
 

 نهضت پیشرفت گرایی در تعلیم و تربیت

 

 

 1مرجان کیان

 

 تاریخچه و فلسفه پیدایش

میالدی در ایاالت متحده آمریکا شکل  0881و  0881های در تعلیم و تربیت، در سال 2«نهضت پیشرفت گرایی»

، بر مفهوم «پیشرفت گرایی»میالدی تقریباً متوقف شد.  0891و در اواسط دهه  گسترش یافت 0891گرفت، در دهه 

ها از طریق به کارگیری هوش انسانی و روش علمی در حل مسائل تأکید دارد و بر این پایه استوار است که انسان« پیشرفت»

 (. 9،0898توانند محیط اجتماعی خویش را بهبود بخشند )کرمیناجتماعی، سیاسی و اقتصادی، می

انجمن پیشرفت گرایی در تعلیم و »بدنبال رشد پیشرفت گرایی در تعلیم و تربیت، اولین انجمن این نهضت با نام 

میالدی در شهر واشنگتن تأسیس شد. در آغاز تأسیس، این انجمن به عنوان  0808به صورت رسمی در سال  4«تربیت

و  0821شد. سپس در دهه های ضوع محور مدارس سنتی محسوب میهای موجنبشی کودک محور، واکنشی در برابر برنامه

های علوم تربیتی و روانشناسی پرداخت و بسیاری از این مربیان ای در دانشکدهمیالدی، انجمن به جذب مربیان حرفه 0891

 (.6،2116قرار گرفتند )هایز 9«جان دیویی»تحت تأثیر نظریه عمل گرای 

یی به رویکرد اصالح اجتماعی که در قرن بیستم در ایاالت متحده آمریکا حاکم بود، اساس پیدایش نهضت پیشرفت گرا

گردد. ساختار سیاسی برخاسته از نهضت پیشرفت گرایی، بیانگر بینش طبقه متوسط جامعه در قبال اصالحات بود که به باز می

 پرورش شکل گرفت. صورت تحول تدریجی از طریق قانونگذاری و نوآوری اجتماعی از مسیر آموزش و 

 دارد و به عنوان اعتراضی به اندیشه« عمل گرایی»یا  7«پراگماتیسم»نهضت پیشرفت گرایی ریشه در فلسفه تربیتی 

ها عقیده مطرح شده است چرا که حرکتی اصالح گرایانه  در حوزه تعلیم و تربیت را پدید آورد. پراگماتیست 8«پایدارگرایی»

فعل پذیر و گیرنده مطلق نیست بلکه جستجوگر است. ذهن با جهانی که منفک و جدا از خود دارند که ذهن فعال است و 

گیرد. حقیقت فقط ناشی از باشد مواجه نیست، بلکه بخشی از جهان شناخته شده، بوسیله ذهنی که با آن آشناست شکل می

انسان وابسته به تصوراتی است که به کمک آنها به تطابق افکار انسانی با واقعیت بیرونی نیست، بلکه قسمتی از واقعیت در نظر 

پردازد. معرفت حاصل داد و ستد میان انسان و محیط وی است و حقیقت نیز صفتی است برای معرفت بیان آن می

 (.8،2117)تالیسه

مکتب  از متفکران معروف این« جان دیویى»و « فرانسیس وایلند پارکر»، «ویلیام جیمز»، «پیرس»اندیشمندانی نظیر 

به مفهوم وسیع آن یعنى ادراک، احساس، تفکر، قضاوت، مقایسه، توصیف، « تجربه»گرایی، بر بینى عملاند. اساس جهانبوده

سیر عقالنى و توجه به ارتباط امور با یکدیگر گذاشته است. محور اندیشه مکتب عمل گرایی، مفید بودن و عملى بودن محتوای 

، در گرو فایده عملى آن است. در حقیقت این فلسفه، از فرهنگ آمریکایی برخاسته است. اندیشه آدمی است. ارزش حقیقت

اصوالً فرهنگ آمریکایى با فلسفه اصالت عمل، سازگارتر است؛ زیرا فرهنگى است تنوع گرا و دارای عناصر نامتجانس و غیر 

هاى گوناگون و ملت آمریکا نیز از ملیتهای عمیق و کهن و آیین یکپارچه است. همگن. فرهنگ آمریکایى، فاقد ریشه

                                                 
   kian@khu.ac.ir                                                            . استادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.   1

2. Progressivism 

3. Cremin, Lawrence A. (1959). “John Dewey and the Progressive-Education Movement, 1915-1952”.  

4. Association for Progressivism in Education 

5. John Dewey 

6. Hayes 

7. Pragmatism 

8. Perennialism 

9.Talisse 

 44/44/4031تاریخ پذیرش و انتشار:  02/20/4031تاریخ دریافت: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_B._Talisse
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کنند و سنت تر اعتنا مىهاى کهن، کمنامتجانس که پیشینه فرهنگى اندکى دارند، تشکیل شده است. از این رو، به سنت

 های این ملت است. شکنى، فردگرایى و طرفدارى از تغییر و تنوع از ویژگی

های آن سازگار و از آن پیش رفت و با برخی جنبه 0«طبیعت گرایی»گرایی در راستای فلسفه به عالوه، نهضت پیشرفت

ها و نیازهای خود رشد کنند. تأثیر پذیرفت؛ چرا که طبیعت گرایان نیز معتقد بودند که کودکان را باید آزاد گذاشت تا با رغبت

های بالواسطه ش تعیین شده، بر رغبتاز آغاز پیدایش پیشرفت گرایی، پیشرفت گرایان در تقابل با محتوای برنامه درسی از پی

ای به مخالفت برخاستند. کودک تأکید داشتند. اما در زیاده روی پیشرفت گرایان کودک مدار نسبت به عالیق کودکان، عده

بوده و دیگران توجیه نظریه تربیتی خود را از عمل گرایی یا آزمایش گرایی اخذ « روسو»برخی تحت تأثیر طبیعت گرایی 

تری همچون ایدئالیسم، و های سنتیهای درونی شد. هرچند که پیشرفت گرایی فلسفهکه همین امر موجب ایجاد تنشکردند 

 (. 2116الیسم بر رشد کودک، تأثیر فراوانی بر نهضت پیشرفت گرایی گذاشت )هایز،دانست اما تأکید ایدهرئالیسم را مردود می

 

 های اساسیگزاره

ای را برای بکارگیری در عرصه تعلیم و تربیت ارائه کرده است. در بررسی آثار های عمدههنهضت پیشرفت گرایی، گزار

ها و مقاالت مختلفی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از وی نقل شده شاخص این نهضت، نظیر آثار جان دیویی، که در کتاب

معلمان، رهبران و مدارس: بررسی »( با عنوان 2101) 2کاند. برای مثال در اثر سیمپسون و استاها بیان شدهاست، این گزاره

باید از نظر خصلت، « معلم»ها تشریح شده است. بر این اساس، در نهضت پیشرفت گرایی، این گزاره« مقاالت جان دیویی

ان را بر عهده آموزهای تدریس با معلم مدارس سنتی متفاوت باشد. در واقع، معلم وظیفه ایجاد انگیزه در دانشآموزش و شیوه

متکی بر « یادگیری»های درسی بزنند. به عالوه، در این نهضت، آموزان دست به ابداع، طراحی و اجرای پروژهدارد تا دانش

آموزان است و معلمان باید به کاربرد فرایندهای کار گروهی مسلط باشند. در حقیقت معلمان باید مشارکت گروهی بین دانش

آموزان باشند. بر اساس نهضت پیشرفت گرایی، مباحث علمی، طرح ریزی و اجرای یادگیری دانش به طور شایسته راهنمای

ای باشد که کودکان را به شیوه حل مسئله برای رفع نیازهای خود تربیت کند. همان باید به گونه« مواضع تعلیم و تربیت»

)سیمپسون و گیرند تفکر و اندیشیدن را فرا میمعتقد است کودکان از طریق کاربرد روش علمی، « جان دیویی»گونه که 

 ، به نقل از جان دیویی(.2101استاک، 

در متن اجتماعی و پیشبرد تحوالت اجتماعی قرار دارند و تعامل بین محیط « مدرسه»از نظر پیشرفت گرایان،   

. در نگاهی عمیق به نهضت مدرسه و محیط اجتماعی و فضاهای سیاسی خارج از مدرسه باید به صورت مناسبی صورت گیرد

های یادگیری را بر عهده دارند. بر اساس نهضت آموزان در فعالیتپیشرفت گرایی، معلمان نقش راهنما و منبع مشورت دانش

به معنای تعامل « دانستن»پردازد. همچنین می« حل مسأله»دهد که یادگیرنده به زمانی رخ می« یادگیری»پیشرفت گرایی، 

شود. در این نهضت، ای که یادگیرنده و محیط در حال تغییر مداوم هستند، در نظر گرفته میو محیط، به گونه بین یادگیرنده

است و فرایند یادگیری بیشتر اکتشافی است تا توضیحی. بدین ترتیب شیوه   9«تفکر انتقادی»آرمانی، روش « روش تدریس»

 واالتری دارد )همان منبع(. تدریس و چگونگی آموختن، نسبت به موضوع درسی، اهمیت 

هایی خاصی هستند. از جمله، معلم، که دارای در مجموع، در نهضت پیشرفت گرایی، عناصر آموزش دارای ویژگی

 (:2116رساند )هایز،ها را به ظهور میای است و برای تربیت کودکان این ویژگیهای حرفهویژگی

 ف عمل کند.ای در علوم مختلبه شیوه کاوش رویکرد بین رشته 

 های خود را ابداع ، طراحی و اجرا کنند.در یادگیرندگان انگیزه ایجاد کند و به آنها اجازه دهد تا  پروژه 

 .چگونگی و کاربرد فرایندهای کار گروهی را بداند 

                                                 
1. Naturalism 

2. Simpson, D. J., & Stack, S. F., Jr. (Eds.). (2010). “Teachers, Leaders, and Schools: Essays by John Dewey”.  

3. Critical Thinking 
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 .به عالیق یادگیرندگان توجه کند 

 مورد نظر پیشرفت گرایان دارای ویژگی های ذیل است:« برنامه درسی»همچنین 

 شود،های خاص، فردی سازی میهای تدریس انفرادی و پروژهآموزش از طریق روش 

 شود، نظیر  پرداختن به مسائل روابط نژادی، برنامه درسی متناسب با عالیق یادگیرندگان  طراحی می

 ها،های اعتیاد و امثال اینمشکالت شهر نشینی، آسیب

 شود،  راهبردهای متنوع یادگیری بکارگرفته می 

 شود،دروس اختیاری وغیرتجویزی برای یادگیرندگان ایجاد می 

 گیرند.یابد و مسائل جامعه مورد بررسی قرار میبرنامه درسی فراتر از دیوارهای مدرسه گسترش می  

 توان اصول حاکم بر نهضت پیشرفت گرایی را چنین برشمرد: بدین ترتیب می

 های ابتکاری، کمال طبیعی کودک از طریق توجه به فعالیت شرایط و محیط تعلیم و تربیت باید برای رشد و

 خالقیت و ابراز وجود کودک تدارک دیده شود. 

 شود، هدایت شود. آموزش باید مبتنی بر رغبت و عالیق کودکان که از طریق تعامل با جهان واقعی برانگیخته می 

  عهده دارد، نه دستور دهنده. های کودکان و یادگیرندگان را بر معلم نقش هدایت کننده فعالیت 

 های ذهنی، جسمانی، اخالقی و اجتماعی آنها صورت تعیین و سنجش موفقیت یادگیرندگان، بر اساس پیشرفت

 گیرد.می

  .به منظور تأمین نیازهای یادگیرندگان،  باید بین معلم، والدین و مدرسه همکاری و تعامل مناسبی برقرار شود 

 های خالقانه و نوآورانه گرا، همچون آزمایشگاهی برای فعالیتبیت پیشرفتمدارس متکی بر تعلیم و تر

 شوند. یادگیرندگان محسوب می

   

 بنیانگذاران و حامیان مشهور 

 2«ویلیام جیمز»و  0«چارلز ساندرس پیرس»بنیانگذاران نهضت عمل گرایی در آمریکا افراد مختلفی بودند، از جمله، 

و  4«جان دیویی»، 9«فرانسیس وایلند پارکر»توان به های فراوان داشتند. همچنین میالشگیری این نهضت تکه در شکل

 اشاره کرد. « ویلیام کلپاتریک»

شود. لذا جوهر عمل گرایی پیرس در نظریه مربوط می« حقیقت»، عمل گرایی به برداشت خاصی از «پیرس»از نظر 

یا فرایند، نتیجه بخشی آن درعمل است، زیرا عمل مبنا است و فایدة هر  نهفته است. در واقع، آزمون نهایی هرمفهوم« معنی»

  ای درعمل موجب اصالت و ارزش آن خواهد بود.فکر و اندیشه

گرا در آمریکا بود. وی بر این باور بود که تعلیم و تربیت باید ، پیشگام جنبش مدارس پیشرفت«فرانسیس وایلند پارکر»

« پدر تعلیم و تربیت پیشرفت گرا»بعاد ذهنی، جسمی و اخالقی منجر شود. جان دیویی، وی را به رشد همه جانبه کودک در ا

روح بود. وی بر برنامه درسی های درسی بیتمرین های استانداردشده ونامید. فرانسیس وایلند پارکر، به شدت مخالف آموزش

ت تنها وارد کردن دانش به ذهن کودک نیست، بلکه متمرکز بر کل کودک تأکید داشت و نشان داد که وظیقه تعلیم و تربی

 (.   0887، 9تعلیم و تربیت باید به کودک بیاموزد که بیاندیشد و فرد مستقلی شود )کلین و همکاران

                                                 
1. Charles Sanders Peirce  
2.  William James 

3. Francis Wayland Parker 

4. John Dewey 

5. Kline, E., Moore, D. W., & Moore, S.A. 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=667&q=william+james&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyUHnxCHfq6-gYmJoaESmJWbZZCspZhRbqWfnJ-Tk5pckpmfp19elFmSWlRslZmXllOampecWtzj9thG_bXDHjurG-K9PIYnUmzerAMALZV7wVYAAAA&sa=X&ved=0CKcBEJsTKAEwGWoVChMI0qqGzoy9xwIVATYaCh3i_wmc
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های آنان را در سیاست و تعلیم و مند شد و آموزهدر ادامه کارهای جیمز و پیرس، به عمل گرایی عالقه« جان دیویی»

ای متعادل گرا و پیشرفت گرایی، فلسفه(. وی با نگرش میانه نسبت به هردو جبهه سنت0،0889گرفت )کمپلتربیت به کار 

نسبت به مدارس پیشرفت گرایی واقعی را معرفی کرد. از نظر او، آموزش و پرورش پیشرفت گرایی واقعی بایستی بر اساس 

ها هدفمند بوده و دربرگیرنده امکانات ا هدایت کند. فعالیتهای آینده رهای زمان حال را بازسازی و تجربهگذشته، تجربه

اجتماعی و قوی منجر به رشد یادگیرنده باشد. همچنین وی معتقد بر پرهیز پیشرفت گرایان از رویاپردازی ساده لوحانه درباره  

با تأمل، تأکید داشت. جان  ها بر پرورش یادگیرندگان بر مبنای الگوهای تحقیق هدفمند توأمسعی آن ماهیت کودک بود و بر

ای تربیتی از دیویی با وجود هواداری از پیشرفت گرایی، معتقد بود که بایستی طوری متعادل عمل کرد که بتوان فلسفه

نظریات هر دو جبهه سنت گرا و پیشرفت گرا شکل داد. معلم پیشرفت گرای حقیقی معلمی است که در ارتباط دادن شرایط 

آموز، با شرایط عینی تجربه، یعنی عوامل محیطی که جنبه ها و آمال دانشعنی نیازها، عالیق، قابلیتدرونی یادگیرنده، ی

(. معلم کسی است که از روش علمی به مثابه 2،0887تاریخی، طبیعی، اقتصادی و جامعه شناختی دارند، ماهر باشد )الکساندر

 بندد. را در فرایند یادگیری بکار می« تجربه»امکانات بالقوه گیرد و الگوی هوشمندانه کاوش بهره می

، 9«دموکراسی و تعلیم و تربیت»های دیویی نهضت پیشرفت گرایی را در نظام تعلیم و تربیت گسترش داد. کتاب

هدف تعلیم  از جمله آثار مهم دیویی هستند. از دیدگاه دیویی، 6«طلب یقین»و  9«تجربه و طبیعت»، 4«سرشت و کردار آدمی»

ای است که از پیدایش اختالفات و گوید: جامعه مردم ساالر، جامعهاست و در تعریف آن می« جامعه دموکراتیک»و تربیت، 

دهی تجربه گوید: تعلیم و تربیت عبارت است از: بازسازی و سامانکند. وی میتبعیضات طبقاتی، قومی و نژادی جلوگیری می

بخشد. دیویی در کتاب دموکراسی و افزاید و توانایی هدایت جریان تجربه را توسعه میآن میدار شدن و عمق که بر معنی

تعلیم و تربیت، چهار ویژگی برای تعلیم و تربیت را ذکر کرده است:  تعلیم و تربیت به مثابه ضرورت زندگی؛ تعلیم و تربیت به 

 (. 7،2118م و تربیت به مثابه رشد )به نقل از پاپاسمثابه کنش اجتماعی؛ تعلیم و تربیت به مثابه راهنمایی؛ تعلی

اشاره کرد. نگرش دیویی که آموزش و پرورش  8«ویلیام کلپاتریک»توان به از دیگر حامیان نهضت پیشرفت گرایی می    

ه و پیامدهای مبتنی بر تجربه بود، ویلیام کلپاتریک را مشتاق ابداع روش تدریسی نمود که هدف و فعالیت را با هم تلفیق کرد

که حاصل تلفیق فلسفه تربیتی پیشرفت گرایی و آزمایش « عمل هدفمند»اجتماعی را در عمل آزمایش کند. روش پروژه یا 

گرایی کلپاتریک بود؛ الگوی شاخص آموزش و پرورش برای بسیاری از پیشرفت گرایان شد. این روش، اتکای آموزش و پرورش 

اند. به دانست که به صورت مکانیکی سازماندهی شدهها را تجارب دست دومی میسته و آنرا بر آموزش کتاب محور مردود دان

آموزان کتاب محوری که تنها موظف به ارائه محفوظات بودند باعث کم طوری که معتقد بود ارزیابی معلمان سنت گرا از دانش

ه در مقابل روش سنتی؛ روش مشکل گشایانه های اجتماعی همیارانه است. روش پروژشدن خالقیت فرد گشته و فاقد هدف

های هدفمند هایی که زمینه ساز تالشها یا پروژهمعرفی شد. در این روش، دانش آموزان بایستی کار خود را در قالب فعالیت

باشد انتخاب، طراحی، هدایت و اجرا کنند. موفقیت در یادگیری وظیفه مدار از طریق حل مسأله و آزمودن عملی آن 

 (.8،0886شود )نالمی لحاص

کیلپاتریک همچون دیویی معتقد بود که آموزش و پرورش به مثابه فعالیتی اجتماعی، محصول مشارکت و همکاری 

توانند ضمن همکاری، مسائل مشترک را پیگیری آموزان میانسانی است. روش پروژه برای کارهای گروهی که در آن دانش

ای که کیلپاتریک بر پایه همکاری هدفمند مدنظر د، مناسب است. فرد تربیت یافتهکنند و در پژوهش مشارکتی سهیم شون

ها و باورهای ها، ارزشگری برخوردار بوده و تمایل دارد که سنتداشت شامل فرد دموکرات بود. چنین فردی از گرایش آزمایش

ورزی های دموکراتیک بحث آزاد، اندیشههآموزان از طریق روش پروژه با چگونگی اعمال شیوموروثی را محک بزند. دانش

                                                 
1. Campbell 

2. Alexander 

3. Democracy and Education 

4. Human Nature and Conduct 

5. Experience and Nature 

6. The Quest for Certainty 

7. Pappas 

8. William Kilpatrick 

9. Knoll 

http://www.giffordlectures.org/Author.asp?AuthorID=51
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Kilpatrick&redirect=no
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هایی که حقوق اکثریت و اقلیت را محترم بدارد و عملی که زمینه ساز دگرگونی آرام اجتماعی گیریمستدل و دقیق، تصمیم

 باشد، آشنا خواهند شد. 

 

 نقد و جمع بندی 

ریزی درسی( به شیوه علمی )نهضت برنامه نهضت پیشرفت گرایی به طور همزمان در کنار نهضت ساخت برنامه درسی        

نظرانی نظیر بابیت، چارترز و تایلر، در به حیات خود ادامه داد. نهضت ساخت برنامه درسی به شیوه علمی، با فعالیت صاحب

ق گرایی بر رشد کودک، نیازها و عالیتوان گفت، نهضت پیشرفتگرایی قرار داشت. در مقایسه میطرف مقابل نهضت پیشرفت

های درسی غیرتجویزی تأکید دارد اما نهضت ساخت برنامه درسی به شیوه علمی، غالبًا بر طراحی یادگیرندگان و برنامه

 سیستمی برنامه درسی بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و نتایج مشخص، استوار بوده است. 

های تجربی یادگیری او است که    کودک و زمینه دستاورد اساسی نهضت پیشرفت گرایی در تعلیم و تربیت، توجه به        

ای در فرایند یادگیری به دنبال داشته باشد. در عین حال نقدهایی بر تواند متناسب با نیازها و عالئق او، نتایج گستردهمی

در نقد پیشرفت  2(، پژوهشگر مؤسسه هوور0888) 0شود. برای مثال، اورزنهضت پیشرفت گرایی وجود دارد که به آن اشاره می

 دارد: گرایی دیویی بیان می

های های موضوعات و مهارتبا وجود تأکید پیشرفت گرایی بر تجربه کردن در یادگیری، اما همچنان برای یادگیری»          

رک های صریح و سازماندهی شده نیاز است. در واقع برای رسیدن به داساسی، نظیر خواندن، نوشتن، ریاضیات، به آموزش

مفهومی از تمام موضوعات درسی، آموزش صریح و هدفمند الزم است و این درک مفهومی بدون تالش سخت و عمیق در 

 «. موضوعات درسی امکان پذیر نیست

در نتیجه،  از سوی دیگر، پیشرفت گرایان معتقدند که یادگیری درمدرسه عین زندگی است نه آماده شدن برای زندگی.          

باید تا آنجا که ممکن است به جامعه بیرون از مدرسه نزدیک شود و دیواری را که میان مدرسه و جامعه وجود دارد  مدرسه نیز

-از میان بردارد. این درحالی است که در اکثر جوامع، مدرسه یک موقعیت مصنوعی است که بوسیله جامعه سازمان داده می

شود نه تنها کاربردی برای آنها ندارد بلکه ارتباطی با دنیای واقعی موخته میآموزان آشود. حتی بسیاری از مطالبی که به دانش

اند اند و در اعتقاد خود راه تعصب را در پیش گرفتهآنها ندارد. شاید بتوان گفت که پیشرفت گرایان، این نکته را نادیده گرفته

، نظریه پیشرفت گرایی را تحلیل کرده و با ارائه (، نیز در کتاب تصورات تربیتی0886) 4(. الیوت آیزنر9،0881)اسپرونیس

 اشکال به توجه بر کند. ویمعرفی می مطلوب ایدئولوژی عنوان به را «گرایی شناختی کثرت» ایدئولوژیانتقادهایی بر آن، 

است،  فاوتمت کودکان استعدادهای که آنجایی از است معتقد ورزد ومی تأکید درسی مدارس برنامه در دانش مختلف بازنمایی

-است، برنامه های ذهنیقابلیت مختلف اشکال از استفاده مستلزم که درسی برنامه های از وسیعی دامنۀ ایجاد باید با مدارس

  .نمایند طراحی یادگیرندگان گوناگون استعدادهای با متناسب هایی
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