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تقدیم به اساتید و دانشجویان رشته مطالعات برنامه درسی و کسانی که 

 خوانند.کتاب را تا آخر صبورانه می
 

 

 پیشگفتار مترجمان

و متخصصـان مطالعـات    با ورود به هزاره سوم متخصصان تعلیم وتربیت بـه طـور عـام   

ــی   ــه درس ــرات    برنام ــا تغیی ــاص ب ــور خ ــه ط ــار در    ب ــتند. ک ــارو هس ــی روی اساس

شـده   آفـرین عالی پر تناقض و مشـلل  آموزش   از پیش دبستانی تاآموزشی  های محیط

را دنبـال  جدیـد  های  و درخواستاست و اصحاب تعلیم وتربیت با نگرانی این تحوالت 

 هـای مـدرن را دیگـر   مربوط به ناکارآمدی رویههای  کنند. هر چند پرهیز از نگرانیمی

کم تر قابل  هاعملی برای گریز از این ناکارآمدیهای  توان نادیده گرفت ولی اقدام نمی

 ای از اضـطراب و تشـویش را تجربـه   آموزان و دانشجویان موج فزاینده. دانشرویت اند

کودکـان و نوجوانانشـان   ی   ان به آینـده ـهراس، تر از گذشتهکنند، والدین بالتللیف می

هـای تـدریت تحـت    و اساتید دانشـگاه بـرای تغییـر روش   نگرند و معلمان، مربیان یم

 اند. روز به روز بی رمق تر شدهدر همه سطوح آموزشی  فشارند و مدیران

آید ولی از رنجـی خوشـایند    نمی این عالیم ناخوشایند هر چند به مذاق هیچ کت خوش 

تقریبـا  مدرن      پ ست مدرن. هر چند نقدهایدهد. رنج تغییر و ورود به دنیای پست  می نیز خبر

اکنـون   ،پست مـدرن های  اعمال اندیشهی   ظهور مدرنیسم وجود داشته اند ولی زمینهمان  از ز

اکنون مالیم تر شده انـد و  مدرن      پ ست آیند. مخالفان می دیگری الزم به نظرمان  بیش از هر ز

 ه طور کلی اضطراب مـدرن را بـا  ی و بمعنوی و روانهای  عواقب محیط زیستی، جنگ، بحران

تدریت های  روش جهانهای  کنند. در برخی از مدارس و دانشگاه می احساس بیشتری وضوح

و  بـه سـمت فضـاهای انسـانی تـر     آموزشـی   گروهی، معمـاری فضـاهای  های  به سمت فعالیت

تعلـیم  هـای   و فلسفهبه سمت عدالت بیشتر و صداقت بیشتر، آموزشی  های ، سیاستترگشوده

در کشـور مـا    سـوق داده شـده اسـت.   ت به سمت هماهنگی با جهان و نه تغییر جهان یوترب

در و  ایـم  علی رغم تصور ناخودآگاه مدرن، ما مربیان تازه از خواب مدرن بیدار شـده متاسفانه، 

هـای  متناسب بـا محـیط  ها  مدارس و دانشگاههای  معماری. اوج و میانگاه مدرنیسم قرار داریم



 

 

ندارنـد   و پـرورش آموزش  ایرانی هیچ نفوذی در نظام اداری مدرنهای  فرهنگ بومی نیستند،

غیر ضروری اند که با سرنوشـت  های  یادگیری هنوز درگیر انتقال دانش -یاددهیهای  و روش

 بیگانه اند.ها  آنزیسته و شرح حال ی   ندارند و با تجربهای  رابطه فراگیران سطوح مختلف

 و دانشـجویان بیشـتر  آمـوزان   دانـش  افسردگی و ناهنجاری در بیناضطراب، آمار  هر روزه

رود و مـا همچنـان بـه دنبـال راه      می معنوی و زیبایی شناسی آنها تقلیلی   شود و روحیه می

 مدرن هستیم.های  حل

کتاب پاتریک اسالتری هر چند در فرهنگی غیر ایرانی نگاشته شده است و گویای نگرانی 

ریلاست ولی نلات اشـتراك  مآ درسی در کشوری   ی به موضوع برنامهیک اندیشمند غربو نقد 

انتقادی علیه مدرنیسـم  ی   نوعی فرانظریه رامدرن      پ ست با مسائل محیطی ما دارد. اگر فراوانی

معمـاری،  های  در حوزهنیز  ایرانیقطعا فرهنگ بومی  ،و برای اصالح مدرنیسم در نظر بگیریم

عناصـر مـدرن را   ی   تربیـت در گذشـته و حـال همـه     ویژه تعلیم وفرهنگ، ادبیات، هنر و به 

ما بـدون  های  مدارس و دانشگاهنیز ا در حوزه عمل ام  نپذیرفته است و آن را باور نلرده است.

تـوان گفـت بخـش زیـادی از      مـی  کنند و می تجدد به شدت مدرن عملهای  شناخت عارضه

تربیـت   در حالی کـه هنـوز عـوارع تعلـیم و     تعلیم وتربیت ما منشاء مدرن دارند.های  بحران

ریشـه وار و  هـای   تـوانیم راه حـل   نمـی  ،ایـم  اداری را به خـوبی درك نلـرده   خطی، متمرکز و

 محیطی بـرای آن پیـدا کنـیم. اسـاتید تعلـیم وتربیـت دانشـگاه نیـز کـه در بـرز  مـدرن و           

مـدرن         پ سـت  درست و هماهنـگ مـدرن و  آمیزش   کنند باید به الگوی می زندگیمدرن      پ ست

مـا بـه اصـالح    خطاسـت کـه بـا مـدرن.     برقدر  همانمدرن      پ ست                           عمیقا  بیاندیشند. دشمنی با

خودشناسی بهترین مسیر است. بایـد تـاری     ،مدرنیسم نیاز داریم. برای رسیدن به این هدف

و دانشجویان خود را بررسـی کنـیم. بایـد بـه سـادگی بـه       آموزان  دانش تعلیم وتربیت خود و

کمبودهای گذشته اعتراف کنیم. تا چـه حـد خـود و اطرافیـان خـود را در معـرع       خطاها و 

معنویت، محیط زیست، احساس وابستگی بـه جهـان، زیسـتن و هملـاری بـا دیگـران قـرار        

کند. کتـاب   می و خطاها را به ما یادآوریها  . خواندن کتاب حاضر برخی از این نداشتهایم داده

گویـد. ایـن کـه     مـی  ید نیـز سـخن  ام های از سیاستمان  ضمن یادآوری خطاها و نداشته های

 تربیتی مملن نخواهد شد. ید به اصالح، تعلیم وام بدون
 

 1392مهرماه 

 صمد ایزدی، مصطفی قادری و فاطمه حسینی

 دانشگاه مازندران



 

 

 

 

 

 

اساسی انسان جست و جوی معناست و ظرفیت اصلی این جستت  ی   خواسته

 فرایند تعبیر متنو تفسیر زبان و متن( و جو در فرایند هرمنوتیک)علم

 )خواه موضوع متن از جنس هنری، جهان طبیعی یتا کتنا انستانی باشتد(    

تر است تا تفسیر زبان، جست و جویی برای فهم وسیع . قابل تجربه است

 انیای ت  کنشتی  ،ارضتا کنتد... ع تل نهریته زتردازی     ما را برانگیزانتد و  

 بینا بشری در زندگانی است.]قلبی[ و دینی است.... نوعی ابراز 
 

 مکدونالد. بی جی ز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار نویسنده

تجربـه   خـام و بـی  ی   و یک ساله بیست  یبه عنوان دانشجوی 1975را در سال   میی معل من حرفه
-نیـو تـا در  کرد  شنهادیبه من پشروع کردم. ریاست این کالج  1ملزیلو کوفی در نی در کالج سانتا

دهـم. ایـن   آمـوزش   سال دوم و یـک دوره الهیـات را  ی   ی هندسه دو دوره 2سنت مایلل ملزیلی
و آمـوزش   انگیـز بـه دنیـای    هیجانتجربه نه فقط شروع شغل جدید من بود، بلله سفری جالب و 

سی سال گذشته و در حالی کـه ایـن مقدمـه را بـرای     اکنون . فراهم کرد مبرای را درسیی   برنامه
نویسـم هنـوز یـک معلـم مشـتاق و       مـی « ریزی درسی در عصر پست مدرن برنامه» ویرایش دوم
در کـالج   3تگـزاس  A&Mدر دانشـگاه  آموزشـی   محقق . در حال حاضر یکام باقی ماندهعالقمند 
ی  در منطقـه  ،هنرهـای آزاد ی   رشته ،کالج ماساچوست ،و سخنران دانشگاه مدیریت 4ماساچوست
                             های مختلـف مـًال  دانشـگاه     ه دانشگادر  مدعو یها هستم. همچنین از ارائه سخنرانی 5نورث آدامز
و  9دانشـگاه اوهـایو  ، 8، دانشگاه سنت ژوسف در فیالدلفیـا 7دانشگاه کلمبیامعلمان  کالج، 6مانیتوبا

 بـرم. در شـروع شـغلم شـانت زیـادی داشـتم کـه تـدریت کـنم و از          لذت می 10دانشگاه آلبرتا
یـاد بگیـرم. دومـین     13و لوئیزیانـا  12و نیوملزیلـو  11های آریزونا نامتعدد در دبیرستآموزان  دانش

علـوم کـامپیوتر ردر   هـای   مدرکم را در ریاضیات و انگلیسی گرفتم ولی به طور اتفـاقی در رشـته  
ی   دوره( و الهیـات ردر اولـین   1971در دانشـگاه لوئیزیانـا در سـال     یالتحصیل ی فارغدوره اولین 

 ( تدریت کردم.1980در سال  14فارغ التحصیلی در کالج سنت ماری کالیفرنیا

                                                 
1- Santa fe-new Mexico 
2- Saint Michael 
3- Texas A&M university 
4- Massachusetts college 
5- North Adams 
6- University of Manitoba 
7- Columbia university 
8- Saint Joseph university- Philadelphia 
9- Ohio university 
10- University of Alberta 
11- Arizona  
12- New Mexico  
13- Louisiana 
14- Saint Mary-California 



 

 

در اوایل آغاز به کارم به عنوان معلم، گـاهی اوقـات از کـار کـردن در مدرسـه بسـیار خسـته        

های درس، حجـم زیـاد تلـالیف،     شدم. ساختار بروکراتیلی پیچیده، نبود منابع، ازدحام کالس می

لانـات  ام، سن                   نافرمان، هملاران م آموزان  دانش های کوتاه، های ضمن خدمت متعدد با دوره کالس

؟ داشتم. چـرا  نمی براز تالش کرد. ولی هیچ وقت دست  فایده مرا دیوانه می های بی ناکافی و برنامه

داد. در سراسـر   از هملاران به من انرژی می  های فوق برنامه در مدارس و دوستی با بعضی فعالیت

 . مشـاوره بـا  مانـد های تدریسم اشـتیاقم بـرای ادبیـات، الهیـات، ریاضـیات و هنـر پـا برجـا          سال

  برنامـه فـوق  های  م به وجود آورد. در فعالیتاحت درونی و هدف را در زندگی نوعیآموزان  دانش

به عنوان مربی، ناظم و مشاور رضایت زیادی داشتم. از مشاوره دادن، مربی بودن و ارتباط داشتن 

کردم. به یـاد نـدارم    بردم، بنابراین از دست کشیدن از این کار، پرهیز می لذت میآموزان  دانش با

وا داشـته شـده   بـه مـن ر  خود را که به خاطر دریافت حقوق و مزایا ه عدالتی نسبت ب که حتی بی

 ، درك کرده باشم.  بود

ور بودم به جای تغییر شغلم، تصمیم گـرفتم کـه بـرای گـرفتن      هنگامی که در ناامیدی غوطه

کـه   تـوانم مشـلالتی را   کردم می ، به کالج برگردم. فلر میآموزشی رشته مدیریتمدرك ارشد در 

و پـرورش  آموزش  نوان مدیرحل کنم. مدرکم را به ع در مدارس مشاهده کرده بودم از این طریق

. حت اشتغال داشتمدریافت کردم و در هفت سال آتی، در دو مدرسه به عنوان رئیت،  15عمومی

تر است، به ویژه زمانی کـه فقـط    های درس نیز سخت کردم که ریاست حتی از تدریت در کالس

عالیـق   ی مـدارس، تـازه کـار بـودم. اغلـب بـین       سی سال داشتم و در درك ساختارهای پیچیده

آموزشـی   های  طرح کردم. محدودیت منابع، از تلمیل یها و مدارس گیر م رقابتی، در بین دانشگاه

هـای   های مادر، هیـأت  های تعارضی سازمان خط مشی ونکردم در کرد. احساس می جلوگیری می

هـای زیـادی    ام. اشـتباه  ای و قراردادهـای دانشـگاهی، گیـر افتـاده     های منطقه ورزشی، بروکراسی

 و پـرورش آموزش  برای ،ها و والدین در مورد موضوعات مهم داشتم! ولی از کار کردن با دانشلده

ی ملـی   ایت داشتم. یلی از مدارس من، حتی وجهه                      گیری گروه ها، کامال  رض و شللآموزان  دانش

آمـوزش   و وزیر 16پیدا کرد: ما برای یک مراسم اعطای جوایز از سوی رئیت جمهور رونالد ریگان

 (، دعوت شدیم.  1985در کا  سفید در سال ر 17ویلیام بنت وقت و پرورش

کتـاب  درسی که من در ایـن  ریزی  ی برنامه زندگی را با خطر کردن در یادگیری، تجربه کردم. فلسفه 

گـردد. بـرای    می ی شهروندان، بر و در واقع همهمعلمان  آموزان، دهم، به دوران یادگیری دانش توضیح می

، تـأيیر زیـادی بـر روی    هـای جدیـد   و آزادی اندیشهآموزش  ی  دربارهی ما  افراد در حال یادگیری، فلسفه

                                                 
15 -k - 12 
16- Ronald Reagan  
17- William Bennett  



 

 

کنید؟ در اینجـا تعـداد    را چطور توصیف می یتانآرزوهافلسفه، عالیق و این که تدریت و یادگیری، دارد. 

های جنوبی و متـون فلسـفی پسـت مـدرن؛ گـوش       زنم: خواندن رمان می کمی از تمایالت خودم را مًال

هـای سیاسـی؛    ی ایـدئولوژی  های تاریخی و فرهنگی؛ مطالعه کردن به موسیقی زنده؛ سفر کردن به ملان

ی هنرهای معاصر و  های فیلم آزاد؛ مشاهده ؛ شرکت در جشنوارهNHLو هاکی  SECفوتبال کالج  یتماشا

ای، حفـ    ، علیـه نظـام سـرمایه   18های مختلف؛ شرکت در تظاهرات علیه جنگ عراق ها در موزه نمایشگاه

های شلوغ؛ پختن بامیه برای افراد خانواده  برای اضافه حقوق؛ بازی کردن شطرنج در کافه و محیط زیست،

                                 ؛ اجـرای موسـیقی ت نگلـوود در    19ی موسـیقی شـهر آسـتین    وگا؛ شرکت در جشـنواره و دوستان؛ انجام ی

؛ گلف بازی با پسـرهایم در  22                  ی جاز نیو ا ورلئان ، جشنواره21هال                            ، ارکستر ک لول ند در س رونت20ماساچوست

برای کتاب و بزرگترین دخترم؛ آرامش داشتن و خواندن  پدرآستین؛ حرف زدن در مورد معماری با مادر، 

ها؛ کار کردن در  برای سخنرانیآموزشی  موضوعات  هایم به همراه پدر و مادرهایشان؛ تحقیقات در مورد هنو

کشـف  و و صحبت در مورد موضوعات جالـب؛   دوستانها؛ مالقات  ها و موسیقی باشگاه؛ شرکت در نمایش

ورزم.  ، عشـق مـی  24نام، نیو اورلئا در شهر بومی 23                            ذهنم. همچنین به مار دی گ راس درونزوایای جدیدی 

یدوارم که به زودی به شهرم بـاز خـواهم   ام ام و من دغدغه زادگاهم ماردی گراس را به ندرت از دست داده

 باشیم. امان   در 25های کاترینا و ریتا و طوفان ها از سیالب گشت تا

مـدرك  اخـذ  برای و باعث شد تا تمام مدت درونی بود  ،با این همه تعهدم نسبت به یادگیری

کـردم و   زنـدگی مـی   26م در سن سی و دو سالگی به کالج برگردم. آن زمـان، در فـونیلت  ایدکتر

جایی شـغلی   در دانشگاه آریزونا شروع کرده بودم. یک جابه را ی فلسفه و الهیات در زمینه یطرح

ادامـه دادم.   27در بـاتون را   LSUبه لوئیزیانا، از گرفتن مدرکم جلوگیری کرد، ولی درسم را در 

بـه جـای فلسـفه،     آموزشـی  مدیریت را در دکترای تخصصیعملی مرا ترغیب کرد که  هایدغهدغ

ی  بـه عنـوان رئـیت دانشـلده     1985سـال  در  LSU 28ویلیـام پاینـار  آمـدن    ادامه بدهم، ولی با

ی درسـی،   در مطالعـات برنامـه   اوزش، تصمیم گرفتم مدرکم را بـه دکتـر  مآ ریزی درسی و برنامه

 زندگی و شغلم، برای همیشه تغییر کرد.بود که تغییر دهم. و این گونه 

                                                 
18- Irag 
19- Austin city 
20- Tangle wood music-Massachusetts  
21- Cleveland orchestra- severance Hall 
22- New Orleans Jazzand Heritage 
23- Mardi Gras  
24- New Orleans 
25- Katrina and Rita  
26- Phoenix 
27- Baton Rouge 
28- William Pinar 



 

 

نـام   يبـت  1985، لوئیزیانـا، در پـاییز   LSUی  هـای درس دانشـلده   هنگامی که بـرای کـالس  

دانستم کـه   نشنیده بودم. نمیچیزی را مالقات کردم. من هرگز در مورد او  29کردم، بیل پاینار می

پرداز معـروف و سرشـناس در    و یک نظریه LSUدر آموزش   ریزی درسی و او، رئیت جدید برنامه

نام بـودیم، مـن و بیـل در مـورد      ریزی درسی است. هنگامی که منتظر رسیدن جدول يبت برنامه

را در پوسـتان   سـیاه  ی فمینیسـتی و  الهیات، هنر، روانشناسی و ادبیات، بحث کردیم. بیل، نظریـه 

ـ ـشناسی را در ک رتـ، مطالعه کرده بود. من الهیات آزاد و آخ30               الهیات روچ ست ر ی مدرسه  یاـالیفرن

« طـوطی کاکـل سـفید   » ، بـه نـام  31ك                      ورد نقاشی ج لسون پـوال ـل در مـم. بیودـعه کرده بـمطال 

شـهر   ی هنرهـای کـالن   ك را در مـوزه اير پوال« آهنگ پاییز» نوشته بود، من هنگامی کهای  مقاله

ی  را تجربـه کـردم. بیـل تحقیقـات وسـیعی در زمینـه       رع(دیدم، ظهور و تجلـی عیسـی  نیویورك 

کـرد( انجـام داده    می رکه روانشناسی تحلیلی را با رهبری کارل یونگ هدایت32روانشناسی یانگی

انـگ،  یی   هایی در مورد عالمت سـایه  انگ و خواندن کتابیهفتگی تخیل های  بود. من در تحلیل

ی   و عالقـه  ه بودشروع کرددبیرستان  کارش را به عنوان یک معلم انگلیسیکردم. بیل  شرکت می

ی   کردم و عالقـه  تدریت میدبیرستان  ریلایی را درام داشت، من ادبیات 33خاصی به ویرجینا ولف

 داشتم. ما با شور و شعف در مورد تفسیر موضوعاتی از قبیل اير ولـف  34شدیدی به ویلیام فوللنر

و در « صـوت و خشـم  » و« خـرس » و اير فاللنر« به سوی فانوس دریایی» و« آدماتاق شخصی »

، زورا نیـل  35گـرفتیم صـحبت کـردیم: مارسـل پروسـت      ها الهـام مـی   مورد نویسندگانی که از آن

. بیل پاینار انتظار و هراسـش را در  39اسلار وایلد و 38، تونی موریسون37، والت وایتمن36هورستون

                                  که از ا وهایو به جنوب مهاجرت کرده  ،نژاد پرستی است ضدمورد اینله وی یک مرد سفیدپوست 

با من در میان گذاشت. من وضعیتم را به عنوان یک مرد سفیدپوست کاتولیک افراطی که از یک 

هر دوی مـا معتقـد بـودیم کـه نـژاد       .محافظه کار در لوئیزیاناست، برای وی شرح دادمی   خانواده

 دهند.   زندگی ما را تحت تأيیر قرار میپرستی، مذهب، جغرافیا و تبعیض جنسی 

                                                 
29- Bill Pinar 
30- Rochester  
31- Jackson Pollock 
32- Jungian psychology 
33- Virginia wolf  
34- William Faulkner 
35- Marcel Proust 
36- Zora Neale Hurston 
37- Walt Whitman 
38- Toni Morrison 
39- Oscar Wilde 



 

 

را به پایان برسانیم، من خیلی ناامید شدم. مالقات با ایـن   تمانمصاحبوقتی که مجبور بودیم 

ریـزی درسـی در    اولین درس من در برنامـه  جلسه، بود: این بخشپروفسور جدید، عجیب و الهام 

 بود.مدرن      پ ست عصر

 40مالقـات نلـردم. مـن رئـیت یـک مدرسـه در کروولـی                                             بیل پاینار را تا ترم بعـدی، مجـددا   

و بیل مشغول موقیعت جدیـدش   ، شدمفاصله داشت 41غرب باتن را با یک ساعت  ، کهلوئیزیانا

تا شش ماه بعد، با من باقی مانـد.  مان    بود. با این وجود آخرین سؤال او در پایان ملالمه LSUدر 

ی   هسـتم و روی یـک پـروژه    آموزشـی   یتمـدیر  به بیل گفتـه بـودم کـه دانشـجوی دکتـری در     

کـنم. مـن    کرد کار می تیاز آزمون در مدارس دو منطقه در لوئیزیانا را مقایسه میام  تحقیقاتی که

پرسـش  هـای اسـتاندارد بـودم.     تیازهای آزمـون ام  یک منطقه با جغرافیایدر حال بررسی ارتباط 

اداره مرکزی وجود داشته باشـد بـه بهتـر     برتری  آیا هر قدر مدیریت قویتحقیق من این بود که 

موجب استفاده مؤيرتر از سر و کله زدن با منابع محلی ها کمک خواهد کرد یا  تیاز آزمونام  شدن

ای بـود و روح و قلـبم را                                                                     منابع کمیاب خواهد شد؟ صادقانه بگویم موضوع نسـبتا  خسـته کننـده   

تلمیل کنم آموزشی   مدیریتی   رشتهم را در ا نامه خواستم پایان ولی می ،صرف این مطالعه نلردم

سه کـودك زیـر    1985در سال  -کم یک ناظر شدم و پول بیشتری به دست آوردم  در نتیجه کم

 سه سال داشتم.  

در ترم بعـدی او را مالقـات کـردم. او     LSUدانشلده ی   با دعوت بیل پاینار برای ناهار در بوفه

ـ   آمریلـایی    گریلتحلییانگیرروان                                مجددا  از من پرسید که روانشناسی  گ کـه  متـاير از کـارل یان

ام را  ای از موضـوع پایـان نامـه    شناسی، ادبیات جنـوبی و چلیـده   ، آخرت(شاگرد فروید بوده است

ای  شـاخه دانستم که منظورش چیست. با هیچ  نمی م. من بدون جواب ماندم.نریزی ک چطور طرح

 بـود . چه اجباری دانستم می های کمی مورد متدولوژی از تحقیقات آشنایی نداشتم ولی اندکی در

کـارش در   شـروع بـه توصـیف    ؟ بیلشود اینلار انجام های کمی و معیارآمار  ،ها که با تحلیل داده

کـرد.  آمـوزش   و درسیی   برنامهگرایانه از  های کیفی و ادراك نوفهم شرح حال نویسی، متدولوژی

 شدم.توضیحات او من مجذوب 

ریـزی   کـردم کـه برنامـه    مـی  تا به حال، این موضوع را به من نگفته بود؟ چرا فلـر  کسیچرا 

هـای درسـی و    درسی به سادگی موجب رسیدن به اهداف، نوشتن عوامل رفتاری، تلمیل برنامـه 

هـای   های درسی، مـتن  طرح شامل درسیی   برنامهکردم که  شود؟ چرا فلر می نتایج ارزشیابی می

هـای   ای، آزمـون  هـای بـین رشـته    های معلمان، واحد ، راهنماییدرسیی   هبرنامهای  درسی، نقشه

هـای   های گروهی، نقشـه  وزش، پروژهمآ  آموزان، موضوعات دوره دانشبه  درسی های  کمکفصلی، 

                                                 
40- Crowley 
41- Baton Rouge  



 

 

های چاپ ارائه  که توسط مدارس و شرکتآموزشی   متوالی چارتهای، و بندیمان  زکملی، برنامه 

ها و کالج اصرار کـنم   ام در دبیرستان گلیسیانمعلمان  خودم اجازه دادم بهباشد؟ چرا به  شده، می

ای  ور زنـدگی نامـه  امـ   همیشه وابسته به مخاطب يالث است و هرگـز بـا   باور کنند کیفیت نوشتار

های بین هنر و ریاضـیات قـرار نگـرفتم؟     آمیزد؟ چرا من هرگز در معرع ارتباط نمی نویسنده در

آمیـز اسـت؟    ترین معیار تدریت و یـادگیری موفقیـت   ی آزمون مناسب نمرهکردم که  چرا فلر می

آمـوزان   دانـش  هنگامی که ،خشک های درس فقط در کالس درسیی   برنامهکردم که  چرا فلر می

کردم که تحقیق کمـی تنهـا شـلل بـا      افتد؟ چرا فلر می ساکت و بی سر و صدا هستند اتفاق می

 چرا؟ و ا؟ارزش و معتبر پژوهش است؟ چرا؟ چر

شروع به پاسـ  دادن بـه ایـن سـؤاالت کـردم زیـرا نظریـه         LSUبا گذشت سه سال آتی در 

بـا اسـاتیدی    درسـی ی   برنامـه سازی مطالعات  را مطالعه کردم و در ادبیات نوفهم درسیی   برنامه

 ، تونی46، دیانا پاندر45، جک دیاگنال44، رزالین چارلز ورث43مک کارتی ، کامرون42مًل ویلیام دال

 و البته بیل پاینار، کار کردم.   49، لسلی رومان48، اسپنسر ملسی47ویتسون

هـا   ویرایش اول این متن، اولین کتاب من بود و به تدریج طی ده سـال توسـط مربیـان کـالج    

بعـد از آنلـه    1990یتأیید شد و بعد از آن به سه زبان ترجمه شد. ویرایش اول را در اوایل دهه 

« ریـزی   برنامهدر شناسی  آخرتی   سوی نظریهبه »ردم، نوشتم، تحت عنوان ام را کامل ک نامه پایان

« ریـزی درسـی در عصـر پسـت مـدرن       برنامه» گویند (. مردم اغلب به من می1989، 50راسالتری

 هـا را  ام و به طور چشـمگیری نحـوه تحقیـق و پـداگوژی آن     بیشتر از چیزی است که من نوشته

هـای اللترونیلـی خصوصـی بـرای مـن       یان و پژوهشگران پیامتحت تأيیر قرارداده است. دانشجو

الهیـات اسـت،   ی   که بر پایـه ریزی   برنامه شلل ها نوشتند که این فرستادند و در مجالت و روزنامه 

بسیاری از افراد به ویژه از  ها شده است. موجب برانگیختن هیجان و شور و حتی تغییر زندگی آن

نـژاد پرسـتی،    ضـد آموزش  ،لشناسی تخی شناسی، آخرت تفسیر، بومی علم  مباحث من در زمینه

 و پرورش تشلر کردند.آموزش  ی  شرح حال نویسی و فلسفه

                                                 
42- William Doll 
43- Cameron McCarthy 
44- Rosalyn Charles worth 
45  - Jacques Daignault 
46- Diana Pounder 
47- Tony Whitson 
48- Spender Maxey 
49- Leslie Roman 
50- Slattery 



 

 

ها شلایت کردند کـه بسـیاری از جمـالت در     در این میان منتقدان نیز ساکت نماندند. بعضی

این بود که بسـیاری از  ها  ویرایش اول بسیار طوالنی و به هم پیچیده و تو در تو بودند. منظور آن

شناسی، نوفهمی، پست مدرنیسـم، و   انتقادی، آخرت              مًال  هرمنوتیک  -سخت و پیچیده  های ایده

انـد. تعـداد کمـی     به وضوح و روشنی تعریـف و توضـیح داده نشـده    -های تساوی حقوق  سیاست

و اسـت  بـوده  انتقاد کردند که توصیف من از قبیله، نژاد و جنسیت در ویرایش اول بسـیار کوتـاه   

ریزی، نقص داشت. من بـه انتقادهـا گـوش دادم و      برنامهی    های تاریخی در زمینه بعضی از تحلیل

در نظر گرفتم. بعضـی از انتقادهـا بـه مـن      توجیهات منطقی و قابل قبول را در ویرایش دوم، این

و  52وایتهدی، انشعابات تعالی بخشآموزش  ،51هشدار دادند که یک تحلیل يابت از منطق تایلری

 مدیریت علمی ارائه نلنم.  

تعـابیر  ی   ولی تفسیر تاریخی مـن، مًـل همـه    ،را در نظر گرفتم هادر ویرایش دوم این انتقاد 

تاریخی، به صورت آزاد برای بحث کردن، باقی ماندند. معتقدم که از نظر پیش زمینـه موضـوعات   

ام کـه تصـویر بهتـر و     . تالش کـرده ام هدادهایم، کارهای بهتری را در ویرایش دوم انجام  و گرایش

تحقیق هشت » وی در هایی که گیری از تالش ، با نتیجه53تری از نویسندگانی مًل رالف تایلر قوی

؛ 1942و تـایلر،   55؛ اسـمیت 1942، 54( رآیلـین 1930پیشرو در دهـه ر آموزش   ی  مؤسسه« ساله

اصـول  » کتـاب  مـن بـر   اسـت کـه   یانتقادهـای  است و این جدای از( انجام داده 1998، 56کریدل

 (. 1949رتایلر، کنم می وارد« وزشمآ و درسیی   برنامهمقدماتی در زمینه 

بـه   درسـی ی   برنامهی   ( چه تغییراتی در حوزه1995ویرایش اول این کتاب در سال رمان  از ز

ی   برنامـه مطالعـات  ی   ترین تغییر آن است کـه مـن در زمینـه    ده است؟ تغییر اول و مهممآ وجود

هـای مجـالت را خوانـدم، بـه هـزاران       و مقاله درسیی   برنامه. صدها کتاب ام تر شده کامل درسی

 تحقیقـات  انجمـن هـای متعـددی مًـل     در حال تحصیل تدریت کردم، در کنفـرانت  جوی دانش

ی   برنامـه (، AESAر 58ریلـا ام  و پـرورش آمـوزش    مطالعـات  انجمن(، AERAر 57 ریلاما  وزشیمآ

انجمـن  (، UCEAر 60و پرورشآموزش   شورای دانشگاه برای (،C&Pر 59و پداگوژی برگامو درسی

                                                 
51- Tylerian Rationale 
52- Whiteheadian bifurcations 
53- Ralph Tyler  
54- Aikin  
55- Smith  
56- Kridel 
57- American educational research association 
58- American educational studies association 
59- Bergamo T curriculum & pedagogy 
60- University council for educational administration 



 

 

 62ریلــامآ  انجمــن پیشــرفت مطالعــات برنامــه درســی(، و PESر 61و پــرورشآمــوزش   ی  فلســفه

پسـت   هـای  ی شرکت کـردم. بسـیاری از نظریـه   دانشمند ( به همراه هملاران فهیم وAAACSر

. بـه  ویراسـتار بـودم  مهـم  ی   دو مجلـه در                                      ها و فلسفه را مجددا  ارزیابی کـردم.   مدرنیسم، سیاست

تئاتر تجربه کسب کردم و رنـج   و المللی سفر کردم. در هنر، موسیقی های بین بسیاری از دانشگاه

مـن   ه( اشاره کردa1934 ،1938ر 63طور که جان دویی ها را تحمل کردم. همان بسیاری از طعنه

 به کار بگیرم. شوند،  موجب رشد و تعالی من می تجربیاتی را کهی   سعی کردم تا همه

انـد. دو   وجـود داشـته   درسـی ی   برنامـه ی   های جالـب و هیجـان انگیـزی در زمینـه     پیشرفت

و  درسـی ی   برنامـه ( و AATCر 64درسـی ی   برنامـه ریلـایی  ام  در انجمـن کنفرانت جدید ساالنه، 

پـژوهش  » ( وJCPر« 66درسیی   برنامهپداگوژی و ی   مجله» جدیدی   دو مجله( C&Pر 65پداگوژی

 ( وIAACSر درسـی ی   برنامـه المللـی پیشـرفت مطالعـات     بـین  انجمنی   ، مجله«درسیی   برنامه

مطالعـات  پیشـرفت  المللـی   بـین  انجمـن انـد.   شده عرضه« درسیی   برنامهکنفرانت پداگوژی و »

( شروع کرد. کتـاب مهـم فیلیـ     2002در سال ر را یهای کنفرانت( IAACSر 67درسیی   برنامه

 ( و یـک مـتن مختصـر بـا عنـوان     1992رجلسون، « درسیی   برنامهتحقیق در » جلسون به نام

« تـاریخی و معاصـر   درسـی ی   برنامـه هـای   گفتمانی   ای بر مطالعه : مقدمهدرسیی   برنامهدرك »

دو  (.1995و تـاوبمن،  ای در این زمینه به من کرد رپاینار، رینولدز، اسالتری،  کمک قابل مالحظه

ها توسط ویلیـام پاینـار    به چاپ رسیده است؛ یلی از آن درسیی   برنامهالمللی  دایره المعارف بین

 ت دربـرای مطالعـا   69          ا نتـاریو ی   در مؤسسه 68(، ویرایش شد و دیگری توسط مایلل کانلی2003ر

تحقیقـات قابـل    بندی شـدند.  ( برای چاپ طرح2007( ویرایش شد و در سال رOISEر 70وزشمآ

ها و علوم مختلف انتشار یافتـه   توسط مؤلفان فلسفه درسیی   برنامهی   ی جدید، در حوزه مالحظه

توانند با کار با بعضـی از ایـن پژوهشـگران و بـا بررسـی در       می  درسیی   برنامهاست. دانشجویان 

AERA  و بخشB ریـزی بـر    تحقیقات برنامـه  ، آشنا شوند.درسیبرنامه ی   انتشارات اساتید رشته

و هنرمندانی مًـل  آموزگاران   را به وجود آورده است که توسط یمبنای هنر، موضوع مهم جدید

                                                 
61- Philosophy of education society 
62- American association for advancement of curriculum studies 
63- John Dewey 
64- American association of curriculum 
65- Curriculum and pedagogy 
66- Journal of curriculum and pedagogy (jcp) 
67- Transnational curriculum Inquiry, Journal of international association for advancement of curriculum 
field .(IAACS) 
68- Michael Connelly 
69- Ontario Institute  
70- Studies in education (OISE)  



 

 

، 75، اسـتفانی اسـپرینگی  74، تـام بـارون  73لد بال منفلـد جـونز  ، دونا72، جیمز ساندرس71ریتا اروین

، 80، اللـت دی. کاسـن  79، کـارول مـولن  78، الیجـا میروچینـک  77، سوزان فینلی76استفان کارپنتر

، جـانی  86    ـ            ، ج ی ن پیرتـو   85               ، س لس ت اسنوبر84، گری نویلز83، آردا کول82، کارل لوگو81سیلویا کایند

 ، تأیید شده است.88و جو نوریت 87سالدانا

، 90، هنـری ژیـرو  89ورشـ ی چون ایرا مربیانانتقادی در میان آيار ی   تحقیقات فرهنگی و نظریه

، 96، دنـیت کارلسـون  95                 ، سـونجا ن یتـو  94          ا د لپیـت ز، لی93            ، مایلل ا پل92، آللت مولنار91جین آنیون

، و 102نیـل  ، لینـدا مـک  101، سو بـوکت 100، آنجال والنزوئال99، پیتر مک الرن98، بیل آیرز97شیپیرو

 ده است. مآ  ، به صورت برجسته در103رتیکا کامرون مک

                                                 
71- Rita Irwin 
72- James Sanders 
73- Donald Blumenfeld -Jones 
74- Tom Barone 
75- Stephanie Springgay 
76- Stephen Carpenter 
77- Susan Finley 
78- Elijah Mirochnik 
79- Carol Mullen 
80- Alex de Cosson 
81- Sylvia Kind 
82- Carl Leggo 
83- Ardra Cole 
84- Gary Knowles 
85- Celeste Snowber 
86- Jane Piirto 
87- Jane Saldana 
88- Joe Norris 
89- Ira Shore 
90- Henry Giroux 
91- Jean Anyon 
92- Alex Molnar 
93- Michael Apple  
94- Lisa Delpit 
95- Sonja Nieto 
96- Dennis Carlson 
97- Svi Shipiro 
98- Bill Ayers 
99- Peter McLaren 
100- Angela Valenzuela 
101- Sue Books 
102- Linda McNeil 
103- Cameron McCarthy 



 

 

 یدر ابعـاد جدیـد و جـالب    درسیی   برنامهظهور پژوهشگران جدید، موجب پیشرفت مطالعات 

، 106                       ، مورنـا مـک د رمـوت   105، ژاکوب ایسلی104شده است. بعضی از این محققین جدید لیزا کاری

      ـ   ، روب ن   111، مایلـل اومـالی  110، ایریـک مالسـلی  109، می هو یـت 108           ، کنت ه ی ر107کریت اسلوون

، ربلـا  116، توبی دسپیت115              ، والتر گ رشون114، دبرا فریمن113، کارن کراسنی112فرناندز -گزتامباید

، جنیفـر  121    ـ                ، ک روین کوماشـیرو   120              ، ویـل ل تـز  119، اندی گیلبرت118، مولی کویین117فریش    ا ل مک

 ، هستند.  124و پاتریک رابرتز 123، هونگیو وانگ122میالم

نیـز قابـل توجـه و چشـمگیر اسـت.       درسـی ی   برنامهالمللی شدن موضوع  جهانی شدن و بین

           ، شـیگ رو  127از چین ا، ژانگ هوو126، سینتیا چمبرز از کانادا125از استرالیا گافمحققانی مًل نوئل 

، 131، فرایـدا دیـاز از ملزیـک   130، آنتونیو مرریـو از برزیـل  129                    ، ت رو آتیو از فنالند128آسانوما از ژاپن

ی  المللـی در حـوزه   ، تـأيیر بـین  133وبیجنـ ی   و یونگ چان کیم از کـره  132تری کارسون از کانادا

                                                 
104- Lisa Cary 
105- Jacob Easley 
106- Morna Mc Dermott 
107- Kris Sloan 
108- Kent den Heyer 
109- Mei Wu Hoyt 
110- Erik Malewski 
111- Michael O'Malley 
112- Ruben Gaztambide - Fernandez 
113- Karen Krasny 
114- Debra Freeman 
115- Walter Gershon 
116- Toby Daspit 
117- Rebecca Mc El fresh 
118- Molly Quinn 
119- Andy Gilbert  
120- Will Letts 
121- Kevin Kumashiro 
122- Jennifer Parrott Milam 
123- Hongyu Wang 
124- Patrick Roberts 
125- Noel Gough - Australia 
126- Cynthia chambers - Canada 
127- Zhang Hua - china 
128- Shigeru Asanuma - Japan 
129- Tero Autio - Finland 
130- Antonio Flavio Moreira - Brazil 
131- Frida Diaz Barriga - Mexico 
132- Terry Carson - Canada 
133- Young Chun Kim – South Korea 



 

 

توسط دانشمندان و محققان با استعداد بسیار  درسیی   برنامهاند. مطالعات  ، داشتهدرسیی   برنامه

بسیاری از افراد دیگر در این کتاب از ها در باال اشاره شد، زیادی احاطه شده است، به بعضی از آن

 شوند.  برده می  نام، درسیی   برنامهو در متون ادبی مطالعات 

در ایـاالت  « عقـب بمانـد  آمـوزش    هـیچ کـودکی نبایـد از   » ملی مًـل قـانون  ی   اقدامات مسئوالنه

وزشی را تـا حـد زیـادی تغییـر داده اسـت.      مآ سیاسی وهای  دیدگاه (،2002ریلا در سال رام ی  متحده

ریـزی   برنامـه  درهای مهـم و جدیـد مطالعـه     وزش، به عنوان زمینهمآ های مطالعات فرهنگی در برنامه

 11از ای ر المللی، به صورت قابل مالحظـه  بینو آموزشی  های سیاسی درسی پدیدار شده است. دیدگاه

در حوزه الهیات، نـژاد و قومیـت،    درسیی   برنامه فهم(، از نو بازبینی شده اند. ضرورت 2001سپتامبر، 

اجتمـاعی،   -سیاسـی ی   معادلهشناسی، جنسیت و  گی، اقتصاد و تجارت جهانی، بوممطالعات چند فرهن

هـای طراحـی    باعث مناقشات بسیاری شده اسـت: نظریـه   درسیی   برنامهشده است. موضوع  رجستهب

شناسـی، مسـائل جنسـی، آزادی دانشـگاهی، مـذهب و نیـایش در        هوشمند و تلامل در متون زیست

ها، معیارهـا   های درس و کتابخانه الت، و موضوعات انتقال جنسی در کالسمدارس، جدایی کلیسا و ایا

ی دانشـگاه،   هـای پاسـخگویی و آزمـون در مـدارس و کـالس درس، خشـونت در محوطـه        و شاخص

ی ایـن موضـوعات، در    مـدارس خصوصـی. بـه همـه    ی   عمـومی و هزینـه  آموزش   گذاری برای سرمایه

 توجه خاصی شده است.  « پست مدرن ریزی درسی در عصر برنامه» ویرایش دوم

، نـبض و روح مسـائل مربـوط بـه مـدارس را تشـلیل       درسـی ی   برنامهو آموزش   معتقدم که

وجود مباحث اندکی » نویسد:  ، می135و هنر در استندفوردآموزش   ، استاد134دهد. الیوت آیزنر می

 [انـد ]و بسـیار مهـم  کننـد  در مدارس کسب مـی آموزان  دانش ای که که بر مبنای آن تجربه دارند

از گیـرد   در آن قـرار مـی   درسـی ی   برنامـه هـایی کـه    و روش درسـی ی   برنامـه نسبت به محتوای 

ی بـدیهی بـه نظـر     این موضوع تا انـدازه  از( 38، ص. 1993« رباشدنبرخوردار  ن بیشتریاهوادار

 ی آن است. تر از ظاهر اولیه تر و مهم رسد ولی این مسأله، پیچیده می

سه را در نظر بگیرید. شک دارم که بین پزشلان، پرستاران، کارکنـان کـادر پزشـلی    این مقای

کـردن و التیـام دادن اسـت،    مـان   هـا، در  ی پزشـلی آن  ی حرفه مدارس و بیماران که هدف اولیه

، يبت اسناد و مدارك، اگرچه مهـم و  بیمارستان ای کردن رایانهوجود داشته باشد. بیمه،  یاختالف

در مراکز و خدمات پزشلی، مان  دری   فرسا هستند، ولی بایستی پیرامون اهداف اولیهاغلب طاقت 

لحاظ شوند. طبق مباحث فعلی در مورد اصالح صـنعت پزشـلی و درمـانی در ایـاالت متحـده و      

شود، ما در حال بررسی موانعی هسـتیم کـه    ها ارائه می المللی که در رسانه مقایسه با پزشلی بین

                                                 
134- Elliot Eisner 
135- Stanford 



 

 

رو کـرده   و سالمتی اشخاص با محدودیت روبهمان  ا را برای متمرکز شدن بر روی درهای م توانایی

 است.

رغم  ی پزشلی دارد رعلی از نظر واژگان و اصطالحات، شباهت زیادی به حرفهآموزش   ی حرفه

تشخیص »و « کنیم آزمایش می»را آموزان  دانش این واقعیت که مقایسه، مسأله برانگیز است(. ما

« دچار مشـلل »آموزانی که  را به کار بگیریم. دانش یمناسب و درست« های درمان»تا  ،«دهیم می

ها تجویز شـود. کارکنـان آزمایشـگاه     برای آنمان  فرستیم تا در می« آزمایشگاه»هستند را به یک 

مـان   ببرنـد. اگـر در                                          دهند تا مطمئن شوند و دقیقا  به مشلل پی های بیشتری را انجام می آزمایش

فقـط   درمان هستند و مراحل بیشتر« سالم»آموزان  دانش شود مایشگاه عمل کند، اظهار میدر آز

، حتـی یـک   آمـوزش   و گیرد. با توجه به مرز مبهم بین پزشـلی  در صورت عود بیماری، انجام می

شوند، قطع نظر از  بازار برای عمللرد داروهای تقویتی وجود دارد که موجب استقامت فیزیلی می

را آمـوزان   دانـش  ال که عمللرد این داروها توجه، رفتـار و عمللـرد  نمانند ریتالین و آدرداروهایی 

را آمـوزش    کنند تـا  شرکت می« درمانی»های نظارتی  در برنامهمعلمان  ،دهند قرار می تحت تايیر

را از طریق « اولویت سیستم پزشلی»مانند  فرمیوزش، مآ ارزیابی کنند. تعدادی از افراد در حال

، در دادنـد را ارائـه   ءهـای ارتقـا   ، آزمـون ای  یری کردند، مدارس فنی و حرفهمدارس گوناگون، پیگ

هستند، اولویـت سیسـتم پزشـلی را رد    « نگر عمللردهای کل» حالی که افراد دیگر که معتقد به

نوشـت،   و تدریت را می درسیی   امهبرن( هنگامی که 1993ر 137(. آیزنر1992، 136ربوکت کردند

سـلونت دارد،  « بدن»نامید و مدرسه را مانند یک قلب که درون « انقباع و انبساط قلبی»آن را 

 نویسد: می در نظر گرفت. او دراین باره

گـذارد. در عـوع،    ی انقباع و انبساط قلبی، تـأيیر مـی   ساختار مدرسه و عمللرد آن بر نحوه

کند، که خـود در برابـر خصـلت محـیط زیسـت       می محیط مانند بدن عملمدرسه به عنوان یک 

و  داردای کـه در آن اقامـت دارنـد بسـتگی      کالس درس به مدرسهآموزشی  سالمت  ایمنی ندارد.

 (. 38، ص. 1993سالمت مدرسه نیز به محیطی که در آن قرار دارد، وابسته است ر

 آمـوزش   و اش کـه یـادگیری   ف اولیـه ی پزشـلی از نظـر هـد    وزشی نیز مانند حرفـه مآ  شغل

(، در 1991، 1987، 1983ر 138اسـت، موضـوع بحـث انگیـزی اسـت. دونالـد شـان       آموزان  دانش

ها را برای بررسی اهـداف و عمللردشـان در جامعـه، بـا      ی حرفه های متعدد مشهوری، همه کتاب

ـ     کنـد  می رو کرده است. به ویژه او مشاغل را ترغیب چالش روبه اتوانی بروکراسـی،  تـا بـر ايـرات ن

در حال یادگیری، که « کارورزان فعال»این کار را با  او ارتباطی و رکود و ایستایی غلبه کنند و بی

                                                 
136- Books 
137- Eisner  
138- Donald Schon 



 

 

کـنش  ی واکـنش و   تدریت را از طریق تجربه ارتقاء دادند، انجام داد. در این کتاب، من از نظریـه 

یـادگیری بایسـتی بـه درك    کنم. من معتقدم که افراد در حال  شان، حمایت میدر مشاغل دونالد

 یی جهانی پسـت مـدرن، توجـه خاصـ     در جامعه آموزش  و ی درسی ای از برنامه تجدیدنظر شده

 داشته باشند.

و پرورش در مقاطع گونـاگون، از معلـم ابتـدایی تـا ریاسـت      آموزش   ی من در سال تجربه سی

د تا به این بـاور برسـم   التحصیل شدن در سمینارهای ایاالت متعدد موجب ش ها و فارغ دبیرستان

مًل سالمتی، غذاهای طبیعـی،   -ی ما  در حرفه درسیی   برنامهاز نوفهمی در  تری که درك قوی

تـرین بخـش از    بایسـتی بـه مهـم    -و پزشـلی مـان   ی در طبیعی در حوزهمان  روانی و در متسال

 تفلرات و عمللرد ما تبدیل شود. 

ریـزی درسـی،    ی ما، تاکنون موجب بهبود برنامـه  شائبه بیهای  این بدان معنا نیست که تالش

و پـرورش بـرای ارتقـای    آمـوزش    ی ریاسـت  طراحی، اجرا و تلمیل، و ارزیابی نشده است. حـوزه 

، انـرژی زیـادی را صـرف    «درسـی ی   برنامـه نـوآوران  »و « وزشیمآ مدیران»رؤسایی تحت عنوان 

ارزیابی، روایی، پایـایی و  ی   دربارهدت چند دهه وزشی به ممآ  ی روانشناسی کند. بر روی حوزه می

 . کار شده استهای تدریت  ها، و روش ها، کتاب مفید بودن آزمون

هـای مختلفـی از    های تدریت گونـاگونی را بـه نسـل    ، روشدرسیی   برنامهی مطالعات  حوزه

هـا چقـدر مهـم یـا      ها، مهم نیست که این روش ی این تالش است. با وجود همهآموخته  ،معلمان

                                                       ها را به چهار دلیـل مجـددا  ارزیـابی کنـیم: اول آن      چقدر نو و بدیع هستند، ما بایستی این روش

؛ دوم آن هسـتند رو  های ساختاری و ناتوانی بسـیاری روبـه   که، مدرسه و تعلیم و تربیت با تعارع

ی  نـوفهمی در زمینـه   نـوعی ده اسـت؛ سـوم آن کـه،    مـ آ بـه وجـود  مـدرن   ست  پ  که، یک دیدگاه

المللـی، خطرنـاك و    ر  داده است؛ و چهارم آن که، سـاختار سیاسـی بـین    آموزش  و ریزی برنامه

شناسی، اجتماعی، پزشـلی، و   و پرورش بایستی مسائل اقتصادی، بوم آموزش  و ناپایدار شده است

شوند در نظر بگیرند. بـه جـای    و تهدیدی برای ما محسوب می شناسی را که ضعیف شده اند خدا

ام و بـه   را در نظـر گرفتـه  مـان   معاصرو آموزشی  اینله از این وقایع بترسیم، من محیط اجتماعی

 گردم.   دنبال اصالح و تجدید نظر در میان این آشفتگی، می

معاصر برای  آموزش  و درسیی   برنامهی  ی راهنمای مختصری برای حوزه این کتاب، به منزله

ـ   ا، و کسـانی  معلمـان  ،درسیی   برنامهآموزان، دانشجویان، ناظران، متخصصان  دانش ه سـت کـه ب

مـدرن         پ سـت آمـوزش    . زیرا این موضوع بـه پیـدایش الگوهـای   ریزی عالقمند هستند درك برنامه

ریزی درسـی،   برنامهرویم به موضوعاتی از قبیل  طور که در این کتاب پیش می ارتباط دارد. همان

ریـب  غی   نظمـی، نظریـه   بـی ی   فمینیست، هرمنوتیـک، الگـوبردای، نظریـه    -                 پست مدرنیسم، ا کو

 انتقادی دری   و چند فرهنگی، و نظریهآموزش  ،گرایی، تبعیض نژادی محیطی ، پسا ساختارگرایی



 

 

اری هسـتند.  پردازیم. با این وجود، ایـن عبـارات، تعـاریف خـود آشـل      می معاصر،آموزشی   محیط

 آمـوزش   و ریـزی درسـی   شـان از مفهـوم برنامـه                                             خوانندگان احتماال  مجبور هستند تصورات قبلی

هـا، شـلل بگیـرد. ایـن                                                              را مجددا  ارزیابی کنند و اجازه دهند تا درك جدیـدی در آن مدرن      پ ست

اکًـر  عمـومی نیـاز دارد کـه در     آموزش  تمان ومسأله به یک الزام جدید برای یلپارچه کردن گف

 وزشی، در حال از بین رفتن است. مآ  متون

عمـومی   گفتمانای است که ماهیت  ، یلی از محققان برجسته139                             د وایان هیوبنر از دانشگاه ی ل

وی بـه نـام   ی   هـا وجـود دارد را توضـیح داده اسـت. در مقالـه      که در تدریت و یادگیری دانشگاه

افتـد   آموزش اتفاق مـی »بر این باور است که  (،1991رهیوبنر، « وزشی و انتقاد تخیلیام فعالیت»

(. بر اساس 396، ص. 1999رنقل شده از هیلیت، « ها به طور غیرتجربی، حضور دارند زیرا انسان

گـردد؛   ی تخیلی است که به دنبال عدالت مـی  لهدیک معاآموزش   ی هیوبنر، من معتقدم که گفته

گردد؛ و تـدریت کـردن یـک     ییر شلل مییک بحث عمومی است که به دنبال تغ درسیی   برنامه

ی  گردد. تدریت کردن، یـک معاملـه   فعالیت اخالقی است که به دنبال مهربانی و درك کردن می

آوری  سـازی مجـدد، یـادآوری و جمـع     یلپارچه»فنی ساده نیست؛ در عوع، فرآیندی خالقانه از 

ما با دیگران و بـا تصـویری    افتد که زمانی اتفاق میآموزش  (.1، ص. 1991است رهیوبنر، « مجدد

مواجـه شـدن بـا دیگـران، سـؤاالتی را      »نویسد:  شویم. هیوبنر می یم، مواجه ه اکه تا به حال ندید

سازد خودخواهی را که در درون مـا وجـود دارد بـه بیـرون      آورد و ما را قادر می برای ما پیش می

و  1996، 1976هیـوبنر،   نیـد بـه  (. رو نیز نگاه ک397، ص. 1999هیلیت،  ربه نقل از« بیاندازیم

1999.) 

ی  لهترین معاد و تدریت اولین و مهم درسی ی من از هیوبنر الهام گرفتم و باور دارم که برنامه

جهان شناختی است که با درك جهان، ارتباط مستقیم دارد. مفهـوم کالسـیک و سـنتی دربـاره     

گراهـا   برای متخصصان، تجربه رنسانت است، مفهومی کهمان  قرون وسطایی در ز جهان مفهومی

  و درسـی ی   برنامهی من،  ای دوران پست مدرن، لطفی ندارد. در فلسفه و حرفه  و کارشناسان فنی

برای یـک شـغل ارتبـاط مسـتقیم داشـته      آموزان  دانش سازی ادهمآ و پرورش نبایستی به آموزش

دیگر، تدریت در مـدارس  به عبارت  باشد، اگرچه پیشرفت شغلی یلی از موارد مهم زندگی است.

  و تجربـه » در 140که دویـی همان طور  ا بایدام، سازی برای زندگی آینده نیست ادهام، ها و دانشگاه

 (.1938خود زندگی بدل شود ردویی، ی   تجربه نوشته تدریت و یادگیری باید به« آموزش

 کننـد و در  ی جهانی معاصر ما، مربیان بایستی بـا رویلـرد انتقـاد آرمـانی صـحبت      در جامعه

« یـک بـاور مشـترك   » عمومی حضور یابند. دویی، وضعیت مشابهی را در کتابش به نـام گفتمان 

                                                 
139- Dwayne Huebner – Yale university  
140- Dewey  



 

 

آبرویی و بـدنامی و   کند. در این کتاب او نارضایتی رو به رشدی از ریاکاری، بی ارائه می (a1934ر

نتیجـه و   -ت، پویاسـ «باور مـذهبی »کند. مفهوم او از  ناکارایی در مذاهب ساختارمند، را بیان می

هـای مـذهبی بـه مقدسـات      پیامد نفرت افراد از نگاه به جهان که توسط بسـیاری از افـراد گـروه   

نویسـد:   ( مـی a1934. دویی رشوند می نامقدسات معتقد بهها  موجب جدایی شده تا جایی که آن

 آید، تعـدیل بهتـری   کیفیت مذهبی واقعی که در تجربه توصیف شده، به طور مؤير به وجود می»

« نه در نحوه و علت تولید شـدن آن  شود، می ایجادزندگی و شرایط آن مذهب در  به خاطر وجود

کـنم، هنگـامی کـه او     درك مـی « پیامدهای اجتمـاعی ارزش » ویی را ازی(. من منظور د34رص. 

شـود و   و باور، بر خودخواهی و غرور چیره مـی گمان  ی دهد که کمال مطلوب، به واسطه شرح می

و تجربیـاتی کـه بایسـتی توسـط      درسیی   برنامهآورد. من معتقدم  ی را به وجود میزندگی بهتر

هایی هستند که تعادل بهتری را برای تجربیات زنـدگی بـه وجـود     مربیان، ارتقاء داده شود برنامه

 گیری شخصـی و اجتمـاعی را بـرای    های اجتماعی را در پی دارند و شلل آورده، پیامدها و ارزش

یک بده و و پرورش آموزش  ،منی   آورند. بنابراین، براساس فلسفه جامعه به بار می وآموزان  دانش

 و تغییر ساز است.  بینی آینده بر مبنای پیشان ستب

انتقـادی بنویسـند و تـدریت     یبایسـتی بـا لحنـ   عمومی، ی   دورهمعلمان  ها و اساتید دانشگاه

ی تـدریت و   مگیری بـر فلسـفه  کنند. دوست دارم زندگی و کار چهار شخصـیت کـه تـأيیر چشـ    

که در جوانی فعالیت خود را برای برقـراری   141                                             وضعیت من داشتند را ارائه کنم. اول، دوروتی د ی

 ( از ایـن 1906در سـال ر « جنگـل »مـان   ریلا شروع کرد. بعد از خوانـدن ر ام  ی عدالت در جامعه

همراه یک گروه چهل و یـک  الهام گرفت و در سن بیست سالگی، در مقابل کا  سفید به داستان 

کردند، دستگیر شـد. ایـن زنـان در     نفره از زنانی که به خاطر ممنوعیت در انتخابات تظاهرات می

گـذار جنـبش کـارگری     روزه به عنوان پایـه ام                                                   زندان اعتصاب غذا کردند و بعدا  آزاد شدند. د ی، را

ای از  ها به همراه شـبله  آنمان  شناسند. ساز ( می142( ربه همراه پیتر مانورین1993کاتولیک در ر

روز هـم ادامـه دارد.   ام ها تا به مخصوص حمایت از افراد فقیر تأسیت شد که فعالیت آنی   ها خانه

خـود   یبـر سـاخته  کند که ساختار کالس درس در ایـاالت متحـده،                            دوروتی د ی اغلب اشاره می

 بـر مـان   از دسـت  شبرای تغییر دادنیم، بنابراین بایستی آنچه را که ماست و ما از آن رضایت ندار

، 1992رکـوزال،  « وزشـی مآ رحمانـه در فضـاهای   های بـی  نابرابری»آیدانجام دهیم. من نیز به  می

( معتقـدم، نادیـده   1998ربوکت، « نادیده گرفتن کودکان محروم در جامعه و مدارس»( و 2005

( شـوکه شـده   2005سـال ر  گرفتنی که باعث شد وجدان شهروندانی که در اير طوفان کاترینا در

البته نه فقط مردم ایاالت متحده بلله مردم سرتا سر دنیـا مجبـور شـدند کـه      -بودند، بیدار شود

                                                 
141- Dorothy Day 
142- Peter Maurin 



 

 

« چـه دانشـی بیشـترین ارزش را دارد؟   »در پاس  به این سـؤال کـه؛    -شان را تغییر دهند اولویت

ی   برنامـه پـژوهش  » ی کانـادایی بـه نـام    اش در یک مجلـه  ی ویرایشی پاتریک دایموند در مقدمه

 گیرد:   در مورد موضوع اخیر این طور نتیجه می« درسی

دانند،  هایشان می میلیون کودك در سرتاسر جهان وجود دارند که خیابان را خانه 100        تقریبا  

ساله وجود دارند که مجبورند به طور منظم  15تا  11میلیون کودك بین  90                   در حالی که تقریبا  

ی  سـال در قبـال پـول، مبادلـه     17کار کنند. ده میلیـون کـودك زیـر     لمللی، ا های بین در کارگاه

هـا قربـانی    انـد و بعضـی   یتـیم شـده   ایدزها، به خاطر شیوع  ها نفر از آن کنند، میلیون جنسی می

تنهـا بـه    انـد. وجـود کودکـان خیابـانی،     ها پناه بـرده  جنگ هستند و برای زنده ماندن به خیابان

ریلـای شـمالی نیـز وجـود کودکـان      ام  خـود  . درشـود   توسـعه محـدود نمـی   کشورهای در حال 

 (.1، ص. 1999ردیموند، کند ن، این مسأله را تصدیق میخانما بی

من با تأیید نظرات دیموند، بوکت و کوزال معتقدم که کار من به عنوان یک استاد دانشـگاه،  

و کسـانی قـرار   آمـوزان   دانش نوعی فعالیت اجتماعی است که در جهت تعالی بخشیدن به زندگی

 دارد که بعدها در این جامعه، زندگی و خدمت خواهند کرد.  

آموزش فلسفی من در الهیات آزادی ررهـایی بخشـی( و مطالعـاتم بـا الهـام از کسـانی مًـل        

، تـیچ نـات   145                      ، گوسـتاوو گـوتریی ز  144، مـارتین لـوتر کینـگ جـی آر    143                       دوروتی د ی، اسلار روم ر

و ماهاتمـا   149                   ، جـرگ ن مـولتم ن  148، آبراهـام جاشـوئا هشـل   147      ـ  د روت ر                       ، ر زمـاری راد فـور  146هان

، دبلیـو ای.  151های انتقادی افرادی مًل پائولو فری یر نظریهدر زمینه و تأیید مطالعاتم  150گاندی

و بسیاری از افراد دیگر، من را متقاعـد   154و یورگن هابرماس 153یش، آنتونیو گرام152بی. دابووس

در جهت تغییرات اجتماعی، تقویت اجتماع و آزادسـازی ذهـن،   و تدریت بایستی آموزش  کرد که

 د مرا نسبت به پیشـرفت فلر، بدن و روح فردی افراد، قرار داشته باشد. این کتاب در مجموع، تعه

 دهد.   ی جهانی عادالنه، دلسوزانه و با دوام نشان می یک جامعه

                                                 
143- Oscar Romero 
144- Martin Luther king Jr. 
145- Gustavo Gutierrez 
146- Thich Nhat Hanh 
147- Rosemary Radford Ruether 
148- Abraham Joshua Heschel 
149- Jurgen Moltmann 
150- Mahatma Gandhi 
151- Paulo Freire 
152- W. E. B. Dubois 
153- Antonio Gramsci 
154- Jurgen Habermas 



 

 

. در طول استهان،  تیچ نات  ی دوم، یک راهب بودایی ویتنامی و یک فعال صلح، به نام نمونه

ناپذیری برای برقراری روابط مجدد بین ویتنام شمالی و جنـوبی،   جنگ ویتنام، او به طور خستگی

                                      مارتین لوت ر کینگ را بر آن داشت که او ی   موسسه ،های وی برای برقراری صلح تالش کرد. تالش

ن از سن چهل سـالگی بـه فرانسـه    ها ( نامزد کند. تیچ1967ی صلح نوبل در سال ر را برای جایزه

ی  های گوناگون بـه اندیشـه   ها و مذاهب و جنسیت ها، قوم تبعید شده بود زیرا او مردم را از ملیت

هـان، از طـرف    کـرد. تـیچ   مراقبت در عصر کنونی و هوشیار بودن نسبت به زندگی، رهبـری مـی  

ا کردن آشوب، منع شد. او اش در برپ های کمونیستی و غیرکمونیستی ویتنام به خاطر نقش دولت

هـای مـذهبی ژرفـی     بود که این ملتب فعالیت« ملتب بودایی متعهد» طرفدار یک جنبش به نام

هـایی را بـرای بازسـازی     به همراه احترام به تمدن غیرآشـوبگری، داشـت. او همچنـین، سـازمان    

اجتمـاعی را  منـدی از خـدمات    ی بزرگساالن برای بهـره  روستاهای تخریب شده برپا کرد، مدرسه

تأسیت کرد و رهبران دنیا را ترغیب به استفاده از رفتار غیرخشونت بار به عنـوان یـک سـالح و    

ابزار نمود. اگرچه تالش او برای هملاری، وی را مجبور کرده بود که سرزمینش را رها کنـد ولـی   

یـادی بـه   هـان، شـباهت ز   هـای تـیچ   ها و فعالیت مورد تشویق و تمجید جهانی قرار گرفت. نظریه

دارد که من در این کتاب ارائه خواهم کرد. در اینجا هفت مـورد از چهـارده   مدرن      پ ست های طرح

 اواز مـدرن         پ سـت  و جهـان  درسیی   برنامهوزش، مآ  هایم در مورد استنباطی را که من در اندیشه

 کنم:   الهام گرفتم ارائه می

 لوژی بـودایی متعهـد، حالـت افراطـی      حتی ایدئو ،لوژی، نظریه، یا فرضیه نسبت به هر ایدئو

مطلـق  هـا   های فلری به منزله ابزارهـای راهنمـایی هسـتند؛ حقیقـت     نظامی   نداشته باشید. همه

 نیستند.

  صاحب آن هستید بدون تغییر و حقیقت مطلق اند. از ایـن   اکنونتصور نلنید دانشی را که

شید، خـودداری کنیـد. یـاد بگیریـد و تمـرین      های سطحی داشته با که کوته فلر باشید و دیدگاه

های آزاد داشته باشید تا نقطه نظـرات دیگـران را بپذیریـد. حقیقـت در زنـدگی       کنید که دیدگاه

واقعیـت  ی                                                                               وجود دارد و صرفا  در دانش مفهومی نیست. برای یاد گرفتن از کل زندگی و مشـاهده 

 د.  اده باشیمآ ها زمانی   و در دنیا در همهتان  در خود

 های شما را بپذیرند حتـی   دیگران را مجبور نلنید حتی کودکان را مجبور نلنید که دیدگاه

وزش، ایـن کـار را نلنیـد. بـا ایـن حـال، لحـن        مـ آ  یا ار دادن، تهدید کردن، پول، تبلیغاتبا اختی

 کند تا از تعصب و کوته فلری دست بردارند.   دلسوزانه به افراد کمک می

 را  تـان های خودداری کنید یا قبل از آن که دچـار سـختی شـوید چشـم     از اینله رنج ببرید

هـایی پیـدا    را در مورد وضعیت سخت زندگی از دسـت ندهیـد. راه  تان   ببندید. آگاهی و هشیاری

ن کـار را بـا برقـراری    ـستند. ایـتی هـار سخـی دچـر طریقـید که به هـرادی باشـا با افـنید تـک



 

 

و دیگران را بیدار کنید تان  علت و صدا انجام دهید با این ابزار خودهای شخصی، مالقات، ط ارتبا

   که در جهان واقعی سختی و زحمت وجود دارد.

 یا حت تنفر نداشته باشید. به محض اینله عصبانی یا متنفر شدید، اندیشیدن با  تعصبانی

فـرت شـما                                                                               نرمی و دلسوزی را تمرین کنید تا عمیقا  درك کنید چه کسـی موجـب عصـبانیت و ن   

 نگاه کنید.   ،شده است. یاد بگیرید که به دیگران با نگاه دلسوزانه و نرم

 گم نلنید. یاد بگیرید تا نفت کشیدن را تمـرین کنیـد تـا    تان  را در محیط اطرافتان  خود

را تـان   آورید، توجه و آگاهی را تمرین کنید و سطح تمرکز و درك آرامش مجدد بدن را به دست 

 افزایش دهید.

 هایی که  ها و طبیعت، مضر است. در شرکت ای زندگی نلنید که برای انسان با شغل و حرفه

گذاری نلنید. شغلی را انتخـاب کنیـد    کنند، سرمایه دیگران را از فرصت زندگی کردن محروم می

 آل شما را بشناسد و درك کند. که حت دلسوزی و آرامش ایده

، 156                           زیسـتی در کـالج ا بـرلین    مطالعـات محـیط  ی  ، رئـیت دانشـلده  155                      مًال سوم، دیویـد ا ور 

                 ـ       شناسی بـه همـراه چ ت      و بوم درسیی   برنامهی  باشد. من دیوید را در هملاری بر روی پروژه می

ــورز از اورگــان ی  عــالی در مدرســهآمــوزش   ی ســبز دیــدم و هنگــام عضــویت در مؤسســه 157ب

، بـا وی آشـنا   160ز بوروـگریندر مالی، ـینای شـگاه کارولـاز دانش 159               با دیوید پورپ ل 158        ک الرمونت

هـایی را در رابطـه بـا     زیستی، دفاع کرد بلله پروژه پذیری محیط شدم. دیوید اور، نه تنها از تحمل

در « سـبز »سـاختمان   هـای دانشـلده، مًـل سـاخت یـک طـرح اولیـه از        پذیری محوطـه  تحمل

صورت برجسته  ( به2000ه، ژانوی 14ر« برترآموزش   ی تاریخچه»                          ، ارائه کرد. اير ا ور، در161ابرلین

ی   برنامـه وی برای ایجاد گروهی با رأی عمومی و حمایت مالی، توجـه او بـه    نمایان شد. اقدامات

به عنوان یک ، سبزساختمان  و تدریت در هر یک از مراحل طراحی و تدوین روند ساخت درسی

مهندسی معماری را تحت ریلایی مآ  ی مؤسسهدر جامعه منعلت شد و و آموزشی  یی علم واقعه

 تاش در طراحی، مورد التفـا  های ابداعی و خالقانه حل تأيیر قرار داد. به طوری که او به خاطر راه

بایستی یک کـار   درسیی   برنامهکند که کار تدریت و  می ملی قرار گرفت. دیوید اور خاطر نشان

ز هر فرصتی برای پیونـد دادن  ریزی درسی و تحقیق ما بایستی ا محیطی باشد. در تدریت، برنامه

                                                 
155- David Orr 
156- Oberlin college 
157- Chet Bowers - Organ 
158- Claremont  
159- David purple 
160- North Carolina - Greensboro 
161- Oberlin  



 

 

ی زمین  کرهتوجه به  وی جهانی  دانشجویان به دانشگاه، به ویژه از نظر ابعاد خودکفایی در جامعه

   ، استفاده کنیم.نی ما زیبا و شلننده

د و الهیـات  مآ  به دنیاآلمان  ( در1906باشد که در سال ر می 162                            مًال چهارم، دییتریچ بانهوف ر

کشـیش شـود، او ایـن     ،( در بـرلین 1933را گرفت. قبـل از آن کـه در سـال ر   ف 163              را در توبینگ ن

گرفتنـد و او در ایـن سـال، عضـو      مـورد اعتنـا قـرار نمـی    « ها غیر آریایی»منصب را رد کرد زیرا 

آلمـان   (، او از1938بود. در سـال ر ن ستاو رئیت مرکز مقاومت پروت «کلیسای اعترافی»گذار  پایه

                                              د ولـی مجـددا  بـه اروپـا برگشـت و عضـو       مـ آ  سخنرانی به ایاالت متحدهبیرون رانده شد و برای 

مقاومـت را بـه دسـت آورد. در سـال     مان                                           متفلران نظامی آبهر شد تا مجددا  حمایت سازمان  ساز

، شرکت کرد تا از قاچاق یهودیان خارج از آلمان، حمایت کنـد. بـانهوفر   7( او در عملیات 1940ر

کـرد.   مقاومت کار میمان  و چاپ مطالب منع شد زیرا هنوز با ساز از موعظه کردن، تدریت کردن

کردند ساکت بمانـد، او همچنـین    او دارای خویشاوندان با نفوذ بسیاری بود که وی را نصیحت می

ریلـا در حـال   ام صلح داشت،. زمـانی کـه در  مان  های زیادی برای کنار گذاشتن جنگ در ز فرصت

ی مقاومت انتقادی بر مبنای پیشگویی را انتخاب کرد. زمانی کـه   سخنرانی بود. ولی بانهوفر شیوه

، کـه ایـن   ه اسـت ی قتل هیتلر شرکت داشت ( مشخص شد که وی در نقشه1943مارس،  13در ر

وی موجب تشویش و نگرانی شد، بـانهوفر بـه زنـدان    « ی نظم و انضباط هزینه» موضوع در کتاب

آوریـل،   9شد. او در دادگاه نظامی محاکمه شـد و در ر  164          باچ ن والد فرستاده شد و در نهایت روانه

اعـدام شـد.    یک هفته قبل از آن کـه متفقـین، اردوگـاه را آزاد کننـد    ، 165               ( در فلوسن ب ر 1945

 یتواند به آزادی به عنوان یک جزء یـا چیـز   هیچلت نمی»بانهوفر درست قبل از مرگش نوشت: 

افتد.  فردی و شخصی، فلر کند. آزادی چیزی است که برای من از طریق چیزهای دیگر اتفاق می

 (.45، ص. 1997                رگوت د در باکت، « برای دیگران استی   آزاد بودن، به معنای آزاد

توان بـه دسـت آورد ولـی     هایش اشاره کرد که آزادی را در وهم و خیال نمی بانهوفر در نوشته

هـا و   ی اندیشـه  شـود. آزادی، بـه واسـطه    عدالت و انصاف، به مبارزه طلبیده مـی  در چیزی به نام

                                    شود و اگر بخـواهیم مسـتقیما  بـا     ی عمل کردن تلمیل می گیرد بلله به واسطه تصورات اوج نمی

 کند: بانهوفر این تحول را پیشنهاد می ،مربیان صحبت کنیم

یم، اههای بسیاری را دید ایم. ما طوفان دهرابر کارهای شیطان، شاهد عینی ساکتی بوـا در بـم 

ایم، تجربه، ما را نسبت به دیگران مشلوك کرده و مـا را   ما هنرهایی از ابهام و تزویر را یاد گرفته

کـرده  بـدگمان   مـا را  ،های غیرقابـل تحمـل   از صادق بودن و رك بودن، منع کرده است؛ تعارع
                                                 

162- Dietrich Bonheoffer 
163- Tubingen  
164- Buchenwald 
165- Flossenburg  



 

 

بـدگمان   ای نیاز داریم تا افرادی مردم گریز یـا است. آیا ما هنوز هم ساکت هستیم؟ به چه چیزه

در عوع صادق، راستگو و پاك باشیم. آیا قدرت درونی ما از نظـر مقاومـت آنقـدر قـوی      ؛نباشیم

آنقدر سرسخت است کـه بتـوانیم بـه درسـتی و راسـتگویی      مان  است و صداقت ما نسبت به خود

 (.56، ص. 1942برگردیم؟ ربانهوفر، 

گیـرد کـه معتقدنـد     دهد و اینها را از کسانی الهام مـی  پاس  می« بله»ش با ابانهوفر به زندگی

 کتـاب ریزی درسی، کاری بر مبنـای مقاومـت در بحـران و پیشـگویی اسـت. در       تدریت و برنامه

و بورتـون   166                        (، جئـوفری بـی. ک لـی   2003ر«                                       مدیریت اخالقی: روحانیت  دییتریچ بانهوفر ارزش»

هـا کلیسـا    کنند که آن های مناسب، رهبران مذهبی فلر می زمان اشاره کرده اند که در 167      ن لسون

 ها هنوز به دنبال منطـق و دلیـل کسـانی    های نامناسب آن اند در حالی که در زمان را از نوساخته

اسـت کـه اکنـون      ها جهان را ترك کرده اند. در این صورت جای شگفتی گردند که قبل از آن می

وفر، جهان ما را از چه چیزی خواهد ساخت. در حالی که مسـیر  بسیاری بپرسند که دییتریچ بانه

رسد و ارتباط بین اعتقاد و نقش ایاالت متحده در اقتصاد،  صلح، غیرقطعی و نامشخص به نظر می

توانیم از بانهوفر، کشـیش   انگیز شده است، ما می سیاست و مسائل نظامی جهانی، پیچیده و حزن

 گرایی کشورش مقاومت کرد، درس بگیریم.  پریالیسم و نظامیام  و خداشناسی آلمانی که در برابر

خواهیم در مـدیریت اخالقـی عمـومی     ما که میجنت بانهوفر، الگویی است برای کسانی از 

 بـر طـور کـه هیـوبنر     برای اصالح اجتماعی و تجدید بنای مدارس، نقش داشته باشـیم. همـان  

ی درسی فنی و تخصصی کافی نیست، ما  کند، یک برنامه ها پافشاری می دانشگاه درمشلالتش 

سر بگذاریم. برای این که مقاومـت و   را پشتآموزش   بایستی اصول فنی تدریت و یادگیری در

و  درسـی ی   برنامهی  های ریاکارانه عدالت ما مًمريمر باشد، ما بایستی از تحقیقات ایمن، دانش

سر بسیاری  شوند، اجتناب کنیم، در حالی که پشت ی که به قدرت مربوط میهای ماد سخنرانی

کنـیم، پنهـان    شان مـی  سازیم و محلوم میمان  خودهایی که  از ساختارهای مشترك و سیاست

اگرچه از روی ترس یـا بـرای بـه     -مان   های درس شویم. سلوت در برابر مقاومت در کالس می

 دهنـد  مـی آمـوزش    را کـه ی   اعتبـار افـراد   -ذ سیاسی باشددست آوردن سود مالی یا برای نفو

( 1934ای که توسط دویی در سال ر ساماندهی شده آییندهد و دید ما را نسبت به  کاهش می

 کند.  اند، بهتر نمی برای تظاهر، نفاق و تهمت شان محلوم شده

معتقـدم کـه    173و بـانهوفر  172      ، ا ور171     ، د ی170، فـری یـر  169، دویـی 168من نیز مًل هیوبنر

مبنی بر پیشـگویی   ،عمومیگفتمان  ی زمینه بایستی پیشمدرن      پ ست ریزی درسی در عصر برنامه
                                                 

166- Geoffrey B. Kelly 
167- F. Burton Nelson 
168- Huebner  
169- Dewey  



 

 

ــاد ــرای شــلل را و انتق ــردی و اصــالح اجتمــاعی داشــته باشــد.   ب ــری شخصــیت ف  ومعلمــان  گی

پذیری اکولوژیلی و عـدالت، بـا هـم هملـاری      آموزانشان، بایستی مًل دو هملار، در تحمل انشد

بـا   را عمـومی احیـا شـده بـرای عـدالت     گفتمـان   من بر این باورم که مربیان بایستی یـک  کنند.

مـا را بـه سـمت کـار      درسـی ی   برنامـه هـای درس و   گفتمانی که بتواند کـالس  -وزانشانام دانش

اجتماعی، کار محیطی، مقاومت بر مبنای پیشگویی انتقادی و باالخره پیامدهای اجتماعی ارزش، 

هـای ارائـه    که ایده دهند می را شللریزی درسی و تدریت من  ی برنامه فلسفه هاپیش براند. این

 کند.   می شده در این کتاب را راهنمایی

های درسم اجرا کـنم؟   را در کالس درسیی   برنامهی  هایی وجود دارند تا این فلسفه چه راه

ز عدالت اجتماعی مربـوط  ای ا هایم را با انعلاس موضوعی از هنر که پیش زمینه ی کالس من همه

کوتـاه،  داستان  تواند یک فیلم، رمان، کنم. این موضوع می به مضمون اصلی درس دارد، شروع می

مـدرن         پ سـت  از تجربه در مفهومز اشعار باشد. با این وجود، هدف ای ا نقاشی، مجسمه، یا مجموعه

اطفی و فوری با مضـامین  است که منتج به یک ارتباط ع -از عدم تعادل  درونیفراخوانی پاسخی 

( و فیلمی که بر اسـاس آن سـاخته شـده بـود،     1993ر 174                                    درسی شود. کارم را با اير ارنست گ ینز

(، 1940ری   ی روستایی لوئیزیانا در دهه بر اساس کشت و کار در منطقهمان  . این رکنم می شروع

ریلـایی  ام آفریقـایی ، یک معلـم  175نوشته شده است. دو شخصیت اصلی این رمان، گرانت ویگینز

اش  ی روستایی های جوان به خانه التحصیل شده و برای تدریت به بچه است که در کالیفرنیا فارغ

ایست که بـه خـاطر قتـل مرتلـب نشـده،       نوجوان ترك تحصیل کرده 176رسونـ          گردد و ج ف برمی

نـت  شـود و گرا  . جفرسون، محلوم به مر  با صندلی اللتریلی در عرع سی روز مـی استمتهم 

سعی کرد تا مادر تعمیدی جفرسون را متقاعد کند این مـرد جـوان را در زنـدان مالقـات کنـد و      

ایـن   «.مًـل یـک مـرد، راه بـرود    »خواندن را به وی بیاموزد و به او یاد دهد که قبل از اعدامش، 

های مسائل اجتمـاعی مًـل بردگـی، تبعـیض      آموز و پیچیدگی داستان، ارتباط بین معلم و دانش

و  آمـوزش   و وزشی در منـاطق فقیـر روسـتایی، مـذهب    مآ  های ناکافی ، فرصتمالیی، جرائم نژاد

 جویانهای بسیار قوی را برای دانشـ  و فیلم، بحثمان  دهد. این ر دیگر موضوعات مهم را نشان می

هایی که در فقـر در مـدارس شـهری و     اده کرد تا در ترم بعدی با بچهمآ من به وجود آورد و ما را

 کنند، تجربه کنیم.   روستایی زندگی می

                                                                                                                             
170- Freire  
171- Day  
172- Orr  
173- Bonhoeffer  
174- Ernest Gaines 
175- Grant Wiggins 
176- Jefferson  



 

 

کـردم، سـفر بـه آسـتین در      ی میدانی که من در هر ترم آن را سازماندهی مـی  یک تجربه

آموز، نصـف روز را   های ردانشگاهی( شهری بوده است. هر دانش برای بازدید از محوطه 177تگزاس

فقیر از نژادهای مختلـف،  آموزان  دانش يروتمند و نصف روز را در اردوگاهسفیدپوستان  ر اردوگاهد

را به یک رستوران در یک بخش انبار، برای غـذا خـوردن و   آموزان  دانش گذراند. در پایان روز، می

متعددی که از مدارس دیگر مالقـات کـرده بـودیم،    معلمان  بحث کردن در مورد اصول مختلف و

و سـطحی کـه    یهای نژاد توانستند در مورد تفاوت می جویانبردم. در حین شام خوردن، دانش می

ی  ی بعـدی کـالس پیـرو ایـن تجربـه      کنند. در جلسـه  ها مورد توجه قرار داده بودند، صحبت  آن

 و فـیلم  دهـم  توضـیح مـی   و پـرورش آموزش   های کتاب درسی را در مورد اقتصاد میدانی، فصل

دهم که مدارس در جوامـع   ، را نمایش می178      ک وزالتان  ، ايری از جانا«ریلاام  مدارسکودکان در »

آمـوزان   دانـش  شـود تـا   های اقتصادی موجب می دهد. تجربه کردن تفاوت بسیار فقیر را نشان می

مـان    در مباحـث کالسـی   آموزش  و های اقتصاد ادگی بیشتری برای درك پیچیدگیمآ  من، اکنون

های میدانی و مباحث درسـی را بـه                                         هایم، مرتبا  هنر، ادبیات، فیلم، تجربه ر کالسپیدا کنند. من د

یـدوارم  ام  کـنم.  پذیری بومی مرتبط مـی  پذیری و تحمل موضوعات عدالت، اقتصاد، نرمی و انعطاف

وزشی مـن  مآ  هایشان، از روش کمک در موضوعات اجتماعی و اقتصادی در درسآموزان  دانش که

 الهام بگیرند. 

آمـوزش   ی کنم. هنگامی که فلسفه های باالتر نیز از این روش تدریت استفاده می در کالس

کـنم.   های درسـی اسـتفاده مـی    ی هنری در برنامه کنم، همیشه از بازدید یک موزه را تدریت می

ی  مورد عالقههای  ، ملان179ی هنرهای تزئینی در هوستون تگزاس ی هنرهای معاصر و موزه موزه

گـذرانم و سـعی    هـا مـی   آموزانم در مـوزه  یک روز کامل را با قدم زدن به همراه دانشمن هستند. 

 کنیم.   ، توجه شویمها مواجه  هایی که مملن است در کارهای خاص هنری با آن کنیم به درس می

های خاص فلسفی و مـدارس هنـر اشـاره کـردم،      اگرچه من به توازی تاریخی بین جنبش 

های متعدد هنر و اجـازه دادن بـه    فطری به فعالیت یی پاسخ انی، ارائهی مید ی تجربه هدف اولیه

در یـک   دانشـجویان باشـد. پـت از آن کـه     شـان، مـی   شناسی برای بیان درك زیبایی دانشجویان

خـواهم ایـن متـدولوژی را در     ها مـی  شناسی، از نظر فلسفی ارضاء شدند، من از آن موضوع زیبایی

یـک  « واکـووار » د. گاهی اوقات این کار با تماشای یک فیلم مًلیک موضوع تاریخی به کار بگیرن

، فیلمـی  «Xریلایی ام ی تاریخچه» ( بوسنی،1992انگیز ناراحت کننده در مورد جنگ ر روایت غم

، یـک فـیلم   «آنجلـت  سپیده دم لـت » های دبیرستانی، آشوب و تبعیض نژادی، یا در مورد دسته

                                                 
177- Austin –Texas  
178- Jonathan Kozol  
179- Houston – Texas  



 

 

آنجلـت در پـی    ( در لـت 1992های ر در مورد پیامد شورش 180آمیز اير آنا دوییر اسمیت تحریک

 شود.  انجام می 181               حلم ر ودنی کینگ

روی در  التحصـیل، یـک تـور پیـاده     ی میدانی جالب به همراه دانشـجویان فـارغ   یک تجربه

هـایی را کـه    دروغ» :182هایی از دو کتـاب جیمـز لـوئن    ی دانشگاه تگزاس با خواندن فصل محوطه

ی   باشد. ما در مقابـل مجسـمه   ( می2000ر« ریلاام  هایی در دروغ» ( و1995ر« معلم به من گفت

ایستیم. ما در این مـورد صـحبت    می ساوت مالها در  های متحد و ماللان سفیدپوست برده ژنرال

اند و با توجه بـه شـرایط تـاریخی و     ها در اولین ملان بنا نهاده شده کنیم که چرا این مجسمه می

افتخـار  ی   مایـه  184و جفرسـون دیـویت   183اندیشـیم. چـرا وودرو ویلسـون    می دورانسیاسی آن 

ردازیم. پـت از  ـپـ  یـمـ مان   هستند و به انتقادهای لوئنز در مورد این دو مرد در موضوعات درسی

کنیم که بـه   حرکت می 186در ایست مال 185کینگ جی آر. لوتر  نـمارتیی   سمهـمت مجـآن به س

ای که بـرای بنـا کـردن آن بحـث و منـاظره شـده صـحبت         دههو در مورد اند گی نصب شده  تاز

هـای   افتـد کـه مـن بـه دوربـین      یروی زمانی اتفاق م انگیز در تور پیاده غمی   کنیم. یک لحظه می

                                            کـامال  شـوکه شـدند. مـن از دانشـجویانم       دانشـجویان کنم.  بلوط اشاره میدرختان  روی تجست

ال ـرافش در مـپوست در اط دان مرد سفیدهشت مجسمه از متح 187پرسم چرا جرج واشنگتن می

لوتر کینگ، با یک تهدید  نـمارتی یمجسمه یـ( دارد ولسیـهای تجس دون دوربینـبر 188جنوبی

کنـد کـه    دائمی برای تخریب شدن به تنهایی در ایست مال، ایستاده است. هنر به ما کمـک مـی  

 احاطه کرده است، درك کنیم. ریلایی راام ی  تبعیض نژادی لجوجانه و خائنآنه ای که جامعه

به طور خالصه، جهان کالس درس من است و هنر ابزار من برای درك و شـناخت سـرزمینم   

 درسیی   برنامهاست. هدف من به چالش کشیدن دانشجویان برای برقراری پیوند اهمیت موضوع 

هـا   یدوارم کـه آن ام            د. نهایتا نوخته از جهانی است که در جامعه اطراف ما وجود دارمآ  با تجربیات

 کـنم کـه   ام را تلـرار مـی   الهام بگیرند تا ندای عدالت در مدارس و جامعه را سر دهند. من عقیده

گفتمـان   یـک  درسـی ی   برنامـه گـردد.   یک عمل پیامبرگونه است که به دنبال عدالت میآموزش  

خالقی است کـه  یک فعالیت ا آموزش  و گردد و تدریت عمومی است که به دنبال تغییر شلل می

                                                 
180- Anna Deveare Smith 
181- Rodney King 
182- James Loewen 
183- Woodrow Wilson 
184- Jefferson Davis 
185- Martin Luther King Jr. 
186- East Male 
187- George Washington 
188- South Male 



 

 

خواستار دلسوزی و فهم است. تدریت تنها یـک معاملـه فنـی و تخصصـی بشـری بـرای انتقـال        

 189هیـوبنر  طـور کـه دوایـان     اطالعات، تحلیل فرهنگی یا ارتقاء شغلی نیست بلله در عوع همان

 اشاره کرده است یک فرآیند خالقانه از بازآرایی، یادآوری و به هم آوری مجدد است. 

و پسـت مدرنیسـم، دو    درسـی ی   برنامـه ایـن کتـاب در مـورد    ی   امیدوارم که فرآیند مطالعـه 

مفهومی که در رشد علمی و شخصی من جالب توجه بودند برای کسانی کـه بـه دنبـال کشـف و     

. باشـد دن مـ آ موجب چالش، تردید و تازه شدن و حتی گاهی به خود، هایش هستند شناخت ایده

آمیز برگزار شوند،  گویم که اگر سمینارهای من موفقیت التحصیل می فارغ  من اغلب به دانشجویان

جای شفاف بودن و قطعـی بـودن    ها را با مفاهیم، تردیدها و سؤاالت به کالسی   آنگاه ما باید همه

ترك کنیم. این عدم توازن و پیچیدگی فرصتی را برای روشن کردن بیشـتر و کشـف بیشـتر بـه     

 وع به بروز یک اکولوژی عمیق از روند تدریت منجر خواهد شد. آورد که در ع وجود می

ریزی درسی را به عنوان یک موضوع  شود. بخش اول: برنامه این کتاب به سه بخش تقسیم می

کنـد. بـر    می مشخصمدرن      پ ست را در عصر آموزش  و درسیی   برنامهکند و  مطالعاتی بررسی می

( صـورت گرفتـه و   1980( و ر1970کـه در دهـه ر   درسـی ی   برنامـه مطالعات  نوفهم سازیروی 

شده اسـت. عـالوه بـر ایـن،      یادامه پیدا کرده توجه خاصدبیرستان  تأيیرش بر مدارس ابتدایی و

د شد. بخش دوم: بسـیاری از مسـائل   نمعرفی خواه درسیی   برنامهمفاهیم تاریخی و خداشناسی 

، نـژاد،  یا هرمنوتیـک ضوعاتی مًل علم تفسیر معاصر در مو درسیی   برنامههای  مربوط به گفتمان

نویسی  شناسی، خودشرح حال  شناسی، زیبایی جنسیت، فرهنگ، فلسفه، سیاست، دموکراسی، بوم

هـدف   ،کنـد. بـا توجـه بـه پیچیـدگی تحقیـق در ایـن موضـوعات         شناسی را بررسی می و آخرت

ه را به مطالعات احتمـالی  و توجه خواننداست ها  ذکر نمونههای بخش دوم معرفی مضامین،  فصل

، درسـی ی   برنامـه متخصصـان   بـه بخش دوم کمـک  هدف  ،. در این خصوصکندمیبیشتر جلب 

یـا یـک مقدمـه کوتـاه      درسـی ی   برنامهمعلمان، اساتید و دانشجویان مبتدی است که به بررسی 

 ومـدرن         پ سـت  ریـزی درسـی در عصـر    برای برنامـه  یتلمیلی عالقمند هستند. بخش سوم: طرح

 . شده انددر بخش دوم مطرح  کند که می ارائهمدرن      پ ست درك مسایلی   سطوح چندگانه

کند تـا از   را دعوت می درسیی   برنامهدر مجموع این کتاب، اساتید، دانشجویان و متخصصان 

هـای متعـدد    فراتـر بگذارنـد و در گفتمـان   را ریزی درسـی پـا    رویلردهای سنتی و قدیمی برنامه

ریـزی درسـی    شرکت کنند. با این وجود، من از نقش برنامهمدرن      پ ست های عصر پیامدعمللرد و 

سنتی در این کتاب که به خوانندگان یادآوری کرده ما گذشته را پشت سر گذاشتیم و آینـده در  

 کنم.    درون ما وجود دارد قدردانی می

                                                 
189- Dwayne Huebner 



 

 

م که در حال حاضر فـوت  کن را در ارائه این کتاب معرفی می 190باالخره، جیمز بی. مک دونالد

بوده است. از این نظر مک دونالد یک نـاجی   ماز الهام برایای  های او منبع غنی کرده است. نوشته

آوری کرده است که آنچه کـه   گیرم. او به من یاد های او الهام می بوده، زیرا من هنوز هم از نوشته

بـه  بخشـد. مـا نیـز     نا و مفهوم میقوی است که به زندگی ما معی مورد نیاز است ایمانآموزش  در

 ،را بـرای خودمـان   انبا معنای  هایی از زندگی در نهایت بایستی بخشآموزش   افراد در حالعنوان 

 از زنـدگی  کنیم. فرآیند علم تفسیر بـرای کشـف ایـن مفهـوم     صرفمان  و جهانمان  جویان دانش

که کارهـای مـا بـرای رسـتگاری      کنیمباور دونالد الهام بخش بوده است. ما نیز بایستی  برای مک

 .  کنندرا تعقیب میید، عدالت و ترحم ام  شناسی از و یک دیدگاه آخرت یی دارندپیامدها

، کـالجی در دانشـگاه   192توسـط آنـی پـوتز    191ایتالیا، در نیو اورلئان  یپیزا     ب رج هایی از  علت

بـا کمـک مهنـدس جیمـز      193رایتالیا توسط چارلز ای. مو یایالت لوئیزیانا گرفته شده است. پیزا

بارزی از ملتـب التقـاطی،   ی   ( به اتمام رسید و نمونه1968در سال رو طراحی شد  194استرلینگ

ی   توانیـد چنـد مقایسـه    . آیا مـی استمدرن      پ ست طعنه و کنایه و شادی و خوشبختی از معماری

 ر چـارچوب ها ببینید؟ یک نمونـه اعـداد زوجـی روی سـاعت اللتریلـی د      در این علترا جالب 

باسـتان   های میدان روم فرش قرار دارد که یادآور خرابه  روی سنگ است که باالی پیادهساختمان 

است. نمای پیش مدرن به وسیله ابزار مدرن از فایبرگالس و آهن ساخته شده است. توجه کنیـد  

ایتالیا را به همـراه  ی   پیزا اطراف طاق در نظر گرفته نشده است. من قدم زدن دری   که سنگ تیزه

را به یاد آوردم. به عنوان مرد جوانی که در مرکز شـهر   195مرکز ریور گیت بازدیددوستانم بعد از 

   بردم. نشستم و از محیط لذت می نهار می کرد گاهی اوقات روی نیملت کار می

ئـان  های مدرن مرکز شهر نیو اورل خراش ایتالیا در تناقض محض با آسمان یدر حالی که پیزا

اقتصـادی در  ی   ها قرار دارد ولی به طور ذاتی با محیط مـدرن منطقـه   در گوشه چ  باالی علت

ایتالیا رو به خرابی بـوده اسـت.    یهای اخیر پیزا یلپارچه شده است. در سال 196خیابان پویدراس

قرار گرفتن این محل در کنار بزرگترین کازینوی کشور موجب شده است کـه از طوفـان کاترینـا    

ها را روی جلد کتابم گذاشتم تا بـه   نباشد و آینده آن نامشخص باقی بماند. من این علتامان  در

را نشان دهم و خوانندگان را به فضای مـنعلت شـده از   مدرن      پ ست طور عینی مًالی از معماری

کنم تا یک سفر استعاری بـه   دعوت کنم. شما را دعوت میمدرن      پ ست ریزی درسی در عصر برنامه

                                                 
190- James B. Macdonald 
191- Pizzad’Italia- New Orleans 
192- Anne E. Pautz 
193- Charles E. Moore 
194- James sterling 
195- River gate center 
196- Poydras  



 

 

د. عـالوه بـر ایـن مـن از ایـن تصـاویر بـرای نشـان دادن ماهیـت          یا به همراه من داشته باشـ پیز

 شخصـی ایـن کتـاب اسـتفاده کـردم. مـن معتقـدم کـه        ی   نامـه  زنـدگی نوشتن شناسی و  زیبایی

 شود.   درسی از دید روایی و هنری به بهترین شلل درك میریزی  برنامه

توصیف شده در ویرایش دوم این کتاب بـه  افراد زیادی در عمیق اندیشیدن موضوعات 

شان را بـا مـن قسـمت     اساتید و هملارانی که حلمت و منطقی   من کمک کردند. از همه

انـد   وختهمآ  از دانشجویانم که به من .ام کنم. من به خاطر شما رشد کرده کردند تشلر می

هایم  ید تا خواستها کنم. شما به من کمک کرده مشتاق و صبور باشم، قدردانی می ،متواضع

ام به  ام را تخریب کنم. از دانشجویان دوره دکتری را گسترش دهم و ادراك ته نشین شده

ایـد. از   کنم. شما تحقیقات و تفلرات مرا، تازه نگه داشـته  شان تشلر می  خاطر دانش عالی

و رشـد  اند از عشق، صـمیمیت   هایم به خاطر این که به من یاد داده والدین، فرزندان و نوه

کنم. شما به من یادآوری کردید که آرامش داشته باشم و  ام لذت ببرم، تشلر می در زندگی

پیچیده لذت ببرم و از مایلل، به خاطر روحیـه دادن  مدرن      پ ست یجهان در  از روند زندگی

ایـن   پتتشلر کنم. شما به من کمک کردید که صلح و شادمانی در زندگی را تجربه کنم 

 کنم.  می ما تقدیمکتاب را به ش
 

 پاتریک اسالتری

 اوستین، تگزاس

 


