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زمينه پيدايش اثر و مقصود و مضمون آن
مکاني به نام مدرسه 2نوشته جان گودلد 3يکي از آثار ماندگار حوزه برنامه درسي است که براي نخستين بار در سال  4891توسط
انتشارات مکگراو  -هيل 1منشر شد .اين کتاب محصول يک مطالعه گسترده ملي در اياالت متحده است که با عنوان «مطالعه آموزش
مدرسهاي »5توسط گودلد و همکاران او اجرا شد و اجراي آن بيش از چهار سال طول کشيد .براي پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش
ت رکيبي از اشکال پژوهش کمي و کيفي بکار گرفته شد .جامعه مورد مطالعه بيش از  4111کالس درس در  39مدرسه ابتدايي و
متوسطه بود که از هفت ناحيه جغرافيايي متفاوت اياالت متحده به شيوه نمونهگيري هدفمند انتخاب شده بودند .بخشي از دادههاي
اين مطالعه توسط گروهي از پژوهشگران مجرب از طريق مشاهده ماهيت فعاليتهاي يادگيري در کالس درس و زمان نسبي اختصاص
يافته به موضوعات و فعاليتهاي مختلف و بخش ديگر از طريق مصاحبه با  4351معلم 46473 ،دانشآموز و  9721نفر از والدين
دانشآموزان با تمرکز بر ديدگاههاي آنان درباره عملکرد واقعي و مطلوب مدارس و مسائل اساسي و مهم آنان گردآوري و تحليل شد
(روسميلر.)4899 ،7
آنچه گودلد و همکارانش را به انجام مطالعه آموزش مدرسه اي ترغيب نمود ،مورد غفلت واقع شدن کارکرد واقعي مدارس در
مطالعات پيشين بود .او در مصاحبه با کوينباي )4895( 6اشاره ميکند که ب ر خالف مطالعات قبلي ،کتاب او در صدد انتقال اين پيام
مهم است که تالش ها در راستاي اصالح تربيتي نه بر معلم يا ناحيه آموزشي ،بلکه بايد بر مدرسه به عنوان جايگاه واقعي اصالحات
تربيتي متمرکز شود .قابل توجه است ،پژوهش مطالعه مدرسهاي ،با همکاري بيش از  11نفر از متخصصان حوزه برنامه درسي متشکل
از دو تيم پژوهشگران حرفهاي و پژوهشگران دستيار به سرانجام رسيده است (گودلد.)392 :4891 ،
ساختار محتوايي اثر و مباحث و مفاهيم آن
کتاب مکاني به نام مدرسه در ده فصل و  387صفحه تنظيم و تدوين شده است .در مجموع ،گودلد در صدد آن است تا از يک طرف
خوانندگان را هدايت کند که مکاني به نام مدرسه را درک کنند؛ و از طرف ديگر رهنمودهايي براي بهبود عملکرد مدارس توصيه نمايد.
فصل اول مقدمهاي بر مطالعه آموزش مدرسهاي است .ابتدا به توصيف بافتي ميپردازد که مطالعه در آن صورت گرفته و سپس
خالصهاي از طرح پژوهش ارئه ميدهد .بخش عمدهاي از مباحث فصل اول در ادامه به توصيف ده مضمون متعارف و دو مضمون فراگير
مي پردازد که از نتيجه مطالعه استخراج شده است .نخستين مضمون فراگير اشاره به جايگاه مدرسه به عنوان واحد اساسي اصالحات
تربيتي دارد و تالشهاي بهبودگرايانه در مقياسهاي بزرگتر يا کوچکتر از مدرسه را همواره محکوم به شکست ميداند .مضمون دوم
هم بر اهميت «مراقبت »9تأکيد دارد و معتقد است که بهبود عملکرد مدارس منوط به درگيري بخش گستردهاي از افراد جامعه از
جمله والدين دانشآموزان است .فصل دوم تا هشتم به تحليل و بحث درباره دادههاي گردآوري شده از مطالعه آموزش مدرسهاي
اختصاص يافته است.
فصل دوم به بحث درباره انواع اهداف تربيتي ميپردازد .در اين فصل مجموعهاي از اهداف براي تربيت رسمي در اياالت متحده با
اتکاي به مرور قوانين رسمي ايالتي و اسناد برنامه درسي از پنجاه ايالت بيان شده و به صورت مختصر تشريح ميشوند .او ضمن انتقاد
جدي از سياستگذران تربيتي به خاطر آرايش بيسازمان اهداف تربيتي ،اين اهداف را در دستههاي آکادميک ،حرفهاي ،شخصي و
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اجتماعي -مدني مورد توصيف و تفسير قرار ميدهد .در فصل سوم ديدگاههاي والدين ،معلمان و دانشآموزان در ارتباط با اهداف
تربيتي مورد بحث قرار ميگيرد .در اين فصل اشاره ميشود که شرکتکنندگان در مطالعه بر توجه متعادل به رشد شناختي ،اجتماعي،
حرفهاي و شخصي دانش آموزان در برنامه مدرسه تأکيد داشتند .فصل چهارم کتاب به گزارش نتايج مشاهدات از کالس درس و توصيف
معلمان و دانش آموزان از کيفيت و فرايند تدريس اختصاص يافته است .بر اساس اين نتايج دانشآموزان پايههاي چهارم تا دوازدهم به
موضوعات تربيت بدني ،هنرها و تربيت حرفه اي به ترتيب بيشترين عالقمندي را نشان دادند .گودلد همچنين خاطرنشان ميکند که
هسته اساسي برنامه درسي مدارس را بايد مفاهيم ،اصول ،مهارتها و شيوههاي دانستن تشکيل دهد ،نه موضوعات مجزاي بيارتباط به
هم .گودلد در فصل پنجم با اتکاي به انواع فعاليتهاي آموزشي و بر حسب دسترسي دانشآموزان به دانش درباره کميت و کيفيت
فرصتهاي يادگيري يا مفهوم «برابري »4بحث ميکند .گودلد ( ،4891ص  )411در اين ارتباط ميگويد« ،مسئله محوري امروز و فردا
دسترسي به آموزش نيست ،بلکه دسترسي به دانش است» .او در ادامه به مشکالت گروهبندي کودکان در دوره ابتدايي اشاره ميکند
که با ورود دانشآموزان در دروه متوسطه به ايجاد تفاوتهايي در محتواي برنامه درسي ،کيفيت تدريس و سنجش عملکرد دانشآموزان
منجر شده و به ميداني براي مسابقه مبدل ميشود .او اشاره ميکند که در اين مسابقه نابرابر ،دانشآموزان از خانوادههاي داراي طبقه
اقتصادي -اجتماعي پاييين به مسيري کم کيفيت روانه ميشوند.
فصل هاي ششم و هفتم به توصيف و تحليل موضوعات مورد تدريس در مدارس و نحوه تدريس آنان ميپردازد .گودلد در اين
فصلها ضمن تأکيد بر اهميت ابعاد اخالقي تدريس ،به نقش حياتي حمايت متقابل و همکاري اصيل ميان معلمان و مديران مدارس در
بهبود عملکرد مدارس نيز اشاره ميکند .گودلد معتقد است معلمان اثربخش معلماني هستند که دانشآموزان را به تفکر و حل مسئله
ترغيب کنند ،آنها را قادر سازند تا تصميمات درست و منطقي اتخاذ کنند و به آنها کمک کنند که دانش و مهارتهاي ياد گرفته شده
در مدرسه را در زندگي واقعي خود بکار گيرند .او با اتکاي به نتايج مطالعه گزارش ميکند که بخش عمده زمان در مدارس صرف ارائه
اطالعات و مهارتها ميشود؛ در حاليکه زمان بسيار کمي به درگير ساختن دانشآموزان براي بکارگيري آن دانش و مهارتها اختصاص
داده ميشود .گودلد ( ،4891صص  )31-28معتقد است که « زمان به طور مجازي ارزشمندترين منبعي است که معلمان در اختيار
دارند ... .تفاوت هاي در استفاده از زمان موجب بروز نابرابري در فرصت يادگيري ميشود» .او همچنين اشاره ميکند که افزايش زمان
بدون بهبود نحوه استفاده از آن نيز نميتواند اثربخش باشد.
مبتني بر نتايج گزارشهاي ارائه شده در هشت فصل نخست ،گودلد در فصل نهم رهنامه کوتاهمدتي براي بهبود عملکرد مدارس با
توجه به محدوديتهاي موجود ترسيم ميکند و در فصل دهم رهنامهاي بلندمدت طرح ميکند که از ايجاد تغييراتي بنيادي در
عملکرد مدارس حمايت ميکند .گودلد يک چارچوب زماني  42ساله براي تحصيالت مدرسهاي پيشنهاد ميکند که از سن چهار
سالگي آغاز و در سن  47سالگي خاتمه مييابد و از اين طريق دورههاي مهد کودک و کودکستان هم را تحت پوشش قرار ميدهد .او
با توصيف مدرسه به عنوان يک «نهاد جامع »2از هماهنگي ميان ارکان و عناصر مختلف مدرسه به عنوان مجموعهاي يکپارچه و به هم
مرتبط حمايت ميکند .گودلد به طور مکرر بر اهميت گردآوري دادهها در فرايند بهبود مدرسه با توجه به ويژگيهاي هر مدرسه خاص
تأکيد مي کند .او با اشاره به اهميت مدرسه به عنوان کانون اصالحات تربيتي خاطرنشان ميکند که هر گونه تالشي براي بهبود عملکرد
مدرسه بيهوده خواهد بود ،مگر اينکه هر مدرسه اي راهبرد و رويه خاص خود را طراحي و در بوته اجرا قرار دهد .گودلد معتقد است که
اين امر نيازمند تجهيز مديران و معلمان مدارس به دانش و مهارتهاي اساسي درباره مسائل تربيتي و همينطور تخصيص زمان و
مساعدت همهجانبه از طراحي برنامههاي اصالحي در سطح مدرسه است .در اينجا گودلد ادعا ميکند که راهکارهاي اصالحي او هم در
مدارس دولتي و هم مدارس خصوصي قابل اعمال است ،اگر چه مطالعه او تنها در جامعه مدارس دولتي اجرا شد.
جايگاه اثر در ميان ساير آثار نويسنده و داليل ماندگاري آن
نويسنده کتاب ،جان گودلد با انتشار بيش از  31کتاب ،هشتاد فصل کتاب و بالغ بر  211مقاله سهم شايستهاي در بهبود تفکر و
عمل برنامه درسي داشته است؛ اما شهرت او تا اندازه زيادي مديون انتشار همين اثر است ،به طوريکه جايزه کتاب برجسته سال 4891
از انجمن پژوهشهاي تربيتي آمريکا 3و همين طورکاپا دلتا پي 4را دريافت نمود.
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گودلد در کتاب مکاني به نام مدرسه توانسته است به خوبي نتايج مطالعه آموزش مدرسهاي را به زباني غير فني تفسير کند و بر
مبناي يافتههاي آن توصيههايي براي اصالح تربيتي ارائه دهد .روسميلر ( )4899در مروري بر کتاب گودلد با اشاره به جذابيت و
اهميت توصيههاي گودلد براي اصالح تربيتي و بهبود عملکرد مدارس اظهار اميدواري ميکند که ساير پژوهشگران نيز به سطحي از
توانمندي نائل آيند تا بتوانند يافتههاي پژوهش خود را همانند گودلد به شکلي متقاعدکننده و خالصه توصيف و تفسير نموده و به
جامعه سياستگذاران و کارگزاران تربيتي عرضه کنند .در واقع ،انتشار کتاب مکاني به نام مدرسه را ميتوان رخدادي بسيار مهم در
تاريخ اصالحات تربيتي قلمداد کرد و اين اهميت را بايد به ترکيب کمنظير تجربه حرفهاي ،دادههاي پژوهشي و سياست و عمل تربيتي
نسبت داد که گودلد به خوبي از عهده آن برآمده است .عالوه بر اين ،نحوه نگارش هوشمندانه گودلد اين امکان را فراهم ساخته است
که مطالعه آن براي قشر گستردهاي از جامعه تربيتي -از والدين دانشآموزان تا متخصصين برنامه درسي -قابل فهم و آموزنده باشد.
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