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 گيري انجمن تاريخچة شكل

(ASCD)« ريزي درسي انجمن نظارت و برنامه»نزديك به يك قرن است كه 
توانسته است با فعاليت خود توجهه بسهياري ا     2

ريزي درسهي و ببوهود آمهو ل جله       اندركاران تعليم و تربيت آمريكا و ساير كشورها را به بحث برنامه ان، معلّمان، و دستمربي

)مثل آمو ل رياضي، آمو ل علوم، ...(،  هاي تربيتي خاصّ  كند. اين انجمن سعي كرده است به جاي تمركز بر مسائل و دغدغه

ههاي آن، هسهتند )ماننهد     ة تمامي دينفعان تعليم و تربيت، در تمامي سطوح و بخشبه موضوعات و مضاميني بپردا د كه دغدغ

هاي درسي، ...(. به همين دليل است كه عضويت در انجمن مذكور براي تمامي كساني كه تجربهه يها    افت تحصيلي، تغيير برنامه

ك در حو ه تعليم و تربيت باشهند يها خيهر.    اي و آكادمي دغدغه تربيتي دارند آ اد است، چه اينكه داراي مدارك تحصيلي حرفه

ههاي علمهي ايهامت متحهده      به دليل عملكرد خوب خود همواره در بين نبادها و انجمهن « ريزي درسي نظارت و برنامه»انجمن 

 مورد توجه بوده است. 

« ريهزي درسهي   ت و برنامهه انجمن نظار»گيري  يابيم كه شكل هاي علمي در آمريكا درمي با نگاهي گذرا به تاريخچة انجمن      

انجمن ملّي تعلهيم و  »هاي وابسته به  كه ا  گروه 3«دپارتمان ناظران و مديران آمو شي» -حاصل ادغام دو نباد علمي است: الف 

  5«جامعه مطالعة برنامه درسي»بود. ب ه  4«تربيت

ههاي   كنفهران  ملّهي رول  »برگهزاري  و در پهي   1221ايهن دپارتمهان در سها     «: دپارتمان ناظران و مهديران آمهو ل  »الف ه  

انهدركاران تعلهيم و تربيهت     تأسي  شد. هدف اصلي كنفران  مذكور اين بود تا آن دسته ا  مديران، مربيان، و دست 6«آمو شي

رول »عالقمند بودند را به دور يكديگر جمع كند. چنهدين سها  بعهد كهه محووبيهت       8ويليام كيلپتريك 7«رول پروژه»كه به 

هاي آمو شي مختلف هر كدام ار ل خاص خهويش را   به افو  نباد دپارتمان مذكور نيز بدين واقعيت رسيد كه رولرو « پروژه

كرد كه بعدها بهه   را منتشر مي  2«هاي آمو شي نشريه رول»توانند در شرايط متفاوت اثربخش باشند. اين دپارتمان  دارند و مي

 11توان به جيمز هوسيك مي« دپارتمان ناظران و مديران آمو ل»ضاء مشبور تغيير نام داد. ا  جمله اع  10«هاي آمو شي رول»

 اشاره كرد.

توان به يك ميزگرد كوچك و غير رسمي نسوت داد كه توسّهط   تولّد اين نباد علمي را مي«: جامعه مطالعات برنامه درسي»ب ه  

ريهزي درسهي مهدارس     اندركاران برنامهه    دستنفر ا 6سا ماندهي شده بود. شركت كنندگان در اين ميزگرد  12توماس هاپكينز
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2. Association for Supervision and Curriculum Development  

3. Department of Supervisors and Directors of Instruction  

4. National Education Association (NEA) 

5. Society of Curriculum Study  

6. National Conference on Educational Method  

7. Project Method  

8. William Heard Kilpatrick  

9. The Journal of Educational Method  

10. Educational Method  

11. James F. Hosic  

12. Thomas Hopkins  
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حضور يافته بودند. اين گروه كوچهك   1224در سا   1«انجمن آمريكايي مديران مدارس»آمريكا بودند كه در كنفران  ساليانه 

ي بصورت يهك انجمهن علمه    1222كردند تا اينكه در سا   هاي ساليانه بعدي اين انجمن نيز با يكديگر مالقات مي در كنفران 

را بهراي خهويش برگزيدنهد. ايهن     « جامعه مطالعه برنامهه درسهي  »اعالم حضور كردند و پ  ا  دو بار تغيير نام، سرانجام عنوان 

ريزي درسي فعاليت داشتند. هدف  انجمن بيشتر مديران مدارس و آن دسته ا  اساتيد دانشگاه را جذب نمود كه در حو ه برنامه

هها و پيشهنبادات ارائهه شهده نهو در       ريزي درسي در مدارس و همچنين ايده ي جاري برنامهها اصلي انجمن مذكور بررسي پروژه

جامعهه  »كهرد.   منتشهر مهي   3«هنهري ههارا   »را به سردبيري  2«نشريه برنامة درسي»ريزي درسي بود. اين انجمن  حو ه برنامه

نام داشهت ه    4«آمريكا را بسا يم»عروفترين آنبا كرد كه م اي را نيز منتشر مي هاي ساليانه همچنين كتاب« مطالعه برنامه درسي

 اشاره كرد.   5«پاو  هانا»توان به  هاي اين انجمن علمي مي ا  جمله معروفترين چبره

ها و مشكالت بسياري مواجه شد. بسياري ا  مديران و ناظران آمو شي نگران بودنهد كهه    ادغام اين دو انجمن ابتدا با چالش     

جديد موحث نظارت آمو شي و همچنين نقش مديران  ن مورد غفلهت و بهي تهوجبّي قهرار گيرنهد. بهه       ممكن است در انجمن 

بهراي ادغهام دو    1243همين دليل بود كه طرح اوّليه ادغام اين دو نباد با شكست مواجه شد. اما در دوّمين تالل كه در سها   

اكثر قري  به اتفاق اعضاء با آن موافقت كردنهد. نبهاد   ي گيري پستي استفاده شد و أانجمن ياد شده صورت پذيرفت، ا  رول ر

به عنوان نخستين رئهي    6«روث هندرسون»نام گرفت و  (ASCD)« ريزي درسي انجمن نظارت و برنامه»شكل گرفته جديد 

دند. رشد آن انتخاب شد. پ  ا  اينكه ادغام دو نباد قولي رنگ واقعيت گرفت، اكثريت اعضاء آنبا به عضويت انجمن جديد درآم

 نفر افزايش يافت.   1750000نفر به  100000تعداد اعضاء سير صعودي و بسيار چشمگيري داشت، بطوريكه در مدت كوتاهي ا  

 ها اهداف و برنامه

ههاي دو انجمهن قولهي را بها      ا  همان بدو تشكيل سعي كرد تا برخهي ا  اههداف و برنامهه   « ريزي درسي انجمن نظارت و برنامه»

 توان به موارد ذيل اشاره كرد: ها مي ي پيگيري نمايد. ا  جمله اين اهداف و برنامهجديت بيشتر

 اهميت توسعه دموكراسي در مدارس آمريكا  -

 هاي درسي هاي يادگيري در تدوين برنامه هاي منحصر به فرد افراد و محيط ضرورت توجه به ويژگي -

 هاي بالقوه افراد توجه به توانايي -

 مشاركتي در مدارس ضرورت مديريت -

 ريزي درسي و پژوهش مشاركتي در مدارس برنامه -

 اندركاران تعليم و تربيت هاي آمو ل و ببسا ي معلّمان و دست توجه به برنامه -

هاي نباد مهذكور را تولهور توجهه     هاي اعالم شده به نحوي بودند كه بسياري ا  متخصصان تعليم و تربيت فعاليت اهداف و برنامه

هاي انجمن قرار داشت،  دانستند. توسعه دموكراسي در تعليم و تربيت در سرلولحة برنامه مي 7«پيشرفت گرايي»ه اصو  مجدد ب

هاي حو ه دموكراسي را تشويق و تقويت نمايد. ا  ايهن رو   به همين دليل انجمن مذكور در ابتدا تالل كرد تا اقدامات و پژوهش

گهذارد، بهراي     ش را به نحوي تنظيم كند تا ماهيت دموكراتيك خهود را بهه نمهايش   سعي كرد تا ساختار اداري و حكومتي خوي
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شدند. اما به تدريج اين نهو    هاي انجمن ا  طريق بحث و بررسي و بر موناي تصميمات جمعي اتخاذ مي ها و برنامهمثا  سياست

دانند. الوته امرو ه  و افزون تعداد اعضا ميتر شد كه برخي آن را ناشي ا  گسترل و رگيري مشاركتي كم رنگمديريت و تصميم

كننهد   هاي خاص خود را دنوا  مي هاي مختلفي است كه هر كدام مسائل، موضوعات و دغدغه ها و گروه اين انجمن داراي كميته

 كنند. هاي خويش را منتشر مي و نتايج اقدامات و پژوهش

 انتشارات

 1285اي علمي پژوهشي بهود كهه نخسهتين شهمار  آن در پهاييز       يه، فصلنامه: اين نشر 1«نشريه برنامه درسي و نظارت»الف ه  

چنين نوشهت:  ، اوّلين سردبير نشريه، در شماره نخست آن اين2«ران برندت»ادامه يافت.  2005منتشر شد و انتشار آن تا سا  

نشريه برنامه درسي »ت تحريريه أدر هي« ما پرتيراژترين مجله انگليسي  بان حو ه برنامه درسي و نظارت در دنيا است.  نشريه»

، ... حضور داشتند. اين نشريه مقهامت  5، دكر واكر4، ماكسين گرين3هاي سرشناسي همچون ادموند سي شورت چبره« و نظارت

دههد رويكهرد نشهريه در     رساند كه مروري بر آنبا نشان مهي به چا  مي 8، و كاربردي7، نظري6مختلفي را با رويكردهاي تحليلي

تغييهر  « پارادايم انتقهادي »متمركز بود و سپ  در جريان كار روند مسلّط به « ريزي درسي پارادايم برنامه»ابتدايِ كار بيشتر بر 

ي مقهامتي بها رويكردههاي    اين است كه ايهن نشهريه پهذيرا   « نشريه برنامه درسي و نظارت»پيدا كرد. نكته قابل توجه در مورد 

نشهريه مهذكور بهه     2005، و تحليلي بود. سرانجام در سها   12، انتقادي11، تاريخي10، تجربي2پژوهشي متنوّ  نظير تفسيرگرايي

 هاي انتشار آن را توجيه كند، فعاليت خويش را متوقف كرد. توانست هزينه دليل كاهش سطح فرول و درآمدهاي خود كه نمي

شهود. نشهريه مهذكور ا      ترين نشريات حو   تعليم و تربيت در دنيا محسهوب مهي   : يكي ا  مبم13«آمو شيرهوري »ب ه نشريه  

هاي نظري و عملي تعليم و تربيت به چا  رسانده است. محهور اصهلي مقهامت     ابتداي فعاليت خود مقامتي تحليلي را در حو ه

تولور يافته اسهت. نشهريه    14«اهميّت مردم»در شعار معروف آن ها و مسائل اجتماعي بوده است كه  اين نشريه، توجّه به دغدغه

منتشر شد و كميته انتشارات آن شهامل افهراد ذيهل بهود: نماينهدگان مهدارس        1243نخستين بار در سا  « رهوري آمو شي»

دارس، نهاظران  ريزي درسي، و معلّمان. مخاطوان اين نشريه بيشهتر مهديران مه    دولتي، اساتيد تعليم و تربيت، متخصصان برنامه

هاي برجسته و صاح  نفوذ تعلهيم و تربيهت    آمو شي و معلّمان بودند. علت اصلي نامگذاري نشريه بدين نام جذب افراد و چبره

اي  تهوان نشهريه  را مهي « رهوري آمو شي»اي در تغيير و تحومت آمو ل و پرورل به جاي گذارند.  توانند تأثير عمده بود كه مي

هاي آن به مضمون خاصّي اختصاص دارد. نخستين شماره اين نشريه كهه در اكتوهر    هر كدام ا  شماره موضو  محور دانست كه

هها، و تهأثيرات تهدري  در دنيهاي      اختصاص داشت كه مسائل، دغدغهه  15«تدري  در  مان جنگ»چا  شد به موضو   1243

توان به شرح ذيل دانسهت:   هاي نشريه مذكور را مي ترين ويژگيداد. بطور كلّي مبم متحوّ  و رو به تغيير آن  مان را پوشش مي
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هها،   هاي نو در حو ه برنامه درسهي، نقهد كتهاب    هاي حو ه برنامه درسي، ارائه ايده موضو  محور بودن، تمركز بر مسائل و دغدغه

 هاي آمو شي. ها و برنامه فيلم

توان به افراد ذيل  اند مي را به عبده داشته« شيرهوري آمو »هاي مبمّي كه سردبيري و مسئوليت نشريه  ا  جمله شخصيت     

 .  5، و فرد ويلبم4، هنري هارا 3، كيت تايلر2، آلي  مايل1اشاره كرد: روبرت ليپر

نشهريه سياسهتگذاري و   »عالوه بر مواردي كه ذكر شد، انجمن در حا  حاضر با دو دانشگاه معتور آمريكايي در  مينة چا       

 شود، همكاري دارد.  منتشر مي 7ت بر خطّ كه بصور 6«رهوري آمو شي

 عضويت در انجمن

 1270و  1260ههاي   اين است كهه در دههه  « ريزي درسي انجمن نظارت و برنامه»يكي ا  نكات برجسته و جال  توجّه در مورد 

ح نمايهد و ايهن ههدف    هاي قومي را اصال اقليت آميز خود عليه اعضاء  ن و هاي باطناً توعيض بطور قاطعانه تالل كرد تا سياست

دادند، اما تعهداد   اي ا  اعضاء انجمن را  نان تشكيل مي خويش را بطور رسمي و علني اعالم كرد. اگرچه در آن  مان بخش عمده

رسيدند، همچنين مديران آفريقايي توار و رنگين پوست نيز تا قول ا  برچيده شدن كامهل  اندكي ا  آنان به مناص  مديريتي مي

اي كهه   بندي نژادي مدارس در آمريكا چندان بطور گسترده به عضويت انجمن درنيامده بودند. اما انتقادات گسترده نظام تقسيم

نسوت به توعيض عليه اعضاء  ن و رنگين پوستان ا  طرف جامعه علمي ابرا  شد، باعث گشت تا انجمن مهذكور نخسهتين نبهاد    

 اي را براي اصالح ساختار و اقدامات خويش اتخاذ كنند.  ت خود ار يابانهها و اقداما اي تعليم و تربيت باشد كه سياست حرفه

 اقدامات اخير

ها و اقدامات خويش انجام داده است، براي مثا  سعي كرده  اخيراً تغييراتي را در سياست« ريزي درسي انجمن نظارت و برنامه»

ههاي   كنگره آمريكا داشته باشد. ا  سوي ديگر فعاليهت هاي اتخاذ شده توسّط  است تا نقش و تأثيرگذاري بيشتري در خط مشي

اي توديل شود نه يك انجمن علمي. به همين دليل برخهي   اخير انجمن باعث شده است كه اين نباد بيشتر به يك انجمن حرفه

 معتقدند كه انجمن مذكور ارتواط خويش را با گفتمان تاريخي رشته برنامه درسي قطع كرده است. 
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