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تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان مایکل یانگ
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Conceptualizing Powerful Knowledge according to Michael
Young’s Knowladge-baced Curriculum Theory

چکید:مفهوم دانش قدرتمندد مفهدوم نیدادین در نگدا
مایکل یانگ در مقام جامعه شناس رنامۀ درسدی اسد.
او در خالل چهار دهده دا ردور نددی ایدن مفهدوم
کوشید اسد .چدارچو ی نظدری درای رنامدۀ درسدی
دانش نیان فراهم آورد ا این همه نسب .این مفهدوم دا
مؤلفههای نظریۀ رنامۀ درسدی نظدام مدرسدهای و امدر
تر یتی در میان تألیفدا و کارهدای پژوهشدی فدردی و
مشترک یانگ پراکند اند ردور نددی نظریدۀ رنامدۀ
درسی ر اساس این مفهوم نخس .نیازمند رور ندی
یکپارچه و جامعی از آن و استنتاج دالل.هایی اس .که
تواند مؤلفههای نیدادین و مؤلفدههدای سداختاری یدک
چارچوب نظری را تبیین نماید این نوشدتار مدیکوشدد
تا ا ارجاع ه کارهای یانگ ه تبیدین و تفسدیر مفهدوم
دانش قدرتمند پردازد رای این منظور قریب ده اکردر
نوشتههای یانگ ه همرا آثداری از منتقددان و موافقدان
آرای او در یک پژوهش فلسفی مطالعه شد اند در این
مطالعه از روش کیفدیِ تحلیلدی مفهدومی اسدتفاد شدد
اس .معرف.شناسدی پشدتیبان مفهدوم داندش قدرتمندد
ررسی شد و ارتباط این مفهوم ا جامعه شناسی نظدام
مدرسهای و امر تر یتدی یدان شدد اسد .در پایدان دا
رویکردی نظری دالل.های تر یتدی ایدن مفهدوم درای
ساخ .یک نظریۀ رنامۀ درسی استنتاج گردید اس .تا
مبنایی رای نظر ورزی و پژوهش یشتر اشد.
واژگان کلییدی :رنامدۀ درسدی داندش نیدان پدژوهش
فلسفی تفسیر مفهوم نظام مدرسهای مایکل یانگ

Abstract:
“Powerful Knowledge” is the main
concept
in
Michael
Young’s
Knowledge-based curriculum theory.
For more than 4 decades, he has been
developing a variety of educational
Ideas under the shadow of the concept.
This paper tries to take out its
implications for Curriculum theory, by
reviewing
most
of
annotated
bibliography which was published by
Young. The paper also covers some
remarks and critiques on the concept
and reflects them in a classified manner,
and making inferences from them to
conclude
the
most
important
implications of the concept for theory
and practice.
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Knowledge-based
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مقدمه
مایکل یانگ 1در مقام یک جامعهشناس رنامۀ درسی در خالل چهار دهه کوشید اس.
رور ندی جدیدی از پرسشها و چالشهای پیش روی نظریۀ رنامۀ درسی را
رجسته سازد او در مکتب جامعهشناسی نوین تر ی 2.که خود نیانگذار آن اس.
انگار ها و اورهای معرف.شناسی نظریههای نوین تر یتی هویژ دو دیدگا پسامدرن و
استنتاج میکند توجه ه این نکته ضروری اس .که مفهومپردازی یانگ ا نقد
جامعهشناختی دو دیدگا دیگر همرا اس .و همچنین توجه ویژ ای ه مفهوم «عدال.
اجتماعی» (یانگ  )2008دارد این مفهوم دس.کم در تمامی نگا های جامعهشناسی
نوین تر ی .مفهومی نیادین اس( .یانگ )1971
یانگ ه اردوگا واقعگرایی اجتماعی -ه تعبیر مور )2007( 3زیرشاخهای از واقعگرایی
انتقادی  -تعلق دارد و از منظر این رویکرد نظری میکوشد تا ا رور ندی نظریهای
در ارۀ دانش وظیفه و هدف نظام مدرسهای 4را تبیین نماید انگارۀ «دانش قدرتمند»
دس.کم در ریتانیا انگار ای وحد خش ه تالشهایی محسوب میشود که در میان
دوگانه نظام سنتی و شکل نومحافظهکار امروزیاش و نظام پیشرف.گرای تح .تأثیر
دیدگا رساخ.گرایی در پی رهیاف .سومی ه تدوین رنامۀ درسی هستند
ِک )2013( 5مدعی میشود که «ویالهان )2007( 6رای نخستین ار ترکیب دانش
قدرتمند را ه کار می رد ولی یتردید تمرکز ر دوگانۀ دانش قدرتمند /دانش
قدرتمندان ا داع یانگ اس( ».ص  )178یانگ ( )2013bدر پاسخ ه این ادعای ِک
خاطرنشان میشود که ریشههای جامعهشناختی و فلسفی اندیشۀ او در معرفی و تمرکز
ر این دوگانه نقش سزایی داشته اس( .ص  )197در واقع تاریخچۀ این ریشهها ه
1 Young
2 New Sociology of Education
3 Moore
4 schooling
5 Beck
6 Wheelahan
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انتقادی را ه چالش کشید و از منظر این نقد دالل.هایی رای نظریۀ رنامۀ درسی

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

دهۀ  70و ه نخستین کار او پس از فراغ .از تحصیل در دورۀ دکتری در تلفیق این دو
حوز ازمیگردد
بیان مسئله و چارچوب نظری
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هدف ارلی مدرسه آن اس .که رای همۀ دانشآموزان امکان کسب دانشی را فراهم
آورد که ایشان را از تجر ههایشان فراتر برد منظور دانشی اس .که در خانه در جمع
دوستان و یا در جوامعی که در آن زندگی میکنند در دسترسشان نیس .دسترسی ه
این دانش حق همۀ شاگردان همرا ه شهروندان آیند اس(.یانگ و لمبر

)2014

یانگ ( )2013aر این اور اس .که نقش دانش در فراتر رفتن از تجر ۀ روزمر
«میراث رجایماند از جوامع نخستین فاقد مدرسه و نیز نظامهای مدرسهای اولیه در
جوامع متأخر» اس( .ص  )102ه اور او نخستین اشکال مدرسهای حتی ا محتوای
ثا  .و رنامۀ درسی اغلب دینی میکوشید اند تا تجر ۀ یادگیرندگان را از دامنۀ محدود
و یواسطۀ جهان پیرامونی سط داد و ه مرزهایی ورای روزمرگی توسعه دهند از
همین رو دانش مدرسهای در نزد او متمایز از دانش روزمر اس.
نقطه عزیم .توجه یانگ ( )2009aه دانش و نظام مدرسهای ا این پرسش گر
خورد اس .که «دانشآموزان خوا در دوران ا تدایی و خوا در دوران متوسطه حق
یادگیری چه چیزی را دارند؟» در این پرسش میتوان ریشههای تلفیق دیدگا
جامعهشناختی و معرف .شناختی او را ازیاف .او رای پاسخ ه این پرسش رویکرد
معرف.شناسی واقعگرای اجتماعی را اختیار میکند تا هم از حق را ر یادگیری دفاع
کند و هم رای یافتن آن دانش (چیز) مورد نظر محدود ه گزینههای ررفاً مورد پسند
اجتماعی نباشد از این رو ا رور ندی مفهوم دانش قدرتمند و تبیین را طه آن ا امر
تر یتی ه تبیین اهداف نظام تر یتی و در پی آن تبیین نظریۀ رنامۀ درسی دانش نیان
اهتمام میورزد
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وا ستگی متقا ل دو هدف «انتقال دانش گذشته» و «توانایی استفاد از آن رای تولید
دانش جدید» و نیز گسترش این ظرفی .ه خش یشتری از یادگیرندگان ه پیدایش
مسائلی دشوار در نزد نظریهپردازان و طراحان رنامۀ درسی و نیز معلمان میگردد این
امر مستلزم نقض یا دس.کم «حرک .فراسوی» دو رویکرد غالب تر یتی اس .که ما از
گذشته ه ارث رد ایم (یانگ )2013a
یانگ اس .دانشی که او از آن ا نام دانش قدرتمند یاد میکند در واقع پرسش پیش
روی این نوشتار آن اس .که منظور از دانش قدرتمند در نزد یانگ چیس.؟ و در پی
آن؛ پذیرش چنین مفهومی (دانش قدرتمند) واجد چه دالل.هایی رای نظام مدرسهای
اس.؟
1

تفسیر دانش قدرتمند در مقام عنصر نیادین رنامۀ درسی دانش نیان ه تبیین
مؤلفههای ساختاری این رنامۀ درسی کمک شایانی خواهد کرد ر این اساس
مؤلفههایی همچون هدف نظام مدرسهای محتوای رنامۀ درسی چارچوب پداگوژیک
همسو عنارر اجرای رنامۀ درسی و راهبردهای یاددهی-یادگیری و همچنین
ارزشیا ی ا مفهومپردازی دانش قدرتمند تبیین میشوند این مفهوم و نسب .آن ا
فلسفۀ پشتیبان و دیدگا جامعهشناختی نظریاش همچنین ا ارجاع ه مفاهیم ثانوی ه
روشن شدن روا ط میان مؤلفههای ارلی و ساختاری نظریۀ رنامۀ درسی دانش نیان
کمک میکند از این رو پژوهش حاضر گام نخستین در رور ندی نظریۀ رنامۀ
درسی دانش نیان ه شمار میآید
روش پژوهش
رای یافتن چیستی دانش قدرتمند این مفهوم در آثاری مرتبط و همسنخ مورد مطالعه
قرار گرفته اس .رای این مطالعۀ روش پژوهش فلسفی از نوع تحلیل مفهومی 2اختیار

1 essential elements
2 conceptual analysis
8
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مسئلۀ پیش روی این نوشتار ا ارجاع ه ند اال فهم و تبیین چنین دانشی در نظر

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

شد اس .کومبز 1و دنیلز )1991( 2یان میدارند که هدف از این جنس پژوهش
عبار

اس .از « فهم و هبود خشیدن ه مجموعۀ مفاهیم یا ساختارهای مفهومی که ما

رحسب آنها تجر ه را تفسیر مینماییم مقارد را یان میداریم مسائل را ساخ .ندی
میکنیم و پژوهشها را ه اجرا درمیآوریم» (ص  )28از همین رو تفسیر مفهوم دانش
قدرتمند مدنظر قرارگرفته اس .رای این منظور تبیینی موجه از دامنه ارجاعهای
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مر وط ه یک ارطالح در ز ان نظری پیگیری شد اس .و در این مقام آثار پژوهشی و
تألیفی یانگ از  1979تا  2015ه همرا رخی از آثار در نقد یا تبیین اندیشه او مدنظر
ود اند در واقع تالش ر این ود اس .تا ه این موضوع توجه گردد که در آثار یانگ
– و نیز آثار همسنخی که مفهوم دانش قدرتمند را ا فهم یانگ ه کارگرفتهاند تفسیرها
قصدها و ساخ .ندی مسائل گوناگون امر تر یتی ا ارجاع ه این مفهوم چگونه رور
پذیرفته اس .روشن اس .که هدف از ارجاع ه آثار دیگران لزوماً نقد یانگ نبود لکه
تبیین و روشنگری در اب مفهوم دانش قدرتمند اولوی .داشته اس .همچنین الزم ه
ذکر اس .که در این مطالعه روش تحلیل مفهومی از نوع قیاسی( 3ژاروینِن)2004 4
مورد استفاد قرارگرفته اس .چرا که ماهی .واقعگرایانۀ دانش قدرتمند همرا ه ارل
موضوع 5مفروض انگاشته شد و ساخ .ندی و ارتباط دیگر مؤلفههای تر یتی ا
پذیرش مفهوم نیادین دانش قدرتمند مد نظر قرار گرفته اس.
در استنتاج دالل.های تر یتی اما تبیین عقالنی 6از نوع قیاسی مدنظر ود اس .در
اینجا منظور از تبیین فعالیتی منظم اس .که از تعدادی معلوما
یا ه عبار

دیگر از مفروضا

تصوری یا تصدیقی و

و دانستههای روشن و قطعی شروع میشود و ه یاری

استنتاج یا استنباط و ه کشف نادانستهها یا توضیح و آشکارسازی امر مبهم منجر
میگردد (جمشیدی  )1378همچنین اید در نظر داش .که تبیین یک کنش سادۀ
1 Coombs
2 Daniels
3 deductive
4 Järvinen
5 axiom
6 rational explanation
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پژوهشی نیس .لکه یک فرآیند و جریان پژوهشی اس .که از طرح مسئله یا مواجهه
ا مسئله آغاز میگردد و ه یان واضح و آشکار آن پس از جمعآوری داد ها و تنظیم و
ترتیب آنها در کنار هم و قرار دادن آنها در قالب یک استدالل «غالباً قیاسی» حارل
میشود از این رو تبیین یک فرآیند عقلی و ذهنی اس( .ص )60
فرآیند تبیین عقالنی (فلسفی) در یافتن دالل.های تر یتی مفهوم دانش قدرتمند ه
هبود یا سط دانش» در میان «رشتههای همگون و ناهمگون» و ا ارجاع ه «آثار
مکتوب و شفاهی اندیشمندان مکاتب فلسفهها پارادایمها نظریهها مدل و فنون و
اید های پراکند » ا توجه ه «عنصر فلسفی نهفته» در آثار علمی رخ میدهد (دانایی
فرد  )1395ا توجه ه دو طرح پژوهشی نظاممند و رآیندی 1مطالعا

دالل .پژوهی

اید خاطرنشان کرد که در این پژوهش گونۀ دوم مدنظر ود اس.؛ از این رو آثار
یانگ ر اساس سیر تاریخی ررسی و مطالعه شد اند و ضمن مفهومپردازی دانش
قدرتمند وجو مرتبط ا مقوال

تر یتی تبیین شد اند اید خاطرنشان کرد که از آنجا

که مفهوم دان ش قدرتمند خود سیر تحولی در آرای یانگ دارد مطالعۀ آثار ه رور
خطی نبود و ا رگش .چند ار همرا شد اس .ه این معنی که ا پیشرف .تاریخی
ه دلیل ارجاعها ی محقق ه آثار پیشین خود نیاز ه مطالعۀ دو ار و گاهی تطبیقی آثار
هموار وجود داشته اس .از سوی دیگر گرچه چارچوب مفهومی پیشفرضی رای
مطالعه در دس .نبود اس .در این نوشتار چارچو ی پسینی رای ارائۀ گزارش مدنظر
قرارگرفته اس .ه این منظور و ا نگا کالن ه خرد ا تدا جامعهشناسی و
معرف.شناسی دانش قدرتمند و در پی آن دانش قدرتمند در نظام مدرسهای رنامۀ
درسی و دانش مدرسهای مطالعه و گزارش شد اند در پایان یانیه دالل .ا ارجاع ه
یافتههای خشهای گوناگون ازآفرینی شد اس.
ازآنجاکه این روش پژوهش در زمرۀ روشهای پژوهش فلسفی اس .همنظور
اعتباریا ی یافتههای آن ( یانیۀ دالل ).در معرض داوری متخصصان و نظریهپردازان
1 emergent
10
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دالل .پژوهی انجامید اس« .مطالعا

دالل .پژوهی» ه منظور «اقتباس رای تدقیق

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

قرار گرفته اس .مقالۀ حاضر مستخرج از پایاننامهای اس .که اساتید راهنما و مشاور
در طول مراحل کار روششناسی و یافتههای آن را معتبر دانستهاند همچنین رای حفظ
یطرفی ه داوری متخصصان یرونی سپرد شد اس.

جامعهشناسی دانش ا زار مفهومی مهمی را در اختیار میگذارد که ما را از غرق شدن در
انبو خطمشیهای خاص و فرعی ازمیدارد و ه ما یادآور میشود پرسشهای ارلی
در ارۀ چگونگی نیل ه را ری یشتر جدای از پرسش در ارۀ ساختار دانش و شرایط
دستیا ی ه آن نیس( .یانگ )2008
در نزد یانگ جامعهشناسی دریچهای رای فهم هتر مسائل تر یتی و دس.یا ی ه
پاسخهای کاراتر در مواجهه ا چالشهای قرن یس .و یکم اس .او در مقام یک
جامعهشناس مکتب نوینی را نیانگذاری و نمایندگی میکند که رخالف دیدگا
کالسیک کارکردگرایی ساختاری در سن .انگلیسی ر درک و دریاف .کنشهای متقا ل
اجتماعی روزانه کالس درس و دانش مدرسهای تأکید دارد در این دیدگا معنا هم ه
فهم و دریاف .دانشآموزان و معلمان در امر تر ی .دالل .دارد و هم ه دیدگاهی که
تدوین رنامۀ درسی را خشی از یک اف .وسیعتر اجتماعی و فرهنگی قلمداد میکند
(وکسلر  )2002جامعهشناسی نوین تر ی .البته هم مورد توجه دیدگا مارکسیستی و
هم پدیدارشناسی نیادین قرار گرفته اس .هویژ در آمریکا که ا تالش مایکل اپل ا
نگاهی متمایز از انگلستان رشد مییا د
1

در دیدگا آشناتر انتقادی چپ یا ازسازیگرایی اجتماعی (اسکایرو )2008
«دانش (حقیق ).رساختهای اجتماعی اس .و هرور

فرهنگی میانجیگری شد و

موقعیتی تاریخی دارد و حوزۀ گفتمان (اجتماعی) مشخص میکند که چه چیزی

1 social reconstructionist
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درس .مهم و مرتبط اس ».و دانش ارزشمند هموار از تعامال

اجتماعی رای اهداف

اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی اعتبار مییا د (ص )168
اما یانگ گرچه اور دارد نمیتوان هر مندی طبقا

فرادس .یا قدرتمندان از دانش

و اثر آنها ر تولید و داوری گزار های دانش را انکار کرد ا این همه ادعای اینهمانیِ
دانش و قدر

را فاقد دیدگاهی جوهری در ارۀ دانش و اساساً ادعایی سیاسی و

رساخ.گرایی پسامدرن دانش را ه دانند فرو میکاهد ر این اساس رور ندی او
از دانش مشخصاً ا رور ندی جریان چپ انتقادی که تح .تأثیر آرای فوکو
( )1980دانش را همرا ه قدر

1

میداند فارله میگیرد و از همین رو دالل.های او

رای جستجوی دانش در رنامۀ درسی گرچه همچنان در مواجهه ا دانش رشتهای
مفروض ماهیتی انتقادی دارد ولی ا رویکرد تر ی .انتقادی که در کارهای چپ
انتقادی ازتاب یافته و ه مفاهیم طبقاتی ارجاع میدهد سیار متفاو

اس.

یانگ میکوشد رنامهای نظاممند را رای جستجوی دانش ارزشمند و اختیار آن
همرا ه محتوای رنامۀ درسی تدوین کند او در تالش رای رور ندی دانش
مدرسهای اس .و از آنجا که مدرسه را نهادی اجتماعی میداند در مقام یک
جامعهشناس تر یتی گرچه ه کشف ارتباطا

دانش ا طبقا

گوناگون اجتماعی

عالقهمند اس .ولی در پی آن اس .که از پس کشف این را طه توجه خود را ه تولید
و ازتولید دانش و همچنین سنجهها و شرایط این تولید و ازتولید در ستری
اجتماعی-تاریخی خود معطوف سازد او میخواهد درنهای .آن دانشی که میتواند از
محدودی.ها و ویژگیهای مکان و زمان تولید خود استعال یا د و مالکها و سنجههای
ساختاریافته موردپذیرش یناالذهانی را در میان متخصصان کسب کند همرا ه دانش
قدرتمند در دل رنامۀ درسی نشاند
تفاو

نگا یانگ ا دیدگا چپ انتقادی ههیچروی ه معنای یتفاوتی او ه مسائل

اجتماعی و عدم پرداختن ه آنها از منظر تر یتی نیس .او ا پذیرش همزمانی تاریخی
1 Foucault
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پیدایش دو «الگوی افزایش نا را ری اجتماعی و تخصصی شدن رنامۀ درسی» «تبیین
علّی» این همزمانی را خطا میداند (مور و یانگ  )2010و ا اشار هعنوان مقالهای از
رنشتاین ( )1970که «تر ی .نباید تاوان جامعه را از پس دهد» 1مدعی میشود که
«ریشه نا را ری موجود را اید در اجتماع جس .نه در رنامۀ درسی» (یانگ و لمبر
)2014
عدال .اجتماعی میداند و معتقد اس .که «اگر دانش هتری وجود دارد پس یتردید
دسترسی ه آن حق همه اس( ».یانگ و لمبر

 )2014و دانش قدرتمند «ارل

موضوعه در عدال .رنامۀ درسی اس( ».ص  )81او ادعا میکند که ایجاد دسترسی
متفاو

ه دانش رای طبقا

کودکان طبقا

گوناگون هویژ تمرکز ر تجر ۀ روزمر یتردید ه زیان

فرودستی خواهد ود که از غنای تجر های پایینتری نسب .ه کودکان

متوسط و فرادس .رخوردارند (یانگ  )2011aاین مهم هویژ در موضوع

طبقا

تر ی .حرفهای و تر ی .رای اشتغال و تمایز آن ا تر ی .رای ورود ه دانشگا نمایان
اس.
اما همانگونه که اشار شد این ارل نهتنها از منظر جامعهشناختی که از منظر
معرف.شناختی نیز پشتیبانی میشود چراکه قواعد و ارول معرف.شناسانۀ دانش
قدرتمند تفاو های فردی را علتی رای تمایز در رنامههایدرسی ارائه شد نمیداند
(دانش قدرتمند) سرآغاز یک نظام را ر منصف 2و عادل اس.؛ منصف و عادل
چراکه ر پایۀ معتبرترین سنجههای « هتری دانش» موجود نا شد و رای همه
دانشآموزان یکسان اس .چنین ارلی در رنامۀ درسی جایی رای تفاو

قائل شدن

رای ادراک یا انداز گیری تواناییها منش 3انگیزش عالقه یا دانش پیشینی اقی
نمیگذارد (یانگ و لمبر

)2014

1 Education cannot Compensate for Society
2 fair
3 disposition
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از این رو ه ایدۀ رنامۀ درسی موضعی 1و متمایز شد  2میتازد و میگوید چنین
رنامهای ر پایۀ تفاو های فردی و فرهنگی ه نا را ری اجتماعی خواهد انجامید (ص
 )84در این ار ارزترین شکل مخالف .او ا تمایز میان تر ی .حرفهای و تر ی.
دانشگاهی روز یافته اس.
3

یانگ در کاری مشترک ا هاویهسان و دیگران ( )1997در مخالف .ا جدایی
حرفهای و مسیرهای دانشگاهی ازتاب دهند و تقوی.کنندۀ تقسیم ندی نا را ر و
ناعادالنه اجتماعی اس( ».ص  )6از این رو او در جستجوی خطمشیهایی اس .که ه
«یکپارچهسازی» 4این مسیر یانجامد در واقع او مخالف فروکاستن امکان کسب دانش
قدرتمند در رنامههایدرسی تر ی .حرفهای اس.
رنامۀ درسی تر ی .حرفها ی هموار در ردارندۀ دو هدف اس( .و یا اید اشد)؛
نخس .آنکه ه منظور تغییر شغل دسترسی ه دانش (رشتهای) را ممکن سازد و دوم
آنکه ه کسب مهار ها و دانش مخصوص-شغل یانجامد هدف اول ه کسب دانش
نا سته ه زمینه 5و هدف دوم ه کسب دانش-وا سته ه زمینه 6و خشهای کاری ویژ
وا سته اس( .یانگ )2008
 -2معرفتشناسی دانش قدرتمند
ااینهمه رور ندی دانش قدرتمند تنها جنبه اجتماعی ندارد یانگ مشخصاً از منظر
معرف.شناختی دیدگا رساخ.گرایی در ارۀ دانش را ه چالش میکشد زیر عنوان
کتاب ازگش .دانش «از رساخ.گرایی اجتماعی ه واقعگرایی اجتماعی در

1 localized
2 differentiated curricula
3 Howieson
4 unifying
5 context-independent
6 context-dependent
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تر ی .حرفهای از تر ی .دانشگاهی مینویسد« :تقسیم ندی کنونی ین مسیرهای
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جامعهشناسی تر ی ».نشان از پایگا نظری او در این عرره دارد نکتۀ مهم آنکه در نقد
رساخ.گرایی یانگ در واقع ه نقد پسامدرنیسم هم .میگمارد
در واقع او رای رور ندی دانش قدرتمند  5پیشفرض اساسی را مدنظر قرار
میدهد نخس .آنکه دانش در همۀ اشکال و انواع خود محصولی انسانی اس .و در
دور های زمانی و جایگا اجتماعی و رای معنا خشی 1ه تجر ۀ ما از جهان تولید شد
حوز ها دانش نسل کنونی از دانش نسلهای پیشین متمایز و هتر اس.
سوم آنکه چون دانش محصولی انسانی اس .رای همه ا نا شر دس.یافتنی و قا ل
کسب و هجز در مواردی نادر و ا توجه ه مشکال
لحظۀ تولد در توانایی کسب دانش ا یکدیگر متفاو

یادگیری مشخص کودکان در
نیستند و ه کنایه مینویسد اید ها

و مفاهیمی همچون «هوش انداز پذیر» 3نمیتواند این وضع را تغییر دهد چهارم آنکه
دس.کم در دو قرن گذشته شیو های کشف و تولید دانش تاز هشد

تخصصی شد

اس .از این رو دیگر کسی نمیتواند عالمۀ دهر اشد
پنجم و پیشفرضی مهم در حوزۀ رنامۀ درسی آنکه دانش ا فهم همگانی 4و
اور متفاو

اس .و رخالف فهم همگانی نمیتواند مفروض و یا وا سته ه یک ستر

خاص در نظر آید ه یان دیگر دانش خطاپذیر و هموار نسب .ه پرسش از اس.
(یانگ و لمبر

)2014

«خطاپذیری دانش همچنین آن را از دانش رخاسته از جبرگرایی یا یقین گرایی
ایدئولوژیک متمایز میسازد دانش نمیتواند هموار ر پایۀ نیروهای درونی و یرونی
در را ر چالشها پایدار ماند» (ص )17
یانگ یان میدارد ( )2013aکه «در تمامی حوز های پژوهش دانش هتر دانش
معتبرتر دانش نزدیکتر ه حقیق ) ( .وجود دارد این دانش ثا  .یا مفروض نیس.؛
1 make sense
2 progressive
3 measurable intelligence
4 Common sense
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هموار خطاپذیر و در معرض چالش اس( ».ص  107تأکید از نویسند )؛ اما رای
پرهیز از وضعی .دشوار این دوگانۀ معتبرتر و خطاپذیری ادامه میدهد:
«خطاپذیری ه معنای «روایی همهچیز» 1نیس .در هر اجتماع تخصصی دانش
قوانین و مفاهیمی وجود دارند که هموار در معرض رخی پرسشها پا رجا میمانند از
این رو ه منظور تجر ه کردن خطاپذیری دانش شما اید خشی از اجتماع مذکور
دانش متخصصان از نظر یانگ و مولر ( )2013ه شیو ای نظاممند مورد از ینی
قرار میگیرد (ص  )236این شیوۀ از ینی نظاممند ضامن خطاپذیری ماهی .دانش
اس .همین از ینی نظاممند همچنین تمایزهای میان ادعا و اشکال دانش را رای ما
آشکار میسازد ا این همه اید توجه داش .که نظام از ینی واجد درجهای از توافق
درون رشتهای یا درون اجتماعی اس .که تمایز میان اشکال معتبرتر ادعاهای دانش را
میسر میسازد مولر ( )2010مدعی اس .که حتی جوامع رشتهای 3ا یشترین میزان
عدم توافق در سنجههای داوری «مطلو ی 4».نیز میتوانند در ارۀ نوآوریهای درون
رشتهای خود ا درجۀ االیی از توافق داوری کنند
دانش متخصصان همچنان ماهیتی « رآیند » 5دارد ه این معنا که ارزش ادعای
دانش مستقل از خاستگا آن و عاملی .افراد خواهد ود این از یکسو ه این معناس.
که «دانش متخصصان ر ستر و در شرایطی اجتماعی تولید میشود ولی نمیتوان آن را
ه این ستر و شرایط فروکاس( ».یانگ و مولر  )2013و دیگر آنکه ا ارجاع ه ادعای
دورکیم در رسالۀ خودکشی که معتقد اس« :.گرچه رخداد ای اجتماعی همچون
اعتصابها شورشها انقالبها و نهادها ا اعمال فردی ما ساخته میشوند ولی

1 anything goes
2 Muller
3 disciplinary communities
4 best-ness
5 emergent
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اشید» (ص )108
2

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

نمیتوان واقعی .اجتماعی آنها را ه اعمال افراد فروکاس ».اید یان کرد که دانش
متخصصان نیز واقعیتی اجتماعی ورای عملکرد هریک از ایشان دارد
در نهای .دانش متخصصان ماد اور و اجتماعی اس .و در «چارچو ی اجتماعی-
معرف.شناختی» (یانگ و مولر  )2013تولید میشود چارچو ی که ه هترین شکل در
دیسیپلینها و رشتههای دانشگاهی ازتاب یافتهاس .و تولید دانش دارای هنجارها
همزمان ا پذیرش ماهی .سبک فرهنگی مختص رشتهها ه تعبیر ِچِر )1994( 1ر
ماهی .سبکشناختی 2پژوهش در هر رشته و درهم تنیدگی این دو ماهی .تأکید دارد
(ص )153
ه یان دیگر دانش قدرتمند واجد ماهیتی ذاتاً اجتماعی و جمعی 3واجد پیچیدگی
در زمینۀ اندیشه نیاد و فرآیندهای تولید و انتقال و واجد عدم تقارن 4میان عالیق
شناختی و دیگر عالیق دخیل در کسب و تولید اس( .مولر و یانگ )2010
 1-2دانش قدرتمند و دانش روزمره
یانگ تمایز میان دانش قدرتمند و دانش روزمر را ا ارجاع ه دو اندیشمند اثرگذار
نخس .دورکیم جامعهشناس ساختارگرا و دیگری ویگوتسکی روانشناس تحولی
روس رور ندی میکند او البته در این ارجاع ه تلفیق نگا ایشان روی میآورد از
نظر یانگ در حالی که ساختارگرایی دورکیمی نظریهای در ارۀ دانش را ا توجه ه
جوهر اجتماعی آن رور ندی میکند که ولی همزمان نقش فعالی .اجتماعی را
دراین ار نادید می گیرد از این رو ا توجه ا نظریۀ فعالی .اجتماعی ویگوتسکی
در ارۀ دانش این نقیصه را میتوان جبران میسازد (یانگ )2008

1 Becher
2 cognitive styles
3 collective
4 asymmetry
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قواعد و سلسله مراتب مورد پذیرش در این چارچوب اس .این چارچوب دوگانه
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یانگ نخس .در ارجاع ه دورکیم مفهوم دانش قدرتمند را یش از همه وامدار این
فرض او میداند که انسان نهتنها موجودی اجتماعی که موجودی «تمایزگذار» 1و
«طبقهساز» 2اس( .یانگ و مولر  )2013سپس تمایز میان دانش قدرتمند و دانش

روزمر را ا ارجاع ه دو مفهوم امر دنیوی 3و امر قدسی 4از کتاب «رور نیادین حیا
دینی» )1995/1912( 5رور ندی میکند در نزد دورکیم این تمایز میان تجر ۀ
اس .نهتنها زیر نای سازندۀ جوامع ا تدایی که زیر نای سازندۀ جوامع غیردینی و مدرن
نیز هس .از این منظر دورکیم اشکال اولیۀ تفکر پیشادینی را نیای تفکر علمی ا ماهی.
انتزاعی و مفهومی میداند (یانگ )2009b
درواقع ما نه تنها دانش خود را از اشکال عقید یا تجر ه متمایز میسازیم که
شکلهای گوناگون دانش را نیز از یکدیگر متمایز میسازیم یانگ البته امر قدسی را ه
معنایی گسترد تر از دورکیم ه کار می رد و آن را محدود ه دین نمیداند در نزد او
«هر معنایی که از مسائل زندگی روزمر همچون تأمین غذا و قا جداس( ».یانگ
 )2013aدر زمرۀ امر آسمانی قرار دارد
یانگ همچنین ا ارجاع ه دورکیم مدعی میشود که «همچون تمامی پیشرف.های
مر وط ه شر را های هتر دانستن هموار در پیوند ا تخصصگرایی هستند» (یانگ و
مولر  )2013دو انگارۀ تمایز و تخصص در نزد او ه تکوین استعار مرز 6میانجامد
از این رو یانگ ( )2013aدر یان دو ویژگی مهم دانش قدرتمند ه یاری این استعار
مینویسد:
«دانش (قدرتمند) تخصصی شد اس .چه در شیو ای که تولید میشود و چه در
شیو ای که در مدارس و نهادهای آموزشی انتقال مییا د این تخصصی شدن در
1 differentiating
2 classifying
3 Profane
4 sacred
5 The Elementary forms of Religious Life
6 boundary
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روزمر که ه امور دنیوی مر وط اس .و میان اورهای مذهبی که ه امور قدسی مرتبط

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

مرزهایی میان رشتهها و حوز های گوناگون ازتاب مییا د؛ ه عبار

دیگر دانش عام

1

نیس .این دان معنا نیس .که مرزها ثا  .و غیرقا ل تغییرند؛ اما مطالعه و یادگیری
میانرشتهای ه (کسب) دانش رشتهای وا سته اس.

(همچنین) این دانش ا

تجر ههایی که دانشآموزان ه مدرسه یا ه د یرستان و دانشگا میآورند تمایز دارد
این تمایز در مرزهای مفهومی میان مدرسه و دانش روزمر نشان ه چشم میخورد»
اما در تمایز میان مرزهای دانش مدرسهای و دانش روزمر یانگ یتردید وامدار
لو ویگوتسکی اس .ویگوتسکی روانشناس تحولی روس ه تمایز میان دو دستۀ
مفاهیم روزمر (خودجوش) 2و مفاهیم علمی (نظری) 3هدف از پداگوژی در نظام
مدرسهای را کمک ه کودک رای گذر از دستۀ اول ه دوم رمیشمارد در نزد
ویگوتسکی مفاهیم روزمر نتیجۀ تعمیم 4تجر یا

کودک در زندگی روزمر در نبود

یک تدریس نظاممند 5اس .و نا راین دانش روزمر غیر نظاممند تجر ی  6ناآگاهانه  7و
در یشتر موارد نادرس .اس.؛ در حالی که مفاهیم نظری پیامد عمومی .خشی ه
تجر یا

شری ازتاب یافته در علم (علوم تجر ی و انسانی) و آگاهانه و ر اساس یک

نظام مرتبط و روشن کسب میشود (کارپوف )2005 8
نکتۀ اساسی در تمایز این دو مفهوم نه در محتوای آنها که در فرآیند تولید و
کار س.شان در نزد آدمی اس .ویگوتسکی ه ویژ ر کار س .نظاممند مفاهیم علمی
تأکید دارد در نزد او این دس .از مفاهیم تنها مفاهیمی انتزاعی و جهانشمول در را ر

1. General knowledge
2 everyday (spontaneous) concepts
3 scientific (theoretical) concepts
4 generalization
5 Systematic instruction
6 empirical
7 non-conscious
8 Karpov
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مفاهیم انضمامی و اینجا و اکنونی نیستند آنچه رای ویگوتسکی اهمی .دارد دستهای از
مفاهیم اقا لی .تفسیر جهان هعنوان ا زارهای روانشناختی اس.
را رنهاد های روانشناختی 1مفاهیم را نباید در ازنماییهای عام در ادراکا

مطلق

و در نمودارهای راس.نما 2جستجو کرد آنها را حتی نمیتوان در تصاویر کالمی
انضمامی که جایگزین ازنماییهای عام هستند جس .آنها را اید در نظامی از داوری
)2014
ه یان دیگر ویگوتسکی ر کار س .مفاهیم تأکید دارد او ر این نظر اس .که
استفاد از مفاهیم در نظام داوری نشانهای از کسب دانش نظاممند اس .در نزد
ویگوتسکی ا زار روانشناختی همان عملکردهای سطح عالی ذهنی هستند که در
موقعی .حل مسئله خود را روز میدهند از همین رو ازنمایی عام یا ادراک پدید ها ه
تنهایی نمیتوانند یانگر کسب یک مفهوم ه عنوان ا زار روانشناختی اشند
4

یانگ این دو دس .مفاهیم را مرتبط ا دو دسته دانش غیرمدرسهای و دانش
مدرسهای میداند و ر این اور اس .که چهها گرچه ا دانش غیرمدرسهای وارد
مدرسه میشوند ولی کسب دانش مدرسهای (قدرتمند) هدف ارلی تر ی .و موضوع
ارلی در فهم فرآیندهای یادگیری و تدریس اس .این تمایز همچنین ه اهمی .توجه
ه «تمایز میان رنامۀ درسی که مرتبط ا کسب دانش تاز اس – .و پداگوژی – که ه
فعالی.های تدریس و یادگیری در فرآیند کسب مرتبط اس ».تأکید دارد (یانگ
 )2009bا این همه در نزد یانگ اید ویگوتسکی یش از آنکه ه مباحث رنامۀ
درسی مرتبط اشد ه پداگوژی همسو ا رنامۀ درسی دانش نیان مرتبط اس( .یانگ و
1 psychological equivalent

 - orthoscopic diagram 2منظور از راس.نما در اینجا اشار ه لنزی اس .که ارنس .آ ه
) (Abbeرای تدقیق کیفی .ینایی نزدیک اختراع کرد این ا زار میزان وسع .میدان دید را
سیار ( 40تا  50درجه) کاهش میدهد
3 Derry
4 non-school knowledge
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جس .که مفاهیم در آنها نمایان شد اند (ویگوتسکی  1988ص  55ه نقل از دری

3

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

مولر  )2013و از این رو مکمل ایدۀ امر اجتماعی دروکیم اس .او همچنین مدعی
اس .که گذر از دانش روزمر ه دانش قدرتمند یش از آنکه مسئله رنامۀ درسی اشد
مسئله پداگوژی اس( .یانگ  2009aص )225
از نظر یانگ تفاو

ین دانش قدرتمند و تجر ههای روزمر

ازتاب تفاو

ین

حقیق .در معنای معرف.شناختی و اور در ارزش فرهنگشناختی آن اس .یانگ
و در واقع ارجاع ه حقیق .ر میشمارد
تفاو

میان حقیق .و ارزش مسئولیتی را ر دوش معلمان میگذارد تا میان دانشی

که شاگردان ا خود ه مدرسه میآوردند دانشی که ازتاب فرهنگی اس .که از آن
میآیند و ه چالش کشیدن اعتبار تبیینهای ایشان از جهان ر اساس سنجههای رنامه
درسی موضوع محور تمایز گذارند (یانگ و لمبر

)2014

ر این اساس او خواهان آن اس .که « ا کاهش نقش فعال دانشآموز (نسب .ه
رویکردهای کودک محور) و ا اهمی .دادن ه از اف .ندی 2دانش مدرسهای در
پداگوژی» (یانگ  )2009bچارچو ی جدید رای نظام مدرسهای تدوین نماید منظور
یانگ از از اف .ندی قرار دادن موضوع در اف( .زمینۀ) متفاو

یا جدید اس .در

واقع در نزد او دانش مدرسهای گرچه از دانش متخصصان سرچشمه میگیرد اما در
اف .و زمینۀ مدرسه کسب و تولید میشود از همین رو او از انگارۀ ازتولید دانش 3در
مدرسه سخن میگوید و ر این ادعاس .که اید رای کسب و ازتولید دانشقدرتمند
در مدرسه دانش متخصصان را در افتی جدید و متفاو

از اف .خود ه کار گرف.

 -3دانش قدرتمند و نظام مدرسهای
یانگ ه همرا مولر ( )2010سه سناریو رای نظام مدرسهای در آیند را پیش ینی
میکنند و میکوشند تا این آیند را ا توجه ه جایگا و نظریه دانش در دل هر کدام
1 function
2 recontextualization
3 Reproduction pf knowledge
21

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 23:51 IRDT on Monday August 20th 2018

سنجههای معرف.شناختی دانش قدرتمند را ارجاع ه ساختار و عملکرد 1اشکال دانش
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رور ندی کنند سناریو نخس( .آیند  )1-که ه اردوگا نومحافظهکاران و
رویکردهای نخبهگرای تر یتی تعلق دارد مرزهای رشتهای در دانش را ثا  .و مفروض

1

میپندارد و مفهوم دانش را ا رویکردی طبیع.گرایانه 2و فاقد نگا جامعهشناختی
رور ندی میکند روشنترین نمونه از این سناریو در سواد فرهنگی 3هرش 4ازتاب
یافته اس .هویژ در این ادعای مقدمۀ ویرایش سوم که «سواد حقیقی وا سته ه دانش
6

کِ 5.ترفیل  2002ص  xiiتأکید از نویسند ) .آیند  1-مدعی اس .که «دانش
واجد ارزش ذاتی» اس( .یانگ  )2011bو « رنامۀ درسی دنهای از دانش مفروض
اس .که اید ه همۀ دانشآموزان منتقل شود» (یانگ و لمبر

)2014

سناریو دوم (آیند  )2-ه از ین رفتن مرزهای ینرشتهای تن میدهد و مفهوم
دانش در آن هشد

اجتماعی شد اس .این دیدگا هویژ از سوی معرف.شناسی

نسبی.گرای پسامدرن و نظریه دیدگا پشتیبانی میشود و هدفش یش از همه
در رگرفتن طبقا

فرودس .و حاشیهای اس .در این سناریو تح .تأثیر «خطمشیهای

شمول اجتماعی» و ا توجه ه این واقعی .که «موضوعا

دانشگاهی سنتی چندان رای

دانشآموزان مشغول ه تحصیل کنونی جذاب نیس( ».یانگ و لمبر
آنکه تر ی .واجد «ذا

 )2014ه جای

ارزشمند درونی» 7تلقی شود ا رویکردی ا زارگرایانه

«وسیلهای رای رسیدن ه هدف» 8دانسته میشود (ص  )60در آیند  2-دانش
رساختی اجتماعی اس .نا راین «محصولی در پاسخ ه نیازهای اقتصادی و اجتماعی
در حال تغییر (محیط) اس ».و از همین روس .که این سناریو ر افزایش «دسترسی»9
1 given
2 naturalized
3 cultural literacy
4 Hirsch
5 Kett
6 Trefil
7 worthwhile in itself
8 means to an end
9 access
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اطالعا

خاری اس .که در گفتمان عمومی ما دیهی انگاشته شد اس( ».هرش

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

تمرکز دارد و «تمایز میان مرزهای موضوعی میان دانش مدرسه و دانش روزمر و میان
رنامۀ درسی دانشگاهی و حرفهای را نادید میگیرد» (یانگ )2011b
سناریو سوم (آیند  )3-اما نگهداش 1.مرزهای رشتهای را ر گذر از مرزها مقدم
میشمارد در این نگا مفهوم دانش میان این دو امکان و ا توجه ه شرایط تولید و
دستیا ی ه اشکال جدیدش رور ندی میشود در آیند  3-رخالف آیند 1-
رخالف آیند  2-تردیدگرایی در ارۀ موضوعا
موضوعا

وجود ندارد در سناریو سوم

درسی رواترین ا زارها رای دستیا ی ه دانش و معنا خشی ه تجر ۀ زیس.

در جهان هستند (یانگ و لمبر

 )2014در این نگا دانش هم در منشأ تولیدش و هم

در عینی.اش ماهیتی اجتماعی دارد و این عینی .اس .که در موضوعا

درسی در

رنامۀ درسی مدارس و در رشتههای تخصصی در دانشگا ها ازتاب مییا د (یانگ
 )2011bدر آیند  3-مفاهیم اید ا محتوا و مهار های پرداختن ه آن محتوا ه پیوند
درآیند و کسب دانش یادگیرندگان را از مرزهای تجر ه فردی فراتر برد رور ندی
یانگ و مولر از سه آیند و سه سناریوی تر یتی در جدول  1 -3خالره شد اس.

1 maintenance
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موضوعا

درسی ماهیتی غیراجتماعی و مفروض هحساب نمیآیند از سویی
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جدول  1-3سناریوهای سه گانه مدنظر یانگ و مولر و نسب .آنها ا یکدیگر ر اساس
مؤلفههای رنامۀ درسی
فلسفه پشتیبان
محتوای رنامۀ
درسی

ا زار دسترسی ه
دانش
ساخ.مندی نظام
دانشگاهی
ماهی .موضوعا
درسی

آیند 1-

رساخ.گرایی خام

واقعگرایی اجتماعی

دانش مفروض

دانش تولید شد در
نزد فرد

دانش قدرتمند

کسب دانش

دسترسی ه دانش

ازتولید دانش

مفروض

سودمند

متخصصان

اثبا

موضوعا

گرایی

درسی

تجر ههای فردی

موضوعا

درسی

تأکید ر استقالل رشتهها
رشتههای مجزا

ین رشتهای

ا پذیرش ماهی.
ارتباطی میان آنها

غیراجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

در آیند  3-یانگ ر ارال .رنامۀ درسی هعنوان سندی اذعان دارد که نظام
تر یتی را هدف میداند و میکوشد از درافتادن ه ورطۀ دیدگا ا زاری که رنامۀ درسی
را ا سوگیریهای اقتصادی و سیاسی در ستر اجتماعی رور ندی میکند دور
ماند در نزد او ارزیا ی رنامههایدرسی رای توجه ه نیازهای اجتماعی ه منظور نیل
ه نظام اجتماعی را ر و نیز افزایش مشارک .عالقهمندیهای شناختی یشترین کسانی
اس .که درگیر تولید و انتقال دانش هستند او همچنین خواهان تغییر جه .توجه ه
مباحرا

رنامۀ درسی از پیامدهای یادگیری و آزمون ه سوی نقش اجتماعا

و

شبکههای متخصصان و قالبهای عمل 1ایشان در نظام مدرسهای اس( .مولر و یانگ
)2010

1 codes of practice
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هدف نظام مدرسهای

آیند 2-

آیند 3-

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

 -4دانش قدرتمند و برنامۀ درسی
یانگ یش و پیش از همه اور ه نیاز ما ه نظریۀ رنامۀ درسی دارد نظریهای که در دل
خود اید «واجد نظریهای در ارۀ دانش اشد» (مور و یانگ  )2010رای او وظیفۀ
ارلی نظریۀ رنامۀ درسی آن اس .که ه «تدوین اید هایی در ارۀ اینکه چه چیزی و
القو رای معلمان و معلم ارشد 1در ایفای نقش هعنوان متخصص رنامۀ درسی ه کار
آید» (یانگ و لمبر

)2014

ارتباط تنگاتنگ دانش و رنامۀ درسی در نزد یانگ ه رور ندی اجتماعی د
معرف.شناختی از رنامۀ درسی منجر میگردد او ا ارجاع ه لمبر

مدعی میشود که

« رنامۀ درسی احتماالً ممتازترین ایدۀ تر یتی در نزد ماس( ».یانگ و لمبر

 )2014ا

وجود ماهی .نهادی خانواد یمارستان دادگا ها کارخانهها این تنها مدارس (و دیگر
نهادهای تر یتی) هستند که چنین جوهری را در خود جایداد اند رنامۀ درسی چیزی
اس .که کودکان دون آنکه نامش را دانند متوجه وجودش در مدرسه میشوند از این
رو رنامۀ درسی را نمیتوان یکی از مواردی دانس .که رای مرال معلمان در ارۀ آن
مسئولی .دارند « رنامۀ درسی اهداف مدرسه و مسیر سفری را تعریف میکند که
مدرسه خواهان انجام آن رای شاگردان اس( ».ص )44
ا چنین فهمی اید گف .که در نزد یانگ ( )2014رنامۀ درسی یک «امر اجتماعی»

2

(ص  )7اس .او رای تبیین این موضوع میکوشد میان این دو انگار که رنامۀ درسی
میتواند « همرا ه یک امر» یا « همرا ه یک عمل» دید شود تمایز گذارد و در نقد نگا
فریر که طرفدار انگار دوم اس .از قول وی انگار نخس .را ه «غیرانسانیسازی» 3و
«ا هامآفرینی» 4در ارۀ فرآیند یادگیری متهم میکند ا این همه میگوید نگا فریر را

1 headteachers
2 Social fact
3 dehumanizing
4 mystifying
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چگونه رای یادگیری جوانان الزم اس .یانجامد نظریه همچنین اید هعنوان منبعی
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«یک واکنش یشازحد 1ه فراگیر شدن انگار های مرتبط ا رنامۀ درسی موضوع
محور اشکال دانش و اهداف عینی یادگیری» میخواند که خود «شکلی از ا هامآفرینی
را ه همرا دارد» (یانگ )1998
در نزد یانگ (« )2015نظریۀ رنامۀ درسی همچون نظام مدرسهای از تفکر
عصر روشنگری ریشه میگیرد و از این رو اولوی .را ه توان آدمی در خردورزی
دانش قدرتمند یا دانش تخصصیشد و ایجاد امکان کسب دانش رای همه کودکان
اس .رنامۀ درسی اید ه این تمایز حساس اشد از این رو ه اور او چهار پرسش
کلیدی پیش روی رنامه ریزان درسی وجود دارد که عبار اند از:



تمایزها ین اشکال گوناگون دانش متخصصان و ارتباط ین آنها کدام اس.؟
دانش متخصصان از دانشی که در زندگی روزمر ه دس .میآید چگونه متمایز
میشود؟



ارتباط دانش روزمر و دانش متخصصان چگونه اس.؟



ماهی .پداگوژی دانش متخصصان چیس.؟ (یانگ )2009c
درواقع او حساسی .ه این تمایز و یافتن شیو ای رای گزینش و ایجاد دسترسی ه

دانش قدرتمند را پیش روی متخصصان رنامۀ درسی قرار میدهد و از این رو مدعی
اس .که «دانش اید هنجار 2رنامۀ درسی اشد» (یانگ )2008
 -5دانش و رشتههای دانشگاهی
اما دانش متخصصان یا دانش تخصصیشد در نزد یانگ یش از همه در ارتباط
تنگاتنگ ا دانش مورد پذیرش رشتههای دانشگاهی ازتاب یافته اس .این خش از
ادعای یانگ یشترین نقد را ه خود دید اس .و این ا هام که او ه شیو ای نرم از
ازگش .دانش مفروض و تسلط نظام دانشگاهی دفاع میکند را رانگیخته اس .یانگ

1 over-reaction
2 norm
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معطوف میدارد» (ص  )834و از آنجا که وظیفۀ نظام مدرسهای پاالیش تمایز ه نفع

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

و مولر ( )2010استدالل میکنند که رشتهها نخس .در شیوۀ «رشد مفهومی» 1و دوم
در شیوۀ «عینی ».از یکدیگر متمایز میشوند (ص  )20این تمایزی اس .که اید در
رنامۀ درسی ازتاب یا د و نمی توان ا انگارۀ خام تلفیق آن را نادید انگاش .از این
رو مسائل ینرشتهای اید ا حفظ هوی .رشتهای و تأکید ر این تمایزها رور ندی
شوند
اقتدار نظام دیسیپلینی /رشتهای و جایگا آن در رنامۀ درسی دفاع میکند نخس.
«منطق مسلم رشتههای منسجم»( 2هرس )1967 .در نزد نومحافظهکاران را رد میکند و
فارلۀ خود ا ایشان را نمایان میسازد او همچنین ادعا میکند ا پذیرش خطاپذیری
دانش قدرتمند و اتخاذ رویکرد واقعگرای اجتماعی میتوان از انگار های جزماندیشانه
و اثبا گرا در ارۀ دانش فارله گرف( .یانگ  )2008ا اتخاذ این موضع در نزد او
«رشتهها نزدیکترین و اثر خشترین را رای شکل دادن و راهنمایی پژوهشهای ما
رای کشف حقیق .هستند و از این رو رای تولید دانش جدید از اولوی .توجه و
نیادی رخوردارند» ( )2013bاو همچنین نه ر محتوای رشتهها که ر روش تولید
دانش در رشتهها تأکید دارد
پژوهش رشتهای و یا ه شکل وسیعتر آن در یان پوالنی« 3کشف حقیق ».رای
یش از دو سدۀ گذشته پایداری خود را در مقام اشکال نظاممند پژوهشها در
جستجوی حقیق .و در میان اجتماعا
اثبا

پا رجا ا قواعد خود -حکمران 4درونی ه

رساند اند در این پژوهشها حقیق .ا دو جنبۀ « قا در را ر آزمونهای زمان

خود» و همچنین «راهبری ه سوی معتبرترین دانش موجود در هر زمان» جستجو شد
اس( .مولر و یانگ )2014

1 conceptual advance
2 indisputably logically cohesive disciplines
3 Polany
4 self-government
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مایکل یانگ در را ر این نقد که ا رور ندی تاز ای همچنان از مرجعی .و
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از این رو شیوۀ کشف حقیق .در تولید دانش قدرتمند در رشتههای دانشگاهی و ا
ارجاع ه عالیق شناختی در فرهنگ متخصصان درون رشته اس .که اید در ازتولید
دانش در رنامۀ درسی موضوع محور نظام مدرسهای ازتاب یا د
 -6دانش و موضوعات درسی
موضوعا

درسی رور ندی میکند

مهمترین نکته در ارۀ موضوعا

درسی همچون رشتهها آن اس .که آنها

در ردارندۀ اشکال تخصصیشد از دانش هستند و این اشکال ر پایۀ قواعد مشترک در
میان اجتماعهای موضوعی که در آن سؤالها روشها مفاهیم و سنجهها ه حث و
تبادلنظر گذاشته میشوند تولید میگردند (یانگ و لمبر
از این رو در نزد یانگ موضوعا

)2014

درسی همزمان اشکالی از «سازمان اجتماعی» و

نیز «سازمان مفهومی» ه شمار میآیند؛ همچنین «واجد درجهای از عینی .همرا ه
روشهای معتبری هستند که رای انتقال دانش قدرتمند توسعه یافتهاند» (یانگ
 )2011bیانگ اعتقاد دارد که پیدایش رنامۀ درسی موضوع محور در مدارس همرا ه
یک پدیدۀ اجتماعی و ا هدف جامعهپذیر کردن جوانان همراستا ا پیدایش رشتههای
نسبتاً مجزای دانشگاهی و در پی تجمع و توسعۀ دانش در شبکههای اجتماعی در قرن
 19میالدی رخ داد اس( .مور و یانگ  )2010و در ارۀ نسب .میان موضوعا

درسی

و رشتهها مینویسد:
موضوعا

درسی رآمد از از اف .ندی رشتههایی هستند که منا ع اولیه در یک

جامعه رای دانش جدید ه شمار میآیند را طۀ میان موضوعا

و رشته هترین تضمین

اس .که کسب دانش در مدرسه تنها ر مرجعی .فردی معلم استوار نباشد و معلم
هعنوان عضوی از جامعه موضوعی متخصصان ه شمار آید (یانگ )2013a
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یانگ تمایز میان دو انگارۀ تولید و ازتولید دانش قدرتمند را ا تمایز میان رشتهها و

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

در این ند یانگ همزمان ه دو مسئلۀ اهمی .موضوعا

درسی و همچنین

تخصصی شدن آنها اشار دارد رای او این تخصصی شدن در مدرسه البته واجد
ویژگیهای مخصوص ه خود اس.
نخس .آنکه مدل مسلط موضوع محور اس .نه رشته محور دوم آنکه موضوعا
درسی از رشتههای دانشگاهی رخاستهاند ( رای یان چگونگی این مسئله مفهوم
مناسباند موضوعا

درسی رای انتقال دانش ( ازتولید) مناسباند و اید مراحل

تحول کودک و چگونگی گزینش گام رداری 1و تعیین توالی محتوای دانش یک رشته
ا توجه ه نظریههای گوناگون یادگیری مرتبط و دیگر عنارر اثرگذار ر پیشرف.
دانشآموزان را در نظر آورند (یانگ و لمبر

)2014

مولر ( )2009یان میدارد که از اف .ندی در نزد رنشتاین را ر ا فرآیند
«روانپرداختی» 2در نزد دیویی« 3تبدیل» 4در نزد رونر 5و « رگردان» 6در نزد شواب

7

اس .ا این همه رنشتاین این ترکیب را رای تأکید ر تمایز افتاری زمینۀ تولید دانش
(دانشگا ) و زمینۀ ازتولید آن (مدرسه و کالس درس) انتخاب کرد اس( .ص )215
از سوی دیگر یانگ ر این اور اس .که موضوعا

درسی میتوانند هآسانی تبدیل

ه سنگوار ها شد و ه جای دانستن تنها ر کسب امور واقع تأکید کنند (یانگ
 )2011bاز این رو در طراحی رنامۀ درسی اید ه دو ویژگی موضوعا

درسی توجه

داش.
موضوعا

درسی نخس .در ردارندۀ دستهای از مفاهیم نسبتاً یکپارچه همرا ا

ارتباطهای مجزا و آشکار ا یکدیگرند روشن اس .که هر موضوع درسی ا مرزهای
1 pace
2 psychologising
3 Dewey
4 conversion
5 Bruner
6 translation
7 Schwab
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از اف .ندی کارآمد مینماید) در حالی که رشتهها رای کشف دانش جدید (تولید)
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مشخصی از دیگر موضوعا
دیگر و دوم موضوعا

مستقل و ا پیوندهایی ا آنها مرتبط میشود از سوی
درسی (متعلق ه) «اجتماعاتی حرفهای» ا تاریخچه و

سن.های متمایزند در این اجتماعا

معلمان در مدارس و سن.های گوناگون ا

یکدیگر و در دانشگا ها ا کسانی که ه تولید دانش جدید مشغولاند پیوند مییا ند
(یانگ و لمبر

)2014

زمان هم ه سبب تحوال

درونی ا نظر متخصصان و هم ا فشارهای یرونی غالباً

خطمشیگذارانه تغییر میکنند و دوم آنکه رای کسب دانش موضوعا

درسی این تنها

کافی نیس .که دانشآموزان ه محتوا و قواعد آن موضوع تسلط پیدا کنند ایشان اید
خشی از جامعۀ متخصصان در آن موضوع درسی اشند ه یان دیگر یک دانشآموز در
درس فیزیک اید یش از مفاهیم و قوانین موضوعه علم فیزیک درکی از چگونگی
مواجهه فزیکدانان ا پدید های جهان طبیع .داشته اشد و ه این معنی شکلی از آن
مواجهه را در مقیاسی دیگر ازتاب دهد این دو ویژگی میان آنچه او از آن دفاع میکند
و مقوله موضوعا

درسی در دیدگا سنتی تمایز ایجاد مینماید

یانگ همچنین میان موضوعا
منظر او انتخاب موضوعا

درسی ا مضامین 1و مباحث 2تمایز قائل اس .از

درسی ر اساس جنبههای تخصصی دانش معلمان و

پژوهشهای توسعهیافته در طول زمان رخ میدهد؛ اما انتخاب مضامین و مباحث
دلبخواهی و ر اساس تجر ۀ فردی معلمان اس.؛ یانگ مدعی اس .که در
رنامههایدرسی ا تسلط مضمونی و مبحری معلمان یشتر ر مرجعی .موقعیتی خود
در مدرسه متکی هستند اما در رنامههای درسی موضوعی ایشان ر دانش موضوعا
تخصصی تأکید یشتری دارند (یانگ و لمبر

)2014

1 themes
2 topics
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در نزد یانگ موضوعا

درسی نخس .واجد تاریخچۀ پویایی هستند که در طول

تفسیر مفهوم دانش قدرتمند بر اساس دیدگاه دانشبنیان...

جمعبندی
در طول چهار دهه مایکل یانگ مجموعهای از آرا و اندیشههای خود را پیرامون مفهوم
دانشقدرتمند در حوزۀ مطالعا

رنامۀ درسی پروراند اس .او ا اتخاذ انگار ای

اجتماعی -معرف.شناختی در ارۀ دانش قدرتمند آن را خطاپذیر رآیند مادیگرا و
در اجتماع عمل 1دانشمندان رشتهای تولید میشود ایشان ا ارجاع ه سنجههای تولید و
روشهای پژوهش و گذار های معتبر مبتنی ر حقیق .که در تفسیر جهان ه مرا ه
واقعی .زیس.شد مورد توافق آن هاس .ه تولید این دانش میپردازند
دانش قدرتمند دانشی نظاممند اس .که در تمایز ا دانش روزمر قرار دارد و
تجر ۀ زیستی یواسطه و دون تأمل ه آن رهنمون نمیشود این دانش در دو سطح
اجتماعی و روانشناختی ازتولید میگردد و نظام مدرسهای وظیفه دارد دسترسی ه آن
را ایجاد و امکان کسب آن را فراهم آورد این دسترسی اید رای همگان را ر اشد تا
عدال .اجتماعی را تضمین کند؛ هرچند کسب دانش در افراد گوناگون را ر نیس .اما
تالش رای کسب حداکرری در سرلوحۀ پداگوژی همسو ا رنامۀ درسی دانش نیان
قرار دارد
دانش قدرتمند جوهر رنامۀ درسی دانش نیان اس .و ساختار و شیو های
عمل آن در رنامۀ درسی موضوع محور ازتاب مییا د موضوعا

رنامۀ درسی ازتا ی

از رشتههای واجد هوی .مستقل دانشگاهی هستند؛ اید در نظر داش .که پداگوژی
روشهای تدریس و یادگیری در چنین نگاهی ا چارچوب اجتماعی -معرف.شناختی
پشتیبان مفهوم دانش قدرتمند همخوان اشد
در پایان ذکر این نکته اهمی .دارد که ا تفسیر مفهوم دانش قدرتمند و دا پدذیرفتن
جایگا آن ه عنوان مفهوم نیادین و سنگ نای رسازند نظریۀ رنامۀ درسی دانش نیان
و در پی تبیین دیگر مفاهیم اردلی و سداختاری ایدن نظریده ردور نددی طدرحوار
1 community of practice
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اجتماعی میداند وی معتقد اس .که دانش قدرتمند دانش تخصصیشد ای اس .که

1396  سال پنجم هار و تا ستان9 دو فصلنامۀ نظریه و عمل در رنامۀ درسی شمار

مفهومی پداگوژیک دانش نیان میتواند و می اید گام عدی اشد در واقع دا اسدتنتاج
های تر یتی و تبیین انگار های رسدازند نظدام مدرسدهای مدیتدوان ده تددوین.دالل
 این مسئله نیازمند. گماش.راهبردهای یاددهی د یادگیری متناسب ا این انگار ها هم
پژوهشی نظریهای ه منظور خلق و نقد طرحوار مفهومی مورد نیاز نظریۀ رنامۀ درسدی
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