس ميهنپرستي ،6عشق به کشور و عشق به خالق بايد به مدارس باز گردد.
1. Brodinsky
2. Farrell
 :Phonics .3روشي است که دانشآموزان از طريق درک ارتباط صداها با تکتک حروف يا گروهي از آنها ،واژهها را رمزگشايي کرده و ميآموزند.

4. Corporal Punishment
5. Racism
6. Patriotism
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به اعتقاد برودينسکي ،اين فهرست فقط متعصبترين هواخواهان نهضت بازگشت به پايهها را شاد و دلگرم ميکرد ولي باعث ياس و
دلسردي مربيان ،حتي محافظهکارترين آنان و زمينهساز رفتارها و اقدامات دفاعي ميشد .ايدههاي حاميان نهضت بازگشت به پايهها
آثار مختلفي بر مدارس بهجاي گذاشت (وايس ،3884 ،3ص  .)0برخي ايالتها و نواحي آموزشي ،آزمون حداقل شايستگي 2را به عنوان
يک الزام براي ارتقاء به پايه باالتر يا به پايان رساندن دوره متوسطه رواج دادند .بعضي از مدارس اياالت متحده برنامههاي جديدي را در
زمينه هنرهاي زباني و رياضي ارائه و برخي زمان بيشتري را به اين دو موضوع اختصاص دادند .مدارس ديگري وجود داشت که بر سه
مهارت اساسي خواندن ،نوشتن و حساب کردن تأکيد ميکردند .در مجموع ،با وجود تفاوت ميان مدارس در پيگيري مطالبههاي اين
نهضت ،همگي براي تضمين کسب شايستگي در مهارتهاي اساسي و تسلط بر دانش حداقلي الزم براي دانشآموخته شدن دو رسالت
آموزش و آزمونهاي مکرر را دنبال ميکردند.
صاحبنظران منتقد
نهضت بازگشت به پايهها منتقداني داشته است .برخي از آنان ،صاحبنظران و مربياني هستند که براي دانشآموز و ويژگيهاي رشدي
او اصالت قائل هستند .بهعنوان نمونهاي از اين طرز تفکر ميتوان به ديدگاههاي آرتور فوشي 3اشاره کرد .او از پرورش ابعاد مختلف
کودک دفاع کرده و خواستار انسانيسازي مدارس شده است .از نظر فوشي اين نکته نه فقط به معناي رفتار و مواجهه انساني با
دانشآموزان بلکه به معناي ارائه نوعي تعليم و تربيت است که به آنان ياري رساند تا به جنبههاي انساني خود عمق بخشند .کلي 4نيز
به دليل تأکيد بيش از حد نهضت بر سه مهارت اساسي و ناديده گرفتن رشد شخصي از آن انتقاد کرده است .هرچند او اهميت اين
مهارتها را به رسميت شناخته اما معتقد است نبايد اين مهارتهاي اساسي را آنقدر مصرانه و سلطهجويانه آموزش داد که توانايي فرد
براي رشد در مسير انساني کاهش يابد (گاورنالي ،3893 ،ص  .)464گروه ديگري که ايدههاي آنان در نقطه مقابل جهتگيري نهضت
بازگشت به پايهها قابل بررسي است ،حاميان سازندهگرايي هستند (واکر ،2773 ،4ص  .)48آنان مدافع درک عميق بوده و هرگز هدف
اساسي يادگيري را کسب حقايق و واقعيتهايي نميدانند که با آزمونهاي استاندارد سنجيده ميشود.
کالم پاياني
طي سال هاي گذشته گفت و شنودهاي مختلفي در دفاع يا مخالفت با نهضت بازگشت به پايهها مطرح بوده است .با وجود انتقادهايي
که به اين نهضت وارد شده ،دامنه تاثيرگذاري آن محدود نبوده و داللت هاي آن به ويژه در رياضيات و حتي حوزههاي ديگر مانند
آموزش بهداشت و سالمت بررسي شده است .تمام نهضت هاي تربيتي دوران اوج و افول دارند و گاه به طور همزمان براي تسلط بر
تعليم و تربيت در حال رقابت هستند .اين نکته يادآور ديدگاه هربرت کليبارد 6درباره گروههاي عالقمند برنامهدرسي است که همواره
آنها را براي تسلط بر برنامه درسي در حال کشمکش و رقابت دانسته و در عين حال معتقد است هيچ يک از آنها به تنهايي
نتوانستهاند براي هميشه تسلط مطلق پيدا کنند .نهضت بازگشت به پايهها نيز در گذر زمان و با تغيير شرايط از اين اصل کلي مستثني
نبوده است.

1. Weiss
2. Minimum competency testing
3. Foshay
4. Kelly
5. Walker
6. Kliebard
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