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 1چهارباشلوحسین 

-ربیت نیست بلکه ارزش آن در آمادهارزش و اهمیت تعلیم و تربیت به واقع در خود تعلیم و ت

 .(9191)بابیت، های دوره بزرگسالی استدار شدن نقشبرای عهده و نوجوانان کودکانسازی 

 

 

J. F. Bobbitt (1876-

1956)                                                                                                                                                             

             

 علمي و شخصي حال شرح

در  3نام انگلیش طقه کوچکی بهدر من 9181سال  فوریه 91در تاریخ  دانشگاه شیکاگو، آموزشی استاد مدیریت ،2جان فرانکلین بابیت

 دریافت کرددانشگاه ایندیانا  را از و کارشناسی ارشد کارشناسیمدرک وی چشم به جهان گشود. امریکا  4شرقی ایالت ایندیاناجنوب

در  به عنوان معلم 9198تا  9193از سال  همچنین ایندیانا مشغول به تدریس شد. ایالت روستایی در هرسدر چند مدپس از آن و 

درباره کودکان  1استنلی هال های جی.. در این دوره زمانی با اندیشه(1299)ساسیدا، کرد خدمت 5للیپین در مانییمدارس نرمال ف

رساله دکتری وی ن عنوا نلی هال بود.دریافت کرد که رئیس وقت آن است دکتری خود را از دانشگاه کالرک 9191آشنا شد. در سال 

مدیر دانشکده   1چارلز جادزمانی که  به دانشگاه شیکاگو پیوست بعد از دریافت مدرک دکتری بابیت بود. 8لیپینیرشد کودکان فی

 شیکاگو، دانشگاه در تدریس کرسی بر عالوه او در آن جا ماند. 9149سال به  تگیو تا زمان بازنشس داشت آن را بر عهدهتربیتی علوم

-برنامه بررسی و( 9194)1یونآنتوسن عمومی مدارس ارزشیابی عنوان با وی مهم طرح دو به توانمی که بود زیادی هایطرح مجری

 توانمی از جمله آثار برجسته او .لیفات متعددی داشتها و تأبابیت پژوهش .کرد اشاره (9122) 99آنجلسلس شهر مدارس درسیهای

( 9149)93و برنامه درسی تعلیم و تربیت مدرن (9124)92تدوین کنیم برنامه درسی(، چگونه یک 9191)99امه درسیبرن ؛هایبه کتاب

دپارتمان تعلیم و  زاتا چپتر، انتشارات) هشتاد سالگی درگذشت سن در 9151 سال مارس 8 در تاریخ یوسرانجام  اشاره داشت.

 .(2994اکتبر  95 ،ویشیکاگو، ایلینتربیت دانشگاه 

 اساسي بابیتهای اندیشه

                                                           
                                                                                  Hossein.Charbashlu@Gmail.Com                                                                                      درسی دانشگاه خوارزمی     ریزیدانشجوی دکتری برنامه1.

2  .  John Franklin Bobbitt                                                                                                                                                                           

3. English 
4. Indiana 
5. Philippine Normal School 

6 . G. Stanley Hall 

7 .  The Growth Of Philippine Children 

8 . Charles Judd 

9 . San Antonio Public Schools 

10 . Los Angeles City Schools' Curriculum 

11 . The Curriculum 

12 . How To Make A Curriculum 

13 . The Curriculum Of Modern Education 
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 برنامه ریزی درسي علمي

 رسیبرنامه د رشته مدرن تولد .است برنامه درسی مدرن و امروزی مفهوم پدر بابیت ،درسی برنامه نظرانصاحب از بسیاری اعتقاد به

زمانه خود را  برنامه درسی او(. 2999نول، ؛9119)شوبرت، است خورده گره (9191) بابیت در سال «برنامه درسي» کتاببا انتشار 

زان آمونیازهای اجتماعی و عملی دانش ویهای بیرون مدرسه نداشت و پاسخگچرا که هیچ ارتباطی با واقعیت ؛دیدمشرف به موت می

را  و علت آندرسی مدارس همسو با نیازهای جامعه نبود  ، برنامهبه عبارتی دیگر .دانستفاقد سودمندی اجتماعی می ، لذا آن رانبود

 (.2995)هلبویتش، تدانسغیرعلمی بودن این حوزه معرفتی می در

 موضوعاتی هب باید وکالسیک سنتی موضوعات تدریس جای به مدارس برنامه درسی ؛بود وی بر این اساس مبتنیتربیتی  فلسفه    

مثابه کل تجربیات آموخته به  برنامه درسیبا تعریف  وی .جایگزین گردد است آموزاندانش اجتماعی نیازهای با هماهنگ که

 درسی هایموضوع کنترل و اختیار در تماما   برنامه درسی که نبایدکند این نکته پافشاری میبر آموزان در محیط مدرسه، دانش

 برکردن از و حفظ (.9119شوبرت،) باشد جدید صنعتی جامعه و افراد نیازهای با هماهنگ باید برنامه درسی بلکه ،باشد کالسیک

 و انتقادی تفکر ؛ضروری از جمله هایمهارت به نیاز ،دیدهتعلیم شخص درعوض .نیست کافی فراگیران برای حقایق و مفاهیم

 ترورض بر یزیاد کیدتأ بابیت طرفی از دارد. زیستن در جامعه توانایی برای رشد و شکوفایی خود و ایحرفهو  تحلیلی هایمهارت

 وزانآمدانش بندیگروه و گوناگون درسیهایبرنامه تدوین به معتقد از این رو، .داشت آموزاندانش برای درسیهایبرنامه سازیفردی

 اصول مدیریت علمی و اندیشه زمانه خود، از برنامه درسیاصالح  برایاو  ،بر این اساس .بود شانهایتوانایی براساس درس درکالس

ین اکاربست  بود با وی معتقد شد. های درسی مدارس عصر خودانقالبی در برنامهکه سبب  ثیر پذیرفتتأ 9تیلور فردریک وینسلو

دادهای آن با صرف درسی مدارس و برونهایتر شدن برنامهبه این حوزه بخشید و باعث کارآمدای و علمی حرفه توان هویتمی اصول

 شود:خالصه می به شرح ذیل 2یا شغل فعالیتتحلیل حداقل هزینه و حذف ضایعات ضروری شد. شالوده اصول مدیریت علمی در 
 

ر د که هر کارگر باید یک وظیفه تولیدی محدود و معین را انجام دهد. سازی انجام وظیفه است استانداردناظر بر  اصل این

ار هم متوالی کنلی به صورت بعد این واحدهای شغ .ترین واحدهای شغلی تقسیم شودالگو، وظیفه هر فرد باید به کوچک نای

به  یدهای تولید/کار باها و رویههدف مشخص است. کامال کاری هر وظیفه نوع عملیات جزیی و تفصیلی همچنین آیند.در می

 (.99: 9311 شریف، از نقل به آیزنر، ) تضمین شودمین و کارآیی تولید تأ تاطور شفاف مشخص و معین شوند 
 

 

ی های درسافزایش کارایی و اثربخشی برنامه و از این طریق باعثکند  برنامه درسیو را وارد حوزه کرد این نوع الگبابیت تالش  

رسی تفکیک شده و متوالی های ددر قالب موضوع مدارس برنامه درسیدر  این الگو کاربستمدارس نسبت به نیازهای جامعه شود. 

 .نمود پیدا کرده استهای تحصیلی مختلف در دوره

-برنامه .تاس متنوع و متعدد عملکردهای و هافعالیت بردارنده در انسانی زندگی گونه بود،نظریه بابیت در باب برنامه درسی این      

 درسی برنامه هایهدف قالب در را آن و کشف را جامعه از طبقه هر اساسی هایلفهمؤ و هاویژگی فعالیت، تحلیل با درسی ریزان

رویکرد اساس این نظریه، بر .کنند آماده بزرگسالی جامعه به ورود برای را انآموزدانش اهداف، این آموزش طریق از و بندیصورت

های زندگی بزرگسالی را ریزان درسی باید فعالیتبرنامه ،مرحله اولکند: میای را پیشنهاد سه مرحلهدرسی علمی ریزیبرنامه

مرحله ر و تجویز نمایند. دها با تفصیل تعیین را بر مبنای این فعالیت برنامه درسیاهداف  ،دوم مرحلهبازشناسی و تحلیل کنند. در 

تر، فرایند به عبارتی روشن(. 9124بابیت،) های درسی متعدد و متنوع را براساس این اهداف تفصیلی طراحی کنندبرنامه ،سوم

 ریزیبرنامه -5 ،اهداف انتخاب -4 ،اهداف استخراج -3 ،شغل تحلیل -2 ،انسانی تجربه تحلیل -9 :ریزی درسی بابیت شاملبرنامه

                                                           
1 . Frederick Winslow Taylor 

2 . Job Activity/ Analysis   
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 اهآن ترینمعروف از گرفته است.درسی بابیت صورت  ریزیالگوی برنامه مبنای های زیادی برپروژه .است اهداف به رسیدن برای

 .(9119)کینگ، اشاره کرد (9188)2مریلند 9اساسی هپروژتوان به می

لکه با توجه به نیازهای ها، بموزان را نه بر مبنای زندگی حال حاضر آنآ، نیازهای دانشدرسی بابیت ریزیرویکرد علمی برنامه   

ی ق بازبینشود. این اهداف از طریمی برنامه درسیهای ای به هدف. در این رویکرد توجه ویژهدهدقرار مینظر شان مدگسالیجامعه بزر

آید. با توجه به متنوع بودن زندگی بزرگسالی به دست میهای متعدد و متنوع زندگی اجتماعی دوران فعالیتو کاویدن مستمر 

متعدد و متنوع های  درسی مدارس به شیوه هایو به نوبه آن برنامهخواهد بود متعدد  برنامه درسیاجتماعی بزرگساالن، اهداف 

 هایفعالیت بر این اساس، .باشد عملی و دقیق مشخص، باید تربیت و تعلیم اهداف بود معتقد وی (.2999نول،) شوندبندی میصورت

رزش ا های فعالیت انسانیلبی در حوزههر مط بابیت به نظر .باشد شده تعریف کامال یادگیری در راستای تحقق این اهداف باید 

 ،به دیگر سخن (.9191بابیت،) مدارس وارد شوند برنامه درسیعملکرد بزرگساالن باید در کمبودها در  آموزشی ندارد بلکه نقصان و

 یافتنی هستند.دست ،یافتهکه بدون آموزش سازمان هستند یهایشامل هدف اند: نوع اولدو نوع برنامه درسیهای هدف از دیدگاه وی

خواهد شد. این اهداف، ها حاصل ز طریق آموزش و سازماندهی فعالیتهای هستند که تنها اشامل هدف ،های نوع دوماما هدف

ای هسی باید آن را کشف و در قالب هدفدرریزانبرنامههای عملکرد افراد دارد و ها و نارساییر کاستیماهیت اکتشافی دارد که ریشه د

 عمومیها که ماهیت عام و برخی هدفشوند: بندی میآموزش خود به دو دسته تقسیمقابل اهداف  .بندی کنندصورت برنامه درسی

 -های شهروندی در دوران بزرگسالیها و نقشسازی برای مسئولیتآموزان در آمادهدانش زدانش و تجربه مورد نیا دارد. این اهداف

های دیگری وجود دارند که خاص هستند. این اهداف در برگیرنده سازند. از سوی دیگر، هدفرا نمایان می -کنار همبرای زیستن در

هم مورد نظر بابیت  برنامه درسی .کندآماده می برای احراز مشاغل دوره بزرگسالیرا  که کودکان و نوجوانان هستند یهایمهارت

های تحصیلی متعدد و سی متمایز و متفاوت در قالب دورهآموزان و هم برنامه درآموزش عمومی برای تمام دانش برنامه درسیشامل 

آموزان مدارس باید دانش که بر این باور بودثر از جنبش روانشناسی تجربی أبابیت مت افزون بر این، شود.ای را شامل میع حرفهمتنو

یابی ، مکانایتخصصی و حرفههای درسی های تحصیلی با برنامهدر دوره آن اساس د و برنشان ارزیابی کنهای عقلیمبنای توانایی بررا 

 (.93: 9311 شریف، از نقل به آیزنر،) اندی زندگی آنان را پیشاپیش رقم زدهسرنوشت نهایهایی که د؛ همان توانایینو قرار ده

 

 جنبش کارآیي اجتماعي

 1اسندن دیوید و 5پیترز .سی.چارلز ،4فاینی. روزلی ،3چارترز .تور .دبلیو جمله از بیستم قرن اولیه مربیان از چند تنی همراه به بابیت

سهم بسزایی  -شاگرد بابیت - 1رالف تایلر همچنین .بودند 8اجتماعی کارآیی جنبش عنوان با تربیت و تعلیم در جنبشی گذاربنیان

روانشناسی قوای ذهنی بود که  مکتبش اعتراضی در برابر در واقع این جنب .داشت 9149 دهه دردر تحول و تبیین این جنبش 

 شناختیروان حقانیت 1ثراندیک ادوارد .دانستمیآموزان دانش ذهنی و عقالنیظرفیتپرورش را های درسی مدارس برنامههدف اصلی 

 .(9312)قادری، ردآو فراهم اجتماعیکارآیی جنبش برای را شناختیروش حقانیت علمی مدیریت اصول معرفی با هم تیلورفردریک  و

                                                           
1. Project Basic  
2 . Maryland 
3 . W. W. Charters 

4 . Ross L. Finney 

5 . Charles C. Peters 

6 . David Snedden 

7 . Social Efficiency Movement 

8 . Ralph W. Tyler 

9 . Edward Thorndike 
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 ایشیوه از باید درسی برنامه -9 که داردمی نشان خاطر مهم این. است 9علمی ابزارگرایی ،اجتماعی کارآیی ایدئولوژیاصلی  هسته

 نیازهای تحقق جهت در یابزار باید درسی ریزیبرنامه -2،کند پیروی کنندمی تولید را شانمحصوالت صنایع که روشی همانند علمی

 شبیه مدارس جنبش، این یسدرریزانبرنامه نگاه از (.2991 ،اسکایرو) باشد -است شخصی هایسلیقه از دور به که-جامعه اساسی

 ه درسیبرنام. دنشومی تلقی کارخانه کارگر مثابه به هم معلم و نهایی محصول گساالن، بزرخام مواد کودکان و نوجوانان. است کارخانه

 که ندهست پژوهشی تیم یک عضو قالب در درسی ریزانکنند. برنامهمی نهایی محصول به تبدیل را خام مواد که خط تولیدی است

 هایروش دنبال به و کنندمی بررسی اجتماعی( و اقتصادی مولد، )شهروندان نهایی محصول لحاظ از را( جامعه) مصرف بازار نیازهای

 .آیندمی بر نهایی محصول تولید برای کارآمد و ثرؤم

 را درسی ریزانبرنامه کار بابیت .ندهست انسانی امور و انسان طبیعت گرانتحلیل اول درجه در درسی ریزانبرنامه بابیت دیدگاه از   

 کارآمد هایروش به یابیدست -2 و مطلوب شهروند یا نهایی محصول قالب در جامعه نیازهای شناسایی -9 :داندمی نقش دو قالب در

 خاص طور به تواندنمی جامعه اما است اهداف تعیین منبع جامعه ،وی نظر از .جامعه نظر مورد نهایی محصول به رسیدن هدف با

 .کنند کشف را اهداف این که است درسی ریزانبرنامه وظیفه این ،رو این از دهد تشخیص را نهایی اهداف اهمیت

 ینا ریزی درسی است و مراحل بعدی به آن وابسته است.مهمترین مرحله برنامه هدف تعیین، معتقدند اجتماعی کارآیی مربیان    

 رکیبت باب در بابیتبر این،  عالوه .تدوین شوند، مشاهده قابل هایمهارت قالب درو  رفتاری شکل به باید اهداف بر این باورند، گروه

 دارعهده ار درسی ریزیبرنامه رهبری و اصلی مسئولیت باید برنامه درسی صصانمتخ که بود معتقد درسی ریزیبرنامه امر در بهینه

 امر در جامعه سطح در متخصصان همه مشارکت ضرورت جامعه، سطح در انسانی هایفعالیت بودن متعدد و متنوع دلیل به. شوند

 (.939 :9311 شریف، از نقل به آیزنر، ) دارد ضرورت برنامه درسی اهداف بایسته و شایسته تدوین
 

 در بوته نقد های بابیتاندیشه

 جمهه مورد وطولی نکشید  وی هایاندیشه اعتبار اما بود برخوردار تاریخی محتمل هایتوجیه از خود زمان در بابیت ایده چند هر

 .ستا فاهدا منبع عنوان به ی بزرگساالنهافعالیت تحلیل ماهیت خاطر به اساسی انتقادهای از یکی .گرفت قرار زیادی انتقادهای

 نهفته پیشرفت و تغییر ماهیت آن در که را ساالرانهمردم جامعه اهداف تواندنمی اصل این ندبود معتقد 2بوید بود مانند منتقدانی

 عالیتف افزون بر این، تحلیل .دارد کارانهمحافظه ماهیت نفسهفی و شودمی موجود وضع حفظ سبب رویکرد این. بخشد تحقق است

 هاییتفعال تمام وی معتقد بود .باشد هدف تحقق برای ابزاری بلکه باشد برنامه درسی هایآرمان و هاهدف تعیین برای ابزاری نباید

ی خواهد درس برنامه پدیده انگاریساده و سازیچرا که سبب ساده ؛کرد تحلیل و تجزیه فعالیت تحلیل قالب در تواننمی را انسانی

ن تعیی را زندگی اصیل هایهدف تواندنمی برنامه درسی هایهدف انتخاب باب در خبرگان بین توافق در نهایت اینکه، صرف شد.

 (.9311 شریف، از نقل به بود،) باشد نظریه بر مبتنی باید و است ارزشی و فلسفی امری اهداف انتخاب و تدوین بلکه کند؛

 معتقدند گروه این. آمد وارد 4گرایانو نومفهوم 3گراپیشرفت تربیت و تعلیم انجمن طرفداران توسط بابیت کارهای به نقد دیگر   

 و آموزش غیرانسانی ساختن و عمومی مدارس در ساالریدیوان نظام تشدید و حفظ سبب ،بابیت درسی ریزیبرنامه علمی الگوی

 ردیتف و یقعالاز سوی دیگر و توجه است بیآموزان دانش متعالی هایتوانایی و هاظرفیت بهطرفی  زیرا از ؛شده است برنامه درسی

 ریزیرنامهب یافزون بر این، الگو گیرد.نادیده می شود گیریاندازه باید که انبوهی کاالی مثابه به آنها با برخورد طریق از را کودکان

                                                           
1 . Scientific Instrumentalism   
2 . Boyd. Bode 

3 . Progressive Education 

4 . Reconceptualization 



 : مشاهیر /  فرانکلین بابیت29محور 

 

 

 ابلق که را خود اهدافی الگو این. دارد درسی ریزیبرنامه فرایند به خشک و عقالنی و نگاه است ارزش از ی فارغالگوی ،علمی درسی

 .(9115 اسلتری، تابمن، نولدز،ری ،)پاینار ندکمی دیکته هستند، دستیابی

 و اصلی نقش جامعه واقع، در. بود استوار جامعه مطالبات و نیازها منبع بر تنها بابیت برنامه درسی مبانیاینکه،  نقد آخر     

 محکومیت یعنی آن ارزشکم و محدود معنای در را اجتماعیکارایی اصطالح او. بود بابیت درسی ریزی برنامه فرایند دهندهجهت

 ه درسیبرنام عقالنی و اجتماعی ابعاد و بود کرده معنا جامعه اقتصادی نیازهای به پاسخگویی و صنعتی نظام تقاضای برابر در افراد

 یبرنامه درساش از نظریه علمی ایحرفه ای پایانی فعالیتهبابیت در سال شد سبب انتقادها این (.9312،قادری) دادن قرار نظر مد را

 (9149) مدرن تربیت و تعلیم برنامه درسی یعنی خود کتاب آخرین دری و د.تغییر بده برنامه درسیره خود را از و پندا هدیدست کش

آموزان و توجه به آثار کالسیک و آموزش های عقالنی دانشو بر توسعه ظرفیت دست کشیدکید و پافشاری برکارایی اجتماعی از تأ

 (.9111 )نول، کید ورزیدأورت کلی و عمومی تبه صعمومی و تدوین اهداف تنها 

ار وان در چهتمیریزی درسی را هم و مشارکت معنادار بابیت در حوزه برنامهم الذکر، سهمنقدهای فوقدر نهایت با در نظر گرفتن     

 قلمرو ذیل خالصه کرد:

ه مرحلرا به عنوان های برنامه درسی بود که ایده تعیین هدف برنامه درسیپردازان مدرن حوزه بابیت یکی از اولین نظریه -9

 ریزی درسی پردازش کرد و به پیش برد.آغازین برنامه

وم قرن شد که در نیمه دگرفته  گران بسیاری پس از او به کارمربیان و پژوهشریزی درسی بابیت توسط رویکرد علمی برنامه -2

امه ای متخصصان برنحرفه ن و منزلتشأ را تدوین کردند و پیامد آن باالبردن برنامه درسیهای طراحی ها و شیوهبیستم روش

 درسی شد.

می باید مقدماتی و عل ،های درسیاز برنامه و متمایز باشند؛ برخی مدارس باید متعدد، متنوع برنامه درسید بود عتقمبابیت  -3

ای درسی ههای تحصیلی متعدد و برنامهبه مشروعیت بخشی طراحی دوره رو، این ازای و نهایی باشند. و برخی هم حرفه

 ان کمک شایانی کرده است.آموزدانشهای متنوع هماهنگ با توانایی

 در باتث و نظم حفظکنترل و ی در خدمت ابزار برنامه درسیکسانی بوده که معتقد بود  اینکه، بابیت جزء اولیندر نهایت  -4

 باشد.ه معطوف به مشکالت جامعه مدرن میابزاری ک .است جامعه
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