
 

 

 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دو فصلنامه

          157-180، 1395، پاییز و زمستان 14شماره ، 7سال 
Journal of Higher Education Curriculum 

Studies Vol.7, No.14,157 -180  

 ی برنامه درسی و گرایش مؤلفان کتاب ها مؤلفهمطالعه 

 «  ی مقدار مرزیها معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله »
The Components of the Curriculum and Orientations of the Textbook 

Authors: Elementary Differential  
Equations and Boundary Value Problems 

20/11/1395: تاریخ پذیرش مقاله، 13/08/1395: تاریخ ارزیابی، 24/04/1395: تاریخ دریافت مقاله  

 1پور دینیونس کریمی فر
ی ها مؤلفهی حاضر، تبیین  هدف اصلی مطالعه چکیده:

مؤلفان  چارچوب نظری و گرایشبر اساس  برنامه درسی
های مقدار  معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله»کتاب 
معادالت  آموزشمبانی نظری شناسایی منظور  به« مرزی

تحلیل محتوای این کتاب با رویکرد است.  دیفرانسیل
 ای زمینه شرایط دهد می بنیاد نشان داده دازیپر نظریه

 زیر با «کاربرد معادالت دیفرانسیل» مقوله شامل مؤلفان
توجه به  » و «مند کردن دانشجویان عالقه » های مقوله

نوآوری  » میان این در که است «نیازهای اساسی دانشجویان
 شرایط عنوان به «فنّاوری  »و استفاده از  «آموزشی 

 شرایط در گرفتن قرار با مؤلفان. هستند رتأثیرگذا گر مداخله
تلفیق رویکردهای جبری، عددی و  »راهبردهای  فوق

تلفیق  » ،«تلفیق ریاضی ورزی افقی و عمودی  » ،«هندسی 
تلفیق روش  » و «سازی  آموزش معادالت دیفرانسیل و مدل

 نتیجه در. کنند می را اتخاذ «تدریس سنتی و مدرن 
 «برنامه درسی تلفیقی  »پیامد  راهبردها، نای کارگیری به

برنامه درسی تلفیقی در آموزش  درواقع. شود می مطرح
مؤلفان این  که است مطلب این متضمن معادالت دیفرانسیل

ریزی و تدوین کتاب درسی  برنامه از درک نوعی کتاب به
 «ساختاری محض  » از طیف یک سوی دو در که پردازند می

 است نوسان در «ی و صنعتی تخصص کاربست » تا
 معادالت دیفرانسیل، برنامه درسیآموزش  :کلمات کلیدی

 تحلیل محتوا، تلفیقی

Younes Karimi Fardinpour  
Abstract: The main purpose of this study is to 

explain the curriculum components authors' 

orientations of the textbook "Elementary 

Differential Equations and Boundary Value 

Problems". This study seeks to identify the 

theoretical foundations of teaching differential 

equations. The analysis of the content of this 

book, based on the grounded theory, suggests 

that the context conditions of the authors 

include “applied differential equations” with the 

subcategories of "raising students’ interest" and 

"attending to students’ basic needs." In addition, 

there are "educational innovation" and the use 

of "technology" as intervening conditions. With 

regard to abovementioned circumstances, the 

authors adopted strategies including: 

“integrating algebraic, numerical and geometric 

approaches”, “integrating horizontal 

mathematization and vertical mathematization”, 

“integrating differential equations and 

modeling” and “integrating traditional and 

modern methods of teaching”. The "integrated 

curriculum" is a consequence of using these 

strategies. In fact, the authors of this book are 

oscillating between the two spectra: “pure 

structures” and “industrial applications”. 

Keywords: differential equation education, 

integrated curriculum, content analysis 

 

                                                 
 y-k-fardinpour@iau-ahar.ac.ir گروه ریاضی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران.  1

 
 



 پور یونس کریمی فردین

1395 پاییز و زمستان، 14، شماره 7دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال   

 

158 

 مقدمه

 آموزش حوزه در کتابی عنوان « های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله» 

 برجسته تاداناس از نفر دو 2دیپریما سی.ریچارد  و 1ویلیام ای. بویس قلم به دیفرانسیل معادالت

 فاطمی انتشارات سوی از زنگنه است که حمیدرضا دکتر برگردان با آمریکا متحده ایاالت نام به و

 کتاب این نهم ویراست از ترجمه نخستین این. است شده منتشر و چاپ 1389 ماه شهریور در

 کترد برگردان با 1366 سال در کتاب این هفتم ویراست. شود می منتشر ایران در که است

 که کتاب این. بود شده منتشر دانشگاهی نشر مرکز سوی از شمس بیژن و پور سلطان محمدرضا

 رسیده چاپ به آن نهم ویراست که تاکنون شده منتشر میالدی 1965 سال در آن ویرایش اولین

 در است و بوده جهانی گستره در دیفرانسیل آموزش معادالت مطرح کتب از یکی همواره است

 عنوان به و پـذیرش ایران و دنیا معتبر های دانشگاه در گسترده طور به کتاب این خیرا دهه پنج

تحول  از متوالی های ویراست در کتاب این. اسـت شـده تـدریس دانـشگاهی درسـی منبـع یک

 مفهومی معادالت آموزش روی پیش های چالش از ناشی که بوده برخوردار توجهی قابل و تغییرات

 از یکی دیفرانسیل معادالت مفهومی آموزش درواقع. (1395پور،  )کریمی فردینت اس دیفرانسیل

 برای اهمیت با دروس از یکی درس این چراکه. است عالی آموزش  نظام روی پیش های چالش

 .(1394پور،  کریمی فردیناست ) پایه علوم طور همین و مهندسی و فنی های رشته تمامی

هر  "که  شعار نیا اب 2005در سال  یاسالم یفرهنگ و یعلم ،یسازمان آموزش 3کوسسیآ

کارآمدی بر آن حاکم نسازد،  تیرینکند و مد جادیکه در نظام آموزش خود تحول ا یکشور

کرده  اشارهریزی درسی  در برنامهساختار  دیدهی و تجد ت سازمانضروربه  " خواهد شد فمتوق

عنوان  بهی عال آموزشیادآور شده است که ( 1385(. در همین راستا فتحی )1388 )هداوند، است

ساختار  دیدهی مجدد و تجد سازمان کشور، نیازمند یو پژوهش یمرکز ثقل تحوالت علم

با  ،آموزش ریاضی دانشگاهیرشد و توسعه شتابان حوزه بین،  ریزی درسی است. دراین برنامه

 دیجد یساز قلمروها ینهحوزه، زم نیگوناگون در ا یکردهای، نظرها و روها دیدگاه شدن مطرح

را در مواجهه با  اساسی های پژوهشی سؤال کهبوده است  ادینوبن حوزه تحقیقی نیا یبراپژوهشی 

 ترین عمدهاز  یکیاست.  مطرح کرده سنتی آموزش ریاضی در سطح دانشگاه های زمینه

 است.رسی های د ریزی و تدوین کتاب برنامهث حمب های پژوهشی در این حوزه، مربوط به زمینه

                                                 
1
 . William E. Boyce 

2
 . Richard C. Diprima 

3. Isesco 
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های  فرصت تواند می های درسی در حوزه آموزش ریاضی دانشگاهی ریزی و تدوین کتاب برنامه

پور،  )کریمی فردیندر تمام حوزه آموزش عالی فراهم آورد را در جهت بهبود و بازسازی  نوین

هایی  طورمعمول برای انجام امور با موقعیت به و تحصیل، دانشجویانچراکه در محیط کار . (1395

چنین (. 1392پور و گویا،  کارگیرند )کریمی فردین ریاضی را بهشوند که باید  مواجه می

های  ها و صالحیت شایستگی ، مبتنی برتحصیلکاربردهایی از ریاضی در محیط کار و 

های ریاضی دانشگاهی ظاهر  رود در کتاب هایی است که انتظار می شده از طریق آموزش آموخته

، عالی نظام آموزش یکی از اهداف و نیازهای مبرمبنابراین . ب( 1393پور،  دین)کریمی فر شوند

پور،  )کریمی فردین است ریاضی های درسی تغییر و روزآمد کردن کتاب ،ریزی، تدوین برنامه

ارزیابی  ، درهای درسی موجود شده دربـاره کتاب های انجام و بررسی ها ( چراکه ارزیابی1395

و تحلیل لذا ارزیابی . (1386 زاده و همکاران، )حکیم کنند میبسزا ایفا نقشی نظام آموزشی 

تنها امری معمول و   های درسـی در مواد درسی مختلـف و در مقـاطع متفـاوت، نه کتابمحتوای 

اخیـر های  سالدر همین راستا محققانی متعدد در . ضـروری است یا طبیعـی بلکـه مسئله

 اند کردهمحتوا  و تحلیل مطالعهرا از زوایـای گوناگون ریاضی ی درسـی ها ای کتاب طور فزاینده به

 پور، عیرف؛ 2009، 1یسیرفیع پور و است؛ 1388 ی،خسروشاه؛ 1386 ی،زمان؛ 1385یی، رضا)

 (. 1395پور،  ؛ کریمی فردین1393؛ غالم آزاد، 2012، ایو گو یسیاست

و  « مدار برنامه درسی واقعیت» ظری چارچوب ن یضمن معرفوی ، (1393پژوهش غالم آزاد )در 

 یواقع ، رد پایمحتوا لیبه روش تحل ،یاضیآموزش ر حوزه در « 2عمودی و افقی ورزی ریاضی »
از  یحاک پژوهش او جینتا .را مورد تحقیق قرارداده است یکم اتیاضیر تازه تألیفدر کتاب  بودن

البته است.  بوده مدار تیئل واقعنسبت به طرح مساای  های ریاضی مدرسه مؤلفان کتاب شیگرا

مدار در آموزش ریاضی دانشگاهی نیز  واقعیت درسی ای، ردپای برنامه عالوه بر ریاضی مدرسه

به روش تحلیل محتوا و ( وی 1395پور ) مورد پژوهش قرارگرفته است. در پژوهش کریمی فردین

وزش معادالت دیفرانسیل که آمدر حوزه  مدار تیواقع یبرنامه درس با استفاده از چارچوب نظری

مرتبط با  "، " ماندن انیبه دانشجو کینزد "، " بودن تیمتصل به واقع " مقوله چهارشامل 

فصل اول و دوم های  همه مثالاست،  "هندسی بودن -عددی-جبری "و  " مسائل جامعه بودن

 .ه استداد قرارموردبررسی  را«  های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله» کتاب 

کتاب این در  " مدار تیواقع یبرنامه درس " پررنگها حاکی از نقش  نتیجه حاصل از این یافته

                                                 
1 . Stacey 
2
 . Horizontal Mathematization and Vertical Mathematization 
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سرفصل معادالت  یبازنگر شنهادیپوی در انتها پس از انتقاد از برنامه درسی موجود،  است.

ه در سال ی، کرده است. وی بر اساس تحقیق دیگری کمدار تیبر وجه واقع با تأکید لیفرانسید

ی علوم پایه و ها دانشکدهآموزش عالی، بخصوص کند که  انجام داده است تأکید می 1394

آموزشی که نیازها و انتظارات . دندار معادالت دیفرانسیلپویا در  ی، نیاز به آموزشمهندسی

تی آن از چنان کیفی یها جانبه برآورده سازد و برنامه صورتی جامع و همه را بهالتحصیالن  فارغ

معادالت دیفرانسیل  آموزشدر خصوص  دانشجویان را رضایتمندیبرخوردار باشد که بتواند 

معادالت دیفرانسیل باید  جدید برنامه درسی یعنی .(1394پور،  )کریمی فردین برآورده سازد

را برآورده مهندسی و علوم پایه و محتوایی باشد که نیازهای دنیای جدید  دهی سازماندارای 

آموزش معادالت  درسی متداول و سنتی یها برنامهدهد  این تحقیق نشان می راکه. چسازد

دهند که مجزا از هم و تصنعی  ، مفاهیم و موضوعاتی را به دانشجویان آموزش میدیفرانسیل

 2( و آکرسان2006همکاران ) و 1آبوت (،1380مهرمحمدی ) و احمدی که درحالی. هستند

ربطی، بیهودگی و گاهی حتی سردرگمی  موجب احساس بی ( معتقدند که چنین آموزشی2007)

مؤلفان شود. در همین راستا، یکی از اهداف تحقیق حاضر این است که نشان دهد  یم دانشجویان

اند تا در  تالش کرده « های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله» کتاب 

به دانشجویان طوری را  ل معادالت دیفرانسیلح مربوط بهمفاهیم ریزی و تدوین کتابشان،  برنامه

در ذهن خود طور حتم  به نباشند. مؤلفان این کتابدهند که مجزا از هم و تصنعی  آموزش 

« ریزی و تدوین کتاب درسی معادالت دیفرانسیل  برنامه» چارچوب نظری و تفسیری از مفهوم 

 این بر حاکم رویکرد به توجه ین بادارند که در تدوین این کتاب تجلی پیدا کرده است. بنابرا

تفسیری  دیدگاه مؤلفان و درون را از «آموزش مفهومی معادالت دیفرانسیل »  توان می پژوهش،

 یک جستجوی دنبال به«  3بنیاد داده پردازی نظریه» همواره رویکرد کیفی  چراکه. کرد واقعی

 روش این اساس بر. (1997ین، است )استراوس و کورب واقعیت موجود یک از گرایانه واقع فهم

آموزش  پیرامون مؤلفان این کتاب، که را 4هایی ها و انگاره گرایش تا است آن بر تالش تحقیق،

 موردبررسی مسئله .شود داده نشان وار نظام صورت به کنند می ارائه مفهومی معادالت دیفرانسیل

 چگونه دارند و الت دیفرانسیلآموزش معاد از درکی و فهم چه مؤلفان که است این مطالعه این

ریزی و تدوین کتاب  برنامه برای را راهبردی چه کنند و می گیری جهت آن برنامه درسی به نسبت

» کتاب  در معادالت دیفرانسیل برنامه درسی آموزش مقاله این در .کنند می درسی اتخاذ

 فعلی برنامه درسی قابلم در و تفسیر « های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله
                                                 

1. Abbott 
2. Akerson 
3. Grounded Theory 
4. Conceptions/Supposition 
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 این کتاب، های برنامه درسی مؤلفهشناسایی  و تبیین منظور در حقیقت، به. شود می گیری موضع

 .است شده پرداخته ها و گرایش مؤلفان آن انگاره کندوکاو به

 ینظرچارچوب 

بق مطا شود یکشور اجرا م های دانشگاهبرنامه درسی معادالت دیفرانسیلی که در حال حاضر در 

و فنّاوری  قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق یریزی آموزش عال سرفصل مصوب دفتر برنامه نیآخر

معادالت سرفصل  ،برنامه درسیاین در . منتشر شده است 26/2/1388 خیدر تاراست که 

روش » ، « تبدیل الپالس» ، « ی دوم و باالتر مرتبه» ، « ی اول مرتبه» پنج بخش: به  دیفرانسیل

 های هر یک از بخشتقسیم شده است. «  دیفرانسیل تدستگاه معادال» و «  توانی های یسر

در  ریزی شده است. طور جداگانه برنامه به بخشبندی و هر  موردنظر به واحدهای موضوعی تقسیم

با  بخشریزی شده که ارتباط هر  ها به ترتیبی برنامه بخشاین عمودی  و ارتباط دهی سازمان

عنوان  به «مرتبه اول » عنوان نمونه بخش  . بهتعریف شده است« نیاز  پیش »ان دیگری تحت عنو

در حداقل  آن های بخشبین  اما ارتباط افقیشده مطرح « مرتبه دوم و باالتر » بخش نیاز  پیش

 کردهایآن با رو قیو تلف لیفرانسیحل معادالت دی هندس کردیرو. چراکه ممکن دنبال شده است

در برنامه رسد  یم(. به نظر 1395پور،  )کریمی فردین شده است گرفته دهیناد یعدد و یجبر

انتظار دانشـجو از اسـت؛ یعنـی «  درونـی »، تلفیـق از نـوع موجود معادالت دیفرانسیلدرسی 

 1و ارتباط افقی موجود را خودش درک کند. در همین راستا هیبرخود به تلفیق پرداخته رود  یم

بسیاری از اند که  ( ابراز نگرانی کردهb 2016) 2پور ( و کریمی فردین2003(، هیبر )2000)

تلفیـق از نـوع دنیای واقعی یعنی با انتظار  مسائلبا  ارتباط منقطع و بی ای یوهبه ش دانشجویان

درکی از  پاس کردن معادالت دیفرانسیل،که ممکن است حتی پس از بینند  می آموزش ،درونـی

 نظریهنداشته و یا آگاهی الزم برای ایجاد پیوند بین  سازی مدل وافت شده های دری ارتباط آموزش

اند که رضایتمندی دانشجویان از  . در همین راستا، تحقیقات نشان دادهو عمل را نداشته باشند

 (. 1394پور،  برنامه درسی فعلی معادالت دیفرانسیل در سطح پایینی قرار دارد )کریمی فردین

این هدف اصلی شده برای برنامه درسی فعلی معادالت دیفرانسیل،  مطرح در چارچوب مشکالت

 یا حرفه ی آموزش معادالت دیفرانسیل بر اساس تجربه «ی برنامه درسی ها مؤلفه» تبیین  مقاله

. در این پژوهش، است «های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله»مؤلفان کتاب 

                                                 
1 . Habre 
2
 . Karimi Fardinpour 
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، ماهیت و عصاره تفکر در آموزش معادالت دیفرانسیل« امه درسی ی برنها مؤلفه» منظور از 

صورت  است که به«  های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله» مؤلفان کتاب 

این شده است. ارائه  1در شکل شماره  1الگوی کدگذاری بصریصورت یک  بهواضح و مختصر 

در چارچوب برنامه درسی  ظری مؤلفان این کتابنو  تجلی کالمی درواقعالگوی کدگذاری بصری 

مهم و ریزی و تدوین این کتاب درسی  ها برای برنامه آموزش معادالت دیفرانسیل است که آن

و رهنمودهای  ها گرایش، ها دیدگاهدر حقیقت  ها مؤلفهاین تر،  عبارت روشن اند. به دانسته ضروری 

شناسایی همان اصول و ها،  مؤلفهتبیین از  منظور درواقعمؤلفان است. شده توسط عملیاتی 

این تحقیق در نهایت نشان  بر آن نهاده شده است. درسی این کتاباست که برنامه هایی  یهپا

تلفیقی » به کار گرفته شده در تدوین این کتاب از نوع «  ی برنامه درسیها مؤلفه» دهد که  می

 است. « 
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1 . Visual coding paradigm 
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به معنای ارتباط دادن و درهم را  «ی تلفیق»  درسی ی برنامه (1380احمدی و مهرمحمدی )

اند.  تعریف کردهآمیختن محتوای برنامه درسی برای انسجام تجربیات یادگیری دانشجویان 

ها و مواد درسی و  در زمینه ارتباط رشتههای گذشته  سالدر ( معتقد است که 1382احمدی )

در است.  تحقیقات زیادی انجام شدهنظران این حوزه  یکدیگر از سوی صاحبها با  تلفیق آن

( و 1394برنامه درسی تلفیقی در حوزه آموزش پزشکی )صفرنواده و همکاران، های اخیر نیز  سال

بوده است. در همین  نظران صاحب( مورد توجه 1394) نژاد، در حوزه آموزش مهندسی )مطهری

دهد.  درسی تلفیقی را در حوزه آموزش ریاضی مورد مطالعه قرار می امتداد، این پژوهش، برنامه

 گیرد. این امر با تحلیل محتوای یک کتاب درسی ریاضی دانشگاهی صورت می درواقع

 و برنامه درسی متمرکز به دلیل ساختار آموزشی دانشگاهی درسی های سوی، کتاب از یک

مهم و پرکاربرد در ساختار  یکی از منابعوان عن به ،کشورعالی  نظام آموزشیحاکم بر  گرای سنت

دروس ریاضی  از سوی دیگر (.1392باشند ) نیک نفس و علی آبادی،  میآموزشی کشور مطرح 

و ارزشیابی نظام آموزش عالی،  مشی آموزشی در خطسازی  مدل خاطر اهمیت زیاد به دانشگاهی

(. a 2016پور،  ند )کریمی فردینباش مطرح می سازی به عنوان یکی از منابع اصلی آموزش مدل

ریاضی های درسی  خاطر همین اهمیت است که صرف وقت نیروهای متخصص در تحلیل کتاب به

های  برنامه درسی اجراشده در کالسراهگشای حل بسیاری از مشکالت جاری  تواند دانشگاهی می

ست که کتاب نتایج مطالعات مختلف نیز نشان داده ادر همین چارچوب  باشد.ریاضی  درس

برای مثال تحقیقات دارد.  برنامه درسی اجراشده در کالس درسمستقیمی بر  تأثیردرسی 

 تواند میگونه که یک کتاب مناسب  به این نتیجه رسیده است که همان( 2001) 1هریسون

فرآیند  تواند میموجب تسهیل جریان یادگیری شود، یک کتاب نامناسب نیز به همان اندازه 

مرجع رسمی  را کتاب درسی( 2007) 3و دیودلی 2آونکند. عالوه بر این، ا مختل یادگیری ر

» (. بنابراین کتاب درسی 8اند )ص.  معرفی کرده درسیبرنامه  های مؤلفهمورد استناد برای تعیین 

برای تواند  می 4نمونه نوعیعنوان یک  به«  های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله

بر اساس قرار گیرد. مورد استناد آموزش معادالت دیفرانسیل  درسیبرنامه  های ؤلفهمتعیین 

گیری هدفمند است که پژوهشگر  گیری نوعی، شکلی از نمونه نمونه( 2012) 5بندی کرسول طبقه

با توجه به هدف پژوهش،  درواقع(. 208کند )ص.  میرا مطالعه  یک موضوعدر آن، یک شخص یا 

                                                 
1. Harrison 
2. Owen 
3. Dudley 
4. Typical Sampling 
5. Cresswell 
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معادالت دیفرانسیل مقدماتی و » مختلف آموزش معادالت دیفرانسیل، کتاب  های کتاباز میان 
. مالک است شده انتخاب گیری نوعی نمونهعنوان  صورت هدفمند به به « های مقدار مرزی مسئله

 است. آن شده بودن معتبر و شناختهمذکور در دسترس بودن آن و همچنین  کتابانتخاب 

در باب پدیده  های برنامه درسی مؤلفهشناسایی  حاضر هشبا توجه به اینکه هدف اصلی پژو

بوده پردازی داده بنیاد  نظریهاین پژوهش از نوع  کلی بود، راهبرد آموزش معادالت دیفرانسیل

یک یک سنت پژوهش تجربی است که به مطالعه فهم و درک افراد از پردازی  این نظریه است.

روشی پردازی  این نوع نظریه 2پدیدار نگاری( از دیدگاه 1981) 1به اعتقاد مارتن .پردازد پدیده می

و یا  ای حرفهها در طول زندگی  هایی است که آن برای تحلیل توصیفی و فهم افراد از پدیده

پژوهشی از درون و  سؤالدر این راهبرد پژوهشی،  (.108اند )ص.  کردهشخصی خود تجربه 

ش تال .(1994گیرد )مارتن،  میمطالعه قرار اند مورد  افرادی که آن را تجربه کرده دیدگاه

صورت مستقل و  های کیفی به بر آن متمرکز بوده تا داده این پژوهشپژوهشگر در اجرای 

 کدگذاری الگوییک ارائه در نهایت با کاری و  اکتشافی به دست آید و نتایج آن بدون دست

» تحیلیل محتوای کتاب  اساسی برای  پرسشمورد تحلیل قرار گیرد. ( 1بصری )شکل شماره 

 :چنین بود این«  های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله

 های مقدار  معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله» در کتاب  های برنامه درسی مؤلفه
 ؟چیست«  مرزی

 های تحقیق شناسی و یافته روش

پور،  ی داده بنیاد است )کریمی فردینپرداز های پژوهش کیفی، نظریه ترین استراتژی یکی از مهم

ترین رهیافت موجود،  پردازی در این پژوهش، بر اساس معروف الف(. فرآیند اجرای نظریه 1393

مند  (. در رهیافت نظام2012شود )کرسول،  ارائه می 4و کوربین 3مند استراوس رهیافت نظام

شوند. در اولین قدم در رهیافت  یم 6بندی ، کدگذاری و مقوله5وار تقلیل طور نظام ها به داده

( یک فرآیند تحلیلی است که از 2012)شود که به نظر کرسول  انجام می 7مند کدگذاری باز نظام

                                                 
1. Marton 
2. Phenomenography 
3. Strauss 
4. Corbin 

5 . Deta Reduction 
6. Categorising 

7 . open coding 
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شوند. بنابراین در  ها کشف می ها در داده ها و ابعاد آن طریق آن، مفاهیم شناسایی شده و ویژگی

ریزی و  های برنامه ی مؤلفه های بالقوه عنوان نشانه اولین قدم گفتار مؤلفان در تدوین کتاب به

دریافت  1سان برچسب مفهومی شدند و بدین تدوین کتاب در نظر گرفته شده و تحلیل محتوا می

ارائه » و « هم تحلیل و هم محاسبه » ، «استفاده از ابزارهای متنوع » کردند. به عنوان مثال  می

تلفیق » مفهومی هستند که در ذیل مقوله  های ای از برچسب نمونه« های متنوع  نتایج به شکل

 اند.  قرار گرفته« رویکردهای جبری، عددی و هندسی 

تر بوده و سطحی باالتر را  که در مقایسه با مفاهیم، انتزاعی 2ها های مفهومی، مقوله پس از برچسب

 ها از طریق همان فرآیند تحلیلی انجام مقایسات برای دهند تشکیل شدند. مقوله نشان می

تر برای تولید مفاهیم استفاده شد، تولید  ها که در سطح پایین ها و تفاوت برجسته سازی شباهت

تشخیص داده شدند که در  4ها (. در این بین ویژگی1990، 3و کوربین شدند )استراوس

باشند و وظیفه دارند جزئیات بیشتر  از نوع کدهای باز می 5هایی پردازی داده بنیاد زیر مقوله نظریه

را ویژگی  6( منظور از یک ویژگی بعدبندی شده2012در مورد هر مقوله را ارائه کنند. کرسول )

در « فنّاوری » طور مثال ویژگی استفاده از  داند که بر روی یک پیوستار نشان داده شود. به می

ه )ص. نه( است ک" بسیار کم، هیچ تا وسیع "آموزش معادالت دیفرانسیل ازنظر مؤلفان کتاب از 

 است.« فنّاوری » در حقیقت پیوستاری برای بعدبندی زیر مقوله 

 که 7پردازی داده بنیاد، کدگذاری محوری مند در نظریه در ادامه فرآیند اجرای رهیافت نظام

ها و ابعاد است  ها در سطح ویژگی ها و پیوند دادن مقوله ها به زیر مقوله دهی مقوله فرآیند ربط

ها و ابعاد حاصل از کدگذاری  ها، ویژگی ( در این مرحله، مقوله2006) 8رمزانجام شد. به نقل از چا

ای در مورد روابط ایجاد شود. در  گیرد تا دانش فزاینده شده و سر جای خود قرار می باز، تدوین

آموزش مفهومی » در مرکز فرآیند « ریزی و تدوین کتاب درسی  برنامه» این مرحله بود که 

» های  مایه قرار گرفت و درون 9یا مقوله محوری« پدیده مرکزی » عنوان  به« معادالت دیفرانسیل 

« برنامه درسی تلفیقی » و « تلفیق » ، «نوآوری آموزشی » ، «کاربرد معادالت دیفرانسیل 

                                                 
1 . conceptual labels 

2 . categories 
3. Strauss and Corbin 

4 . Properties 

5 . Subcategories 

6 . Dimensionalized property 

7 . Axial coding 
8. Charmaz 

9 . core category or phenomenon 
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وسیله آن  ها ابزاری فراهم کردند که به مایه های محوری بوده است. این درون حاصل کدگذاری

ها و مقوله محوری  مایه ها، درون مفاهیم، مقوله 1شماره ه شد. در جدول پردازی یکپارچ نظریه

 ها نشان داده شده است. حاصل از تجزیه و تحلیل داده

  ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل محوری مقوله و ها مایه درون ها، مقوله :مفاهیم، 1 شماره جدول
 همقوله هست مایه )مقوله کالن( درون مفهوم )زیر مقوله(

 مند کردن دانشجویان عالقه
شرایط زمینه: کاربرد معادالت 

 دیفرانسیل
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توجه به نیازهای اساسی 

 دانشجویان

 استفاده از فنّاوری
گر: نوآوری  شرایط مداخله

 آموزشی

تلفیق رویکردهای جبری، عددی و 

 هندسی

 راهبردها: تلفیق

 لفیق ریاضی ورزی افقی و عمودیت

تلفیق آموزش معادالت دیفرانسیل 

 سازی و مدل

های تدریس سنتی و  تلفیق روش

 مدرن

ساختاری محض یا کاربست 

 صنعتی و تخصصی
 پیامد: برنامه درسی تلفیقی

، 3گر ه، شرایط مداخل2ای ، شرایط زمینه1ها با عناوین شرایط علّی پس از کدگذاری محوری، مقوله

(، درنهایت فرآیند اجرای 2012به مقوله محوری ربط داده شدند. کرسول ) 5و پیامدها 4راهبردها

( 1پردازی داده بنیاد را مشتمل بر ترسیم یک نمودار )شکل شماره  مند در نظریه رهیافت نظام

 شود. داند که الگوی کدگذاری بصری  نامیده می می

پرداخته  ها آن های ویژگی و ها مقوله آوردن پدید باز، به اریتوان گفت در کدگذ طور خالصه می به

 تغییر شده تعیین بُعدهای طول در ها مقوله چگونه که شود مشخص تالش شد شد. سپس

                                                 
1 . causal conditions 

2 . context conditions 

3 . intervening conditions 

4 . strategies 

5 . consequences 
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 ها مقوله زیر با و یافته بهبود مند نظام طور به ها مقوله محوری، مرحله کدگذاری بعد در. کنند می

 پردازی نظریه و بهبود سازی یکپارچه فرآیند 1انتخابی اریدرنهایت با کدگذ .شدند داده پیوند

 و ها داده تحلیل آوری، جمع پردازی داده بنیاد ( در روش نظریه2012ازنظر کرسول ) .انجام شد

 نظریه یک با پژوهش به ورود جای به محقق هستند و ارتباط در یکدیگر با تولیدشده نظریه

در . (1997پدیدآورند )استراوس و کوربین،  را نظریه تا هدد می اجازه ها داده به گرفته فرض پیش

 یافتن عینیت پردازی داده بنیاد، نظریه ( معتقد است که در2000همین امتداد چارمز )

جامعه مورد مطالعه )در این پژوهش  اعضای که باشد اساس این بر باید شناختی یها تحلیل

کنند.  تبدیل می ی خود را به گفتار و عملکردهای ذهن ها و چارچوب مؤلفان کتاب( چگونه گرایش

 آماری فراوان اطالعات با کار کردن در سودی کمی، تحقیقات پژوهشی برخالف این رویکرد در

بر اساس فهم و گرایش ذهنی اعضای  ها عمیق داده تحلیل به توان می آن جای به شود و نمی دیده

 آنان ذهن درون از مؤلفان کتاب تجربه شرح و فهم به تحقیق روش این رو، ازاین. جامعه پرداخت

درک شناختی مؤلفان از  به دستیابی که حاضر مقاله هدف با امر این. کند می شایانی کمک

ها، این روش پژوهشی از  عالوه بر این .دارد معتنابه سازگاری است، دیفرانسیل معادالت آموزش

 ای نیز برخوردار است. اعتباربخشی عمده

 یک بخش کامالً فعالی از کل فرآیند تحقیق است 2زی داده بنیاد اعتباربخشیپردا در نظریه

های ظاهرشده مطرح و  هایی در مورد مقوله (. پس از هر مرحله، محقق سؤال2012کرسول، )

های غنی از  ها به جستجوی نمونه برای پیدا کردن مدارک و مستندات بیشتر در مورد مقوله

ام مرحله سوم تحقیق با مقایسه پیشینه پژوهشی موجود در نظام اطالعات بوده است. پس از انج

آموزش معادالت دیفرانسیل به مقایسه نظریه حاصل از این تحقیق با تحقیقات مرتبط 

برای دستیابی به اعتماد موردنیاز برای تأیید علمی این پژوهش، از ابزار  درواقعاست.  شده پرداخته

وسیله نظارت بر تمام مراحل پژوهش و اعتبار سنجی  توسط محقق مشاور به 3بازرسی خارجی

 ها استفاده شده است. و روابط آن ها وسیله ارائه مفاهیم، مقوله به

؛ 1998پردازی داده بنیاد در تحقیقات )استراوس و کوربین،  اعتماد سازی نظریه کارهای قابل راه

 ( مواردی همچون2006( بیان شده است. چارمز )2006؛ چارمز، 2008کوربین و استراوس، 

کوربین و استراوس عواملی مانند  را خاطرنشان شده است. 3و سودمندی 2، تشدید1، اصالت4اعتبار
                                                 

1 . selective Coding 
2. Validation 
3 

. External Audits 
4. Credibility 
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موردبحث قرارداده  9و شیوه ابتکاری 8، خالقیت7، منطقی، تغییر6، کاربردی5، حساسیت4مناسب

ردازی داده پ های اعتباربخشی یک نظریه ( مؤلفه2012بندی کلی کرسول ) است. در یک جمع

 خواهد؛ صورت زیر خالصه کرده است. برای انجام پژوهشی باکیفیت، او از محقق می بنیاد را به

طور واضح بیان کند. )بدین منظور مراحل طی شده  فرآیند اصلی انجام تحقیق را به -1

 بیان شده است.( های تحقیق شناسی و یافته روشبرای انجام تحقیق در بخش؛ 

از دیدگاه مؤلفان کتاب ارائه کند.  های حاصل تحقیق بر پایه داده ای در انتهای نظریه -2

ای  های باز، محوری و انتخابی، نظریه شده از کدگذاری های انجام بندی بر اساس جمع)

معادالت دیفرانسیل مقدماتی و » صورت زیر بیان شده است: برای مؤلفان کتاب  به
و « ش مفهومی معادالت دیفرانسیل آموز» انگاره سازی    « های مقدار مرزی مسئله

کاربست تخصصی و صنعتی » تا « ساختاری محض » تدوین کتاب درسی روی طیف 

 مطرح شده است.(« 

ها و نظریه ارائه شده، ارتباط منطقی وجود دارد.  ها، مقوله مطمئن شود که بین داده -3

منطقی بین  های تحقیق از محقق مشاور حاکی از وجود ارتباط بازخورد ارائه یافته)

 ها و نظریه ارائه شده است.( ها، مقوله داده

ها و نمونه مصاحبه فراهم کند که نظریه ارائه شده را  کارگیری یادداشت مستندات از به -4

 (گیری بحث و نتیجهلمس کند. )رجوع شود به بخش؛  قابل

 (1الگوی کدگذاری بصری ارائه کند. )شکل شماره  -5

  به 12وساز گرایی یا ساخت 11، برآمدی10وار نظاممشخص کند کدامیک از رویکردهای  -6

شده در کرسول  وار معرفی کار گرفته شده است. )این تحقیق بر اساس رویکرد نظام

 شده است.( ( انجام2012)

                                                                                                                     
1. Originality 
2. Resonance 
3. Usefulness 
4. Fit 
5. Sensitivity 
6. Aplicability 
7. Variation 
8. Creativity 
9. Innovative Manner 
10. Systematic 
11. Emerging 
12. Constractivist 
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 گیری بحث و نتیجه

»  از همان ابتدا بر«  های مقدار مرزی معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله» کتاب  مؤلفان

برنامه درسی »  با آموزش مفهومی معادالت دیفرانسیل ها آن اعتقاد اند و به دهتأکید کر «تلفیق 

 اند: ها در پیشگفتار آغازین کتاب آورده آن .پذیر است امکان« تلفیقی 

های غیرعادی اغلب نیازمند استفاده از ابزارهای متنوع ـ چه تحلیلی و  مسئله "

اید با استفاده مؤثر از رایانه های مداد و کاغذی اغلب ب چه عددی ـ هستند. روش

شوند در  ترکیب شوند. نتایج کمی و نمودارهایی که اغلب با رایانه تولید می

گیرند که ممکن است در  خدمت نمایش و واضح کردن نتایجی قرار می

سازی یک  های پیچیده تحلیلی پنهان شده باشند. از طرف دیگر، پیاده عبارت

مبتنی بر تحلیل است ـ برای  توجهی قابلز در حد روند عادی کارآمد نوعاً از آغا

های کیفی جواب به عنوان راهنمای محاسبات، برای بررسی حاالت  تعیین ویژگی

ای از متغیرها و یا پارامترها نیازمند  حدی و یا خاص و یا کشف اینکه چه محدوده

توجه خاص است. پس دانشجو باید به این تشخیص برسد که تحقیق درباره 

ای دشوار ممکن است هم به تحلیل و هم به محاسبه نیاز داشته باشد؛ که  همسئل

برای تعیین بهترین ابزار برای هدفی خاص نیازمند قضاوتی مناسب است؛ و اینکه 

 )ص. ده("های متنوعی ارائه کرد. توان به شکل نتایج را معموالً می

عددی و  "ابزارهای متنوع  "یکردها و از مطالب باال معلوم است که مؤلفان کتاب به استفاده از رو

واضح کردن نتایجی... که ممکن است  "اند چراکه معتقدند این ابزارها برای  هندسی تأکید کرده
ها بر این تجربه  آن باشند. الزم می " های پیچیده تحلیلی )جبری( پنهان شده باشند در عبارت

به  توجهی قابلطور  همان آغاز بهطرف حل یک معادله دیفرانسیل از  واقف هستند که ازیک

یک سازی یک روند عادی )حل  پیاده "اند به اینکه  رویکرد جبری وابسته است که اشاره کرده
 مبتنی بر تحلیل )رویکرد جبری( است توجهی قابل( کارآمد نوعاً از آغاز در حد معادله دیفرانسیل

های کیفی جواب به  ای تعیین ویژگیبر "اند به اینکه  و از طرف دیگر در ادامه اشاره کرده "
ای  عنوان راهنمای محاسبات، برای بررسی حاالت حدی و یا خاص و یا کشف اینکه چه محدوده

باشند،  کارآمد می یک معادله دیفرانسیلمناسب یک روند عادی حل  " از متغیرها و یا پارامترها

 " کنند که وضوح بیان می ها به نیازمند همراهی رویکردهای عددی و هندسی است. وقتی آن

ای دشوار ممکن است هم به تحلیل و  دانشجو باید به این تشخیص برسد که تحقیق درباره مسئله
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هم به محاسبه نیاز داشته باشد؛ که برای تعیین بهترین ابزار برای هدفی خاص نیازمند قضاوتی 
 "ا از دانشجویان در انتخاب ه تلفیق رویکردها تأکید دارند. زمانی که آن بر الزام " مناسب است

که به  را دارند درحالی "قضاوت مناسب  "یا همان بهترین رویکرد، انتظار  " بهترین ابزار

توان به  نتایج )حل یک معادله دیفرانسیل( را معموالً می "کنند که  دانشجویان یادآوری می
ه بر اینکه انتظار دارند ها عالو دلیلی بر این ادعا است که آن " های متنوعی ارائه کرد شکل

دانشجویان رویکردهای جبری، عددی و هندسی را تلفیق کنند بلکه حتی انتظار دارند 

دانشجویان به آن مرحله از تلفیق دست پیدا کنند که بتوانند به مقایسه رویکردها و حتی قضاوت 

« عددی و هندسی  تلفیق رویکردهای جبری،» ها بپردازند. بنابراین مقوله  در مورد کارآمدی آن

در نظر گرفته شده است. البته عالوه بر « تلفیق » مایه  های درون به عنوان یکی از زیر مقوله

طور مثال در فصل اول بعد از  اند. به جای کتاب بر تلفیق اشاره داشته پیشگفتار، مؤلفان در جای

 اند: حل چندین مثال با رویکردهای متنوع جبری، عددی و هندسی، آورده

برای داشتن اعتماد به نفس در استفاده از معادالت دیفرانسیل، درک چگونگی  "

های حل اساسی است و بخشی از این درک با حل تعداد کافی مثال  کارکرد روش

یم تعداد توان آید. با این حال در نهایت باید هر قدر که می با جزئیات به دست می

بیشتری از عملیات )اغلب تکراری( را به رایانه بسپاریم و توجهمان را بیشتر به 

ها معطوف کنیم. به نظر ما، شما در هر  بندی مناسب و تفسیر جواب صورت

ویژه باید  ها و ابزار موجود استفاده کنید. به مسئله باید همواره از بهترین روش

ی )هندسی( و تحلیلی )جبری( را ترکیب های عددی، گرافیک سعی کنید که روش

ای که مسئله را مدل  ها و روند بنیادی کنید تا بیشترین درک را از رفتار جواب

خاطر داشته باشید که بعضی کارها را با  کند به دست بیاورید. همواره باید به می

که برخی دیگر نیازمند  توان به نحو احسن انجام داد، درحالی مداد و کاغذ می

حساب یا رایانه هستند. اغلب برای انتخاب ترکیب مناسب قضاوتی مناسب  شینما

 (26)ص.  "ضروری است.

 " داشتن اعتماد به نفس "توان نتیجه گرفت که ازنظر مؤلفان برای  با مطالعه سطرهای باال می

ترکیب  انتخاب "، «کاربرد معادالت دیفرانسیل » یا همان  " استفاده از معادالت دیفرانسیل "در 
قضاوتی  "مناسب از رویکردهای جبری، عددی و هندسی با « تلفیق » یا همان  " مناسب
در هر مسئله باید  "رویکردها « تلفیق » ها دانشجویان با  به نظر آنضروری است.  " مناسب

ه کنند ک ویژه اینکه مؤلفان توصیه می به استفاده کنند. " ها و ابزار موجود همواره از بهترین روش
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های عددی، گرافیکی )هندسی( و تحلیلی )جبری( را  روش "دانشجویان باید سعی کنند که 
ای که مسئله را  ها و روند بنیادی بیشترین درک را از رفتار جواب "و تلفیق کنند تا  " ترکیب

با هدف ساخت یک  درواقعدر مرحله کدگذاری انتخابی به دست آورند. بنابراین  "کند  مدل می

دهنده تمام مقوالت پدیدار شده، پس از تجزیه و تحلیل مجدد تمام کدها،  اصلی پوششمقوله 

ترین  از مهم به عنوان یکی« تلفیق »  درواقعانتخاب شد. برنامه درسی تلفیقی مقوله اصلی: 

 یادگیری مفهومی معادالت دیفرانسیل تشخیص داده شد. بر مؤثر های مایه درون

ریزی و تدوین کتاب درسی برای یادگیری  فرآیند برنامه که داد نشان تحلیل محتوای کتاب

عنوان بخشی از شرایط  به« فنّاوری  » مفهومی معادالت دیفرانسیل، عالوه بر استفاده از

 عنوان شرایط زمینه است. مؤلفان به« کاربرد معادالت دیفرانسیل » گر، شدیداً متأثر از  مداخله

تر به معادالت  خواهد در سطحی جدی هر کس که می "؛ گویند توصیف این مقوله می کتاب در
ها را  های استفاده از آن افزارها آشنا شود و راه دیفرانسیل بپردازد باید حداقل با یکی از این نرم

استفاده کنند « فنّاوری » یعنی مؤلفان بر این باورند که دانشجویان حداقل باید از  "بررسی کند 

 و قابل قبول پیش بروند. " تر سطحی جدی "در « دالت دیفرانسیل کاربرد معا» تا در زمینه 

آموزش  را برای« کاربرد معادالت دیفرانسیل » از دانش  بنابراین مؤلفان کتاب برخورداری

مند  عالقه» مستقیم  طور به آن آثار که اند دانسته و تأکید کرده الزم مفهومی معادالت دیفرانسیل

است. چراکه در  هدف قرارداده را «ه به نیازهای اساسی دانشجویان توج» و « کردن دانشجویان 

 ابتدای فصل اول کتاب آمده است:

طور جدی به مطالعه معادالت دیفرانسیل بپردازید و به عنوان  قبل از اینکه به "

مثال تمام و یا بخش عمده این کتاب را بخوانید باید تصوری از منافع احتمالی 

باشید. ممکن است صرف جذابیت موضوع برای برخی کسب این دانش داشته 

ای کافی باشد، اما برای اغلب دانشجویان وجود کاربردهای مهم  دانشجویان انگیزه

کند. بسیاری از اصول و  هاست که کسب این دانش را باارزش می در سایر رشته

اقات قوانین حاکم بر رفتار طبیعت، احکام و یا روابطی مربوط به نرخ رخ دادن اتف

اند.  ها مشتقات ها هستند و نرخ هستند. به زبان ریاضیات، این روابط معادله

های شامل مشتقات، معادالت دیفرانسیل هستند. بنابراین برای درک و  معادله

های مربوط به حرکت سیاالت، جریان در مدارهای الکتریکی، اتالف  بررسی مسئله

ای و یا افزایش و کاهش  ج زلزلهحرارت در اشیاء صلب، پراکنش و ردیابی اموا
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ها، آشنایی با معادالت دیفرانسیل ضروری  ها و بسیاری دیگر از مسئله جمعیت

 (5)ص.  "است. 

مؤلفان کتاب با در نظر گرفتن نیاز اساسی دانشجویان که به باور ایشان یادگیری حل معادالت 

« د معادالت دیفرانسیل کاربر» دانش  " منافع احتمالی کسب "دیفرانسیل است، صحبت از 

برای یادگیری حل « مند کردن دانشجویان  عالقه» طور مستقیم نشان دهند که  تا به کنند یم

ممکن است  "معادالت دیفرانسیل خیلی مهم است هر چند که عالقه دانشجویان متنوع است و 
دانشجویان  ای کافی باشد، اما برای اغلب صرف جذابیت موضوع برای برخی دانشجویان انگیزه

در ادامه  ". کند هاست که کسب این دانش را باارزش می وجود کاربردهای مهم در سایر رشته

بنابراین از  "آشنایی با معادالت دیفرانسیل ضروری است. "تأکید دارند که دوباره بر این مطلب 

مند  عالقه»  به عنوان شرایط زمینه هم« کاربرد معادالت دیفرانسیل » دیدگاه مؤلفان این کتاب 

را در بر دارد. در کنار شرایط « توجه به نیازهای اساسی دانشجویان » و هم « کردن دانشجویان 

نیز مدنظر مؤلفان این کتاب قرار دارد که « فنّاوری » گر یعنی استفاده از  زمینه، شرایط مداخله

 .شود یمدر ادامه به آن پرداخته 

 دانشجویان که دارد بستگی این به« فنّاوری » استفاده از میزان  و مؤلفان نوع، نحوه اعتقاد به

ها استفاده از  آن اعتقاد اند. به افزارهایی از قبیل متلب، میپل و متمتیکا آشنا شده چقدر با نرم

واقع شود. در این ارتباط  مفید ها آن های جواببررسی معادالت دیفرانسیل و در  تواند یمفنّاوری 

 که؛ دهند مؤلفان توضیح می

توانند در  ها می ایم که رایانه در ارتباط با فنّاوری، مکرراً در کتاب تذکر داده "

ها مفید باشند و بهترین نحوه نزدیک  های آن بررسی معادالت دیفرانسیل و جواب

های محاسباتی است. در هر صورت  شدن به بسیاری از مسائل استفاده از کمک

بسیار کم و یا هیچ استفاده از رایانه ـ از  هایی با سطوح مختلف کتاب برای دوره

ها در درس معادالت دیفرانسیل دست کم  ـ قابل استفاده است. ... رایانه تا وسیع

های  سه کاربرد مهم دارند. اولین کاربرد، خردکردن اعداد و بنابراین تولید تقریب

ست های دقیق است. دومین کاربرد، انجام عملیات نمادین ا دقیق عددی جواب

گیر باشد. در نهایت  ها با دست وقت که ممکن است کسل کننده باشند و انجام آن

ترین کاربرد، ترجمه نتایج عددی یا محاسبات نمادین به شکل نموداری  شاید مهم

 )ص. نه( "توان به سادگی به کمک آن مجسم کرد. ها را می است که رفتار جواب
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اند، در عین حال در فرایند  تأکید داشته« فنّاوری » ز با اینکه مؤلفان کتاب بارها بر استفاده ا

 "« فنّاوری » که از « های تدریس سنتی  روش» ریزی و تدوین کتاب با در نظر گرفتن  برنامه

های  روش» سوی طیف تا سوی دیگرش که  کنند در یک ای نمی استفاده " بسیار کم و یا هیچ

گیرند  بهره می " وسیع "طور  به« فنّاوری »  از« های آموزشی  نوآوری» با « تدریس مدرن 

در آموزش معادالت دیفرانسیل ازنظر مؤلفان « فنّاوری » دهد. یعنی ویژگی استفاده از  پوشش می

است که در حقیقت پیوستاری برای بعدبندی زیر مقوله  " بسیار کم، هیچ تا وسیع "این کتاب از 

داند که بر  ک ویژگی بعدبندی شده را ویژگی می( منظور از ی2012است. کرسول )« فنّاوری » 

گر بر  به عنوان شرایط مداخله« فنّاوری » روی یک پیوستار نشان داده شود. در اینجا ویژگی 

گر، شرایط  قرار گرفته است. عالوه بر شرایط مداخله " بسیار کم، هیچ تا وسیع "روی پیوستار 

 مؤثر بوده است.ریزی و تدوین این کتاب  زمینه نیز بر برنامه

 اصلی؛ جنبه دو از توان به عنوان شرایط زمینه، می« دیفرانسیل  معادالت کاربرد»  مقوله به

 درواقع. نگریست مؤلفان فراشناخت و شناخت بر حاکم فضای و آموزشی نظام بر حاکم فضای

 را نمؤلفا پیشینه تجربی و آموزشی مختلف های جنبه« دیفرانسیل  معادالت کاربرد»  مقوله

دیفرانسیل  معادالت کاربرد» طرف فضای حاکم بر نظام آموزشی بر مقوله  ازیک .دهد پوشش می

تأثیرگذار است و از طرف دیگر گرایش و تجربیات شخصی نویسندگان زمینه تأثیرگذاری این « 

ربی التحصیل رشته ریاضی هستند، اما از پیشینه تج کند. مؤلفان با اینکه فارغ مقوله را بیشتر می

 باشند. ویلیام ای. بویس ای در کاربرد معادالت دیفرانسیل برخوردار می مالحظه و آموزشی قابل

طرف عضو انجمن ریاضیات صنعتی و کاربردی امریکا است و از طرف دیگر کسب کننده  ازیک

دیپریما نیز  سی.ریچارد  بوده است. 1993جایزه بهترین نوآری در منابع آموزش ریاضی در سال 

کاربردی مهمی همچون انجمن ریاضیات صنعتی و کاربردی، -های علمی طرف عضو انجمن یکاز

انجمن مهندسان مکانیک و انجمن فیزیک آمریکا بوده است و از طرف دیگر چندین مقاله در 

توان گفت  در کل می خصوص آموزش و کاربرد معادالت دیفرانسیل در صنعت تألیف کرده است.

 مورد ها آن پوشش برای «کاربرد معادالت دیفرانسیل » مایه  درون که ای عمده که مفاهیم

 اساسی نیازهای به توجه» و « دانشجویان  کردن مند عالقه»  از اند عبارت است قرارگرفته استفاده

ریزی و  برنامه حال در مؤلفان که است ای زمینه شرایط مؤید فوق موارد هر دو که «دانشجویان 

بدون اطالع از معادالت  "کنند که  اعالم می مؤلفان وقتی. اند داشته قرار نآ تدوین این کتاب در
 " ،"های حل آن، مشکل بتوان قدردان این شاخه بسیار مهم ریاضیات بود  دیفرانسیل و روش

ها را از  توان آن طور عام درآمیخته است و نمی پیشرفت معادالت دیفرانسیل با پیشرفت علوم به
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توان از  کند چون می را جلب می ها معادالت دیفرانسیل توجه غیر ریاضیدان " و یا " هم جدا کرد
یعنی  "های مختلفی در فیزیک، بیولوژی و علوم اجتماعی استفاده کرد  آن برای بررسی مسئله

چارچوب ذهنی  آن خاص ابعاد و اند ای که مؤلفان این کتاب در آن قرار داشته زمینه شرایط

 .داده است قرار تأثیر تحت ریزی و تدوین کتاب را برنامه یچیدگیآن پ طبع به و مؤلفان

آموزش مفهومی  در چالشی دیگر دربرگیرنده ریزی و تدوین کتاب برای مؤلفان برنامه پیچیدگی 

مقدار تمرکز بر معادالت دیفرانسیل  در مؤلفان موضوع این با ارتباط در. معادالت دیفرانسیل است

در « ریاضی کاربردی تخصصی و صنعتی » سوی طیف تا  از یک «ساختاری محض » بر اساس 

 «تلفیق ریاضی ورزی افقی و عمودی » ها در فرآیند  اند. یعنی آن سوی دیگر طیف در نوسان بوده

 اذعان مطلب این بر ریزی و تدوین کتاب برنامه هنگام به مؤلفان عملکرد. با چالش روبرو بودند

« کاربرد معادالت دیفرانسیل » افتد اگر  نمی اتفاق دیفرانسیلآموزش مفهومی معادالت  که دارد

که برای درک درست بودن نتایج الزم است، کنار « های ریاضی  استدالل» شود یا  فراموش می

 اند: مؤلفان به وجود این چالش در اولین پاراگراف پیشگفتار اشاره داشته. گذاشته شود

های قبلی آن، از دیدگاه یک متخصص  این ویراست کتاب نیز، مانند ویراست "

اش به معادالت دیفرانسیل گاهی  ریاضیات کاربردی نوشته شده است که عالقه

کامالً نظری، گاهی بیش از حد کاربردی و اغلب جایی در میان این دو است. 

نقص و دقیق )اما نه مجرد( از نظریه مقدماتی معادالت  هدف ما ترکیب شرحی بی

های حل، تحلیل و تقریب ـ  درباره روش توجهی قابله مطالب دیفرانسیل به همرا

 "که سودمند بودنشان در دامنه وسیعی از کاربردها ثابت شده است ـ بوده است.

 )ص. نه(

 ای که ها در شرایط زمینه طرف مؤلفان دوست دارند که خوانندگان کتاب بدانند که آن ازیک

برخوردار است، قرار دارند چراکه در اولین جمله  ای کاربرد معادالت دیفرانسیل از اهمیت ویژه

اند که این کتاب از دیدگاه متخصصان ریاضی کاربردی نوشته شده است. از  پیشگفتار اشاره کرده

اعتراف « تلفیق ریاضی ورزی افقی و عمودی » ها به چالش پیش روی برای  طرف دیگر آن

ش از حد کاربردی و اغلب جایی در میان گاهی کامالً نظری، گاهی بی "گویند  کنند که می می
از برنامه درسی  " نقص و دقیق ترکیب شرحی بی "ها تلفیق و  قرار دارند. هدف آن " این دو

ریاضی ورزی عمودی » نقص بودن، فقط  آموزش معادالت دیفرانسیل است که در عین دقیق و بی

 " معادالت دیفرانسیل نظریه مقدماتی  "یعنی ریاضی محض و مجرد نباشد که فقط از « 

نقص  ترکیب بی نیز در تلفیق و« ریاضی ورزی افقی » اند  بلکه تالش کرده سرچشمه گرفته باشد.
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مطالب  "ها از برنامه درسی آموزش معادالت دیفرانسیل نقش بازی کند. چراکه  آنو دقیق 
ه وسیعی از های حل، تحلیل و تقریب که سودمند بودنشان در دامن درباره روش توجهی قابل

ها در انتهای  اند. آن ریزی و تدوین کتاب لحاظ کرده در برنامه " کاربردها ثابت شده است

 اند: پیشگفتار آورده

معتقدیم که مهم است که دانشجویان درک کنند که هدف از حل یک معادله  "

ندرت صرف به  های معادالت دیفرانسیل، به جز احتماالً در درس دیفرانسیل، به

وردن جواب است. برعکس، عالقه به دست آوردن جواب برای کسب دست آ

کند. به عبارت دیگر،  شهودی بهتر درباره فرایندی است که معادله آن را مدل می

جواب به خودی خود هدف نیست. به این دلیل، چندین مسئله و نیز مثال در 

به دست بیاید.  ای درباره جواب ایم نتیجه ها خواسته ایم که در آن کتاب قرار داده

گاهی این خواسته به شکل درخواست تعیین مقداری از متغیر مستقل که به ازای 

آید. در  آن جواب خاصیتی معین دارد، با تعیین رفتار درازمدت جواب درمی

های دیگر بررسی تأثیر تغییر یک پارامتر یا تعیین مقدار بحرانی یک  مسئله

کند. این  جواب تغییری اساسی را تجربه می ایم که به ازای آن پارامتر را خواسته

هایی هستند که در کاربردهای معادالت دیفرانسیل ظاهر  ها، نوعاً مسئله مسئله

 )ص. یازده( "شوند می

ها مهم  برای آنکنند،  را دنبال می« آموزش مفهومی معادالت دیفرانسیل » چون مؤلفان کتاب 

ممکن  "که « ریاضی ورزی عمودی » ه عنوان سوی ب است تا دانشجویان درک کنند که از یک
را از بعد ریاضی محض و نظریه مقدماتی معادالت  " است هدف از حل یک معادله دیفرانسیل

که از  باشد. درحالی " صرف به دست آوردن جواب "دیفرانسیل دنبال کند و هدف نهایی آن 

  "یک معادله دیفرانسیل ممکن است هدف از حل « ریاضی ورزی افقی » سوی دیگر به عنوان 

کند.  سازی می درباره فرایندی باشد که معادله دیفرانسیل آن را مدل " کسب شهودی بهتر

ریزی و تدوین این کتاب  آموزش مفهومی معادالت دیفرانسیل را در برنامهمؤلفان به علت اینکه 

تلفیق آموزش » طرف و  ازیک« تلفیق ریاضی ورزی افقی و عمودی » با اند  گذاری کرده هدف

از طرف دیگر، تالش دارند که دانشجویان به این درک برسند « سازی  معادالت دیفرانسیل و مدل

به  «سازی  مدل» بلکه کسب شهودی بهتر درباره  " جواب به خودی خود هدف نیست "که 

آموزش » اندازه جواب معادله دیفرانسیل و حتی بیشتر از آن دارای اهمیت است. بنابراین مقوله 

معادالت » ریزی و تدوین کتاب  برنامه علّی شرایط عنوان به« مفهومی معادالت دیفرانسیل 
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 طور خالصه، تجزیه به .داده شده است تشخیص« های مقدار مرزی  دیفرانسیل مقدماتی و مسئله

آموزش مفهومی معادالت » مؤلفان  برای علّی شرایط دهند می نشان پژوهش های داده تحلیل و

»  و ای زمینه شرایط عنوان به «کاربرد معادالت دیفرانسیل »  میان این در که است «رانسیل دیف

این کتاب  مؤلفان. هستند تأثیرگذار گر عنوان شرایط مداخله به« نوآوری آموزشی » و « فنّاوری 

» ، «هندسی  و عددی جبری، رویکردهای تلفیق» در این شرایط، راهبردهای  گرفتن قرار با

» و « سازی  مدل و دیفرانسیل معادالت آموزش تلفیق»  ،«عمودی  و افقی ورزی ریاضی یقتلف

در الگوی کدگذاری بصری )شکل  .کنند می اتخاذ را« مدرن  و سنتی تدریس های روش تلفیق

 ها و مقوله محوری نشان داده شده است. ها، درونمایه ( ارتباط بین مقوله1شماره 

 سخن آخر

معادالت » کتاب  پدیدآوران پیام تبیین نخـست،: اسـت شـده انجـام هدف دو با حاضر نوشتار
 های برنامه درسی، اهداف و مؤلفه بیانگر که «های مقدار مرزی  دیفرانسیل مقدماتی و مسئله

 برنامه بازنگری و پژوهش در زمینه تدوین به نیاز ساختن آشکار دوم، و است؛ مؤلفان گرایش

 با هماهنـگ که «دیفرانسیل  معادالت آموزش»  بـرای جدیدی شسـودبخ و بایـسته درسی

 که آید می شمار به رسمی آموزشی مراحل ترین مهم از عالی آموزش .باشد عالی آموزش اهداف

 است. تحقق جوامع انسانی نیروی پیشرفت و رشد جهت در متعددی های رسالت و وظایف دارای

 موضوعات از یکی. است متناسب درسی برنامه همچون ابزارهایی نیازمند ها رسالت و وظایف این

های  محتوای کتاب ساختن هماهنگ و نوسازی بـه دادن اهمیت درسـی ریزی برنامه در مهم

 معادالت درسی برنامه موضوعاتی، چنین اهمیت بر تغییر است. بنا حال در شرایط بـا درسی

 مفهومی معادالت دیفرانسیل دو موزشآ در همواره. نیست مستثنا قاعده این در نیز دیفرانسیل

 را چیـزی چـه اساتید و بگیرنـد؟ یـاد باید را چیزی چه دانشجویان: است مطرح اصلی سـؤال

تدوین  چگـونگی و درسی برنامه محتوای محور بر سؤال دو این حقیقت در کنند؟ تدریس بایـد

 درسی کتب کردن آمد روز و تغییر تدوین، ریزی، برنامه بنابراین زنند. می دور کتاب درسی

 و بررسی حقیقـت، دانشگاهی است. در ریاضی آموزش نظام الزامات از معادالت دیفرانسیل یکی

 ها، نگرش اصـول، مفاهیم، تا کند می کمک ای و تألیفی( های )ترجمه محتوای کتاب تحلیل

 شوند. لمیع بررسی ها، این کتاب قالب در شده های برنامه درسی مطرح مؤلفه و باورهـا

معادالت »  ترجمه کتاب که گرفت نتیجه توان می گذشت  گیری بحث و نتیجهدر بخش؛  آنچه از
 افزایی دانش و اختیار آموزش در باارزش ابزاری « های مقدار مرزی دیفرانسیل مقدماتی و مسئله

« تلفیقی  برنامه درسی» بـر  توجهی قابل حد در این کتاب دهد چراکه بنیاد قرار می دانشجویان
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 معادالت زمینه در که فراوان تحقیقی آثار بر عالوه این کتاب اسـت. نویسندگان اسـتوار

 و ها روش از استفاده پیشگامان از هم ریاضی آموزش زمینه در اند، گذاشته برجای دیفرانسیل

ر در پنج دهه اخی در که را تغییراتی اند توانسته و روند می شمار به نوین آموزشی کمک وسایل

 های ویژگی از. کنند اعمال کتاب مختلف های ویراست در خوبی به است داده رخ آموزشی محیط

 و معادالت های جواب رفتار بررسی در گرافیکی و هندسی های دیدگاه بر تأکید این کتاب، مهم

 این. (1395پور،  است )کریمی فردین آن های مسئله و ها مثال گستردگی و تنوع تعدد،

 بر عالوه کتاب این که است شده باعث یکدیگر، از ها فصل حداکثری استقالل کنار در گستردگی،

 داشته متفاوت آموزشی راهبردهای انتخاب برای را الزم انعطاف فوق، فرد به منحصر های ویژگی

  .باشد

 نیز در پردازند می درس ارائه این به آن ایرانی در مدرسان که در مقام مقایسه، محیط آموزشی

طور  است. به تحول حال در سرعت به همچنان و شده وسیعی تغییرات دستخوش اخیر دهه  نجپ

 عالی تصویرگری قدرت با کامپیوتری گرافیک و نمادین محاسبات پیشرفته افزارهای مشخص، نرم

 این از استفاده با توانند می دانشجویان یعنی اکنون. است گرفته قرار دانشجویان اغلب دسترس در

 های جواب و بدهند انجام را طوالنی عددی محاسبات از بسیاری زدنی، برهم چشم در فزارهاا نرم

 از زیادی بخش ها آن جواب یافتن در روش سنتی تدریس نحوه که _ را خاص معادالت صریح

 بیاورند.   دست به  _کرد می معطوف خود به را درس وقت

( فارسی تألیفی های کتاب ویژه به و) ایران در موجود دیفرانسیل معادالت آموزش های آیا کتاب

تأکید  معادالت های جواب صریح صورت یافتن های تکنیک و ها روش از ای ارائه مجموعه فقط بر

 را تغییراتی اند فارسی در حوزه آموزش معادالت دیفرانسیل توانسته تألیفی های دارند؟ آیا کتاب

کنند و از  اعمال مختلف های ویراست در ستا داده رخ آموزشی های اخیر در محیط دهه در که

 تألیفی های متفاوت برخوردار باشند؟ آیا کتاب آموزشی راهبردهای انتخاب برای را الزم انعطاف

 در درس ارائه این نحوه در وسیعی که فارسی در حوزه آموزش معادالت دیفرانسیل به تحوالت

 آن کیفی تفسیر و جواب از حاصله تایجن است و تفسیر صورت گرفته جهان پیشروی های دانشگاه

 اند؟  است، توجه کرده تر کرده اهمیت جواب با  صریح صورت یافتن را از

 که کند می اقرار اما. کند نمی انکـار را کشور داخل در تألیفی آثار ارزندگی حاضر نوشتار بیگمان

دیفرانسیل ضروری  ادالتمع آموزش زمینه در معتبـر و روز به ای ترجمه وجود آثار حاضر حال در

کشور و خارج کشور امکان پذیر  داخل در و شکاف آموزشی بین کتب تألیفی خأل است تا زدودن

 به و جهان در آموزش معادالت دیفرانسیل تحوالت شناخت که دارد اهمیت نکته این ذکرشود. 
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. است درسی کتب تدوین و بازنگری در مناسبی مبنای ایران در آموزشی آن خألهای آن تناسب

 شود: های پژوهشی زیر برای تحقیقات بعدی مطرح می پرسش رو این از

 موضوعاتی چه به «آموزش معادالت دیفرانسیل »  التین و فارسی معتبر های کتاب در -1

 است؟ شده پرداخته کمتر موضوعاتی چه به و بیشتر

 چه «انسیل آموزش معادالت دیفر»  التین و فارسی معتبر های کتاب مقایسه، حیث از -2

 دارند؟ یکدیگر با موضوعی های تفاوت

 منابع
فصلنامه  "تحلیلی بر کثرت و تنوع مفهوم تلفیق در حوزه برنامه درسی."(. 1382)حمدی, پروین. ا
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 .5درسی، سال دوم، شماره 
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 .19-1. صص 10فصلنامه برنامه درسی. شماره  "کنند؟ تخمـین انـدازه استفاده می

رشد آموزش  "های درسی ریاضی. تحلیل محتوای حل مسأله در کتاب"(. 1385. )انیرضائی، م

ریزی آموزشی، وزارت  . دفتـر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه86ریاضی. شماره 

 .51- 45وپرورش. صص  آموزش

منتشر نشده  نامهپایان "ای. جایگاه استدالل و اثبات در آموزش ریاضی مدرسه"(. 1386. )زادهزمانی، آ

 کارشناسی ارشـد آموزش ریاضی. دانشگاه شهید بهشتی.

 درسی برنامه الگوی"(. 1394). آباد قوام جعفری و احمد, فارسانی محمدی فریبرز, مریم, صفرنواده

درسی. سال اول.  ریزی برنامه در کیفی های پژوهش ".ایران عمومی دندانپزشکی آموزش در تلفیقی

  .80-61شماره یک. 

دو  ".ای در ایران مدار در ریاضیات مدرسه رد پای آموزش ریاضی واقعیت" .(1393م آزاد، سهیال. )غال

 .70-47، 3، شماره 2فصلنامه نظر و عمل در برنامه درسی، دوره 

ریزی  سنجی کاربرد فنّاوری نوین اطالعات و ارتباطات در برنامه امکان "(. 1385فتحی، کوروش، )

 .72- 49، صص 42ریزی در آموزش عالی، شماره  نامه پژوهش و برنامهفصل ".درسی آموزش عالی

دیدگاه نوآورانه به آموزش ریاضی با تأکید بر نیازهای "(. 1392پور، یونس و گویا، زهرا. ) کریمی فردین
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