 .12-1-02مایکل اپل
تاریخ پذیرش و انتشار2939/63/21 :

تاریخ دریافت2931/60/60 :

حسین مومنی مهموئی

1

«نظام آموزشی و فرهنگی نگهداشت ،حفظ سلطه و استثمار موجود در نظم اجتماعی را القا و دیکته
میکند».

) Michael W. Apple (1942-

مقدمه
مایکل اپل استاد برنامه درسی ،آموزش و مطالعات خط مشی آموزشی دانشگاه ویسکانسین در مدیسون امریکاست .او نظریه برنامه
درسی و پژوهش و جامعه شناسی برنامه درسی تدریس میکند .عالقه اصلی او در رابطه بین فرهنگ و قدرت در آموزش و پرورش
نهفته است (فتحی واجارگاه  ،6831ص  .)95او به عنوان یک نظریه پرداز آموزشی و صدای مهم در «آموزش و پرورش پیشرفت گرا/
انتقادی» بسیار مورد توجه قرار گرفته است (پالمر 2و همکاران ،2006،ص  .)218اپل در واقع یکی از بزرگترین اندیشمندان جدید در
حوزه نظریهپردازی انتقادی و تفسیر برنامههای درسی سیاسی است .او برای انتشار آثار مهم در زمینههایی چون آموزش و پرورش و
قدرت ،نظریه و پژوهش ،تدریس انتقادی و توسعه تفکر انتقادی به شهرت جهانی رسیده است (فتحی واجارگاه  ،6831ص  .)95او
به شدت تحت تأثیر مکتب فرانکفورت است (قادری  ،6838ص  .)681او در بین نخستین صاحب نظرانی بود که برنامه درسی را
بعنوان یک متن سیاسی در دهه  6590مطرح نمود (فتحی واجارگاه  ،6831ص  .)18مایکل اپل و هنری ژیرو 8و فیلیپ وکسلر 1و
پیترمک الرن 9از دهه  6590تا کنون پرچم نظریههای انتقادی در برنامه درسی را به دوش کشیده اند .اپل مانند اکثر مربیان منتقد
معاصر از یکسو از متفکرانی چون ساموئل بولز ،1هربرت جین تیز ،پل ویلیس 9تأثیر پذیرفته است که به مربیان تندرو و یا رادیکال
مشهور شدهاند .از طرفی دیدگاههایش متأثر از مکتب فرانکفورت و دیدگاههای نئومارکسیستی است که از دهه  6520در حوزه فلسفه
و جامعه شناسی مطرح بودهاند .چپگرا ،رادیکال ،نئومارکسیست و منتقد تعلیم و تربیت از جمله عناوینی است که به اپل نسبت
دادهاند (قادری  ،6835ص  .)92از شاگردان اپل میتوان به کامرون مک کارتی 3اشاره کرد که اپل با کمک او در سال  6533اثری را
تحت عنوان «نژاد ،طبقه و جنسیت در تعلیم و تربیت آمریکا» منتشر کردند (همان ،ص .)39
مروری بر زندگی شخصی و علمی
اپللل متولللد  20اگوسللت  6512اسللت (پللالمر و همکللاران ،2006،ص  .)218در سللال  6513در دانشللگاه کلمبیللا کارشناسللی
ارشللد و در سللال  6590از همللان دانشللگاه دکتللرای خللود را در رشللته مطالعللات برناملله درسللی بلله پایللان رسللاند (قللادری ،6835
 .1استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه

momenimahmouei@yahoo.com
2. Palmer
3.. Giroux,H
4. Wexler
5. McLaren
6. Bowles
7. Willis
8.Cameron McCarthy

محور :02مشاهیر برنامه درسی  /مایکل اپل

ص  .)96او در مللدارا ابتللدایی و متوسللطه قللبال بعنللوان معلللم تللدریس کللرده اسللت و مللدتی نیللز ریاسللت اتحادیلله معلمللان را
برعهللده داشللته اسللت .او بللا مربیللان ،اتحادیللههللا ،گروههللای مخللالو و دولتهللا در سراسللرجهان بللرای فعالیتهللا و سیاسللتهای
تربیتللی ارتبللاش داشللته اسللت (فتحللی واجارگللاه  ،6831ص  .)10اپللل دربللاره اینکلله چگونلله تبللدیل بلله یللک محق ل یللا فعللال در
حوزه تعلیم و تربیت شده اظهار میدارد:
اواخر یک روز عصر که بعد از تلدریس بله خانله آملدم ،ناملهای از کلال معلملان دانشلگاه کلمبیلا بلرایم آملده بلود .ملن بلرای
شرکت در برنامله فلسلفه آملوزش و پلرورش آنذلا پذیرفتله شلده بلودم .از اینکله پذیرفتله شلده بلودم ،تعذلب کلردم .ملن بلرای
گذرانللدن دوره کارشناسللیام بلله دو دانشللکده ایللالتی کوچللک شللبانه رفتلله بللودم دورهای کلله هنللوز بلله پایللان نرسللیده بللود و مللن
برای تکمیل آن باید چند واحلد درسلی را در تابسلتان ملیگذرانیلدم .رفلتن بله کلال معلملان در اواخلر دهله  6510بلرای ملن در
بسیاری جهات تذربهای قابلل توجله بلود .ایلن اوللین بلاری بلود کله انتظلار ملیرفلت بتلوانم بله پیهیلدهتلرین مسلایل تلاریخی،
اقتصادی ،مفهومی ،سیاسی و مسایل عملی پیرامون تعلیم و تربیت بپردازم.
در فلسفه تعلیم و تربیت من بلا جونلاا سلولتیس 6کلار کلردم او یلک فیلسلو

تحلیللی و معلملی خلوو بلود ،او کسلی بلود

کلله تشللخید داد چیللزی ارزشللمندتر در خشللونت و تواناییهللای ادراکللی بلله کمللال نرسللیده مللن وجللود دارد .همهنللین او
اسللتعدادهای ادراکللی رو بلله رشللد مللن را تشللخید داد و ایللن اسللتعدادها رشللد مللیکردنللد ،بخللاطر اینکلله بطللور حللتم او معلللم
خوبی بود .سولتیس تقریبا از قبل میدانست کله عالقله ملن بلر سیاسلتهلای برنامله درسلی و تلدریس متمرکلز بلود .اواخلر سلال
اولللم در کللال معلمللان بللود کلله جونللاا مللن را بلله دیللدن آلللیس میللل ،2ریللیس برناملله درسللی و تللدریس و کسللی کلله
همکاریهایش بلرای دملوکراتیزه کلردن برنامله درسلی بله انلدازه کلافی شلناخته شلده نبلود فرسلتاد و آللیس ملن را بلرای دیلدن
دواین هیوبنر 8فرستاد .پیشنهاد هیوبنر تأثیر عمیقلی بلر هلر آنهله ملن انذلام ملیدادم داشلت .هیلوبنر سلختگیلر و از خلال تلرین
محققللان برناملله درسللی انتقللادی در تللاری ایللن رشللته بللود .او گفللت مللا دربللاره هملله آن چیزهللایی کلله فکللر مللیکنللیم در مللورد
جامعله ،تحصلیل و تقریبلا هلر چیلز دیگلر ملیدانلیم ،نیلاز بله تذدیلد نظلر داریلم .دوایلن فهرسلتی بلیش از  90کتلاو در ملورد
فلسفه ،نظریه اجتماعی ،ادبیات و نظریه ادبلی و تاریخهله برنامله درسلی را بله ملن داد تلا مطالعله کلنم .ملن ایلن چلالش را قبلول
کردم و ما همدیگر را بارها و بارهلا مالقلات کلردیم .ملن بله سلوی کتلاوهلا هذلوم بلردم .مذموعلهای گلی کننلده بلود بلا ایلن
حال ملن شلروک کلردم بله پیلداکردن یلک الگلو و مذموعلهای از شلیوههایی کله مبتنلی بلر عقلل سللیم ملا ملیتوانلد بله چلالش
کشیده شود .کار کلردن بلا دوایلن هیلوبنر ملن را بله یلک دانشلکده جدیلد بلرای گذرانلدن دورههلایی در پدیدارشناسلی و نظریله
انتقللللللادی ،اجتمللللللاعی و فرهنگللللللی فرسللللللتاد .او اصللللللرار داشللللللت کلللللله مللللللن ماکسللللللین گرینللللللی
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 62را خللوو بشناسللم ،کسللی کلله تللأثیر زیللادی را روی مللن داشللت .در واقللع مللن مللدرکی مشللترر در مطالعللات برناملله درسللی،
فلسفه و جامعه شناسی زیر نظلر سلولتیس ،هیلوبنر و گلرین گلرفتم .ایلن ترکیلب منذلر بله رسلالهای شلد کله همله ایلن عقایلد را
بللا هللم ارایلله داد« ،ارتبللاش و برناملله درسللی :یللک مطالعلله پدیدارشناسللانه جامعلله شناسللی دانللش» 68و همزمللان بنیللان و س ل االتی
هللدایت کننللده بللرای خیلللی از کارهللای بعللدی مللن در مللورد ارتبللاش بللین تعلللیم و تربیللت ،دانللش و قللدرت را فللراهم سللاخت
(شورت و واکس.)2005،61
 آمدن به ویسکانسیندر بهللار  6590زمللانی کلله مللن داشللتم درسللم را تمللام مللیکللردم در ویسکانسللین یللک جایگللاه آزاد برناملله درسللی وجللود داشللت.
اسللتاد اصلللی دوایللن و جیمللز-ورجیللل هریللک 69در اصللل همکللار رالللو تللایلر 61در شللیکاگو و یکللی از دانشللمندان پیشللرو در
برنامه درسلی زملان خلودش -فلوت کلرد و نیلاز بله کسلی بلرای پرکلردن جایگلاهش بلود .هربلرت کلیبلارد 69از افلراد دیگلر در
مطالعات برنامله درسلی در ویسکانسلین بلود .هربلرت چنلد سلال پلیش از ملن زیلر نظلر آرنلو بلالر 63کسلی کله ملن نیلز چنلد
واحد درسی را با او گذرانده بلودم ،تحصلیل کلرده بلود .کلار هربلرت در تاریخهله برنامله درسلی تلأثیر مهلم روی ملن و دیگلران
داشت (شورت و واکس.)2005،
اندیشههای عمده
اپللل از اسللتادانش همهللون هیللوبنر و جیمزمللک دونالللد کلله در دهلله  6510در دانشللگاه ویسکانسللین بلله تللدریس اشللت ال داشللتند
تللأثیرفراوان پللذیرفت .توجلله آنهللا بلله بسللترهای سیاسللی برناملله درسللی دسللتمایه فکللری بللرای پللرداختن اپللل بلله مسللایل سیاسللی
تعلللیم و تربیللت را فللراهم آورد .گرچلله ایللن دو بلله زمینلههای مختلفللی از جمللله بسللترهای سیرسیاسللی برناملله درسللی نیللز توجلله
داشللتند ،امللا اپللل بلله طللور مح ل
تعللار

دیللدگاههای سیاسللی آنهللا را دسللت چللین کللرد و بلله مفللاهیمی چللون ایللدئولوژی ،قللدرت،

 ،بازتولیللد ،فرهنللگ ،جنسللیت و هویللت در برناملله درسللی پرداخللت (قللادری  ،6835ص  .)96او اعتقللاد داشللت تفکللر

کردن دربلاره اقلدامهلای برنامله درسلی و بلا موفقیلت درگیلر آنهلا شلدن ،مسلتلزم داشلتن یلک نلوک حلس و حساسلیت مثبلت و
همراه با اشتیا در راستای فراینلدها و رابطله هلای فلرا تلر سیاسلی ،اجتملاعی ،اقتصلادی ،فرهنگلی یلا مراملی اسلت (اپلل 2003
به نقل از شریو ،6850،ص .)295
 بازتولیدنظریلله بازتولیللد بلله نحللو چشللمگیری بنیللانی بللرای دیللدگاههای اپللل فللراهم آورده اسللت .بلله گونللهای کلله در سراسللر آثللار اپللل
میتوان به اصلطالح نظریله بازتولیلد برخلورد کلرد (قلادری  ،6835ص  .)93وقتلی گفتله ملیشلود کله کلارکرد ملدارا بازتولیلد
است ،منظور بازتولید نابرابری اجتماعی است (فتحی واجارگاه  ،6831ص .)10
اپل در کتاو ایدئولوژی و برنامه درسی بازتولید را در قالب م لفههای زیر تبیین میکند:
.6

آمللوزش و پللرورش نابرابریهللا را در جوامللع سللرمایه داری بازتولیللد و توجیلله مللیکنللد ،آمللوزش و پللرورش تبعیللت از
قدرت سلطه طبقاتی ،نژاد پرستی و روابط نابرابر و سیرعادالنه را در جوامع سرمایه داری بازنمایی میکند.

.2

آموزش و پرورش و دانش در وضع موجود نمیتواند روابط اجتماعی باز تولیدشده را خنثی کند.

1. Maxine Greene
2. Relevance and Curriculum: A Study in the Phenomenological Sociology of Knowledge
3. Short & Waks
4. Vergil Herrick
5. Ralph Tyler
6. Herbert Kliebard
7. Arno Bellak
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آنهه کله نقلش واقعلی ملدارا املروز را تشلکیل داده ،نله نلوعی فهلم و درر عمیل انتقلادی بلکله محللی بلرای نگهلداری

.8

دانشآموزان است (فتحی واجارگاه  ،6831ص .)16
از نظللر اپللل نظریلله بازتولیللد از یللک سللو توسللط دو اصللطالح تلقللین و حللذ

آگللاهی و از سللویی بلله وسللیله نظریلله تعللار

قابللل تفسللیر اسللت .وی بللا اسللتناد بلله نظریللههای سیاسللی -اجتمللاعی از نظریلله تعللار

کلله منبعلل

مارکس است برای بیلان نظریله بازتولیلد ملورد نظلر خلویش سلود ملیجویلد .طبل نظریله تعلار
معار

از دیللدگاههای هگللل و

جامعله متشلکل از دو گلروه

است .یکی سلطهگر کله در پلی حفلظ وضلع موجلود یلا تولیلد دوبلاره وضلعیت موجلود و طبقله زیلر سللطه کله در پلی

ت ییر وضعیت موجلود اسلت .طبقله سللطه بلا حلذ

آگلاهی از مدرسله صلرفا در پلی افلرادی مطیلع و سازشلکار اسلت .اپلل در

کتللاو «تعلللیم و تربیللت و قللدرت»( )6532چنللین اسللتدالل مللیکنللد کلله سللرمایه داری آمریکللا در پللی آن اسللت کلله از تمللام
اهرمهای سیاسلی ،فرهنگلی ،اقتصلادی و ملدیریتی اسلتفاده کنلد تلا افلرادی بلرای چرخانلدن چرخله صلنعت و نیلز افلرادی بلرای
مصر

محصوالت صنعتی تربیت کند (قادری  ،6835صد .)95-93

 مقاومتدر سال  6532مایکل اپل دو اثر منتشر کرد که مسایل بازتولید و مقاومت را بررسی میکرد .او در کتابش تحت عنوان «بازتولید
فرهنگی و اقتصادی در تعلیم و تربیت» بین دو شکل نظریه بازتولید تمایز قایل شد:
 -6شکلی که بر روی مسایل مرتبط با اقتصاد و ساختارهای کالن متمرکر است.
 -2نوعی که بر فرهنگ و موضوعات مرتبط با ساختارهای خرد متمرکز است.
از نظر اپل برنامه درسی مدرسه به دسته دوم تعل دارد .او بر این باور است که نظریه مقاومت و بازتولید به هم گره خلورده اسلت
(فتحی واجارگاه  ،6831ص  .)16مقاومت فرایندی است که موجب جلوگیری از بازتولید وضعیت موجود میشود .اپل و هنری ژیلرو
نظریه مقاومت را نظریه مهمی تلقی میکنند که هم موجب اصالح برنامههای درسی محافظه کارانه و هم رادیکال میشد .از نظلر آنهلا
جوانان طبقه کارگر تحت تأثیر فرهنگ خانوادگی و گروهی خود در مقابل برنامههای درسی که از ناحیه طبقه مسلط معرفی میشلوند،
مقاومت نشان میدهند .در حقیقت فرزندان طبقه کارگر گر چه تحت تأثیر برنامههای درسی مدارا هستند ولی نلوعی جلو گروهلی
سیر رسمی و تعاملی جهت مقاومت در برابر ایدئولوژی حاکم در میان آنان شکل میگیلرد (قلادری  ،6835ص  .)32اپلل بلراین بلاور
است که علیرسم وجود مقاومت سلطه همهنان ادامه دارد و این امر مادامی که کارگران و طبقله کلارگر بیلدار نشلدهاند ادامله خواهلد
داشت .تأکید اصلی اپل این است که آموزش و پرورش اساسا یک عمل سیاسی است (فتحی واجارگاه  ،6831ص  .)12اپل از اواسلط
دهه  6530از بازتولید و مقاومت به پداگوژی و سیاست ،بویژه فهم برنامه درسی در بستر نژاد ،طبقله و جنسلیت ت ییلر جهلت داد .او
اعتقاد دارد که مربیان انتقادی باید به صورت نزدیکتری با گروههای جنسیت ،رنگلین پوسلتان ،اتحایلهها و معلملان و فعلاالن برنامله
درسی که در شرایط دشوار برای دموکراتیک کردن تعلیم و تربیت در تالش هستند ،در ارتباش باشند (اپل.)6531،

 برنامه درسی پنهان و گزینش دانشمفهوم برنامه درسی پنهان یا زیر ساخت برنامههای درسی به بروندادها و مذموعه فرایندهای آموزشی گفته میشود که سیر
قصدشدهاند اما در مدارا محق میشوند .از نظر اپل نوعی فرهنگ سکوت و در حاشیه قرار گرفتن عقاید و صداهای طبقه زیرسلطه
در مدارا وجود دارد که از طری برنامه درسی پنهان قابل تحلیل است .برنامه درسی پنهان عاملی برای تثبیت قشربندی اجتماعی و
انواک دیگر قشربندی تلقی میشود (اپل  6532به نقل از قادری  ،6835ص  .)31اپل ساختارهای قدرت را با فرم و محتوای برنامه
درسی متصل میسازد و برنامه درسی پنهان را به نحوی تعریو میکند که معطو
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آموزش و برنامه درسی یک صحنه تعار

و تقابل می باشد ،صحنه تعار

می شود ،آن نوک دانشی که باید تدریس و یادگرفته بشود .تعار

و تقابل درباره آن نوک دانش که تدریس و یادگرفته

و تقابل در مورد اینکه دانش مورد نظر چه کسی رسمیت و

مشروعیت دارد .چه کسی ح دارد تصمیمگیری نماید درباره آنهه که قرار است یاد داده و یاد گرفته شود ،چطور سازمان داده شود،
روند یاددهی و یادگیری را نیز چطور باید ارزشیابی و داوری کرد (اپل  2000و  .)2001از نظر اپل مدارا به تولید دانش فنی-
مدیریتی به عنوان شکلی از سرمایه کمک میکنند .چنین دانشی با ورود شاگردان به محیط کار به عنوان نوعی اهرم کنترل بر رفتار و
اندیشه آنها حاکم است و آنها اگر آرزو کنند سیر از چهارچوو دانش فنی و مدیریتی موجود گام بردارند با مشکالت جدی روبرو
میشوند .دانش مذکور بر تشکیالت دولتی هم حاکم است و تشکیالت مذکور نیز به نوعی در راستای حفظ منافع طبقه سرمایه دار
عمل میکنند .دانش مدیریتی و فنی با انتقال از مدرسه به ذهن فراگیر ،وارد محیط کار و محیطهای اقتصادی شده سپس از طری
نیروی کار جدید یعنی معلمان و برنامههای درسی استاندارد و از پیش تعیین شده وارد مدرسه میشود (قادری  ،6835صد .)39-31
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