 -02-0-02فيليپ وِسلي جکسن

تاریخ پذیرش و انتشار2934/23/20 :

تاریخ دریافت2934/24/42 :

علي حسينيخواه

1

«دانشآموزانِ امروز را بايد بيشتر از نسلهاي پيشين ،به مستقل بودن تشويق کرد .بايد از آنها خواست کمتر
حفظ کنند و در عوض ،بيشتر فهم کنند .بايد به طور مداوم آنان را به پرسيدن ،به جستجوکردن توجيهات و
توضيحات منطقي ،و به زير سئوال بردن منابع قدرت ترغيب کرد .بايد به طور روزافزون بدانها اجازه و اختيار
داد که درباره آنچه درست يا نادرست است يا آنچه مسلّم يا نامسلّم است ،خود بينديشند و تصميم بگيرند.
خالصه کالم ،برخالف آنچه در گذشته انجام ميشده ،بايد به نوجوانان امروز آموخت ،راجع به هر آنچه بدانها
گفته ميشود ،به ديد انتقادي بنگرند( .جکسن :پيشهي تدريس»)601 :6891 ،
) Philip Wesley Jackson (1928 -

شرح حال شخصي و علمي
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فيليپ دبليو .جکسن متولد سال  6899شهر وينلند  ،واقع در ايالت نيوجرسي امريکاست .جکسن در سال  6899ازدواج ميکند و
حاصل آن ،سه فرزند است .در سال  6896مدرک کارشناسي خود را از کالج ايالتي گلَسبرو 3دريافت کرده و يکسال بعد ،موفق به اخذ
مدرک کارشناسي ارشد در رشته تعليم و تربيت از دانشگاه تِمپل 9ميشود .سرانجام ،دو سال بعد ،مفتخر به دريافت دانشنامه دکتري در
رشته روانشناسي رشد از کالج معلمان دانشگاه کلمبيا ميشود (اُلِس و همکاران.)619 :6881 ،9
جکسن به محض دريافت درجه دکتري در سال  ،6899در دانشگاه شيکاگو در سمتِ استاديار گروه علومتربيتي استخدام ميشود
و تا سال  ،6889يعني زمان بازنشسته شدنش با درجه استادي ،در همانجا ميماند .دوره تصديگري جکسن در دانشگاه شيکاگو ،معرفِ
نقشهاي متعدد و متفاوت است .او نه تنها در سِمت استاد ،بلکه در جايگاه مدير گروه علوم تربيتي ،رئيس دانشکدهي تحصيالت تکميلي
علوم تربيتي و سرپرست مرکز بنتون (مرکز آموزش و برنامهدرسي) خدمت کرده است .جکسن عالوه بر دارا بودن اين سمتهاي
مديريتي ،از سال  6811تا  ،6810رئيس دانشکده پرستاري دانشگاه شيکاگو بوده است (آيزنر.)900 :9006 ،
در واقع ،فيليپ جکسن نه تنها در قامت پژوهشگري برجسته ،بلکه به عنوان رهبر و مديري توانا نيز در حوزهي تعليموتربيت ظاهر
شده است .جکسن در فاصله سالهاي  6811-19عضو شوراي دفتر تعليم و تربيتِ دايرهالمعارف بريتانيکا بوده و در سالهاي  6819-13به
عضويت مرکز مطالعات پيشرفتهي علوم رفتاري استنفورد کاليفرنيا درآمده است .او در فاصله سالهاي  6880-86رئيس انجمن امريکايي
تحقيقات تربيتي ،و در سالهاي  6881-89رئيس جامعهي جان ديويي بوده است .و اکنون عضو منتخب و معاون سابق فرهنگستان ملي
تعليم و تربيت است (همان).
آثار و زمينههاي مطالعاتي

 .6استاديار گروه مطالعات برنامه درسي ،دانشگاه خوارزمي

hosseinikhah_ali@yahoo.com
2 .Vineland
3 .Glassboro State College
4 .Temple University
5 .Frederik Ohles, Shirley M. Ohles, John G. Ramsay

محور  90مشاهير برنامه درسي  /فيليپ وِسلي جکسن

با توجه به موضوع روانشناسي رساله دکتري ،جکسن در آغاز ،فعاليت علمياش را در همان زمينه دنبال ميکند .در سال  6819و
با انتشار نخستين کتابش يعني «خالقيت و هوش» 1به شهرت اوليه ميرسد .اين کتاب که اثر مشترک جِيکوب گتسلز 1و جکسن است،
برآيند تالش آنها در متمايز ساختن تفکر خالق از برداشت محدود مفهوم "هوش" است .اين اثر در زمان انتشار ،مورد توجه جدي قرار
ميگيرد و تبديل به نيروي پيشران براي پژوهش در زمينه خالقيت ميشود .اين کتاب ،در حال حاضر نيز اثر پراستنادي است و تا سال
 9060تجديد چاپ شده است (گتسلز و جکسن .)9060 ،عالقه و گرايش جکسن به تدريج به سمت حوزه تعليم و تربيت ،بويژه برنامه-
درسي سوق پيدا ميکند .در واقع ،بدنبال فهم اين مسأله بوده که در کالسهاي درس چه ميگذرد .اين کنجکاوي جکسن ،به انجام
پژوهش در مدرسهي وابسته به دانشگاه شيکاگو منجر ميشود که ماحصل آن ،نگارش شاهکار او يعني «زندگي در کالسهاي درس»
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به سال  6819است .بنا بر اسناد و شواهد موجود ،جکسن جزو اولين کساني بوده که به مطالعهي زندگي در کالس درس پرداخته و از
وقايع اتفاق افتاده در چنين محيطي ،تصويري روشن و آشکارساز بدست داده است (حسينيخواه و مهرمحمدي .)318 :6386 ،در همان
سال ،اثر برجسته ديگري از جکسن تحت عنوان «معلم و ماشين» 8به چاپ ميرسد .مقصود و بن مايهي اثر را ميتوان از اين جمله
برداشت کرد:
"عظيمترين چالش فکري عصر ما ،اين نيست که چگونه ماشينها را طراحي کنيم تا بيش از پيش ،شبيه انسان رفتار کنند ،بلکه محافظت از
انسانهاست که با آنها بيش از پيش به مانند ماشين رفتار نشود( .جکسن :معلم و ماشين")11 :6819 ،

جکسن اثر بعدي خود را که به سال  6891نگاشته" ،پيشهي تدریس" 60نام مينهد .او در اين اثر ،تالش کرده به جاي مشاهده و
توصيف ،پرسشهاي نظري و فلسفي راجع به حرفه معلمي مطرح کرده و بدان پاسخ دهد .عمدهترين آن پرسشها عبارتند از :معلمان
درباره تدريس بايد چه بدانند؟ تدريس واقعي داراي چه ويژگيهاست؟ عمدهترين روشهاي تدريس کدام است و ماهيت و کاربرد آنها
چيست؟ (جکسن .)6891 ،چند سال بعد در سال  ،6889کتاب "درسهاي درس داده نشده" 66را منتشر ميکند (جکسن.)6889 ،
شالوده اين اثر به مانند کتاب «زندگي در کالسهاي درس» ،توصيف و تفسير تجارب شخصي نويسنده از محيط پيچيده و رازآميز کالس
درس است .با اين تفاوت روشي که به جاي بهرهگيري از دادههاي کمي و ترکيبکردن آن با دادههاي کيفي که در کتاب نخست اتفاق
افتاده ،فقط از توصيفات کيفي استفاده کرده است.
سال  ،6883زمان انتشار کتاب «زندگي اخالقي در مدارس» 69است .همانند «زندگي در کالسهاي درس» اين اثر نيز ماحصل
پروژهاي با همان عنوانِ «زندگي اخالقي در مدارس» بوده است .پروژه دو سال و نيم به طول انجاميده و  69کالس درس متفاوت به
لحاظ پايه تحصيلي و موضوعات درسي ،مورد مشاهده قرار گرفته که هدف آن ،واکاوي آموزش اخالقي در مدارس بوده است .منظور از
آموزش اخالقي در اينجا ،آموزش و انتقال اصول اخالقي و آموزههاي ديني به دانشآموزان بهطورمستقيم و آشکار نيست؛ بلکه ،بکارگيري
نمادها و نشانهها ،تصاوير و پوسترها ،و تابلوهاي اطالعرساني به منظور ايجاد و ترويج اجتماعات اخالقي در مدارس است .به نقل از
جکسن در همين اثر:
"لحظه لحظهي زندگي در مدرسه ،حائز اهميت و معناي اخالقيست :از اندروني اتاق مدير گرفته تا کافه ترياي حياط مدرسه؛ از سياست کالن
مدرسه گرفته تا اصول انضباطي مربوط به جزئيات گفتار و کردار دانشآموزان( .جکسن :6883 ،مقدمه)"

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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عنوان کتاب بعدي« ،جان دیویي و درسهایي از حوزه هنر» 63است .جکسن در اين اثر به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است
که هنر درباره زندگيکردن ،چه چيزهائي را به انسان بياموزد (جکسن .)6889 ،او در ميان نوشتههاي جان ديويي بويژه «هنر بهمثابه
تجربه» 69بدنبال پاسخ ميگردد .او همچنين ،به تفسير و تکميل مباحث مطرح شده توسط ديويي در رابطه با اهميت و آموزش هنرها،
پرداخته است .جکسن در سال  ،9009کتاب ديگري با محوريت جان ديويي و تحت عنوان «جان دیویي و رسالت فيلسوف» 69به
رشته تحرير درميآورد .جکسن در اين اثر ،خواننده را به سفر جذاب دنياي انديشههاي ديويي ميبرد .مبناي جکسن در اين نوشته،
کتاب «تجربه و طبيعت» 61ديويي است .تأکيد اثر بر روش فلسفي پژوهش 61و وظايف فيلسوف در قبال پژوهش و پرسشگري است
(جکسن .)9009 ،آخرين اثر جکسن تا به امروز ،کتاب جديد «چيستي تعليم و تربيت» 69است .اين اثر مبتني بر الهامات و انديشه-
هاي عميق ديويي و ايدهها و آرمانهاي اجتماعي تني چند از فيلسوفان سرشناس يعني هگل ،کانت و پائول تيليچ 68در رابطه با اهداف
تعليم و تربيت است (جکسن .)9066 ،همانند دو اثر قبلي ،خمير مايه اين اثر نيز گفتههاي ايراد شده جان ديويي در قالب سخنراني در
رابطه با ماهيت و چيستي تعليم و تربيت است .جکسن ذهني همواره پرسشگر دارد و در اينجا نيز در پي يافتن راهکاري براي اين مسأله
است که جامعه چگونه ميتواند انواع متفاوت دانش و حقيقتِ اطالعاتي ،مفهومي ،تأملي ،اخالقي و شخصي 90را به شيوهاي موفقيتآميز
به نسلهاي آتي منتقل کند .کتاب فوق ،جايزه ساالنه انجمن ناشران امريکا 96را در سال  9069براي بهترين اثر علمي در حوزه تعليم و
تربيت دريافت کرده است (انجمن ناشران امريکا.)9063 ،
جکسن در کنار نگارش کتاب ،مقالههاي متعدد در حول و حوش عناوين و موضوعات کتابهايش تأليف کرده است؛ مقاله در رابطه
با دانشآموز موفق (جکسن ،99)6819 ،حرفه معلمي (جکسن ،93)6891 ،نقش هنرها در تعليمو تربيت (جکسن ،99)6889 ،تعريف جان
ديويي از هنر (جکسن ،99)9006 ،ماهيت فلسفي انديشه و تفکر (جکسن ،91)9066 ،تفسير کتاب جان ديويي «چگونه ما ميانديشيم»
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(جکسن .99)9069 ،به طور خالصه ،ميتوان نتيجه گرفت که در طول نيم قرن زندگي علمي ،آثار و انديشههاي جکسن از دغدغههاي
روانشناسي رشد به سمت مباحث فلسفي تعليم و تربيت و مسائل عميق و مغفول برنامهدرسي سوق يافته است.
تأثيرپذیري و تأثيرگذاري
از بعد تأثيرپذيري ،جکسن در آغاز راه ،تحت تأثير شخصيتهاي پيرامونش بوده است .نخستين فرد ،پرفسور اروينگ لورج 98است؛
لورج متخصص آمار و اندازهگيري در حوزه روانشناسي بوده و جکسون رساله دکتري را تحت راهنمايي ايشان به انجام رسانده است .به
بيان ديگر ،لورج روانسنج بوده و به همراه رابرت ثرندايک ،آزمون هوش طراحي ميکرده است (لورج .)6899 ،لورج ،نخستين مشوق و
مشاور جکسن بوده و به همين دليل ،جکسن داراي گرايش تجربي و قابليتهاي کمي ميشود .با اين وجود ،حفظ نگرش کمي و بهره-
گرفتن از قابليتهاي آماري در جکسن ،دوام چنداني نميآورد .چراکه ،جکسن بالفاصله با روانشناس ديگري به نام جِيکوب گتسلز
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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
عالم االهيات و فيلسوف وجودگراي آلماني-امريکايي 19 .Paul Johannes Tillich (1886-1965):
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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آشنا ميشود که ديدگاه او متفاوت از ديدگاه لورج است؛ گتسلز نگاه کيفي به «يادگيري» و تصوري وسيع از «شناخت» داشته است.
گتسلز در راهنمايي و هدايت اين استاديار جوان نقش مهمي ايفا کرده و نخستين کتاب جکسن ،تحت نظر و با همکاري او به نگارش
درآمده است (گتسلز.)6819 ،
همراه با گسترش دانش و چشمانداز پيش روي جکسن ،عالقه و توجه او به افکار و انديشههاي ويليَم جِيمز 36و جان ديويي 39شکل
ميگيرد .جکسن به اين شکل از عالقه ،به صورت استناد فراوان به نوشتههاي جِيمز و ديويي و توضيح و تعبير آن ،جامه عمل پوشانده
است .از باب مثال ،در کتاب «پيشهي تدريس» فصلي تحت عنوان «درسهايي از ويليَم جِيمز» را گنجانده و در آنجا به توصيف و تفسير
سخنرانيهاي جِيمز که معلمان را خطاب قرار داده پرداخته است (جکسن .)6891 ،شايان توجه است ،مطالعات جکسن بيشتر بر آثار و
انديشههاي ديويي متمرکز است .او در يکي از آثارش ،آشکارا گفته است :جان ديويي يکي از سرآمدترين فيلسوفان و مربيان تربيتي قرن
بيستم است که الهامبخش من بوده است (جکسن :6889 ،مقدمه) .شيفته و مجذوب جان ديويي بودن نيازي به اثبات ندارد ،چراکه نام و
ياد ديويي همراه هميشگي جکسن بوده و در عنوان اغلب آثارش به چشم ميخورد .با ذکر اين نکته که جکسن در آثار خود ،مريد چشم
بسته جِيمز يا ديويي نبوده ،بلکه به ابراز تلفيقي ،تکميلي ،انتقادي و بديع نظرات خود نيز پرداخته و از اين طريق ،بعد مستقل هويت
خويش را به اثبات رسانده است .براي مثال ،جکسن در جديدترين مقاله خود تحت عنوان «راجع به اثر  -ما چگونه ميانديشيم -ما
چگونه ميانديشيم" 33که راجع به واکاوي ماهيت انديشه و تفکر از نگاه دو فيلسوف تربيتي است ،آراء و انديشههاي ديويي و جِيمز را به
طور انتقادي تحليل کرده است .در پايان نتيجه ميگيرد ،ديويي و جِيمز ماهيت تفکر را به طرزي محدود و تقليلگرايانه مورد بررسي قرار
دادند .از اين رو ،يادآور ميشود که به منظور برآورده ساختن نيازهاي تربيتي موجود ،تعريف گستردهتري از تفکر مورد نياز است و به
ارائه آن ميپردازد (جکسن.)9069 ،
از جنبه تأثيرگذاري ،بيشتر نگاهها متوجه اثر تحولآفرين جکسن يعني «زندگي در کالسهاي درس» است .به روايت از آيزنر:
"آنچه راجع به اين کتاب حائز اهميت است ،جنبشي است که اين اثر به همراه کتاب لوئيس سميث
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و ويليَم جِفري

39

يعني

«پيچيدگيهاي یک کالس درس شهري» 31منجر به پيدايش آن شده و هنوز متوقف نشده است .جنبشي که راجع به آن صحبت
ميکنم ،عالقه و گرايش فوقالعادهي محققان تربيتي امريکا به مطالعه و فهمِ پيچيدگيهاي پوياي مدارس ،کالسهاي درس ،و فرايند
ياددهي و يادگيري است .در ا جتماع تحقيقات تربيتي امريکا ،نوعي انقالب کيفي به وقوع پيوسته تا روايتهاي بيپرده و بخردانهاي از
مسائل زندگي در مدرسه ارائه دهد که اينگونه آشکارسازي و افشاگري ،از طريق اعداد ممکن و ميسر نخواهد بود .رويکردي که جکسن به
مطالعات تربيتي در پيش گرفته ،هنوز ادامه دارد و فروکش نکرده است( ".حسينيخواه و مهرمحمدي .)310-316 :6386 ،به بيان
سادهتر ،جکسن خالق برنامهدرسي پنهان و چگونگي سبک مطالعه آن است .فردريک اُلِس و همکاران ( )6881معتقدند که جکسن با
انتشار کتاب زندگي در کالسهاي درس ،تشويقگر پژوهش و مطالعه در زمينه برنامهدرسي پنهان بوده است.
همچنين ،جکسن تأثير زيادي بر رشد و ارتقاي جايگاه مطالعات جامعهشناسانه (با محوريت قومي معلمان و دانش آموزان) در
حوزه تعليموتربيت داشته است .جامعهشناسان بر اين باورند که جکسن با نگارش کتاب «زندگي در کالسهاي درس» ،در قامت جامعه-
شناس تعليموتربيت ظاهر شده و به همراه پيتر وود 31صاحب اثر «جامعهشناسي مدرسه» جزو نخستين کساني بوده که رويکرد

)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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پژوهش قوم نگارانه را از حوزه جامعه شناسي وارد ساحت تعليموتربيت کرده است (تورس و انتيکِينن .)696 :9003 ،39البته ميتوان
کساني چون چارلز سيلبرمن با کتاب «بحران در کالس درس» 93و دَن لورتي خالق «معلم مدرسه» 90را به اين جريان اضافه کرد.
افکار و اندیشهها
ميتوان برجستهترين افکار و انديشههاي جکسن را در قالب سه مفهوم اساسي بررسي کرد :برنامهدرسي پنهان ،روششناسي،
پيشهي تدريس.
 برنامه درسي پنهان :اين اصطالح توسط جکسن خلق شده و آن را نخستين بار در کتاب «زندگي در کالسهاي درس» بکار بردهاست .به عقيده او ،هسته برنامهدرسي پنهان را سه عنصر تشکيل ميدهد :ازدحام ،تحسين و تمجيد ،اقتدار96.مجموع اين عوامل سهگانه،
رنگ و بوي خاص به زندگي در مدرسه ميبخشد و سبب ايجاد هنجارهاي رفتاري متعدد ميشود .هنجار بدين معني که الزم است همه-
ي دانشآموزان و حتي معلمان براي مواجه با آن عوامل ،مهارتهاي الزم و کافي را کسب کنند تا بتوانند راه موفقيت در مدرسه را بيابند.
انتظارات بوجود آمده توسط برنامهدرسي پنهان ،ميتواند کامالً متفاوت و حتي متعارض با اهداف برنامه درسي رسمي باشد .با اين وجود،
اين دو برنامه ميتوانند داراي پيوندهاي مستحکم با يکديگر باشند .براي مثال ،نظام پاداش و تنبيه ارتباط مستقيم با موفقيت دانشآموز
در هر دو برنامه دارد .با اين اوصاف ،جکسن نتيجه ميگيرد که ارتباط برنامهدرسي پنهان با مشکالت و شکستها ،بيشتر از ارتباط آن با
موفقيت دانشآموزان است (جکسون .)60 ،33 ،39 :6819 ،کالين مارش )33 :6881( 99و کَتلين لينچ ،)6898( 93جکسن را خالق
اصطالح «برنامهدرسي پنهان» ناميدند و به دنبال آن ،دو اثر ديگر را نيز تأثيرگذار معرفي کردند 99.ليکن ،آيزنر استفاده ضمني از اين
مفهوم را به ويلرد والر 99خالق اثر «جامعهشناسي تدریس» 91در اوايل دهه  6830نسبت ميدهد (آيزنر.)83 ،689 :9009 ،
 روششناسي :در حوزه جامعهشناسي تعليموتربيت ،اين باور وجود دارد که جکسن جزو نخستين کساني بوده ،روش پژوهش قوم-نگارانه را با رويکردي متفاوت و غيرمتعارف وارد ميدان برنامهدرسي کرده است .غيرمتعارف از آن جهت که به جاي اجتماعات معمول،
زندگي جمعي در مدارس را مبناي مطالعه قرار داده است .به بيان ديگر ،معناي متداول و محدود مفهوم «قوميت و منطقه جغرافيايي» را
دگرگون کرده و آن را به معلم و شاگرد و ساحت مدرسه و کالس درس تعميم داده است (تورس و انتيکِينن .)696 :9003 ،آيزنر وجه
ديگري از اين موضوع را روشن ساخته است :روش جکسن در ثبت و نگارش مشاهدات ،روش کيفي است و به کار داستاننويسان و بويژه
جستارپردازان نزديک و شبيه است .عالقه او به جستار 91به عنوان شکلي از بيان ،به خوبي با عالقه او به استفاده ادبي از زبان ،همخواني
دارد .به باور آيزنر ،جکسن به طور روزافزون به جناح روششناسي گرايش پيدا کرده و با اين کار ،گزارشهايي از عمل تدريس و نظام
آموزش مدرسهاي در اختيار جامعه تعليموتربيت گذاشته است که جزو حساسترين و عميقترين آثار موجود است (آيزنر.)909 :9006 ،
 پيشهي تدریس :نگاه جکسن به معلم و دانشآموز ،نگاهي از نزديک و مبتني بر مشاهدات و احساسات دقيق و عميق است .رويکردانسانگرايانهي جکسن متمرکز بر اين اصل است :در عصر مدرنيته بايد از معلم و دانشآموز در مقابل رويکرد مکانيکي محافظت کرد تا با
آنان به مانند ماشين رفتار نشود (جکسن .)11-11 :6819 ،او براي فهم درست و عميق پيشهي تدريس ،متوسل به رهنمون روشي جان
38 .Carlos Torres & Ari Antikainen
39 .Charles E. Silberman (1970). Crisis in the Classroom.
40 .Dan C. Lortie (1975). School Teacher.
عامل نخست (ازدحام) :اشاره به پرجمعيت بودن مدارس و کالسهاي درس دارد و اگر دانشآموز قابليتهاي الزم براي مواجه با 41 .Crowd, Praise, Power.

پيامدهاي شلوغي را دارا نباشد (مانند نوبت گرفتن) ،دچار مشکالت فراوان مي شود .عامل دوم (تمجيد و ستايش) :معرف نظام پاداش و تنبيه و ارتباط مستقيم آن
با موفقيت يا عدم موفقيت دانش آموز در مدرسه است .عامل سوم (اقتدار) :بيانگر اين واقعيت است که دانشآموز ،گروگان و اسير قدرتهاي حاکم در مدرسه بويژه
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.
جامعه شناس امريکايي 45 .Willard Walter Waller (1899-1945):
)46 .Sociology of Teaching (1932
47 .Essay
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 تدريس.)9  فصل:6889 ،ديويي ميشود؛ بايد قابليت و هنر معلمان خوب را در کالس درس و در حين تدريس مشاهده کرد (جکسن
 روش، جکسن. عملي با اهداف غيررفتاريست که ماهيت انعطافپذير دارد و مبتني بر روش تدريس تحولي است،واقعي از منظر او
 اما، مطرح ميسازد؛ روش تقليدي اشاره به انتقال صرف اطالعات دارد و معلم در کانون توجه است98 را در مقابل روش تقليدي99تحولي
، سرانجام.)6891 ، حائز اهميت است (جکسن، فهم و برداشت يادگيرنده از دانش و اطالعات منتقل شده توسط معلم،در روش تحولي
 ماليم و شوخطبعانه به، يادآور ميشود که براي اصالح و هدايت معلمان بايد با بيان مثبت،جکسن با پيروي از رهنمودهاي ويليَم جِيمز
.انتقاد و قانعکردن آنان پرداخت
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