مایکل یانگ ،جامعهشناسی دانش و برنامه درسی
تاریخ دریافت3131/70/52 :

تاریخ پذیرش و انتشار3131/37/50 :

علی زند قشالقی

1

هدف اصلی مدرسه ،آن است که برای همه دانش آموزان امکان دسترسی به دانشی را فراهم آورد که فراتر از
تجربه آنها قرار دارد .این دانشی است که بسیاری از ایشان در خانه ،در میاان دوستانشاان و در ررو هاا و
موقعیتهای زندری به آن دسترسی ندارند .دسترسی به چنین دانشی "حق" هماه داناشآماوزان در مااا
شهروندان آیند است (دانش و مدرسه آیند  ،4102 ،ص .)04
) Michael Young (1934 -

مایکل یانگ ،4استاد برجسته تعلیم و تربیت در دانشکد تعلیم و تربیت مادا العمر و رشد بین المللی 3در مؤسسه تعلیم و
تربیت 2دانشگا لندن است .عالقه پژوهشی اصلی او جامعهشناسی دانش و کاربست آن در برنامه درسی به ویژ در دور دو
نظا آموزش رسمی (دبیرستان) است .او همچنین راهنمای پژوهشی و مشاور تحایااتی موسسه لندن ،سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه (OECD) 5و مرکز جامعهشناسی تربیتی در دانشگا ادینبرو است.
دوران تحصیل
مایکل یانگ ،اندکی پیش از جنگ جهانی دو در یک خانود متوسط به باالی شهری انگلیکان 6چشم به جهان رشود و در
خانهای که به رفته خودش آد ها همیشه بیش از اید ها موضوع رفت و رو بودند ،رشد یافت 7 .او یازد سال نخست زندریش
را به شادی در دو مدرسه شبانه روزی پسرانه سپری کرد.
مایکل سه تجربه از دوران دانش آموزی خود را به روشنی در خاطر دارد .نخست ترس واقعی و همیشگی در آغاز هر
تعطیالت از واکنش پدرش به کارنامه که در بیشتر موارد با ناخرسندی وی همرا بود است .دو کالس ادبیات در  05سالگی
و تالش بسیار و البته ناکا معلمش برای پیگیری ادبیات از سوی او که با ای همه به جایگا مهم ادبیات در برنامه درسی در
منظر او منجر شد است  -به باور یانگ ،ادبیات تجربههای شخصی را به مسائل پیش روی همه بشریت رر خواهد زد  -و سو
ررایش او به مطالعه علو پایه در  06سالگی و تجربه کالس شیمی که هم برایش لذت بخش بود و هم در آن احساس توانایی
میکرد است .مایکل در پایان دور رسمی و به یاری سرمعلم دبیرستانش نظر پدرش را برای کار در یک دفتر حسابداری از
سر باز می زند و موفق به ادامه تحصیل در رشته علو در دانشگا میشود.
پس از مدرسه و دو سال دوران سربازی ،مایکل در کمبریج رشته شیمی را ادامه میدهد ،بهترین خاطر در دوران تحصیل
سفر به ونکور کانادا و یک دور کار در این کشور و زندری در نزد عمویی است که پیش از جنگ از خانواد رسسته است .به
 .0دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،دانشگا تربیت مدرس
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 .7اطالعات دوران کودکی و تحصیل از زندری نامه خودنوشت یانگ (شورت )4112 ،اقتباس شد است.
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رفته مایکل او نخستین فرد نسل پیشین خانواد است که میتواند با او همچون یک بزررسال مستال سخن بگوید ،او سپس
به سختی فارغ التحصیل شد و در شرکت شل مشغول به کاری کسالت بار و بدون هیجان میشود.
4
با این رو در  0251رفت و آمدهای او به رویال کورت تیاتر لندن 0که مرکز فعالیت رروهی از نویسندران ضد رسمی است،
یانگ جوان را با تصویری روبرو میسازد که در تضادی یکپارچه با انگار هایش از جامعه انگلستان است .همزمان با این
رویارویی یانگ در جنبش جوانان مخالف تسلیحات اتمی فعالیت میکند و برای نخستین بار شروع به خواندن آثاری از تی اس
الیوت ،جورج اورول و مجالتی چون دانشگا ها و مرور چپ 3میکند؛ این دوران برای او دو تصمیم ماندرار در پی دارد.

" نخست آنکه در یافتم هیچ چیز دربار جامعهای که در آن بزرگ شد ا نمیدانم و از این رو باید به تحصیل بازررد و
دو آنکه عمر را برای کمک به سوداندوزی شل سپری نخواهم کرد"
یانگ در ادامه شغل خود را رها کرد و نارزیر خانه را نیز ترک میروید و به صورت نیمه وقت به مطالعه جامعهشناسی
میپردازد؛ او برای رذران زندری شغلی در ماا معلمی میریرد که در آن چندان موفق نیست ،مایکل با مشاهد همکاران با
تجربهاش در مییابد که "ایشان برای کالسهایشان خوب آماد میشوند و دانش آموزانشان را متااعد میکنند که چیزهای
مهمی برای یادررفتن وجود دارد ".از این رو ،در یک دور رسمی تربیت معلم ثبت نا میکند و همزمان به فعالیتهای ضد
تسلیحات اتمیاش شدت میبخشد.
او پس از  6سال و دریافت مدرک کارشناسی در جامعهشناسی به تشویق استادش و با سختکوشی موفق به دریافت کمک
هزینه تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگا اسکس 2می شود .به رفته خودش یک دهه پس از ترک مدرسه ،دوران تربیت
آراهانه او در اسکس آغاز میرردد و همان جاست که با کارهای کوهن ،مرتون – هر دو از جامعهشناسان علم  -و مکتب
شیکارو و روششناسی مرد نگر 5آشنا میشود .از میان استادانی که به باورش از بهترین جامعهشناس آن زمان هستند اما
بیشترین تاثیر را از بازیل برنشتاین 6میریرد .برنشتاین در آن زمان استاد مدعو اسکس است و درسی در جامعهشناسی تعلیم
و تربیت دارد .او این اندیشه که برنامه درسی موضوعی برای تحلیل جامعه شناختی است را برای نخستین بار در سر مایکل
مینشاند.
اندیشهها و آثار
یانگ سپس دور دکتری را زیر نظر برنشتاین ادامه داد و به پیشنهاد او به موسسه تعلیم و تربیت دانشگا لندن میرود تا
نخستین تجربه تدریس دانشگاهی را از سر بگذراند .رویارویی با دانشجویانی که برخی از آنها د تا  41سال از او بزررترند،
موضوع اقتدار و مرجعیت و قدرت را در نزد یانگ مهم جلو میدهد .در  0271انجمن جامعهشناسان بریتانیا از برنشتاین برای
بررزاری نشست ساالنه انجمن با موضوع جامعهشناسی تعلیم و تربیت کمک میخواهد و او نیز این مهم را به یانگ میسپارد.
کنفرانس ررچه با توفیق شایانی روبرو نمیشود ،ولی سفر پیر بوردیو 7جامعهشناس و مرد شناس برجسته فرانسوی مجالی
برای رفت و روهای سه نفر به یانگ میدهد .یکسال بعد در  0270برنشتاین ویرایش مااالت این کنفرانس را نیز به یانگ
میسپارد و او به یکبار فرصت مییابد تا مجموعه از برجستهترین آثار آن دور را زیر نا نخستین کتابش «دانش و کنترل»
رردآوری کند .این رونه است که مجموعهای از آثار بوردیو و ساختارررایی دورکهایمی برنشتاین و نیز روششناسی مرد
نگارانه آالن بلو  1و نل کدی 2و همچنین پدیدارشناسی اجتماعی جئوف اسلند 0و مرد نگاری تطبیای رابین هورتن 4در یک
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یک مجلد ررد میآیند .یانگ در مادمه کتاب دو انگار اصلی و پذیرفته شد تربیتی یعنی دانش و تعلیم و تربیت را به چالش
میکشد و بیان میدارد که هر دو اید و نیز همه مفاهیم برخاسته از آن دو در تربیت رسمی ،همچون توانایی ،هوش و یا برنامه
درسی در واقع ساختی اجتماعی دارند و بالاو تغییرپذیرند .عنوان فرعی کتاب «خط سیرهای نو برای جامعهشناسی تعلیم و
تربیت» بعدها به «جامعهشناسی نوین تعلیم و تربیت» شناخته میشود.
یانگ خود بر این باور است که نخست ارتباط فردیاش با برنشتاین و سپس ارتباط تنگاتنگ فلسفه و جامعهشناسی در
مؤسسه تعلیم و تربیت در ساماندهی به ذهنیت او و صورتبندی مادمه کتاب بسیار اثررذار بود اند .او همچنین اذعان دارد
که برنشتاین سخاوتمندانه و البته با دودلی و درحالیکه او تا پیش از آن حتی یک خط هم منتشر نکرد است ،کتاب را به او
می سپارد و همچنین از همین ناطه است که دیدرا دورانه او با استادش نیز شکل میریرد و بر خالف برنشتاین که بر
ساختهای اجتماعی دورکهایمی تأکید دارد ،یانگ بر طبیعت اجتماعی پدید های تربیتی تمرکز میکند.
جامعهشناسی نوین تعلیم و تربیت ،برخالف دیدرا کالسیک کارکردررایی ساختاری در سنت انگلیسی خود بر درک و
دریافت کنشهای متاابل اجتماعی روزانه کالس درس و دانش مدرسهای تأکید دارد .در این دیدرا معنا هم به فهم و دریافت
دانشآموزان و معلمان در امر تعلیم و تربیت داللت دارد و هم به دیدراهی که تدوین برنامه درسی را بخشی از یک بافت
وسیعتر اجتماعی و فرهنگی قلمداد میکند (وکسلر  .)4114جامعهشناسی نوین تعلیم و تربیت البته بین دیدرا های
مارکسیست و پدیدارشناسی بنیادین قسمت می شود و به ویژ در آمریکا به دست مایکل اپل با نگاهی متمایز از انگلستان رشد
می یابد .ولی مایکل یانگ برای چهار دهه پرچمدار رونه بریتانیایی آن است و هموار کوشید است تا رهیافت سومی را
صورتبن دی کند که در آن عاملیت معلم بیش از آن چیزی است که مارکسیستها برای آن بر میشمارند و از سوی دیگر
طباات اجتماعی برآمد از سرمایهداری مدرن و نابرابری اجتماعی برخاسته از قدرت ،همچنان موضوع فعالیت معلمان باشد.
ویژری برجسته یانگ تالش برای صورتبندی نظری تغییر برنامه درسی برای این هدف است.
در پی پیروزی ماررارت تاچر در  0272و روی کارآمدن دولت محافظهکار در بریتانیا تا حد زیادی از امید به کنشگری
معلمان و دیگر ررو های کاررری برای تغییر اجتماعی به ویژ در بستر برنامهریزی درسی کاسته میشود؛ در این دور یانگ
بار دیگر با موضوع و چیستی مدرسه روبرو میشود .این بار البته در پی یافتن «مدرسهای خوب» برای دختر بزررش .این
موضوع دیدرا یانگ را دوبار بر این پرسش متمرکز میکند که مدارس برای چه هستند .یانگ از اینجا و در پی رویارویی با
نظا مدرسهای سنتی و نیز ناد نظا مدرسهای کودک محور تالش خود را بر پاسخدهی به این مسئله و ترسیم آیند نظا
مدرسهای متمرکز میسازد .به باور او مدرسه آن جایی است که امکان دستیابی کودک به «دانش قدرتمند »3را فراهم میسازد.
یانگ در پایان دهه « ،21برنامه درسی آیند  »2را مینگارد ،جایی که به روشنی نظریه برنامه درسی خود را صورتبندی
میکند و دربار آیند پیش روی نظریه برنامه درسی سخن میروید .او در این کتاب از برنامه درسی یکپارچهای دفاع میکند
که دورانه برنامه درسی دانشگاهی/حرفهای 5را زیر سوال میبرد .یانگ بخش بزرری از تجربیات این کتاب را مرهون همکاری
با نخستین پروژ برنامه درسی ملی پس از آپارتاید در آفریاای جنوبی در ماا مشاور تربیتی دولتی میداند و آن جا که
میروید" ،رذر از یک برنامه درسی معلم محور به یک برنامه درسی کودک محور ،راهی به سوی آپارتاید تربیتی است" ،ادبیات
این تجربه در رفتمانش بازتابید میشود.
مجموعه کارهای دو دهه  11و  21یانگ در کتابی با نا «بازررداندن دانش »6در  4117رردآمد است ،این کتاب
صورتبندی دیدرا یانگ در بار دو مفهو دانش و برنامه درسی و نسبت این دو با یکدیگرست .یانگ در بازررداندن دانش به
روشنی از دو دیدرا ساختوسازررایی پسانوررا و دیدرا انتاادی چپ فاصله می ریرد .او همچنین به ناد دیدرا کالسیک و
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سنتی پرداخته و سیاسترذاران را به دلیل کم اهمیت ساختن مفهو دانش در برنامه درسی و تالیل آن به مهارتآموزی ناد
میکند .عنوان فرعی کتاب" ،از ساخت و سازررایی اجتماعی تا واقعررایی اجتماعی در جامعهشناسی تعلیم و تربیت" به
روشنی جایگا نظری نویسند را در ماا یک واقعررا بازتاب میدهد.
بازررداندن دانش همانگونه که از نامش نیز پیداست ،بیش و پیش از هر چیز در بار دانش است .دانشی با چهار ویژری
سنجشگر( 0انتاادی) ،نوپدید ،4واقعررا 3و ماد باور 2که دانش قدرتمند نا میریرد .یانگ همچنان میکوشد دانش قدرتمند را
از دانش قدرتمندان 5متمایز سازد و این چنین خود را از تبیین چپ فوکویی که دانش و قدرت را درهم تنید میداند ،دور
میسازد .به باور یانگ انگار فوکویی ،6دانش را نه از منظر معرفتشناسی بلکه از منظر امر سیاسی مفهو پردازی میکند و از
این رو برنامه درسی را در نهایت تهی از دانش می سازد .در این دور یانگ به ویژ با الها از لیو ویگوتسکی ،روانشناس تحولی
روس ،تمایز و افتراق 7دانش را مطرح میسازد .به باور او دانش روزمر و تجربه باید از دانش متخصصان و دانش مدرسهای جدا
باشد .تجربه و دانش روزمر ررچه همرا دانشآموز به مدرسه میآیند ولی موضوع دانش آموزش و پرورش 1اند و این دانش
متخصصان است که باید در برنامه درسی بازتاب یابد و محتوای دانش مدرسهای را شکل دهد .از سوی دیگر یانگ با دانش
انتخابی و نیز تلفیق رشتههای درسی نیز مخالف است .به باور او دانش انتخابی به ویژ در برنامه درسی کودک محور به
طبااتی شدن دانش و ایجاد نابرابری میانجامد .همچنین رشتههای درسی به ویژ در دبیرستان باید با رشتههای دانشگاهی
همخوان باشند.
یانگ بر این باور است که مفهو افتراق باید در سه سطح مورد نظر باشد.
 تمایزها میان دانش مدرسهای و دانش روزمر ؛
 تمایزها و ارتباطها میان قلمروهای دانش؛
 و تمایز بین دانش متخصصان (فیزیک و تاریخ) و دانش آموزش و پرورش (فیزیک مدرسهای و یا تاریخ مدرسهای برای
ررو های مختلف یادریرندران).
در پایان
یانگ بیتردید از نسل اندیشمندان باورمند به مدرنیته و عاالنیت روشنگری است .او در ماا یک واقعررای انتاادی/
اجتماعی ،مدرنیته را پروژ ای ناتما میداند و در دیدرا تربیتیاش نیز میکوشد برای پرهیز از درافتادن به دامان پسانوررایی
و نسبیتررایی خا همه توان خود را به کار ریرد .یانگ بر این باور است که آیند پیش روی برنامه درسی و نظا مدرسهای،
از میان دو امکان بازرشت به سنت و دیدرا های کالسیک ناکارآمد پیشین و سرسپردن به دیدرا های پسانوررا و نسبیتررای
نوین میتواند رونه سو برنامه درسی دانش محوری باشد ،که در آثارش آن را صورتبندی کرد است .به باور یانگ چهار
پرسش اساسی پیش روی برنامهریزان درسی است:
 تمایزها بین اشکال رونارون دانش متخصصان و ارتباط بین آنها؛
 چگونگی تمایز دانش متخصصان از دانشی که در زندری روزمر به دست میآید؛
 چگونگی ارتباط دانش روزمر و دانش متخصصان؛
 چگونگی دانش آموزش و پرورش متخصصان؛
0. Critical
4. Emergentist
3. Realist
2. Materialist
5. Knowledge Of The Powerful
 .6در اندیشه میشل فوکو فیلسوف و متفکر فرانسوی ،دانش و قدرت به هم تنید اند .هر رابطه اجتماعی یک رابطه قدرت است و شبکهای از روابط مبتنی بر
دانش/قدرت است که نظا اجتماعی مدرن را پدید می آورد.
7. Differentiation
8. Pedagogy
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 به این پرسشها پاسخ، دانش و مدرسه آیند می کوشد تا با همراهی رروهی از معلمان با تجربه،یانگ در واپسین کتابش
. به کارزار تدوین در آید،روید و از سرزمین نظریه برنامه درسی
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