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دکتر پروین صمدی1
”“Teaching in the dark is a questionable practice
)Hilda Taba (1902 – 1967

تدریس یا آموزشیاریی که در تاریکی انجام می شود را باید به پرسش گرفت (این جمله اشاره به مرحله ی
تشخیص نیازها دارد ،یعنی اگر نیازها شناخته نشود و نیازسنجی نکرد و به آموزش پرداخته شوود گوویی
در تاریکی به کار تدریس پرداختهایم).

مقدمه
تابا در هفتم دسامبر  2091در روستایی کوچک در استونیا به دنیا آمد .او نخستین فرزند از فرزندان رابرت تابا بود .رابرت تابا
مدیر مدرسه ابتدایی بود .هیلدا نخست در مدرسه پدر خود درس خواند و سپس به مدرسه دیگری رفت .در سال  2012پس از
فارغالتحصیل شدن از دبیرستان دخترانه ورا ( )Võruتصمیم گرفت معلم دبستان شود .در پاییز همان سال ،در آزمونی برای
دریافت گواهینامهی معلمی در سمینار آموزش شناسی تارتو 1شرکت کرد ،اما مردود شد .پس از آن برای خواندن اقتصاد به
دانشگاه تارتو رفت؛ اما از اقتصاد خوشش نیامد و تغییر رشته داد و به دانشکده فلسفه رفت و در رشته تاریخ و آموزش و
پرورش درس خواند .ازآنجاییکه حقوق پدرش خیلی کم بود که بتواند از پس یک خانواده پرجمعیت و هزینههای تحصیلی
هیلدا برآید ،او پس از پایان ساعتهای درسی به آموزش خصوصی دانشآموزان میپرداخت تا درآمدی به دست آورد .پس از
فارغالتحصیل شدن از دانشگاه تارتو در سال  2011با دادن گرنتی که از سوی بنیاد راکفلر به او داده شد ،این فرصت را پیدا
کرد تا برای ادامه تحصیل به امریکا رود .دانش خوبی که در دانشگاه تارتو در زمینه آموزش و پرورش به دست آورده بود به او
کمک کرد تا بتواند طیِ یک سال در کالج برین مور فوق لیسانس خود را بگیرد .هنگامی که در کالج برین مور بود این فرصت
را پیدا کرد که از مدرسههای پیشرفتگرا بازدید کند و به برنامه دالتون عالقه پیدا کند .او با پیمایش پیشینههای آموزشی و
پرورشی آمریکایی ،بنیانهای آموزش و پرورش را در کارهای بوید بد ،)2012( 3یک نویسنده و متخصص تربیتی شناخته شده
در امریکا ،پیدا کرد .در سال  2011به دانشگاه کلمبیا رفت و در رشته فلسفه آموزش و پرورش درس خواند .در آن مدت با
بسیاری از دانشپژوهان امریکایی مانند ثورندایک ،4مونروی 5تاریخشناس و آموزشیار ،و واشبورن 1دیدار کرد .با این همه
بیشترین کسی که بر تابا اثر نهاد و پیوسته نوشتههای او را میخواند جان دیوئی بود فیلسوف و متخصص تربیتی که شهرت
جهانی دارد .استاد راهنمای پایان نامه دکتری او ویلیام کیلپاتریک 1یکی از همکاران دیوئی بود که در تاریخ آموزش و پرورش
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به عنوان آغازگر متدی به نام متد پروژه برجسته بود .او بر روی پایان نامه تابا جملهای نوشت و بیان کرد که آیندهای درخشان
برای تابا پیشبینی میکند.
در سال  2032که دوره دکتری را به پایان رساند به استونیا برگشت تا جای خالیِ پیتر پولد ،استاد آموزش و پرورش خود
در دانشگاه تارتو را که بهطور ناگهانی از دنیا رفته بود پر کند .متأسفانه او برگزیده نشد و بهشدت مأیوس شد و تصمیم گرفت
به امریکا برگردد .او در امریکا سختیهای زیادی را متحمل شد .در آغاز هیچ کاری پیدا نکرد و مجبور شد شغلهای موقتی را
عهدهدار شود .پس از آن برای یک خانواده پولدار امریکایی کارکرد و به آموزش کودکان آنها پرداخت .افزون بر آن او
شهروندی امریکا را نداشت و همواره از سوی دفتر اتباع بیگانه به اخراج از کشور تهدید میشد .باالخره در سال  2033به او
سمتی بهعنوان معلم زبان آلمانی داده شد و پس از آن مدیر برنامهی درسی در مدرسه دالتون در اوهایو شد .مدرسه دالتون در
پروژه مطالعه هشت ساله شرکت فعال داشت .تابا با شرکت در این مطالعه ارتباط نزدیکی با تایلر پیدا کرد .تایلر سرپرست
کارکنان حوزه ارزشیابی این مطالعه بود .او تحت تأثیر دلبستگی تابا به پژوهش علمی و درک ژرف او از فرایندهای تربیتی قرار
گرفت و او را بهعنوان هماهنگ کننده برنامه درسی مطالعات اجتماعی استخدام کرد .در سال  2030وقتی که کارکنان بخش
ارزشیابی پروژه به دانشگاه شیکاگو انتقال یافتند تابا مدیر آزمایشگاه برنامه درسی شد و تا سال  2045سرپرست آنجا باقی
ماند .در اواخر دهه  2049او به پژوهشگر تربیتیِ توانا و شناخته شدهای تبدیل شده بود .دو پروژه مهم ،آغاز ،طراحی و هدایت
کرده بود :آموزش و پرورشی بین گروهی (2 )2045-2052و بازسازماندهی و ساخت برنامههای درسی مطالعات اجتماعی در
کالیفرنیا ( .)2052 -2011همچنین مشاور بسیاری از مؤسسههای محلی و مناطق آموزشی و پرورشی بود و در سمینارهای
یونسکو در پاریس و برزیل شرکت میکرد.
تفکر و اندیشههای نظری هیلدا تابا حاصل تضادی از اندیشههای آموزشی و پرورشی (تربیتی) یونانی و امریکایی است که او
در زمانی که پداگوژی میخواند تجربه کرد .او در سال  2032تصمیم گرفت به لباس استادی در رشته علوم تربیتی در دانشگاه
تارتو در آید و در استونیا زندگی کند؛ اما این سمت را به او ندادند .شگفتانگیزتر اینکه او نتوانست شغلی متناسب با
شایستگیهای خود را بیابد از اینرو نویسندهی رساله پویاییهای آموزش :متدولوژی اندیشههای آموزشی و پرورشیِ پیشرفت
گرایانه ( )2031که بعدها شهرتی جهانی در میان متخصصان تربیتی به دست آورد تصمیم گرفت به امریکای شمالی بازگردد.
این تصمیمگیری سبب شد تابا در آغاز سالهای شغلی خود سختیهای بسیاری را پشت سر بگذارد .بردی 1یکی از همکاران
نزدیک تابا اینگونه در مورد او مینویسد :تابا بسیار پرانرژی ،پرشور ،فعال و خستگی ناپذیر بود .او با آنچنان سرعت و شتابی
در زندگی پیش میرفت که گاهی بدفهمیهایی برای اطرافیان پدید میآورد و دوستان و همکاران او اغلب خسته میشدند .او
جثهای کوچک داشت ،بیپروا و سرحال بود و همیشه در سر هوای انجام دادن کاری را داشت.
تفکر استقرایی تابا
هیلداتابا ( )2001که الگوی روش تدریس تفکر استقرایی به او نسبت داده میشود معتقد است که مهارتهای تفکر باید با
استفاده از روشهای تدریسی آموخته شوند که بهویژه برای آن مهارتهای تفکر تدوین یافتهاند .یکی از روشهای نوین
تدریس که معلمان با بهرهگیری از آن میتوانند تفکر استقرایی را در فراگیران پرورش دهند روش الگوی تفکر استقرایی است
(شعبانی.)2330،
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الگوی تفکر استقرایی موجب میشود شاگردان اطالعات را گردآوری و آن را از نزدیک بررسی کنند ،اطالعات را به شکل
مفاهیم سازمان دهند و یاد بگیرندکه آن مفاهیم را کنترل کنند (فلدر.)1995،
مراحل اجرای الگوی تفکر استقرایی
-2تکوین مفهوم
الف -تعیین ،برشماری و فهرست مطالب
ب -گروهبندی بر اساس ویژگیهای مشترک
ج-عنواندهی و طبقهبندی
-1تفسير مطالب
الف -تشخیص و تعیین جنبههای شاخص تفسیر
ب -کشف روابط و استنتاج
ج -استنباط و تعمیم
-9كاربرد اصول
الف -پیشگویی نتایج ،توضیح پدیدههای جدید و فرضی سازی
ب -توضیح و پشتیبانی از فرضیهها
ج -تصدیق پیشگویی
در الگوی تابا روش ارزشیابی ویژهای باید طراحی شود تا بتواند قابلیت مورد انتظار در زمینه توانایی در اندیشیدن را
اندازهگیری کند ،در حالی که تایلر بر الگوی ارزشیابی هدف محور تأکید دارد به این معنا که ابتدا اهداف برنامه تدوین میشود
و نحوه تدوین هدفها به صورتی است که امکان بررسی دقیق آنها را فراهم میسازد؛ به عبارت دیگر هدف از ارزشیابی،
بررسی میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی یا عملکرد دانشآموزان است.
مختصری پيرامون پروژه آموزش و پرورش بين گروهی
در پی جنگ جهانی دوم ،امریکا به دلیل مهاجرتها و ایجاد تفاوتهای عمده در شیوه زندگی مردم دچار تنش زیادی شد.
گروه پژوهشی تابا پروپوزالی در راستای بررسی امکانهایی برای افزایش سطح تحمل میان آموزندگانی که پیشینههای قومی و
فرهنگی متفاوتی داشتند نوشتند و به آموزش و پرورش امریکا ارائه دادند .این پروژه پذیرفته شد و در سال  2045در شهر
نیویورک اجرا شد .تابا مدیر پروژه بود .موفقیت این پروژه سبب شد تا مرکز آموزش و پرورش بین گروهی در دانشگاه شیکاگو
بنیانگذاری شده و ریاست آن به تابا داده شود .این برنامههای درسی بر چهار موضوع اصلی مرتبط با زندگی اجتماعی متمرکز
شد که در شکلدهی تعصبات نقش داشتند )2 :تفاوت در سبک زندگی خانوادگی )1 ،تفاوت در سبک زندگی در جامعه محلی،
 )3ناآگاهی از فرهنگ امریکایی  )4رشد رابطه صلحآمیز میان افراد .برای گسترش دانش ،درک ،و نگرش در این حوزههای
زندگی.
مختصری پيرامون پروژه ساخت برنامه درسی مطالعات اجتماعی
پروژه دوم و نهایی هیلدا تابا در سال  2052شروع شد .در همان زمان او استاد تمام دانشگاه سانفرانسیسکو شد .او حاال
بهخوبی در حوزههای طراحی برنامه درسی ،آموزش و پرورش بین گروهی ،و رشد فرایندهای شناختی شناختهشده بود .شورای
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آموزش و پرورش زمان بسیار زیادی در اختیار تابا قرار داد تا راهنماهای برنامه درسی را تدوین کند .مطالعه تفکر کودکان و
همچنین تهیه راهنماها هفت سال به درازا کشید .این فرایند شامل نشستهایی با متخصصان محتوا ،کارگاههای ضمن خدمت،
و نوشتن ،آزمون و بازنویسیِ راهنماها بود.
پروژه با شناسایی و تحلیل مشکالت معلمان در حوزه علوم اجتماعی آغاز شد .پس از اینکه معلمان تفاوت موجود بین
برنامه درسی مورد استفاده و انتظارات را بیان میکردند ،از آنان خواسته میشد تا واحدهای تدریس/یادگیری خود را تهیه
کنند .از آنجایی که دانش معلمان برای ساخت برنامه درسی کافی نبود ،سمینارها و نشستهای مشورتی برگزار میشدند و
آموزش ضمن خدمت برای آنها فراهم میشد .معلمانی که واحدهای تدریس /یادگیری تازهای را تهیه کرده بودند نخست در
مدرسه خود آن را بررسی میکردند .سپس مورد بازبینی انتقادی قرار میدادند و دوباره آن را آزمون میکردند تا اینکه به
نتایجی برسند که پاسخگوی نیازهای معلمان باشد .معموالً برنامه درسی برای کل یک پایه  5تا  3واحد داشت .در آغاز مطالعه،
برنامهریزی گامها و پروسههای کلی ساخت برنامه درسی و مسئولیت گروه پژوهشی بر عهده تابا بود؛ اما با افزایش تبحر
کارکنان برنامه درسی وزارت آموزش و پرورش ،این کار به تدریج به آنها واگذار شد .هدف از این مطالعه این بود که الگویی
انعطافپذیر از بازنگری برنامه درسی فراهم شود که بر کوششهای به هم پیوند خورده معلمان و مدیران آموزشی و پرورشیای
که مسئول برنامه درسی بودند استوار گردد .بسیار مهم است که این مطلب را در خاطر داشته باشیم که بسیاری از ایدههای
نهفته در الگوی برنامه درسی تابا ،مانند مفهوم برنامه درسی مارپیچی ،راهکارهای تدریس استقرایی برای مفهومسازی ،تعمیمها
و کاربردها ،سازماندهی محتوا بر اساس سه سطح (اندیشههای مهم ،سازماندهی اندیشهها ،و واقعیتها) و راهکار کلی او برای
رشد تفکر از طریق برنامه درسی مطالعات اجتماعی بهطور چشمگیری بر تهیهکنندگان برنامه درسی در دهه  2019و اوایل
دهه  2019اثر نهاد.
او سخن از اهداف تربیتی به میان آورد و این هدفها را در چهار طبقه قرارداد :دانش پایه ،مهارتهای تفکر ،نگرشها ،و
مهارتهای اکادمیک .او هر طبقه از این هدفها را به راهکار یادگیری /تدریس خاص خود پیوند زد.
هیلدا تابا در ششم جوالی  2011در اوج توانایی آکادمیک خود از دنیا رفت.
Notes
* Edgar Krull (Estonia). Professor of Education and the Head of the Department of General Education
at the University of Tartu. Ph.D. in education (1987). Main courses taught are educational
’psychology, curriculum studies and assessment of teaching skills. Major Field of research is teachers
professional development. Email: ekrull@ut.ee
1. This was caused by a strong intellectual and political influence of German nobleman landowners
who settled in Estonia from the thirteenth century onwards. In spite of the incorporation of Estonia
into the Russian Empire at the beginning of eighteenth century, the strong dominance of the German
nobility in public life lasted until the beginning of the First World War and only started to weaken
after the declaration of Estonian independence in 1918.
2. The Dalton Plan is an education system in which students accept as individualized contracts the
work assigned to them. These contracts are actually monthly assignments. Students work at their own
rates and do not depend on close guidance from their teachers, although they confer individually with
the teachers.
The plan is named for the Dalton, Massachusetts, high school where Helen Parkhurst devised and,
from 1913, perfected it (Dalton Plan, 1993).
3. Eight-year study was a large-scale investigation in the United States that was intended to compare
the educational effectiveness of the thirty high schools whose works were based on the principles of

4

 هیلدا تابا/  مشاهیر:19 محور

progressive education propagated by John Dewey and William Kilpatrick, compared to the
educational outcomes obtained by the schools using conventional programmes and methods (see
Lindgren, 1972,
p. 310–11).
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