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یبرنامه درس پردازيو نظريهنظريه ماهيت مفهوم و   

 

14/5/1398تاريخ پذيرش و انتشار:                                                                  19/1/1398دريافت: تاريخ     

 

 1سلطانیاصغر 

 یبرنامه درسدر گوناگونی نظريه امکان و 

 1927شود که در سال ديده می 3بود  اثر بويد 2هاي نوين آموزشینظريهدر کتاب  یبرنامه درساولين اشاره به واژه نظريه 

برنامه نظريه  ماهيت دربارهتوافق کمی  قرن گذشته، همچنان در یبرنامه درستکوين حوزه  باوجود .(62 :1982، 4)واکرمنتشر شد 

نظريه  چيستیآشفتگی بسيار در (، 259: 1977) 6به تعبير کليبارد(. 191 :1992، 5چه بايد انجام دهد وجود دارد )کاليننآو  یدرس

 باوجود(، 24 :1982) 7بوشامپ ازنظر .ساخته استروبرو  شدهو پذيرفتهاي عينی هايی در ارائه نمونهما را با دشواري ،یبرنامه درس

از . است نشدهنيتدو در اين حوزه اي با هستی و هويت مشخصگونه نظريه، هيچیبرنامه درسها و مباحث فراوان درباره نظريه نوشته

مانند  ايعده. وجود نداردديگري  یبرنامه درسنظريه ، 9نظريه ديويی جزبه (، 263 :1977کليبارد )و  (22 :1982) 8کاچنمکنگاه 

اين  نيز برخی .دانندنمی یبرنامه درسدوام براي مطالعه نظريه را مبنايی قابلاصوالً (، 1980) 12و الباز 11( و کانلی1969، 10شواب)

تواند بهها میاي از نظريهمجموعهحتی اگر بتوان چنين نقش مبنايی را در نظر گرفت، آيا يک نظريه يا که  کنندمیال را مطرح ؤس

برنامه هاي نظريه تکثرنظران از اغلب صاحب نيباوجودا(. 192 :1992)کالين،  کارساز باشد؟ آموزشیی ماندنی براي عمل يعنوان مبنا

زيرا هر نظريه  ،روددارد و معتقد است اين گوناگونی از بين نمی هانظريهاي از اشاره به خانواده (،1982واکر ). اندحمايت کرده یدرس

 .(64)ص  باشد گرفتار آييم داشتهها همنوايی نبايد در دام جستجوي يک نظريه واحد که با همه نظريه و مزيت خود را داراست

ها پردازييهمعتقد است هر گروه از نظررا بيهوده دانسته و  یبرنامه درسدر حوزه  اميد به وحدت نظرينيز  ،(294: 1989) 13هونکی

 را یبرنامه درس نظريه در گوناگونی بايد کند،بيان می (65ص : 1982واکر )بنابراين همچنان که  .هستندحاوي موضوعات مختلفی 

نظريه  زا و واحد رسيدن به يک تعريف جامع در وضعيت فعلی حوزه، درواقع .مکني تجليل و دهيم ترويج بپرورانيم، را آن بداريم، پاس

 .رشيموردپذبود، نه عملی است و نه  و تايلر 14انی چون هريکگونه که هدف متقدمآن ،یبرنامه درس
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هاي ارادايمپ. است یبرنامه درسپرداز فکري نظريه اردويدر پيوند مستقيم با  یبرنامه درسپردازي در گونی نظريه و نظريهگونه

، (انِيگرااثبات غيريکردهاي ور) يیسازنده گراگرايی و نظريه انتقادي، ساخت گرايی،پسااثبات گرايی منطقی،اثبات ،گرايیاثبات نظري

د، اما هستن یبرنامه درسهاي گرا به دنبال تبيين پديدهپردازان اثباتاند. نظريهتأثيرگذار بوده یبرنامه درسهمگی بر روندهاي نظري 

، 1)چاپمن است یبرنامه درسهاي برخی جنبه زتر اتر و شفاف، رسيدن به درکی عميقسازنده گراپردازان انتقادي و هدف نظريه

 طبيعت»، و معتقد است شودهاي علوم طبيعی و علوم فرهنگی تمايز قائل میميان نظريه ،(144-5: 1971) 2هابرماس (.202 :2007

 هايگونهتوان در را می یبرنامه درستعاريف مختلف از مفهوم نظريه بر اين اساس،  .«فهميمرا می 3زندگی ذهنیکنيم، را تبيين می

نگرانه، فلسفی کلدر کنار ، (2009، 7، توصيفی )شوبرت(1989، 6و هانکينز 5، علمی )ارنشتاين(1982، 4دونالدفنی )مک - علمی

تأويلی )شوبرت،  و (1982دونالد، شاعرانه )مک -اي اسطوره ،(1989، هانکينز و ارنشتاين) انِيگراانسان -(، فلسفی 1982دونالد، )مک

 یبرنامه درسباورانه و واقعی به نظريه رويکردهايی خوش ،فنی -هاي علمی (، گونه55 :1982) دونالدمک ازنظرجاي داد.  (2009

اي اسطوره نگرانه،کل - ، رويکردهاي فلسفیدر عوضشوند. تبيين و کنترل متمرکز میبينی، هستند که بر مقاصد ابزاري مانند پيش

ها براي که منجر به بازبينی مداوم پديده ددارنديتأکبر مقاصدي پرمعنی و متافيزيکی هستند و  سازمانرويکردهايی بیو شاعرانه، 

 شوند.تر میهاي گستردهتشايجاد تفسيرهاي جديد و بردا

نمی اين حوزهعلمی را مناسب  یبرنامه درسنظريه  ايعده، «چه بايد باشد است» یبرنامه درسکه موضوع اصلی  جهتازآن

ن هانکينز و ارنشتاي ازنظراند. ارائه داده یبرنامه درسنظريه در  گونهنيازانظران حوزه تعاريفی چند برخی صاحب، نيباوجودادانند، 

کمک  یبرنامه درسهاي که به درک ما از پديده استهايی کلی تبيين ،در معناي علمی خود یبرنامه درسنظريه (، 79: 1989)

هاي مرتبط با که به پديده داندمی هاي مرتبط يا قضاياگزاره از ايمجموعه را یبرنامه درسنظريه (، نيز 26: 1982بوشامپ ). کندمی

نمايند می دو يا تعداد بيشتري متغير را بيان ميان همبستگیبين که نوعی رابطه پيش هايیگزارهدهد. معنا می یبرنامه درسمفهوم 

(، در ديدگاه 74: 2006) 10وايتهد  و 9، بوش8گالثورنهمچنين  .شودجستجو می قابل آزمونوسيله ابزارهاي حقيقت به ،و در آن

مند و که ديدگاهی نظام کنندتعريف می مرتبط به همموزشی آاي از مفاهيم مجموعه را ، آنیبرنامه درسنظريه علمی خود به 

فاقد دسته یبرنامه درسحوزه (، معتقد است که 5: 1982) 11ولنس ،نيباوجودا .آوردفراهم می یبرنامه درسهاي از پديده کنندهروشن

  .تبيين نمايند شوند راناميده می یبرنامه درس ها کهاي از پديدهها، اصول يا قواعد است که مجموعهاي منسجم از گزاره

سازي ماهيت مفاهيم و مسائل است. محصول تالش براي روشن گرايانه، اساساًدر سطح فلسفی و انسان یبرنامه درس يهنظر

نظريه  .هاستو توليد ارزش متفاوت هايگيريجهتاعتبار نظريه متکی بر  در عوض نيست. چنين درکی وابسته به حمايت تجربی

اين مفهوم  (.263 :1977، کليبارد) هنجاري است و تالش براي تأييد آن از طريق شواهد تجربی بيهوده است اساساً یبرنامه درس

در اين معنا، نظريه  .ها متفاوت استبينی و کنترل پديدهمنظور پيشگرايی در ساختن نظريه بهبا ديدگاه اثبات یبرنامه درسنظريه 

 ايیشناس. اگرچه عوامل يا متغيرهاي مهم یمه درسبرنا تدوينراهنمايی است درباره بايدها و نبايدها در نوعی و  راهی است براي ديدن
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اشاره کليبارد همانند اين ديدگاه (. 80 :1989)هانکينز و ارنشتاين،  گردندمشخص نمی ، ولی روابط ميان متغيرها دقيقاًشوندمی

ييد أتنه يک تعميم قابل یبرنامه درسهسته مرکزي نظريه  وي ازنظر است. یبرنامه درسنظريه بودن  استعاره گونه(، به 263: 1977)

. از ديويی ديد یبرنامه درستوان در نظريه اي که تنها نمود واقعی آن را میاستعاره .است 1، بلکه يک استعارهو نه يک يافته تجربی

برآمده از اين مسائل را روشن  و مفاهيم را موشکافی کرد یبرنامه درساساسی توان موضوعات نزهاي اين استعاره است که میلطريق 

مند نظام شيوبکماي مجموعه»را  یبرنامه درس(، نظريه 1969) 2بندي چهارگانه نگل(، بر مبناي تقسيم263 :1977کليبارد ) .ساخت

هاي موجود در علوم طبيعی يا با نظريه یبرنامه درسنظريه  مقايسه او ازنظرکند. تعريف می «یبرنامه درساز مفاهيم مرتبط در حوزه 

 :1982شکل متفاوتی نيز دارند )کليبارد،  بلکه اصوالً ،دارند سروکارهاي ديگري با پديده تنهانهزيرا  است ايعلوم اجتماعی کار بيهوده

11 .) 

 داندمی تعريفی يا بديهی 3هايگزارهاز  ايمجموعهرا  یبرنامه درس(، نظريه 1982گرايانه، بوشامپ )فلسفی و انسان رويکرداز 

 هاي تعريفی هستند،هنجاري يا توصيفی که تعميم گزاره هايگزاره در کنار ها. اين گزارهآزمون هستند غيرقابل که درست بوده و ذاتاً

توانند می که يیهاکنند. گزارهبندي میشده صورتيا هنجارهايی را براي بسياري از مفاهيم ساختاري تعريف بودهتشريح کننده 

از منظر فلسفی  (.25 :1982)بوشامپ،  هاستآنويژگی بسياري از « بايد»ناپايدارند زيرا  تجويزيهاي يا تجويزي باشند. گزاره 4واقعی

 یبرنامه درسهاي ها، تفسيرها و ادراکات مربوط به پديدهتنيده از تحليلاي است درهم، مجموعهیبرنامه درسنظريه گرايانه، و انسان

 یبرنامه درسهاي رها و درک پديدهيها، تفسعنوان يک چارچوب کلی، يک سازمان، يا يک نقشه از روابط ميان تحليلتواند بهمی و

باشد، يعنی بتواند از طريق مطالعه و بررسی رد شده يا  ريچالش پذو مسير تکوين  اي بايد با توجه به شواهدچنين نظريهعمل نمايد. 

 1982 کاچن،)مک ی قوي بوده تا از آن پشتيبانی نمايدشايد مبتنی بر مبانی ارزنظريه ب اين. (19-20 :1982کاچن، )مک تأييد گردد

افرادي متفکر و انديشمند است که با درک کلی مسائل ويژه و يا ، وجود یبرنامه درساي در چنين نظريه فرضپيش .(1982و واکر، 

در اين معنا (. 1982و واکر،  1982کاچن، مک) را بهبود بخشند یبرنامه درس مسائل ،هاي خودافزايش آگاهی و کلی به کمک نظريه

 ،(1982شناسی )واکر، و فلسفه و مردم (1982کاچن، شناسی )مکشناسی و جامعهنچندگانه مانند رواهاي علمی رشتهبايد از نظريه 

. با عمل سروکار نمايدو تبيين می کردهپردازي ، مفهومکندمیرا عقالنی  یبرنامه درسهاي پديده یبرنامه درسنظريه  .کمک بگيرد

تعريف مشابهت(. اين 64 :1982)واکر،  است همنشينهاي ارزشی با پرسشو  است یبرنامه درسبه دنبال بهبود مسائل يعنی دارد 

ويز جممکن است ت ،بينی نمايدکند تا توصيف، تبيين يا پيشتالش می یبرنامه درسدارد. نظريه  ،(1982هايی با  تعريف هونکی )

برنامه از نظريه  گونهنيا(، 1348: 1994) 5يرهمی .(290 :1982بروندادهاي مطلوب را پيشنهاد دهد )هونکی،  وکند يا عناصر، روابط 

و  یبرنامه درسيک منطق براي استدالل در مورد تصميمات  فراهم آورندهکه  داندمی اي از هنجارها و قوانينمجموعهرا  یدرس

 .استيادگيري 

عنوان جستجويی به یبرنامه درسنظريه . دو نمونه قبلی است، رويکردي متفاوت از یبرنامه درسگرايانه به نظريه نومفهوم امانگاه

تالشی است براي در نظر گرفتن وحدت. نظريه - شدههاي به هم افزودهها و بخشقطعه يجابهانديشانه، يک شيوه ژرف - براي فهم

نامه و ارزش را زيست صهر شخ و شوددرگير می هجايی که شخص در گفتگو با نظري ،اي است مشارکتیشده و پديدهاي است تجربه

اي منظور ايجاد زمينهبه کردن ريتفس، کنترل مقاصد نيست، بلکه دوباره (گستردن معنا) گيرد. هدف تبيينتفسير به کار میدر 

کنترلی )علمی( و هم رهايی یبرنامه درسهاي ( هم نظريه1982) دونالدمک ازنظر(. 56 :1982دونالد، )مک براي درک است تربزرگ
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 در و جهان خود را ايجاد کرده و کنترل نماييم. توانيم روابط خوداشاره دارند که می مسئلهاند و بر اين بينانه، خوش[انتقادي] بخش

و فهميده نشده درک یروشنبهها، کوششی است جهت آشکارسازي برخی امور که هنوز ارائه تصويري از پديده يجابهنظريه  او نگاه

 از اين منظر، .ابزاري براي توصيف و کنترل باشد، بيشتر شکلی از پژوهش هرمنوتيک استکه اين يجابه یبرنامه درسنظريه  .اند

 (.56-59: 1982دونالد، )مک دارد (شناسانه و متافيزيکیشاعرانه )اخالقی، زيبايی -بيشتر شکلی اسطوره اي  یبرنامه درسنظريه 

در ابعاد تاريخی، سياسی،  یبرنامه درساي رشتهمطالعه بين یبرنامه درسنظريه (، 267: 2010) 1گرايانه پايناردر نگاه نومفهوم

تجربه آموزش  ايرشتهمطالعه ميان یبرنامه درسنظريه  .المللی استاي، مذهبی و بيننامهمدرن، خودزيستنژادي، جنسيتی، پست

 صيت فعلی آن پيچيده و آينده آن نامشخوضع که فردمنحصربهيک حوزه مطالعاتی متمايز است با تاريخی  یبرنامه درساست. نظريه 

معاصر با اصالت تاريخی خود  یبرنامه درس بوده است، ولی نظريه یخيتار ريغحوزه سنتی پاينار  زعمبه. (2ص  :2008)پاينار، است 

یدرحالکيد داشته است؛ أساالرانه تهاي ديوانبر طرح ،[مربوط به اين حوزه یبرنامه درسهاي نظريه]شود. حوزه سنتی شناخته می

  (.268، 2010)پاينار،  متمرکز است یآموزشتجربهاي رشتهبررسی بين رويحوزه معاصر  که

به  هاآننگاه متکثر و چندوجهی  با ،گرايانهو همچنين فلسفی و انسان ینو مفهومهاي ديدگاه گسترشهاي اخير، در سال

به  ،نيباوجودا .فراهم آورده است حداقل در حوزه نظر، ،یبرنامه درسدر حوزه  هاآنجايگاه مهمی را براي  ،یه درسبرنامهاي پديده

 د.نداربرتري بر ديگر رويکردها همچنان  یبرنامه درسدر نظريه  فنی - رسد که در حوزه عمل، رويکردهاي علمینظر می

 

  یبرنامه درسپردازي نظريه

احتمااًل  (،1918) 3بابيتاثر  2یبرنامه درسکتاب  .دارد یبرنامه درسماهيت نظريه در ارتباط زيادي با  یبرنامه درسپردازي نظريه

فرايند جستجوي  یبرنامه درسپردازي نظريه (.196 :1989است )ارنشتاين و هانکينز،  یبرنامه درسپردازي در نقطه شروع نظريه

اد بروند .پردازي بيش از يک نظريه استنتايج نظريه حالنيباا؛ است( یبرنامه درسنظريه در جهت رسيدن به محصول )نظريه 

هاي نسبی فرايند تغيير، وضعيت يجابهزايش نظريه، بلکه زايش الگوها. الگو ايستاتر از نظريه است و  تنهانهپردازي زايش است، نظريه

: 1982هونکی ) ازنظر (.6 :1982ولنس، ) وجود دارد یبرنامه درسدر عمل  آنچهاي است براي توصيف کند. الگو وسيلهرا توصيف می

کوشد بينش را گسترش می که هاستنآها و روابط بالقوه يک رويکرد قياسی براي نگريستن به پديده اً اساسپردازي نظريه(، 294-290

هست و بيان  آنچهگسترش درک  عبارت است از آننقش اصلی  .تري ايجاد نمايددهد، احتماالت جديد را ارائه داده و درک عميق

 يعليه مشترک نظرها از طريق يک مقسومهاي گوناگون و تبيين آنپردازان، وحدت ميان پديدههدف همه نظريه .تواند باشدمی آنچه

  (.1348 :1994ير، شناسانه است )همیدهنده نوعی انشعاب روشها است که نشانتفاوت در چگونگی ايجاد وحدت ميان پديده ؛است

کند که مستلزم تالش در جهت حساس بودن نسبت به پردازي را يک فرايند عام تعبير می(، نظريه249 :2009) 4مارش

پردازي موقعيت آموزشی است. با اين تعبير، نظريه باها، شناسايی الگوها و مسائل، و مرتبط ساختن الگوها شده در پديدهروندهاي نمايان

(، نيز معتقد است که 7 :1982است. ولنس ) یبرنامه درسمند به حوزه و تمام افراد عالقه وظيفه معلمان، استادان یرسبرنامه د

، اندمشغولپردازي هم در تمامی سطوح به نظريه 5گرانريزان درسی دانشگاهی ندارد، بلکه کنشپردازي تنها اختصاص به برنامهنظريه

هاي را جستجوي گزاره یبرنامه درسپردازي نظريه (،25: 1982بوشامپ ) اند.پردازي ناميدهاگرچه افراد معدودي کار آنان را نظريه

                                                           
1 Pinar 
2 The Curriculum 
3 Bobbitt 
4 Marsh 
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پردازي، در جريان نظريه یبرنامه درسپردازان داند و خواهان آن است که نظريهمی یبرنامه درسهاي کننده سودمند براي پديدهتبيين

 .بين يا وابستگی کنندپيشهايی تعريفی يا بديهی، هنجاري يا توصيفی و کوشش خود را صرف تدوين گزاره

 يیهرجاپردازي ممکن است در نظريه .طور بالقوه خلق واقعيت استبه یبرنامه درسپردازي در نظريه گرايی،از ديدگاه نومفهوم

 تواندپردازي میهدر فرهنگ. نظري سازمسئلههاي اي، يا موقعيتدانش حرفه ،هاي ناشی از زندگی شخصی فردمشغولیدل ؛رخ دهد

يک  یبرنامه درسپردازي بيان عقايد است. نظريه و پردازي فعاليتی ايمانی يا مذهبینظريه .ناشی از ترکيب تمامی اين عوامل نيز باشد

 (. 56-60: 1982دونالد، )مک است. اين کار بيان پنداره انسانی در زندگی است 1عمل مقدس

 ساير .است نگرجامع و ساختاريموضوعی، هاي پردازيشامل نظريه، 2یبرنامه درسپردازي نظريه( 1982از ديدگاه هونکی )

 يساز یعقالن(، 1994ير، بخشی، فرايندي، ساختاري و اجرايی )همیمشروعيت شامل یبرنامه درسپردازي نظريه هايبنديتقسيم

برنامه  فهم بهتر يادر جهت بهبود  یبرنامه درسهاي پديده يپردازمفهومو  یبرنامه درس هاي ساخترويه يساز یعقالن، یبرنامه درس

کنترل اجتماعی و فرهنگی، بازتوليد اجتماعی و فرهنگی، هنرمند متخصص، وجودگرايانه اکتشافی،  –و انتقادي  ،(1982)واکر،  یدرس

. (2009)مارش،  هستند اي، نژادي، تحليل جنسيتی و پسامدرننامهاي و زيستنامه، خودزيستیشناخت داريپدو روانکاوانه، 

  دارد. یبرنامه درسپردازي گرايانه به نظريهبندي اخير بيشتر رويکردي نومفهومتقسيم

 

 یبرنامه درسکارکردهاي نظريه 

 3(. به اعتقاد کپلن65 :1982)واکر،  باشد متفاوت ايگونهبه امور ديدن براي کمک ،یبرنامه درس در نظريه نقش ترينمهم شايد

انکينز و )ه کنند تا يک موقعيت آشفته را درک کنيم و درواقع موتور برانگيزاننده تفکر ما هستندها به ما کمک می(، نظريه1998)

  (.16 :1997، 4کنند )شولمنهاي نابسامان را مرتب میناهموار را هموار کرده و زمينه هايموقعيتها نظريه (.78 :1989ارنشتاين، 

توصيف  نظريه، کارکردهاي ديگر (.187 :2007چاپمن، ) هستندبينی يا کنترل ، تبيين، پيشمسئلهايی براي حل ابزاره هانظريه

بينی، نقش (، در کنار توصيف، تبيين و پيش75 :2006) و همکاران  گالثورن(. 80-81 :1989)هانکينز و ارنشتاين،  و راهنمايی است

عالوه بر راهبري تدريس،  یبرنامه درسد. نظريه ندانمی یبرنامه درسرا از کارکردهاي ديگر نظريه  یبرنامه درسانتقادي و هدايت عمل 

دارد. نظريه به دليل سازمان خود هاي جديد را ها از طريق ايجاد پرسشها، توانايی هدايت پژوهشمشیبندي خطريزي و فرمولبرنامه

وسيله افزايش ها را مشخص سازد و عمل را با آموزش و بهرا تعيين نمايد، روابط ميان آن یبرنامه درستواند قلمرو موضوعات می

 است یبرنامه درسدانش در حوزه  شبرديپ پرداز درراهبر نظريه (. نظريه همچنين20-21 :1982کاچن، آگاهی ما هدايت نمايد )مک

 شودتاريخ گم میدل . بدون نظريه هر عملی از آن نظر که بخشی از خرد انباشته در قالب نظريه نيست، در (26 :1982)بوشامپ، 

 (. 140 :1998، 6و شاپيرو 5)بنتس

 

 بنديجمع

اي از جانب نظريهنين چ. از سويی امکان وجود استپارادوکس مفهومی  نوعی دچار یبرنامه درسرسد که نظريه به نظر می

 اوجودبگونه گفت که توان اينبنابراين می است. تيموردحماشود و از ديگر سو چندگانگی و تعدد تعاريف و رويکردها برخی انکار می
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بيشتر صاحب ديدگاه، حالنيبااهمچنان باقی است.  یبرنامه درس نظريه در مقوله یبحران چنينخارج شدن حوزه از بحران چيستی، 

گرايانه هاي علمی و اثباتگرايانه معطوف است، اگرچه ارائه نظريه در قالب نظريهنس فلسفی و انسانجهايی از نظران به وجود نظريه

، هاي پايانی تکامل حوزهدر سال ینو مفهوم گرايانه و همچنينهاي انسانرسد که برتري رويکرد. به نظر میاست موردتوجهنيز 

ظري بر تکثر ن ،گرايانههاي نومفهومفرضاين رويکرد همانند پيش را نيز به اين سمت سوق داده است. یبرنامه درس گيري نظريهجهت

 طرفکيازکه  قرار دارد در پيوستاري گونی بيشتر بوده وگونه در جهت یبرنامه درس همانند نظريهنيز  پردازينظريهاستوار است. 

، چه در حوزه پردازينظريهنتيجه رسد. اي و شاعرانه میپردازي اسطورهو از سمت ديگر به نظريهپردازي علمی است محدود به نظريه

رنامه بهاي ها بهبود پديدهو هدف آن هستندهاي عمل هايی است که نظريهنظريه خلقگرايانه و چه غير اثباگرايانه، هاي اثباتنظريه

نترل، در بينی و ک. ارائه بينش، توصيف، تبيين، پيشکارکردهاي متعددي دارندها نظريه ،براي رسيدن به چنين هدفیاست.  یدرس

است که دانش  هستند. در قالب نظريه یبرنامه درس کارکردهاي مهم نظريه ازجمله یبرنامه درسکنار راهنمايی و گسترش دانش 

 شاي براي پژوهزمينه به هاي مختلفپردازينظريهاز طريق  آنتوسعه و  شود، ماندگار میشدهشناختهدر حوزه به رسميت  پديد آمده

        گردد.تبديل می یبرنامه درسدر 

 

 پردازي، انواع نظريه.فرايند نظريه در راستاي اين مقاله مراجعه شود به:
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