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  .)2006 –به نقل از پتریک اسلتري دونالد جیمز مک(گرایانه در عرصه زندگی است  انسان

  

  

J. B. Macdonald (1925-1983)

  مدارج علمی و سوابق شغلی

  فعالیت نخستین هاي سالدر  او .در ویسکانسین غربی مراحل رشد خود را سپري کرد در شهري کوچک 2دونالد ز مکجیم     

ره دکتري دانشگاه وارد دو، سپس. بودمعلم دوره ابتدایی نیز معلم علوم اجتماعی دوره متوسطه و مدت کوتاهی  ،خود اي  حرفه

اولین پست ). 2002، 5و شوبرت 4رابرتز( دکتري گرفت ت از این دانشگاهحوزه تعلیم و تربیشد و در 3نمدیس -ویسکانسین

 1956-1957طی سال تحصیلی  6ستینآ -در دانشگاه تکزاس هاي مداوم آموزشدرسی و  ، استادیاري برنامهدونالد مکدانشگاهی 

به ، 1963تا  1959هاي  ن سالبی و شد 7استادیار آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه نیویورك 1959تا  1957از سال او . بود

به دانشگاه  1963 سال در .به خدمات آموزشی و پژوهشی اشتغال داشت 8میلواکی - اه ویسکانسینگدر دانشدانشیار عنوان 

دانشگاه این  9مطالعات سیاست آموزشی نیز گروه درسی و آموزش و در گروه برنامه 1966و تا سال  مدیسن رفت -ویسکانسین

   .تمقام استادي داش

درسی  استاد برنامه به مدت شش سال 1972 سال تا میلواکی بازگشت و -به دانشگاه ویسکانسین 1966در سال  دونالد مک     

آخرین دانشگاهی بود  11بورودر گرینز 10دانشگاه کارولیناي شمالی. بوداین دانشگاه و مبانی فلسفی و اجتماعی تعلیم و تربیت 

که از  1983نوامبر  21تا  1972از سال  و اي خود را در آن ادامه داد هاي حرفه فعالیتو تربیت،  به عنوان استاد ممتاز تعلیم که

سال  27حدود  دونالد مک). 1986، 14نکب و بروك 13؛ بروبیکر2004و همکاران،  12پاینار(داشت  حضور دنیا رفت در این دانشگاه
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داشت، آثار مختلفی را پدید آورد و دانشجویان بسیاري را در حوزه اشتغال  آموزشی و پژوهشی هاي فعالیت ها بهدر این دانشگاه

   .درسی تربیت کرد برنامه

  دونالد مکتحول فکري سیر آثار و 

نماید که شاید در مورد دیگر افراد فعال در عرصه  اي جلب توجه می دونالد نکته اي مک در بررسی دوران فعالیت حرفه      

البته نباید . منتشر نکرد او در زمان حیات خویش هرگز کتاب مستقلی نکته این است که. باشد درسی کمتر مصداق داشته برنامه

توان در منابع مختلف مانند  آثار او را می. کردتلقی درسی  کار برنامه کم نظرصاحبدونالد را  مک ،با استناد به این موضوع

 1دونالد فرزندش بردلی مک دونالد مکپس از مرگ  .ظه کردمالح درسی تربیتی و برنامه هاي گوناگون ها و مجله نگاشت تک

، 3بلومنفلد جونز( منتشر کرد» 2دونالد ز مکیممجموعه آثار ج: مقدس ومعنوي  عملینظریه به عنوان «کتاب هاي او را در  نوشته

مرحله  خلق کرده است در چهار طوالنیهاي  و آثار مختلفی را که طی سال خود دونالد تحول فکري مک). 2010، 3جونز

هر یک از این مراحل به صورت مختصر در ادامه،  .)1986نک، ب و بروك ؛ بروبیکر2002رابرتز و شوبرت، ( بندي کرده است طبقه

   .شرح داده شده است

  توجه به نظریه و روش علمی: مرحله اول

دونالد در این دوران  مک .است 1960و اوایل دهه  1950که حاصل اواخر دهه  شود را شامل میدونالد  مک آن دسته از آثار     

درسی با  خت و تبیین نظریه برنامهامدیسن استاد او بود بر س - که در دانشگاه ویسکانین 4با الگو گرفتن از ورجیل هریک

  .کز داشترگیري از ابزارهاي علمی و تجربی تم بهره

  فرديگرایی  انسان: مرحله دوم

آموزان  خودپنداره دانش اي چگونه به رشد بر فهم اینکه آموزش مدرسه ا و آثار خوده دونالد در فعالیت مک، مرحلهطی این      

شخص : از انسان اي انگاره«با نام  1964اي که در سال  در مقاله وي. داشت کیدأآورد ت کند یا از آن ممانعت به عمل می کمک می

در فرایند  بودندرواج داده  7و آبراهام مزلو 6کارل راجرزشناسانی مانند  را که روان یانهگرا مفاهیم انسان ،نوشت» 5یادگیرنده

بود که مدارس و معلمان چگونه به بهترین شکل  موضوعرشد انسانی و این دونالد  مکدغدغه . مطرح ساخت اي مدرسه آموزش

  .آموزان را تسهیل کنند دانش توانند فرایند خودشکوفایی می

  گرایی اجتماعی انسان: مرحله سوم

سوق گرایی اجتماعی  دونالد به سوي مرحله سوم یعنی انسان مکها و آثار  اندیشه، 1970و اوایل دهه  1960اواخر دهه در       

این او در هاي  فعالیت. مطرح کردسیاسی اجتماعی  يگرایی اولیه خود را در بستر هاي انسان او در این مرحله دغدغه. پیدا کرد

در . بوددرسی  اي و برنامه در عرصه آموزش مدرسه موجود ساالرانه و اجتماعی مانی، دیوانساز فشارهايدوره ناظر به نقد تحلیلی 

هاي  هاي آزادمنشانه و واقعیت آل ، تضاد میان ایده»8چهرهدو مل اعمدرسه به عنوان «او با عنوان  1971سال  مقاله

در دونالد  مک .گرفتمورد توجه قرار  اي درسهوزش مآم در عرصهکننده ناشی از مطالبات سازمانی و روال انجام امور  سرکوب

که  ا بازگو کرداین باور خود ر نوشت، »9یر اجتماعییو تغ آگاهیدرسی،  برنامه«با نام  1978سال  دیگري که در مقاله

                                                            
1. Bradley Macdonald 
2. Theory as a prayerful act: The collected essays of James B. Macdonald 
3. Blumenfeld-Jones 
4. Herrick 
5. An image of man: The learner himself 
6. Rogers 
7. Maslow 
8. The school as a double agent  
9. Curriculum, consciousness and social change 



٣

معه هاي جا آل آموزان را براي تحقق ایده هاي معنوي، عقالنی و جسمی دانش درسی در مدارس باید ظرفیت هاي برنامه فعالیت

  .دموکراتیک آزاد سازد

  گرایی  تعالی: مرحله چهارم

گرایی اجتماعی و شخصی خود را به  هاي انسان دامنه دغدغه گرایی نامید و یول فکري خود را تعالحدونالد مرحله چهارم ت مک    

 و ماهیت مطلوب او نآموز از چیستی انسا دانش کامل اعتقاد داشت که براي کمک به تحقق فهماو . عرصه فرهنگ گسترش داد

ایدئولوژي رشدي استعالیی « با نام  1974اي که در سال  در مقاله دونالد مک .فراتر رفت متعارف آگاهی فرهنگی الگوهاياز باید 

ی این هاي زیربنای نگاشت، چهار ایدئولوژي یا الگوي مفهومی تعلیم و تربیت را به نقد کشید و با توجه به ارزش» 1تعلیم و تربیت

خردمندي  مفهوم ایدئولوژي رشدي استعالیی را بر مبناي، او به عنوان یک گزینه بدیل .نامناسب دانسترا  ها آن گوهاال

  .که هم خردمندانه و هم شهودي است ی استدانش که ناظر به ؛ مفهومیمطرح کرد شناختی زیبایی

  درسی دونالد در حوزه برنامه هاي اساسی مک ها و ایده آفرینی نقش

به صورت  بخشاین . است کردههاي ارزشمند و ماندگاري را مطرح  ثیرگذار بوده و ایدهدرسی تأ برنامه  دونالد در عرصه کم     

  .اختصاص یافته است درسی برنامه هاي اثرگذاري این صاحبنظر اجمالی به مهمترین جنبه

  درسی سازي برنامه مفهومنوپیشگامی در نهضت  

گیري  در شکل ثرؤو افراد م بزرگاندونالد از  نظر وجود دارد که جیمز مک درسی اتفاق جسته برنامهبنظران برصاحدر میان      

آثار و  آنان). 1998؛ پاینار، 2002، 4آیزنر؛ 2005، 3؛ پاینار و اروین2010، 2هی( درسی است سازي برنامه نهضت نومفهوم

ها و  گیري از بینش با بهره 1970؛ نهضتی که در دهه دانند سی میقابل برردرسی  برنامه این نهضتدر راستاي  او راهاي  فعالیت

در تعیین نقش ) 2002(آیزنر  .درسی بود پردازي برنامه درصدد گسترش ابزارها و اهداف نظریههاي علوم انسانی  هاي حوزه روش

دونالد  گرایان در آثار جیمز مک مفهوماساسی و مهم نوهاي  ایده کند که به این نکته اشاره می گرایی نومفهوم دونالد در نهضت مک

 پاینار .رفت به شمار میویلیام پاینار  در ایاالت متحده سخنگوي اصلی این نهضت با این حال، بودمستتر  5بنرون هیدویبه ویژه و 

جیمز المللی که در آن  بین یهمایشدر  شود، خوانده می گرایی نهضت نومفهوم برجسته شخصیت ،که از سوي آیزنر پاینار

  :گوید میچنین درباره او  گشاید و دونالد می زبان به ستایش مک دونالد مورد تکریم قرار گرفت مک

این حوزه به . دونالد در این عرصه انجام داده است کاري بس دشوار خواهد بود درسی مالحظه اهمیت آنچه مک براي حوزه برنامه«

جز کسب این به درسی  به عبارت دیگر قلمرو برنامه. را به نظاره بنشیندهاي او  آفرینی و فعالیت هیچ وجه تالش نکرده است تا نقش

اثرگذاري  او را به طور  ،ه استدرسی بود نقد کننده نظریه و عمل رایج و مسلط برنامه دونالد مکها و آثار  شناخت ابتدایی که فعالیت

   »).215، ص 2004پاینار و همکاران، (درك نکرده است عمیق 

از آثار  به ویراستاري پاینار منتشر شد 1975در سال » 7گرایان نومفهوم«عنوان زیرکه با  »6درسی پردازي برنامه ریهنظ«کتاب      

دونالد نیز  مک. را مالحظه کرد یگرای نومفهومهاي برجسته جریان  شخصیت دیدگاه توان که در آن می است آثار مهم و اثرگذاري

   .ر مشارکت داشته استخلق این اثنظرانی است که در در زمره صاحب

  

                                                            
1. A transcendental developmental ideology of education 
2. He 
3. Irwin 
4. Eisner 
5. Huebner 
6. Curriculum theorizing 
7. Reconceptualists 
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 درسی فعالیت در قلمرو نظریه برنامه  

هاي سنتی  گیري درسی از جهت درسی و نظریه برنامه درسی کمک کرده است تا برنامه دونالد در عرصه نظریه برنامه آثار مک     

. قی و معنوي استسوي رویکردي حرکت کند که متکی بر مالحظات انسانی، اخالفراتر رفته و به  1960و  1950دهه 

نظریه و عمل آموزشی بود که یاري رساندن به  آن نوع دانست، منتقد ثابت قدم که مدارس را غیر انسانی و بی روح می دونالد مک

). 2002تز و شوبرت، رابر( دانست را مهم نمی هاي خود در یک جامعه آزاداندیش ها و توانایی آموزان براي تحقق قابلیت دانش

، 1دیر برلتا( پردازان را مشخص کرد از نظریه گروهسه در درون آن و درسی را مطرح  یک نظریه برنامه 1971ر سال دونالد د مک

ي درسی و از پژوهش به عنوان ابزاري براي ارزیابی ریز ظریه به عنوان راهنماي برنامهپردازان از ن ، نظریهگروهدر یک  .)2009

از نظریه  ریزي درسی عرصه برنامها در پردازان براي شناسایی و تعریف متغیره دوم، نظریهدر گروه  .کنند درسی استفاده می برنامه

درسی  تر درباره برنامه ورزي خالقانه براي تفکر و اندیشه را نظریه ی قرار دارند کهپردازان در گروه سوم، نظریه .گیرند بهره می علمی

  .داند گروه سوم همسو می پردازان دونالد خود را با نظریه مک. برند کار می به

مدار،  در چهار طبقه اصلی ساختارمدار، ارزش درسی را هاي برنامه نظریه )1391شریفیان، ( 4و وایتهد 3، بوش2گالثورن     

که  پردازي اند؛ نظریه دادهمدار قرار  پردازان ارزش دونالد را زیر عنوان نظریه ز مکیمآنان نام ج .اند محتوامدار و فرایندمدار قرار داده

  . کید ویژه داردأفرد تاهمیت بر 

 اي هاي مطرح در آموزش مدرسه نظام  

 )1ها شامل  این نظام .اي را مشخص کرده و توضیح داده است هاي اصلی آموزش مدرسه دونالد در قالب الگویی نظام مک   

هاي اساسی در  دونالد، مولفه در الگوي مک .)1391شریفیان، ( یادگیري است) 4تدریس و ) 3آموزش ) 2درسی  برنامه

به نظر . دهد هاي اصلی زبان و بیان تربیتی را نشان می شود که ویژگی اي ارائه می درسی تشریح و نقشه هاي برنامه فعالیت

یگري تلقی جتماعی داین طرح، نظام ا. دهد زش ارائه میم اجتماعی است که طرحی براي آموادرسی یک نظ دونالد برنامه مک

 5تدریس یک نظام شخصیتی. تدریس با آموزش تفاوت دارد. دهد شود که در درون آن تدریس و یادگیري رسمی رخ می می

یادگیري نیز یک . کند آموزان به شیوه خاص و مورد نظر خود عمل می است به این معنا که معلم براي تسهیل یادگیري دانش

تمام این . پردازند هاي تخصصی مربوط به تکالیف درسی می ن به انجام فعالیتآموزا نظام شخصیتی است که طی آن دانش

درسی در بستر  در این موقعیت، اهداف برنامه. شوند ها با یکدیگر تعامل دارند و در مرکز الگو در کنار یکدیگر جمع می نظام

  .ودش آموزان محقق می هاي معلم و رفتار دانش هاي آموزشی و به واسطه تالش فعالیت

 ریزي درسی الگوهاي برنامه  

 داراي وجود خارجی و یک پدیده عینی را فقطدرسی  برنامه توانند نمیریزان درسی  بر این باور است که برنامه دونالد مک     

 هیگرو ، الگوي اجماع6محور خطی الگوي متخصص: اند از که عبارت درسی را معرفی کرده است ریزي سه الگوي برنامه او. بدانند

  .)1984، 10؛ سرلز2010، 9لئونارد؛ 1975دونالد،  مک( 8و الگوي مبتنی بر گفتگو 7)وار دایره(

                                                            
1. Adair Breault 
2. Glatthorn 
3. Boschee 
4. Whitehead 
5. personality system 
6. linear expert model 
7. circular consensus model 
8. dialogical model 
9. Leonard 
10. Searles 
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درسی در این الگو توسط  تدوین برنامه. است و نظارت متکی بر وجود کنترل :محور خطی الگوي متخصص )1

ریزي  برنامه راین، کل فرایندبناب. کنند تا کنترل را به حداکثر ممکن برسانند شود که تالش می متخصصانی انجام می

و نهایی را در مورد  نخستینهاي  شود و متخصصان تصمیم کنترل و نظارت می ،اهداف اي از بر اساس مجموعه درسی

.کنند درسی اتخاذ می اعتبار محتوا و سازماندهی برنامه

ریزي  برنامه. گیري است صمیماجماع و توافق نظر در ت وجود مبتنی بر عالقه به: )وار دایره(گروهی  اجماعالگوي )2

هاي علمی صورت  درسی باید با حضور معلمان، مدیران مدارس و نمایندگان جامعه و در موقع لزوم متخصصان رشته

 همچنین، بر .ریزي درسی مشارکت کنند الگو اعتقاد راسخ وجود دارد که معلمان باید در فرایند برنامه در این. گیرد

.گردد کید میشود تأ درسی براي آن طراحی می امهبرناقتضائات محیطی که  رعایت

در ابتدا معلم براي شناسایی و تعیین نیازهاي . شود کید میأتآموزان  دانشبر نیازهاي  :گفتگو الگوي مبتنی بر)3

ابع کنند تا من سپس، مربیان تالش می. شود وارد مذاکره میبا آنان ند کرد درسی را تجربه خواه انی که برنامهآموز دانش

آموزان را  این الگو دانش. سازند سوآموزان منطبق و هم فرهنگی شناخته شده را با نیازها و عالیق بیان شده دانش

 محتواي موردنظر اجتماعی و  جنبهدهد و نیازها و عالیق آنان در برابر  ریزي درسی مشارکت می فعاالنه در برنامه

.یابد اولویت می

ها را  گیري و موضع ارزشی هر یک از آن دونالد به وضوح جهت یزي درسی ارائه شده از سوي مکر توصیف سه الگوي برنامه     

  .درسی مدافعان و مخالفان خاص خود را دارد هر یک از این الگوها در ادبیات برنامه. دهد نشان می

 گرایش به تعالی و استعالء  

درسی تجدید  هاي خود نسبت به تعلیم و تربیت و برنامهها و دیدگاه دونالد همواره از مربیان خواسته است تا در برداشت مک     

او معتقد بود که مربیان باید مفروضات خود را مورد تجدید نظر قرار دهند، خواهان اهداف ارزشمندتري  .نظر به عمل آورند

الد، دیدگاه او در مورد حالت و وضعیت دون هاي مک مبناي تمام فعالیت. سازي کنند ریزي درسی را نومفهوم باشند و فعالیت برنامه

رد براي تحقق تالش فمنظور او از استعالء، . است 2جو و کاوش براي استعالء و نکته اساسی در این مفهوم، جست .است 1آدمی

ده استفاده کر دونالد از نگاه و زبان بسیار شهودي، تمثیلی و مبهم مکاز آنجا که ). 1391شریفیان، ( کلیت وجود خویش است

درسی را به این مسیر رهنمون کرده است تا  ثیر فزاینده فعالیت او رهبران برنامهأت با وجود این،. واقع شده استمورد انتقاد 

  .سازي کنند درسی را نومفهوم درباره مفروضات اصلی خود بیندیشند و حوزه برنامه

اي خود کتاب مستقلی به متخصصان و عالقمندان  فهدونالد در دوران فعالیت حر در سخن پایانی باید گفت اگرچه مک      

مقاالت بسیاري  ،1983، ولی تا زمان بدرود حیات در سال آوري شد جمعدست فرزندش  به او آثار درسی عرضه نکرد و برنامه

. ثیر گذاشتخود تأ پس ازو  دوره پرداخت و بر متخصصان هم هاي مختلف به ارائه مقاله در همایشنوشت، 

                                                            
1. human condition 
2. transcendence  
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