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  يي براي ترسيم نسبت نظريه و عمل ها هشناسايي و تحليل انگار
  !!انگاره منتخب؟: در برنامه ريزي درسي

  1رحمت اله خسرويدكتر 
ه حاضر با استفاده از روش جستار نظرورزانه، ابتدا منظرهايي براي ترسيم نسبت در مطالع

منتخب و راهگشا در  ريزي درسي شناسايي و تحليل شده، سپس منظرنظريه و عمل در برنامه
در اين راستا، پس از كاوش نظري در منابع تخصصي برنامه درسي، منظر . شود ميباره معرفي  اين

ي مطالعه ها هيافت. اندگرايي، و منظر عملي مبناي مطالعه قرار گرفتهنومفهوم پوزيتيويستي، منظر
دهد، منظر پوزيتيويستي از رويكرد عقالنيت فني يا عمليات گرايي پشتيباني كرده و از نشان مي

منظر نومفهوم گرايي بر اين فرض . كندتحكم نظريه بر عمل در برنامه ريزي درسي حكايت مي
اين منظر . نظريه و پيرو آن باشد هدرستي در نظريه نهفته است و عمل بايد آيين استوار است كه

 كند، لذا نه تنها داعيهعمل زدگي را عامل پيدايش انحراف در رشته برنامه درسي قلمداد مي
در عوض، اين منظر در پي آزادي . ندارد نيز راها  آن دغدغه بلكه ندارد، را عملي مسائل با مواجهه

به دانشگاهيان و باز كردن راه براي نظريه پردازي با روش هايي به غير از روش هاي بخشيدن 
بر اين اصل مهم  "عملي"در نهايت، منظر . باشدهاي مبتني بر رفتار گرايي ميپوزيتيويستي و روش

 قلمرو اين. باشد پردازان نظريه قبضة و سلطه در يكسره نبايد درسي برنامه كند كه قلمروتأكيد مي
كند، بر اساس اين منظر، ديگر نظريه بر عمل حكمراني نمي .عمل دارد و نظر هعرص در توازن به نياز

نظريه، دوگانگي كاذب  "تجويز"به موقعيت تربيتي، و كاستن از  "عمل فكورانه"بلكه با افزودن 
يم نسبت بدين ترتيب، منظر عملي در ترس. شود ميبرچيده ها  ميان نظريه و عمل و جدايي بين آن

كند كه در آن تصميم نظريه و عمل در برنامه ريزي درسي راهگشاست چرا كه شرايطي فراهم مي
توانند در صدد پر كردن شكاف نظريه و عمل بر آمده و با شناخت گيرندگان برنامه درسي مي
ر، اساس اين منظبر. اي اتخاذ كنند، تصميمات فكورانه و سنجيدهها هاهميت هر يك از اين مؤلف

ريزان درسي همان عامالن بايد عمل خود را كه همگام با نظريه است، فكورانه انجام دهند، و برنامه
را به عرصه سياستگذاري و برنامه ريزي منتقل  - كه از عمل برگرفته شده-ي ذهني عامالن ها هانگار
  . كنند

نومفهوم گرايي،  نظريه و عمل، برنامه ريزي درسي، منظر پوزيتيويستي، منظر: كليدي كلمات
  منظر عملي
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