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Examination of Interdisciplinary curriculum in higher education from 
the point of change in curriculum levels (Case study: M. Sc curriculum in 

mathematics education) 

تري برنامه ريزي درسي آموزش دانشجوي دوره دك :1عظيمه سادات خاكباز
  عالي، دانشگاه شهيد بهشتي

   عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس:  دكتر محمود مهرمحمدي
   عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان:  دكتر نعمت اهللا موسي پور

اي در  ميان رشته يكي از رويكردهايي مورد بحث امروزي، توسعه:چكيده
اي در شته دوره هاي ميان ر سال هاي اخير، تعداد زياديدر. آموزش عالي است

هاي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طراحي شده و در سطح دانشگاه
اما اين . ند هستهاي جديد مشغول به تحصيل زيادي در اين رشتهنايدانشجو

 درسي از سطح قصد كه بحث تغيير برنامهمسئله مطرح است كه با توجه به آن
هاي ده به ساير سطوح، از جمله اجرا شده و تجربه شده همواره يكي از دغدغهش

-اي از اين منظر چه ميهاي درسي ميان رشتهموجود است، در خصوص برنامه
 موردي به توان گفت؟ هدف پژوهش حاضر اين است كه از طريق يك مطالعه

، الگوي كالين كه به اين منظور. اي بپردازدهاي ميان رشتهبررسي يكي از رشته
داند را به عنوان چارچوب اصلي پژوهش  درسي را شامل هفت سطح ميبرنامه

هاي بارنت، تري كارسون و فولن در تغيير برنامه قرار داده و با استفاده از نظريه
 درسي آموزش درسي، آن را به عنوان مبناي نظري براي بررسي تغيير برنامه

نتايج نشان داد كه . دهدمورد استفاده قرار ميكند و عالي مفهوم پردازي مي
اي در آموزش عالي، تمايل زيادي به تغيير در هاي درسي ميان رشتهبرنامه

 درسي دارد كه موجب تجلي تجربيات مختلفي در دانش سطوح مختلف برنامه
بررسي علل اين تغيير و نتايج حاصل از آن براي . شودها ميآموختگان اين رشته

  .   ها ضروري است اين رشتهتوسعه
  

 اي، سطوح برنامهرشتهتغيير، برنامه درسي، برنامه درسي ميان: كليد واژه ها
  درسي، آموزش رياضي
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Abstract: One of popular approaches 

today is development interdisciplinary 
courses in higher education. Recently, 
a number of interdisciplinary courses 
have been developed and offered. The 
shift from the intended to other levels 
of curriculum, whether implemented 
or experienced, poses a new challenge 
with respect to interdisciplinary 
courses. This case study guided by the 
Keline model tried to conceptualize 
on change of curriculum in higher 
education. Findings indicated that 
interdisciplinary courses tend to 
change at all levels in order to expose 
prospective graduates to various 
experiences.  
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  مقدمه و بيان مسئله
هاي رسمي تعليم و تربيت معطوف شده است تا  توجه همگان بيش از گذشته به نظامامروزه    

ها، يت آنهاي اجتماعي و افزايش كارآيي و كفابه كمك ايجاد تحول در اين زيرمجموعه، نظام
بشر . هايي كه پيش رو دارند مواجه شونداي سازنده با چالشجوامع بشري قادر شوند به گونه

هاي علمي، صنعتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و اخالقي، امروزي براي رويارويي مؤثر با چالش
-ل در نظامتر از نظام تعليم و تربيت شناسايي نكرده و بدين سبب، تحوتر و موجهبستري مناسب

مهر محمدي، ( پايدار ارزيابي شده است نياز نيل به اهداف توسعههاي آموزشي به عنوان پيش
ترين د و يكي از مهمنشوترين منبع آموزشي محسوب ميمراكز آموزش عالي امروزه مهم). 1386

ريزي امههاي درسي دانشگاهي اشاره به فرايند برنبرنامه. استهاي درسي ، برنامهها صر آناعن
تعمدي دارد كه بر مالحظات آموزشي مهمي متمركز هستند و بايستي مطابق با نيازها و تحوالت 

هاي الزم براي ايفاي نقش در دنياي ها و دانشجامعه بشري، تغيير كند تا از طريق آن مهارت
اخير در  هاي يكي از سياست ).1387ابراهيمي،(سازد ان فراهم ي امروزه را براي دانشجوپيچيده

هاي جديد مورد توجه قرار گرفت، توسعه ميان آموزش عالي كه به دنبال نياز جامعه به تخصص
 نخواهد ،اي در مطالعات علمي در آينده ديگر يك انتخابجهت گيري ميان رشته.  است1ايرشته

خگوئي به عبارت ديگر، پركردن شكاف هاي معرفتي بشر يا پاس. استبود، بلكه يك اجبار و الزام 
اي براي دانشمندان تر، راه چارهبه نيازهاي نوظهور جوامع انساني به شكل كارآمدتر و رضايتبخش

اي است هاي ميان رشتهبحث تأسيس رشته ).1388مهرمحمدي، ( گذاردو پژوهندگان باقي نمي
ضرورت حضور در قرن پاسخي است به به هر حال، . با سرعت زيادي در حال توسعه استكه 
 تحليل و كالبدشكافي مسئلهمهم  ار مطرح است؛اي بسير كه در آن بحث علوم ميان رشتهحاض

زيرا وقتي نيازي براي تغيير در برنامه . ز ابعاد مختلف استاي اهاي درسي ميان رشتهبرنامه
رسد، مجددا بايد مورد ارزشيابي گيرد و آن تغيير به سطح عمل ميدرسي مورد تأييد قرار مي

هاي روزمره آدميان به چشم  است كه در فعاليت"نياز- تغيير-نياز" رد و اين همان حلقهقرار گي
   ).1385موسي پور، ( خوردمي

 مطرح شد 1970كه از دهه    مبحث تغيير برنامه درسي، يكي از مفاهيم متأخر اين حوزه است            
يين اين پديده مطـرح     و نظريه پردازان مختلفي از آن زمان، تعاريف و نظريات مختلفي را براي تب             

صوري ساده انگارانـه بـه ايجـاد        ت 1 مطالعاتي در واقع محصول تجاربي است كه با        اين حوزه . كردند

                                                            
1 . Interdisciplinary 
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عـدم موفقيـت در   . هاي درسي نوآورانه دل بـسته بـود  هاي آموزشي از طريق برنامهتحول در نظام 
هـاي  ا و پيچيـدگي   هـ اجراي اين برنامه هاي درسي، دست اندركاران نظام آموزشي متوجه ظرافت          

  ).1387مهرمحمدي،(شدند هاي اجتماعي هاي درسي جديد در محيطتغيير و ارجاع برنامه
اي است كه هنگام سر و كار داشتن بـا          هاي پيچيده از سوي ديگر، برنامه درسي يكي از پديده       

از بـدو   آن،    برنامه درسي و تعيين حـدود      پديده زيرا   وارد آن شد  آن، بايد با يك چارچوب مناسب       
   . درسي، بوده استپردازان برنامهبرانگيزترين مسائل مطرح شده توسط نظريه  يكي از چالش،تولد

 عملـي   مـشكالت يكي از مشهورترين و معتبرترين الگوهايي كه بـه تعيـين حـدود نظـري يـا                  
-امه درسي پرداخته، الگويي است كه به منظور هدايت مطالعه و موقعيت برناندركاران برنامهدست

 به معرفي سطوح    ،2 مشهور به الگوي كالين    ،1ايهاي درسي، با عنوان الگوي نظام آموزشي مدرسه       
 را تعريـف    پديـده ايـن   مند،   پرداخته است و بدين ترتيب، كوشش كرده با نگاهي نظام          مختلف آن 

، به عنـوان     آن مي شود   مفهوم سطوح برنامه درسي كه در هفت سطح، مبادرت به شناسايي          . كند
ــ ــه   يك ــرو برنام ــه در قلم ــل توج ــم و قاب ــتاوردهاي مه ــت   ي از دس ــده اس ــناخته ش ــي ش  درس

   ).1383مهرمحمدي،(
  :اين سطوح هفتگانه به شرح زير هستند

 پيـشنهادها و نظـرات صـاحبنظران و        مـنعكس كننـده   : 3علمي/  درسي ايده آل   برنامه  -1
 .  درسي استمتخصصان دانشگاهي در خصوص برنامه

افراد شركت كننده در اين سطح، لزوماً داراي تخصص : 4اعيدرسي اجتم برنامه  -2
ريزي درسي آكادميك نيستند بلكه افراد فرهيخته اجتماع هستند كه عالقمندند بر برنامه

  ).2001 و همكاران، 5بارنت( اثر بگذارند

 مطالبي است كه در فهرست و سرفـصل درس درج           شامل همه : 6 درسي رسمي  برنامه  -3
 ).1378،وزيري( شده است

گيـرد  اي صورت نميريزي درسي عمدهدر اين سطح، برنامه: 7ايبرنامه درسي مؤسسه    -4
  .گردد درسي رسمي، توسط مؤسسه آموزش عالي براي براي اجرا تبيين ميبلكه برنامه

                                                            
1 . A Study of Schooling 
2 . Klein 
3 . Ideal/ Academic curriculum 
4 . Social curriculum 
5 . Barnett 
6 . Formal curriculum 
7 . Institutional curriculum 
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 درسي  هاي استادان در خصوص ابعاد برنامه     ادراكات و ديدگاه  : 1برنامه درسي آموزشي    -5
  . براي اجرا ابالغ شده استاست كه به طور رسمي 

اي اشاره دارد كه استادان، در شرايط كـالس درس          به برنامه : 2برنامه درسي اجرا شده     -6
 . گيرندكنند و دانشجويان، عمالً در برابر آن قرار مياجرا مي

هاي دانشجويان و نگـرش آنـان، نـسبت بـه           شامل آموخته : 3برنامه درسي تجربه شده     -7
 .شودمي درسي، تعريف برنامه

رود كـه سـطوح مـذكور بـر هـم منطبـق             در يك نظام آموزشي متمركز، عموماً انتظار مي       
شود، كامل است   ريزان طراحي مي  باشند زيرا فرض بر اين است كه برنامه درسي كه توسط برنامه           

در واقـع،  . )1385موسـي پـور،   (  درسي فقط بايد آن را بـه درسـتي اجـرا كننـد         و مجريان برنامه  
، در جريان سير از سطح علمي تا تجربه شده، خواسـته يـا               در هر نظام آموزشي    هاي درسي برنامه

پيگيري چگـونگي   . كنند كه اجتناب ناپذير است    ناخواسته، مطلوب يا نامطلوب، تغييراتي پيدا مي      
  .هاي درسي آموزش عالي تصور شودتواند چارچوب مناسبي براي بررسي برنامه، مياين تغييرات

-اي، برنامـه  رشتهآموزش عالي براي توسعه ميان     كه   مي نمايد  حاضر مطرح    وهشنتايج پژ 
  بررسـي و ارزيـابي      اجـرا هـستند؛    هـا در حـال     كه هم اكنون برخي از آن      شدههاي درسي تكوين    

 چگـونگي   تواند تبيين كننـده   ، مي برنامه درسي اي در سطوح مختلف     رشتههاي درسي ميان  برنامه
و در حقيقت، چگونگي پاسخگويي     ) ايرشتهميان(  درسي برنامهاين تغيير   مواجهه آموزش عالي با     
   .باشدريزي انجام شده، به نياز از طريق برنامه

  
   درسي سطوح مختلف برنامهبا توجه بهبرنامه درسي آموزش عالي تغيير مفهوم پردازي  

ياز به تدوين يك ها ناي پژوهش حاضر و بررسي ميان رشتهبه منظور پاسخگويي به مسئله
  .پردازداز مقاله، به تبيين اين چارچوب مي مبناي نظري بود كه بخش حاضر

) 1985(4فولن. رودهاي مختلفي و به مفاهيم متفاوتي به كار مي درسي با واژهتغيير برنامه
  :اين مفاهيم را در دو دسته طبقه بندي كرده است

  .مفاهيمي كه به ماهيت تغيير مربوط است -1

                                                            
1 . Instructional curriculum 
2 . Operational curriculum 
3 . Experiential curriculum 
4 . Fullan 



 ...اي در آموزش عالي از منظر چگونگي تغيير درسي ميان رشتهبررسي برنامه

 31

 .يمي كه به فرايند تغيير مربوط است مفاه -2
 دوم شامل  است و دسته4 و جنبش3، اصالح2، نوآوري1تغيير:  اول شامل مفاهيمدسته
اجراي  (10، اجرا9، قبول كردن يا پذيرش8ريزي، برنامه7، انتشار6، نشر و ترويج5تدوين: مفاهيم

  . است) 13نهادينه كردنشامل ( و ارزشيابي) 12، كامال وفادارانه11همراه با انطباق شرايط
هايي همچون، تغيير، نوآوري،  دسته اول؛ ماهيت دگرگوني در برنامه درسي، اغلب با عنوان

شود، ها همواره به صورت مترادف استفاده ميدر حالي كه اين واژه. شوداصالح و جنبش بيان مي
  تغييرات ويژه در برنامهتغيير، يك مفهوم عام است كه از. ها تمايز قايل شدبهتر است تا بين آن

  . رودهاي كلي، به كار ميگيريدرسي تا جهت
هاي خاص آن نوآوري، از طريق حد و مرزهاي نسبتاً روشن و با توجه به صفات و ويژگي

) مانند يك برنامه درسي جديد در خواندن( شود كه از تغييرات در يك موضوع درسيمشخص مي
در ) يكردهاي درهم تنيده تدريس به كودكاني در سنين معينمانند اتخاذ رو( تا تغييرات جامع

درسي مربوط  تر در برنامهمفهوم اصالح، نيز به تغييرات خاص، اما جامع تر و بنيادي. نوسان است
ها، كه اغلب نظام سياسي حاكم بر جامعه گيريها يا جهتاين تغييرات بنيادي در ارزش. شودمي

- جنبش، بيشتر داراي يك داللت ضمني تاريخي است و براي نامواژه. اندآغازگر آن است، مبتني
  .رودهاي مشترك به كار ميهاي تغيير برنامه درسي بر مبناي مقولهگذاري دوره
 و 15، كاربست14 دوم؛ بيشتر محققان، فرايند تغيير برنامه درسي را داراي سه مرحله آغازدسته
  .باشد دوم نيز ناظر به اين مراحل ميستهمفاهيم د. اندگذاري كرده نام16ارزشيابي

                                                            
1 .Change 
2 .Innovation 
3 .Reform 
4 . Movement 
5 . Development 
6 . Diffusion 
7 . Dissemination 
8 . Planning 
9 . Adoption 
10 . Implementation 
11 . Adaptation 
12 . Fidelity 
13 . Institutionalization 
14 . Initiation 
15 . Use 
16 . Evaluation 



 هللا موسي پورمحمود مهرمحمدي و دكتر نعمت ا عظيمه السادات خاكباز، دكتر

 1389 پاييز و زمستان، 2، شماره 1فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال دو 

 

32

. ي اول تغيير يعني آغاز داللت دارندريزي و پذيرش، بر مرحلهتدوين، پخش و انتشار، برنامه
.  شودهايي است كه در جريان ساخت يا بازنگري يك برنامه درسي اتخاذ ميتدوين، شامل تصميم

ي اطالعات در مورد تغييرات  ناظر بر اشاعهروند وپخش و انتشار، به صورت مترادف به كار مي
مانند برنامه ريزي براي تغييرها در مورد يك (برنامه ريزي، در دو سطح خاص. برنامه درسي است

اندازي يك نظام با هدف بررسي و ريزي براي راهمانند چگونگي برنامه(و عام ) موضوع درسي
پذيرش، ناظر بر فرايندي است كه مبناي آن . رودبه كار مي) آغاز تغيير گيري دربارهتصميم

 هاي درسي استگيري خاص در برنامهتصميم به همراهي با يك برنامه درسي يا جهت
  . )1387مهرمحمدي،(

اند كه تدوين،  به طور مستند گزارش نموده1970 و 1960تحقيقات بسياري در پايان دهه 
در خالل . اندات واقعي در عمل منتهي نشدهپخش، انتشار، برنامه ريزي و پذيرش، اغلب به تغيير

، محققان برنامه درسي مجذوب تحقيقات مربوط به اجرا شدند و مشتاق بودند تا به 1970دهه
چيزي كه واقعاً در كالس درس در حال تغيير است، پي ببرند و بدانند چه عواملي بر ميزان تغيير 

شود تا تعيين كند چه عواملي مربوط  شامل ميي مراحل تغيير راارزشيابي، همه .اثر گذارده است
كه تغييرها و نتايج گيري شود، و باالخره اينبه تدوين و پخش است، ميزان اجرا چگونه بايد اندازه

  ).همان( گيري شودقصد شده و قصد نشده از تغييرات برنامه درسي چگونه بايد اندازه
 "تغيير ريزي شدهمراحل برنامه" او با نام يي درسي، در نظريهتعبير فولن از تغيير برنامه

بندي ريزي، اجرا و نهادينه شدن است كه در دستهاين مراحل شامل برنامه. يابدمي تجلي
نظريه فولن، بر تغيير برنامه درسي در سه سطح مختلف . گيردي دوم قرار ميمفهومي او در دسته

  .ده و برنامه درسي تجربه شده داللت دارد، برنامه درسي اجرا ش)رسمي(برنامه درسي قصد شده 
 هويتي در باب تغيير  با طرح نظريه)1387نقل از مهرمحمدي، ( در مقابل، تري كارسون

كارسون معتقد است كه بر خالف عنوان . ي درسي به نقد نظريه فولن پرداخته استبرنامه
 مجريان برنامه درسي مبهم ي درسي برايهاي فولن، هنوز معناي تغيير برنامهبسياري از كتاب

مانده است چرا كه اين آثار، درك مناسب از مجري برنامه درسي به عنوان كسي كه بايد تغيير 
 21هاي مربوط به تغييرات قرن كند، ارايه نداده است و اين غفلت، براي رويارويي با چالش

ي  سويي به برنامهدرحقيقت، تغيير از ديدگاه كارسون از). 2004كارسون، ( سازگاري ندارد
گردد، زيرا برنامه درسي رسمي در اين سطح توسط مجريان به اي برميدرسي در سطح مؤسسه

رسد و از سوي ديگر بر سطح برنامه درسي آموزشي و اجرا اجراي در سطح مؤسسه آموزشي مي
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برنامه درسي زيرا به تلقي و ادراك استادان اشاره دارد و اين تلقي و باور، در . شده متمركز است
توان گفت نظريه كارسون، به ابعاد مغفول ديدگاه در حقيقت، مي. يابداجرا شده نيز تجلي مي

  .  فولن ناظر است و مكمل آن است
هاي درسي آموزش عالي را نيز در پژوهش خود، ماهيت برنامه) 2001( بارنت و همكاران
هاي آموزش كنند و ديسيپلينميي دانش، كنش و نگرش به خويش معرفي متشكل از سه مؤلفه

كنند تحوالت دانش ها بيان ميآن. كنندعالي را به شكل تركيبي از اين سه مؤلفه معرفي مي
 و پاسخگويي به نياز بازار كار، 1 كنش وريبشري از يك سو و تغيير اهداف آموزش عالي به سمت

  . هاي مذكور مي شودموجب تغيير در مؤلفه
التحـصيالن  شـود كـه تلقـي از فـارغ         و پيشرفت تكنولوژي موجب مـي      تغييرات در دانش بشر   

رود كه مهندس   به طور مثال، اكنون انتظار نمي     . هاي مختلف، بنابه ماهيت رشته تغيير كند      رشته
-رود و اين امـر، نـشان      الكترونيك، قادر به ساخت ترانزيستور باشد بلكه انتظارات ديگري از او مي           

به عـالوه، حـضور كارفرمايـان در برنامـه ريـزي            .  برنامه درسي است   دهنده تغيير در سطح علمي    
گرايي و پاسخگويي به نياز هاي درسي دانشگاهي به سمت عملدرسي آموزش عالي و تغيير برنامه

  .دهنده تغيير در سطح برنامه درسي اجتماعي استجامعه و بازار كار، نشان
ير برنامه درسي آموزش عالي بـر دو سـطح          توان نتيجه گرفت، ديدگاه بارنت نسبت به تغي       مي

نظريه كارسون بر تغييـر برنامـه درسـي در    .  كالين متمركز استي درسي برنامهنخست از سطوح 
تركيـب  . سطوح چهارم و پنجم و ششم و نظريه فولن بر سطوح سوم، ششم و هفـتم تمركـز دارد                  

 چارچوب نظري مناسبي براي     اين سه نظريه در مورد مفهوم تغيير برنامه درسي در آموزش عالي،           
  .دكنپژوهش حاضر را ترسيم مي

  
  اي در آموزش عاليرشته ميان مفهوم

، بحث رشته در آموزش مطرح گذشتهدهد كه در بررسي تاريخ دانش آكادميك نشان مي   
اما پيشرفتهاي علمي، موجب . شده استهاي دانش مينبوده است و يادگيري، شامل تمام حوزه

). 2،1977بروباخر( هاي مختلف شددن دانش و تقسيم معرفت بشري به رشتهشعبه شعبه ش
اي به وجود بيايد كه موجب تالش ي امروزي موجب شده است تا نيازهاي تازهتغييرات جامعه

-ها به وجود ميدر اين جريان، بحث تلفيق رشته. هاي دانش معرفتي شودبراي پر كردن شكاف

                                                            
1 . Performativity 
2 . Brubacher 
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 مهرمحمدي،( ز تجلي ظهور اين تغيير در آموزش عالي استاي، نيآيد كه بحث ميان رشته
1388  .(  

اي ابتدا بايد با مفهوم شناسي آن در ساختار مورد بررسي  ميان رشتههر بحثي در حوزه
براي . اي در آموزش عالي تبيين شودرشتهلذا در اين نوشتار الزم است مفهوم ميان. صورت گيرد

. آموزش عالي روشن شود ت بايد مفهوم رشته دراي، نخسمفهوم شناسي ميان رشته
هاي ي مطالعاتي كه حاوي دانشاي از يادگيري يا زمينهشاخه": معتقد است) 1979(1زكوكلمن

هاي مشخص و تعريف شده است و درون موضوعي قراردادي و قابل قبول است، وابسته به ماهيت
نقل از ( 2 كيگر". شده استبر مبناي رويكردها و قوانين روشمند و سيستماتيك حاصل

جزيي از دانش با يك منطق مستدل براي يادگيري، رشته نام ": بيان مي كند) 3،1979سوبودا
ي هاي قراردادي يك حوزهي دانش بنابراين، رشته در آموزش عالي، به مفهوم مجموعه".دارد

هاي ديگر وزههاي پژوهشي و يادگيري مختص به خود دارد كه آن را از حعلمي است كه روش
  . كندجدا مي

اي در آموزش عالي دچار بدفهمي شده رشته كند كه مفهوم ميانبيان مي) 1979( 4اسكات
 به اي بنارشتهبرداشت از مفهوم ميان": اشاره مي كند )1998 ،5نقل از رابلس( گالسكو. است

ي و نگرش نسبت به  درسهاي برنامهتربيتي، نياز دانشجويان، سياست اهداف آموزشي، فلسفه
 و 6ايرشتهاي، چندقد است سه واژه ميان رشتهوي معت" .روند برنامه ريزي درسي بستگي دارد

اي به كار رشتهاند و همه تحت عنوان ميانآموزش عالي با هم خلط شده  در7ايرشتهتجميع 
  .رسي متفاوت استها در هر كدام از اين انواع برنامه دتلفيق رشته كه درجه روند، در حاليمي

، نشان 1كند كه در شكل هاي مختلف را در مدلي بيان ميدرجه تلفيق رشته) 1998( رابلس
  .داده شده است

  

                                                            
1 . Kockelmans 
2 . Kiger 
3 . Sowboda 
4 . Scott 
5 .  Robles 
6 . Multi-disciplinary 
7 . Cross-disciplinary 
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 چند رشته اي
  .هايي با درجه ناچيز يا حتي عدم تلفيقدسته درس

  رشته ايتجميع

 

شامل دو يا تعداد بيشتري رشته كه به طور سنتي با هم ارتباطي 
درجه . شودي ديگر نگريسته ميرشته از ديد رشتهيك . ندارند

اي، معموالً هاي حوزه تقاطع رشتهتالش. افتدتلفيق كمي اتفاق مي
  .مسئله محور هستند

ايميان رشته . آورندتلفيق دو يا چند رشته كه يك رشته جديد به وجود مي 
  .دهدبيشترين درجه تلفيق در اين مورد روي مي

  )1998رابلس،( ها در آموزش عاليف تلفيق رشتهدرجات مختل، 1شكل 

فرض كنيد . شودبراي تبيين بيشتر تفاوت بين سه نوع تفيق مذكور، مثالي آورده مي
از .  ديگري وجود داردعنوان يك رشته و رياضي نيز به عنوان رشته درسي به مطالعات برنامه

شود كه شامل مباحث  حاصل ميدرسي اي، برنامه چندرشتهتلفيق اين دو رشته، در مرتبه
در چنين رويكردي، .  رياضي است درسي و مباحث تخصصي رشته مطالعات برنامهتخصصي رشته

 به طور نمونه، موضوعي تحت عنوان ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در راستاي آموزش دانش رشته
اضي، به مخاطبان مطالعات برنامه درسي و موضوعي با عنوان هندسه در راستاي آموزش دانش ري

  . فرض بر اين است كه دانستن هر دو دانش ضروري است. شودآموزش داده مي
اي، در آموزش موضوع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، به  رشتهفيق از نوع تجميع تلدر مرتبه

در اين نوع نگاه، ممكن است . شوددرسي رياضي توجه مي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در برنامه
، كه خاص رياضي و علوم است، براي 1TIMSSهايي همچون ارزشيابي ا يا مسئلههاز مثال

  . آموزش موضوع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي استفاده شود
 جديدي به نام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رياضي حاصل اي، رشتهرشته در نوع تلفيق ميان

يادگيرندگان، هنگام مواجهه با استدالل  شود كه دغدغه آن به طور مثال ارزشيابي از نحوهمي
 كه در 2هايي چون سطوح تفكر ون هيليبه اين جهت ممكن است بحث. ل هندسه استئمسا

مطرح شده است براي ارزشيابي از چگونگي استدالل يادگيرندگان به كار رود و يا آموزش هندسه 
      . جود آمده استساير مفاهيمي مطرح شود كه فقط براي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي رياضي به و

  .، مشاهده كرد2  را در شكلهاتلفيق رشته  تلفيق هر يك از انواعنمايي از درجه
  
  

                                                            
1 .Trend in International Mathematics and Science Study 
2 .Van Hiele 

 حداقل

 حداكثر
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  ها در آموزش عالينماي انواع مختلف تلفيق رشته ،2شكل 

  
 كه همگي تحت هاي تلفيقيريزي درسي آموزش عالي به سمت طراحي رشتهتغيير برنامه

در واقع، اين تغيير به دنبال .  در حال گسترش استاي مطرح شده اند،تهرشلواي ميان
پاسخگويي به يك نياز بيروني در ساختار دانشي آموزش عالي به وجود آمده است كه درآن، 

در اين .  جديد هستندهاي تخصصي موجود و ايجاد رشتهريزان درسي مايل به تلفيق رشتهبرنامه
ها  درجات تلفيق رشته در آموزش عالي مورد توجه است كه شامل همهايرشته نوشتار نيز ميان

  .شود و فقط منحصر به نوع تلفيق حداكثري نيستمي
  

  روش پژوهش
 كه متمركز بر يك استپژوهش موردي، نوعي پژوهش كيفي .  است1پژوهش مورديروش 

كشف حقيقت مورد در پژوهش موردي، پژوهشگر بيشتر بر . برنامه، حادثه يا فعاليت خاص است
همچنين اين پژوهش از رويكرد گروهي در پژوهش موردي استفاده . كندمطالعاتي، تأكيد مي

شوند تا از اين طريق، بينشي بر مورد كند كه در آن، موردهاي چندگانه توصيف و مقايسه ميمي
  ). 2008كرسول، ( پژوهشي حاصل شود

                                                            
1 .Case study 

  

  

 

  

  

  

  

 ايچندرشته

  

  اي رشتهتجميع

 

 ايميان رشته
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 كه استه كارشناسي ارشد آموزش رياضي در اين پژوهش، مورد مطالعه،  برنامه درسي دور
ضرورت ايجاد رشته آموزش . شوداي در آموزش عالي محسوب ميهاي ميان رشتهيكي از حوزه
شود و هاست كه توسط انديشمندان علوم تربيتي و استادان رياضي كشور مطرح ميرياضي سال

ين بار در كنفرانس رياضي اين موضوع چند. مسئوالن تعليم و تربيت بر ايجاد آن تأكيد دارند
اما به دليل كمبود . اندكشور مطرح شد و بسياري از استادان رياضي بر اين ضرورت، تأكيد كرده

امكانات اجرايي، نداشتن متولي و كمبود استادان متخصص تأسيس اين دوره به تعويق افتاده بود 
ني بر تشكيل اين دوره آموزشي، تا سرانجام بنا به اعالم نياز و تأكيد وزارت آموزش و پرورش مب
هاي مختلف و جمعي از استادان گروهي از استادان رياضي متخصص در امر آموزش از دانشگاه

شناسي و علوم تربيتي گردهم آمدند تا برنامه درسي رشته آموزش رياضي در سطح روان
يب شوراي عالي  به تصو1378برنامه درسي اين رشته در سال . كارشناسي ارشد را تدوين نمايند

  ).1387ريزي، شوراي عالي برنامه( ريزي رسيدبرنامه
با اين برنامه درسي، دانشگاه شهيد بهشتي و دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقـات                    

در حـال   . 1 اولين دوره كارشناسي ارشد آموزش رياضي را راه اندازي كردنـد           1380تهران در سال    
  : تعليم دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش رياضي مي پردازندهاي زير به امرحاضر، دانشگاه

  ). دانشجو نپذيرفته است1387در سال  (1380 دانشگاه شهيد بهشتي از سال -1
  1382 دانشگاه شهيد باهنر كرمان از سال -2
  .)سهميه آموزش و پرورش و غير سهميه( 1384دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از سال -3
 از طريـق آزمـون كارشناسـي ارشـد          1388از سال   (1386وسي مشهد از سال     دانشگاه فرد -4

  .)پذيرش داشته است
  1387دانشگاه شهيد چمران اهواز از سال -5
اولين واحد دانشگاهي كه اقدام به پذيرش دانشجو  (1380دانشگاه آزاد اسالمي از سال -6

مانند كرمان و زاهدان نيز  بود و اكنون واحدهايي 1380نمود، علوم تحقيقات تهران در سال 
  ).پذيرش دارند

در اين پژوهش، برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد آموزش رياضي در سطوح كالين، مورد 
آوري اطالعات در اين پژوهش، تحليل محتواي اسناد و مدارك، ابزار جمع. بررسي قرار گرفت

استادان و  آموختگان،شدان مشاهده چگونگي اجراي برنامه درسي و مصاحبه با دانشجويان،

                                                            
نشكده علوم تربيتي و روانشناسي  اولين دوره كارشناسي ارشد آموزش رياضي و علوم توسط دكتر كاردان، رئيس دا. 1

 ).1387گويا، ( دانشگاه تهران،فقط براي يك دوره، تأسيس شده است و تعدادي فارغ التحصيل نيز داشته است
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افرادي كه به نوعي دست اندركار اجراي برنامه درسي اين رشته بودند، است و اطالعات از چهار 
  . آوري شددانشگاه شهيد بهشتي، شهيد رجايي، شهيد باهنر كرمان و علوم تحقيقات تهران جمع

براي اين منظور . فتها با استفاده از كدگذاري و مقوله بندي صورت گرتجزيه و تحليل داده
آوري، كدگذاري و مقوله بندي ها و مشاهده جمعابتدا تمامي نكات به دست آمده از مصاحبه

  .  شودهاي اين پژوهش حاصل شد كه در ادامه معرفي ميگرديد و چارچوبي براي تحليل داده
چوب چار.  اطالعات بهره گرفته شد1براي اعتباربخشي به پژوهش، از راهبرد سه سوسازي

تحليلي پژوهش نيز بارها مورد تجزيه و تحليل استادان و در معرض نقد دانشجويان قرار گرفت 
  . تا تعديل گردد

  
  هاتجزيه و تحليل داده 

دسـته  ها، اطالعات براساس سطوح هفتگانه برنامه درسي كالين،         به منظور تجزيه و تحليل داده         
  . تحليل شدبندي و 

  
  برنامه درسي سطح علمي

 رشـته   اي طـوالني دارد، سـابقه      با وجود آن كه آموزش رياضي تاريخچـه        2به گفته كيلپاتريك     
زمان شروع اين رشته    . رسدآموزش رياضي به عنوان يك رشته دانشگاهي به كمتر از يك قرن مي            

 رياضـي دان معـروف،   1888در سـال  . هـا بـرده شـد     هنگامي بود كه آموزش معلمان به دانـشگاه       
وقتـي در پايـان آن قـرن،    .  پيشنهاد يكپارچگي مؤسسات فنـي و دانـشگاه را داد    3ينفيليكس كال 

آمـوزان را   طرح او مورد قبول قرار نگرفت، تمركز خود را بر مدارس متوسطه متمركز كرد تا دانش               
اي  كميتـه  1904وي در سال    . طوري آموزش دهد كه براي مؤسسات فني يا دانشگاه آماده شوند          

هم زمان با آن كشورهاي ديگر نيز به        . ات طرح مذكور، يكسال بعد معرفي شد      تشكيل داد و جزئي   
در انگلستان اصالح برنامه ورود به دانشگاه، در فرانـسه          . هاي درسي رياضي پرداختند   اصالح برنامه 

ايـن  . اصالح برنامه هندسه و در اياالت متحده نيز پيشنهاد اصالح برنامه درسي يكپارچه داده شد              
امه يافت و تدريس رياضي در تمام سطوح، در جلسات بين المللي نيز موضـوع بحـث                 ها اد حركت

از اواخـر  . در همان زمان، آموزش رياضي در حال تبديل شدن به يك رشـته دانـشگاهي بـود          . شد
                                                            

1 .Triangulation 
2 .Kilpatrick 
3 .Klein 
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ها قرن نوزدهم، آموزش معلمان به تدريج و با كندي از مراكز تربيت معلم و دانشسراها به دانشگاه                
 به يكي از دانشجويان كاليـن       1911ن مدرك دكتري آموزش رياضي نيز در سال         اولي. منتقل شد 
  ).1992؛ كيلپاتريك، 1381ظهوري زنگنه، ( اعطا شد

اما جنگ جهاني اول موجب كند شدن فرآيند نهادينه شدن آموزش رياضـي بـه عنـوان يـك                   
د تا رياضـيات  بعد از جنگ جهاني دوم، كشورها مجددا تالش كردن     . رشته تحصيلي دانشگاهي شد   

هـا، پـرواز   در راسـتاي ايـن تـالش   . اي را با تقاضاي علوم و تكنولوژي معاصر سازگار كننـد     مدرسه
اسپاتنيك توسط شوروي سابق، آمريكا را غافلگير كرد و به جبران اين عقب افتادگي، دوره برنامه                

رياضـيات جديـد    درسي موضوعي و ديسيپليني را آغاز كرد، كه نمود آن در آموزش رياضي، دوره               
اي اين  به گفته كيلپاتريك توجيه استفاده از رياضيات جديد در رياضيات مدرسه          . بود، آغاز گرديد  

بيني كرد، بنـابراين    توان با هيچ اطميناني نياز يك بزرگسال به رياضي را پيش          چون نمي "بود كه   
ايـن رويكـرد كـه      . "زداي و ساختار رياضي، بايد اساس يادگيري آينـده را فـراهم سـا             مفاهيم پايه 

سـرانجام   . دانان آگاه را برانگيخـت هاي آموزش رياضي را ناديده گرفته بود، مخالفت رياضي  ديدگاه
اي را امضا كردند كه  بايد به تحقيقات آمـوزش رياضـي بهـا داده                 نفر از اين رياضيدانان بيانيه     75
  ).1381ظهوري زنگنه، ( شود

رياضي دانان معروف دنيا، حركت و توجهي جدي نسبت  نفر از 75پس از صدور بيانيه اين 
به مقوله آموزش رياضي، به مثابه يك حوزه معرفتي مستقل و در عين حال مرتبط با رياضيات، 

  ). 1381 الهدايي،علم( شناسي به وجود آمدآمار، علوم تربيتي و روان
ريزي تي و برنامهاما در عين حال اين بيانيه حاوي انتقاد جدي به متخصصين علوم تربي

درسي بود كه چرا در بعضي مواقع، بدون آشنايي با محتواي رياضي به تهيه و تنظيم برنامه 
كه متخصصين علوم تربيتي و با اين"اساس انتقاد آنان چنين بود كه . انددرسي رياضي پرداخته

اصول كلي هاي آموزشي و استانداردها و ريزي درسي در سطح كالن به تدوين سياستبرنامه
ي كمي در برنامه درسي اند، اما به دليل نوع آموزش خود، تجربهريزي درسي پرداختهبرنامه

ريزي درسي توانند مستقال به برنامهموضوعي، به خصوص درس رياضي دارند؛ در نتيجه نمي
اضي، از سوي ديگر، اين بيانيه از خطر تسلط محتوا بر روش در برنامه درسي ري ."رياضي بپردازند

، نيز انتقاد استريزي درسي دانان بر متخصصان علوم تربيتي و برنامهكه حاصل از سلطه رياضي
  ).1381ظهوري زنگنه، ( كردند

 باعث روي "هاي آموزشتعادل بين محتوا و روش"بنابراين، حمايت اين بيانيه از ضرورت 
 .اي بودوزه ميان رشتهآوردن استعدادهاي جديد به سمت رشته آموزش رياضي به عنوان يك ح

اما آموزش رياضي چگونه تخصصي بود؟ اولين چيزي كه با شنيدن آموزش رياضـي بـه ذهـن                  
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بايد اذعان داشت    اما   .رسد، علمي است كه از دو زيرشاخه آموزش و رياضي تشكيل شده است            مي
ر تصور  طوكه گرچه آموزش رياضي از دو كلمه آموزش و رياضي تشكيل شده است، ولي نبايد اين               

. كرد كه آموزش رياضي، محصول كنار هم قرار دادن علـم تعلـيم و تربيـت و علـم رياضـي اسـت                      
). 1375گويا،( يادگيري رياضي است  -ل مربوط به جريان ياددهي    ئآموزش رياضي درگير تمام مسا    

آموزش رياضي عبارت است از گـسترش و كـاربرد يـك برنامـه            ) 1996(1به گفته كلمنتز و الرتون    
اي است كه بايـد     شود كه آموزش رياضي، رشته    به اين ترتيب، مشاهده مي    . اضي مناسب درسي ري 

  .اي، برخوردار باشدرشتهها، يعني تلفيق مياني تلفيق رشتهاز باالترين درجه
برنامه درسي در سطح علمي در ايران، در شرايطي تدوين شد كه كمبود شديد متخصص               

استادان رياضي و تعليم و تربيت استفاده شود كه با توجه به            اين حوزه موجب شد تا از تركيبي از         
هاي علوم تربيتي و    اي از درس   گنجاندن مجموعه  .شرايط آموزش عالي ايران، غيرقابل اجتناب بود      

هاي با ماهيت آموزش رياضـي توسـط ايـن          هاي رياضي و در عين حال، درس      اي از درس  مجموعه
    .شوداي محسوب ميين رشته، از نوع تقاطع رشتهدهد كه تلفيق در امتخصصان، نشان مي

  
  برنامه درسي سطح اجتماعي

دانان برجسته دنيا و علماي تعليم و تربيت كه دست اندركار آمـوزش و پـرورش                امروزه رياضي    
اند و در صدد    جوانان هستند، نياز جامعه را به يك نظام مشخص در آموزش رياضي احساس كرده             

كه امكان آمـوزش رياضـي را در        باشند؛ به طوري  سجم و پويا در اين زمينه مي      ايجاد تشكيالتي من  
تمام مراحل زندگي و مقاطع آموزشي، از ابتدايي گرفته تا بـاالترين سـطح آمـوزش عـالي فـراهم                    

طرح دوره كارشناسي ارشد آموزش رياضي در ايران گامي در ايـن جهـت و براسـاس ايـن                   . سازند
  ).1378 عالي برنامه ريزي، شوراي( ضرورت اجتماعي است

در حقيقت، برنامه درسي سطح اجتماعي نيـز توسـط رياضـيدانان و علمـاي تعلـيم و تربيـت                    
اين امر، گرچه به ظاهر تطبيق برنامه درسي سطح علمي و اجتماعي را در پي داشت؛                . تعيين شد 

ان آمـوزش و    اما در حقيقت، چون نياز به اين رشته توسط استادان و متخصصان بـه جـاي متوليـ                 
التحصيالن اين رشته بودند تشخيص داده شد، شكاف بزرگتري         پرورش، كه كارفرمايان اصلي فارغ    

آموختگان ايـن رشـته از نظـر اشـتغال دچـار مـشكل              رود كه دانش  بنابر اين انتظار مي   . ايجاد شد 
  . هاي پژوهش حاضر نيز تصديقي بر اين امر استداده. باشند

                                                            
1 .Clemens & Ellerton 
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بازار شغلي اين رشته وضعيت مناسـبي نـدارد و بايـد مـورد حمايـت                 ،آموختگاناز نظر دانش  
آموزش و پرورش قرار گيرد، چرا كه همان طور كه در برنامه مصوب رشته ذكر شـده اسـت، ايـن                     

كه قبـل از ورود بـه رشـته         كساني. اندازي شده است  رشته بنابه ضرورت نياز آموزش و پرورش راه       
 هـاي مـورد  رسـان كنند؛ اما سايرين بنـا بـه گفتـه اطـالع     مياند، وضعيت قبلي را حفظ      معلم بوده 

دارس غيرانتفاعي مشغول   ها و م  شوند يا در آموزشگاه   التدريس دانشگاه   مصاحبه ممكن است، حق   
مـا  ": كردنـد كه براي تدريس در دانشگاه مشغول هستند نيـز اظهـار مـي        بسياري از كساني  . شوند

هاي ديگر رياضي   التحصيالن گرايش  زيرا در مقابل فارغ    ايممجبوريم نگوييم آموزش رياضي خوانده    
وقتـي گفـتم ارشـد      ": گفـت هـا مـي   يكي از اطالع رسان   . "شودبا ما مانند كم سوادها برخورد مي      

: گفت همچنين ديگري مي"! آموزش رياضي دارم گفتند اين رشته مربوط به علوم تربيتي نيست؟
ـ را گروه علوم تربيتي ارابه من گفتند در دانشگاه ما دروس تربيتي  " دهـد و درس آمـوزش   ه مـي ئ

ه دهيم همه اعضاي هيئت علمي دانـشكده، متقاضـي هـستند،            ئرياضي هم اگر زماني بخواهيم ارا     
التحـصيالن ايـن رشـته شـاهد     هـا، فـارغ  در بسياري از دانـشگاه . "نيازي به آموزش رياضي نيست    

 كـه آنـان   شود؛ درحـالي  ه مي ئراادان ا هستند كه دروس مربوط به آموزش رياضي توسط ساير است         
رسد كه گرچه نياز به رشته آموزش رياضي از سوي متخصصان           به نظر مي  . تخصص الزم را ندارند   

 اما در سطح اجتماع، هنوز جايگاه اصلي خـود را  ،رده شدهاضي و تعليم و تربيت به رسميت شم    ري
 اجتماعي تفاوت بـسيار آشـكاري بـا          درسي در سطح   دهد كه برنامه  اين امر نشان مي   . نيافته است 

  .  درسي سطح علمي داردبرنامه
  

  برنامه درسي سطح رسمي 
 به تصويب شـوراي عـالي       1378دوره كارشناسي ارشد آموزش رياضي با اهداف زير، در سال               

  :برنامه ريزي  رسيد
ونه  تعليم و تربيت متخصصان آموزش رياضي در آن حد كه قادر باشند رياضي را آن گ           -1

هاي صحيح يادگيري   كه هست و بايد باشد بياموزند و فراگيري آن را در جامعه رواج داده و شيوه               
  .و آموزش رياضي را توسعه دهند

  . تربيت مدرس آموزش رياضي براي مراكز تربيت معلم-2
  . بهبود كيفيت علمي معلمان رياضي در كليه مقاطع تحصيلي-3
هـاي علمـي     ريزي درسي رياضي با توجه به روش        تأمين نيروي متخصص براي برنامه     -4
  .تدريس

  .تربيت پژوهشگران آموزش رياضي در سطح كشور-5
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تواننـد داوطلـب ورود بـه رشـته كارشناسـي ارشـد          همه دارندگان مدرك كارشناسي مـي     
عمـومي، آمـار و احتمـال،       (رياضـيات   : مواد امتحاني مصوب عبارت است از     . آموزش رياضي باشند  

شناسي تربيتـي   ؛ روان 2؛ كليات روش تدريس با ضريب       6با ضريب   ) ت و جبر خطي   مباني رياضيا 
  . 2؛ زبان تخصصي با ضريب 2با ضريب 

 18طول دوره كارشناسي ارشد آموزش رياضي دو سال است كـه دانـشجو موظـف اسـت                  
ر البتـه د  .  واحـد پايـان نامـه را بگذرانـد         6 واحد سمينار و     2 واحد انتخابي،    6واحد دروس اصلي،    

برنامه مصوب رشته، ذكر شده اسـت كـه اگـر در آزمـون ورودي دانـشجويي در دروس امتحـاني                     
كمبودي داشته باشد، اين كمبود را به صورت پيشنياز از بين دروس مقدمات برنامه ريزي درسي،               

هاي ابتدايي و متوسـطه، اصـول و فلـسفه          تاريخ رياضيات، مباني هندسه، آموزش رياضي در دوره       
رورش و يا دروسي كه در آن، حدنصاب تعيـين شـده را كـسب نكـرده اسـت، خواهـد                     آموزش و پ  

  ).1378شوراي عالي برنامه ريزي، ( گذراند
اصول آموزش رياضي، بنيادهاي نظري حل مسئله       : دروس اختصاصي اين دوره عبارتند از     

ا تأكيد بر هاي آموزش رياضي، برنامه ريزي آموزشي و درسي ب در رياضي، مدلسازي رياضي، نظريه    
انتخاب اين دروس به نحوي اسـت كـه جنبـه           . هاي تحقيق شناسي يادگيري و روش   رياضي، روان 
  . اي آموزش رياضي در آن مدنظر قرار گرفته استميان رشته

ه نگرشي در خصوص تحوالتي است كه منجر به پديـد     ئدر اصول آموزش رياضي، هدف ارا     
هـاي  ت كيفي برنامه درسي رياضي و آشنايي با نظـام         به عالوه بررسي تغييرا   . آمدن اين رشته شد   

در بنيادهاي نظري حل مسئله رياضـي، هـدف   . آموزش رياضي كشورهاي ديگر نيز موردنظر است   
مدلسازي .  اصلي ايجاد نگرش نسبت به حل مسئله و چگونگي كاربرد آن در آموزش رياضي است              

ش در تـدريس بـراي فرمـول كـردن          رياضي با هدف اصلي ارايه متدولوژي بـه كـارگيري ايـن رو            
هـاي  نظريه. هاي واقعي به زبان رياضي، حل و سپس برگرداندن آن به دنياي واقعي است             موقعيت

ريـزي درسـي و آموزشـي و    آموزش رياضي نيز با هدف عمده بررسي نقش رياضي در كـل برنامـه       
دريس، تعبيـه   چگونگي توسعه مفاهيم رياضي در آموزش رياضي و نقش تكنولوژي آموزشي در تـ             

كه توان گفت تركيبي از همه زواياي آموزش رياضي مورد نظر است،            روي هم رفته مي   . شده است 
هدف اصلي از درس برنامه ريزي آموزشي و درسي بـا      . در سرفصل اين درس نيز ظهور يافته است       

و نيز تهيه ها بر برنامه آموزشي و درسي       هاي مختلف و تأثير آن    تأكيد بر رياضي نيز بررسي نگرش     
برنامه درسي با توجه به مراحل مختلف برنامه ريزي، وجوه كيفي مؤثر در برنامه ريـزي و سـطوح                   



 ...اي در آموزش عالي از منظر چگونگي تغيير درسي ميان رشتهبررسي برنامه

 43

شناسي يادگيري نيـز بـا هـدف آشـنايي بـا فرآينـد يـادگيري و                 روان. مختلف آموزشي بوده است   
هاي تحقيق هـم بـا هـدف آشـنايي بـا انـواع             روش. هاي مختلف يادگيري تعيين شده است     نظريه

دروس . هاي كمي و كيفي و توانايي تحليـل مقـاالت علمـي در نظـر گرفتـه شـده اسـت                    ژوهشپ
ها  البته با اطالع     انتخابي نيز از بين دروس تصويب شده رشته به عالوه دروس پيشنهادي دانشگاه            

  ).1387ريزي،شوراي عالي برنامه( شودشوراي عالي برنامه ريزي، تعيين مي
ي رويكـرد در برنامـه     درسـي مـصوب نـشانگر سـه          د، برنامه شوطور كه مشاهده مي   همان

-س، در )ورت درس اختيـاري   مانند آناليز رياضي، به ص    (  متمركز بر رياضي   هايسدر: درسي است 
ماننـد  ( با ماهيـت آمـوزش رياضـي      هايسو در ) مانند روش تحقيق  ( وم تربيتي  متمركز بر عل   هاي

  ). حل مسئله رياضي
  :شوندموجود در رويكرد سوم، خود به دو دسته تفكيك ميهاي سكه درشايان ذكر است 

ريـزي  برنـد، ماننـد برنامـه     هايي كه مفاهيم علوم تربيتي را براي آموزش رياضي به كـار مـي             درس -1
 . درسي با تأكيد بر رياضي

 .  رياضيبرند، مانند حل مسئلههايي كه مفاهيم رياضي را براي آموزش رياضي به كار ميدرس -2

درسـي سـطح علمـي ايـن         اي كه در برنامه   توان مشاهده كرد، تلفيق تقاطع رشته     بنابراين مي 
-اي و ميـان   اي، تقاطع رشـته    رشته ها به سه دسته   رشته قابل مشاهده است، خود در سطح درس       

هاي متمركز بر رياضي و متمركز بر علـوم       سرويكرد اول و دوم، يعني در     . شوداي تقسيم مي  رشته
گيرنـد، از نـوع     اول قـرار مـي     هاي رويكرد سوم كه در دسته     درس. اي هستند ، از نوع رشته   تربيتي

گيرنـد، از نـوع      دوم قـرار مـي     هاي رويكرد سوم كه در دسـته      درس. اي هستند تلفيق تقاطع رشته  
  .اي هستندرشتهتلفيق ميان

  
  اي و آموزشيبرنامه درسي سطح مؤسسه

هـا يكـسان بـود امـا در سـطح برنامـه درسـي         همـه دانـشگاه    رتا اينجا سطوح برنامه درسي د        
علت آنكـه تحليـل     . ها قابل شناسايي است   اي و آموزشي، تغييراتي در هر كدام از دانشگاه        مؤسسه

اي، برنامه درسي رسمي شود اين است كه در سطح مؤسسه   هاي اين دو سطح با هم انجام مي       داده
در سطح برنامه درسي آموزشي، تأكيد بر نگرش استادان بـه           شود و   براي اجرا به استادان ارايه مي     
ها استادان، با توجه به نگرش خـود و         كه در كليه دانشگاه   در حالي . برنامه درسي مؤسسه اي است    

. آورندكنند و به اجرا در مي     شرايط مؤسسه آموزشي تغييراتي را در برنامه درسي رسمي ايجاد مي          
ها ممكـن بـود موجـب       قدر با هم مرتبط بود كه تفكيك آن       آندر حقيقت، اطالعات اين دو سطح       

  . گرددلذا برنامه درسي هر دو سطح همزمان تجزيه و تحليل مي. ايجاد ابهام گردد
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هـاي  با توجه به آنكه سه دانشگاه مورد مطالعه، دانشگاه هاي دولتي و يك دانشگاه، از دانشگاه               
 درسـي رسـمي در سـطح مؤسـسات آموزشـي، در             آزاد اسالمي بود، دو مسير اصلي تغيير برنامـه        

هاي پذيرش دانشجو در هر يك از ايـن         به بيان ديگر، آزمون   . پذيرش دانشجو قابل شناسايي است    
متفاوت برگزار مي شود و با آزمون پذيرشي كه در برنامـه درسـي              ) دولتي و آزاد  ( دو نوع مؤسسه  

  .رسمي نيز وجود دارد، تفاوت دارد
ضي براي آزمون ورودي دانشگاه دولتي زيـاد و دروس تربيتـي اصـالً    ضريب پذيرش دروس ريا 

در دانـشگاه آزاد    . شودكه در برنامه درسي رسمي، مبناي ديگري دنبال مي        در حالي . تأثيري ندارد 
گردد و از اين لحاظ، انطبـاق بيـشتري بـا برنامـه درسـي       اسالمي، دروس تربيتي نيز محسوب مي     

  .رسمي دارد
از تغييرات ديگر در مورد آزمون وروي، در دانشگاه تربيـت شـهيد رجـايي               در عين حال، يكي     

كند كـه   است كه به دو صورت با شرط كارشناسي دبيري رياضي و بدون آن، دانشجو پذيرش مي               
  .در سه دانشگاه ديگر، چنين شرايطي وجود ندارد

وزشي هر يك به    ها نشان داد كه مؤسسات آم     در زمينه دروس ارايه شده، تجزيه و تحليل داده        
  .اندنوعي تغييراتي در برنامه درسي رسمي ايجاد كرده

هاي اين پژوهش نشان داد كه در دانشگاه شهيد بهشتي و علوم تحقيقات تهـران،               تحليل داده 
درس مدلسازي رياضي كه جزو دروس اختصاصي برنامه درسي رسمي اين رشته است ارايه نشده               

بايد توجه كرد كه ماهيـت دروس ارايـه شـده           . ارايه شده است  و به جاي آن درس جبر و يا آناليز          
بيشتر به رياضي محض مربوط است، در حاليكه مدلسازي رياضي يكـي از مباحـث اصـلي حـوزه                   

  . آموزش رياضي در سطح برنامه درسي علمي است كه در برنامه درسي رسمي نيز وجود دارد
-أكيد بر رياضـي در برخـي از ورودي  ريزي درسي با تهمچنين دو درس روش تحقيق و برنامه   

 است كه درس روش     هاي تحصيلي دانشگاه علوم تحقيقات تهران ارايه نشده است و اين در حالي            
تحقيق براي نگارش پايان نامه و انجام پژوهش در سطح برنامه درسي علمي تشخيص داده شده و 

كـه در   در حـالي  . تين رشته اس  ريزي درسي با تأكيد بر رياضي نيز از از دروس اختصاصي ا           برنامه
  .هاي رياضي عمومي و آمار تدريس شده است جاي آن دو درس، درساين دانشگاه، به

ـ از سوي ديگر تنها دانشگاهي كه اقدام به ارا         كنـد،  ه دروس پـيش نيـاز بـه دانـشجويان مـي           ئ
ت دروس  البته پيش نيازها به صالحديد دانشكده به صور       . هيد رجايي است  شدانشگاه تربيت دبير    

هاي پيش نيـاز موجـود در       هاي ديگر، درس  دانشگاه. شوده مي ئزبان تخصصي و آموزش رياضي ارا     
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  .كنندي درسي رسمي را ارايه نميبرنامه
ه دروس با همكاري استادان علـوم  ئبه عالوه، اگرچه در برنامه درسي رسمي چيزي مبني بر ارا      

در . ي در سطح علمي گويـاي ايـن نيـاز اسـت           تربيتي و رياضي بيان نشده است؛ روند برنامه درس        
رود براي ايـن كـه تطـابق        انتظار مي . هاي مختلف، متفاوت است   كه نوع همكاري در دانشگاه    حالي

بيشتري با برنامه درسي سطح علمي و رسمي پيدا شود، همكاري دانشكده علوم تربيتي و رياضي                
 برنامه درسـي سـطح علمـي تغييـرات          كه اين همكاري، با توجه به متخصصان      در حالي . نياز است 

در دانشگاه شهيد بهشتي، تقريباً هيچ همكاري بين اين دو دانشكده نيـست         . دهدزيادي نشان مي  
در دانـشگاه علـوم     . و بعضاً براي درس روش تحقيق از متخصصان علوم تربيتي استفاده شده است            

ه دروس ئبير شهيد رجايي در ارادانشگاه تربيت د. تحقيقات تهران نيز همين روند تكرار شده است
تربيتي از استادان علوم تربيتي بهره گرفته و در داوري پايان نامه هاي دانشجويان نيز معموالً يك                 

همچنين همكاري بـراي انجـام پـژوهش بـين          . شودداور از گروه علوم تربيتي دانشكده دعوت مي       
رمـان، همكـاري نزديكتـري بـين دو         در دانشگاه شـهيد بـاهنر ك      . استادان دو گروه نيز وجود دارد     

ه دروس توسط متخصصان علوم تربيتـي و حتـي          ئاين همكاري به صورت ارا    . دانشكده وجود دارد  
اسـتاد  . گيردهايي به صورت مشترك و با همكاري استادان علوم تربيتي و رياضي صورت مي        درس

  . باشدم تربيتي ميهاي دانشجويي نيز از گروه علومشاور در تعدادي زيادي از پايان نامه
رسد، دانشگاه علوم تحقيقات تهران، ماهيت برنامه درسي را به سمت           روي هم رفته به نظر مي     

دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ماهيـت ميـان            . رياضي تغيير داده است   
ت دبيـر در ايـن زمينـه،     تربيـ ها رعايت نموده اند؛ البته دانشگاه    اي را بيشتر از ساير دانشگاه     رشته

دانشگاه شهيد باهنر كرمان نيز برنامه درسي را بيشتر به سـمت  .  بيشتري نشان داده است   گرايش
  . علوم تربيتي تغيير داده است

توان اين گونه توجيه نمود كه در دانشگاه علوم تحقيقـات تهـران، زمامـداران    اين مطلب را مي 
اند و نگرش غالب بر افرادي كه برنامـه          تحصيل نموده  اصلي اجراي برنامه درسي، در رشته رياضي      

در دانشگاه شهيد بهشتي، زمامداران، متخصص  . اند، رياضي بوده است   درسي رسمي را ابالغ نموده    
آموزش رياضي بوده اند و در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ضمن آنكـه متخصـصان آمـوزش                  

رياضي نيز به دليل ماهيـت دانـشكده بـر اعـضاي            رياضي غلبه اصلي را داشته اند، نگرش آموزش         
بنابراين در  . گروه حاكم بوده است و همكاري گروه علوم تربيتي يك مشاركت پذيرفته شده است             

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تمايل بيشتري به همكاري با متخصصان علـوم تربيتـي وجـود                 
 متخصص آموزش رياضـي و در عـين         در دانشگاه شهيد بهشتي، به دليل عدم حضور       . داشته است 

حال، وجود نگرش آموزش رياضي در دانشكده رياضي؛ از همان ابتدا همكـاري و مـشاركت گـروه                  
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  . شودعلوم تربيتي ايجاد مي
گيري متفاوت از انواع تلفيق در آموزش       سه جهت توان شاهد   به هر حال، در اين سطح نيز مي       

. انـد اي را در پيش گرفتـه     رشته رجايي، رويكرد ميان   هاي شهيد بهشتي و شهيد    دانشگاه. عالي بود 
اي و دانـشگاه علـوم تحقيقـات تهـران، رويكـرد            باهنر كرمان، رويكرد تقاطع رشته     دانشگاه شهيد 

  . انداي را پيش رو گرفتهچندرشته
     

  برنامه درسي سطح اجرا شده
دهد؛ زيرا در ايـن     ل مي ترين بخش پژوهش حاضر را تشكي     درسي سطح اجرا شده، مهم     برنامه   

اي و آموزشـي     درسي سطح مؤسـسه     درسي سطح رسمي با برنامه     برنامهتغييرات  مرحله است كه    
  .آيدشود و به اجرا در ميآميخته مي

 درسي اين رشته در سطح رسمي، متشكل از سه دسته درس            همانطور كه گفته شد، برنامه    
-اي و درس  هاي تقاطع رشـته   اي، درس هاي رشته درس: از نظر تلفيق علوم تربيتي و رياضي است       

  خاصـي را در سـطح برنامـه   به عالوه، هريك از چهار دانشگاه مذكور نيز جهت    . ايرشتههاي ميان 
لذا براي تجزيه و تحليل برنامه درسي در سـطح اجـرا     . انداي اتخاذ كرده  درسي آموزشي و مؤسسه   

  .شودها پرداخته ميك از دانشگاهشده، به تحليل اجراي هر سه دسته درس در هر ي
، ايـن   همان طور كه ذكر شـد      :درسي سطح اجرا شده در دانشگاه علوم تحقيقات تهران         برنامه
-بيشتري به سمت رياضي ديده مي     گرايش  اي و آموزشي     درسي مؤسسه   در سطح برنامه   دانشگاه

ريزي درسي  يي چون برنامه  هاه درس ئتعداد نسبتاً زياد واحدهاي رياضي و چشم پوشي از ارا         . شود
هاي تخصـصي علـوم تربيتـي و يـا     با تأكيد بر رياضي و روش تحقيق، نشان از عدم توجه به درس            

هـاي تخصـصي رياضـي بـا نيـاز           درس .گيـري رياضـي دارد    هاي علوم تربيتي با جهت    حتي درس 
ختگـان ايـن    آموكند؛ به طور مثـال بـسياري از دانـشجويان و دانـش            دانشجويان رابطه برقرار نمي   

هـا  هـاي آمـاري پايـان نامـه بـه آن     گذرانند براي فعاليتدانشگاه معتقدند كه درس آماري كه مي    
هـاي اصـلي    ه درس روش تحقيق را به عنـوان يكـي از درس           ئهمين طور آنان ارا   . كندكمكي نمي 

. هـا ناراضـي هـستند     گيري تربيتـي در درس    دانند و از عدم توجه مجريان به جهت       خود، الزم مي  
هـاي آمـوزش رياضـي،      اي، همچون حل مسئله رياضي و نظريه      هاي ميان رشته  همچنين در درس  

يكي از دانشجويان اين دانشگاه     . دانندهاي حافظه مدار مي   ها را مبتني بر حفظيات و ارزيابي      درس
هـاي  فقـط از ترجمـه    . هاي آموزش رياضي برايم مـبهم اسـت       مفهوم درس نظريه  ": كنداظهار مي 
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كـردم و بعـد هـم ماننـد درس عمـومي، شـب              يان سال گذشته در اين درس استفاده مي       دانشجو
     ".امتحان خواندم

  :  درسي سطح اجرا شده در دانشگاه شهيد باهنر كرمانبرنامه
ـ هاي ديگر ارا  در اين دانشگاه، كمترين تعداد واحد تخصصي رياضي نسبت به دانشگاه           -ه مـي  ئ

هـاي تربيتـي را     آموختگان اين دانـشگاه، درس    جويان و دانش  دانش. شود؛ فقط درس آناليز حقيقي    
ها از تعداد بيش از يـك       گذرانند و حتي در برخي درس     توسط استادان متخصص علوم تربيتي مي     

آموختگـان ايـن دانـشگاه     دانشجويان و دانش  . شوداستاد براي اجراي درس در هر ترم استفاده مي        
يكي از دانـشجويان  . كندآموزش رياضي ارتباط برقرار نميهاي تربيتي با  كردند كه درس  اشاره مي 
شناسي يادگيري رياضي بحـث شـود، نـه         شناسي يادگيري بهتر است روان    در روان ": كردبيان مي 

ها چه كاربردي در آمـوزش رياضـي        من دوست دارم بدانم اين    . شناسي يادگيري نظريات عام روان  
ي      ر درس روش تحقيـق، روش     د": گفـت آموختگـان مـي    يكي از دانش   "دارند؟ هـاي تحقيـق كمـ

هـاي تحقيـق كيفـي بيـشتر        كه ماهيت مسايل آموزش رياضـي، بـا روش        شد در حالي  تدريس مي 
من تازه هنگام كار روي پايان نامه فهميدم كه همه تحقيقات هـم بـا پرسـشنامه و                  . مطابقت دارد 

  ".شودتحليل آماري انجام نمي
را در اجـراي    نشگاه با سه دانشگاه ديگر، سـه نـشانگر بـارز            هاي اين دا   درس بررسي و مقايسه   

  :برنامه درسي تبيين نمود
در اين درس دانشجويان از همكاري همزمان دو استاد علوم          : درس برنامه ريزي با تأكيد بر رياضي       -1

به نظر  . شدندبهره مند مي  ) گرايش آموزش رياضي  ( و رياضي ) ريزي درسي گرايش برنامه ( تربيتي
شد و ارتباط خاصـي بـين     ان، در تدريس كالسي دو استاد هماهنگي زيادي مشاهده نمي         دانشجوي

 درسي رياضي بود توانست ارتبـاط  ها نبود، اما پروژه كالسي اين درس كه طراحي يك برنامه گفته
كرد و ديگـري  ريزي درسي صحبت مييكي از استادان از كليات و فرايند برنامه     . الزم را ايجاد كند   

رسد، اين درس از انواع     به نظر مي  .  درسي رياضي لحاظ كرد    هايي كه بايد در يك برنامه     ادايماز پار 
 .شود كه از اجراي مطلوبي برخوردار استاي محسوب ميدرسي تقاطع رشته

هـاي  ه اين درس كه از جملـه درس       ئهاي ديگر، ارا  در هيچ يك از دانشگاه    : درس مدلسازي رياضي   -2
در اين دانـشگاه، ايـن درس بـا همكـاري چنـد اسـتاد               . بود، گزارشي نشد  اي اين دوره    رشتهميان

ل رياضي بود كه از زندگي واقعـي        ئگيري اصلي اين درس، حل مسا     جهت.  رياضي اجرا شد   باسابقه
هـاي   دوره زحتـي در يكـي ا     . برخواسته بود و تشويق دانشجويان به مسئله سازي از زندگي واقعي          

 همكاري يكي از استادان خود، كارگاهي براي آمـوزش مدلـسازي            اجراي اين درس، دانشجويان با    
تنهـا درسـي    ": گويـد اموختگان مي يكي از دانش  . ترتيب دادند و براي معلمان رياضي اجرا نمودند       



 هللا موسي پورمحمود مهرمحمدي و دكتر نعمت ا عظيمه السادات خاكباز، دكتر

 1389 پاييز و زمستان، 2، شماره 1فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال دو 

 

48

ل ئل و سـاخت مـسا     ئبود كه هيچ كس به من نگفت هدف اصلي چيست اما در خـالل حـل مـسا                 
آمـوز بگـذارد و     ند چه تـأثيري بـر روي دانـش        تواخودم فهميدم كه تدريس از روش مدلسازي مي       

همين طـور بـود امـا در عمـل          درس حل مسئله رياضي هم      . حتي چگونه بايد آن را تدريس كنم      
اما اينجا در   .  آن خواندم  نفهميدم كه چگونه بايد از آن در تدريسم استفاده كنم، چون فقط درباره            

 ".مورد مدلسازي چيزي نخواندم، بلكه با آن كار كردم

در اين دانشگاه، همكاري استادان علوم تربيتي به عنوان مـشاور، يكـي ديگـر از نقـاط                  : پايان نامه  -3
البته مثبت يا منفي بودن ايـن رونـد، در ادامـه و در مقايـسه بـا                  . هاي ديگر است  تمايز با دانشگاه  

 . دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بيان خواهد شد
  : شگاه تربيت دبير شهيد رجايي درسي سطح اجرا شده در دانبرنامه

  : مشاهده شدموارد زير به عنوان شاخص، منحصر به اجراي برنامه درسي در اين دانشگاه
ن آموزش و پرورش موجب آن است كه دانـشجويان بـا مـسئله و               پذيرش دانشجويان از بين دبيرا     -1

و انتخاب مـسايل    از اين ر  . تري با فضاي اشتغال، مشغول به تحصيل شوند        ي ذهني مرتبط  دغدغه
 . نامه، بيشتر در بستر آموزش رياضي قرار داردتحقيقي و به خصوص مسئله پايان

ـ هاي پيش نياز شامل آموزش رياضي و زبان تخصصي فقط در اين دانـشگاه ارا              درس -2 . شـود ه مـي  ئ
بـراي زبـان تخصـصي، از بـين موضـوعاتي كـه             ": گويـد استاد زبان تخصصي در اين دانشگاه مـي       

كرديم و در كنار ترجمه و آشـنايي بـا          زيادي در آموزش رياضي دارد، متن انتخاب مي       كاربردهاي  
مـثالً اسـتانداردهاي    . پـرداختيم لغات، به بحـث و بررسـي موضـوع در آمـوزش رياضـي نيـز مـي                 

NCTM    يا نتايج ،TIMSS. "   درسـي در    دهد كه مجريان برنامـه    مي ها نشان  تحليل اين درس 
حتي يكي . ها را دارنداي درسرشته حفظ مسير ميانها دغدغهر دانشگاه اين دانشگاه، بيش از ساي    

كنم استاد اين رشته بايد معلم رياضي هم باشد تا نيـاز            فكر مي ": گويداز استادان اين دانشگاه مي    
 ".دانشجوياني كه معلم هم هستند را درك كند

شـود و تمركـز بـر درگيـري         ه مي  رياضي در اين دانشگاه با رويكرد متفاوتي اراي        درس حل مسئله   -3
اين درس در دانشگاه علوم تحقيقات، با تمركز بـر حفظيـات و در              . دانشجويان با حل مسئله است    

امـا  . شـود هاي شهيد باهنر و شهيد بهشتي با رويكرد تدريس درباره حل مسئله انجام مي             دانشگاه
 رياضي، درباره شـيوه تـدريس   در دانشگاه تربيت دبير، دانشجويان از خالل درگيري با حل مسئله        

اين مورد در خصوص اجراي درس مدلسازي دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان نيـز               . آموزندآن نيز مي  
 .مشاهده شد
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پايان نامه در اين دانشگاه نيز مانند دانشگاه شهيد باهنر كرمان از همكاري استادان علوم تربيتـي                  -4
جايگـاه   نوع همكـاري اسـتادان علـوم تربيتـي در    مقايسه . شود، اما در جايگاه داور   بهره گرفته مي  
دهنده هاي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان با اين دانشگاه،  نشان           نامهمشاور در پايان  

 .كنددو روايت مختلف است كه قضاوت در خصوص بهترين نوع همكاري را سخت مي
نـدارد و اسـتادان آمـوزش       در دانشگاه شهيد باهنر كرمان، متخـصص آمـوزش رياضـي حـضور                 

رياضي اين دانشگاه، استادان باسابقه رياضي هـستند كـه آمـوزش رياضـي را بـه صـورت تجربـي                
 خـود را بـر روي آمـوزش رياضـي            دكتـري رياضـي، رسـاله      اند و يا استاداني كـه در دوره       آموخته
ضـي حـضور    اما در دانشگاه شهيد رجايي متخصصان با مدرك آكادميـك آمـوزش ريا            . اندگذرانده

به همين دليل قرار گرفتن استاد علوم تربيتي در جايگاه مـشاور در دانـشگاه شـهيد بـاهنر               . دارند
 برد كه در تخـصص    نامه كه بيشترين استفاده را از درس روش تحقيق مي         كرمان براي درس پايان   

در . موضوعات به علـوم تربيتـي شـده اسـت           بيش از اندازه   استادان رياضي نيست، موجب گرايش    
كه در دانشگاه شهيد رجايي، استادان آمـوزش رياضـي در خـصوص روش تحقيـق آمـوزش                  حالي

 آكادميك و تخصص دارند و حضور استادان علوم تربيتي براي داوري كار پايان              رياضي نيز مطالعه  
توان گفـت رويكـرد دانـشگاه       نمي. ديدگاه منتقد و تصحيح كننده است     ها موجب حضور يك     نامه

هاي اين رشته بر روش دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان برتـري              براي هدايت پايان نامه    شهيد رجايي 
كند و از طرفي اگر درجات تلفيق را در نظر داشته باشيم،            دارد، زيرا اقتضايات اين امر را ايجاد مي       

در دانشگاه شهيد باهنر كرمان نياز به حضور متخصص علوم تربيتي بيش از يك منتقد، و در حـد    
به عبارت ديگر، گويي در هر دو دانشگاه با توجه به شرايط، بهترين روش پيش               . اور هست يك مش 

دانـشگاه شـهيد     هـا در  كه بررسي روند تغييرات در هدايت پايان نامـه        ضمن آن . گرفته شده است  
باهنر كرمان حكايت از آن دارد كه از يك سو، متخصصان علوم تربيتي، به تدريج با فضاي مسايل                  

هـاي  اند و از سوي ديگر متخصـصان رياضـي كـاربرد روش   اي آموزش رياضي آشنا شده   هرشتميان
بررسي اين تغيير جاي ديگري     . اندآموزش رياضي را درك كرده     ل حوزه ئعلوم تربيتي در حل مسا    

اي رشـته اي به ميـان   ي جالبي از تغيير از تقاطع رشته      طلبد اما اين پديده، نمونه    را براي بحث مي   
اي آمـوزش   رشـته دهد كه منجر به توليـد دانـش ميـان         هاي آموزش عالي را نشان مي     شدر پژوه 

     .    شودرياضي نيز مي
  : برنامه درسي سطح اجرا شده در دانشگاه شهيد بهشتي

كنـد كـه حـدود يـك         واحد رياضي ارايه مي    8اين دانشگاه،   هاي تخصصي،   در مورد درس  
هـاي  درس. ه كارشناسـي ارشـد ايـن رشـته اخـذ شـود            چهارم از واحدهايي است كه بايد در دور       

ـ  توسط استادان علوم تربيتي ارا     ها روش تحقيق است، معموالً    تربيتي، كه پررنگ ترين آن     -ه مـي ئ
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كنـد، اسـتفاده از اسـتادان خـارج از دانـشگاه بـراي       اما آنچه در اين خصوص جلب نظر مـي       . شود
شـود؛ هـيچ    ان دانـشگاه نيـز تأكيـد مـي        هاي دانـشجوي  اين روند با گفته   . تدريس اين درس است   
تعداد زيادي  . ي علوم تربيتي و دانشكده رياضي در اين دانشگاه وجود ندارد          ارتباطي بين دانشكده  

هـا بـه    شود كه به دليل وابستگي زيـاد موضـوع آن         ها در دانشكده رياضي مشاهده مي     نامهاز پايان 
ان علوم تربيتي انجام شود؛ امـا اسـتادان علـوم           توانست با مشاوره يا داوري استاد     علوم تربيتي، مي  

 علوم  همچنين تعدادي پايان نامه با موضوع آموزش رياضي در دانشكده         . تربيتي از آن بي اطالعند    
. توان مشاهده كرد كه بدون هيچ ارتباطي با استادان آموزش رياضي انجام شـده اسـت               تربيتي مي 

خصصان كه هر دو به تخصص يكديگر نيـاز دارنـد           سؤال اين است كه آيا همكاري اين دو گروه مت         
  تري را در خصوص آموزش رياضي انجام دهند، الزم نيست؟تا كارهاي پژوهشي عميق

 كه به گفتـه  استاي هاي ميان رشتههاي درسي اين دانشگاه، درس بارز در اجراي برنامه    نقطه
هاي آموزش رياضي كـه     ه؛ به خصوص درس نظري    هاي دوره بوده است   دانشجويان مفيدترين درس  

انـد،  كردند كه اين درس را درك نكـرده       هاي ديگر اظهار مي   آموختگان دانشگاه كه دانش با وجودي 
هـا  كردند زيرا قدرت انتقاد و تحليل آن      آموختگان اين دانشگاه آن را بسيار مفيد ارزيابي مي        دانش

ي ايـن درس فرصـتي بـراي بحـث و            به نظر آنان، اجرا    .ل آموزش رياضي باال برده است     ئرا از مسا  
هـاي مبتنـي بـر       ارزيـابي   همچنـين  .داده اسـت  هـا مـي   هاي عميق بـه آن    بررسي و انجام پژوهش   

 بـه يـادگيري دانـشجويان كمـك         ركز بر آموزش رياضـي در ايـن درس        هاي متم يادگيري و پروژه  
  .شاياني كرده است

  
  برنامه درسي سطح تجربه شده

هـايي  آموختگان اين دوره مـصاحبه    رسي سطح تجربه شده، با دانش     براي بررسي برنامه د            
هايي توسط آنان پاسخ داده شد، كه نگـرش آنـان، قبـل از ورود بـه دوره و                   انجام شد و پرسشنامه   

  .نمودپس از فراغت از تحصيل را ارزيابي مي
وزش آموختگان، نسبت به آمـ     كه نگرش دانش   دهدميجمع آوري شده نشان     تحليل اطالعات   

تغيير پيدا كرده و اغراق نيست اگر گفته شود در همـه مـوارد مـورد مـصاحبه و در تمـام                      رياضي  
بـسياري  . شدها اين عامل بارها به صورت كتبي، شفاهي، ديداري يا شنيداري درك مي            پرسشنامه

 اگـر   كردند كه در بدو ورود به رشته عالقه زيادي به آن نداشتند، امـا             آموختگان اشاره مي  از دانش 
به عالوه، آنـان اشـاره      . ن انتخاب را انجام خواهند داد      فرصت انتخاب رشته پيدا كنند، همي      باز هم 
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كردند كه هيچ دانش و اطالعاتي درباره آموزش رياضي نداشتند و دوران تحصيل موجـب شـد        مي
در خصوص كـسب مهـارت، تحليـل اطالعـات          . ضرورت توجه به مسئله آموزش رياضي را دريابند       

آموختگان افزايش يافته اسـت امـا مهـارت آموزشـگري           داد كه مهارت پژوهشگري دانش     مي نشان
 كننـد در شـيوه  انـد اظهـار مـي    موختگاني كـه معلـم بـوده      آدانش. گيري نداشته است  تغيير چشم 

يكـي از   . تدريسشان تغييري پيدا نشده است اما اكنون با ديد انتقادي به تدريس خود توجه دارند              
اني كه قبل از تحصيل در اين رشته معلم بوده است و اكنون نيز مشغول به تدريس                 آموختگدانش

كنم از چـه    بينم، فقط خودم االن احساس مي     در تدريسم تغيير خاصي نمي    ": كرداست، اظهار مي  
فكر كـنم  . جاهايي از درس مجبورم بگذرم و چه چيزهايي را رها كنم يا بهتر است بگويم فدا كنم             

شـود احـساس عـذاب       ارزيابي از خودم باال رفته است اما اين ارزيابي فقط باعث مي            بيشتر توانايي 
هـاي درس امكـان      در شرايط فعلي كـالس     اما واقعاً . وجدان بكنم كه بايد بهتر از اين تدريس كنم        

كنم اگـر تدريـسم خـوب اسـت بـه      من فكر مي": گفتآموخته ديگر ميمعلم دانش" .پذير نيست 
كردند، ها به من تدريس مي    طور كه آن  ند معلم رياضي خوب داشتم و همان      دليل اين است كه چ    
شود كه بتوانم پژوهش انجام دهم و چيزهايي كه آموختيم فقط باعث مي. كنممن هم تدريس مي  

كنـد،  به نظر من، دانشي كه اين رشته ايجاد مـي         ": گويداطالع رسان ديگري مي   .  "مقاله بنويسم 
هاي كارشناسي ارشد هم مهـارت      در مورد مهارت هم كه ساير دوره      . ليدانش نظري است و نه عم     

بيشتر به دليل درس پايان نامـه اسـت نـه ماهيـت رشـته آمـوزش                 . دهندپژوهشگري را ارتقا مي   
   ".رياضي

-قبل از ورود به اين رشته هيچ اعتراضي از طرف دانش": كردآموختگان بيان مي يكي از دانش  
انگـار هـر چقـدر روشـم را بيـشتر      . داشتم اما حاال اعتراض زيادي هستآموزانم مبتني بر روشم ن    

در تـدريس   ": گفتديگري مي .  "شودتر اعتراض مي  هاي آموزش رياضي بكنم بيش    منطبق با ايده  
مجبور شدم بـه    . دانشگاه سعي كردم از روش پوليا استفاده كنم اما عنان كالس از دستم در رفت              

كنـد و هـم در      ع رساني كـه هـم در دانـشگاه تـدريس مـي            اطال. "همان روش سنتي درس بدهم    
  ."شود بعضي از موارد را به كار برد اما در دانشگاه خيردر مدرسه مي": كردمدرسه، اظهار مي

هـاي  كردند كه در نظام آموزشـي فعلـي و بـا كتـاب            ها نيز اشاره مي   برخي از اطالع رسان   
يي برخي از   آالبته در مواردي نيز به كار     . اده كنند اند استف چه آموخته توان از آن  درسي حاضر، نمي  

درس حل مسئله باعث شـد تـا        ":  مثالً اظهار شده بود    ؛شدهاي خاص در اين دوره اشاره مي      درس
همچنـين  . در روش تدريسم تجديد نظر كنم و از روش پوليا در آموزش حل مسئله استفاده كـنم         

ري آشـنا شـوم و اطالعـات زيـادي در مـورد             هاي مختلف يادگي  شناسي يادگيري با روش   در روان 
 يادگيري كسب كردم كه اكنون در تدريسم با دقـت بيـشتري عمـل كـنم و حتـي كـار           -ياددهي
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   ".خودم را تحليل كنم
كنند، معتقدنـد كـه     كه در حال حاضر در دانشگاه تدريس مي       آموختگان  تعدادي از دانش  

اي بـوده اسـت و از       بر آموزش رياضي مدرسـه    هايي كه در اين دوره ديدند، بيشتر متمركز         آموزش
در حـال حاضـر در دانـشگاه تـدريس         ": كردها بيان مي  رسانيكي از اطالع  . كنندآن، استفاده نمي  

هاي آموزش عـالي بـا      اي بود در كالس   چه آموختيم بيشتر در مورد آموزش مدرسه      كنم اما آن  مي
  ." نشدكنيم كه بحثي راجع به آنهاي ديگري برخورد ميچالش

آموختگان كه هـم اكنـون در مراكـز تربيـت معلـم مـشغول بـه                 همچنين دو نفر از دانش    
  : گويديكي از آنان مي. كردندكيد ميتدريس هستند بر كارآيي دروس رشته تأ

كند تا مطالب جديد و اصولمندي را       و به من كمك مي     صددرصد عملي است  هايم  آموخته
هاي رواني تربيتي كه هنگام گذرانـدن        حتي مثالً درس آزمون    .به دانشجويان تربيت معلم بياموزم    

رسيد هيچ ارتباطي با آموزش رياضي برقرار نمي كند و كامالً علوم تربيتـي              اين درس به نظرم مي    
گيري كه به دانشجوهاي مركز تدريس مي كـنم،  است، اكنون باعث شده تا درس سنجش و اندازه    

ه كاربردي رياضي بياورم و دانشجويانم هم ابـراز رضـايت           ها را در زمين   مطالب محض درس آزمون   
مي كنند و مي گويند اولين درس تربيتي است كه كاربردش را در كالس درس رياضي هـم درك          

به نظر من، اگرچه به خودم در دوران تحصيل در كارشناسـي ارشـد آمـوزش رياضـي،                  . مي كنيم 
آن را بـه آمـوزش رياضـي پيونـد دادم و            كاربدي اين درس آموزش داده نشد اما خودم در ذهـنم            

    .ي خوبي را براي دانشجويانم از اين درس، ايجاد كردم اكنون تجربه
رسد، دانشجويان اين رشته با تحصيل در اين دوره قادر خواهنـد            روي هم رفته به نظر مي     

 در دانـشگاه   بود تلفيق بين علوم تربيتي و رياضي را برقرار نمايند و اين توانايي بـه تحـصيل آنهـا                  
گيرد؛ بلكه محـيط    ي تلفيق باال صورت نمي    ي درسي اجرا شده با درجه     خاص و لزوماً تحت برنامه    

همـانطور كـه نـشان داده شـد         . كنـد اشتغال و كاربرد مطالب اين توانايي را براي آنان ايجـاد مـي            
گـان در  آموختدانـش شـود كـه   ي درسي تجربه شده هنگامي حاصل مي  بيشترين تلفيق در برنامه   

در اين صورت قادر خواهند بود در آموزش و پژوهش خـود،            .  معلمان قرار گيرند   جايگاه آموزش به  
آموختگـان در وضـعيت تـدريس در        كه دانش هنگامي. ها ايجاد كند  تغييراتي با استفاده از آموخته    

هـاي   توانـايي  گيرند اما قادر به   مدرسه قرار دارند، توانايي پژوهشي خود را براي آموزش به كار مي           
عـدم كـاربرد دانـش فراگرفتـه        . اند در تدريس خود نيستند    آموزشي كه در اين دوره كسب نموده      

به اين دليل است كه آموزش در اين دوره، بر مبناي انتقال دانش نظـري آمـوزش بـوده، نـه        شده  
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ام كه در خصوص انتقال دانش پژوهشي، به شكل عملي دانـشجويان را درگيـر انجـ               درحالي. عملي
   .كندپژوهش مي

  
  بحث و نتيجه گيري

 رياضي درسـطح علمـي   بر اساس آنچه گفته شد، برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد آموزش        
 زيـرا آمـوزش رياضـي علمـي         زش رياضي تغيير پيدا كـرد؛      آمو رشتگي دانش از مفهوم اصلي ميان   

ور مـا بـه دليـل كمبـود        اما در كـش   . نيست كه از كنار هم گذاشتن آموزش و رياضي تشكيل شود          
ي درسي اجتماعي نيـز     در سطح برنامه  . متخصص، از اولين گام طرح برنامه، اين تغيير اتفاق افتاد         

بدون نيازسنجي دقيق و معرفي كامل اين رشته و مشخص كردن جايگـاه آن، اقـدام بـه پـذيرش                
امـا تـوجيهي بـراي      متوليان اين برنامه آن را براي آموزش و پرورش طراحي كردند            . دانشجو نمود 

-تلفيقـي رشـته   ويكـرد   در سطح برنامه درسي رسمي، سه ر      . آموزش و پرورش و جامعه داده نشد      
-و ميـان ) هاي تربيتي متمركز بـر رياضـي    درس(اي رشته ، تجميع )هاي تربيتي و رياضي   درس(يا

. شـود  در برنامه درسي صـريح مـشاهده مـي         )هاي متمركز بر دانش آموزش رياضي     درس(ايرشته
ارزيابي براي ورود به اين رشته، از طريق ارزيابي دروس تربيتي و رياضـي طراحـي شـده اسـت و                     
براي دانشجويان واحدهاي پيـشنيازي تعيـين شـده كـه در سـطح برنامـه درسـي مؤسـسه اي و                      

ي ارزيابي ورودي و تغييرات در ارايـه برنامـه          تحوه. آموزشي تغيير اصلي را مي توان مشاهده نمود       
يكـي از مؤسـسات     .  قـرار دارد   في است كه دو سر آن رياضـي و علـوم تربيتـي             طي گري نشان درس

دو . مجري، بيشتر رنگ و بوي علوم تربيتي بـه برنامـه درسـي خـود داده و ديگـري نيـز رياضـي                      
مؤسسه ديگر، حالت بينابيني دارند اما باز هم در يكي علوم تربيتي پررنگ تر شـده و در ديگـري                    

اي،  رويكرد تلفيقـي چندرشـته     اي و آموزشي نيز سه    ي درسي مؤسسه  نامه لذا در سطح بر    .رياضي
   .اي قابل مشاهده استرشتهاي و ميان رشتهتجميع

يز امكانات دانشگاه، باز هم     در سطح برنامه اجرايي، با توجه به نگرش حاكم بر مجريان و ن            
- نيز مـشاهده مـي  شده،در سطح برنامه درسي تجربه  .  برنامه درسي آموزشي تكرار مي شود      روند

ي محل اجراي برنامه و مجريـان آن، تلفيـق از           ي درسي بدون وابستگي به مؤسسه     شود كه برنامه  
 اين امر بيشتر وابسته به شرايط كاري آنان .كنندآموختگان ايجاد مياي را در دانشرشتهنوع ميان 

هـاي فراگرفتـه شـده و       انـش يابند، خود قادر به تلفيق با درجات باالي د        است كه تحت آن در مي     
؛ يـا دانـش     )پردازنـد ي آموزش معلمان مي   افرادي كه به فعاليت در زمينه     ( كاربرد آن خواهند بود   
-توانند به كار ببرند زيرا كاربردي نبوده، اما دانش پژوهشي را مي           اند را نمي  آموزشي كه فرا گرفته   

و يـا قـادر بـه       )  معلمان مدرسه هستند   افرادي كه ( توانند براي بهبود آموزش خود استفاده نمايند      
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  ). افرادي كه در دانشگاه مشغول به تدريس هستند( استفاده از دانش آموزشي و پژوهشي نيستند
  و اجرايـي   روي هم رفته، به نظر مي رسد تغيير اساسي در اين برنامه در سـطح آموزشـي                

ي درسـي از حالـت   نامـه روي داده است و برداشت و نگرش استادان مجري، عامل اصلي تغييـر بر      
در حقيقت، چون هنوز ماهيت علم ميان رشـته اي آمـوزش رياضـي آشـكار                . اي است ميان رشته 

نشده و براي توجيه  طراحي و اجراي آن، از كنار هم گذاشـتن دو ديـسيپلين رياضـي و تعلـيم و                 
توجه بـه   كه با   جوشي بين دو حوزه محكم نباشد، طوري      تربيت استفاده شده است، باعث شده هم      

بنابر اين بـه نظـر      . شودها منحرف مي  گرايش مجريان برنامه درسي به سمت هر يك از ديسيپلين         
رسد كه ديدگاه كارسون در اين پژوهش بيش از ديدگاه بارنت و فولن به تغيير برنامه درسـي،                  مي

ت در   نـشانگر آن اسـت، كـه ايـن تغييـرا            شـده  ي درسي تجربه   اما توجه به برنامه    .شودهويدا مي 
تلفيـق دانـش    آموخته است كه    ي درسي به هر صورتي كه باشد، شرايط كاري دانش         اجراي برنامه 

اي اجـرا شـده باشـد،       رشـته اي و ميـان    رشته اي، تجميع  را چه به صورت چندرشته     فراگرفته شده 
  .كندفراهم مي

 در  ايرشـته هـاي ميـان   توان به ايجـاد رشـته     همانطور كه از اين پژوهش حاصل شد، نمي       
ها تمايل بسيار زيادي به منعطف شدن       آموزش عالي در سطح قصد شده اكتفا كرد زيرا اين رشته          

ي درسي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت      به سمت هر يك از اشكال مختلف تلفيق برنامه        
راي را دارند و با توجه بـه شـرايط و امكانـات اجـ             ) اياي و ميان رشته   اي، تجميع رشته  چندرشته(

-، ممكـن اسـت جهـت       و عوامل پيدا و پنهان ديگر      هاي حاكم بر مجريان   ي درسي و نگرش   برنامه
ي درسـي   ي درسي اجرا شده پيش بيايد كـه در برنامـه          هاي كامالً متفاوتي نسبت به برنامه     گيري
ايـن امـر بايـد از طـرف متخصـصان برنامـه درسـي               . كندي دانشجويان تجلي پيدا مي     شده تجربه

اي در آمـوزش عـالي   ي ميان رشتهي قصد شدهعالي مورد توجه قرار بگيرد كه يك برنامه  آموزش  
ي درسي اجرا شده و تجربه شده تغيير پيـدا كنـد كـه خـود                هاي مختلف برنامه  تواند به شكل  مي

   .  جاي بررسي دارد
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 .1387 انتشارات بهنشر، چاپ دوم، ها، رويكردها و چشم اندازها،نظرگاه:  درسيبرنامهدر . حاتمي
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