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Abstract: In this paper necessity of 

consideration of “application and modeling 

approach” in tertiary mathematics 

education will be introduced. After that 

history and different cycle of modeling in 

mathematics education will be explained. 

In the following, researches which carried 

on “application and modeling approach” in 

tertiary level will be reviewed. Then 

methodological details related to using this 

approach in teaching a tertiary level 

mathematics courses will be elaborated. In 

this regard, a modeling eliciting activity 

introduced to 39 engineer students and 

their strategies for solving this problem 

investigated upon seven steps modeling 

cycle. Finally, after introducing some of 

students’ answers to this real world 

problem and a typical correct answer, 

potential capacities and obstacles of using 

“application and modeling approach” in 

tertiary mathematics education will be 

discussed.  
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  مقدمه

های زیادی از عمر خود را در دان و آموزشگر ریاضی که سال، ریاضی2هنری پوالک

ای پرداخته است، با طرح این رشتههای بین، به کارهای تحقیقی در حوزه1آزمایشگاه مؤسسه بل

های مختلف تحصیلی، سؤال که آموزش ریاضی کامل چیست؟ اهداف آموزش ریاضی را در دوره

(د با توجه به این که تمرکز مقاله حاضر، بر تدریس ریاضی در 1007شد )پوالک، کبه چال  می

های ریاضی توان این سؤال را پرسید که به راستی، هدف از تدریس درسسطح دانشگاه است، می

گویی به این سؤال، الزش است که آن را های مختلف، چیست؟ برای پاسخدر دانشگاه و برای رشته

 رشته ریاضی و غیرریاضی، به طور جداگانه مطرح کردد برای دانشجویان 

تواند باشد، از اهمیت پاسخ به این سؤال که هدف از تربیت دانشجویان در ریاضی چه می

ها و در نظاش آموزشی، به عنوان معلم زیادی برخوردار استد آیا انتظار داریم همه آنها در دانشگاه

شود این است که تا چه سؤالی که به ذهن متبادر میو محقق جذب شوند؟ در این حالت، اولین 

التحصیالن رشته ریاضی را در مشاغل آموزشی، چه در دانشگاه و چه در توان فارغاندازه می

التحصیالن توان انتظار داشت که همه فارغآموزش عمومی به کارگرفت؟ طبیعی است که نمی

ای از زمان، آموزشی شوند، چرا که در نقطهها و نظاش دانشگاهی در رشته ریاضی، جذب دانشگاه

طور شود که دیگر امکان جذب آنها وجود نداردد همانالتحصیالن به حدی زیاد میتعداد این فارغ

های کنون نیز در کشورمان، شاهد بروز این پدیده هستیمد در مورد دانشجویان رشتهکه هم

های ریاضی برای آنها رائه و گذراندن درستوان این سؤال را پرسید که هدف از اغیرریاضی، می

گذرانند تا با کاربردهای ریاضی در علوش و های ریاضی را میها، درسچیست؟ اگر هم که آن

 هایسازی در کالسدهند که به کاربردها و مدلمهندسی آشنا شوند، شواهد موجود نشان می

 د های درسی ریاضی دانشگاهی، کمتر توجه شده استدرس و کتاب

توان انتظار در فرآیند یاددهی و یادگیری ریاضی می« سازیرویکرد کاربرد و مدل»با استفاده از 

-های دیگرالتحصیالن رشتهالتحصیالن رشته ریاضی، جذب بازار کار شوند و فارغداشت، فارغ

                                                 
1 -Henry Pollak  
2 -Bell Lab 
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زمان با گذراندن درس ریاضی در دانشگاه، با توانند هممی -مانند رشته های فنی مهندسی

 کاربردهای وارعی ریاضی نیز آشنا شوندد

تمرکز اصلی مقاله حاضر، معرفی این رویکرد و آشنایی با نحوه استفاده از این رویکرد در 

یادگیری یک درس در حوزه جبرخطی برای دانشجویان غیرریاضی استد برای -فرآیند یاددهی

شودد در ادامه، یان میسازی در آموزش ریاضی باین منظور، ابتدا تاریخچه کاربرد و مدل

شوند، معرفی خواهند شدد بعد از آن، سازی متنوعی که در این حوزه استفاده میهای مدلچرخه

در تدریس یک درس « سازیرویکرد کاربرد و مدل»ناسیِ مرتبط با به کارگیری شجزییات روش

ادامه، نتایج  های غیرریاضی، مطرح خواهند شدد درمربوط به جبرخطی برای دانشجویان رشته

شودد در مدارِ دنیای وارعی گزارش میمربوط به کار گروهیِ دانشجویان در حل یک مسئله زمینه

های ریاضی در تدریس درس« سازیرویکرد کاربرد و مدل»پایان، مزیت ها و موانع استفاده از 

 دانشگاهی، مورد بحث ررار خواهد گرفتد 

 سازی تاریخچه کاربرد و مدل د2

های کاربردی ل ررن نوزدهم، ریاضیات جزیی از علوش تجربی بود و شامل بسیاری از فعالیتتا اوای

شدد از اوایل ررن نوزدهم به بعد، توجه زیادی به آموزش ریاضی به عنوان یک علم محض شد می

های درسیِ ریاضی، بر روی هر دو مؤلفه د سپس از اواخر ررن نوزدهم، بیشتر برنامه(2336)نیس، 

ی محض و ریاضی کاربردی تأکید کردندد اما در طول ررن بیستم، برنامه درسی ریاضی، ریاض

در حال نوسان بوده استد در  -ریاضی کاربردی و ریاضی محض–همواره بین این دو وضعیت 

طول زمان، گاهی تعادل به نفع آموزش ریاضی به شکل محض بوده و گاهی به نفع ریاضی 

پی، بر اساس تمایالت اجتماعی و تغییرات مختلف در درراتِ پیکاربردی بوده استد این تغیی

آموزان/دانشجویان بوده استد به طور مثال در انگلستان، های آموزشی و یادگیری دان نیازمندی

/دانشگاه، در استفاده از دان  ریاضی التحصیالن مدرسهصاحبان صنایع مدعی بودند که فارغ

(د در وارع، اعتراض صنایع به 1007عی ناتوان هستند )پوالک، های دنیای وارخود، در مورعیت

التحصیالن، فقط رادر بودند از دان  ریاضی خود برای حل مسایل معمولی این دلیل بود که فارغ

 آشنا، به کار ببرندد توانستند دان  خود را برای حل مسایل ناو آشنا استفاده نمایند و نمی
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های دنیای وارعی، بعدها تبدیل کارگیری ریاضی در مورعیتهمین موضوع یعنی توانایی به 

به تمرکز پ وهشیِ گروهی از پ وهشگران آموزش ریاضی در دنیا شدد این پ وهشگران در سال 

المللی برای تدریس گروه مطالعاتی بین»، با برگزاری اولین کنفرانس دوساالنه خود 2319

هفده دوره از این کردندد در حال حاضر  را پایه گذاری« 2سازی ریاضی و کاربردهامدل

کمیسیون »های پ وهشی وابسته به این گروه، یکی از گروهها برگزار شده است و کنفرانس

 استد « 1المللی تدریس ریاضیبین

سازی ریاضی المللی برای تدریس مدلمطالعاتی بینموضوعات پ وهشیِ مورد بحث در گروه 

های ریاضی دانشگاهی، عات ریاضی را از دوره ابتدایی تا درسو کاربردها، طیف وسیعی از موضو

های دانشگاهی بیشتر مورد توجه بوده، گیردد یکی از موضوعاتی که در حوزه پ وه در بر می

سازی و کاربرد برای تدریس درس جبرخطی استد در مقاله حاضر نیز، استفاده از رویکرد مدل

شود که حل آن، مستلزش استفاده از مفاهیم ه که میمثالی از یک فعالیت دنیای وارعی ارائ

 جبرخطی استد 

وجود داشته استد ولی کاربرد و  سازیبرای مدل تعبیرهای متنوعی، از گذشته تاکنون

تر ( است که از سایرین، ساده1001) 9شافلرتعبیری که بی  از همه مورد توافق است، تعبیر ف

گیردد این چرخه شامل چهار مورد استفاده ررار می است و معموالً برای آموزش افراد مبتدی

سازی با یک مسئله که در مورعیت دنیای وارعی ررار دارد، مرحله است که در آن، فرآیند مدل

شود شودد سپس مسئله دنیای وارعی، به یک مسئله ریاضی در دنیای ریاضی تبدیل میشروع می

ده و در ادامه، جواب به دست آمده در دنیای بندی(د این مسئله، در دنیای ریاضی حل ش)صورت

شود تا با زمینۀ وارعی مسئله، متناسب شود )تفسیر(د در پایان، ریاضی، به دنیای وارعی برده می

شود تا در صورت لزوش، این چرخه جواب به دست آمده با مورعیت وارعی مسئله مقابل می

بهتر این فرآیند، اجزای آن در شکل شماره درک  منظوربهسازی، تکرار شود )وارسی کردن(د مدل

  نشان داده شده استد 2

                                                 
1 - The International Study Group for the Teaching of Mathematical Modeling and 

Applications (ICTMA) 
2 - International Commission of Mathematics Instruction (ICMI) 
3-  Verschaffel    
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 (1001سازی )فرشافل، چرخه فرآیند مدل د2شکل 

های کم و بی  متفاوتی سازی، از چرخههای مختلف مربوط به حوزه مدلدر پ وه 

همه  ها یکسان هستند و درشودد مراحل اصلی این چرخهمتناسب با اهداف پ وه ، استفاده می

آمده است، وجود دارندد چرخه  2سازی که در شکل آنها، چهار مرحله اصلی چرخه مدل

آموزان و افراد مبتدی تر است، معموالً برای آموزش دان ای که سادهسازی چهار مرحلهمدل

تری استفاده های پیچیدهشود و برای آموزش معلمان و سطوح باالتر، عموماً از چرخهاستفاده می

( آمده استد این چرخه 1006تر در پ وه  بروموفری )های پیچیدهودد یک نمونه از چرخهشمی

شودد اولین گاشِ این شامل هفت مرحله است و با یک مسئله در دنیای وارعی شروع می پیچیده،

( از مورعیت است که الزامًا، 1در چرخه شکل  2)گاش « ساختن یک تصویر ذهنی»چرخه، شامل 

یا مدل « مدار -مورعیت»یان، بدیهی نیستد نتیجه این مرحله، دست یافتن به مدل برای دانشجو

-آل، فرض میشود و شرایط به طور ایدهتر میاستد سپس این مدل ساده« وابسته به مورعیت»

-می ساختاربندی دوباره مفروضات، تماش و -کره یک عنوان به زمین گرفتن نظر در مثالً –شوند 

 به دست آیدد « مدل وارعی»( تا 1رخه شکلچ در 1 گاش) شوند
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 (1006سازی در رالب یک چرخه )بروموفری، : هفت گاش فرآیند مدل1شکل 

در چرخه  9)گاش  -وار کردنریاضی -بندیدر ادامه، این مدل وارعی طی فرآیند صورت

ی حل هاشود و در دنیای ریاضی، با استفاده از روشمی« مدل ریاضی»(، تبدیل به یک 1شکل

گرددد باالخره در گاش وار برای مسئله ارائه می(، یک جواب ریاضی1در چرخه شکل 1مسئله )گاش 

در چرخه  1شود )گاش بعدی، جواب به دست آمده در دنیای ریاضی، در دنیای وارعی تفسیر می

خشی مدار اعتبارب( و در گاش بعدی، جواب به دست آمده در دنیای وارعی، با مدل مورعیت1شکل 

(د در نهایت، جواب به دست آمده در دنیای وارعی، با مورعیت 1در چرخه شکل  6گردد )گاش می

( تا معنادار بودن پاسخِ به دست آمده، مورد 1در چرخه شکل  7شود )گاش اصلی مسئله مقابله می
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گاه آنچه آن پاسخ معنادار نبوده یا با مفروضات مسئله سازگار نباشد، بررسی ررار گیردد چنان

 سازی با مفروضات جدید، ممکن است مجدداً تکرار گرددد چرخه مدل

( استفاده شده چرا که 1006ای بروموفری )تر هفت مرحلهدر مطالعه حاضر از چرخه پیچیده

اهمیت « وابسته به مورعیت»مدار مربوط به دنیای وارعی، ساخت مدل برای حل مسئله زمینه

 زیادی داشتد 

 وهشی مرور ادبیات پ  د1

( آموزشگر ریاضی اسپانیایی، دو وی گی مثبت را برای لزوش استفاده کردن از 1007) 2السینا

های ریاضی، افزای  انگیزش و میزان درگیری های دنیای وارعی در تدریس درسزمینه

های مختلف را در تدریس درس« سازیکاربرد و مدل»داندد او استفاده از رویکرد دانشجویان می

داند و معتقد است که استفاده از این رویکرد، هم برای دانشجویان دانشگاهی، ضروری میریاضی 

های غیرریاضی، مفید استد در مورد دانشجویان رشته ریاضی و هم برای دانشجویان رشته

ادامه بدهد، باید کاربردهای اساسی « 1ریاضی محض»ریاضی، اگر دانشجو بخواهد در شاخه 

وارد « 9ریاضی کاربردی»محاسبات را بدانند و اگر دانشجو بخواهد در حوزه ریاضی مانند آمار و 

های خود را از طریق دنبال کردن مباحث مطرح شده در گیریها و جهتتوانند انگیزهشود، می

سازی، دنبال نمایندد حتی اگر ررار باشد دانشجو در آینده معلم ریاضی شود، های مدلکالس

اش، مفید خواهد بودد عالوه بر سازی و کاربرد، در آینده شغلیوزه مدلمقداری پی  زمینه در ح

های آینده هم ضروری است دانتوان گفت: تدریس مدل سازی و کاربرد برای ریاضیها، میاین

 زیرا به آنها، در توسعه تفکر ریاضی، پرورش خالریت و استفاده از شهود، کمک خواهد کردد 

ای آموزش داد که برای کار در صنعت آماده شوندد توان به گونههای آینده را میریاضیدان

شروع  2361استد سمینار آکسفورد در سال « سمینار آکسفورد»ها، ای از این نوع آموزشنمونه

شد و در آن، افرادی از صنایع خصوصی یا دولتی در انگلستان، مسایل عملی خود را به دانشگاه 

                                                 
1 - Alsina 
2 Pure Mathematics 
3 Applied Mathematics 
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خی از استادان ریاضی و بعضی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی، آوردندد آن ها به همراه برمی

کردندد نتیجه این بود که یک سوش از آن مسایل کاماًل یک هفته کامل را صرف حل آن مسایل می

شدندد برای باری مسایل هم شدند و یک سوش از آن مسایل نیز، به طور جزیی حل میحل می

های خوبی در صنایع التحصیالن، شغله تعدادی از فارغشدد همین باعث شد کحلی پیدا نمیراه

 به دست آوردندد 

مدار دنیای (، با استفاده از یک مسئله زمینه1029) 2آلجو -اسکوالته و وارگاس -کریستوبال

وارعی، دان  ریاضی دانشجویان دوره کارشناسی و توانایی به کارگیری این دان  را برای حل 

مستلزش استفاده از جبرخطی بود، مورد مطالعه ررار دادندد آنها تحقیق سازی که یک مسئله مدل

انجاش  1020تا  1007های خود را با سه گروه از دانشجویان در سه بازه زمانی مختلف و طی سال

دانشجو را مورد مطالعه ررار دادندد عملکرد دانشجویان در حل  96دادند و در مجموع، عملکرد 

داد که فقط تعداد کمی از گروه ها توانستند به دستگاه چند معادله و سازی نشان مسئله مدل

ها، نتوانستند دستگاه معادالت خطی را حل کنند و به چند مجهول برسند و هیچ یک از گروه

 جواب برسندد 

تکالیف »های بالقوه با برشماری ظرفیت ،خود ( نیز در مقاله1007عالوه بر اینها، شونفیلد )

ها اشاره نموده ها و اصول این نوع تکلیف، به وی گی«1تلزش استفاده از مدل ریاضیسازی مسمدل

داندد های مختلف علوش تجربی و علوش مهندسی، مناسب میو استفاده از آنها را برای رشته

هایی است که در آن، ، از نوع فعالیت«سازی مستلزش استفاده از مدل ریاضیتکالیف مدل»

-شوندد معموالً این نوع فعالیتهای ریاضی، تشویق میق کردن و ارزیابی مدلدانشجویان برای خل

شوند و دانشجویان را برای ساختن طراحی می 9پاسخ -ها، به صورت مسایل بازها یا تکلیف

تکالیف »کشندد های ریاضی، در راستای حل مسایل پیچیده دنیای وارعی به چال  میمدل

، معمواًل به ریاضیات سطح باالیی نیاز دارند و در «مستلزش استفاده از مدل ریاضیسازی مدل

ای از این مسایل که در شوندد نمونهکار، طراحی میوهای نزدیک به ریاضی و علوش و کسبحوزه

                                                 
1 Cristobal-Escalante & Vargas-Alejo. 
2- Model Eliciting Activity (MEA) 
3 Open- ended Problem 
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آمده  9شود، در شکل آن، از یک مدل مبتنی بر مفاهیم جبرخطی برای حل مسئله استفاده می

 استد 

سازی مستلزش استفاده از مدل تکالیف مدل»های انجاش شده بر اساس ه پ وه از جمل

ای را در ( اشاره کرد که مقاله1020توان به پوسانی، تریگیورس، پریسیادو و لوزانو )، می«ریاضی

اند که یکی از مقاالت پر بازدید این به چاپ رسانده 2المللی جبرخطی و کاربردهای آنمجله بین

مدار مربوط به ترافیک و کنترل عبور و مرور را به چهار گروه از هستد آنها مسئله زمینهمجله نیز 

دانشجویان در رشته های مختلف )شامل ارتصاد، مدیریت، مهندسی و علوش اجتماعی( دادند و 

، مورد بررسی ررار دادندد نتایج مطالعه 1گانه ل رفتار حل مسئله آنها را با استفاده از اصول ش 

-ها نشان داد که اکثر دانشجویان، رادر به تشخیص متغیرها نبودند و معموالً به دنبال راه حلآن

های گرافیکی هم که استفاده کرده بودند، به طور های فوری عددی برای مسئله بودند و بازنمایی

 مستقیم با مسئله مرتبط نبودد 

های حل کردن استرات یبندی و مشخص ( نیز پ وهشی را به منظور دسته1020الرسون )

سازی مسئله گروهی از دانشجویان طراحی کردد او بررسی خود را بر اساس دیدگاه مدل و مدل

با زمینه « سازی مستلزش استفاده از مدل ریاضیتکلیف مدل»شکل داد و در پ وه  خود از یک 

ای تنند، به گونهجبرخطی استفاده کردد دانشجویان مورد مطالعه او، پیشینه خوبی در ریاضی داش

را گذرانیده بودند و درس جبرخطی دانشگاهی را گرفته  1و  2های ریاضی عمومی که درس

نفر( شرکت  9تا  1(، چهار گروه دانشجویی )هر گروه شامل 1020بودندد در مطالعه الرسون )

اساس مدار که بر ها، استرات ی های مشابهی را برای حل مسئله زمینهداشتندد همه این گروه

 شد، به کار گرفتندد مفاهیم جبر خطی حل می

 روش تحقیق  د9

کنند، از سازی و کاربردها در آموزش ریاضی استفاده میهایی که از رویکرد مدلدر پ وه 

تکلیف »شودد در پ وه  حاضر، از یک فعالیت موسوش به های مختلفی استفاده میفعالیت

                                                 
1 - Linear Algebra and its Applications 
2 - Lesh 
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استفاده شدد این فعالیت/ مسئله، مربوط به ترافیک  ،«سازی مستلزش استفاده از مدل ریاضیمدل

، با جزییات بیشتری بیان شده استد این مسئله با تغییر زمینه 9یک شهر است و در شکل 

-دانشجوی رشته 93های شهر محل زندگی دانشجویان، به مربوط به آن و درج اطالعات خیابان

احث جبرخطی از دوره دبیرستان آشنا های مهندسی عرضه شدد این دسته از دانشجویان، با مب

بودند و در کالس درس ریاضی دانشگاهی خود نیز، مباحث مربوط به حل دستگاه معادالت خطی 

 را مطالعه کرده بودندد 

کننده در مطالعه حاضر خواسته شد تا به صورت گروهی، در مورد از دانشجویان شرکت

هایشان در برگه مربوط به گروه شتن پاسخ، فکر کنند و پس از نو9مسئله مطرح شده در شکل 

نیز با استفاده از  9خود، نتایج کارشان را به کالس ارائه نمایندد مسئله مطرح شده در شکل 

، رابل حل استد یک راه حل نوعی برای این مسئله در بخ  بعدی «جبرخطی»های درس روش

ساعتی  1شجویان، در دو جلسه های دان)نتایج( آمده استد فرآیند حل مسئله و ارائه راه حل

 انجاش شدد

 

دهدد شکل ذیل، طرح دو خیابان پر رفت و امد را در یک محدوده تجاری شهر، نشان می

های عبوری از یک نقطه گرهایی را برای شمارش اتومبیلمرکز کنترل ترافیک شهر، حس

هندد دمشخص، در جاهای مختلف نصب کرده استد بردارها جهت خیابان را نشان می

های عبوری نیز در شکل آمده استد در هر تقاطع، یک میدان وجود داردد تعداد اتومبیل

ها حق پارک کردن کنار خیابان را ندارندد با این که در شرایط عادی، در ضمن، اتومبیل

عبور و مرور در این دو خیابان با حالت عادی جریان دارد، ولی مرکز کنترل ترافیک 

های موجود را برای تغییر برخی از مسیرها )مثال بستن یک یا چند انمند است امکعالره

 خاص(، بررسی نمایدد  خیابان به دلیل برپایی بعضی مراسم
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 های زیر، پاسخ دهیدد با توجه به توضیحات ارائه شده در باال، به سؤال

  ؟ هایی را که بین دو میدان هستند، به طور مورت بستتوان یکی از راهمیآیا

 توان بست؟ توان و کداش را نمیاگر بله، کداش راه را می

 ها را با بستن برخی مرکز کنترل ترافیک رصد دارد مسیر عبور و مرور اتومبیل

ها تغییر دهدد این مرکز با نصب برخی عالیم در ابتدای هر جاده، این از جاده

توان از این آیا می دهدد چه تعداد از این عالیم مورد نیاز است؟کار را انجاش می

عالیم، در ابتدای هر جاده استفاده کرد؟ آیا روشی برای انتخاب این عالیم 

 تر کند؟ای وجود دارد که ارزیابی جریان عبور و مرور را سادهجاده

 خودرو در هر ساعت  100اید، با محدویت عبورِ حداکثر آیا مدلی که ارائه کرده

چنین نیست، شما چگونه مدل ربلی خود را و در هر خیابان، سازگار است؟ اگر 

 کنید تا این محدویت جدید را در نظر بگیرید؟ جرح و تعدیل می

: مسئله زمینه مدار دنیای وارعی مربوط به جریان عبور و مرور شهری ) به نقل از 9شکل 

 ( 1020پوسانی، تریگیورس، پریسیادو و لوزانو، 
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، 9امه دانشجویان به حل مسئله شکل شماره نها، شامل پاسخوری دادهآابزار جمع

گانه چرخه  7ها، از مراحل های میدانی و مصاحبه بودد برای تجزیه و تحلیل دادهیادداشت

 ها استفاده شدد بندی پاسخسازی و طبقهمدل

 

 نتایج  د1

مطرح شده، این است که هر کداش  9درست به مسئله ترافیک که در شکل  2یک پاسخ نوعیِ 

ها را به صورت فرضی، به عنوان یک میدان در نظر بگیریمد سپس تعداد تقاطع خیاباناز نقاط 

های ورودی و خروجی را در هر میدان فرضی بنویسیم و هر جایی که تعداد اتومبیل ها را اتومبیل

های (د طبیعتاً تعداد اتومبیل1کنیم )شکل نمی دانیم، مقدار آن را با یک متغیر مشخص می

رسیمد به این ترتیب، یک وجی باید با هم برابر باشندد بنابراین، به یک معادله میورودی و خر

شودد آمده است، تشکیل می 1ش  مجهول( که در شکل  -دستگاه معادالت خطی )ش  معادله 

سپس این دستگاه معادالت را به شکل ماتریسی تبدیل کرده و از طریق باالمثلثی نمودن ماتریس 

توان به بندهای مختلف کنیم و به این ترتیب، میادیر مجهول را مشخص میضرایب دستگاه، مق

 ، پاسخ دادد 9مسئله مطرح شده در شکل 

 
 مدل مورعیتیِ مسئلهد 1شکل 

 

                                                 
1 Representative 
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 دستگاه معادالت خطی د 1شکل 

توانستند به ایده  کردند، تنها دو گروهاز بین نُه گروه دانشجویی که روی این مسئله کار می

تگاه معادالت خطی دست پیدا کنندد اما این کار هم به طور نارص انجاش شد و به حل تشکیل دس

دستگاه معادالت خطی منجر نشدد در وارع این دو گروه از دانشجویان، در مرحله اول چرخه 

( باری ماندند و نتوانستند به مراحل بعدی بروندد دو 1006فری )ایِ برومئوسازی هفت مرحلهمدل

نیز در این مسیر گاش برداشتند، اما نتوانستند معادله درست را تشکیل بدهندد در وارع، گروه دیگر 

( برسند، 1006ای برومئوفری )سازی هفت مرحلهآنان تالش کردند به مرحله اول چرخه مدل

های ولی تالششان کافی نبودد پنج گروه از دانشجویان نیز تالش کردند با استفاده از توصیف

هایشان و در حین انجاش کار ه را حل کنند، ولی با گفتمان ضعیفی که در گروهزبانی، مسئل

های درستی برای مسئله ترافیک، ارائه نشدد این دسته از دانشجویان گروهی وجود داشت، راه حل

رصد داشتند یک پاسخ عددی فوری برای مسئله پیدا کنند و به طور مستقیم، سراغ مرحله 

( رفتند و مراحل اول تا سوش را 1006ای برومئوفری )زی هفت مرحلهساچهارش از چرخه مدل

ها، مسیر نادرستی را برای حل مسئله در پی  گرفتند و در حقیقت، نادیده گرفتندد این گروه

 بودد « 2آب در هاون کوبیدن»هایشان، مصداق فعالیت

ها گونه فعالیتاین مندی خود را از درگیر شدن درها، مراتب رضایتدانشجویان طی مصاحبه

کردندد آنها اگرچه نتوانسته بودند که مستلزش حل یک مسئله از دنیای وارعی است، ابراز می

مسئله را به درستی حل نمایند، ولی معتقد بودند چنانچه بیشتر با این گونه مسایل آشنا شوند؛ 

 توانند عملکرد بهتری داشته باشندد در مورعیت های مشابه، می

                                                 
1 Chasing wild goose 
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 گیری نتیجه بحث و د1

ها و های دانشجویی گوناگون، از فرآیندها، روشهمان طور که نتایج نشان دادند، گروه

گویی به مسئله ترافیک، استفاده کردندد برخی از آنها بازنمایی های مختلفی برای پاسخبازنمایی

مایی مناسب جبری را ترجیح دادند، در حالی که برخی دیگر، استفاده از جدول را به عنوان بازن

 در مسیر حل مسئله انتخاب کردندد 

این در حالی است که استفاده از این رویکرد در تدریس مفاهیم ریاضی دانشگاهی، مانند 

های استفاده از ترین محدودیتسایر رویکردها، دارای مزایا و معایب خاص خود استد یک از مهم

ین روش این است که استفاده از آن برای گیر بودن آن استد از دیگر ایرادهای ااین روش، ورت

های تدریس سنتی تر از روشمدرس، کار مشکلی است چرا که نق  وی در این رویکرد، پیچیده

خواهد بودد برخی از دانشجویان نیز با این رویکرد که در آن، از یک مسئله دنیای وارعی به منظور 

 پسندندد را بیشتر میشود، راحت نیستند و روش سنتی شروع درس استفاده می

توان برانگیز است، برخی مزایا را نیز میکه در نگاه نخست، تأمل هااما در کنار این محدودیت

های درسی برای تدریس مفاهیم ریاضی در کالس« سازیرویکرد کاربرد و مدل»برای استفاده از 

یان )به خصوص ریاضی دانشگاهی برشمردد با استفاده از این روش، ریاضی برای دانشجو

شود و همین، به درک بهترشان شان ریاضی نیست(، معنادارتر میدانشجویانی که رشته تحصیلی

اند که های متعددی نشان دادهکندد پ وه های دنیای وارعی، کمک میاز نق  ریاضی در پدیده

خواهد شد استفاده از این رویکرد، موجب بهبود عملکرد دانشجویان در حل مسایل دنیای وارعی 

تدریس مفاهیم ریاضی « سازیرویکرد کاربرد و مدل»(د استفاده از 1007)نیس، بلوش و گالبرایت، 

شود و های درسی ریاضی دانشگاهی، سبب ارتقای سطح انگیزش دانشجویان نیز میدر کالس

ان (د در مطالعه حاضر نیز، نگاه دانشجوی1007دهد )کیزر، نگرش آنها را به ریاضی، تغییر می

 نسبت به سودمندی ریاضی، تغییر کردد 
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