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  چارترز لساو ورت

  1فریدون شریفیان    

                                                                                                                         

هایی است که در برداشت ما  ثیر تحول و بازنگريتحت تأدرسی همواره  تغییرات برنامه

 )1923، درسی چارترز، کتاب ساخت برنامه( دهد خ میاز آرمان تعلیم و تربیت ر

  

W.W. Charters (1875 -1952)

  

  مدارج علمی و سوابق شغلی

از  1898او مدرك کارشناسی را در سال . به دنیا آمد -انتاریو - تفورد ردر ها 1875اکتبر سال  24، در 2چارترزلس اورت و    

و  گرفت کارشناسیمدرك  4از دانشگاه تورنتو نیز تعلیم و تربیت در رشتهترز چار. در کانادا اخذ کرد 3مستر دانشگاه مک

دوره  او. طی کرد 5دانشگاه شیکاگو در 1904و  1903 هاي را به ترتیب در سالو دکتري تخصص ارشد  کارشناسیهاي  دوره

  . به پایان برد 6تحت راهنمایی جان دیویی ،دکتري را در حوزه تعلیم و تربیت

سپس  و در مدارس کانادا در کسوت معلم و مدیر شروع کرد 1901تا  1894هاي  فعالیت آموزشی خود را طی سال رزچارت     

ت أعضو هیبه عنوان  ،1928در سال  7اوهایو ایالتی به دانشگاه پیوستناز  پیش .و در آنجا سکونت گزید به ایاالت متحده رفت

دانشگاه  .فعالیت کرد 11سسه فناوري کارنگیؤمشیکاگو و ، 10پیتسبورگ، 9، ایلینوي8میسوري هايدانشگاهرئیس در  ی یاعلم

به عنوان مدیر دفتر  1928سال  دراو  ).2002، 12راگا( کردبه چارترز دکتري افتخاري اعطاء  1923در سال مستر  مک 

، 14فبوال( ختیار داشترا تا زمان بازنشستگی در ا مسئولیتاوهایو پیوست و این  ایالتی به دانشگاه 13هاي تربیتی پژوهش

 .است قابل بررسی 15کارایی اجتماعی گیري جهتهاي او در درسی است که دیدگاه چارترز از صاحبنظران سنتی برنامه ).2010

. اند درسی دانسته حوزه برنامهگیري  هاي نخستین شکل ثیرگذار در سالشخصیتی تأز را ر، چارتدرسی برنامهمشهور هاي  چهره

                                                            
  استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. 1

2. Werrett Wallace Charters 
3. McMaster University 
4. University of Toronto 
5. University of Chicago 
6. Dewey 
7. Ohio State University 
8- University of Missouri 
9. University of Illinois 
10. University of Pittsburgh 
11. Carnegie Institute  for Technology 
12. Wraga 
13. Bureau of Educational Research 
14. Bullough 
15. social efficiency orientation  
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اند که نام او بر صفحات  معرفی کرده فرديو ) 2002، 1کلیبارد(درسی در قرن بیستم  طلبان برجسته برنامه الحاز اص او را آنان

مربیان بزرگی مانند دیویی، افکار ثیر رز تحت تأچارت ).1953، 2جانسون(تاریخ تعلیم و تربیت ایاالت متحده نقش بسته است 

  .ثیرگذار بوده استتأ 7و تابا 6، تایلر5فرادي مانند کونتزهایش بر او دیدگاه قرار داشت 4و بابیت 3مریام

  درسی قلمرو برنامه مشارکت چارترز در هاي جنبه

 هاي از مهمترین عرصه .ها به شهرت رسیده است در آنو چارترز طی دوران فعالیت خود در چند محور و زمینه اثرگذار بوده       

روش  ،9رديکارکنظریه مطرح کردن ، 8درسی برنامهه طور خاص کتاب ساخت ار مختلف و بتوان به نگارش آث می فعالیت او

  .اشاره کرد 11شنیداري  -دیداري هاي  آموزشهاي او درباره  پژوهش و 10تحلیل فعالیت

 درسی چارترز و کتاب ساخت برنامه  

ی منتشر درس امهکه در حوزه برناست  بابیت نخستین کتاب تخصصیفرانکلین  12درسی نامهکتاب برمتعدد، به استناد آثار       

درسی نوشته چارترز است که در سال  دومین کتاب در این زمینه، ساخت برنامه ).1992، 14؛ کالین1999، 13نال(شده است 

ها و موضوعات عمومی و  آموزش رشتهو  15هاي تدریس شکتاب رودو  اوبا وجود آنکه  ).1387مهرمحمدي، (منتشر شد  1923

خود را در ردیف اول و در جایگاه  ،درسی با کتاب ساخت برنامهاما  کردمنتشر  1913و  1909هاي   سال دریب به ترترا  16فراگیر

درسی است  در حوزه برنامه چارترزترین اثر  این کتاب که مهم ).2004کلیبارد، (درسی تثبیت کرد  داران تفکر برنامه زمره طالیه

 چارترز. مورد نظر اوستریزي درسی  شرح مفصلی از روش برنامه ،بخش اول). الف 2010نال، (به دو بخش تقسیم شده است 

 مشخص کردنها و چگونگی  هاي آن لفهؤترین م ها براي تعیین اصلی تحلیل فعالیت شیوهریزي درسی،  ها در برنامه آل نقش ایده

مدارس هایی را درباره  مثال ،کتاب لاو در بخش او. درسی را مورد بحث قرار داده است هاي مختلف محتواي برنامه اهمیت بخش

 ،کاران عرصه عملاندر درسی و دست ، از فعالیت متخصصان برنامهدر بخش دوم .است مطرح کردهها ابتدایی، متوسطه و دانشگاه

 ،چارترز .گرفته استهاي موضوعی مختلف کمک  درسی در حوزه هاي تولید برنامه براي توصیف بهترین روش مدیران مانند

هدف چارترز ارائه  .اي و امالء در این بخش گنجانده است ت، زبان، تاریخ، جغرافیا، آموزش حرفهریاضیادر زمینه هایی را  قسمت

   .استبوده ریزان  درسی به برنامه برنامه تهیهبهترین فنون 

 ذهنیاو ایده انضباط . استدرسی از آن حمایت کرده نیز حائز اهمیت  دیدگاه روانشناسی که چارترز در کتاب ساخت برنامه     

ورزي و به ویژه توانایی  د تا اندیشهنده زبان التین، ذهن را پرورش می آن، موضوعات سنتی مانند ریاضیات و مبنايکه بر 

                                                            
1. Kliebard 
2. Johnson 
3. Meriam 
4. Bobbitt 
5. Counts 
6. Tyler 
7. Taba 
8. Curriculum construction 
9. functional theory 
10. activity analysis 
11. audiovisual education 
12. The curriculum 
13. Null 
14. Klein 
15. Methods of teaching 
16. Teaching the common branches

تاب   ین ک موزش    ،در ا گونگي آ ض چ سم و          وعمو ندن، ر بان، خوا ستور ز مالء، د ند ا اتي مان
 .مطرح شده است و جغرافیا ، تاریخحساب طراحي، موسیقي،
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بر در دیدگاه اخیر،  .رد کرد 1روانشناسی کارکردي را به نفع ایدهچارترز این . مورد انتقاد قرار داد را استدالل تقویت شود

و فعالیت  درسی منتقدان کتاب ساخت برنامه. یا پرورش ذهن پایدارهاي  آل نه بر ایده شود کید میأپذیر ت هاي سنجشرفتار

کید کرده و نقش موضوعات سنتی را در نه دانش تأگرایا نبه عملی و فایدهجچارترز بر این باورند که او بیش از حد بر 

درسی و آموزش تکیه کرده و  که چارترز به شدت بر ابعاد تجربی برنامه دندمعتقهمچنین  ،آنان. داده استدرسی کاهش  برنامه

  .مورد توجه قرار نداده استریزي درسی و آموزش به مثابه نوعی هنر را  در نتیجه ایده برنامه

 نظریه کارکردي  

بنیادهاي این  .بپروراندنامید،  2آموزش نظریه کارکرديکه را  اي ایدهچارترز در آغاز دوران فعالیت پژوهشی خود کوشید تا      

کارکرد ریس، هاي تد تاب خود با نام روشچارترز در نخستین ک. گراست جان دیویی مربی پیشرفت هاي ندیشها مبتنی برنظریه 

این کارکرد زمانی محقق  به نظر او. ها مواجه است که جامعه با آن دانستبرآورده ساختن نیازها و حل مسائلی را موضوع درسی 

 آن کاربردسازد تا  را قادر می آنانو  دهد پاسخ میآموزان  یا بالقوه دانش جاريبه یک نیاز  که هنگام آن شود که موضوع درسی می

تنها باید در مورد موضوع درسی براي  به اعتقاد چارترز نه ).2002راگا، ( گردد درسی یک مدرسه ارائه  ند در برنامهرا درك کن

  . شود بلکه باید این امکان براي آنان فراهم شود تا کارکردهاي موضوع درسی را تعریف کرده و بسازند هتوضیح دادآموزان  دانش

 روش تحلیل فعالیت  

ایده اصلی تحلیل فعالیت . آن را از مدیریت علمی اخذ کرد که درسی تحلیل فعالیت نام دارد چارترز در ساخت برنامه شیوه     

این ایده طی  .است جامعه هاي روزمره بزرگساالن مالحظه فعالیت ،درسی برنامه تهیه براي این است که بهترین نقطه آغاز

را  آنگسترش  زمینهبابیت و چارترز  ز جنگ جهانی اول عمومیت پیدا کرد وهاي پس ا ویژه سال به 1920و  1910هاي  دهه

 .ارتباط دادنددرسی  هاي برنامه فرایند اتخاذ تصمیم این دو صاحبنظر، ایده تحلیل فعالیت را به ).ب 2010نال، ( فراهم آوردند

آموزان باید به  هایی است که دانش هاي ویژه یا همان وظایف و مهارت ها و فعالیت تحلیل فعالیت ناظر به ایجاد ارتباط میان هدف

بود و مربیان ناگزیر بودند تا  ها بسیار زیاد تعداد این فعالیت با وجود این،. آموختند میمنظور کسب آمادگی براي زندگی مولد 

اي که باید به آن توجه  نکته ).1391شریفیان، (گیري کنند  تصمیم گیردکید قرار أهایی که باید در مدرسه مورد ت درباره فعالیت

  .تحلیل فعالیت استروش هاي بابیت و چارترز درباره داشت تشابه و تفاوت دیدگاه

درسی آموزش معلمان  برنامهروي  اودرسی با نظرات بابیت شباهت دارد اما بر خالف بابیت،  ههاي چارترز درباره برنامدیدگاه     

 سدرسی مدار براي تولید برنامه بیشتر بابیت تیروش تحلیل فعالبه عبارت دیگر، . درسی به صورت کلی تمرکز داشت نه برنامه

 کار برد به انمعلم آموزش هاي درسی ویژه تدوین برنامه دررا مورد استفاده قرار گرفت اما چارترز روش بابیت را اخذ کرد و آن 

دیدگاه استفاده از  بایا عمل موجود باشد بلکه   نباید تحلیل فعالیت درسی ه آغاز ساخت برنامهچارترز نقطبه نظر ). 2011نال، (

). 2010، 3توماس(یی برخوردار است که از حداکثر کارا باشد توصیف آرمانی مهارتی باید نقطه آغازمتخصصان کارایی اجتماعی، 

 اندازهاي و چشم اهداف این روش، بخشیدن بهعمومیت ترویج و حامیان تحلیل فعالیت از جمله بابیت و چارترز از ). 2010

  .کردند مختلفی را دنبال می

رات سریع ناشی از درسی در دوره زمانی بودند که ایاالت متحده دستخوش تغیی سازي برنامه اول اینکه آنان درصدد متناسب     

کردند و مدارس نیازمند روشی  هاجرت مبه ایاالت متحده  1900 ل دههها کودك در اوای میلیون. شدن و مهاجرت بود صنعتی

اري از آنان از یآموزانی که بس ؛ دانشباشد آموزان تناسب داشته درسی بودند که با شرایط اینگونه دانش براي تدوین برنامه

                                                            
1. functional psychology 
2. functional theory of instruction
3. Thomas 
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دوم اینکه بابیت و چارترز تحلیل فعالیت را با . ه بودندآمد ی مانند روسیه، رومانی و لهستان به این کشور کشورهاي اروپاي شرق

 که کسب و کار دنیاي تجاري و این روش بین رهبران و همین امر باعث شد تاعلم و صنعت معرفی کردند از زبان  استفاده

فعالیت روشی را براي سوم، تحلیل . پیدا کندعمومیت  ،عمل کنندسسات بازرگانی و تجاري ؤمدارس مانند م تمایل داشتند

در واقع بابیت و . طور مستقیم به موضوعات سنتی وابسته نبود درسی در اختیار مدیران مدارس قرار داد که به تدوین برنامه

درسی سنتی مبتنی بر  د جایگزین کردن برنامهچارترز، بخشی از نهضت تعلیم و تربیت پیشرو قرن بیستم بودند که درصد

آموزان یا نیازها و  دانشبر تمایالت فردي  مبتنیدرسی  یک برنامهگزینه  این که ندبود اي متفاوت با گزینه علمیموضوعات 

     .بود اقتضائات صنعت

ت که تحلیل فعالیت به شدت به ترین نقد این اس رایج. مواجه شده استانتقاد  باالیت عتحلیل فهاي روش  بعضی جنبه     

عالوه بر این، . کند براي بهبود و اصالح اجتماعی فراهم نمی را و در نتیجه فضا و مجالی پردازد می هاي جاري بزرگساالن فعالیت

ریخ و به این معنا که موضوعات سنتی مانند تا ؛قرار گرفته استمورد نقد  اي کید زیاد بر آموزش حرفهأبه دلیل تتحلیل فعالیت 

مورد توجه قرار  ارندکارکردي که در عرصه دنیاي کار دعلت ند بلکه فقط به وش مطالعه نمی ها دلیل ارزش ذاتی آنفلسفه به 

از یادگیري موضوعات را که  تربیت اخالقیجنبه اساسی  ،کنند که تحلیل فعالیت این نقد را نیز مطرح می ،منتقدان. یرندگ می

اهمیت و ارزشی  دلیلکه به  گیرد؛ موضوعاتی نادیده می شود میهاي خارجی حاصل  ، فلسفه و زبانانگیزي مانند ریاضیات چالش

قرائت ). ب 2010نال، (خواهند داشت  ها آموزان بعدها در زندگی از آن اي که دانش استفاده ه خاطرشوند تا ب مطالعه می که دارند

تا حد زیادي با معاصران  درسی داشت هاي اجتماعی در برنامه آل ن ایدهکیدي که بر گنجاندأچارترز از تحلیل فعالیت، بر اساس ت

). 2002راگا، (درسی حاکمیت دارد مطرح کرد  جریان ساخت برنامهرا که بر  اصلی هفت، 1923در سال چارترز . تفاوت دارد او

  :اند از عبارت اصول یا قواعداین 

.هاي اجتماعی معاصر واقعیتبررسی شرایط و  شناسایی مقاصد آموزشی اصلی از طریق)1

.ها به اهداف رفتاري ها و تبدیل آن ها و فعالیت آل بندي مقاصد اصلی در قالب ایده دسته)2

.بندي مقاصد و اهداف رفتاري یتواول)3

ر راستاي تجربه کودکان بیشتر به مقاصد و اهدافی که د توجه منظور بهبندي مجدد مقاصد و اهداف رفتاري  تیواول)4

.تجارب کودکان فاصله دارد از و اشتهدتناسب باالیی با تجارب بزرگساالن ایی که ه است تا آن

مقاصد  بر ها آن محیط آموزشی قابل تحقق هستند و برتري دادنهاي  که در بستر محدودیت یو اهداف تعیین مقاصد )5

.دشو در خارج از مدرسه محقق می که به صورت مطلوب یدافو اه

.شود منتخب منجر می رفتاري و اهداف مقاصدکه به تحقق  تدریسیهاي  تعیین مطالب آموزشی و روش)6

 .که با اصول روانشناسی کودك منطبق است هاي تدریسی روشمطالب آموزشی و  تعیین)7

گري، کتابداري،  هاي مختلف مانند منشی درسی مطرح کرد و آن را در حوزه اي اساسی براي ساخت برنامه چارترز رویه      

  ).2004و همکاران،  2پاینار(به کار گرفت  1هاي مرتبط با زن بودن م و فعالیتتربیت معل

  شنیداري - دیداري هاي آموزشپژوهش درباره  

 ،3او در کتاب فیلم و جوانان. کرد را بررسیهاي دیداري شنیداري  آموزشثیر أتخود  هاي فعالیتچارترز در بخش دیگري از      

در  .نموده ئخالصه و ارا، کرده بود مطالعه را ودکان و جوانانک بر فیلممشاهده ها آثار  در آن که پژوهشی دوازده نتایج

                                                            
1. being a woman 
2. Pinar 
3. Motion pictures and youth 
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 شدن چگونگیها عالوه بر روشن  این پژوهشدر . ها بر کودکان بررسی شد ثیر آنأها و چگونگی ت هاي اولیه، محتوا، فیلم پژوهش

ودکان و جوانان محتواي فیلم را به عنوان حقیقت که ک گردیدیادسپاري و حفظ اطالعات حاصل از مشاهده فیلم، مشخص 

تنها مشخص کرد  چارترز در این خالصه، نه. دنداشته باش آنان  بر نگرش بسیاريثیر أت این قابلیت را دارند کهها  پذیرند و فیلم می

داشته غیرتربیتی آثار  توانند می طور بالقوه به ها  یک ابزار قدرتمند آموزش است بلکه این نکته را هم تصریح کرد که فیلم که فیلم

آن بر کودکان و جوانان نسبت هاست، اما میزان نفوذ  اطالعات و نگرش ه فیلم یک منبع قدرتمندکبه این نتیجه رسید  او. باشند

  ).2002راگا، ( مشخص نیستسسات دیگر مثل خانه، کلیسا و مدرسه به مؤ

توان  تحلیل فعالیت را میروش ، درسی مطرح شد هاي مشارکت چارترز در برنامه ها و جنبه در بین مواردي که به عنوان ایده     

در کنار اي که نام چارترز و بابیت را  ؛ ایدههاي چارترز اهمیت باالیی دارد اندیشه میاناي دانست که در  ترین ایده شده شناخته

    . کند تداعی مییکدیگر 
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