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مقدمه
دهه اول قرن بیستم دوره تسلط جنبش اصالح پیشرفت گرايانه در اياالت متحده است ،يک چشم انداز اجتماعی كه تأثیر
ماندگاري بر سیاست ،فرهنگ و آموزش و پرورش آمريكا داشته است (شوبرت و همكاران .)2002 ،در اين دهه جامعه آمريكا
داليلی براي افتخار كردن به آموزش و پرورشی داشت كه بنیاد گذاشته بود .روياي برابري فرصتهاي تربیتی تا حدودي
فهمیده شده بود .هر آمريكايی سفید پوست میتوانست به آموزش و پرورش خوب و آموزشهاي حرفهاي دسترسی داشته
باشد .با اين حال مدارس با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زيادي داشتند .ناكافی بودن تربیت معلمان ،كالسهاي درس بسیار
شلوغ ،نامناسب بودن ساختمان هاي مدارس و ناكافی بودن تجهیزات ،ناديده گرفتن آموزش و پرورش سیاه پوستان چالشهايی
بود كه مدارس با آن روبرو بودند .اما چارچوب بنیادي از مفهوم اصیل آموزش و پرورش ايجاد شده بود و مدارس دولتی رايگان،
از كودكستان تا دانشگاه ،پايهگذاري شده بود (كاالهان.)2692 ،
داستان چهار قرن بعدي آموزش و پرورش آمريكا بايد در بافت بزرگتري از نیروها و رخدادها نگريسته شود كه جامعه آمريكا
را شكل داده اند .از آنجا كه مدارس در همه جا تا حدودي منعكس كننده فرهنگ و پاسخگوي نیروهايی است كه خود بخشی
از آن هست ،مدارس دولتی آمريكا نیز ،به دلیل ماهیت الگوهاي سازمانی ،پشتیبانی و كنترل ،آسیب پذيري ويژهاي داشتند و
به سرعت به قوي ترين نیروهاي اجتماعی پاسخ می دادند .در اين دوره مانند چند دهه پیشین ،صنعتگرايی ،قويترين نیروي
اين دهه بود -استفاده از قدرت مكانیكی براي تولید محصوالت  -و همراه با آن فلسفه اقتصادي كسب و كار آزاد و نظام
سرمايهداري بود كه صنعتگرايی در آمريكا در سايه آن توسعه يافت (كاالهان .)2692 ،دستاوردهاي مادي سرمايه داري
صنعتی در اواخر قرن نوزدهم موجب دو تحول عمده بود كه جامعه و آموزش و پرورش آمريكا را پس از سال  2600متأثر
ساخت .يكی از اين تحوالت دستیابی كسب و كار و صنعت به جايگاهی از اعتبار و نفوذ و غوطه ور شدن متعاقب آمريكا با
ارزشها و شیوههاي صنعتی و كسب و كار بود .ديگري جنبش اصالحاتی بود كه بطور تاريخی با تئودور روزولت تداعی می-
شود .اين دو تحول ،و آسیب پذيري مديريت مدرسه ،شرايطی در جامعه آمريكا فراهم كرده است كه تأثیر فوقالعاده فردريک
تیلور و سیستم مديريت علمی اش ،و نفوذ مداوم ايدئولوژي صنعتی و كسب و كار بر جامعه و آموزش و پرورش آمريكا پس از
سال  2622را توضیح می دهد (همان).
آثار مهم برنامه درسي در دهه اول قرن بيستم
كتاب برنامه درسی كامل 2يكی از كتابهايی است كه در آغازين سالهاي قرن بیستم در زمینه برنامه درسی منتشر شده
است .اين كتاب كه در سال  2600توسط كلومبوس باوشر 3نوشته شد ،نخستین كتابی است كه لفظ برنامهدرسی در عنوان آن
مورد استفاده قرار گرفته است .باوشر در اين كتاب تجويزهاي برنامه درسی را از منظر جهانبینی فلسفی ارائه كرده است .در
 .2دانش آموخته دكتري مطالعات برنامهدرسی از دانشگاه تربیت مدرس
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اين دهه نزديک به  20عنوان كتاب مرتبط با حوزه برنامه درسی نوشته شده است كه مشخصات كتابشناختی آنها در پايان
اين مقاله آمده است .اگرچه نمی توان تأثیر اين آثار را در تحوالت اين حوزه كم اهمیت دانست ،با اين حال نمیتوان گفت همه
اين آثار نقش يكسانی در شكلگیري حوزه معرفتی برنامه درسی ايفا كردهاند.
برخی از كتابهايی كه در زمینه برنامه درسی در دهه اول قرن بیستم نوشته شدهاند اثرات ماندگاري فراتر از آن دهه
داشتهاند و در دهه هاي بعدي نیز به عنوان منابع مرجع و مهم حوزه برنامه درسی همواره مورد توجه متخصصان قرار گرفتهاند.
از اين كتابها میتوان به كتابهايی اشاره كرد كه توسط ديويی ( ،)2602 ،2600بگلی )2601( 2و مک موري)2609( 2
نوشته شدهاند.
مدرسه و جامعه
كتاب مدرسه و جامعه يكی از شناخته شدهترين كتابهايی است كه توسط جان ديويی انديشمند معروف آمريكايی در سال
 2600در زمینه برنامه درسی نگاشته شده است .اين كتاب  226صفحهاي كه حاصل سخنرانیهاي ديويی است ،در چهار
بخش تحت عنوانهاي؛ مدرسه و پیشرفت جامعه ،مدرسه و زندگی كودك ،اتالف ]زندگی كودك در مدرسه[ در تعلیم و
تربیت 3و سه سال از ]تجربه[ مدارس ابتدايی دانشگاه ،مدون شده است .ديويی در اين كتاب به بیان آراء و روشهايی می-
پردازد كه در يک مدرسه ابتدايی بايد بكار گرفته شود .از نظر ديويی روشهاي تعلیم و تربیت نبايد از ويژگیهاي جامعه جدا
در نظر گرفته شود ،زيرا هدف از تعلیم و تربیت قادر ساختن افراد براي روبرو شدن با زندگی است .اگر آموزش در گذشته در
كار انباشتن ذهن افراد و صرفاً باال بردن اطالعات و معلومات آنها بود ،امروزه بايد اين كار به زندگی اجتماعی آنها پیوند بخورد.
كودكان بايد آماده بر عهده گرفتن نقشهاي اجتماعی باشند .بر اين اساس ،از نظر ديويی ( )2620مدارس بايد به عنوان مرحله
"جنینی زندگی اجتماعی در نظر گرفته شود ،كه منعكس كننده ]نمونه كوچكی[ از زندگی اجتماعی بزرگتر با انواع مشاغل
است .زمانی كه مدرسه كودك را از طريق اين جامعه كوچک تحت آموزش قرار می دهد و با ايجاد روحیه خدمت و تجهیز او
به ابزارهاي موثر خود راهبري ،او را براي عضويت در جامعه بزرگتر آماده میكند ،ما بهترين و عمیقترين تضمین را براي
داشتن جامعه بزرگتري كه ارزشمند ،دوست داشتنی و هماهنگ است ،خواهیم داشت" (ص .)51
از نظر ديويی آموزش و پرورش نه تنها باعث حفظ حیات اجتماعی میشود ،بلكه عامل مهمی است كه به افراد امكان
میدهد تا در پرتو آموخته هاي خود در حفاظت از عناصر مؤثر اجتماعی مشاركت كنند و در تعادل و يا عدم تعادل نیروها
دخیل باشند .وظیفه آموزش و پرورش در تمام مراحل تربیت اين است كه بر تجربیات فرد روشنايی بیفكند و تجربیات را در
جهت خالق پیش ببرد .مدارس تنها يک "جا" و "مكان" ساده براي تربیت نیست ،بلكه مكانی براي زندگی واقعی كودكان و
كسب تجربه است .ديويی براي مدارس سه كاركرد اصلی بر میشمارد :نخستین كاركرد مدرسه فراهم آوردن محیطی ساده و
طبیعی است .مدرسه بايد خصوصیات اصلی را كه از قابلیت دريافت پاسخ از شاگردانش برخوردار است برگزيند ،آنها را با نظمی
مناسب مرتب كند و به تدريج محیط خود را به الگوهاي پیچیدهتر نزديک سازد .ثانیاً مدرسه بايد محیطی خالص پديد آورد و
چیزهاي پیش پا افتاده و نادلخواه را حذف كند .مدرسه موظف نیست كه همه فعالیتهاي موجود در جامعه را به دانش آموز
انتقال دهد ،مدرسه فقط مسئول آن چیزي است كه به ايجاد جامعهاي بهتر در آينده كمک كند .ثالثاً مدرسه بايد میان عناصر
مختلف اجتماعی تعادل برقرار سازد .مدرسه بايد محیطی وسیعتر از محیطی كه هر فرد بدون كمک مدرسه میتواند با آن
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روبهرو شود ،فراهم آورد .مدرسه بايد به هر فرد امكان دهد كه در فعالیتهاي تعداد منتخبی از مجامع و گروههاي بسیار جامعه
سهیم شود كه بدون كمک مدرسه نمیتواند .به عنوان بخشی از اين كاركرد ،مدرسه مؤظف است تأثیرات محیطهاي اجتماعی
مختلفی را كه دانشآموزان در آنها وارد میشوند هماهنگ سازد و به اين طريق اثري انسجام بخش و يكنواخت سازنده بر
جامعه بگذارد (كانل ،2391 ،ص .)210
کودک و برنامه درسي
كتاب ديگر ديويی كه بیش از كتاب نخستش تأثیر گذار بود كتاب كودك و برنامه درسی است كه در سال  2602منتشر شد.
وي در كتاب كودك و برنامه درسی ( ،)2602با طرح دو ديدگاه و تفكر متعارض درباره برنامه درسی میكوشد تا چارهاي براي
رفع تضاد بین توجه به نیازهاي طبیعی كودك از يک سو و تأكید بر خرد انباشته شده در فرهنگ از سويی ديگر ،بینديشد .در
ديدگاه اول ،برنامه درسی به طور كامل متمركز بر ديسیپلینها بوده و هدف آموزش و پرورش متبحر ساختن دانشآموزان بر
موضوعهاي درسی است .بر مبناي اين تفكر "كودك صرفاً يک موجود ناپخته است كه بايد پخته شود ،او يک موجود سطحی
است كه بايد عمق پیدا كند" ( ،2602ص  .) 23از نظر ديويی ايراد اساسی اين ديدگاه ،عدم توجه به نیازها و عالئق دانش-
آموزان در برنامههاي درسی است .از سوي ديگر ،ديويی نسبت به تفكر افراطی مربیانی كه معتقد به كودك محوري بوده و
مبناي تصمیمگیري درباره برنامه درسی را صرفاً نیازها و عالئق دانشآموزان میدانستند بدبین بود ،به اعتقاد وي ،اتكاء افراطی
بر كودك نیز می تواند همانقدر براي فرايند يادگیري مضر باشد .به نظر او ايراد چنین تفكري ناديده گرفتن اهمیت مطالب
درسی و همچنین معلم است.
براي حل اين معضل ،ديويی از برنامهاي دفاع میكرد كه تعادلی میان ارائه دانش و عالقه منديها و تجربیات كودك برقرار
كند .او معتقد بود " كودك و برنامه درسی دو حدي هستند كه يک فرايند واحد را تعريف میكنند .همانطور كه دو نقطه يک
خط راست را ،در نتیجه موقعیت كنونی كودك و حقايق و واقعیتهاي علمی ،تدريس را تعريف میكنند" ( ،2602ص .)29
ديويی نه تنها تصوير جديدي از آنچه در فرايند يادگیري بايد اتفاق بیافتد ارائه میكند ،بلكه از نقشی كه معلم در اين فرايند
بايد به عهده بگیرد سخن می گويد .به نظر او ،معلم نبايد كسی باشد كه به توزيع و انتقال تكههاي اطالعات مشغول است ،بلكه
بايد در كنار دانشآموز نقش راهنما و تسهیلكننده فرايند تربیت را به عهده بگیرد .آنطور كه ديويی ( )216۱توضیح میدهد:
"حضور معلم در مدرسه براي تحمیل كردن ايدههاي مشخص و يا ايجاد عادتهاي بخصوص در كودك نیست بلكه براي اين
است كه به عنوان يک عضو اجتماع تأثیراتی را كه كودك تجربه میكند انتخاب میكند و به او كمک میكند كه به نحو
مناسب به آنها پاسخ دهد" (ص .)6
فرایند تربيتي
يكی از كتابهايی كه مدت ها بعد از نگارش تأثیر قابل توجهی در ادبیات حوزه برنامه درسی بر جاي گذاشت ،كتاب فرايند
تربیتی است كه در سال  2601توسط يكی از مربیان ذات گرا 2به نام ويلیام بگلی نوشته شد .فرايند تربیتی اگرچه به لحاظ
عنوان يک كتاب برنامه درسی نیست ،اما به اندازه كافی جامع بود كه تأثیر عمدهاي بر برنامه درسی و ديگر تفكرات تربیتی آن
دوره داشته باشد .نام بگلی با اين كتاب در سطح ملی و حتی بینالمللی برجسته شد .اين كتاب به عنوان تالش اولیه براي ارائه
تصويري جامع از "علم آموزش و پرورش" به يک كتاب درسی محبوب در سراسر اياالت متحده تبديل شد .هدف بگلی در اين
1. Essentialist
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كتاب پوشش دادن به بسیاري از مباحث تربیتی از جمله اهداف تعلیم و تربیت ،مالحظات اخالقی ،روانشناسی تحول كودكان،
روشهاي تدريس ،رسانههاي آموزشی و بسیاري از موضوعات را شامل میشود .بگلی ( )2620میگويد نوشتار فرايند تربیتی بر
آن است ديدگاهی نظاممند و جامع از وظايفی كه بايد توسط مدرسه انجام شود ارائه كند .اين كتاب بطور كلی مباحث اين
حوزه را تحت عناوين "روش عام"" ،2روشهاي شرح و ارائه"" ،2نظريه و عمل" ،3و غیره پوشش میدهد؛ اما بیشتر از آنكه به
جزئیات روش بپردازد به اصول نظر دارد .از نظر بگلی " تربیت به عنوان فرايندي است كه از طريق آن افراد به تجاربی دست
میيابند كه كارآمدي بیشتر آنها را در انجام فعالیتهاي آتی فراهم میكند" .از نظر بگلی هر يک از شاخههاي دانش به عنوان
نوع خاصی از تجربه محدود جهان پیرامون يا درون ما از طريق برنامه درسی مدارس به دانشآموزان ارائه میشود .يكی از
وظايف مدرسه انتقال 5اين تجربه به دانشآموز است .وي با نقل قولی از هاورث میگويد "نبايد فراموش شود كه يكی از وظايف
نظام مدرسه ما ،اگر نگويیم همه وظیفه مدرسه ،توزيع مهمترين دانشهايی كه هم اكنون فراهم شده در بین اعضاي جامعه
است" .وي در ادامه می گويد؛ مدارس وظیفه ديگري نیز دارد .كار تربیت فقط كمک به جذب تجربههاي قوم 1نیست بلكه
كسب تجربه هم هست .مدارس بايد محیطهاي خاصی براي كودكان فراهم كنند ،كه در واكنش به آن محیطها تجربههايی به
آنها داده خواهد شد كه در زندگی آتیشان قابل استفاده باشد .وي اضافه میكند مدارس مؤسسههايی هستند براي تبديل
نیروهاي محیطی 9به آرمانهاي مشخص و آگاهانه( ۱ص  .)36بگلی اين اهداف را در ساير فصلهاي كتاب خود شرح و بسط
می دهد .از نظر وي اصول زيربنايی انتخاب تجارب توسط مدارس بر اساس هدف اصلی تعلیم و تربیت تعیین میشود .اين هدف
اصلی از نظر بگلی كارآمدي اجتماعی است.
دروس تحصيلي در هشت پایه
چارلز الكساندر مک موري مروج اصلی انديشههاي تربیتی يوهان هربات مربی آلمانی در آمريكا به شمار میرود .وي در سال
 2162با كمک چارلز دي گارمو 1و برادرش فرانک مک موري ،انجمن ملی هربارت 6را براي ترويج و ترجمه آثار هربارت
تأسیس كرد .وي يكی از نخستین كسانی است كه طراحی برنامه درسی میان رشتهاي و تلفیقی را مطرح كرد .در اثر تالش-
هاي وي مفهوم برنامه درسی همبسته( 20تلفیقی) مورد توجه محافل تربیتی قرار گرفت ،بطوري كه تهیه كنندگان "گزارش
كمیته  "20با رهبري چارلز دبیلیو الیوت ،از تلفیق بیشتر برنامههاي درسی حمايت كرده و پیشنهاد دادند يک كمیته فرعی
ويژه براي گزارش اثربخشی تلفیق به عنوان يک اصل راهنما در برنامههاي درسی دروه ابتدايی تشكیل شود .يكی از ديدگاههاي
انديشمندان هرباتی اين است كه برنامههاي درسی مدارس بايد هر چه بیشتر تلفیق شوند ،همانگونه كه دي گارمو ( )2161آن
را با عبارت "ارتباط نزديک مطالعات"( 22ص  )22۱بیان میكند .اين انديشه به تالش فراوان چارلز مک موري ( )2609براي
تهیه "دروس تحصیلی دوره هشت ساله" منجر شد .هدف اصلی اين دروس از نظر مک موري تسهیل فرايندي است كه
"كودك از طريق آن میتواند به نحو احسن به تقاضاهاي ضروري محیط اجتماعی اش و نیازهاي فردي خود پاسخ دهد" (ص
1. General Method
2. Method Of The Recitation
3.Theory And Practice
4. Impart
5. Race-Experience
6. Environmental Forces
7. Definite And Conscious End
8. Charles De Garmo
9. National Herbart Club
10. Correlated Curriculum
11. Close Correlation Of Studies
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 .)26وي در مقدمه جلد اول می نويسد :اين دروس حاصل تجارب نظري و عملی پانزده ساله وي با موضوعات درسی است كه
تدريس آنها را در مدارس عمومی بر عهده داشته است .وي میگويد :تالش كرده است طرح هريک از اين دروس را در ارتباط
مناسب با كل برنامه درسی تدوين كند كه نتیجه آن مجموعهاي هشت جلدي از روشهاي خاص 2است كه در هر يک از آنها
انتخاب و مديريت مواد براي هر درس بطور دقیقی برنامهريزي و نحوه عمل تشريح شده است .جلد اول اين كتاب با 221
صفحه دروس پايه اول تا چهارم را شامل می شود .مباحثی كه در اين جلد به آن پردخته شده عبارتند از :غنی سازي دوره
تحصیلی ،مشكل كنونی دوره تحصیلی ،اقتصاد اهداف ساده] 2مشخص[ ،ساده سازي و سازماندهی دروس مدارس ،كار شفاهی
در ادبیات ،قرائت ،زبان] ،متون[ انتخابی براي حفظ كردن ،3تاريخ ،جغرافی ،علوم ابتدايی ،حساب ،هنرهاي دستی و كتاب
راهنماي آموزش .جلد دوم اين كتاب دروس تحصیلی پايه پنجم تا هشتم را در بر میگیرد ،كه شامل قرائت ،زبان ،تاريخ،
جغرافی ،علوم ،حساب ،دروس عمومی ،هنرهاي دستی است .همچنین مباحثی تحت عنوان اهداف اخالقی دوره تحصیلی،
مشكل اصالح مدرسه براي برآوردن نیازهاي مدرن ،معلم در برابر دوره تحصیلی و انعطاف و سازگاري دوره تحصیلی در اين
كتاب مطرح شده است.
فهرستي از کتاب های برنامه درسي منتشر شده طي سالهای  1311تا 1313
در اين دهه جمعاً  26كتاب در ارتباط با برنامه درسی نگاشته شد .برخی از اين كتاب ها بهلحاظ تأثیرگذاري و برخی نیز به
لحاظ تاريخی براي رشته برنامه درسی بسیار ارزشمند هستند .در ادامه فهرست كتابشناختی اين آثار به تفكیک سال ارائه
میشود.
1900
Bowsher, C. A. (1900). The absolute curriculum. Champaign: The University of Illinois.
Dewey, J. (1900). The school and society. Chicago: University of Chicago Press.
1901
Weet, H. S. (1901). The curriculum in elementary education. Rochester, NY: University of Rochester
Press.
1902
Dewey, J. (1902). The child and the curriculum. Chicago: University of Chicago Press.
Dewey, J. (1902). The educational situation. Chicago: University of Chicago Press.
Henderson, C. H. (1902). Education and the large life. Boston: Houghton Mifflin.
1903
& Du Bois, W. E. B. (1903). The Souls of Black Folk: Essays and sketches. Chicago: A. C. McClurg
Company.
1904

1. Special Method
2. Economy Of Simple Aims
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