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 1عظیمه سادات خاکبازدکتر

نگاه فرهنگی به مطالعات آموزش عالی از جمله منظرهایی چکیده: 

ران این حوزه قرار گرفته است و است که اخیراً مورد توجه پژوهشگ

« فرهنگ دانشگاهی»موجب تولد فصل جدیدی از مطالعات بر محور 

ای از این مطالعات محسوب ای، خود شاخهشده است. فرهنگ رشته

ی کنش و شود که فرهنگ جاری در آموزش عالی را از زاویهمی

رار ی تحصیلی با افراد و محیط مورد بررسی قتعامالت ناشی از رشته

های درسی ی برنامهیر توسعهدهد. با توجه به طرح موضوعاتی نظمی

های درسی آموزش عالی، المللی کردن برنامهای و بینرشتهمیان

های آموزش عالی بیش از پیش ضرورت پیدا ی فرهنگ رشتهمطالعه

کرده است. این در حالی است که چهارچوب مشخصی برای آن 

به پیچیدگی این مسئله، فقدان چنین  تدوین نشده است و با توجه

چهارچوبی خود موجب غفلت پژوهشگران برنامه درسی آموزش 

 عالی از این مهم است.

ی فرهنگ پژوهش حاضر، با هدف تدوین چهارچوبی برای مطالعه

های درسی آموزش عالی انجام شده است. به این ای در برنامهرشته

بندی بچر به دسته که دری ریاضی و علوم تربیتی منظور دو رشته

کاربردی قرار دارند، مورد -نرم سخت و-های محضترتیب جزء رشته

ی مبنایی بوده است؛ که اند. روش پژوهش، نظریهبررسی قرار گرفته

-ی نیمهمشارکتی، مصاحبه یهای آن از طریق مشاهدهداده

و آوری پاسخ، محتوا و آثار فرهنگی، جمعی بازساختاری، پرسشنامه

بندی و کدگذاری تحلیل شده است. نتایج حاصل از مقوله از روش

ها و سطوح ها مبیّن وجود متغیرها، مقولهتجزیه و تحلیل داده

های درسی آموزش عالی ر برنامهای دمختلفی برای فرهنگ رشته

ای در آموزش شتهی فرهنگ رکه چهارچوبی را برای مطالعه است

 د. کنعالی تداعی می

ای، فرهنگ در آموزش عالی، فرهنگ هنگ رشتهفر لیدی:كلمات ك

 ی مبنایی. نظریه دانشگاهی،

Dr.Azimeh Sadat Khakbaz 
Abstract: Recently the higher education 
researchers have focused on cultural views 
toward higher education studies and caused a 
new trend of research which investigates 
academic culture. Disciplinary culture is 
considered as one of the branches that study 
culture in higher education according to the 
interactions between the disciplines, on the one 
hand, and individuals and context, on the other 
hand. The study of disciplinary culture is 
increasingly growing due to the emergence of 
the topics such as interdisciplinary curricula and 
internationalization of curricula in higher 
education. However, no framework has been 
developed for this type of studies. In addition, 
considering the complexity of this topic, the 
lack of a coherent framework could create 
ignorant researchers. As a result, this study 
seeks to develop a framework for studying 
disciplinary culture in higher education. To this 
aim, the researchers chose mathematics and 
education, which are respectively among hard-
pure disciplines and soft-applied ones in the 
classifications of disciplines. The present study 
employed grounded theory approach and the 
data were gathered through cooperative 
observation, semi-structured interviews, open-
ended questionnaires and content analysis of 
cultural documents in two disciplines. In the 
next step, the data were analyzed through 
coding and patterning methods. The results of 
data analysis revealed different variables, 
categories and levels for disciplinary culture in 
higher education curriculum which explained a 
framework for disciplinary culture in higher 
education which could serve as the basis for 
developing a framework for studying the 
disciplinary culture in higher education. 
Key Words: Disciplinary culture, Culture in 
higher education, Academic culture, Grounded 
theory  
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 لهبیان مسئ

های مختلف سخن گفت. بنا به در دنیای امروز باید بر حسب اجتماعات مختلف، از فرهنگ

اما این «. فرهنگ است یجهان اجتماعی ذاتاً آفریننده»بسیار مشهور ماکس وبر،  یگفته

خویش را با خالق  یای از خالق خود نیست که پس از ایجاد، رابطهمخلوق جدا شونده ،فرهنگ

شود، بلکه همواره در حال بگسلد و راهی دیگر در پیش گیرد؛ زیرا این مخلوق به یکباره خلق نمی

دشواری رند که گاه بهثیق و عمیق قرار داآفریده شدن است و خالق و مخلوق چنان در پیوندی و

گونه خالق نیز که خود همواره در حال تکوین است، توان خالق را از مخلوق بازشناخت. بدین می

طور غیر قابل انکار و اجتناب، چیستی و گیرد و این تأثیر بهخود قرار میتحت تأثیر مخلوق 

رسد. دانشگاه را نظر نمی نیز از این قاعده مستثنی به« 0اجتماع علمی»زند. چونی وی را رقم می

  (.7، ص 3،0111)مکنی توان فارغ از اجتماعات دانشگاهی شناختدر کلیت آن نمی

ی ذهنی و فنی ندارند، بلکه نوعی رابطه یماع علمی نیز با هم صرفاً رابطهاهالی یک اجت

تقر های معناداری را مسگیرد و سنتنمادین، هنجاری، وجودی و ارتباطی میانشان شکل می

نوعی در متن های پارادایمی بها و حتی انقالبهمباحثات، اکتشافات، نوآوری یسازد که همه می

های آیینی و شعائر صورت هاست که در بستر خود، حتیسنت ینروند. همها پیش میآن سنت

ود به وج استاد راهنما، مراسم دفاعیه و غیره راداری، مراجعه به های کالسآیین خاصی نظیر

فرهنگ » مجموعاً تعاملی دارند و یشدهمشترک و الگوهای زیست یشه در احساساتد که رآور می

 (. 035، ص0111 )فراستخواه، آورندرا به وجود می« 1دانشگاهی

صورت زبان ویژه، فضای نمادین، به ( نیز فرهنگ دانشگاهی33ص  ،0117فاضلی)از دیدگاه 

-یابد و مهمور مینمادهای خاص، عینیت و تبل طور کلیو بههای دانشگاهی، عرف و مقررات  آیین

 معرفی کرده است. اص هویت برای انسان دانشگاهیتعیین نوع خ ترین کارکرد آن را
 توان مورد بررسی قرار داد: فرهنگ دانشگاهی را از چند منظر می

 نگاه سازمانی؛ 

 شناختی. نگاه انسان 

عنوان یک به ای دانشگاه، وجه به سازمان حرفهفرهنگ دانشگاهی با ت در نگاه سازمانی،

شود. از این منظر فرهنگ دانشگاهی به نظام ای معرفی می و فرهنگ حرفه 4فرهنگ سازمانی

چگونگی عمل و رفتار دانشگاهی گفته  یباورها، انتظارات و اعمال فرهنگی در زمینه
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های از باورها و ارزش سیستمی(. فرهنگ دانشگاهی 0331، 0؛ ولیما0111)فاضلی، شود می

یابد و رفتار دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت مشترک است که داخل دانشگاه گسترش می

 یبین همه استنباط مشتركیکند. در واقع، فرهنگ دانشگاهی، علمی و مدیران را هدایت می

ه به (. دستاورد این نگا11ص ،0111 )صباغیان،اعضای دانشگاه نسبت به سازمان خود است

 باشد:فرهنگ دانشگاهی، رویکردهای مطالعاتی زیر می

ی از استنباط مشترک بین اعضای یک رشته به رشته است ای عبارتفرهنگ رشته -0

 خود؛

 یاز استنباط مشترک بین اعضای یک مؤسسهاست عبارت  3ایفرهنگ مؤسسه -3

 ی خود؛آموزشی به مؤسسه

ترک بین اعضای یک دانشکده به از استنباط مش است عبارت 1ایفرهنگ دانشکده -1

 (.3113، 1؛ لی0331، 5؛ کراس0331، 4)آستین خود یدانشکده

را الگوی معانی نهفته در صور نمادین،  توان فرهنگ دانشگاهی شناختی میاز منظر انسان

های معناداری دانست که افراد دانشگاهی به کمک آن با ها و تمامی مقولهها، گفتهاز جمله کنش

شوند. ها و باورهای مشترک با یکدیگر سهیم میکنند و در تجارب، دریافتتباط برقرار میهم ار

های  صورت زبان ویژه، فضای نمادین، آیینبه این تعریف، فرهنگ دانشگاهی بهبا توجه 

ترین یابد و مهم طور کلی نمادهای خاص، عینیت و تبلور میدانشگاهی، عرف و مقررات و به

است)گیرتز نقل از  7ايجاد نوع خاص هويت برای انسان دانشگاهین و کارکرد آن تعیی

( برای 0331) توان در آنچه ولیما(. دستاورد این نگاه را می3110، 1؛ بچر و ترولر0117فاضلی، 

ای، فرهنگ ای، فرهنگ حرفهل شد و آن را تلفیقی از فرهنگ رشتههویت انسان دانشگاهی قائ

 فرد دانست، مشاهده نمود.  ای و فرهنگ جهانی بامؤسسه

توانند از هم جدا شوند، لذا طور که گفته شد مخلوق و خالق در فرهنگ نمیهمان

شود یا ای میای از منظر سازمانی موجب ایجاد هویت رشتهراحتی گفت فرهنگ رشتهتوان به نمی

-فرهنگ رشتهای، موجب ساخته شدن تأثیر فرهنگ رشته ی افراد تحتکه هویت تکوین یافتهآن
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ای و ضرورت توجه شود. با توجه به این پیچیدگی در مفهوم فرهنگ رشتهای در یک سازمان می

 به آن در مطالعات آموزش عالی، نیاز است تا این مفهوم ناشناخته بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.

 این حوزه و نیز جستجو در میدان عملدر ی پژوهش پژوهش حاضر، با توجه به پیشینه

  دهد.ه میعالی ارائ ای در آموزشفرهنگ رشته یوزش عالی، چهارچوبی برای مطالعهآم

 

 مبانی نظری

های دانشگاهی با ( با بیان این مطلب که ابعاد شناختی و اجتماعی رشته0317تونی بچر)

ای خود را بر ی فرهنگ رشتهها ممکن نیست، نظریهاند که جداسازی آنیکدیگر آنچنان آمیخته

گذارد که های دانشگاهی بنا می( در خصوص رشته0310)3( و کلب0371)0بیگلن یمبنای نظریه

  .شودای در آموزش عالی محسوب میی مطالعات فرهنگ رشتهمبدأ تحول در حوزه

سال در ای خود که را بندی رشته( دسته3111 4و آلیس 3111، 1بیگلن)نقل از دریک

 )کاربردی/ کاربردی بودن یسخت(؛ درجه ارادایمی بودن)نرم/ی پبر اساس سه بعد درجه 0371

)مربوط به موجود زنده/ غیر مرتبط با موجود زنده(  ارتباط با موجودات زنده یمحض( و درجه

ی در خصوص توسعه 5پارادایمی بودن، از بحث کوهن یانجام داد. او در بعد نخست، یعنی درجه

 یترین بعد در چهارچوب خود معرفی کرد. به عقیدهعنوان مهمپارادایمی بهره گرفت و آن را به

ها توافق های آنو روی روش گرایی پارادایمی باالیی دارندهم یهای سخت، درجهاو، رشته

شیمی در مقابل فلسفه  یهای مبهمی دارند. رشتهپارادایمهای نرم، بیشتری وجود دارد. رشته

های محض یکدیگر است. حوزهبودن و کاربردی بودن در مقابل  گونه است. در بعد دوم، محضاین

های کاربردی، گلیسی. این در حالی است، که حوزهمثل ادبیات ان ؛کاربرد پژوهش ندارند یدغدغه

های مهندسی. در نهایت، بعد آخر که به نظر بیگلن اهمیت ی کاربرد دارند؛ مانند رشتهدغدغه

روی موضوعات ها بر  رشتهبرخی پژوهشی  رد این است که محوربعد دیگر داکمتری نسبت به دو 

 شناسی. کند، مثل زمینزنده را دنبال می یا موضوعات غیرو شناسی زنده است، مثل انسان

از قبیل:  بسیاری از رفتارهای دانشگاهی است؛بیگلن دریافت که این سه بعد، منشأ 

و خدمات، کمیت و کیفیت انتشارات و تعداد ارتباط اجتماعی با رشته، تعهد به تدریس، پژوهش 

های سخت هستند، ارتباط ها که در رشته. بیگلن معتقد است که آنههای راهنمایی شدنامهپایان
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ی تربه تدریس تعهد کم ند، تعهد بیشتری به پژوهش دارند در حالی کهاجتماعی بیشتری دار

های سخت و کاربردی ها بیشتر در رشتهیاین ویژگ ها نیز باالست.دارند و میزان انتشارات آن

های های سخت و مرتبط با موجودات زنده کمتر نمود دارد. در رشتهکند و در رشته نمود پیدا می

 افتد. نرم، کامالً برعکس این امر اتفاق می

 مطرح  0ی خود را بر اساس دیدگاه بیگلن و الگوی یادگیری تجربی( نظریه0310کلب)

-های یاددهیهای دانشگاهی، موجب تفاوت در شیوههای رشتهد است که تفاوتکند. او معتقمی

باشد که این مراحل به ای میچهار مرحله یحلقهشود. مدل یادگیری تجربی، یک یادگیری می

 شرح زیر هستند:

 گردد.عینی در دنیای واقعی باز می یاین مرحله از یادگیری به تجربه عینی: یتجربه 

 عینی خود درک کرده است،  ییادگیرنده بر آنچه که از تجربه تأمل: در این مرحله، مشاهده و

 کند.تأمل می

  تعمیم و تشکیل مفاهیم انتزاعی: یادگیرنده تأمالت خود را به سمت تعمیم و مفاهیم انتزاعی

 برد.و ساختن نظریه پیش می

 ازای مفاهیم هادگیرنده مابهای جدید: در این مرحله، یآزمون مفاهیم انتزاعی در موقعیت

 دهد.انتزاعی را در دنیای واقعی مورد آزمون قرار می

فوق را شامل  یچهار مرحله یچه یادگیری تجربی، همهکند که اگرکلب اشاره می

-، تمرکز بیشتری صورت میبه ماهیت آن، در یکی از مراحل فوق شود اما در هر رشته، بنا می

ی یادگیرندهیک  اول؛ یدر مرحله خواندیات درس میادب یکه در رشتهطور مثال، فردی گیرد. به

 خواند درردی که مدیریت میسوم و ف یدوم، ریاضیدان در مرحله یمرحله علوم طبیعی در

 د.دارنتمرکز و توجه بیشتری مبذول می ،چهارم یمرحله

گذارد. او در خود را بنا میی ی کلب، نظریهی بیگلن و نظریه( بر مبنای نظریه0317بچر)

 یعلوم محض سخت که در آن، مشاهده عنوانی خود، علوم طبیعی و ریاضی را بهبنددسته

چنین علوم انسانی در اولویت قرار دارد، مطرح ساخت. هم 1و انتزاع مفهوم 3همراه با تعمق و تفکر

همراه با تعمق در  مشاهدهو نیز  4عینی ها کسب تجربهمحض نرم که در آن عنوان علومرا به

ای را نیز تحت عنوان علوم اولویت است، معرفی نمود. علوم مهندسی، پزشکی و سایر علوم حرفه

طرح نمود. و در نهایت،  5کاربردی سخت، متمرکز بر انتزاع مفهوم و انجام دادن و تجربه کردن
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عینی و  یمتمرکز بر تجربههای اجتماعی مانند حقوق را دارای محتوایی تعلیم و تربیت و حرفه

 (.0334؛ بچر، 0114)عارفی،  فعال دانست ینیز تجربه

اساسی ابعاد شناختی و ابعاد  یاو در تکمیل این نظریه، الگوی خود را بر دو مؤلفه

مبنای لن و ابعاد اجتماعی را بر بیگ یابعاد شناختی را بر مبنای نظریهاجتماعی بنا نهاد. بچر 

 رار داد و معتقد بود این ابعاد بسیار به هم مرتبط و پیچیده هستند.کلب ق ینظریه

برد و معتقد است هر های دانشگاهی به کار می( اصطالح قبیله را برای رشته0317بچر )

-شان، نظامی از ارزشها، اصول و کاربردهایهای دانشگاهی، متناسب با اهداف، روشیک از رشته

عطف توجه به  یتوان پژوهش بچر را نقطهای دارند. مینگ رشتهها، باورها و هنجارها یا فره

های دانشگاهی را بر رشتهخود پژوهش آموزش عالی محسوب کرد. بچر در ای در فرهنگ رشته

 کند:ای به چهار دسته اصلی تقسیم میاساس فرهنگ رشته

، مترتبط بتا   ای انباشتتی، اتمیتک  هسخت: از نظر علمی، این علوم دارای ویژگی-علوم محض -0

ین علوم رقتابتی، از نظتر   ل جهان، منجر به کشفیات و تبیینی هستند. از نظر فرهنگی، امسائ

 محور هستند. ته، با میزان انتشارات باال و وظیفهیافخوبی سازمانسیاسی به

مترتبط بتا کیفیتات ختاص      گترا و ظر علمی این علوم تکرارشتونده، کتل  نرم: از ن-علوم محض -3

ا، تکثرگرا، دارای ها فهمیدن/تفسیر است. از نظر فرهنگی، این علوم فردگرو حاصل آنهستند 

 محور هستند.پذیر، انتشارات محدود و شخصساختار انعطاف

-مرتبط با مهارت ا دارای هدف علمی معین وهسخت: از نظر علمی این رشته-علوم کاربردی -1

و فتن استت. از نظتر    و حاصتل آنهتا تولیتد محصتول     هستند های الزم برای محیط فیزیکی 

ر، دارای ای بته جتای نشت   های حرفهارزش یغلبهها کارفرمایانه، با ویژگی رهنگی، این رشتهف

 محورند.امتیاز نوآوری و اختراع و نقش
گرا و مرتبط با ارتقای رفتارهتا  ردگرا، فایدهها کارکنرم: از نظر علمی این رشته-علوم کاربردی -4

از نظر  ها و قراردادهاست؛ از نظر فرهنگی ناظر به بیرون ویهغییر در روحاصل آنها ت هستند و
ها محدود بته  ، روندهای روشنفکری در آنها غلبه دارد، میزان انتشارات آناندموقعیت نامعین

 محور هستند.مخاطبانشان است و قدرت
های ای که به بچر معرفی نمود، توانست تا حد زیادی پژوهشمفهوم فرهنگ رشته

 موزش عالی را در خصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه تحت تأثیر قرار دهد. آ یحیطه

است.  0ای، چهارچوب شینهای معروف برای بررسی فرهنگ رشتهیکی از مدل
که در این پژوهش از  خود چهارچوب مذکور را توسعه داد یدر مطالعه (3113گادفری)

های وی شین را در مؤلفه. او نخست سطح اول الگچهارچوب او بهره گرفته شده است

                                                 
1
 .Schein 
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ها، ساختمان و تسهیالت، لباس، مصنوعات)اهداف، محتوای برنامه درسی، ارزشیابی، کتاب
انتشارات(؛ اعمال)تدریس، سیستم ارزیابی، رویدادها، تعامالت، پاداش و ارتقا(؛ رفتار)روابط، فهم 

ی دیگر، محیط یادگیری، هارفتارهای وابسته با جنسیت، پاسخ به دنیای بیرون، پاسخ به سیستم
 هم گذاشتن و تفسیر این سه مؤلفه،بعد، با کنار  یافراد و زبان( مورد بررسی قرار داد. در مرحله

آشکار شد. در نهایت، برای بررسی سطح سوم الگوی  ها و هنجارهای فرهنگی در رشتهارزش
ود. چهارچوب تحلیلی ها و مفروضات مشترک را با توجه به دو سطح قبل جستجو نمشین، ارزش

 نشان داده شده است.  0ی که گادفری به کار گرفت در شکل شماره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (9002ای، گادفری)چهارچوب تحلیلی فرهنگ رشته -1 شکل شماره

 روش پژوهش

های ای از طریق دادهفرهنگ رشته یهدف پژوهش حاضر، تدوین چهارچوبی برای مطالعه

ی علوم تربیتی و ریاضی است؛ ای دو رشتهفرهنگ رشته یایی و مقایسهمیدانی حاصل از شناس

 گیرد. مبنایی بهره می یاز این رو، از روش نظریه

که در آن، هدف پژوهشگر انتخاب موارد  انجام گرفت 0هدفمندبه روش گیری نمونه

، 3111ورگ و گال،پژوهشی است که بتوانند بیشترین اطالعات را در اختیار وی قرار دهند)گال، ب

های آن بود که رشته حدس خردمندانه در این پژوهش (.304، ص3111، 3؛ کرسول115ص

                                                 
1
 . Purposeful Sampling 

2
 .Creswell 

 سطح اول

 

 

 

 

 

 سطح دوم

 

 

 

 

 سطح سوم

 

 

 مصنوعات

 

 اعمال

 

 رفتار

 

-هنجارها و ارزش

 های فرهنگی

باورها و 

 مفروضات

شدنی و آشکار در مشاهده

 های فرهنگینشانه

 

 

 

 

 

مشارکتی و درک شده اما 

بيشتر به شکل ضمنی تا 

 صريح

 

 

 

 

ی ناهشيارانه اما هسته

 اصلی فرهنگ
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کند. از این رو، دو ، بیشترین تغییرات را تبیین می"نرم-کاربردی"در مقایسه با  "سخت-حضم"

نرم( در پژوهش  -علوم تربیتی)کاربردی سخت( و رشته -ی ریاضی)محضمورد پژوهشی رشته

ن دو گروه، ، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. لذا دانشجویان، استادان و مواد و روابط بین ایحاضر

های درسی، جلسات دفاعیه ها، جزوه و کتابها، طرح درسها و مقالهنامهمثل مکان کالس، پایان

قرار رسان مورد استفاده عنوان منابع اطالعو غیره بهو روابط و تعامالت استادی و دانشجویی 

مورد  یشدند که در تدوین نظریهای انتخاب میگونهرسان نیز خود بهه است. منابع اطالعگرفت

(، 0117)0زعم اشتراس و کوربینپژوهش مؤثر باشند که این روش به نظر و چهارچوب هدف این

ت که رسان تا جایی ادامه داشاز منابع اطالع آوری اطالعاتشود. جمعای نامیده میروش نظریه

ها ها و متغیرهای چهارچوب پدید آید و اطالعات جدید، چیزی به یافتهدر مقوله 3اشباع نظری

 اضافه نکند. 

ساختاری و ی نیمهاحبهی مشارکتی و مصهای پژوهش حاضر از طریق مشاهدهداده

گی های کیفی از مواد و آثار فرهنچنین مشاهده. همه استآوری شدبازپاسخ جمع یپرسشنامه

کنند، مواد و بقایای ( اشاره می3111طور که گال، بورگ و گال)نیز صورت گرفت؛ زیرا همان

عنوان ها را بهه پژوهشگر کیفی باشد و این پدیدهتواند مورد توجمانده از اعمال انسانی می

 د. ندهمیها را نشان ند که چگونگی ساختن واقعیت اجتماعی افراد و گروهنمادهایی بررسی ک

های های پژوهشتحلیل داده یهای این پژوهش، از سه مرحلهادهبرای تجزیه و تحلیل د

نکات  ی( استفاده شد. در این روش، ابتدا همه0117زعم اشتراس و کوربین)ی مبنایی بهنظریه

شدند. سپس  1طور جداگانه نوشته و کدگذاری بازها بهها و مشاهدهشده در مصاحبهمطرح 

های ظاهر شده مشخص و پس از آن، در قالب یک چهارچوب تدوین شد که به قولهمتغیرها و م

کدگذاری  یها در مرحلهاز ارتباط بین مقولهگویند. در نهایت، می 4آن کدگذاری محوری

درسی آموزش عالی تدوین  ای در مطالعات برنامههنگ رشتهای در خصوص فر، نظریه5انتخابی

 شد. 

 های پژوهشيافته

-طریق کدگذاری باز، تحلیل و مقولهطور که ذکر شد ابتدا از های پژوهش حاضر، همانداده

 یها نیز از طریق کدگذاری محوری، چهارچوب مطالعهبندی شدند. در سطح دوم تحلیل داده

های حاصل های درسی آموزش عالی حاصل شد. در این مرحله، یافتهای در برنامهفرهنگ رشته

                                                 
1 .Strauss & Corbin 
2
 .Theoretical Saturation  

3
 .Open Coding 

4
 .Axial Coding 

5
 .Selective Coding 
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تعدادی از مشارکان در پژوهش)اعم از استادان و دانشجویان دکتری( قرار مورد اعتباربخشی 

 گرفت. 

سازمانی مورد تجزیه و -شناختیانسان یای را از زاویهچهارچوب حاصل، فرهنگ رشته

 یای، با مسئلهشناختی به فرهنگ رشتهین رو، بنا به اقتضای نگاه انساندهد. از اتحلیل قرار می

مختلفی از اجتماع از این هویت از یک سو با فرد و از سوی دیگر با سطوح  هویت روبروست که

ضای نگاه سازمانی با عالوه، به اقتی جهانی در ارتباط است. بهجامعهدانشگاهی و  یقبیل جامعه

عنوان یک سازمان مواجه است که منابع انسانی و کارکردهای خود را داراست. بنابر بحث رشته به

 ای بسیار زیاد است. بحث فرهنگ رشته این پیچیدگی

ی کند و بنیادهای آن را بر ابعاد شناختی نظریهای بیان میمفهومی که بچر از فرهنگ رشته

تواند ای این مطالعه، خود میعنوان مفهوم پایهگذارد، بهی کلب میجتماعی نظریهبیگلن و ابعاد ا

 سازمانی را مشخص کند.-ناختیشانسان های موجود در ابعادحدود و ثغور مؤلفه

ها بنا شده بیگلن، بر مبنای ماهیت رشته یکنیم. نظریهبعد شناختی رجوع مینخست به 

شناسی که یک رشته ات دانشی و اصول و رویکردهای روشاست و این ماهیت شناختی با موضوع

شناسی ه معرفتای بتهکند در ارتباط است. به عبارت دیگر، این بعد فرهنگ رشرا ایجاد می

های بالحذف پس یکی از مؤلفهشود. شود گذاشته میپژوهش علمی که یک رشته بر آن بنا می

 باشد. می شناسی پژوهش آن رشته روش یای در آموزش عالی، مسئلهگ رشتهمطالعات فرهن

ه توان اظهار نمود کگردد. نمیکلب باز می یای نیز به نظریهاعی فرهنگ رشتهبعد اجتم

طور روییدنی حاصل شده است. لذا ها و تبادل اطالعات افراد و بهشعلمی بدون تال یرشته

ای در قطعی مطالعات فرهنگ رشته یعنوان ابزار گسترش علم نیز مؤلفهی آموزش بهمؤلفه

شود. در این حوزه، شاید کوچکترین ارتباط اجتماعی قابل بیان، تعامل آموزش عالی محسوب می

د و دانشجو در امر آموزش باشد. بنابر این، این دو عنصر انسانی، باید در مطالعات این حوزه استا

 حضور داشته باشند. 

افراد اثرگذار در  جمله کارکنان دانشگاه و نیز همهعلمی، از  ی افراد یک جامعهاگر چه همه

ای درگیر نگ رشتهفرهگیری ی جهانی در شکله افراد جامعههویت یک انسان دانشگاهی، از جمل

ی و های ناشی از حضور و درگیری این افراد، از جمله خدمات دانشگاهکنش یهستند و کلیه

هایی محدوده نشک نیاز به تعریف و قرارداداثر نیستند، اما بیای بیاجتماعی در فرهنگ رشته

 برای روشن کردن بحث خود هستیم. 

و ی را از طریق کاوش در مصنوعات، باورها الذا پژوهش حاضر، آموزش و پژوهش رشته

ای را ترسیم کشد تا فرهنگ رشته( به تصویر میمفروضات بنیادی)سه سطح الگوی گادفری

 نشان شده است:  0ی نماید. چهارچوب تبیین شده در جدول شماره
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 ای در آموزش عالیفرهنگ رشته یمطالعه چهارچوب -1جدول شماره 

 

 

 پژوهش

 

 آموزش

   همؤلف 

 مقوله      

 

 سطح

)تبیین مسئله،  های منتشر شدهپژوهش

روش، تحلیل، نتیجه، دفاع از نتیجه، 

 استناد از ابعاد ظاهری و ساختاری(

 اهداف آموزش

محتوای 

 آموزشی

ی رسانه

 آموزشی

 

 مصنوعات

 

 

 

 

سطح 

)انتخاب مسئله،  روش انجام پژوهش اول

ی پژوهش، روش انجام تدوین طرح اولیه

گیری، ها، نتیجهداده ش، تحلیلپژوه

 نتیجه( یهارائ

 روش تدریس

تکلیف و فعالیت 

 یادگیرنده

ارزشیابی 

 یادگیری

 

 اعمال

 روابط استاد و دانشجو 

 ای دانشجویان روابط رشته

 ایزبان رشته

 

 رفتار

 تلقی نسبت به رشته

 تلقی نسبت به دانشجو در رشته

 تلقی نسبت به استاد در رشته

 

 اهارزش

سطح 

 دوم

مفروضات  ای شناختی رشتههای معرفتفرضیه

 بنیادی

سطح 

 سوم

در هر متغیر نیز به  ی ریاضی و علوم تربیتیافرهنگ رشته یهای حاصل از مقایسهیافته

  شرح زیر است:

 
 

 :اهداف آموزش  
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o ا های شناختی رریاضی تمایل به تقویت تفکر انتزاعی و مهارت یاهداف آموزش در رشته

بندی شدن ء شدن و مقولهگرایی برخوردارند و قابلیت جزچنین اهداف از نوعی همدارد. هم

 را دارند. 

o علوم تربیتی با دنیای واقعی و عینیات سر و کار دارند و از  یاهداف آموزش در رشته

 واگرایی برخوردارند. 

 :محتوای آموزشی  

o د توافق کنشگران است. دارای توالی ی ریاضی، تا حد زیادی مورمحتوای آموزشی در رشته

 است و دارای خاصیت تجزیه و تحلیل شدن مطالب و قابلیت تعمق و تفکر است.

o راحتی مورد توافق تی از واگرایی برخوردار است و بهعلوم تربی یمحتوای آموزشی در رشته

ها از آن شود و قابلیت تغییر در جزییات و برداشتنیست. کلیت محتوا به خاطر سپرده می

 وجود دارد. 

 آموزشی: یرسانه  

o آموزشی یدی است تا سمعی و بصری و تسهیلگر یاددهی یریاضی رسانه یدر رشته-

 یادگیری مفاهیم انتزاعی است. 

o آموزشی سمعی و بصری است تا یدی. یعلوم تربیتی، رسانه یدر رشته 

 های منتشر شده:پژوهش  

o بازکردن یک مطلب بسته یا جزء کردن یک کل است.  ریاضی به معنی یش در رشتهپژوه

 ها وجود دارد. نظری بین گفته-تحلیل منطقی

o های پژوهش در علوم تربیتی بر توصیف و تحلیل عمل تأکید دارد و با استناد به گفته

 یابد. دیگران اعتبار می

 :روش تدريس  

o های گیری جدید و دانستهی استراتژیک وجود دارد که بین یادریاضی یک رویه یدر رشته

 قبلی ارتباط ایجاد شود. 

o استراتژیک  یتوان به کار گرفت و رویههای متفاوتی را میعلوم تربیتی روش یدر رشته

 وجود ندارد. 

 های يادگیری:تکلیف و فعالیت 

o ریاضی در تعیین تکالیف درسی بر حل سؤال مرتبط با دانش تدریس شده،  یدر رشته

 شود. تأکید می کشف و استدالل
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o های یادگیری توان تکالیف متنوعی را انتظار داشت و فعالیتعلوم تربیتی، می یدر رشته

 ای را طلب کرد.خالقانه

 :ارزشیابی يادگیری  

o نگرانه وجود دارد.ءریاضی امکان ارزشیابی دقیق و جز یدر رشته 

o علوم تربیتی ویژگی خاصی مشاهده نشد.  یدر رشته 

 پژوهش: روش انجام  

o ریاضی مورد خاصی مشاهده نشد. یدر رشته 

o شود.پژوهش از دنیای واقعی و یا انتزاعی برگرفته می یعلوم تربیتی مسئله یدر رشته  

  :روابط استاد و دانشجو 

o گر خاصی شناسایی نشد. ریاضی نشان یدر رشته 

o افتد الس درس اتفاق میعلوم تربیتی تلفیق بین روابط درسی و غیردرسی در ک یدر رشته

دلیل ماهیت درس نیز پررنگ است و این به و روابط استاد و دانشجو بیرون از کالس

 محتوای این رشته است. 

 ای دانشجويان:روابط رشته 

o  روابط افقی)روابط بین دانشجویان یک ورودی( دانشجویان ریاضی به دلیل یادگیری ریاضی

چنین یادگیری دانشجویی در این رشته بود. هم هایتوان شاهد گروهپررنگ است و می

 های دیگر دارند. دانشجویان این رشته توانایی خوبی در توفیق در رشته

o شوند و روابط راحتی با یکدیگر وارد بحث و نقد میدانشجویان علوم تربیتی به

ان های قبل و بعد خود یا با دانشجویعمودی)روابط بین دانشجویان یک ورودی با ورودی

دهند. در حقیقت این دانشجویان بیشتر به شکل مقاطع دیگر رشته( خوبی را نشان می

های خود را در روابط عمودی تشکیل شوند و گروهانفرادی در روابط افقی خود ظاهر می

شود و امکان چنین محتوای رشته موجب کشش دانشجویان دیگر به آن میدهند. هممی

  ست.توفیق آنان در این رشته باال

 ای:زبان رشته  

o ریاضی زبان نگارش بیش از زبان محاوره مورد تأکید است. استفاده از زبان  یدر رشته

اهمیت زیادی دارد. عبارات ناشی از قطعیت، دقت  و دقیق و نظم منطقی بین عباراتصریح 

 و یقین در گفتمان زبانی این رشته بسیار متداول است. 

o گیرد. معنای ن محاوره بیش از نگارش مورد استفاده قرار میعلوم تربیتی زبا یدر رشته

واژگان استفاده شده برای کنشگران علوم تربیتی بسیار اهمیت دارد. ارجاع به اسم 
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ها متداول است. عبارات ناشی ها برای آنها و سال انتشار و عنوان نظریهاندیشمندان، کتاب

-رف در گفتمان این رشته زیاد استفاده میاز عدم قطعیت و احتمال و نیز پیچیدگی و تعا

 شود. 

 :تلقی نسبت به رشته 

o له و ورزش قدرت حل مسئدارای ، است نظم فکری و منطق یدهندهریاضی پرورش یرشته

 شود. قلمداد می باشد، شیرین است و مادر علومذهنی می

o است ان و تعاملگفتم ی قابلیت نقادی، خالقیت، قدرتدهندهعلوم تربیتی پرورش یرشته ،

  شود.منعطف و متغیر و شاد تصور می است،مرتبط با زندگی روزمره 

 :تلقی نسبت به دانشجو 

o  دانشجوی ریاضی فردی دقیق، حسابگر و با منطق باال و دارای قابلیت تجزیه کردن و

 شود. نگر محسوب میءجز

o ن و استنتاج و قدرت ترکیب کرد دانشجوی علوم تربیتی فردی اجتماعی، منعطف، دارای

  شود.نگر پنداشته میکل

 :تلقی نسبت به استاد 

o یدرت حل مسئله و نیز دارای زمینهگر با منطق باال و قاستاد ریاضی، دقیق، تحلیل 

 شود. خود، تصور می یمطالعاتی عمیق در تخصص و شاخه

o مینهرای زاستاد علوم تربیتی، منعطف و با قدرت تعامل و گفتمان و قابلیت نقادی و دا 

-علوم مرتبط با تعلیم و تربیت)نظیر علوم اجتماعی، روان یمطالعاتی گسترده در حوزه

   شود.ای خود قلمداد میشناسی و ...( و توانایی کاربرد نظریه در عمل حرفه

 ها: شناختی رشتههای معرفتفرضیه 

o وافق شناخته میو مورد ت مشترک یدارای یک گفتمان جهانی با هسته ریاضی یرشته-

نباید به آن نگاه  های دیگر در ارتباط است و اصالًعالوه این رشته با بسیاری از رشتهشود. به

ل محض آن نیز دارای کاربرد است، حتی اگر فعالً کاربردی ئمحض داشت بلکه حتی مسا

ن طبیعت است و ای یل پیچیدهساز مسائچنین این رشته سادهبرای آن متصور نباشیم. هم

مان جهانی دارد. در این مورد توافق ثابت و گفت یصیت را به دلیل داشتن همان هستهخا

شوند طبیعت به عبارات و زبان مورد توافق علم ریاضی مدلسازی می یل پیچیدهعلم، مسائ

 گردند. و در آنجا با قوانین و اصول انتزاعی حل شده، مجدداً به دنیای واقعی برمی

o اصلی مورد  یا یک هستهکه دارای انعطاف و واگرایی باالست، امیتی با آنعلوم ترب یرشته

ه شود و بعد گسترش این شود. این هسته باید به رسمیت شناختتوافق دارد که باید تصریح 
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ل انسانی سر و کار دارد روی آن بنا شود. پویایی این علم نیز که با مسائعلم به دلیل آن

ساده قلمداد شود چون پیچیدگی تواند نمی د. این رشته اصالًنباید مورد غفلت قرار گیر

کند. این جدیت می شدت مطالبهکند و لذا جدیت کنشگران را بهمیل ساده را کشف مسائ

مند این علم باید صورت ی قاعدهمرکزی و هم در توسعه یاکتشاف هسته یهم در زمینه

 گیرد.

هایی از تفاوت و شباهت را در مصنوعات و وان جنبهتهای فوق، میدر نهایت، بر اساس تحلیل

ای در این مبین شباهت و تفاوت فرهنگ رشته ترین نکتهشته پیدا کرد اما مهمها در دو رارزش

 دو رشته در مفروضات بنیادی قرار دارد.

ی شناخته عنوان دانشی دارای هستهی ریاضی، ریاضیات بهشناختی رشتههای معرفتدر فرضیه

تحرک و  مرکزی مورد توافق مانع از یشود اما این هستهجهانی درک میه، مورد توافق و شد

ی زندگی روزمره ل پیچیدهسیالیت علم ریاضی نیست؛ بلکه مسائل این علم را مسائپویایی و 

مورد توافق به  یها از طریق این زبان و هستهآن دهند که برای تسهیل بر روی کار برتشکیل می

شود تا حل شود و سپس به دنیای واقعی بندی شده و دارای منطق ریاضیات برده میی طبقهدنیا

تواند جنس یک علم محض و سخت را به خود بپذیرد؛ شود. از این رو ریاضیات نمی دهبرگردان

-گر و منعطف است. این ویژگی همان چیزی است که بسیاری از نشانکاربردی و تسهیل زیرا

 کند. ای را تفسیر میهگرهای فرهنگ رشت

ابی دقیق، تکالیف ناشی از حل وجود محتوای مورد توافق، روش تدریس استراتژیک، روش ارزشی

ی هایی که شیوهآموزشی تسهیلگر و یدی و نیز پژوهش یل مربوط به درس، رسانهمسائ

موزش و پژوهش . در حقیقت، آزبان منطق و تحلیل قابل تأییدندد و با نتاباستراتژیک بر خود نمی

 پذیر است.  سطح مصنوعات و اعمال کامالً توجیهدر این رشته در 

توان به این صراحت قضاوت کرد و شاید این ها نمیاین در حالی است که در سطح رفتار و ارزش

رانی که ای یران در آن قرار دارند. در جامعهمقوله بیشتر ناشی از فرهنگ اجتماعی باشد که کنشگ

کس کار هر»ی باز اندیشهشود و از دیریک درس مهم تلقی میعنوان ات از ابتدا بهدرس ریاضی

-ای دانشروشن بر یهبینی آیندر بین افراد جاری بوده و حتی پیشد« نیست ریاضی خواندن

 ها بعید هم نباشد. خورده است شاید این رفتار و ارزشریاضی به چشم می یآموزان رشته

گر تأکید کنشگران بر به رسمیت شناختی نشانهای معرفتبیتی، فرضیهعلوم تر یدر رشته

با عقل و منطق و اصول و جدیت و تالش برای کاربرد  مورد توافق و توسعه ین یک هستهشمرد

بردی بودن این علم به که انعطاف و کارها در عمل کنشگران این رشته است. ضمن آننظریه

شود و این رشته به نرمی و انعطاف کامالً از سهل بودن جدا میشود اما این می رسمیت شناخته
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 روزمره مانند تعلیم و تربیت قلمداد  یها در موضوعات سادهیدن پیچیدگیعنوان علمی برای د

 شود. می

مرکزی و در عین حال واگرایی و  ینبود این توافق و هسته ،بر اساس این فرضیات مبنایی

ای ایرانی این رشته وجود دارد مورد که در حال حاضر در فرهنگ رشته انعطاف با اصول و بنیاد

توان خالقیت که در این حوزه میی پژوهش نیز با وجود آنگیرد. در زمینهنکوهش قرار می

علمی  یها در جامعهزیادی انجام داد، پایبندی به اصول سنتی برای مورد تأیید واقع شدن ایده

ی ی کنشگران را بسته است. لذا در ابعاد آموزش و پژوهش در مقولهتعلیم و تربیت، دست و پا

 شود. های زیادی مشاهده میها و شکافضعف ،مصنوعات و اعمال

شود. ای حس میهای رفتاری نزدیکی بیشتری با فرهنگ رشتهاین در حالی است که در مقوله

-ود که این امر نیز ناشی از اندیشهشارزشی باز هم شکاف بسیار باالیی دیده می یالبته در مقوله

ی کارشناسی معموالً از های حاکم بر محیط اجتماعی است که دانشجویان علوم تربیتی در دوره

د و فرض بر آن است نشوی دبیرستانی انتخاب میترین رشتهضعیف آموزانِترین دانشبین ضعیف

جدیت در این  شود بحثجب میکه این رشته فقط بر حفظیات بنا شده است. همین امر نیز مو

خود جدی  یوم تربیتی بحث آموزش را در رشتهه نشود و استادان علرشته به رسمیت شناخت

ها، به های برگرفته از نظریهها در کار خود غفلت ورزند و با اتکا به اندیشهنگیرند، از کاربرد نظریه

 های نظری بسنده کنند. انتشار پژوهش

کاربردی بودن و گریز از سخت بودن به معنای  یباهت اصلی بین هر دو رشته دغدغهاز این رو ش

نی و سیالیت بدون بنیاد در ی ریاضی و نرم بودن به معنای آسادشواری و عدم تغییر در رشته

ای در رشته چنین در بین متغیرهای چهارچوب معرفی شده، زبانعلوم تربیتی است. هم یرشته

ای فرهنگ رشتهگر نشان هایدترین متغیرترین و با مؤکعنوان یکی از اصلیها بههر یک از رشته

چند در یک رشته زبان قطعیت و در دیگری احتمال، در یکی زبان نوشتار و شود. هرقلمداد می

در دیگری گفتار، در یکی تمرکز بر منطق بین بیانات و در دیگری معنای لغات و اصطالحات 

ی درک فرهنگ یک رشته است. ترین نقطهای اصلیرسد زبان رشتهنظر می بهاما  ،معیار است

-که در هر فرهنگی نخستین چیزی که درک میفرهنگ هر اجتماعی تقارن دارد چرااین امر با 

ای به های انجام شده در خصوص فرهنگ رشتهشود زبان آن است. این در حالی است که پژوهش

 اند. شتهاین متغیر توجه زیادی مبذول ندا

ن است که بارز آ یا نکتهها وجود دارد امهای زیادی در هر یک از متغیرها برای رشتهتفاوت

ی آموزش و پژوهش، ای، در مؤلفهز متغیر زبان رشتهریاضی بعد ا یتجلّی اصلی فرهنگ رشته

خصوص هنکه در علوم تربیتی در رفتار، بخصوص در مورد محتوا و روش تدریس است و حال آبه
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ریاضی پررنگ  یای در رشتهد شناختی فرهنگ رشتهروابط استاد و دانشجو است. در حقیقت ابعا

 تر است. ی علوم تربیتی پررنگای در رشتهاجتماعی فرهنگ رشته است و ابعاد

آوری شده ها یعنی کدگذاری انتخابی، بر اساس تحلیل اطالعات جمعدر سطح سوم تحلیل داده

اسایی شد. این ای شنها دو سناریوی فرهنگ رشتهی مذکور، برای هر یک از رشتهدر متغیرها

 باشند:ریاضی به شرح زیر می یسناریوها در رشته

 ای رياضی در شرايط موجودالف( سناريوی فرهنگ رشته

در شرایط موجود، اهداف آموزشی در این رشته تمایل به خرد شدن و تحلیل شدن را 

تواند تحلیل و خرد ، میدیگر اهداف کلی آموزش ریاضی مانند مهارت حل مسئلهدارند. به عبارت 

شود. محتوای آموزشی در این رشته توافق شده صورت یک قابلیت کلی به آن نگاه نمیشود و به

چه چیزی  0شود و در آنالیز  چه باید خوانده 0است، به عبارت دیگر مشخص است که در ریاضی 

رتباط ها و مباحث برقرار است و این برقراری اس ارتباط عمودی بین درسبر همین اسا و ... .

های جدید و این امر است که در تدریس ریاضی باید بین آموخته یها بر پایهعمودی بین درس

 قبلی ارتباط برقرار شود تا یادگیری حاصل شود. 

ماً نیازمند تفکر و و دائرود ت تحلیل و تجزیه پیش میمحتوای این رشته طوری است که به سم

 گوید. یک مطلب ریاضی چه چیز می ی بین مطالب هستیم تا متوجه شویمتعمق و برقراری رابطه

     شود: استاد و دانشجو روی تابلو مسئله حل آموزشی بیشتر از دست استفاده می یدر رسانه

 ..کنند، از نرم افزارهایی با قابلیت تعاملی استفاده می شود و .می

شود را شود که آنچه در محتوای درس آموخته میتکالیف درسی نیز بر این اساس طراحی می

در  زنجیروار از آسان به پیچیده های متناسب و با ارتباطاتتمرین و تعمیق دهد. معموالً تمرین

 ریاضی موجود است.  یهای درسی دانشگاهی رشتهکتاب

ل برنیاید شد که دانشجو اصالً از پس حل مسائصورتی با تواند بهریاضی می یارزشیابی در رشته

 برند!و بسیاری از استادان در شرایط کنونی گهگاه از این قابلیت ریاضی بهره می

یا  شود که باید آن را باز کرد وریاضی از یک مقاله یا یک موضوع آغاز می یپژوهش در رشته

 روش اصلی پژوهش است. تحلیل کرد. ارتباط منطقی و تحلیلی بین مطالب، 

ریاضی گروهی درس خواندن توسط دانشجویان در یک درس مرسوم است اما معموالً  یدر رشته

ارتباطات عمودی بین دانشجویان به شکل رسمی و در قالب استاد حل تمرین و دانشجو برآورده 

بیشتر رسمی و های محتوای درس و ل به محدودیتدانشجو و استاد نیز قائشود. ارتباط بین می

 درسی است. 

ای در این رشته با قطعیت و یقین سرشته شده است و نوشتن ابزار خوبی برای بیان زبان رشته

شود(. کنشگران طور که در تدریس ریاضی از تابلو زیاد استفاده میشود)همانها محسوب میایده
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و خالی از پیچیدگی را ها حساس هستند و زبانی صریح رتباطات منطقی بین نوشتهریاضی به ا

 کنند.استفاده می

ی ریاضی که مادر علوم است، ورزش ذهنی است و آموزشگر قدرت منطق و این تلقی از رشته

کنشگران به تأیید  یچه شیرین بودن ریاضی برای همهراستدالل کنشگران است، وجود دارد اگ

شود که خود را ران ریاضی میحس اعتماد به نفس بین کنشگ است! این امر موجب ایجاد نرسیده

 ی مثبت دارد و هم منفی!دانند و این امر هم جنبهدارای این قدرت می

دانشگاهی از مهندسی -های دیگر علمیبیشتری در ورود به عرصه مثبت: اعتماد به نفس یجنبه

با اعتماد به  زندگی یو نیز در عرصه و اقتصاد و غیره دارند، صنایع گرفته تا تعلیم و تربیت و هنر

 کنند. گیری مینفس بیشتری تصمیم

دانند به اتکای این سخن: هر علمی به ها جدا و برتر میمنفی: خود را از جمع دیگر رشته یجنبه

فرهنگ  یندارد. و یا این تصور که زاییدهعلوم نیاز  یریاضیات نیاز دارد اما ریاضیات به همه

کنند؛ ریاضی تحصیل می یتر و با استعدادتر در رشتههوشهای بابچه ی ما از دیرباز است:جامعه

 یین امر در مورد استادان ریاضی به گونهدانند. البته اخود را برتر از سایرین میآنها در نتیجه 

تواند ریاضی بخواند، و یا این باور که یابد. به اتکای این سخن: که هر کسی نمیدیگری جلوه می

   د این سختی را نشان دهند!ی است، قصد دارنریاضیات درس سخت

  ای رياضی در شرايط مطلوبب( سناريوی فرهنگ رشته

شناختی که کنشگران مطلوب با توجه به مفروضات معرفت ای در شرایطسناریوی فرهنگ رشته

ل ازی مسائسرسالت ساده ها معتقدند که ریاضیاتشود. آنمطرح کردند، بهتر توصیف می

-ارد، بلکه اتفاقاً باید جهتطبیعت را دارد و لزوماً به تفکر انتزاعی و محض تأکید ند یپیچیده

تدریس  معنای عالوه سخت بودن ریاضیات نباید بههای کاربردی آن شناخته شود. بهگیری

 یلقی شود، بلکه منظور همان هستهسخت و یا تحصیل سخت و یا کاهش ارتباطات و تعامالت ت

 . رساندسازی حل مسائل طبیعت یاری میتسهیل و آسانکه به ت اسمورد توافقی 

ای چون مادر علوم و یا ورزش ذهنی باید گذشت و واقعیات کنشگران معتقدند از عبارات کلیشه

گونه تصور کرد ای مطلوب را اینتوان سناریوی فرهنگ رشتهرا مد نظر داشت. بر این اساس، می

تر تعریف شوند. توانایی تفکر انتزاعی و نگرانهتر و کلجانبهباید همهکه اهداف آموزش ریاضی 

ای هچه توصیف سناریوی فرهنگ رشتگرایی اهداف اگرهای شناختی و همتمرکز آن بر مهارت

تری چون مهارت استدالل، حل مسئله و گفتمان و مدلسازی های کلیریاضی است اما جنبه

های شناختی ها را محدود به مهارتشاید نتوان آن شود که در این سطحریاضی را نیز شامل می

 ل شد. ها قائهای عمومی با آنبین مهارتدانست و مرزی 
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آموزشی، قابلیت تسهیلگری آن در ارتباط بین عینیات و انتزاعات نیز جزء  یدر خصوص رسانه

 توان دید. فرهنگ این رشته است که در شرایط موجود آموزش عالی آن را نمی

که بیشتری انجام شود در حالی نگریتواند با دقت و جزءریاضی نیز می ان که ارزشیابی درهمچن

 ایم. فراموش کرده را فرهنگ این رشته اهد آن نیستیم و این قابلیتاکنون ش

طور که در بخش الف توصیف روابط بین استاد و دانشجو و نیز روابط با دانشجویان دیگر همان

ریاضی است که جزء فرهنگ این رشته در شرایط مطلوب و  اشتباه از ن تلقیشد ناشی از ای

د دارد که باید با مفروضات شده و موجود رشته وجوط جهانی نیست اما در فرهنگ تجربهشرای

 شناختی اصالح شود. معرفت

ای محور جزء فرهنگ رشتهمحور و موضوعی ریاضی به دو شکل مقالهکه پژوهش در رشتهدرحالی

رسالت اصلی ریاضیات با کند، زاعی بودن محدود مید است و این امر ریاضیات را در مرز انتموجو

این قابلیت  یافتن مسئله از زندگی واقعی است؛توجه به مفروضات بنیادی تبیین شده، نیازمند 

    ای موجود مغفول است.که در فرهنگ رشتهرهنگ آن رشته وجود دارد، حال آنهم در ف

 علوم تربیتی سناریوهای زیر شناسایی شد:  یرشتهچنین در هم

  ای علوم تربیتی در شرايط موجودالف( سناريوی فرهنگ رشته

علوم تربیتی تمایل به برقراری ارتباط با دنیای  ییط موجود، اهداف آموزشی در رشتهدر شرا

های شناختی. تهای عمومی متمرکز هستند تا مهارواقعی را دارند و بیشتر بر ارتقای مهارت

که تنوع و واگرایی چندانی بین حال آنای علوم تربیتی است، فرهنگ رشتهواگرایی جزء اصلی 

شود. به های تدریس، ارزشیابی و طراحی تکالیف درسی دیده نمیاهداف، محتوای آموزشی، روش

برخوردار ای علوم تربیتی در شرایط موجود از ابعاد آموزشی ضعیفی عبارت دیگر، فرهنگ رشته

 ای در شرایط مطلوب دارد. است و شکاف زیادی با فرهنگ رشته

-ی پژوهشی در این رشته میبصری است. مسئله-آموزشی در این رشته بیشتر سمعی یرسانه

های دیگران، به بر گفته انتزاعی حاصل شود. تأکید و اتکا ی زیسته و یا از دنیایتواند از تجربه

کمتر  ،های این حوزه است. پژوهش در این حوزهجمله تعلقات پژوهش روز، ازبع بهخصوص منا

 آوردبر تحلیل و توصیف دقیق عمل اتکا دارد و بیشتر به شکل مقطعی توصیفاتی به عمل می

 ز با وضعیت جهانی و مطلوب فاصلهشود اما هنو)البته اخیراً تغییراتی در این زمینه دیده می

ید اعتبار و روایی از جمله هش به شکل عرف پنج فصلی و تأیزیادی وجود دارد(. اتکای پژو

 یدلیل عدم وجود زبان ثابت و هستهش علوم تربیتی است. در حقیقت، بههای پژوهویژگی

 های خود تالش زیادی بکنند. مشخص، پژوهشگران ناچارند برای تأیید گفته

رد فراتر کند، در بیشتر موااقتضا میکه محتوایش روابط استاد و دانشجو در این رشته به دلیل آن

ل به کالس درس نیست. روابط دانشجویان در یک کالس درس رود و قائاز سطح درس می
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صورت همکاری گروهی و بیشتر به شکل انفرادی است اما روابط عمودی با معموالً کمتر به

 است.  های دیگر بهترتر یا دانشجویان رشتههای باالتر و پایینانشجویان سالد

ی مرکزی مورد توافق، بین کنشگران نیز توافق زیادی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود هسته

که در جلسات کنفرانس و طوریشود. بهنشگران این رشته دیده مینظرات ضد و نقیض بین ک

های پژوهشگران رشته است، نظرات موافق و مخالف های این رشته که محل تالقی ذهنهمایش

 توان مشاهده نمود. را در یک موضوع میزیادی 

مان و عالوه پیچیدگی در گفتم قطعیت و احتمال پیوند دارد. بهای علوم تربیتی با عدزبان رشته

های این رشته است. تأکید بر جای نوشتن، از ویژگیصورت عمده بهاستفاده از زبان محاوره به

ی ی کنشگران این رشته دارد. اساممعنای عبارات به کار گرفته شده اهمیت زیادی برا

ها بسیار هایشان برای آنپردازان و حتی زمان و مکان انتشار ایدهنویسندگان، اندیشمندان و نظریه

 اهمیت دارد. 

 ای علوم تربیتی در شرايط مطلوبب( سناريوی فرهنگ رشته

، ضمن به رسمیت ر رشتهعلوم تربیتی، بر مبنای انعطاف د یشناختی در رشتهی معرفترضیهف

ی مورد توافق است. به عبارت دیگر سیالیت بدون قاعده و بنیان مطرود است. ن یک هستهشناخت

عمل خودشان محقق شود و  یه کاربرد این رشته باید در عرصهکه کنشگران معتقدند کضمن آن

ها این یها نخست باید در بستر عمل رشته به تحقق برسد که همهاصول و قوانین و نظریه

 مستلزم جدیت باالی کنشگران است. 

 شود:گونه تفسیر میاز این رو، در شرایط مطلوب سناریوی فرهنگ رشته این

های های شناختی اجتناب کند و مهارتاهداف آموزشی باید از غفلت نسبت به ارتقای مهارت

. این قابلیت نیز در های عمومی به آن نگاه شودشناختی در رشته تبیین شود و در راستای مهارت

عالوه نگ موجود از آن غفلت شده است. بهعلوم تربیتی وجود دارد اما در فره یفرهنگ رشته

ه و تعیین تکالیف باید به رسمیت شناختواگرایی در اهداف، محتوا، روش تدریس، روش ارزشیابی 

بارت دیگر، ه عهنوز محقق نشده است. ب ی علوم تربیتیفرهنگ رشتهاز  شود که این جزء

ی فرهنگ این رشته و در تقارن با مفروضات علوم تربیتی باید شایسته یوضعیت آموزش رشته

 بنیادی بر مبنای کاربردی بودن در عمل کنشگران رشته بازنگری شود. 

ی علوم تربیتی جزء فرهنگ رشتهنقادی و گفتمان  روابط موجود در این رشته با وجود اینکهدر 

هد این نکته در طلبد. شامیحقق نشده است و توجهی عمیق م یاما به شکل رودشمار میبه

عتبر توسط ها در مجالت متعلیم و تربیت، نوشتن مقاالت و مطالب انتقادی و انتشار آن یزمینه

جا ها و توقعات نابهایران، احترام یاکه در شرایط فرهنگ رشتهآن بزرگان رشته است و حال

چنین پویایی این رشته را به رکود کشانده است. هم یل علمی شده و عرصهجایگزین بحث و جد
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ای عدم مشارکت و انجام کارهای انفرادی در تحصیل و پژوهش در این رشته جزء فرهنگ رشته

 که مشارکت جزء اساسی فرهنگ این رشته است. نی علوم تربیتی شده است و حال آنایرا

طلوب ای می واقعی پژوهش در فرهنگ رشتهبا مؤلفهفرهنگ پژوهش در شرایط موجود نیز 

یافتن  های پژوهشی و تأکید و اعتبارکاری و عدم واگرایی در فعالیتی زیادی دارد. محافظهفاصله

های علمی این ی پژوهشخالقیت را از عرصه یروز و غربی، چیزی است که روحیهاز منابع به

 حوزه ربوده است. 

با شرایط موجود دارد و شاید  ی زیادیرایط مطلوب، فاصلهلوم تربیتی در شای علذا فرهنگ رشته

تنها راه رسیدن به آن، همان جدیت و عزم راسخ کنشگران این رشته است که باید در فرهنگ 

 این رشته تجلّی یابد. 

 گیری بحث و نتیجه

های تهآید، ساختار شناختی و اجتماعی رشمیهای پژوهش برطور که از یافتههمان

گذارد و این افراد نیز خود، تأثیر متقابلی دانشگاهی تأثیرات بسیاری را بر روی افراد دانشگاهی می

 گذارند. این تأثیرات در سه جنبه قابل شناسایی است:تحصیلی می یرا بر ساختار رشته

 بیرونی: قابل مشاهده در مصنوعات، اعمال و رفتار کنشگران رشته یجنبه 

 های مشترک کنشگرانونی: متجلّی در ارزشدر یجنبه 

 پنهان: قابل تفسیر از طریق تأمل در دو سطح قبل یجنبه 

ای شناخته ها، متغیرهایی در دو عنصر آموزش و پژوهش رشتهکه در هر یک از این جنبه

 شد.

سازی ریاضی که در راستای تفسیر و ساده یا حاکی از آن بود که اهداف رشتههیافته

علوم تربیتی، تبیین  یباشد و حال آنکه اهداف رشتهمی یچیده است و بیشتر شناختیجهان پ

رهاست که ترین متغیروش تدریس یکی از عمدهگی عمل جاری در زندگی روزمره است. پیچید

باشد و در ماهیت یکسان می محور و معموالً دارایی ریاضی مسئلهرسد در رشتهبه نظر می

ها حاکی از این عالوه یافتهباشد. بهنوع میی، مبتنی بر گفتمان و نوآورانه و متعلوم تربیت یرشته

های گرایانه در راستای ارتقای تواناییءریاضی، جز یه تکلیف و ارزشیابی نیز در رشتهبود ک

های گرایانه و در راستای بهبود قابلیتعلوم تربیتی، کل یکه در رشتهحالیشناختی است، در

  باشد.یعمومی م

های پژوهش نشان داد که تدریس، تکلیف و ارزشیابی ریشه در از سوی دیگر، یافته

 دارد.  ،ای آنان استرشته شناسی استادان که ناشی از فرهنگباورهای معرفت
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چنین تفاوت پژوهش علوم تربیتی و ریاضی که در موارد زیادی از جمله شکل ظاهری هم

به کل در علوم تربیتی  ءص در ریاضی و نیز روش پژوهش از جزمشخص در علوم تربیتی و نامشخ

بیتی و فقدان این مسئله شناسی مورد توافق در علوم تردر ریاضی و وجود روش ءو از کل به جز

 .ریاضی، حاصل شد یدر رشته

کند ای طرح میبندی فرهنگ رشته( در دسته0317هایی که بچر)ویژگیز سوی دیگر، ا

نظر شناختی شامل دو وجه محض/کاربردی؛ سخت/نرم و منظر اجتماعی شامل دو و آنها را از م

-تواند چهارچوب مناسبی برای تبیین جنبهشمارد میمیگرا/واگرا و شهری/روستایی بروجه هم

ای باشد که در این پژوهش نیز تصریح شد. این در حالی است که های رشتههای پنهان فرهنگ

 های پژوهش حاضر حاصل شد:أمل نیز از یافتهی قابل تحداقل چهار نکته

تواند با توجه به فرهنگ یای مها نشان داد که فرهنگ رشتهتحلیل داده اول: ینکته

های طور که در این پژوهش نشان داده شد، مقولهآن رشته تغییر کند. همان یپذیرنده یجامعه

های مصنوعات و اعمال آموزش در مقولهی ای ریاضی و مؤلفهرفتاری و ارزشی در فرهنگ رشته

ها ای این رشتهطرز چشمگیری با فرهنگ رشتهعلوم تربیتی در ایران بهای در فرهنگ رشته

 ای جهانی را تعبیر کردند. ای ایرانی و فرهنگ رشتهتفاوت دارند. لذا فرهنگ رشته

ای در یک رشته و فرهنگ رشتهکه  رودتوان گفت انتظار آن میاد همین نکته میبه استن

ی آموزشی به عنی مؤسسهدر یک کشور نیز از دانشگاهی به دانشگاه دیگر فرق داشته باشد. ی

 شگاه جامع باشد، صنعتی باشد و ... ،که دانایط خاص حاکم بر مؤسسه، مثالً آنو یا شر دلیل مکان

را نشان دهد.  ایمختلفی از فرهنگ رشته تواند وجوههای مذکور در آن میو نیز جایگاه رشته

عنوان دانشگاه صنعتی که هی مثل صنعتی شریف بهریاضی در دانشگا یمثالً فرهنگ رشته

های مهندسی در آن بسیار زیاد است، با دانشگاهی چون شهید بهشتی که یک دانشگاه رشته

ی علوم تربیتی هم در شود متفاوت خواهد بود. این امر در مورد رشتهجامع محسوب می

دانشگاهی مانند شهید بهشتی طبایی با تمرکز بر علوم انسانی، با گاهی مانند عالمه طبادانش

 متفاوت خواهد بود. 

-ای که فرهنگ آن مورد بررسی است با سایر رشتهعالوه در سطح دیگر، مجاورت رشتهبه

 دهد. مثالً اگر در یکمی ای را نشانها در یک دانشکده هم وجوه مختلفی از فرهنگ رشته

شگاه های آمار و علوم کامپیوتر قرین شود با دانی ریاضی با رشتهآموزشی، رشته یمؤسسه

های علوم پایه قرار بگیرند، فرهنگ یریاضی با فیزیک و شیمی در دانشکده یدیگری که رشته

علوم تربیتی نیز قرین بودن  یدهند. همچنان که در خصوص رشتهای مختلفی را نشان میرشته

ای متفاوتی را ایجاب شناسی، فرهنگ رشتهای چون جامعهشناسی یا رشتهای چون روانرشتهبا 

 کند. می
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-ذهنی فرد به فرد نیز ممکن است نشانه یای با اندیشه و فلسفهطور فرهنگ رشتههمین

 ای نیست، بلکهوجود فرهنگ رشته با یک از این امور متناقضای مختلفی را ایجاد کند. اما هیچه

ای ل شد. در این پژوهش در سطح ملی، فرهنگ رشتهوح مختلفی برای بررسی آن باید قائسط

-و بدون توجه به فرهنگ های مختلفهای این مطالعه از دانشگاهمورد کنکاش قرار گرفت. داده

 آوری و تحلیل شد. جمع ای و حتی فردی،دانشکدهای و های مؤسسه

هویت یک فرد دانشگاهی ناشی از  است اره کردهاش (0331طور که ولیما)در واقع آن

رسان ترین منابع اطالعجا که اصلیآن ای اوست. ازای و مؤسسهای، حرفهتلفیق وجه فردی، رشته

عنوان به هویتشان با وجه فردی آنهااین پژوهش نیز استادان و دانشجویان هر رشته بودند، 

اد یا دانشجو و وجه عنوان استبه ای آنهارفهای آنها، وجه حتههای متفاوت، وجه رشانسان

ای خود را توصیف فرهنگ رشته ،با همین هویت منسجم کرد و سپسمعنا پیدا می آنهاایمؤسسه

توان گفت این توصیف و قضاوت صرفاً ناشی از وجه فرهنگ کردند. لذا قطعاً نمیو قضاوت می

 ای هویت دانشگاهی آنان است. رشته

رسان نظیر مشاهدات پژوهشگر و یا تحلیل آثار و مستندات ر منابع اطالعبه عالوه، سای

توان های دانشگاهی است و نمیفرهنگی نیز ناشی از تعامالت و یا محصول تعامالت همین هویت

های ها جدا کرد اما با استناد به پژوهشای را از آنوجه خالص فرهنگ رشتهبا یک کارد جراحی 

یت ملی، ای رنگ هوتوان ادعا کرد که هرقدر هم هویت رشتهوهش میاین پژ مذکور و نتایج

 یعنوان یک پدیدهشود و بههرگز محو و مخدوش نمی ،بگیرد ای و فردیای، دانشکدهمؤسسه

 ی قرار بگیرد. طور مستقل باید مورد شناسایزش عالی، بهمهم در آمو

قدند مطالعات فرهنگ ( معت3113( و لی)0331(، کراس)0331در این خصوص، آستین)

 دانشگاهی، شامل رویکردهای زیر است :

 ای؛فرهنگ رشته .0

 ای؛فرهنگ مؤسسه .3

 ای.فرهنگ دانشکده .1

عضای یک رشته انجام ای شامل نظام باورها و اعمال و رفتاری است که افرهنگ رشته

خود را از  یای نیز محدودهکند. فرهنگ مؤسسهها متمایز میها را از سایر رشتهدهند و آنمی

آموزشی را از  یرفتاری اشاره دارد که یک مؤسسه دهد؛ و به اعمال ورشته به مؤسسه توسعه می

 کند.دیگر، مجزا می یمؤسسه

ای ای و مؤسسهای، فصل مشترک فرهنگ رشته( معتقد است فرهنگ دانشکده3113لی)

خصصی آنها و دانشگاه محل ت یراد یک دانشکده که ناشی از رشتهاست. به اعمال و رفتار اف

کند. اگر تمرکز بر های دیگر جدا میها را از دانشکدهدهد و آنها است جهت میفعالیت آن



ای در...شناسایی یک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته  

 33 

توان تجلی آن را در تشخیص و باشد، می ایای بیشتر از منظر فرهنگ رشتهفرهنگ دانشکده

ای به فرهنگ ؤسسهکه از منظر عوامل مد و هنگامیهای یک دانشگاه مشاهده نموز دانشکدهیتمی

ه را با فرهنگ همان توان فرهنگ یک دانشکده از یک دانشگاای نگریسته شود، میدانشکده

 دانشگاه دیگر بررسی کرد. دانشکده از

های علمی مشابه د در زمینهای پیوند افرا( نیز معتقد است، فرهنگ رشته0331آستین)

ی آموزشی است ند افراد یک مؤسسهای، پیوفرهنگ مؤسسهو  است در عرض مؤسسات آموزشی؛

ای و ای، حاصل تقابل و تعامل هنجارهای فرهنگ مؤسسهها. فرهنگ دانشکدهدر عرض رشته

  ای است.رشته
 

              

 

 

     

 
      

 

 

  ای؛ای با دانشکدهای و مؤسسهارتباط بین فرهنگ رشته. 9شکل شماره 

 (9009نقل از لی)

 

جهت نام و رسالت رشته که با تعلیم و تربیت  علوم تربیتی، به رشته آنکه در :دوم نکته

عجین است، کنشگران داخلی و بیرونی رشته انتظار تجلّی آنچه در محتوای رشته بر آن بحث 

ای کنشگران، اعم از استاد و دانشجو دارند. این شود، یعنی تعلیم و تربیت را در فعالیت حرفهمی

نگاه دانشجو به استاد نگریسته شود، او را متولی آموزش تصور  از زاویه شود وقتیامر موجب می

ی روش تدریس و تعامل ویژه در زمینهاز طرف دانشجو نسبت به استاد، بهکند و انتظارات باالیی 

 او پیش بیاید. 

ابد. دقت و منطق چیزی است یصورت دیگری جلوه میدر مورد ریاضیات، به این مسئله

ی عبارات ی علوم، مادر علوم و غیره،از ذات و ماهیت ریاضیات است، همچنین ملکه استهکه برخ

. کاربرد ریاضیات در سایر علوم، شودمی دجا شنیده شده و بر آن تأکیاست که همواره و همه

شود که ای را موجب میرشتهکس پنهان نیست. این امر نیز دو توقع چیزی است که بر هیچ

فرهنگ 

 ایدانشکده

فرهنگ 

 یامؤسسه

فرهنگ 

 ایرشته
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 کند و آن انتظار منطق و دقت زیاد از کنشگرانسبب ریاضی بودن ایجاد میریاضی به  یرشته

 . است

های بسیاری از تجلّی یکنندهارچوب بچر تبیینچه چهاگرتوان ادعا کرد که از این رو، می

    او قرار  یهای چهارگانهی که در گروههایهای دانشگاهی است اما در بین رشتهظاهری رشته

های نرم و ز تمایزات جدی وجود دارد. چیزی که علوم تربیتی را از سایر رشتهگیرند نیمی

های سخت کند و ریاضیات را از سایر رشتهشناسی یا علوم اجتماعی مجزا میکاربردی مثل روان

 کند. و محض مثل فیزیک و شیمی جدا می
شناختی هر دو های معرفتیهها نشان داد، فرضطور که تحلیل دادههمان :سوم نکته

ی مشترک دارد: در فرهنگ که تفاوت ماهیتی با هم دارند، یک نکته، با آنمورد مطالعه یرشته
سخت بودن رشته را به معنی شناختی ی معرفتکنند فرضیهشگران سعی میای ریاضی کنرشته

ت تغییر ها از طریق زبان جهانی ریاضیال و حل آنگری مسائسازی و تسهیلعدم تغییر به ساده
ی نرم بودن رشته به خواهند فرضیهای علوم تربیتی نیز کنشگران میدهند. در فرهنگ رشته
ل دگی در مسائپیچی ،کننده بودنن و انعطاف بدون اصول را به مشخصمعنی آسانی و سهل بود

دو نشگران هر مشترک ک ینین کاربرد، دغدغهچمند تغییر دهند. همی قاعدهساده و یافتن هسته
ل عینی دنیای واقعی و در علوم ی ریاضی، کاربرد به معنای حل مسائرشته است. در رشته

علوم تربیتی معنا  یهای تربیتی برای آموزش رشتهریهتربیتی، کاربرد به معنای به کار گرفتن نظ
 یابد. می

-محض و نرم-های سخترسد در هر رشته نوعی گریز از مفروضهدر حقیقت، به نظر می
ها را دو سر یک محور بدانیم شود. در حقیقت اگر آنکاربردی به معنای سیاه و سفیدش دیده می

شناختی خود را به تعادل برسانند و از سر و کنند فرضیات معرفتعی میها سکنشگران این رشته
 ته محور فاصله بگیرند. 

ای رشتهت علوم میانعلوم و سیر به سم یا توجه به پیشرفت اخیر در زمینهاین پدیده ب
ها به زعم خود سعی و کاربرد علوم در زندگی کامالً قابل فهم است. در حقیقت هر دوی این رشته

 ی جهانی تناسبجامعهفعلی ی نزدیک شوند که با شرایط شناختدارند به فرضیات معرفت
ر اثر گرهای فرهنگ یک رشته ممکن است بدهد که نشانبیشتری دارد. این امر نشان می

د. انتظار های علمی دستخوش تغییر شوپیشرفتتغییرات در محیط اجتماعی آموزش عالی و 
اختی کنشگران هر رشته آغاز شود. این تغییرات شناز مفروضات معرفت که این تغییرات رودمی

 . ه استدر پژوهش حاضر محسوس بود
ی ای که زیرشاخهعنوان رشتهآموزش ریاضی به یشناسایی رشته چهارم: ینکته
اش با علوم تربیتی عجین است. در حقیقت، این ت، اما متغیرهای آموزشی و پژوهشیریاضیات اس

شود. آنچه در این خصوص ای محسوب میرشتهیک میاندر ریاضیات و علوم تربیتی رشته 
 رسد کهای است که در کنشگران این رشته مشاهده شد. به نظر میحاصل شد، فرهنگ دوگانه
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ای عنوان رشتهیاضی و از سوی کنشگران ریاضی، بهر یآموزش ریاضی در دانشکده یرشته
های شود. یافتهی علوم تربیتی نگریسته میمتفاوت از فرهنگ آنان و نزدیک به فرهنگ رشته

ی متمرکز و ثابت است، د نظریهآموزش ریاضی نیز فاق یوهش نیز حاکی از آن است که رشتهپژ
وب بچر باید آن را در گروه رسد بر اساس چهارچت، کاربردی و عینی است و به نظر میگراسکل

آموزش ریاضی در قابل توجه آن است که کنشگران  یتهنرم و کاربردی قرار داد. اما نک یرشته
ی دقت و نظم و منطقی که از خود انتظار دارند ریاضی، بر اساس همان مؤلفه یخارج از دانشکده

عنوان افرادی در ای آنها به ارمغان آورده است، بهز اندک تمایزی که عنوان ریاضیات برو نی
شوند. حتی خود نیز این امر را باور دارند که قدرت تعمق و تفکر و فرهنگ ریاضیات شناخته می

های نرم تحلیلی که ریاضیات به آنها بخشیده است، آنان را افرادی دارای فرهنگی متفاوت از رشته
-حس می در علوم ریاضی خود کیشانها عموماً نزدیکی بیشتری با همنو کاربردی کرده است. آ

 ها. علوم تربیتی تری با آنان دارند؛ مانندهای نزدیکای مؤلفهکنند تا با افرادی که از لحاظ حرفه
های مورد بررسی پژوهشگر مطالعه نشده این نکته شاید دستاوردی است که در پژوهش

شناختی، هویت کنشگران این رشته یک هویت دوگانه است که با توجه چون از ابعاد انساناست 
-ای ریاضی را دریافت میهای فرهنگ رشتهکنند مؤلفهکه در آن زیست می ایبه مکان فیزیکی

  کنند.ای علوم تربیتی را کسب میخود، فرهنگ رشته یو با توجه به فضای شناختی رشته کنند
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