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Abstract
This inquiry is a historical narrative of Ralph Tyler’s
career and his ideas in the field of curriculum studies.
Tyler begin his research and academic career in an era
in which many educators and teachers’ practice was
based on unexamined and non-sophisticated beliefs. Hi
managed to bridge between philosophical thoughts of
great educators like Dewey and Herbart and practical
concerns of experts like Thorndike, Charters and
Bobbitt and successfully reduced his perceived gap
between curriculum theory and practice. In this
historical narrative, some of the Tyler’s insightful
research findings, reflective beliefs, and areas of
deliberation are explored, which could play a
significant role in deeper understanding of his so-called
rational-linear model. Some of the most noteworthy
conclusions are mentioned as below: abstract
instruction of mathematical operations is as effective as
atomistic or behavioristic instruction of these
operations; developing an authentic evaluation method
is a very important task for true implementation of
Dewey’s problem solving and Kilpatrick’s project
method; formative evaluation is not for judging about
student learning or teacher performance, but it’s for
apprising the effectiveness of curriculum; the process
of curriculum planning is not absolutely linear; and the
purpose of evaluation is improving instruction and
teachers’ coordination. In this historical inquiry Tyler’s
participatory and realistic approach and his curiosity
and efforts for reducing the gap between curriculum
theory and practice are highlighted.
KeyWords: Ralph Tyler, Curriculum Theory and
Practice, Education, Eight-Year Study.
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چکيده
اين پژوهش روايتي تاريخي از مسير زندگي حرفهاي و انديشههههاي
 تهايلر در.رالف وينفرد تايلر در حوزة مطالعهاتي برنامه در هي ا ه
دوراني مسير تحقيقاتي خويش را آغاز کرد که نقشآفريني بسياري از
مربيان و معلمان در مدارس و کالسهاي درس مبتني بهر باورههاي
 انديشههاي فلسفي مربياني چهون هربهارو و.عاميانه بود او توانس
 چارترز و،ديويي را به دغدغههاي عملي متخصصاني نظير ثورندايک
 ميان نظريه و عمل برنام در ي را کاهش. ربط دهد و گسس.بابي
دهد اين پژوهش تاريخي به روش ا تنادي و با تحليل مجموعههاي
 به واکاوي تجارب تحقيقاتي و زمينههاي،از اطالعاو تاريخي مغفول
فکري تايلر پرداخته و برخي از باورهاي او را که براي فهم عميهقتهر
 از.منطقي تايلر الزماند تبيهين کهرد ا ه-الگوي مو وم به خطي
) آموزش انتزاعهي1 :جمل اين باورها ميتوان به موارد زير اشار کرد
) بهراي2 ؛. عملياو رياضي به اندازة آموزش جزءبهجزء آنها مؤثر ا
ايجاد انگيزش درونهي در دانهشآمهوزان بايهد محتهواي درس را بهه
) اجهراي صهحيح روش حهل3 هاي روزانه زنهدگي پيونهد داد؛.فعالي
 کهه روش.مسئل ديويي و روش پروژة کيلپاتريک مستلزم اين ا ه
) در4 منا بي براي ارزشيابي يادگيري دانهشآمهوزان طراحهي کهرد؛
جامع مردم االر دشوارترين وظيفه تبديل کهردن دانهشآمهوزان بهه
 نه براي قضاوو،) ارزشيابي تکويني5 ؛. پذير ا.شهروندان مسئولي
 بلکه براي قضاوو دربهارة،دربارة يادگيري دانشآموز يا عملکرد معلم
) فراينهد برنامههريهزي6 ؛.کارآمدي و اثربخشي برنامه در هي ا ه
 بهبود آموزش و هماهنگي،) هدف ارزشيابي7 ؛ و.در ي خطي نيس
 همچنهين رويکهرد، در اين پژوهش تاريخي. اثربخشتر معلمان ا
مشارکتي و واقعگرايان تايلر و تالشهاي وي براي کهاهش شهکاف
ميان نظريه و عمل برنام در ي برجسته شد اند
 پيونهد «نظريهه» و «عمهل» برنامه، رالف تايلر:واژههای کليدی
 اله. مطالع هش، آموزش،در ي
madani@kashanu.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
این پژوهش روایتی تاریخی از اندیشه هها و ترربه ههاي
حرف اي راله وینفهرد تهایلر )Ralph Winfred Tyler
است .در روایتهاي تهاریخی تهشش هیشهود «افهراد و
اقدامهاي آنان همراه با درکها و انگیزههایشان و ز انها
و جهانی ک در آن یزیست اند» تشریح و تبیهین شهود
 .)Davis, 2013این قبیهل پهژوهشهها را هیتهوان در
قلمههرو «فلسههفع علهه برنا ههع درسههی» تعریهه کههرد
 .)Marzoqi, 2016در این پژوهشها ورخ دادههها را از
خشل بررسی خاطرات ،اسناد و دارک رسهمی و آثهار و
یراثهاي تاریخی گردآوري هیکنهد & Gall, Borg
 .)Gall, 2004هههد و انگی هزة ای هن پههژوهش تههاریخی،
واکاوي ز ین هاي فکري تایلر بوده است .در آثار وجهود
ب زبان فارسی ،فقط ب برخی از این ز ین ها نظیر نقش
تایلر در طالعع هشتسال  )Ghaderi, 2009و یا هدل
تکنیکی  )Maleki, 2008اشاره شده است .در دیگر آثار
نظیر برنا ع درسی :نظرگاهها ،رویکردهها و ششه انهدازها
 ،)Mehrmohammadi, 2002نوعشناسهی نظریه ههاي
برنا ههع درس هی  )Sharifian, 2012و یهها آثههار قههادري
 ،)Ghaderi, 2012رزوقههی  )Marzooghi, 2016و
خسروي  )Khosravi, 2015نیز واکاوي کا هل نظریهات
تایلر در اولویت و یا قهدور نبهوده اسهت .البته شهری
 )Sharif, 2010در جلههد دوم از رموعههع پههن جلههدي
خویش تحلیلهاي تخصصهی کا هلتهري را گهردآوري و
ترجم کرده است.
ب طورکلی ،بر اسها نظهر بهیچ  )Beachههد یها
انگیزة این پژوهش را یتهوان یهل «تحقیهق در هورد
افراد ،راکز آ وزشی و حرکهت ههاي اجتمهاعی خها »
دست بنهدي کهرد  )Gall, Borg & Gall, 2004که بها
روش راجع ب نابع دستاول و دستدوم انرام گرفت
است .حقق در فرایند گرد آوري داده ها ،ضمن تقلیهد از
سبک ورخهان برجسهتع برنا هع درسهی نظیهر کهر ین
 ،)Cremin, 1959تنر  ،)Tanner, 1988تنر Tanner,
 )1997و کلیبارد  )Kliebard, 2004کوشیده اطشعهات
و نکاتی را بازنمایی و تفسیر کند ک در نابع وجود به

زبان فارسی غفول انهدهانهد .دیهوی )Davis, 2013
هفههت ههشک نبههع وثههق ،تفس هیر ،اهمی هت ،ز ینهه ،
بازنماینههدگی ،ششهه انههداز و داشههتن سههبک را بههراي
روایتهاي تاریخی برشمرده است .شنانک گال ،بهور و
گال  )Gall, Borg & Gall, 2004نیز اشهاره کهردهانهد
روش یگان اي براي گزارش پژوهشهاي تهاریخی وجهود
ندارد .لذا اهتمام حقق بیشتر عطو بر ایهن بهوده تها
ضمن رعایت شکههاي هورد اشهارة دیهوی  ،تهایلر را
فراتههر از فههاهیمی نظی هر « ههدل تکنیک هی» و «الگههوي
خطی -نطقی» بازنمایی کند.
کودکی ،کنجکاوي و کار
رال وینفرد تایلر در سال  1902در شیکاگو ب دنیا آ د.
ششمین بچ از هشت بچ اي بود که هادرش به دنیها
آورد و البت شهار تن از خواهر و برادرههاي وي پهیش از
او در همان خردسالی از دنیا رفت بودند .پدر و ادر که
هر دو در خوانده بودند از بچ ها انتظار داشهتند که از
کال فارغالتحصیل شوند ،هر شهار بچ نیز شنین کردند
 .)Tyler, 1987bبرادر او کیت ،کودکی رال را ملهو از
«کنرکههاوي س هیريناپههذیر و فعالی هت خسههتگیناپههذیر»
توصهی کهرد .)Ryan, Johnston & Newman, 1977
رال ب کودکستانی تأثر از اندیش هاي پسهتالوزي وارد
شد ک گرایش ههاي عمهلگرایانه را در او تقویهت کهرد
 .)Antonelli, 1972در دوران دبسهتان شه هها کتها
ریاضی برادر ارشدش را ک  7سال از وي بهزر تهر بهود
ی گرفت و حاسبات آن را تمرین یکهرد .در کهال از
هم جوان تر بود و وقتیک روز اول تحصیل ب دختهري
جوان پیشنهاد شقات داد ،دختر او را تحقیر کرد و تایلر
دریافت باید براي تحت تأثیر قرار دادن دخترها ب شهدت
طالع و کار کند .در کال وقتیک بچه هها بهراي بهازي
یارکِشی یکردند همیش رال را ب تی حریه هدیه
ی دادند! او البت اهمیتی نمیداد .دوران کهودکی راله
آ یزهاي پیچیده از کار و کنرکهاوي بهود .در  1911که
آلمانها ب بلژیهک حمله کهرده بودنهد بهازار «خهز» در
آ ریکا داغداغ بهود و حتهی بچه هها نیهز هیکوشهیدند
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حیواناتی را ک پوست خز دارند ب دام بیندازند .رال در
ب تل انهداختن هوش آبهی هاهر بهود ،ا ها در یکهی از
روزهاي سال  1911یک راسو ب دام او افتاد .شنب بهود
و ز ان زیادي براي تفهریح داشهت ،لهذا او که همیشه
ی خواست بداند بوي راسو شیسهت و شه حسهی دارد،
غدة ترشحات راسو را تخلی کرد و درون بطهري ریخهت.
از کنار ساختمان درسه که عبهور هیکهرد ،سهرایدار
درسهه را دیههد کهه رادیاتورههها را بههراي پیشههگیري از
زنگزدگی رنگ ی کند .رال بطري را به درون سهطل
رنگ ریخت .نتیر علوم بود .صبح دوشهنب که رنهگ
رادیاتورها خشکیده بهود و آنهها را روشهن کردنهد ،بهوي
تعفن هم جا را فرا گرفت! درس یک هفت تعطیل شد.
سرایدار قصّر را دیده بهود و لهذا هدیر درسه  ،خهان
هِمپل ،تایلر را اخهرا کهرد .تهایلر به سهرعت در شهغل
شستشوي قوطی ها در غازة لبنیاتی شغول ب کار شد.
بعد از دتی ،پدر او و خان همپل توافق کردند ک بهراي
رال ِ پُرانرژي و فعال ،بهتر این است ک ه کهار کنهد و
ه در بخواند .از اندکی په از ظههر تها سهاعت 10
ش کار یکرد و صبحها نیز ب درس یرفهت .سهال
 1911در دوازدهسالگی وارد دبیرستان شهد و سه سهال
این قطع را تمام کرد .البت  ،همز ان هر هفته روزي 9
ساعت در لبنیاتی کار طاقت فرسا یکهرد .ههارت ههاي
ریاضی او باعث شد در کار رشد کند و استعداد ششهایی
او باعث شد ب سِمت ششندة ارشهد درآیهد .به هرحهال،
هرگز کهار آسهانی نبهود .او بایهد روزي  1000قهوطی را
یششید .پ از ششهیدن ههر  00قهوطی بایهد قهدري
تنباکو یجوید تا بتواند طع کرههها را درسهت ارزیهابی
کند .البت شیطنت هاي او ادا داشت .یکبهار خواسهت
باروت درست کند .ب جاي نیتهرات پتاسهی از پرکلرایهد
پتاسی استفاده کهرد ،وقتهی هواد را خلهوم هیکهرد
نفرر شد و سروصورت و جلهوي وههاي او را سهوزاند.
گاهی ه این کنرکاويها ثبت بهود .به عنهوان ثهال،
سیست وایرل را ک تا آن ز ان در شهر نبراسکا ب کار
نیفتههاده بههود در درسهه بهه کههار انههداخت و بچهه ههها
ی توانستند ب آن گوش دهنهد .هردم نبراسهکا عاشهق

دا داري بودند و همیشه در هورد بیمهاريههاي اسه
حر ی زدند .خانوادة تایلر زرعه و اسه نداشهتند و
رال دلیلی نمی دید ک در کش ب این باحث گهوش
دهد .ازآنراک تایلر ی توانست اخبار جنگ را از بیسی
[ )wirelessرادیو] شنود کند و به بقیه بگویهد ،کلیهد
درس را ب او داده بودند .رال زنگ درس را تا حهل
کش ِ کشاورزي سی کشی کرد .در س یها شههار هورد
ک بحث و تکالی کشاورزي ب درازا کشیده بهود ،زنهگ
را زد و کل کش را به هه ریخهت .خهان همپهل از او
خواست ب عنوان نابغع الکتریسیت  ،نشأ این شهیطنت را
پیدا کند .تایلر کلید را در اتاق دیگهري جاسهازي کهرد و
آن را ب خان همپل نشان داد .خان همپل هدتهها در
کمین بود تا ررم را پیدا کند و البت هیچوقت نفهمیهد
کار ش کسی بهوده اسهت! خهان همپهل بعهدها اولهین
سناتور زن نبراسکا شد)  .)Tyler, 1987bرال ب خهان
همپل ک عل آنها نیز بود عشق داشت زیرا روش ههاي
او برخش جریان آ وزشی آن دوران ،خشقان و حهرکک
فکر بود .ترار تایلر از دوران کار در بچگی ،سالها بعد
در نظریات تخصصی وي قابهل شهاهده بهود .به عنهوان
ثال ،از نظر او آ وزشوپرورش باید از همهان پایه ههاي
اولیع تحصیل ب بچ ها کمک کند تصویري واقهعگرایانه
از شرایط و الزا ات دنیاي کار ب دسهت آورنهد Tyler,
 .)1960bاو عتقد بود جدایی دنیهاي درسه از دنیهاي
کار نشأ پیا دهاي نا طلوبی است که باعهث دشهواري
بیشتر انتقال از درس ب جا ع و حیط کار یشود.
جوانی و تجربة تدریس
وقتی تایلر ب کال دان  )Doane Collegeرفت آشنایی
قبلی او با ر ز ور  )Morse Codeب او ایهن فرصهت
را داد ک شغل اپراتوري تلگرا خطوم قطار را ب شنگ
آورد .هفتهه اي هفههت روز و روزي هشههت سههاعت کههار
یکرد لذا ز ان بیشتري براي طالعه به دسهت آورد.
تایلر خوشحال بود زیرا در قایس با پدرش ک ز انی دو
بچهه داشههت و همز ههان در درسههع پزشههکی در
ی خواند ،او اکنون فقط با پن سهاعت خهوا در طهول
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شبان روز ،ی توانسهت هه در بخوانهد و هه درآ هد
داشت باشد .جنگ ک تمام شد شانزده سال داشهت .به
دانشگاه نبراسکا  )University of Nebraskaدر لینکلن
 )Lincolnرفت؛ ریاضیات ،علوم و رشت اي در فلسهف را
نیز ب اتمام رسانید .ب پیشنهاد دیرِ درسه اي به نهام
آقاي هاسکینز  )Huskinsک پهدر همکشسهی قهدی او
بود عل علوم دبیرستانی در پیره  )Pierreشهد .درآ هد
آن ب اندازة اپراتوري تلگرا نبود ا ا دیر پیشهنهاد داد
ک س اه تابستان را آزادان ب عنوان نهاظر اسهتخر کهار
کند .پیشهنهاد نصهفان اي بهود و تهایلر پهذیرفت .او در
استخر شنا نیز کهار هی کهرد شهون در آنرها ترهیهزات
الکتریکی بود و تایلر کارایی الزم را داشت .او که در آن
ز ان نهوزده سهال داشهت  .)Louis, 1944bبه حه
شروع ب تدری  ،عاشق و ب قول خودش اسیر آن شد و
البت با شالشهاي ویژهاي روبرو شد:
تا آن وقع ،هرگز ب این فکر نکهرده بهودم که یهک
عل بشوم .روز اولی ک به کهش رفهت  ،سرخپوسهتی
هیکلی ب نام ویلیهام سهازو به هن گفهت « :ها کتکهت
یزنی » .ن با نگاهی ب او ک گُندهتر از ن بود گفت :
«البت ک شما یتونید کتک بزنید ،ب کمک کسی هه
نیاز ندارید؛ ا ها الز ه که فیزیهک بخونیهد» .او گفهت:
« نظورت شی ؟» .ن گفهت « :خه  ،تهو دوسهت داري
فوتبال بازي کنی ،دوست نداري؟» .گفت « :علو ه که
آره ،تنها دلیلی ک او دم دبیرستان همین » .ن گفهت :
«براي فوتبال کردن باید ستعد باشهی و بهراي سهتعد
بودن باید این در رو بگذرونی» .گفت « :نظورت اینه
ک حتی اگ بزنمت ،بازم باید فیزیهک بخهون ؟» .گفهت :
«بل » .گفت« :پ کتک زدن تهو شه فایهدهاي داره؟».
گفت « :نمی دون  ،بیا بری داخل آز ایشگاه و وسایل کار
رو بیاری » .کش ا خیلی ناهمسان بود و براي همهین
ه ن خیلی عشق پیدا کرده بودم .یکشهارم از کش
سرخپوسههت بودنههد ،یههکشهههارم از کههش بچهه هههاي
گههاوشرانههها بودنههد .در شههعاع  120ههایلی نی هز ه هیچ
دبیرستان دیگري نبود .یکشهارم از کش ه بچ هاي
کشنترهاي ایهالتی بودنهد .بهراي ثهال ،ارنسهت الرنه

 )Ernest Lawrenceک اولین سیکلوتورن )cyclotron
را ساخت در کش ن بود .)Tyler, 1987b, 17
تدری براي تایلر سخت تر از شیزي بود که انتظهار
داشت  .)Ryan, Johnston & Newman, 1977او فقط
یک سال در پیره تدری کرد و اگرش برنا ریزي کرده
بود ک بیشتر بماند؛ ا ا شون هیچ دورة تربیت علمهی را
نگذرانده بود تصمی گرفت بیشتر دربارة تعلی و تربیهت
بداند .در تابسهتان  1922عهز ش را جهزم کهرد که به
دانشههگاه نبراسههکا برگههردد .هربههرت برانههل Herbert
 )Brownellدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه نبراسکا ک
توانمنهههديههههاي تهههایلر را ه هیبینهههد او را درز ینهههع
تربیت علمان علوم ب کار یگیرد .این علمان تازهکهار
از جنگ برگشت و در فه فیزیک شکل داشتند .برانهل
ب تایلر یگویهد که اگهر ایهن دوره را آ هوزش دههد و
سپ دو دورة دیگر را نیز در دبیرسهتان تهدری کنهد،
ه ب او حقوق یدهند و ه درک کارشناسهی ارشهد
اعطا خواهند کرد .این برانل بود ک تایلر را تقاعد کهرد
تحصههیشت در قطههع کارشناسههی ارشههد روانشناسههی
تربیتی را به اتمهام برسهاند  .)Antonelli, 1972برانهل
توانایی ویژهاي در تایلر دیده بود و لذا ثل پسرش به او
پول قرض داد تا در قطع دکتري در دانشهگاه شهیکاگو
ب تحصهیل ادا ه دههد  .)Tyler, 1987bتهایلر ا عهان
یکند ک بدون این کمک ،نمی توانست به ایهن زودي
ادا ه تحصهیل دههد .تهایلر  )Tyler, 1987cهیگویهد
ز انی ک براي اولین بار در سهال  1921در دبیرسهتانی
در داکوتاي جنوبی شهغول به تهدری شهد ،نیمهی از
علمان تقاعد شده بودند ک باید وضوعات ،فعالیتهها
یا نمایشهاي هورد عشقهع بچه هها را در در خهویش
بگنرانند .او انتشار تک نگاشت دیویی درز ینهع عشقه و
تشش  )Interest and Effortرا عا ل گهرایش علمهان
ب توج ب عشقع دانشآ وزان کر یکند .تایلر ب ایهن
نکتع جال اشاره هیکنهد که «در دههع نخسهت قهرن
بیست اصل راهنماي علمان این بهود که هواد درسهی
نباید با یل دانشآ وزان باشد؛ آنهها نه هورد عشقه
یبودنهد .نظریه ایهن بهود که
بلک باید کا شً برعک
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دانشآ وزان باید ب طور واقعی خویش را تحهت انبهبام
درآورنههد و روي وضههوعاتی کههار کننههد کهه برایشههان
.)88
ناخوشایند است»
مرد عمل :شروع زندگی حرفهاي
در دوران قبل و نیز همز ان با تحصیل دانشگاهی تهایلر،
دو قط علوم تربیتی در آ ریکا وجود داشت :اول کهال
علمهههان  )Teachers Collegeدر دانشهههگاه کلمبیهها
 )University of Colombiaکه افهرادي نظیهر ادوارد
ثورنههدایک  )Edward, Lee. Thorndikeدر آن فعههال
بودند .اعباي این کال فعاالن در تعیین دیران دار
ترربی نقش داشتند .دوم گهروه علهوم تربیتهی دانشهگاه
شیکاگو که اندیشهمندان بسهیاري ،در رأ آنهها جهان
دیویی ،در آن فعالیت یکردند .وقتهی په از سهالهها
تایلر ب سِمت دیر گروه علوم تربیتی دانشهگاه شهیکاگو
فتخر شد ب تمام نوشهت ههاي دیهویی دسترسهی پیهدا
کرد .این اتفاق بسیاري از اندیش هاي بعهدي او را تحهت
تأثیر قرار داد .از نظهر تنهر و تنهر Tanner & Tanner,
 )2007حتی پرسش هاي شهارگانع تایلر ب شدت تأثر از
پرسش هاي پن گانع دیویی در کتا نابع عل آ هوزش
 )The Sources of a Science of Educationبود.
تایلر دستنوشت هاي دیویی را با دقت طالعه کهرد.
دیویی در یکی از پروژهههاي آز ایشهی روي کودکهان در
یادداشتی شنین نوشت بهود« :ههر بچه اي که در ایهن
آز ایش داشتی ی توانست یهاد بگیهرد .سهئلع اصهلی،
آ وزشپذیري  )educabilityبچ ها نیست؛ سئل عدم
نبوغ خودِ ا ب عنوان علمان است ک نمیتوانی راههاي
تشویق و ههدایت آنهها را بیهابی » .)Tyler, 1987b, 36
این نوشت ها ربوم ب سالهاي  1901و  1902بودنهد،
یعنی ز انی ک تایلر تازه تولد شده بود.
تایلر در دوران تحصیل در قطهع کارشناسهی ارشهد
روي وضوعات آ وزشی عملیهاتی ،نظیهر آز هون سهازي
براي دانشگاهها و پیگیري وضعیت آ وزشی هاجران کار
کههرد .او در ههورد فعالیههتهههاي خههویش در دیترویههت
یگوید:

در هرکههدام از شهههار درسهه اي کهه روي آن کههار
یکردی علمان توافق کردند ک در کش هاي خهود دو
یا شند دانشآ وز بیشتر را بپذیرند تا در کهل ،یهک عله
براي کار با والدین در خان ها آزاد شود .ها بهراي والهدین
توضیح یدادی ک وقتهی بچه هها انهدکی خوانهدن یهاد
گرفتند ،از آنها بخواهید تا بهراي شهما بخواننهد .ایهن کهار
پاداش بزرگی براي بچ ها بود .بچ ها یتوانستند ب خان
بروند و براي ادرشان طهالبی را بخواننهد .همچنهین به
والدین یاد یدادی ک به حه اینکه بچه هها کمهی
ریاضیات یاد یگیرند از آنها بخواهید هزینع خواروبار و یا
سایر ایحتا را حسا کنند .ها به دنبهال پهاداشههاي
درونی براي بچ ها بودی  .بچ هها هیتوانسهتند به جهاي
اینک فقط ب خاطر نمهره تشهویق شهوند رضهایت درونهی
داشت باشند .)Tyler, 1987b, 37-38
در توضیح روایت فوق باید اشاره کرد که در ابتهداي
قرن بیست اندیشهع اصهلی کاته روانشناسهی قهواي
هنی و دیسیپلینهاي صوري این بود ک اگر وضوعات
بنیادین ب بچ ها آ وزش داده شود ،ایهن وضهوعات به
طریقی به بچه هها کمهک هیکننهد که بهتهر بشهوند
 .)Hergenhahan & Henley, 2014طالعات ثورندایک
خط بطشنی بر این قبیل دعاوي بود زیرا شنهین انتقهالی
هرگز تأیید نشد  .)Tyler, 1987aتایلر همواره طالعات
ثورنههدایک را نقطههع عطف هی در تههاریخ طالعههات برنا ههع
درسهی هیپنداشهت  )Tanner & Tanner, 2007ا ها
برخی از نظرات ثورنهدایک بهراي او سهخره هی نمهود.
ب عنوان ثال ،ثورنهدایک در یکهی از کتها ههاي خهود
درز ینع روانشناسی ریاضیات حدود  8000هد ویهژه
را نوشت و تصوّر کرده بهود که یهادگیري ههر عملیهات
ریاضی ب عنوان ثال ،جمعکردن عدد  8و  )9فعهالیتی
جداگان است .درواقع ،دانشآ وز باید صهدها واقعیهت را
جداي از ه یاد یگرفت .در این عنا ،افهزودن  8بهر 9
تکلیفی تفاوت از افزودن  9بر  8بهود .تهایلر در کهش
شارلز جاد  )Charles Juddاین تصوّر را آز هایش کهرد.
در آن کش  ،هرکسی وضوعی را ورد بررسی قرار داد
و تایلر وضوع جمعکردن را انتخا کرد:
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ن گروهی از بچ ها را [در پایع اول و دوم ابتهدایی]
در دار آز ایشگاهی در اختیهار داشهت که همگهی،
عملیات جمع را انرهام داده و هرکهدام از صهدها نمونهع
عددي را تمرین یکرد و گروه دیگهري نیهز در اختیهار
داشت که فقهط  21هورد از ایهن نمونه هها را تمهرین
یکرد .ن سعی کردم ب آنها قاعدة کلی را یهاد بهده .
ب آنها یاد دادم ک جمعکردن ،افزودن سادة دو رق به
یکدیگر است و شما خودتان یتوانید ببینید که  7و 6
یشود  18و ب همین ترتی  18نیز حاصهل جمهع دو
عدد  6و  7است .ن به همهین شهیوه نشهان دادم که
بچ هایی ک فقط  21عدد را تمرین کرده بودند ،ا ها به
آنها کمک شده بود ک قواعد کلهی جمهعکهردن را درک
کنند ،یتوانستند درست ثل آنهایی ک صدها عهدد را
تمرین کرده بودند عملیات جمع را انرام دهند Tyler,
.)1987b, 41
بدین ترتی تایلر ک تحت تأثیر آ هوزه ههاي شهارلز
جاد و نظریهع تعمهی  )theory of generalizationکهار
کرده بود تصورات ثورندایک و نظریهع ههد ههاي ویهژة
 )theory of specificsاو را ناکارآ ههد ههیپنداشههت،
هرشند ک آز ایش خودش کار کشسی حهدودي بهیش
نبود .او از همان ابتدا سیر فعالیتهها و فههومپهردازي
حققان و اندیشمندان قبلی را رصد و تحقیقاتی را براي
تکمیل آنها طراحی کرد .آنچ سل اینکه ثورنهدایک و
جاد هر دو بر شکلگیهري نظهرات تهایلر اثرگهذار بودنهد
 .)Tyrrell, 1974افزون بر این ،پاینار ،رینولدز ،اسهلتري
و تهابمن Pinar, Reynolds, Slattery & Taubman,
) )2004از قولِ خود تایلر ،وي را وا دار و رهون جهور
کونتز دانست اند و حتهی گفته انهد که نطهق او شهکل
تکا لیافتع نظراتی است ک کونتز در یک قاله طهر
کرده بود .بر این اسا  ،هرگز نمیتوان تایلر را در ز هرة
تخصصانی حسو کهرد که بنها بهر ادعهاي کلیبهارد
 )Kliebard, 1970دشار فقر آگاهی تاریخی بودهانهد .او
خههط فکههري دیگههر تخصصههان را رهگی هري و تکمی هل
یکرد .شهاید بتهوان گفهت سهتایش هزلهت Hazlett,
 )1979از «آگاهی تهاریخی» )historical-mindedness

تخصصان این حوزه بتنی بر سهیر فعالیهت حرفه اي
افرادي نظیر تایلر است.
دوران تحصیل در دانشگاه شیکاگو براي تایلر بسهیار
بینشزا بود و او زایاي فراوان روش آز ایشهی را لمه
کرد .وي یکی از آز ایشهایی را شر یدهد ک در آن
ب بررسی دانش آ هوزانی پرداخهت که در قاله برنا هع
کت بزر آ وزشدیده بودند:
ا یخواستی روشههاي بحهث را در کهش ههایی
ارتقا دهی ک در آن آ هوزش بهر اسها رویکهرد کته
بزر و نیهز سهایر رویکردهها انرهام هیشهد .ها تمهام
کش ها را ضبط کردی  .در آن ایهام ،ابهزار ها نوارههاي
ضبط صداي عمولی بود .روز بعد از کهش  ،تعهدادي از
دانشآ وزان را یآوردی و نوارهاي ضهبطی را برایشهان
پخش یکردی  .هر پنراه ثانی  ،نوار را توقه کهرده و
ی پرسیدی « :آیا یادت هست ک در این جاي بحث به
ش شیز فکر یکردي؟» .ا کش کردی ک بچ هها تها
یک روز ی توانستند ب خوبی ب خاطر بیاورند ک ب ش
فکر یکردهاند .بنابراین ،شهروع کهردی آنچه را اسهتاد
در گفت بود بها جاههایی قایسه کنهی که حهوا
بچ ها پرت و دوباره ب وضعیت تفکر برگشت بود ...بدین
ترتی توانسهتی بفهمهی کهدام قسهمت از حهر ههاي
استاد ،باعهث حهوا پرتهی بچه هها شهده بهود Tyler,
.)1987b, 45
تایلر براي اولین بار در سال  1927توانست ب عنهوان
هیئت علمی ب عبویت دانشگاه کارولیناي شمالی درآید
 .)Antonelli, 1972پ از آن در سهال  1929شهارترز
ب او کمک کرد تا ریاست بخش آز هون و تهدری را در
دانشگاه ایالتی اوهایو  )The Ohio State Universityب
دسههت آورد  .)Ornstein & Hunkins, 2004الزم ب ه
کر است ک تایلر ضمن تأثیرپذیري از رویکهرد تحلیهل
شغل شارترز ،ا ا همواره یکوشید بر حدودیتهاي آن
فهها ق آیههد  .)Antonelli, 1972در آغههاز ورود تههایلر،
دانشگاه اوهایو با ایهن عبهل واجه بهود که نیمهی از
دانشرویان تا قبل از اتمام سهال دوم اخهرا هیشهدند.
دانشگاه براي رفع این عبهل ،یکهی از اسهاتید را بهراي
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شاورة دانشهرویان سهال اولهی و سهال دو هی به کهار
گمارده بود .بها ورود تهایلر آ ارههاي الزم در اختیهار او و
سایر همکاران گروه علوم تربیتی قرار گرفت تها وضهعیت
آ وزش را سروسا ان دهد .در آن ز ان ر هی دانشهگاه،
William Orville
ویلیهههام اورویهههل تا پسهههون
 )Thompsonک شاهد عدم همکاري برخهی گهروهههاي
آ وزشی براي بهبود وضعیت تدری بود این گروه هها را
در گروه هاي دیگري تلفیق کرد تها بهدین طریهق شهاید
نسبت ب نیازهاي دانشرویان پاسخگو شهوند .تهایلر که
گروههاي گیاهشناسی و جانورشناسهی را شهتاق تعا هل
یدید ب سرعت وارد عمل شد و ضمن تعا ل با اساتید
آن ز ان هر یک از اساتید کتابی  000صفح اي داشهت
ک آن را در یداد) آنها را از حتواي کتا ها آگاهتر
کرد :اینک ش فاهی  ،قوانین و وضوعات شهترکی در
ههتن وجههود دارد؟ و ش ه بخههشهههایی از آنههها اهمی هت
بیشتري دارند؟ بر این اسا  ،آنها را نسهبت به اهمیهت
وجود اهدا روشن آگاه کرد .درواقع ،تایلر تحلیل حتوا
را ب آنها یاد داده بود.
شنانک پیش تر اشاره شد آ وزش هاجران از ز هان
تحصیل تایلر در قطع کارشناسی ارشد ورد توج وي
بود .تای لر آ وزش زبان دوم ب هاجران را اصهلی تهرین
شالش ی دانست .او عتقد بود براي آ وزش زبهان دوم
ب نظری اي نی از است ک در آن ب سؤاالت ربهوم به
عوا لی نظیر تمرین ،انگیزش و انتقال یهادگیري پاسهخ
داده شهده باشهد  .)Tyler, 1948aتهایلر بسهان « هرد
عملِ» حوزة برنا هع درسهی هی کوشهید بها رویکهردي
شارکتی ،ب پرسش هاي عملیاتی فرایند آ وزش پاسخ
دهد .یکی از ه ترین شهواهد گهرایش تهایلر به ایهن
رویکرد شارکتی را ی توان در برگهزاري کارگهاه ههاي
تبادل نظر براي شارکت کنندگان در طالعع هشت سال
شههاهده کههرد .ب ه گههزارش تنههر و تنههر & Tanner
 )Tanner, 2007این تایلر بود ک اولین کارگاه طالعهع
هشت سهال را در تابسهتان سهال  1986بهراي علمهان
برگزار کرد .شواهد ربوم به رویکهرد عملیهاتی وي را
همچنین ی تهوان در آثهار ختله وي شهاهده کهرد

 .)Tyler, 1941c; 1960a; 1971ز انی از او خواسهتند
خودش را توصی کند و او شنین گفت« :نقش ن تها
حد زیادي کمک ب انرام کارهاست ...هن نهوعی هرد
عمهل  )Mr. Fix-Itهسهت » & Ryan, Johnston
 .)Newman, 1977, 540آیزنر  )Eisner, 2012نیز بها
بیان اینک «تایلر عمل گرا بود» اشاره هیکنهد که «او
به و سربست سخن نمی گفت»  .)107 ،بی شک
یک هی از دالی ه ل گفتههار و نوشههتار خردورزان ه  ،حر ه و
کیفیههت فعالیههتهههاي عملیههاتی او از شههروع سههیر
دانشگاهی است.
در سههال  1981تههایلر بهه همههراه داگههش وپلههز
 )Douglas Waplesطالع اي دوسال را دربارة عشیهق
طالعاتی بزرگساالن انرام دادنهد .در ایهن طالعه آنهها
ضمن صاحب با افراد آنها را برحس جنسهیت و شهغل
در  107گروه ختل قرار دادنهد .آنهها همچنهین انهواع
واد خواندنی را ک افهراد نیهاز واقعهی به طالعهع آنهها
نداشههتند ا هها بههااینحههال خواسههتار طالعههع آنههها بودنههد
شخص کردند .نتیرع طالع این بهود که افهراد هواد
خوانههدنی ناسههبی در اختیههار ندارنههد کهه ههه ههورد
عشقعشان باشد و هه شنهدان دشهوار نباشهد .در سهال
 1981نیز ب همراه ادگار دیل  )Edgar Daleهوادي را
ب طهور ویهژه بهراي بزرگسهاالنِ داراي توانهایی خوانهدن
حدود طراحی کردنهد .آنهها دریافتنهد که از یهان 29
شاخصی ک براي خواندن بچ ها اهمیت دارد 10 ،هورد
آن درز ینع خواندن بزرگساالن اهمیهت دارد و از یهان
این  10شاخص ،س عا ل وجود دارنهد که هیتهوان از
روي آنها سهطح خوانهدن بزرگسهاالن را شهخص کهرد:
تعداد واژه هاي فنهی تفهاوت ،تعهداد واژهههاي غیرفنهی
دشوارِ تفاوت و تعداد قبایاي رهول .فر ولی ک تایلر
و دیل با این س عا ل ساختند با نتای آز هونی که 71
عیار در آن گنرانده شده بود  0/011همبستگی داشت
 .)DuBay, 2006پ از این فعالیتها تایلر در تحقیقی
نقش آفرینی کرد ک ی توان آن را یکی از خشقان تهرین
و بینش زاترین پژوهش ها در کهل تهاریخ برنا هع درسهی
ارزیابی کرد.
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مطالعة هشتساله
در دهههع  1980در ایههاالت تحههده دو دسههت دبیرسههتان
وجود داشت ،یکی دبیرستان هاي دولتی ک دانش آ وزان
آن یلی بهراي رفهتن به دانشهگاه نداشهتند و دیگهري
دبیرستان هاي پیشرو ک تحت تأثیر اندیش هاي دیهویی
شکل گرفت بودند و دبستانههاي آنهها بسهیار پیشهرفت
بهود .آیکهین  )Aikin, 1942شهر داده که در آوریهل
 1980بیش از دویست ربی در پایتخت گرد آ دنهد تها
در ورد شگونگی بهبود دبیرستان ها ه اندیشهی کننهد.
در آن جلس هر پیشنهادي ک طهر هیشهد بها ایهن
واکنش همراه بود« :بل  ،این کار باید در دبیرسهتانههاي
ا انرام شود ،ا ا انرام این کهار نبایهد شهان پهذیرش
دانش آ وزان در دانشگاه را ب خاطره انهدازد» .)1 ،
در آن ز ان آ وزههاي نهبت آ هوزش پیشهرو در تقابهل
با نظری هاي دانش دار یا دیسهیپلینی قلمهداد هیشهد.
این دوگرایی در یان علمهان دبیرسهتانهها نیهز دیهده
یشد و بخشی از آنها تمایلی ب پیهروي از آ هوزهههاي
نهبت آ وزش پیشرو نداشتند Ornstein & Hunkins,
 .)2018تایلر پیش از پیوسهتن به طالعهع هشهتسهال
عتقد بهود بچه هها تها ز هانی که در دبسهتان هسهتند
فعالیت هاي انفرادي ،خشقان و آزادانع زیادي دارند ا ا ب
ح ورود ب دبیرستان ،به قبهولی در آز هون ورودي
دانشههگاه هیاندیشههند و دیگههر نم هیتواننههد ب ه دنبههال
فعالیت هاي ورد عشقع خودشان باشند .او در تعا هل بها
این بچ ها فهمیده بود ک آنها بطر اند لذا همواره در
این ورد با همکاران صحبت هیکهرد .)Tyler, 1987b
در ایههن ز هههان بهههود کهه انرمهههن آ هههوزش پیشهههرو
 )Progressive Education Associationبه تشههکیل

کمیتع پیونهد درسه و دانشهگاه

Committee on the

 )Relation of School and Collegeاقدام کهرد .ههد
این بود ک دریابند براي کاستن از ایسهتایی و دشهواري
برنا ع درسی دورة توسط ش کارهایی ی تهوان کهرد.
آیکین  )Aikin, 1942شر داده ک این کمیسیون کهار
خههود را بهها هههد اتخهها تههدابیر الزم بههراي واجهه بهها
واقعیهات جههاري دبیرسهتانههها شهروع کههرد .وي هرههده

واقعیت را نام یبهرد ازجمله اینکه وضهوعات سهنتی
برنا ع درسی اهمیت و جذابیت خود را تا حهد زیهادي از
دست دادهانهد و اینکه برنا هع درسهی دبیرسهتانهها بها
دغدغ هاي واقعی جوانان فاصلع بسیاري دارد.
در آن دوران طرفههداران ههدار خههال هرگونهه
آز ون ورودي بودند و طرفداران دانشهگاه نیهز آشهکارا از
وجههود الزا ههاتی بههراي پههذیرش در دانشههگاه حمایههت
ی کردند .در اثناي این شاجرات ،پیشنهادي در کمیت
طر شد بنی بر اینک تمام دانشگاه هاي شههور ،به
دت هشت سال ب دار اجازه دهند برنا ع درسهی را
تناس با نیازهاي دانش آ وزان تدوین نماینهد .په از
رایزنی ها گسترده ،اکثهر دانشهگاه ههاي شههور به جهز
فوردهام  )Fordhamاین سند را ا بها کردنهد Tyler,
 .)1987bفارغالتحصهیشن هدار هیتوانسهتند بهدون
اینک الزا ات ورود ب دانشگاه در ورد آنها بررسی شهود
در دانشههگاه پههذیرش شههود .در ازاي ای هن آزادي ،برنا ههع
ارزشیابی دقیقهی طراحهی شهد .بهراي ههر دانهشآ هوز،
اطشعاتی گردآوري یشد ک نشان یداد آیا هیتوانهد
با وفقیت دورة تحصیلی را ب اتمام برساند یا ن ؟ پ از
اتمام نیز پیگیري یکردند ک آیا فهرد وفقیهت الزم را
دارد یا خیر؟ ب دار نیز ب طور رت کمک هیشهد
ک بر اسا نتایری ک یگیرند برنا هاي خودشان را
اصش و بهسازي کنند  .)Aikin, 1942این همان جرقع
شکلگیري اندیشع ارزشیابی تکوینی برنا ع درسی بود.
formative
البتههه فکهههر ارزشهههیابی تکهههوینی
 )evaluationپیشتر از آن در هن تهایلر شهکل گرفته
بهود .جاله اسههت که تهایلر پهیش از ورود به طالعههع
هشت سال  ،در سن سیسالگی و اوایهل سهیر حرفه اي
خههویش تصههریح کههرده بههود «آز ههون شندگزینهه اي را
نمی توان جایگزین آز ونی کرد ک در آن دانهشآ هوزان
تعمی هاي شخصی خویش را صهورتبنهدي هیکننهد»
 .)Tyler, 1932a, 4درواقهع ،تمهام تهشش تهایلر در آن
دوران این بود ک روشی را براي سنرش یزان توانهایی
دانشآ وزان در آز ودن فرضی ها ابداع کند .او گفت که
براي این نظور «باید از دانشآ وز خواست آز ایشهی را
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توصی کند ک با استفاده از آن بتوان صحتوسق یهک
فرضی را تعیین کرد»  .)0 ،البته تهایلر همبسهتگی
یان نتهای آز هونههاي سهنتی و آز هونههاي ابهداعی
خویش را  0/68برآورد کهرده و نتیره گرفته بهود که
یتوان این آز ونها را ب جاي یکدیگر ب کار برد .تهایلر
ب طور کرر ب «روش علمی» اشاره یکرد و اینکه ها
باید براي سنرش یزان توانایی دانهش آ هوز در کهاربرد
«روش علمی» ،شیوهاي خها بهراي ارزشهیابی داشهت
باشی  .تایلر ب فراست دریافت بود ک دیویی Dewey,
 )1910در کتا شگون یاندیشی )How We Think
به شگهونگی آ هوزش روش علمهی به دانهشآ هوزان و
کیلپاتریهک  )Kilpatrick, 1918در کتها روش پهروژه
 )The Project Methodب نحوة سنرش آ وخت ههاي
دانشآ وزان و اندازهگیري توانمندي آنها در حل سهئل
اشاره نکرده بودند .لذا با طراحی آز هون ههاي نهوین به
دنبال آن بود ک شرخع برنا ریزي درسی را در پارادای
آ وزش پیشرو از انتخا حتوا تا ارزشیابی آ وخت هاي
دانههشآ ههوزان) تکمی هل کنههد .شههاید ب ه دلی هل هم هین
جا ع نگري در حهوزة ارزشهیابی اسهت که اسهتافل بهی
 )Staflebeam, 2014او را پیشگام رویکهرد تلفیقهی به
ارزشیابی قلمداد کرده است.
پ از شروع پهروژة طالعهع هشهت سهال در پهاییز
 1988قرار شد براي بررسهی وضهعیت دانهشآ هوزان از
آز ون هاي عمو ی رسوم در آن ز ان استفاده شود؛ ا ا
ههدیران ههدار شههکایت کردنههد ک ه اگههر قههرار اسههت
دانش آ وزان ا بر اسها شنهین آز هونههایی قبهاوت
شوند ،از پروژه کنارهگیري یکنی  .پروفسور بویهد بهود
 )Boyd Bodeک ه از اعبههاي اصههلی کمیت ه بههود ،در
جلس اي در پرینستون ب آنها گفت « :ن جوانی [راله
تههایلر] را سههراغ دارم ک ه آز ههونسههازي را ب ه ش هیوهاي
تفههاوت انرههام هیدهههد :او ابتههدا هههد ههها را تعیههین
یکند» .بوید بود شناخت خوبی از تایلر داشهت و بهین
آنها دوستی و ودت پایهداري بهود Pinar, Reynolds,
 .)Slattery & Taubman, 2004ب هرحال ،تهایلر که در
هیکهرد
آن ز ان در دانشگاه کارولیناي شمالی تدری

در تابستان  1981ب پروژه لحق شد .کهار دشهواري در
پیش رو بود .آنها باید آز ون هایی را طراحی هیکردنهد
ک ب دانشآ وزان فرصت یداد یادگیريههاي خهود را
نشان دهند .ب هرحال ،سرپرستی این کار ب تایلر واگذار
گردید .او دستیاران بسیار زیادي ،ازجمله هیلهدا تابها را
براي خود انتخا کرد و سالی س بار ب هر  80درسه
سر یزد و لذا گاهی ربور بود بهراي سهاعات طهوالنی
راننهدگی کنهد  .)Tyler, 1987bالبته تهایلر به شهکل
پارهوقت در کمیت فعالیت یکهرد و شهغل تهدری در
دانشگاه را حفظ کرده بود .الزم ب کر است ک این 80
درس ب ایهن دلیهل انتخها شهده بودنهد که کمیته
پتانسیل باالیی را در آنهها تشهخیص داده بهود .درواقهع،
سطح علمان از توسط سایر دار ترربی بهاالتر بهود
.)Aikin, 1942
در آن ز ههان کونانههت  ،)Conantر ههی دانشههگاه
هههاروارد ،در پ هی آن بههود کهه دانشههگاه هههاروارد را بهه
دانشگاهی لی تبدیل کند ک  60درصهد از دانشهرویان
آن از فاصلع  200ایلی اطرا آ ده باشند .شهالش ایهن
بود ک دانشآ وزان براي ورود باید در آز هونههایی که
توسط شوراي ا تحانات پذیرش دانشهگاه طراحهی شهده
بود قبول یشدند .این حال بود ک دانشآ هوزانی که
دورههاي هورد نظهر را بهراي قبهولی در ایهن ا تحانهات
نگذراند ه اند بتوانند قبول بشوند ،گر اینک حمایت الی
و آ وزشی الزم را دریافت کنند .لذا این پیشنهاد طهر
شد ک ب جاي ا تحانات ک ستلزم گذراندن دوره ههاي
آ وزشههی ویههژه بههود از آز ههون اسههتعداد تحصههیلی
 )Scholastic Aptitude Testاسههتفاده کننههد که ب ه
دورههاي خاصی وابست نبود .)Tyler, 1987b
بسیاري از اندیش هاي بعدي تایلر تأثر از ترهار او
در طالعهع هشهتسهال بهود Ornstein & Hunkins,
 .)2004درواقع ،طالعع هشتسال شواهدي قدرتمنهد را
در تأیید برخی از تصهورات قبلهی او فهراه کهرد .تهایلر
 )Tyler, 1941aزودتههر از انتشههار گههزارش طالعههع
هشتسال  ،با در نظر گرفتن واقعیات جنگ جههانی دوم
و نیز الزا ات دوران پ از جنگ ،قاطعان ب این نتیره
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رسیده بود ک کارکرد دبیرستان هرگز آ ادهسازي افهراد
براي ورود ب دانشهگاه نیسهت .او هیگفهت بایهد نظهام
آ وزشی ب عنهوان نظها ی در خهد ت دولهت را از نظهام
آ وزشی ب عنهوان نظها ی در خهد ت آ هوزش فرزنهدان
تمایز کرد .این شواهد غایر بها قبهاوت افهرادي نظیهر
اسکایرو  )Schiro, 2014است ک الگهوي تهایلر را یهل
دیدگاه کارایی اجتماعی و دنباله رو روش علمهی بابیهت
حسو کرده اند .در آثار داخلی نیز برداشتههاي غلهط
دیده ی شود .ب عنهوان ثهال ،یعقهوبی ،حسهینیخهواه،
قادري و کیان & Yaghobi, Hosseinikah, Ghaderi
 )Kian, 2020ب ه ای هن نکت ه اشههاره کههردهانههد ک ه در
«تایلریس ه » در برنا ههع درس هی درس ه تنههها «کههارایی
اقتصادي» آن ه بدون توج ب دیگر برنا ه هها دنبهال
یشود .البت ب درستی شخص نیست ک این قبهاوت
نویسندگان است یها اینکه وضهع پهارادای نهوفهمی را
انتقال یدهند .واقعیت این است ک تایلر تا ده ها بعهد
در برابر اندیش هاي گزارشهاي شههور نظیهر لتهی در
خطر  )A Nation at Riskهشهدار هیداد که وظیفهع
نظام آ وزشی حراست از کشور نیست .از نظر او حراست
از کشور فقط یکی از کارکردهاي نظام آ وزشهی اسهت و
ههدار در درجههع اول بایههد جههایی بههراي پههرورش
استعدادهاي بچ ها باشند  .)Tyler, 1987cاو در اواخهر
عمههر پُربههار خههویش ای هن اندیشه را به نحههو ههوجز در
نوشههتاري تحههت عنههوان بهبههود اثربخشههی درسهه
 )Improving School Effectivenessبیه هان کهههرد:
«کمک ب بچ ها بهراي اینکه یهاد بگیرنهد تناسه بها
الزا ههات جا عههع ههردمسههاالر بهه شهههروندانی آگههاه و
سئولیت پذیر تبدیل شوند وظیفع آ وزشهی دشهوارتري
اسههت تهها اینکهه بخههواهی آنچهه را کهه در جا عهه اي
استبدادي از آنها انتظهار هیرود یهاد بگیرنهد» Tyler,
.)1992, 3
در دیگههر ِ طالعههع هشههتسههال بههراي او ،اجههراي
راهبههرد ارزیهابی سههتمر دانههشآ ههوزان به عنههوان یهک
خهط شهی بنیهادي بهود .تهایلر  )Tyler, 1981همهواره
وافق سیاست آز ون گرفتن از تما ی دانهشآ هوزان در

راحل شخصی از تحصیل بود و اعتقهاد داشهت نتهای
این ارزیابیها باید گزارش شود .البت تهذکر هیداد که
هرگز نباید نمرات شنین آز ونهایی را ب طور انتزاعهی و
تراکمی گزارش کرد .بلک ب طور ثال بایهد علهوم کهرد
ک ش درصهدي از دانهشآ هوزان  17سهال هیتواننهد
حاسبات اعداد صحیح را ب درستی انرام دهند .درواقع،
باید نمرات حوزههاي حتوایی ختل را به طهور رهزا
گههزارش کههرد تهها تصههویر شههفافی از توانمنههديهههاي
دانشآ وزان ب دست آید و ا کان سیاسهتگهذاريههاي
دقیقتر و پاسخگهویی صهحیحتهر به نیازههاي جا عه و
دانشآ وزان فراه آید.
سرانرام ،شاید آخرین در این طالعهع دورانسهاز
براي او ،تدوین نظا ی نسهر و کارآ هد بهراي تهدوین
برنا ع درسی بود .تابها  )Taba, 1962در قد هع کتها
خویش اشاره کرده ک تایلر در خهشل یکهی از جلسهات
اولیع طالعع هشتسال ب این نتیره رسهیده بهود که
براي برنا ریزي درسی ب یک نظام فکهري a system
 )of thinkingنیاز است .او تصور یکرد ک اگهر برنا هع
درسی نسر و کارآ د نباشد ،عل ز ان و انرژي خود
را بههراي اجههراي اثههربخشتههر آن صههر نخواهههد کههرد
 .)Tanner & Tanner, 2007یکی از نکهات غفهول در
ورد کتا اصول اساسی برنا هع درسهی و آ هوزش نیهز
همین است ک تایلر نه به دنبهال ارا هع الگهویی بهراي
برنا ریزي درسی ،بلک ب دنبال تبیین یک نظام فکري
براي تدوین برنا ع درسی بود .تایرل  )Tyrell, 1974ب
صاحبت تایلر و دیهویی در طهول طالعهع هشهتسهال
اشاره کرده است .شاید تشش او بهراي رسهیدن به یهک
نظام فکري نسر  ،ب طور ویژه تحهت تهأثیر صهاحبت
با دیویی بوده است.
پ ه از طالعههع هشههتسههال تههایلر )Tyler, 1944
قاطعان ه دو کههارکرد عمههده را بههراي ارزش هیابی در نظههر
گرفههت .1 :بهبههود آ ههوزش و  .2همههاهنگی اثههربخشتههر
علمان .درواقع ،او اصرار داشت که نهاظران یها هدیران
دار باید رفتار دانش آ وز را ورد ارزیابی قرار دهند و
به جههاي تمرکههز روي اقههدا ات عله  ،بههر فعالیهتههاي
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دانش آ وز تمرکز شوند .وي عتقد بود ارزشیابی برنا ع
درسی را باید در راستاي پاسهخگویی به ایهن دو سهؤال
انرام داد« :شرا فراگیران در این ز ین شکل دارنهد؟ و
ش تغییراتهی هی تهوانی در برنا هع درسهی بهدهی تها
شههاگردان پیشههرفت بیشههتري بکننهههد؟» .)269 ،
همانطور که تنهر و تنهر )Tanner & Tanner, 2007
اشاره کرده اند ههد تهایلر از ارزشهیابی یهادگیري ههاي
دانشآ وزان هرگهز قبهاوت دربهارة شایسهتگی علمهان
نبود .تایرل  )Tyrell, 1974نیز دغدغهع اصهلی تهایلر را
فرایند یاددهی-یادگیري عنوان کرده است.
مردمساالري و برنامة درسی غیرمتمرکز
هرگز نباید تصور شهود که تهایلر طرفهدار برنا ه ریهزي
درسی تمرکز بوده است .تایلر در تما ی آثار خهویش از
برنا ریزي درسی در درس سهخن هیگویهد .اگرشه
اعتقاد بنیادین و ریش اي ب عدم تمرکز ،یکهی از وجهوه
اشههتراک بسههیاري از اندیشههمندان برنا ههع درسههی در
ایاالت تحده است؛ ا ا گهاه به سهب شههرت تهایلر به
رویکرد یا الگوي خطی -نطقی گمان ی رود ک طرفدار
برنا ریزي تمرکز است .تایلر در سال  1960ب همهراه
پل ،آر .هانها  )Paul, R. Hannaکنفرانسهی را درز ینهع
راهبردها و سیاستهاي تقویت برنا ع درسی برگزار کرد.
او ضمن تحلیل نظرات تخصصان شرکتکننده در ایهن
کنفران اشاره یکند ک تما ی اعبا اصطش «برنا هع
درسی لهی» را هبه و غشهوش پنداشهت و تصهمی
گرفتند از این اصطش استفاده نکنند« :همع آنها وافهق
بودنههد کهه حههق یههک بچهه بههراي یههادگیري ،حقههی
جهان شمول است و نبایهد به سهب تولهد یها سهکونت
اتفاقی [در یک کشهور خها ] حهدود شهود» Tyler,
.)1960a, 77
شاید بتوان گفت ه ترین درسهی که او از غهور در
تاریخ برنا ع درسی آ وخت ،ضرورت استقرار یهک نظهام
برنا ع درسی غیر تمرکز هوشهمند بهود .او دریافهت که
«در نظههام آ وزشههی نسههبتاً غیر تمرکههز ههیتههوان
سئولیت هاي تفاوت را به نحهو اثهربخش به سهطو

تفاوتی از سیست واگهذار کهرد» .)Tyler, 1981, 601
توض هیحات وي او شههخص هیکنههد ک ه در واگههذاري
اختیارات برنا ع درسی ،ش ز ین هایی را براي علمان و
دار در نظر یگیرد:
اگر تغییر برنا ع درسی ستلزم انتخا اهدا تازه و
حتواي جدید باشهد ،په ایهن اههدا بایهد از سهوي
افرادي طلو تشخیص داده شوند ک عمدهترین تهأثیر
را روي یادگیري بچ دارنهد ،یعنهی والهدین و علمهان و
ایههن افههراد بایههد نقههشهههاي خههویش را درک کههرده و
هارتهاي الزم براي ایفاي این نقشها را داشت باشهند.
ب بیاندیگر ،کانون درس  ،یعنی همانجایی ک بچ هها،
علمان و والدین در آن اند کانون ه برنا ریزي درسی
است .)Tyler, 1981, 601
او همواره بها هنش هردمسهاالران اي که ریشه در
ارزش هاي دیرپاي جا عع وي داشهت درسه را نههادي
ستقل یدانست که یگانه رجهع تربیهت در جا عه
است  )Tyler, 1941و درعینحال ،با نگاهی واقعگرایان
عتقد بود درس براي برنا ریزي درسی ب شهوقهها،
حمایت و پشتیبانی فنی دیگر راجع نیاز دارد.
هدفهاي رفتاري و رویکرد رفتارگرایانه
گاهی تایلر را هته کهردهانهد که برداشهتی حهدود و
رفتارگرایان از هد ها دارد .ب عنهوان ثهال ،تنهر و تنهر
 )Tanner & Tanner, 2007تعری تهایلر از آ هوزش را
ک فرایند تغییر الگوهاي رفتاري افراد است رفتارگرایانه
ارزیابی یکنند؛ ا ا باید در نظر گرفهت که او اصهطش
رفتار را در عناي وسیع فکر کردن ،احسا کردن و نیز
اعمال بارز و آشکار دانشآ وز ب کهار هیبهرد Tyler,
 )2008و ب ه بی هان تههایرل  )Tyrell, 1974رفتههار را در
عناي گستردة آن در نظر دارد .جال است ک حتی در
نظریات اولیع او نیز شنین برداشتی شاهده نمیشود .او
از همان ابتهدا و پهیش از انتشهار اصهول اساسهی برنا هع
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اهدا اساسی توافق نهداری  ...حتهی وقتهی که در یهک
درس روي هد ها توافق وجود دارد ،غالباً این هد ها
به اند و فه آنها نیاز ب شهفا سهازي دارد» Tyler,
 .)1940, 19-20پُر واضهح اسهت که در ههد رفتهاري
ابها ی وجود نهدارد و اکثهر علمهان و ربیهان برداشهت
یکسانی از آن دارند .کلیبارد  )Kliebard, 1995اعتهرا
یکند ک رویکرد رفتارگرایانع تایلر تفهاوت از رویکهرد
جیمز پاپه  )James Pophanو رابرت یگر Robert
 )Magerبوده است .تایلر  )Tyler, 1951به هدار و
دانشگاهها انتقاد یکرد که اههدا هه و بنیهادین را
نشان نگرفت اند .تایلر  )Tyler, 1957یکی از هه تهرین
گام ها در نظریه ههاي برنا هع درسهی را «صهورتبنهدي
اهدا درسه » عنهوان کهرد .شنانکه شهخص اسهت
تمرکز وي ن روي هد هاي رفتاري براي دانشآ هوزان،
بلکهه بههر روي اهههدا کلههی درسهه اسههت .بههرخش
هد هاي بابیت که پُرتعهداد ا ها حهدود بودنهد ،او به
دنبال اهدافی بود ک از سهطح بهاالیی از تعمهی پهذیري
برخوردار باشند  .)McNeil, 2009یکهی از بهزر تهرین
شالش هاي تایلر درز ینع ارزشیابی آ وزشی نیهز همهین
بود ک نتایری غیر از عملکرد دانش آ وزان در آز ونهها
هد هاي رفتاري) را اندازه بگیرد .تایلر براي اولهین بهار
توانست اندیشع ارزشیابی برنا ع درسی براي تغییر برنا ع
درسهی را بهها جا عیهت طلههوبی تبیههین کنههد .به بیهان
دقیق تر ،از نظر تهایلر ارزشهیابی تکهوینی بهراي ههدایت
یهادگیريهههاي بعههدي دانههشآ ههوز فقههط یک هی از ابعههاد
ارزشیابی تکوینی است؛ کارکرد اصلی آن را تغییر برنا هع
درسهی درسه بههازنگري اهههدا  ،حتههوا و روشهههاي
تدری ) ی دانست .شاید این اندیشه را بتهوان در ایهن
جملهع وي خشصه کهرد که «برنا هع درسهی اثههربخش
همیشه در حههال تکا ههل اسههت ،هرگههز نهههایی و کا ههل
نیست» .)Tyler, 1951, 738
از نظر کلیبارد  )Kliebard, 1968سه و نقش تایلر
این بود ک ارکان اصلی برنا ع درسی را ب یکدیگر ربهط
داد و ب شکلی نسر و قابل فه درآورد .ایهن ارزیهابی
نطقی ب نظر هی رسهد و بها شهواهد تهاریخی وجهود

همخوانی دارد؛ ا ا ادعاي کلیبارد بنی بهر تأکیهد قهوي
تایلر بهر «بیهان اههدا آ وزشهی در قاله ههد ههاي
رفتاري»  )218 ،صحیح ب نظر نمی رسد .ارنشهتاین
و هانکینز  )Ornstein & Hunkins, 2004نیز این نکت
را تصریح کردهاند ک بابیت و تایلر در دانشهگاه شهیکاگو
کوشیدند اههدا رفتهاري خاصهی را تهدوین کننهد که
شندان خُرد و حدود نباشند .واقعیت این است ک تایلر
هد ها را ب کانون فرایند تعلهی و تربیهت و ارزشهیابی
وارد کهرد )Ingman & McConnell Moroye, 2019
ا ا دیدگاه او در ورد هد ها اتمیستی و جزءنگر نبود.
تایلر  )Tyler, 1960bیک ده پ از انتشار اصهول
اساسی برنا ع درسهی و آ هوزش شهر داد که یکهی از
کارکردهههاي بنیههادین آ ههوزش «یههادگیري شگههونگی
یادگیري» است .از نظر او «در درس دیگهر نمهی تهوان
واقعیات علمی حوزهههاي وضهوعی اصهلی را به انهدازة
کفی ب بچ ها یاد داد ...کاري ک درس یتواند بکند
فقط ایهن اسهت که دانهشآ هوز را در سهیر یهادگیري
ادامالعمر قرار دهد»  .)8 ،در اواخر دهع هشتاد نیهز
در خصو فقهر آگهاهی تهاریخی برنا ه ریهزان درسهی
هشدار داد .او به هورد رابهرت یگهر ،از فعهاالن حهوزة
صنایع ،اشاره یکنهد که  60سهال بعهد از ثورنهدایک،
نظریع او را با بیانی تقاعدکننده و در قاله ههد ههاي
ویژه تبلیغ کرد .یگر در ظر شند ساعت راحل دقیق
حل عماي ارپیچ را ب دختران کوشک یاد یداد .این
راحل ،درست ثل هد ههاي کهوشکی که ثورنهدایک
پیشنهاد داد فصل و وب و بودند .وي به ایهن نتیره
رسید ک بچه هها بعهداً از په ایهن عمها بر هیآینهد.
بنابراین ،یگر نیز آ وزش را ب عنهوان شناسهایی دقیهق
این راحل ،فعالیتها و یا هد ها تعریه کهرد .روایهت
تایلر  .)Tyler, 1987bاز کار یگر خواندنی است:
ازآنراک یگر از حهوزة صهنعت آ هده بهود و خیلهی
خو ینوشت رویکرد او پذیرفت شد .دار بسهیاري
در کالیفرنیا و دیگر ناطق کشور ،حداقل تا ز انی ک ا
نظرات او را ب باد انتقاد گرفتی  ،عتقد بودند که بهراي
آ وزش ،کافی است روي یکایک هد هاي کوشهک کهار
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کنی و سپ بدون اینک نیاز باشد در هورد «تعمهی »
فکر کنی  ،رحل ب رحل آنها را آز ون کنی  .ایهنگونه
بود ک ا همان اشتباهاتی را کردی که  60سهال قبهل
.)12 ،
کرده بودی
براي درک اشتباه ورد نظر تایلر باید یادآوري کرد ک
ثورندایک و همکارانش دریافت بودند که اگهر در درسه
طالبی را ب دانشآ وزان یاد بدهند ک ب زندگی واقعهی
آنها ربطی ندارد ،ب سادگی ههر شه تمهام ،آن طاله را
حفظ کرده و سپ فرا وش هیکننهد .بابیهت بشفاصهل
پ از شاهدة نتهای تحقیقهات ثورنهدایک از شههروندان
ل آنرل خواسهت فعالیهتههایی را که ههر روز انرهام
هیدهنههد بههراي او بنویسههند .بابی هت )Bobbitt, 1922
دت ها ب دنبال شناسایی فعالیتها حتواي) ناسه و
یافتن روش آ وزش اثربخش این فعالیتها ب بچ ها بهود.
در ادا ع کار بابیت ،تایلر ابتدا ب دنبال کاربرد روش علمی
در برنا ریزي درسی بود ،ا ا بعدها با نگاهی واقهعگرایانه
ب این نتیر رسید ک تمرکز بسیاري از علمان به جهاي
فعالیتها ،روي وضهوعات درسهی اسهت .)Tyler, 1932
درواقع ،علمان دیسیپلینهها را جهزء الینفکهی از فراینهد
تعلی و تربیت حسو یپنداشتند .بنهابراین ،هدتهها
کوشید دیدگاههاي علمان در این ز ین را تعهدیل کنهد.
او از نتقدان جدي حفظ طوطیوار کتا ههاي درسهی و
تمرکز بیشازحد روي هارت هاي وضوعی خها نظیهر
حاسب در ریاضهیات یها خوانهدن سهاده بهراي فهمیهدن
عناي هتن بهود .تهایلر  )Tyler, 1948bرویهع آن ز هان
دار و دانشگاهها را غلط یدانست و عتقد بهود بایهد
ب سوي پرورش فراگیرانی حرکت کرد ک بهراي خهویش
ارزشهههاي شخص هی داشههت باشههند ،ارزشهههاي طلههو
اجتماعی و فردي را درک کرده و ار نهند ،در پرتو نظهام
ارزشی خویش طرحی عملیاتی را ب اجرا درآورند ،بتواننهد
سهها ل را تحلیههل کننههد ،شههفا فکههر کننههد و دا نههع
گستردهاي از اطشعات را در ورد سا ل گردآوري کننهد.
تهایلر  )Tyler, 1948bانحهرا دانشهگاههها و هدار از
سیر صحیح تربیت را ب بیهان لمهو خهویش شنهین
توضیح یدهد:

براي ثال ،ابزار ارتباطات و «بیان» در دار تا حد
زیادي اهیت کش ی دارد .این در حالی است که اکثهر
ربیان ب وجود دا نع گستردهاي از رسان هاي ارتبهاطی
نظیر عک ها ،نمودارها ،تصاویر تحرک ،رادیهو و دیگهر
واد آ وزشی ا عان دارند و نیز نقهش ترهار عینهی در
آز ایشگاهها ،غازهها و جا ع را درک یکنند .هدار
آ ریکایی عمولی ب این قبیل ابزارهاي ارتبهاطی توجه
.)207
کمی دارند
تههایلر وضههوعاتی نظی هر ی هادگیري هیرههانی ،غنههاي
تررب هاي آ وزشی و انگیزش یپردازد ک در آن ز هان
بسیار نوآوران بهود .از رمهوع باحهث و شهواهد فهوق
ی توان ب این نتیر رسید ک رفتارگرایی تهایلر هرگهز
تراد با رفتارگرایی تخصصانی نظیر بابیت ،شهارترز و
یا یگر نبوده اسهت .او اصهطش «رفتهار» را به عنهاي
رموعع تنوعی از توانمنديها و قابلیتهاي شهناختی،
عاطفی و روانی-حرکتی ب کار یبُرد.
سایر پروژهها و تجربهها
یک هی از ه ه تههرین پههروژههههاي تههایلر پ ه از طالعههع
هشههتسههال  ،پههروژة ارزی هابی ههدار فعالی هت در شهههر
نیویورک بود .شوراي هدیران هدار نیویهورک در آن
ز ههان بهه دنبههال اجههراي اندیشههع ویلیههام کیلپاتریههک
 )William Kilpatrickتحههت عنههوان آ ههوزش فعههال
 )Activity Educationبودند .آنها هیخواسهتند افکهار
کیلپاتریههک را کهه ترلههی تصههورات دیههویی در ههورد
یادگیري بود در وقعیت واقعی دار آز هایش کننهد.
روش کیلپاتریک ستلزم آن بود که علمهان و بچه هها
ب طور شترک ب انرهام پهروژه ههایی بپردازنهد که به
برنا عدرسهی درسه ربهط دارد .کیلپاتریهک به عنهوان
نتقد جنبش کارایی اجتمهاعی ،از روانشناسهی تربیتهی
ثورندایک و فلسفع آ وزشی دیویی بهراي پهردازش ایهدة
روش پههروژه اسههتفاده کههرده بههود Pinar, Reynolds,
 .)Slattery & Taubman, 2004bب هرحال ،دیران باید
انواع پروژههاي ورد نیهاز را بهراي کهش هها شناسهایی
یکردند .فرض بر این بود ک این تررب بهراي بچه هها
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عنادار است .بهراي اجهراي ایهن طهر  ،هدیران ارشهد
آ وزشوپرورش نیویهورک تصهوی کردنهد که گروههی
تشکل از  18درسع فعالیت ب عنوان گهروه آز هایش و
گروهی تشکل از  18درسع قابل قایس بها گهروه اول
ب عنوان گروه کنترل ،انتخا شوند و قرر شد که ایهن
طر طی هشت سال از پایع اول تا پایع هشهت ابتهدایی
در دار گروه اول اجرا شود .قهرار شهد که در پایهان
هشت سال ،کمیت اي س نفره جهور اسهتارد George
 ،Stoddardپل رانکین  Paul Rankinو رال تهایلر) ههر
دو گروه درس را ارزشیابی کنند .اولین شهکل تهایلر و
همکارانش این بود ک درسع فعالیت ش ویژگهی ههایی
دارد .آنههها  61ویژگ هی را تعیههین کردنههد .از جملههع آنههها
یتوان ب «همکاري شترک عل و بچ ها» و «تناس
یادگیري ها با وقعیت هاي خار از درس » اشاره کهرد.
کمیت همچنین ناظرانی را ب دار فعالیت فرستاد تها
دریابند ک آیا این دار ب واقع «فعال» هستند یا نه .
همانطور ک انتظار یرفت حتهی در درسه اي واحهد
نیز تفهاوتههاي زیهادي بهین کهش هها وجهود داشهت.
ب هرحال ،کمیت تصمی گرفت هر کشسی که بهیش از
 00نشان از  61نشان را داشت ،کش فعالیت حسهو
کند .بدین ترتی  ،واحد تحلیل آنها از درس ب کهش
در تغییر کهرد .کهش ههایی که کمتهر از  10نشهان
داشتند را نیز ب دلیل اینک فعالیتههاي آنهها که بهود،
کش هاي کنترل نا یدند و سه دسهتع اصهلی تشهکیل
دادند :زیر پانزده ،پانزده تا پنراه و پنراه تا شصتویهک.
او همکارانش در پایان کار دریافتند دانشآ وزانی که در
کش هاي فعالیت بودنهد نسهبت به همتایهان خهود در
کش هاي عمولی ،نمرات باالتري گرفتنهد .خهودِ تهایلر
 )Tyler, 1987aبعههدها ای هن طالع ه را ی هک شکسههت
ارزیابی کرد زیرا بر اسا آن طر تحقیق نمی توانستند
در ههورد ههدار فعالی هت قبههاوت کننههد بلک ه فقههط
ی توانستند در ورد تأثیر برنا ههاي فعالیهت قبهاوت
کنند.
در سههال  1970تههایلر تابسههتان را در سههرز ینهههاي
اشغالی گذرانید تها به ارزیهابی اثهرات قهانون اصهشحات

آ وزشی اسهرا یل )Education Reform Act in Israel
بپردازد .در سال اولِ ابشغ ایهن قهانون 80 ،درسه و در
سهال دوم آن  82درسه به اجهراي برنا هع اصههشحات
پرداختهه بودنههد .تههایلر بههر اسهها ترههاربی کهه در
آز ههایشهههاي پیش هین داشههت حققههان آ ههوزش دی هدة
خویش را ب بازدیدهاي یدانی فرستاد .او در پایان ایهن
ارزش هیابی ب ه ای هن نتیر ه رس هید ک ه فقههط  2درس ه
اصشحات را ب عناي واقعی انرام داده بودند و بقیع 60
درس  ،علیرغ اینکه گهزارش ههایی بنهی بهر انرهام
اصشحات داده بودند ،ا ها در عمهل کهاري انرهام نهداده
بودند .تایلر  )Tyler, 1987bدراینبهاره هیگویهد« :به
همین دلیل است ک وقتی رویکرد شما از باال به پهایین
است ،نمی توانید شیزي را پیش بینهی کنیهد .همهع ایهن
ههدار گههزارش کههرده بودنههد ک ه اصههشحات را انرههام
داده اند ،ا ا حقیقت ا هر فقهط به واسهطع شهاهدات از
کش ها شخص شد» .)128 ،
یکی دیگر از ترار ه او ب قانون آ وزش ابتدایی
و توسط بر یگردد ک کنگهرة آ ریکها آن را در سهال
 1960تصوی کرد .طبق ایهن قهانون بایهد حهدود یهک
یلیارد دالر صر آ وزش بچ هاي طبقات ک درآ د با
درآ د ساالنع کمتهر از  1000دالر) هی شهد .کمیته اي
براي ارزیابی اجراي این قانون تعیهین شهد که ردیهت
ویلسون  )Meredith Wilsonهدیر و تهایلر عهاون آن
بود .خاطرة تایلر از شگهونگی اجهراي ایهن طهر بسهیار
آ وزنههده اسههت « :هها از نطقهه اي در ایالههت تنسههی
 )Tennesseeدیهدن کههردی که در آن ک هلک بودج ه را
صر آ وزش بچ هاي استعداد درخشان کرده بودند بها
این توجی ک آخر شرا باید ایهن پهول را بهراي آ هوزش
کاکاسیاهها هدر بدهی  ،آنها ک یهاد نمهیگیرنهد! ...آري،
اگر شما نظارت نکنید آنها بر اسا تصهورات خودشهان
پولها را خر یکننهد»  .)128 ،در جهاي دیگهري
تایلر  )Tyler, 1987bگفت بود « ن دریافت ام ک شش
یا هفت سال طول یکشد ک یک اصهشحات آ وزشهی
آنگون ک باید جوا دهد .در اکثر طر ههاي اجرایهی،
 .)29 ،تایلر Tyler,
ز انِ الزم ک برآورد یشود»
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 )1987aتوجی و قهانعسهازي علمهان را ر هز وفقیهت
اصشحات آ وزشی یدانست:
علمان همان شیهزي را در هی دهنهد که خهود
فهمیده اند ،به اهمیهت آن اعتقهاد دارنهد و به توانهایی
خههویش بههراي انتقههال وفههق آن بههاور داشههت باشههند.
بیتردیهد ،علمهان هه تهرین عا هل در اجهراي وفهق
اصههشحات آ وزشههگاهیانههد .تهها وقتههیکهه علمههان در
شناسایی سا ل یا نابرابري ههاي آ وزشهگاهی و نیهز در
تدوین راهحلهاي کارآ د و نویدبخش شهارکت نکننهد،
شاید قانع نشوند ک سئل اي عین وجود دارد یا اینکه
یک راهحل پیشنهادي یتواند ب بهبود روی هاي فعلهی
.)280
نرر شود
در سال  1979از تایلر دعوت شد ب روسی بهرود تها
س ه ههاه در پههروژهاي بهها هههد پههرورش خشقیههت در
دانشمندان رو شارکت کنهد .رو هها خبهردار شهده
بودند که تهایلر نظریه اي بهراي یهادگیري دارد که به
پرورش خشقیهت کمهک هی کنهد .در آن ز هان نظریهع
سلط در یان رو ها همان شرطیسهازي بهود .طبهق
نظری شرطیسازي ،عل رفتاري را ک باید یهاد گرفته
شود تعری ی کرد؛ روشی که شنهدان خشقانه نبهود.
تایلر  )Tyler, 1987bشکل خشقیت رو ها در علهوم
را اینگون بیان یکند« :رو ها در علوم شندان خشق
نیستند .ب همین دلیل بود که در ایهن ز ینه نگرانهی
داشتند .آنها در ادبیات برندگان جایزة نوبل داشهتند ا ها
در علههوم ن ه  .رو ههها در کُپههی و تقلی هد خههو عمههل
یکنند ،ب همین دلیل ه هست ک این همه پهول را
صر جاسوسی یکنند .الگویی را شناسایی یکنند تا
بتوانند آن را دنبهال کننهد  .)10 ،البته  ،به دالیهل
سیاسی و ب دلیل اینک رو ها در جنگ بها افغانسهتان
درگیر بودند وزارت خارج اجازة همکاري بها آنهها را به
تایلر نداد».
تأمالت پایانی
بسیاري از تخصصهان برنا هع درسهی از فههومپهردازي
تایلر تحت عنوان نطقی یاد کردهاند ک اهیهت خطهی

دارد

;Doll, 1992; Ornstein & Hunkins, 2018

 .)Pring, 2019; Bone & Ross, 2019برخی نظیر کلی
 )Kelly, 2004در یهک ارزیهابی دقیهقتهر او را یکهی از
بنیان گذاران «الگوي قاصد-ههد هها به برنا ه ریهزي
 .)10 ،آلکان و پریسهتلی Alkan
درسی» نا یدهاند
 )& Priestley, 2019نیز الگهوي تهایلر را اننهد الگهوي
بابیت ،داراي فرایندي خطی یدانند .سیلور ،الکساندر و
لهو ی  )Saylor, Alexander & Lewis, 2001نیهز
گفت اند تایلر «بر تقدم هد ها بر وسیل ها تأکید کرده و
ارتبام آن دو را ب صورت خطی طر هیسهازد» ،
 .)18این در حالی اسهت که او در پایهان کتها اصهول
اساسی برنا ع درسی و آ وزش هد از بیهان گهامهها یها
راحل را توج ب عناصر اساسی برنا ع درسی و ارتبهام
یان آنها عنوان یکند  .)Tyler, 2008وي هد هها را
ثال ی زند و تصریح یکنهد که شهاید طهی یکهی از
راحههل اولی هع برنا ه ری هزي طالعههع جا عههع عاصههر)
برنا ریزان ب این نتیر برسند ک باید کار را از تغییهر
یا بازتعری ههد هها شهروع کننهد .از رمهوع شهواهد
وجود یتوان دریافت ک هنوز داللتهاي کارها و آثهار
تایلر به طهور کا هل درک نشهده اسهت ;Kelly, 2004
 .)Deng, 2018در آثههار وجههود ب ه زبههان فارس هی گههاه
برداشتهاي دقیقتهر در هورد راحهل برنا ه ریهزي در
الگوي تایلر شاهده یشود .ب عنهوان ثهال ،هذبوحی،
حههاجیتبههار و دانشههمند & Mazbouhi, Hajitabar
 )Daneshmand, 2008ضمن تحلیل سؤاالت شهارگانهع
تایلر ،تلقی او از راحل برنا ریهزي را پویها و غیرخطهی
ارزیابی کردهاند.
ب عنوان ثالی دیگر ،حتی ورخ بزرگی ثل کلیبارد
 )Kelibard, 1970در نخسههتین نقههد خههود بهها عنههوان
شهور نطق تایلر  )The Tyler Rationaleبدون اشاره
ب ترار او طی طالعع هشت سال  ،فهومپهردازي او را
فقط روشی براي برنا ریزي درسی دانست و بعدها نیهز
فهومپردازيهاي افرادي نظیر تهایلر را نهازلتهر از یهک
نظریع برنا هع درسهی ارزیهابی کهرد .)Kelibard, 1977
واکههر  )Walker, 2003از تأیی هد ی ها رد ای هن انتقههادات
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کلیبارد خودداري یکند ا ها راگها )Wraga
 )1995ب پیوستگی نظری و عمل در فهومپردازي تایلر
اشاره کرده و بها اسهتناد به شهواهد اعتقهاد دارد که او
رویکردي شکلگشهایان به برنا ه ریهزي درسهی دارد،
یعنی همان اندیش اي ک دیویی پیشتر در نهابع عله
آ وزش تشریح کرده بود.
زای  )Zais, 1976نیز به خهوبی اشهاره کهرده که
تایلر برداشتی فردگرایان تهر درز ینهع نقهش وضهوعات
درسی دارد ک آن را یتوان در این پرسش او شهاهده
کرد« :یک وضوع درسی خا ش نقشی را یتواند در
آ وزش افراد جوانی داشت باشد که قهرار نیسهت در آن
حوزه ب تخصص تبدیل بشوند؟ ب بیهاندیگهر ،وضهوع
درسی درز ینع آ وزش عمو ی شهروندان عمهولی شه
کههارکردي هیتوانههد داشههت باشههد؟»  .)801 ،ای هن
برداشت فردگرایان با گرایش او ب برنا ه ریهزي درسهی
غیر تمرکز و ردمساالران همخوانی دارد.
یکی از ه ترین انتقادات کلیبارد ب نطق تایلر این
بود ک در الگوي خویش براي غربال هد هها از فلسهف
اسههتفاده هیکنههد .کلیبههارد  )Kelibard, 1995غربههال
فلسههف را گههزارههههایی اعتقههادي هیدانههد ک ه اهی هت
قراردادي دارند و یافزاید « ا هیچ رهنمودي در اختیار
نداری ک بفهمی کدام فلسف خو و کدام بهد اسهت»
 .)82 ،لذا ب نظر او تایلر در غربال پنداشتن فلسهف
خطاي بزرگی کرده و پیشنهاد عبهور ههد ههاي برنا هع
درسهی از «سههرند و صههافی فلسههفی» را «تههی و پههو »
قلمهداد کهرده اسهت  .)Kelibard, 1975, 245ایهن در
حالی اسهت که تهایلر  )Tyler, 2008در کتها اصهول
اساسی برنا ع درسی و آ وزش تصریح کرده ک «فلسهفع
آ وزش وپرورش و فلسفع اجتماعی هر کشور اولین عیار
انتخا هد هاي آ وزشوپرورش آن کشور است» ،
 .)17این عبارت را یتوان بزر ترین نشانع واقعگرایهی
تههایلر در نظریه پههردازي برنا ههع درسهی حسههو کههرد.
جال تر اینک تایلر در شر ادعاي خویش پرسهشههاي
فلسفی جانان اي را طر یکند ک پژوهشهاي علمی
رسوم از پاسخگویی بدانها عاجزند.
Wraga,

تایلر در دوران حرف اي خویش بیش از  700قال و
 16کتهها را در ز ین ه هههاي برنا ههع درس هی ،آ ههوزش و
ارزشیابی نتشهر کهرد .)Ornstein & Hunkins, 2004
آثار وي براي پهن دهه بهینهایهت هورد اسهتناد قهرار
گرفتند .او حتی شنهد هفته قبهل از فهوت در سهن 92
قال اي را براي یک رل آ اده کهرد
سالگی پیشنوی
 .)Louis, 1994از شهههههورترین دانشههههرویان و
تخصصانی ک از او تهأثیر پذیرفتنهد هی تهوان به لهی
کرونبههاخ  ،)Lee Cronbachبنرهها ین بلههوم Ben
 ،)Bloomفیلی هپ جکسههون  )Philip Jacksonو جههان
گودلد  )John Goodladاشاره کهرد  .)Louis, 1994از
ویژگی هاي فکري او هی تهوان به انسهرام نظریه ههاي
آ وزشی وي اشاره کرد ک ثمهرة درک عمیهق هربهات و
تعها شت وي بها دیهویی ،جهاد و شهارترز بهود Louis,
 .)1994او ب گفتگو بها دانشهرویان ،علمهان و هدیران
دار و آگاهی از نظرات آنها ایمان راسخ داشهت و به
همین نظور صدها هزار کیلو تر را با اشهین شخصهی
خودش بین ایالت ها راننهدگی هیکهرد تها بها رریهان
برنا هاي درسهی تعا هل رودررو داشهت باشهد .همسهر
رو تبار وي همواره از این وضوع گشی داشهت و په
از سههالههها زنههدگی شههترک از او جههدا شههد Tyler,
 .)1987bسههرانرام ،یکههی از ویژگههیهههاي برجسههت در
فعالیت هاي علمی تایلر ،پیوند تنگاتنهگ بها برنا ه ههاي
رسمی آ وزش وپرورش بود .پروژه ههاي طالعهاتی تهایلر
همههواره عطههو بهه بهبههود برنا هه هههاي جههاري در
آ وزش وپرورش بود .شنانکه گارسهیا-ههادابرا Garcia-
 )Huidobro, 2017اشاره کهردهانهد یکهی از نشهان ههاي
وجود بحران در حوزة طالعهاتی برنا هع درسهی شهکا
یان سیاست هاي برنا ع درسی دولت و کار اندیشمندان
این حوزه است .تایلر همواره درصدد بود از نظری پردازي
فلسفی تفکرانی شون دیویی ،ب سوي راه حلیابی براي
شکشت عملیاتی فرایند آ وزش حرکت کنهد .او بسهیار
خوشبین و درعینحال واقعگرا بود Ryan, Johnston
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