
 

 

 آموزش و پرورش در عصر پهلوی

 

-1304)ریزی آموزشی در دوره پهلوی  فلسفه و برنامه

های اصالحی دوره پیشین  در ادامه و امتداد برنامه ش(1357

كه در آن ی یاه هبسیاری از خواست قرار داشت و -قاجاریه –

بود، در دورة پهلوی اجرایی محقق نشده و معطل مانده دوره 

 شد.

دد ایرانی دوره قاجاریه كه تحت تأثیر گران متج هاندیش

جریان اصالحی قرن نوزدهم میالدی اروپا تحت عنوان 

قرار داشتند، اصالحات « وتربیت تجربی پداگوژی یا تعلیم»

كردند.  آموزشی را اصل و اساس ترقی كشور قلمداد می

الدوله قانون چهل و یكم دفتر تنظیمات  خان ناظم میرزا ملكم

اختصاص داد و ضمن « بر وضع تعلم ملی»ا یا كتابچه غیبی ر

مسئول شناختن وزارت علوم برای اجرای قانون خود از 

مدارس فنی خاصی چون مدارس نظامی، معادن، نقاشی و 

از  صنایع سخن گفت و ترتیب دروس، بودجه و تعداد هریك

-1275) را نیز معلوم ساخت. گوناگونآنان در ایاالت 

بار  آخوندزاده برای نخستین (54-55 :1388، اصیلق.؛ 1277

ساله  15-9شدن آموزش كودكان  پیشنهاد اجباری و عمومی

ش مكاتب را مطرح كرد و درخواست كرد كه همپای گستر

مند  یان نیز از این موهبت بهرهو مدارس در شهرها، روستائ

تی از دانشوران نظارت بر بازنویسی متون ئند و هیشو

برای استفاده عموم  گرانبهای ادبی ایران به خط جدید

( او 80-82 :1349 )آدمیت، آموزان را برعهده گیرند. دانش

خان كه پیشرفت و ترقی اروپا را به  نیز همپای میرزاملكم

 :1388، اصیل) دادند، های انسانی غربی نسبت می كارخانه

آهن  ایران را نه در گرو گسترش راه« سعادت كامله» (29-28

 (112 :1351)آخوندزاده،  دانست. می« انتشار علوم»بلكه در 

« مسئله مهمه»را « دستگاه تعلیم»كه طالبوف اصالح  همچنان

 د.كرگذاری  نام« روح ترقی ملتی و حصن حفظ حوزه»و 

های  این رویكرد تا سال (10-11 :1336)طالبوف تبریزی، 

مشروطه نیز در ایران ادامه یافت. خان خانان در رساله خود 

ق،  1314صفر  15كه در « صالح اموررساله در ا» با نام

اداره »عهده  نوشته شده است، تكلیف اصلی تربیت خلق را به

نظیر درباره انواع  و با دقتی كماست گذارده « علوم و معارف

مدارس، ساعات درس، سن آغاز و پایان تحصیالت، مواد 

های درسی و بودجه مدارس سخن گفت.  درسی، كتاب

( انتقادهای 565-570 :1380 ،رسائل سیاسی عصر قاجار)

ن در چند گران متجدد درباره اوضاع آموزشی ایرا اندیشه

ده، میرزا آخوندزا  د. میرزافتحعلیش محور اصلی خالصه می

الدوله آغازگر جریانی  خان ناظم ملكمآقاخان كرمانی و میرزا

در انتقاد از الفبا و خط فارسی بودند كه پس از آنان افراد 

زاده ایرانشهر، احمد كسروی،  ن كاظمبسیاری چون حسی

دادند. ادامه این راه را  ذبیح بهروز و دیگران در دوره پهلوی

ای دیگر به  عده ، صفحات متعدد(1389، مقدم )استادی

های  یكپارچه برای مكتب و مدون ای موجود نبودن برنامه

، ش 1، س روزنامه الجمالگرفتند ) می سراسر كشور ایراد

، س روزنامه كوكب درّی؛ 4 :ق 1325الول ا جمادی 22، 16

ای  كه به باور دسته ( همچنان5-6 :ق 1326صفر  9، 2، ش 4

دار  سوادی معلمان و مالیان مكتب علمی و كم دیگر بی

؛ محمدی و قایینی، 31 :2535، اوشیدری؛ 4 :1385)هدایت، 

و شیوه غلط  (23-25 :1378پور فاطمی،  سیف؛ 43 :1383

استعداد فطری اطفال ما »شده است  آموزشی موجود سبب

تاكنون مدفون خاك جهالت شده و بعد از این نیز خواهد 

این دسته از منتقدان به  .(81 :1336)طالبوف تبریزی،  «شد

كردند و  اشاره می« نقص اصول تعلیم و مربی راه آموزش»

كه در آن كودكان پیش بردند  زیر سؤال مینظام آموزشی را 

به ضرب چوب و هیبت كتك و »مادری از یادگیری زبان 

وادار به خواندن قرآن و زبان عربی « فلك و شناعت و فحش

دیگر تا  ازسوی .(234-235 :2000گشتند )كرمانی،  می

گسترش مدارس جدید در ایران، كودكان ایرانی ادبیات و 

های  ند و از كتابنداشتهای درسی مختص به خود  كتاب

امیرارسالن، هزار و یكشب،  كردند. بزرگساالن استفاده می
 بوستان و گلستان سعدی، موش و گربه و نصاب الصبیان
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 شد. می هایی بود كه به كودكان آموزش داده ازجمله كتاب

( 1391؛ ذوالفقاری و حیدری، 52: 1383)محمدی و قائینی، 

ها را برای كودكان  گران متجدد مطالعه این كتاب اندیشه

مخرّب اركان شرم طبیعی و » و آن را نددانست مینامناسب 

براین، روشنفكران  آوردند. عالوه شمار می به« آزرم بشری

ای، كودكان را  رسهقاجاری انتظار داشتند كه آموزش مد

ترس و تندرست بار بیاورد  دوست، بی مسلمان، ایران

پرستی،  و حس وطن (128-129 :1357)طالبوف تبریزی، 

« ریشه جوانان نورسرگ و »خواهی را  دوستی و دولت ملّت

-143 :1336بدواند. )طالبوف تبریزی، « اطفال ممیز»حتی 

 : ق 1325صفر  2، 2، ش 3، س روزنامه كوكب درّی (142

الثانی  جمادی 12، 240، 239 شماره، روزنامه تربیت؛ 4-3

؛ 963-964و  958 : ق  1319الثانی  جمادی 26ق. و  1319

های  راتی كه كتابانتظا .(186 :1، ج1353، ممتحن الدوله

 اواخر دوره قاجاریه، كرد ده نمیموجود آنان را برآور

پایه و اساس نهضت فراگیر  ،انتقادهای روشنفكران

سازی را در ایران پدید آورد كه آثار پایدار آن سیمای  مدرسه

 آموزشی ایران در دوره رضاشاه را رقم زد.  ساختار

ها و  گیدر این نهضت جدید و فراگیر، مدارسی با ویژ

كوشیدند  های جدید تأسیس شد كه مؤسسان آن می شاخصه

های قدیمی را نداشته  خانه تاحد ممكن مشكالت مكتب

آموزشی جدید، محوریت  های نظام ویژگی ازجملهباشند. 

 آموزش، پرهیز از تنبیه جسمی آنهایافتن كودكان در امر 

ز ( تغییر محیط آموزشی ا68-69 :1346زاده كرمانی،  )صنعتی

دار یا دكانی در بازار به محیطی  خانه شخصی مالی مكتب

با حیاطی وسیع همراه با میز و  یاحتمالطور  بهتر  بزرگ

صندلی و وسایل كمك آموزشی مانند نقشه، كره جغرافیایی 

: 1315الحجه  ذی 19، 101 شماره، روزنامه تربیت) ، و ...

 1323قعده ، غره ذی392 شماره، روزنامه تربیت؛ 404-403

( تالش برای قانونمند و یكسان كردن برنامه 2052 :ق

 :1362مدارس و پیوند میان دروس نظری و عملی )رشدیه، 

 :ق 1315حجه  ذی 26، 107ره شما، روزنامه تربیت؛ 66

؛ 903 :ق 1318ذی حجه  28، 225ه شمار؛ همان، 426-425

؛ همان، 3 :ق 1322صفر  4، 313ه شمار، روزنامه تربیت

آموزش معلمان در  (1761 :ق 1323صفر  7، 356ره شما

های  سراهای جدید، استفاده از كتاب ها و دانش دارالمعلمین

زعم  كه به معرفی شد درسی یكسان از طرف وزارت معارف

ا متناسب با سن كودكان نوشته شده بود و نویسندگان آنه

شدن امر تحصیل )آموزش كودكان طبقات  البته عمومی

توجه ویژه به آموزش ایتام و كودكان  مختلف كنار هم( و

روزنامه ؛ 341 :1380)سعدوندیان،  های فقیر بود خانواده
؛ همان 4-5 :ق 1325محرم  21، 1شماره ، 1، س خورشید

روزنامه ؛ 8 :ق 1325الثانی  ربیع 30، 14، ش 1روزنامه، س 
 شماره؛ همان، 1104 :ق 1321محرم  3، 274 شماره، تربیت

صفر  2، 277 شماره؛ همان، 1112 :ق 1321محرم  17، 275

جمادی االخری  15، 48 شماره؛ همان، 1127 :ق 1321

( 39و  47 :، رشدیه1362؛ رشدیه، 190 :ق 1315

ها و  نظام آموزشی دوره پهلوی ویژگی ،اساس براین

هایی داشت كه در ساختار آموزشی پیشین ایران  شاخصه

 سابقه بود. بی

دن امر آموزش در ایران بود كه نخستین ویژگی، قانونمند كر 

سان  بهبود های پایانی حكومت قاجاریه آغاز شده  از سال

میراثی به دوره پهلوی رسیده بود. تصویب قانون معارف 

ق.( والدین را موظف به آموزش كودكان خود ساخت 1329)

ای تعلیم و تربیت ملّی و دولتی را زیر نظر ه هو كلیه دستگا

نامه مكاتب محلّی  نظام .ردآو وزارت معارف در می

، اردیبهشت 1، س 2، ش وتربیت مجله تعلیمش(، )1303)

شرایط مدیران مدارس ابتدایی نامه  ( قانون38-37 :1304

( 40 :1304، فروردین 1، س 1همان، ش ) ش(،1304)

ش(، 1307نامه پرداخت كمك خرج به مدارس ملّی ) نظام

امه مدارس ن ( نظام2 :1307دی  24)روزنامه اطالعات، 

 :1310تیر  1، روزنامه اطالعاتش(، )1310مجانی بلدی )
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، )روزنامه اطالعات، ش(1310نامه صحیه مدارس ) نظام (2

نامه اختصاصی كاركنان  نظام (3 :1310اردیبهشت  28

، روزنامه اطالعات) ش(1312مدارس ذكور و اناث ابتدایی )

ین دوره ای از قوانین مصوب ا تنها پاره (2 :1312بهمن  17

سازی امر آموزش در  است كه به قانونمندشدن و یكسان

 ایران یاری رساند. 

ویژگی دوم، توجه به آموزش كودكان خردسال در سنین 

مؤسساتی نوظهور تحت  از طریقپیش از دبستان است كه 

پذیرفت. تا  صورت می« كودكستان»یا « باغچه اطفال»عنوان 

لتی و خصوصی با كودكستان دو 34شاه، پایان دوره رضا

شاگرد اعم از دختر و پسر در سراسر ایران تأسیس  1864

 شده بود كه به آموزش كودكان پیش دبستانی یاری

حال، این مؤسسات  بااین .(72 :1372رساندند )فیروز،  می

بیشتر مخصوص كودكان همه طبقات اجتماعی نبودند و 

 آنجاای اعیانی یا برخی از شاهزادگان پهلوی به ه هخانواد

 .(32-33 :1385، در جستجوی امر قدسیرفتند ) می

 

 
 ، كودكستان بهلول تهران(1)عكس شماره

های جسمی، روحی،  ویژگی سوم توجه ویژه به تفاوت

فكری و خانوادگی كودكان در مدارس بود كه سبب ساز 

د. ش زش به مقتضای نیازهای كودكان میهای آمو تنوع شیوه

بان آموزش  جبار باغچه بار ش برای نخستین 1305در 

خود در تبریز او كودكستان آغاز كرد. كودكان كر و الل را 

ش  1312در دی ماه  ویبه نام باغچه اطفال شهرت داشت، 

در تهران « ها دبستان كروالل»ای آموزشی با نام  مؤسسه

-102و  70-73 :1389، میرباباییبان و  باغچه تأسیس كرد.

؛ همان روزنامه، 3 :1313اد خرد 17، روزنامه اطالعات؛ 97

و  1 :1316آبان  9؛ اطالعات صبح، 7 :1314فروردین  20

( تأسیس این 8و  1 :1317اردیبهشت  20، اطالعات عصر

مؤسسات در كنار آگاهی بخشی به عموم مردم درباره 

، 9، ش 4، س مجله تعلیم و تربیت) كودكان ضعیف الفكر،

 :1316بهمن  7 ،اطالعات عصر( كند ذهن )554 :1413آذر 

( و 4 :1314دی  2كودكان تندخو و عصبی )اطالعات،  (2

( صورت 2: 1317اردیبهشت  5هوش )اطالعات عصر،  كم

های  ازطریق ترجمه مقاله و یادداشت بیشترگرفت كه  می

پذیر بود  غیرفارسی و انتشار آن در نشریات سراسری امكان

 :1319 ؛ همان، اردیبهشت2 :1319فروردین  22، اطالعات)

: 1320فروردین  15؛ همان، 2: 1319شهریور  6؛ همان،  2

خود به  كه (2 :1316مهر  13، اطالعات عصر؛ در 2

سازی و نگاه جدید، متفاوت و متناسب با كودكانی از  فرهنگ

 رساند. یاری می ،این دست

سازی، اهمیت  ملّت طرحویژگی چهارم كه در راستای 

ی برای همه ایرانیان آموزش عملی و گسترش آموزش عموم

گرفت، تأسیس مدارس فالحتی، فنی، سیار یا  می قرار

ترتیب در مراكز روستایی، شهری و در میان  روزی به شبانه

نشان ایالت و عشایر برای ترغیب آنها به تحصیل كودكا

 25، روزنامه اطالعات؛  263: 1326، است. )مختاری

اطالعات ؛ 3: 1313فروردین  9؛ همان،  2: 1309فروردین 
؛ همان، 2: 1307آذر  29؛ همان، 1: 1317فروردین  10، صبح

؛ حكمت، 1: 1305شهریور  16؛ همان، 1: 1314مرداد  23

، 1، ش مجله تعلیم و تربیت؛ 42: 1364؛ استارك،258: 2535
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دولت برای جلب توجه  (24: 1304، فروردین 1س 

ای روستایی و عشایری، سن مجاز تحصیل در ه هخانواد

طع ابتدایی را در این مناطق میان هفت تا هیجده سال قرار مق

آذر  25؛ همان، 4: 1314آذر  12، روزنامه اطالعات) داد

ای درسی آن را مطابق با نیازهای بومی ه هبرنامو (، 4: 1314

لزوم  بار به مردم طراحی و اجرا كرد. همچنین برای نخستین

سسات آموزش كودكان كارگر شاغل در كارخانجات و مؤ

نامه  نظام 34د. براساس فصل چهارم ماده كرصنعتی توجه 

ش  1315مرداد  15كارخانجات و مؤسسات صنعتی مصوب 

به دستور وزارت معارف و به »ند كه شدصاحبان كار مكلف 

های مخصوص برای درس  خانه كالس خرج آن وزارت

خواندن مزدورانی كه از هیجده سال كمتر دارند، در كارخانه 

موده و در روزهای تعطیل تا میزان چهار ساعت اطفال تهیه ن

همین میزان از قدرت  مزدور را وادار به تحصیل كرده و به

؛ نیز 8: 1315شهریور  7، روزنامه اطالعات) «كار آنها بكاهند

 سامانه قوانین و مقررات مجلس شورای اسالمیبنگرید به: 

دانش به ( اعزام سپاهیان rc.majlis.irبه آدرس اینترنتی: 

سازی آموزش در  روستاها دیگر گام مؤثر دولت در عمومی

 سراسر ایران بود.

پنجمین ویژگی، توجه مسئوالن فرهنگی به بهداشت كودكان 

اكه دولت به كودكان به چشم آموز است. ازآنج دانش

نگریست،  انسانی وطن می های سازان كشور و سرمایه آینده

آموزان سبب  بنابراین برخالف گذشته مسئله بهداشت دانش

هایی جدّی پیرامون معماری مدارس، ورزش  بحث

د. شآموزی و حفظ الصحه و بهداشت محصالن  دانش

نامه صحیه مدارس  مدیران مدارس ملزم به اطاعت از نظام

ش بودند كه در آن درباره میزان گرما و  1310مصوب 

درسی، طرز  رمای محیط مدرسه، غذا و آب كودكان، برنامهس

ها تا كتاب و نحوه معماری بنای نشستن و فاصله چشم آن

 28، روزنامه اطالعات) مدرسه توضیحاتی داده شده بود

( رسیدگی به اوضاع بهداشتی مدارس 3: 1310اردیبهشت 

ش صورت رسمی به  1298جدید كه با استخدام پزشك در 

تری یافت. در این  ش ابعاد وسیع 1314ود، در خود گرفته ب

د كه همه روزه با هشت شسال اداره صحیه مدارس افتتاح 

پزشكی(،  پزشك و سرپرستار در پنج بخش كحالی )چشم

پزشكی، برق، تجزیه و دواخانه )داروخانه( به محصالن  دندان

داد. پزشكان این مركز وظیفه داشتند در  مدارس خدمات می

تصدیق »برایشان  وها را معاینه ام كودكان آنن هنگام ثبت

ها را تحت نظر صادر كنند، در زمان تحصیل آن« اجصحت مز

تصدیق پس »و پس از پایان دوره بیماری برایشان  ندقرار ده

صادر و هر روز به یكی از مدارس سركشی « از ختم معالجه

ها، آب  در قسمت نظافت حیات مدرسه و كالس» نندك

و نظافت شاگردان تفتیش كامل به عمل  مشروب، مستراح

ساری )واگیر( و  آورده، شاگردانی را كه مبتال به امراض

 «كنند جلدیه)پوستی( باشند، موقتاً از مدرسه خارج می

 (4-5 :1314بهمن  22، روزنامه اطالعات)

جسمی و ششمین ویژگی، تأكید بر ورزش به قصد سالمت 

 14مصوب اساس قانون نشاط روحی كودكان بود. بر

مجلس شورای ملّی، ورزش در مدارس ش 1306شهریور 

 .(27: 1346حكیم الهی، ) د.كراجباری  را سراسر كشور

ای در كنار تأسیس نهادی نوظهور  توجه به ورزش مدرسه

تحت عنوان پیشاهنگی، خصلتی ویژه و منحصر به فرد به 

بخشید. مبانی  می آموز در دوره پهلوی آموزش كودكان دانش

 از سویبار  داف نهضت پیشاهنگی كه برای نخستینو اه

م./ 1908در ژانویه « رابرت بادن پاول» فردی انگلیسی به نام 

با اقتباس از اصول تعلیم نظامی برای ش 1286ق./ 1325

 Paula Fass, 2004:نوجوانان و جوانان شكل گرفته بود، )

( در ایران دوره پهلوی به دالیلی مورد توجه و اقبال 110

ای ه هترین شاخص مهم ازجملهولت قرار گرفت. ورزش كه د

منزلة  تنها سالمت كودكان را به آهنگی بود، نه نهضت پیش

كرد بلكه با تكیه بر اصولی چون  سازان میهن تأمین می آینده

پرستی و ... به برخی نیات و منویات  دوستی و شاه میهن
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پوشاند. این نهضت كه در  می دولت جدید، جامه عمل

بتدای روی كارآمدن رضاشاه در زمان كفالت وزارت معارف ا

به ش 1304مشارالدوله بعدی( در ) الدین حكمت نظام

زاده شكل  ریاست میرزا احمدخان امین معروف به امین

: 1305، فروردین 1، ش 2، س مجله تعلیم و تربیت) گرفت

ای از  دورهش 1305 -1313های  ( در میانه سال40 – 42

شی را از سر گذراند ولی پس از گذشت شش فترت و فرامو

ها افتاد. در  دوباره بر سر زبان ،ش1313فروردین  28سال در 

آهنگی ایران به ریاست  بدنی و پیش این تاریخ، انجمن تربیت

تشكیل  -رئیس تشریفات سلطنتی-ادیب السلطنه سمیعی، 

و  458 – 459و  453 – 454،صص 1338شد. )حجازی، 

؛ 151: 1329، العات در یك ربع قرناط؛ 464 – 465صص 

شش ماه بعد در مهرماه . (271 – 275 : 1326، مختاری

د و از دی ماه شمریكایی استخدام اش توماس گیبسن 1313

همین سال، ریاست انجمن به محمدرضا ولیعهد سپرده شد 

كه به تازگی پس از گذران دوره تحصیل خود از سوئیس به 

سال پس از  یك. (40 :1346هی، ایران بازگشته بود )حكیم ال

آهنگی در ایران، وزارت معارف  احیای دوباره نهضت پیش

تنها باغ منظریه را برای اردوهای پیشاهنگان، آماده و مهیا  نه

ش 1314( بلكه از مهرماه 93 – 94 : 1314كرد )پازارگاد، 

شعبه دختران تشكیالت پیشاهنگی را به ریاست شمس 

: 2535صفایی،  ؛93 :1314ارگاد، پهلوی بنیان گذارد )پاز

كه آموزگاران آن  (271 – 275 :1326، ؛ مختاری103 – 106

هایی با اصول و  در كنار معلمان مرد با شركت در كالس

ترین اهداف  شدند. یكی از مهم اهداف این نهضت آشنا می

، 1، ش 2، س مجله تعلیم و تربیتنهضت پیشاهنگی )

ه بر تركیبی از آموزش و عالو (40 – 42 : 1305فروردین 

پرورش برای كودكان، نوجوانان و جوانان و توجه به 

( و 2: 1308بهمن  3، روزنامه اطالعات) های عملی آموزش

كار گروهی، حفظ سالمتی آنها ازطریق ورزش بود. 

پیشاهنگی در سه سطح شامل كودكان هفت تا دوازده ساله، 

افراد بیش از نوجوانان و جوانان سیزده تا هیجده ساله و 

 دهی شده بود. هیجده سال سازمان

همراهی و همكاری اولیاء و مربیان در امر آموزش كودكان 

 هفتمین ویژگی مهم نظام آموزشی این دوره است. علم

تحت تأثیر ارتقاء جایگاه زنان و تغییر مفهوم  جدید تربیت

ازدواج از شكل سنتی آن به پیوندی آگاهانه و حاصل عشق 

: 5، س مجله تعلیم و تربیتو تن به یكدیگر )و عالقه د

، مجله تعلیم و تربیت؛ 36-41: 8، س 5و  6؛ همان، ش 203

، اطالعات عصر؛ 1: 1316مرداد  4، اطالعات صبح؛ 7س 

 11؛ اطالعات، 1و  4: 1318دی  18؛ همان، 2: 1316آبان 

 صورت به خواست می والدین از تنها ( نه3: 1319فروردین 

 خانه در خود فرزندان تربیت مسئولیت نگهماه و مشترك

 های انجمن در كه كرد می پیشنهاد آنان به بلكه ،بپذیرند را

 برای» و گیرند قرار مدرسه معلمان كنار در مربیان و اولیاء

 علم گویان سخن ازنظر .«كنند كار اطفال روحی وحدت

 در» كه بود وجدانی مسئولیت كودك پرورش جدید، تربیت

 روزی اگر و است گرفته قرار طفل اولیای عهدهبر اول درجه

 نباید گردند می دار عهده را آن از سهمی آموزگار و آموزشگاه

 دبستان و كودكستان این از بعد اینكه عذر به اطفال اولیای

 خویش تعهد بار زیر از شانه دهند می انجام را وظیفه این

 تغفل و مسامحه خود فرزند توجه و سرپرستی از كرده تهی

 دوش بر تنهایی به را پرورش سنگین بار و دارند روا

:  8، س 11-12، ش مجله تعلیم و تربیت) «بگذارند آموزگار

 25، روزنامه اطالعات؛ 19-23 :7، س 1؛ همان، ش 95-91

 (10: 1317آبان  25؛ همان، 2: 1315مرداد 

ساختار آموزشی دوره پهلوی  :توان گفت در یك كالم می

آموز محور شد.  ی كودك یا دانشدیگربیش از هر زمان 

سان ابزاری قوی برای پیشبرد  همه در تمام این دوران به اینبا

 برایهای مطلوب دولتی عمل كرد.  های كالن و برنامه طرح

ش، 1314دی 17مثال دولت در پیامد كشف حجاب در 

مدارس ابتدایی سراسر كشور را تا كالس چهارم مختلط 
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های درسی و زبان  آموزشی، كتاب یكسان سازی برنامه كرد.

تر  كالن ش در سراسر ایران نیز در راستای طرحآموز

های بسیار  نوآوری برخالفسازی قرار داشت. همچنین  ملّت

تر  ای از الگوهای قدیم هو گسست شدید از شیوه سنتی، پار

مانند تقدم و اولویت اخالق بر علم یا پرورش بر آموزش 

و  1-5 :1304، شهریور 6، ش 1، س مجله تعلیم و تربیت)

: 7، ش 2؛ همان، س 2: 1304، دی 10ادامه مقاله در ش 

( همچنان حفظ شد و در برخی موارد مانند 338: 1305

آموزش دختران در پیوندی جالب میان افكار سنتی بومی و 

رویه جهانی، تأكید بر نقش مادری و كار خانگی زنان در 

اساس  رفت. براینای آموزشی قرار گه هسرلوحه برنام

وجودآنكه با حمایت دولت، آموزش دختران ازحد آموزش با

تا  ویژه ، اما همچنان و بهابتدایی به آموزش عالی هم رسید

پایان دوره رضاشاه، مسئوالن فرهنگی و فعاالن مدنی 

پروری  داری و فرزند ترین وظیفه دختران را خانه مهم

در پروگرام جدید  دانستند. تحت تأثیر همین افكار، دولت می

بازنگری كرد و با ش  1307مدارس متوسطه نسوان در 

شناسی، عربی، هیئت كه برای  هحذف هندسه، فیزیك، گیا

شد از مجموع سی ساعت دروس سابق،  زنان زائد دانسته می

داری، نقاشی و ورزش  عملیات خانه»دوازده ساعت را به 

؛ 2: 1307د مردا 10، روزنامه اطالعات) «زنانه اختصاص داد

( این نگرش به آموزش 1315؛ بامداد، 1316: تا جواد، بی

 دختران تا اواخر دوره رضاشاه نیز ادامه یافت. 
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