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ا طرح ب عنوانبهبرنامه درسی است برنامه درسی  یایدودنبین  3تدریس اقامت

نار مستلزم کطرح  عنوانبهبرنامه درسی  ،تجربه زیسته عنوانبهبرنامه درسی 

ادراد در درایند برنامه درستتی  و بانشتتا گذاشتتتن دردیت وعدم ورتتور زند  

 (Aoki Ted, 2005.p159) است.

 

 مروري بر زندگی شخصی و علمی 

ستهتدآئوکی یکی از  سی  نظرانصاوبو تأثیرگذارترین  نیتربرج سی در تعلیم و تربیت و برنامه در شنا ووز  پدیدار

وی کتتتته تالتیلی لیسانس  ود را در دانش ا  بریتیل کلابیا و متولد شد.  4در کامبرلند ۱۹۱۹او درسال  .استتتتت

دریادت  5دکتتترای  ود را از دانش ا  اورگن  ود را در ووز  تعلیم و تربیت از دانش ا  آلبرتای کانتتادا و سانسیلدوق

سی در  ،کرد شنا سطه و مرکز مطالعای پدیدار سور در تعلیم و تربیت و  رئیس گرو  آموزش متو تا هاین اوا ر پرود

که بازنشتتستتته شتتد  اما دامنه تأثیرای او بر ووز   هاستتتمدی اکنونهمتعلیم و تربیت دانشتت ا  آلبرتا بود. اگر ه او 

سی مطالعای ب سطحرنامه در سیا و وتی آدریقا و اروپا  ،کانادا، امریکا در  سطهبهآ شجویانی که  وا ست  کردتیتربدان  ،ا

 هاچنان دراگیر بود  است. 

ست والدین او که در ژاپن معلم بودند به دعوی جامعه  .تدآئوکی در وقیقت درزند یک  انواد  مهاجر ژاپنی به کانادا ا

سال  یهایژاپن شان  طورهاانبه  ونکوور مهاجری کردند اما   ۱۹۱0مقیم کانادا در  ضعیت برای  دهدیمکه تاریخ ن و

سان نبود گونهنیا تیل  ود  از او .مهاجران  ندان آ که در طی  نهدیمدوگانه نام  وپرورشآموزش عنوانبهدوران تال

 6در بریتیل کلابیا زبانیستتتیان له دولتی و در یک مدرستتت شتتتد بزرگیک ژاپنی رشتتتد کرد  و  عنوانبهآن او 

ست شد تیترب  دورگهیک بچه  عنوانبهو به قول  ودش   واند درس سال  .ا  تباریژاپن یهاییکاناداکلیه  ۱۹42در 

 .تدآئوکی که در آن زمان لیستتانس تجاری داشتتت به کار در هاین زمینه مشتت ول شتتد .وادار به ترک منطقه شتتدند

مدارس مختلف  ،پس از جنگ جهانی دوم علیرغم وجود تبعیض نژادی هامدیستتت س  دبیر علوم  عنوانبهوی در 

تیلی  ود را ادامه داد س س تال ش ول دعالیت بود و  سه م شهری او در زمینه تدریس ..اجتااعی و نیز معاون مدر

                                                           
1 - Ted Aoki 

 .واود اصفهان) وراس ان( ،دانش ا  آزاد اسلمی ،دانشیار مطالعای برنامه درسی -2 
3 -Indwelling 
4 - Cumberland 
5 - Oregon 
6 -British Columbia 



 

 

بود که او  ساننیبدآورد و  البه عاز او برای تدریس دعوی  ۱سبب شد تا رئیس گرو  آموزش متوسطه دانش ا  آلبرتا

 یدارشناسیپد .مکتب پدیدارشناسی در تعلیم و تربیت را نشر و توسعه داددانش ا  آلبرتا آمد و آنجا به   ۱۹64در سال 

مدیر  عنوانبه آئوکی . مشارکتِنهادینه شد متوسطهبه رهبری تِد آئوکی، در دانش ا  آلبرتا  توصاً در گرو  آموزش 

 .بود بسیار  شا یر ،۱۹85تا  ۱۹77از سال  گرو 

 دانشتت ا  ،(۱۹۹۱) کلابیا بریتیل دانشتت ا ،( ۱۹۹8) 2بریجلث دانشتت ا  از وقوقادتخاری   دکترای مدرک دارای تد

 ،(۱۹85) آلبرتا دانشتت ا  ستتال جایز 4 کاپا مثل جوایز زیادیا ذ و  (۱۹۹۹) 3غربی انتاریو دانشتت ا  و( ۱۹۹2آلبرتا )

 انجان جایز  ،(۱۹85) کانادا آموزش انجان توستتت  وپرورشآموزش در پژوهل برای CEA Whitworth جایز 

 و( 2000)7 روژ نتب 6لوئیزیانا ایالتی دانشتت ا  درستتی برنامه نظریه پروژ  جایز (۱۹87)5 آمریکا آموزشتتی تالقیقای

سه مربی ری جایز  س سروش برای یالاللنیب مو رویت موارد این بر علو  او را دریادت کرد.  (200۱) کیفی یشنا  ع

 (. 2005  ،8)ایروینرا در کارنامه  ود دارد یشااریب یالاللنیب یهاانجان در

 او طعاًقمعتقد است اگر در ووز  تعلیم و تربیت جایز  نوبلی وجود داشت  تِد آئوکی  واندن دردمنالتربهپاینار ضان 

شختیت تِد آن بود.  کنند ادتیدر سانهرا  شاالی  یااد سی امریکای   تِد آئوکیکارهای  .داندیمدر مطالعای برنامه در

ز ابرای درک برنامۀ درسی  او تلشدر بازدهای برنامه درسی شد  است.  یاگسترد در آمریکا و کانادا منشاء ت ییرای 

سی  ودمختار و مه منظر سی، یک گفتاان در شنا شاار پدیدار  شد نییتع ازآنچهکه به  یزی متفاوی  دیآیمم به 

پدیدارشناسی که در پساسا تارگرایی نظریه انتقادی متن  عنوانبهدر درک برنامه درسی  تنهانهاو ، تاایل دارد. است

 (.2005،  )پایناراست نظرصاوبنیز و نقادی درهن ی 

  اندیشه و افکار

 پردازدیم در ووز  برنامه درسی هاپژوهلاز  یاپار بیان جریان دکری علوم اجتااعی به ضان نقد  (2005)تِد آئوکی

تاللیلی  یریگجهت -۱ کندیماجتااعی مطرح  یهاد یپدپژوهشتتی را در بر ورد با استتاستتی  یریگجهتستته  و 

 یانتقاد یریگجهت-3تفسیری موقعیتی  یریگجهت -2تجربی

در ووز   آئوکی به توصتتیف جریان دکری علوم اجتااعی  تتتوصتتاً پژوهل کا یتِد  :تاللیلی تجربی یریگجهت -۱

قد استتتت  پردازدیم آموزش موجود در جوامع  یهایریگجهت نیترجیراتاللیلی تجربی یکی از  یریگجهتاو معت

شدشاالی می  تالقیقاتی آمریکای ساس این  .با  ازدوربهجهان و دنیای  ود را از دیدگاهی  یریگجهتیک مالقق بر ا

.کنترل ذهنی این جهان درآوردتالت کنترل و ا تیار  ود  آن را کندیمدر نظر گردته و تلش  طردانهیبتعتتتتب و 

ستقیغ طوربه صل( مفهومی یهاساز ) یسا تارهاو از طریق  میرم نیز از طریق  و دانل مربو  به این جهان شد وا

شاهدای  صل  شد کنترلطراوی و  دقتبهو تدابیر  شد تیهدام .این تجربه و آزمایل علای یک ال وی گرددیموا

                                                           
1 -Alberta 
2 -Lethbridge 
3 - Western Ontario 
4 - Kappa 
5 - American Educational Research Association  
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7 -Baton Rouge 
8 - Irwin 



 

 

.معتبر سازی اطلعای شودیمتعتبی به جهان  ود نزدیک  گونهچیهعینی و بدون  طوربه مالقق رونیازا.استناادین 

ست آمد   صوری  جهتنیازاو دانل بد شد  در این جهان عینی  شواهد و مدارک تجربی موثق یادت  گیری از طریق 

یم یریگجهت. بر طبق این باشدیمدی ر بسیار متفاوی  یریگجهتگیری تا  جهتکیاز "زندگی ". مفهوم ردیگیم

سان را در زندگی اجتااعی  توان ص ،پذیری و اوتاال ینیبلیپبر قطعیت مبتنی ان شریح ناود. فیتو دآئوکی بر ت و ت

س سنت تجربی این باور ا شار   تاللیلی به -ت که این  شخص و جهان ا سازی بنیادین بین  در  جهیدرنتو  کندیمجدا

در مطالعه  "اهداف"دستکاری  هرگونهاین جدایی، .ردیگیمو زیباشنا تی قرار  یشنا ت داریپد یهاو یشنقطه مقابل 

. یک درض منستتوب به ستتنت کندیمعینی بودن یا قطعی بودن را درک  "تجربی"پژوهشتت رِ  .شتتاردیمرا مُجاز 

شتترح داد  شتتود.  تواندیماوتاال، تاام زندگی  تیدرنهااین استتت که در صتتوری عدم قطعیت و  "تاللیلی-تجربی"

 .ندیآیمبه شاار  انهیگراواقعیک هدف عالی  "طردانهیب"وقایعِ هم انسانی و هم  ینیبلیپ رونیازا

 هاروشمختلفی وجود دارد بطوریکه هر یک از این  یهاروش یریگجهتدر این تفسیری موقعیتی  یریگجهت -2

هان پیرامون  ود ضان ادراک جپیوسته  طوربهادراد . سازدیمموقعیت را دراهم  کیاز  پدیدارشناسانهامکان توصیف 

که در آن ادراد  یایاجتااعدر موقعیت  رونیازا .کنندیماقدام و سا تن جهان شختی  ود ن به آ یمعنا بخشبه 

در آن موقعیت به آن معنا  توانندیموجود دارد که ادراد  یادیز اریبس یهارا  کنندیمورکت   ریکدیبا  عیوقاووادث 

 کنندیمرا تجربه  هاآنکه  پردازندیمرویدادها و وقایعی  پیوسته به تفسیر و تعبیر طوربهادراد   ریدعباریبه بخشند.

باید  دیناایممالققی که در زمینه تالقیق تفسیر موقعیتی دعالیت  .استرد با درد دی ر متفاوی بطوریکه تفاسیر یک د

 .بخشندیممعنای مشختی  شوندیمکه با آن روبرو  ییهاتیموقع یتاامبهادراد  (۱ داشته باشد: مدنظردو نکته مهم را 

را یک تلش  یشنا ت داریپداو   .ندیناایممختلف تفسیر و تعبیر  یهاو یشادراد وقایع و رویدادهای یکسان را به  (2

، پژوهش ر برنامۀ درسی به مطالعۀ کسانی که با رویکرد پدیدارشناسی .داندیممنظم و دقیق برای درک عایق تجربه 

به طرقی که یک تجربۀ  ودی را بازگو  "وضعیت زندگی". پردازدیم، کنندیمزندگی  "اینجا و وضعیت کنونی"در 

 آنبازگوکنندۀ درک ادرادی است که در  ،این متداق" دیگویمص این مطلب . آئوکی در  توشودیمنااید، توصیف 

یمقرار دارند، ایجاد  آن موقعیتکه در  ادرادیمؤثر توس   طوربه. قواعد این درک معنی کنندیمزندگی  موقعیت

 (.2005،  پاینار)"شود

ست با نوعی  یهایریگجهت -3 ستلزم ارتبا  درد با  ود و دنیای اجتااعی ا  هارا  یشیبازاندانتقادی که م

یک شر هاآنمتقابل در دعالیت دکورانه با  طوربهشد  و  هاآنبا موضوعای وارد دنیای  ییارویرواست. مالقق به هن ام 

.در این درآیند مالقق و موضتتوعای در یک گفت وی آزاد با دهدیمقرار  یموردبررستت.او  ود و موضتتوعای را شتتودیم

جهت پژوهل استتتتفاد  نااییم تا ما را از ن اهی  ییهاروشاو معتقد استتتت که ما باید از  .(.رندیگیمیکدی ر قرار 

 . آوردهای زیرین معابر تالقیق را دراهم رها کند و درایند کشف و آشکار سا تن  الیه یبعدتک

شایست ی  آئوکی تِد شایست ی با رویکرد ابزاری پردازدیمبه بیان تاایز بین تکنیک و رویه در دهم  و تالت  دارجهت. 

او  .شوندیمجای زین کشف  یهاتیواقعو  شودیمدرون موقعیت سا ته  یاهیروبا مفهوم  کهیدرصورتکنترل است. 

 یوستتوستتاتدر بیان رویکرد جای زین در ارزشتتیابی برنامه درستتی به دو رویکرد اشتتار  دارد رویکرد تکنیکال که 

 .ارزشیابی مشخص است و رویکرد دوم ارزشیابی موقعیتی است 



 

 

 عنوانهبطرح با برنامه درسی  عنوانبهمیان برنامه درسی تاایزی است که تد آئوکی کلیدی  یهاشهیاندیکی دی ر از 

شد  قائل  ست  سی شودیمتجربه زی ست ا  برنامه در ارتاانها و طرح را  ارج از کلس درس و در دپ عنوانبه. او  ا

. برنامه شودیمگروهی از معلاان تالت سرپرستی راهناایان برنامه درسی انجام  لهیوسبهکه  ،داندیممناطق آموزشی 

ست  طراوانو طرح دنیای مدیران آموزشی  عنوانبهدرسی  ست اهلبرنامه درسی ا ست  و  ا و بیرون کلس درس ا

دراد ا و بانشا تنها کارمند و نتاب برنامه درسی است. این امر مستلزم کنار گذاشتن دردیت وعدم ورور زند   معلم

لاان عرسای است که منابعی را برای م یاهیانیبطرح  عنوانبهدر درایند برنامه درسی است. در وقیقت برنامه درسی 

مربو  به آنچه دانل  یاهیانیب، ۱و علئق هاتینبه تلویالی مربو   صتتتوریبهکه  کندیم آموزان پیشتتتنهاد  و دانل

ارزشتتیابی از دانل آموزان نیز هستتت. در مقابل برنامه درستتی  مربو  به یاهیانیبباید انجام دهند و  و معلاانآموزان 

سی  عنوانبه ست از دنیای واقعی برنامه در شد  عباری ا ست  شد  و دانل آموزان  عنوانبهتجربه زی ست  و آنچه زی

یتواناند ،دانل آموزان که دارای علئق تکتکبا  رودررو و تااس.  یعنی زندگی کردن اندکرد آن را تجربه  معلاان

 قرارگردتههستند، که این هاان  یزی است که در برنامه درسی مورد غفلت  یاژ یوو  دردمنالتربه یهایژگیوو  ها

که  کندیمآئوکی بیان   .نوعی بودن است "شودیمآئوکی معتقد است تدریس اساساً والتی از هستی مالسوب  .است

. معلم با قرار گردتن در دیآیم وساببه "در مقام مقایسه"برای یک معلم قرار گردتن در  نین وضعیتی قرار گردتن 

سی  سی  عنوانبهبین ادق برنامه در سته عنوانبهطرح و ادق برنامه در آنچه که در مدارس و کلسهای درس  تجربۀ زی

یماین دشاری است که )یک معلم( با  ود هارا  "در تلش است تا به هر دو گوش درا دهد.  زمانهم کندیمزیست 

سای معلای را به کن جهیدرنترا دنبال کند و یا آن را نادید  ب یرید و . تنل این امر که دق  طرح کند سئولیت ر ار م

ست که معلم را به  الل  سی با رویکردی ابزاری را  .ردیگیمنهد، امری ا وب  ار مبتنی بر  کاملًاو اجرای برنامه در

در  نین درتتایی گرایل به کنترل موقعیتی وجود  قطعاًکه  داندیم شتتد نیتدواهداف از قبل  یستتوبهمشتتخص رو 

اقعیت که و یاگونهبهاست.  موردتوجه میرمستقیغمبتنی بر موقعیت، درک متقابل و دهم  یاهیرودارد. ولی در رویکرد 

 بخلییرهااقدامی  مثابهبهاین رویکرد  ردیگیمشتتکل  کنندگانمشتتارکتاز بازی ران و  یاجامعهبرنامه درستتی در 

 گرددیماد قلاد

که مفهوم ۱۹84آئوکی ) یانی  با  "دن" یمعنهمرا  "عالی"( از مرب قاد  "تبالر"و مرتب   ند، انت بدان کار آموزش   در 

ست.  صوری ناود  ا سی اثربخل، دنیا در این  شۀ برنامۀ در سوب  یوزندگاندی . شودیممعلاین و دانل آموزان مال

 عنوانبهو تنها  شتتتد گذاشتتتتهکلس درس هارا  هستتتتند کنار  بانشتتتا معلاین که عایقاً با دنیای واقعی زند  و 

 .) 2005،)پاینار شوندیمکارمندان و نتابان برنامه درسی تلقی 

رور نی بر وتمب یاوردهو مدارس  هادانش ا ( در باب رابطه بین نظر و عال تفکیک صوری گردته بین 2005) آئوکی

)مانند پزشکی ،  یاوردهو کارورزان در مدارس  است  دیتأکیعنی جایی که تفکر مورد  هادانش ا در  پردازانهینظر

او در  .دهدیمقرار  موردانتقاداست را  موردتوجهیعنی جایی که عال  (وپرورشآموزشقانون ، بازرگانی ، پرستاری و 
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باشد  باید طورنیااعاال انسانی مهای هستند ، آیا اغلب  "تفکر و عال": اگر ما تتدیق کنیم که کندیمبیان باب این 

ا کنیم دسترسی پید "تئوری به عال" طی از  صوریبهکامل و  طوربهکه ما اول دکر کنیم و بعد عال کنیم ؟ آیا باید 

تا سایر اوتااالی دی ر برای درک  میآزادباشباید  کامل ، ما طوربهنه . بدون رد کردن این رویکرد  کنمیم؟ من دکر 

. زمان این  "تئوری و عال")تئوری( و عال را مورد کاوش و بررسی قرار دهیم ، هاانند ارتبا  بین یپردازهینظر

را مورد سؤال قرار داد  و به سات پذیردتن یک وس  "میکنیمو عال  میکنیمما دکر "رسید  که روش سنتی درک 

 از تئوری پیل برویم .  تر لقانه روتآموزند  

 . کندیمسه دهم از مدرسه را بیان   دیدگا  او در بالث پیرامون تئوری و عال بر اساس

  عنوانبهاساساً برنامه درسی . کندیمتأکید  دکری یهامهاریدر درجه اول بر تفکر عقلنی و  که یامدرسه ،دیدگا  اول

 آموزدانلاین مدرسه معلم یا . هارا  استدانل وقیقی و تئوری ، که با انباشت شودیمدید  اندیشیدن و تفکر  شیو 

به تشکیل سا تاان ذهن از طریق  اساساً درایندی است که تدریس  .کندیمدو بخل روح و جسم درک  عنوانبهرا 

 . کندیماقدام  تئوریکمالتوای وقیقی و دانل 

 واندن عالی مانند  یهامهاریکه  یامدرسه .موادق است "انجام دادن"با  عادتاً است که  یامدرسهدیدگا  دوم 

این  .دهدیمرا برای اهداف سازند  پرورش  هامهاریکه  یامدرسه. دهدیمنوشتن وساب کردن را مورد تأکید قرار 

سا ت برنامه درسی است . مدرسه یک مکان  جهت ، راهناای مفیدیش ل؛ شودیمعالی هدایت  طوربهمدرسه 

زندگی  .علقه و تاایل بازار است ،مهم .گذارندیم ریتأث ،برای بازار است و دانل آموزان بر تولیدای بازار یسازآماد 

در سطح  .شودیمدرک  ،که هنوز مهاری پیدا نکرد  "نابالغ سالبزرگ"یک  عنوانبهبزرگسال مدل است و نوجوان 

مؤسسای  هاآن، ؛ در سطح آموزش عالی شوندیمید  نام یاوردهاغلب مدارس  ،این مدارس بازار مالور ،اهنااییمدرسه ر

، تعلیم و تربیت و . )مدارس مهندسی، پزشکی، تجاری، قانونشوندیم  نامید ،هادانش ا  یاوردهتکنولوژی یا مدارس 

 .(هانیامشابه 

انسانی را  یتجودموبه  شدنلیتبدکه  یامدرسه ،با بودن و شدن موادق است عادتاً است که  یامدرسه 3دیدگا   

ام انج"یبر هابست غفلت نخواهد کرد. بلکه  "انجام دادن"از  یامدرسه نین  .دهدمورد تأکید قرار داد  و پرورش می

شخص باید  شدن ؛وجودکه برای  میدهایم، اینجا .گیرد یدربرمرا  "شدنلیتبد"که  کندیم دیتأک "بودن"و  " دادن

مدرسه الویت  کهییازآنجااما  .شوندیمیک درد و یک موجود اجتااعی دید   عنوانبه زمانهم آموزدانلمعلم یا  .باشد

 آئوکی ) کندیم، تأکید سازندیمن ا  و عال ما را ماکن  که ،از  ود و جهان و بررسی دکورانهاست بر مرور  "شدن"

 (.36۱ص 2005

 با دی ران نیز، ادراکبودن یک والت  عنوانبهبلکه  و انجام دان  یک والت عال کردن عنوانبه تنهانهآموزش  علو به

یم، راهناایی پداگوژی  وب سخت است که توس   یهاتیموقعآموزان در  بادانل، ارتبا  تدریس. شودیم

در هاان زمان در دکر  کهیدروالای به درون دنیای اوتااالی . نتیجهباشدیمیک نتیجه سنجید   تدریس.شوند



 

 

جدایی جسم از  بر اساس 2مدرسه و دیدگا   ۱دیدگا   اگر ه .وجودهای دانی است عنوانبهمالدودیت دانل آموزان 

دگا  . دییک کل دارد عنوانبهانل آموزان ریشه در تجسم معلاان و د ،مدرسه 3دیدگا   ،شد  است اما یزیرهیپاذهن 

 .کندیمیکی شدن جسم و ذهن با بدن و روح را اویا  ،3

یک طرح ، باید در درب کلس درس منتظر دعوی از طرف معلاان و دانل آموزان باشد . و  عنوانبهبرنامه درسی 

برنامه درسی ، معلاان و دانل آموزان در زدند )کلیک کردند( ، ما اوتااالً یک تنل زند  را  واهیم یادت که  کهیوقت

برای برنامه ریزان درسی ، یک  "میکنیمما با برنامه درسی زندگی "که ب ویند  دهدیمبه معلم و دانل آموزان اجاز  

  ونه ؟  لاس شود قاًیعا  نان سا ته شود که تواندیمرسی   ونه یک برنامه د"وجود دارد .  زیبران  اللسؤال 

 "طوری سا ته شود که پتانسیل یک برنامه درسی زند  را داشته باشد ؟ تواندیمطرح ،  عنوانبهیک برنامه درسی 

  ؟ندی وشامدگوبه آن  صداکیشود که معلاان و دانل آموزان تدوین جالب  قدرآن تواندیم  طور یک برنامه درسی"
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