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ارسیابی تزاس داًؼ ریاضیات ٍ ّوبغتگی آى با هْارت طزاحی 

 داًؾجَیاى در آهَسػ هعواری در داًؾگاّْای ایزاى

 
 اِٟبْ ٔحٕذصادٜ چیب٘ٝ

 

 

 چکیدُ
سیبضیبت دس ٔمغغ تحلیّی وبسؿٙبػی  ٔؼٕبسی دس دا٘ـٍبٟٞبی ایشاٖ ثٝ ٕٞبٖ ؿیٜٛ ػٙتی اص عشیك تذسیغ ثٝ عشیك 

بختبسٌشایی اسائٝ ٔی ؿٛد. اػبتیذ ٔؼٕبسی ٕٞٛاسٜ ثٝ ٔـىالت دا٘ـجٛیبٖ دس دسن ٔفبٞیٓ ػخٙشا٘ی ٚ ٔٙغجك ثش فّؼفٝ ػ

ٞذف ایٗ پظٚٞؾ ٔـخق وشدٖ ساثغٝ ثیٗ ػغح  سیبضیبت ٚ وبسثشد آٖ دس ٔفبٞیٓ عشاحی  ٔؼٕبسی ٚ ػبصٜ اؿبسٜ ٔی وٙٙذ.

ٟبستٟبی عشاحی آ٘بٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ دا٘ؾ سیبضی) حبكُ اص ػش فلُ دسٚع سیبضی  دس دٚسٜ وبسؿٙبػی ( دا٘ـجٛیبٖ ثب ٔ

ػؼی ؿذٜ اػت ثب تؼییٗ  پظٚٞؾایٗ ٞذف دس ایٗ  تحمكتبحیشات پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی آ٘بٖ ٔی ثبؿذ. دس جٟت 

ػغح دا٘ؾ سیبضی دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٔؼٕبسی ٚ ٕٞچٙیٗ تؼییٗ ػغح ٟٔبستٟبی عشاحی آٟ٘ب ثٝ ساثغٝ ایٗ دٚ تٛجٝ وشدٜ ٚ ثٝ 

ٔتغیشٞبی ٔختّف دس ایٗ ٔٛضٛع ثپشداصیٓ. سٚؽ ایٗ پظٚٞؾ وٕی ٚ اص ٘ٛع تٛكیفی ٔی ثبؿذ . جبٔؼٝ آٔبسی ایٗ  ٔیضاٖ تأحیش

ٔی دس ٔمغغ وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ تـىیُ  89-88ٔغبِؼٝ سا وّیٝ دا٘ـجٛیبٖ دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی اسٚٔیٝ ػبَ تحلیّی 

.  ٌشفتعشاحی ٔؼٕبسی سا ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ، ٔٛسد ثشسػی لشاس دسع  5آصٔٛد٘ی دس پبیٝ تحلیّی وٝ  271. ثٝ عٛس وّی دٞٙذ

سیبضی  اثضاسٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ دس ایٗ تحمیك پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی ، ٔیضاٖ دا٘ؾ سیبضی اوتؼبثی اص دٚسٜ ٞبی

آصٔٛد٘ی ٞب ثٝ دٚ ٌشٜٚ   ذ. ٙٔی ثبؿٚ ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ دس ٔمغغ وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ دا٘ـٍبٞی دس سؿتٝ ٔؼٕبسی 

A,B   ٜٚدػتٝ ثٙذی ؿذ٘ذ ؛ ٌشA   ٜٚؿبُٔ دا٘ـجٛیب٘ی وٝ دسع سیبضی سا دس ٘یٕؼبَ اَٚ ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ٚ ٌشB  دسع

٘تبیج، ٕٞجؼتٍی ٕ٘شات سیبضی ٚ عشاحی دس ٞش دٚ ٌشٜٚ  سیبضی ػٕٛٔی سا ٘یٕؼبَ ػْٛ ثٝ ثؼذ پبع وشدٜ ا٘ذ. ثب تٛجٝ ثٝ

، ایٗ ٔٛضٛع تأحیش ٔحتٛایی  A٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ   Bٛجٝ ثٝ پبییٗ ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ سیبضی ٌشٜٚ ٔؼٙبداس ٔی ثبؿذ ِٚی ثب ت

دس ثشسػی ساثغٝ پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی ٚ  سا دس ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ تأییذ ٕ٘ی وٙذ. 1دسع سیبضی ػٕٛٔی 

سی ثش ٕ٘شٜ ی عشح ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٕ٘شٜ سیبضی ثٝ پبیٝ ی دثیشػتبٖ تبحیش ٔؼٙبدا، %  5ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ  دس ػغح 

    وٕىی ٘ذاؿتٝ اػت. ػٙٛاٖ ٔتغیش
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 هقدهِ
آیب سیبضیبت ثخـی ضشٚسی دس آٔٛصؽ یه ٔؼٕبس ٔی ثبؿذ ؟ چٝ ػغحی اص تٛا٘بیی ٞبی سیبضی ثشای دا٘ـجٛیبٖ 

ٔؼٕبسی ٔٛسد ٘یبص ٔی ثبؿذ تب آٟ٘ب سا ثشای ا٘جبْ وبسٞبی ٔؼٕبسی دا٘ـٍبٜ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی آٔبدٜ ٕ٘بیذ؟ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔؼٕبس 

ثبؿیٓ؟ آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ثب ضشٚست ٘ٛآٚسی دس ثش٘بٔٝ دسػی ٔٛاجٝ ٔی  چٝ ٘مـی ٔی تٛا٘یٓ دس آٔٛصؽ سیبضیبت داؿتٝ

 ثبؿذ.

آ٘چٝ أشٚصٜ دس جبیٍبٜ سیبضیبت دس آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ٔـٟٛد اػت ، سیبضیبت وبٔالً اص دسٚع ٔؼٕبسی دٚس ٍ٘ٝ 

ؿذ؟ آیب ؿٕب داؿتٝ ؿذٜ اػت . آیب پشداختٗ ثٝ ٔجبحج ٔؼٕبسی دس والع ٞبی دسع سیبضی ٔی تٛا٘ذ دس حُ ٔـىُ ٔؤحش ثب

ثشای ٔؼٕبس ثٛدٖ ٘یبص ثٝ یبدٌیشی حؼبة دیفشا٘ؼیُ ٚ ا٘تٍشاَ داسیذ؟ ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اػت وٝ آیب یه ٔؼٕبس لشٖ ثیؼت ٚ 

یىٓ ثٝ حؼبة دیفشا٘ؼیُ ٚ ا٘تٍشاَ ٘یبص داسد یب ٘ٝ؟ ٚ دس چٝ ػغحی ؟ آیب ٔؼٕبسی ٚ فضبی ص٘ذٌی ٔٙتج اص ػّٓ سیبضی  

یُ ٚ ا٘تٍشاَ ٔغّٛة ا٘ؼبٖ أشٚص ٔی ثبؿذ. عشاحی وبٔپیٛتشی ٚ تشػیٓ فٙی ثخـی اص وبستضیٙی ٔؼّظ ثٝ حؼبة دیفشا٘ؼ

ص٘ذٌی سٚصٔشٜ یه ٔؼٕبس ؿذٜ اػت. دس حبِی وٝ دلت غیش لبثُ ثحج آٟ٘ب، ٚظیفٝ ٔؼٕبس سا تجذیُ ثٝ چیضی ٚاثؼتٝ ثٝ ػّٓ 

سیبضیبت ثؼٙٛاٖ یىی اص  .Gomez,1992:20) (Prezوبسثشدی ٔی ٕ٘بیذ ٚ ثبصدٜ آٟ٘ب ثٝ ٘ظش ٌٛاٞی ثش ویفیت ثبال ٔی ثبؿذ

ٚیظٌیٟبی ػّٓ ٔذسٖ ػبُٔ ٟٕٔی دس ایٗ ٔمِٛٝ ٔی ثبؿذ وٝ ٔٛسد ٘مذ ٔحممیٗ لشاس ٔی ٌیشد. آ٘چٝ أشٚصٜ ٔٛسد ثحج اػت 

 عشص تفىش سیبضی دس ٔؼٕبسی ٔیجبؿذ؛ ثٙبثشایٗ ّٔضْ ثٝ ثبصؿٙبخت جبیٍبٜ ػّٓ سیبضیبت دس ٔؼٕبسی ٔی ثبؿیٓ..

ٔؼٕبسی ، ثٝ ػٙٛاٖ یه ثحج ػّٕی ، ثٝ دٚس اص ؿه ٚ تشدیذ ٔی ثبؿذ. ٔؼٕبسی ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٞش  إٞیت سیبضی دس

ؿىّی وٝ ثٍٙشیٓ ، یه تفؼیش تلٛیشی اص سیبضیبت دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد. دس تبسیخ ، استجبط ثیٗ سیبضی ٚ ٔؼٕبسی ثٝ صٔبٖ 

ییض ٘جٛد٘ذ. دس جٟبٖ ثبػتبٖ ، ٔؼٕبسا٘ی وٝ اٞشاْ ، ثبػتبٖ ثشٔی ٌشدد، صٔب٘ی وٝ ایٗ دٚ ثٝ عٛس آؿىبس اص ٕٞذیٍش لبثُ تٕ

صیٍٛساتٟب ٚ ٔؼبثذ سا ػبختٙذ دس اكُ سیبضیذاٖ ثٛد٘ذ. دس یٛ٘بٖ والػیه ٚ سْٚ ثبػتبٖ ، ٔؼٕبساٖ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ ٔؼٕبس 

ٕٞچٖٛ  ٞٙذػٝ یىی اص ػٙبكش اكّی دس ؿىُ ٌیشی ٔؼٕبسی ایشا٘ی ثٛدٜ اػت. ٔحممیٙیثٛد٘ذ، سیبضیذاٖ ٞٓ ثٛد٘ذ. 

Bulatov(1978) ،Chorbachi(1989) ،Ozdural(2002) ،Necipoglu(1995)   ٚ دس ٘مؾ ػّْٛ ، ٔتٖٛ سیبضییبت

٘مؾ اكّی تٛػؼٝ ٔؼٕبسی ٚ كٙبیغ  "اٚصدٚساَ "سیبضیذاٖ ٞب دس ٔؼٕبسی ثٝ ٚیظٜ دٚسٜ اػالٔی تأویذ داس٘ذ. ثٝ عٛس ٔخبَ

 .(Ahadnejad Ebrahimi , Morteza Aliabadi, 2015 )ٔشتجظ سا ثب سیبضیذاٟ٘ب ٔشتجظ ٔی دا٘ذ

ؿشٚع ؿذ ٚ دس  2672اِٚیٗ تالؿٟب ثشای ایجبد آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ثٝ ػٙٛاٖ یه حٛصٜ ٔؼتمُ دس فشا٘ؼٝ دس ػبَ 

لشٖ ثیؼتٓ ثب ثبٞبٚع ٚ ٔذاسع ٔـبثٝ ادأٝ یبفت. لشٖ ٘ٛصدٞٓ تحِٛی سا ؿبٞذ ثٛد وٝ ثٝ ػٛی یه ؿىبف دس دیذ ٔشدْ دس 

ٙجش ؿذ ٚ ایٗ ثٝ ایٗ ٔؼٙب ٘جٛد وٝ استجبط ثیٗ سیبضی ٚ ٔؼٕبسی اص ثیٗ سفتٝ ثبؿذ ثّىٝ ایٗ ثبٚس ثٝ ٚجٛد ٔٛسد ٞٙش ٚ ػّٓ ٔ

 آٔذ وٝ جٙجٝ ٞبی ٞٙشی ٚ ػّٕی ٞش دٚ ثب ٞٓ دس یه فشد حضٛس ٕ٘ی یبثٙذ. 

عشفٝ دٞٝ ٞبی اخیش ؿبٞذ افضایؾ تحمیمبت ٚ ثحج ٞب حَٛ تؼبُٔ ثیٗ ٔؼٕبسی ٚ سیبضی ثٛدٜ اػت. ٕٞىبسی دٚ 

ٔؼٕبسی ٚ تفىش سیبضیبت  دس پظٚٞؾ ٞبی ٔتؼذدی ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفتٝ اػت. تؼذادی اص دا٘ـٍبٟٞب ٚ ٔؤػؼبت آٔٛصؿی 

1دٚسٜ ٞبی آٔٛصؽ سیبضی سا ثشاػبع ساثغٝ ثیٗ سیبضی ٚ ٔؼٕبسی آ٘چٙبٖ وٝ تٛػظ وبپشاف
تٛضیح دادٜ ؿذٜ لشاس   (1991)

ٚدی دس ٔٛسد جٙجٝ ٞبی آٔٛصؿی ایٗ دٚسٜ ٞب ٔٛجٛد اػت. ٘یبص جذی ثشای یه دادٜ ا٘ذ ، دس حبِی وٝ اعالػبت ثؼیبس ٔحذ

 (,Maor, Sarah جؼتجٛی جبٔغ ٚ ٔغبِؼبت تجشثی دس ٔٛسد ثش٘بٔٝ دسػی سیبضیبت ثشای آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ٚجٛد داسد

Vener, Igor M.,2007)  ٔؼٕبسی  ایٗ ٔغبِؼبت ثٝ وبٞؾ ؿىبف ثیٗ ایذٜ ٞبی ٔٛافك ٚ ٔخبِف آٔٛصؽ سیبضیبت دس

 وٕه خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

                                                 
1
 Kappraff 



 

استجبط ٘ضدیه ٚ ػٙتی ثیٗ ٔؼٕبسی ٚ سیبضیبت دس لشٖ ثیؼتٓ تغییش ٔی یبثذ. دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی ٘یبص چٙذا٘ی ثٝ 

پیؾ صٔیٙٝ سیبضی احؼبع ٕ٘ی وٙٙذ . ٔؼّٕبٖ سیبضیبت دس افؼٛع ثشای ایٗ ٚالؼیت وٝ تٕبیُ ثٝ یبدٌیشی سیبضی ٞش سٚص 

ٚ ایٗ دس تضبد ؿذیذ ثب   وبٞؾ ظشفیت یبدٌیشی سیبضی دس دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٔی ثبؿٙذ وٕتش ٚ وٕتش ٔی ؿٛد ، ؿبٞذ

 . (Salingaros, 1999:77افضایؾ پیـشفتٟبی تىِٙٛٛطیىی دس صٔبٖ حبَ ٔی ثبؿذ )

ثٝ دالیُ ٔتؼذدی دس فمذاٖ ػاللٝ دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی ثٝ دا٘ؾ سیبضی ٚ ٘مؾ آٖ دس ٔؼٕبسی ٔؼبكش ٔی تٛاٖ 

ػٛأُ ٔختّفی دس پذیذ آٔذٖ ایٗ ٔـىُ ٘مؾ داس٘ذ .آٔٛصؽ آوبدٔیه ٔؼٕبسی ثب ظٟٛس ٔذس٘یؼٓ دس د٘یبی تبویذ ٚسصیذ . 

دس ٔؼٕبسی ٔی پشداصد ٚ ایٗ  ( patternغشة ٚ ثٝ تجغ آٖ دس ایشاٖ ؿىُ ٌشفتٝ اػت. جٙجؾ ٔذسٖ ثٝ ػشوٛة اٍِٛ )

ت ػّٕی اص اٍِٛ ٞب ٔی ثبؿذ ٚ حضٛس یب ػذْ حضٛس ٔٛضٛع تجؼبت ػٕیمی ثشای جٛأغ ا٘ؼب٘ی ثٝ اسٔغبٖ آٚسدٜ اػت. سیبضیب

اٍِٛ ٞب دس ٔحیظ اعشاف ٔب ثش تٛا٘بیی یه فشد دس دسن ٔفبٞیٓ ٔتىی ثش اٍِٛ ٞب تبحیش ٌزاس اػت. حزف اٍِٛ ٞب دس ٔؼٕبسی 

اػت وٝ  لشٖ ثیؼتٓ ظشفیت ٔب سا ثشای فشایٙذ ٌشایی فىشی ٚ تفؼیش رٞٙی اٍِٛ ٞب ٔتبحش ػبختٝ اػت . اخیشاً احجبت ؿذٜ

چٍٛ٘ٝ ٔؼٕبسی ػٙتی اص لٛا٘یٗ سیبضی تجؼیت وشدٜ اػت. آٖ لٛا٘یٗ ٔٙجش ثٝ ػبختٕبٟ٘بیی ؿذٜ ا٘ذ وٝ فشْ آٟ٘ب ثٝ ٔیضاٖ 

وٓ یب صیبد اعالػبت ٚ ویفیت سیبضی ٌٛ٘ٝ سا دسثش ٔی ٌیش٘ذ. ٔؼٕبسی لشٖ ثیؼتٓ دلیمبً ثب حزف ایٗ ویفیت ٞب ثٝ ٌ٘ٛشایی ٚ 

 . (Salingaros, 1999:77)تٝ اػت لغغ ساثغٝ ثب ٌزؿتٝ دػت یبف

سٚا٘ـٙبػبٖ ٔحیغی ٔی دا٘ٙذ وٝ ٔحیظ اعشاف ٔب ٘ٝ تٟٙب ثش سٚؽ فىش وشدٖ ٔب تأحیش ٔی ٌزاسد ثّىٝ دس تٛػؼٝ 

فىشی ٔب ٘یض ٔؤحش اػت. ایٗ ٔحیظ تٛػظ ٔؼٕبساٖ وٝ أشٚصٜ دس دا٘ـٍبٟٞب تحلیُ ٔی وٙٙذ خّك ٔی ؿٛد ٚ تأحیش آٟ٘ب 

. اعالػبت ػبصٔبٖ یبفتٝ سیبضیبت پبػخ ٞبی احؼبػی ٔخجت ثٝ ٚجٛد ٔی آٚس٘ذ. اٌش ٔب دس ٔحیغی غیشلبثُ ا٘ىبس ٔی ثبؿذ

سیبضیبت ٔی ثبؿذ، تٕبیُ ٚ ػاللٝ ٔب ثٝ سیبضیبت ٚ تٛا٘بیی ٔب دس دسیبفت ٔفبٞیٓ  -ثضسي  ؿذٜ ایٓ وٝ ثٝ عٛس ضٕٙی ضذ

 سیبضی سا ثٝ عٛس ٔٙفی تحت تأحیش لشاس ٔی دٞذ.

شیٝ پشداص ٞب ٚ ٔٙتمذیٗ جبیٍبٜ تفىش سیبضی سا دس ٔؼٕبسی ٕٞٛاسٜ ثٝ چبِؾ وـیذٜ ا٘ذ ، دس دس دٞٝ ٞبی اخیش ٘ظ

حبِیىٝ ساثغٝ تٍٙبتًٙ ٔؼٕبسی ٚ سیبضیبت چٝ اص جٟت صیجبیی ؿٙبػی ٚ چٝ اص جٟت ایؼتبیی دس عَٛ تبسیخ لبثُ تٛجٝ 

مؾ سیبضیبت ٚ فٟٓ آٖ دس ػّٓ ٔذسٖ اتفبق ثبؿذ . ایٗ جبیٍبٜ دس ٔؼٕبسی ٔذسٖ ثب تٛجٝ ثٝ تغییشات اػبػی وٝ دس ٘ ٔی

افتبد ٚ تحٛالتی وٝ دس ٘تیجٝ ٘ظشیبت دوبست دس تؼشیف فضبی وبستضیٙی ٚ ٞٙذػٝ تحّیّی كٛست پزیشفت ، ؿىّی ٘ٛ ثٝ 

 خٛد ٌشفت.                          

فضبی یىذػت ٚ آ٘چٝ أشٚصٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔجٕٛػٝ تٛكیفی اص پشٚطٜ ٞبی ٔؼٕبسی دس دػت داسیٓ ٔیشاث  

ٞٙذػی ؿذٜ اص لشٖ ٘ٛصدٞٓ ٔیجبؿذ ٚ دس حمیمت ساثغٝ ٘ضدیه ٔؼٕبسی ٚ سیبضیبت دس لشٖ ثیؼتٓ تغییش ٔی یبثذ ،عٛسی 

وٝ دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی أشٚصٜ ٘یبص ثٝ پـتٛا٘ٝ سیبضی چٙذا٘ی احؼبع ٕ٘ی وٙٙذ ٚ حتی ایٗ ٔٛضٛع ٔٛسد ثحج اػت وٝ 

  (.Salingaros,1999: 1بضی سا تمٛیت ٕ٘بیذ )سی -ٔؼٕبسی ٔؼبكش ٕٔىٗ اػت رٞٙیت آ٘تی

سیبضیبت دس آٔٛصؽ  ٔؼٕبسی دس دا٘ـٍبٟٞبی ایشاٖ ثٝ ٕٞبٖ ؿیٜٛ ػٙتی اص عشیك تذسیغ ثٝ عشیك ػخٙشا٘ی 

اسائٝ ٔی ؿٛد. اػبتیذ ٔؼٕبسی ٕٞٛاسٜ ثٝ ٔـىالت دا٘ـجٛیبٖ دس دسن ٔفبٞیٓ سیبضیبت ٚ وبسثشد آٖ دس ٔفبٞیٓ عشاحی  

ؿبسٜ ٔی وٙٙذ. ثذیٗ تشتیت ٘یبص ثٝ تحٛالتی دس ایٗ صٔیٙٝ احؼبع ٔی ؿٛد. لجُ اص پشداختٗ ثٝ ایٗ ٔؼٕبسی ٚ ػبصٜ ا

تحٛالت ٘یبص ثٝ ثشسػی جبیٍبٜ سیبضی دس ػیالثغ آٔٛصؽ ٔؼٕبسی دس دا٘ـٍبٟٞب ٚ ٔیضاٖ تأحیش دا٘ؾ سیبضیبت دس ٟٔبست 

 عشاحی دا٘ـجٛیبٖ ٔحؼٛع ٔی ثبؿذ.

ثیٗ ػغح دا٘ؾ سیبضی) حبكُ اص ػشفلُ دسٚع سیبضی  دس دٚسٜ وبسؿٙبػی (  ٞذف ایٗ پظٚٞؾ ٔـخق وشدٖ ساثغٝ

دا٘ـجٛیبٖ ثب ٟٔبستٟبی عشاحی آ٘بٖ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ تبحیشات پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی ٚ ٟٔبستٟبی ٔمذٔبتی 



 

دا٘ؾ سیبضی دا٘ؾ  سیبضی آ٘بٖ ٔی ثبؿذ. دس جٟت سػیذٖ ثٝ ایٗ ٞذف دس ایٗ تحمیك ػؼی ثش آٖ اػت تب ثب تؼییٗ ػغح

آٔٛختٍبٖ ٔؼٕبسی ٚ ٕٞچٙیٗ تؼییٗ ػغح ٟٔبستٟبی عشاحی آٟ٘ب ثٝ ساثغٝ ثیٗ ایٗ دٚ تٛجٝ وشدٜ ٚ دس كٛست ػذْ ٚجٛد 

ساثغٝ ٞٓ جٟت ثب پیـیٙٝ تحمیك ثٝ وٙىبؽ دس دالیُ آٖ ثپشداصیٓ. ایٗ تحمیك ٔی تٛا٘ذ ثٝ آؿىبس وشدٖ جٟت ٌیشی ػبیش 

 بْ آٔٛصؿی ٔؼٕبسی دس ایشاٖ ثیب٘جبٔذ.پظٚٞؾ ٞب ثشای حُ ٔؼئّٝ دس ٘ظ

 

 هعواری  آهَسػٍاحدّای درعی ریاضی در 

ٌش چٝ دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی ٕٔىٗ اػت دغذغٝ ٘بچیضی ٘ؼجت ثٝ سیبضیبت داؿتٝ ثبؿٙذ، سیبضیبت دس حمیمت ثب 

ی داؿتٝ ثبؿذ. ایٗ ٔؼٕبسی ساثغٝ الیٙفه داسد. ثذٖٚ تشدیذ آٔٛصؽ سیبضیبت ٔی تٛا٘ذ ٘تبیج ٔخجت دس دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبس

 آٔٛصؽ تٛا٘بیی آٟ٘ب سا دس فٟٓ ایذٜ ٞبی پیچیذٜ ٚ آٔبدٌی آٟ٘ب ثشای حُ ٔؼبئُ ػّٕی دس عشاحی افضایؾ خٛاٞذ داد.

ٔغبِؼبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ، ٔؼٕبسی ثٝ ػٙٛاٖ یه سؿتٝ ٟٔٙذػی ٚ ٞٙش ػّٕی ثٝ ٌشٟٚٞبی دسع سیبضی ثٝ ؿشح 

 ریُ تىیٝ داسد:

بیٝ ٟٔٙذػی سا تؼشیف وشدٜ ٚ ثٝ حُ آٖ ٔی پشداصد. ایٗ دٚسٜ دسكذد ایجبد پبیٝ ٔؼبئُ پ :دٍرُ ریاضی هقدهاتی -

ٞبی ػّٕی دس ػبِٟبی اِٚیٝ تحلیُ دس وٙبس ػبیش دسٚع ػّْٛ پبیٝ ٔب٘ٙذ فیضیه ٚ ؿیٕی ٔی ثبؿذ.ٔحتٛای ایٗ دٚسٜ 

ا٘بیی دا٘ـجٛیبٖ ثشای ؿبُٔ ٔٛضٛػبت ػٕٛٔی ٔشثٛط ثٝ ٕٞٝ ٌشٟٚٞبی ٟٔٙذػی ٔی ثبؿذ.ایٗ دٚسٜ ٞب ثشای افضایؾ تٛ

حُ ٔؼبئُ ٟٔٙذػی عشاحی ؿذٜ ا٘ذ. آٟ٘ب ثب ػشفلّی ٕٞچٖٛ حؼبة دیفشا٘ؼیُ ٚ ا٘تٍشاَ، ججش خغی،ٔخّخبت ٚ 

 ٞٙذػٝ تحّیّی تٟیٝ ؿذٜ ا٘ذ. 

: ٞذف اكّی ایٗ دٚسٜ آٔبدٜ وشدٖ دا٘ـجٛیبٖ ثشای تجضیٝ ٚ تحّیُ  ٚ فؼبِیت ٞبی ػّٕی ٔی دٍرُ ریاضی کاربزدی -

سٜ ٞب داسای ٚاحذٞبی ػّٕی ثٛدٜ ٚ دا٘ـجٛ ثب سٚؽ ٞبی اػتفبدٜ اص سیبضی دس ٔؼٕبسی آؿٙب ٔی ثبؿذ. ایٗ دٚ

ؿٛد.سیبضی وبسثشدی ثٝ ػٙٛاٖ ثخؾ الصْ ػبِٟبی ٘خؼتیٗ ثٝ حؼبة ٔی آیذ، وٝ ؿبُٔ ٔغبِؼبت ٔشثٛط ثٝ ػبخت ٚ 

یـٍبٞی ثٛدٜ ٚ ثٝ دیٍش دسع ٞبی تجضیٝ ٚ تحّیُ ٞبی ٔحیغی ٚ ػبصٜ ای ٔی ثبؿذ.ایٗ دٚسٜ  ثبیذ داسای ػبػبت آصٔب

 ثش٘بٔٝ ٔؼٕبسی ٘یض ٔشثٛط ثبؿذ.

: ایذٜ سیبضیبت ثٝ ػٙٛاٖ ٞٙش چبِؾ ٞبی ثؼیبسی سا ثشٔی اٍ٘یضد. دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی دس  ریاضی در جْت طزاحی -

ٔٛسد ثبس  وٙبس سیبضی ٔمذٔبتی ٚ وبسثشدی ٘یبص ثٝ یبدٌیشی تفىش سیبضی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٞٙشٔٙذ سا داس٘ذ.پیـشفت دس ایٗ

اَٚ دس آوبدٔی سٚیبَ فشا٘ؼٝ ؿشٚع ؿذٜ ٚ دس ٔذسػٝ ٞٙش ٞبی ثٛصاس ادأٝ یبفت، جبییىٝ تجضیٝ ٚ تحّیُ ٞٙذػی 

ػبختٕبٟ٘بی والػیه یٛ٘بٖ ثبػتبٖ، سْٚ، س٘ؼب٘غ ٚ ثبسٚن  دس اػتٛدیٛٞبی عشاحی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌشفتٙذ. 

ُ ٞبیی چٖٛ تٙبػجبت،تؼبدَ،تمبسٖ ٚ لٛا٘یٗ ٞبسٔٛ٘ی الصْ ثٝ تذسیغ ٞٙذػٝ تحّیّی دس صٔیٙٝ اسائٝ ٔؼٕبسی ، ثب ػشفل

 ٔی ثبؿذ. دس ایٗ سٚؽ ، سٚاثظ لٛی ٔیبٖ تبسیخ ٔؼٕبسی ، سیبضیبت ٚ عشاحی حبكُ ٔی ؿٛد.

: تغجیك دٚسٜ ٞبی سیبضی ثشای تٛػؼٝ تىِٙٛٛطی دیجیتبَ دغذغٝ اػبػی دیٍشی اػت  ریاضی در جْت تکٌَلَصی -

  .(Megahed, 2013)   دس ایٗ وـٛسٞب ثٝ خٛد ٔـغَٛ وشدٜ اػت وٝ آٔٛصؽ ٔؼٕبسی سا

 

 

 



 

 

 بزرعی جایگاُ ریاضی در آهَسػ هعواری کؾَرّای ارٍپایی)ًگارًدُ( -2-1جدٍل 

کؾَر ّای 

ارٍپایی 

 هَرد هطالعِ

عٌَات اخذ 

هدرک 

 کارؽٌاعی

دٍرُ ّای 

 آهَسؽی

 هحتَای درعی ًَع درط

 ثّظیه

) آٔٛصؽ ثش 

 پبیٝ تىِٙٛٛطی(

دٚسٜ دٚ  ػبِٝ 5

 ػبِٝ

ٔمذٔبتی،ٔٛاد 

 دسػی پبیٝ

اسائٝ دسع سیبضیبت ثب دٚ ثخؾ ؛ ثخؾ اَٚ: ججش  -

دیفشا٘ؼیُ ٚ ا٘تٍشاَ ٚ ٔؼبدالت دیفشا٘ؼیُ ، ثخؾ 

دْٚ:لٛاػذ ٞبسٔٛ٘ی ٚ تبسیخ سیبضیبت دس استجبط ثب 

 ٔؼٕبسی اص عشیك اؿبسٜ ثٝ تٙبػجبت

حجٓ  ٞٙذػٝ تحّیّی ٚ وبسثشدی ثب ٔغبِؼبت ٔشثٛط ثٝ -

 ٚ ػغح

 ػّْٛ وبٔپیٛتش-

دٚسٜ ػٝ 

 ػبِٝ

ٔٛاد دسػی 

 تخللی

دٚ دٚسٜ آؿٙبیی ثب ػّْٛ وبٔپیٛتشی ؿبُٔ عشاحی ٚ  -

 ٔذَ ػبصی ٚ ٔغبِؼٝ أىب٘بت ػیؼتٕٟبی پیچیذٜ

 فشا٘ؼٝ

)ٚاثؼتٝ ثٝ پبیٝ 

ٞبی آٔٛصؿی 

ثٛصاس، تأویذ ثش 

 أٛصؽ ٞٙشی(

ٔذَٚ ٞبی  دٚ ػبَ اَٚ ػبِٝ 6

ٔیبٖ سؿتٝ ای ٚ 

یذ ثش استجبط تأو

ٔؼٕبسی ٚ دا٘ؾ 

 ثشای ٔؼٕبسی

ٔٛلؼیت فشا٘ؼٝ دس إٞیت ثٝ آٔٛصؽ سیبضی دس ثیٗ  -

ٕٞٝ وـٛسٞبی اسٚپبیی ٔٛسد ٔغبِؼٝ دٚستشیٗ ثٝ ایتبِیب 

ٔی ثبؿذ. دِیُ آٖ سا ٔی تٛاٖ دس سیـٝ ٞبی آٔٛصؽ 

ٚاثؼتٝ ثٝ ػیؼتٓ ٔذسػٝ ثٛصاس جؼتجٛ وشد.دسػیؼتٓ 

یُ ٚ ا٘تٍشاَ اٌش تبوٖٙٛ آٔٛصؿی فشا٘ؼٝ آٔٛصؽ دیفشا٘ؼ

حزف ٘ـذٜ ثبؿذ ثٝ حذالُ وبٞؾ یبفتٝ اػت ٚ جبی آٖ 

سا ٞٙذػٝ تحّیّی ٚ تلٛیشی، ٔغبِؼٝ احجبْ ٚ كفحٝ ٞب 

، تٛپِٛٛطی ٚ اػتفبدٜ آٟ٘ب ثشای ٔغبِؼبت ٔٛسفِٛٛطی ٚ 

 پبیٝ ٞبی ٘ظشی ػبخت ٔذَ ٌشفتٝ اػت.

ٔغبِؼٝ استجبط ثیٗ ٔؼٕبسی ٚ ػّْٛ وبٔپیٛتشی ٔٛضٛع 

 سی ثشای ثشخی ٔشاوض تحمیمی فشا٘ؼٝ ٔی ثبؿذ.ٔحٛ

 دٚ ػبَ دْٚ

دٚ ػبَ 

 ػْٛ

تخلق دس 

عشاحی ؿٟشی 

ٚ ػّْٛ 

 وبٔپیٛتشی

ػبَ ٔتٛاِی  6یب  5 پشتغبَ

ثذٖٚ دٚسٜ ٞبی 

 چشخـی

 سیبضیبت، ٞٙذػٝ تحّیّی ٚ تبسیخ سیبضی دس ٞٙش - -

دٚسٜ دٚ  ػبِٝ 5 اػپب٘یب

 ػبِٝ

ؿبُٔ :حؼبة ثیٟٙبیت  دٚسٜ دسػی سیبضیبت ٔمذٔبتی

وٛچه،حؼبة ا٘تٍشاَ،ٔؼبدالت دیفشا٘ؼیُ،سٚؽ ٞبی 

 ػذدی ٚ ...

 تأویذ ثش ٞٙذػٝ
دٚسٜ ػٝ 

 ػبِٝ

 تخللی

 ػٛئیغ

)آٔٛصؽ ثش 

 پبیٝ تىِٙٛٛطی(

 6ػبِٝ ٚ  4

ػبِٝ)دا٘ـٍبٜ 

 ایتبِیبیی(-ػٛئیؼی

دٚ ػبِٝ 

 ٔمذٔبتی

 سیبضی ٔمذٔبتی دس ػبَ اَٚ 

ثشای تجؼٓ فىشی،ػبصٜ اسائٝ فشْ ٞب،فشْ ٞبی ٞٙذػی 

ٞبی سیبضی ثشای عشاحی ٔؼٕبسی،سیبضی دس تبسیخ 

 ٔؼٕبسی
دٚ ػبِٝ 

 تخللی



 
 
 
 
 
 

 

 ؽٌاخت جایگاُ درٍط ریاضیات در آهَسػ هعواری در ایزاى

ٚاحذ دسع سیبضیبت ٔمذٔبتی  2دس ثش٘بٔٝ دسػی آٔٛصؽ ٔؼٕبسی دس دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی دس ایشاٖ دس دٚسٜ دٚ ػبِٝ اَٚ 

ٚاحذ دسع  3ػبِٝ دْٚ دا٘ـجٛیبٖ ّٔضْ ثٝ ٌزسا٘ذٖ  2ٚاحذ دسػی ٞٙذػٝ تحّیّی ٚ پشػپىتیٛ اسائٝ ٔی ٌشدد ٚ دس دٚسٜ  4ٚ 

 سیبضی ػٕٛٔی ٔی ثبؿٙذ.

ٚ اص ػٛی دیٍش  "ایؼتبیی"ػبِٝ اَٚ ٔی ثبؿذ ثب ٞذف آٔبدٌی ثشای دسٚع  2دسع سیبضیبت دس ٔمغغ وبسدا٘ی وٝ دٚسٜ 

ٔی ؿٛد. ٔجبحج ٔغشٚحٝ دس ایٗ دسع ػجبستٙذ اص : ٔجٕٛػٝ ٞب ، تٛاثغ، ٔـتك ٚ ٔٛاسد اػتؼٕبَ ، ػبخت رٞٗ تحّیُ ٌش اسائٝ 

ا٘تٍشاَ ، تٛاثغ ٍِبسیتٕی ٕ٘بیی ٚ ٞزِِٛی ، سٚؽ ٞبی ا٘تٍشاَ ٌیشی ٚ ٔٛاسد اػتؼٕبَ آٖ دس ٔحبػجٝ عَٛ ٔٙحٙی ٔشوض حمُ، ٔشوض 

 ٌیشی آٔبستٛكیفی ٚ اؿبسٜ ای ثش تٛصیغ ٞبی تجشثیفـبس ، ٍِٙشٔب٘ذ ، تؼشیف ٚ ٔمذٔبت آٔبس ، ٔفْٟٛ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ػشفلُ سیبضی ػٕٛٔی دس ٔمغغ وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ ٔؼٕبسی وٝ دٚسٜ دٚ ػبِٝ دْٚ ٔی ثبؿذ ثٝ ؿشح ریُ ٔی ثبؿذ: 

، دػتٍبٜ ٔؼبدالت خغی ػٝ ٔجِٟٛی  3*2ٔؼبدالت پبسأتشی، ٔختلبت فضبیی، ثشداس دس فضب، ضشة ػذدی ، ٔبتشیؼٟبی 

سٚی ػغشٞب، ٔؼىٛع ٔبتشیغ ، حُ دػتٍبٜ ٔؼبدالت اػتمالَ خغی، ...، ٔـتك، دیفشا٘ؼیُ وبُٔ، ٔختلبت اػتٛا٘ٝ ای ٚ  ، ػّٕیبت

 وشٚی، ا٘تٍشاَ ٞبی دٚ ٌب٘ٝ ٚ ػٝ ٌب٘ٝ ٚا٘تٍشاَ ٔٙحٙی اِخظ .

مؾ ٟٕٔی (  2٘یٗ ٚجٛد ، یه ؿىبف ثیٗ دسٚع ٔؼتمُ سیبضیبت ٚجٛد داسد. سیبضی ثشای ٔؼٕبسی ) سیبضی ػٕٛٔی ثب ا

دس ایجبد پُ ثیٗ ٞٙش ٚ ػّٓ ثبصی ٔی وٙذ. ثب تبویذ ثش پبیٝ ٞبی سیبضی دس آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ، تحَٛ دس ٔحتٛای دسٚع ٔؼتمُ 

 سیبضی دس ؿشایظ ٔٛجٛد دس آٔٛصؽ ٔؼٕبسی ثیـتش حغ ٔی ؿٛد. 

ذػٝ تحّیّی یىی اص أشٚصٜ تذسیغ ٞٙذػٝ تحّیّی ثٝ عٛس ػْٕٛ دس ٌشٟٚٞبی ٔؼٕبسی چٙذاٖ جذی ٌشفتٝ ٕ٘ی ؿٛد. ٞٙ

ٔحٛس اػت وٝ ٘مغٝ ٔغّٛثی اص تمبعغ ٔیبٖ تبسیخ ٔؼٕبسی ، سیبضیبت ٚ ػّٓ ػبختٕبٖ ثٝ ٚجٛد ٔی آٚسد.  -دسٚع سیبضی عشاحی

اٌش دسٚع سیبضیبت ثب ٔذِٟبی ػبختٕب٘ی تشویت ٔی ؿذ٘ذ، تٛا٘بیی دا٘ـجٛیبٖ دس ٘ٛع آٚسی فشْ ٞب استمب ٔی یبفت. ٞٙذػٝ تحّیّی 

یٙذ اسائٝ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد ٚ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ وٝ تجضیٝ ٚ تحّیُ ٚ تِٛیذ ٔٛضٛػبت دس فضبی ػٝ ثؼذی تشػیٕی ، ثٝ ثخؾ ػّٕی فشا

 دا٘ـجٛیبٖ ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ یب غیش ٔؼتمیٓ دس تٛػؼٝ ٟٔبست ٞبی پبیٝ عشاحی وٕه ٔی وٙذ.

ٞٙذػٝ تحّیّی ثشای  "حمیك ثٝ خبعش وبٞؾ ٘مؾ ٞٙذػٝ تحّیّی دس ػشفلُ دسٚع آٔٛصؽ ٔؼٕبسی دس ایشاٖ ، ایٗ ت

سا ثٝ ػٙٛاٖ یه پُ وٝ ؿىبف  ثیٗ دسٚع سیبضی ٔؼتمُ سا پٛؿؾ ٔی دٞذ ، پیـٟٙبد ٔی وٙذ.ایٗ دسع ػّٓ اسائٝ  "ٔؼٕبساٖ

تلٛیش ٌشافیىی اص ٔٛضٛػبت ػٝ ثؼذی سا ثٝ ٔحبػجبت ٚ ٔؼبدالت سیبضی سثظ ٔی دٞذ. دس ایٗ جٟت ، دٚسٜ سیبضی پیـٟٙبدی ، 

یـتش ثب آٔٛصؽ سیبضی دسٌیش وشدٜ ، فٟٓ چٍٍٛ٘ی استجبط ثیبٖ ٌشافیىی سا ثٝ ٔؼبدالت سیبضی ٚ فٟٓ ٕٞپٛؿب٘ی ثیٗ دا٘ـجٛیبٖ سا ث

 دٚ ٔٛضٛع سا أىبٖ پزیش ٔی وٙذ.

آ٘چٝ اص ثشسػی ػشفلُ دسٚع دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی ثٝ ٚیظٜ دس دٚ دٚسٜ دٚػبِٝ ٔمبعغ وبسدا٘ی ٚ وبسؿٙبػی ٘ب پیٛػتٝ دس 

ٔؼتمُ سیبضی ثب ٔؼٕبسی حبكُ ٔی ؿٛد  ، ثب تٛجٝ ثٝ ٔؼبئُ ٔغشح دس ػیؼتٓ آٔٛصؽ ٘ٛیٗ سیبضی ثش پبیٝ ٔٛسد ساثغٝ دسٚع 

 اجتٕبػی ٘یبص ثٝ تؼشیف ساٞىبسٞب ٚ ػشفلُ جذیذ ثشای ایٗ دسٚع سا ٔغشح ٔی وٙذ. –سٚیىشدٞبی فشٍٞٙی 

ٔیبٖ جبٔؼٝ ا٘تخبثی اص دا٘ـجٛیبٖ دس ایٗ عشح ثب ثشسػی ساثغٝ ٔٛجٛد ثیٗ تٛا٘بییٟبی سیبضی ٚ ٟٔبست عشاحی دس 

دا٘ـٍبٜ آصاد ٚ لبثُ تؼٕیٓ ثٛدٖ آٖ ثٝ آٔٛصؽ ٔؼٕبسی دس ایشاٖ ساٜ سا ثشای تحمیك ٞبی ثؼذی دس جٟت تؼشیف ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی 

س ػٛاَ ٔب دس وٙب ،دس ٚالغ ثشای پی ثشدٖ ثٝ جبیٍبٜ دا٘ؾ سیبضی دس وؼت ٟٔبست عشاحی  ٔفیذ دس تمٛیت ایٗ ساثغٝ ثبص ٔی وٙیٓ.

دیٍشی وٝ ٕٔىٗ ثٝ ٔغبِؼٝ ٔتغیشٞبی ساثغٝ ثیٗ ػشفلُ دسٚع سیبضی دا٘ـٍبٞی ٚ ٟٔبست عشاحی ٔی ثبؿذ اكّی وٝ ثشسػی 



 
 
 
 
 
 

اػت ػٛاَ اكّی سا تحت تبحیش لشاس دٞذ ٔی پشداصیٓ. پبیٝ سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـجٛیبٖ یىی اص ٔتغیشٞبی تأحیش ٌزاس ٔی 

ثیشػتبٖ دس چٝ سؿتٝ ای تحلیُ وشدٜ ا٘ذ ، ثٝ ثشسػی تٛاٖ عشاحی آٟ٘ب ٔی پشداصیٓ . اػتؼذاد ٚ ثبؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ دس دٚسٜ د

ٔٛسد سیبضی ٚ ساثغٝ آٖ ثب ٟٔبست عشاحی ٔٛضٛع دیٍشی اػت وٝ دس جبٔؼٝ آٔبسی ٔٛسد ٘ظش  تٛا٘بیی دا٘ـجٛیبٖ دس یبدٌیشی

  تحمیك لشاس ٔی ٌیشد . 

 

 ابِجایگاُ تحقیق در هیاى هطالعات هؾ -4-4

ثٝ ٔٙظٛس جٌّٛیشی اص تجذیُ ؿذٖ یه پشٚطٜ ٔؼٕبسی ثٝ ٘تیجٝ كشف اػتٙـبق ، الصْ اػت تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔٙغمی دس 

ٚ  (2972( 2اِٚٛیت لشاس ثٍیشد. ایٗ ٍ٘شؽ ثب سٚؽ ؿٙبػی عشاحی ٔؼٕبسی تٛػظ ٘ظشیٝ پشداصٞبیی چٖٛ ٌئٛفشی ثشٚدثٙت

ٌبْ : تجضیٝ ٚ تحّیُ ، تشویت ٚ اسصؿیبثی ٔغشح ؿذ. ایٗ سٚؽ ػیؼتٕبتیه  ثشای اِٚیٗ ثبس  دس ػٝ (2964) 3وشیؼتٛفش اِىؼب٘ذس

یه ٘مذ كحیح اص فشایٙذ ٔفْٟٛ ػبصی ٚ ػبختٕبٖ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ ٚ لضبٚت تحّیّی ٔٙغمی سا ثب اٞذاف خاللب٘ٝ احؼبػی ٚحذت 

ػی ثشی ٔٛضٛػبت خبف ، دٚٔیٗ ٚظیفٝ ٔی ثخـذ . ثٝ ٔٙظٛس تؼٟیُ دس ثٝ خبعش ػپبسی ػٕجُ ٞب ، ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ػٙبكش صثبٖ ؿٙب

ػبختٗ ػبختبس فىشی ٔی ثبؿذ. دس ٟ٘بیت ، تٛػؼٝ رٞٗ فشایٙذ لبثُ تٛجٝ دس پیچیذٌی فشْ ٞبی ٔؼٕبسی أشٚص اػت. ٔغبِؼٝ 

ٚیظٌیٟبی حجٕی ٚ فشْ ٞبی ٔٙؼغف ٘یبص ثٝ ثشخی ٔفبٞیٓ تٛپِٛٛطی داسد ٚ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ ثٝ ٔفبٞیٓ تؼّؼُ ٚ دیفشا٘ؼیُ . دس 

 .  (Consiglieri,2003ثشای یه دٚسٜ تحلیُ ٔؼٕبسی اػبػی ٔی ثبؿذ )   Infinitesimal٘تیجٝ ٔغبِؼٝ 

آٖ سا ٔتـىُ اص دٚ ثخؾ ٔی دا٘ٙذ ؛ ثخؾ ثش٘بٔٝ  5ٚ د ٌشاف   4صٔب٘ی وٝ اص ثش٘بٔٝ تحلیّی ٔؼٕبسی ثحج ٔی ؿٛد ، ثب٘شجی

ثش٘بٔٝ ٞبی آٔبیـی ثٝ  (.(Maor, Sarah, Vener, Igor M., 2007ٞبی آٔبیـی ٚثخؾ ثش٘بٔٝ ٞبی تشویجی ثش ٔجٙبی حُ ٔؼئّٝ 

عٛس ػٙتی ثب سٚؽ ػخٙشا٘ی تذسیغ ٔی ؿٛ٘ذ ، دس حبِی وٝ ثش٘بٔٝ ٞبی تشویجی اص عشیك پشٚطٜ ٞبیی وٝ ثش اػبع یبدٌیشی دس 

تٝ ٚ ٔـىالت دا٘ـجٛیبٖ دس آتّیٝ عشاحی ٔؼٕبسی پبیٝ ٌزاسی ؿذٜ ا٘ذ اسائٝ ٔی ؿٛ٘ذ.دس ایٗ پظٚٞؾ ثش ثش٘بٔٝ آٔبیـی تأویذ داؿ

دسن ٔفبٞیٓ سیبضی ثٝ ثحج ٌزاؿتٝ ٔی ؿٛد. ایٗ ٔـىالت ثبػج اص دػت دادٖ تٛا٘بیی وبسثشد ٔفبٞیٓ دس پشٚطٜ ٞبی آتّیٝ ای آٟ٘ب 

تأویذ ٔی وٙذ وٝ یه فمذاٖ تٕشیٗ سیبضیبت ثشای دا٘ـجٛیبٖ  "ٔؼٕبسی،اٍِٛٞب ٚ سیبضی   "ػبِیٍٙبسٚع دس ٔمبِٝ  .ٔی ٌشدد

 ی ٚجٛد داسد.ٔؼٕبس

دس پظٚٞؾ خٛد ثٝ د٘جبَ پبػخ دادٖ ثٝ ػٛاَ وذاْ ٚ چٝ ٔمذاس اص سیبضی ثشای ٔؼٕبساٖ ثٝ ثشسػی جبیٍبٜ دسع  6پذٔٙتٝ 

سیبضی ٚ ٔحتٛیبت آٖ دس ثش٘بٔٝ دسػی ٘ظبْ آٔٛصؿی اسٚپب ٔی پشداصد. دس ایٗ تحمیك ثٝ ٚجٛد دسٚع حؼبة دیفشا٘ؼیُ ٚ ا٘تٍشاَ 

ٚدس ٔشاحُ ثؼذی  دسٚػی ثب ػشفلُ تبسیخچٝ سیبضیبت ٚ استجبط آٖ ثب ٔؼٕبسی دسآٔٛصؽ ٔؼٕبسی ثٝ ػٙٛاٖ دسٚع ٔمذٔبتی 

(. پذٔٙتٝ ٔؼتمذ اػت دس ٔیبٖ اػضبی Pedemonte,2001دا٘ـٍبٟٞبی وـٛسٞبیی ٕٞچٖٛ ثّظیه ٚ فشا٘ؼٝ اؿبسٜ ؿذٜ اػت )

 ٔحتٛای ججش ٚ ٔخّخبت دادٜ ؿذٜ اػت. وٕتشیٗ إٞیت ثٝ سیبضیبت ػٕٛٔی ثب (EAAE)اتحبدیٝ اسٚپبیی آٔٛصؽ ٔؼٕبسی 

ثٝ ٔذاخّٝ دس ثخـٟبی اػبػی ػیالثغ دسع  "سٚؿٟبیی ثشای اسصیبثی سیبضی ثشای ٔؼٕبسی ٚعشاحی  "دس  (1005) 7٘بتبِی 

ٝ صٔیٙٝ ٞبی ٔفٟٛٔی یب ٔٙغمی اسائٝ ٔی ثسیبضی دس ٔذاسع ٔؼٕبسی ٚ عشاحی ثب ٔفبٞیٓ سیبضی وٝ اص عشیك ٔتذِٚٛطیٟبی ٔشثٛط 
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 ,Notteli )ٚ اسصیبثی ٞبیی وٝ ٚالؼیت سیبضی دس ٔؼٕبسی سا ػیٙیت ٔی ثخـٙذ اؿبسٜ ٔی وٙذ –تٛپِٛٛطیىی ٕٚ٘ٛداسی  –٘ذ ؿٛ

Hernan, 2005) . 

(پظٚٞؾ خٛد سا ثشای آصٔٛدٖ ساٞی ثشای ثؼتٗ ؿىبف ثیٗ دٚ ثّٛن آٔٛصؿی ٚ غبِت ؿذٖ ثش ضؼف 1007)8ٔبئٛس ٚ ٚس٘ش

والػٟبی ٘ظشی ٚ آتّیٝ ٞبی ػّٕی عشاحی ا٘جبْ ٔی دٞٙذ.ٚس٘ش ٚ ٔبئٛس دس ٔمبِٝ ای دٚ سٚیىشد ٔٛجٛد دس ساثغٝ ثیٗ یبدٌیشی دس 

ٚ سیبضی ثٝ ػٙٛاٖ  9(RMEٟٔٓ ثٝ آٔٛصؽ سیبضیبت ثب وبسثشد دس صٔیٙٝ ٞبی ٔختّف تٛجٝ ٔی وٙٙذ: آٔٛصؽ ٚالغ ٌشای سیبضیبت )

 , Maor & Vernerٚؽ ؿٙبػی ػبختبسٌشا ٔی ثبؿٙذ). اص دیذٌبٜ ؿٙبختی ٞش دٚ سٚیىشد ثش پبیٝ س10(MSSیه ػّٓ وٕىی )

2007; 2.) 

ثب دسٌیشی ثب حُ ٔؼبئُ سیبضی ٔشثٛط ثٝ ػبصٜ ٞبی ٔؼٕبسی ٚ دس پشٚطٜ ٞبی عشاحی ٞٙذػی ، دا٘ـجٛیبٖ ثٝ تذسیج دا٘ؾ 

ؼبسٜ ای ، ٘مؾ آٔٛصؽ سیبضی خٛد سا ٔی ػبص٘ذٚ تٛا٘بیی خٛد سا دس اػتفبدٜ اص آٖ دس عشاحی ٔؼٕبسی تٛػؼٝ ٔی دٞٙذ. ثب دیذ اػت

دس حٕبیت اص ایٗ سٚؽ یبدٌیشی ػبختبس ٌشایب٘ٝ ٔـبثٝ ػّٕىشد داسثؼتی ٔی ثبؿذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه چٟبسچٛة ٔٛلت ، پبیذاسی ٚ 

 وبسایی سا دس عَٛ ػبخت ػبختٕبٖ تأٔیٗ ٔی وٙذ.

٘ذ ، وٝ دس آٖ یبدٌیشی ٔفبٞیٓ سا دس ٚاحذ دسػی حؼبة دیفشا٘ؼیُ ٚ ا٘تٍشاَ ٔمذٔبتی ثٝ اجشا دسآٚسد  RMEآٟ٘ب سٚیىشد 

سیبضیبت ثٝ ٚػیّٝ حُ ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ ٔغبِؼبت ٔؼٕبسی ٔٛسد حٕبیت لشاس ٔی ٌیشد. دس دٚسٜ دْٚ ٚ پیـشفتٝ ، جٙجٝ ٞبی سیبضی 

سا دس پیؾ سٚ ٔی ٌیش٘ذ.دس حبِی وٝ تأویذ ثش تٛػؼٝ تٛا٘بیی دس وبسثشد سٚؽ ٞبی  MSS(، سٚیىشد MAADدس عشاحی ٔؼٕبسی )

 .(Maor & Verner , 2007; 2ی دس ا٘جبْ تىبِیف عشاحی ٔؼٕبسی ٔی ثبؿذ)سیبض

دس ثش٘بٔٝ دسػی دٚسٜ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ تشویت سٚؿٟبیی اص آٔٛصؽ سیبضیبت ٚ عشاحی ٞٙذػی سا ٘یض ٔـبٞذٜ   MAADدس سٚؽ 

ٙحٙی ٚ تمبعغ احجبْ ( ٕ٘ٛد.آٟ٘ب اص عشیك اؿبسٜ ثٝ پیچیذٌی ٞٙذػی ٔٛضٛػبت ٔؼٕبسی اص ػٝ جٟت)ٔٛصاییه ثٙذی، ػغٛح ٔ

ثشای دا٘ـجٛیبٖ دیذٌبٜ فشاتشی اص وبسثشد سیبضی دس عشاحی فشْ ٞبی ٔؼٕبسی فشاٞٓ ٔی وٙذ.دا٘ـجٛیبٖ دس عَٛ ایٗ دٚسٜ دسػی 

ٔی آٔٛص٘ذ سیبضیبت سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼی اص ساٜ حُ ٞبی خاللب٘ٝ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی ثشای پبػخٍٛیی ثٝ ضٛاثظ عشاحی ، ٕٞچٖٛ 

 ػبختبسٌشایی، ػّٕىشدٌشایی، ثٟیٙٝ ػبصی، ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ی ؿىُ، پبیذاسی ٚ دلت ثٝ وبس ثش٘ذ.وبسایی ، 

بٞیٓ سیبضی ٚ سٚؽ ٞبیی ثشای استجبط ثب ٔؼٕبسی ، تٕشیٗ حُ ٔؼبئُ سیبضی ٚ ٞش وذاْ اص ػٝ ثخؾ دٚسٜ ؿبُٔ ٔغبِؼٝ ٔف

یه پشٚطٜ عشاحی ٔی ثبؿذ. فؼبِیتٟبی یبدٌیشی سیبضی دس پشٚطٜ ؿبُٔ : تٛكیف تحّیّی اص جٙجٝ ٞبی اػتؼبسٜ ای ، ػٕجّیه ٚ 

تشویت ، اسصؿیبثی ٚ تجذیذ ٘ظش دس ساٜ حُ لیبػی اص ایذٜ پشٚطٜ ، جؼتجٛ ثشای فشْ ٞبی ٔٙبػت ٞٙذػی ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ آٟ٘ب ، 

ٞبی ٞٙذػی ، تٛكیف سیبضی اص ٔؼیبسٞبی صیجبیی ؿٙبػی ، تٙبػجبت ، ٔذٚالسیتٝ، یبفتٗ ساٜ حُ ثٟیٙٝ ٚ احجبت آٖ ، ػبختٗ ٔذَ  

 (. Maor & Verner , 2007; 2ٞبی فیضیىی ٚ كٛسی ثشپبیٝ اثؼبد ججش ٔحبػجبتی ٚ ٔمیبػٟب ٔی ثبؿذ)

ثب ٔمبیؼٝ ٘تبیج دٚسٜ ٞبی ٔجتٙی ثٝ آٔٛصؽ دسع حؼبة  دیفشا٘ؼیُ ٚ   (2006)11سچتی ٚ سٚػی وٛػتب دس حبِی وٝ ٔب

ا٘تٍشاَ ثٝ سٚؽ آٔٛصؽ ٔؼَٕٛ سیبضی ثب دٚسٜ ٞبیی وٝ ثب ٞذف آصٔٛدٖ خلٛكیبت یبدٌیشی سیبضی دس ٔحیظ آتّیٝ تـىیُ ؿذ٘ذ 

 ثٝ ٘تبیج ٔخجت دػت یبفتٙذ.

تالؽ خٛد ثشای ثشلشاسی سیبضیبت ثب ٔؼٕبسی ٔؼبكش ، ثش٘بٔٝ پیـٟٙبدی خٛد سا ثشای دٚ دس  12ٚیىتٛس ٚ ِٛئیضا وب٘ؼیٍّیشی

 ٘یٕؼبَ دٚسٜ سیبضی ثٝ ایٗ تشتیت پیـٟٙبد وشد٘ذ:

                                                 
8 -Maor & Verner 

9- Realistic Mathematics Education 

10 - Mathematics as a Service Subject 

11 -Marchetti & Rossi Costa 



 
 
 
 
 
 

 دٍرُ اٍل

 تئٛسی ٌشاف -

 ػبصٜ ٞبی ٞٙذػی -

 تئٛسی تٙبػجبت  -

 دٍرُ دٍم

 ٔمذٔٝ -

  3ٚ 1ٚ2تٛاثغ ٔتغیشٞبی ٚالؼی ، دس اثؼبد  -

 تشویت تٛاثغ -

 ٔفبٞیٓ تٛپِٛٛطی  -

 تؼّؼُ -

 دیفشا٘ؼیُ -
 

 رٍػ پضٍّؼ 
ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ثشسػی ٚ تٛكیف ٚلٛع ٔؼأِٝ ای دس آٔٛصؽ ػبِی ٔی پشداصد، اص ٘ٛع تحمیك اسصیبثی ػتت.  

ا٘ـتٍبٜ آصاد  دسٚؽ ٌشدآٚسی اعالػبت اص ٘ٛع ٔیذا٘ی ثٛدٜ ٚ جبٔؼٝ آٔبسی آٖ وّیٝ دا٘ـتجٛیبٖ پؼتش ٚ دختتش ٔـتغَٛ ثتٝ تحلتیُ       

آصٔٛد٘ی دس پبیٝ تحلیّی  271دس ٔمغغ وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ تـىیُ ٔی دٞٙذ. ثٝ عٛس وّی  89-88اػالٔی اسٚٔیٝ ػبَ تحلیّی 

دسع عشاحی ٔؼٕبسی سا ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ، ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜ ؿذٜ اػت . اثضاسٞبی ٔٛسد اػتتفبدٜ دس ایتٗ تحمیتك پبیتٝ ٞتبی       5وٝ 

ٔیضاٖ دا٘تؾ سیبضتی اوتؼتبثی اص دٚسٜ ٞتبی سیبضتی دا٘ـتٍبٞی دس سؿتتٝ ٔؼٕتبسی، ٚ ٟٔتبست عشاحتی            سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی ،

 دا٘ـجٛیبٖ دس ٔمغغ وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ ثٛدٜ اػت.

 ٔتغیشٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ اص عشیك اثضاسٞبی صیش ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ ا٘ذ:

ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیش تؼتذیُ وٙٙتذٜ ثتب ٔمیتبع      پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی )سؿتٝ تحلیّی پیؾ دا٘ـٍبٞی (:ایٗ ٔتغیش -1

 ستجٝ ای ثش اػبع ٘ٛع دیپّٓ دثیشػتبٖ دا٘ـجٛیبٖ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ؿٛد.

ٔیضاٖ دا٘ؾ سیبضی اوتؼبثی اص دٚسٜ ٞبی سیبضی دا٘ـٍبٞی دس سؿتٝ ٔؼٕبسی: ػغح دا٘ؾ سیبضی ٔتأحش اص ػیالثغ دسع  -2

اعالػبت ٔٛجٛد دس آسؿیٛ آٔٛصؽ دا٘ـىذٜ فٙتی دا٘ـتٍبٜ آصاد   سیبضی تخللی سؿتٝ ثب اػتفبدٜ اص جٕغ آٚسی دادٜ ٞب اص 

 وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ ٔٛسد ػٙجؾ لشاس ٔی ٌیشد.   2اسٚٔیٝ ثش اػبع ٕ٘شات وؼت ؿذٜ دس دسع سیبضی ػٕٛٔی 

 ٔتغیش ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ دس ٔمغغ وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ ثب ٔمیبع فبكّٝ ای ٚ اص ٔحبػجٝ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘تشات  عتشح   -3

 وبسؿٙبػی ٘بپیٛػتٝ ثٝ دػت ٔی آیذ. 6ٚ 2ٚ3ٚ4ٚ5 ٔؼٕبسی

 

 

 

                                                                                                                                                             
12 - Victor & Luisa Consiglieri 



 
 
 
 
 
 

 گشارُ ّای تحقیق
 دس ایٗ پظٚٞؾ ػغح دا٘ؾ سیبضی ثب دٚ فبوتٛس تؼشیف ٔی ؿٛد :  

 پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی )سؿتٝ تحلیّی پیؾ دا٘ـٍبٞی ( -

 ٔیضاٖ دا٘ؾ سیبضی اوتؼبثی اص دٚسٜ ٞبی سیبضی دا٘ـٍبٞی دس سؿتٝ ٔؼٕبسی  -

داسد تأحیش ػغٛح ٔختّف دا٘ؾ سیبضیبت سا دس ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی  وٝ دس ایٗ تحمیك ثب ٔٛفمیتت   ایٗ پظٚٞؾ ػؼی

 دا٘ـجٛ دس ٌزسا٘ذٖ دسٚع عشاحی دٚسٜ تحلیّی تؼشیف ٔی ؿٛد اسصؿیبثی وشدٜ ٚ ثٝ ػؤاِٟبی ریُ پبػخ دٞذ :

 شاحی دا٘ـجٛیبٖ ساثغٝ ٔؼٙی داس ٚجٛد داسد؟آیب ثیٗ ػشفلُ دسٚع سیبضی اسائٝ ؿذٜ دس سؿتٝ ٔؼٕبسی ٚ ٟٔبستٟبی ع -1

 آیب ثیٗ پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـجٛیبٖ ٟٚٔبستٟبی عشاحی دا٘ـجٛیبٖ ساثغٝ ٔؼٙی داس ٚجٛد داسد؟   -2

 آیب ثیٗ تٛا٘بیی دا٘ـجٛیبٖ دس تحلیُ سیبضی ٚ ٟٔبست آٟ٘ب دس عشاحی ساثغٝ ٔؼٙی داس ٚجٛد داسد؟ -3

 جٛیبٖ دس ساثغٝ ػغح سیبضی دا٘ـٍبٞی ٚ ٟٔبست عشاحی تأحیش داسد؟آیب پبیٝ پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـ -4

 آیب پبیٝ پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـجٛیبٖ دس پیـشفت دا٘ؾ سیبضی دا٘ـٍبٞی آٟ٘ب تأحیشی داسد؟ -5

 آیب ؿشایظ تحلیّی دس ساثغٝ تٛاٖ سیبضی ٚ ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ تأحیشی داسد؟ -6

 

 تجشیِ ٍ تحلیل یافتِ ّا
٘ـتبٖ دٞٙتذٜ آٔتبسٜ     2ٞبی پظٚٞـی ، اثتذا ثٝ ٔغبِؼٝ ی تٛكیفی دادٜ ٞب ٔی پشداصیٓ. جذَٚ ؿٕبسٜ شای پبػخ ثٝ ػٛاَ ث

ٞبی تٛكیفی ثشای ٟٔبست  عشاحی ٔؼٕبسی  ٚدا٘ؾ سیبضی دا٘ـجٛیبٖ ٔؼٕبسی دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی اسٚٔیتٝ دس دٚ ػتبَ تحلتیّی    

 ٔی ثبؿذ. 89ٚ 88

 

 ت طزاحی هعواری ٍ داًؼ ریاضی. آهارُ ّای تَصیفی بزای هْار 1جدٍل ؽوارُ 

اًحزاف  هد هیاًِ هیاًگیي تعداد هتغیز

 هعیار

 بیؾتزیي کوتزیي ٍاریاًظ

 18255 1125 1.645 1.28269 16.00 16.2500 16.1710 171 هْارت طزاحی

 11211 6211 10.327 3.21351 11211 1321111 1323731 171 داًؼ ریاضی

 

ـتجٛیبٖ ساثغتٝ ٔؼٙتی داس    ضی اسائٝ ؿذٜ دس سؿتٝ ٔؼٕبسی ٚ ٟٔبستٟبی عشاحتی دا٘ آیب ثیٗ ػشفلُ دسٚع سیبػٛاَ اَٚ : 

 ٚجٛد داسد ؟  

تمؼیٓ وشدٜ ٚ ثٝ ثشسػی ساثغٝ آٖ ثب ٕ٘شٜ عشاحی  25ٚ ثبالتش اص  25تب  20، ثیٗ  20ٕ٘شات سیبضی سا ثٝ ػٝ دػتٝ ی صیش 

 ٘ؾ سیبضی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.ٕٞجؼتٍی ػبدٜ ثیٗ ٟٔبست ٞبی عشاحی ثب دا 1جذَٚ ؿٕبسٜ  ٔی پشداصیٓ.

 

 آهارُ ّای تَصیفی ًوزُ طزح بز اعاط طبقِ بٌدی ًوزُ ریاضی . 1جدٍل ؽوارُ 

        طزح ًوزُ



 
 
 
 
 
 

Maximum Minimum Std. Deviation Mean N ًوزُ ریاضی 

17.66 13.10 1.22292 15.2331 16 <10 

18.40 12.50 1.28243 15.9586 103 10 - 15 

18.55 15.00  48389. 8.6716 53 >15 

18.55 12.50 182.  172 Total 

 

اص ایٗ جذَٚ ایٗ چٙیٗ ثشداؿت ٔی ؿٛد وٝ دا٘ـجٛیب٘ی وٝ ٔٛفك ثٝ ٌزسا٘ذٖ دسع سیبضی دس ٘یٕؼتبَ اَٚ ٘ـتذٜ ا٘تذ    

ٞؼتتٙذ.   داس٘ذ داسای ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی عتشح ثتبالتشی   25داسای ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی عشح وٕتش ٚ دا٘ـجٛیب٘ی وٝ ٕ٘شٜ ی سیبضی ثبالی 

 وؼت ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ثیـتشیٗ تؼذاد سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ ا٘ذ. 25اِی  20ٕٞچٙیٗ دا٘ـجٛیب٘ی وٝ دس دسع سیبضی ثیٗ 

آیب ثیٗ پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـجٛیبٖ ٟٚٔبستٟبی عشاحی دا٘ـتجٛیبٖ ساثغتٝ ٔؼٙتی داس ٚجتٛد     ػٛاَ دْٚ : 

 داسد؟   

ی دثیشػتبٖ ا٘جبْ دادٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ اعالػبت حبكُ اص جتذَٚ ٚ ٕ٘تٛداس ثلتٛست     ٔمبیؼٝ ٔـبثٟی سا ثب دخیُ وشدٖ پبیٝ

اجٕبِی ٔی تٛاٖ تـخیق داد وٝ ٕ٘شٜ ی ثبالی سیبضی ثب ٞش پبیٝ ای ٕٞضٔبٖ ثب ٕ٘شٜ ی ثبالی عشح اػت. دس حبِی وٝ ثٝ ٘ظتش ٔتی   

اػتت   20بٚت لبثُ روش دس ٔٛسد ٕ٘شٜ ی سیبضی صیش سػذ پبیٝ ی دثیشػتبٖ تبحیش خیّی صیبدی ثش ٕ٘شٜ ی عشح ٘ذاؿتٝ اػت. تٟٙب تف

 وؼت وشدٜ اػت. 20٘فش ثب پبیٝ سیبضی ٕ٘شٜ ی صیش  2وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا ٘یض ثٝ ایٗ ٔؼئّٝ ٘ؼجت داد وٝ تٟٙب 

دس ایٗ ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی عتشح دا٘ـتجٛیبٖ    ٔمبیؼٝ ای دیٍش سا ثب دخیُ وشدٖ ٚسٚدی دا٘ـجٛیبٖ ا٘جبْ ٔی دٞیٓ.

وٝ ٕ٘تشٜ ی سیبضتی    88داؿتٝ ا٘ذ اص ثمیٝ ثبالتش ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی عشح دا٘ـجٛیبٖ ٚسٚدی  25وٝ ٕ٘شٜ سیبضی ثیؾ اص  89ٚسٚدی 

وؼت ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ وٕتش اص ػبیشیٗ ثٛدٜ اػت. اص ٔـبٞذات ٔمذٔبتی تب ثذیٗ جب چٙیٗ ثٝ ٘ظش ٔتی سػتذ وتٝ استجتبعی ٔتبثیٗ       20صیش 

 ٕ٘شات سیبضی ٚ عشح ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ.

بیؼٝ سا ثب افضٚدٖ دػتٝ ثٙذی دیٍشی وبُٔ تش ٔی وٙیٓ. ػالٜٚ ثش ٌشٟٚٞبی لجّی دػتٝ ٞبی دیٍشی ثب ایتٗ ػٙتٛاٖ وتٝ    ٔم

ٕٞچٙتبٖ وتٝ ٔـتٟٛد اػتت      ( پبع ٕ٘ٛدٜ ا٘تذ دس ٘ظتش ٌشفتتٝ ٔتی ؿتٛد.     B( یب دس تشْ ٞبی ثؼذ اص تشْ ػْٛ )Aدسع سا تشْ اَٚ )

ثٛدٜ ٚ دسع سا دس ٘یٕؼبَ ػْٛ ثٝ ثؼذ ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ثیـتشیٗ ٕ٘تشٜ عتشح    25ی وٝ داسای ٕ٘شٜ ی سیبضی ثبال 89دا٘ـجٛیبٖ ٚسٚدی 

٘فش ثٛدٜ ا٘ذ. اِجتٝ آ٘چٝ وٝ ثیـتش ثٝ چـٓ ٔی آیذ ٕ٘شات ثبالی عشح اػتت وتٝ تٛػتظ دا٘ـتجٛیب٘ی ثتب       3سا داؿتٝ ا٘ذ ٞشچٙذ تٟٙب 

 ی دثیشػتبٖ سا ٘یض ثٝ دػتٝ ثٙذی ٞب ٔی افضاییٓ.ٕ٘شات سیبضی ثبال وؼت ؿذٜ اػت. ثشای ٞش چٝ تىٕیُ تش وشدٖ ایٗ ٔمبیؼٝ پبیٝ 

پبع ٕ٘تٛدٜ   25وٝ دسع سیبضی سا دس ٘یٕؼبَ ػْٛ ثٝ ثؼذ ثب ٕ٘شٜ ی ثبالی  89دس ایٙجب ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ دا٘ـجٛیبٖ سیبضی ٚسٚدی 

ٝ ایٗ دػتٝ ثٙتذی وّتی   ا٘ذ ٚ پبیٝ ی سیبضی فیضیه داؿتٝ ا٘ذ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی عشح ثبالتشی داؿتٝ ا٘ذ. ٕٞچٙیٗ ثب ٍ٘بٞی اجٕبِی ث

 ٔی تٛاٖ پی ثشد وٝ ٕٞٛاسٜ ثب افضایؾ ٕ٘شٜ ی سیبضی ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی عشح ٘یض افضایؾ یبفتٝ اػت.

ثشای ثشسػی دلیمتش حذػیبت اص آصٟٔٛ٘بی آٔبسی اػتفبدٜ ٔی ؿٛد. الصٔٝ ی ا٘جبْ ایتٗ آصٟٔٛ٘تب تجؼیتت دادٜ ٞتبی جٕتغ      

اػٕیش٘ٛف اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ دس تٕبْ حبِتٟب  –آصٖٔٛ وٌِٕٛٛشٚف آٚسی ؿذٜ اص تٛصیغ ٘شٔبَ اػت. ثذیٗ ٔٙظٛس اص 

 اػت ِزا ٘شٔبَ ثٛدٖ دادٜ ٞب ٔٛسد تبییذ لشاس ٔی ٌیشد. 0005(  ثضسٌتش اص 2-tailed) .Asymp. Sigٔمذاس ٔؼٙبداسی 

ٕتشات سیبضتی پتبییٗ ٔتٛػتظ ٚ ثتبال      آصٖٔٛ ٔی وٙیٓ وٝ آیب تفبٚت ٔؼٙبداسی ٔبثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ عشح ٔبثیٗ ػٝ ٌشٜٚ ٘

ثب تٛجتٝ   اص تحّیُ ٚاسیب٘غ اػتفبدٜ ٔی وٙیٓ. اثتذا ثشاثشی ٚاسیب٘غ ٌشٟٚٞب سا ٔٛسد تجضیٝ ٚ تحّیُ لشاس دادٜ ایٓ. ٚجٛد داسد یب خیش؟



 
 
 
 
 
 

ٝ جذَٚ تحّیُ ٚاسیتب٘غ  ثب تٛجٝ ث اػت ثٙبثشایٗ ثشاثشی ٚاسیب٘غ ٔٛسد تبییذ لشاس ٔی ٌیشد. 0005ثٝ ایٙىٝ ٔمذاس ٔؼٙبداسی ثضسٌتش اص 

 ٚجٛد تفبٚت ٔؼٙبداس ٔٛسد تبییذ لشاس ٔی ٌیشد ثشای ٔىبؿفٝ ثیـتش آصٖٔٛ تؼمیجی ؿفٝ سا ا٘جبْ ٔی دٞیٓ.

 هطالعِ هقایغِ ای چٌدگاًِ )قابلیت تعوین بِ جاهعِ( .3جدٍل ؽوارُ 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ُطزح ًوز 

Scheffe 

(I) ُضیریا ًوز (J) ُریاضی ًوز Mean Difference (I-J) Sig. 

<10 10 - 15 -.72552 .077 

>15 -1.63386
*

 .000 

10 – 15 <10 .72552 .077 

>15 -.90834
*

 .000 

>15 <10 1.63386
*

 .000 

10 - 15 .90834
*

 .000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 25ثب ثیـتتش اص   25تب  20ٚ ثیٗ  25ثب ثیـتش اص  20بیج ایٗ جذَٚ تفبٚت ٔؼٙبداسی ٔبثیٗ ٌشٟٚٞبی وٕتش اص ثب تٛجٝ ثٝ ٘ت

 ٚجٛد داسد. ٕٞچٙیٗ ثب افضایؾ ػغح ٕ٘شٜ ی سیبضی ٕ٘شٜ ی عشح ٘یض افضایؾ یبفتٝ اػت. ایٗ ٔٛسد دس ٕ٘ٛداس صیش ٔـٟٛد اػت.

ایٗ دٚ ٕ٘شٜ ٚجٛد داسد اص ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ اػتفبدٜ ٕ٘ٛدیٓ ٕٞچٙیٗ ثشای ٔـبٞذٜ ی ایٙىٝ آیب استجبط ٔؼٙبداسی ٔبثیٗ 

 تبحیش پبیٝ دثیشػتبٖ سا ٘یض دس ایٗ استجبط دس ٘ظش ٌشفتٝ ایٓ.اثتذا ٕٞجؼتٍی ٕ٘شٜ ی سیبضی ٚ عشح سا ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفت.

 هیشاى ّوبغتگی هْارت طزاحی ٍ ًوزُ درط ریاضی داًؾجَیاى .4 جدٍل ؽوارُ

Correlations 

 طزح ًوزُ ریاضی ًوزُ 

Pearson Correlation 1 .375 ریاضی ًوزُ
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 172 172 

Pearson Correlation .375 طزح ًوزُ
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 172 172 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 
 
 
 
 
 

اػت ثٙبثشایٗ ٚجتٛد   0005وٕتش اص   Sig. (2-tailed)ثٛدٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمذاس ٔؼٙبداسی  .0.73ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی 

استجبط ٔؼٙبداس اػت. ٕٞچٙیٗ ٔخجت ثٛدٖ ضشیت ٕٞجؼتٍی ٌٛیبی ٚجٛد استجبط ٔؼتمیٓ ٔبثیٗ دٚ ٌشٜٚ ٕ٘شٜ ٔی ثبؿتذ وتٝ ثتذیٗ    

ؾ ٔی یبثذ.ٕٞچٙیٗ ثٝ تفىیه پبیٝ ی دثیشػتبٖ ثشسػی ٔـبثٟی ا٘جبْ ٔؼٙبػت اٌش ٕ٘شٜ سیبضی افضایؾ یبثذ ٕ٘شٜ ی عشح ٘یض افضای

 دادٜ ایٓ.

ثتٛدٜ وتٝ ثیـتتش اص ٔیتضاٖ ٕٞجؼتتٍی       00396ی دثیشػتب٘ی سیبضی فیضیه ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی دس ثیٗ دا٘ـجٛیبٖ ثب پبیٝ 

اػت. ٞشچٙتذ دس   00311ت آٟ٘ب ٔبثیٗ ٕ٘شات سیبضی ٚ عشح دس ثیٗ دا٘ـجٛیب٘ی ثب پبیٝ ی فٙی ٚ حشفٝ ای اػت وٝ ٕٞجؼتٍی ٕ٘شا

 ٞش دٚ ٔٛسد ٚجٛد استجبط ٔؼٙبداس اػت.

تفبٚت وٕی وٝ ثب تغییش پبیٝ ی دثیشػتبٖ دس ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی ٕ٘شٜ ی سیبضی ثب ٕ٘شٜ ی عشح ثٛجٛد آٔذٜ اػتت ٔٛجتت   

اٌتش   عشح داؿتٝ اػت یب خیتش؟ ٔی ؿٛد وٝ ایٗ ػٛاَ پیؾ آیذ وٝ آیب پبیٝ ی دثیشػتب٘ی تبحیشی ٔؼٙبداس ثشاستجبط ٕ٘شٜ ی سیبضی ثب 

ٕ٘شٜ ی سیبضی سا دس ٘ظش ٍ٘یشیٓ ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ ایٙىٝ ٚاسیب٘غ ٕ٘شات عشح دس دٚ ٌشٜٚ سیبضی فیضیه ٚ فٙی ٚ حشفٝ ای ثب ٘تیجٝ ی 

ثتٝ ایٙىتٝ    ثب تٛجٝ ثب فشم ثشاثشی ٚاسیب٘ؼٟب اػتفبدٜ وشدٜ ٚ ٘تیجٝ ی صیش حبكُ ٌشدیذ. tحبكُ اص آصٖٔٛ ِٖٛ ثشاثش اػت ، اص آصٖٔٛ 

sig. (2-tailed)=0.054  ٔی تٛاٖ ٌفت تفبٚت ٔؼٙبداسی ٔبثیٗ ٕ٘شٜ ی عشح دس دٚ ٌشٜٚ ٚجٛد داسد.   0006دس ػغح ٔؼٙبداس 

٘یض ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی عشاحی دا٘ـجٛیب٘ی ثب  ٔمبیؼٝ تٛكیفی ٕ٘شٜ عشح ثب تٛچٝ ثٝ پبیٝ پیؾ دا٘ـٍبٞی 

ٕٞچٙیٗ ٕ٘شٜ ی سیبضی دا٘ـٍبٞی ایٗ دٚ ٌتشٜٚ سا ٘یتض ٔمبیؼتٝ ٔتی وٙیٓ.ثتب       ی حشفٝ ای اػت.پبیٝ ی سیبضی فیضیه ثیـتش اص فٙ

٘یتض ثتبال    ٔمبیؼٝ تٛكیفی ٕ٘شٜ سیبضی ثب تٛجٝ ثٝ پبیٝ پتیؾ دا٘ـتٍبٞی  جذَٚ  تٛجٝ ثٝ آصٖٔٛ ِٖٛ ثشاثشی ٚاسیب٘ؼٟب تبییذ ٔی ؿٛد.

 دٞذثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی دا٘ـجٛیب٘ی ثب پبیٝ ی سیبضی سا ٘ـبٖ ٔی 

تبحیش ٌزسا٘ذٖ دسع دس ٘یٕؼبَ اَٚ یب ٘یٕؼبَ ٞبی ثؼذی سا ٘یض ثشسػی ٔی وٙیٓ.اثتذا ٕٞجؼتٍی عشح ٚ سیبضی سا دس دٚ 

وتٝ   Bٌشٜٚ ٔؼتمُ ثشسػی ٔی وٙیٓ. ٕٞجؼتٍی ٕ٘شات ایٗ دٚ دسع دس ٞش دٚ ٌشٜٚ ٔؼٙبداس ٔی ثبؿذ ٚ ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی دس ٌتشٜٚ  

ٔمبیؼٝ ای ثیٗ ٕ٘تشات سیبضتی ٚ عتشح دٚ     tثب اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ  اػت. Aشدٜ ا٘ذ ثیـتش اص سیبضی سا دس ٘یٕؼبَ ػْٛ ثٝ ثؼذ پبع و

ثشاثشی ٚاسیب٘ؼٟب ا٘جتبْ   ٌشٜٚ ا٘جبْ ٔی دٞیٓ. ثب تٛجٝ ثٝ آصٖٔٛ ِٖٛ ٚاسیب٘غ دٚ ٌشٜٚ تفبٚت ٔؼٙبداسی ٘ذاسد. ثٙبثشایٗ آصٖٔٛ سا تحت

س دٚ ٌشٜٚ تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚجٛد ٘ذاسد ِٚتی دس ٔتٛسد ٕ٘تشٜ ی سیبضتی     ٔبثیٗ ٕ٘شات عشح د p_valueثب تٛجٝ ثٝ ٔمذاس  ٔی دٞیٓ.

 ٔی ثبؿذ. Bثیـتش اص ٌشٜٚ  Aٚجٛد تفبٚت ٔؼٙبداس ٔـٟٛد اػت وٝ دس ایٗ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی سیبضی 

ثٝ ٔشاتت  88ٕٞجؼتٍی دس ٚسٚدی  ثشسػی ٔی وٙیٓ. 89ٚ  88ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی ٕ٘شات سیبضی ٚ عشح سا دس ٚسٚدی ٞبی 

ثب تٛجٝ ثتٝ آصٔتٖٛ ِتٖٛ ثشاثتشی ٚاسیب٘ؼتٟب       اػت. ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات دٚ دسع سا دس ثیٗ ٌشٟٚٞب ٔمبیؼٝ ٔی وٙیٓ. 89ش اص ٚسٚدی ثیـت

ٔٛسد تبییذ اػت. جذَٚ صیش ٘یض تفبٚت ٔؼٙبداسی ٔبثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات دسٚع عشح ٚ سیبضی دس ٚسٚدی ٞبی ٔختّف سا ٘ـتبٖ ٕ٘تی   

   ٗ دٚ دسع تفبٚت ٔؼٙبداسی ٘ذاؿتٝ ا٘ذ.دس ای 89ٚ  88دٞذ. یؼٙی ٚسٚدی ٞبی 

ثشای ثشسػی ٚجٛد تفبٚت ٞبی ٔؼٙبداس ٔتٛجٝ ؿذیٓ وٝ پبیٝ ی دثیشػتبٖ تٟٙب ػبّٔی ثٛد وٝ ٔٙجش ثتٝ تفتبٚت    tدس آصٖٔٛ 

سا ٔؼٙبداس ٔی ؿٛد حبَ ثب اضبفٝ وشدٖ ٕ٘شٜ ی سیبضی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیش وٕىی ثب اػتفب دٜ اص تحّیُ وٛاسیتب٘غ ٔجتذدا ایتٗ ٔٛضتٛع     

ثشای پبیتٝ ی   (sig)ٔمذاس ٔؼٙبداسی ٔی سػیٓ وٝ ٘تیجٝ ی ایٗ ( سا ا٘جبْ دادٜ ٚ ثٝ Ancovaتحّیُ وٛاسیب٘غ ) ثشسػی ٔی وٙیٓ. 

ثتٛدٜ وتٝ خیّتی ثضسٌتتش اص      00889ٚ ثشای تبحیش ٔتمبثُ یب احش ٕٞضٔبٖ پبیٝ دثیشػتبٖ ٚ ٕ٘شٜ ی سیبضی ثشاثش  00851دثیشػتبٖ ثشاثش 

% پبیٝ ی دثیشػتبٖ تبحیش ٔؼٙبداسی ثش ٕ٘شٜ ی عشح ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٕ٘تشٜ سیبضتی ثتٝ ػٙتٛاٖ      5دس ػغح اػت، یؼٙی  0005ػغح 

 ٔتغیش وٕىی ٘ذاؿتٝ اػت.



 
 
 
 
 
 

ٔی ثبؿذ وٝ حبوی اص ٚجٛد یه استجبط ٔؼٙبداس ٔبثیٗ ایتٗ ٕ٘تشٜ ثتب ٕ٘تشٜ ی      0ٔمذاس ٔؼٙبداسی ثشای ٕ٘شٜ ی سیبضی ثشاثش 

 یؼٙی ٌزسا٘ذٖ دسع دس ٘یٕؼبَ اَٚ یب ػْٛ ا٘جبْ ٔی دٞیٓ. A  ٚBػی تبحیش دػتٝ ٞبی ثشسػی ٔـبثٟی سا ثشای ثشس عشح اػت.

ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ تحّیُ وٛاسیب٘غ صیش ٘یض ثتٝ ٘تیجتٝ ی    ثذالیُ ٔـبثٝ دس ایٙجب ٘یض ایٗ ػبُٔ تبحیشٌزاسی ٔؼٙبداسی ٘ذاسد.

ساثغٝ ی سٌشػیٖٛ سا ثشای پتیؾ   یبضی ٚ عشح ٘ذاسد.ٔـبثٟی ٔی سػیٓ. یؼٙی ٚسٚدی دا٘ـجٛیبٖ ٘یض تبحیشی سٚی ساثغٝ ی ٕ٘شات س

سٌشػیٖٛ ساثغٝ ٕ٘شٜ سیبضی ٚ ٕ٘تشٜ عشاحتی   ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ وٝ  ثیٙی ٕ٘شٜ ی عشح اص ٕ٘شٜ ی سیبضی سا ٘یض ثلٛست صیش ٔی یبثیٓ

ِٛ  دس ٕ٘شٜ عشح خٛاٞذ داؿتت.ساثغٝ   0025ٞش ٚاحذ افضایؾ دس ٕ٘شٜ ی سیبضی افضایـی ٔؼبدَ  فتٝ ثتذیٗ ؿتشح    ی خغتی ایتٗ دٚ ٔ

 ایٗ ساثغٝ دس ٕ٘ٛداس صیش ٘یض ٔـٟٛد اػت   *ٕ٘شٜ ی سیبضی(.0025+ ) 240268ٕ٘شٜ ی عشح = اػت:    

 

 
 تحلیل رگزعیَى رابطِ ًوزُ ریاضی ٍ ًوزُ طزاحی. 1ًوَدار ؽوارُ

 

فیضیته ٚ فٙتی   ثلٛست جذاٌب٘ٝ ای ساثغٝ ی سٌشػیٖٛ ثشای ٕ٘شات عشح ٚ سیبضی سا ثشای دا٘ـجٛیبٖ ثب پبیتٝ ی سیبضتی   

 حشفٝ ٘یض ا٘جبْ دادیٓ ٚ ٘تبیج ثٝ ؿشح صیش٘ذ:

 

 
 

دعت )رؽتِ فٌی ٍ حزفِ ای )دعت راعت( ٍ ریاضی فیشیک  تحلیل رگزعیَى رابطِ ًوزُ ریاضی ٍ ًوزُ طزاحی. 1ًوَدار ؽوارُ

 چپ(

 

 



 
 
 
 
 
 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزی

 

وتٝ دسع سیبضتی سا     A  ٚ Bا دس ثیٗ دٚ ٌشٜٚ ثٝ ٔٙظٛس پبػخ دادٖ ثٝ ایٗ ػٛاَ ساثغٝ ثیٗ ٕ٘شٜ سیبضی ٚ ٕ٘شات عشح س

دس ٘یٕؼبَ اَٚ ٚ ٘یٕؼبَ ػْٛ ثب ٔٛفمیت ٌزسا٘ذٜ ثٛد٘ذ ٔمبیؼٝ وشدیٓ . ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ٕٞجؼتٍی ٕ٘شات ایٗ دٚ دسع دس ٞتش دٚ  

وتٝ دس    Aش اص ٌشٜٚ وٝ سیبضی سا دس ٘یٕؼبَ ػْٛ ثٝ ثؼذ پبع وشدٜ ا٘ذ ثیـت Bٌشٜٚ ٔؼٙبداس ٔی ثبؿذ. ٚ ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی دس ٌشٜٚ 

ایتٗ ٔٛضتٛع تتأحیش      A٘ؼتجت ثتٝ ٌتشٜٚ     B٘یٕؼبَ اَٚ ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ٔی ثبؿذ. ٚ ثب تٛجٝ ثٝ پبییٗ ثٛدٖ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ سیبضی ٌشٜٚ 

ٔتبثیٗ    P – valueسا دس ٟٔبست ٞبی عشاحی دا٘ـجٛیبٖ تأییذ ٕ٘ی وٙتذ . ثتب تٛجتٝ ثتٝ ٔمتذاس       1ٔحتٛای دسػی سیبضی ػٕٛٔی 

 ٌشٜٚ تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚجٛد ٘ذاسد.   ٕ٘شات عشح دس دٚ

ٔیتبٍ٘یٗ  ٘تذاسد.  پبیٝ ٞبی سیبضی پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـجٛیبٖ ٟٚٔبستٟبی عشاحی دا٘ـجٛیبٖ ساثغٝ ٔؼٙتی داس ٚجتٛد   ثیٗ 

ثتشای پبیتٝ ی    (sig)ٕ٘شٜ ی عشاحی دا٘ـجٛیبٖ ثب پبیٝ ی سیبضی فیضیه ثیـتش اص فٙی ٚ حشفتٝ ای ٔتی ثبؿتذ . ٔمتذاس ٔؼٙتبداسی      

ثتٛدٜ وتٝ خیّتی ثضسٌتتش اص      00889ٚ ثشای تبحیش ٔتمبثُ یب احش ٕٞضٔبٖ پبیٝ دثیشػتبٖ ٚ ٕ٘شٜ ی سیبضی ثشاثش  00851ثشاثش  دثیشػتبٖ

% پبیٝ ی دثیشػتبٖ تبحیش ٔؼٙبداسی ثش ٕ٘شٜ ی عشح ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٕ٘تشٜ سیبضتی ثتٝ ػٙتٛاٖ      5اػت، یؼٙی دس ػغح  0005ػغح 

 ٔتغیش وٕىی ٘ذاؿتٝ اػت.

ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی ٕ٘تشات   عشاحی تأحیش ٔؼتمیٓ داسد..  ٟٔبست آٟ٘ب دس دس 1ـجٛیبٖ دس تحلیُ سیبضی ػٕٛٔی ٘تٛا٘بیی دا

اػت ، ثٙبثشایٗ ٚجتٛد استجتبط    0005ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ اػت ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمذاس ٔؼٙبداسی وٕتش اص  00375عشح ٚ ٕ٘شٜ سیبضی 

یبی ٚجٛد استجبط ٔؼتمیٓ ٔبثیٗ دٚ ٌشٜٚ ٕ٘شٜ ٔی ثبؿذ وٝ ثذیٗ ٔؼٙبػتت  ٔؼٙبداس اػت. ٕٞچٙیٗ ٔخجت ثٛدٖ ضشیت ٕٞجؼتٍی ٌٛ

 ، اٌش ٕ٘شٜ سیبضی افضایؾ یبثذ ٕ٘شٜ ی عشح ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ.

دس ثیٗ دا٘ـتجٛیبٖ  ٔخجت داسد.  پبیٝ پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـجٛیبٖ دس ساثغٝ ػغح سیبضی دا٘ـٍبٞی ٚ ٟٔبست عشاحی تأحیش 

ثٛدٜ وٝ ثیـتتش اص ٔیتضاٖ    00396فیضیه ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی تٛا٘بیی سیبضی ٚ ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ ثب پبیٝ ی دثیشػتب٘ی سیبضی 

ٔتی   00311ٕٞجؼتٍی ٔبثیٗ ٕ٘شات سیبضی ٚ عشح دس ثیٗ دا٘ـجٛیبٖ ثب پبیٝ ی فٙی ٚ حشفٝ ای اػت وٝ ٕٞجؼتتٍی ٕ٘تشات آٟ٘تب    

وٝ ثتب تغییتش پبیتٝ دثیشػتتبٖ دس ٔیتضاٖ ٕٞجؼتتٍی ٕ٘تشٜ ی         ثبؿذ. ٞش چٙذ دس ٞش دٚ ٔٛسد ٚجٛد استجبط ٔؼٙبداس اػت. تفبٚت وٕی

سیبضی ثب ٕ٘شٜ ی عشح ثٝ ٚجٛد آٔذٜ اػت ٔٛجت ٔی ؿٛد وٝ ایٗ ػٛاَ پیؾ آیذ وٝ آیب پبیٝ دثیشػتب٘ی تأحیشی ٔؼٙبداس ثش استجتبط  

اػت ٔی تٛاٖ ٌفت  0006سدس ػغح ٔؼٙبدا  sig.(2-tailed)=0.054ٕ٘شٜ ی سیبضی ثب عشح داؿتٝ اػت یب خیش؟ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ 

 تفبٚت ٔؼٙبداسی ٔبثیٗ ٕ٘شٜ ی عشح دس دٚ ٌشٜٚ ثب پبیٝ ٞبی دثیشػتبٖ ٔتفبٚت ٚجٛد داسد.

ٔیتبٍ٘یٗ ٕ٘تشات سیبضتی     آیب پبیٝ پیؾ دا٘ـٍبٞی دا٘ـجٛیبٖ دس پیـشفت دا٘تؾ سیبضتی دا٘ـتٍبٞی آٟ٘تب تتأحیشی داسد؟     

 پبیٝ فٙی ٚ حشفٝ ای ٔی ثبؿذ.دا٘ـجٛیبٖ ثب پبیٝ سیبضی فیضیه ثیـتش اص دا٘ـجٛیبٖ ثب 

تفتبٚت  ساثغٝ ٔؼٙتبداسی ٚجتٛد ٘تذاسد،  چتشا وتٝ      ؿشایظ تحلیّی دس ساثغٝ تٛاٖ سیبضی ٚ ٟٔبست عشاحی دا٘ـجٛیبٖ  ثیٗ

دس ایتٗ   89ٚ  88ٔؼٙبداسی ٔبثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شات دسٚع عشح ٚ سیبضی دس ٚسٚدی ٞبی ٔختّف دیذٜ ٕ٘ی ؿٛد. یؼٙی ٚسٚدی ٞتبی  

 داسی ٘ذاؿتٝ ا٘ذ.دٚ دسع تفبٚت ٔؼٙب

ثغٛس وّی ٔی تٛاٖ ٘تیجٝ ٌشفت وٝ پبیٝ ی دثیشػتبٖ سٚی ٕ٘شات عشح ٚ سیبضی تتبحیش ٌتزاس ٔتی ثبؿتذ وتٝ تتبحیش پبیتٝ        

دثیشػتب٘ی سیبضی فیضیه ثیـتش اص فٙی حشفٝ ای اػت. دا٘ـجٛیب٘ی وٝ دسع سا دس ٘یٕؼبَ اَٚ ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ی سیبضی 

س حبِی وٝ ٕٞجؼتٍی ٕ٘شات عشح ٚ سیبضی دس ثیٗ دا٘ـجٛیب٘ی وٝ دسع سیبضی سا دس ٘یٕؼبَ ػتْٛ ٌزسا٘تذٜ   ثبالتشی داؿتٝ ا٘ذ ٚ د



 
 
 
 
 
 

ٕ٘شات عشح ٚ سیبضی تفبٚت ٔؼٙبداسی دس ٚسٚدی ٞبی ٔختّتف ٘ذاؿتتٝ اػتت ِٚتی ٕٞجؼتتٍی ٕ٘تشات دس ثتیٗ        تش ثٛدٜ اػت.ا٘ذ ثبال

 اػت. 89ثٝ ٔشاتت ثیـتش اص ٚسٚدی ٞبی  88ٚسٚدی ٞبی 

بكُ ٚجٛد استجبط ٔؼتمیٓ ثیٗ تٛا٘بییٟبی یبدٌیشی سیبضی ٚ ٔیضاٖ پیـشفت دا٘ـجٛیبٖ دس وؼت ٟٔبست عشاحی ٘تبیج ح

سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ دس حبِی وٝ ٔحتٛای آٔٛصؿی دسع سیبضی ٚ جبیٍبٜ آٖ دس ػشفلُ دسٚع دا٘ـٍبٞی ٘تٛا٘ؼتٝ اػت تأحیش ثؼضایی 

٘یبص دس تغییش ایٗ جبیٍبٜ ٚ تؼشیف ثش٘بٔٝ ٞبی جذیذ ثشای استمتب  ساثغتٝ ثتیٗ    دس ایٗ ٔٛفمیت داؿتٝ ثبؿذ ٚ ایٗ ٔٛضٛع ثیبٍ٘ش ٚجٛد 

 دا٘ؾ سیبضی ٚ وبسٌبٟٞبی ػّٕی دا٘ـجٛیبٖ دس وؼت ٟٔبستٟبی عشاحی ٔی ثبؿذ.
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