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 د در نظریۀ برنامۀ درسي:دانش قدرتمن

 هاي درسي هاي آن براي برنامه ها و داللت مباني، ویژگي
 و کتب دانشگاهي

 

 1اصغر سلطاني
 

 ، نوع مقاله: پژوهشی(15/12/1400ـ پذیرش:  06/11/1400)دریافت: 
 

 چکیده
دانش قدرتمند ازجمله مفاهيم متأخر مطرح در نظریۀ برنامۀ درسی است که طی یک دهه گذشته 

محور و  منزلۀ یک اصل در  برنامۀ درسی موضوع وزۀ عمل  برنامۀ درسی را نيز متأثر ساخته و بهح
ورزي این حوزه موردتوجه قرار گرفته است. هدف مقالۀ  در راستاي بازگرداندن دانش به اندیشه

، هاي مفهوم دانش قدرتمند در  برنامۀ درسی حاضر، معرفی و تحليل مبانی فلسفی و علمی، ویژگی
هاي آن براي  بررسی رویکردهاي انتقادي به آن از منظر اندیشمندان  برنامۀ درسی و بررسی داللت

تحليلی بود که در آن با استفاده  ـ روش پژوهش توصيفی هاي درسی و کتب دانشگاهی است. برنامه
به این  از منابع دست اول و با کاربست استدالل و نظرورزي منطقی، به تحليل موضوع پرداخته شد.

گرایی  گيري این مفهوم و فرایند تکوین آن در مکتب واقع هاي شکل منظور، پس از معرفی زمينه
وجو  هاي دورکيم، ویگوتسکی و برنشتاین جست اجتماعی، مبانی فلسفی و علمی آن در اندیشه

منزلۀ  هاي این مفهوم، عمدتاً از دیدگاه مایکل یانگ و یوهان مولر به شده است. در ادامه ویژگی
هاي انتقادي و نقدهاي مطرح در  شارحان اصلی این ایده تبيين شده است. سپس برخی نظرورزي

هاي این انگاره براي  پيوند با مفهوم دانش قدرتمند ارائه و تحليل شده و در انتها نيز داللت
توان  میهاي درسی و کتب دانشگاهی ارائه شده است. نتایج نشان داد که دانش قدرتمند را  برنامه

 یارزش دانش تخصصمحصول نوعی تغيير رویکرد در نظریه برنامه درسی دانست که با بازشناسی 
ی، ارائه دهنده رویکردي بينابينی است که در آن اجتماع ديتولیک دانش به عنوان  تيو ماه
 دانشی در برنامه درسی ارجحيت دارند.  يها انتخاب
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Abstract 

Powerful knowledge is one of the recent concepts in curriculum theory that has 

affected the field of curriculum practice over the past decade and has been 

considered as a principle in the subject-based curriculum in order to return 

knowledge to this field. The purpose of this article is to introduce and analyze the 

philosophical and scientific foundations, and the characteristics of the concept of 

powerful knowledge in curriculum, as well as to examine critical approaches to it 

from the perspective of curriculum specialists and investigating its implications for 

the curriculum and academic textbooks. The research method was descriptive-

analytical in which the subject was analyzed using first-hand sources and using 

logical reasoning and theorizing. Therefore, after introducing the background of the 

formation of this concept and the process of its development in the school of social 

realism, its philosophical and scientific foundations have been searched in the ideas 

of Durkheim, Vygotsky and Bernstein. In the following, the characteristics of this 

concept are mainly explained from the point of view of Michael Young and Johan 

Muller as the main commentators of this idea. After all, some critical theories and 

critiques related to the concept of powerful knowledge are presented and analyzed 

and at the end, the implications of this idea for the curriculum and academic 

textbooks are provided. The results showed that powerful knowledge can be 

considered as the product of a change in approach in curriculum theory that 

recognizes the value of specialized knowledge and the nature of knowledge as a 

social product, and provides an intermediate approach in which knowledge choices 

are preferred in the curriculum. 

Keywords: academic textbook, curriculum theory, discipline, powerful 

knowledge, subject matter 
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 مقدمه 
گـذاري آموزشـی   سياسـت   در محافل دانشگاهی و همچنين حـوزۀ  1«دانش قدرتمند»مفهوم 

، 2محور مورداستفاده قرار گرفته اسـت )هـوردرن   منزلۀ توجيهی براي برنامۀ درسیِ موضوع به
 3محـور  بخش تغييرات برنامۀ درسـی دانـش   ساليان اخير الهام(. گسترش این مفهوم در 2021

گـذاران و متفکـران برنامـۀ     اي کـه بسـياري از سياسـت    گونـه  (، به2018، 4بوده است )کانسل
و در راسـتاي   5منزلـۀ یـک اصـل برنامـۀ درسـی      محور، دانش قدرتمنـد را بـه   درسی موضوع

، 6انـد )کـارلگرن   ردتوجه قرار دادهورزي حوزۀ برنامۀ درسی مو بازگرداندن دانش به اندیشه
پيدایش مفهوم دانش قدرتمنـد را نتيۀـۀ مطـرح شـدن ایـن پرسـش        (2013) 7(. یانگ2020
داند که اگر خود دانش هدف باشد، برنامۀ درسی چگونه خواهد بود. او در تشـری  ایـن    می

دهـد کـه از آن    کنـد کـه نـوعی قـدرت عقبنـی بـه افـراد مـی         مفهوم از دانشی صحبت مـی 
هاي تفکر معتبرتري درمورد جهان ارائـه داده و کسـب آن زبـانی     ها و شيوه اند، تبيين بهره بی

پرقدرت براي تعامل با موضوعات سياسی، اخبقـی و ماننـد آن در اختيـار یادگيرنـده قـرار      
دهد. از نظر یانگ دسترسی به ایـن دانـش حـم همـۀ فراگيـران بـوده و گـامی در جهـت          می

(. 2021؛ یانـگ،  2013، 8؛ یانگ و مولر2008موزشی است )یانگ ب، دستيابی به عدالت آ
از سوي دیگر، ایدۀ دانش قدرتمند در راستاي پرسش دیرین برنامـۀ درسـی، یعنـی چيسـتی     

9دانش ارزشمند نيز مطرح شـده اسـت. بازیـل برنشـتاین    
( معتقـد اسـت کـه مباحـ      2000) 

نه درمـورد ارزشـمند بـودن دانـش     شناسا مربوط به برنامۀ درسی باید متضمن پرسشی معرفت
داند که طی آن دانـش ارزشـمند مشـخ      باشد و بر این اساس برنامۀ درسی را فرایندي می

گيري درمورد آن  شود. باوجوداین، محدود بودن زمان آموزش، انتخاب دانش و تصميم می
را به موضوعی سياسی تبدیل کرده است. در چنين شرایطی، بـه جـاي ایـن پرسـش کـه آیـا       

ها بيشتر درمـورد انتخـاب    یک محتواي خاص به خودي خود ارزشمند است یا خير، نگرانی
 (.2021، 10هاست )ليليدال یک محتوا براساس مۀموعۀ خاصی از ارزش

                                                                                                                                        
1.  powerful knowledge 

2.  Hordern 
3.  knowledge-led 

4.  Counsell 
5.  curriculum principle 
6.  Carlgren 
7.  Young 
8.  Muller 
9.  Bernstein 
10.  Lilliedahl 
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هاي مایکل یانگ و سایر همفکران او از ارائۀ مفهوم دانش قدرتمند  یکی از هدف
، 1نامۀ درسی بوده است )نيمبدر ساليان اخير، وارد صحنه کردن دانش به مطالعات بر

دانند، زیرا به این  ( نظریۀ برنامۀ درسی را در بحران می2013(. افرادي مانند یانگ )2020
اند که دانش جایگاه خود را در حوزۀ آموزش ازدست داده است. به زعم این  باور رسيده
هاي  در برنامههاي این بحران و از رونم افتادن نقش دانش ارزشمند  نظران، نشانه صاحب

محور، در  محور و موضوع اهميت شدن دانش علمی دیسيپلين توان در کم درسی را می
وجو  هاي درسی دانشگاهی جست هاي مربوط به آموزش معلمان و بخشی از برنامه درس

کرد. با این حال در ساليان اخير و با رونم گرفتن اندیشۀ دانش قدرتمند، نقش دانش در 
منزلۀ  دانش قدرتمند به(. البته 2018، 2وجه گذشته را بازیافته است )بنکرآموزش به آرامی ت

تواند دانش را  شناسانه شامل این قيد است که دارندۀ آن می معرفت ـیک نظریه اجتماعی 
(. اعتقاد بر این است که یادگيري 2018، 4و والد 3کار بندد )هارلند اي نو به در زمينه

بر یک فرایند برنامۀ  دهد و مبتنی ی یاددهنده و یادگيرنده رخ میدیسيپلينی در زمينۀ اجتماع
را به چارچوبی اجتماعی پيوند  محور ساخته و آن درسی است که دانش دیسيپلينی را مسئله

 دهد. می
هاي مفهوم  هدف مقالۀ حاضر، معرفی و تحليل مبانی فلسفی و علمی، و ویژگی

ردهاي انتقادي به آن از منظر اندیشمندان دانش قدرتمند در برنامۀ درسی، بررسی رویک
هاي درسی و کتب دانشگاهی است. بر این  هاي آن براي برنامه برنامۀ درسی و ارائۀ داللت
گيري و تکوین مفهوم دانش قدرتمند در حوزۀ برنامۀ درسی  اساس، ابتدا روند شکل

 ،5اجتماعیگرایی  هاي مختلف مکتب فلسفی واقع بررسی شده است. پس از آن، ویژگی
بر آن تحليل شده است و  منزلۀ فلسفۀ مادرِ ایدۀ دانش قدرتمند و برنامۀ درسی مبتنی به

تمایزات آن با دو مکتب رقيب موردبررسی قرار گرفته است. در ادامۀ مقاله، مبانی فلسفی و 
وجو شده  و برنشتاین جست 7ویگوتسکی، 6دورکيمهاي  علمی دانش قدرتمند در اندیشه

رویکردهاي مختلف انتقادي به دانش قدرتمند از منظر اندیشمندان حوزۀ  است. سپس

                                                                                                                                        
1.  Niemelä 
2.  Béneker 
3.  Harland 
4.  Wald 
5.  social realism 

6.  Durkheim 
7.  Vygotsky 
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هاي دانش قدرتمند براي برنامۀ درسی موردتحليل قرار گرفته و در انتها نيز داللت
 هاي درسی و کتب دانشگاهی ارائه شده است. برنامه

 
 روش 
اده شده است. منظور بررسی موضوع در پژوهش حاضر، از روش توصيفی ـ تحليلی استف به

ايِ در دسترس، و با کاربست  در این شيوه، پژوهشگر با استفاده از منابع دست اولِ کتابخانه
هاي مختلف مطرح در  استدالل و نظرورزي منطقی، به تحليل موضوع پرداخته و دیدگاه

 شود. موضوع پژوهش بررسی و کنکاش می
 

 سیر تکوین مفهوم دانش قدرتمند در حوزة برنامۀ درسي
شناسی آموزش مطرح شد و پس از آن در  مفهوم دانش قدرتمند ابتدا در جامعه

، جنبشی 1970(. طی دهۀ 2021هاي برنامۀ درسی موردتوجه قرار گرفت )یانگ،  پژوهش
شناسی آموزش شکل گرفت که برنامۀ درسی علمی ليبرال و محتواي دیسيپلينی  در جامعه
کرد. از پيامدهاي این جنبش، تمرکز بر  رد می 1منزلۀ آموزش دانش قدرتمندان آن را به

منزلۀ معيارهاي اصلی انتخاب محتواي برنامۀ  اهميت عبقۀ یادگيرنده و ارتباط دانش به
)کسی که  2درسی بود. این تحول نوعی تغيير جهت از دانش )آنچه معلوم است( به داننده

اع  شد تا در اواخر دهۀ (. گسترش این رویکرد ب2019، 3شد )برترام داند( توصيف می می
، تمرکز عمده بر نتایج فرایند آموزش جلب شده و درنتيۀه 1990و ابتداي دهۀ  1980

رنگ شود. این وضعيت به آنچه یانگ و  دانش دیسيپلينی در قالب موضوعات درسی کم
نامند منۀر شد که در آن مرزهاي بين  می 4«شده بيش از حد اجتماعی»( دانش 2010مولر )
هاي عمومی مانند  سمی و دانش روزمره در برنامۀ درسی تضعيف شده و شایستگیدانش ر

 یادگيريِ نحوۀ یادگيري و تفکر انتقادي جایگزین آن شد. 
هـاي پایـانی    در واکنش به کمرنگ یا ناپدید شدن دانش در برنامـه درسـی، در سـال   

برنامۀ درسی با الهام از دهه اول از هزاره جدید، مۀدداً فراخوانی براي بازگرداندن دانش به 
بـه وجـود آمـد. بـاور      (2007، 5؛ ویلهـان 2009گرایانه اجتمـاعی )یانـگ،    شناسی واقع هستی

                                                                                                                                        
1.  knowledge of the powerful 

2.  knower 
3.  Bertram 
4.  over-socialized 
5.  Wheelahan 
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هـاي  اندیشمندانی مانند ویلهان و یانگ این بود که اگرچه دانش از طریـم عبیـم و فعاليـت   
بـر هسـتند.   هـا از نظـر ارزش برا   یابد، اما این بدان معنا نيست که همۀ دانـش  بشري توسعه می

گيـرد، امـا قابـل تۀزیـه نيسـت، زیـرا        شـود نشـئت مـی    دانش از محيطی که در آن توليد می
هاي متفاوتی براي توليـد دانـش   هاي دانش اصول انسۀام درونی متفاوتی داشته و رویه زمينه

جدید دارند. این بدان معنا بود که پيش از عبور از مرزهاي پـداگويیک و دیسـيپلينی، بایـد    
بر ایـن اندیشـه،    (. مبتنی2010ميان این دو حوزه را مشخ  ساخت )یانگ و مولر،  مرزهاي

اي مفهـوم دانـش قدرتمنـد را در انتقـاد از برنامـۀ       در مقاله 2007در ابتدا ليزا ویلهان در سال 
اي،  اي مطرح کرد. آموزش فنی و حرفـه  ها در آموزش فنی و حرفه بر شایستگی درسی مبتنی

کـرد.    آورنـد رد مـی   دسـت مـی   ه دانشی را که فراتر از تۀارب خـود بـه  دسترسی فراگيران ب
هـا معرفـی کـرد کـه از      بر شایستگی ( دانش جایگزینی را به جاي دانش مبتنی2007ویلهان )

گيرد. تقریبـاً در همـان زمـان، یانـگ مفهـوم       هاي علمی دانشگاهی شکل می طریم دیسيپلين
تـر ارائـه داد.    ویلهـان و البتـه در معنـایی وسـيع     دانش قدرتمند را با کمی تفاوت از برداشـت 

یانگ دانش قدرتمند را در مقابل دانش قدرتمندان قرار داد که نوعی از برنامۀ درسی اسـت  
گيري درمـورد محتـواي برنامـۀ درسـی را در      که نمایندۀ منافع آنانی است که قدرت تصميم

شناسـی آمـوزش بایـد بـر دانـش       اختيار خود دارند. در مقابل یانگ پيشـنهاد داد کـه جامعـه   
گيـري برنامـۀ درسـی. در     قدرتمند تأکيد کند، یعنی توجه به نقش سـاختار دانـش در شـکل   

ادامۀ این تحوالت و طی حدود یک دهه، دانش قدرتمند به یک اصل برنامۀ درسـی تبـدیل   
، و مـولر  ( و اندیشمندانی مانند ویلهان از استراليا، یانگ از بریتانيـا 2020، 2014شد )یانگ، 

گرایی اجتماعی، به تبيـين و گسـترش ایـن مفهـوم      ، از مکتب فلسفی واقع1از افریقاي جنوبی
 (.2020، 2؛ آلدرسن2020در حوزۀ برنامۀ درسی کمک کردند )نيمب، 

 

 بر آن  گرایي اجتماعي و برنامۀ درسي مبتني واقع
هـایی از   ارد و دسـتمایه ریشـه د  3گرایـی انتقـادي   گرایی اجتماعی در مکتب فلسفی واقعواقع

رسميت شناختن واقعيت مستقل و حقيقت، و  این رویکرد مانند عبقه به عدالت اجتماعی، به

                                                                                                                                        
انگارۀ دانش قدرتمند عمدتاً محصول سنت بریتانيایی )انگلستان، آفریقاي جنوبی، استراليا و نيوزیلند( در .  1

در زمينۀ ایرانی، این .  شناسی آموزش است تا سنت آمریکاي شمالی )ایاالت متحده و کانادا( جامعه
 ( بررسی شده است.1396، 1395وهش زند قشبقی و همکاران )مفهوم پيشتر در دو پژ

2.  Alderson 
3.  critical realism 



 143      ... :درسي ۀبرنام ۀنظریدانش قدرتمند در 

 

(. بـه  2010هـاي خـود دارد )ویلهـان،     توجه به ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی را در آمـوزه 
ی اسـت،  اي که زایيدۀ این رویکرد فلسـف  گرایی اجتماعی و ایده (، واقع2020باور آلدرسن )

پـردازان برنامـۀ درسـی     هاي مختلـف نظریـه    اي از دیدگاه یعنی دانش قدرتمند، شامل گستره
هــا و اجتمــاعی بــودن  پــردازان بــه ترکيــب اصــول دیســيپلين اســت. گروهــی از ایــن نظریــه

ورزي دیگرانـی ماننـد    (، درحالی کـه اندیشـه  2019و همکاران،  1اند )مانند مورگان پرداخته
( ، ویلهــان 2014؛ 2012ج؛ 2008ب؛ 2008الــف؛ 2008(، یانــگ )2006و همکــاران) 2مـور 
 4هـا  (، بيشتر درمـورد دوگانـه  2018) 3( و لمبرت2016(، یانگ و مولر )2013(، مور )2010)

و قدسـی در برابـر    5هاي مرتبط با نظریۀ دانش قدرتمند شامل امر مقـدس  بوده است. دوگانه
ا، تۀربۀ روزمـرۀ یيررسـمی در مقابـل آمـوزش     ه و دنيوي، مفاهيم در برابر ارزش 6نامقدس

هـا، یـادگيري یيرفعـال در مقابـل      اي رشـته  ها در مقابـل بـين   علمیِ رسمی، تفکيک دیسيپلين
هاي قـدرت و  ها در مقابل نظریهیادگيري فعال، برنامۀ درسی در مقابل پداگويي، و سياست

روه دوم، بـه تضـاد ميـان    پردازان دانش قدرتمند در گـ  (. نظریه2020دانش است )آلدرسن، 
دانش رسمی، مدون و نظرِي برنامـۀ درسـی، در برابـر دانـش یيررسـمی، محلـی، تۀربـی و        

 (. 2016اند )یانگ و مولر،  روزمرۀ فراگيران پرداخته
گرایـی اجتمـاعی کـه در     گرایی اجتماعی خود پاسخی است بـه سـازنده   جنبش واقع

گرایـی در   هاي اثبات در واکنش به اندیشهحال حاضر تفکري یالب در برنامۀ درسی بوده و 
هاي متفـاوتی   (. این سه مکتب فلسفی دیدگاه2018حوزۀ آموزش شکل گرفته است )بنکر، 
( با در نظـر گـرفتن ایـن سـه رویکـرد      2016، 2010در ارتباط با دانش دارند. یانگ و مولر )

نتی، مـدرن و  هـاي درسـی سـ    متفاوت در حوزۀ آموزش، به سـه نـوع برنامـۀ درسـی )برنامـه     
کننـد. نقـش    اشاره می 3و آیندۀ  2، آیندۀ 1، شامل آیندۀ 8(، سه سناریو یا سه آینده7برآینده

ــولر )     ــگ و م ــش، اصــولی اساســی هســتند کــه یان ــایز اجتمــاعی دان ــا و تم ( از 2010مرزه
انـد. در   شناسی دانش و براي شناسایی این سناریوهاي احتمالی آینده اسـتخراج کـرده   جامعه

                                                                                                                                        
1.  Morgan 
2.  Moore 
3.  Lambert 

4.  dichotomies 
5.  sacred 
6.  profane 
7.  emergent 

8.  future 
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انــد. در اینۀــا، آینــده بــا مفهــوم طبيعــی یــا   ، مرزهــا مشــخ  و ثابــت شــده1آیندۀ ســناریو
دهندۀ پایان مرزهاست، آینده با یک  که نشان 2دانش مرتبط است. در آیندۀ  1نشدۀ اجتماعی

، که شامل حفظ مرزهاي 3مفهوم بيش از حد اجتماعی شده از دانش همراه است. در آیندۀ 
شرط ایۀاد و کسـب دانـش جدیـد     ر بين این دو است که پيشدانش است، آینده رابطۀ متغي

 (. 2020شود )نيمب،  محسوب می
  

 گرا در آموزش، برنامۀ درسي سنتي : رویکرد اثبات1سناریو یا آیندة 
نشـدۀ   گرایـی از مفهـوم اجتمـاعی    گرایانه اسـت. اثبـات   شناسی اثبات بر معرفت مبتنی 1آیندۀ 

گيـرد. بنـابراین در ایـن    ري مطلـم و طبيعـی در نظـر مـی    شود که دانش را امـ  دانش ناشی می
شـود، زیـرا منشـأ و هـدف دانـش برنامـۀ درسـی بـدون          رویکرد، دانشْ اجتماعی تلقی نمـی 

اي از ایـن سـناریو در علــوم    چـرا و وفادارانـه اسـت. نظریـۀ یــادگيري رفتـاري نمونـه       و چـون 
هاي درس برجسته اسـت   بر یاددهنده در کبس هاي مبتنی آموزشی است که در آن آموزش

شـود و   صـورت ثابـت تصـور مـی     (. در این سناریو، ماهيـت دانـش بـه   2010)یانگ و مولر، 
شود. در این سناریو، برنامۀ درسی عمـدتاً   مرزهاي یيرتاریخی و دیسپلينی، طبيعی قلمداد می

هاسـت. فراینـد تـدریس در ایـن      کار و محتواي دانش یالباً مربوط بـه فکـت   ثابت و محافظه
برنامۀ درسی، شامل انتقال سواد بـه وسـيلۀ مـدرس بـا هـدف بازتوليـد دانـش اسـت )بنکـر،          

کنـد   هاي آموزش نخبگان مـدرن را توصـيف مـی    (. سناریوي اول به بهترین وجه نظام2018
(. وظيفۀ آموزش در 2010که نظام یالبِ پيش از ظهور آموزش عمومی بود )یانگ و مولر، 

ازجملـه مرزهـاي بـين طبقـات اجتمـاعی اسـت. آمـوزش        این سـناریو حفـظ نظـم موجـود،     
کنـد.   فراگيران در مسيرهاي تحصيلی مختلـف، بازتوليـد اجتمـاعی آمـوزش را تقویـت مـی      

کنندۀ منافع صـاحبان قـدرت اسـت     بنابراین، انتقاد اصلی از سناریوي اول این است که تأمين
 (.2020)نيمب، 

 
 موزش، برنامۀ درسي مدرنگرا در آ : رویکرد سازنده2سناریو یا آیندة 

گراست. در این رویکرد، دانش و حقيقـت، شخصـی    شناسی سازنده بر معرفت مبتنی 2آیندۀ 

                                                                                                                                        
1.  under-socialized 
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سناریوي دوم درواقـع   شود. بنابراین و نسبی هستند و توجه از دانش به یادگيري معطوف می
مدرنيستی محسـوب   بر درک بيش از حد اجتماعی از دانش است که یک آموزۀ پست مبتنی
(. برنامـۀ درسـی برخاسـته از ایـن     2020؛ نـيمب،  2018؛ بنکـر،  2010شود )یانگ و مولر،  یم

گرا و مترقی است، زیرا هدف آن گسـترش دسترسـی بـه آمـوزش      رویکرد، مدرن، پيشرفت
هــا و  هســتند و براسـاس مهــارت  1هــاي درســی روئيـدنی  اسـت. براســاس ایـن بيــنش، برنامـه   

منزلـۀ اهـداف    نـد. توجـه بـه یـادگيري و تفکـر بـه      گير شـکل مـی  « یادگيري بـراي یـاگيري  »
آموزشی، بدون ارتباط با موضوعاتی که فراگيران باید یاد بگيرند یا دربارۀ آن فکر کنند، به 
خودي خود اهميت دارند. با این حال این رویکرد مورد انتقاد است و برخی از آن با عنـوان  

بـان و گفتمـان یـادگيري بـر محافـل      دهندۀ سيطرۀ عميم ز که نشان 2سازي آموزشیادگيري
اند. منتقدان بـر ایـن نظرنـد کـه یـادگيري بایـد ابـزاري در خـدمت          آموزشی است یاد کرده

هـاي   آموزش باشد و نه یک هدف. اهداف یادگيري در این برنامۀ درسی براسـاس مهـارت  
شوند.  می گيري بيان عمومی، مانند همکاري با دیگران، حل مسئله یا بروندادهاي قابل اندازه

هـاي   اسـت، بـه ایـن دليـل کـه بيشـتر بـه فعاليـت         شدهاین برنامۀ درسی بيش از حد اجتماعی
( نظریۀ برنامۀ درسی دچـار  2013دهد تا موضوع درسی. به باور یانگ ) یادگيري اهميت می

طوري کـه در ایـن    بحران شده است، زیرا سناریوي دوم به نوعی از هژمونی رسيده است، به
ریۀ برنامۀ درسی عمدتاً بر مسائل مربـوط بـه فرهنـگ، قـدرت و هویـت متمرکـز       سناریو، نظ

 ( ایــن ســناریو را تغييــري در جهــت 2010اســت، نــه بــر محتــواي آمــوزش. یانــگ و مــولر )
 هــاي مختلــف دانــش درنظــر پایــان مرزهــاي بــين دانــش رســمی و دانــش روزمــره و زمينــه

کنندۀ همـين سـناریو    اي مختلف بيان تهگيرند. در آموزش عالی، بروز رویکردهاي فرارش می
شـوند. بنـابراین    منزلۀ مانعی براي یادگيري تلقـی مـی   ها به است که در آن مرزهاي بين درس

دهـد )نـيمب،    هاي عمـومی مـی   منزلۀ هدف یادگيري، جاي خود را به کسب مهارت دانش به
2020 .) 

 
 برنامۀ درسي برآینده گرایي اجتماعي در آموزش، : رویکرد واقع3سناریو یا آیندة 

انتقادها از سناریوي دوم، بـه نـوعی بازگشـت بـه مسـئلۀ دانـش در آمـوزش منۀـر شـد کـه           

                                                                                                                                        
 گيرد.اساس اقتضائات کبس درس شکل میشده نيست و بر آن نوع برنامۀ درسی که از پيش تعيين.  1

2.  learnification of education 
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بـر   ، مبتنـی 3(. سناریو یـا آینـدۀ   2019نام گرفته است )مورگان و همکاران،  1چرخش دانش
گرایـی در حـوزه آمـوزش     گرایی اجتماعی است که در پاسخ به تسـلط سـازنده   مکتب واقع
گرایی اجتماعی، موضوع درسی را در دسـتور کـار    بر واقع . برنامۀ درسی مبتنیشکل گرفت
بر واقعيتی است که مستقل از افراد وجود دارد. در  دهد. این برنامۀ درسی مبتنی خود قرار می

تواند معتبرتر از نظر و عقيدۀ صِـرف باشـد، بـه     این دیدگاه، دانش هرگز مطلم نيست، اما می
هاي علمـی قـرار گيـرد.     بر دیسيپلين قراردادهاي جوامع علمیِ مبتنی شرطی که در چارچوب
توانـد وجـود داشـته     مـی « بهترین دانشی کـه داریـم  »و « دانش بهتر»بنابراین چيزهایی شبيه به 

بـر عـدالت اجتمـاعی اسـت.      گـرا بـوده و مبتنـی    باشد. این برنامـۀ درسـی همچنـين پيشـرفت    
ر اختيار قراردادن دانشـی کـه خـارج از سـپهر تۀـارب      وسيلۀ د توانند به هاي درسی می برنامه

هاي برابر براي آنـان حرکـت کننـد.     سمت فراهم شدن فرصت فردي یادگيرندگان است، به
هـاي تفکـر    محـور و شـيوه   تغيير بوده اما مرتبط بـر مفـاهيم دیسـيپلين    چنين دانشی پویا و قابل

محـور اسـت، موضـوعات     ر موضـوع است. برنامۀ درسی در این سناریو ناشی از تعامل با تفک
(. در ایـن  2شوند، امـا خودسـرانه نيسـتند )ماننـد آینـدۀ       ( مشخ  نمی1درسی )مانند آیندۀ 

هـاي   هاي تدریس وجـود دارد: انتخـاب   سناریو، تمایزي مشخ  ميان برنامۀ درسی و روش
؛ 2018موضـوعات دارد )بنکـر،   « چراییِ»و « چيستی»، بستگی به «چگونگی»آموزشی، یعنی 

 (.2020نيمب، 
( مشـخ   2و  1گانه، تضاد بين دو سناریوي یالـب )  با بررسی این سناریوهاي سه

شـود   شده و سناریوي سوم در نقش یک گزینـۀ ميـانۀی مطلـوب بـراي آینـده ظـاهر مـی       
منزلۀ دانش قدرتمند یاد  (. سناریوي سوم درواقع آن چيزي است که از آن به2020)نيمب، 
براي فراتر رفتن از دوگانگی دو سناریوي قبلی بـا شـناختن ارزش   شود و تبشی است  می

(. هدف 2016منزلۀ یک توليد اجتماعی )یانگ و مولر،  دانش تخصصی و ماهيت دانش به
(. در برنامـۀ درسـی برآمـده از    2010این سـناریو، نگهـداري مرزهاسـت )یانـگ و مـولر،      

شـود )یانـگ و    ر گرفتـه مـی  منزلۀ هدف آمـوزش درنظـ   سناریوي سوم، دانش قدرتمند به
(، انواع برنامـۀ درسـی برآمـده از    2018(. بنکر )2019؛ مولر و یانگ، 2013، 2010مولر، 

هاي هر یک را خبصـه کـرده اسـت     سناریوهاي موردنظر یانگ و مولر، به همراه ویژگی
 (.1)جدول 

                                                                                                                                        
1.  knowledge turn 
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 (5، ص 2018انواع برنامۀ درسی )منبع: بنکر،    1جدول 
 (3برآینده )آیندة  (2ن )آیندة مدر (1سنتي )آیندة  

 گرایی اثبات مبانی فلسفی
 دانش = مطلم

 گرایی سازنده
 دانش = ساخت اجتماعی

 گرایی اجتماعی واقع
 دانش = واقعيت و ساخت

 کار محافظه براي چه کسی؟
 گروه محدود، نخبه

 گرا پيشرفت
 براي همه ولی انتخابی

 گرا پيشرفت
 همه

 شخ اي م دانش حرفه مبناي اساسی
 استاندارد

 ها مهارت
 ها شایستگی

 یادگيري براي یادگيري

 تلفيم دانش و مهارت

 چه کسی تصميم 
 گيرد؟ می  

 متخصصان یک حوزه
 علمی  

 همکاري، ایۀاد مشترک یاددهنده، یادگيرنده

 انتقال چگونه؟
 تعامل کم

 آموزش فعال 
 تعامل با فعاليت تدریس

هــاي آموزشــی از  انتخــاب
ــی   ــتی و چرای ــی چيس ناش

 شود می
تعامل بـا تفکـر مـرتبط بـا     

 موضوع

 

 هاي دورکیم، ویگوتسکي و برنشتاین وجوي مباني دانش قدرتمند در اندیشه جست
هاي اميل  شناسی آموزش و با الهام از اندیشه گرایی اجتماعی در جامعه مکتب فکري واقع

ذشته، دورکيم، لو ویگوتسکی و بازیل برنشتاین شکل گرفته است. طی یک دهۀ گ
هاي نظري جدیدي در  هاي این مکتب، بينش متفکران برنامۀ درسی با کاربست اندیشه

اند  هاي علمی ارائه داده هاي درسی، موضوعات درسی و دیسيپلين ارتباط با دانش، برنامه
 (. 2018که در قالب ایدۀ دانش قدرتمند در برنامۀ درسی نمود یافته است )بنکر، 

 
 امیل دورکیم
شـناس فرانسـوي اميـل دورکـيم      (، ایدۀ دانش قدرتمند را وامدار جامعه2013ولر )یانگ و م

هایی هستند که در واقعيت، آن هم از  هاي محکم دانش آندانند. براي دورکيم، تنها پایه می
نوع واقعيت اجتماعی ریشه دارد. این ایده ناشی از انتقاد دورکيم از کانت بود که بـر دانـش   

گرفـت   یا قلمرو ماورائی در نظر مـی « در ذهن»د و پایه و اساس دانش را کر پيشينی تکيه می
نيسـت،  « اجتمـاعی »(. فرض دورکيم این بود که انسان تنهـا موجـودي   2013)یانگ و مولر، 

نيز هست. بر ایـن اسـاس، انسـان    « بندي کننده طبقه»و « متمایزکننده»زمان موجودي  بلکه هم
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سـازد، بلکـه در درون    اندوزد متمـایز مـی   در آن تۀربه می تنها دانش خود را از دنيایی که نه
شود. اجتماعی بودن دانش از نظر دورکيم به این معناست که انسـان   دانش نيز تمایز قائل می

منزلۀ موجودي اجتماعی، از جهاتی که کامبً برخبف تۀربيات و نظرات روزمـره اسـت،    به
آورد.  ي  و چـالش برانگيـز بـه دسـت مـی     هاي قابل تشخ معانی مربوط به دانش را به روش

سازد، زیرا به صراحت  انسان همچنين دانش را از نظرات و تۀربيات روزمرۀ خود متمایز می
منزلۀ مثـال علـم فيزیـک     دهد. به اي را با واقعيتی که مستقل از انسان است تشخي  می رابطه

تـرین چيـزي   ی نزدیـک گذارد که جهان طبيعی، واقعی است و دانش فعل فرض را بر این می
هـاي مطـرح در دانـش فيزیـک،     رساند. در عين حال، نظریه است که ما را به آن واقعيت می

دهنده دانشی است که با درک و تۀربۀ روزمرۀ مـا مغـایرت دارد    مانند نظریۀ کوانتوم، نشان
د و در ها یکسان نيسـتن  کند، زیرا همۀ دانش (. انسان دانش را متمایز می2013)یانگ و مولر، 

هـا را از لحـا     طور شهودي برخـی از دانـش   جهات مهمی با یکدیگر تفاوت دارند. انسان به
دانـد. یانـگ و مـولر     مـی « بهتـر »شـناختی از برخـی دیگـر     شناختی، اخبقی یا زیبایی معرفت

هـاي متمـایز مختلـف و وجـود      بـر وجـود دانـش    ( براساس این آموزۀ دورکيمی مبنی2013)
طـور برابـر    ها به رتر، و براساس اصل بنيادین حقوق بشري که باید با انسانهاي بهتر و ب دانش

هـاي   گيرند که هر برنامۀ درسی باید استحقاق برخورداري از این دانش رفتار شود، نتيۀه می
 (. 2013بهتر را براي همگان داشته باشد )یانگ و مولر، 
دانـش قدرتمنـد بـر ایـن      شده در تبيـين انگـارۀ   دومين آموزۀ دورکيمی به کار گرفته

هاي بهتر شناخت هميشه با تخصصـی شـدن، تقسـيم فکـري کـار و       ایده استوار است که راه
(، 2013ارتباط آن با تقسيم اجتماعی کار و حرفه همراه است. بنابراین از نظر یانگ و مولر )

دانش قدرتمند هميشه یک دانش تخصصی اسـت، خـواه نظریـۀ کوانتـوم در فيزیـک باشـد       
هاي تخصصی، دانش قدرتمنـد نيسـتند و بـه     هاي تولستوي. با این حال همۀ دانش رمان خواه

هـا تصـميم گرفـت کـه کـدام دانـش        اي از معيارها نياز است تـا بتـوان براسـاس آن    مۀموعه
هاي دانش قدرتمند را داراست و مستحم داشتن جایگاه در برنامۀ درسـی   تخصصی، ویژگی

تخصصی، تفـاوت در هـدف   ت بين دانش تخصصی و یير(. تفاو2013است )یانگ و مولر، 
منزلۀ بخشی از فرهنـگ   به 1شفادهنده« دانش»و ساختار است نه تفاوت در ارزش. براي مثال 

سختی قابل اعتماد اسـت )یانـگ و    جامعه ارزش انسانی دارد، اما براي درمان بيماري ایدز به

                                                                                                                                        
هاي معمول  هایی یير از شيوه ها یا التيام جراحات با استفاده از روش فردي که به دنبال درمان بيماري.  1

 .پزشکی است
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طـور   ، بـه 1اوري، مهندسی و ریاضيات(. بر این اساس، موضوعاتی مانند علوم، فن2013مولر، 
تـوان دامنـۀ    هاي معرفتی هسـتند، بـا ایـن حـال مـی      هایی قدرتمندتر از سایر حوزه ذاتی دانش

مفهوم دانش قدرتمند را گسترش داد تا هنرها و علـوم انسـانی را نيـز شـامل شـود )یانـگ و       
 (. 2013مولر، 

 
 لو ویگوتسکي

ــ  ــد برگرفت ــانی دانــش قدرتمن ــژوهش ه از اندیشــهیکــی دیگــر از مب ــو  هــا و پ هــاي علمــی ل
شـدن یـا تمـایز دانـش از      است. ایدۀ تخصصی 1920شناس روس در دهۀ  ویگوتسکی، روان

تۀربه، برگرفته از نظریۀ توسعۀ انسانی ویگوتسکی است. ویگوتسکی بر ایـن بـاور بـود کـه     
ز از طریـم  توانند تفکر در سـط  بـاالتري را توسـعه دهنـد کـه جـ       همۀ افراد حم دارند و می

(. بـر ایـن اسـاس،    2013حضور در مدرسه به آن دسترسی نخواهند داشـت )یانـگ و مـولر،    
همانند دورکيم، ویگوتسکی نيز بر یک تمایز دوگانه تکيه کرد: تمایز بين دو نـوع مفهـوم ـ    

یـا  «مقـدس »هـاي زیـادي بـا دو مفهـوم      نظري )یا علمی( و روزمره )یا فهم عام( که شـباهت 
ــد»قدســی و  ــولر،   « سنامق ــگ و م ــد )یان ــيم دارن ــوي دورک ــا دني ــگ، 2013ی (. 2013؛ یان

دهد. ویگوتسکی  قرار می 2ویگوتسکی مفاهيم نظري یا علمی را در برابر مفاهيم خودجوش
( مشاهده کـرد کـه مفـاهيم فراگيـران تحـت شـرایط کـامبً متفـاوتی از آمـوزش در          1962)

( مفـاهيم  1962دیـد ویگوتسـکی )  گيرند. از  کبس درس یا از تۀربۀ شخصی سرچشمه می
تـدریج در   اي هستند که در فراگيران، بدون آموزشی خاص و به خودجوش، مفاهيم روزمره

یابنـد. درمقابـل، مفـاهيم علمـی کـه فراگيـران از        ناخودآگاه آنان شکل گرفته و توسعه مـی 
تعميم و  مراتبی و با درجات مختلفِ مند و سلسله طور نظام دست آوردند، به طریم آموزش به

هـاي ویگوتسـکی نشـان داد کـه توسـعۀ مفـاهيم        انتزاع با یکـدیگر مـرتبط هسـتند. پـژوهش    
شـده   طـوري کـه سـاختارهاي ارائـه     خودجوش و علمی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند به

تواند مفاهيم خودجـوش فراگيـران را در جهـت اسـتفادۀ آگاهانـه و       توسط مفاهيم علمی می
(. ویگوتسکی و یانگ هر دو قائل بر تفاوت بـين دانـش   2014، 3ابرتزعمدي بهبود بخشد )ر

آمده از طریم تۀربه و آموزش هستند. هر دو بر این واقعيت تأکيد دارند کـه دانـش    دست به
باشـد کـه فراگيـران در زنـدگی       تـر و فراتـر از آن  تر، مـنظم تر، کلیتواند انتزاعی رسمی می

                                                                                                                                        
1.  science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
2.  spontaneous 
3.  Roberts 
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(. از منظـر ویگوتسـکی، وظيفـۀ برنامـۀ درسـی و      2014، کنند )رابرتزروزمرۀ خود تۀربه می
طور کلی آموزش این است که فراگيران بـه مفـاهيم نظـري در همـۀ اشـکال مختلـف آن        به

 دسترسی داشته باشند.  
 

 بازیل برنشتاین
تـوان در   تـرین برداشـت پسـادورکيمی از دانـش را مـی      (، قـوي 2013از منظر یانگ و مولر )

وجو کـرد. برنشـتاین دسترسـی بـه      انگليسی، بازیل برنشتاین جست شناس هاي جامعه دیدگاه
داند. او معتقد است کـه   شرط رسيدن به دموکراسی پایدار می دانش انتزاعی و نظري را پيش

در حال حاضر چنين دانشی تا اندازۀ زیادي از برنامۀ درسی یایب اسـت و بـا برنامـۀ درسـی     
(. برنشـتاین  2018ی جایگزین شده است )بنکر، محورِ عمل هاي مهارت محور و آموزش زمينه

منزلـۀ سـاختارهاي دانـش     هـا بـه   ميان دو نوع دانـش در برنامـۀ درسـی آکادميـک کـه از آن     
(. او دو معيار کلی براي تمایز 2021شود )یانگ،  کند، تمایز قائل می عمودي و افقی یاد می

( 2درونـی دانـش و   هـا در روابـط    ( تفـاوت 1گيـرد:   هاي دانش تخصصـی درنظـر مـی    شکل
کنـد کـه طـی آن روابـط      تفاوت در روابط بيرونی دانش. معيار اول دو شيوه را توصيف می

هـا و روابـط بـين مۀموعـۀ مفـاهيم بـه یکـدیگر مـرتبط         درونی دانش، یعنی مۀموعۀ نظریـه 
صـورت تۀمعـی و    هـا بـه   هاي مرتبط بـا آن  ها، مفاهيم و روش شوند. در شيوۀ اول، نظریه می

مراتبـی یـا    شـوند. برنشـتاین ایـن سـاختار را یـک سـاختار دانـش سلسـله         اخته میتدریۀی س
دهندۀ خانوادۀ علوم طبيعـی اسـت. دومـين     وضوح نشان ( که به2007نامد )مولر،  عمودي می

اي  هـا، یـا مۀموعـه    هاي موازي )زبانشيوه در توصيف روابط درونی دانش، با افزودن نظریه
هـاي   ناپذیر مفاهيم این زبان شود. محدودیت اجتناب صل میصورت افقی حا از مفاهيم( و به

هـا را محــدود   شـناختی آن  هـاي معرفـت  پـذیري اسـت کـه تضـمين     مـوازي، قابليـت ترجمـه   
کنندۀ بسياري از علـوم اجتمـاعی و در مـواردي علـوم      وضوح توصيف سازد. این شيوه به می

انش اساساً متمایز بـوده و قابـل   هاي عمودي و افقی د انسانی است. از نظر برنشتاین این شکل
توانـد ایـن    (، نتيۀۀ منطقی این تقليل می2013تقليل به یکدیگر نيستند. از نظر یانگ و مولر )

منزلـۀ   شـوند، بـه   باشد که ساختارهاي افقی دانش، که عمـدتاً در علـوم اجتمـاعی یافـت مـی     
 گرفته شوند. مراتبی ناق ، یا علوم طبيعی ناق  و نابالغ درنظر  هاي سلسله دانش

در روابط بيرونـی دانـش، ظرفيـت نظریـه را بـراي توصـيف         معيار دوم، یعنی تفاوت
دهد. برنشتاین تفـاوت   اي از جهان طبيعی یا اجتماعی نشان می چيزي یير از خود، یعنی جنبه
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دانـد )مـولر،    هاي مختلف دانش را منوط به داشتن قواعد زبانی قوي یا ضعيف مـی  در شکل
(. بـر  2000ر برنشتاین از قواعد زبانی، ساختارهاي دانش افقی است )برنشتاین، (. منظو2007

هـاي خـود   مراتبـی داراي قواعـد زبـانی مۀـزا از نظریـه      این اساس، ساختارهاي دانش سلسله
هاسـت کـه    اي از گـزاره  گيرد، مۀموعه مراتبی قرار می نيستند. آنچه در ساختار دانش سلسله
عبــارت دیگــر، دانــش در  هــا حــاکم اســت. بــهاز پدیــدهبــر توصــيف دقيــم طيــف وســيعی 

هـایی کـه آن را   مراتبی یا عمودي داراي واقعيتی است که از پدیده ساختارهاي دانش سلسله
( مفهـوم گرمـا در علـم فيزیـک را مثـال      2013دهد جدا نيسـت. یانـگ و مـولر )    توضي  می

قرار دارد. این وايه یک قاعـدۀ   منزلۀ یک گفتمان افقی در زبان روزمره زنند. وايۀ داغ به می
بر تۀربۀ روزمرۀ افراد است. اما مفهوم گرما، بخشی از سـاختار   زبانی جداگانه دارد که مبتنی

مراتبی، یعنی نظریۀ گرمایی است و قاعدۀ زبانی و ابزار آن )دماسنج( به معنـاي   دانش سلسله
ی )ماننـد علـوم اجتمـاعی و    آن وابسته است. البته این گونه نيست که ساختارهاي دانـش افقـ  

علوم انسانی( روابط بيرونی گفتمانی ندارند، بلکه روابـط بيرونـی و درونـی در سـاختارهاي     
هـاي   قرائت برنشتاین در مورد ساختارهاي دانش یکی از راهمراتبی از هم جدا نيستند.  سلسله

ست )یانگ، هاي درسی ا هاي مختلف سازماندهی در برنامه بررسی پيامدهاي احتمالی شکل
بــراي توصــيف « بنــدي چــارچوب»و « بنــدي طبقــه» ( از مفــاهيم2000برنشــتاین )ب(. 2008

بنـدي بـه ميـزان تفـاوت محتـواي یـک        کنـد. طبقـه   ساختار زیرین برنامۀ درسی اسـتفاده مـی  
دهندۀ ميـزان کنترلـی اسـت     بندي نيز نشان موضوع با سایر موضوعات اشاره دارد. چارچوب

رنده بر انتخاب، سازماندهی و دنبـال کـردن مطالـب در یـک موضـوع      که یاددهنده و یادگي
 (.2012، 1دارند )ونویل
 

 هاي اساسي دانش قدرتمند  ویژگي
گيـري از دانـش قدرتمنـد را     ( بـا بررسـی آراي یانـگ و مـولر، بهـره     2016) 3و ميبر 2یتس

( یـا حقـایم   هـا  هـا )فکـت   ( دسترسی بيشـتر بـه واقعيـت   1دانند:  مهم می  مستلزم چهار ویژگی
( توانـایی بـراي   3( دسترسی به سط  باالتر دیدگاهاي مفهومی حـوزۀ تخصصـی؛   2معتبرتر؛ 

( درنظـر گـرفتن   4دیدن دانش تخصصی و ساختارمند که از تۀربۀ روزمره متفاوت است؛ و 
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بر منافع اجتماعی در برنامۀ درسـی.   محور و مبتنی هاي یادگيرنده گيري به جاي جهت 1عينيت
ــ  ــن اس ــر ای ــودن، دانشــی تخصصــی اســت کــه    اس، ب ــه جــاي عمــومی ب ــد ب دانــش قدرتمن
هـا نيسـت. دانـش قدرتمنـد از دانـش روزمـره        محور است، اما محدود به دیسـيپلين  دیسيپلين

شـود )تمـایز ميـان     که کيفيت پایينی دارد متمایز می 2)ناشی از تۀربه( و از دانش درجه دوم
(، 2007(. بـه اعتقـاد ویلهـان )   2018د و والد، ؛ هارلن2019، 3دانش نهادي و روزمره( )ببس

هاي جدید دست آمده است و انتقال آن به موقعيت دانش روزمره معموالً در زمينۀ خاصی به
شود تخصصـی بـوده، امـا     دشوارتر است. در مقابل، عمدۀ دانشی که در دانشگاه تدریس می

شـدن و    ين، تخصصـی موقعی قدرتمند است که بتواند خود دانـش را متحـول سـازد. همچنـ    
هـا   ها را از سایر حيطـه  ن دیسيپلينی بودن در دانش قدرتمند اساسی هستند، زیرا این ویژگی آ

سازد. بر این اساس، دانش قدرتمند یک دانش شهودي نيسـت   هاي دانش، مۀزا می یا شکل
توان آن را معادل برداشـت عمـومی افـراد قـرار داد. ایـن دانـش هميشـه یـک عنصـر           و نمی
دارد. بنابراین، دانش قدرتمنـد دانشـی تخصصـی اسـت، امـا هـر        4نهادي ـيپلينی و سنتی  دیس

(. مـثبً یانـگ و مـولر    2019توانـد قدرتمنـد باشـد )بـبس،      گونه دانش تخصصی لزوماً نمی
گيرنـد کـه    شـده درنظـر مـی    منزلـۀ یـک نمونـه دانـش تخصصـی      را بـه  5شناسی ( علم2013)

ب شـود. ایـن دو معتقدنـد کـه تنهـا از طریـم افـزایش        تواند یک دانش قدرتمند محسو نمی
دانـش  دانسـتن، امکـان رشـد خواهـد داشـت.        معناي شيوۀ شدن است که دانش، به تخصصی

مند قابل تۀدید نظر است و به طور مداوم توسط جامعـه علمـی مـورد     تخصصی به طور نظام
و عوامـل آن اسـت. اگـر    هاي اصلی گيرد. ارزش دانش، مستقل از این زمينه بازبينی قرار می

شـدن و درنتيۀـه قابليـت      مانـد و بنـابراین تخصصـی    اي بـاقی مـی  چنين نباشد، دانش، زمينـه 
شـده در آن محـدود خواهـد بـود )یانـگ و       اطمينان و درنتيۀه قدرت دانش به معناي تعيـين 

 (. 2013مولر، 
تشـری   ( از دانش قدرتمند را این گونه 2013برداشت یانگ و مولر )( 2019ببس )

( برآمـده از زمينـه یـا برآینـده     2مند قابل بازبينی و تۀدیدنظر اسـت؛   طور نظام ( به1کند:  می
شود، ولی قابل تقليل یا صرفاً قابل کاربسـت در یـک زمينـۀ     طور اجتماعی توليد می است )به

( واقعــی اســت )قــدرت تبيينــی و برداشــت واقعــی از برخــی از 3اجتمــاعی خــاص نيســت(؛ 

                                                                                                                                        
1.  objective 

2.  inferior 
3.  Belas 
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 ـمنزلۀ یـک پدیـدۀ اجتمـاعی      ( هم مادي و هم اجتماعی است )به4ان دارد(؛ و هاي جه جنبه
( بر این باور است که آنچه دانـش  2019هاست(. ببس ) دهنده دیسيپلين گرایانه، تشکيل واقع

ــت  ــد را از برداش ــاعی   قدرتمن ــاي یيراجتم ــع ـ  ه ــی   واق ــایز م ــش متم ــه از دان ــازد،  گرایان  س
هـاي   شـود. درحـالی کـه برداشـت     پـردازي مـی    نش مفهوماي است که در آن ارزش دا شيوه

هـا   تـر از مهـارت   گرایانه دانش را از نظر فرهنگـی، ارزشـمندتر و منطقـی    واقعـ یيراجتماعی 
بـه دانـش    گيرند، بـا وجـود ایـن دانـش قدرتمنـد ارزش فرهنگـی بـاالتري نسـبت         درنظر می

ائل شدن براي دانـش عامـۀ   یيرتخصصی ندارد. تخص ، مبنایی براي نفی احترام یا ارزش ق
کننـد نيسـت )بـبس،     یيرتخصصی کـه افـراد در زنـدگی روزمـرۀ خـود از آن اسـتفاده مـی       

(. تفاوت بين دانش تخصصی و یيرتخصصـی تفـاوت در هـدف و سـاختار اسـت، نـه       2019
(، برنامـۀ درسـی   2010اعتقـاد یانـگ و مـولر )    (. بـه 2013تفاوت در ارزش )یانگ و مـولر،  

کند، ولـی دانـش    مرزهاي بين دانش تخصصی و دانش روزمره را محو می محور، یادگيرنده
قـرار   1شـده  اي قدرتمند دانشی تخصصی است که در تقابل با دانش روزمره یـا دانـش زمينـه   

(. دانـش  2019کردن، آیاز پـل زدن ميـان دانـش و مهـارت اسـت )بـبس،        تخصصیدارد. 
بـه او  « هـایی  قـدرت »و تبيين کنـد و   کند تا جهان را درک به یادگيرنده کمک می قدرتمند

 (.2020اي خود گام بردارد )کارلگرن،  دهد تا فراتر از تۀارب زمينه می
شـود،   (، دانش دیسيپلينی به خودي خود قدرتمند محسوب نمی2014) 2از منظر بک

توانـد اهـداف و منـافع نخبگـان و صـاحبان قـدرت را افـزایش دهـد.          طور بـالقوه مـی   زیرا به
منـد و مـرتبط، از طریـم حفـظ      اي از مفـاهيم نظـام   منزلـۀ شـبکه   دانـش قدرتمنـد بـه    بنابراین،

آیـد. در عـين    دست مـی  مرزهاي ميان دانش تخصصی، دانش روزمره و دانش قدرتمندان به
حال، ادیام دانش حاصل از عبور از مرزها براي دستيابی به دانش قدرتمند مهم است. وقتـی  

درسی است، ادیـام دانـش لزومـاً بـه معنـاي ازدسـت دادن        هدف، دستيابی به انسۀام برنامۀ
هاي تخصصی مختلف، دستيابی  مرزها نيست. در اینۀا هدف از عبور از مرزهاي ميان دانش

 (.2020به دانش قدرتمند است )نيمب، 
منزلۀ یک سـاختار   (، دانش دیسپيلينیِ تخصصی به2013بر اساس نظر یانگ و مولر )

وامع متخصصان ایۀاد شده است، قدرتمنـد اسـت، زیـرا بهتـرین     مفهومی عينی که توسط ج
دهـد کـه    آورد. کسب این دانش بـه فراگيـران اجـازه مـی     فهم را از جهان براي ما فراهم می

                                                                                                                                        
1.  contextualized 

2.  Beck 
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فراتر از تۀارب عملی خود روند، با امـور دیگـري آشـنا شـوند و در مباحـ  و اجتمـاعی و       
انـد کـه    ( تأکيـد کـرده  2019انـگ ) (. مولر و ی2021، 1سياسی مشارکت داشته باشند )دنگ

تواند فقط شامل فهرستی از موضوعات باشد، بلکه نيازمند انسۀام است.  دانش قدرتمند نمی
هایی را در طراحی برنامۀ درسی (، اشکال دیسيپلينی دانش، محدودیت2009به اعتقاد مولر )

صـورت   انـش بـه  ماننـد علـوم طبيعـی، بهتـر اسـت د      2سـخت  هاي  کند. در دیسيپلين ایۀاد می
شرطِ پيشرفت بيشتر هسـتند. در  عمودي موردمطالعه قرار گيرد که در آن مراحل اوليه، پيش

اسـت و از طریـم تعميـم و     4مانند علـوم انسـانی، پيشـرفت کـامبً روایـی      3هاي نرم دیسيپلين
؛ مـولر و یانـگ،   2000یابـد )برنشـتاین،    صورت افقـی گسـترش مـی    گسترش شبکۀ دانش به

توانند به یک اندازه با یکـدیگر   باید توجه داشت که همۀ اشکال دانش نمی براین(. بنا2019
هـایی در پيشـرفت    ادیام شوند و اگر ساختار یک رشته شکسته شود، ممکـن اسـت شـکاف   

 مفهومی ایۀاد شود.
تـر از   اي( معتقدند که علوم انسانی و اجتماعی به یک معنا زمينه2013یانگ و مولر )

و علوم اجتمـاعی متمـایز    ]تۀربی[د. آنچه علوم انسانی و هنرها را از علومعلوم طبيعی هستن
هاي مربوط بـه سـایر   کند این است که اگرچه این علوم تخصصی بوده و تابع محدودیت می

انواع دانش تخصصی هستند، اما لزوماً منحصر به متخصصان نيستند. در تبيين ایـن موضـوع،   
د که مثبً نيـازي بـه نـواختن ویـولن بـراي قـدردانی از       دهن ( توضي  می2013یانگ و مولر )

موتزارت، نوشتن رمان براي خواندن جين آستين یا توانایی رقصيدن براي لذت بردن از بالـۀ  
تـر کـردن    پردازان دانش قدرتمند همچنين بـه دنبـال قـوي    بولشوي ندارید. با این حال نظریه

هـاي   از طریـم جـایگزین کـردن آالینـده     سمت استانداردهاي عينی بـاالتر  علوم اجتماعی به
هـا،   هاي تخصصی هستند. علوم انسـانی بـا تکيـۀ گسـترده بـر سـنت       با دیدگاه 5یيرتخصصی

تواند نمایندۀ دانش فرهنگی قدرتمندانی باشد کـه در مقایسـه بـا موضـوعات مربـوط بـه        می
اردادهـا را بـه   دليـل اینکـه قر   تري دارند. هنرها بـه  علم، تکنولويي و ریاضيات، مطلوبيت کم

گـی و فراتـر    دليل کمک به آزادي از روزمـره  کننده هستند، و به کشند و وايگون چالش می
 (.2020ها مورداحترام هستند )آلدرسن، رفتن از محدودیت
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 رویکردهاي انتقادي به دانش قدرتمند 
ــوزش،        ــوزۀ آم ــر ح ــرده و ب ــد ک ــر رش ــاليان اخي ــد در س ــش قدرتمن ــاره دان ــه انگ ــا اینک ب

حـال   محـور برنامـۀ درسـی تـأثير گذاشـته اسـت، بـا ایـن         گذاران و متفکران موضوع سياست
پـردازان برنامـۀ درسـی و فيلسـوفان حـوزۀ       شناسـان، نظریـه   هایی نيز از سـوي جامعـه   دیدگاه

1(. زیپـين 2014؛ بــک، 2021آمـوزش در نقـد ایــن ایـده مطــرح شـده اســت )هـوردرن،      
و  

ایـن ایـده بودنـد کـه آن را بـه چـالش کشـيدند و        (، در ميان اولين منتقدان 2015همکاران )
انتقادهایی مطرح کردند. آنان معتقدند که تمرکز دانش قدرتمند بر دانش دیسيپلينی مبنـایی  

2دهـد. پریسـتلی   نامناسب براي دستيابی به عدالت اجتماعی از طریم برنامۀ درسی ارائه می
و  

کـافی بـه تفـاوت دانـش دیسـيپلينی      ( بر این باورند که یانـگ و مـولر توجـه    2014) 3ساینما
اند و بيشتر متعهد به حفـظ سـاختار سـنتی     دانشگاهی با موضوعات درسی در مدارس نداشته

ورزان برنامـۀ درسـی معتقـد اسـت کـه دانـش        ( از اندیشـه 2020ها هستند. کـارلگرن )  درس
درنظـر  گرایی اجتماعی و دکارتی خود است و نيازمنـد   هاي واقع قدرتمند محدود به اندیشه

کنـد کـه   تري از نظریۀ عمل اجتماعی است. بر این اساس او پيشنهاد می گرفتن گسترۀ وسيع
قدرتمنـد، مبـانی خـود را     5هـاي  و دانسـته  4هـا  دانش قدرتمند از طریم مفاهيمی مانند دانستن

( نيز بـا اینکـه از عناصـر اساسـی     2020پرداز دیگر برنامۀ درسی، دنگ )بازسازي کند. نظریه
کند، بر این عقيده اسـت کـه دانـش قدرتمنـد نيازمنـد توجـه بـه        درتمند حمایت میدانش ق

زبـان و همچنـين   مطرح در سنت برنامۀ درسی کشورهاي آلمـانی  6محورِ دیداکتيک آموزش
منظور تدوین محتوایی است کـه در بسـترهاي تـدریس معنـادار باشـد       هاي شواب به دیدگاه

شـده در نظریـۀ دانـش     اتی نيز به سـناریوهاي مطـرح  (. از سوي دیگر، انتقاد2021)هوردرن، 
شـده توسـط یانـگ و     قدرتمند وارد شده است. براي مثال، فرموالسيون سناریوي سوم ارائـه 
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6.  Bildung-centred Didaktik: محور. دیداکتيک، معادل مطالعات برنامۀ درسی و  برنامۀ درسی آموزش

محور در سنت آلمانی، بر عمل  بيلدونگ، معادل آموزش در زبان آلمانی است. برنامۀ درسی آموزش
ها، دانش و  ها، نگرش که فرایندهاي آموزشی معموالً ارزش کبس درس تأکيد دارد. درحالی

کنند، بيلدونگ به دنبال عمل فعال و  گرفته اجتماعی را منتقل می ها، یعنی الگوهاي رفتار شکل مهارت
 ((.2021(، و روئين و استيب )2021) داوطلبانه است )براي مطالعۀ بيشتر نک:  دنگ
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(. از 2020مولر موردانتقاد قرار گرفته، زیرا با جزئيات کافی توصيف نشده است )آلدرسـن،  
اي کـه   وي اول و سـوم بـه گونـه   ( نيز فهم تمایز ميـان سـناری  2019نظر مورگان و همکاران )
 اند ساده و آسان نيست.  یانگ و مولر مطرح کرده

شـده در نظریـۀ    هـاي تبيـين   ( معتقد است که دوگانـه 2020از سوي دیگر، آلدرسن )
پردازان دانش قدرتمند اميدوارند کـه  دانش قدرتمند یيرقابل دفاع بوده و مفيد نيستند. نظریه

ویج دهند، اما براي رسيدن به هدف خود، بـه دنبـال یلبـه    عدالت اجتماعی را در آموزش تر
هـا تۀزیـه و    (، دوگانـه 2020ها یا برطرف کردن آن هستند. از نظر آلدرسـن )  بر این دوگانه

تـر   هـاي درسـی بـراي کمـک بـه یـادگيري را کـم        تحليل را تضعيف و امکـان ارائـۀ برنامـه   
نـش قدرتمنـد توجـه کمـی بـه      ( بـر ایـن بـاور اسـت کـه نظریـۀ دا      2020کنند. آلدرسن ) می

هـا،  موضوعاتی مانند عامليت هدفمند و آگاهانـه یاددهنـده و یادگيرنـده، تۀربيـات، انگيـزه     
 ها با ساختارهاي اجتماعی و حقيقت زندگی اجتماعی دارد. ها، عبیم و تعامبت آندیدگاه
 

 هاي درسي و کتب دانشگاهي هاي دانش قدرتمند براي برنامه داللت
اي و برنامـۀ   م دانش قدرنمنـد از آیـاز تکـوین خـود در حـوزۀ آمـوزش حرفـه       اگرچه مفهو

هـاي    هـاي مهمـی نيـز بـراي برنامـه      حال داللت درسی دورۀ متوسطه توسعه یافته است، با این
( معتقدند که نظریۀ دانش قدرتمنـد در  2018درسی و کتب دانشگاهی دارد. هارلند و والد )

راحتـی   نامۀ درسی دانشگاه است، بلکه توسط اسـتادان نيـز بـه   تنها مرتبط به بر برنامۀ درسی نه
شـناختی،   هاي مرتبۀ باالتر، مانند تفکر انتقادي و بينش معرفت قابل درک است، زیرا مهارت

رونـد. از   شـمار مـی   هاي کليدي دانش قدرتمند، پایه و اساس آموزش عالی بـه  منزلۀ بخش به
هـا آزاد هسـتند تـا هـر      که استادان در دانشگاهجنبۀ نظري، آزادي آکادميک به این معناست 

هـایی کـه توسـط     شـان مهـم اسـت، در محـدوده     کننـد در رشـتۀ درسـی    آنچه را که فکر می
(. بنـابراین چـارچوب   1991، 1هنۀارهاي دیسيپلينی تعریف شده است، آموزش دهند )شـيلز 

بی بـه دانـش   شده در آموزش علمی، مبناي مناسـبی بـراي دسـتيا    هاي علمی تعریف دیسيپلين
ــه ــه رود. عمــدۀ رشــته شــمار مــی قدرتمنــد در کتــب دانشــگاهی ب شــدت  هــاي دانشــگاهی ب

هـاي دانـش.    هـا بـا سـایر حـوزه     گرا هستند، با مرزهـاي قـوي بـين آن    شده و درون بندي طبقه
فـردي   هاي دانش تخصصی هستند که نـام منحصـربه   هاي علمی ساختارها یا گفتمان دیسپلين

                                                                                                                                        
1.  Shils 



 157      ... :درسي ۀبرنام ۀدانش قدرتمند در نظری

 

هاي تخصصی مربوط بـه خـود، بـا قـوانينی کـه       شناسی(، با زبان یا جامعهدارند )مثبً فيزیک 
(. ایـن  2000کنند )برنشتاین،  دانش، نحوۀ ایۀاد دانش، و متون تخصصی آن را مشخ  می

شـده تشـکيل شـده     بنـدي  نوع از برنامه درسی دانشگاهی از ساختارهاي دانش به شدت طبقه
شناسـی و   رهاي مختلف دانش )براي مثال، جامعـه توان تمایز بين ساختا راحتی می است، و به

شناسی( را تشخي  داد. با این حال، دانش در گروه دیگري شناسی، یا شيمی و زیست روان
اي متمرکـز هسـتند،    رشـته  هاي درسی بين هاي درسی دانشگاهی که عمدتاً در برنامه از برنامه
رنـگ   رود یا کـم  رسی از ميان میهاي د طوري که مرز ميان رشته بندي ضعيفی دارد، بهطبقه
 (.2021، 1شود )ویلهان و مودي می

هــاي  طــور مشــخ ، آن گــروه از کتــب دانشــگاهی کــه برنامــۀ درســی در رشــته بـه 
هـاي   کننـد، ویژگـی  شده و مرزهاي قوي را نمایندگی می بنديدیسپيلينی با ساختارهاي طبقه

هاي یانگ و مولر متبلور شده اندیشه گونه که در آراء وبيشتري را نيز از دانش قدرتمند، آن
است در خود دارند. بر این اساس، این دسته از کتب دانشگاهی دسترسی بيشـتر دانشـۀویان   

هـاي   کننـد، سـط  بـاالتري از دیـدگاه     هـاي علمـی را فـراهم مـی     به حقایم معتبرتر و فکـت 
و عينيت در گذارند و ميزان باالي دانش تخصصی مفهومی حوزۀ تخصصی را در اختيار می

تر علمی و روزمـره و   ها را از سایر متونی که تأکيد بيشتري بر تۀارب کم ها، آن محتواي آن
سازد )یـتس و   بر نيازهاي یادگيرنده و منافع اجتماعی دارند متمایز می هاي مبتنی گيري جهت
(. بــر ایــن اســاس، برنامــۀ درســی 2021و هــوردرن،  3؛ بــارت2016، 2؛ کلــگ2016مــيبر، 
اي است، تخصصـی و مسـتقل از   بر دانش قدرتمند شامل دانش خاص رشته گاهی مبتنیدانش

شـود،  زمينۀ پيرامونی خود است، توسط متخصصان همان موضوع درسی توليد و منتقـل مـی  
منۀـر   4تواند بـه عمـل قدرتمنـد   رود و در حوزۀ عمل نيز می فراتر از تۀارب فردي افراد می

بـر دانـش    (، برنامـۀ درسـی مبتنـی   2018) نگاه هارلند و والد (. از2018شود )هارلند و والد، 
شـناختی   قدرتمند در دانشگاه، مستلزم برخورداري از دانش خوب موضوعی، نظري و روش

شـناختی دسـت    است. دانشۀویان با داشتن چنين ترکيبی از دانـش، بـه ایـن قـدرت معرفـت     
درک کننـد و در عـين حـال    یابند که چگونگی توليد دانش در یک دیسـپيلين علمـی را    می

شده در کتاب درسی یـا اسـتاد درس    دهد تا ادعاهاي دانشی مطرح ها می این تونایی را به آن

                                                                                                                                        
1.  Moodie 

2.  Cleeg 

3.  Barrett 
4.  powerful action 
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شکل انتقادي موردارزیابی قرار دهند. از سوي دیگر، برنامۀ درسـی دانشـگاهی برآمـده     را به
مفهـومی،   بـر شـواهد باشـد،    از دانش قدرتمند، مستلزم این است که به ميـزان زیـادي مبتنـی   

گيرد، اما  مدون، نظري، پویا و سيستماتيک باشد و با اینکه هميشه در معرض چالش قرار می
بر دانش قدرتمند،  (. برنامۀ درسی مبتنی2018، 1قابل اعتمادترین دانش محسوب شود )پبت

داراي ماهيت برآینده است، بدین معنـی کـه از شـرایط اجتمـاعی خـود تـأثير مـی پـذیرد و         
کند، بنابراین بازتاب دانش نظري موردپذیرش متخصصـان حـوزۀ موضـوعی     يدا میاستعب پ

خود است. از آنۀا که براساس انگارۀ دانش قدرتمنـد، واالتـرین شـکل بازتـاب دانـش، در      
یابد، بنابراین برنامۀ درسـی بازتـابی از دانـش دیسـپيلينی و      دانش جمعی متخصصان نمود می

تخصصان حوزۀ موضوعی است. بـا ایـن حـال از آنۀـا     در عين حال دانش ضمنی اکتشافی م
هـاي علمـی نيـز هسـت،      که دانش قدرتمند قائل به دانش فرادیسپلينی با حفظ مرزهاي رشته

تواند دیسپيلينی یا تلفيقی باشد )زند قشـبقی   بنابراین با توجه به شرایط، این برنامۀ درسی می
بـر   آمـده از دانـش قدرتمنـد مبتنـی    هـاي برنامـۀ درسـی بر    (. ایـن ویژگـی  1395و همکاران، 

هاي درسی دانشگاهی در قالب محتـواي دیسـپيلينی،    تواند در کتاب گرایی اجتماعی می واقع
 فرادیسيپلينی و تلفيقی نمود یابد.

 

 گیري بحث و نتیجه
توان محصول نـوعی تغييـر رویکـرد در نظریـۀ برنامـۀ درسـی دانسـت.         دانش قدرتمند را می
شدۀ دانش در برنامۀ درسی، یعنـی   یيراجتماعی و بيش از حد اجتماعی انتقاد از رویکردهاي
گرایـی اجتمـاعی در برنامـۀ     ورزان مکتـب واقـع   گرا، اندیشه گرا و سازنده رویکردهاي اثبات

سمت ارائۀ الگویی اجتماعی از برنامۀ درسی سوق داده است که مبناي دانش در  درسی را به
هاي جوامع علمی دیسيپلينی است. دانش قدرتمند بـا  بر سازوکار آن موضوعات درسی مبتنی

منزلـۀ یـک توليـد اجتمـاعی، سـعی در       بازشناسی ارزش دانش تخصصی و ماهيت دانـش بـه  
بر دانش مطلم دیسيپلينی و برنامـۀ درسـی    هاي برنامۀ درسی سنتی مبتنی مرتفع ساختن کاستی

هندۀ رویکردي بينابينی اسـت کـه   د محور دارد و ارائه بر دانش نسبی و یادگيرنده مدرنِ مبتنی
هاي پداگويیک است، چيسـتی   هاي دانشی در برنامۀ درسی، مقدم بر انتخاب در آن انتخاب

بر حفـظ مرزهـاي    و چرایی موضوعات بر چگونگی آموزش ارجحيت دارند و اگرچه مبتنی
 پذیر است.   دیسيپلينی دانش است، اما پویا و تغيير
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ــه دارد.  واقــع ـدرســی مــاهيتی اجتمــاعی    مفهــوم دانــش قدرتمنــد در برنامــۀ گرایان
هـاي   بر دانش قدرتمند، با تمرکز بر دانشی که فراتـر از تۀربـه   سو، برنامۀ درسی مبتنی ازیک

هاي آموزشی است. از  کنندۀ برابري فرصت گيرد، به نوعی تضمين فردي یادگيرنده قرار می
گيري برنامۀ درسی  نش در شکلسوي دیگر، دانش قدرتمند با درنظرگرفتن نقش ساختار دا

محور مرج   ها و حقایم معتبرتر، عينيت را بر رویکردهاي یادگيرنده و تمرکز بيشتر بر فکت
، مرزهاي بين دانش موضوعی و  بر یادگيرنده داند. در حالی که برنامۀ درسی مدرنِ مبتنی می

طلم بودن مرزهـاي دانـش   انگارد، و برنامۀ درسی سنتی بر م شده را نادیده می اي دانش زمينه
در بستري اجتمـاعی  ورزد، دانش قدرتمند به نوعی دانش تخصصی قائل است که  اصرار می
مند قابليت بازبينی و تۀدیدنظر دارد. بنابراین آموزش از طریم  شود و به شکل نظام توليد می

دهـد    خ میبرنامۀ درسی دیسيپلينی و موضوعی در زمينۀ اجتماعی افرادِ درگير در یادگيري ر
 سازد. را به زمينۀ اجتماعی مرتبط می محور کرده و آن اي که دانش را مسئله به گونه

تسلط و هژمونی برنامۀ درسی مدرن و توجه بيش از اندازه به یادگيرنـده در طراحـی   
هاي درسی، به نوعی جایگاه و نقش اساسی دانش معتبر را به حاشـيه بـرده اسـت. ایـن      برنامه

ها در آموزش و حم افراد در دسترسی به دانش معتبـر   د اصل برابري فرصتتوان موضوع می
هاي فردي، عملـی و روزمـره    دار کند و دانشی نسبی، یيرمعتبر و برخاسته از تۀربه را خدشه

هاي درسی در سـيطرۀ   فراگيران را جایگزین آن سازد. از سوي دیگر، در جوامعی که برنامه
ریم توجه کم به نقـش یادگيرنـده در    ی به دانش است، علیگرایانه و سنت رویکردهاي اثبات

ــرادي اســت کــه قــدرت   گيــري در ســيطرۀ دیســيپلين هــاي درســی، تصــميم برنامــه هــا و اف
هاي درسی دارند و بنـابراین دانـش قدرتمنـدان جـایگزین      گيري انحصاري در برنامه تصميم

هـاي آن در   بلور از آمـوزه گرایی اجتماعی و برنامۀ درسی مت دانش قدرتمند شده است. واقع
هـایی کـه در ایـن نوشـتار از آن توصـيف شـد، عليـریم         مفهوم دانـش قدرتمنـد بـا ویژگـی    

 منزلـۀ یـک آلترنـاتيو و     انتقاداتی که نسبت به آن مطرح شده است، بر ایـن ادعاسـت کـه بـه    
 هاي هر دو رویکـرد سـنتی و مـدرن در حـوزۀ برنامـۀ درسـی را       راه سوم، قادر است کاستی

 فع سازد.مرت
هاي درسی و کتب دانشگاهی دارد.  هاي مهمی نيز براي برنامه دانش قدرتمند داللت

هـاي   هـاي دانشـگاهی، تأکيـد آن بـر دیسـيپلين      ترین داللت دانش قدرتمند براي کتـاب  مهم
دهنـد. بـا    هـاي درسـی را تشـکيل مـی     علمی مشخ  است که مبناي اصلی محتـواي کتـاب  

گيـرد و بـا نظرداشـت     هـاي فـردي دانشـۀویان قـرار مـی      ۀربهتمرکز بر محتوایی که فراي ت
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گيـري محتـواي کتـاب درسـی، دانـش قدرتمنـد در        ساختار دانش و عينيت بيشتر در شـکل 
محور در کتب درسـی دانشـگاهی    هاي علمی به جاي رویکردهاي یادگيرنده حقایم و فکت

هـاي   علمـی در برنامـه  هاي  یابد. این رویکرد وجود مرزهاي مشخ  ميان دیسيپلين نمود می
هـاي   شمرد و قائل بر تلفيم دانش و مهارت در محتواي کتاب درسی دانشگاهی را محترم می

 درسی است.
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