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Abstract: 
This paper is translation and summary of 
the sixth chapter of Levine’s Powers of 
the Mind: The Reinvention of Liberal 
Learning in America (2006). The former 
University of Chicago dean Donald N. 
Levine in his marvelous summary of 
academic life of the educational thinker 
Joseph Schwab who has a considerable 
contribution to reinvention of liberal 
learning in the higher education, Beside  
illustrating the scientific endeavors of an 
eminent scientist and the educational 
challenges of a legendary pedagogue to 
realize his aspirations, analyzes the 
critical transformations which have 
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هایش، تحوالتی مهم را مورد تجزیه و تحلیل قرار  آرمان
براي هنرهاي لیبرال  یدهد که به ساختن پارادایم می

برانگیزي که  شواب   هاي چالش دیدگاه. کمک کرده است
اد عمل و نظر رشته برنامۀ درسی طرح کرده است، ابع در

  .اند هاي مهم و تأثیراتی شگرف برجاي گذاشته دگرگونی

contributed to constituting a paradigm 
for liberal arts. The  challenging 
viewpoints  posed by Schwab have left 
in depth impacts on the field of 
curriculum studies, both in theory and 
practice, and have  stimulated critical 
transformations. 

  
  
... در مفهومی از تربیت که با  ،ممکن است. گذراند تربیت لیبرال دم آخر را می آرمان«

دهد، بو اگر این رخ . به زندگی بازگرددبتواند ت و خویشتن پیوند دارد، پذیري، مدنی جامعه
او . خواهند کرد شف دوبارة معناي این مفاهیم ایفاهاي شواب نقشی مهم در ک جستارها و کتاب

چه  تربیتدربارة  تفکر] این مسئله را که[، دهد میاجازه براي تفکر تنظیم کرد که به ما اي  شیوه
اي  تر از هر شیوه واضح ؛ببینیمتر  واضحمعنا بخشید،  ها به نظرگاه توان میچطور  و باشد تواند می

ثقل کار او دعوت از خواننده براي شرکت در جستجویی . که هر متفکر معاصر دیگر تنظیم کرد
  ).1978 ویلکوف،بري و  وست( »ت که او جسورانه بدان مبادرت کرداس

ساله، مسلح به مدرك کارشناسی ارشد در جانورشناسی، گویی جوزف شواب بیست و هفت 
شناس  پروردة زیست شواب، دست. زد شناس سرنوشت خود را رقم می به عنوان یک زیست

دربارة تأثیر افزایش دما بر تغییرات ، به تحقیق ژنتیک مشغول شد و 3سرشناس، سیوال رایت
او در الویت بورسیۀ . کتابی منتشر کردهاي مختلف  در اقلیم 4دروسوفیالهاي  وراثتی کروموزوم

حقیقات او بر روي دکتري در دپارتمان جانورشناسی دانشگاه کلمبیا قرار گرفت، جایی که ت
دکتري و یک مقالۀ بیست و یک یافت، و دستاورد آن رسالۀ  تر ی بیشعمق دروسوفیالهاي  ژن

اي جدید  دوره[اما در این زمان در دانشگاه شیکاگو، نوید ساختن . اي در رشتۀ ژنتیک بود هصفح
 6کئون توجه شواب را مثل ریچارد مک 5تاریخ تربیتی در دوران ریاست رابرت مینارد هاچینز] در

                                                
3. Sewall Wright 

4  .Drosophila است در تحقیقات ژنتیک مورد مطالعه و کاربردو  اي بسیار کوچک با عمري بسیار کوتاه حشره .
  ).م(معناي فارسی آن شبنم دوست است، اما به مگس میوه یا مگس سرکه شهرت دارد 

5. Robert Maynard Hutchins 
6. Richard McKeon 
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یک مسیر تحقیقاتی  پس از اخذ مدرك دکتري، شواب تصمیم گرفت در. به خود جلب کرد
  .7بازسازي تربیت عمومی: گیردبقرار  ياي دیگر به مقصد حرفه  دار آتیه

اي دانشگاه  محرك اصلی در پشت برنامۀ متوالی سه مرحله ،جو شواب در این رخداد
اي که توجۀ استادان علوم را از آن موقع تاکنون به خود جلب  برنامه ؛شیکاگو در علوم طبیعی شد

پدید آورد که خود  8براي مشاهده، تفسیر و تلفیق را هاي آموزشی مشهوري و دورها. کرده است
به عنوان معلم اسطوره بود؛ دانشجویان از او . کرد را تدریس می آنهادو دهه به نزدیک  وي

به . انگیز کرده بود که یادگیري را در کالج دوم هاچینز هیجانکنند  یاد میهمواره به عنوان کسی 
سابقۀ ابزار ارزشیابی مطلوب  آفرین اصلی در دفتر آزمون دانشگاه، زمینۀ ساخت بی عنوان نقش

که در یکی از نادر دانشمندان علوم طبیعی بود . براي اهداف خاص یادگیري لیبرال را ایجاد کرد
هاي تکمیلی خودشان براي  او را براي برنامه 9هاچینز و آدلر. بود کار یادگیري علوم انسانی نیز

شواب به دنبال این . و انتشار آثار بزرگ دنیاي غرب مشتاقانه با آغوش باز پذیرفتند تدریس
برانگیز  تا نوشتن جستارهاي بحث ،هاي ریاست هاچینز در شیکاگو هاي آغازین طی سال موفقیت

 .  دربارة برنامۀ درسی لیبرال و عمل تربیتی براي مخاطبان در سطح ملی پیش رفت

 
  پیدایش یک استاد

طور  است، اینمتر  2منابع شواب با ارتفاع حدود صۀ آرشیو دانشگاه که معرفی برخی آثار و خال
  : شود آغاز می

تحصیالت . به دنیا آمد پی سی سی میدر کلمبوس  1909جوزف جکسون شواب در دوم فوریۀ «
ابتدایی را در یک مدرسۀ خصوصی گذراند، جایی که معلمان آیندة کالج محلی بانوان در آن 

شواب بعد از کالس ششم وارد مدارس دولتی شد، جایی که علم را کشف . کردند کارورزي می

                                                
در آموزش عالی در دوران ریاست هاچینز در دانشگاه شیکاگو  general educationاحیاي تربیت عمومی .  7

این . گرایی حاد که آثار نامطلوبش در جامعه آمریکایی آشکار شده بود واکنشی بود نسبت به رویکرد تخصص
دف تربیت جریان به یک پارادایم براي هنرهاي لیبرال بدل شد؛ هنرهایی که به گفتۀ لوین در خدمت برآوردن ه

  ).م(هستند » پرورش قواي انسان«لیبرال، یعنی 
8. Observation, Interpretation, and Integration (OII) 
9. Adler 
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هایش بود، مدیر دبیرستان که قبالً معلم  مند به علوم در میان همکالسی چون تنها فرد عالقه. کرد
. پردس اختیار آزمایشگاه مدرسه را به او و زمام  ،اش تشویق کرد علوم بود، او را با مجوز خالقانه

شدند و از منفجر  شواب مجذوب مارهاي سمی و دیگر حیواناتی شد که در آنجا نگهداري می
دبیرستان را در عرض سه سال به پایان برد . برد کردن باروت خانگی با ضربت یک تبر لذت می

در پانزده سالگی با قطار رهسپار دانشگاه شیکاگو شد، جایی که تقریباً پنجاه سال در  1924و در 
  10».آن اقامت گزید
مصمم پسر . دنکن اشاره نمی، ندکه در پیش بود اي هاي طوفانی اي به سال نامههیچ زندگی

و خشمگین از صحنۀ  ستیزانۀ پدرش با تحصیالت عالی پانزده ساله، مأیوس از مخالفت دانش
پوستش توسط پدر متعصبش از خانه گریخت، اما به  ترین دوست سیاه کتک خوردن نزدیک

او به مسئوالن دانشگاه محل سکونت . که بستگان حامی مادري در آن سکونت داشتند شهري
به شوق فیزیکدان شدن، شور او نسبت به علم به . داداش را آدرس ساختگی هایدپارك  خانواده

دلیل عملکرد ضعیف در ریاضی و به دلیل معیارهاي باب روز تربیت علمی یا به عبارتی حفظ 
گشت  پی باز سی سی دت دو سال به میسالگی به م در هفده. گرفتکاستی  یي علمها کردن یافته

  .و کفش فروشی کرد
 1929در بهار . معدلش فقط اندکی بهبود یافته بود ،در بازگشتش به پردیس دانشگاه شیکاگو

شواب  .این اتفاق تلنگري بود که به وي نشان دهد به چه کارهایی قادر است. مشروط علمی شد
او در سومین . دورة کارشناسی را با گرایش ادبیات انگلیسی به اتمام رساند 1930 در دسامبر

براي . سال ریاست هاچینز به عنوان دانشجوي کارشناسی ارشد به عرصۀ علم تجربی بازگشت
اولین بار از هنگام ورود به دانشگاه، هنگامی که در فوج فوج تحقیقات بر روي ژنتیک مگس 

در مقطعی در . یلش به پژوهش خالقانۀ علمی شروع به ارضاء شدن کردگرفت، م میوه پیشی می
العمر  اي که سرآغاز دوستی مادام آدلر شرکت کرد، تجربه-یکی از سمینارهاي آثار بزرگ هاچینز

عالقۀ شدید به علوم طبیعی و علوم انسانی هر دو دست به دست هم دادند تا . او با هاچینز شد
محرکی براي انسانی کردن تدریس : اي شواب شکل بگیرند حرفه نیروهاي محرکۀ مسیر زندگی

                                                
10. Schwab Biographical Sketch, from Finding Tool, Joseph J. Schwab Papers, 
University of Chicago Special Collections, Joseph Regenstein Library, University of 
Chicago, Chicago. 



  ضربت جوزف شواب بر تدریس سطحی

١٨١ 
 

 هاي کالسی دربارة متون و علوم طبیعی، و محرکی براي کاربرد دقت فکري کار علمی در بحث
  . براي ارزشیابی رشد تربیتی نیز

سالی سازنده در دانشگاه کلمبیا : ، دو تجربه این عالئق را تقویت کردند1930در اواخر دهۀ 
. کئون و رالف تایلر هاچینز، مک: گیري روابط با سه راهنماي معنوي در دانشگاه شیکاگو و شکل

نگریست، و به طور کلی، فهم  کئون کسی بود که شواب به او با ترس تؤام با احترام می مک
و به طور خاص، واسطۀ آشنایی نامۀ درسی را از اساس عمق بخشید شواب نسبت به اصول بر

به دانشگاه آمده بود، عالقۀ شواب را نسبت به  1938تایلر که در . دیویی شدشواب با ارسطو و 
و به عنوان یک راهنما و الگو به درگیري فکري شواب با همۀ  ،فرآیند سنجش تقویت کرد
  .جوانب فرایند تربیتی افزود

برندة خود پرداخت که از  هاي پیش به تشریح دغدغه شواب در سه مقالۀ فوق دکتري
 این مقاالت. گرفت انسانی نشأت میعلمی و تربیت علوم  اش به تربیت دي دوگانهمن عالقه

جریانی : کنند و راهروهاي دانشگاه را منعکس می 11ویژگی سبک بیان او در کالس درس، کمیته
  .  گر، درون معادنی از سنگ خاراي صداقت پر جوش و خروش از انرژي ستیزه

اي براي  دات جدید تربیت دانشگاهی در مؤسسهاولین مجموعۀ وزین مقاالت دربارة سرح
استادان  با این ادعا کهو  ،شواب به نمایندگی از علوم طبیعی. ایراد شد 1941مدیران دانشگاه در 

اند، از  شدهنظامی ناکارآمد  تداومموجب  شان محبوس شدن در موضوع تخصصی با علوم
 معموالًکه شمرد  وزشی را ناچیز میمقاله، آم. سیاست راهی شدشناسی به سوي اخالق و  زیست

چنانچه «سازد،  نویسد، اگر این آموزش دانشمندان خوب می او می. شد به معلمان علوم داده می
تا . )a1941 ،36شواب (» سازد مسئولیت می تکمیل نشود، چنین آموزشی شهروندان و استادان بی

متمرکز  شان شده بنديتخصصی مرزوقتی آموزش متخصصان علوم منحصراً بر روي موضوع 
 12هاي مورد نیاز براي تأمین تربیت عمومی ها و روش باشد، آنها هیچ آموزشی دربارة ایده

                                                
اشاره  1940هاي آموزش علوم طبیعی در دانشگاه شیکاگو در دهۀ  نویسنده به کمیتۀ بازنگري برنامۀ درسی دوره.  11
  ).م(کند که شواب در آن عضویت، و مدتی ریاست آن را برعهده داشت  می
  ).م(، نه فقط تربیت علمی )powersقوا (تأمین تربیت جامع براي انسان در همۀ ابعاد وجودیش .  12



 1393 بهار، هشتم، سال 32شماره  فصلنامه مطالعات برنامه درسی،      

 ١٨٢

 »فکري رسیده است عالقگی و نفرت و کوته به دوران بی«در نتیجه، تربیت . کنند دریافت نمی
)37( .  

اي استادان بررا  پژوهشگران حوزة علوم تجربی، آنان دید محدود و آموزش ضعیف اکثر
، پریشان و »گرایان عبوس سنت«آنها به عنوان . فاقد صالحیت کرده است خوبِ دانشگاهی بودن،

که برند  به پیش میبرداري از نحوة آموزشی  کنند، استادانی که کارشان را با کپی متزلزل شروع می
دانشگاه بهترین کاري که براي دانشجویان . اند در زمان دانشجوئی دریافت کرده شانخود
-به همه کمی از هر چیز براي یک سال یا بیشتر یاد بدهند«این است که  ،دهندبتوانند انجام  می

هاي جدید، از  با قبول رسانهممکن است آنها ). a1941 ،39( »سپس مقدار زیادي از یک چیز
وقتی به  در بهبود امور داشته باشند، ولی صرفاً قبیل کمک بصري و متون کمک درسی، سعی

افتند، نیاز به استفاده از معیارهایی براي گزینش را  شان به دردسر میدلیل غفلت آشکار از دروس
در [ اند و براي توجیه آنچه باید ناسازوار و متناقض ،برند اما، معیارهایی که به کار می. یابند درمی

به موضوع آن  چنین معلمانی از تربیت،. اند فاقد انسجام عقلی ،درج و حذف شود ]برنامۀ درسی
  ). 42(اند  و از هدف آن، یعنی تربیت یک انسان غفلت کرده ،اند توجه کرده

درج و  ]در برنامۀ درسی[ افزاید، براي یافتن معیار مناسب براي آنچه باید شواب در ادامه می
او در این تالش، بر روي ویژگی . ها را باید مد نظر قرار داد هاي نوع انسان حذف شود، ویژگی

و براي جستجوهایشان فراتر از جستجوي  13»نحوي ارتباط«هایشان براي  شان، ظرفیت تماعیاج
کند،  در ادامه اظهار می. خواند می 14»سعادت« آن را براي وضعیتی که متمرکز شد، صرف براي بقا

که نیازمند آموختن نحوة تأمل  اند»شهروندان بالقوة یک کشور دموکراتیک«مخاطبان نظام تربیتی 
هاي  روش از میانبه منظور انتخاب فکورانه «هاي مبتنی بر علم هستند، اما  هانه دربارة فناوريآگا

). a1941 ،45(» انواع معین دانش دربارة آنها هستندنه فقط یکی، بلکه د فناورانه، نیازمند متعد
وع این دانش دربارة موض«: این واقعیت موجب اقامۀ یک معماي خطیر براي استادان علوم است

دهد، بلکه دانش  ها و وسائط را می تخصصی شخص نیست که به او اجازة انتخاب معقول روش
                                                

ارتباطی است که به دلیل وجود ساختار در زبان میسر شده  syntactical communicationارتباط نحوي . 13
و ظاهر شدن کلمات  ساختار نحو یا قواعد به دلیل وجود زبان انسان. ویژگی زبان انسانی است syntaxنحو . است

بدون قواعد  .، امکان کاربرد نامحدود و توسعۀ بیشتر یافته استمختلف نقشهاي و ترکیبات ترتیبات، در محدود
    ).م(یست ممکن ن میان افراد کنند، ارتباط کالمی می تعییننحوي که ترتیب کلمات و ساختار جمله را 

14. happiness 
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ها  یات تمام علوم و فناوريتواند صاحب محتو هیچ انسانی نمی و؛ هاست دربارة همۀ تخصص
  ). 45(» باشد

متخصصان چقدر کوشش بیند،  کند که شخص می شدت خودنمایی میاین مسئله وقتی به 
ن، همکاري ثمربخش، مثالً یک تحت نظام کنونی آموزش متخصصا«. یکدیگر را بفهمندکنند،  می

به معناي ... شناس، یک اقتصاددان و یک مهندس مکانیک براي حل یک مسئلۀ ملی  حشره
 خص اضافه است؛ارتباطات آنها مستلزم راهنمایی یک ش). a1941 ،45( »غیرممکن است ،واقعی

دانش دربارة چیستی علوم و نه دانش دربارة محتواي «ب کسی که متخصص نیست، اما صاح
پس، این محتواي علوم نیست، بلکه ماهیات آنهاست که شهروندان باید ). 46( »آنهاست

به عنوان مثال، در ). 46(» هایشان چیست ند و روشا براي چه چیز خوب« اینکهبشناسند، 
 ،آموزد، بلکه به جاي آن ن را نمیمهرگا بندي بی طبقه ،اي  چنین برنامۀ درسی شناسی زیست

هاي اساسی تفکر انسان  بندي به عنوان یکی از فعالیت دانشجویان را به توجه کردن به عمل طبقه
  . کند دعوت می

ارتقاي بینش در انتخاب غایات عمل؛ : رود مقاله تا نام بردن از دیگر اهداف تربیتی پیش می
: هاي زبانی بالغی العات؛ همچنین از مهارتارتقاي عدالت و مساوات؛ ارزیابی منابع اط

تشخیص ویژگی یک استدالل در هنگام خواندن؛ افکار خود را به روشنی بیان کردن، 
نهایت،  در. تحلیلی و انتقادي طریقردن به کنندگی و رعایت ادب در سخن؛ و فکر ک قانع

دوراندیشی، شجاعت،  داري، عدالت، خویشتن: افزاید ن میاي از فضایل اخالقی را بدا جموعهم
 بایدهاي«گیرد، در حال حاضر، اینها  شواب با حکم به پرورش این قوا نتیجه می. هشیاري
بقا  بایداند، اگر یک جامعۀ دموکراتیک انسانی  اجباري بایدهاينیستند، بلکه  منطقییا اخالقی 

  ).a1941 ،52(» یابد
ت علمی در رساندن ماهیت علوم بر روي شکست تربی 1941در حالی که مقالۀ برنامۀ درسی 

مختلف متمرکز بود، مقالۀ قرینۀ آن در مجلۀ علوم زیستی در همان سال، بر شکست تربیت 
این مقاله، . کرد هاي عقلی ارزشی تأکید می شناختی در منتقل کردن اجزاي ضروري داوري زیست

اطالعات علمی به  هاي آموزشی از نوع پیمایش علمی را به دلیل نشان ندادن نابسندگی دوره
دن میان دانش وسائط شواب، پس از تمایز قائل ش. شمارد عنوان هدایتگر عمل انسان خطاکار می
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متخصص علم محدود به اولی شده است، به مرور کردن  اینکهو نشان دادن و دانش غایات، 
بشر هاي نابسندة اتخاذ شده توسط دانشمندان در رابطه با ارزیابی خیر  تعدادي از نظریه

ها را  توان همۀ فعالیت پندارد که می چنین می »نظریۀ پروتوپالسم اخالق«یکی، با : پردازد می
مثبت نسبت به  واکنش صورت، یعنی به هاي پروتوپالسمی مورد داوري قرار داد مشابه جنبش
 دومی، با اتخاذ. هاي آزار دهندة محیطی به حداقل به منظور کاهش محرك تعدیل یا منابع انرژي

ها  از دادن امتیاز به انسان» تجاهل دموکراتیکیا  نظر شما به اندازة نظر بنده خوب استنظریۀ «
امتناع هاي اخالقی  براي برخورداري از تجهیزاتی بهتر از تجهیزات یک میمون براي داوري

قول به  -»بیشترین سعادت براي بیشترین افراد«کند،  نظریۀ سوم، این عبارت را دنبال می .کند می
بنیاد   شدنی اخالقی اصول انجام. اما بدبختانه، ادامه نیافته است... عبارت خوبی است «شواب، 

هاي متعارض  ننهاده است، چون ما را همچنان با مسئلۀ تعریف سعادت و انتخاب میان ایده
  ). b1941 ،91-93(» سازد، به حال خود رها کرده است چه چیز سعادت را می اینکهدربارة 
  :کند بندي می ها را در سه نکتۀ اصلی جمع ه این بررسیمقال

 .داوري اخالقی براي همۀ اعمال اساسی است .1

و احتماالً (کنند  هاي مستقیم مشاهداتی، بنیانی براي یک اصل اخالقی فراهم نمی داده .2
 ). توانند فراهم کنند نمی

عقلی، نه غریزي و که سودمند و قابل دفاع باشند، باید بر بنیانی   هاي اخالقی داوري .3
  ).b1941 ،94(احساسی تنظیم و ارزیابی شوند 

هاي آموزشی دانشگاهی  شواب از این نکات اصلی، یک طرحوارة چهار بخشی براي دوره
را  »تر از علم نیست معرکه«کند که باید باد بادکنک  اول، ذکر می. کند شناسی طراحی می زیست

شده است،  هاي اثبات اي از واقعیت وشایند که علم پیکرهخالی کنیم، با فرو نشاندن این مفهوم ناخ
ن و بدین طریق حقایق روش براي نظرورزي است؛  ک صندلی راحتیدر حالی که فلسفه صرفاً ی
یافتۀ  که سودمندترین ابعاد دانش علمی متکی به پیکرة سازماناین: دربارة علم را منتقل کنیم

و کامالً ] کامالً استحکام یافته[ساخت  هاي خوش نظریهها و در  هایش نیست، بلکه در تعمیم داده
اند، اما به همان  ها وابسته اي از داده ها به پیکره ها و این نظریه این تعمیم. آزمون شدة آن است

  ).b1941 ،95(هستند  که در علم و فلسفه هر دو مشتركاند  نیز وابسته اندازه، به ابزارهاي فکري
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توانند این حقیقت را با  شناسی می هاي آموزشی زیست رهدو دهد که دوم، توضیح می
هایی از آزمایشات تجربی ابالغ  هاي کامالً موثق با توصیف جایگزین کردن ارائۀ فشردة یافته

توانند به دانشجویان اجازه بدهند نقش تخیل، استدالل قیاسی و تعمیم را خودشان  کنند؛ می
. خودشان نتایج را درآورندآنها ها را بدهند و اجازه بدهند  در واقع، به دانشجویان داده. بیاموزند
اجازه بدهند . هاي مناسب را درآورد تعمیم خودشنتایج را بدهند، اما اجازه بدهند «آنگاه 

تعمیم را کشف  -و خطرات-ارزش تا در نهایت، خود وي... ا به کار ببرد ها ر تعمیم خودش
  ).b1941 ،95(» کند

هاي پیش  شناسی به جاي شانه خالی کردن از فرصت معلمان زیست که کند م، استدالل میسو
برانگیز دربارة موضوعاتی  کشیدن موضوعاتی براي مناقشه در کالس درس، باید مسائل مناقشه

هاي اصالح  هاي نظارتی دولت براي حفاظت از منابع طبیعی آب و خاك یا برنامه چون برنامه
که «کند  گونه موضوعات با همراهی دانشجویان آشکار می تجزیه تحلیل این. نژاد ارائه کنند

در  را ها در مورد غایات در مورد وسائط، و هم داوريها  هایی براي عمل، هم داده مهچنین برنا
کاربرد مناسب آن اصول را براي حل یک مسئلۀ  خودشدهد تا  گیرد، و به او فرصت می برمی

  ).b1941 ،96(» خاص استنتاج کند
شناسی باید به مطالعۀ نوع  هاي آموزشی در زیست کند، دوره ، شواب بحث میدر نهایت

کنند، نظیر ظرفیت براي تعقل،  هاي متمایزي که او را منحصر به فرد می انسان با تمرکز بر ویژگی
  .توجۀ بیشتري نشان بدهند

این تحوالت التزام شواب به بازسازي تربیت . در سال بعد، کشور درگیر جنگ شد
در  15»جنگ براي تربیت«تیتر درشت . گاهی براي حمایت از دموکراسی را تقویت کرددانش

دانشگاه شیکاگو را به  1942حمله کرد و طرح   ]جنگ[، مستقیماً به مسئلۀ ماهنامۀ آتالنتیک
مقاله، به هدف آغازین دانشگاه آمریکایی . حلی ارزشمند براي این مسئله ارائه کرد عنوان راه

عاداتی در خدمت هم تی در جستجوي تجربیاتی براي دانشجویان بود تا در آنها گشت، وق بازمی
از [براي ترویج خیر به وجود بیاورد، و براي گذار   شان شان براي سعادت، و هم تالشجستجوی

دانشگاه آمریکایی در پیامدهاي ناگوار نسخۀ آمریکایی آرمان «: خورد تأسف می] این آرمان

                                                
15. The Fight for Education 
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مدرسان ). 727، 1942(» هاي عینی و تخصصی گیر کرده است بتنی بر دادهآلمانی تحقیقِ جامع م
کنند که دو  تحمیل می را اي متخصصی که تصدي امور دانشگاه را برعهده دارند، برنامۀ درسی

رویکرد تخصصی «دومی، . نظام دروس انتخابی و تحصیل در یک رشتۀ اصلی: عیب همزاد دارد
  ). 728، 1942(» آن استتقریباً به بدترین شکل  ن کهکرد

و  طلبی حاکمیت این دو ترفند برنامۀ درسی بر دانشگاه آمریکایی، براي دانشجویان، فرصت«
در دانشگاهی که بر اساس . براي ملت فاجعه به بار آورده است، مگر آن که متوقف یا خنثی شود

معرض تندبادهاي تجربه، جاهل و در  بی-این دو اصل کارش را ادامه دهد، قضاوت یک نوجوان
، 1942شواب ( »از چه تربیتی باید برخوردار شود که کند تعیین می -گذران محبوبیت و شهرت

728      .(  
این اهداف، . با این نکته، اهداف برنامۀ شواب براي دگرگون کردن تدریس علم مشخص شد

. خاست ک برمیاز اعتقاد راسخ او به لزوم تربیت علمی براي مشارکت در یک جامعۀ دموکراتی
براي گفتمان  ی مستحکمزیرا عادات ذهن، به دلیل تماس عمیق با کار علمی، به تدریج اساس

به عالوه، شواب با نظر به اهمیت علم در . دهند عقلی دربارة مسائل مبرم جامعۀ مدرن شکل می
م را براي جهان مدرن، فهم نحوة اثرگذاري علم بر اتخاذ تصمیمات مدبرانۀ زیرکانۀ مبتنی بر عل

  .دانست آیندة شهروندان الزم می
هاي استاندارد تدریس علم را  شخصی شواب علیه روشعمیق این آرزوها، آتش عداوت 

هاي علمی از طریق کتاب درسی و  اي از یافته علیه از برخوانی ملغمه ،برافروخت، به ویژه
شدة  ف تعیینبه اهداتر کرد تا  شواب اعتقاد راسخ خود را راسخ. هاي کالس درس سخنرانی

بحث  به ،از سخنرانی: که معناي آن تغییر بنیادي در وسائط تربیتی بود تربیت علمی دست یابد،
هاي اصیل  متونی که فرایند پژوهش به ،کنند و از متونی که نتایج علمی را منعکس می تگو؛و گف

  .دهند علمی را نشان می
  

 دگرگون کردن برنامۀ درسی علوم طبیعی

این . شداي تشکیل  بازنگري جایگاه علم در تربیت عمومی کمیته به منظور] 1945 سال در[
ها ادامه یافت،  کاوش آنها که ماه .تأمل کرد، نقشه کشید و تجربه کرد کمیته به مدت سه سال

  :شناختی برایشان به ارمغان آورد هاي روش هایی را در مورد گزاره بینش
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اکنون به صورت  کردند، هم در نظرمان معنادار جلوه میهاي بسیاري که پیش از این  گزاره« .1
که عمدتاً بدون شروط و  ،اند پدیدار شده یا دعاوي بسیار کلی صرف کلمات قصار

 ».معنا هستند مشخصات مبسوط بی

رسند، اگر به دقت محدود شوند،  هاي بسیار دیگري وجود دارند که صادق به نظر می گزاره« .2
ترین بخش  تمام یا مهم به عنوان یاند، اگر به عنوان حقیقت محض ا کننده اما به شدت گمراه

 . قلمداد شوندعلم 

ها از  قطعاً این روش. تنها یک روش علمی وجود ندارد، بلکه چندین روش وجود دارد« .3
اي به مسئلۀ دیگر متفاوت  اي به حوزة دیگر و حتی در بسیاري موارد، از مسئله حوزه
 ».هستند

در  آنکهمعنا است، مگر  کننده یا بی مل و روشمند واحد هم گمراهحتی یک دکترین کا« .4
ها تعدد و تنوع کافی داشته باشند،  اگر مثال. هاي متعدد و متنوع درك شود ارتباط با مثال

  ».هاي دکترین را با نمایش استثناهاي آن نشان بدهند توانند محدودیت می

حد کافی کامل و که به دیم چ دکترینی در باب ماهیت روش علمی تشخیص نداهی« .5
، 1948مک گراث، (» .دهاي دیگر را در برگیر چندجانبه باشد، به نحوي که همۀ دکترین

75-72(    
 ها مفهومی و نیز فعالیت محتوايعلم شامل » روش«کشف بزرگ دوم کمیته این بود که 

ابزارهاي «آزمایشگاهی با ادامه دادن به خواندن مقاالت علمی، آنچه با تشبیه کردن به ابزار . ستا
است که تجربۀ  یي خاص و مصرحها این ابزارها شامل ایده. نامیدند، آشکار شد می »ذهنی

 .آنها را به عنوان ابزارهایی براي حل انواع مسائلش ثمربخش یافته است بلندمدت هر علمی،
   ).77-75، 1948 ،گراث مک(

تر کالج  ی شدند تا با برنامۀ گستردههاي متوالی علوم طبیعی به عنوان یک کل طراح برنامه
در پی ارتقاي فهم علوم به ] هاي درسی این برنامه. [براي تربیت لیبرال در تناسب قرار بگیرند

ها  ها و پژوهش آنها انواعی از موضوع. بینی و کنترل براي مقاصد عملی بودند عنوان وسیلۀ پیش
برداري قرار  مورد بهره »عنوان فرایند پژوهشعلم به «را به منظور استحصال یک فهم استقرایی از 

هاي شرایط و صحت  محدودیتتدریج ارج نهادن به  اآنه ).160، 1950/1992، شواب(دادند  می
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سازي  این پیچیده. کردند را القا می» پذیري تحقیق«، و معیارهاي متفاوت ]هاي علمی پژوهش[
مطالعات دانشجویان نیز به کار دیگر براي ] افزودن بر جزئیات و دقایق برنامۀ درسی علوم[

صورتبندي دانش را  هاي سبکها و  داده اقساممسائل،  انواعآموزند  می«دانشجویان . آمد می
  ).167(و مزایا و معایب آنها را ارزیابی کنند » تشخیص دهند

که موفقیت  آگاه بودندبه خوبی همه . کار آسانی نیست هاي آموزشی دوره نوع تدریس این
هاي آموزشی  تر از دوره هاي به مراتب ماهرتر و باتجربه مستلزم معلم«نوع برنامۀ درسی این 

نه تنها باید کادر آموزشی، «بر این،  افزون ».گرایی است هاي محدود تخصص در حوزه  پیشرفته
مند باشند، بلکه باید بتوانند نقطۀ عزیمت درست را در تربیت  به مسائل تربیت عمومی عالقه

  » .راي آیندة دانشجویان در علم نشان بدهندعلمی ب
پس،  شواب، از آن. چیزهاي زیادي دربارة پیشینۀ فکري براي یک تدریس نافذ الزم بود

تحلیل قرار داد،  مطلوب براي یک معلم نمونه را مورداي کامالً متفاوت از ملزومات  مجموعه
  . در عمل تدریسش به نمایش گذاشت کیفیاتی که خودش

  
  کردن تربیت کالسی دگرگون

شان آگاه  دانشجویان کالج هاچینز به ندرت از ایفاي نقش کلیدي شواب در ساختن برنامۀ درسی
از زبردستی  -مستقیم و حتی از طریق منبع دست سومطور مستقیم، غیر به–اکثر آنها  ،اما. بودند

ن سابقش به خاطر طور که یکی از دانشجویا همان .او به عنوان یک معلم به خوبی آگاه بودند
هیچ دانشجویی . در ذهن، نافذ، عمیق و ماندگار بود ]از وي[ه شد حک   نقش تربیتی«دارد، 

توانست قدرت تربیتی او را  توانست تأثیر او را نادیده بگیرد، هیچ دانشجویی هرگز نمی نمی
توانست یک  می ،کرد اراده می کرد، با این حال هرگاه احتراز میاو از سخنرانی . فراموش کند

او . تدریس او یک تدریس سقراطی تراز اول به معناي کالسیک آن بود. سخنران عالی باشد
   ).455، 1991 ،شولمن(» کرد مسائل را براي دانشجویان مطرح می

او . کننده بدل کرده بود در واقع، استعدادش در اقامۀ مسائل، شواب را به یک معلم مبهوت
در تعیین تکالیف، در پرسش و پاسخ کالس درس : برد ت به کار میاین استعداد را در همۀ حاال

سؤاالتی ، 1930یش در تدریس در اواخر دهۀ ها در نخستین ماجراجویی. و در امتحانات رسمی
در کالس، به ندرت به تجزیۀ متون خاص . ابداع کرد »هایی براي تفکر پرسش«آور با عنوان  دلهره
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منتظره دانشجویان را به تعجب  ۀ سؤاالت اساسی و غیرهش، با اقامبه جای. داد رضایت می
طور که دانشجوي سابقش به خاطر  گوید؟ بلکه آن ید، نویسنده چه میپرس او نمی. داشت وامی

سپس شواب . دهد، پاسخ کرد دانشجو تالش می...  "کند؟ نویسنده چه کار می"«پرسید  دارد، می
و با  ها داد تا با کاربرد مثال را تحت فشار قرار می کرد، دانشجو اش را آغاز می وقفه سؤاالت بی

، 1991 ،شولمن(» .بر روي پاسخش تأمل کند هایش بررسی تناقضات موجود در میان پاسخ
455(16.    

کرد دانشجو به آنچه نویسنده  فرض می» ؟کند کار مینویسنده چه «پرسید،  وقتی شواب می
براي آنهایی که . کرد فلج می اغلبر مستعد را مسلط است، فرضی که دانشجویان کمت ،گفته است

سؤال شواب، دعوتی براي پیوستن به یک سواري مهیج بود که هیچ کس » درس خوانده بودند«
هاي کالسی، جایی که صدا پیرامون اتاق را  خالف بحثبر. ر آغاز از مقصدش آگاهی نداشتد

از دانشجویی به دانشجوي دیگر  نوردد، در حالی که میل به خودنمایی، هیجان یا تحیر در می
هاي شواب سمبل نشاندن یک دانشجو بر روي صندلی داغ براي  بندد، کالس رخت برمی

  . و کار کردن جانانه و خالقانه با او تا سر حد ممکن بود ،لحظاتی
فهمید و همیشه  بود، معنایی که از آن می رادیکالیکی از اصطالحات فنی مورد عالقۀ شواب 

تحت فشار قرار دادن دانشجویان  دلیلاو به  .بود» پیش رفتن تا ریشۀ چیزها«رد، ک توصیه می

                                                
شواب از . نوزده ساله بودم... هایش همیشه به یاد دارم  من صبحی را در یکی از کالس«: شولمن به خاطر دارد.  16

دربارة چیزهایی که وجود دارند، «: ارسطو را با صداي بلند بخوانم فیزیکمن خواست عبارات آغازین کتاب دوم 
 »کند؟ بسیار خوب آقا، نویسنده در آن عبارت چه کار می«... » .برخی ماهیتاً وجود دارند، برخی به واسطۀ علل دیگر

چه کار . گوید نپرسیدم، او چه می«. ارسطو چه گفته است ،من به بیان خودم با دقت چیزي سرهم کردم و گفتم
احتماالً در واقعیت نه -رسید، براي من چیزي حدود نیم ساعت به نظر می. کند؟ احساس هیجان را به یاد دارم می

گوید،  میدهد که آنچه را که  وید و آنچه انجام میگ طول کشید تا تفاوت میان آنچه نویسنده می - بیش از ده دقیقه
نه راهبرد خواندن  ،ام کردهفراموش  ت سی سال، هنوز نه این تمایز رااینک، پس از گذش. کند، فهمیدم جایز می

، دقیقاً »پژوهش و فرایند خواندن«خوشبختانه، شواب در ). 456، 1991(» آورد را به بار میانتقادي را که معناي متن 
اوالً «اساس الگوي تدریس خودش گفتگویی را منتشر کرده است، با همان متن ارسطویی و سؤال آغازین  بر

خصوص نحوة پیگیري یک راهبرد تربیتی  در ؛ و در آن»کند؟ کوتاه چه کار مینویسنده در این پاراگراف 
  ).63- 149، 1978] 1958([. شود سؤال آغاز می این که از کند؛ راهبردهایی پیشنهادهایی را مطرح می
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بینی کرده باشد که  تواند همان چیزي را حدود نیم قرن پیش پیش براي خواندن بنیادین متون، می
سعی در تدارك  18فکنی بنیانگرایش تحت عنوان  ،17»خواندن انتقادي«هاي جدیدتر  چی تدارك

او . تفسیر شود آن 19گرا به معناي مثبت سازنده تواند ن عمیق شواب، میخواند .آن دارند
داد، و سپس آنها را   یک متن سوق می به سمت تشخیص دیدگاه و روش معرفدانشجویان را 

توسط آن توانسته بود اصطالحات فنی، ] نویسنده[کرد که  به بررسی همان عملی هدایت می
شده را شناسایی کند، و توسط آن توانسته بود تأثیر دیدگاه و هاي به کار گرفته  ها و روش دیدگاه

  ).132، 1978 ،شواب(حل برآورد کند و بفهمد  روش را بر دریافت و کیفیت یک راه
برانگیز نبود، طبع آتشین شواب   کافی اشتیاقحد خودش به تنهایی به   ع یادگیرياگر موضو

طور به یاد  ربرد واژگان متفاوت آن را اینکا با 20لی شولمن. ساخت آن را سراپا گدازنده می
هاي مرطوب و  هاي سرد، پیشانی هاي جو شواب، دست حاصل نشستن در کالس«: آورد می

هایی بودند که دانشجویان  براستی، کالس). 455، 1991 ،شولمن(» حواسی همیشه جمع بود
 با جنبۀ عاطفی شواب خودش را .نما شده بودند کردند، گرچه گاهی انگشت گریان ترکش می

معلمانی را . کرد هرگز بد رفتاري نمیکرد، اما  مرعوب می موقعیت یادگیري هماهنگ کرده بود؛
کردند؛  شان استفاده می متزلزل هاي نفسشان براي بزرگنمایی  که از موقعیتکرد  نکوهش می

، حتی از طریق هایی که معناي آن تحقیر، نابردباري یا بردباري تحقیرکننده بود نسبت به ارتباط
که در پی چاپلوسی یا کرد  انتقاد میکسانی  ازطور  داد؛ همین ا اطوار بدنی هشدار میبیان چهره ی

اي خالصانه به دانشجویان بسته شده بود، با این  شواب با عاطفه .جلب محبت جوانان بودند
شان را ت کردنیدن، تأمل کردن و صحبشن  هایی که عادات هدف که آنها را با استفاده از راه

او همانند یک مربی ورزشی عمل  .کرد به بیرون و درون فرایند پژوهش بکشاند تقویت می
  .دکن شان مصمم میشکاران را براي حداکثر کوشش شخصیورز کرد که می

. ندشده و آگاهانه هست دهند؛ آنها تدابیري حساب رخ نمی این گونه رفتارهاي تربیتی تصادفی
ه موضوع ساختار برنامۀ درسی و طرح تربیتی را براي پاسخگویی به شواب به همان طریقی ک

برد، موضوع بافتار عاطفی کار کالسی را نیز با قوت  اهداف قابل دفاع تربیتی با قوت به پیش می

                                                
17. critical reading 
18. deconstructionism 
19. positively constructivist 
20. Lee Shulman 
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کرد، نادیده گرفتن جنبۀ عاطفی یادگیري با این استدالل که انسان  او تأکید می. برد به پیش می
  :احش دربارة معناي انسان بودن استم بخشیدن به یک بدفهمی فحیوان عاقل است، تداو

شناسی  خطایی که از زیست در مقیاس وسیع است؛] انسان بودن[ این یک خطا دربارة مفهوم«
برخاسته و تا منطق ادامه یافته است، خطایی مربوط به معنا و رابطۀ جنس و نوع، و کاربرد آن 

این خطا بر این فرض مبتنی است که . وان و نوعاً عقالنیبراي مفهوم انسان به عنوان جنساً حی
.... کنند  ها را در موجود زنده تعیین می طور جداگانه و منفک از یکدیگر عاملیتبه  جنس و نوع،

سادگی، به پستاندار بودن جنس او به  عقالنی بودن نوع انسان،] ت کهچنین فرض شده اس[
و  ن دو، بنابر مقتضیات موقعیت با دیگري براي زمانهر کدام از ای اینکهو  ،اضافه شده است
برخی ( هستنداعمال و عواطف انسان مملو از استدالل کردن ] اما... [کنند  انرژي رقابت می

ما .... هاي مملو از پیامدهاي اعمال و عواطفش  کردن، صرفاً به دلیل استدالل )برخی بدخوب، 
اي براي تشدید و  ر دانشجو و معلم را به عنوان وسیلهباید بتوانیم عوامل عاطفی و فعال موجود د
و از فقدان آنها  ،آنها را نادیده بگیریم توانیم می یا -تسهیل فرایند تربیت عقلی به کار بگیریم

که  اي ؛ خودبیگانگینوعی خودبیگانگی رنج ببریمهاي مؤثر و شاید از  کم به عنوان کمک دست
   .)108-107، 1978 ،شواب( »دهند قرار می دي جدي با مقاصد ماآنها را در تضا

دهنده بود و در زمانۀ ما نیز  تکان 1950که در دهۀ -گرایانه دوگانهشواب، بر طبق این فهم غیر
 22»و تربیت 21عشق«تالش کرد در تدریسش آنچه در  -به سختی تحقق یافته است

ن احساسات بر تجربیاتی ای .، بپروراند23احترامتحلیل کرده بود، مثل مهرورزي و  )1954/1978(
مبتنی بودند که در آن معلم در لحظات استثنایی شناخت شخصی، گرماي محبت را در شاگرد 

دهد، البته به هر کدام به  و پس از آن، به کیفیات متفاوت فردیت او پاسخ می ،کند ور می شعله
مایز بسیاري از تالش کرد تا به کیفیات مت ،شواب در پیگیري این سیاست. روش و میزان خودش

                                                
است، اما در روانکاوي فروید یک اصطالح فنی  intimate love "عشق صمیمانه"به معناي رایج  Erosواژة .  21

و هم شامل غریزة  ،جنسی به مفهوم کلی آن استهم شامل غریزة ه به غریزة عشق و زندگی اشاره دارد؛ و ک است
  ).م(جلیات برتر اخالقی و اجتماعی است جنسی واالیش شده در قالب ت

22. Eros and Education 
و  مهرورزي، تحلیل رابطۀ صحیح عاطفی تربیتی میان استاد و دانشجو است که مبتنی بر عشق و تربیتموضوع .  23

  ).م(است  liking and respect احترام
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اي مبتکرانه در جریان هدایت بحث  دانشجویان تا جاي ممکن دست یابد تا از آنها به گونه
  .کالس درس استفاده کند
دانشجو به سوي شخصیتش به عنوان یک مربی و راهنماي شایستۀ  24همین که در انتقال

شود و به سوي گشت که دانشجو از شخص او رها  شد، به دنبال راهی می اعتماد موفق می
-اساس الگوي موفق تعامل والدیناو بر . تغییر جهت بدهد زیبایی موضوع و لذات پژوهش

 .به راهنما به عنوان هدف عشق بود کودك در پی جهت دادن دوبارة انرژي عشق بود که معطوف
خواست این انرژي را از شخص معلم به سوي پیگردهاي عقالنی که معلم الگوي آن است، و  می
و بکارگیري [او، بدین طریق، براي ایجاد عشق . سوي کارِ تؤام با لذت همکاري جهت بدهدبه 

  .نقشۀ یک برنامۀ درسی را ریخت] آن در مسیر درست تربیتی
، انرژي عاطفی دانشجو نسبت به معلم یک آرزو براي جلب رضایت معلم نخستدر وهلۀ 

شف م، دانشجو لذت همکاري با معلم را کدر وهلۀ دو. آورد به وجود می ،دهد از آنچه انجام می
با » دوستی«عشق یادآور تجربۀ «کند،  طور که شواب توصیه می شاید شما این را همان. کند می

ر احساس کند تا ب این مرحله، دانشجو را آماده می. بنامید) 123، 1954/1978( »والدین
فائق شود و براي تجربۀ پیوند با طبق آنچه در ابتدا تجربه کرده است، جویی با هماالن بر رقابت

با عمل  دهد که عشق با اهداف پیوند رخ میاوج مرحلۀ رشد آنگاه . تالش کند ،آنها براي کار
  .شودسهیم ) 124(» آفرینش عمل هایی بسیار نادر، با خود در نهایت در نمونه«خالق و 

خطیر تربیت لیبرال از امر  ی مهمبنابراین، آوردن عشق به درون کالس درس به عنوان بخش
عشق، نه تنها به عنوان وسیلۀ ضروري تربیت لیبرال، بلکه به عنوان جزء . شود محسوب می

که هدفش مطلقاً و صرفاً آموزش عقل   نتیجۀ برنامۀ درسی«. شود اساسی اهداف آن محسوب می
، »نابود کند پستاندار درون ما را«هدف تربیت لیبرال این نیست که . »است، عقل افلیج خواهد بود
هاي معقول مهار کند، با این هدف که  عشق را براي کنترل خواسته«بلکه هدفش این است که 

هاي خود  بتوانیم از آن براي مقاصد عقالنی انرژي وام بگیریم، و برعکس، از بیشترین ظرفیت

                                                
اي است که در  پدیده "انتقال". به معناي انتقال، یک اصالح فنی در روانکاوي است transferenceاصطالح .  24

شود، مثل وقتی که کششهاي هیجانی و  آن احساسات و عواطف درونی شخص به شخص یا چیز دیگر منتقل می
ن است بین استاد و تربیت، این پدیده ممک در. شود پزشک منتقل می احساسات درونی بیمار از جانب بیمار به روان

  ).م(دانشجو رخ دهد 
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شود،  ل مییک تربیت آنگاه لیبرا... لذت ببریم  است، براي احساس و عمل که به ما ارزانی داشته
اهداف ] تمام[تا سرانجام به  ،عشق از یک هدف پیاپی به دیگري تغییر مکان بدهد تنها اگر،

         ).125-126، 1954/1978شواب، (» درسی نائل شودبرنامۀ 

 
  دگرگون کردن تربیت از طریق امتحانات

ن در ادارة کار کرد. نبوغ جو شواب براي تربیت خالق به فراتر از کالس درس گسترش یافت
تکمیل با جستجوگري و تخیل به دانشجویان براي آموزش تفکر تؤام  را امتحانات، تالش او

، مبتکر مشهور 25تورستون. ال. وقتی دانشجوي دکتري بود، با دانشجویان دکتراي ال. کرد 
سنجی  ي روانهاي ریاضیاتی، اهمیت الگوها شواب، به لطف مهارت. کرد زندگی می جیسن روان
شناختی براي  گیري روان بعدها او را به تفکر دربارة استفاده از اندازهتون را دریافت، که تورس

  .  نشان دادن پیشرفت تحصیلی برانگیخت
، تمایل گذشته بودن 1938هنوز چند صباحی از پیوستنش به شیکاگو در سال که  رالف تایلر

واب را به ادارة امتحانات برد، تایلر ش). 97، 1984 ،تایلر( حس کرد شواببه این کار را در 
با . شواب به دو دلیل از نهاد ادارة امتحانات استقبال کرد. در آن باقی ماند 1956جایی که تا سال 

به عبارتی، کارکرد ارزشیابی همانند کارکرد تدریس . مفهوم او از کارکرد سنجش در تناسب بود
نحو به  شود که متخصصان ام میدروس تربیت عمومی، تنها در صورتی به نحو شایسته انج

آفرینی او  هاي معلم، از هراس عالوه، برداشتن وظیفۀ امتحان از شانهبه  .درست بدان تجهیز شوند
توانست عاطفه و دوستی مبتنی بر همکاري  تر می کاست، درنتیجه، بیش می] در نظر دانشجویان[

  .رد تدریس بودشواب خواهان ضمیمه کردن آن به کارکرا بروز بدهد؛ چیزي که 
 ابزارهایی که انواع خاص .کرد تا ابزارهاي آزمون ابداع کندشواب در آن اداره به سختی کار 

شرکت ایجاد آنها  دروي  خود کهسنجیدند  را می هایی یافته توسط درس قواي فکري پرورش
کردند، او  شواب و همکارانش چطور امتحانات تخصصی ابداع می اینکهصرفنظر از  .داشت

ویژه وقتی که به  داد، ایی کامل هستند فریب نمیرگز خودش را با این تصور که آنها ابزارهه
ساز در باب  اي تاریخ او در مقاله. اجراي آن با یک سازمان ملی جدا از نهاد تدریس بود

                                                
25. L. L. Thurstone 
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ناگزیر نشان داد که کمال مطلوب در حیطۀ سنجش  1950هاي پیشرفت تحصیلی در  آزمون
تربیت عمومی موفق یک  »معتبر«شواب، نخست استدالل کرد که آزمون . نیافتنی است دست

ها و شهروندان است و  زیرا، غایت تربیت عمومی پرورش انسان. است »تناقض منطقی آشکار«
از این رو، یک . باب بحث و جدل دربارة چیستی انسان و شهروند خوب بودن گشوده است

  ). 1950 ،شواب(ق جمعی باشد که مورد توافتوان وضع کرد  نمیمقیاس دقیق 
تالش را در  خویشهاي ملی دربارة تربیت، باقی عمر  جو شواب، پس از ظهور در بحث

  .  کند میکشور سپري  تربیت ةپیچید ۀبراي ارتقاء کبفیت مجموع
  

  هاي تربیتی دگرگون کردن نظام
 ،آموخته بود 1940که از کار بر روي برنامۀ درسی کالج در دهۀ  شواب به موجب همۀ چیزهایی

المللی  هاي ملی و بین و در پاسخ به نیازها و تنگناهاي در حال تغییر اجتماعی، به سمت عرصه
 26.او شدند اتهایی که زمینۀ بروز نیرومندترین و ماندگارترین تأثیر چرخش یافت، عرصه

هاي من ملهم از عمل تربیتی  فعالیت«نوشت،  1972در  شبیان خالصۀ برنامۀ کاریشواب، در 
هدف کلی این برنامۀ کاري، کل دامنۀ عمل تربیتی از . آمریکایی و در جهت اصالح آن است

در : دندمتجلی شن جا ها در چندی این فعالیت 27».پیش دبستانی تا آموزش بزرگساالن است
هاي برتر؛ در  هاي عصر تکنولوژي دگیبرپایی استانداردهاي تربیتی براي رویارویی با پیچی

گرایی در کار پژوهش علمی؛ در هدایت مطالعات برنامۀ درسی علوم  تشخیص کثرت
شناختی در ابعاد ملی؛ در تفسیر متون کتاب مقدس؛ در اصالح نهادهاي تربیتی؛ و در  زیست

    .  گرایی در تفکر برنامۀ درسی تحلیل ابعاد کثرت

                                                
کردند، پنج تن از دانشمندان تأثیرگذار قرن  پردازان برنامۀ درسی آمریکاي شمالی سؤال می اگر از جمیع نظریه«.  26

ها به  در اکثر لیست) 1910- 1988(بیستم را در حوزة خودشان نام ببرند، به احتمال بسیار زیاد، نام جوزف شواب 
تر آوازة  افزون بر کارهایی که پیش از این در این فصل توضیح داده شد، بیش). 385، 1999رید (» خورد چشم می

کرد  مقاله منتشر می) در سال(اي که در سه شماره آن  منعکس گردید، مجله مجلۀ تربیت عمومیشواب در کارش با 
  .یئت تحریریۀ آن بوددر خدمت ه 1987تا  1949و از 

27. Joseph J. Schwab, “Brief (and Confidential) Statement of My Interests,” 1972, p. 1, 
Box 4, Folder 10, Schwab Papers. 
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یک عرصه تشکیل داد  ]جهانی دوم[ هاي پس از جنگ در سال افزایش نقش اجتماعی علوم
کاربردهاي : علم و گفتمان مدنی«در . که شواب در آن در پی عمق بخشیدن به عمل تربیتی بود

کند که چالش، دیگر تنها بر سر ایجاد سطح متوسط سواد  ، او استدالل می)1956/1978(» تنوع
که شهروندان  زمانییان هنرهاي عمومی لیبرال براي گرچه، دستور زبان و معانی ب. عمومی نیست

هاي تخصصی رو به  در عصري که زبان، کافی بود، اما گفتند با یک زبان مشترك سخن می
بقاي دموکراسی در عصر متخصصان، نیازمند . هایی دیگر کافی نبودند بودند، چنین برنامه  افزایش

کردند و  ول کارساز علوم تجربی را کسب میرهبرانی بود که قواي فکري الزم براي دریافت اص
هاي  که به زبانکردند  ان متخصصانی را تسهیل میبدین وسیله، به نمایندگی از مردم، ارتباطات می

   .کردند صحبت می قابل فهمابالً غیرمتق
هاي علمی آموزش  کم در اصول رشته ود یابد، اگر مردم دستتوانست بهب دموکراسی می

ا در ها ر طور جزمی یکی از چند عضو پیکرة نظریهبه  اگر ما«نویسد،  در جایی میبعداً . دیدند می
طور جزمی همان را به عنوان حقیقت موضوع تدریس کنیم، به  یک حوزة معین برگزینیم و

اما، چنانچه ... چنددستگی و درماندگی در ارتباطات میان شهروندان پدید خواهیم آورد 
هاي  هاي جزمی مختلف دربارة ریشه واسطۀ رسوخ دیدگاهگر به کدیشهروندان آیندة ما از فهم ی

» افکنی ندارد هاي فرهنگ و تمدن محروم گردند، چیزي کم از تفرقه عمل انسان یا سرچشمه
ها  بدیل آن این است که نه تنها بدون تلقین بیاموزیم، بلکه با تأکید بر قوت). 29، 1964 ،شواب(

هاي بدیل  کرهاساس ساختارهاي بدیل که به سوي پی، و بر هاي ساختارهاي دانش و محدودیت
  .کنند، بیاموزیم دانش هدایت می

واسطۀ این  اختن به مسائل برنامۀ درسی که بهبا هدف پرد ،شواب، با ایراد سخنانی بدیع
تکیه کرد شناسی علمی  چالش جدید مطرح شده بودند، بر فهمش از ویژگی تکثرگرایانۀ روش

او براي ایجاد این فهم از طریق . دربارة علوم طبیعی بود 1940مالت کمیتۀ دهۀ که برآمده از تأ
. گامانه در باب تحقیق علمی و در باب ساختن برنامۀ درسی علمی پیش رفت اقدامات پیش

پس از مرور حدود چهار هزار مقالۀ علمی به قلم دانشمندان اروپایی و آمریکایی در  ،شواب
ی شناسایی کرد که الگوهاي بدیل پژوهش »گیري نقطۀ تصمیم«ش بیش از پنج قرن گذشته، ش

دانشمندان چه «او در  .که دانشمندان علوم طبیعی اتخاذ کرده بودندکرد  مشخص میرا  معدودي
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چه ) 1: (کند گیري را به وضوح بیان می ، این نقاط تصمیم)1960/1978( 28»کنند؟ کار می
چه معیارهایی، براي ) 2(کند؛  شان را تعیین میهای ، جهت اولیۀ پژوهش)»اصولی«(مفاهیمی 

اي،  چه اصطالحات فنی) 3(اقامه شده است؛  ،شود توجیه کاري که توسط آن اصول هدایت می
 »پذیر انعطاف«یا  »پایدار«هاي  از پژوهش کدام نوع) 4(اند؛  ها انتخاب کرده شبراي تشریح پژوه

طور به  آیا،) 6(اند؛ و  مایش برگزیدها براي تکرار آزاي از تحقیق ر  چه مرحله) 5(اند؛  را برگزیده
کلی، پر کردن یک شکاف در دانش، بهبود یک ابزار پژوهش، یا بروز مهارت و ذوق هنري را به 

  .اند نمایش گذاشته
شناختی که بر مبناي بررسی دقیق انتقادي از کار  حین کار با تمایزات نظري و روش ،شواب

که با در زمانی هاي درسی  براي کار اصالح برنامههاي آنها را  د، داللتدانشمندان استوار شده بو
مطالعات برنامۀ درسی علوم  ها، یکی این پروژه. بررسی کرد ،دو پروژه در سطح ملی درگیر شد

ها  هاي علوم دبیرستان ابتکاري در زمینۀ به روز کردن برنامهبود که  29(BSCS)شناختی  زیست
دیگري، . شد انجام می شناختی مؤسسۀ آمریکایی علوم زیست بود که تحت حمایت مالی

هاي تابستانی مذهبی  هایی براي کمپ ابتکاراتی در زمینۀ برنامۀ مطالعۀ کتاب مقدس و برنامه
  .بود تحت حمایت و نظارت حوزة علمیۀ الهیات یهودي

هایشان  وشها از طریق تحلیل اصول و ر اولی، برخاسته از عالقۀ او براي تدریس دیسیپلین
پدیدار » ها ساختار دیسیپلین«به عنوان  1960بود که وي را به سخنگوي ماهر آنچه در اوایل دهۀ 

از امکان  و مقاالت مربوطه) 1961/1978( »ها تربیت و ساختار دیسیپلین«او در . مبدل کردشد، 
که صرفاً نتواند به جاي آ ه چطور تدریس میک، و اینپرسد می» ساختار یک دیسیپلین«معناي 

 30.انتقال امور واقع ساده یا نتایج کلی باشد، به فهم و آشکارسازي چنین ساختارهایی کمک کند
که عامالن  انواع سؤاالتیهاي علمی را بر حسب  شواب در این پژوهش، ساختار دیسیپلین

دها او بع. تعریف کرد پذیرند هاي تفسیر شواهد که می انواع شواهد و راهپرسند، و بر حسب  می

                                                
28. What Do Scientists Do? 
29. Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) 

دانست که  داند، با این وجود او به خوبی می یکی می» ها یسیپلینساختار د«البته، شواب خودش را با جنبش «.  30
. هایی برجسته نیز بودند، تفاوتی بنیادین وجود دارد تر دیسیپلینی که چهره میان مفاهیم او و مفاهیم دانشمندان سنتی

توان دست  شده، می می تر از آنچه قبالً انجام »تربیتی«رغم این تفاوت در دیدگاه، امید داشت که به چیزي،  اما، علی
  ).25، 1978بري و ویلکوف  وست(» یافت
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مند به انتقال دانش است،  طور که عالقه همان »گر ساز درسی اندیشه برنامه« کند که چنین فرض می
شواب، سپس، تحلیلی مفصل از عباراتی از کتاب . ها نیز هست مند به هنرها و مهارت عالقه

 اي نور ارائه کرد، با این هدف که نشان هاي نظریۀ ذره درسی، دربارة حرکت نور و محدودیت
براي فهم دانش دربارة خواص ویژة نور دهد، چگونه فهم ساختار دیسیپلین نورشناسی، 

 ها اهی از ساختارهاي دیسیپلیندهد، آگ به عالوه او نشان می 31.است اجتنابغیرقابل ضرورتی 
ثمراتی که  هاي کاربرد مهارت -شود نحو حیاتی در پرورش برخی قواي مطلوب مؤثر واقع میبه 

هاي خواندن و تفسیر کردن  تهاي پژوهش و مهار مهارت آموخته شده است، خود از دیسیپلین
  32.کند کشف می )کانتکست(ها را در زمینه  واسطۀ آنها شخص معناي گزارهکه به 

هاي  شواب به او اجازه داد، به معلمان هر آنچه را که دربارة انتقال مهارت BSCSکار 
این  BSCSبدون شک، در پروژة . بیاموزد ،ته بودپژوهش علمی از یک نسل به نسل بعد آموخ

 1000در طول دو سال، به تنهایی : جاي گذاشت ترین تأثیرات را بر سهم شواب بود که گسترده
   33.استفاده کرده بودند آموز از مواد آزمایشی آموزشی دانش 150000معلم و 

ي در یک علم میانه را طول مدت دورة بازنگر«، )1961(» تأمالتی بر تربیت علمی«شواب در 
ارزش دانستن  1960از آن جایی که بسیاري از نتایج علمی که در . تخمین زد» سال 15در حدود 
آموزان را در مقابل یک  ، دانش»علم به عنوان پژوهش«شوند، یادگیري  منسوخ می 1975دارند در 

 اینکهناشی از فهمیدن  مصونیت در برابر بدبینی محتمل بخشید؛ نی کامالً محتمل مصونیت میبدبی

                                                
پذیر  خواه یک گزارة اثبات- اي سروکار داریم دهند کشف کنیم با چه نوع گزاره اول، ساختارها به ما اجازه می«.  31

تصمیم و  اي دربارة انتخاب، ارزش یا اي که طراحی شده که احساسات ما را تحریک کند، یا گزاره اخباري، یا گزاره
» صادق«دهند مشخص کنیم، به چه میزان و به چه معنا، یک گزارة اخباري  دوم، ساختارها به ما اجازه می. نظایر آن

» تر تشخیص دهیم تر و درست هاي اخباري را هر چه کامل دهند تا معناي گزاره سوم، ساختارها به ما اجازه می. است
  ). 236، 1978شواب (

التزام اصلی «نویسند،  بري و ویلکوف می دهد؛ وست شنی، قلب خود کار شواب را تشکیل میوظیفۀ دوم، به رو.  32
   .)26، 1978(» نگریست او همواره این بود که به علم به عنوان نوعی معین از عادت پژوهش می

آغاز،  1950 تأثیر او حتی ممکن است، از آنچه در کتابی دربارة تدریس علم به عنوان پژوهش که در اواخر دهۀ.  33
صفحه از مطالب هرگز منتشرنشدة او در  350امروز، . تر باشد تر و جاودانی تکمیل و منتشر کرده بود اساسی

  .آرشیوهاي دانشگاه شیکاگو پژمرده است
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دیگر معتبر  ،هاي معینی که به عنوان حقایق سفت و سخت در دبیرستان یاد گرفته بودند واقعیت
از دیدگاه انقالبی شواب، علم به عنوان پژوهش باید در سواد فرهنگ آمریکایی رسوخ . نیستند

  .یابد ادامه ] بعد از آندر دانشگاه و [طور مستقل به  شود و نچه در مدرسه آموخته میکند، در آ
او از . تا این دیدگاه را در مقیاس ملی ترویج کند کردکتاب مرجع معلمان، شواب را قادر 

هایی چون  آموزان را با علم به عنوان پژوهش آشنا کرد، تاکتیک هایی، دانش طریق چنین تاکتیک
؛ جایگزین کردن ]ها نظریه[پرده دربارة عدم قطعیت و ناکامل بودن  استفادة آزادانه از بیان بی

دهی کار آزمایشگاهی به منظور  هاي پژوهش، سازمان سرایی دربارة نتایج علمی با روایت سخن
  ].نه نتایجش[انتقال فرایند پژوهش 

کرد، شروع کرد  کار می BSCSشناسی  حول و حوش زمانی که شواب روي پروژة زیست
هر دو از که  35و مرکز تحقیقات ملتون 34راما به تولید مطالب درسی براي کودکان یهودي اردوگاه

مطالب درسی ملتون براي تشویق پژوهش آزاد . هاي حوزة علمیۀ الهیات یهودي بودند از برنامه
آموزانی که آزادانه به سنت یهودي  دربارة متون دینی طراحی شده بودند و نیز بار آوردن دانش

تلفیق کرد، با این توصیه که  »سکوالرمؤلفۀ «را با  »محور مؤلفۀ سنت«شواب . ملتزم باشند
هاي یهودي را با هدایت و تشویق  کودکان، پژوهش آزاد دربارة دالیل و شواهد براي سنت

کودکان، اجتماع  .هستند  دنبال کنند که خود الگوي فضایل سنتیمعلمان و دیگر بزرگساالنی 
هایی  کنند، با بازگویی قصه یهودي را از طریق شرکت در مراسم مذهبی با بزرگساالن تجربه می

صورت انتقال گفتگوهایی که اصول بحث عقالنی به دربارة قهرمانان یهودي و سهیم شدن در 
که تهیه کرد  را اي از سؤاالتی به عالوه، او مجموعه. اند فرهنگی در آنها گنجانده شده

وان ابزاري براي ، به عنندکرد آموزان را به تفسیر و کاربرد متون کتاب مقدس تشویق می دانش

                                                
هایی براي تحکیم رابطۀ جوانان یهودي با کنیسه  حوزة علمیۀ الهیات یهودي در آمریکا برنامه 1940طی دهۀ .  34
بود، که در ایالتهاي مختلف آمریکا  Rama Campها، اردوگاههاي تابستانی راما  کرد، یکی از این برنامهریزي  پایه

، هدف اصلیش آموزش دینی کودکان و  عالوه بر جنبۀ تفریحی. شوند و برخی کشورهاي اروپایی هرساله برگزار می
به مرور در فرهنگ کشورهایی که در آنها خواهند هویت مذهبی جوانان آنها  یهودیان نمی. نوجوانان یهودي است

رو، حوزة علمیۀ الهیات یهودي، برنامۀ اردوگاههاي تابستانی راما را با جدیت  از این. کنند مستحیل شود زندگی می
گیرند، تا مواد درسی الزم براي  ریزان درسی سرشناس چون شواب را به خدمت می کند، تا جایی که برنامه دنبال می

    ).م(وزشی دینی را تدارك ببیند هاي آم دوره
35. Melton Research Center 
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، 1965کوهن و شواب (با استفاده از فعالیت مشترك فکري  یک زمینۀ یهودي ورشد منش در 
25-23 .(  

ریزي درسی مبذول  توجهی روزافزون به مسائل ملی برنامه ،1960دهۀ  شواب در خالل
الج و برنامۀ درسی ک، کتابد اثر طوالنی او در حمسائل آشوب دانشجویی، انتشار تنها . داشت

اي که ابعاد نامعقول آشوب را به شکست  رساله را موجب گردید؛) 1969( 36اعتراض دانشجویی
او براي . کرد استادان در کمک به دانشجویان براي آموختن مواجهۀ مؤثر با امور عملی مرتبط می

نهاد هاي جدیدي را پیش مقابله با این کمبودها، ساختارهاي جدید برنامۀ درسی و نیز سازماندهی
اش، ایدة بدیع آن زمان، یعنی استفاده از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  ترین کرد، برجسته

دانشجویان سال باالتر در میان دانشجویان دورة کارشناسی براي وظایفی بود که چندي بعد 
       38.نام گرفت 37»نماییراه«

  
  گرا و عمل جمعی طرز تفکر کثرت

هاي آخر کارش به ظهور  نوان یک استاد، به طور کامل در سالد زندگی شواب به عمضامین مولّ
ترتیب، به گرایی بودند که دین او را به  رتترین آنها، مفاهیم عمل، اجتماع و کث مهم. رسید

 .  دهند کئون نشان می ارسطو، دیویی و مک

ق هایش را براي عم دغدغه 39»عملی«اي از مقاالت مورد تحسین در باب  شواب، در مجموعه
نقد حوزة اندیشۀ برنامۀ . بخشیدن به تفکر دربارة عمل و مستحکم کردن معناي اجتماع بیان کرد

بر اصول و  ، حوزة برنامۀ درسی به دلیل اتکااو استدالل کرد. درسی نقطۀ عزیمت مقاالتش شد

                                                
36. College Curriculum and Student Protest 
37. mentoring 

پس از . اي به نام مدرسۀ کوچک قرمز متداول شد در دانشگاه شیکاگو، با برنامه 1980این مدل در اوایل دهۀ .  38
این برنامه متکی بر . اي مربیگري جوانترها به این نام خوانده شدرسم استفادة بیشتر از دانشجویان پیشرفته بر

هایی از دانشجویان دکتري است که یک دورة آموزشی را در طول یک ترم براي  گزینش دقیق و آموزش دادن گروه
وند ش کسانی که کارشان خوب باشد، معلم دانشگاه می. گذرانند هاي بهبود نوشتن می هاي تدریس شیوه ایجاد مهارت

هاي کوچک بحث و  شوند تا در مورد نوشتن آنها به صورت فردي یا در گروه و به دانشجویان سال اولی معرفی می
      .گفتگو کنند

39. The Practical 
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به  دیرینه، ناآزموده و اشتباه اتکا«ت، وضعیت ناگواري که نتیجۀ هاي ناکارآمد فلج شده اس روش
گیرد و به  این حوزه تنها در صورتی جان دوباره می). 287 1970/1978شواب، (» است نظریه

اش  کنندة نظري گیري گمراه رسد که از جهت یک توانش جدید براي بهبود تربیت آمریکایی می
  .گیري راسخ عملی تغییر جهت بدهد به جهت

میان تئوریا و پرکسیس تکیه کرد تا بر تمایزات ارسطویی   شواب براي پروراندن این استدالل
بنیادي از سبک نظري متمایز که در آنها سبک عملی به نحو شناسایی کند  را چهار طریقی

، تصمیماست، در صورتی که پیامد عملی یک  دانششان، پیامد سبک نظري  غایاتدر  .شود می
ست، در ها لیک، نظري به دنبال موضوعدر . ممکن است یک گزینش و هدایت به سوي عملِ

نظري ناشی از شناسایی گسترة جهل  مسائل. ي عینی سروکار داردها جزئیحالی که عملی با 
است که در برابر گسترة دانش قرار دارد، در صورتی که مسائل عملی برخاسته از اوضاع امور 

مندمان  بهره آنکهزنند و بیش از  کننده نیستند یا به ما آسیب می است، اوضاعی که براي ما راضی
 روشها توسط یک تفاوت به همان اندازه بنیادین در  این تفاوت. سازند کنند، محروممان می

شوند، در صورتی که مسائل عملی  هاي نظري توسط یک اصل کنترل می روش: اند راستا شده هم
دار  مسئلههاي وسائط حل موقعیت  فایده/ آیند و مستلزم تأمل در هزینه به تدریج پدید می

  .40)288-291، 1970/1978شواب، (باشند  می
با استفاده از این مفاهیم در حوزة کار برنامۀ درسی استدالل کرد که پیگیري سؤاالت  شواب

کننده براي یک برنامۀ کامل  برنامۀ درسی به سبک نظري، نه تنها پیگیري یک جستجوي گمراه
جزئی براي سؤالی  ناگزیرهاي  اههاست، بلکه مستلزم استفاده از دیدگ کاربردپذیر در همه محیط

ما براي نگریستن به برنامۀ درسی به سبک . است که نیازمند فهم تمام جزئیات واقعی آن هستیم
ها و اجزاي سازندة طرح برنامۀ درسی هماهنگ کنیم، و  عملی نیازمند آنیم تا خودمان را با محیط

 کنند، را تلفیق میایی که کثیري از آنها با استفاده از هنره 41ها دیدگاه غیرقابل اجتناباز جزئیت 
  .فراتر رویم

                                                
براي یک بازنمایی از تمایزات . گیرد کئون دربارة ارسطو فاصله می این تمایزات تا حدي از توضیحات مک.  40

کئون  اگر چه ارسطوي مک. را مشاهده کنید 106-111، 1995، کئون نزدیکتر است، لوین تحلیل مکارسطویی که به 
از کشف ارسطو در جریان «تر محیط دانشگاه شیکاگو را تحت نفوذ داشت، اما برداشت خود شواب، از ابتدا،  بیش

  ). 390، 1999رید (» انجام کاري محوله براي مورتیمر آدلر نشأت گرفته است
41. inevitable partialities of perspectives 
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مستلزم صورتی از تأمل  42»هنرهاي عملی«. کند شواب شماري از این هنرها را توصیف می
در موقعیتی هستند  43این هنرها در خدمت کشف مسئله. هاي درگیر است میان کثرتی از طرف

و در خدمت جستجو براي  ،ه شده استتجرب 44دار که به شکل مبهم به عنوان یک موقعیت مسئله
. ستپذیر بودن آنها هاي مربوطه و امکان یک و هزینه هاي بدیل و پیامدهاي محتمل هر حل راه

یابند تا مواجهه با  نامد، امتداد می می 45»عملی هنرهاي شبه«این هنرها تا آنچه شواب 
وزان سروکار دارند و مانع از آم هاي کامالً نامتجانس دانش که با گروهممکن شوند هایی  موقعیت

ري از و نیز مشاوره با نمایندگانی از شما شوند؛ حل برنامۀ درسی واحد می اهارائۀ یک ر
ها و متخصصان تحقیق در  حوزه ی در انواع، از جمله، معلمانشود ممکن می هاي مربوطه تخصص

 ،1970/1978شواب، ( گیري و اندازهشناسی، سنجش  شناسی تربیتی، جامعه هایی چون روان زمینه
295-291.(  

 هنرهاي«کند،  ها را شناسایی می مجموعۀ دیگري از عملیات شواب، پس از این هنرها
که الزمۀ خصیصۀ تغییرناپذیر جزئی اند  طراحی شده هایی که براي جبران ضعف 46»اکلکتیک

ضوع را با ضرورتاً مو هاي نظري دیدگاه: ها دو گونه هستند این ضعف. است هاي نظري دیدگاه
درون هر دیسیپلین نیز . کنند سازي می هاي مجزاي دیسیپلینی کوتاه تقسیم کردن آن در حوزه

اتاً هایی هستند که ذ وجود دارند که خود شامل دیدگاه تحقیقاتی هاي مکاتب مختلف یا برنامه
هاي  يساز ها و جزئی سازي ها را با روشن کردن کوتاه این کاستی اکلکتیکعملیات . اند جزئی

دو نظریه ) یا حتی ممزوج(اي  برداري زنجیره این هنرها بهره. کند دیدگاه مورد بررسی جبران می
  .کنند تر را براي مسائل عملی ممکن می یا بیش

هایی دربارة  بعدها به تحلیل ،هاي درس توجه شواب به روابط اجتماعی در مدارس و کالس
آنچه استادان برنامۀ : 4عملی «او در . بسط یافت 47نحوة سازماندهی اعمال تأملی برنامۀ درسی

با پیشنهاد یک راه آرمانی براي تشکیل یک کمیتۀ برنامۀ درسی،  ،)1983( »درسی باید انجام دهند

                                                
42. arts of the practical 
43. problem 
44. problematic 
45. the arts of the quasi-practical 
46. arts of eclectic 
47. curricular deliberations 
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او استدالل کرد، این کمیته باید . هاي خود در برنامۀ درسی را به اوج رساند سلسله پژوهش
امل یک معلم مبتکر و خالق، یک معلم به که ش ،متشکل از هشت یا نه عضو قانونی باشد

اي دور از حوزة برنامۀ درسی  ، یک معلم معرف حوزهمورد نظرنمایندگی از حوزة برنامۀ درسی 
هماهنگ  .آموزان است اي از دانش تماع، نمایندهاي از اج ، یک مدیر مدرسه، نمایندهمورد نظر

هاي مورد نیازش را  ه و آموزشهاي مختلف، برعهدة رئیس است که وظیف کردن این دیدگاه
کنندة توجۀ   این ترکیب از نمایندگان، در واقع، تضمین. کند شواب با جزئیاتی دلپذیر توصیف می

آموز، معلم  موضوع، دانش: کمیته به هر یک از چهار عنصر مشترك تربیت مورد نظر شواب است
. کرد اجتناب می متداول شد، کمیته از الگوي اگر منشور شواب دنبال می]. جامعه[و محیط 
اي ه گیرند و هر یک صرفاً به قوت جانبی را می کدامکه در آن اعضاي کمیته هر الگویی 

 و زور یا اقناع ۀبه وسیل فقطگیري   از تصمیم«و بدین ترتیب،  .نگرند هاي انتخاب شده می بدیل
ورتی تأملی، فرایند مش«گیر شدن در یک در عوض، آنها با در. ندکشید دست می» سرشماري

طور به  ترین امکانات راه کشف نویدبخشهایشان را در  ها و دریافت ابتکارات، بینش ،همگی
  ).255، 1983(» گذاشتند آزمایشی روي هم می

اش به  هاي مختلف از جانب اجزاي جامعه، عالقۀ همیشگی با شناسایی دیدگاه شواب
شناختی در  گرایی روش ، کشف کثرتاش شروع. راند فرازي جدید به پیش گرایی را تا  کثرت

تا تحلیل  اش پیشروي و 1940امۀ درسی علوم طبیعی کالج در دهۀ کارش بر روي برن
گرایی در  ش براي درآمیختن کثرتا سپس مأموریت ؛بود گرایی در تحقیق علمی کثرت

ون نیز یک شیوة معرفی اکن و  بود؛ شناسی دبیرستان ساختارهاي برنامۀ درسی در زیست
  .در سازمان اجتماعی اجتماعات یادگیري یافته بود گرایی رتکث

آخرین پروژه او معطوف کردن سبک تکثرگرایانۀ تحلیل به . اما، شواب هنوز کار داشت
این تحلیل قرار بود به شکل یک کتاب در . سمت خود مفهوم ساختارهاي برنامۀ درسی بود

در این . آغاز شد 1970از این، در اوایل دهۀ   اي که پیش زمینۀ تفکر برنامۀ درسی درآید، پروژه
اش به  هاي معناشناختی کئون در ماتریس اي که مک پروژه، او تالش کرد انواع مقوالت تحلیلی

اي مبسوط، براي   ها به چیزي در حد و اندازة طرحواره این تالش. آنها رسیده بود، منعکس کند
  . منجر شد 48ل عمومیهاي درسی ممکن لیبرا بازنمایی جهانی از برنامه

                                                
48. the universe of possible liberal-general curricula 
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  شواب و سنت شیکاگو

هاي اجتماعی و  جوزف جکسون شواب تندخو، خودرأي و گاه خشن، طرفدار سرسخت ارزش
) 1975( 50»جامعۀ یادگیري« موجود در اصطالح او عاشق ایهام 49..گروهی بود فرایند عمل تأملی

گیرد و چطور یاد گرفتن  می هاي اجتماعی را یاد ارزشچطور که انسان  دارد از آن کنایهکه  بود
هاي درسی قابل دفاع، تنها  او پی در پی نشان داد که برنامه. برد پیش می به را درون یک اجتماع

که مشغول  جمعیکه به درستی تشکیل شده است؛ به وجود آیند توانند از طریق اجتماعی  می
اطات میان اعضاي بشکل دادن به یک امر اجتماعی جدید و وسائط جدید براي ایجاد ارت«

     ). 319، 1978(» تشکیل دهنده است
بود،  شدهور  گر سرسخت بود که عقالنیتش توسط یک شور اخالقی شعله شواب یک تحلیل

تا جایی که به من «اظهار کرد،  1981اي در  او در نامه. گشت تر می و با باالتر رفتن سنش پر فروغ
نویسد، یک الزام اخالقی وجود دارد که هرگز  یمربوط است، وقتی کسی دربارة تاریخ تربیت م

» آن نوشته صرفاً تاریخ باشد، بلکه باید تاریخ در خدمت بهبود تربیت باشد ،نخواهد گذاشت
ریزان درسی، امروز واردتر از هر زمان دیگر  بیانیۀ پندآموز او خطاب به برنامه ).393، 1999رید (

  :گیرد میاست، اما احتماالً کمتر مورد اعتنا قرار 
فهمند  هاي دولت و جامعۀ ما می ثباتی چه به عنوان اشتباهات و بیباید بدان] ریزان درسی برنامه[«

و  ،دنخوانندگان را قانع کنند که این مشکالت وجود دار ،آنها باید تالش کنند. توجه کنند
آن تغییر عمل که در توصیه کنند  را هایی و راه ،آورند که به وجود میرا نشان بدهند خطراتی 

اي از عرف  البته، چنین آثار منتشره. کمک کند مذکورمدرسه ممکن است به بهبود شرایط 
ممکن است در صفحه صفحۀ آن . گیرد فاصله می يچشمگیر نحوبه  »گرا عینی«پژوهی  دانش

ها اتخاذ موضع  این جر و بحثریزان درسی باید در  به جاي آن، برنامه. ضریب همبستگی نباشد
هاي  یۀ دیدگاهمواضعی که بر پا واع اشتباهات و مسائل درگیر کنند؛خودشان را با ان د وکنن

                                                
کند، آدم خودرأیی که به مشورت و  به جمع اضداد در شواب اشاره می) 1999(همانند ویلیام رید  نیز نویسنده.  49

تأمالت گروهی حکم داد، یا معلم تندخو و خشنی که دربارة عشق و تربیت و روابط عاطفی معلم و شاگرد کتاب 
  ).م(نوشت 
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. دهند هایی دربارة آنچه به لحاظ سیاسی زیبایی و خیر را تشکیل می دیدگاه اند و مختلف بنا شده
. ددر میان دانشجویانشان برانگیزننترتیب، آنها باید تفکر و مباحثه را در میان خودشان و  بدین
 طرزبه  که شودتزریق گرایی فعال  هاي استادان، عنصري از عقالنیت ترتیب، باید به زندگی بدین

  .)263، 1983 ،شواب( »انگیزي فاقد آن هستیم غم
ۀ اما در زمین. شناختند می 51در دانشگاه شیکاگو، جو شواب را با ویژگی منحصر به فرد تکرو

شگاه تجلی یافته به دان شا شگاه و وفاداري کاملتوسط دان شا گیري ملی، برجستگی او در شکل
 ؛قابل تصور استغیرهاي دانشگاه شیکاگو  دون توجه به شماري از ویژگیب ،هاي او موفقیت. بود

اي راجع به  وي در نامه. کرده بودشیکاگو را طی نیم قرن کار وي در آنجا متمایز  هایی که ویژگی
» مگیر بودن روح همکاري موجود در شیکاگوچش«خصوص دالیلش مبنی بر  ، درمسائلاین 

دانشجو،  5000(با این حال، بر اساس استانداردهاي دانشگاه آمریکایی «: گوید کند و می بحث می
عامل دوم، سکونت تقریباً همگی ما در همسایگی دیوار به دیوار . بودکوچک ) تا 40000نه 

» بود ، سنت عصیانگريآنو فراتر از مان،  ها و اصول تأمل بر روش سومی، سنت. دانشگاه بود
  .)390، 1999رید (

توانست سرمایۀ تفکر پر توان بر  ، کار او مستلزم یک کالج مستقل بود که میاینگذشته از 
کار بعدي او نیز مستلزم حمایت . روي برنامۀ درسی دانشجویان دورة کارشناسی را حمایت کند

این تأثیرات در کورة پر . کرد ها را تغذیه می وزارت آموزش و پرورش بود که این گونه پژوهش
هایی از او ساطع  انرژي ارتباطات او با همکاران و دانشجویان گداخته شد، و موجب شد ایده

  .گیرند هاي شناخته و ناشناخته از آن روشنی می شود که همچنان سرزمین
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