
 

آثار ماندگار: کتاب فرانکلین بابیت-01-6-3  
 11/8/1999تاریخ پذیرش و انتشار:  9/1/1991تاریخ دریافت: 

 

 
 1شريفیان فريدون

 

 چارچوب و محتواي کتاب

استاد  9توسط جان فرانکلين بابيت 1918است در سال  شناخته شده« 1برنامه درسي»کتابي که در دنياي تعليم و تربيت با نام      

اختالف نظرهایي وجود دارد،  برنامه درسيگيري حوزه نگارش درآمد. اگرچه درباره تاریخ شکل به 5دانشگاه شيکاگو 4یریت آموزشيمد

؛ 1999و  1111، 6اند )نالدانسته برنامه درسيافراد بسياري کتاب بابيت را نخستين اثر تخصصي در این زمينه و مبدا پيدایش قلمرو 

اي دانسته که طي (. بابيت نيز در مقدمه کتاب، آن را نخستين اثر در حوزه1114و همکاران،  9؛ پاینار1116، 8يدا؛ ساس1118، 1اسکایرو

که شامل مقدمه، شش بخش، بيست  صفحه است 195، مقدمه(. کتاب داراي 1918هاي گذشته کمتر مورد توجه بوده است )بابيت، سال

 (.1911، 11؛ کراس1918)بابيت،  تاي اسو یک فصل و راهنماي موضوعي سه صفحه

فصل(،  4فصل(، آموزش در راستاي کارایي و کفایت شغلي ) 6ترتيب، اهداف و فرایندها )هاي اول تا ششم کتاب بهعنوان بخش       

وقات هاي اگيري از فرصتفصل(، آموزش بهره 9هاي جسماني یا بدني )به پرورش قابليتفصل(، آموزش معطوف 9آموزش شهروندي )

فصل(. محورهاي اصلي بخش اول، تجربه تربيتي از منظر بازي و کار، جایگاه  9فصل( و آموزش ارتباط متقابل اجتماعي است ) 1فراغت )

ریزي درسي است. در بخش دوم، بر مواردي نظير اهداف آموزش شغلي، آموزش فني تخصصي ها در تجربه کاري و روش علمي برنامهایده

عي آموزش شغلي تمرکز شده است. از محورهاي قابل ذکر بخش سوم، ماهيت شهروند مطلوب و تربيت اخالقي و هاي اجتماو جنبه

به  بدني و عوامل اجتماعي مربوطبدني به مواردي از جمله رسالت اصلي تربيتبر موضوع تربيت تأکيدمذهبي است. در بخش چهارم با 

عنوان یک فرصت ، به موضوعاتي مانند نقش بازي در زندگي بزرگسالي و خواندن بههاي جسماني پرداخته شده است. بخش پنجمقابليت

 هاي خارجي مطرح شده است. و آموزش زبان 11اوقات فراغت اختصاص دارد و در بخش ششم و پایاني، بحث زبان مادري

تربيت در شرایط کنوني باید به انجام گوید در این کتاب نشان داده خواهد شد که چرا تعليم و بابيت در شرح هدف کتاب مي      

هاي جدید، مواد و مطالب آموزشي روزآمد و شود که چرا باید از روشاند و اثبات ميوظایفي گردن نهد که تاکنون ضروري تلقي نشده

است که در عرصه  کند گویاي دغدغه او براي بهبود عمل و کمک به افراديتجارب نوین استفاده کرد. آنچه بابيت در ادامه مطرح مي

عملي تعليم و تربيت مشارکت دارند. از نگاه او در این کتاب براي ارائه دیدگاهي تالش شده است که کارگزاران آموزشي فعال در 

سسات تربيت معلم و ماهيت آن را ؤهاي واقعي به آن نياز مبرم دارند. شاید به همين دليل، بابيت مخاطب اصلي کتاب خود را مموقعيت

توانند از ، مقدمه(. با وجود این، در تعریف طيف مخاطباني که مي1918دانسته است )بابيت،  برنامه درسيتاب مقدماتي در زمينه یک ک

هاي آموزشي جدید این کتاب استفاده کنند دید وسيعي داشته و اميدوار بوده است براي تمام مخاطبان عام که عالقمند به گرایش

 هستند نيز مفيد باشد.  
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 بابيت برنامه درسيیدگاه حاکم بر کتاب د

 1فردریک تيلور 1درسي مطرح کرد که آن را وامدار اصول مدیریت علميریزي ، دیدگاهي را براي برنامهبرنامه درسيبابيت در کتاب      

کار هاي اجرایي نيز بهيتهاي او در پزشکي، کشاورزي و فعالاست. الگوي تيلور ابتدا فقط در عرصه صنعت مورد توجه بود اما دیدگاه

(. نکته 188، ص 1111هاي مورد نظر تيلور پيروي شد )نال، بابيت نخستين کتابي بود که در آن از روش برنامه درسيگرفته شد. کتاب 

قط یک وظيفه یا شده، فهاي از پيش تعييناي که بر مبناي آن هر فرد باید با استفاده از رویهاساسي از نظر تيلور ایده وظيفه بود؛ ایده

ها با عنوان تحليل شغل یاد کرد از ریزي درسي که بابيت از آنهاي برنامهفعاليت مشخص را در یک قلمرو محدود انجام دهد. رویه

هاي معاصر خود را با بيان مناقشه برنامه درسي(. بابيت، کتاب 199، ص 1111، 9ها و فعاليت تيلور اقتباس شده است )فرانکليندیدگاه

کنند بحث اي رقابت مييرامون فلسفه تربيتي آغاز کرده است. او درباره دو دیدگاه که معتقد است براي کنترل هدف آموزش مدرسهپ

 اند از:ها عبارتکرده است. این دیدگاه

تعليم و تربيت باید  دانند، معتقدند که هدفنظر بابيت افرادي که فرهنگ را آرمان تعليم و تربيت مي: به( دیدگاه مبتني بر فرهنگ1

کنند و پرورش شهرونداني باشد که از توانایي زیستن برخوردار باشند. این گروه بر یادگيري براي یادگيري و تقویت قواي ذهني تاکيد مي

 براي سودمندي یا نتایج عملي حاصل از آموزش اهميت قائل نيستند. 

دانند معتقدند که افراد باید توانایي را هدف تعليم و تربيت مي 4سودمندي : افرادي که( دیدگاه مبتني بر سودمندي یا فایده عملي1

گرا که هاي روزمره آماده سازند؛ شهرونداني عملآموزان را براي انجام فعاليتنظر آنان، مدارس باید دانشتوليد کردن داشته باشند. به

گيرد که هر دو (. به نظر نال اگر چه بابيت اینگونه نتيجه مي188، ص 1111همکاري کنند )نال،  مؤثرصورت توانند با دیگران بهمي

وضوح از دیدگاهي حمایت کرده است که حامي سودمندي و فایده شود که او بهدیدگاه ارزشمند است ولي با مطالعه کتاب مشخص مي

 عملي است.

 ریزي درسي مفهوم برنامه

نگاه  برنامه درسيجاي اینکه فقط از دریچه علمي به کند که سبب شده است بهیت مياي را روا، تجربهبرنامه درسيبابيت در کتاب       

ابتدایي به فيليپين اعزام شدند.  برنامه درسيکند از منظر نيازهاي اجتماعي به آن توجه نماید. بابيت عضو گروهي بود که براي طراحي 

هاي دوره ابتدایي فيليپين تجویز کردند و توجه نکردند که این براي درسهاي مورد استفاده در ایاالت متحده را اعضاي این گروه، کتاب

ابتدایي وجود دارد. مسئوالن تعليم و  برنامه درسيها متناسب با ساختار آموزش ابتدایي آمریکا و انتظاري است که در این کشور از کتاب

ي این کشور را ببينند. حاصل این اقدام براي گروه و بابيت، هاي اجتماعتربيت کشور فيليپين به گروه اعزامي کمک کردند تا واقعيت

گوید شرح این تجربه، با نگاه خودانتقادي مي ابتدایي از منظر نيازهاي اجتماعي جامعه فيليپين بود. بابيت در برنامه درسينگریستن به 

کنيم، تعيين ریزي مياي که براي آن برنامهجامعهما به این نکته واقف نبودیم که اهداف را باید بر اساس مطالعه نيازهاي اجتماعي 

 گوید:ریزي درسي مي(. او درباره برداشت خود از برنامه955، ص 1119، 5نيلنمایيم )مک

هاي ویژه است. تعليم و تربيتي افراد را فعاليت ساده و روشن است. زندگي انسان شامل انجام برنامه درسينظریه اصلي 

هاي هاي ویژه مهيا سازد. هرچند ممکن است این فعاليتکند که آنان را براي انجام این فعاليتبراي زندگي آماده مي

ر و ها را کشف و مشخص کرد. در این راستا باید به عرصه اموتوان آنخاص براي هر طبقه اجتماعي متفاوت باشد ولي مي

ها، ها پي برد. حاصل این کاوش، تعيين توانایيهاي این فعاليتهاي جاري اجتماع وارد شد و به جزئيات و ویژگيفعاليت
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 برنامه درسيها نياز دارند. مجموعه این موارد، اهداف هایي خواهد بود که افراد به آنها، ادراکات و دانشها، عادتنگرش

مجموعه تجاربي خواهد بود که  برنامه درسيتعدد، عيني و ویژه است. در نتيجه، دهد؛ اهدافي که مرا تشکيل مي

؛ آیزنر، 51، ص 1118؛ اسکایرو، 15، ص 1111، 1فراگيران باید از رهگذر رسيدن به اهداف، تجربه کنند )به نقل از آیزنر

 (.99، ص 1961

ریزي زهاي جامعه او را به این مسير رهنمون ساخت که برنامهریزي درسي بر اساس نيابابيت بر شروع فعاليت برنامه تأکيد       

هاي ویژه، سازماندهي ها به بخشهاي مورد نياز، تقسيم کردن این مهارتدرسي را مطالعه دقيق زندگي براي شناسایي مهارت

 (.86، ص 1114ها در قالب تجارب یادگيري و ارائه این تجارب به فراگيران بداند )آیزنر، این بخش

 دیدگاه منتقدان و کالم پایاني

کشند که بابيت یکي گرایاني را به چالش ميکنند در واقع اندیشه سنتبابيت را نقد مي برنامه درسينظراني که کتاب صاحب     

دامنه زیاد او بر آموزش شغلي،  تأکيدگوید منتقدان بابيت اعتقاد دارند که ( مي189، ص 1111هاست. نال )ترین آناز برجسته

هاي زمان حال بزرگساالن تکيه نظر آنان، بابيت بيش از حد بر فعاليتاهداف تعليم و تربيت را محدود کرده است. همچنين، به

برنامه »با نام  1941گوید بابيت در کتابي که در سال کرده و مجال چنداني را براي تغيير اجتماعي فراهم نکرده است. نال مي

 برنامه درسيها را تصدیق کرد و حتي بسياري از اظهارات خود را در کتاب منتشر کرد این نقص «براي آموزش مدرن درسي

 مورد تجدیدنظر قرار داد.

 برنامه درسيچگونه یک »هاي توان به کتابها ميمنتشر کرده است. از ميان آن برنامه درسيبابيت، آثار دیگري را در زمينه       

برنامه اشاره کرد. پس از کتاب « آنجلسریزي درسي در لسبرنامه»و  « برنامه درسيهاي رسيمطالعات و بر»، «تدوین کنيم

حساب آورد. در شده او بهتوان از آثار شناختهتدوین کنيم را مي برنامه درسيکه مشهورترین اثر اوست، کتاب چگونه یک  درسي

گرایان و کتاب بابيت برقرار کرد. این ویژه نومفهوممنتقدان بهتوان پيوندي ظریف را البته فقط در سطح لفظ بين کالم آخر مي

گيري ها پيش از شکلاست که بابيت براي کتاب خود انتخاب کرد؛ به این معنا که او سال« برنامه درسي»حلقه پيوند، عنوان 

 ان همنوایي کرده است.  گرایهاي نومفهومگذاري کتاب خود، ناخواسته با دیدگاهگرایي، صرفاً در نامنهضت نومفهوم

 جان فرانکلين بابيت. در راستاي این مقاله مراجعه شود به:
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