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رو، براي ايجاد تغييرات گسترده شود. ازاينتربيت نظامي است که مدرسه زيرنظام آن محسوب ميتعليم و "

هاي آن هستيم. به بيان ديگر، تا سطح   مراهي زيرنظامتربيت، ناگزير از همکاري و هدر نظام کالن تعليم و 

 1"خُرد )مدرسه و کالس درس( مايل به قبول تغيير نباشد، در سح  کالن، تغيير و تحول رخ نخواهد داد.

 

 

Seymour B. Sarason (1919-2010)    
 شرح حال شخصي و علمي

گر، در بروکلين نيويورک بدنيا آمد. تحصيالت اوليه را در همان شطهر  يهودي مهاجر و از طبقه کار ، در خانواده1111سَرَسون در سال 

شود، بعدها به روانشناسي باليني )بويژه شاخه کودکان معلطول  شود. همين مسأله باعث ميعضو مي سپري کرده و در دبيرستان دچار فلج

ي حکومطت فقطر در   خواسطت بطه ادامطه   افتد؛ چون مطي يمند شود. با وجود معلوليت جسمي، به فکر ادامه تحصيل مو ناتوان ذهني( عالقه

ي سياست ادامه شود، به اين اميد که در رشتهدر آزمون ورودي دانشگاه قبول مي 1191سالگي و در سال  11اش خاتمه دهد. در خانواده

را بطر   «روانشناسطي »داده و رشطته   امهاي او عالقمند شده بود، اما بعد از مدت کوتاهي، تغيير مرتحصيل دهد؛ چرا که به مارکس و نظريه

پس از اتمام دوره کارشناسي، براي ادامه تحصيل در مقحع کارشناسي ارشد به دانشگاه کالرک واقع در  1191سَرَسون در سال  گزيند.مي

 2 رود.ماساچوست مي

گذرانطد و در  را با موفقيطت مطي   2«سانشناخدمات مدني براي روان» التحصيل شدن از دانشگاه کالرک، آزمونِسَرَسون به محضِ فارغ

شطود. در ايطن موسسطه، نگطاه     اسطتخدام مطي   9«بريمدرسه کارآموزي ساوث»ي جديد و مبتکر، متعلق به سسهؤسالگي در يک م 29سن 

ي مقاصطد  هطاي هطوش بطرا   گيرد؛ در رابحه با اسطتااده نابجطا از آزمطون   ماندگي ذهني شکل ميخوارانه سَرَسون نسبت به عقبانساني و غم

ناپذير معلمان بزرگي چون هاي خستگيآموزد که ساحت هنر، چگونه از طريق تالششود و ميسياسي و اجتماعي دچار شک و ترديد مي

 9 کاايت ذهني برشان نهاده شده را شکوفا سازد.توانسته استعدادهاي نهاته در آنان که لقب بي 4سيمون-فردکتر هنري شِي

هطايم  ي هم کالسطي بجز من، همه»کند. به نقل از خود او: مدرک دکتراي خود را از دانشگاه کالرک اخذ مي  1142سَرَسون در سال 

اش آن بطود  داد و دليطل من پاسخي نمطي  آمدند. هيچ دانشگاهي به درخواستدر التحصيلي به عضويت هيأت علمي دانشگاهبه محض فارغ

-هاي رواندر يکي از مدارس روستايي اکتاا کند که در آنجا آزمون «گرآزمايش»ه سِمَت شود ب. در نتيجه، ناچار مي"که من يهودي بودم

-ارشد خطود را در رشطته روان  که مدرک کارشناسي 1کرد. در همان مدرسه با خانم اِسترمانده ذهني اجرا ميسنجي را روي کودکان عقب

ادامطه پيطدا    1119کند. اين ازدواج تا آخر زندگي مشترک آنهطا در سطال   شناسي از دانشگاه کالرک اخذ کرده بود، آشنا شده و ازدواج مي

 4 دهد.کند. در آن سال همسر سَرَسون در تصادف رانندگي جان خود را از دست ميمي
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شطود کطه بطه عضطويت هيطأت      از طرف دانشگاه ييل دعوت مي 1141سال فعاليت در آن مدرسه روستايي، در سال  9سَرَسون پس از 

هطاي  دعوت از من بطه دليطل فعاليطت   "شود، به نقل از خود او: باليني ميشناسيپذيرد و استاد گروه روانايد. او با خوشحالي ميعلمي دربي

علمي بود که انجام داده بودم وااِل مخالات با استخدام يهوديان همچنان ادامه داشت و مطن اولطين فطرد يهطودي بطودم کطه وارد آن گطروه        

شود. لذا بعطد از چنطد سطال و بطه دليطل انجطام       در آنجا به تدريس دروس کارشناسي ارشد روانشناسي مشغول مي . او"آموزشي شده بودم

دهطد تطا   شود. سَرَسون در دانشگاه ييل به خدمت خود ادامطه مطي  ي تعليم و تربيت ميتحقيقات روانشناسي در مدارس، عالقمند به حوزه

-شطود. پطس از بازنشسطتگي بطه جطاي حطوزه روان      با درجه استاد تمام بازنشسته مي 1111سال سابقه خدمت، در سال  41اينکه پس از 

آورد. سطيمور سَرَسطون تطا    کند و آثار متعددي را به رشته تحرير درمطي ي تعليم و تربيت ميشناسي، توجه خود را کامالً معحوف به حوزه

 1دارد.دست از تالش و تاحص علمي بر نمي 2212هنگام مرگ در سال 

 هاي مطالعاتير و زمينهآثا

شناسي و مسائل کودکان معلطول و  تر اشاره شد، سَرَسون به دليل مبتالشدن به فلج عضو در نوجواني، به حوزه روانهمانحور که پيش

ايطان اسطت.   اش کطامالً نم هاي ايطن عالقطه در آثطار اوليطه    گزيند. نشانهشناسي باليني را برميي روانشود و رشتهناتوان ذهني عالقمند مي

کند. سَرَسون بعد از اخذ مطدرک دکتطري، در يکطي از    ادامه پيدا مي 1111تا سال  1142شناسي از سال ي روانفعاليت علمي او در حوزه

مشکالت   »تحت عنطوان   1141شود و بر مبناي اين تجربه، نخستين کتابش را به سال مدارس کودکان ناتوان ذهني مشغول به کار مي

 1آورد.به نگارش درمي «مانده ذهنيودکان عقبشناختي کروان

-، مدير گطروه علطوم  1کند، يعني زماني که با برتون بلَتادامه پيدا مي 1111شناسي باليني تا سال عالقه محض سَرَسون به حوزه روان

بارک، منجر به ايجاد عشطق و عالقطه   شود. اين برخورد مکه فاصله چنداني با دانشگاه کالرک نداشته، آشنا مي 7ونتربيتي دانشگاه نيو هِي

هاي درس بود و به اين مهطم پطي   مند به مشاهده و بررسي مدارس و کالسشود. بلَت عالقهتربيت ميوي تعليمدر سَرَسون نسبت به حوزه

کند که به تطأليف دو  ميهاي تربيت معلم است. سَرَسون به همراه بلَت، تحقيقات مشترکي را آغاز برده بود که ضعف معلمان ناشي از دوره

بطه   «تربيکت ونشده در حوزه تعليماي مطالعهسازي معلمان: مسألهآماده»و  1112به سال  «اضطراب در مدارس ابتدایي»کتابِ 

اي اسطت و فهطم   انجامد. نتايج پژوهش آنها، نخست اشاره به اين داشت که مدرسه )بويژه کالس(، محيط اجتماعي پيچيدهمي 1112سال 

کند. سَرَسون در حطين انجطام   يازمند مشاهدات طوالني و دقيق است و دوم اينکه معلم در اين محيط اجتماعي، نقش محوري اياا ميآن ن

هکاي  شناسي در محيطروان»کتابي تحت عنوان  1111شود و در سال مي «شناسي اجتماعيروان»اين تحقيقات، متوجه نقش خحير 

ي فرهنگ مدرسکه و مسکأله  »ترين اثرش يعنطي  ي تأليف برجستهتوان حدس صادق زد که جرقهرساند. ميرا به چاپ مي «اجتماعي

حاصل آمطده   «سازي معلمانآماده»و  «اضحراب در مدارس ابتدايي»، «شناسي اجتماعيروان»از تالقي سازنده سه اثر قبلي يعني  «تغيير

کنطد و  را ايراد مي «فرهنگ مدارس و فرايند تغيير»يخي خود تحت عنوان ، در دانشگاه مريلند، سخنراني تار1111باشد. سَرَسون در سال 

رساند. اينجاست که سَرَسون کامالً مبتال بطه  همين عنوان را با اندکي جرح و تعديل براي شاهکارش برگزيده و به چاپ مي 1171در سال 

 21بطازنگري:  »را بازبيني کرده و فصل جديدي تحت عنطوان  ، کتاب 1111شود. در سال درسي ميتربيت بويژه برنامهومسائل خحير تعليم

پرداختطه و   1111تطا   1171سال اخيطر از سطال   21افزايد. در اين فصل جديد، به بررسي روند اصالحات تربيتي در را به آن مي «سال بعد

فرهنطگ  »آثار ديگران کطه بعطد از کتطاب     راز اين اثر جاودان در اين نکته نهاته است؛ در 7گيرد که بهبودي حاصل نيامده است.نتيجه مي

، راجع به تغيير تربيتي انتشار يافتند، تقريبًا هيچ مبحث جديدي وجطود نطدارد کطه َسَرسطون قطباًل در ايطن اثطر        «ي تغييرمدرسه و مسأله

، بطه خطاطر   1112ي ههاي کطالن از قبيطل معرفطي رياضطيات جديطد در دهط      برجسته به نوعي به آن نپرداخته باشد. در اين اثر، از نوآوري

دار و تاريخي مدارس از قبيل برنامه زماني، سازمان کالس درس و سنت انزواي معلطم،  شان در نپرداختن به قواعد و مقررات ريشهشکست

                                                 
6. Barton Blatt 

7. New Haven University 
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منطد، بطه شطدت ناوذناپطذير اسطت و در      به شدت انتقاد شده است. سَرَسون نشان داده که فرهنگ مدرسه در مقابل تغيير بنيطادي و نظطام  

هاي انجام شده جهت ايجاد تغيير در مدارس، به ندرت به مواردي چون سياست مدرسه، نظام مديريت مدرسطه، بافطت اجتمطاعي و    الشت

شان کرده، اي، يا فرهنگ فردگرايي در بين معلمان که مدرسه را تبديل به محيحي کم مايه جهت يادگيريمشي نظام آموزش مدرسهخط

 1هاي اصالحي است.که توجه به اين موارد جزو ضروريات موفق شدن در تالشپرداخته شده است. در حالي

منتشر کرده که همه آن آثار  2221تا  1112سَرَسون پس از انتشار اين ميراث فکري ماندگار، آثار متعدد ديگري را در فاصله سالهاي 

اي در آموزش مدرسکه ؛ بيني اصتحا  تربيتيل پيششالست قابتربيت است. مهمترين آن آثار عبارتنطد از:  ومربوط به حوزه تعليم

منظور شکما از یکادگيري   ؛ هایي به وزیر آموزش و پرورشنامه؛ تدریس به مثابه هنر نمایشي؛ امریالا: بتگردان و سبب نجا 

   8ها.ها، واقعيتها، معضلشما هم به تدریس مي اندیشيد؟ فرصت؛ چيست؟

 تأثيرپذیري و تأثيرگذاري

مز، زيگمونطد فرويطد. آنگونطه کطه سَرَسطون در      متاکر برجسته را اسوه علمي خود قرار داده است: جان ديويي، ويليام جِي سَرَسون سه

 زندگينامه خويش اين سه عالم بزرگ را ستوده، به بهترين نحو سنخيت و کيايت ذهن خود را به تصوير کشيده است:

گرا، و تهوري بطوده  قرار، ذهني گشوده و تعميماي از دانش، ذهني پويا و بينجينهوجه اشتراک اين سه متاکر؛ داشتن تحصيالت عالي، گ"

ي انديشه و نگرش، تحوالت شگرف بوجود بياورند. ميزان دانش آنها راجطع بطه تطاري     شان قادر ساخته در حوزهکه آنان را در طول زندگي

ي ورزم. حقيقتاً، آنان بطه واسطحه  کنم و بدان رشک ميساس حقارت ميآور بوده و شخصي چون من در برابر آن، کامالً احعلم بشر، حيرت

بيني کنند. آنان جهطد کردنطد کطه همطواره بنويسطند تطا       ي بسيار متااوتي را پيشتوانستند گذشته را ببينند و آيندهشان، مينگاه آسماني

به زير سئوال بردن بودنطد. و تطاکنون جهانيطان نتوانسطتند      هايشان را نافذ و همگاني سازند. آنان همواره در حال سئوال پرسيدن وانديشه

"کدام از آنان را به فراموشي بسپارند.هيچ
 1 

هاي علمي نسبتاً متااوت سر رشته داشتند، ولي سَرَسون وجه اشتراک آنهطا را در  که، اين سه متاکر نامي هرکدام در حوزهبا وجود آن

پطردازان  حال که از فالساه و مربيان تربيتي تأثير پذيرفته، بطر نظريطه  کند. سَرَسون در عينيتوصيف م «و تربيت ي تعليمحوزه»توجه به 

کطه کتطابي دربطاره سَرَسطون تحطت عنطوان        1و تربيت نيز تأثير بسزايي گذاشطته اسطت. بطه نقطل از  رابطرت فريطد       ي تعليمپيشرو در حوزه

بطه   11معاصر از جمله جان گودلد، مايکل فولن، تئودر سيزر و ليندا دارلينگ پردازاننگاشته است، بسياري از نظريه 12«دورانديش شکاک»

هاي سَرَسون نقش مهمي در تحطوالت  ايده هاي سَرَسون شکل گرفته است.صراحت اذعان داشتند که تاکرشان تحت تأثير افکار و انديشه

-بدهند. شايان ذکر است، سَرَسون نطه تنهطا نظريطه    12«هادهپيکرتراش اي»تربيت اياا کرده و همين امر موجب شده که به وي لقب وتعليم

نيطز داده   «گطرا پرداز عملايده»کالِ گرا بوده و به همين دليل در کنار لقب قبلي، فريد به وي لقبِ پارادوکسيپرداز بلکه فردي کامالً عمل

 12است.

در جطواب آن   11تربيطت  شناس هستيد يا مربي تعليم و نبارها اين سئوال بي پاس  از سَرَسون پرسيده شده است که آيا شما يک روا

شطود و  بوده و به تدريج که با مدرسه و کالس درس آشنا مطي  «شناسروان»توان گات: سَرَسون در آغاز زندگي علمي خود شخصيتي مي

-نجام که غرق در واکاوي و ارائطه راه شود و سرامي «شناس تربيتيروان»پردازد، تبديل به آموزان ميشناختي دانشبه بررسي مسائل روان

معلطم، مشطکالت سطاختاري و فرهنگطي     هطاي تربيطت  و تربيت )بويژه شکست اصالحات تربيتي، کاستي حل براي مسائل و مشکالت تعليم

هطاي  ر ايطن راسطتا، کتطاب   گيرد. سَرَسون دبه خود مي «درسيمنجي اصالحات در برنامه»و  «تربيتومربي تعليم»شود، هيأت مدارس( مي

                                                 
 نوشت آمده است. ين آثار در پين اي. عناو 1

9. Robert Freid 

10. The Skeptical Visionary 

11. John Goodlad, Michael Fullan, Theoder Sizer, Linda Darling. 

12. Sculptor of Ideas 
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رود کطه در سطال   فراوان تأليف کرده تا داليل شکست اصالحات تربيتي را از جهات متعدد وارسي کند و اين تطالش تطا بطدانجا پطيش مطي     

ن تربيت ديگر چيزي براي گاطتن و نوشطتن نطدارد. ايط    و  خورد که راجع به تعليمو در نزد يکي از دوستانش )رابرت فريد( قسم مي 2222

، 2212دهد که سَرَسون قسم خود را شکسته و تا زمان وفاتش در سطال  شواهد نشان مي 12نويسد که من قسم او را باور نکردم.دوست مي

 و تربيت نوشته است. چندين کتاب ديگر راجع به تعليم

 «فرهنگ مدرسه و تغيير»ي نظریه

شطود و پطي   ، متوجه پيچيدگي و ناشناختگي بافت مدارس مطي 72ي سَرَسون در خالل تحقيقات و بازديدهاي خود از مدارس در دهه

دارد که به غير از جارسون و هاي تغيير بوده است. او اظهار ميبرد که عدم توجه به اين مسأله، يکي از مهمترين داليل شکست برنامهمي

انطد؛ اغلطب   جامع و انساني به مدارس نظر نيانداختطه گذاران دوره رياست جمهوري او، ساير رؤساي جمهور امريکا هيچکدام با نگاه سياست

تطوان بطه ططور    آموز است که مطي اي دانشچنين تصور شده که مدرسه ساختماني متشکل از چند اتاق درس، يک مدير، چند معلم و عده

ده که انجام چنين کاري غيطر  ي آن پرداخت و به راحتي تغييرات الزم را اعمال کرد. در عمل، مشاهده شسيستماتيک و مکانيکي به اداره

تأکيد و تمرکز سَرَسون بر مدارس عمومي است و آن را پاشنه آشيل اياالت متحده ناميده است، چرا که در طول چنطدين   19محتمل است.

اي در هسَرَسون در مصطاحب  14هاي ملي متعدد براي حل بحران تغيير در مدارس، موفقيتي حاصل نيامده است.دهه و با وجود انجام تالش

ثبات و ناخوشايند نظام آموزش عمومي ثبطات و بهبطودي حاصطل آمطده     ، در پاس  به اين پرسش که آيا تاکنون در وضعيت بي2221سال 

-به عقيطده  11اصالحي بوده است. ، بدترين طرح19(NCLBکند که طرح بوش )دهد و اضافه مياي مياست يا خير. جواب مأيوس کننده

کاري داشطته نطه ايجطاد    صورت گرفته، صرفاً حالت وصله «تربيتواصالحات در نظام تعليم»که تاکنون تحت عنوان  هاييي او، تمام تالش

-سَرَسون دليل اصلي شکست اصالحات را عدم توجه به اکولوژي محيط اجرا )مدرسه و کالس درس( مي 11تغيير در نظام تعليم و تربيت.

-شناختي صورت مطي پردازند ولي اين کار با رويکرد رواني محيط اجرا ميهاي خود، به محالعهحگران قبل از اجراي طرداند؛ البته اصالح

شناسي فردي است و به جاي بافت داند، چرا که اين رويکرد مبتني بر اصول روانگيرد. سَرَسون استااده از اين رويکرد را آفت مدارس مي

اي از قواعطد  است که مجموعه «نظام»پردازد. مدرسه همانند خانواده، يک فردي مي هايمدرسه و روابط بين اجزاي آن، به بررسي ويژگي

ي آن عضو بطا اعضطاي ديگطر ممکطن     و روابط بر اعضاي آن حاکم است و بررسي و رفع مشکل هر کدام از اعضاي آن، بدون توجه به رابحه

دانطد: در رويکطرد   تربيطت مطي  وبر نحوه محالعه نظام تعلطيم  شناسيها را حاکميت روانرو، سَرَسون عامل اصلي شکستايناز 17نخواهد بود.

شود. سَرَسون عالوه بر اين عامل، دو عامطل ديگطر را   شناختي به مدارس، فرد محور توجه است و به گروه و روابط گروهي توجهي نميروان

 سازد که عبارت است از:شناختي محرح ميبه عنوان داليل غالت از رويکرد بوم

مطدت منجطر بطه شناسطايي و     و شهرت رويکرد علمي است و از طرف ديگر، در کوتطاه   شناختي از يک طرف، فاقد جذابيتيکرد بومرو -

 شود.تشخيص ساختارها و الگوها نمي

 هطاي العاده دشوار است؛ پژوهشگر به محض ورود به ساحت تحقيطق بايطد ارزش  خواهد، فوقشناختي از پژوهشگر ميآنچه رويکرد بوم -

11خود را به حالت تعليق دربياورد و هر آنچه در آنجاست را به همان صورت که هست توصيف کند.
 

شطناختي  کاري( نيازمند برگرفتن رويکرد بومتوان نتيجه گرفت که موفقيت اصالحات و انجام تغييرات اساسي )نه وصلهدر خاتمه مي

اي بوده که منجر به غالت کردن از آن شطده، لطيکن از نتطايج حاصطل     رد، بهانهگير بودن و دشواري استااده از اين رويکاست. گرچه، وقت

باشطد؛  هاي خاص خود را دارا ميتوان چنين برداشت کرد که امثال سَرَسون، جکسن و فولن ثابت کردند که اين رويکرد، جذابيتآمده مي

 اي علمي است.تر از رويکردهانجام آن، کاري است شدني و ممکن؛ و در درازمدت به صرفه

 

 

                                                 
13. No Child Left Behind (NCLB) 
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