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  برنامه درسي تحول در هاي نظريه كارسون براي ايجاد داللت
   1محمدرضا يوسف زاده چوسريدكتر 

 .يكي از رايج ترين و متداول ترين مفاهيم استها  مفهوم تغيير در قرن حاضر در همه عرصه
چشم انداز و سند برنامه  در استعداد تحول و پيشگامي در تحول به عنوان محور توسعه حرفه اي

تري كارسون برنامه  يها هدر انديش .د قرار گرفته استوضوح مورد تأكي هاي آموزشي بهدرسي نظام
 .اي قلمداد شده استو توسعه حرفه تغيير و نوآوري به عنوان موتور محرك و هسته محوري درسي

تري كارسون دانشيار دپارتمان آموزش متوسطه دانشگاه آلبرتا است و به مسائلي چون برنامه درسي 
و اقدام پژوهي عالقه مند  تربيت معلم تعليم و تربيت صلح،، ينظريه برنامه درس، مطالعات اجتماعي

ان را آموز دانش كارسون معتقد است بايد نظام تعليم و تربيت و به ويژه تعليم و تربيت صلح .است
آگاه  شود،كه منجر به ترويج تخلف، نابرابري و نا امني ميها  عدالتيقادر به فهم اشكال ساختاري بي

 هاي آموزش واي از طريق شركت صرف در كالساين باور است كه توسعه حرفهكارسون بر . سازد
انتقاد و بازنگري مداوم ، اي وامدار پژوهشبه زعم وي توسعه حرفه .سمينارها امكان پذير نيست

كارسون بر اين باور است كه بين فعاليت كالسي و تحقيق شكاف .هاي شغلي استو تالشها  كوشش
-معلمان و محققان در دو دنياي متفاوت زندگي مي رسد كهو چنين به نظر ميو فاصله وجود دارد 

مشكل اين جاست كه محققان  .گويند كه براي يكديگر قابل فهم نيستكنند و به زباني سخن مي
- نگرند و هركدام را به تنهايي مورد بررسي قرار ميي تربيتي به عنوان پديده مجزا ميها هبه پديد

اما در در  اي مي پردازنديا ساير موارد به صورت جزيره هوش و، فقط به انگيزهدهند براي مثال 
از منظر كارسون براي . نياي تدريس اين مفاهيم بايد به صورت توأمان مورد توجه قرار گيرند

 .ي تربيتي معلمان را شكل دهدها ترويارويي با اين شكاف بايد اقدام پژوهي همكارنه محور فعالي
و رهايي بخش در معلمان جهت حل مسائل  ه اقدام پژوهي نوعي تعهد اخالقي، انتقاديزيرا در ساي

يكي از  تحقق اين نكته. اي ايجاد مي شود           ً                        اي و نهايتا  بهبود كيفيت زندگي مدرسهواقعي مدرسه
را  از منظر كارسون پايه و اساس تغيير .اي استتوسعه حرفه و تضمين كننده هاي اصليشاخص

ن به باور وي برخي مجريان حتي در مفهوم تغيير ابهام دارند و اي.دهد ن شكل ميآگاهي مجريا
كند تغيير برنامه درسي بايد در سطح كارسون تأكيد مي. تر استگيرابهام در فرايند تغيير چشم

بديل مجريان نقش بي ذي نفعان و عملياتي و از مدرسه و مؤسسه آغاز شود و بر اين اساس براي
 .سازدبه باور وي عدم توجه به اين سطح تحول برنامه درسي را دشوار و غير ممكن مي .قائل است

گردان اصلي آن باشند و بر اين كند كه معلمان پرچمدار و بازيبنابراين تغيير زماني هويت پيدا مي
بر اساس نظريه هويتي اگر  .اساس نظريه كارسون در باب تغيير به نظريه هويتي نيز معروف است

بايد هويت آنان از  ار است معلمان اصالحات آموزشي و به دنبال آن تحول اجتماعي ايجاد كنند،قر
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و كارهاي تغيير جهت گيري رسالت معلم از مجري محض برنامه درسي به  نو تعريف شود و ساز
رشد و  يكي از استلزامات اصلي تحقق اين پارادايم حاكم شدن ادبيات معلم محقق فراهم شود و

سياست  هاي تحقق آنهاي برنامه درسي و محيط اي معلمان در سياست گذاريحرفه توسعه
  .است ها  گذاري
  تحول برنامه درسي، ،نظريه كارسون :كليدي كلمات
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