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 مقدمه

سطه با ورود به دهه سوم قرن بیستم، به واکه ای از اتفاقاتی قلمداد کرد توان مجموعهرخدادهای اثر گذار در این دهه را می

و کاهش نرخ  باال رفتن استاندارد زندگی در امریکا مورد توجه قرار گرفته است. اتمام جنگ جهانی و فرا رسیدن زمان صلح

شود که ساخت مدارس جدید، خرید باعث افزایش سطح ثروتی می ،بیکاری، تمایل شدید به شهرنشینی و رشد صنایع

تر، تر و وسیعد. رونق گرفتن در استفاده از صنعت حمل و نقل هوایی ارزانتجهیزات و افزایش حقوق معلمان را به دنبال دار

ایجاد شرایط بهتر  های برابر برای زنان و مردان و نهایتاًهای بزرگ مردمی و کارگری، افزایش تعداد مشاغل و فرصتجنبش

در هلند، پایان اقتدار موسیلینی در سیس دادگاه الهه أشود. تمی نمودار جامعه عمومی –زندگی در بهبود شرایط اجتماعی 

دولت ایتالیا، به قدرت رسیدن اتحاد جماهیر شوروی در جهان )دبیرکلی استالین در سازمان ملل(، برابری اجتماعی زنان در 

های استادی در دانشگاه آکسفورد انگلیس، حضور در جامعه های مختلف )ازجمله اخذ حق رأی، به دست آوردن کرسیحوزه

( 20. ص 0839)آقایی،  0291ژانویه  01ها( در تر کردن دولتسیس جامعه ملل )جهت نزدیکأتر تنیروی کار(، و مهم بعنوان

ثیر به أاتفاقاتی بود که در این دهه بر روی اندیشه و تفکر برنامه درسی ت -دهد می متحد ملل سازمان را خود جای بعدها که –

های مفید و کارآمد جهت رویارویی با تحوالت سریع مطالبه امعه از مدارس، برنامهجاست که گذارد؛ در این حالت سزایی می

نیازهای  و شودکند. بر همین اساس، برنامه درسی نیز به آموزش موضوعات تجاری، صنعتی و اقتصاد خانواده ترغیب میمی

شود که منجر به تغییر مسیر در موضوع و یکودکان برای یادگیری مسئولیت پذیر در محیط آزاد از اهمیت فراوانی برخوردار م

های تمام گردد. از این رو، در اواخر این دهه، فعالیت در برنامه درسی به عنوان یکی از ویژگیمحتوا محور بودن مدارس می

 کند. عیار مدرسه مترقی تبدیل شده و توانمندی و پیشرفت آموزش و پرورش در عملکرد مدرسه ظهور می

در این کرد. ولی آموزان را برای گذراندن امتحانات و ادامه تحصیالت آماده میدانش آموزش علوم صرفاً 0291 تا قبل از    

آموزان را برای انجام کارهای عملی و حل مسائل روزانه زندگی کند تا دانش، آموزش و محتوای برنامه درسی تالش میدهه

-میعلمی تجاری سازی و صنعت راه خود را در نظریه و عمل برنامه درسی آماده و توانمند کند. علم گرایی تحت عنوان فنون 

گذاشته و مفهوم برنامه درسی و نیاز به متخصص  رثیأ. پیشرفت گرایان در طول این دهه در ایجاد قلمرو برنامه درسی تگشاید

و کالسیک )نهضت روابط انسانی( در کند. مکتب نئای ظهور میبرنامه درسی به عنوان یک زمینه مورد مطالعه به طور فزاینده

مین نیاز روزانه أبرای ت 9از جمله چاپ کتاب سال انجمن ملی آموزش و پرورشدار لیفات دنبالهأاین دوره شکل گرفته و ت

 کند.های ورزشی در مدارس رونق پیدا میآموزی و تیمهای فوق برنامه همچون شوراهای دانشفعالیت ادامه داشته و مدارس

براین، اندازه میز و صندلی راحت در نظام آموزشی امریکا، نحوه قرارگیری صندلی در کالس درس و ایجاد فضاهای  عالوه

-(. همه این موارد باعث می0290آموزان با یکدیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است )دوناوان، آل برای تعامل دانشآموزشی ایده
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آموز انتظار دارند با جزئیات و های برنامه درسی را به عنوان تجاربی که از دانشهمشخص  0فردریک بونسر 0291در سال  شود تا

 ریزان درسی دنبال می شود. توسط دیگر برنامهبعد، ها ها تا سالتوالی آن تعیین و بیان کند که این مشخصه

 1310ماهیت برنامه درسی در دهه 

در  یمطالعه برنامه درس یبرا یتعلیم وتربیت وجود نداشت. لذا جای یهاهیچ گروه برنامه درسی در دانشکده0291 یدر دهه 

نیز وجود نداشتند. در ادامه و در  یکارمندان شاغل در حوزه برنامه درس یاختیار مدارس نبود. در آن زمان حت

ه آغاز شد و آموزش و پرورش متوسط ابتدا در گروه مدیریت و یدر سطوح دانشگاه یدرس یریزتربیت کادر برنامه0281دهه

 یبرا یکار کنان مدرسه آن هم به شکل سنت یبه عالیق عمل یبرنامه درس همین مسئله موجب شد بیشتر قلمرو مطالعات

 تر شده است وتر و پیچیده، ظریفیبا تجربه عمل یاین خویشاوند 0281و0291 یهاها وفادار بماند. امروزه نسبت به دههمدت

قابل   9یدرس یریزبرنامه در ایاالت متحده آمریکا، مانند انجمن نظارت و یبزرگتر برنامه درس یاسسات حرفهؤم یهادر برنامه

خود را وقف بهبود مدارس کنند. برنامه درسی همچنین به  یانرژکنند تا تالش می یفعاالن برنامه درسدر واقع مشاهده است. 

نظر گرفته شده است. این تصویر از برنامه درسی توسط  گیرد درآموز تحت سرپرستی مدرسه یاد میعنوان آنچه که دانش

برای آن است که تفاوتی در زندگی ایجاد شده است. آنها معتقدند برنامه درسی واقعی  0291گرا در طول دهه مربیان پیشرفت

8)بابیتاین دیدگاه به وسیله دانشمندان برنامه درسی شود. آموزان ایجاد کند که به وسیله تجربه حاصل میدانش
 و دیویی 

4 )

ساده . دادندمیاهمیت برنامه درسی ثیر گذار بوده که در این دوره هم به محتوا هم به فرایند أبر روی برنامه درسی و آموزش ت

کردن وظایف و توسعه برنامه درسی و همچنین تأکید بر نظرات و عقایدی که به نحوی در آموزش و پرورش مرکزیت دارند در 

 باشد.شهود میطول این دهه م

 رخدادهای اثر گذار

سیس أتوان به ایجاد و ترخدادهای مهم این دهه می زقرن بیستم با نوعی دگرگونی در آموزش کودکستانی آمریکا همراه بود. ا

های آزاد، بازی و سرگرمی، موجب توجه به های آموزشی و فعالیتها اشاره نمود که در اواخر دهه دوم با برنامهمهد کودک

به موازات توسعه مهدهای کودک، مؤسسات دیگری های خشک در مدارس گردید. های فوق برنامه و کنار گذاشتن شیوهعالیتف

در  مونته سوری سیس مدارسأتبنیان گذاشته شد که از آموزش سنتی جدا بود.  5مونته سوریبه نام خانه کودک توسط دکتر 

های فوق برنامه و تفکر رشد نگر در مدارس داشت. او ضمن ر ترویج فعالیتثیر بسزایی دأت کهرونق بیشتری گرفت  0291دهه 

های متنوع یادگیری برای کودکان، معتقد بود که کودکان باید حق انتخاب داشته و در انجام کارهای خود فراهم کردن فرصت

های تربیتی موجب رونق گرفتن نامههای خشک و بهره مندی از بازی و ورزش در برآزادی را تجربه کنند. رها شدن از برنامه

 . شدهای فوق برنامه در مدارس برنامه

های های مهدو بر محتوا و روش شده طراحی کودک فردی نیازهای به رسیدگی برای که –سوری ه نتوبه دنبال طرح م    

بعنوان یکی از  7لتونارائه و به نام طرح دا  0299 در سال  6طرحی توسط هلن پارکهورست –ثیر عمیق داشت أکودک ت

کند. این مدل یا طرح ضمن توجه هم به کمیت و هم به کیفیت، به نیازهای رخدادهای قابل توجه آن زمان نمود پیدا می

                                                 
1. F. Bonser 
2. Association For Supervision And Curriculum Development (ASCD) 

3. Bobbit 

4. Dewey 

5. Montessori 

6. Helen Parkhurst 

7. Dalton Plan   
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موضوع و محتوا محور بودن  رباعث ایجاد تغییر مسیر د کهپردازد کودکان برای یادگیری مسئولیت پذیر، دریک محیط آزاد می

های های گروهی و آزادی از ویژگیآموز، فعالیتهای متنوع برای برانگیختن عالقه دانشاد ارائه برنامهشود. پیشنهمدارس می

 .این طرح بود

بین سنت گرایان وجود ندارد. از  یوحدت موضوع ولی در عین حال فعالیت برنامه درسی سنتی روی مدارس تمرکز دارد    

 7و وینشتین 6، سایمون5، جوردن4یفانتین یجنبش انسانگرایانه مانند کارها یهافعالیتتا ، 8، از سیلور والکساندر9تا تابا 0تایلر

آن چه همه این متخصصان  که ارتباط موضوعی بین آنان وجود ندارد. سنت گرایانه هستند و یقلمرو وسیع موضوع یهمه دارا

از کانال آنان  یبرنامه درس یبازنگر اغل در مدرسه وآنها در کار با افراد ش یدهد عالیق بنیادیم را در زمره سنت گرایان قرار

 است. 

نیز در این دوره رشد کرده و بر  3، رفتارگرایان اجتماعیسایه انداخته های عملی مدارستفکر سنتی بر فعالیتعلیرغم اینکه     

-توسعه برنامه درسی نیز، می. ضمن اینکه در روند نمایندهای عملی تأکید میو نظارت بر فعالیت کیدأمشاوره در مدارس ت

2در همین راستا به نظر لبوویشاما های عملی گنجانده شود. بایستی نظارت بر فعالیت
نومفهوم گرایان اعتقاد دارند  ،(0229) 

کند ) خسروی و کافی زاده، که منطق تایلر رفتارگرایانه است و از لحاظ منطقی از ذهنیت صنعتی در برنامه درسی حمایت می

0820). 

در دانشگاه  01ها در خصوص برنامه درسی توسط دیویی و پارکر، علیرغم شواهد موجود از اولین نوشته0291پیش از دهه    

شیکاگو، هیچ تصویری مبنی بر استفاده از عمل در برنامه درسی وجود ندارد. برنامه درسی مدارس عملگرایی اگر چه به اندازه 

00عصر طالیی"رفتارگرایان اجتماعی معروف نبوده، به وضوح به سوی آنچه به آن 
خوبی  شود. نمونهسوق داده می ،گویندمی "

آموزان و آماده کردن برنامه درسی بر اساس نیاز و عالئق کید به تک تک دانشأمحور بودن و توجه و تشاگرد  ،09از عملگرایان

 آنها است.

توان به آموزش یکپارچه ، میکندهای مختلف مطرح و در این دهه نیز نمود میدر دهه در برنامه درسیکه از موضوعات مهم    

ترکیبی از موضوعات  0321های سبت داده شده، اشاره نمود. پیش از سالبرنامه درسی که به نشست انجمن ملی هربارت ن

سنّتی در فرهنگ غالب جامعه و آموزش و پرورش مطرح و مبنای آموزش نظریه انسان گرایی کالسیک با پشتوانه علمی، 

توجه  ه آموزش یکپارچهببه مرور اندیشه سنّتی آموزش و پرورش  0291تا  0231های در سال انضباط عقلی و قوای ذهنی بود.

. قابل ذکر است نخستین طرّاحی پردازدمیای )یکپارچه( به سازماندهی الگوهای درسی میان رشته 0291و تا اواخر دهه  کرده

های چشمگیر این توسعه را در برنامه درسی آثار محققینی چون جان توان مثالو می هاین الگوها از مدرسه ابتدایی شروع شد

 ، مریام08ام کیلپاتریکدیویی، ویلی
 0326(. جان دیویی در سال 0227مشاهده کرد )راگا،  0، فردریک بونسر و مردیت اسمیت04

                                                 
1. Tyler 

2. Taba 

3. Saylor and Alexander 
4. Fantini 

5. Jordan 

6. Symon 

7. Weinstein 

8.  Social Behaviorist 

9. Hlebowitsh 

10. Parker 

11. Golden Age 

12. Pragmatists 

13. Kilpatrick 

14. Meriam 
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ی اجزای برنامه درسی، این گیکپارچ برای نخستین بار در یک مدرسه ابتدایی، ضمن ایجاد ارتباط بین جامعه و مدرسه و 0326

 "و  "رویکرد مبتنی بر تجربه "، "رویکرد پروژه  "رفت گرایان از جمله رویکردهای پیش  ،9آموزش را پیاده کرد. به اعتقاد راگا

نیز در اوایل قرن بیستم در دوره ابتدایی ایجاد شد که نقش این رویکردها تاکید بر ارتباط بین نظام  "رویکرد جنبشی فعالیت 

حمایت قرار دادند  مورد را محور –ک آموزشی، عالئق و تجارب آنی، محسوس و پویای دانش آموزان بوده و برنامه درسی کود

(. همچنین جان دیویی و پیروان هربارت این سه رویکرد را عکس العملی می دانند به نظام آموزشی رسمی، بی  0227)راگا، 

 تحرک ، فردی و راکد آن زمان که آموزش منفعل را ترویج می داده است.

( بی هدف 0291ارچه  تاکید بسیار شده است . بر اساس نظر مریام )بر آموزش یکپ 0251تا  0291پس از آن در سال های     

بودن برنامه های درسی ناشی از استفاده از روش های سنتی، باعث افت تحصیلی دانش آموزان، مدرسه گریزی و نهایتا خارج 

زمره دانش آموزان در شود. به همین دلیل تالش می کند تا مسائل واقعی و وابسته به زندگی رویشدن از سیستم آموزشی م

 ( . 0227مدارس گنجانده شود )راگا ، 

مدیران مدارس و اساتید  0291آغاز شد و تا اواخر دهه  0321همانطور که اشاره شده تغییرات برنامه درسی در طی دهه    

رس و دانش آموزان تثبیت برنامه درسی، مدا بیشتر برتفکرات به همین دلیل دانشگاهها تحت تاثیر جنگ جهانی اول بودند. 

یکی از سردمداران  8بود. به این معنی که در این زمان دانش آموزان را بعنوان نیروی کار آماده می کردند. چارترزمتمرکز شده 

بر خالف دیدگاه سنتی و موضوع گرا بودن برنامه درسی بحث کرده و استدالل می  ،0291و  0201برنامه درسی در دهه های 

سی باید به مشاغل مختلف و فعالیت های بزرگساالن که به عنوان شهروند در طول زندگی انجام می دهند، کند که برنامه در

گره بخورد. وی همانند همکار خود در دانشگاه شیکاگو )فرانکلین بابیت(، حامی آموزش حرفه ای در مدارس و دانشگاهها بوده 

وظایف و مطالعه جامع از فعالیت های بزرگساالن به منظور ایجاد و استدالل می کند که برنامه ریزی درسی باید با تحلیل 

 محتوای برنامه درسی شروع شود. 

4چگونه یک برنامه درسی بنویسیم"بابیت کتاب  0291های میانی تا اواخر دهه بر همین اساس طی سال   
را به رشته تحریر  "

مورد استفاده  ،مشکل تجدید نظر در برنامه درسی مواجه هستند های خاص به مدارس که باآورد تا برای ارائه راهنماییمی در

های درسی را مورد توجه قرار داده و نیز تغییر مسیر برنامه 5ساختارگرایان اجتماعی 0291قرار گیرد. ضمن اینکه در اواخر دهه 

 ندیشند.ابرای حل مشکالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به ترویج دمکراتیک برنامه ریزی اجتماعی می

 جمع بندی و نتیجه گیری

ایالت متحده امریکا به واسطه صنعتی شدن و مهاجرت به سرعت در حال تغییر بوده و بیشتر مردم معتقد بودند که برنامه 

بابیت معلمان و مدیران مدارس را برای تجدید نظر برنامه درسی در این میان، درسی مدارس عمومی امریکا منسوخ شده است. 

های عملی که ریشه در علوم اجتماعی ها به شدت متمایل به فعالیتکرد. بنابراین کتاببا عصر جدید آماده می و مطابقت

های متنوعی ثرتر باشد و جوانان را برای فعالیتمؤاینکه چطور برنامه درسی در مدارس  رایبهدایت  ،داشت، راهنمایی شدند

برای زندگی که به واسطه آن جوانان کنند را ارائه میهایی فعالیتواقع مدارس  در آماده سازد. ،دهندکه در بزرگسالی انجام می

هایی که به عنوان یک بزرگسال بر عهده خواهند ند. هدف بابیت این بود که جامعه )مدرسه( جوانان را برای نقششوآماده 
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 و تجربه گرایان  ادامه دارد، ای مدارسهتفکر سنتی برای تسلط فعالیت عمالً اگر چه ثرتر آماده کند.ؤگرفت، بیشتر و م

ها نفوذ کرده و به اصالح دانشگاه در به عنوان مدرس و به مدارس مشاوره از طریق نیز فعالیت کرده و اجتماعی رفتارگرایان

ثیر أتدرسی به وقوع پیوست بر مطالعات برنامه 0291مجموعه اتفاقاتی که در دهه  پردازند.های درسی میاهداف خاص برنامه

ثیر برنامه درسی در این دهه با رویکرد علمی و عقالنی افرادی چون بابیت به اوج خود رسیده تا با توسعه أگذار بوده و اینکه ت

 هیچ کودکی از آماده شدن جهت حضور در جامعه عقب نماند.   ،برنامه درسی

 منابع: 

 سل نیکان.المللی، تهران، نهای بین(. سازمان0839سید داوود. )  آقایی،

ریزی درسی: مضامین موجه و (. تحلیلی بر منطق تایلر در برنامه0820اله. و کافی زاده، منصوره. )خسروی، رحمت

 . 33-67، 03مغفول. فصلنامه علوم تربیتی. سال پنجم، شماره 

 از سایت 95/3/28(. آموزش یکپارچه. برگرفته در تاریخ 0832زاهدی، امید. )

 http://zahedi_omid.persianblog.ir/post/41/#_ftn45 
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