


    
 فهرست مندرجات

  
 ييتضاد و كاركردگرا يها يدگاهد يآموزش: فراسو يداندر باب م يوبورد يدگاهد

 يمحمد ينفرد

 

5 

 هگل يدارشناسيدر پد »لدونگبي«به مثابه  تيو ترب ميتعل
 يه، نرگس سجاديدخوشسف يثمپرست، منوع يآزادمنش، خسرو باقر يدسع

 

26 

گفتمـان  يـلتحل يكـردبـر رو مبتنـيمعلم در مقاالت مجله رشد معلم:  يكنشگر يمعنا يلتحل
 فركالف يانتقاد
 يداود يوب، ايعال يهمرض

 

48 

 گرايي،يلتفضــ هاييــهنظر يانتقــاد ياســت؛ خــوانشو س يــتترب يناســازوار يــا يســازوار
 يو انتقاد ييگراقدرت

 ييزالك يف، شريالهدعلم يله، جميورك يشعبان يارفر، بخت يهمت يمجتب
 

67 

 يـاط،صورت گرفته: احت ينقدها يدر پرتو يآدم يشفلر در باب استعدادها يدگاهد يينبازتب
 در انتساب استعداد ياييانعطاف  و پو
 ينيحس يا، زكريهنرگس سجاد

 

89 

 يآموزش عال درسي در برنامه يه هانظر يسمختلف به تدر يكردهايرو
 قصرمقصود امين خندقي، اعظم محمدزاده 

 

113

 يتو ترب يمآن در تعل يامدهايو پ يدادر يدگاهفلسفه نوشتار از د
 يعلو يدرضاحم يدنوع پرست، س ي، خسرو باقريدهنو ياريزاده، مراد  يمبهمن كر

 

130

  
  

 



 

 یآموزش عال درسی در برنامه ها هینظر سیمختلف به تدر یکردهایرو
 

 2اعظم محمدزاده قصر ،1مقصود امین خندقی
 10/6/98تاریخ پذیرش:  10/2/97 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 دست به یها افتهها می باشد. یمختلف نسبت به تدریس نظریههدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکردهای 

چهار رویکرد مختلف در تدریس نظریه ها   آن اسییت که  از یحاکنظریه ها  از توصیی،ف، تیل،و و ن د آمده

ند از: رویکرد مواجهه که عبارت رویکرد مضیییمونی از منظر  پارادایمی، درون رویکرد تاریخی، وجود دارد 

یا پدیده از منظر نظریه و رویکردهای مختلف، نظریه . عالوه های مختلفتب،،ن، تیل،و و ن د یک موقع،ت 

هر یک از  ضیییعف و قوت ن اط تیل،و و میتوای تدریس، ارائه مثال سیییازماندهی یادگ،ری، براین، هدف

رود شییناسییایی و بکارگ،ری شیی،وه مناسییی در تدریس انتظار می. رویکردهای چهارگانه مطرح شییده اسییت

جدید  هایسازی برای تول،د نظریهزم،نه و سوهای موجود از یکها موجبات فهم عم،ق و انت ادی نظریهنظریه

 ای در آموزش عالی را فراهم سازد.های نظریهگ،ری گفتمانو به طورکلی شکو از سویی دیگر

 رسی.دیه، برنامهپردازی، پارادایم، آموزش عالی، تدریس نظرای، نظریه: گفتمان نظریه های کلیدیواژه

                                                 
 aminkhandaghi@um.ac.ir (،نویسنده مسئول) دانشگاه فردوسی مشهد، . دانش،ار1

  azam_mohamadzade@yahoo.com، دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجوی دکتری رشته  مطالعات برنامه درسی. 2

 درسی در برنامه اه هینظر سیمختلف به تدر یکردهایرو(. 1398)اعظم  ،میمدزاده قصر ؛م صود ،یخندق ن،ام

 .یآموزش عال

  DOI: 10.22067/fedu.v9i1.71686                                              .113-129 (،1) 9ت،،و ترب م،تعل یمبان نامهپژوهش
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 مقدمه

های ح،اتی جوامع انسانی است و با روی آوردن به این پردازی در آموزش عالی از بایستهنظریه

پردازی در امروزه نظریه سازی علوم را تی ق بخش،د.بومی توان انتظار تیول در علوم انسانی وتوانمندی می

هایی درخور و کارآمد برای مسائو یا حویافتن راهحوزه علوم انسانی به عنوان ابزاری ضروری جهت 

معماهای ح،ات بشری بر همه آشکار شده است. تول،د علم و گریز از تفس،ر و توض،ح صرف دستاوردهای 

های روزآمد و بی پ،ش،نه را اشباع نماید و نه گره های پژوهشگران راتواند اذهان و اندیشهپ،ش،ن، دیگر نه می

عضالت هایی که بتواند مها و ارائه نظریهمو و تعم،ق در پدیدهأ، همگان نسبت به اهم،ت تبگشاید. از این رو

(. در واقع، تیوالت فرهنگی، اجتماعی و س،اسی هنگامی رخ  Vasei, 2010آمده را باز نماید، آگاهند )پ،ش

بندی شوند و دهد که عناصر گفتمانی موجود به صورت جدید و در ع،ن حال منط ی با یکدیگر مفصومی

پردازی نت،جه از ب،ن رفتن اجماع (. اح،ای نظریهMaggie, 1999, p. 33های جدیدی را شکو دهند )نظریه

، پردازی میدود به روشنفکران دانشگاهی ن،ستدر مورد مفاه،می مانند س،است، سنت و فرهنگ است، نظریه

یول پردازی در واقع واکنشی بازتابی به تهبلکه به منزله یک کل،ت وارد حوزه جامعه شده است. اح،ای نظری

مشی پردازی نوعی خط(. به طور کلی نظریهElbrou, 2001, p. 173الگوهای فرهنگی در جامعه می باشد )

ر جامعه برداری از آن دیافته علم به سوی بهرههای مختلف سعی در هدایت سازماناست که متأثر از گفتمان

 (.Jamshidi et al, 2015, p. 462دارد )

ها در قالی تر از واقع،ت است که این روایتهایی هرچه صادقهدف اصلی علم دست،ابی به روایت

شود سپس دانش حاصو می، شودابتدا نظریه خلق می .(Samadi, 2012شوند )های علمی ارائه مینظریه

(Marakas, 1999, cited from Baharifar, & Danayefard, 2006, p. 85) توان گفت . بر این اساس می

ها و یا دست اصلی علم را تب،،ن پدیدهنظریه میمو خلق دانش است و ب،شتر پژوهشگران و اندیشمندان هدف 

(. نظریه، در یک تعریف کلی، مجموعه ای از گزاره های در هم Hooman, 2012)دانند یابی به نظریه می

ها، اصول موضوعه و قوان،ن و قضایا( است که به وقایع و فرضتن،ده )تعاریف، اصول، فرض ها، پ،ش

در علوم انسانی، (. Beauchamp, 1981, 58رد می بخشد )رویدادهای پ،رامون یک پدیده، معنا و کارب

کارکرد یک نظریه، تب،،ن چرایی و علو وقوع یک رویداد و پدیده و ارتباط آن با سایر رویدادها و پدیده 

م انسانی پردازی در علوسازی و نظریهها و ن،ز تب،،ن ن ش انسان در این روابط می باشد. بر این اساس، مفهوم

 ,Mozaffar, 2004سو و ساختن انسان از سوی دیگر است )در روند استداللی کردن از یک گامی اساسی

Jamshidi et al, 2016, p. 456 .) 

ه آن پردازان این حوزه بنظریه ب،شترکه در آموزش عالی های درسی ترین عناصر برنامهیکی از مهم

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://mri-old.modares.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D22276%26_au%3D%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%2B%2B%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%2B%25D9%2581%25D8%25B1&xid=17259,15700019,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhhSIGQDQi-m3IwJMdThBvPEOIvorg
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ی ن عواملی است که درنهایت منجر به یادگ،رتریتدریس اثربخش یکی از مهم .اند، تدریس استاشاره نموده

 ,Hattie, 2009, Marzano, 2003, Sammons, Hillman, Mortimore, 1995) شودبهتر فراگ،ران می

Tyler, 1969)پردازی در عرصه ها و نظریه.  در فرآیند تدریس و اجرای برنامه درسی در برخورد با نظریه

و  ای فرآیند میورگفتمان نظریهاند از: که عبارت تفک،ک نمود توان از همعلم دو نوع گفتمان را می

 ای نت،جه میور.های نظریهگفتمان

هایی در میافو دانشگاهی اشاره دارد که در ای نت،جه میور به فضاها و موقع،تهای نظریهگفتمان

نوع  ند. از آنجا که اینپردازهای موجود می، به بررسی و بازخوانی نظریهوتیل،وتجزیهآن افراد بر مبنای 

گ،رد، می ها شکوپردازان و میصول و نت،جه کار آنهای تول،د شده توسط نظریهها بر اساس نظریهگفتمان

ی، در نت،جه اای نت،جهای نت،جه میور نام برد. عالوه بر گفتمان نظریهتوان از آن با عنوان گفتمان نظریهمی

 شوند. های جدید تول،د میخاصی از دانش بشری، نظریه زههای موجود و مسائو حوتعمق در نظریه

د های جدیخاصی از دانش بشری، نظریه های موجود و مسائو حوزهدر فرآیند تعمق و ن ادی در نظریه

خلق  ای موجود موردنظر ن،ست، بلکهشوند. در این فرایند، ف ط بازخوانی نتایج و تول،دات نظریهتول،د می

 Aminباشد )ای فرآیندی نام برد، مدنظر میتوان از آن با عنوان گفتمان نظریهکه میهای جدید نظریه

Khandaghi, 2012 رآیندی ای فهای نظریهکه در گفتمانپردازی، نوعی خالق،ت است نظریه و نظریه(. تول،د

نامد. او معت د می 1پردازی از تجارب زیستهنظریه ای فرآیندی را،گ،رد. هک  نوعی از گفتمان نظریهشکو می

است مطالعه موضوع های متفاوت در زم،نه ادراکات و تجارب مختلف در یک فضای گفتمانی در فرایند 

 ,Hook, 1994تواند منجر به تول،د نظریه جدید شود )پردازی میتدریس و با رعایت اصول و مع،ارهای نظریه

p. 70 سم برای من فم،ن»کند: فم،ن،ستی خود چن،ن ب،ان میرا در نظریه  پردازی از تجارب زیسته(. هک نظریه،

ین ا .هایم برای درک تجارب زندگی روزمره و مداخله انت ادی در زندگی خودم و دیگران حاصو شداز تالش

 .(Hook, 1994, p. 71) «پذیر ساخت.همان چ،زی است که برای من تیول فم،ن،ستی را امکان

پردازی یهاز نظر هک توان وارده شده است، مفهوم نظریه فم،ن،ستی میفارغ از ن دهای فراوانی که به 

ای فرآیندی باید به سمت آن حرکت کرد، یعنی همچنان که دق، ا همان چ،زی است که در گفتمان نظریه

 ,Hook ) کنند، امکان ایجاد تغ،،ر را درک خواهند کردسازی مییادگ،رندگان از تجارب زیسته خود نظریه

دانشجویان در فرآیند چن،ن گفتمانی، الزم است قادر باشند آموزش را در چهارچوبی استادان و . (1994

ای جدید را ههای ترب،تی نظاره نمایند و نظریهانت ادی قرار دهند تا بتوانند تجرب،ات خود را از منظر نظریه

                                                 
1. Lived Experience 
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 در»ب خود را بتواند تجارگ،ری نظریه جدید، دانشجو باید شکو دهند. در چن،ن فضای گفتمانی برای شکو

ظران ندر حالی که در بیث و تعامو با صاحیو  ها را در پرانتز گذاشتهنگه دارد یا به عبارت دیگر آن« 1پرانتز

ی است که ادیگر هست، فرصتی برای دیدن ادراک یا تفکر تیل،لی دیگران فراهم آورد. این مرحله، مرحله

-نامد. در واقع، این مرحله ن طه عطفی در شکومی« 2ترب،ت ناآرام تعل،م و»فریره آن را درگ،ر شدن در یک 

در این مرحله، دانشجو قادر خواهد بود در قلمرو  .شودای فرآیند میور تل ی میهای نظریهگ،ری گفتمان

، اندازانداز جدیدی را مالحظه نماید و به واسطه این چشمو چشم فکری و ذهنی فردی دیگر رسوخ کند

 ,Koetting & Combsوجود آید ) یابی به یک انسجام درونی، نظریه جدید بهمختلف و دست هایتیل،و

2001, p. 141های رسمی در تول،د علم و گسترش مرزهای دانش ها عالوه بر اینکه به صورت نظریه(. نظریه

سان به انن ش مهمی در زندگی دارند؛  کنند، به صورت غ،ررسمی و شخصی ن،زن ش مهم و اساسی ایفا می

نظم یهای گسسته و بها به تجربهنظریه چرا که، دکنها زندگی میدرون نظریهصورت آگاهانه و ناآگاهانه، 

ط ها و روابها همچن،ن قدرت تیل،و و درک عم،ق پدیدهشوند. نظریهفهم میقابو ودهند ما از جهان نظم می

 (. Amin Khandaghi, 2012) کنندایجاد میب،ن آنها را 

اشد، درسی غایت گفتمان چه بچنانکه ب،ان شد، بسته به اینکه در فرآیند تدریس و اجرای برنامه

رآیند میور ای فهای موجود، دو نوع گفتمان نظریهپردازی و تول،د نظریه جدید یا تیل،و و فهم نظریهنظریه

جدید  و تول،د نظریهپردازی شدن نظریهیر پذامکانگ،رد. میور در میافو دانشگاه،ی شکو می و نت،جه

-گفتمان تاخر -در باب رابطه ت دمت. اسهای موجود دق،ق نظریهدر گرو شناخت )گسترش مرزهای دانش( 

دارد که ه،چ تجزیه تیل،لی بدون ( اذعان می2001) 3ای نت،جه میور و فرآیند میور، جازینیهای نظریه

ق یافتن دانش یا شرط تی ها ف ط نت،جه ن،ستند بلکه پ،شقابو دفاع ن،ست و نظریهنظریه و چارچوب نظری 

به  های تول،د علمشود و زم،نهپردازی م دمه تول،د علم میسوب مینظریهگسترش مرزهای دانش هستند. 

بنابراین نیوه ؛ (Vasei, 2010عنوان یکی از کارکردهای اصلی آموزش عالی در نظر گرفته شده است )

ست. ا ای فرآیندی در تدریسهای نظریهها الزمه تی ق گفتمانهای موجود و درک عم،ق آنمواجه با نظریه

ها و تدریس توان در ارائه نظریهرو کارکرد اصلی و ویژه در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه را میاز این

 ها برشمرد.نظریه

پردازی ، به جای نظریههای علوم انسانینظریهدر  ینگریجزمآنچه در آموزش عالی در جریان است، 

                                                 
1. At bay 
2. Unquiet Pedagogy 

3. Guzzini 
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 (.Mohsenpour, 2004, Lotfabadi, 2003, p. 10) هاستای و تول،د نظریههای نظریهگ،ری گفتمانشکوو 

. با ها در آموزش عالی هست،مای فرآیندی، شاهد میجور ماندن این گفتمانهای نظریهنظر به اهم،ت گفتمان

پردازی است، اما این نهاد فضای مناسبی را ارکردهای اساسی آموزش عالی نظریهتوجه به اینکه یکی از ک

-همند فراهم ننموده است و بجای اینکه س،ستم تول،دکننده نظریبرای ارائه نظریه های جدید و گفتگوی قاعده

 ,Vasei) گرایی علمی را داردای فرآیندی باشد، تنها حالت مصرفهای نظریههای علمی از طریق گفتمان

 ت،سپردازی نتار آموزش عالی کشور به طور واقعی و ماهوی معطوف به نظریه(. به عبارت دیگر، ساخ2010

 موجود هاینظریه بازآزمایی و بازخوانی به علمی معطوف حوزه این و پژوهشی علمی هایفعال،ت ب،شتر و

اند تمطرح شده است که عبار میور ای فرآیندگفتمان نظریه است. موانع متعددی به عنوان دالیو غفلت در

بومی از سوی متخصصان،  دانش آفرینش و نوآوری برای تالش جای نگری بهجزمی و اندیشیاز: کهنه

 با هنظری داللت و انطباق اصالح در ناتوانی دانش، تول،د برای دیگران هایتالش برابر در هاآن م اومت

( و Fahim Kalam & Mohseni, 2010, Mohsenpour, 2004) عمو با نظریه تلف،ق در ناتوانی وها واقع،ت

آنچه به طور وس،عی بر  ،ادشده(، عالوه بر عوامو یLizardo, 2012, p. 2نظریه ) روزافزون ارزش کاهش

ا یا به عبارت ه، ف دان روش صی،ح بازخوانی نظریهای فرآیند میور تاث،ر گذاشتهعدم تی ق گفتمان نظریه

 هاست.تدریس نظریه دیگر ف دان چارچوب

 زخوانیبازآزمایی و با به علمی، معطوف حوزه علمی پژوهشی هایفعال،ت ب،شترتر اشاره شد که پ،ش

ای نت،جه میور رایج در میافو دانشگاهی ن،ز گفتمان نظریه کهدهد شواهد نشان میاست، اما  موجود هاینظریه

 Koetting)هراسند  های درس میها در کالسنظریه گفتماندانشجویان از  مورد غفلت واقع شده است؛ زیرا ب،شتر

& Combs, 2001, p. 142) اندعلمی و دور از عمو شده دن،ای کامال یک وارد کنند کهاحساس می و چن،ن. 

خو عامو م» را حالتی شود، چن،نمی داده نشان ناکامی و کنندهناراحت تجارب واسطه به معموالٌ نظریه از ترس

هایی از نظر دانشجویان، هدف ها در چن،ن دوره .(Koetting & Combs, 2001, p. 14می نامند ) «اینظریهدانش 

 جویاندانش ها انتظارات غ،رعملی و یک مفهوم آرمانی از واقع،ت کالس درس دارند،ب،ش از حد متعالی است و آن

دانند؛ می امفهومن هاینوشته و سنگ،ن اصطالحات و شامو فنی زبان را زبان نظریهنظریه ناآگاهند، بطوریکه  زبان از

 ود آورد،به وج آنان در را مشترکی حس و ایجاد دانشجویان برای شخصی معنای یک نتواند جدید زبان کهزمانی

 (cited from Koetting & Combs, 2001, p. 14کنند )نمی درگ،ر زبان این با را خود هاآن

ای نت،جه میور را در ابهامات و ترس های غفلت از گفتمان نظریهنشانهکه  عالوه بر ذکر موارد باال

ایط ها از شردهد که این دورههای آموزشی نشان میها ب،ان کرد، وضع،ت ب،شتر دورهدانشجویان از نظریه
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سازی دانشجویان جهت تفکر نظری برخوردار ن،ستند و مدل مفهومی جهت درک و کاربرد الزم برای آماده

(. همچن،ن واقع،ت موجود نشان Koetting & Combs, 2001, p. 143ها ن،ز وجود ندارد )نوع گفتماناین 

ه بها از سوی استادان، متخصصان تعل،م و ترب،ت و پژوهشگران میجور مانده است، دهد که این گفتمانمی

تدریس  ها بهتدریس نظریهبرای  های ساختارمند و منظمروشفارغ از دانشگاهی  استادان در میافوی که نیو

برابر  درو  ب،نندنمی تدریس پردازی و نوآوری در حوزهن،ازی به نظریه پردازند. عالوه بر این،ها مینظریه

ایی ه. با وجود چن،ن دیدگاهکنندهای گوناگون م اومت میهای اص،و برای آفرینش علمی به روشاندیشه

اص،و  هایی مؤثر برای نوآوری آموزشی و ترب،تی از طریق پژوهشهای نو و راهکارهابه اندیشه یابیدست

ها، جزء (. استادان با این تصور که دروس مربوط به نظریهLotfabadi, 2003, p. 10 شودمینعلمی حاصو 

دروس عملی ن،ستند و دروس کامالً حفظی هستند، دانشجویان ب،شتری را در مکان میدود و زمان اندک 

ها ن،ازمند زمان و توجه . این در حالی است که درک عم،ق نظریه(Lizardo, 2012, p. 2دهند )آموزش می

همچن،ن برخی استادان باورشان این است که کالس درس نظریه، ب،ش از حد از ب،شتر از سوی استاد است. 

اری آن تن،افتنی و تی ق رفرو، هدف های از قبو تدوین شده را دستزندگی تجربی دور شده است. از این

چن،ن تصورات و پ،امدهایی از تفکرات استادان، دانشجویان احساس ناکامی  دانند. در نت،جهناپذیر میرا امکان

 .یابدای نت،جه میور و فرایندمیور تی ق نمیهای نظریهکنند و گفتماندر یادگ،ری می

-نظریه های،ری گفتمانگتوان یکی از عوامو اساسی مطرح در عدم شکوبا نگاهی جامع و عم،ق می 

مود. ها بررسی نای نت،جه میور و فرآیند میور را در ف دان طرح رویکردهای مختلف برای تدریس نظریه

ها مسلط باشد و بتواند به طور ها و چارچوب ارائه نظریهاگر استاد بر انواع رویکردهای تدریس نظریه

ادرست ن و تصورات هانظریه از دانشجویان ترس و اماتهمزمان بر ابه ها بپردازد،کارآمدی به تدریس نظریه

یور را ای نت،جه میور و فرآیند مهای نظریهها و گفتمانآید و به خوبی شرایط بازخوانی نظریهخود فائق می

-،ری گفتمانگ، در این نوشتار بر این موضع تاک،د می شود که بس،اری از موانع شکوبنابراین آورد.فراهم می

ا به های نت،جه میور و فرآیند میور، در نت،جه ف دان رویکردهای دق،ق برای ارائه و تدریس نظریهههای نظری

 ل،وتی ها ووجود آمده است. لذا، هدف این پژوهش، بررسی رویکردهای مختلف نسبت به تدریس نظریه

 هر یک از رویکردهای چهارگانه می باشد. ضعف و قوت ن اط

های ها و موانع ایجاد گفتمانبه جای برخورد منفعالنه در برابر بیران متخصصان آموزش عالی باید 

رک گفتمان د ها بپردازند.ب،نی فرصتای نت،جه میور و فرایند میور، برخورد فعال داشته و به پ،شنظریه

 زشیوای فرآیند میور در نظام آمسازی برای ظهور گفتمان نظریهای نت،جه میور و به دنبال آن زم،نهنظریه
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امانه به عبارت دیگر، س ها ممکن است.در گرو داشتن یک سامانه مفهومی و نظری مناسی از تدریس نظریه

ای ایفا یههای نظرگ،ری گفتمانها، ن ش کل،دی در شکومفهومی از رویکردهای مختلف به تدریس نظریه

های ههم عم،ق و انت ادی از نظریتواند زم،نه فها میمی کند. شناسایی رویکردهای مختلف به تدریس نظریه

 های جدید بانظریه و درک جایگاه دروس نظری و سرانجام تول،د نظریه آموزش سازیموجود، نهادینه

را فراهم  ندکنگستری علم به طور واقعی ن ش ایفا می تر که در مرزروشن نظری منابع و ترمنسجم ساختار

د توان به عنوان مهمترین پ،امپردازی را میهای جدید و نظریهظریهسازی برای تول،د نآورد. از این رو، زم،نه

 یبررس موجود، یهاهینظر درک منظور بهها در نظر گرفت. در ارائه چارچوبی برای تدریس نظریه

 قرار( سخت) مفهومی هایدانش جزء هانظریه که آنجا از. یابدمی ضرورت هانظریه تدریس یکردهایرو

 کردن کار و استفاده نیوه و هاپدیده تول،د و ساخت چگونگی با که ایرویه هایدانش برخالف و گ،رندمی

 در دارد، وجود هاآن آموزش و انت ال برای مندیقاعده و مشخص الگوهای و دارد کار و سر هاپدیده با

 هایگفتمانتی ق (. Entezari, 2007, p. 31) ندارد وجود هاآن ارائه برای الگویی مفهومی هایدانش مورد

رورت ض ها،یهو نیوه تعامو با نظر یع الن ی،منط  یکردرو یک، در قالی میور و فرایندمیور نت،جه اینظریه

 .طلبدمی را دانشگاهی و دانشگاهی میافودر  هانظریه تدریس رویکردهای ،قو مطالعه عم یبررس

یور و م ،جهنت اینظریه هایگفتمان تی ق راستای در هانظریه تدریس رویکردهای اهم،ت با وجود

 و یبررس به م،مست  طور به که یپژوهش داد نشان موجود نه،ش،پ یبررس ،میور در میافو دانشگاهی یندفرآ

وشتار بدان ای که در این نبر این اساس، مسئله .ندارد وجود باشد، پرداخته هاهینظر سیتدر یکردهایرو ن،،تب

 به وجهت با هاست. بدین منظور،رویکردهای مختلف نسبت به تدریس نظریهشود، بررسی پرداخته می

 ،پارادایمی درون مواجهه تاریخی، ها، چهار رویکرد مواجههنظریه تدریس به مختلف رویکردهای ضرورت

ا پدیده تب،،ن، تیل،و و ن د یک موقع،ت ی های مختلف و رویکردتدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریه

میتوای  سازماندهی یادگ،ری، هدف های مختلف در تدریس نظریه مطرح و به توض،حظر نظریهاز من

 می شود. هر یک از رویکردهای چهارگانه پرداخته ضعف و قوت ن اط تیل،و و تدریس، ارائه مثال

  

 هارویکرد اول: مواجهه تاریخی در تدریس نظریه

ها و مراجعه به بررسی تاریخ نظریه، هانظریهها برای نیوه مواجهه با ترین روشیکی از قدیمی

ها به لیاظ نظری به صورت مجزا های موجود است. نظریهپردازان برجسته در نظریهو نظریه پ،شگامان فلسفی

ها ن ش مهمی در سازماندهی شوند. س،ر تاریخی نظریهدهی میاز یکدیگر و در یک توالی ثابت سازمان

ختلف، پردازان مها بر اساس رویکرد نظریهنظریه نوع سازماندهی، مفاه،م و اصول کند. در اینمیتوا ایفا می
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شود. در واقع آنچه در سازماندهی میتوا اهم،ت دارد، ت دم و تاخر در اما مبتنی بر س،ر تاریخی تنظ،م می

د. از اینرو، شونمیها توجهی ها و فرانظریهمراتی زمانی است و به پارادایمها از نظر سلسلهگ،ری نظریهشکو

 باشد.ها میگ،ری نظریهیابی به س،ر تاریخی شکوهدف نهایی یادگ،ری در این رویکرد، دست

توان ارائه نمود این است که درسی میهای برنامهنمونه ای که از این نوع روش در تدریس نظریه

فرانکل،ن دا ابت س،ر تاریخی مطرح شود:بر اساس  های هر کدامدرسی و نظریهپردازان برجسته در برنامهنظریه

در سال  2تدریس شود. سپس، نظریه رالف تایلر ی درسیبرنامه حوزه و نظریه او در 1918در سال  1باب،ت

ها نشان به ترت،ی ارائه شود، همانطور که ترت،ی سال 3نظریه ه،لدا تابا 1962و پس از آن در سال  1949

ای هگ،رد. از جمله مزیتمراتی زمانی صورت میها بر اساس سلسلهریهدهد، در این رویکرد، تدریس نظمی

شریح و ت مفاه،م خاص هر نظریه پردازان برجسته و آشنایی باهای ویژه و نظریهاین رویکرد، شناخت ایده

ازماندهی اما به دل،و س باشد،های یک فرد میتبع آن شناخت دق،ق اندیشه نظر و بهجزئ،ات آراء یک صاحی

ست،ابی عدم دنظران مختلف، یابی مناسی ب،ن آراء صاحیعدم ارتباط همهای مجزا از ها به ش،وه نظریهظریهن

ای مختلف، ههای مختلف، عدم ارتباط منط ی ب،ن نظریهگرایی، وجود تنوع و فراوانی در نظریهبه دیدگاه کو

ها بدون چارچوب پارادایمی مشخص به عنوان ها از لیاظ منطق هر نظریه و ارائه نظریهتدریس پراکنده نظریه

 گردد.ن اط ضعف این رویکرد مطرح می

 

 هارویکرد دوم: مواجهه درون پارادایمی در تدریس نظریه
نه تنها در  1990و  1980های گ،رد و در دههصورت می 4در این رویکرد، تدریس به روش تیل،لی

در نظر  5توان آن را به عنوان رویکرد درون پارادایمیمیغرب بلکه در جاهای دیگر ن،ز برجسته بوده است و 

 وجه تسم،ه روش تیل،لی از آن جهت است که در این رویکرد، تدریس  (Guzzini, 2001, p. 109گرفت )

ه شود. در روش مواجب،ن آنها پرداخته می به منظور کشف ارتباط هم در درون یک پارادایم با نظریه چند

ؤال از ها و سکند. مدرس با ارائه نظریهو پارادایم اهم،ت پ،دا می فرانظریهدرون پارادایمی، فهم نظریه درون 

ای ههای موجود و همچن،ن ارائه فرانظریهها در قالی پارادایمگ،ری نظریه و ارائه نظریهچگونگی شکو

 آورد.نظریه و کنکاش در نظریه را برای دانشجو فراهم  موجود، زم،نه درک عم،ق

س،م های مختلف مربوط به حوزه معرفتی خاص و ترعمو تیل،و، ترک،ی، تلف،ق و ن د نظریه فرانظریه

                                                 
1. Franklin Bobbitt 

2. Ralph Tyler 

3. Hilda Taba 
4. Analytical 

5. Inter-Paradigm Debate 
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رباره نظریه د یک فرانظریهتوان گفت که پس می، یافته استها در یک قالی جدید و نظامشمای نظریه

 بندی جدیدیهای گوناگون طب هنظریه در واقع بر اساس وجوه تشابه و تفاوت .هاست از نظریه یامجموعه

با توجه به اینکه  (.Ghourchian and Tansaz, 2009, p. 119) یندگو فرانظریهگ،رد که به آن شکو می

ارادایم، پاند، بنابراین درون هر ها و مبانی فلسفی مختلف شکو گرفتههای مختلف بر اساس پارادایمنظریه

زعم های متعددی وجود دارد. پارادایم، تغ،،ر الگوهای کالن فکری حاکم بر یک جامعه علمی است. بهنظریه

ی و شناسشناختی، شناختهای بن،ادی است که در هستیفرضای از باورها و پ،شپارادایم، مجموعه 1کوهن

ز ای ای و علمی است و در آن مجموعهشود و راهنمای کنشی افراد در زندگی شخصشناسی متجلی میروش

 .(Kuhn, 1970, p.17) شوندهای مشترک در مبانی فلسفی حول یک پارادایم مطرح مینظریه

مراتی زمانی ارائه می شوند، در این رویکرد ها بر اساس سلسلهرویکرد اول که نظریه برخالف 

وند، شها به طور پراکنده و دور از هم تدریس نمیو فرانظریه معرفی می شوند. نظریه ها در قالی پارادایمنظریه

ون شوند. فهم نظریه درهای مشخص تدریس میها با توجه به پارادایم و فرانظریهای از نظریهبلکه مجموعه

د. در نت،جه یابی جدید در این رویکرد اهم،ت میگ،ری نظریهفرانظریه و پارادایم، همچن،ن چگونگی شکو

ا، ههای موجود و ارتباط منط ی م،ان نظریهها و پارادایمهای موجود و درک منطق فرانظریهفهم عم،ق نظریه

 گ،رد.ها شکو میبندی و ارائه نظریهها طب هها و پارادایمفرانظریه

باط ها در ارتشوند، بلکه نظریهدهی نمیها از لیاظ نظری به صورت مجزا از یکدیگر سازماننظریه

ه با هم شوند. در این ش،وه چند نظریمطرح می هافرانظریهها و منط ی با یکدیگر و با برجسته نمودن پارادایم

-یهای دیگر ت ویت مشود با یادگ،ری نظریهشوند و آنچه در یک نظریه یاد داده میهماهنگ و مرتبط می

 مرتبط به هم از لیاظ مفهومی و مبتنی بر ارتباط منط ی هایبه عبارت دیگر سازماندهی به ش،وه نظریه شود.

ناختی و ششناختی، ارزشها بر اساس مفروضات بن،ادین مشترک هستیها و پارادایمها، فرانظریهم،ان نظریه

 گ،رد.شناختی صورت میروش

 حوزهدرسی و البته سایر موضوع های های برنامهنمونه ای که از این نوع روش در تدریس نظریه

درسی می های برنامهاز نظریه 2بندی پاینارها بر اساس طب هتوان ارائه نمود، تدریس نظریهدرسی میبرنامه

 5گرایانو نومفهوم 4گرایان مفهومیتجربه، 3گرایانسنت درسی را در سه پارادایمهای برنامهباشد. پاینار  نظریه

                                                 
1. Kuhn 

2. Pinar 

3. Traditionalists 
4. Conceptual - Empiricists 

5. Reconceptualist 
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-های مختلف در سه پارادایم مختلف سنت. نظریه(Pinar, 1978, pp. 205 – 210) بندی کرده استطب ه

کالن هر  هایویژگی که؛ صورت یناشوند، به گرایی تدریس میگرایی مفهومی و نومفهومگرایی، تجربه

 شود:های نمایندگان شاخص در آن پارادایم مطرح میپارادایم و نظریه

ب،ت و رالف تایلر از افرانکل،ن ب .شکو گرفت 1920گرایی در برنامه درسی در دهه پارادایم سنت

و  اصول هاآنریزی را به عنوان علم مطرح کردند. بار برنامه ،نه اولک گرایی هستندپ،شگامان سنت

ر مدارس گرایان بتمرکز اصلی سنت های درسی منت و کردند.مراتی و مدیریت علمی را به برنامهسلسله

، دان،و 1های تایلر، تابا، س،لور و الکساندرنظریه رسی دارند.داست و عالقه کمتری به گسترش نظریه برنامه

گرایی مطرح های شاخص در پارادایم سنتو مانند آن به عنوان نظریه 4و زایس 3، تال،فات ن،و2تنر و لورل تنر

 شوند.می

 ، همزمان با1960و اویو دهه  1950گرایان مفهومی در برنامه درسی در اواخر دهه پارادایم تجربه

-های برنامهدیدهمند به بررسی پگرایان مفهومی عالقهپرتاب سف،نه اسپوتن،ک به فضا شکو گرفت. تجربه

 8و شورت 7، جانسون6، واکر5های پوزنردرسی به طور تجربی هستند و هدف کنترل رفتار را ن،ز دارند. نظریه

 شوند.ص مطرح میهای شاخگرایی مفهومی به عنوان نظریهو مانند آن در پارادایم تجربه

با  گرایانمفهومنو شکو گرفت. 1970و اواسط دهه  1960گرایی در اواخر دهه پارادایم نومفهوم

 گرایانمنومفهود و در واقع نهای درسی و یا ش،وه خاص آن را تیل،و کردتجدیدنظر در مفاه،م اساسی برنامه

فتاری و های رها را به هدفها هدفآن معت دندگرایان سنت با انت اد ازیک دسته : به دو دسته ت س،م شدند

ا نظم هترب،تی به فعال،ت انسان هدف های از این منظر، باوجود اینکه،اند. های مشخصی میدود کردههدف

 هدف هاآموزان به همان دانش فعال،تشوند، میها صد در صد مع،ن و رفتاری اما وقتی هدف ،بخشدمی

دی مفاه،م جدی ،د. دسته دوم از بازنگران مفهومیشوو آفرینندگی آنان می شود و مانع خالق،تمیدود می

، درسیامهبرای شناخت برن معت دند آنهادرسی زدند. را مطرح کردند و در واقع، دست به کالبدشکافی برنامه

                                                 
1. Saylor & Alexander 

2. Tanner and Tanne 

3. Neil 
4. Zais 

5. Posner 

6. Walker 
7. Johnson 

8. Short 
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-رنامهلکه بکنند بریزها توص،ه میبرنامه درسی چ،زی ن،ست که برنامه شناخت.باید فرهنگ زنده جامعه را 

، 6،وبنره ،5ینارو پا 4، برمن3ین، گر2یزنر، آ1،باردکل هاینظریه گ،رند.درسی چ،زی است که کودکان یاد می

شوند. از ن اط قوت این رویکرد تدریس میگرایی نومفهوم پارادایمر د و مانند آن 8و مکدونالد 7کلوهر

دهی به صورت مجزا از یکدیگر سازمانها از لیاظ نظری ها این است که نظریهبه تدریس نظریه نسبت

-ها مطرح میهها و فرانظریها در ارتباط منط ی با یکدیگر و با برجسته نمودن پارادایمشوند، بلکه نظریهنمی

با  شود،شوند و آنچه در یک نظریه یاد داده میشوند. در این ش،وه چند نظریه با هم هماهنگ و مرتبط می

به هم از  های مرتبطبه عبارت دیگر سازماندهی به ش،وه نظریه شود. ویت میهای دیگر تیادگ،ری نظریه

 گ،رد.ها صورت میها و پارادایمها، فرانظریهلیاظ مفهومی و مبتنی بر ارتباط منط ی م،ان نظریه

های مشخص، فهم نظریه درون فرانظریه و ها با توجه به پارادایم و فرانظریهتدریس منسجم نظریه

ای موجود هها و پارادایمبندی فرانظریهجدید، فهم منطق طب ه گ،ری نظریهیم، درک چگونگی شکوپارادا

هم ارتباط های جدید بواسطه فها و ت ویت یادگ،ری نظریهها و پارادایمها، فرانظریهو ارتباط منط ی م،ان نظریه

-ا چالشباشد. رویکرد دوم ن،ز برویکرد میهای قبلی درون فرانظریه و پارادایم به عنوان ن اط قوت این نظریه

ت. اس ها درون فرانظریه و پارادایمهایی مواجه است: نخست، دشواری درک صی،ح نظریهها و ن طه ضعف

رای شوند که فرصتی بدرون فرانظریه و پارادایم می عالوه بر آن، دانشجویان به قدری درگ،ر درک نظریه

 یکردور ینا درسوم این است که  یابند. چالشها را نمیها و پارادایمانظریهها درون فربندی نظریهن د طب ه

 بافت دیگر عبارت به کنند.نمی درک را نظریه گ،ریشکو یو بافت اجتماع نظریه ب،ن ارتباط دانشجویان

 گ،ردنمی قرار بررسی مورد رویکرد این در است، شده خلقدر آن  نظریه که ایزم،نه و اجتماعی

 

 های مختلفتدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریه رویکرد سوم:

ختلف ای مهای نظریهها و پارادایمها، تدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریهروش سوم در تدریس نظریه

افت نظریه بنظریه و درک معنای متفاوت مفاه،م کل،دی یکسان با توجه به  یک مفاه،م کل،دی به بردن پی است. توانایی

(. معنای این Mahdavi &  Bostan, 2013, p. 86اند )های علمیبنای نظریهدر این رویکرد مدنظر است. مفاه،م سنگ

                                                 
1. Klibard 

2. Eisner 

3. Green 
4. Berman 

5. Painar 

6. Huebner 
7. Klohr 

8. MacDonald 
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اصلی این مفاه،م  شود. معنیای یا پارادایم دیگر متفاوت میهای درون یک پارادایم به بافت نظریهمفاه،م از نظریه یا نظریه

شود. توجه به مفاه،م کل،دی درون یک نظریه راه خوبی برای اشاره به اند، گرفته میشده از بافتی که در آن گنجانده

رد های معنایی و لغوی موها در این رویکرد از ح،ث جنبهآورد. نظریههای اصولی و انت ادی در نظریه را فراهم میبیث

 دازد.پرتجربی به تیل،و مفاه،م میهای گ،رند و دانشجو در فضای انتزاعی و به دور از بیثبررسی قرار می

دهی مشترک، اعم از یک مفهوم، موضوع، مسئله های مختلف حول میور یک مرکز سازماننظریه

میور مضام،ن دانشی صورت  ها حولشوند. نظریه میتوا میور است و تدریس نظریهیا مضمون تنظ،م می

های یشهتر و اندد تا میتوای سطح عالیکنمی گ،رد. رویکرد مبتنی بر مضمون به دانشجویان کمک می

های خاص مورد استفاده قرار دهند. برای تدریس تر را به دست آورند تا در فهم موضوع و موقع،تکلی

به  شود که در آن هر دیدگاههای نظری مختلف در نظر گرفته میها مفهوم خاصی با توجه به دیدگاهنظریه

ا پردازند. در اینجا میتوا یای از آن میآیند و به توض،ح جنبهر مینوعی به روشن کردن این مفهوم به کا

شود. به های مختلف حول میور آن ارائه میدهی مفهومی است که نظریهمضموناصلی یک سازمان

گرایی هشناختی و سازند -طورنمونه، درک مفهوم کل،دی یادگ،ری در رویکردهای مختلف رفتاری، رفتاری

 گ،رد.قرار می موردتوجهها ت این مفاه،م با توجه به بافت نظریهو پی بردن به تفاو

ها، رفتارهای پاسخ ارگان،زم به میرک دهد که در نت،جهیادگ،ری زمانی رخ می»در رویکرد رفتاری، 

ایجاد  یادگ،ری به معنای تغ،،رات»شناختی،  –در رویکرد رفتاری  .«جدید یا تغ،،رات در رفتار ایجاد شود

در  .«.دانش ثبت شده در حافظه بلندمدت بر اثر تعامو مکان،زم های شناختی با تکال،ف می،طی استشده در 

قبلی و ن،ز  یادگ،ری فرایندی است که در آن ارگان،زم بر اساس دانش و تجربه»گرایی، رویکرد سازنده

رویکرد استاد، دانشجویان در این « کند.های جدید را خود بنا میتفس،رهای شخصی از موقع،ت، مفاه،م و ایده

ه بافتی وتیل،و مفاه،م اساسی نظریه با توجه برا جهت دست،ابی به درک مفاه،م کل،دی یک نظریه به تجزیه

ها و همچن،ن دانشجویان را در درک تفاوت کند.که نظریه در آن شکو گرفته است، راهنمایی می

مک ای مختلف کهای نظریهها و پارادایمون نظریههای مفاه،م لغوی یکسان اما معنایی متفاوت در درشباهت

ها و اهتتر از شبفهم بهتر و واقعی یادگ،ری در این رویکرد، -های یاددهیکند. در نت،جه اجرای فعال،تمی

وانند تشود. بعالوه، در این مرحله دانشجویان میها برای دانشجویان ایجاد میها و پارادایمهای نظریهتفاوت

جه به بافت و یابی به مفاه،م کل،دی با تووتیل،و نظریه و دستچرا که با تجزیه ها ن،ز بپردازند،ظریهبه ن د ن

ها ریهمس،ر برای بیث و ن د نظ ها،های مختلف از نظریهو درک تفاوت مفاه،م یکسان در بافت ماه،ت نظریه

ها و های نظریهها و تفاوتهتها و درک شباتوان فهم عم،ق نظریهبنابراین می شود.کامال روشن می
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 ها را از ن اط قوت این رویکرد برشمرد.پارادایم

های ها در فضای کامال انتزاعی و دور از بیثهای رویکرد سوم این است که نظریهاز میدودیت

 گ،رد. از این رو، برای رفع این میدودیتوتیل،و قرار میهای عملی و کاربردی مورد تجزیهتجربی و پدیده

 گردد.های این رویکرد با ارائه رویکرد چهارم رفع میشود. در واقع، میدودیتروش چهارم پ،شنهاد می

 

 ی مختلفهارویکرد چهارم: تبیین، تحلیل و نقد یک موقعیت یا پدیده از منظر نظریه

ا و هها، تب،،ن، تیل،و و ن د یک موقع،ت یا پدیده از منظر نظریهرویکرد چهارم در تدریس نظریه

این  شود. درکه به صراحت از یک موقع،ت یا پدیده تجربی آغاز می ای مختلف استهای نظریهپارادایم

گ،ری شکو نهبا توجه به بافت و پ،ش، تجربی ها، ابتدا یک موقع،ت یا پدیدهرویکرد به منظور تدریس نظریه

ل،دی شود. در واقع مفاه،م کر مطرح میتگ،رد. سپس، مباحث نظری و انتزاعیآن مورد تیل،و و ن د قرار می

-و قرار نمیوتیل،کامال انتزاعی و نظری مورد تجزیه از سطح انتزاع باالیی برخوردارند، در فضای که نظریه

ربی نظریه تب،،ن های تجگ،ری مفاه،م و پدیدهگ،رد، بلکه در فضای تجربی و بستر اجتماعی مربوط به شکو

 شود.عملی و نظری برقرار می مباحث ارتباط معناداری ب،ندر این رویکرد . شوندمی

گ،ری وشود و ابتدا بافت تجربی یا طب،عی شکحول میور یک واقعه یا پدیده تجربی تنظ،م می نظریه

مونه ای که شود. نتر نظریه ب،ان میگ،رد، سپس مضام،ن دانشی و مفهومی انتزاعیقرار می موردبیثنظریه 

توان ب،ان نمود، ارائه نظریه ارزش،ابی ک،فی است. در این رویکرد بجای پرداختن ریس میاز این نوع روش تد

ه یا پدیده تجربی ارزش،ابی توص،فی که یک واقع به مبانی فلسفی و نظری الگوی ارزش،ابی ک،فی، ابتدا پدیده

ت، مورد تیل،و وپرورش بوده اسیان آموزشمتصد موردتوجههای اخ،ر در ایران شود و در سالمیسوب می

شود. مطرح های مختلف ارزش،ابی ک،فی مطرح میگ،رد، سپس مباحث نظری مربوط به نظریهو ن د قرار می

ای مربوط هوپرورش، زم،نه و بستر مناسبی را جهت ارائه نظریهارزش،ابی توص،فی در آموزش نمودن پدیده

 آورد.های ک،فی فراهم میبه ارزش،ابی

ای را س توجه فراگ،ران را به پدیده ارزش،ابی توص،فی جلی نموده و م دمهمدرس در ابتدای تدری

برخاسته  وآورانهتجربه ن، طرح ارزش،ابی توص،فی مشهور به ارزش،ابی ک،فی یا طرح حذف نمرهکند: ب،ان می

این طرح به صورت پ،ش آزمایشی در سال تیص،لی  وپرورش ایران است.از عمو در م طع ابتدایی آموزش

 تالش طرح، مشمول مدارس در توص،فی ارزش،ابی جدید طرح اجرای در .اجرا و ارزش،ابی شد 82-81

های آموخته فی،توص، بازخورد دادن همچن،ن و عملکردی ارزش،ابی تکوینی، ارزش،ابی بر تاک،د با تا شودمی

وپرورش در پس از اینکه فراگ،ران به پدیده ارزش،ابی توص،فی که در آموزش .آموزان ارزش،ابی شوددانش
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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 

ند و سپس کو به چالش کشاندن مبانی نظری ارزش،ابی کمی ضرورت تغ،،ر رویکرد ارزش،ابی را مطرح می

 طع کند. همچن،ن با توجه به بستر اجرای ارزش،ابی توص،فی در منظری ارزش،ابی توص،فی را مطرح میمبانی 

ای مختلف ههای فراگ،ران را از منظر رویکردها و پارادایمتواند پدیده ارزش،ابی از آموختهدبستان، مدرس می

 مورد بررسی قرار دهد.

 برای یادگ،ری یک نظریه، ابتدا با موقع،ت طب،عی همانطور که اشاره شد، در این رویکرد دانشجویان

شود. در نظریه مطرح می شوند و سپس، مباحث نظری و انتزاعیتجربی مربوط به نظریه مواجه می یا پدیده

های تجربی، از ع،ن،ت ب،شتر و انتزاع کمتری نسبت به مفاه،م نظری برخوردارند، دانشجویان از آنجا که پدیده

ه آور کالس درس نظری ببنابراین، تجربه ناخوشایند و ترس کنند.تر نظریه را درک میتر و آسانراحت

ی نظریه و هاشود. تغ،،ر در احساس دانشجویان از کالستجربه خوشایند و به دور از ترس و دلهره تبدیو می

ها در یهیادگ،ری نظر اگرچهتوان به عنوان ن اط قوت این رویکرد یاد کرد. ها را میتر نظریهیادگ،ری ساده

تر ،دهتر و پ،چتر است اما تدریس آن برای استادان سختتر و ملموساین رویکرد برای دانشجویان ساده

های تجربی گوناگون و همچن،ن تسلط بر پدیده هایپارادایمها و است، چرا که تسلط همزمان استاد به نظریه

دگی سازد. دشواری و پ،چ،ها را دشوار و پ،چ،ده میریههای طب،عی مربوط به نظریه، تدریس نظیا موقع،ت

 های رویکرد چهارم مطرح شود.تواند به عنوان یکی از میدودیتها در این رویکرد میتدریس نظریه

 

 نتیجه

آنچه در نظام آموزش عالی موجود به ویژه در قلمرو علوم انسانی مبنای بسط و توسعه دانش به شمار 

هایی است که س،ستم موجود در فراهم آمدن آن ن شی نداشته و ب،شتر علمی و نظریهآید، تول،دات می

ان شواهد نشاما  های موجود است،های علمی و پژوهشی این حوزه علمی معطوف به بازخوانی نظریهفعال،ت

 ،ریگ،رد. شناسایی و بکارگهای موجود ن،ز به روش صی،یی صورت نمیحتی بازخوانی نظریه کهدهد می

سازی زم،نه میور وای نت،جهگ،ری گفتمان نظریهها، ن ش کل،دی در شکورویکرد مناسی از تدریس نظریه

 راستای در اهنظریه تدریس رویکردهای اهم،ت با وجود فرآیند میور دارد. گ،ری و نضج گفتمانبرای شکو

 نشان موجود نه،ش،پ یبررس ،میور در میافو دانشگاهی یندمیور و فرآ ،جهنت اینظریه هایگفتمان تی ق

د. ندار وجود اشد،ب پرداخته هاهینظر سیتدر یکردهایرو ن،،تب و یبررس به م،مست  طور به که یپژوهش داد،

چهار  ور،ها پرداخته شد. بدین منظدر این نوشتار، به عنوان مطالعه اول،ه، به بررسی رویکردهای تدریس نظریه

لف؛ های مختتدریس یک مضمون یا مسئله از منظر نظریه پارادایمی، درون مواجهه تاریخی، مواجههرویکرد 
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رح شده های مختلف در تدریس نظریه مطتب،،ن، تیل،و و ن د یک موقع،ت یا پدیده از منظر نظریه و رویکرد

، ن اط ضعف که تا حدی است. هر کدام از رویکردهای چهارگانه دارای ن اط قوت و ضعف خاصی است

اط ها بدون ارتبشود. به طورنمونه در رویکرد اول، ارائه نظریهیک رویکرد در رویکرد دیگر برطرف می

ها و به صورت پراکنده به عنوان ن طه ضعف مطرح شده است، این ن طه ضعف در رویکرد منط ی ب،ن نظریه

است. از ن اط ضعف رویکرد سوم این است که و فرانظریه رفع شده   ها در قالی پارادایمدوم با ارائه نظریه

که  وندشهای عملی و کاربردی ارائه میهای تجربی و پدیدهها در فضای کامال انتزاعی و دور از بیثنظریه

 های تجربی مربوط به نظریه رفع شده است.این ن طه ضعف در رویکرد چهارم، با ارائه پدیده

 ها، رویکرد چهارم نسبت به رویکردهایه تدریس نظریهاز م،ان چهار رویکرد تب،،ن شده نسبت ب

وانسته است به این دل،و که ت تر و دشوارتر است.سو دارای میاسن ب،شتر و از سوی دیگر پ،چ،دهدیگر از یک

ها را نظریه تری ازتر و ع،نیها ارتباط معناداری برقرار کند، یادگ،ری سادهعملی و نظری نظریه مباحث ب،ن

علمی، شاعرانه و دور از  دن،ای کامال ها را برای دانشجویان از یکتر کالس نظریهرد و از همه مهمفراهم آو

وار تر و دشپ،چ،ده .عمو وارد یک دن،ای ملموس و واقعی نماید، از میاسن ب،شتری برخوردار شده است

و تسلط  ونگوناگ هایارادایمپها و بودن این رویکرد به این خاطر است که برای استاد تسلط همزمان به نظریه

 دشوار است. بر پدیده یا موقع،ت تجربی،

دارا  اهتدریس نظریه یک از رویکردهای چهارگانه های منیصر به فردی که هربا توجه به ویژگی

س های مورد تدریهدف تدریس و ماه،ت نظریه هر یک از رویکردهای چهارگانه بر اساس انتخابباشند، می

ا موجبات فهم هرود شناسایی و بکارگ،ری ش،وه مناسی در تدریس نظریهاست. انتظار می قع،توابسته به مو

 و های جدید از سویی دیگرسازی برای تول،د نظریهزم،نه و سوهای موجود از یکعم،ق و انت ادی نظریه

ایگاه جه به جهمچن،ن با تو ای در آموزش عالی را فراهم سازد.های نظریهگ،ری گفتمانبطور کلی شکو

امه ریزان برنهای آموزشی برای استادان دروس نظری، به ها در برنامه درسی، برگزاری کارگاهتدریس نظریه

ی ها بر اساس سامانه مفهومو انجام مطالعات م،دانی از وضع،ت تدریس نظریه عالی زشنظام آمو یانو متصد

 شود.می گران توص،ه و پ،شنهادها به پژوهشها در دانشگاهو روشمند برای تدریس نظریه
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