
برنامۀ درسی آموزشی علوم اجتماعی

اشـــاره
کتاب »مسائل اجتماعی؛ تداوم و تغییر«، نوشتة استیون بارکن1، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه »ماین« )Maine( آمریکاست که 
در 16 فصل و 764 صفحه تألیف شــده است. فصل یازدهم این 

کتاب به آموزش وپرورش می پردازد و شامل این بخش هاست:
1-11. مروری بر آموزش وپرورش در ایاالت متحده؛

2-11.  دیدگاه های جامعه شناختی در مورد آموزش وپرورش؛
3-11. مسائل و مشکالت آموزش ابتدایی و متوسطه؛

4-11. مسائل و مشکالت آموزش عالی؛
5-11. بهبود مدارس و آموزش وپرورش؛

6-11. مواد پایان فصل.
 نوشتار حاضر ترجمه ای از بخش دوم )ص 497-491( از فصل 

یازدهم این کتاب است.

کلیدواژه هــا: جامعه شناســی آموزش وپــرورش، رويکردهای 
جامعه شناسی، مشکالت آموزش وپرورش، مشکالت آموزش عالی

چشم اندازهای عمدة جامعه شــناختی در مورد آموزش وپرورش 
به خوبــی در رويکردهای کارکردی، تضاد و کنش متقابل نمادين 

قرار می گیرنــد ]Ballantine & Hammack, 2012[. جدول ۱ 
»تصوير لحظــه ای تئوری« آنچه را که ايــن رويکردها می گويند، 

خالصه می کند.

جامعـــه شــــناسی
آمـــوزش وپــــرورش

مسائل اجتماعی آموزش وپرورش
در رويكردهای جامعه شناسی

جدول 1 تصویر لحظه اي تئوري
رویکردهای 

نظری
II پنداشت های عمده

کارکردگرايی

آموزش در خدمت چندين کارکرد اجتماعی شــامل جامعه پذيری، 
ادغام اجتماعی، جای گیری اجتماعی، و نوآوری اجتماعی و فرهنگی 
است. کارکردهای نهفتة آن شامل مراقبت از کودک، برقراری روابط با 
هم ساالن و کاهش بیکاری با دور نگه داشتن دانش آموزان دبیرستانی 
از نیروی کار تمام وقت اســت. مشــکالت موجود در مؤسســه های 
آموزشــی به جامعه آســیب می زنند، زيرا همة اين کارکردها به طور 

کامل انجام نمی شوند.

تضاد

آموزش وپرورش از طريق اســتفاده از آزمايش های  استاندارد و تأثیر 
»برنامة درسی پنهان«، نابرابری اجتماعی را شدت می بخشد. مدارس 
از نظر بودجه و شــرايط يادگیری بســیار متفاوت هستند و اين نوع 
نابرابری به نابرابری های يادگیری منجر می شود که نابرابری اجتماعی 

را تقويت می کند.

کنش متقابل

اين چشــم انداز بر تعامــل اجتماعی در کالس، زمین بازی و ســاير 
مکان های مدرسه متمرکز است. تحقیقات خاص نشان می دهند که 
تعامل اجتماعی در مدارس بر رشــد نقش های جنسیتی، و انتظارات 
معلمــان از توانايی های فکــری دانش آموزان، بر میــزان يادگیری 
دانش آموزان، تأثیر می گذارند. پايه و اساس برخی مشکالت آموزشی 

در تعامل و انتظارات اجتماعی است.

هدف های یادگیری
1. کارکردهای اصلی آموزش وپرورش را ذکر کنید.

2. مشکالتی را که تئوری تضاد در آموزش وپرورش مشاهده می کند، توضیح دهید.
3. توضیح دهید که کنش متقابل نمادين چگونه آموزش را درک می کند.

Social Problems
ترجمه: جمشید میرزایي
مدرس دانشگاه فرهنگیان و دانشجوي دكتراي جامعه شناسي دانشگاه تهران
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مدارس به طور ايده آل بسیاری از 
کارکردهای مهم را در جامعة مدرن 
انجام می دهند. اين کارکردها شامل 

اجتماعی شدن،  ادغام اجتماعی، 
جای گیری اجتماعی و نوآوری 

اجتماعی و فرهنگی است.
رویکرد کارکردگرایی  )کارکردهای آموزش وپرورش(

نظريــة کارکردگرايی بــر کارکردهايی کــه آموزش وپرورش در 
برآورده کردن نیازهای گوناگون جامعه دارد، تأکید می کند. شايد 
مهم ترين کارکــرد آموزش وپرورش، »جامعه پذيری« باشــد. اگر 
كودكان هنجارهــا، ارزش ها و مهارت هــاي الزم براي فعالیت در 
جامعه را در مدرســه ياد بگیرند، پس آموزش وپرورش ابزار اصلي 
چنین يادگیري  اســت. همان طور که همة مــا می دانیم، مدارس 
ســه روايت )خواندن، نوشــتن، حرف زدن( را آمــوزش می دهند. 
همچنین آن ها بســیاری از هنجارها و ارزش هــای جامعه را نیز 
آموزش می دهند. در اياالت متحده، اين هنجارها و ارزش ها شامل 
احترام به اقتدار، میهن پرستی، دقیق بودن، و رقابت )برای نمرات و 

پیروزی های ورزشی( است.
کارکرد دوم نهاد آموزش، »ادغام اجتماعی« است. کارکردگرايان 
می گوينــد: جامعه زمانی کار می کند که مــردم در مجموعه ای از 
اعتقادات و ارزش ها مشــترک شوند. توســعة چنین ديدگاه هايی 
هدف نظام آموزش رايگان و اجباری بود که در قرن نوزدهم شکل 
گرفــت. هزاران کــودک مهاجر در اياالت متحــده امروز در حال 
يادگیری زبان انگلیســی، تاريخ اياالت متحده و ساير موضوع هايی 
هستند که به آماده سازی آن ها برای ايفای نقش نیروی کار، و ادغام 

آن ها در زندگی آمريکايی کمک می کند.
کارکرد ســوم آموزش، »جای گیری اجتماعی« اســت. با شروع 
مدرســه، دانش آموزان توسط معلمان و ديگر مسئوالن مدرسه يا 
باهوش و باانگیزه و يا کم هوش  تشخیص داده می شوند و حتی از 
لحاظ آموزشی به چالش کشیده می شوند. بسته به نوع شناسايی 
آن ها، کودکان در ســطحی آموزش می بینند که تصور می شود به 
بهترين وجه مناسب آن ها باشد. به اين ترتیب، آن ها احتمااًل برای 
ايســتگاه بعدی زندگی خود آماده می شــوند. تشخیص اينکه آيا 
اين فرايند به همان شــکلی که بايد انجام می پذيرد يا نه، مسئلة 

مهمی است.
»نــوآوری اجتماعی و فرهنگی« کارکرد چهارم آموزش اســت. 
دانشــمندان ما نمی توانند اکتشافات علمی مهمی داشته باشند و 
هنرمندان و انديشمندان ما نمی توانند آثار هنری، شعر و نثر بسیار 
ارزشمندی ارائه دهند، مگر آنکه ابتدا در مباحث بسیاری که بايد 

برای مسیر انتخابی خود بدانند، آموزش ببینند.

آموزش همچنین شامل چندين کارکرد پنهان است. کارکردهايی 
کــه پیامد جانبی رفتن به مدرســه و دريافت آموزش محســوب 
می شــوند و تأثیر مستقیم خود آموزش نیستند. يکی از اين موارد 
مراقبت از کودک است. به محض اينکه کودک مهدکودک و سپس 
کالس اول را شــروع کرد، روزانه چند ساعت به طور رايگان از وی 

مراقبت می شود.
برقراری روابط با هم ساالن يکی ديگر از کارکردهای پنهان مدرسه 
اســت. بیشتر ما هنگام حضور در خانه، بسیاری از دوستان خود را 
مالقات می کنیم. اما مدرسه در هر سطح و درجه ای، دوستی هايی 

ماندگار را در بقیة سال های زندگی برای ما به ارمغان می آورد.
 کارکرد نهايی و پنهان آموزش اين است که میلیون ها دانش آموز 
دبیرســتانی را از نیــروی کاِر تمام وقت بیرون نگــه می دارد. اين 
واقعیت در صورت وجود نیروی کار، نرخ بیکاری را پايین تر از حد 

ممکن نگه می دارد.
از آنجا که آموزش وپرورش به ســبب ايــن کارکردها به جامعه 
خدمت می کند، مشــکالت آموزش وپــرورش در نهايت به جامعه 
آسیب می رســانند. برای اينکه آموزش وپرورش بتواند کارکردهای 
بســیاری در جامعه داشته باشد، به انواع متفاوتی از اصالحات نیاز 

دارد تا مدارس ما و روند آموزش هر چه بیشتر مؤثر واقع شوند.

رویکرد تضاد )آموزش وپرورش و نابرابری(
تئــوری تضاد بــا کارکردهايی که توضیح داده شــدند، مخالف 
نیســت. با اين حال، به برخی از آن ها شــیب متفاوت می بخشد و 
توضیح می دهد که چگونه آموزش وپرورش نیز نابرابری اجتماعی را 

.]Ballantine & Hammack, 2012[ تحريک می کند
يک نمونه از اين فرايند شامل کارکرد جای گیری اجتماعی است. 
وقتی اکثر مدارس شــروع به رديابــی دانش آموزان خود در کالس 
می کنند، دانش آموزانی که معلمانشان فکر می کنند باهوش هستند، 
در مسیرهای سريع تر )مخصوصًا در خواندن و حساب(، و دانش آموزان 
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کندتر در آهنگ های کندتر قرار می گیرند. در دبیرستان، سه مسیر 
مشترک عبارت اند: از مسیر کالج؛ مسیر حرفه ای؛ مسیر عمومی.

اين گونه رديابی البته مزايای خود را دارد. از جمله کمک می کند 
دانش آمــوزان باهوش به همــان اندازه که توانايی هايشــان اجازه 
می دهند، بیاموزند. همچنین اطمینــان می دهد که دانش آموزان 
آهســته تر از توانايی هايشان ياد نمی گیرند. اما نظريه پردازان تضاد 
می گويند: رديابی همچنین با قرار دادن دانش آموزان در مسیرهای 

سريع تر يا کندتر، به نابرابری اجتماعی کمک می کند. 
با وجود اين، مطالعات مختلف نشــان می دهند،  طبقة اجتماعی 
دانش آموزان و نژاد و قومیت بر مســیری که قرار می گیرند، تأثیر 
می گذارد. حتی اگــر فقط توانايی های فکری و اســتعدادها مهم 
باشند، دانش آموزان طبقة متوسط سفیدپوست به احتمال زياد »باال 
می روند«، در حالی که دانش آموزان فقیر و رنگین پوســت  احتمااًل 
»پايین« می مانند. در صورت پیگیری وضعیت دانش آموزان، آن ها 
که بیشــتر پیگیری می شــوند، وضعیت تحصیلی بهتری خواهند 

داشت، و آن ها که پیگیری کمتری شوند، کمتر ياد می گیرند.
نظريه پردازان تضاد می گوينــد: رديابی وضعیت تحصیلی باعث 
نابرابری اجتماعی براساس طبقة اجتماعی، نژاد و قومیت می شود 
]Ansalone, 2010[. به عالوه، آزمايش های استاندارد شده از نظر 
فرهنگی مغرضانه هســتند و به تداوم نابرابری اجتماعی نیز کمک 
می کننــد ]Grodsky, Warren, & Felts, 2008[. مطابــق اين 
انتقاد، تست های استاندارد شده به نفع دانش آموزان طبقة متوسط 
اســت که وضعیت اقتصادی و جنبه های ديگر زندگی، زمینه های 

تجربی متفاوتی را در اختیارشان قرار می دهد.
نقد سوم نظرية تضاد شامل کیفیت مدارس است. مدارس اياالت 
متحده از نظر منابع، شــرايط يادگیری و جنبه های ديگر بســیار 
متفاوت هستند. همة اين ها بر میزان يادگیری دانش آموزان تأثیر 
می گذارند. به عبارت ساده تر، مدارس نابرابرند و کثرت نابرابری در 
آن ها به تداوم نابرابری در جامعة بزرگ تر کمک می کند. کودکانی 
که به بدترين مدارس در مناطق شهری می روند، نسبت به کودکانی 
که به مدارس دارای بودجة خوب در مناطق حومة شهر می روند، با 
موانع يادگیری بیشتری مواجه هستند. همین ناتوانی در يادگیری، 

به ماندن آن ها در دام فقر و مشکالت ناشی از آن کمک می کند.
می گوينــد:  تضــاد  نظريه پــردازان  انتقــاد،  چهارمیــن  در 
آموزش وپرورش يک برنامة درســی پنهــان را آموزش می دهد؛ 
برنامــه ای که از ارزش ها و عقايد  وضع موجود، از جمله سلســله 
 Booher-Jennings,[ مراتب اجتماعی موجــود، حمايت می کند
2008[. درواقع، دانش آموزان در مدارس ارزش های میهن پرستانه 
و احترام به اقتــدار را از فعالیت های کالس درس و از کتاب هايی 

که می خوانند، ياد می گیرند.
نقد نهايی تاريخی اســت و به افزايش آموزش رايگان و اجباری 
در طول قرن نوزدهم مربوط می شــود [Cole, 2008]. از آنجا که 
تحصیل اجباری تا حدودی برای جلوگیری از تأثیرپذيری ارزش های 
»آمريکايی« از ارزش های مهاجران آغاز شد، نظريه پردازان تضاد آن 
را منشأ به هم ريختن قوم مداری )اعتقاد به اينکه گروه خود شخص 
نســبت به گروه ديگر برتر است( می دانند. آن ها همچنین از قصد 
آموزش اجباری برای آموزش مهارت های مخصوص اقتصاد جديد 
صنعتــی به كارگران انتقاد می كنند. اين منتقدان می گويند: چون 
اکثر کارگران در اين اقتصاد بســیار فقیرند، آموزش اجباری بسیار 
بیشتر از آنچه در خدمت منافع کارگران باشد، به منافع طبقة باال 

و سرمايه داری خدمت می کند. 

رویکــرد کنــش متقابــل نمادیــن )کنــش متقابــل 
و رفتــار مدرســه(

مطالعات کنش متقابل نمادين آمــوزش، تعامل اجتماعی را در 
کالس، زمین بازی و ساير مکان های مدرسه بررسی می کنند. اين 
مطالعات به مــا کمک می کنند، آنچه را که در خود مدارس اتفاق 
می افتــد، درک کنیم. و دريابیم، آنچه در مدرســه اتفاق می افتد، 
تا چــه حد برای جامعة بزرگ تر اهمیــت دارد. برای مثال، برخی 
از مطالعات نشــان می دهند که چگونــه فعالیت های زمین بازی 
کودکان، جامعه پذيری نقش جنســیت را تقويت می کند. دختران 
به بازی های مشــارکتی تمايل بیشتری دارند، در حالی که پسران 

 .[Thorne, 1993] به ورزش های رقابتی تر عالقه نشان می دهند

استفاده از تحقیقات اجتماعی: ارزیابی میزان تأثیر 
اندازة کالس های کوچک

اگر تعداد دانش آموزان در کالس های مدارس ابتدايی کم باشــد، 
وضعیت تحصیلی آن ها بهتر می شــود، يا اگر تعدادشان در کالس 
زياد باشــد؟ پاسخ دادن به اين سؤال مهم کار ساده ای نیست. زيرا 
ممکن است اختالفاتی بین دانش آموزان در کالس های  کوچک تر و 
در کالس های بزرگ تر وجود داشته باشند که لزومًا به اندازة کالس 
مربوط نباشند. برعکس، اين اختالفات ممکن است به سبب عوامل 
ديگری باشند. مثاًل شايد والدين تحصیل کرده و با انگیزه تر بخواهند 
فرزندشان در يک کالس کوچک تر تحصیل کند و مدرسه را مطابق 
با اين خواســت خود انتخاب کنند. شــايد معلمان باتجربه بیشتر 
کالس های کوچک تر را ترجیح دهند و قادر باشند که مديران خود 
را قانــع کنند که کالس های کوچــک را به آن ها اختصاص دهند. 
در حالی که به معلمان جديد کالس های بزرگ تری اختصاص داده 
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می شود. اين و ساير امکانات بدان معنی است که هرگونه اختالف 
بین اندازة دو کالس ممکن است منعکس کنندة کیفیت و مهارت 
دانش آموزان و / يا معلمان در اين کالس ها باشــد، و نه تأثیر اندازة 

خود کالس.
به همین دلیــل، مطالعة ايده آل در مورد اندازة کالس، شــامل 
تکالیف تصادفی دانش آموزان و معلمان در کالس هايی با اندازه های 
متفاوت است. خوش بختانه، مطالعة قابل توجهی از اين نوع وجود 
دارد. اين مطالعه به نام »پروژة استار« )Project STAR( )نسبت 
پیشــرفت دانش آموزان / معلمان( در سال 1985 در تنسی شروع 
شد. مطالعه 79 مدرسة دولتی و 11600 دانش آموز و 1330 معلم 
را در بــر می گرفــت که همگی به صورت تصادفــی به يک کالس 
کوچک تــر )۱۷-۱۳ دانش آموز( يا يــک کالس بزرگ تر )2۲-25 

دانش آموز( فرستاده شده بودند.
تکالیف تصادفی از زمــان ورود دانش آموزان به مهدکودک آغاز 
شــدند و تا کالس سوم ادامه يافتند. در کالس چهارم، آزمايش به 
پايان رســید و همة دانش آموزان در کالس بزرگ تر قرار گرفتند. 
دانش آموزان اکنون در اوايل دهة ۳۰ ســالگی خود هســتند و از 
زمان شروع مطالعه تاکنون، جنبه های بسیاری از زندگی آموزشی 
و شخصی آن ها دنبال شده است. برخی از يافته های قابل توجه اين 

مطالعة چندساله به شرح زير است:
 نمرات پاية سوم دانش آموزانی که در کالس های کوچکتر درس 

خواندند، باالتر از نمرات میانگین در آزمون های استاندارد بود.
 دانش آموزانی که در کالس های کوچک تر بودند، همچنان در 

پايه های ۷-4 در آزمون ها نمرة متوسط باالتری داشتند.
 درصد باالتری از دانش آموزانــی که در کالس های کوچک تر 

حضور داشتند، دبیرستان را  گذراندند و به دانشگاه رفتند.
 دانش آموزانی که در کالس های کوچک تر درس خواندند،  در 

دورة نوجوانی کمتر دستگیر می شدند. 
 بیشــتر دانش آموزانی که در کالس هــای کوچک تر تحصیل 
کردنــد، در دهة ســوم زندگی خــود ازدواج کردنــد و اکنون در 

محله های ثروتمندتری زندگی می کنند.
 دختران سفیدپوســتی کــه در کالس های کوچک تر تحصیل 
کردند، نسبت به دختران سفیدپوستی که در کالس های بزرگ تر 

حضور داشتند ، کمتر زايمان می کنند.
چرا کالس کوچک تر اين مزايا را داشت؟ به نظر می رسد دو دلیل 
وجــود دارد: در مرحلة اول، در يک کالس کوچک تر، دانش آموزان 
کمتری حضور دارند که با صحبت کردن، دعوا کردن و مانند اين ها 
وقت معلم و کالس را تلف کنند. از اين رو در کالس های کوچک تر 
يادگیری بیشتر می تواند اتفاق بیفتد. دوم اينکه معلمان مهدکودک 

بهتر اســت در کالس هــای کوچک تر مهارت های غیرشــناختی 
)همــکاری، گوش دادن و نشســتن( را آموزش دهنــد، زيرا اين 

مهارت ها می توانند سال های بعد را تحت تأثیر قرار دهند.
صرف نظر از داليل، يافته های پروژة استار باعث شدند، عامل اندازة  
کالس مؤثرتر از ســاير عوامل ارزيابی شود. از اين رو اياالت متحده 
بايد بکوشد، اندازة کالس را به منظور بهبود عملکرد دانش آموزان و 
رسیدن به نتايج بهتری در سال های بعدی زندگی آنان کاهش دهد 

 [Chetty et al., 2011; Schanzenbach, 2006]

تحقیقــات ديگری نشــان می دهند: نگرش معلمان نســبت به  
دانش آموزان می تواند بر میزان يادگیری دانش آموزان تأثیر بگذارد. 
وقتی معلمان فکر می کنند دانش آموزان باهوش هســتند، تمايل 
دارند زمان بیشتری را با دانش آموزانشان بگذرانند، با آن ها تماس 
بگیرند و وقتی جواب درست می دهند، از آن ها تمجید کنند. جای 
تعجب نیســت که اين دانش آموزان به دلیــل رفتار معلمان خود 
اطالعات بیشتری کسب می کنند. اما وقتی معلمان فکر می کنند با 
دانش آموزان کم هوشی مواجه هستند، تمايل دارند وقت کمتری را 
با  دانش آموزانشــان بگذرانند و به گونه ای عمل می کنند که باعث 

می شود، دانش آموزان کمتر ياد بگیرند.
رابرت روزنتــال و لنور ژاکوبســون )1968( يک مطالعة 
کالســیک روی اين پديده انجــام دادند. آن ها در ابتدای ســال 
تحصیلی، گروهی از دانش آموزان را امتحان كردند و به معلمانشان 
گفتند كه کدام دانش آموزان باهوش هستند و كدام کم هوش ترند. 
آن ها سپس در پايان سال تحصیلی دوباره دانش آموزان را آزمايش 
کردند. جای تعجب نیســت که دانش آموزان باهوش در طول سال 
بیشــتر از دانش آمــوزان دارای هوِش کمتر يــاد گرفته بودند. اما 

تحقیقات هدايت شده از ديدگاه تعاملی نمادين نشان می دهد: انتظارات معلمان 
ممکن اســت بر میزان يادگیری دانش آموزان تأثیر بگذارد. وقتی معلمان انتظار 

کمی از دانش آموزان خود دارند، آن ها به يادگیری تمايل کمتری دارند
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معلوم شــد که محققان به طور تصادفــی تصمیم گرفته بودند که 
کدام دانش آموزان باهوش اند و کــدام هوش کمتری دارند. يعنی 
دانش آموزانی که از ابتدا باهوش تر نبودند، وقتی »باهوش« معرفی 
شــدند، در طول ســال تحصیلی بیشــتر آموختند. دلیل چنین 
امری بايد رفتار معلمانشــان باشد. در حقیقت، معلمان آن ها زمان 
بیشتری را برای دانش آموزان باهوش خود، نسبت به دانش آموزان 
»کم هوش« می گذاشتند و دانش آموزانی را که باهوش می دانستند، 

بیشتر ستايش می کردند.
تحقیقات ديگری در ســنت کنش متقابل نمادين بر نحوة رفتار 
معلمان با دختران و پســران متمرکز هستند. بسیاری از مطالعات 
نشان می دهند: معلمان بیشــتر با پسرها تماس می گیرند و آن ها 
را تحسین می کنند [Jones & Dindia, 2004]. معلمان اين کار 
را آگاهانــه انجام نمی دهند، اما با وجود اين، رفتار آن ها حاوی اين 
پیام ضمنی برای دختران اســت که رياضیــات و علوم برای آن ها 
مناسب نیستند و دختران نمی تو انند در اين موضوع ها خوب عمل 
کنند. اين پژوهش، تالش هايــی را برای آموزش معلمان در مورد 
راه هايی كه آن ها می توانند مانع ارسال پیام های ناخواسته شوند،  و 
نیز راهكارهايی كه می توانند برای ارتقای عالقه و موفقیت بیشــتر 
دختران در رشته های رياضی و علوم به كار گیرند، برانگیخته  است 

.[Battey, Kafai, Nixon & Kao, 2007]

نکات اساسی
 بــا توجه بــه ديــدگاه کارکردگرايــی، آموزش وپــرورش به 
جامعه پذيری کودکان ياری می رساند و آن ها را به عنوان بزرگ سال 

برای ورود به جامعة بزرگ تر آماده می کند.
 ديدگاه تضاد تأکید می کند که آموزش وپرورش، نابرابری را در 

جامعة بزرگ تر تقويت می کند.
 ديدگاه کنش متقابل نمادين بــر تعامل اجتماعی در کالس، 
زمین های بازی در مدرســه و ســاير مکان های مرتبط با مدرسه 
متمرکز اســت. تعامل اجتماعی به اجتماعی شدن نقش جنسیت 
کمک می کند. همچنین انتظارات معلمان ممکن است بر عملکرد 

دانش آموزان آن ها تأثیر بگذارد.

برای بررسی شما
چگونگی درک و تبیین ديدگاه های کارکردگرايانه، تضاد و کنش 
متقابل نماديــن را در آموزش وپرورش مرور کنید. کدام يک از اين 

سه رويکرد را بیشتر ترجیح می دهید؟ چرا؟

پي نوشت  
۱. در مقدمة اين کتاب دربارة نويسنده آمده است: نويسندة کتاب رئیس پیشین 
انجمن مطالعات مسائل اجتماعی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه ماين است. 
وی دکترای جامعه شناسی خود را از دانشگاه ايالتی نیويورک در استونی بروک 
و لیســانس جامعه شناســی خود را از کالج ترينیتی )هارتفــورد، کانکتیکات( 

دريافت کرده است.
  او نويســندة کتــاب »جامعه شناســی: درک و تغییــر دنیــای اجتماعــی« 
 Sociology: Understanding and Changing the Social(
World( اســت که موفق بــه دريافت جايــزة برتر کتاب درســی از انجمن 
نويســندگان دانشگاهی شد. او همچنین نويســندة چندين کتاب درسی ديگر 

به شرح زير است: 
 Criminology: A(شــناختی جامعــه  فهــم  يــک  جرم شناســی:   .۱

Sociological Understanding(، چاپ پنجم )انتشارات پرنتیس هال(؛
۲.  اصول عدالت کیفری )Fundamentals of Criminal Justice(، چاپ 

دوم )با همکاری جورج برايیاک؛ جونز و بارتلت(.
۳. خشــونت جمعی )Collective Violence(، چاپ دوم )با همکاری لین 

اسنودن؛ انتشارات اسلوان(؛
 Discovering Sociology: An Introduction( :4. کشف جامعه شناسی 

Using Micro Case  ExplorIt(، چاپ سوم )انتشارات وادس ُورث(؛ 
 )Law and Society: An Introduction( 5. درآمدی به قانون و جامعه 

)انتشارات پرنتیس هال(؛
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