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 جان آي. گودلد 

 1علي نوري

 

 رسالت من تالش در جهت تحقق  دو هدف عمده است:"

 "جانبه سطح تدريس؛ و دسترسي همگان به آموزش و پرورش عموميارتقاء همه 

  

 

 

J.I.G  

یش کلمبیا میالدي در بريت 0291درسي است که در سال ترين متفکران و پژوهشگران برنامه ، از جمله برجسته2گودلد آي. انج   

در تمام سطوح تحصیلي از پايه اول  اي خود در کانادا ديده به جهان گشود. گودلد از جمله مربیاني است که طي زندگاني حرفه

تدريس خود را دريافت نمود و تا  گواهي 0212در سال  اواست.  داشته نیز تدريس تجربه عملي دانشگاهي عالي مدارجابتدايي تا 

براي ادامه تحصیل وارد  0291در سال  گودلد. ي اشتغال داشتمعلمبه ، دار شدعهدهمديريت يك مدرسه را که  0290قبل از سال 

 هاياو عالوه بر کرسي استادي در دانشگاه مدرك دکتري تخصصي خود را دريافت نمود. 0292شد و در سال  1دانشگاه شیگاگو

همچون  هاي تربیتي و پژوهشيها و سازمان بري بسیاري از دانشگاه، ره1و واشنگتن 5لوس آنجلس -کالیفرنیا، شیکاگو، 9ايموري

 مديريت، لوس آنجلس -وابسته به دانشگاه کالیفرنیادانشگاهي مديريت مرکز تربیت معلم دانشگاه شیکاگو، مديريت مدرسه پیش

سسه ؤه واشنگتن، و سرپرستي مدانشگا مديريت مرکز نوسازي تربیتي، دانشگاههمان دانشکده تحصیالت تکمیلي علوم تربیتي در 

انجمن پژوهش تربیتي  در سمت رياست ها اورا نیز بر عهده داشته است. عالوه بر اين  7سیاتل شهر پژوهش تربیتي خصوصي

. گودلد يکي از شاگردان برجسته رالف 00(9110، 01شنخدمت نموده است )نیز  2هاي تربیت معلمو انجمن آمريکايي کالج 8آمريکا

                                                 
 استاديار دانشگاه مالير. 0

2.  John I Goodlad 

3.  University of Chicago 

4.  Emory University 

5. University of California, Los Angeles 

6. University of  Washington 

7. Seattle 

8. American Educational Research Association(AERA) 

9. American Association of Colleges for Teacher Education  

10 . Shen 
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ها و  حاصل پژوهشبوده و اي فعال و پرکار نويسنده همواره اوده و رساله دکتري خود را تحت راهنمايي او منتشر نمود. بو 0تايلر

تبلور يافته  دانشنامهمقاله، و هشتاد فصل کتاب و مدخل  دويستدر نگارش بیش از سي کتاب، هاي تربیتي هاي او در حوزهفعالیت

نگريستن به کالس درس   (،0271)9در اياالت متحده يکودک دوران تربیتهاي  توان به کتاب مي از جمله آثار برجسته گودلداست. 

 ( اشاره کرد.0289)9مکاني به اسم مدرسه( و 0279)1از بیرون آن

متدارس   -0استت  نموده  بندي زير طبقهي عمده آنها را در مضامین ،هاي گودلدبا بازنگري مجموعه نوشته (0222؛ 9110) شن     

نوستازي   راهبردهتاي  -5 و 8تربیتت معلتم   -9، 7(ايآمتوزش و پترورش رستمي )مدرسته     -1، 1درسيپژوهش برنامه -9 ،5بدون پايه

کند، تفکیك اين پنج مضمون تنها بته هتدا ايجتاد يتك ستاختار ستازماندهي شتده         البته همانگونه که شن هم اذعان مي .2تربیتي

همبستته   مرتبط و به هم ًها کامالاي گودلد اين مضمون ته، و گرنه در زندگي حرفههاي گودلد صورت گرفمناسب براي شرح انديشه

 .هستند

در تربیتت بنتا    اواي شخصتي  بدون پايه نخستین و پايدارترين مضمون پژوهشي گودلد است کته بتر تجربته حرفته    مضمون مدارس 

. گودلتد در نخستتین   01تکامتل پیتدا کترده استت    هتا  گرديده است، به طوريکه در پرتو اين مضمون پژوهشي است که ساير مضمون

آمتوزان  بندي دانش سالهاي تجربه تدريس خود متوجه شد که حاکمیت هنجارهاي برخاسته از سیستم تربیتي مبتني بر پايه )درجه

رغیتب نمتود   هايي، گودلد را تچنین دغدغه .00آورد بر حسب پايه تحصیلي( به لحاظ تربیتي پیامدهاي دردناك و نامطلوبي به بار مي

بپردازد آموزان زگاري شخصي و اجتماعي دانشسابر  01و عدم ارتقا 09ثیرات و پیامدهاي ارتقاءتأدر رساله دکتري خود به مطالعه که 

 بتود کته   هابر اساس اين يافته نمود. در واقع، ميشواهد از برتري ارتقاء بر عدم ارتقاء به عنوان يك عمل تربیتي قابل دفاع حمايت  و

، کارآمتدي  09تري مشتتمل بتر دغدغته اخالقتي     توانست چارچوب نظري جامع 0279در سالبدون پايه متولد شد و او بعدها  هانديش

شتن،  در حمايت از انديشته متدارس بتدون پايته تتدوين کنتد)       07هاي تجربي و پداگوژيك ، و زمینه01، داليل روانشناختي05اقتصادي

9110.)  

                                                 
1. Ralph Tyler 

2. Early Schooling in United States 

3. Looking Behind the Classroom Door 

4. A Place Called School 

5. Non-graded 

6. Curriculum inquiry 

7. Schooling 

8. Teacher Education 

9. Strategies for educational renewal 

(، و آمتوزش  heterogeneous groupingني)(، گروهبندي براساس ناهمساmixed-age grouping. به تربیت بدون پايه، گروهبندي سني مختلط ) 01

 شود.( نیز اطالق ميopen educationو پرورش باز)

دهد و ايتن سیستتم    و ارتقاء مي گودلد معتقد است که سیستم مبتني بر پايه کودکان را مطابق با يك ساختار درجه بندي شده طبقه بندي، اندازه گیري.  00

 .گیردناديده مي را آنانهاي فردي و منحصر به فرد يويژگ

12. Promotion 

13 .Non promotion 

14. Moral concern 

15. Economic efficiency 

16. Psychological reasons 

17. Pedagogical and experiential grounds 
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 درسي به عنتوان درسي، توصیف برنامهدرسي، بر سه سطح عمده بررسي عمل و روند برنامهپژوهش برنامه حیطهدر  گودلدمطالعات    

درسي او در نخستین ستطح،  پژوهش برنامه درسي به عنوان يك قلمرو مطالعاتي متمرکز شده است.يك حوزه عمل، و فراتحلیل برنامته 

و  0251هتاي  درستي در دهته  تباط با جنتبش اصتالح برنامته   هايي در اردرسي تمرکز دارد و مشتمل بر پژوهشبر محور عمل برنامه

0درسي هسته اصلي، برنامه0211
باشتد.   درسي ابتدائي و متوسطه متي )معطوا به مسائل اجتماعي( و توصیف و تحلیل جامع برنامه 

پتژوهش متداوم در   گودلتد بتا    متمرکز شتده استت.   درسي به عنوان يك حوزه عملتوصیف برنامه هاي گودلد بردر سطح دوم، تالش

درستي را بته صتورت    درسي، در انديشه تدوين چارچوبي جامع بود که به وسیله آن بتوان مسائل محتوري برنامته  عرصه عمل برنامه

بته معرفتي    0211مند شناسايي و آنها را به صورت منسجم و هماهنگ به يکديگر مرتبط ساخت. او براي نخستین بتار در ستال   نظام

-پتژوهش برنامته درستي  مطالعته عمتل برنامته      مبادرت نمود، اما او و همکارانش چند ستال بعتد در کتتاب    اين چارچوبي مفهومي 

هتاي قلمتروي   در ايتن سیستتم مفهتومي، مستائل و پديتده      (.9110شن، ) ( نسخه ويرايش يافته آن را منتشر نمودند0272)9درسي

توصیف شده است. عنصتر متاهوي بته     5اي حرفه -و فني 9عياجتما -، سیاسي1لفه مهم ماهويدرسي بر محور سه عنصر يا مؤبرنامه

( در منطق برنامه درسي خود به خوبي آن را توصیف نمتوده استت. ايتن عنصتر بتر      0291شود که رالف تايلر )موضوعاتي مربوط مي

اجتمتاعي   -سیاسي محور مسائل مربوط به اهداا، انتخاب و سازمادهي تجارب يادگیري و ارزشیابي اين تجارب متمرکز است. عنصر

 عتد در چهتار ب   کند که به طور سلسله مراتبتي کید مير تصمیمات مرتبط با عناصر ماهوي تأهاي درگیر دبه تفکر و عمل افراد و گروه

هتاي ختام متورد نیتاز در     هتا و مهتارت  اي نیز به همه دانشحرفه -شود. عنصر فنياجتماعي، نهادي، آموزشي و شخصي اتخاذ مي

هتاي گودلتد در معرفتي رشتته     (. ستطح ستوم بته تتالش    0272گودلتد، درسي در همه ابعاد عملي آن اشاره دارد )برنامه فرايند تولید

نگترد و بتر بتازبیني وضتعیت آن و ارائته      درسي به عنوان يك حوزه مطالعاتي متي شود. او به برنامهدرسي مرتبط ميمطالعاتي برنامه

 (.9110ن، ش) کند کید ميبهبود آن تأ راهکارهايي براي

درسي، گودلد درباره بسیاري از موضوعات ديگتر مترتبط بتا آمتوزش و پترورش      بر پژوهش درباره مدارس بدون پايه و برنامه عالوه   

و تاريخ مدارس  01، تربیت کودکي2، محیط کالس درس و مدرسه8، کارکرد مدرسه7، هدا مدرسه1اي، از قبیل آرمان مدرسه مدرسه

ها )متدارس   کند  آرمانپرداخته است. او در مطالعه داليل موجوديت مدارس، سه جنبه را از هم متمايز مي نیز به پژوهش 00ابتدايي

کننتد و يتا    مي چهو کارکردها )مدارس  ؛پي تحقق چه چیزهايي هستند( بايد در پي تحقق چه چیزهايي باشند(؛ اهداا )مدارس در

س، پرورش افرادي منطقي استت کته بته حقتوق خودشتان و ديگتران احتترام        مطابق نظر گودلد، آرمان مدار .گذرد(در آنها چه مي

دستتیابي بشتريت بته رفتاه و      پیشتبرد دهد و در  جانبه خود را پرورش مي هاي همه بگذارند. او معتقد است که انسان منطقي، قابلیت

بنتدي و   اي، مقولته  ش و پرورش مدرسهثیرگذارترين مطالعات گودلد و همکاران او در حوزه آموزأيکي از تشود.  خوشبختي سهیم مي

                                                 
1. Core curriculum 

2. Curriculum Inquiry: The Study of  Curriculum Practice 

3. Substantive 

4. Political- social 

5 .Technical- professional 

6. School aim 

7. School goal 

8. School function 

9. School and classroom ambience 

10. Early schooling 

11. History of elementary schools 
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، اهداا مدرسه را  در چهار دسته زير خالصته  0اي مطالعه آموزش و پرورش مدرسهاو و همکارانش در  ؛ استتوصیف اهداا مدرسه 

  فتراهم نمتودن زمینته    1ايحرفته  -9هتاي دانتش؛  هاي ذهني و حیطته  تحت پوشش قرار دادن کلیه مهارت  9آکادمیك -0اند  نموده

  ايجتاد آمتادگي بتراي    9متدني و اجتمتاعي   -1پتذيري اقتصتادي؛    هاي افراد براي تولید کار و مسئولیتها و توانمنديرورش قابلیتپ

پذيري شخصتي، تمتايالت و استتقالل شخصتي      تاکید بر پرورش مسئولیت  1شخصي -9درون يك جامعه پیچیده؛ و  5پذيري جامعه

 (. 9110شن، )

هاي او در اين زمینه از سه منظر قابل معرفي استت  از منظتر   معلم است. تالشاي گودلد، تربیتحرفه ديگر مضمون عمده زندگي   

ارائته نمتود و توجته    « پیچیدگي و چندوجهي بودن امتر تتدريس  »، ديدگاهي فکورانه مبني بر 0211نخست، او در همان اوايل دهه 

تدريس مستتلزم آن  »گويد  مي (0211) گودلد (.0229گودلد، شت )در اين عرصه چندوجهي مبذول دا 7هاي ارزشييخاصي به داور

 ترين فنون مهیج و جذاب را بکتار گیترد   گیري از انواع فنون تدريس، نويدبخش است که معلم به داوري ارزشي روي بیاورد تا با بهره

هايي کته معلمتان آمتوزش داده متي      انمک نك. بهمعلم )از منظر دوم، به انجام يك مطالعه جامع در توصیف تاريخ تربیت . (95)م 

( اهتمام ورزيد. از منظر سوم، با اتکا به فهم تاريخ و وضتعیت  2معلمان مدارس کشور ما نك. بهمعلم )( و وضعیت کنوني تربیت8شوند

شتن،  ) کنتد کند که شرايط الزم براي تربیت معلم مطلتوب را تصتريح متي   را پیشنهاد مي 01معلم، بیست اصل موضوعهکنوني تربیت

هاي تربیتت معلتم استت؛ ستاير     ها و دانشکدهلیت دانشگاهؤتي است که در حیطه مساچهار اصل نخست مشتمل بر پیشنهاد (.9110

هتاي تربیتتي و متدارس و    اصول نیز  بر محور گزينش و استخدام معلمان، آموزش ضمن خدمت معلمان، همکتاري میتان دانشتکده   

 (.0229گودلد، ) درسي تربیت معلم متمرکز هستندبرنامه

اي گودلد از جايگاه منحصربه فردي برخوردار است. هر چند که اين بختش   مضمون راهبردهاي نوسازي تربیتي در زندگاني حرفه    

باشد، اما در اين حوزه است که تالش او بتراي  برقتراري پیونتد بتین     هاي گودلد تنها بخش مهم و مستقل پژوهش او نمياز فعالیت

کنتد  مدرسته بته     را به عنوان عوامل اصلي نوسازي تربیتي معرفتي متي   ذيلمرتبط  شود. او مفاهیم به همبرجسته مينظريه و عمل 

هتا و روابتط   دانشتگاه؛ و پیونتد بتین همکتاري     -عنوان مرکز نوسازي؛ مدير مدرسه به عنوان عنصر کلیدي نوسازي؛ همکاري مدرسه

و برانگیختگتي   00ت که تحقق نوسازي، مستلزم ترکیبتي از پاستخگويي درونتي   متقابل در قالب يك شبکه منسجم. گودلد معتقد اس

09بیروني
اي تنش مداوم و مولد بتین ايتن دو مجموعته از نیروهتا     براي تداوم نوسازي بايد تا اندازه همچنین او معتقد است که .است 

 (.9110شن، )وجود داشته باشد 

                                                 
1.  A Study of  Schooling 

2. Academic 

3. Vocational 

4. Social and civic 

5. Socialization 

6. Personal 

7. Value judgments 

8. Places Where Teachers Are Taught 

9. Teachers for Our Nation’s Schools 

10. Postulate 

11. Internal responsiveness 

12. External stimulation 
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ثر از بینش اخالقي او بر محور اين مسئله مهم بتوده استت کته او    ا پرداخته شد، متأحث باال به آنهمطالعات تجربي گودلد که در مبا    

همواره دغدغه مسائل مربوط به برابري و عدالت اجتماعي در تربیت همه کودکان و دسترسي آنتان بته آمتوزش و پترورش عمتومي      

ام تربیتي بايد سیر و سلوك شخصي به ستوي  است و نظ انسان. گودلد معتقد است که تربیت، حق مسلم هر  متعالي را داشته است

  (.9110شن، ) را تسهیل نمايد 0خود استعاليي

انديش نیست، بلکه او در  اي زندگاني گودلد اين است که او تنها يك پژوهشگر مجرب و يك متفکر ژرايکي از مهمترين ابعاد حرفه

هتاي  ختود، در دانشتگاه   اي، طي اولین روزهتاي زنتدگاني حرفته   ها هم همواره فعال بوده است. به عنوان نمونهعملي ساختن انديشه

هايي براي تربیت معلم مبادرت نمود. گودلد در توسعه مدارس بدون پايه نیز نقشي کلیتدي   شیگاگو و ايموري فعاالنه به تولید برنامه

هتاي ختود    ن مجمع همچنان به فعالیتگذاري نمود که اکنون نیز ايرا پايه 9، مجمع مدارس مشارکتي0211داشته است. او در سال 

هاي نو و مطالعه فرايند پوياي تغییر تربیتي در دستورکار اين مجمع قرار دارد. دريافتت بیستت   دهد؛ عملي ساختن انديشهادامه مي

کنتد. بته    اي او را تصتديق متي  هاي معتبر همه شواهدي است که پیشترفت حرفته  ها و دانشگاهدرجه افتخاري و جوائز ارزنده از کالج

هاي موثرش در عرصه تربیتت بته وي    به تقدير از تالش 9و جايزه جیمز بي کونانت 1گرا جونیورعنوان نمونه، جايزه هارولد دبلیو. مك

 Phi Delta Kappanاو، برنده جايزه نخستین کتاب ممتاز سال از  مکاني به اسم مدرسهاعطا گرديده است. عالوه بر اينها، کتاب 

. ثیرگذار بوده استت تأالمللي هم گودلد در صحنه بینگرديد.  0285برجسته از انجمن پژوهش تربیتي آمريکا در سال و جايزه کتاب 

به چتین مستافرت نمتود و     0280، گودلد در سال 0290و  0202به چین در فاصله سالهاي  5درست همچون سفرهاي جان ديويي

المللتي ترديتدي نیستت،    گودلد در عرصه بتین  يثیرگذارتأ(. در 9110شن،د )ثیرگذار بور او بر نظام آموزش و پرورش چین تأاين سف

 است.  هاي چیني، فرانسوي، عبري، ايتالیايي، ژاپني و اسپانیايي ترجمه شدههاي او به زبان نوشته چرا که اغلب

رويارويي  است. رالف تايلر در کتاب درسي، هم در حوزه تفکر و هم در حوزه عمل قابل تقديرهاي گودلد بر دانش برنامهثیر انديشهتأ

نگتر و   کند که در سه نقش پژوهشتگر، آينتده   از گودلد  به عنوان متفکري ياد مي 1با آينده  مسائل تربیت و آموزش و پرورش رسمي

 (.0271تايلر، ) استثیر عمده داشتهتأ درسي به شايستگيکننده عمل بر تفکر و عمل برنامه ترغیب
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