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  ديوييجان 

 

 1دكتر محمد آرمند

  
ما بايد هر يك از مدارسمان را شكل اوليه و تكامل نيافته زندگي اجتماعي در «

زندگي در جامعه  كننده منعكسكه  ها فعاليتانواعي از  نظر بگيريم كه در آن
جريان داشته  اند جامعههنري، تاريخي و علمي آن  و حامل روحهستند  تر بزرگ
   2»باشد

 
 
 

John Dewey (1859 –1952) 
  مقدمه

وي  به 3پنجاه متفكر بزرگ تعليم و تربيت كتاب فصلي ازو  جان ديويي از مشاهير بزرگ عصر حاضر است   
 شده يونسكو منتشرتعليم و تربيت  المللي بيندر مجموعه مربيان بزرگ كه از سوي دفتر  طور همين ،است يافته اختصاص

توسط محققان مورد تعبير  آن از پسچه در طول حيات وي و چه  ديويينظرات  .نام او در زمره مربيان بزرگ است 4است
اند او چه آنچه خود ارائه كرده و يا ديگران بيان كرده دربارهمطالب فراواني  و است قرارگرفتهو تفسير و نقد و بررسي 

ديويي و جان و آثار  نامه زندگيدر اين مقاله . است شده ترجمهبه زبان فارسي نيز  او آثار ارزشمندبرخي از  .وجود دارد
  .است شده بيان اختصار  به در حوزه مطالعات برنامه درسيمهم او  هاي انديشه
  نامه زندگي

پس از  يوييد به تحصيل پرداخت،دانشگاه ورمونت  و دردر برلينگتون، ورمونت متولد شد  1859در سال  ديويي     
  5و علوم در مدرسه عالي اويل سيتي ، جبربه تدريس زبان التين 1879از دانشگاه ورمونت در سال  التحصيلي فارغ

سه مقاله فلسفي  ها سالدر طول اين . معلم بود روستايي در نزديكي برلينگتون مدرسهمدت كوتاهي نيز در  و پرداخت
وي در اين زمينه موجب شد تا مطالعات  هاي موفقيتشدند،  پذيرفته »نظري فلسفه«در نشريه  تأليف كرد كه براي چاپ

  . كرد نام ثبتفلسفه در دانشگاه جان هاپكينز  رشتهها ادامه دهد و سپس در خود را در اين زمينه
مدرس  عنوان بهدفاع كرد  1884مانوئل كانت در سال دكتراي خود با عنوان روانشناسي ااز رساله  ديويي ازاينكه پس    

- هيندانشگاه مو به اين دانشگاه را ترك  1888در سال . در فلسفه و روانشناسي در دانشگاه ميشيگان مشغول به كار شد
رياست گروه فلسفه، روانشناسي و  1894 در سال. دوباره به دانشگاه ميشيگان برگشت يك سالاما پس از ؛ سوتا رفت

   .ه شيكاگو به وي واگذار شددر دانشگا و تربيتتعليم 
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اي آزمايشگاهي براي سنجش و بررسي و توسعه نظرات فلسفي و تربيتي خود مدرسه ديوييدر دانشگاه شيكاگو     
از دانشگاه  1904در سال  ديوييآمد  به وجودو رئيس دانشگاه  ديويياي كه بين به علت مشاجره درهرحال. تأسيس كرد

آن ارائه سخنراني در  به دنبالي فلسفه در دانشگاه كلمبيا به وي پيشنهاد گرديد و شيكاگو استعفا داد و استاد
  .دنشسته شدر دانشگاه كلمبيا باز 1930در سال . مهم به وي پيشنهاد شد هاي دانشگاه

و مثالً عض .شركت داشت و سياسيمختلف تربيتي، اجتماعي  هاي فعاليتفعال در  طور بهدر طول زندگي خود  ديويي    
اي همچنين در تأسيس دانشكده. آكادمي ملي علوم بود و در تأسيس انجمن استادان دانشگاه در آمريكا نقش داشت

ايشان نويسنده دائمي . جديد براي تحقيقات اجتماعي فعاليت كرد و عضو مؤسس اولين معلمان در شهر نيويورك بود
الفي از كارگران و كشاورزان و افراد طبقات متوسطه را رياست گروه ائت 1930تعدادي از نشريات بود و در طول دهه 

 93ميالدي در سن  1952جان ديويي در اول ژوئن سال . نيز بود پيشرفت گراييبعالوه پيشرو مكتب  .بود دار عهده
  6.سالگي دار فاني را وداع گفت

  آثار مهم ديويي 
ديويي به شرح  هاي كتاب ترين مهم. كرده استتأليف است كه  هايي كتابمقاالت فراوان و  ديوييميراث  ترين بزرگ    

  :7زير است
  ).1881(طرح يك نظريه انتقادي در اخالق  -
  ).1897(عقايد آموزشي من  -
  ).1900(مدرسه و جامعه  -
  ).1902( برنامه درسيكودك و  -
  ).1903(مطالعاتي در نظريه منطقي  -
  )1913(و كوشش در تعليم و تربيت  عالقه -
  )1915( فلسفه و سياست آلمان -
  )1916(و تعليم و تربيت  ساالري مردم -
  )1920(بازسازي در فلسفه  -
  )1925(تجربه و طبيعت  -
  )1927(اجتماع و مشكالت آن  -
  )1929(در جستجوي يقين  -
 )1930(فلسفه اصالت فرد، قديم و جديد  -

  )1934(تجربه  منزله بههنر  -
  ).1938(تجربه و آموزش  -
  ). 1938(نظريه تحقيق : منطق -

   است آن در پيوست تتقسيم كرده است كه فهرس به سه دسته اآثار ديويي ر) Westbrook, Robert(ك وست برو

 

                                                            
  زندگي نامه ديويي از منبع اقتباس شده است. 6

- Palmer, joy, A. (2001) fifty major thinkers on education, from Confucius to Dewey, routledge 
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٣ 
 

  آراء مهم ديويي
ظيفه فالسفه تنها پرداختن به امور و ديوييبه عقيده ، است حائز اهميت ساالري مردمفلسفه و  دربارهنظرات ديويي     

اي كه در آن سطح اخالق و مسائل در جامعه ساالري مردمو گسترش او به ايجاد . ستانظري نيست بلكه نقادي اجتماعي 
مختص حكومت و امري تشريفاتي نيست  ،به معني واقعي ساالري مردم ديوييبراي . كرد تأكيد داشتمعنوي تنزل مي

اي هنبهج طوركلي بهفرهنگ، اقتصاد و  ازجمله هاي گوناگونپويا و مربوط به فعاليت روزانه در جنبه فرآيندي بلكه
  .)196ص  2001پالمر ( گيرد برميمختلف زندگي را در 

بر اين  ديويي. است كه در كليه كارهاي او تجلي دارد گرايي عملاست،  ديويي موردتوجهآنچه در جامعه دموكراتيك     
اي خاص مينهدر متن و ز هر عملهر عقيده و  ،شودبودن آن در زندگي معلوم مي باور بود كه ارزش هر عقيده با مفيد

زيرا ؛ هاي تحميلي بودمخالف اصول قطعي و مسلم و شيوه ديويي .ناكارآمد باشديا  كارآمدممكن است براي افراد و جامعه 
و رشد جامعه نكند، فقط بايد  ساالري مردمبرخي چيزهايي كه خوب تلقي شده است در حين اجرا ممكن است كمكي به 

بر ماهيت  ديويي .)2001پالمر ( آيدمي به وجودلي پرداخت كه براي فرد و جامعه مسائ دربارهبه نقد و بررسي عقالني 
 به ويژهباشد،  تر بزرگكه مدرسه بايد نمونه كوچكي از جامعه  شتو عقيده دا كرداخالقي و اجتماعي مدارس تأكيد مي

اين نظر  .)196ص  2001 پالمر(كند شود كه جامعه صنعتي شهري آن را تضعيف مي ساالري مردمموجب پرورش روح 
آموزان به عنوان كردند و در آن دانشريزان و متخصصان در آموزش پياده ميكه برنامه سنتي رايجدر مقابل الگوي نظام 

  . بسيار حائز اهميت است ،گرفتندمي به خودشدند كه بايد توسط معلمان شكل و قالب خاصي ماده خام تلقي مي
اين تجربيات با توجه به  كه طوري به هاست آندر تجربيات و تشكيل مجدد  تجديدنظر ربيتتعليم و تاز نظر ديويي     

نمايند كمك  ها آننتايج  بيني پيشبراي هدايت تجربيات بعدي و و به فرد  پيدا كنندامكانات تازه، معني بيشتري 
  :چهار ويژگي دارد وپرورش آموزشنظر وي  از. )50ص  1388شريعتمداري (
  عين زندگي است، نه آماده شدن براي زندگي وپرورش آموزشـ  

   .آموز و حمايت از رشد طبيعي او است همان راهنمايي دانش وپرورش آموزشـ 
   .گيرد ـ كاركردي اجتماعي است و در اجتماع و براي اجتماع صورت مي

خود او و با ياري و راهنمايي آموز استوار است كه توسط  عمل است؛ عملي كه بر انگيزه و نياز دانش وپرورش آموزشـ 
  )226ص  1381كاردان . (گيرد مربي صورت مي

نيست بلكه  شده طراحياز پيش  هاي فعاليتبرنامه درسي از نظر ديويي محدود به فضاي درون مدرسه و همه     
است  اي برنامه ،مطلوبمدرسه  كي، از نظر ديويي برنامه درسي گيرد ميباشند صورت  آموزان دانشيادگيري در هر جا كه 

همچنين با تجارب شخصي كودك رابطه مستقيم  )2013سون سيمپ . (با محتوا در تعامل باشند آموزان دانش كه در آن
عملي الزم  هاي مهارت است كمك كند، وپرورش آموزشبه رشد هوشي او، يعني فهم و ابداع كه هدف عالي  داشته باشد،

  )229ص  1381كاردان . (به وجود آورد آموز دانشرا در زندگاني 
كه به هدايت و كنترل  اي گونه بهاست  9يا همانا بازسازي تجربه 8رشد وپرورش آموزشهدف  از نظر ديويي     

از نظر وي تعليم و تربيت هدفي ماوراي خود ندارد يعني هدف تعليم ). 148ص  1391گوتك (هاي بعدي بينجامد  تجربه
كه  هاست آنز نظر ديويي با توجه به اينكه تجديدنظر در تجربيات و تشكيل مجدد و تربيت خود تعليم و تربيت است، ا

  ).173ص  1388شريعتمداري (اين خود هدف تعليم و تربيت نيز هست 

                                                            
8. growth 
9. reconstruction of experience 
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بنمايد بلكه بايد  معلم نبايد دقت خود را صرف موضوعات درسي به خاطر خود آن موضوعاتاز نظر ديويي بر اين اساس 
ص  1388شريعتمداري (باشد شاگردان را در نظر داشته استعدادهاي  و اين موضوعات و احتياجات متقابل روابط و تأثير

در اين صورت است كه رغبت و عالقه  ،درسي بايد مبتني بر مسائل عمده زندگي باشد برنامه نظر ديويي از )211
   )1388شريعتمداري (شود  ميمطالب بيشتر  به آموزان دانش

بر  ،كودك بايد مورد توجه باشد و عاليق نيازها است از نظر وي مورد توجه ديويي ،تعليم و تربيتكودك محور بودن     
آموزان حاكم بود و عالئق و تجارب سكوت بر دانش ها آنكرد زيرا در از مدارس آن زمان انتقاد مي ديويي اين اساس

 هاي درسمشابه را بخوانند و  هاي كتاب خواستند مي آموزان دانشبود و در آن از همه  قرارگرفتهمورد غفلت  آموزان دانش
آموزان، بيشتر متكي بر محفوظات بجاي دانش و تجارب مربوط به زندگي دانش ارزيابي و امتحانهمانند را پس دهند و 

 توجه جاي بهاز نظر ديويي  )2001بروك وست ( كند نمياجتماعي كودكان رشد  هاي انگيزهدر چنين شرايطي . ذهني بود
  .كه در فرايند آن علم و عمل توأم هستند آن مورد توجه قرار گيرد بازسازيو تجربه  محفوظات ذهني بايدبه 
مواد درسي از قبيل حساب، تاريخ، جغرافيا يا علوم  محتواي: مواد درسي بايد دهي سازمانديويي در انتخاب و  از نظر    

را كه فرد كسب كرده است بايد غني ساخت و  تجربياتي ؛انتخاب شود طبيعي در ابتدا بايد از تجربيات عادي زندگي افراد
علمي مربوط ساخت؛ در موقع گسترش دادن تجربيات  هاي رشتهتجربيات را به  گونه اين تدريج بهرا گسترش داد و  ها آن

انين و حقايق علمي را با تجربيات علمي بايد اصل ارتباط و پيوستگي را در نظر گرفت؛ بايد قو ها آنمربوط ساختن  ،فردي
  .معرفي كرد ها آنضمن آشنا ساختن شاگردان به موارد استعمال اجتماعي اين قوانين در زندگي روزمره، به 

 مسئلهپيشنهادي او حل  ، روشمعمول انتقال اطالعات مخالف است هاي روش با ديويي و پرورش آموزشروش ٔدرزمينه   
هنگامي در  ، معلماست كه كودك را به تفكر وادارد ارزشمندترروشي  و اشدمحور ببايد تفكر آموزش و پرورش . است

ص  1381كاردان . (سازد مند عالقهرا به درك و فراگيري موضوع درس  آموز دانشموفق است كه  مسئلهكاربرد روش حل 
227(  
وش فرد قادر به حل كه با بكار گيري اين ر است مسئلهاز نظر ديويي روش حل  روش آموزشبهترين  بنابراين    

، مسئله بيان: )1388شريعتمداري (است شش مرحله اين روش داراي  .گردد ميمسائل در زندگي فردي و اجتماعي 
  .مناسب و استنتاج حل راه انتخاب، ها حل راهمناسب، آزمايش  هاي حل راهكردن  ، پيدامعلومات آوري جمع

  .متكي گرددعملي  هاي فعاليتبر  بوده وبر محفوظات بايد فرايند محور  بودن متكي جاي بهويي از نظر دي ارزشيابي
ز بلكه تعليم و تربيت يك نياار داراي اهميت است يدر حال تغيير بس جامعهآموزش همگاني در  تنها نه ديويياز نظر 

براي ايجاد  بنابراين بهترين شيوه؛ اساسي است و مدرسه بجاي آماده كردن فرد براي زندگي، خود زندگي است
  .است ساالري مردمآموزان و معلمان براي درگير شدن فعاالنه در زندگي فراهم كردن موقعيت براي دانش ساالري مردم
. هاست آنبه آموزش تجارب رشد عقالني و  جهتآموزان كمك به دانش معلماننقش كه  عقيده بود بر اين ديويي    

در  .در تجارب و كسب تجارب جديد است تجديدنظردر  آموز دانشكمك به  معلم هوظيف ينبنابرا .)1388شريعتمداري (
نيازمندند راهنمايي متعلماني است كه به مشورت و كمك  اوو وظيفه معلم نقش راهنما را بر عهده دارد جريان آموزش 

  ).1391گوتك (
و نابرابري  اشرافيدگاه سنتي فرهنگ باقي ماند، او دي قدم ثابتدر دفاع از جامعه پيشرو در طول عمر خود  ديويي     

مدرسه  جاي به و كردبه عنوان تجربه همگاني دفاع مي زيباشناسيكرد و در مقابل از فرهنگ و حاكم بر آن را محكوم مي
  .)2001پالمر (كرد اي بهتر دفاع ميعه به جامعهجدا از زندگي اجتماعي، او از نقش مهم آن در كمك به تغيير جام
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را ياد بگيرند و احساس مسئوليت  10خود رهبري آموزان دانشفراهم شود تا  هايي موقعيتبايد  يي در آموزشيوده دبه عقي
در كالس . را براي فعاليت در جامعه كسب كنند نوشتن و حل مسئله ،خواندن ازجمله الزم هاي تواناييكنند و در جامعه 

  . علمي بر جامعه حاكم گردد و تفكرقرار گيرد درس بايد نوعي زندگي در جامعه دموكراتيك مورد استقبال 
او  بيني خوشاست بعالوه اگرچه  ساالري مردماي از اعتقاد او به و هر جاي ديگر نشانه در مدارس ساالري مردمتوجه به     

در  و نداشته باشدتناسب كامل آن زمان فرهنگ حاكم  هاي واقعيتعلم ممكن است با  و پيشرفت، آزادي، جامعه درباره
، مختلف از وي با انتقادات .داده استولي راه و مسير تغيير اجتماعي و پيشرفت را نشان . كامل اجرا نشود طور به جا همه

رود و جايگاه ، فلسفه و سياست در قرن بيستم در آمريكا به شمار ميو تربيتيكي از افراد برجسته در تعليم  ديوييهنوز 
در حد وسيع مورد مطالعه قرار گيرند و در بررسي بسياري از مسائل مورد بحث  رفيع كارهاي او موجب شده كه هنوز

 تأثير نظرات او در اصالحات تربيتي ژاپن، مكزيك،اجتماعي كه مربوط به مسائل امروز هستند، مورد استفاده قرار گيرند 
آثار ديويي به زبان فارسي  در ايران نيز تعدادي از ).357ص  1379بروك وست (است تركيه و چين خيلي مؤثر بوده 

از جمله استاد دكتر علي شريعتمداري در آثار خود از جمله در كتاب جامعه و تعليم و  نظران صاحبو برخي  شده ترجمه
  .اند پرداختهديويي  هاي انديشهتربيت به تبيين 

در مفيد بودن  شرط بهيت او از جمله در خصوص مالك مفيد بودن هر نظريه و فعالبا برخي از نظرات  ممكن است    
و تبيين بسياري از مسائل اساسي براي  ديويينباشيم، اما نكته مهم اين است كه  موافق نسبي تلقي كردن امورعمل و 

 معلم به عنوان راهنما، ، نقشمبتني بر تجربه ، يادگيريبرنامه درسي كودك محور از جملهاي كرده ارزنده هاي تالش مهم
و  اجتماعي هاي فعاليتو  ساالري مردمو نگاه به مدرسه به عنوان مكاني براي تمرين  سه و جامعهوجود ارتباط بين مدر
و براي تكميل  را بايد خوب فهميد ها اين ؛ وحائز اهميت بوده استبسيار كه در آموزش  مسئلهبكار گيري روش حل 

  .گام برداشت ها آن
  :آثار ديويي بندي دسته: پيوست

 The early works of John Dewey, 1882-1898; 
 the middle works of John Dewey, 1899-1924; 
  The later works of John Dewey, 1925-1953. 

 My pedagogic creed. 1897, Early works, vol. 5, p. 84-95.  

 The school and society. 1899. Middle works vol. 1, p. 1-109.  

 The educational situation, 1901. Middle works, vol. 1, p. 257-313.  

 The child and the curriculum. 1902. Middle works vol. 2, p. 271-291.  

 Moral principles in education. 1909. Middle works vol. 4, p. 265-291.  

 How we think 1910. Middle works, vol. 6, p. 177-356.  

 Interest and effort in education. 1913. Middle works vol. 7, p. 151-97.  

 Schools of tomorrow, with Evelyn Dewey. 1915. Middle works vol. 8, p. 205-404. 

 Democracy and education. 1916. Middle works vol. 9, p. 1-370.  

 Education and politics. 1922. Middle works, vol. 13, p. 329-34. 

 The sources of a science of education. 1929. Later works, vol. 5, p. 1-40.  

 The way out of educational confusion 1931. Later works, vol. 6, p. 75-89.  
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 How we think (Expanded and revised edition.) 1933. Later works, vol. 8, p. 105-352. 
Experience and education. 1938. Later works, vol. 13, p. 1-62. See also: Reginald D. 

 Archambault (ed.) John Dewey lectures in the philosophy of education, 1899. New 
York, NY, Random House, 1966;  

And two useful anthologies of Dewey's educational writings: 

 Joseph Ratner. (ed.) Education today. New York, NY, Putnam, 1940; and Reginald. 

  Archambault (ed.) John Dewey on education. Chicago, IL, University of Chicago 
Press, 1974.  

A helpful roadmap to the whole of Dewey's philosophy is: 

  Jo Ann Boydston. (ed.) Guide to the works of John Dewey. Carbondale, IL, 
Southern Illinois University Press, 1970. 

  
  منابع

 
Palmer, J., Bresler, L., & Cooper, D. E. (Eds.). (2001). Fifty Major Thinkers on 
Education: From Confucius to Dewey. Psychology Press. 
 
Martin, J. (2002). The education of John Dewey: A biography. Columbia University 

Press. 
Simpson, Douglas j.(2013) using Dewey's curriculum theory to analyze, evaluate, and 

reconstruct educational entities, journal of philosophy & history of 
education,vol63,no1. 

Westbrook, Robert B(1993) JOHN DEWEY, available at: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/dewe

ye.PDF 
 .انتشارات سمت .عتمدارييترجمه دكتر علي شر) تربيتي هاي انديشهيخ تار(بزرگ مربيان  .)1390( .رابرتاوليچ، 

 .اميركبيرانتشارات  .تربيت جديد ، مبانيو تعليم و تربيت جامعه .)1388( .علي ،شريعتمداري

 .انتشارات سمت .فياض اصغر عليتربيتي جلد دوم، ترجمه  هاي انديشهتاريخ  .)1374( .فردريكماير، 

 .انتشارات سمت .آراء تربيتي غرب سير .)1381( .محمد ، عليكاردان

  انتشارات سمت .سرشت پاك محمدجوادتربيتي، ترجمه  آراءمكاتب فلسفي و  .)1391( .جرالدگوتك 
 .4 شماره ،تربيت نماي .ديويي، ترجمه علي شريعتمداري جان .)1379( .رابرت ، بروك،وست

  
  منابعي براي مطالعه بيشتر

 .مير حسني، مركز ترجمه و نشر كتاب اكبر عليدكتر سيد  ، ترجمهو آموزش و پرورش هتجرب) 1369(جان  ،ديويي

  .منطق تئوري تحقيق، ترجمه دكتر علي شريعتمداري، انتشارات دانشگاه تهران )1368(جان  ،ديويي
  

Archambault, R. D. (Ed.). (1966). Dewey on education: Appraisals. Random House. 
 Baker, M. C. (1955). Foundations of John Dewey's educational theory. King's Crown 
Press, Columbia University. 

Brickman, W. W., Lehrer, S., & Brickman, W. W. (Eds.). (1959). John Dewey: master educator. 
Society for the Advancement of Education. 
Childs, J. L. (1956). American pragmatism and education  



 

٧ 
 

Coughlan, N. (1975). Young John Dewey: an essay in American intellectual history. 
Chicago: University of Chicago Press.  

Cremin, L. (1876). The transformation of the school. Progressivism in American education, 
1876-1957 New York Alfred A Knopf.(1988). American education: the metropolitan experience, 
1980. 

Curti, M. E. (1959). The social ideas of American educators (p. 230). Pageant Books. 
 Dykhuizen, G. (1975). The life and mind of John Dewey, Carbondale. IL, Southern 

Illinois. University Press. 
 Hendley, B. P, Plochmann, G. K., & Brumbaugh, R. S. (1986). Dewey, Russell, 

Whitehead: philosophers as educators. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 
Keenan. Barry. The Dewey experiment in China: educational reform and political power 

in the early republic Cambridge. MA, Harvard University Press, 1977.  
Kliebard. HerbertM. The struggle for American curriculum. 1893-1958. Boston. MA, 

Routledge & Kegan Paul. 1986.  
Mayhew, K. C., & Edwards, A. C. (1966). The Dewey School. New York: Atherton Press. 
 Rockefeller, S. (1994). John Dewey: Religious faith and democratic humanism. 

Columbia University Press. 
Westbrook, R. B. (Ed.). (1991). John Dewey and American Democracy. Cornell 

University Press. 


