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 چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط میان دانش نظری و عملی 
درسی است. بر های اجرای برنامهمعلمان در هر یک از پارادایم

مبنای سه نوع پارادایم حوزه مطالعاتی برنامه درسی که با مطمح نظر 
قرار دادن نسبت میان نظریه و عمل شکل گرفته است، به بیان سه 
نوع رابطه میان دانش نظری و دانش عملی مورد نیاز معلمان در 
تدریس پرداخته شده است. این سه نوع رابطه، در دل سه پارادایم 

جرای برنامه درسی، مورد بحث قرار گرفته اند. این سه برای ا
-های حوزه مطالعات برنامهپارادایم با ترکیبی از عناوین پارادایم

ی و انطباق -وفادارنه، فکورانه -درسی، فنیدرسی و اجرای برنامه
شوند. هر یک از این سه رابطه، گذاری میبرآمدنی نام -انتقادی

رشد و  های درسیگیری برنامهرای شکلپیامدهای متفاوتی را نیز ب
-نامهوفادارنه، بر -ای معلمان در بردارد. در پارادایم فنیتوسعه حرفه

آموزی در فنون ای بر انتقال دانش نظری و مهارتهای رشد حرفه
 ها در پارادایمتر تدریس تأکید دارد. این برنامههر چه اثر بخش

و  دانش نظری بروز، رشدانطباقی ضمن توجه به انتقال  -فکورانه
ای هبرنامهگیرد. پرورش تأمل عملی معلمان را مطمح نظر قرار می

برآمدنی نیز شکلی از پژوهش  -ای در پارادایم انتقادیرشد حرفه
 گیرد. فردی یا گروهی، به خود می

دانش نظری، دانش عملی، تربیت معلم،  :کلیدیهایواژه
 اجرای برنامه درسی

Abstract 

The aim of this study is investigation of the relation 

between theoretical and practical knowledge of 

teachers in curriculum implementation paradigms. In 

this article, three relationships between theoretical 

knowledge and practical knowledge were presented. 

These were formed with regard to three paradigms in 

curriculum studies field which based on relationship 

between theory and practice. Three relationships 

between theoretical knowledge and practical 

knowledge were discussed in three paradigms of 

curriculum implementation. The combination of these 

paradigms and curriculum implementation models 

form three curriculum implementation paradigms 

which are named technical-faithfully, reflective- 

adaptive and critical-emergent. Any of these 

relationships have diverse consequences for teacher's 

professional development Curriculum. In technical- 

faithfully paradigm, teacher's professional 

development Curriculum emphasize on knowledge 

transferring and training for teaching effectively. In 

reflective- adaptive paradigms, the growth and 

development of teacher practical reflection is 

concerned. Teacher's professional development 

Curriculum in critical-emergent paradigm is a form of 

individual or collective research.  

Keywords: 

Theoretical knowledge, practical knowledge, teacher 
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 مقدمه

های ، چه برنامهشوندهای درسی شناخته میمعلمان در هر نظام آموزشی به عنوان مجریان اصلی برنامه

رت های درسی با کمک یا بدون مشودرسی که به طور مستقیم توسط آنان طراحی و تدوین شود و چه برنامه

درسی و متخصصان موضوعی طراحی و تدوین شود، باز آنان هستند که در ارتباط ریزان آنان، توسط برنامه

رسی تدارک دیده دمستقیم با یادگیرندگان با برداشت و تفسیر یا باور خود به انتقال محتوا یا اجرای   برنامه

کرد آنان عملپردازند. بنابراین، شناخت و دانش معلمان از تدریس یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر شده می

تدریس، دانش مورد نیاز معلمان برای  نظران فعال در حوزههای درسی است. اغلب صاحبدر اجرای برنامه

اند. اگرچه این دو نوع دانش در بیان محققان و اندیشمندان مختلف با تعابیر انجام تدریس را دو نوع دانسته

هایی که فنسترماخر پس از مرور آنها به هریک متوان با در نظر داشتن نامتفاوتی معرفی شدند، اما می

یعنی دانش به دست آمده از نظریه که قابلیت تعمیم  1ها را در دو دسته دانش نظریدهد، آناختصاص می

 یا دانش به دست آمده از تأمل بر عمل که خاص و جزئی است، جای داد 2دارد و دانش عملی

(Fenstermacher, 1994 .) 
های متفاوتی از دانش نظری و دانش عملی ارائه شده است که با بحث، انواع یا تبییندر پیشینه این 

تفاسیر گوناگون از چگونگی یا نسبت میان نظریه و عمل، بی ارتباط نیست. بوردیو انواع دانش نظری را 

سه نوع این (. Bourdieu, 1973)برشمرده است   5شناختیو دانش عمل 4شناختی، دانش پدیدار3دانش عینی

مطرح شده توسط کار و کمیس در تناظر و  دانش از سه نوع نظریه حاصل می شوند که با سه نوع نظریه

ابزاری و  توان به صورت دو گونه. انواع دانش عملی را نیز می(Carr & Kemmis, 1986توازن هستند)

ه کرده ها اشارت که ارسطو بدانگذاری نمود. این دو نوع برگرفته از دو نوع استدالل عملی اسفکورانه نام

 گیرد ویا استداللی ابزاری نام دارد که برای ساختن چیزی مورد استفاده قرار می 6است. یکی، پویسیس

است که به منزله استداللی برای انجام کاری یا عملی انسانی در نظر گرفته شده است  7دیگری فرونیسس

(Carr, 2006.) 

واکاوی رابطه میان دانش نظری و دانش عملی با در نظر داشتن  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و

ی با درسهای حوزه برنامهدرسی است که در تدریس و اجرا نیز اثرگذارند. پارادایمهای حوزه برنامهپارادایم

                                                 
1. Theoretical Knowledge 
2. Practical Knowledge 
3. Objective Knowledge 
4. Phenomenological Knowledge 
5. Praxeological Knowledge 
6. Poiesis 
7. Phronesis 
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 ,McKeonتوان بین نظریه و عمل برقرار کرد)ی که بر مبنای نظر مک کئون میااستفاده از سه نوع رابطه

ندی، ارتباط میان بشوند. با نظر به این تقسیمگرایی تقسیم میعلمی، عملی و نومفهوم -(، به سه نوع فنی1952

توان تعریف کرد که با سه نوع مدل مطرح در حوزه دانش نظری و دانش عملی را به سه گونه متفاوت می

اق حداکثری یا برآمدنی نیز متناظر و و انطب  2، انطباق متقابل1های وفادارانهدرسی یعنی الگواجرای برنامه

ای هتوان به صورت سه نوع پاردایم با نامدرسی را میهای حوزه اجرای برنامهسازگار باشد. بنابراین، پارادایم

برآمدنی طبقه بندی کرد و ارتباط میان دانش نظری و دانش  -انطباقی و انتقادی -وفادارنه، فکورانه -فنی

 ایم، مورد بررسی قرار داد. عملی را درون هر پاراد

 

 دانش نظری و دانش عملی

شناختی ملعبوردیو به طورکلی دانش نظری را به سه دسته دانش عینی، دانش پدیدارشناختی و دانش

ی، دهد. دانش پدیدارشناختتقسیم کرده است. دانش عینی، ارتباطات عینی بین امور مختلف را نشان می

شناختی هم به فرآیند جدلی و کشد. دانش عملزیست شده در دنیای اجتماعی را به تصویر می تجربه

ست شناختی ادیالکتیک بین امور عینی و ذهنی نظر دارد و هم در بردارنده دانش عینی و هم دانش پدیدار

(Bourdieu, 1973با وجود این تنوع در دانش نظری، فنسترماخر با بررسی و مرور دیدگ .)اههای مختلف 

نظران در حوزه دانش معلمان و به پیروی از آنان، دانش نظری در حوزه تدریس را دانشی محققان و صاحب

-تعریف کرده است که تنها با دانش عینی مورد نظر بوردیو، قرابت دارد. به باور او، این دانش، مولود پژوهش

ها پژوهش است. اینقالنیت فنی شکل گرفتهمحصول است که به نوعی بر مبنای ع -های پارادایم فرآیند

ر و انتقال و به هایی با حداکثر قابلیت تکرابیشتر توسط محققان ومتخصصانی دانشگاهی و با استفاده از روش

 (.Fenstermacher, 1994اند )قصد تولید دانشی قابل تعمیم برای استفاده معلمان در کالس درس انجام شده

تفاوت م شناسانهنش اشاره دارد که در نظر شونمتعلق به دو پارادایم معرفتدانش عملی به دو نوع دا

نامیده است. در پارادایم  4گرایی و دانستن در عملیا اثبات 3می باشند. او این دو پارادایم را عقالنیت فنی

ظر گرفته ن ای درشد و مسائل عملی مسائل سادهای تلقی نمیگرایانه، موقعیت عملی موقعیت پیچیدهاثبات

شدند که با عمل به دستورات نسخه تجویز شده متخصصان و کارشناسان دانشگاهی که برای هر موقعیت می

                                                 
1. Fidelity 
2. Mutual Adaptation 
3. Technological Reason 
4. Knowing in Action 



 49...  معلمان یو عمل یارتباط دانش نظر                                                                       1395، بهار و تابستان 1، شماره 6سال 

-رفت، قابل حل بودند. معلمان یا عامالن و کارگزاران درگیر در مسائل عملی، تنها مصرفعملی به کار می

فکر های عملی بودند. در واقع، تموقعیت دانش تولید شده توسط متخصصان و عالمان ناآشنا به عمل و کننده

و تأمل و کار تخصصی آن عالمان و متخصصان بیرون از موقعیت عملی بوده و عمل و اجرای تولیدات فکری 

آنان به صورتی اثربخش و کارا، کار عامالن و کارگزاران درگیر با عمل فرض شده بود. در واقع، معلمان یا 

بردند که به کارایی و اثربخشی هرچه بیشتر ابزارها و فنون انجام اقدامات ه میعامالن از خرد یا عقالنیتی بهر

 (.Shon, 1983مورد نظر کمک کند ) عملی یا تدریسی

ده ششود. لذا  دستورات کلی دیکته ای فرض میدر پارادایم مقابل، موقعیت عملی، موقعیت پیچیده

ملی به ل عملی به کار گرفته شود. پیچیدگی موقعیت عتواند به راحتی برای حل مسائمتخصصان بیرونی نمی

استفاده از تفکر و تأمل عامالن درگیر در عمل برای حل آن مسائل نیاز دارد.  در این پارادایم، فرض جدایی 

گرایانه است، جای خود را به فرض یگانگی و در هم تنیدگی نظر و تأمل از عمل که خاص پارادایم اثبات

ست. بنابراین، معلمان و عامالن به واسطه برخورداری از تفکر و تأمل در موقعیت عملی و نظر و عمل داده ا

نتایج  گیرند وتوانند تولید کننده دانشی باشند که خود در جریان عملشان آن را به کار میبه مدد آن می

بینند خود ب یادگیری یا به طورکلی موقعیت عملی را  از نزدیک به چشم -سودمندش در فرآیند یاددهی

(Shon, 1983ارسطو این دو نوع دانش عملی را با استدالل .)ها را به زبان یونانی، داند که آنهایی همراه می

گذاری کرده است. تخنه، به استداللی در مورد چگونگی انجام مهارت یا هنری اشاره نام 2و فرونسیس 1تخنه

 ,Carr, 2006« )3ایوسیله -ابزاری و هدف»لی فنی یا (. این استدالل، استدالFenstermacher, 1994دارد )

P. 425در  شود که در ارتباط با انجام کاری انسانی( است. از فرونسیس برای اشاره به استداللی استفاده می

، تأمل و قضاوت 4مفهوم هایی مانند تأمل معطوف به عمل»موقعیتی عملی باشد. برخالف تخنه در فرونسیس، 

عملی همیشه با عمل  (. این دو استداللCarr, 2006, p. 426« )کنند.قشی اساسی بازی میدر تعریف آن ن

چیزی در ارتباط است که طرح و   5رسند. تخنه با عمل تولید یا خلقهمراه بوده و از طریق آن به ظهور می

نام دارد که در حکم   6(. این عمل در زبان یونانی، پویسیسCarr, 2006ای از آن، از پیش موجود است )نقشه

شود که نامیده می 7عملی ابزاری است. عملی که همیشه با فرونسیس همراه است، در زبان یونانی پرکسیس

 به معنای  عملی آگاهانه و اخالقی است.

                                                 
1. Tekhne 
2. Phronesis 
3. Instrumental Means-End Reasoning 
4. Deliberation 
5. Making 
6. Poiesis 
7. Praxis 
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مورد نظر ارسطو همراه است. این معنا از عمل، بیشتر  دانش عملی نوع اول، دانشی است که با تخنه

گیرد. دانش عملی نوع سازی و نقاشی مورد استفاده قرار میری مانند نجاری، مجسمهدر مورد اعمالی هن

پژوهشی و نظری این حوزه و در ارتباط با  دوم، حاصل استفاده از فرونسیس ارسطویی است. در پیشینه

با عنوان  لمیتدریس، این معنا از دانش عملی مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین، آنچه در مقاله ها و آثار ع

دانش عملی معلمان به کار رفته است، به این معنا از دانش عملی اشاره دارد. در این آثار، دانش عملی چنین 

دانش عملی معلم،  دانش یا ادراک حاصل از تجربه تدریس معلم است که از تأملش »توصیف شده است: 

عتبر است. این دانش به طورکلی با همان موقعیت عملی م آمده و در محدودهبر عمل تدریس به دست

ها و یا با چگونگی دیدن و تفسیر وقایع مرتبط چگونگی انجام امور تدریس، مکان و زمان صحیح انجام آن

(. الباز این دانش را در بردارنده همه انواع دانش Fenstermacher, 1994, P. 11« )ها در ارتباط است.با آن

حضورش در  او و به واسطه ها و باورهای شخصیکه برحسب ارزشنظری و تجربی معلم قلمداد کرده 

اند که سو و کانلی نیز دانش عملی معلمان را دانشی دانسته .(Elbaz, 1983)شود موقعیتی عملی کسب می

 کنند و هم  در اثر تجربههای آموزشی به طور رسمی کسب میمعلمان، هم از طریق شرکت در کالس

 (. Xu & Connelly, 2009) آموزندشخصی در طول فرآیند تدریس خودشان به طور غیررسمی می

ون دریل، بیجارد و ورلوپ دانش عملی معلمان  را تلفیقی از دانش تجربی، دانش رسمی و باورهای 

 & Van Driel, Beijaardاست ) 2وابسته -بوده و شخص 1کنند که مبتنی برعملشخصی آنان توصیف می

Verloop, 2001, P. 137)( با نام دانش 1988تری از این دانش که در آثار کانلی و کالندینین ). حالت ویژه

به کار رفته، به عنوان دانشی در نظر گرفته شده است که در تجربه گذشته معلم، در موقعیت  3عملی شخصی

رای هر معلم، شیوه خاصی از بازسازی های آینده او ریشه دارد و بذهنی و جسمی کنونی او و در آمال و آرزو

(. Ben-Peretz, 2011, p. 5های موقعیت کنونی است )گذشته و آمال آینده، برای رویارویی با ضرورت

د: تجربه انکنهد در توضیح بیشتر از دانش عملی سه مؤلفه اساسی این دانش را چنین برشمردهیدافی و آ

مل دروس گذارنده شده در دانشگاه(، تدریس و زندگی پیشینی معلم که در سه سطح آموزش رسمی )شا

او از اینکه موقعیت تدریس چگونه  4شخصی قابل طرح است؛ موقعیت کنونی تدریسش و چشم اندازهای

(. این چشم اندازها، بیان دیگری از تصاویر ذهنی مورد نظر بریسکو  Duffee & Aikenhead, 1992باید باشد)

ها حضور در مدرسه در دوکسوت معلمان از کالس درس و مدرسه به واسطه سالای که است. تصاویر ذهنی

                                                 
1. Action- Oriented 
2. Person- Bound 
3. Personal Practical Knowledge 
4. Visions 
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بندد و نقش مهمی در چگونگی ایفای نقش معلمی آنان در کالس آموز و معلم در ذهنشان نقش میدانش

 (.  Briscoe , 1991کند )درس ایجاد می

 

 های اجرای برنامه درسیها و الگوپارادایم

مختلفی برای اجرای برنامه درسی سخن به میان آمده  1هایها و الگوز پارادایمدر پیشینه مطالعاتی، ا

-در باب پژوهش کیفی از سه پارادایم اثبات 2گانه گوبا و لینکلنهای سهچو با در نظر داشتن پارادایم است.

امه درسی ی برنهای اجراگرایی) نظریه انتقادی( به عنوان پارادایمگرایی و ساخت و سازگرایی، پسا اثبات

گرایی را تأمل و امور نظری )تأمالتی . او واقعیت محض موجود در پارادایم اثبات(Cho, 1994) بردنام می

گیرد( بدون توجه به واقعیات و اقتضائات محیطی دانسته، در که توسط دانشمندان و عالمان صورت می

اقعیات بین نتیجه تأمالت نظری با و ل و مذاکرهگرایی را تعامحالیکه واقعیت موجود در پارادایم پسا اثبات

کند. واقعیت حائز ارزش و مورد توجه در  پارادایم ساخت و سازگرایی نیز تنها واقعیات محیطی قلمداد می

(. آئوکی نیز با توجه به دو معنای متفاوتی که از عمل، قابل Cho, 1994محیطی در نظر گرفته شده است )

درسی سخن می گوید. در یک پارادایم، عمل و اساسی در حوزه اجرای برنامه 3پارادایمطرح است، از دو 

درسی به در نظر گرفته شده و در پارادایم دیگر، اجرای برنامه 4اجرای برنامه درسی به عنوان کنشی ابزاری

ان توندارد، را میپپارادایمی که عمل را کنشی ابزاری می انگاشته شده است.  5مثابه عمل فکورانه موقعیتی

-سا اثباتپ پندارد، منطبق بر دو پارادایمگرایی و پارادایمی که عمل را فکورانه میمنطبق بر پارادایم اثبات

 (.Aoki, 2005)گرایی و ساخت و سازگرایی تفسیر کرد 

-مدرسی وجود دارند که زیر مجموعه هر یک از پارادایهای مختلفی نیز در حوزه اجرای برنامهالگو

ی سخن درسبن پرتز و آیلم از چهار نوع مواجهه معلمان با برنامهتوانند دسته بندی شوند. مورد اشاره می یها

اند که به نوعی به چهار الگو از اجرای برنامه درسی اشاره دارد. این چهار مواجهه عبارتند از: معلمان به گفته

گونه که به آنان درسی  را همانکه می بایست برنامه 6مدرسی مقاوم در برابر معلکنندگان برنامهعنوان مصرف

که با توجه به معیارها و دانش   7درسیکنندگان برنامهکنند؛ معلمان به عنوان انتخابتجویز شده است، اجرا 

                                                 
 د.باشمختلف می ییا رویکردها هاالگو هگیری کلی اشاره دارد که دربردارنددر اینجا پارادایم به یک چارچوب یا جهت .1

2. Guba & Linkoln 
 رد.گیری به کار می بآئوکی  به اذعان خود، لفظ پارادایم را نه به معنای کوهنی آن بلکه به معنای یک رویکرد یا جهت .3

4. Instrumental Action 
5. Situational Praxis 
6. Users of Teacher- Proof Curriculum 
7. Curriculum Choice Makers 
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مانند  درسیمعلمان از موقعیت و شرایطی که پیش رو دارند، درباره چگونگی استفاده از محتوای برنامه

که بر اساس  1یدرسکنند؛ معلمان به عنوان سازوارگران برنامهگیری میشی از کتاب درسی تصمیماستفاده بخ

مان آورند؛ و معلدرسی روی میآموزان به تغییرات و اصالحاتی در برنامهدانش و عالئق خود و نیازهای دانش

شرایط خاص تدریس خود به آموزان و که با توجه به نیازهای فردی دانش 2به عنوان خالقان برنامه درسی

های ( الگو1992و همکاران ) 3اشنایدر (.Peretz, 2011-Ben)کنندتولید محتوا و برنامه درسی اقدام می

های ، الگو5و فولن (Ladwig, 2010; Pinar, et al., 1995)  4وفادارانه، انطباق متقابل و موقعیت مدارانه

های را به عنوان الگو  & Fullan, 2007; Fullan, 2004b)Pomfret, 1(Fullan ;977 6وفادارانه و انطباقی

نطباق انطباق متقابل و ا یانطباقی فولن را به دو الگو یاند. چنانچه الگواجرای برنامه درسی معرفی کرده

 یلگوم یافت. در ایهای بیان شده توسط اشنایدر و همکاران دست خواهحداکثری تقسیم کنیم، به الگو

گرایی است، فرض بر این است که اجرای برنامه درسی های رفتارگرایی و اثباتوفادارانه که حامل ریشه

گونه یچاند، بدون هگران برنامه درسی در نظر داشته و منظور کردهگونه که طراحان و تدوینباید دقیقاً همان

  .(Fullan & Pomfret, 1977; Fullan, 2007; Fullan, 2004b; Cho, 1994)بپذیرد تغییر و تعدیلی صورت

تواند از ای است که دقیقاً نمیدر مقابل، در رویکرد انطباقی، این فرض مطرح است که طبیعت اجرا به گونه

استفاده  ها و شرایط محیطی اجرا و نوعپیش تعیین شود. بنابراین، در عمل تغییرات باید متناسب با ویژگی

در انطباق متقابل، میزان این انعطاف متقابل است؛ یعنی هم  (.Fullan, 2004b)مجریان انعطاف پذیر باشند 

برنامه از پیش تعیین شده متناسب با شرایط محیطی قابل تغییر است و هم اجرا باید در تناسب با برنامه از پیش 

ای پیشین هویا همان انطباق حداکثری، برخالف الگ« موقعیت مدارانه» یتعیین شده به انجام برسد. در الگو

-ی دانشدرسی به تجارب زیسته کالسشد، برنامهدرسی به عنوان سندی مکتوب در نظر گرفته میکه برنامه

آموزان اشاره دارد و به جای تأکید بر راهنمای تحمیل شده از بیرون، به معناسازی تجارب در کالس درس 

 (.Cho, 1994آموزان تأکید دارد )با همکاری و مشارکت معلم و دانش

سخن  تواندرسی نیز میبندی دیگری در حوزه اجرای برنامههای موجود، از دستهبندیبا وجود دسته

گفت که بر مبنای نسبت و ارتباط میان نظریه و عمل شکل گرفته است و بر اساس این نسبت، نقش معلم در 

ده متفاوت تعریف کر یگونه اای را به های مناسب برای رشد و توسعه حرفهاجرای برنامه درسی و برنامه

                                                 
1. Curriculum Adaptors 
2. Creators of Curriculum 
3. Snyder 
4. Enactment 
5. Fullan 
6. Adaptive 
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ی تعریف درسهای حوزه مطالعاتی برنامهبندی جدیدی از پارادایمتوان در دل دستهبندی را میباشد. این دسته

پردازان این قلمرو مطالعاتی پیرامون نسبت میان نظریه و عمل به نظران و نظریهکرد که با تحلیل نظر صاحب

 دست آمده است. 

 

 وفادارانه -پارادایم فنی
درسی، پارادایمی است که دارای هویت فنی و علمی وفادارانه در حوزه اجرای برنامه -پارادایم فنی

 یدرسی است و متناسب با این نوع هویت، از الگوحوزه مطالعاتی برنامه 1علمی -موجود در پارادایم فنی

ی از مرور درسلمی در حوزه مطالعاتی برنامهع -کند. پارادایم فنیدرسی استفاده میوفادارنه در اجرای برنامه

نظران این حوزه یعنی تایلر و بوشامپ نسبت به ماهیت نظریه و عمل و رابطه بر نظریه های دو تن از صاحب

(. از این دیدگاه، چنین  (Tyler, 1974, 1977; Beauchamp, 1982, 2011میان آنها به دست آمده است 

یفی هایی عام، کلی و انتزاعی است که ضمن ارائه توصدرسی متشکل از گزارهمهشود که نظریه برنااستنتاج می

اهده پذیر در های مشبینی پدیدههایی قابل مشاهده در ارتباط با حوزه برنامه درسی به تبیین و پیشاز پدیده

مه حوزه برناهای عملی پردازد؛ با استفاده از روش علمی به دست آمده و در موقعیتحوزه برنامه درسی می

درسی به عنوان یک چارچوب راهنما قابل استفاده است. با این توضیح، مقصود از دانش نظری در این 

و دانست. در واقع، چون دراین پارادایم، نظریه با نظریه تولید یتوان دانش عینی مورد نظر بوردپارادایم را می

تجربی( هم جنس است، لذا دانش به دست آمده شده به روش مرسوم در علوم طبیعی یا روش علمی )روش 

از این نظریه نیز با دانش علمی سازگاری دارد. بنابراین، دانش نظری تدریس در این پارادایم، دانشی است 

لمی های پژوهش عکه از ماهیتی عینی برخوردار است و توسط دانشمندان و متخصصان با استفاده از روش

 تولید شده است. برای کاربرد معلمان در تدریس 

وان تای راهنما و هادی وابسته است. بنابراین، میعلمی، عمل به وجود نقشه یا نظریه -فنیدر پارادایم 

ی نهفته در نظریه و گرایگرایی و تجربهعمل را برخوردار از ماهیتی فنی یا تکنیکی دانست که با ابتنا بر عقل

با این توضیح، منظور از دانش عملی در این پارادایم، دانش شود. ای انجام میبه مدد روشی خطی و مرحله

 -عملی نوع اول است که با استدالل تخنه مورد نظر ارسطو همراه است. در واقع، چون عمل در پارادایم فنی

علمی از ماهیتی فنی برخوردار است، لذا دانش به دست آمده از عمل یا دانش عملی نیز خاصیتی فنی و 

یابی تها و فنونی برای دسخواهد داشت. این دانش، با مهارت در انجام کار و استفاده از تکنیکگرایانه اثبات

                                                 
1. Technical-Scientific Paradigm 
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به کارایی و اثربخشی سروکار دارد. همچنین، با دانش مهارتی مورد نظر پویمن نیز ارتباطی نزدیک خواهد 

نایی ند از: دانش از را ه آشافت. پویمن به سه نوع کاربرد دانش )یا سه نوع  دانش( اشاره می کند که عبارتی

. دانش مهارتی از نظر او، دانش 3ایو دانش گزاره 2شود، دانش مهارتینیز نامیده می  1که گاهی دانش عینی

تواند آید و میورزی در آن کار به دست میاست که از طریق مهارت یدرباره چگونگی انجام دادن کار

من »داند. را می« د»، چگونگی «الف»شود که شخص گفته میآگاهانه یا ناآگاهانه باشد. در این هنگام 

 (. Poiman, 2008مثالی از این نوع دانش است )« دانم که چگونه رانندگی کنممی

علمی، رابطه میان نظریه و عمل راهنماگرایانه و تجویزی است. نظریه درباره عمل  -فنی پارادایم در

ملزم به اطاعت از دستورات و رهنمودهای نظریه است.  یمنطق پردازد و عمل، به طورهایی میبه روشنگری

ل از ا دانش حاصیتوان بین دانش نظری و دانش عملی برقرار کرد. دانش نظری ای را میمشابه چنین رابطه

کوشش  ها ومطالعات انجام یافته به روش تجربی )روش کمی( به عنوان راهنما و راهبری برای انجام فعالیت

-ای صورت میوسیله -کند. این راهنمایی و راهبری با مدد عقالنیت ابزاری یا هدفعمل می های معلمان

ای علمی در هگیری از عقل خود در جهت به کارگیری هرچه بهتر یافتهگیرد. بدین معنی که معلمان با بهره

هتر ونگی هرچه بهای تدریس خود، به دانشی در باب چگها و سالموقعیت عملی تدریس، در طول تجربه ماه

یابند که دانش آنان از چگونه عمل کردن مطابق با های علمی در عمل دست میپیاده کردن نظریه ها یا یافته

( این ارتباط را به صورت نمادین نشان 1شود. شکل )های نظری یا در اصطالح دانش عملی نامیده مییافته

قالنیت ابزاری از دانش نظری در مواجهه با موقعیتی داده است. چنان که مالحظه می شود، به کمک خرد یا ع

جه این شود. نتیها و اقدامات تدریسی استفاده میتر و بهتر فعالیتعملی به منظور انجام هر چه اثربخش

ید دانشی گیری و تولعقالنیت و عمل متعاقب آن در طول تجربه یا دفعات تکرار و تمرین آن منجر به شکل

 شود.  یبه نام دانش عملی م
 

                                                 
1. Objective Knowledge 
2. Competence Knowledge 
3. Propositional Knowledge 
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 وفادارانه -: ارتباط میان دانش نظری و دانش عملی در پارادایم فنی1شکل 

 

ی قلمداد ریزی درسدرسی به عنوان محصول و نتیجه فرآیند برنامهوفادارانه، برنامه -در پارادایم فنی

 انجامریزان درســی ریزی درســی اغلب با حضــور پررنخ متخصــصــان موضــوعی و برنامهمی شــود. برنامه

یزان درسی یا ردرسیِ تولید شده توسط برنامهشود. بنابراین، متناسب با این تعریف از برنامه درسی، برنامهمی

متخصــصــان موضــوعی که چگونگی اجرا و ارزشــیابی از آن نیز از پیش معلوم اســت، باید توســط معلم به 

 عنوان مجری اصلی برنامه درسی به اجرا در آید.

، اجرای برنامه درسی در این پارادایم، اجرایی مطابق با انتظار یا در اصطالح چنان که اشاره شد

وفادارنه است. نوع رابطه میان دانش نظری و عملی بیان شده در چگونگی این اجرا اثرگذار است. معلمان، 

در موقعیت عملی تدریس خود، دانش نظری یا در این حالت، تصمیمات از پیش اتخاذ شده توسط کمیته 

ریزی درسی در مورد چگونگی اجرا را با کمک از خرد یا عقالنیت ابزاری و فنی خود به اجرا در برنامه

یث از این ح تر خواهد شد.آورد؛ اجرایی که در طول تجربه تدریس خود و به مرور زمان، بهتر و اثربخشمی

 واهند شد.تر خریزان درسی از چگونگی اجرا، نزدیک و نزدیککه به انتظارات برنامه

به عبارت دیگر، معلم به اجرای برنامه درسی از پیش تدوین شده و مورد انتظار خواهد پرداخت، در 

تر یکهرچه نزد یشرایطی که تنها مجاز است قدرت عقالنیت و تفکر خود را در ارتباط با چگونگی اجرا

 یرد. و نه محتوایی آن است، به کار گریزان درسی که ناظر به ابعاد فنی و ابزاری به خواست و انتظار برنامه
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 انطباقی -پارادایم فکورانه

در حوزه  1درسی با هویت پارادایم عملیانطباقی در حوزه اجرای برنامه -هویت پارادایم فکورانه

اق متقابل انطب یدرسی گره خورده است و متناسب با هویت فکورانه پارادایم عملی، از الگومطالعات برنامه

درسی از مرور نظریه های کند. پارادایم عملی در حوزه مطالعات برنامهدرسی استفاده میدر اجرای برنامه

ترین چهره این پارادایم یعنی شوآب نسبت به ماهیت نظریه و عمل و رابطه میان آن دو به دست شدهشناخته

ای عملی را دهد شوآب دغدغه حل مسئلهنشان می(. مرور این آثار Schwab, 1978a, 1978bآمده است )

 ای واقع در موقعیت ابی به این هدف از تمامی نظریه های موجود در خدمت به مسئلهیداشته و برای دست

کند. آنچه از مرور نظریه شوآب قابل استنتاج است، این است که معنای نظریه در نظر او عملی استفاده می

 ,Schwabعینی یا دانش حاصل از مطالعات انجام شده به روش علمی دارد ) نسبت وثیقی با دانش نظری

1978bدهد که او با چنین استنتاجی، همون منن نیز نشان می (. مرور مقاله( نظر استVan Mannen, 1977 .)

ری ظبنابراین، مقصود از دانش نظری در این پارادایم، همچون دانش نظری در پارادایم پیشین، همان دانش ن

 عینی مطرح شده توسط بوردیو است.

اش کند که خروجیاشاره می  2اش ، به فرآیند تأمل معطوف به عملشوآب در توضیح نظریه عملی

های مختلف قابل بندیمجموعه تصــمیم های اتخاذ شــده برای اقدام اســت. در این فرآیند، تمامی صــورت

سائل عملی و راه صور برای م صورت های قابل طرح برایحلت ینی ببندی و پیامدهای احتمالی قابل پیشهر 

ـــده و با این علم و آگاهی، بهترین امکان یا راه حل برای اقدام پیش رو برگزیده  ـــنجیده ش برای هر یک س

شخص میمی صود از عمل در پارادایم عملی، اقدامی آگاهانه و شود. با توجه به این فرآیند، م شود که مق

ـــت. اقدامی که ـــود و بر اقدامات آتی نیز پس از طی فرآیند تأمل معطوف به عمل انجام می فکورانه اس ش

(. با این توضــیح، دانش حاصــل از عمل یا دانش عملی در پارادایم Schwab, 1978aاثرگذار خواهد بود )

ستداللی همچون انطباقی را می -فکورانه صول فرآیند تأمل معطوف به عمل یا ا ست که مح شی دان توان دان

سیس ارسطویی است. بنابرای،ن دانش عملی در این پارادایم با دانش عملی نوع دوم بیشترین قرابت را فرون

 خواهد داشت. 

ای فکورانه و متقابل اســت. از نظریه برای روشــنی رابطه میان نظریه و عمل در پارادایم عملی، رابطه

ای هود و در مقابل، عمل و ویژگیشــهای تاریک یک موقعیت پیچیده عملی اســتفاده میبخشــیدن به جنبه

ـــبب تغییرات و جرح و تعدیل ها برای آنچه هدف و اولویت هایی در نظریهعینی، خاص و ویژه آن هم س
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 ییاشــود. بنابراین، رابطه میان دانش نظری و دانش عملی هم رابطهعملی اســت، می اصــلی یعنی حل مســئله

ـــت. معلم، در مواجهه ـــتفاده از با یک موقعی فکورانه اس ت عملی با فراخواندن دانش نظری موجود و با اس

عقالنیت و خردی موســوم به خرد عملی مشــابه آنچه در تأمل معطوف به عمل جریان دارد، به ســنجش و 

ـــاوت راه حل ـــپس برای اقدام پیش رو، قض های مختلف برای یک اقدام عملی و پیامدهایش پرداخته و س

صمیم ست میکند. نمی گیرد و عمل می ت صمیم هایی که از خرد عملی به د شت زمتیجه ت ان و  آید، با گذ

ـــوم به دانش عملی پدید می ـــی موس آورد. ارتباط میان دانش نظری و دانش در طول تجربه تدریس، دانش

 ( به تصویر کشید.2توان  به صورت شکل )انطباقی را می -عملی در پارادایم فکورانه

چنانکه در نظریه عملی شـــوآب از آن ســـخن به میان آمده اســـت  در این پارادایم، برنامه درســـی،

(Schwab, 1978a; 1983به صورت مجموعه تصمیم هایی تعریف می )ل از ای متشکشود که توسط کمیته

اندرکاران اجرایی مدرسه و دست یریز درسآموزان، برنامهنمایندگان متخصصان موضوعی، معلمان، دانش

ــ ــتفاده از فرآیند مش ــوم به تأمل معطوف به عمل آنبا اس ــوند. در این حالت، وزن ورتی موس ها اتخاذ می ش

ــارکت ــمن اینکه محل و های مختلف در فرآیند برنامهکنندهمش ــت، ض ــان و متعادل اس ــی، یکس ریزی درس

صمیم های مربوطه با توجه به ویژگیبرنامه یموقعیت اجرا ست و ت شخص ا سی از پیش م ضائات ها و اقتدر

ش ای که میان دانش نظری و دانشود. متناسب با این تعریف از برنامه درسی و نوع رابطهاتخاذ می آن محیط

ست، می سط کمیتهتوان اجرای برنامهعملی معلم برقرار ا شده تو سی )طرح تولید  ر آن ای که معلم نیز ددر

ـــیر کرد.  ـــت( را اجرایی انطباقی از نوع انطباق متقابل تفس ـــته اس ـــور فعال داش ن از آنجاکه عمل در ایحض

ــائل  پارادایم، هویتی آگاهانه و فکورانه دارد، لذا معلمان در موقعیت عملی تدریس خود و در مواجهه با مس

ــئله و  ــب با مس ــت. بنابراین متناس ــتدالل یا خرد عملی را خواهند داش ــتفاده از اس عملی، اجازه و توانایی اس

رسی دمل از نتیجه تصمیم های اتخاذ شده توسط کمیته برنامهای که به خروج کاموقعیت پیش رو، تا اندازه

 درسی هستند.نینجامد، مجاز به تغییر یا جرح و تعدیل در برنامه
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 انطباقی -: رابطه میان دانش نظری و دانش عملی در پارادایم فکورانه2شکل 

 

هه منظور تفسیر رابطه یا مواجتوان از رابطه میان دانش نظری و دانش عملی معلم  به در این حالت، می

ایی و هیا دانش کند از چه دانشعنی همچنان که خرد عملی مشخص مییدرسی استفاده کرد؛ معلم و برنامه

ها الزم است در یک موقعیت عملی استفاده شود، معلم به مدد خرد یا تأمل عملی خود با چه ترکیبی از آن

ا یدرسی، صرف نظر کند و از برنامه یهایگیرد از چه بخشیم در مواجهه با موقعیت تدریس خود تصمیم

هایی تغییر ایجاد کند. از طرف دیگر، همچنان که دانش نظری در تولید دانش عملی، نقش مهم در چه بخش

کند، معلم نیز در اجرای برنامه درسی که محصول تفکر و تأمل یا عقل جمعی است، ملزم و پررنگی ایفا می

 اشد.بو چارچوب کلی طرح تدوین شده می به اجرای اصول

درسی در این پارادایم، از نوع انطباق متقابل است. انطباق متقابل یعنی به عبارت دیگر، اجرای برنامه

سازگاری متقابل معلم و برنامه درسی در فرآیند اجرای برنامه درسی؛ یعنی هم معلم به تغییراتی در برداشت 

ند و هم ریزی درسی را اجرا کتوسط کمیته برنامه ا تصمیم های اتخاذ شدهو تفسیر شخصی خود بپردازد ت

شود که معلم، مطابق با نیازها و اقتضائات محیطی خود و آنچه درسی آنقدر منعطف در نظر گرفته میبرنامه

رک عنی محصول مشتیدرسی )هایی در برنامهداند به اجرا در بیاید، به تغییرات و جرح و تعدیلصالح می

 ریزی درسی( دست بزند.کنندگان با نظرات مختلف حاضر در کمیته برنامهمشارکت
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 برآمدنی -پارادایم انتقادی

در قلمرو  1گراییدرسی بر اساس پارادایم نومفهومبرآمدنی در حوزه اجرای برنامه -پارادایم انتقادی

رایان، شناخته گسخنگوی عمده نومفهومدرسی شکل گرفته است. با توجه به اینکه پاینار، مطالعات برنامه

توان با مرور آثار (، لذا مفهوم نظریه و عمل و رابطه میان آن ها در این پارادایم را میEisner, 1994شود )می

(. Pinar, 2004پذیرد )تأثیر می  2های علوم انسانی و هنریپاینار استنتاج نمود. نظریه در این پارادایم، از نظریه

، از مبنا و 3های حوزه علوم انسانی طبق نظر دیلتایها را داراست. نظریهکارکردهای آن دست نظریه بنابراین،

یفه محقق کنند. بر طبق این منطق، وظهای حوزه علوم طبیعی استفاده میشناسی متفاوتی با نظریهمنطق روش

(. کار و Saaneei Darebidi, 2009های انسانی با کمک تأویل و هرمنوتیک است )علوم انسانی فهم پدیده

 & Carrند)اهای شکل گرفته بر مبنای این منطق را در دو دسته تفسیری و انتقادی جای دادهکمیس  نظریه

Kemmis, 1986د در پردازنهای انسانی میهای تفسیری، به توصیف فهم به دست آمده از پدیده(. نظریه

ها انت آمده با توجه به شرایط اجتماعی شکل دهنده رفتار انسهای انتقادی به تبیین فهم به دسحالیکه نظریه

را  های پنهان اثرگذار بر رفتارشانها از مفروضهپرداخته و با آشکار سازی این دالیل، موجبات رهایی انسان

وان تکنند. بنابراین، نظریه در این پارادایم را میفراهم کرده و به بهبودی اقدامات متعاقب آنان کمک می

تحلیل  مند پژوهشی نسبت بهآگاهی، ادراک یا تأملی در نظر گرفت که در نتیجه استفاده از رویکرد نظام

، دانش رسد. با این توضیحاتهای  تربیتی افراد درگیر با عمل به ظهور مینقادانه تجارب موجود در موقعیت

و  شناختیبا دو نوع دانش پدیدار هایی دانست کهتوان دانش حاصل از نظریهنظری در این پارادایم را می

شناختی مورد اشاره بوردیو متناسب و سازگار است. از آنجا که کارکرد مهم نظریه در این پارادایم، عمل

است، لذا  های تربیتیهای افراد درگیر در موقعیتایجاد آگاهی و بصیرت افزایی نسبت به اقدامات و کنش

یری گبدین معنی که هر فرد فعال و شاغل در موقعیت تربیتی، با بهره عمل نیز ماهیتی آگاهانه خواهد داشت.

دهد که با حداکثر آگاهی و بینش، از شرایط های موجود، عملی را انجام میاز دانش به دست آمده از نظریه

ین ا و عوامل مؤثر بر آن عمل، همراه است. بنابراین، عمل در این پارادایم، با تأمل و بینش، همراه است. با

توضیحات، منظور از دانش عملی نیز دانش عملی نوع دوم است که در آن، دانش حاصل از عمل، با استدالل 

 یا تأملی به نام فرونسیس ارسطویی همراه است. 

شــود که ارتباط بین نظریه و عمل در با توجه به آنچه درباره نظریه و عمل بیان شــد، مشــخص می
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2. Humanities and The Arts 
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ـــت به گونه یطگرایی، ارتباپارادایم نومفهوم توان دو ای که هر دو را میتنگاتنخ و غیر قابل انفکاک اس

( معرفی کرد. مک کئون  این ارتباط را Pinar, 2004, p. 231« )دو زمان از یک واقعیت»روی یک سکه یا 

ــت ) ــته اس ــتر در بین نظریهMcKeon, 1952دیالکتیکال نام گذاش های انتقادی وجود (. این نوع ارتباط بیش

 ت.گرایی از بیشترین تأثیر برخوردار اسگیری پارادایم نو مفهومهای مؤثر در شکلد که در بین نظریهدار

صد نظریه سته افراد به ق شه و فهم تجارب زی شده، به حوزه اندی پردازی، از تأمل بر عمل آنان آغاز 

و آگاهی انتقادی از عمل گیرد. با در نظر داشــتن این علم آگاهی درآمده و مورد بررســی انتقادی قرار می

صورت بهتری  شده،  سطه تأثیر علم و معرفت ایجاد  شته، عمل بعدی آن افراد در هر لحظه از زمان به وا گذ

نظریه و عمل به صورت نهادینه شده در یکدیگر در نظر »شود که به خود خواهد گرفت. ازاین رو، گفته می

ست و عمل، نظری»(؛ یعنی Pinar and et al., 1995, p. 56« )شوند.گرفته می  Pinar 49« )نظریه، عملی ا

and et al., 1995, p.یز برآمدنی ن -(. بنابراین، ارتباط میان دانش نظری و دانش عملی در پارادایم انتقادی

ای که مرز میان دانش نظری و دانش عملی را از بین برده ارتباطی تنگاتنخ و جدا نشـــدنی اســـت، به گونه

ــت؛ به این معن ــت و دانش عملی، دانش نظری. در واقع، برخالف دو اس ی که دانش نظری، دانش عملی اس

پارادایم قبلی که دانش نظری و دانش عملی در عین ارتباط با یکدیگر، موجودیتی مســتقل داشــتند، در این 

تنیده  مپارادایم، دانش نظری و دانش عملی موجودیتی مستقل از یکدیگر نداشته بلکه با هویتی یگانه و دره

ــت هم هویتی نظری و هم هویتی عملی دارد.  ــور دارند. آنچه در این پارادایم به عنوان دانش مطرح اس حض

این نوع دانش، پیش از این، توسط کاکران اسمیث و الیتل به جامعه علمی معرفی شد. آنان در آثار خود از 

شی نام برده صه عملی بوددان صی ست، خ ن را نیز دارد. آنان این نوع دانش را اند که در عین حال که نظری ا

و دانش عملی )البته  2اند؛ دانش نظری )البته از نوع عینی( را با عنوان دانش برای عملنامیده  1دانش از عمل

مل با عنوان دانش در ع مایز کرده  3دانش عملی نوع دوم( را  کدیگر مت نداز ی Smith and -(Cochran  ا

Lytle, 1998, 1999; Lytle and Cochran-Smith, 1992) دانش برای عمل به دانشـــی اشـــاره دارد که .                                       

ستفاده در کالس درس معلمان تولید می شمندان برای ا صان و دان ص سط متخ   ه                       شود. دانش در عمل نیز ب                                                                تو

شاره دارد که معلمان با تأمل در عمل و موقعیت عملی خود بدان دست      می تل طبق باور الی       یابند.                                                                             دانشی ا

ــمیث، باور به دانشو کاکرا های نظری )دانش برای عمل( و دانش عملی )دانش در عمل( نیازمند باور ن اس

ـــوم )دانش از عمل(، باور به ک معرفتیبه  ـــت، در حالیکه باور به دانش نوع س ـــی دوگانه اس ـــناس  کیش
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سی یگانه را طلب میمعرفت سترماخر با طرح مباحث معرفتشنا ین نوع ا شناختی، ماهیتکند. اگر چه، فن

سؤال می شی که هم ماهیتی دانش را زیر  برد. در نظر او، دانش یا ماهیتی نظری و یا ماهیتی عملی دارد و دان

موجود  هایگنجد، اما با توجه به پارادایمها نمینظری و هم ماهیتی عملی داشته باشد، اساساً در طبقه دانش

رســد تفاوت دانشــی دور از ذهن نیســت. به نظر می و وجود ســه نوع رابطه میان نظریه و عمل، وجود چنین

سمیث و الیتل در این نوع دانش نیز به تفاوت آن سترماخر و کاکران ا نظری،  ها در تعریف دانشدیدگاه فن

سترماخر برای دانش نظری، هویتی عینی در نظر می شد. فن شته با سمیث گیرد، در حالیکه کاکرارتباط دا ان ا

ـــنــاختی و عمــلاز نوع پــدیــدارو الیتــل، دانش نظری را  ـــنــاختی مورد نظر بوردیو نیز میش  داننــدش

(Fensterrmacher, 1994 .) 
چنانچه دانش نظری و دانش عملی را دو روی یک واقعیت در نظر بگیریم که هر دو از تجربه و 

صورت رابطه میان دانش نظری و دانش عملی را میموقعیت عملی تأثیر می صتوان پذیرند، در این  ورت به 

( نمایش داد. چنان که در این شکل مالحظه می شود، دانش نظری از راه پژوهش بر تجارب زیسته 3شکل )

سان ست میان ست. بنابراین، چنانچه این تأمل با ها به د صول تأمل بر تجارب عملی ا آید و دانش عملی مح

کرد، آن گونه که دانش نظری توان دانش عملی را نوعی دانش نظری محسـوب مندی همراه شـود، مینظام

صورت می سته  سطه تأملی که بر تجارب زی شمار آورد. دانش گیرد، میرا به وا توان نوعی دانش عملی به 

ــیرتی تولید می ــل، بینش و بص  کند که بر تجارب و اقدامات آتی افراد درگیر با موقعیتنظری/ عملی حاص

 دار نشان داده شده است.ی با عالمت پیکان جهتعملی اثرگذار است. در شکل مورد نظر، این اثرگذار

رفته است. گرایی تأثیر پذیتعریف برنامه درسی در این پارادایم نیز از تعریف آن در پارادایم نو مفهوم

کاربرد  3که به طور سنتی به عنوان یک اسم 2، ریشه لغت کوریکولوم1گرایی، کوررهدر پارادایم نو مفهوم

(. این فعل به منظور توصیفی از تجربه دویدن یک Pinar, 2004شود )مطرح می 4دارد، به عنوان یک فعل

رود دونده خاص در  یک جاده خاص و در یک روز و یک سرعت خاص در میدان مسابقه به کار می

(Grumet, 1975به عبارت دیگر، مفهوم برنامه .)افراد در حوزه تعلیم و تربیت تمرکز  5درسی بر تجربه زیسته

( که به صورت شخصی، قابل طرح است و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. بنابراین، Marsh, 2009) دارد

ام درسی برای یک نظبرخالف آنچه در دو پارادایم پیشین مطرح بود، در این پارادایم نه تنها یک برنامه

                                                 
1. Currere 
2. Curriculum 

 بود که به معنای میدان مسابقه است. Race Courseاسم مورد نظر  .3
 یعنی دویدن و پوئیدن معنا شده است. Runningفعل مورد نظر به معنای  .4

5. Lived Experience 



 1395 تابستان و بهار ،1 شماره ،6 سال                   نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد                    پژوهش   62

آموزان یک کالس هایی درسی برای دانشآموزشی، مدرسه یا کالس درس وجود ندارد، بلکه از برنامه

ها، عالئق و نیازهای خود از یک آموزی به تناسب ویژگیتوان سخن گفت. به عبارت دیگر، هر دانشمی

  درسی منحصر به خود برخوردار است.برنامه

 
 برآمدنی -: رابطه میان دانش نظری و دانش عملی در پارادایم انتقادی3شکل 

 

ای که میان دانش نظری و دانش عملی معلم وجود نوع رابطهمتناسب با این تعریف از برنامه درسی و 

ود که به رگیرد. در این پارادایم، از معلم انتظار میدرسی نیز صورت متفاوتی به خود میدارد، اجرای برنامه

های عملی خود از خرد عملی خویش بهره بگیرد. در عنوان عاملی فکور مطرح شود و در برخورد با موقعیت

آموز در کالس درس های درسی هر دانشلم در یک کالس درس، خود، طراح و تدوینگر برنامهواقع، مع

ح، شود. در اصطالآموز در کالس درس شکل گرفته و اجرا مینیز هست که با هماهنگی و مشورت با دانش

این پارادایم،  شود.  بنابراین، اجرای برنامه درسی درگفته می 1ریزی درسی، برآمدنیبه این نوع از برنامه

و  آموزان و استفاده از خرد تأملیاجرایی از پیش تعیین نشده است که معلم با هماهنگی و مشورت با دانش

شود. اقدامات معلم در کالس درس با توجه به بینش و ای درسی مشغول میانتقادی خود به طراحی برنامه

نین، شود. همچهای گذشته انجام میو فعالیتبصیرتی که از نظریه به دست آورده است و نقادی اقدامات 

ن تجارب را مند ایمعلم در این پارادایم با تأمل بر کنش و تجربه تدریس گذشته و حال خود به صورتی نظام

ند کمورد بررسی و واکاوی قرار داده و نتایج بررسی و مطالعه خود را در قالب گزارش های نظری منتشر می

ردازد و پمند، به انجام بهتر اقدامات تدریسی آتی خود میاز این مطالعه نظام و با بصیرت و بینش حاصل

                                                 
1. Emergent 
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 آورد.موجبات بهبود عمل سایر معلمان را نیز فراهم می

 

 نتیجه

ســه  درســی،هدف اصــلی این پژوهش این بود که با تأثیرپذیری ســه پارادایم مطرح در حوزه برنامه

سی و نو ع رابطه میان دانش نظری و دانش عملی مورد نیاز معلمان در هر پارادایم در حوزه اجرای برنامه در

درســی وفادارنه اســت. بدین وفادارنه، اجرای برنامه -ها معرفی شــوند. در پارادایم فنییک از این پارادایم

ریزان درســـی برایشـــان تدارک ای که متخصـــصـــان و برنامهمعنی که معلمان به نوع اجرای مطابق با برنامه

وفادارند. در این پارادایم، معلمان با به کارگیری خرد یا عقالنیت ابزاری خود، از دانش نظری عینی  انددیده

ــی از عمل یا  ــی اثربخش بهره برده و در طول زمان به دانش ــده در حوزه تدریس برای انجام تدریس تولید ش

ـــت می ـــی از چگونگی انجام تدریس اثربخش، دس انش نظری و عملی را یابند. این نوع رابطه میان ددانش

طهمی به عملی فنی و تکنیکی در نظر توان راب ثا به م تدریس  طه،  ید؛ زیرا در این راب نام یا تکنیکی  ای فنی 

شده و گرفته می شتر با دانش نظری تولید  ست که باید در مطابقت هر چه بی شود. در واقع تدریس، عملی ا

قیقات تجربی محققان اسـت. متناسـب با این اجرا و های اثربخش به آزمایش در آمده در تحفنون و تکنیک

ای های درســـی ضـــمن خدمت معلمان به گونهدهی برنامهرابطه میان دانش نظری و دانش عملی، ســـازمان

خواهد بود که معلمان را هرچه بهتر برای این نوع اجرا و اســتفاده از دانش مورد نیاز تدریس، آماده کنند. با 

ستفاده از دان شی از برنامهش نظری در اجرای برنامهتوجه به ا سی، در بخ ضمن خدمت باید در سی  های در

ـــده در آن حوزه  ـــامل دانش بروز ش به معلمان، مورد توجه قرار گیرد. این دانش ش انتقال این نوع دانش 

موضوعی و فنون و راهبردهای اثربخش به آزمایش در آمده یا کشف شده به روش علمی در حوزه عمومی 

ست. همچنین استفاده از تجارب معلمان نمونه و با سابقه جهت آموزش چگونگی استفاده بهینه از تدریس ا

وا تواند بخش دیگری از محتیابی به اجرای مورد انتظار نیز میدانش نظری در فرآیند تدریس جهت دســت

سب برای تدریس یا انتقال این نوع دادر این نوع برنامه شیوه منا ست  شد. الزم ا بنای نش به معلمان بر مها با

های فعال تدریس و یادگیری شکل بگیرد تا یادگیری دانش نظری، یادگیری پایدار و معناداری باشد. روش

های کتبی یا مداد و کاغذی خواهد های معلمان نیز بر مدار اســـتفاده از آزمونشـــیوه ارزشـــیابی از آموخته

 پیش تعیین شده، پرداخته شود. چرخید تا به ارزیابی میزان انطباق با اطالعات از

 انطباقی، انطباق متقابل است. در این -درسی توسط معلم در پارادایم فکورانهاجرای برنامه یالگو

یری از گدرسی شریک هستند، قادرند با بهرهگیری در خصوص برنامهپارادایم، معلمان که خود در تصمیم
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رسی دجرایی موقعیت عملی خود به تغییراتی در برنامهها و اقتضائات ادانش نظری موجود و درک ویژگی

ریزی درسی که معلم نیز عضوی از آن است، دست بزنند، اما همچنان به چارچوب کلی مصوب کمیته برنامه

وفادار باشند. در این پارادایم، دانش نظری از طریق خرد عملی با دانش عملی در ارتباط است. بنابراین، 

گیری از تأمل معطوف به عمل یا عقالنیتی عملی در عینی در حوزه تدریس با بهره معلمان از دانش نظری

کنند. تأمل معطوف به عمل در موقعیت تدریس با سنجش های مختلف تدریس خود، استفاده میموقعیت

ها با در نظر گرفتن شرایط عملی پیش رو در راه حل های مختلف در انجام هر عمل و انتخاب بهترین آن

ای هدرسی، الزم است برنامهسازی معلمان در این نوع اجرای برنامهباط است. به منظور آمادگی و توانمندارت

ای طراحی و تدوین شوند که در کنار انتقال دانش نظری عینی، به ای آنان به گونهرشد و توسعه حرفه

ناسب هایی درسی متیراتی در برنامههای موجود برای انجام تغیتوانمندسازی معلمان در ارزیابی و نقد برنامه

ا آگاه هها باید از محدوده تغییرات و خط قرمزبا شرایط و اقتضائات محیط اجرایی خود نیز بپردازند. آن

ند. به یقین درسی دست بزنباشند تا به فراخور تشخیص خود در محدوده مجازشان به انجام تغییراتی در برنامه

نیازمند است که در سایه آگاهی از علم روز و برخورداری از قدرت تفکر و تأمل انجام این امر، به معلمانی 

ای درسی ضمن هخود، صالحیت و شایستگی انجام چنین تغییراتی را کسب کرده باشند. بنابراین در برنامه

در  گریخدمت، به منظور تقویت و توسعه قدرت تأمل معلمان بر اقدامات خود و پرورش روحیه جستجو

هایی طراحی شود که معلم را ملزم به تأمل بر اقدامات خود ساخته و نتیجه تأمل را ها، الزم است فعالیتآن

در کالس درس گزارش داده و از نظرات مدرس و سایر همکاران در جهت فکورانه اندیشیدن بهره بگیرد. 

ال دانش شود، بخشی به انتقمیای در این پارادایم به دو قسمت تقسیم های رشد حرفهبا این توضیح، برنامه

وفادارنه خواهد بود. بخش دوم، صورتی از  -ارائه شده در پارادایم فنی یپردازد که مانند الگونظری می

تمرین پژوهشگری به صورت فردی یا گروهی است که الزم است با توجه به فرآیند کار و ارائه گزارش 

 نهایی از هر معلم مورد ارزیابی قرار گیرد.

ـــی در پارادایم انتقادیاجرای برنامه یوالگ ـــت. بدین معنی که معلم،  -درس برآمدنی، برآمدنی اس

درسی اجرا شده توسط خود است. او با استفاده از  دانش نظری موجود و به مدد خود، خالق و طراح برنامه

شورت با دانش شته و موقعیت کنونی به م ردازد تا با پزان میآموعقالنیت عملی و نگاه نقادانه به تجارب گذ

شود. در واقع، معلم با استفاده از آنچه از ریزی مشغول ها، به طراحی و برنامهآگاهی از نیازها و انتظارات آن

 هایی که عمل وفرضتأمل بر تجارب عملی گذشــته خود به دســت آورده، همچنین رهایی نســبی از پیش

موزان آای درسی ویژه دانشمدد تأمل انتقادی( به طراحی برنامهداده )به ریزی او را تحت تأثیر قرار میبرنامه
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شـــود. در این نوع اجرا، مرز کالس درس خود که نیازها و عالئقی مخصـــوص به خود دارند، مشـــغول می

ــل تأمل و متمایز کننده ــتفاده از دانش نظری که حاص ــت. معلم با اس ای بین دانش نظری و دانش عملی نیس

یری گســاز شــکلیابد که زمینهتجربیات عملی افراد اســت به دانشــی از عمل دســت میپژوهش نظام مند بر 

ــی نظامدانش نظری غنی ــد. تأمل بر این دانش عملی و انجام پژوهش مند بر آن به تولید دانش تری خواهد ش

اکه این جشــناختی مورد نظر بوردیو خواهد انجامید. از آنشــناختی و عملتری البته از نوع پدیدارنظری غنی

صل از پژوهشنوع اجرای برنامه سی به معلمانی نیاز دارد که با بینش حا شده و تأمل نقادانهدر ر ب های انجام 

ازند، ای شخصی بپرددرسی موقعیتی و تا اندازهاقدامات عملی و شرایط محیطی خود، به طراحی یک برنامه

ست که برنامه سعه حرفهالزم ا شد و تو صاص طراحی پژوهش ای معلمان بههای ر شهایی اخت یوه یابد که به 

ک یاقدام پژوهی فردی یا مشـــارکتی و گروهی در بین معلمان فعال در یک مدرســـه یا معلمان مشـــغول با 

 موضوع خاص درسی در چند مدرسه یک منطقه قابل انجام باشد. 

بیان شد، چند داللت کالن با توجه به آنچه از این سه پارادایم و سه نوع رابطه میان نظریه و عمل 

برای نظام تربیت معلم کشور که مسئولیت تربیت و توانمندسازی معمالن برای تدریس با کیفیت را بر عهده 

ک پارادایم خاص و تنها بر مبنای عناصر یها فارغ از سوگیری نسبت به دارد، قابل طرح است. این داللت

ست، چنانکه اشاره شد دانش نظری و عملی دو دانش شوند. نخمشترک موجود در هر پارادایم مطرح می

ی معلم الزم اای معلم هستند. بنابراین، به منظور تقویت عملکرد حرفهاثرگذار در تدریس و عملکرد حرفه

ان که در ای نیز دارند. چناست به تقویت این دو دانش پرداخته شود. این دو دانش نسبت به یکدیگر رابطه

ای هد، در هر یک از سه پارادایم مورد بحث در این نوشتار، دانش نظری یکی از مؤلفهششکل ها نشان داده 

اثرگذار بر دانش عملی است. لذا، چنانچه معلم در کمیت و کیفیت برخورداری از این دانش با مشکل مواجه 

ری منفی بر دانش اپردازد بلکه اثرگذباشد، نه تنها به اثرگذاری منفی به واسطه تأثیر دانش نظری بر عمل می

عملی به واسطه رابطه میان دانش نظری و عملی را نیز در پی دارد. با این توضیح و با نظر به اهمیت توجه به 

عه ا رشد و توسیهای ضمن خدمت های تربیت معلم و نیز برنامهدانش نظری، الزم است در بخش نظری دوره

ی هایی که مروج یادگیرو ارزشیابی استفاده شود. روشهایی فعال در حوزه تدریس ای معلمان از روشحرفه

 نظری پایدار و ماندگار باشد.

داللت دیگر این پژوهش دعوت طراحان و کارگزاران اجرای نظام تربیت معلم کشور به نوعی ژرف 

ک متناسب با موقعیت خود است. توجه به نوع یاندیشی نسبت به انواع  دانش عملی و لزوم توجه به هر

ت معلم و های تربی، برنامهیتی از عقالنیت، دانش عملی متفاوتی را به بار خواهد آورد. به طور طبیعمتفاو
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ای معلمان بسته به اینکه هدف، ترویج کدام نوع از عقالنیت عملی یا ابزاری باشد، صورت رشد و توسعه حرفه

ا نام ز خدمت، گنجاندن درسی بریزی برای تربیت معلمان پیش امتفاوتی به خود خواهد گرفت. در برنامه

های اخیر دهد. این توجه در سالکارورزی، توجه به دانش عملی ) از نوع همراه با خرد عملی( را نشان می

های درسی در دانشگاه فرهنگیان معطوف به تأمل شخصی و تقویت خرد عملی به ویژه پس از تغییر برنامه

ها برند. آنبهره می 2و 1های ابتدایی از دروس کارورزی ر ترمبوده است. در این دانشگاه، دانشجومعلمان د

در این درس ملزم هستند در حین مشاهده خود از کالس درسشان در مدرسه به تأمل بر اقدامات معلمی که 

به مشاهده کالس درسش مشغول هستند، بپردازند و نتیجه تأملشان را به صورت روایی برای استاد درسشان 

ان بپردازند. شاز نظرات مدرس بهره بگیرند یا به عبارت دیگر به تأمل دوباره بر تأمالت عملی گزارش داده و

-هایی در اختیار دانشجویان قرار می، فرصت4و 3های باالتر یعنی حین گذراندن دروس کارورزی در ترم

دشان را تمرین خو گیرد تا به طور مستقل به تدریس در کالس درس بپردازند و بدین ترتیب تأمل حین عمل

های کیفی به ویژه روش پژوهش روایی نیز در همین راستا و به منظور های استفاده از روشکنند. کارگاه

 شان برگزار شده است. های دانشجویان و مدرسان در استفاده از خرد عملیکمک به تقویت مهارت

توجه به دانش عملی غفلت شده  برای تربیت معلمان حین خدمت از ریزیرسد در برنامهبه نظر می

ی، ااندرکاران مربوطه نسبت به این مؤلفه اثرگذار بر عملکرد حرفهاست. اندیشیدن کارگزاران و دست

 هایی که در آنهای کنونی را برای معلمان به ارمغان خواهد آورد. طراحیهای متفاوتی با برنامهطراحی

ان ای خود تأمل کرده و نتیجه تأمالتشر باشند بر عملکرد حرفههای پیش از خدمت مجبومعلمان مانند برنامه

 را در معرض نقد استاد مربوطه و سایر همکارانشان در کالس قرار دهند.

ن گیری رابطه میاســاختار و اقتضــائات اجرایی نظام آموزشــی  نیز عامل مهمی در چگونگی شــکل

ت. چنانچه در یک نظام آموزشـــی، برای درســـی توســـط معلمان اســـدانش نظری و عملی و اجرای برنامه

لمان ا اینکه نظام از معیطراحی و اجرای برنامه درســی جایی برای خالقیت و تفکر و تأمل معلمان باز شــود، 

ریزی کند و پیش برود، معلمان بیشتر خود را در معرض ای را مطالبه کند و برایش برنامهخود چنین خواسته

گر افزایند. از طرف دیغنای دانش عملی )از نوع مبتنی بر خرد عملی( خود می تأمل قرار داده و بنابراین بر

ممکن است فکر و ذهن مسئوالن و طراحان در یک نظام آموزشی هم به سمت تربیت معلمانی باشد که از 

ــت حتی با وجود هایی فنی در عملکرد خود متناســب با موقعیتمهارت هایی برخوردار باشــند، یا ممکن اس

نین ای باشد که ناخواسته چها، ساختار نظام آموزشی و تعامالت انسانی و مناسبات اداری به گونهآن تمایل

 هایی را در اولویت توجه قرار بدهد. مهارت
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