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  :درسي ها پيرامون نسبت نظريه و عمل در برنامه روايت
  گرايي يا پيوند نظريه و عمل سازي و سنت  هاي بديل براي تعامل نومفهوم گزينه

  1فريدون شريفياندكتر 
درسي  دار حوزه برنامه هاي قديمي و ريشه عمل و چگونگي اين رابطه از بحث ارتباط نظريه و

ها و  هايي مانند نسبت نظريه و عمل، فاصله بين آن شاهد اين امر، موضوع. رود به شمار مي
از . شود درسي ديده مي هاي برنامه درسي است كه در آثار و نوشته كاربردهاي عملي نظريه برنامه

توان نظريه و عمل و ديدگاههاي مختلفي كه  درسي نيز مي كري مطرح در برنامههاي ف منظر جريان
سازي  هاي جريان نومفهوم سو، ايده از يك. ها مطرح است را مالحظه كرد درباره نسبت آن

كيد دارند و از سوي ديگر، أدرسي ت درسي و حاميان آن كه بر اهميت نظريه و فهم برنامه برنامه
اند  درسي را داشته هاي كاربردي برنامه صاحبنظران كه دغدغه عمل و عرصه هاي گروهي از انديشه

  .قابل بحث و بررسي است
درسي بحث  در اين مقاله پس از مقدمه، در چند بخش پيرامون نسبت نظريه و عمل در برنامه

ها يا ديدگاههاي گوناگون درباره نظريه و عمل و چگونگي  بخش نخست، روايت در. شده است
هاي  حمايت از نظريه: اند از برخي از اين ديدگاهها عبارت. ها تحليل شده است ط آنارتبا

هاي  ها و حيطه مدار و پذيرش نقش دانش ضمني؛ مالحظه عنصر عمل در ارتباط با سيستم موقعيت
درسي با اولويت نظريه يا  درسي؛ نگاه پيوستاري به رابطه رويكردها و تعاريف برنامه نظريه برنامه

درسي و استدالل عملي؛ ارتباط دادن نظريه و عمل در چارچوب چرخه  رابطه نظريه برنامه عمل؛
  . درسي تاويلي و تبيين رابطه نظريه و عمل از منظر رويكردهاي برنامه

گرايان به ويژه ديدگاههاي ويليام پاينار درباره نظريه و عمل مطرح  در ادامه، برداشت نومفهوم
اي را فراهم كرده است تا  درسي زمينه ر به مقوله نظريه و عمل در برنامهنوع نگاه پاينا. شده است

مورد  درسي مطرح و اين نقدها از ديد صاحبنظران برنامه. گروهي به نقد و تحليل اين نگاه بپردازند
هايي كه نسبت به ديدگاه پاينار مطرح است در  پس از ارائه نقد و تحليل. بحث قرار گرفته است

هاي بديل  از گزينه. هاي بديل درباره رابطه نظريه و عمل معرفي گرديده است زينهقسمت بعد، گ
توان به تعامل به جاي تقابل و دوگرايي نظريه و عمل؛ نگاه پژوهش  براي نگريستن به اين رابطه مي

درسي دموكراتيك به رابطه نظريه و عمل، توجه به وزن نظريه و عمل بر اساس نوع  يا برنامه
درسي  ريزي درسي و ضمير برنامه زمان به فن برنامهدرسي و نگاه هم مطرح در برنامه هاي سؤال

  .بندي شده است در پايان مقاله، مباحث جمع. اشاره كرد
گرايي،  درسي، نسبت نظريه و عمل، سنت درسي، ديدگاههاي برنامه برنامه :كلمات كليدي

  .سازي نومفهوم
 

                                                 
 استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان .1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

