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     9مریم کیان

 

 میالدی 0591معرفی رخدادهای مهم جهانی در دهه 

ز سوی اتحاد جماهیر میالدی عمدتاً با دوره پس از جنگ جهانی دوم، و نیز پرتاب سفینه فضایی اسپوتنیک ا 0591دهه 

رشد جمعیت ساالنه برای مدت کوتاهی در دهه (. 2،2112شود )شوبرت و همکارانشوروی، و آغاز جنگ سرد شناخته می

از سوی دیگر، در عرصه هنری، حال و درصد رسید.  0٫۸به باالتر از  05۹1و  05۹1تری در دهه  و برای مدت طوالنی 0591

های  پس از جنگ دوم جهانی دربرگیرنده ترکیبی از آثار وسترن، کمدی، معمایی و درامهوای سینمای هالیوود در دوران 

میالدی محقق شد. جان هنریک اورت، ستاره شناس  0591در زمینه نجوم نیز رخدادهای قایل توجهی در دهه رمانتیک بود. 

نقشه برداری کرد و ثابت کرد که مناطقی هلندی که فاصله زمین تا کهکشان راه شیری را محاسبه کرد، از کهکشان راه شیری 

، ابری تشکیل شده از «ابر اورت»ارایه داد.  0591را در دهه « ابر اورت»گردند. وی پیشنهاد وجود در اطراف مرکز کهکشان می

ر با سنگ و گرد و غبار است که منظومه شمسی ما را احاطه کرده است. این ابر ممکن است جایی باشد که ستارگان دنباله دا

ای موجودات مسئول انقراض دسته جمعی دوره« ابر اورت»گیرند. او این نظریه را ارائه داد که دوره بلند مداری از آن منشأ می

  .(01۹1)می بلکر، ستبوده ا زمینبر روی 

جهان »اصطالح   میالدی، یعنی در اوج جنگ سرد، اقتصاددان فرانسوی، آلفرد سووی، 0592در عرصه سیاسی، در سال 

را به منظور طبقه بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوک سیاسی، اقتصادی و سیاسی آن زمان یعنی بلوک « سوم

برد. از سوی دیگر، بسیاری از رهبران جهان سوم تالش نمودند که معنایی فعال به جهان سوم شرق و غرب خارج بودند، به کار 

اولین اقدام را در این جهت رهبران یوگسالوی سابق انجام دادند. رهبران یوگسالوی سابق که از ادغام خود در بلوک  دهند.

های مستقل جهان سوم که خواهان حفظ استقالل بلوکی از کشور»را به معنای « نیروی سوم»شرق ناراضی بودند، نظریه 

مطرح ساختند. این نظریه به تدریج از سوی بسیاری از رهبران « خویش و ایفای نقش فعال در مقابل دو بلوک دیگر بودند

منجر 0599جهان سوم نظیر هند، اندونزی و مصر پی گیری و حمایت شد و در نهایت به تشکیل جنبش عدم تعهد در سال 

 (.01۸9عی،شد )سا

بود. اتحاد جماهیر شوروی اولین سفینه فضایی را در سال « عصر فضا»میالدی آغاز  91در مجموع، عمده رویداد دهه 

گیری کمیسیون اقتصادی اروپا، اوج گرفتن تقاضا برای حقوق بشر و آزادی، میالدی به فضا پرتاب کرد. به عالوه، شکل 059۹

میالدی افزایش یافت. در این  0591های حقوق مدنی در اواخر دهه یقایی و جنبشهای آفراستقالل خواهی در مستعمره

میالدی، با  0591هنری راه یابند. در مجموع، دهه-دانشگاهی-راستا، زنان سیاهپوست آمریکایی توانستند به محافل علمی

ای، ی مختلف نژادی، مستعمرههاهای ستمدیدگان در زمینهای، عصر جنبشرخدادهای مخالفی نظیر عصر فضا، عصر هسته

)شوبرت و  جنسیتی، اخالقی، سیاسی و اقتصادی، همگی بیانگر تقاضای بیشتر جوامع برای آزادی و دموکراسی بود

 (.2112همکاران،

                                                 
 kian2011@yazd.ac.ir                     . عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران                                                         0

2. Schubert et, al 

 01/01/0151 تاریخ پذیرش و انتشار: 10/01/0151دریافت: تاریخ 
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 رخدادهای مهم در حیطه برنامه درسی

غرب و به  نگ سرد،های جو همچنین داللت پرتاب سفینه فضایی از سوی اتحاد جماهیر شورویمیالدی،  91در دهه 

این دوره، های درسی نظام آموزشی خود بازنگری کند. ای و برنامههای مدرسهویژه ایاالت متحده را بر آن داشت تا بر آموزش

آغاز شد. در این  0«جنبش بازگشت به پایه ها»در این راستا، نظام آموزشی آمریکا شاهد گسترش انتقادهای روزافزون بود. 

بودجههای درسی و راهبردهای آموزشی مربوط به آنها، و تدوین وزش دروس پایه و بازنگری اساسی در برنامهمیان توجه به آم

های همچنین برنامهبیش از پیش برجسته بود. های درسی علوم فیزیکی، بیولوژیکی و شیمی های اختصاصی برای برنامه

ی آوردند. در مجموع، تغییر برنامه درسی جای خود را به های عمده، به اصالحات روهای دانشگاهدرسی بیشتر دپارتمان

 بازنگری متمرکز و هدایت شده برنامه درسی داد. 

میالدی در دانشگاه شیکاگو  059۹ای در برنامه درسی، در کنفرانس سال دهی نظریهاز سوی دیگر، تالش برای شکل

نگارش  0591که بعدها کتابچه کنفرانس را در سال  1و رالف تایلر 2پیگیری شد. این کنفرانس با همکاری ویرجین هریک

چاپ شد. رالف  9«به سوی بهبود نظریه برنامه درسی؛ برخی پژوهش های مکمل آموزشی»کردند، برگزار شد. کتاب آنها با نام 

ود که بتواند ای بسال پس از آن کنفرانس بیان داشت که هدف شان ایجاد قابلیت نظریه 11تایلر، در اظهارنظر خود در حدود 

به طور مؤثر و قابل دفاع، عمل و پژوهش برنامه درسی را تبیین کرده و شرح دهد. وی از این کنفرانس راضی بود و اظهار 

های یک نظریه منطقی برنامه درسی بیان شد اما به این نکته نیز اذعان داشت که دستیابی به داشت که در این محفل ویژگی

 تر از آن کنفرانس بود.ای مطلوب، فراساخت نظریه

های متنوعی به برنامه درسی پایه مشترک، که اساساً از طریق تفسیر میالدی دیدگاه 0591از سوی دیگر، در دهه 

نظرانی همچون اسمیت، استنلی و شورز دیویی از تعلیم و تربیت حاصل می شد، شکل گرفت. در سال های بعد، صاحب

( آن را تداوم بخشیدند. در این راستا، طرفداران برنامه 0590) ۹(، و اوسیو059۸و  0591)9(، جی.اس.رایت059۹(، و)0591)

ای در برنامه درسی قائل شدند. این روند آموز و دانش بین رشتهدرسی پایه مشترک، تأکید بیشتری بر تعامل میان عالقه دانش

 کمک کرد. به اصالح سوء برداشتی که از مربیان پیشرفت گرا نظیر دیویی شده بود، 

 

 نظران اثرگذارها و صاحبسازمان

اداره »میالدی در آمریکا انجام شد.  0591ریزی درسی، برخی اقدامات ملی در دهه تر به برنامهدر راستای نگاه گسترده

، رویکرد تعلیم و تربیت منطبق با زندگی را در پیش گرفت و جهت گیری کالجی و فنی «آموزش و پرورش ایاالت متحده

انجمن ملی مدیران مدارس »میالدی، تأسیس  91ای را به برنامه درسی دوره متوسطه وارد کرد. نمونه این اقدام دردهه فهحر

میالدی به پشتوانه تداوم حرکت برنامه ریزی درسی دوره متوسطه ایجاد شد.  0591بود که در سال  (NASSP) ۹«متوسطه

ها اغلب ریزی درسی بود. این تالشهای مشترکی در برنامهمیالدی شاهد تالش 0591البته باید خاطر نشان کرد که اواخر دهه 

( شکل گرفت. مطالعات آنها غالباً بر روابط میان گروهی در مدارس ابتدایی تأکید داشت 0591) 5( و ایوانز0591) ۸از سوی تابا

                                                 
1. Back To Basics Movement 

2. Virgil Herrick 

3. Ralph Tyler 

4. Toward Improved Curriculum Theory. Supplementary Educational Monographs 

5. G.S.Wright 

6. Ovsiew 

7. National Association Of Secondary School Principals  

8. Taba 

9. Evans 
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گیری اصالحات ها منجر به شکلکرد. این فعالیتمیهای بهبود و ارتقاء مدارس اقدام و ایوانز اساساً در حیطه پژوهش در برنامه

 های مشارکتی شد. برنامه درسی از طریق سازمان

های خود را گسترش داد. فعالیت( ASCD) 0«انجمن نظارت بر برنامه ریزی درسی»میالدی  0591به عالوه در دهه  

این  0590نامید. کتاب سال « های درسیهبود برنامهب»های درسی مدارس ادامه داد و آنها را این انجمن به بازنگری برنامه

، از 1«بهبود برنامه درسی در بحران جهانی»و کنفرانس سالیانه آنها با نام  2«اقدام برای بهبود برنامه درسی»انجمن با نام 

محوریت دوره  میالدی نیز با 059۹رویدادهای مهم این دوره بود. کتاب سال انجمن نظارت بر برنامه ریزی درسی در سال 

متوسطه تدوین شد و به موضوع آنچه باید مدارس متوسطه آموزش دهند معطوف گردید. امروزه این انجمن یک نهاد بین 

ها شامل کند. این فعالیتهای خالّقانه تعلیم و تربیت فعالیت میالمللی پیشگام است که در زمینه تولید و ارائه برنامه

وآورانه و خدماتی است که مربیان تعلیم و تربیت را در راستای پشتیبانی موفقیت یادگیرنده، های نمحصوالت آموزشی، برنامه

کشور جهان است که شامل ناظران، مدیران، معلمان،  099سازد. این انجمن دارای صدو پنجاه هزار عضو از بیش از توانمند می

آموزش »، «تدوین و اجرای استانداردها»موارد ذیل است: های اخیر این انجمن شامل استادان و حامیان انجمن است. برنامه

، «از بین بردن شکاف تحصیلی»، «بهداشت و یادگیری»، «رشد همه جانبه کودک»، «کودکان در دنیای متحول امروزی

 «. های چندگانه سنجششاخص»

ریزی ل آموزشی و برنامهای را در زمینه شناسایی مسائهای گستردهنیز فعالیت« سازمان ملل»میالدی  91در دهه 

المللی، در راستای ارائه پیشینه بین المللی در عرصه برنامه درسی درسی کشورهای مختلف جهان انجام داد. این سازمان بین

( در راستای مطالعه برنامه 059۹)9( با تأکید بر مسائل روانشناختی برنامه درسی و لورنگو059۹)9کوشید و افرادی نظیر اولسون

 وره ابتدایی در در آمریکای التین، آثاری را تحت نظارت یونسکو تدوین کردند. درسی د

ای را نیز در زمینه تعلیم و تربیت و برنامه درسی ارائه و نظران مختلف، آرای برجستهمیالدی صاحب 0591در دهه 

برنامه درسی دوره ( »0590، بریگز )«ابط میان گروهیبرنامه درسی دوره ابتدایی در رو( »0591ه تابا )لمنتشر کردند، از جم

بازسازماندهی ( »0591، آلبرتی)«منشاء هوش در کودکان( »0592، پیاژه )«گفتگوهای بزرگ( »0592، هاچینز)«متوسطه

روندهای برنامه درسی در نیمه ( »0591، هاراپ)«های بایر تعلیم و تربیتزمین( »0591، بستور )«برنامه درسی دوره متوسطه

ریزی درسی برای آموزش و برنامه( »0599، سیلور و الکساندر)«خودِ فی البداهه در مدرسه و خانه( »0599ینز )، هاپک«قرن

طراحی برامه درسی ( »059۹، بیوشامپ)«فلسفه های تعلیم و تربیت در چشم اندازی فرهنگی( »0599، براملد)«یادگیری بهتر

هدف در ( »059۹، نیزبت)«زشی، کتابچه اول: هدف های شناختیطبقه بندی هدف های آمو( »059۹، بلوم)«دوره ابتدایی

و جوزف شوآب « مطالعه تفکر( »059۹، جروم برونر)«مدرسه ابتدایی بدون نمره( »0595، گودلد و اندرسون)«برنامه درسی

 «. دهند؟دانشمندان چه انجام می( »0595)

استاد تاریخ  ۹«آتور بستور»تور، برونر و شوآب پرداخت. توان به طور خاص به تشریح آرای تأثیرگذار بسدر این میان می

های بیهوده تعلیم و زمین»خواند. وی با نوشتن اثر دانشگاه بود و آموزش و برنامه درسی سازگار با زندگی را ضد عقل می

تمام شهروندان خود تواند فرصت آموزش فکری و عقلی برای تنها مدرسه و دانشگاه می»(، بر این باور بود که 0591)۹«تربیت

                                                 
1. Association Of Superior Of Curriculum Development 

2 .Action For Curriculum Improvement 

3. Curriculum Improvement In The World Crisis 

4. Olson 

5. Lourengo 

6. Arthur Bestor 

7. Educational Wastelands 
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-ترین سخن بستور، یکی از شاخص«. فراهم سازد، زیرا نهاد دیگری در جامعه وجود ندارد تا این رسالت خطیر را برعهده بگیرد

های اصلی مدارس ابـتدایی باید حول محور خواندن، نوشتن  گویان دیدگاه دیسیپلینی برنامه درسی بود و اعتقاد داشت فعالیت

بستور همچنین توصیه  .(01۹5)میلر،ا اندکی تأکید بر علوم تجربی، جغرافیا و مسائل اجتماعی شکل گیرد و حساب کردن، ب

آموزان به سطوح باالتر، به جای اینکه بر مبنای سن آنها انجام گیرد، باید براساس تسلط و تبحر آنها در  کرد ارتقای دانش می

 یک موضوع درسی خاص انجام شود. 

برونر روانشناس برجسته دانشگاه هاروارد بود و راهبردهای میالدی بود.  91نظران دهه ز از دیگر صاحبنی 0«جروم برونر»

برنامه »یادگیری اکتشافی استقرایی، با تأکید بر فرایندهای تفکر خالق را مطرح کرد. وی بر اساس مطالعات پیاژه، نظریه 

آموز عرضه کند که  ای به دانش رسی باید مواد و موضوعات را به گونهبرنامه درا معرفی نمود. بر این اساس،  2«درسی مارپیچی

های آموزشى باید جوابگوى این سؤال باشند که که نظریه بودوى معتقد   تدریج جامعیت و پیچیدگی بیشتری داشته باشد. به

ه اعتقاد او، شاگردان را نباید در برابر توان بهتر و بیشتر آموخت، نه آنکه تنها به توصیف و تشریح یادگیرى بپردازند. ب چگونه مى

 برونرحل آنها اقدام کنند.  ها قرار داد، بلکه باید آنان را با مسأله روبرو کرد تا خود به کشف روابط میان امور و راه دانسته

برنامه باید به قدرى "د که مطرح کرد. وی بر این باور بو 1«به سوى یک نظریه آموزشى»هاى خود را در کتابى به نام  دیدگاه

منظم و سازمان یافته باشد که شاگرد را به فعالیت وادارد، زیرا اگر ما پاسخ را مستقیماً در اختیار شاگردان قرار دهیم، آنان را 

خاطر از یادگیرى به  شویم که از خود کوششى نشان ندهند و در نتیجه، رضایت سازیم و سبب مى به کتاب و معلم متکى مى

 . "هاى یادگیرى در آنان تضعیف شود ت نیاورند و انگیزهدس

میالدی، به دنبال پرتاب اولین سفینه فضایی از سوی شوروی، رخدادهایی در عرصه نظام آموزشی ایاالت  0591در اواخر دهه 

های آموزش علوم  را تشکیل داد تا در برنامه 9«وودز هول»متحده آمریکا ایجاد شد. در این راستا، دولت آمریکا کنفرانس 

تن از دانشمندان طراز اول و متخصصان  19میالدی با شرکت  0595کنفرانس وودز  هول، در سال تغییرات اساسی ایجاد کند. 

ها و محتوای متون کتب و آموزش و تکنولوژی مدرن تعلیم و تربیت تشکیل شد. آنها خواستار تجدیدنظر بنیادی در روش

های جدید  های عمده برنامه، که پس از این کنفرانس منتشر شد، ویژگی۹جروم برونر 9«پرورش فرآیند آموزش و»کتاب  .شدند

این  میالدی بود. 05۸1تا  0591های  های این درس در دهه آموزش علوم را مطرح کرد که سرمنشأ تغییرات بنیادی برنامه

دیل شد. برونر اعتقاد داشت اصول اساسی برنامه درسی را مند تبکتاب برونر به بیانیه برنامه درسی برای طرفداران دیدگاه نظام

ریزی و  ای باید برنامه گونه های یادگیری را به آموزان دوره ابتدایی عرضه کرد، بلکه موقعیت نباید به شکل مستقیم به دانش

 آموزان خود این مفاهیم و تفکرات را کشف کنند.  سازماندهی کرد، که دانش

و نظریه پرداز برنامه درسی از دانشگاه شیکاگو بود وی از اعضای طرح  91نظران دهه دیگر صاحب، نیز از ۹«جوزف شواب»

شواب بر این باور بود که کشور آمریکا به دانشمندان بیشتر، رهبران آمد. به شمار می ۸«مطالعه برنامه درسی علوم بیولوژیک»

توانند دانش را نیاز دارد. از نظر شواب، دانشمندان دیگر نمیسیاسی رقابتی و حس همدلی عمومی برای تداوم تحقیقات علمی 

های آموزش باید مبتنی بر کاوشگری سیال و تأکید تازه بر اکتشاف، اصول و به مثابه حقیقت پایدار در نظر بگیرند و شیوه

                                                 
1. Jerome Bruner  

2. Spiral curriculum 

3. Toward a Theory of Instruction 

4. Woods Hole Conference  
5. The Process of Education 

6. Jerome Bruner 

7. Joseph Schwab 

8. Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) 

http://www.google.com/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AwmMVK3IOdfYaqH7gfAC&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNFwLkzihmp-pTaVofGG4EazDchUlg
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را در رابطه با ژنتیک انجام شواب که دارای مدرک ادبیات انگلیسی و جانور شناسی بود و پایان نامه خود کاربرد علوم باشد. 

پردازند داشت. وی معتقد بود که دانشمندان به اثبات حقایق نمی« حقیقت»داد، فهم بسیار جامعی از اشکال علمی و هنری 

کند. او گیرد و داستان آنها نیز تغییر میکنند تا اینکه اکتشافات جدیدی صورت میهایی محتمل را نقل میبلکه داستان

گیری قطعی بود چیزی که به شدت در ادبیات علم رایج است و اشتباه جای خود را شدت مخالف با گفتمان نتیجههمچنین به 

های عدم اطمینان، ( محتوای دروس بایستی مملو از مثال0595در ادبیات تعلیم و تربیت نیز باز کرده است. از نظر شواب )

از نظر شواب بایستی تأکید زیادی بر نظریات غیرقطعی داشت و نه های برداشت و مسائل اساسی رشته تحصیل باشد. تفاوت

های مختلف از حقایق تأکید کنیم. آنچه که کمتر درباره شواب تأکید بر حقایق مسلم، به عبارت دیگر بایستی بر برداشت

بایستی بر روش دریغ او از این موضوع که آموزگاران معروف است تعهد جدی وی به روش تدریس شخصی خود و حمایت بی

تدریس خود نتایج و پیامدهای آن تعمق کنند. شواب در همه مسائل، از موضوعات مرتبط با برنامه درسی گرفته تا آزمون 

دهد زیرا اعتقاد دارد که هیچ برداشتی بدون حضور های کلی آموزشی اختیار کامل را به معلمین میسازی و حتی سیاست

های برداشت صحیحی نخواهد بود. از نظر شواب، تأمالت و اندیشه "گیری آموزشیای تصمیمهبه عنوان سر چشمه"فعال آنها 

انجامد. از نظر او تنها راه رشد عملی تدریس، نگاه کردن به معلم به های متفاوت و دیدگاه میای از تجربهمعلمین به مجموعه

لم زمانی یک معلم خوب است که کالس درس را موقعیت یک مع عنوان مأموران تعلیم وتربیت و نه مأموران ماده درسی است.

ای برای اندیشیدن و تعمق در تعلیم و تربیت به حساب بیاورد و کالس را آزمایشگاهی بداند برای پیاده کردن و وسیله

  تفکراتش در عمل و آزمودن آن تفکرات، اعمال و نتایج اعمال بر اساس معیارهای متفاوت.

آموزان تنها درگیر خواست که دانشه کسب نشان برتر تدریس از دانشگاه شیکاگو شده بود، نمیشواب که دو بار موفق ب

ها و کند و کاوهایی با سواالت فکری های سازنده شرکت کنند. چنین پژوهشخواست در پژوهشساختن معنا باشند بلکه می

ه همراه با دانشجویان و همکارانش بر روی روش تدریس یابد. شواب از کسانی بود کآغاز شده و با سواالت درخواستی ادامه می

های بحث در مقطع کارشناسی در دانشگاه کرد. عالوه بر این او از اولین استادانی بود که به معرفی روشخود تفکر و تأمل می

آورد. اب میپرداخت. شواب همچنین از اولین متفکرینی بود که روش تدریس خود را موضوع تفکر، تأمل و مطالعه به حس

 های خود هستند. کند که افراد محصول تعلیم و تربیت خویش نیستند بلکه محصول انتخابشواب به صراحت بیان می

 جمع بندی

ای در عرصه تعلیم و تربیت و برنامه درسی بود، که همگی متأثر از میالدی، شاهد رویدادهای برجسته 0591دهه 

های جهانی، شکل گرفتند. ی به ویژه آغاز رقابت عصر فضا و جنگ سرد میان ابرقدرتالمللاقتصادی بین -رخدادهای سیاسی

تالش برای نمایان شد. در این دوره « هابازگشت به پایه»جنبش های درسی مدارس، از طریق تأثیر این رویدادها بر برنامه

دارس متوسطه، بکارگیری راهبردهای های درسی مای در برنامه درسی، انجام اصالحات اساسی برنامهشکل دهی نظریه

یادگیری اکتشافی استقرایی با تأکید بر فرایندهای تفکر خالق، توجه به عمل فکورانه تعلیم و تربیت و تربیت معلم فکور، و  

 های درسی، بسیار برجسته بود. ای در برنامهآموز و دانش بین رشتهتأکید بیشتر بر تعامل میان عالقه دانش
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