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 1خواهعلي حسيني

 
کرد. بايد از آنها  هاي پيشين، به مستقل بودن تشويقامروز را بايد بيشتر از نسل آموزانِدانش»

وم آنان را به پرسيدن، به خواست کمتر حفظ کنند و در عوض، بيشتر فهم کنند. بايد به طور مدا

کردن توجيهات و توضيحات منطقي، و به زير سئوال بردن منابع قدرت ترغيب کرد. بايد به جستجو

مسلّم يا طور روزافزون بدانها اجازه و اختيار داد که درباره آنچه درست يا نادرست است يا آنچه 

شده، رخالف آنچه در گذشته انجام مياست، خود بينديشند و تصميم بگيرند. خالصه کالم، ب نامسلّم

. )جکسن: شود، به ديد انتقادي بنگرندگفته مي دانهابايد به نوجوانان امروز آموخت، راجع به هر آنچه ب

 «(601: 6891ي تدريس، پيشه

 

Philip Wesley Jackson  (1928 - ) 

 

 

 يو علم يشرح حال شخص

کند و يازدواج م 6899در سال ن جکس. کاستيامر يوجرسينالت يواقع در ا ،9نلنديشهر و 6899ن متولد سال جکس فيليپ دبليو.

موفق به اخذ  ،کسال بعدي و کرده افتيدر 3سبروگلَ يالتيخود را از کالج ا يمدرک کارشناس 6896در سال  سه فرزند است. حاصل آن،

در  يدکتر دانشنامهافت يبه درمفتخر  ،دو سال بعدام، سرانج شود.يم 9ت از دانشگاه تِمپليم و تربيرشته تعل ارشد در يمدرک کارشناس

 (.619: 6881، 9لِس و همکاران)اُ شوديما يدانشگاه کلمب کالج معلماناز  رشد يشته روانشناسر

 شوديم ماستخدا يتيتربگروه علوماستاديار  سمتِ در دانشگاه شيکاگو در ،6899ر سال د يافت درجه دکتريبه محض در نجکس

 ن در دانشگاه شيکاگو، معرفِجکس گريدوره تصدي ماند.يمدر همانجا  ،يبا درجه استاد ش، يعني زمان بازنشسته شدن6889ال تا س و

 تکميلي تحصيالت ي، رئيس دانشکدهيتيتربعلوم مدير گروه  گاهيجامت استاد، بلکه در متفاوت است. او نه تنها در سِمتعدد و هاي نقش

هاي اين سمت دارا بودنن عالوه بر ست. جکسدمت کرده ا( خدرسيمرکز آموزش و برنامهتون )بنز مرک سرپرستو  يتيعلوم ترب

 (.900: 9006زنر، ي)آ شيکاگو بوده است دانشگاه ، رئيس دانشکده پرستاري6810تا  6811مديريتي، از سال 

ظاهر تربيت وي تعليمحوزه نيز در توانا يديربلکه به عنوان رهبر و م، برجسته يپژوهشگر در قامتتنها  ن نهفيليپ جکسدر واقع، 

به  6819-13المعارف بريتانيکا بوده و در سالهاي هو تربيتِ دايرعضو شوراي دفتر تعليم  6811-19ن در فاصله سالهاي جکساست.  شده

رئيس انجمن امريکايي  6880-86او در فاصله سالهاي ي علوم رفتاري استنفورد کاليفرنيا درآمده است. عضويت مرکز مطالعات پيشرفته

ملي  فرهنگستانق و اکنون عضو منتخب و معاون سابي جان ديويي بوده است. رئيس جامعه 6881-89تحقيقات تربيتي، و در سالهاي 

 و تربيت است )همان(.تعليم 

 

                                                 
           hosseinikhah_ali@yahoo.com                                                                               . استاديار گروه مطالعات برنامه درسي، دانشگاه خوارزمي 6

2 .Vineland 

3 .Glassboro State College 

4 .Temple University 

5 .Frederik Ohles, Shirley M. Ohles, John G. Ramsay 
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 يمطالعات يهانهيآثار و زم

و  6819در سال کند. ينه دنبال مياش را در همان زميعلمت يفعال در آغاز، ن، جکسيرساله دکتر يبا توجه به موضوع روانشناس

است،  نجکسو  1سلزکوب گتيجِکه اثر مشترک کتاب ن ياد. رسيه ميبه شهرت اول 1«ت و هوشيخالق» يعنيش کتابن ينخستار با انتش

قرار  يجد مورد توجه ان انتشار،ن اثر در زميا .است "هوش"مفهوم  تفکر خالق از برداشت محدود ز ساختنيتماتالش آنها در م نديرآب

است و تا سال  يز اثر پراستنادين کتاب، در حال حاضر نيا شود.يم تيخالق نهيپژوهش در زم يبرا رانشيپ يروين ل بهيرد و تبديگيم

-برنامه ژهيبو ،تيم و تربيحوزه تعل سمتبه  جيبه تدر نجکسش يعالقه و گرا (.9060ن، و جکس د چاپ شده است )گتسلزيتجد 9060

به انجام  ،نجکس ين کنجکاويگذرد. ايدرس چه م يهاکه در کالس هن مسأله بوديبدنبال فهم ادر واقع،  کند.يدا ميپسوق  يدرس

 9«درس يهادر کالس يزندگ» يعنيشاهکار او نگارش  ،ماحصل آن شود کهيم منجرکاگو يوابسته به دانشگاه ش يدر مدرسه پژوهش

و از ه ي زندگي در کالس درس پرداختکه به مطالعه هن جزو اولين کساني بودجکسا بر اسناد و شواهد موجود، بن است. 6819به سال 

در همان (. 318: 6386، يخواه و مهرمحمدينيداده است )حسبدست  آشکارساز روشن و، تصويري يطيمحدر چنين  اتفاق افتاده وقايع

 ن جملهيا ازتوان ياثر را م يهيبن مامقصود و  رسد.يبه چاپ م 8«نيلم و ماشمع»تحت عنوان  ناز جکس يگريسال، اثر برجسته د

 برداشت کرد:

فتار کنند، بلکه محافظت از ه انسان ريشب، شيش از پيم تا بيکن يها را طراحنيست که چگونه ماشين نيعصر ما، ا ين چالش فکريترميعظ"

 "(11: 6819، نيمعلم و ماش: )جکسن رفتار نشود.ن يبه مانند ماش شيش از پيبهاست که با آنها انسان

مشاهده و  يبه جاتالش کرده  ،ن اثرياو در ا .نهديمنام  60"سیتدر يشهيپ"، نگاشته 6891که به سال خود را  ياثر بعدجکسن 

 معلمانرتند از: ها عبان آن پرسشيترعمده کرده و بدان پاسخ دهد. مطرح يراجع به حرفه معلم يو فلسف يرنظ يهاپرسشف، يتوص

ت و کاربرد آنها ياست و ماهس کدام يتدر يهان روشيترعمده هاست؟يژگيچه و يدارا يس واقعيد چه بدانند؟ تدريباس يدرباره تدر

"درس داده نشده يهادرس"، کتاب 6889در سال  (. چند سال بعد6891)جکسن،  ست؟يچ
(. 6889کند )جکسن، يمنتشر مرا  66

 ز کالسيو رازآم دهيچيط پيمحاز  سندهينو يتجارب شخص ريو تفس فيتوص ،«درس يهادر کالس يزندگ»کتاب مانند ن اثر به يشالوده ا

که در کتاب نخست اتفاق  يفيک يهاکردن آن با دادهبيو ترک يکم يهااز داده يريگبهره يبه جاکه  يروش ن تفاوتيبا ا. درس است

 ده است.کراستفاده  يفيک فاتيتوص، فقط از افتاده

ماحصل ز ين اثر نيا «درس يهادر کالس يزندگ»همانند  است. 69«مدارس ي دراخالق يزندگ»، زمان انتشار کتاب 6883سال 

س متفاوت به کالس در 69ده و يم به طول انجاميسال و ندو پروژه است. بوده  «مدارس ي دراخالق يزندگ» با همان عنوانِ ياپروژه

منظور از است.  ودهدر مدارس ب يآموزش اخالق يهدف آن، واکاو کهمورد مشاهده قرار گرفته  ،يت درسو موضوعا يليه تحصيلحاظ پا

 يريبکارگست؛ بلکه، ينو آشکار م يمستقطوربه آموزانبه دانش ينيد يهاو آموزه ياصول اخالقو انتقال  ، آموزشنجايدر ا يآموزش اخالق

ه نقل از ب .در مدارس است يج اجتماعات اخالقيجاد و تروينظور ابه م يرساناطالع يبلوهاپوسترها، و تار و يها، تصاونمادها و نشانه

 :ن اثريدر هم نجکس

است کالن يمدرسه؛ از ساط يح ياير گرفته تا کافه ترياتاق مد يست: از اندرونياخالق يت و معنايدرسه، حائز اهمم در يزندگ يلحظه لحظه"

 "(مقدمه: 6883جکسن، ) آموزان.گفتار و کردار دانشات يجزئبوط به مر يباطضمدرسه گرفته تا اصول ان

                                                 
6 .Creativity and Intelligence 
7 .Jacob W. Getzels 

8 .Life in  Classrooms 
9 .The Teacher and the Machine 

10 .The Practice of Teaching 

11 .Untaught Lessons 

12 .The Moral Life of Schools 
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 ن پرسش استيپاسخ اافتن ياثر به دنبال  نيجکسن در ااست.  63«از حوزه هنر یيهاو درس یيویجان د» ،يبعد کتابعنوان 

مثابه هنر به»ژه يبو ييويجان د يهاان نوشتهياو در م (.6889اموزد )جکسن، يرا به انسان ب يزهائيچه چ ،کردنيدرباره زندگکه هنر 

، ت و آموزش هنرهايدر رابطه با اهم ييويل مباحث مطرح شده توسط دير و تکميبه تفس همچنين،او  گردد.يبدنبال پاسخ م 69«تجربه

به  69«لسوفيف رسالتو  یيویجان د»و تحت عنوان  ييويت جان ديبا محور يگريکتاب د، 9009جکسن در سال  پرداخته است.

ن نوشته، يجکسن در ا يمبنابرد. يم ييويد يهاشهياند ياين اثر، خواننده را به سفر جذاب دنيجکسن در ا آورد.ير درميرشته تحر

است  يلسوف در قبال پژوهش و پرسشگريف فو وظاي 61پژوهش يفلسفد اثر بر روش يتأک است. ييويد 61«عتيطبتجربه و »کتاب 

-شهياندالهامات و بر  ين اثر مبتنيا است. 69«تيم و تربيتعل يستيچ»د ي، کتاب جدبه امروزن اثر جکسن تا يآخر (.9009)جکسن، 

اهداف در رابطه با  68ي هگل، کانت و پائول تيليچنسرشناس يعلسوفان يچند از ف يتن ياجتماع يهاآرمان ها وايده و ييويق ديعم يها

در  يدر قالب سخنران ييويجان د راد شدهيا يهاز گفتهين اثر نياه يمار ي، خميهمانند دو اثر قبل (.9066)جکسن،  استت يم و تربيتعل

ن مسأله يا يبرا يفتن راهکاراي يز در پينجا نيهمواره پرسشگر دارد و در ا يجکسن ذهن .ت استيم و تربيتعل يستيت و چيرابطه با ماه

ز يآمتيموفق ياوهيرا به ش 90يو شخص ي، اخالقي، تأمليهوم، مفياطالعات قتِيتواند انواع متفاوت دانش و حقيجامعه چگونه ماست که 

م و يدر حوزه تعل ين اثر علميبهتر يبرا 9069در سال  را 96کايساالنه انجمن ناشران امر زهيفوق، جا کتاب .منتقل کند يآت يهابه نسل

 (.9063کا، ي)انجمن ناشران امر افت کرده استيدر تيترب

؛ مقاله در رابطه ف کرده استيش تأليهان و موضوعات کتابيدر حول و حوش عناو متعدد يهاهکتاب، مقال در کنار نگارشجکسن 

ف جان يتعر ،99(6889ت )جکسن، يترب ومينقش هنرها در تعل ،93(6891)جکسن،  يحرفه معلم، 99(6819آموز موفق )جکسن، دانش با

 91«ميشيانديچگونه ما م» ييويدجان کتاب  ريتفس ،91(9066شه و تفکر )جکسن، ياند يفلسف تيماه، 99(9006از هنر )جکسن،  ييويد

 يهااز دغدغه جکسن يهاشهيآثار و اند ،يعلم يم قرن زندگيدر طول ن جه گرفت کهيتوان نتيبه طور خالصه، م .99(9069)جکسن، 

 است.سوق يافته  يدرسبرنامه و مغفول قيت و مسائل عميم و تربيتعل يبه سمت مباحث فلسف رشد يروانشناس

 يرگذاريو تأث يریرپذيتأث

است؛  98نگ لورجيپرفسور اروفرد، ن ياست. نخست بوده رامونشيپ يهاتير شخصيتحت تأث راه، جکسن در آغازبعد تأثيرپذيري، از 

به  .شان به انجام رسانده استيا ييرا تحت راهنما يجکسون رساله دکتربوده و  يدر حوزه روانشناس يريگمتخصص آمار و اندازه لورج

ن مشوق و ينخستلورج،  (.6899)لورج، ه است کرديم يطراحهوش  آزمون ،کيثرندا رابرت روانسنج بوده و به همراه لورجگر، يان ديب

-و بهره يحفظ نگرش کمن وجود، يبا ا شود.يم يکم يهاتيقابلو  يش تجربيگرا يل، جکسن داراين دليبه هممشاور جکسن بوده و 

 30کوب گتسلزيبه نام جِ شناس ديگريبا روانجکسن بالفاصله  ،چراکه آورد.ينم يدر جکسن، دوام چندان يآمار يهاتيگرفتن از قابل

                                                 
13 .John Dewey and the Lessons of Art 
14 .Art as Experience (1934). 

15 .John Dewey and the Philosopher’s Task 

16 .Experience and Nature (1925). 

17 .Philosophic Method of Inquiry 

18 .What is Education? 

19 .Paul Johannes Tillich (1886-1965): ييکايامر-يآلماني وجودگرا لسوفيف و اتيااله عالم  

20 .Factual, Conceptual, Speculative, Moral, and Personal Truth. 

21 .Association of American Publishers: Prose Book Award  

22 .The Successful Student, Teachers College Record Volume 66 Number 7, 1965, p. 635-644 

23 .Facing Our Ignorance, Teachers College Record Volume 88 Number 3, 1987, p. 384-389 

24 .Thinking about the Arts in Education, Teachers College Record Volume 95 Number 4, 1994, p. 542-554 

25 .John Dewey’s 1906 Definition of Art, Teachers College Record Volume 104 Number 2, 2001, p. 167-177 

26 .Speaking of Thinking, Teachers College Record, Date Published: February 01, 2011 

27 .How We Think (1910). 

28 .How We Think We Think, Teachers College Record Volume 114 Number 2, 2012, p. 1-17 

29 .Irving Lorge (1905-1961) 

30 .Jacob Getzels (1921-2001) 
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. شته استدا «شناخت» وسيع از تصوريو  «يادگيري»به  يفيکنگاه  سلزگتتفاوت از ديدگاه لورج است؛ شود که ديدگاه او مآشنا مي

نگارش ه باو  ين کتاب جکسن، تحت نظر و با همکاريو نخستن نقش مهمي ايفا کرده استاديار جوااين در راهنمايي و هدايت  سلزگت

 (.6819درآمده است )گتسلز، 

شکل  39ييويو جان د 36مزيم جِيَليو يهاشهيبه افکار و اند او و توجه جکسن، عالقه يش رويپ اندازچشمبا گسترش دانش و همراه 

جامه عمل پوشانده  ،آن توضيح و تعبيرو  ييويمز و ديجِ يهااستناد فراوان به نوشته ن شکل از عالقه، به صورتياجکسن به  رد.يگيم

توصيف و تفسير  را گنجانده و در آنجا به «مزيم جِيَلياز و ييهادرس»تحت عنوان  يفصل «سيتدر يشهيپ»در کتاب  از باب مثال، است.

آثار و شتر بر يجکسن ب توجه است، مطالعاتان يشا(. 6891 ت )جکسن،پرداخته اسهاي جِيمز که معلمان را خطاب قرار داده سخنراني

قرن  يتيان تربيلسوفان و مربين فياز سرآمدتر يکي ييويآشکارا گفته است: جان داز آثارش،  يکيدر  او متمرکز است. ييويد يهاشهياند

و  به اثبات ندارد، چراکه نام يازيبودن ن ييويد فته و مجذوب جانيش : مقدمه(.6889)جکسن،  است بخش من بودهالهامکه  ستم استيب

د چشم يرم ،آثار خودن نکته که جکسن در يبا ذکر ا .خورديجکسن بوده و در عنوان اغلب آثارش به چشم م يشگيهمراه هم ييويدياد 

 تيبعد مستقل هوق، ين طريو از ا پرداختهز ينع نظرات خود يو بد ي، انتقاديلي، تکميقيبه ابراز تلف بلکه ،نبوده ييويد ايمز يجِ بسته

ما  -ميشيانديما چگونه م -راجع به اثر »ن مقاله خود تحت عنوان يدتريدر جد جکسن مثال، يبرااست.  ش را به اثبات رساندهيخو

مز را به يجِ و ييويد يهاشهيو اند ءاست، آرا يتيلسوف تربيشه و تفکر از نگاه دو فيت انديماه يکه راجع به واکاو 33"ميشيانديچگونه م

قرار  يانه مورد بررسيگراليمحدود و تقل يت تفکر را به طرزيمز ماهيو جِ ييويد ،رديگيمجه يان نتيل کرده است. در پايتحل يطور انتقاد

 بهاست و  ازيمورد ن از تفکر يترف گستردهيموجود، تعر يتيترب يازهايبه منظور برآورده ساختن نکه  شوديادآور مين رو، يدادند. از ا

 .(9069ن، )جکس پردازديم آن ارائه

زنر: ياز آ تيروابه  است. «درس يهادر کالس يزندگ» يعنيجکسن  نيآفراثر تحول ها متوجهنگاهشتر يب، يرگذارياز جنبه تأث

 يعني 39فريويليَم جِو  39يس سميثئلو ن اثر به همراه کتابحائز اهميت است، جنبشي است که اي ن کتابياراجع به  آنچه"

منجر به پيدايش آن شده و هنوز متوقف نشده است. جنبشي که راجع به آن صحبت  31«هاي یک کالس درس شهريپيچيدگي»

هاي درس، و فرايند هاي پوياي مدارس، کالسفهمِ پيچيدگي مطالعه و ي محققان تربيتي امريکا بهالعادهکنم، عالقه و گرايش فوقمي

اي از پرده و بخردانههاي بيجتماع تحقيقات تربيتي امريکا، نوعي انقالب کيفي به وقوع پيوسته تا روايتياددهي و يادگيري است. در ا

ه ب که جکسن رويکرديممکن و ميسر نخواهد بود.  اعداد از طريق ،که اينگونه آشکارسازي و افشاگري زندگي در مدرسه ارائه دهدمسائل 

ان يببه  (.310-316: 6386، يخواه و مهرمحمديني)حس "ه دارد و فروکش نکرده است.هنوز ادام مطالعات تربيتي در پيش گرفته،

با  ( معتقدند که جکسن6881) اُلِس و همکاران کيفردر مطالعه آن است.سبک  يچگونگپنهان و  يدرسجکسن خالق برنامه ،ترساده

 درسي پنهان بوده است.برنامه پژوهش و مطالعه در زمينه گرقيتشودرس،  يهادر کالس يب زندگانتشار کتا

معلمان و دانش آموزان( در  يت قومي)با محور شناسانهجامعهگاه مطالعات يجا يبر رشد و ارتقا يادير زيتأث ، جکسننيهمچن

-ه، در قامت جامع«درس يهادر کالس يزندگ»جکسن با نگارش کتاب ن باورند که يبر ا شناسانجامعه ت داشته است.يتربوميحوزه تعل

کرد يکه رو هبود ين کسانينخستجزو  «مدرسه يشناسجامعه»صاحب اثر  31تر ووديهمراه پبه  و ت ظاهر شدهيتربوميشناس تعل

                                                 
31 .William James (1842-1910) 

32 .John Dewey (1859-1852) 

33 .How We Think We Think 

34 .Louis Smith 
35 .William Geoffrey 
36 .The Complexities of an Urban Classroom 

37 .Peter Wood (1983). Sociology and the School. 
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توان يالبته م (.696: 9003، 39ننتورس و انتيکِي) ه استت کرديتربوميتعل ساحتوارد  يپژوهش قوم نگارانه را از حوزه جامعه شناس

 اضافه کرد.ان ين جريرا به ا 90«معلم مدرسه» خالق يورتلن و دَ 93«بحران در کالس درس»با کتاب  لبرمنيچارلز سچون  يکسان

 هاشهیافکار و اند

، يشناسپنهان، روش يدرسکرد: برنامه يبررس ياساس جکسن را در قالب سه مفهوم يهاشهيافکار و اندن يتربرجستهتوان يم

 تدريس. يشهيپ

 بردهبکار  «درس يهادر کالس يزندگ»ن بار در کتاب ينخستآن را توسط جکسن خلق شده و اصطالح ن يا :برنامه درسي پنهان -

گانه، ن عوامل سهيمجموع ا96.اقتدار ،ديتمجن و يتحس، ازدحام: دهديمل يتشک سه عنصر پنهان را يدرسده او، هسته برنامهيبه عق. است

-همه الزم است که ين معنيهنجار بدشود. يمتعدد م يرفتار يجاد هنجارهايو سبب ا بخشديدر مدرسه م يخاص به زندگ يرنگ و بو

 هاي الزم و کافي را کسب کنند تا بتوانند راه موفقيت در مدرسه را بيابند.مهارت مواجه با آن عوامل، يبرامعلمان  يآموزان و حتدانش ي

ن وجود، ياباشد. با  يرسم يمتعارض با اهداف برنامه درس ياوت و حتتواند کامالً متفيپنهان، م يدرسانتظارات بوجود آمده توسط برنامه

آموز ت دانشيم با موفقيه ارتباط مستقي، نظام پاداش و تنبمثال يباشند. برا گريکديا مستحکم ب يهاونديپ يدارا توانندين دو برنامه ميا

يشتر از ارتباط آن با ها، بپنهان با مشکالت و شکست يدرسرنامهگيرد که ارتباط بن نتيجه مين اوصاف، جکسينامه دارد. با ادر هر دو بر

جکسن را خالق  ،(6898) 93نچين ليو کَتل (33: 6881) 99ن مارشيکال (.60، 33، 39: 6819)جکسون،  آموزان استموفقيت دانش

ن ياز ا ياستفاده ضمنزنر يکن، آيل 99.دندکر يرگذار معرفيتأثز يگر را نيدو اثر دبه دنبال آن، و  دندينام «پنهان يدرسبرنامه»اصطالح 

 (.83، 689: 9009زنر، ي)آ دهديم نسبت 6830ل دهه يدر اوا 91«سیتدر يشناسجامعه»اثر  خالق 99رد والرليمفهوم را به و

-مروش پژوهش قو ساني بوده،ن کين باور وجود دارد که جکسن جزو نخستيت، ايتربوشناسي تعليمدر حوزه جامعه: يشناسروش -

به جاي اجتماعات معمول،  که رمتعارف از آن جهتغي کرده است. يدرسدان برنامهيرمتعارف وارد ميمتفاوت و غ يکرديبا رونگارانه را 

را  «و منطقه جغرافيايي قوميت»مفهوم معناي متداول و محدود  گر،يان ديبه ب قرار داده است. مطالعه زندگي جمعي در مدارس را مبناي

 زنر وجهيآ (.696: 9003نن، يکِي)تورس و انت م داده استساحت مدرسه و کالس درس تعمي معلم و شاگرد و آن را به دگرگون کرده و

نويسان و بويژه به کار داستان است و يفيک روش ،مشاهدات نگارشدر ثبت و  روش جکسن ساخته است: نموضوع را روشن ياز ا يگريد

به عنوان شکلي از بيان، به خوبي با عالقه او به استفاده ادبي از زبان، همخواني  91به جستار او ه است. عالقهيو شب نزديک پردازانجستار

هايي از عمل تدريس و نظام و با اين کار، گزارش دا کردهشناسي گرايش پين به طور روزافزون به جناح روشزنر، جکسيبه باور آ دارد.

 (.909: 9006)آيزنر،  موجود است آثارترين ترين و عميقاست که جزو حساس گذاشته تيتربوميتعل جامعهاي در اختيار آموزش مدرسه

رويکرد  ق است.يق و عميدق و احساسات بر مشاهدات يک و مبتنياز نزد ينگاهآموز، نگاه جکسن به معلم و دانش: سیتدر يشهيپ -

کرد تا با محافظت  رويکرد مکانيکي مقابلآموز در معلم و دانش در عصر مدرنيته بايد از ن اصل است:ي جکسن متمرکز بر ايگرايانهانسان

جان  يمتوسل به رهنمون روش ،سيتدر يشهيق پيفهم درست و عم يبرا او (.11-11: 6819به مانند ماشين رفتار نشود )جکسن،  آنان

                                                 
38 .Carlos Torres & Ari Antikainen 

39 .Charles E. Silberman (1970). Crisis in the Classroom. 

40 .Dan C. Lortie (1975). School Teacher. 

41 .Crowd, Praise, Power. هاي الزم براي مواجه با آموز قابليتهاي درس دارد و اگر دانشعامل نخست )ازدحام(: اشاره به پرجمعيت بودن مدارس و کالس 

)مانند نوبت گرفتن(، دچار مشکالت فراوان مي شود. عامل دوم )تمجيد و ستايش(: معرف نظام پاداش و تنبيه و ارتباط مستقيم آن پيامدهاي شلوغي را دارا نباشد 

بويژه هاي حاکم در مدرسه آموز، گروگان و اسير قدرتبا موفقيت يا عدم موفقيت دانش آموز در مدرسه است. عامل سوم )اقتدار(: بيانگر اين واقعيت است که دانش

  معلم است.

42 .Colin J. Marsh 

43 .Cathleen Lynch 

44 .Robert Dreeben (1969). On What is Learned in School/ Philip Cusick (1973). Inside High School. 
45 .Willard Walter Waller (1899-1945): جامعه شناس امريکايي 
46 .Sociology of Teaching (1932) 

47 .Essay 
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 سيتدر (.9: فصل 6889د )جکسن، مشاهده کرس ين تدريحدر در کالس درس و  معلمان خوب را ت و هنريقابل ديباشود؛ يم ييويد

روش  ،جکسن است. يس تحوليروش تدردارد و مبتني بر  ريپذانعطافت يست که ماهيررفتاريبا اهداف غ يعمل از منظر او، يواقع

اما  ،استو معلم در کانون توجه  اشاره به انتقال صرف اطالعات دارد يديروش تقلسازد؛ مطرح مي 98را در مقابل روش تقليدي 99تحولي

سرانجام،  (.6891ت است )جکسن، ي، حائز اهمرنده از دانش و اطالعات منتقل شده توسط معلميادگيفهم و برداشت  ،يروش تحولدر 

طبعانه به م و شوخيان مثبت، ماليد با بيت معلمان بايالح و هدااص يبراشود که يادآور مي ،مزيم جِيَليو ياز رهنمودها يرويجکسن با پ

 پرداخت. آنانکردن عانتقاد و قان
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