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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رویکردهای مختلف نسبت به تدریس نظریهها می باشد .یافته های به دست
آمده از توصیی،ف ،تیل،و و ن د نظریه ها حاکی از آن اسییت که چهار رویکرد مختلف در تدریس نظریه ها
وجود دارد که عبارتند از :رویکرد مواجهه تاریخی ،رویکرد درون پارادایمی ،رویکرد مضیییمونی از منظر
نظریه های مختلف ،و رویکرد تب،،ن ،تیل،و و ن د یک موقع،ت یا پدیده از منظر نظریه های مختلف .عالوه
براین ،هدف یادگ،ری ،سیییازماندهی میتوای تدریس ،ارائه مثال و تیل،و ن اط قوت و ضیییعف هر یک از
رویکردهای چهارگانه مطرح شییده اسییت .انتظار میرود شییناسییایی و بکارگ،ری شیی،وه مناسییی در تدریس
نظریهها موجبات فهم عم،ق و انت ادی نظریههای موجود از یک سو و زم،نه سازی برای تول،د نظریههای جدید
از سویی دیگر و به طورکلی شکوگ،ری گفتمانهای نظریهای در آموزش عالی را فراهم سازد.
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مقدمه
نظریهپردازی در آموزش عالی از بایستههای ح،اتی جوامع انسانی است و با روی آوردن به این
توانمندی میتوان انتظار تیول در علوم انسانی و بومیسازی علوم را تی ق بخش،د .امروزه نظریهپردازی در
حوزه علوم انسانی به عنوان ابزاری ضروری جهت یافتن راهحوهایی درخور و کارآمد برای مسائو یا
معماهای ح،ات بشری بر همه آشکار شده است .تول،د علم و گریز از تفس،ر و توض،ح صرف دستاوردهای
پ،ش،ن ،دیگر نه میتواند اذهان و اندیشههای پژوهشگران را اشباع نماید و نه گرههای روزآمد و بی پ،ش،نه را
بگشاید .از این رو ،همگان نسبت به اهم،ت تأمو و تعم،ق در پدیدهها و ارائه نظریههایی که بتواند معضالت
پ،شآمده را باز نماید ،آگاهند (  .)Vasei, 2010در واقع ،تیوالت فرهنگی ،اجتماعی و س،اسی هنگامی رخ
می دهد که عناصر گفتمانی موجود به صورت جدید و در ع،ن حال منط ی با یکدیگر مفصوبندی شوند و
نظریههای جدیدی را شکو دهند ( .)Maggie, 1999, p. 33اح،ای نظریهپردازی نت،جه از ب،ن رفتن اجماع
در مورد مفاه،می مانند س،است ،سنت و فرهنگ است ،نظریهپردازی میدود به روشنفکران دانشگاهی ن،ست،
بلکه به منزله یک کل،ت وارد حوزه جامعه شده است .اح،ای نظریهپردازی در واقع واکنشی بازتابی به تیول
الگوهای فرهنگی در جامعه می باشد ( .)Elbrou, 2001, p. 173به طور کلی نظریهپردازی نوعی خطمشی
است که متأثر از گفتمانهای مختلف سعی در هدایت سازمانیافته علم به سوی بهرهبرداری از آن در جامعه
دارد (.)Jamshidi et al, 2015, p. 462
هدف اصلی علم دست،ابی به روایتهایی هرچه صادقتر از واقع،ت است که این روایتها در قالی
نظریههای علمی ارائه میشوند ( .)Samadi, 2012ابتدا نظریه خلق میشود ،سپس دانش حاصو میشود
( . )Marakas, 1999, cited from Baharifar, & Danayefard, 2006, p. 85بر این اساس میتوان گفت
نظریه میمو خلق دانش است و ب،شتر پژوهشگران و اندیشمندان هدف اصلی علم را تب،،ن پدیدهها و یا دست
یابی به نظریه میدانند ( .)Hooman, 2012نظریه ،در یک تعریف کلی ،مجموعه ای از گزاره های در هم
تن،ده (تعاریف ،اصول ،فرض ها ،پ،شفرضها ،اصول موضوعه و قوان،ن و قضایا) است که به وقایع و
رویدادهای پ،رامون یک پدیده ،معنا و کاربرد می بخشد ( .)Beauchamp, 1981, 58در علوم انسانی،
کارکرد یک نظریه ،تب،،ن چرایی و علو وقوع یک رویداد و پدیده و ارتباط آن با سایر رویدادها و پدیده
ها و ن،ز تب،،ن ن ش انسان در این روابط می باشد .بر این اساس ،مفهومسازی و نظریهپردازی در علوم انسانی
گامی اساسی در روند استداللی کردن از یکسو و ساختن انسان از سوی دیگر است ( Mozaffar, 2004,

.)Jamshidi et al, 2016, p. 456
یکی از مهمترین عناصر برنامههای درسی در آموزش عالی که ب،شتر نظریهپردازان این حوزه به آن
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اشاره نمودهاند ،تدریس است .تدریس اثربخش یکی از مهمترین عواملی است که درنهایت منجر به یادگ،ری
بهتر فراگ،ران میشود

( Hattie, 2009, Marzano, 2003, Sammons, Hillman, Mortimore, 1995,

 .)Tyler, 1969در فرآیند تدریس و اجرای برنامه درسی در برخورد با نظریهها و نظریهپردازی در عرصه
علم دو نوع گفتمان را میتوان از هم تفک،ک نمود که عبارتاند از :گفتمان نظریهای فرآیند میور و
گفتمانهای نظریهای نت،جه میور.
گفتمانهای نظریهای نت،جه میور به فضاها و موقع،تهایی در میافو دانشگاهی اشاره دارد که در
آن افراد بر مبنای تجزیهوتیل،و ،به بررسی و بازخوانی نظریههای موجود میپردازند .از آنجا که این نوع
گفتمانها بر اساس نظریههای تول،د شده توسط نظریهپردازان و میصول و نت،جه کار آنها شکو میگ،رد،
میتوان از آن با عنوان گفتمان نظریهای نت،جه میور نام برد .عالوه بر گفتمان نظریهای نت،جهای ،در نت،جه
تعمق در نظریههای موجود و مسائو حوزه خاصی از دانش بشری ،نظریههای جدید تول،د میشوند.
در فرآیند تعمق و ن ادی در نظریههای موجود و مسائو حوزه خاصی از دانش بشری ،نظریههای جدید
تول،د میشوند .در این فرایند ،ف ط بازخوانی نتایج و تول،دات نظریهای موجود موردنظر ن،ست ،بلکه خلق
نظریههای جدید که میتوان از آن با عنوان گفتمان نظریهای فرآیندی نام برد ،مدنظر میباشد

( Amin

 .)Khandaghi, 2012تول،د نظریه و نظریهپردازی ،نوعی خالق،ت است که در گفتمانهای نظریهای فرآیندی
شکو میگ،رد .هک نوعی از گفتمان نظریهای فرآیندی را ،نظریهپردازی از تجارب زیسته 1مینامد .او معت د
است مطالعه موضوع های متفاوت در زم،نه ادراکات و تجارب مختلف در یک فضای گفتمانی در فرایند
تدریس و با رعایت اصول و مع،ارهای نظریهپردازی میتواند منجر به تول،د نظریه جدید شود ( Hook, 1994,

 .)p. 70هک نظریهپردازی از تجارب زیسته را در نظریه فم،ن،ستی خود چن،ن ب،ان میکند« :فم،ن،سم برای من
از تالشهایم برای درک تجارب زندگی روزمره و مداخله انت ادی در زندگی خودم و دیگران حاصو شد .این
همان چ،زی است که برای من تیول فم،ن،ستی را امکانپذیر ساخت.)Hook, 1994, p. 71 (».
فارغ از ن دهای فراوانی که به نظریه فم،ن،ستی میتوان وارده شده است ،مفهوم هک از نظریهپردازی
دق ،ا همان چ،زی است که در گفتمان نظریهای فرآیندی باید به سمت آن حرکت کرد ،یعنی همچنان که
یادگ،رندگان از تجارب زیسته خود نظریهسازی میکنند ،امکان ایجاد تغ،،ر را درک خواهند کرد ( Hook,

 .)1994استادان و دانشجویان در فرآیند چن،ن گفتمانی ،الزم است قادر باشند آموزش را در چهارچوبی
انت ادی قرار دهند تا بتوانند تجرب،ات خود را از منظر نظریههای ترب،تی نظاره نمایند و نظریههای جدید را
1. Lived Experience
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شکو دهند .در چن،ن فضای گفتمانی برای شکوگ،ری نظریه جدید ،دانشجو باید بتواند تجارب خود را «در
پرانتز »1نگه دارد یا به عبارت دیگر آنها را در پرانتز گذاشته و در حالی که در بیث و تعامو با صاحینظران
دیگر هست ،فرصتی برای دیدن ادراک یا تفکر تیل،لی دیگران فراهم آورد .این مرحله ،مرحلهای است که
فریره آن را درگ،ر شدن در یک «تعل،م و ترب،ت ناآرام »2مینامد .در واقع ،این مرحله ن طه عطفی در شکو-
گ،ری گفتمانهای نظریهای فرآیند میور تل ی میشود .در این مرحله ،دانشجو قادر خواهد بود در قلمرو
فکری و ذهنی فردی دیگر رسوخ کند و چشم انداز جدیدی را مالحظه نماید و به واسطه این چشمانداز،
تیل،وهای مختلف و دستیابی به یک انسجام درونی ،نظریه جدید به وجود آید ( Koetting & Combs,

 .)2001, p. 141نظریهها عالوه بر اینکه به صورت نظریههای رسمی در تول،د علم و گسترش مرزهای دانش
ن ش مهم و اساسی ایفا میکنند ،به صورت غ،ررسمی و شخصی ن،ز ن ش مهمی در زندگی دارند؛ انسان به
صورت آگاهانه و ناآگاهانه ،درون نظریهها زندگی میکند ،چرا که نظریهها به تجربههای گسسته و بینظم
ما از جهان نظم میدهند و قابوفهم میشوند .نظریهها همچن،ن قدرت تیل،و و درک عم،ق پدیدهها و روابط
ب،ن آنها را ایجاد میکنند (.)Amin Khandaghi, 2012
چنانکه ب،ان شد ،بسته به اینکه در فرآیند تدریس و اجرای برنامهدرسی غایت گفتمان چه باشد،
نظریهپردازی و تول،د نظریه جدید یا تیل،و و فهم نظریههای موجود ،دو نوع گفتمان نظریهای فرآیند میور
و نت،جه میور در میافو دانشگاه،ی شکو میگ،رد .امکانپذیر شدن نظریهپردازی و تول،د نظریه جدید
(گسترش مرزهای دانش) در گرو شناخت دق،ق نظریههای موجود است .در باب رابطه ت دم -تاخر گفتمان-
های نظریهای نت،جه میور و فرآیند میور ،جازینی )2001( 3اذعان میدارد که ه،چ تجزیه تیل،لی بدون
نظریه و چارچوب نظری قابو دفاع ن،ست و نظریهها ف ط نت،جه ن،ستند بلکه پ،ششرط تی ق یافتن دانش یا
گسترش مرزهای دانش هستند .نظریهپردازی م دمه تول،د علم میسوب میشود و زم،نههای تول،د علم به
عنوان یکی از کارکردهای اصلی آموزش عالی در نظر گرفته شده است ()Vasei, 2010؛ بنابراین نیوه
مواجه با نظریههای موجود و درک عم،ق آنها الزمه تی ق گفتمانهای نظریهای فرآیندی در تدریس است.
از اینرو کارکرد اصلی و ویژه در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه را میتوان در ارائه نظریهها و تدریس
نظریهها برشمرد.
آنچه در آموزش عالی در جریان است ،جزمینگری در نظریههای علوم انسانی ،به جای نظریهپردازی

1. At bay
2. Unquiet Pedagogy
3. Guzzini
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و شکوگ،ری گفتمانهای نظریهای و تول،د نظریههاست (.)Mohsenpour, 2004, Lotfabadi, 2003, p. 10
نظر به اهم،ت گفتمانهای نظریهای فرآیندی ،شاهد میجور ماندن این گفتمانها در آموزش عالی هست،م .با
توجه به اینکه یکی از کارکردهای اساسی آموزش عالی نظریهپردازی است ،اما این نهاد فضای مناسبی را
برای ارائه نظریه های جدید و گفتگوی قاعدهمند فراهم ننموده است و بجای اینکه س،ستم تول،دکننده نظریه-
های علمی از طریق گفتمانهای نظریهای فرآیندی باشد ،تنها حالت مصرفگرایی علمی را دارد ( Vasei,

 .)2010به عبارت دیگر ،ساختار آموزش عالی کشور به طور واقعی و ماهوی معطوف به نظریهپردازی ن،ست
و ب،شتر فعال،تهای علمی و پژوهشی این حوزه علمی معطوف به بازآزمایی و بازخوانی نظریههای موجود
است .موانع متعددی به عنوان دالیو غفلت در گفتمان نظریهای فرآیند میور مطرح شده است که عبارتاند
از :کهنهاندیشی و جزمینگری به جای تالش برای نوآوری و آفرینش دانش بومی از سوی متخصصان،
م اومت آنها در برابر تالشهای دیگران برای تول،د دانش ،ناتوانی در اصالح و انطباق داللت نظریه با
واقع،تها و ناتوانی در تلف،ق نظریه با عمو ( )Fahim Kalam & Mohseni, 2010, Mohsenpour, 2004و
کاهش روزافزون ارزش نظریه ( ،)Lizardo, 2012, p. 2عالوه بر عوامو یادشده ،آنچه به طور وس،عی بر
عدم تی ق گفتمان نظریهای فرآیند میور تاث،ر گذاشته ،ف دان روش صی،ح بازخوانی نظریهها یا به عبارت
دیگر ف دان چارچوب تدریس نظریههاست.
پ،شتر اشاره شد که ب،شتر فعال،تهای علمی پژوهشی حوزه علمی ،معطوف به بازآزمایی و بازخوانی
نظریههای موجود است ،اما شواهد نشان میدهد که گفتمان نظریهای نت،جه میور رایج در میافو دانشگاهی ن،ز
مورد غفلت واقع شده است؛ زیرا ب،شتر دانشجویان از گفتمان نظریهها در کالسهای درس می هراسند (Koetting

 )& Combs, 2001, p. 142و چن،ن احساس میکنند که وارد یک دن،ای کامال علمی و دور از عمو شدهاند.
ترس از نظریه معموالٌ به واسطه تجارب ناراحتکننده و ناکامی نشان داده میشود ،چن،ن حالتی را «عامو مخو
دانش نظریهای» می نامند ( .)Koetting & Combs, 2001, p. 14از نظر دانشجویان ،هدف ها در چن،ن دورههایی
ب،ش از حد متعالی است و آنها انتظارات غ،رعملی و یک مفهوم آرمانی از واقع،ت کالس درس دارند ،دانشجویان
از زبان نظریه ناآگاهند ،بطوریکه زبان نظریه را زبان فنی و شامو اصطالحات سنگ،ن و نوشتههای نامفهوم میدانند؛
زمانیکه زبان جدید نتواند یک معنای شخصی برای دانشجویان ایجاد و حس مشترکی را در آنان به وجود آورد،
آنها خود را با این زبان درگ،ر نمیکنند ()cited from Koetting & Combs, 2001, p. 14
عالوه بر ذکر موارد باال که نشانههای غفلت از گفتمان نظریهای نت،جه میور را در ابهامات و ترس
دانشجویان از نظریهها ب،ان کرد ،وضع،ت ب،شتر دورههای آموزشی نشان میدهد که این دورهها از شرایط
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الزم برای آمادهسازی دانشجویان جهت تفکر نظری برخوردار ن،ستند و مدل مفهومی جهت درک و کاربرد
این نوع گفتمانها ن،ز وجود ندارد ( .)Koetting & Combs, 2001, p. 143همچن،ن واقع،ت موجود نشان
میدهد که این گفتمان ها از سوی استادان ،متخصصان تعل،م و ترب،ت و پژوهشگران میجور مانده است ،به
نیوی که استادان در میافو دانشگاهی فارغ از روشهای ساختارمند و منظم برای تدریس نظریهها به تدریس
نظریهها میپردازند .عالوه بر این ،ن،ازی به نظریهپردازی و نوآوری در حوزه تدریس نمیب،نند و در برابر
اندیشههای اص،و برای آفرینش علمی به روشهای گوناگون م اومت میکنند .با وجود چن،ن دیدگاههایی
دستیابی به اندیشههای نو و راهکارهای مؤثر برای نوآوری آموزشی و ترب،تی از طریق پژوهشهای اص،و
علمی حاصو نمیشود  .)Lotfabadi, 2003, p. 10استادان با این تصور که دروس مربوط به نظریهها ،جزء
دروس عملی ن،ستند و دروس کامالً حفظی هستند ،دانشجویان ب،شتری را در مکان میدود و زمان اندک
آموزش میدهند ( .)Lizardo, 2012, p. 2این در حالی است که درک عم،ق نظریهها ن،ازمند زمان و توجه
ب،شتر از سوی استاد است .همچن،ن برخی استادان باورشان این است که کالس درس نظریه ،ب،ش از حد از
زندگی تجربی دور شده است .از اینرو ،هدف های از قبو تدوین شده را دستن،افتنی و تی ق رفتاری آن
را امکانناپذیر میدانند .در نت،جه چن،ن تصورات و پ،امدهایی از تفکرات استادان ،دانشجویان احساس ناکامی
در یادگ،ری میکنند و گفتمانهای نظریهای نت،جه میور و فرایندمیور تی ق نمییابد.
با نگاهی جامع و عم،ق میتوان یکی از عوامو اساسی مطرح در عدم شکوگ،ری گفتمانهای نظریه-
ای نت،جه میور و فرآیند میور را در ف دان طرح رویکردهای مختلف برای تدریس نظریهها بررسی نمود.
اگر استاد بر انواع رویکردهای تدریس نظریهها و چارچوب ارائه نظریهها مسلط باشد و بتواند به طور
کارآمدی به تدریس نظریهها بپردازد ،همزمان بر ابهامات و ترس دانشجویان از نظریهها و تصورات نادرست
خود فائق میآید و به خوبی شرایط بازخوانی نظریهها و گفتمانهای نظریهای نت،جه میور و فرآیند میور را
فراهم میآورد .بنابراین ،در این نوشتار بر این موضع تاک،د می شود که بس،اری از موانع شکوگ،ری گفتمان-
های نظریهای نت،جه میور و فرآیند میور ،در نت،جه ف دان رویکردهای دق،ق برای ارائه و تدریس نظریهها به
وجود آمده است .لذا ،هدف این پژوهش ،بررسی رویکردهای مختلف نسبت به تدریس نظریهها و تیل،و
ن اط قوت و ضعف هر یک از رویکردهای چهارگانه می باشد.
متخصصان آموزش عالی باید به جای برخورد منفعالنه در برابر بیرانها و موانع ایجاد گفتمانهای
نظریهای نت،جه میور و فرایند میور ،برخورد فعال داشته و به پ،شب،نی فرصتها بپردازند .درک گفتمان
نظریهای نت،جه میور و به دنبال آن زم،نهسازی برای ظهور گفتمان نظریهای فرآیند میور در نظام آموزشی
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در گرو داشتن یک سامانه مفهومی و نظری مناسی از تدریس نظریهها ممکن است .به عبارت دیگر ،سامانه
مفهومی از رویکردهای مختلف به تدریس نظریهها ،ن ش کل،دی در شکوگ،ری گفتمانهای نظریهای ایفا
می کند .شناسایی رویکردهای مختلف به تدریس نظریهها میتواند زم،نه فهم عم،ق و انت ادی از نظریههای
موجود ،نهادینهسازی آموزش نظریه و درک جایگاه دروس نظری و سرانجام تول،د نظریههای جدید با
ساختار منسجمتر و منابع نظری روشنتر که در مرز گستری علم به طور واقعی ن ش ایفا میکنند را فراهم
آورد .از این رو ،زم،نهسازی برای تول،د نظریههای جدید و نظریهپردازی را میتوان به عنوان مهمترین پ،امد
در ارائه چارچوبی برای تدریس نظریهها در نظر گرفت .به منظور درک نظریههای موجود ،بررسی
رویکردهای تدریس نظریهها ضرورت مییابد .از آنجا که نظریهها جزء دانشهای مفهومی (سخت) قرار
میگ،رند و برخالف دانشهای رویهای که با چگونگی ساخت و تول،د پدیدهها و نیوه استفاده و کار کردن
با پدیدهها سر و کار دارد و الگوهای مشخص و قاعدهمندی برای انت ال و آموزش آنها وجود دارد ،در
مورد دانشهای مفهومی الگویی برای ارائه آنها وجود ندارد ( .)Entezari, 2007, p. 31تی ق گفتمانهای
نظریهای نت،جه میور و فرایندمیور ،در قالی یک رویکرد منط ی ،ع النی و نیوه تعامو با نظریهها ،ضرورت
بررسی و مطالعه عم،ق رویکردهای تدریس نظریهها در میافو دانشگاهی و دانشگاهی را میطلبد.
با وجود اهم،ت رویکردهای تدریس نظریهها در راستای تی ق گفتمانهای نظریهای نت،جه میور و
فرآیند میور در میافو دانشگاهی ،بررسی پ،ش،نه موجود نشان داد پژوهشی که به طور مست ،م به بررسی و
تب،،ن رویکردهای تدریس نظریهها پرداخته باشد ،وجود ندارد .بر این اساس ،مسئلهای که در این نوشتار بدان
پرداخته میشود ،بررسی رویکردهای مختلف نسبت به تدریس نظریههاست .بدین منظور ،با توجه به
ضرورت رویکردهای مختلف به تدریس نظریهها ،چهار رویکرد مواجهه تاریخی ،مواجهه درون پارادایمی،
تدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریههای مختلف و رویکرد تب،،ن ،تیل،و و ن د یک موقع،ت یا پدیده
از منظر نظریههای مختلف در تدریس نظریه مطرح و به توض،ح هدف یادگ،ری ،سازماندهی میتوای
تدریس ،ارائه مثال و تیل،و ن اط قوت و ضعف هر یک از رویکردهای چهارگانه پرداخته می شود.
رویکرد اول :مواجهه تاریخی در تدریس نظریهها
یکی از قدیمیترین روشها برای نیوه مواجهه با نظریهها ،بررسی تاریخ نظریهها و مراجعه به
پ،شگامان فلسفی و نظریهپردازان برجسته در نظریههای موجود است .نظریهها به لیاظ نظری به صورت مجزا
از یکدیگر و در یک توالی ثابت سازماندهی میشوند .س،ر تاریخی نظریهها ن ش مهمی در سازماندهی
میتوا ایفا میکند .در این نوع سازماندهی ،مفاه،م و اصول نظریهها بر اساس رویکرد نظریهپردازان مختلف،
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اما مبتنی بر س،ر تاریخی تنظ،م می شود .در واقع آنچه در سازماندهی میتوا اهم،ت دارد ،ت دم و تاخر در
شکوگ،ری نظریهها از نظر سلسلهمراتی زمانی است و به پارادایمها و فرانظریهها توجهی نمیشود .از اینرو،
هدف نهایی یادگ،ری در این رویکرد ،دستیابی به س،ر تاریخی شکوگ،ری نظریهها میباشد.
نمونه ای که از این نوع روش در تدریس نظریههای برنامهدرسی میتوان ارائه نمود این است که
نظریهپردازان برجسته در برنامهدرسی و نظریههای هر کدام بر اساس س،ر تاریخی مطرح شود :ابتدا فرانکل،ن
باب،ت 1در سال  1918و نظریه او در حوزه برنامهی درسی تدریس شود .سپس ،نظریه رالف تایلر 2در سال
 1949و پس از آن در سال  1962نظریه ه،لدا تابا 3به ترت،ی ارائه شود ،همانطور که ترت،ی سالها نشان
میدهد ،در این رویکرد ،تدریس نظریهها بر اساس سلسلهمراتی زمانی صورت میگ،رد .از جمله مزیتهای
این رویکرد ،شناخت ایدههای ویژه و نظریهپردازان برجسته و آشنایی با مفاه،م خاص هر نظریه و تشریح
جزئ،ات آراء یک صاحینظر و به تبع آن شناخت دق،ق اندیشههای یک فرد میباشد ،اما به دل،و سازماندهی
نظریهها به ش،وه نظریههای مجزا از هم عدم ارتباطیابی مناسی ب،ن آراء صاحینظران مختلف ،عدم دست،ابی
به دیدگاه کوگرایی ،وجود تنوع و فراوانی در نظریههای مختلف ،عدم ارتباط منط ی ب،ن نظریههای مختلف،
تدریس پراکنده نظریهها از لیاظ منطق هر نظریه و ارائه نظریهها بدون چارچوب پارادایمی مشخص به عنوان
ن اط ضعف این رویکرد مطرح میگردد.
رویکرد دوم :مواجهه درون پارادایمی در تدریس نظریهها
در این رویکرد ،تدریس به روش تیل،لی 4صورت میگ،رد و در دهههای  1980و  1990نه تنها در
غرب بلکه در جاهای دیگر ن،ز برجسته بوده است و میتوان آن را به عنوان رویکرد درون پارادایمی 5در نظر
گرفت ( )Guzzini, 2001, p. 109وجه تسم،ه روش تیل،لی از آن جهت است که در این رویکرد ،تدریس
چند نظریه در درون یک پارادایم با هم به منظور کشف ارتباط ب،ن آنها پرداخته میشود .در روش مواجه
درون پارادایمی ،فهم نظریه درون فرانظریه و پارادایم اهم،ت پ،دا میکند .مدرس با ارائه نظریهها و سؤال از
چگونگی شکوگ،ری نظریه و ارائه نظریهها در قالی پارادایمهای موجود و همچن،ن ارائه فرانظریههای
موجود ،زم،نه درک عم،ق نظریه و کنکاش در نظریه را برای دانشجو فراهم آورد.
فرانظریه عمو تیل،و ،ترک،ی ،تلف،ق و ن د نظریههای مختلف مربوط به حوزه معرفتی خاص و ترس،م
1. Franklin Bobbitt
2. Ralph Tyler
3. Hilda Taba
4. Analytical
5. Inter-Paradigm Debate
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شمای نظریهها در یک قالی جدید و نظامیافته است ،پس میتوان گفت که فرانظریه یک نظریه درباره
مجموعهای از نظریه هاست .در واقع بر اساس وجوه تشابه و تفاوت نظریههای گوناگون طب هبندی جدیدی
شکو میگ،رد که به آن فرانظریه گویند ( .)Ghourchian and Tansaz, 2009, p. 119با توجه به اینکه
نظریههای مختلف بر اساس پارادایمها و مبانی فلسفی مختلف شکو گرفتهاند ،بنابراین درون هر پارادایم،
نظریههای متعددی وجود دارد .پارادایم ،تغ،،ر الگوهای کالن فکری حاکم بر یک جامعه علمی است .بهزعم
کوهن 1پارادایم ،مجموعهای از باورها و پ،شفرضهای بن،ادی است که در هستیشناختی ،شناختشناسی و
روششناسی متجلی میشود و راهنمای کنشی افراد در زندگی شخصی و علمی است و در آن مجموعهای از
نظریههای مشترک در مبانی فلسفی حول یک پارادایم مطرح میشوند (.)Kuhn, 1970, p.17
برخالف رویکرد اول که نظریهها بر اساس سلسلهمراتی زمانی ارائه می شوند ،در این رویکرد
نظریهها در قالی پارادایم و فرانظریه معرفی می شوند .نظریهها به طور پراکنده و دور از هم تدریس نمیشوند،
بلکه مجموعهای از نظریهها با توجه به پارادایم و فرانظریههای مشخص تدریس میشوند .فهم نظریه درون
فرانظریه و پارادایم ،همچن،ن چگونگی شکوگ،ری نظریهی جدید در این رویکرد اهم،ت مییابد .در نت،جه
فهم عم،ق نظریههای موجود و درک منطق فرانظریهها و پارادایمهای موجود و ارتباط منط ی م،ان نظریهها،
فرانظریهها و پارادایمها طب هبندی و ارائه نظریهها شکو میگ،رد.
نظریهها از لیاظ نظری به صورت مجزا از یکدیگر سازماندهی نمیشوند ،بلکه نظریهها در ارتباط
منط ی با یکدیگر و با برجسته نمودن پارادایمها و فرانظریهها مطرح میشوند .در این ش،وه چند نظریه با هم
هماهنگ و مرتبط میشوند و آنچه در یک نظریه یاد داده میشود با یادگ،ری نظریههای دیگر ت ویت می-
شود .به عبارت دیگر سازماندهی به ش،وه نظریههای مرتبط به هم از لیاظ مفهومی و مبتنی بر ارتباط منط ی
م،ان نظریهها ،فرانظریهها و پارادایمها بر اساس مفروضات بن،ادین مشترک هستیشناختی ،ارزششناختی و
روششناختی صورت میگ،رد.
نمونه ای که از این نوع روش در تدریس نظریههای برنامهدرسی و البته سایر موضوع های حوزه
برنامهدرسی میتوان ارائه نمود ،تدریس نظریهها بر اساس طب هبندی پاینار 2از نظریههای برنامهدرسی می
باشد .پاینار

نظریههای برنامهدرسی را در سه پارادایم سنتگرایان ،3تجربهگرایان مفهومی 4و نومفهومگرایان5

1. Kuhn
2. Pinar
3. Traditionalists
4. Conceptual - Empiricists
5. Reconceptualist

 122پژوهشنامه مبانی تعل،م و ترب،ت ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،9شماره  ،1بهار و تابستان 1398

طب هبندی کرده است ( .)Pinar, 1978, pp. 205 – 210نظریههای مختلف در سه پارادایم مختلف سنت-
گرایی ،تجربهگرایی مفهومی و نومفهومگرایی تدریس میشوند ،به این صورت که؛ ویژگیهای کالن هر
پارادایم و نظریههای نمایندگان شاخص در آن پارادایم مطرح میشود:
پارادایم سنتگرایی در برنامه درسی در دهه  1920شکو گرفت .فرانکل،ن باب،ت و رالف تایلر از
پ،شگامان سنتگرایی هستند که اول،ن بار برنامهریزی را به عنوان علم مطرح کردند .آنها اصول و
سلسلهمراتی و مدیریت علمی را به برنامههای درسی منت و کردند .تمرکز اصلی سنتگرایان بر مدارس
است و عالقه کمتری به گسترش نظریه برنامهدرسی دارند .نظریههای تایلر ،تابا ،س،لور و الکساندر ،1دان،و
تنر و لورل تنر ،2تال،فات ن،و 3و زایس 4و مانند آن به عنوان نظریههای شاخص در پارادایم سنتگرایی مطرح
میشوند.
پارادایم تجربهگرایان مفهومی در برنامه درسی در اواخر دهه  1950و اویو دهه  ،1960همزمان با
پرتاب سف،نه اسپوتن،ک به فضا شکو گرفت .تجربهگرایان مفهومی عالقهمند به بررسی پدیدههای برنامه-
درسی به طور تجربی هستند و هدف کنترل رفتار را ن،ز دارند .نظریههای پوزنر ،5واکر ،6جانسون 7و شورت8

و مانند آن در پارادایم تجربهگرایی مفهومی به عنوان نظریههای شاخص مطرح میشوند.
پارادایم نومفهومگرایی در اواخر دهه  1960و اواسط دهه  1970شکو گرفت .نومفهومگرایان با
تجدیدنظر در مفاه،م اساسی برنامههای درسی و یا ش،وه خاص آن را تیل،و کردند و در واقع نومفهومگرایان
به دو دسته ت س،م شدند :یک دسته با انت اد از سنتگرایان معت دند آنها هدفها را به هدفهای رفتاری و
هدفهای مشخصی میدود کردهاند .از این منظر ،باوجود اینکه ،هدف های ترب،تی به فعال،ت انسانها نظم
میبخشد ،اما وقتی هدفها صد در صد مع،ن و رفتاری میشوند ،فعال،ت دانشآموزان به همان هدف ها
میدود میشود و مانع خالق،ت و آفرینندگی آنان میشود .دسته دوم از بازنگران مفهومی ،مفاه،م جدیدی
را مطرح کردند و در واقع ،دست به کالبدشکافی برنامهدرسی زدند .آنها معت دند برای شناخت برنامهدرسی،
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باید فرهنگ زنده جامعه را شناخت .برنامه درسی چ،زی ن،ست که برنامهریزها توص،ه میکنند بلکه برنامه-
درسی چ،زی است که کودکان یاد میگ،رند .نظریههای کل،بارد ،1آیزنر ،2گرین ،3برمن 4و پاینار ،5ه،وبنر،6
کلوهر 7و مکدونالد 8و مانند آن در پارادایم نومفهومگرایی تدریس میشوند .از ن اط قوت این رویکرد
نسبت به تدریس نظریهها این است که نظریهها از لیاظ نظری به صورت مجزا از یکدیگر سازماندهی
نمیشوند ،بلکه نظریهها در ارتباط منط ی با یکدیگر و با برجسته نمودن پارادایمها و فرانظریهها مطرح می-
شوند .در این ش،وه چند نظریه با هم هماهنگ و مرتبط میشوند و آنچه در یک نظریه یاد داده میشود ،با
یادگ،ری نظریههای دیگر ت ویت میشود .به عبارت دیگر سازماندهی به ش،وه نظریههای مرتبط به هم از
لیاظ مفهومی و مبتنی بر ارتباط منط ی م،ان نظریهها ،فرانظریهها و پارادایمها صورت میگ،رد.
تدریس منسجم نظریهها با توجه به پارادایم و فرانظریههای مشخص ،فهم نظریه درون فرانظریه و
پارادایم ،درک چگونگی شکوگ،ری نظریه جدید ،فهم منطق طب هبندی فرانظریهها و پارادایمهای موجود
و ارتباط منط ی م،ان نظریهها ،فرانظریهها و پارادایمها و ت ویت یادگ،ری نظریههای جدید بواسطه فهم ارتباط
نظریههای قبلی درون فرانظریه و پارادایم به عنوان ن اط قوت این رویکرد میباشد .رویکرد دوم ن،ز با چالش-
ها و ن طه ضعفهایی مواجه است :نخست ،دشواری درک صی،ح نظریهها درون فرانظریه و پارادایم است.
عالوه بر آن ،دانشجویان به قدری درگ،ر درک نظریه درون فرانظریه و پارادایم میشوند که فرصتی برای
ن د طب هبندی نظریهها درون فرانظریهها و پارادایمها را نمییابند .چالش سوم این است که در این رویکرد
دانشجویان ارتباط ب،ن نظریه و بافت اجتماعی شکوگ،ری نظریه را درک نمیکنند .به عبارت دیگر بافت
اجتماعی و زم،نهای که نظریه در آن خلق شده است ،در این رویکرد مورد بررسی قرار نمیگ،رد
رویکرد سوم :تدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریههای مختلف
روش سوم در تدریس نظریهها ،تدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریهها و پارادایمهای نظریهای مختلف
است .توانایی پی بردن به مفاه،م کل،دی یک نظریه و درک معنای متفاوت مفاه،م کل،دی یکسان با توجه به بافت نظریه
در این رویکرد مدنظر است .مفاه،م سنگبنای نظریههای علمیاند ( .)Mahdavi & Bostan, 2013, p. 86معنای این
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مفاه،م از نظریه یا نظریههای درون یک پارادایم به بافت نظریهای یا پارادایم دیگر متفاوت میشود .معنی اصلی این مفاه،م
از بافتی که در آن گنجانده شدهاند ،گرفته میشود .توجه به مفاه،م کل،دی درون یک نظریه راه خوبی برای اشاره به
بیثهای اصولی و انت ادی در نظریه را فراهم میآورد .نظریهها در این رویکرد از ح،ث جنبههای معنایی و لغوی مورد
بررسی قرار میگ،رند و دانشجو در فضای انتزاعی و به دور از بیثهای تجربی به تیل،و مفاه،م میپردازد.
نظریههای مختلف حول میور یک مرکز سازماندهی مشترک ،اعم از یک مفهوم ،موضوع ،مسئله
یا مضمون تنظ،م میشوند .نظریه میتوا میور است و تدریس نظریهها حول میور مضام،ن دانشی صورت
می گ،رد .رویکرد مبتنی بر مضمون به دانشجویان کمک میکند تا میتوای سطح عالیتر و اندیشههای
کلیتر را به دست آورند تا در فهم موضوع و موقع،تهای خاص مورد استفاده قرار دهند .برای تدریس
نظریهها مفهوم خاصی با توجه به دیدگاههای نظری مختلف در نظر گرفته میشود که در آن هر دیدگاه به
نوعی به روشن کردن این مفهوم به کار میآیند و به توض،ح جنبهای از آن میپردازند .در اینجا میتوا یا
مضموناصلی یک سازماندهی مفهومی است که نظریههای مختلف حول میور آن ارائه میشود .به
طورنمونه ،درک مفهوم کل،دی یادگ،ری در رویکردهای مختلف رفتاری ،رفتاری -شناختی و سازندهگرایی
و پی بردن به تفاوت این مفاه،م با توجه به بافت نظریهها موردتوجه قرار میگ،رد.
در رویکرد رفتاری« ،یادگ،ری زمانی رخ میدهد که در نت،جه پاسخ ارگان،زم به میرکها ،رفتارهای
جدید یا تغ،،رات در رفتار ایجاد شود» .در رویکرد رفتاری – شناختی« ،یادگ،ری به معنای تغ،،رات ایجاد
شده در دانش ثبت شده در حافظه بلندمدت بر اثر تعامو مکان،زم های شناختی با تکال،ف می،طی است .».در
رویکرد سازندهگرایی« ،یادگ،ری فرایندی است که در آن ارگان،زم بر اساس دانش و تجربه قبلی و ن،ز
تفس،رهای شخصی از موقع،ت ،مفاه،م و ایدههای جدید را خود بنا میکند ».در این رویکرد استاد ،دانشجویان
را جهت دست،ابی به درک مفاه،م کل،دی یک نظریه به تجزیهوتیل،و مفاه،م اساسی نظریه با توجه به بافتی
که نظریه در آن شکو گرفته است ،راهنمایی میکند .همچن،ن دانشجویان را در درک تفاوتها و
شباهتهای مفاه،م لغوی یکسان اما معنایی متفاوت در درون نظریهها و پارادایمهای نظریهای مختلف کمک
میکند .در نت،جه اجرای فعال،تهای یاددهی -یادگ،ری در این رویکرد ،فهم بهتر و واقعیتر از شباهتها و
تفاوتهای نظریهها و پارادایمها برای دانشجویان ایجاد میشود .بعالوه ،در این مرحله دانشجویان میتوانند
به ن د نظریهها ن،ز بپردازند ،چرا که با تجزیهوتیل،و نظریه و دستیابی به مفاه،م کل،دی با توجه به بافت و
ماه،ت نظریه و درک تفاوت مفاه،م یکسان در بافتهای مختلف از نظریهها ،مس،ر برای بیث و ن د نظریهها
کامال روشن میشود .بنابراین میتوان فهم عم،ق نظریهها و درک شباهتها و تفاوتهای نظریهها و
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پارادایمها را از ن اط قوت این رویکرد برشمرد.
از میدودیتهای رویکرد سوم این است که نظریهها در فضای کامال انتزاعی و دور از بیثهای
تجربی و پدیدههای عملی و کاربردی مورد تجزیهوتیل،و قرار میگ،رد .از این رو ،برای رفع این میدودیت
روش چهارم پ،شنهاد میشود .در واقع ،میدودیتهای این رویکرد با ارائه رویکرد چهارم رفع میگردد.
رویکرد چهارم :تبیین ،تحلیل و نقد یک موقعیت یا پدیده از منظر نظریههای مختلف
رویکرد چهارم در تدریس نظریهها ،تب،،ن ،تیل،و و ن د یک موقع،ت یا پدیده از منظر نظریهها و
پارادایمهای نظریهای مختلف است که به صراحت از یک موقع،ت یا پدیده تجربی آغاز میشود .در این
رویکرد به منظور تدریس نظریهها ،ابتدا یک موقع،ت یا پدیده تجربی با توجه به بافت و پ،ش،نه شکوگ،ری
آن مورد تیل،و و ن د قرار میگ،رد .سپس ،مباحث نظری و انتزاعیتر مطرح میشود .در واقع مفاه،م کل،دی
نظریه که از سطح انتزاع باالیی برخوردارند ،در فضای کامال انتزاعی و نظری مورد تجزیهوتیل،و قرار نمی-
گ،رد ،بلکه در فضای تجربی و بستر اجتماعی مربوط به شکوگ،ری مفاه،م و پدیدههای تجربی نظریه تب،،ن
میشوند .در این رویکرد ارتباط معناداری ب،ن مباحث عملی و نظری برقرار میشود.
نظریه حول میور یک واقعه یا پدیده تجربی تنظ،م میشود و ابتدا بافت تجربی یا طب،عی شکوگ،ری
نظریه موردبیث قرار میگ،رد ،سپس مضام،ن دانشی و مفهومی انتزاعیتر نظریه ب،ان میشود .نمونه ای که
از این نوع روش تدریس میتوان ب،ان نمود ،ارائه نظریه ارزش،ابی ک،فی است .در این رویکرد بجای پرداختن
به مبانی فلسفی و نظری الگوی ارزش،ابی ک،فی ،ابتدا پدیده ارزش،ابی توص،فی که یک واقعه یا پدیده تجربی
میسوب میشود و در سالهای اخ،ر در ایران موردتوجه متصدیان آموزشوپرورش بوده است ،مورد تیل،و
و ن د قرار میگ،رد ،سپس مباحث نظری مربوط به نظریههای مختلف ارزش،ابی ک،فی مطرح میشود .مطرح
نمودن پدیده ارزش،ابی توص،فی در آموزشوپرورش ،زم،نه و بستر مناسبی را جهت ارائه نظریههای مربوط
به ارزش،ابیهای ک،فی فراهم میآورد.
مدرس در ابتدای تدری س توجه فراگ،ران را به پدیده ارزش،ابی توص،فی جلی نموده و م دمهای را
ب،ان میکند :طرح ارزش،ابی توص،فی مشهور به ارزش،ابی ک،فی یا طرح حذف نمره ،تجربه نوآورانه برخاسته
از عمو در م طع ابتدایی آموزشوپرورش ایران است .این طرح به صورت پ،ش آزمایشی در سال تیص،لی
 81-82اجرا و ارزش،ابی شد .در اجرای طرح جدید ارزش،ابی توص،فی در مدارس مشمول طرح ،تالش
میشود تا با تاک،د بر ارزش،ابی تکوینی ،ارزش،ابی عملکردی و همچن،ن دادن بازخورد توص،فی ،آموختههای
دانشآموزان ارزش،ابی شود .پس از اینکه فراگ،ران به پدیده ارزش،ابی توص،فی که در آموزشوپرورش در
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حال جریان است ،توجه نمودند و تفاوت موجود در ارزش،ابی جدید و قدیم را درک کردند .مدرس با ن د
و به چالش کشاندن مبانی نظری ارزش،ابی کمی ضرورت تغ،،ر رویکرد ارزش،ابی را مطرح میکند و سپس
مبانی نظری ارزش،ابی توص،فی را مطرح میکند .همچن،ن با توجه به بستر اجرای ارزش،ابی توص،فی در م طع
دبستان ،مدرس میتواند پدیده ارزش،ابی از آموختههای فراگ،ران را از منظر رویکردها و پارادایمهای مختلف
مورد بررسی قرار دهد.
همانطور که اشاره شد ،در این رویکرد دانشجویان برای یادگ،ری یک نظریه ،ابتدا با موقع،ت طب،عی
یا پدیده تجربی مربوط به نظریه مواجه میشوند و سپس ،مباحث نظری و انتزاعی در نظریه مطرح میشود.
از آنجا که پدیدههای تجربی ،از ع،ن،ت ب،شتر و انتزاع کمتری نسبت به مفاه،م نظری برخوردارند ،دانشجویان
راحتتر و آسانتر نظریه را درک میکنند .بنابراین ،تجربه ناخوشایند و ترسآور کالس درس نظری به
تجربه خوشایند و به دور از ترس و دلهره تبدیو میشود .تغ،،ر در احساس دانشجویان از کالسهای نظریه و
یادگ،ری سادهتر نظریهها را میتوان به عنوان ن اط قوت این رویکرد یاد کرد .اگرچه یادگ،ری نظریهها در
این رویکرد برای دانشجویان سادهتر و ملموستر است اما تدریس آن برای استادان سختتر و پ،چ،دهتر
است ،چرا که تسلط همزمان استاد به نظریهها و پارادایمهای گوناگون و همچن،ن تسلط بر پدیدههای تجربی
یا موقع،تهای طب،عی مربوط به نظریه ،تدریس نظریهها را دشوار و پ،چ،ده میسازد .دشواری و پ،چ،دگی
تدریس نظریهها در این رویکرد میتواند به عنوان یکی از میدودیتهای رویکرد چهارم مطرح شود.
نتیجه
آنچه در نظام آموزش عالی موجود به ویژه در قلمرو علوم انسانی مبنای بسط و توسعه دانش به شمار
میآید ،تول،دات علمی و نظریه هایی است که س،ستم موجود در فراهم آمدن آن ن شی نداشته و ب،شتر
فعال،تهای علمی و پژوهشی این حوزه علمی معطوف به بازخوانی نظریههای موجود است ،اما شواهد نشان
میدهد که حتی بازخوانی نظریههای موجود ن،ز به روش صی،یی صورت نمیگ،رد .شناسایی و بکارگ،ری
رویکرد مناسی از تدریس نظریهها ،ن ش کل،دی در شکوگ،ری گفتمان نظریهای نت،جهمیور و زم،نهسازی
برای شکوگ،ری و نضج گفتمان فرآیند میور دارد .با وجود اهم،ت رویکردهای تدریس نظریهها در راستای
تی ق گفتمانهای نظریهای نت،جه میور و فرآیند میور در میافو دانشگاهی ،بررسی پ،ش،نه موجود نشان
داد ،پژوهشی که به طور مست ،م به بررسی و تب،،ن رویکردهای تدریس نظریهها پرداخته باشد ،وجود ندارد.
در این نوشتار ،به عنوان مطالعه اول،ه ،به بررسی رویکردهای تدریس نظریهها پرداخته شد .بدین منظور ،چهار
رویکرد مواجهه تاریخی ،مواجهه درون پارادایمی ،تدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریههای مختلف؛
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و رویکرد تب،،ن ،تیل،و و ن د یک موقع،ت یا پدیده از منظر نظریههای مختلف در تدریس نظریه مطرح شده
است .هر کدام از رویکردهای چهارگانه دارای ن اط قوت و ضعف خاصی است که تا حدی ،ن اط ضعف
یک رویکرد در رویکرد دیگر برطرف میشود .به طورنمونه در رویکرد اول ،ارائه نظریهها بدون ارتباط
منط ی ب،ن نظریهها و به صورت پراکنده به عنوان ن طه ضعف مطرح شده است ،این ن طه ضعف در رویکرد
دوم با ارائه نظریهها در قالی پارادایم و فرانظریه رفع شده است .از ن اط ضعف رویکرد سوم این است که
نظریهها در فضای کامال انتزاعی و دور از بیثهای تجربی و پدیدههای عملی و کاربردی ارائه میشوند که
این ن طه ضعف در رویکرد چهارم ،با ارائه پدیدههای تجربی مربوط به نظریه رفع شده است.
از م،ان چهار رویکرد تب،،ن شده نسبت به تدریس نظریهها ،رویکرد چهارم نسبت به رویکردهای
دیگر از یکسو دارای میاسن ب،شتر و از سوی دیگر پ،چ،دهتر و دشوارتر است .به این دل،و که توانسته است
ب،ن مباحث عملی و نظری نظریهها ارتباط معناداری برقرار کند ،یادگ،ری سادهتر و ع،نیتری از نظریهها را
فراهم آورد و از همه مهمتر کالس نظریهها را برای دانشجویان از یک دن،ای کامال علمی ،شاعرانه و دور از
عمو وارد یک دن،ای ملموس و واقعی نماید ،از میاسن ب،شتری برخوردار شده است .پ،چ،دهتر و دشوار
بودن این رویکرد به این خاطر است که برای استاد تسلط همزمان به نظریهها و پارادایمهای گوناگون و تسلط
بر پدیده یا موقع،ت تجربی ،دشوار است.
با توجه به ویژگیهای منیصر به فردی که هر یک از رویکردهای چهارگانه تدریس نظریهها دارا
میباشند ،انتخاب هر یک از رویکردهای چهارگانه بر اساس هدف تدریس و ماه،ت نظریههای مورد تدریس
وابسته به موقع،ت است .انتظار میرود شناسایی و بکارگ،ری ش،وه مناسی در تدریس نظریهها موجبات فهم
عم،ق و انت ادی نظریههای موجود از یکسو و زم،نهسازی برای تول،د نظریههای جدید از سویی دیگر و
بطور کلی شکوگ،ری گفتمانهای نظریهای در آموزش عالی را فراهم سازد .همچن،ن با توجه به جایگاه
تدریس نظریهها در برنامه درسی ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای استادان دروس نظری ،به برنامه ریزان
و متصدیان نظام آموزش عالی و انجام مطالعات م،دانی از وضع،ت تدریس نظریهها بر اساس سامانه مفهومی
و روشمند برای تدریس نظریهها در دانشگاهها به پژوهشگران توص،ه و پ،شنهاد میشود.
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