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 چكيذه 

ؿٌاخت ٍ اػتفادُ اص سٍؽ ّای هَثش دس تذسیغ سیاضی ّوَاسُ هَسد تَجِ كاحثٌظشاى، پظٍّـگشاى ٍ هتخللاى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

ٍ تاالخق آهَصؿگشاى سیاضی تَدُ اػت. ّذف اص ایي هغالؼِ هشٍسی، تشسػی ٍ اسائِ هٌؼجن هَضوَػات هوشتثظ توا اػوتفادُ اص ٌّوش       

ٌذات فاسػی اػت. هحتَای الصم تشای ًگاسؽ ایي همالِ اص عشیوك جؼوتجَ دس پایگاّْوای    داػتاى گَیی دس آهَصؽ سیاضی، دس هؼت

تذػت آهذُ اػوت.   Googleٍ ًیض هَتَس جؼتجَی ػوَهی   Magiran(، SID، جْاد داًـگاّی )Google scholarاعالػاتی 

ولیذٍاطُ ّای هَسد اػتفادُ ػثاست تَدًذ اص داػتاى، داػتاى گَیی، للِ، للِ گَیی، سیاضی، تذسیغ سیاضوی ٍ آهوَصؽ سیاضوی. اص    

هؼتٌذ وِ تا ّذف ًَیؼٌذگاى استثاط هَضَػی تیـتشی داؿت، هَسد تشسػوی ٍ تحلیول لوشاس گشفتوِ      9هؼتٌذ حاكل، هحتَای  >7

یي پظٍّؾ ًـاى هی دّذ داػتاًْای سیاضی رّي داًؾ آهَص سا دسگیش هثحث سیاضی هوی وٌوذ. اػوتفادُ اص    اػت. ًتایج حاكل اص ا

سٍؽ داػتاى گَیی دس تذسیغ هثاحث سیاضی، هٌجش تِ واّؾ اػتشع، ایجاد ًـاط ٍ اؿتیاق دس حویي توذسیغ ٍ افوضایؾ توشووض     

 د ًظش سا دس داًؾ آهَصاى افضایؾ هی دّذ.  داًؾ آهَصاى هی گشدد ٍ ایي ػَاهل لذست یادگیشی هفَْم سیاضی هَس

  داػتاى، داػتاى گَیی، سیاضی، آهَصؽ سیاضی، تذسیغ سیاضی های كليذی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.paknazar@cfu.ac.ir
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 :مقذمه

داػتاى گَیی اص اتتذایی تشیي اتضاس اًتمال داًؾ ٍ تجشتیات تیي اًؼاًْا تَدُ اػت. دس للِ، فىش اكلی دس لالة حىایت اسائِ هی ؿَد 

(. دس گزؿتِ ّای دٍس تِ دلیل فمذاى اتضاسّای :=58ٍ للِ گَیی تیاى ٌّشهٌذاًِ حىایت تشای اًتمال پیام تِ هخاعة اػت )هلىی، 

 (.  7155ٍ ّوىاساى،  1ثثت داًؾ، داػتاى ّا تِ ػٌَاى یىی اص ػَاهل ولیذی تِ هٌظَس تحمك ایي ّذف تِ حؼاب هی آهذًذ )پاًذ

گَیی سا یه ًَع اتضاس یادگیشی هی داًذ وِ تَاًایی تشلشاسی ساتغوِ   داػتاى  (;<58)وشیوی ٍ ّوىاساى،ًمل اص ( تِ 7119، 2)فاسػت

تیي افىاس ٍ احؼاػات سا تِ ؿیَُ ای لاتل فْن افضایؾ هی دّذ. داػتاى گَیی وِ دس سدیف ٍػایل تَضیح ٍ تـشیح هغشح اػت، توِ  

سػاًذ. تِ ػالٍُ چَى تا عثیؼوت ووَدن ًضدیىوی داسد، هَضوَع هغالوة سا      تثثیت ٍ افضایؾ هؼلَهات وَدواى ٍ ًَجَاًاى یاسی هی 

جالة ٍ دٍػت داؿتٌی هی وٌذ ٍ تا تحشیه اهیال عثیؼی آًاى ٍ ػَاعفـاى، سغثت تِ یادگیشی پذیذ هی آٍسد )دّؼتاًی اسدوواًی،  

58=> .) 

َجِ كواحثٌظشاى، پظٍّـوگشاى ٍ هتخللواى    ؿٌاخت ٍ اػتفادُ اص سٍؽ ّای هَثش دس تذسیغ سیاضی ّوَاسُ هَسد تاص ػَیی دیگش 

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ تاالخق آهَصؿگشاى سیاضی تَدُ اػت.  جزاتیت ّوشاّی تا داػوتاًْا دس اًؼواى تاػوث ؿوذُ اػوت آهَصؿوگشاى       

سیاضی تِ ایي ٌّش دس تذسیغ سیاضی تَجِ ًوایٌذ. ایي اػتفادُ تا تَجِ تِ ّذف آهَصؿگش سیاضی دس جٌثِ ّای هختلف كَست هوی  

یشد. تِ ػٌَاى هثال گاّی آهَصؿگش تشای جلة تَجِ ٍ هـاسوت داًؾ آهَصاى، هؼالِ ای عشح هی وٌذ وِ حل آى تا هفَْم هوَسد  گ

تحث اهىاى پزیش اػت. گاّی تا تیاى تاسیخچِ ای داػتاى گًَِ،  توشوض، تَجِ ٍ ػاللوٌذی داًؾ آهَصاى سا تشهی اًگیوضد. گواّی دس   

الگَسیتن سیاضی سا ؿشح هی دّذ. دس ایي پظٍّؾ فشم تش ایٌؼت وِ دس ّوِ ایي هوَاسد داػوتاى ٍ   لالة یه داػتاى، یه لاًَى یا 

 داػتاى گَیی ٌّشهٌذاًِ، دس خذهت تفْین هثاحث سیاضی هی تَاى هَثش تاؿذ اص ایٌشٍ تِ تشسػی ایي فشضیِ هی پشداصین.

 

 روش شناسی

همالِ حاضش تخـی اص یه هغالؼِ هشٍسی جاهغ تا ّویي هَضَع اػت. دس ایي همالِ تخـی اص هغالؼِ هزوَس وِ تا جؼتجَ دس هتَى 

فاسػی تذػت آهذُ اػت سا اسائِ هی ًوایین. هحتَای الصم تشای ًگاسؽ ایي همالِ اص عشیك جؼتجَ دس پایگاّْای اعالػاتی 

Google scholar( جْاد داًـگاّی ،SID ،)Magiran   ًیض هَتَس جؼتجَی ػوَهی ٍGoogle  ُتذػت آهذُ اػت. ولیذٍاط

 ّای هَسد اػتفادُ ػثاست تَدًذ اص داػتاى، داػتاى گَیی، للِ، للِ گَیی، سیاضی، تذسیغ سیاضی ٍ آهَصؽ سیاضی. 

تا داػتاى گَیی تَدًذ هؼتٌذ وِ ؿاهل همالِ، وتاب ٍ كفحات ٍب وِ تِ ًَػی هشتثظ تا هَضَع آهَصؽ سیاضی  >7هحتَای 

همالِ وِ استثاط هَضَػی تیـتشی تا ّذف ًَیؼٌذگاى داؿت، هَسد تشسػی ٍ تحلیل لشاس  9اًتخاب ٍ تشسػی گشدیذ ٍ اص ایي تیي ًیض 

 گشفتِ اػت. 

  

 یافته ها

                                                            
1 Pound 
2 Forest 
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 ّؾ تیاى هی وٌین.دس تشسػی هماالت هٌتخة سًٍذ تاسیخی سا دس ًظش هی گیشین ٍ سٍؽ ّا ٍ ًتایج سا تا تَجِ تِ ّذف ایي پظٍ

 ،«تذسیغ سیاضی تا داػتاى ٍ آهَصُ ّای تشتیت ٍ ؿىَفایی خاللیت داًؾ آهَصاى»( دس همالِ ای تا ػٌَاى1391)ؿشیف پَس،

دس لالة پظٍّـی سٍایی تِ تیاى تجشتِ خَد دس تىاسگیشی اص ٌّش داػتاى گَیی تِ ػٌَاى اتضاسی تشای یاددّی هثحوث هموذاس ػوذدی    

دسپایِ دٍم ساٌّوایی ) هؼادل تا پایِ ّفتن دس ػیؼتن آهَصؿی جاسی ایشاى(، پشداختِ اػت.  ًَیؼٌذُ ایي همالِ تشای  ػثاسات جثشی 

تفْین هثحث سیاضی هَسد ًظش، اص  داػتاًْایی هشتثظ تا آهَصُ ّای تشتیتی ٍ دیٌی تْشُ تشدُ اػت. دس ایي همالِ تِ  ؿَس ٍ ًـواط ٍ  

 ع دسػی سیاضی ایجاد هی وٌذ، اؿاسُ ًوَدُ اػت.جزاتیتی وِ داػتاى گَیی دس وال

تشسػی تواثیش داػوتاى گوَیی دس دسن    »(  ًتایج پظٍّؾ ووی خَد سا دس همالِ ای  تا ػٌَاى 1395)اًجن ؿؼاع ٍ ّوىاساى، 

 هذاسع دٍلتی  ًفش داًؾ آهَص پایِ دٍم اتتذایی اص 92اسائِ ًوَدًذ. ایي پظٍّؾ تش سٍی  ،«ػویك وَدواى اص هفاّین هشتَط تِ ػاػت

ًفش پؼش، دس ػِ هشحلِ پیؾ آصهَى، داػتاى گَیی ٍ پغ آصهَى اًجام ؿذ. ًتایج ایي تحمیك ًـاى  37ًفش دختش ٍ  55ؿْش وشهاى، 

داد وِ سٍؽ للِ گَیی تاثیش هثثتی تش آهَصؽ ػاػت داسد. ًَیؼٌذگاى ایي همالِ هؼتمذًذ تا تَجوِ توِ  توایول راتوی وَدوواى توِ       

اص داػتاًگَیی دس جْت آهَصؽ ػویك تش ٍ جزاب تش اػتفادُ وشد. هـواّذات هیوذاًی هحممواى دس ایوي پوظٍّؾ       داػتاى، هی تَاى

ًـاى داد وِ جَ والع تؼیاس تا ًـاط ؿذُ ٍ داًؾ آهَصاى تؼیاس تا ّیجاى ٍ تا دلت توام تِ للِ ٍ هغالة هشتَط تِ آى گَؽ هی 

ضغشاب تِ ػَاالت حیي للوِ ٍ ػوَاالت پایواًی ایوي پوظٍّؾ پاػو. دٌّوذ.        دادًذ ٍ ایي فضای تا ًـاط تاػث ؿذُ تَد وِ تذٍى ا

 ًَیؼٌذگاى آهَصؽ هفاّین سیاضی دس لالة داػتاى  سا تاػث تَجِ ٍ توشوض تیـتش داًؾ آهَصاى تِ هغالة دسػی هی داًٌذ.

ى گوَیی دس فشآیٌوذ   تشسػی اثشتخـی داػتا»(  دس همالِ ای تحت ػٌَاى 1396ًتایج پظٍّؾ ویفی )وشهی صادُ ٍ ّوىاساى،

سٍاًی ٍ آهَصؿوی دس تخوؾ   -اسائِ گشدیذ. دس ایي پظٍّؾ دادُ ّا اص عشیك هـاّذُ تاهلی، ػاعفی «یادگیشی تا تىیِ تش دسع سیاضی

هؼادلِ اص دسع سیاضی پایِ ّفتن جوغ آٍسی گشدیذُ اػت.  اص ًظش ًَیؼٌذگاى ایي همالِ تخؾ هؼادلِ یىی اص پشواستشدتشیي لؼوت 

یاضی پایِ ّفتن اػت ٍ یىی اص اؿتثاّات سایج دس ایي هثحث ایٌؼت وِ داًؾ آهَصاى تا اًتمال یه ػذد اص یوه عوشف   ّای وتاب س

تؼاٍی تِ عشف دیگش فشاهَؽ هی وٌذ ػالهت آى ػذد سا تغییش دّذ.  دس ایي همالِ تجشتِ تذسیغ دتیش سیاضی پایِ ّفتوی دس تخؾ 

ػَال دس حیي تذسیغ ٍ دسگیش ًوَدى رّي داًؾ آهَصاى ػؼی دس افضایؾ وواسایی ٍ   هَسد ًظش تیاى ؿذُ اػت. دتیش هشتَعِ تاعشح

یادگیشی ایـاى داسد ٍ دس ایي ساػتا ػَاالت خَد سا دس لالة داػتاًْای وَتاُ تیاى هی وٌذ. اٍ هؼتمذ اػت داًؾ آهَصاًؾ دس حویي  

اػتاى عشح ؿذُ دس والع سا تِ یاد هی آٍسًذ ٍ هغواتك  حل ػَاالت اهتحاى ٍ یا حل توشیٌْای والػی ٍ تىالیف هٌضل، ًاخَدآگاُ د

 تا داػتاى پیؾ هی سًٍذ ٍ ایي اهش هٌجش تِ واّؾ خغا دس حل هؼالِ هی گشدد.

( ًـاى هی دّذ اػتفادُ اص داػتاًگَیی دس آهَصؽ سیاضی تاػوث افوضایؾ توشووض    1396یافتِ ّای پظٍّؾ )وشهی صادُ ٍ ّوىاساى ،

شی فؼال دس ایـاى سا افضایؾ هی دّذ ٍ تا تحشیه افىاسؿاى، آًْا سا تِ هـاسوت دس والع دسع ٍاهی داًؾ آهَصاى هی ؿَد ٍ یادگی

داسد ٍ فشآیٌذّای رٌّی سا تْثَد هی تخـذ. تؼالٍُ افت تؼلظ تش هثحث، وِ اص ًظش ًَیؼٌذگاى تؼذ اص هذتی دس ّش هثحوث سیاضوی   

 سایج اػت، سا تِ حذالل هی سػاًذ.

( لؼوتی اص پظٍّؾ گؼتشدُ ای سا وِ تِ هٌظَس اكالح تشخوی اص هْواست ّوای یوادگیشی توا      1396)ًَسٍصی ٍ ّوىاساى،  

داػتاى ّای سیاضی، اتضاسی تشای تْثَد یوادگیشی داًوؾ آهوَصاى ػوَم     »ووه داػتاى، اًجام دادُ تَدًذ دس لالة همالِ ای تا ػٌَاى 

ؾ آهَص پایِ ػَم اتتذایی وِ تِ كَست تلادفی اص هوذاسع ؿوْش   داً 89، هٌتـش ًوَدًذ. ایي پظٍّؾ ووی تَدُ ٍ تش سٍسی «اتتذایی

ًفش سا تِ ػٌَاى گشٍُ گوَاُ   36ًفش سا تِ ػٌَاى گشٍُ هذاخلِ ٍ  53تْشاى اًتخاب ؿذُ تَدًذ، اًجام گشفت. پظٍّـگشاى اص ایي تؼذاد  
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وَدًذ. عَل دٍسُ هذاخلِ سا تشای ّش دٍ گوشٍُ  اًتخاب ًوَدًذ ٍ اص دٍ اتضاس اًذاصُ گیشی تِ ػٌَاى پیؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى اػتفادُ ً

هذاخلِ ٍ گَاُ، یه هاُ دس ًظش گشفتٌذ. پظٍّـگشاى دس ایي تحمیك، فلل وؼش اص وتاب ػَم اتتذایی سا اًتخاب ًوَدًوذ ٍ توِ ّوش دٍ    

لشاس گشفت ٍلی توشای  گشٍُ ػشفلل ّای یىؼاى تا ؿیَُ ّای هتفاٍت اسائِ ًوَدًذ. گشٍُ گَاُ تحت تؼلین تا ؿیَُ سایج وتاب دسػی 

تذسیغ تِ گشٍُ هذاخلِ داػتاى ّایی عشاحی ؿذ وِ ولیِ هفاّین ٍ پشػؾ ّای هشتَط تِ فلل وؼش وتاب سیاضی ػوَم پَؿوؾ   

دادُ ؿذ.  ؿخلیت فىَس ٍ پشتالؽ  ایي داػتاًْای فاًتضی دس هَاجِْ تا ؿشایظ جذیذ تِ تشسػی اتؼاد هتفاٍت آى پشداختِ ٍ ّوَاسُ 

 ساّثشد سػن ؿىل تِ ػٌَاى یه اتضاس یادگیشی اػتفادُ وٌذ.ػؼی هی وٌذ اص 

هیالدی توِ تؼوذ ّوخوَاًی تؼویاس      2111( تا ًتایج پظٍّؾ ّای خاسجی هـاتِ  اص ػال 1396ًتایج پظٍّؾ )ًَسٍصی ٍ ّوىاساى، 

اى ایشاًی تا تْشُ گیشی اص داسد ٍ ًـاى هی دٌّذ اػتفادُ اص داػتاًْای سیاضی تَهی ٍ هتٌاػة تا هحتَای وتاتْای دسػی داًؾ آهَص

گضاسُ ّای تاٍسی ٍ احؼاػی داًؾ آهَصاى تَاًؼتِ اػت تِ كَست هؼٌی داسی دس تِ خاعش ػپاسی هوَثش داًوؾ ٍ تْثوَد یوادگیشی     

ؿاگشداى ووه وٌذ.  پظٍّـگشاى دس ایي همالِ هؼتمذًذ داػتاى ّای سیاضی عشاحی ؿذُ دس ایي پظٍّؾ توا حفوم هؼٌوی ػواعفی     

اؿتیاق تِ هٌغك ًْفتِ سیاضی تَاًؼتِ اػت استثاط ػویمتشی هیاى داًؾ سیاضی ٍ صًذگی داًؾ آهَصاى تشلشاس وٌذ  داًؾ ٍ افضایؾ

وِ ایي هْن دس افضایؾ یادگیشی داًؾ آهَصاى هَثش اػت. ایـاى اػتفادُ اص ؿخلیتْای داػتاًی خشدػال سا ػاهلی دس ایجاد فضوای  

َع هٌجش تِ افضایؾ هیضاى هـاسوت  داًؾ آهَصاى هی گشدد. یىی اص هْن تشیي ًتایج اهي احؼاػی دس وَدواى داًؼتٌذ وِ ایي هَض

ایي پظٍّؾ  ایٌؼت وِ هحتَای وتاتْای دسػی سیاضی اتتذایی وًٌَی اص ظشفیت اػتفادُ اص داػتاى تشای ًضدیه تش ؿذى تِ اّذاف 

 غایی خَد تشخَسداس اػت. 

 

 بحث و نتيجه گيری 

الل اًجام ایي پظٍّؾ تِ آى تشخَسدین تؼذاد تؼیاس ون پظٍّؾ ّای داخلوی توِ صتواى فاسػوی     هؼالِ لاتل تَجْی وِ دس خ

 27اػت. ّواًغَس وِ دس تخؾ ّای لثل تیاى ًوَدین دس تشسػی اٍلیِ وِ تا تَجِ تِ ّذف ایوي پوظٍّؾ اًجوام گشدیوذُ اػوت، اص      

همالِ ًیض دس ّوایـْا اسائوِ ؿوذُ اػوت.     4اػت وِ ّش همالِ استثاط هؼٌایی تیـتشی تا هَضَع پظٍّؾ ها داؿتِ  4هؼتٌذ هَجَد، 

 ایي هْن خَد ًـاًذٌّذُ دٍ آػیة صیش اػت?

 . ون تَجْی تِ اًجام پظٍّؾ ّای ووی دس هَضَع هْن اػتفادُ اص ٌّش داػتاى گَیی دس آهَصؽ سیاضی دس ایشاى،1

هشتثظ تا داػوتاى گوَیی( تَػوظ آهَصؿوگشاى      . ون تَجْی تِ اًجام پظٍّؾ ّای ویفی )تاالخق ثثت ٍ هؼتٌذ ًوَدى تجشتیات2

 سیاضی.

دس تواهی ایي پظٍّؾ ّا تِ جٌثِ ًـاط آٍسی ٍ افضایؾ اؿتیاق دس داًؾ آهَصاى دس اػتفادُ اص ؿویَُ داػوتاى گوَیی اؿواسُ ؿوذُ      

ػَاعوف ٍ  اػت. اص ایي هْن هی تَاى ًتیجِ گشفت یادگیشی داًؾ آهَصاى دس سٍؽ داػوتاى گوَیی، یوادگیشی فؼوالی اػوت ووِ توا        

احؼاػات ایـاى هشتثظ اػت. دس ٍالغ حغ خَؿایٌذ ّوشاُ ؿذى تا داػتاى ٍ دًثال وشدى آى هٌجش تِ ّیجاى اًگیض توَدى ؿوشایظ   

 یادگیشی ٍ افضایؾ اؿتیاق داًؾ آهَصاى دس یادگیشی سیاضی هی ؿَد ٍ لزت یادگیشی هفاّین سیاضی سا تِ داًؾ آهَص هیچـاًذ.

تا داػتاى تِ ػٌَاى یه فؼالیت هفشح، اػتشع ٍ اضغشاب ًاؿی اص تشخَسد تا هفَْم جذیذ سیاضوی سا دس  ػاتمِ آؿٌایی داًؾ آهَصاى 

ایـاى واّؾ هی دّذ ٍ ایي آػَدگی هَجة افضایؾ توشوض ٍ تَجِ داًؾ آهَصاى توِ هثاحوث دسػوی ٍ دس ًتیجوِ افوضایؾ هیوضاى       

 یادگیشی سیاضی هی گشدد.
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ى  داًؾ آهَص تا سیاضی هی ؿَد ٍ ایي اهش صهیٌوِ ػواص ٍسصیوذگی سیاضوی دس ایـواى      سًٍذ جزاب پیگیشی داػتاى هَجة دسگیشؿذ

هی توَاى توا توالؽ ووافی آى سا یواد      "ٍ ًیض دستاسُ ایي وِ  "سیاضیات تاهؼٌاػت"اػت. ّش داًؾ آهَصی تایذ ًؼثت تِ ایي ایذُ وِ 

  (.1396هتؼْذ تاؿذ )سضایی،  "گشفت ٍ دس هذسػِ ٍ تیشٍى اص هذسػِ آى سا تىاس تشد

یادآٍسی داػتاى  عشح ؿذُ دس تذسیغ یه هفَْم سیاضی، تَػظ داًؾ آهَصاى، هٌجش تِ افضایؾ لذست حل هؼالِ ایـاى هی گوشدد  

 ٍ ایي اهش تِ پایذاسی دسن ٍ فْن هثحث سیاضی هَسد تحث هی اًجاهذ.

 

 پيشنهادات:

 سیاضی تِ آهَصؿگشاى سیاضی اسائِ ؿَد..  دس دٍسُ ّای آهَصؿی اكَل، سٍؽ ّا ٍ هْاستْای عشاحی داػتاى ّای 1

.  تِ هٌظَس ایجاد استثاط هٌاػة تش داًؾ آهَصاى تا داػتاًْای سیاضی دس هٌاعك هختلف وـوَس، اص داػوتاًْا )ؿخلویتْا، آداب ٍ    2

 سػَم، لْجِ ٍ...( لَهی ٍ هحلی دس عشاحی داػتاًْا اػتفادُ ؿَد.

 ت ٍ هؼتٌذ ػاصی تجشتِ ّای خَد دس سٍؽ ّای ًَیي تذسیغ، تشغیة گشدًذ.تا دس ًظش گشفتي هـَق ّایی آهَصؿگشاى تِ ثث. 1

ووی دس خلَف آهَصؽ سیاضی تا داػتاى گَیی دس ػغح ٍػیغ ٍ تا وٌتشل هٌاػة هتغیشّا كَست گیشد. تؼالٍُ اص ّای پظٍّؾ. 8

 ًتایج آى دس تْؼاصی هحتَی وتاتْای دسػی سیاضی اػتفادُ گشدد. 
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