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چکیده

آموُشان اظوتب ثوس  یکی اش اٌداف مٍم آمُشغ زیبضی، ایجبد دزک مفٍوُمی ثوسای داوػ
عىُان اثوصازی ثوسای  تُاوىد ثوً ٌبی چىدگبوً می ٌبی متعدد، ثبشومبیی اظبض وتبیج پژٌَػ

زظیدن ثً دزک مفٍُمی ثً خدمت گسفتً ؼُودب دز ایه پژٌَػ، کتبة زیبضی پبیً دٌم 
ٌبی چىدگبوً ثوً زَغ تللیول ملتوُا ثسزظوی  ثبشومبییکبزگیسی  وظسی ثس اظبض میصان ثً

مىظُز  ؼدب جبمعً آمبزی، کتبة زیبضی پبیً دٌم وظسی َ ومُووً ثساثوس جبمعوً اظوتب ثوً
اعتجبزیبثی َ زَایی تللیل، اش وظسات اظبتید آمُشغ زیبضی َ دثیوسان ثبتجسثوً اظوتفبدي 

یوبیی َیلیوبا اظوکبت % اش فسمُل پب85ؼدب ٌمچىیه جٍت اعتجبز وتبیج، ضسیت تُافق 
ٌبی کبز دز کالض، فعبلیوت، ماوبل َ  ٌب دز قعمت ثً دظت آمدب دز ایه مطبلعً ثبشومبیی

موته کتوبة ثسزظووی ؼودي اظووت َ ظویط دز یکووی اش اووُاد ومووبدیه، عوددی، گسافیکووی َ 
ٌوبی چىدگبووً دز  ثىدی ؼودودب وتوبیج ایوه پوژٌَػ وؽوبن داد کوً ثبشومبیی کالمی دظوتً
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اودب ایوه مطلوت ثیؽوتس دز  ازائً مفبٌیم دز کتبة ثوً کوبز ثوسدي ؼودي ٌب ثسای تمبمی ففل
کىوودب ٌمچىوویه ثیؽووتسیه ازتجووب  ثوویه  ٌبی الگٌُووب، دوجبلووً َ تووبثم ـوود  می مووُزد ففوول

ٌوب ثوب  ظبخته اووُاد ثبشومبیی ٌبی ومبدیه َ عددی ثسقساز ؼدي اظت َ ثس مستجط ثبشومبیی
اودزکبزان آمُشؼی  اظت مؤلفبن َ دظتثبشومبیی کالمی تُجً چىداوی وؽدي اظتب امید 

ٌوب جٍوت معسفوی  ٌبی دزظی ثوس تلفیوق اووُاد ثبشومبیی ثسای ازائً ملتُا دز تألیف کتبة
 مفبٌیم زیبضی تأکید ثیؽتسی ومبیىدب

 ٌبی چىدگبوً، کتبة زیبضی پبیً دٌمب تللیل ملتُا، ثبشومبیی :ىاکلیدواژه

مقدمو .1

آموُشان قوبدز ثبؼوىد  ٌبی معلمبن َ آمُشؼگسان زیبضی ایه اظت کً داوػ یکی اش دغدغً
ٌبی خوُد َ دیگوسان ازتجوب  ثسقوساز کىىود،  ٌبی زیبضی زا ثوبشآفسیىی کىىود، ثویه ایودي ایدي

زظد مبٌیت اوتصاعوی زیبضویبت، عبمول مٍموی  اظتدالل کسدي َ تعمیم ثدٌىدب ثً وظس می
ٌوبی زیبضوی تمبیول  گیوسان ثوسای دزگیسؼودن دز فعبلیتاظت کً ظجت ؼدي اظت توب فسا

چىداوی اش خُد وؽبن ودٌىدب ٌىوس آمُشؼوگسان زیبضوی َ ٌمچىویه متوُن دزظوی دز ایوه 
اظت کً ثبطه ؼٍُدی َ ملمُض زیبضوی زا ٌوس چوً ثیؽوتس آؼوکبز ومبیىود َ ثویه تجسثیوبت 

تجوب  ثویه تجسثیوبت ٌوبی ثسقوسازی از افساد ثب داووػ آوٍوب ازتجوب  ثسقوساز کىىودب یکوی اش زَغ
ٌوبی متتلوف  )داوػ غیسزظمی فساگیسان( َ داووػ زظومی زیبضویبت، اظوتفبدي اش ثبشومبیی

(ب تلقیقووبت اوجووبا ؼوودي حووبکی اش آن اظووت کووً اگووس 1394یووم مفٍووُا اظووت )دافعووی،
ٌبی متتلوف ثیوبن  ٌبی دزض ثتُاوىود مفوبٌیم زیبضوی زا ثوً ـوُزت آمُشان دز کالض داوػ

تس خُاٌوود ثووُدب دز َاقووم دزگیسؼوودن دز  یووبدگیسی آوٍووب عمیووقکىىوود َ یووب ومووبیػ دٌىوود، 
طُز ٌوم شموبن اظوت،  ثوً« 1ثبشوموبیی»ٌبیی کً اوجوبا آوٍوب معوتلصا اظوتفبدي اش چىود  فعبلیت

آموُشان آؼوکبز گوسدد َ قودزت  ؼُد اثعبد پىٍبن مفٍُا زیبضی مُزدوظس ثسای داوػ ثبعث می
، 4؛ گیتُوگوب2:16، 3؛ ظولیى 6::2، 1999، 2اظتدالل ویص دز آوٍب افصایػ یبثد )آیىعُزت

                                                                                                                                                    
1. representation 

2. Ainsworth 

3. Selling 

4. Gitonga 
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 (ب  2:17؛ زائُ َ ٌمکبزان، 2:18، 2؛ کبزوبش َ ثبیسی2:17، 1، زائُ َ مبتئُض2:16
( ثبشوموبیی فوسد اش یوم مفٍوُا 1392، ثً وقول اش گُیوب َ اموبمی، 2::2) 3کعتجسگ

داوود کوً َی اش آوٍوب ثوسای فدسکوسدن ثوً آن  ٌوبیی می ٌب َ عالمت زیبضی زا ؼبمل وؽوبوً
کىودب دزَاقوم، ثبشوموبیی، تسکیجوی اش  دادن آن ثب ظبیس مفوبٌیم اظوتفبدي می مفٍُا َ ازتجب 

ٌبی زیبضوی اظوت )گیتُوگوب،  ب ثوسای ثیوبن ایوديٌوب، تفوبَیس یوب اؼوی کبزاکتسٌب، عالمت
ٌوب، کلموبت  ٌب، گساف تُان اؼیب خبزجی وظیس جدَل ٌب زا می (ب ٌمچىیه ثبشومبیی2:16

عىُان اثووصازی ثووسای  یووب ومبدٌووبیی داوعووت کووً ثووس زَاثووط مفٍووُمی داللووت دازووود َ ثووً
کوسدن  کدگرازی، تُـیف زَاثط زیبضی، ثسقسازی ازتجوب  ثویه مفوبٌیم زیبضوی َ عمول

(ب ؼوُزای ملوی معلموبن 2:11ؼوُود )ثوُض َ ٌمکوبزان،  زَی اؼیب زیبضی اظتفبدي می
ـُزت عمل ثیوبن یوم مفٍوُا یوب زاثطوً دز  ( ویص مفٍُا ثبشومبیی زا ثً:::2) 4زیبضی

تُاوود  عالَي ؼکل خُدغ تعسیف کسدي اظتب یم فسایىد یبددٌی می ٌب ثً ثسخی اش ؼکل
آمُشان ؼسَد ؼُد، ظویط ثوب تؽوُیق آوٍوب  از ثً داوػثب دادن یم تدلیف یب معئلً معىبد

ٌوبی متتلوف اداموً یبفتوً َ ظوساوجبا مىجوس ثوً ایوه ؼوُد کوً  ثسای حول معوئلً اش زَغ
آمُشان زاٌجسدٌبی خُد زا ثً اؼتساک گراؼتً دز مُزد آوٍوب ثوً ثلوث ثیسداشوودب دز  داوػ

ٌب َ  قبدزوود ایودي ٌوبی متتلوف، آموُشان عوالَي ثوس تُلیود ثبشومبیی چىیه فسایىودی داوػ
داوووػ جدیدؼووبن زا ثعووبشود َ دز ایووه ـووُزت دزک مفٍووُمی آوٍووب اش مفووبٌیم تُظووعً 

تُاود ثوً ٌبی ومبدی میکبزگیسی ومبیػ (ب گبٌی اَقبت ث8ً::2، 5یبثد )ثُض َ ثبٌس می
ٌبی زیبضی کمم کىد )ؼُزای ملی معلمبن زیبضوی، تس ؼدن ایديتس َ ملعُضملمُض
ٌوبی (ب ٌمچىویه، ثبشوموبئی2:18، 7؛ امسظُن َ اودزظُن2:18، 6؛ ظُچبوعکی:::2

تُاووود دز تُظووعً مىطووق زیبضووی ثووً ٌووبی مفووبٌیم متتلووف ثووً کمووم ومُدازٌووب، مووی
 (ب2:18آمُشان کمم کىد )ظُچبوعکی،  داوػ

                                                                                                                                                    
1. Rau & Matthews 

2. Kurnaz & Bayri 

3. Kastberg 

4 . National Council of Teacher of Mathematics(NCTM)   

5. Boss   & Bahr  

6. Sochanski 

7. Emerson & Dawn Anderson 
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ٌب گبٌی مستجط ثب ظبختبز ذٌىی فسد ٌعتىد کً دز ایه ـُزت تلت عىوُان  ثبشومبیی
ٌبی فیصیکی اؼبزي دازوود کوً  ؼُود َ گبٌی ثً ظبخت ؼىبختً می« ٌبی دزَوی ثبشومبیی»

ؼُدب دز َاقم، ثبشومبیی دزَوی، ثبشوموبیی اظوت  گفتً می« ٌبی ثیسَوی ثبشومبیی»ثً آوٍب 
ٌوب،  َازي ٌوبی ؼوىبختی، طس تُاوود ثوً مودلموی افتود َکً دز ذٌه یبدگیسوودي اتفوب  موی

ٌوب ی ثیسَوی، ومُدٌبیی اش ایديٌب مفبٌیم یب اؼیبی ذٌىی ازجبد دادي ؼُد؛ َلی ثبشومبیی
یب مفبٌیم زیبضی ٌعتىد، مبوىد جداَل، ومبدٌبی ججوسی، ومُدازٌوب َ اؼوکبل َ ثیبووبت 

، ثووً وقوول اش :::2) 2ثىدی تُظووط گلوودیه (ب ایووه تقعوویم3::2، 1کالمووی )ازثیلگوویه
ٌبیی  ظوبشي»ٌبی ثیسَووی  ( ویص ازائً ؼدي اظتب تعجیس گلدیه اش ثبشومبیی2:16گیتُوگب، 

ؼوُود، ثوً تجعوم کموم  ٌب آظوبن اظوتفبدي می اظتب ایه ثبشومبیی« سای دزک زیبضیبتث
ٌوبی دزَووی طجوق تعسیوف  کىىد َ کلی َ ٌمگبوی ٌعوتىدب دظوتً دَا؛ یعىوی ثبشومبیی می

اظوت کوً ؼتفوی ٌعوتىد َ ثوً طوُز « ٌبی مجدد اش زفتبزٌبی زیبضی ظبخت»گلدیه، 
ٌبی ثیسَووی  دز ـُزت تعبمل ثب ثبشومبییؼُود َ داوػ مسثُ  ثً آوٍب  معتقیم دیدي ومی

مابل، َقتی ؼتفی یوم وموُداز زا ثوسای مفٍوُا توبثم دز وظوس  عىُان ؼُدب ثً ؼىبختً می
عىُان توبثم دز ذٌوه  گیسد، ایه ومُداز یوم ثبشوموبیی ثیسَووی اظوت َ مفٍوُمی کوً ثوً می

 کىد یم ثبشومبیی دزَوی اظتب ؼتؿ القب می
سای اوتقبل اطالعبت دز یم حُشي خبؾ کبفی وجبؼود، تىٍبیی ث َقتی یم ثبشومبیی ثً

طُز ٌم شمبن طُزی ثً کبز گسفتً ؼوُود کوً ؼوتؿ متُجوً  الشا اظت چىد ثبشومبیی ثً
(، 6::2ٌووب ثبؼوودب شیووسا طجووق وظووس آیىعووُزت ) َجووُد ازتجووب  ثوویه اوووُاد ایووه ثبشومبیی

ٌوب  دیگس ثبشومبیی تُاود ٌب اش وظس اطالعبت متفبَت ٌعتىد َ ٌس یم اش آوٍب می ثبشومبیی
کبزگیسی ثویػ  آمُشان ثتُاوىد یم معئلً زا ثب ثً زا اش ایه وظس پؽتیجبوی کىدب چىبوچً داوػ

ؼوبن عوبدتی  اش یم ثبشومبیی حل کىىد؛ امب آوٍب زا دازای مبٌیت جداگبوً ثجیىىد، یبدگیسی
ٌوب  یی(ب ایجوبد ازتجوب  ثویه اووُاد ثبشومب1384َاز خُاٌد ثُد )گُیوب َ حعوبا،  َ طُطی

( ویص موُزد تأکیود قوساز گسفتوً اظوتب َی 1389، ثً وقل اش دافعی، 1991) 3تُظط تبل
 کىد: چٍبز مسحلً ثسای فسایىد یبدگیسی زیبضی معسفی می

                                                                                                                                                    
1. Erbilgin 

2. Goldin 

3. Tall 
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 اظتفبدي اش یم وُد ثبشومبیی؛ 
 ًـُزت مُاشی؛ اظتفبدي اش ثیػ اش یم وُد ثبشومبیی ث 
 ٌبی متتلف؛ ایجبد ازتجب  َ اتفبل ثیه ثبشومبیی 
 ٌب َ حسکت مىعطف ثیه آوٍبب یق ثبشومبییتلف 

ٌبی آمُشؼووی ثبیوود ٌمووً  (، ثسوبمووً:::2ثووً گفتووً ؼووُزای ملووی معلمووبن زیبضووی )
ٌبی متتلف اظوتفبدي کىىود، ثلکوً  تىٍب ثتُاوىد اش ثبشومبیی آمُشان زا قبدز ظبشد تب وً داوػ

لً ثوً کوبز ثسوودب ٌب َ حول معوئ عىُان اثصازی ثسای یبدگیسی زیبضی، اوتقوبل ایودي آوٍب زا ثً
ٌب تُظط ملققبن آمُشغ زیبضی ثعیبز موُزد  اشآوجبکً ایجبد ازتجب  ثیه اوُاد ثبشومبیی

؛ 2:16؛ گیتُوگوب، :2:2، 2؛ کصموب:2:2َ ٌمکوبزان،  1تأکید َاقم ؼودي اظوت )ثبکوبز
؛ 1389؛ دافعی، 6::2؛ آیىعُزت، 2:11؛ ثُض َ ٌمکبزان، 3،2:12گبزفبلُ َ تسیىتس

« 4ٌوبی چىدگبووً ثبشومبیی»(، ثىبثسایه الشا اظت اظوتفبدي اش 1389، وُزَشی َ ٌمکبزان
ٌبی چىدگبووً  ٌبی آمُشؼی مُزدتُجً ثیؽتسی َاقم گسددب ثبشومبیی ثسای طساحی فعبلیت

کسدن اطالعبت مؽبثً تُظوط ثویػ اش یوم ثبشوموبیی اظوت )یلُظوُی َ  ثً معىبی فساٌم
(ب دز َاقوم، مىظوُز اش 2:16؛ گیتُوگوب، 2:19َ ٌمکوبزان،  6؛ تدی2:19، 5کبثی ایىعی

طُزی  ـُزت ٌم شموبن اظوت، ثوً ٌبی چىدگبوً، اظتفبدي اش چىدیه ثبشومبیی ثً ثبشومبیی
ٌبی چىدگبوً دز دزک مفبٌیم  کً ثیه آوٍب ازتجب  مىبظجی ثسقساز گسددب مُضُد ثبشومبیی

پیوبهي ثوُد، اٌمیوت پیودا کوسد )ثوً ( کً متأثس اش وظسیوً :196) 7زیبضی ثب کبزٌبی دیىط
ٌوبی چىدگبووً ثوب  (ب دز کبزٌبی دیىط، مفٍُا ثبشومبیی1388ظتت،  وقل اش قسثبوی ظی

ؼدي اظت کوً ثوً معىوبی ازائوً یوم ظوبختبز  ثسدي وبا« 8اـل تغییسپریسی مفٍُمی»عىُان 
کوً کُدکووبن ثتُاوىوود  طُزی ٌووبی معوبدل اظووت، ثً مفٍوُمی دز قبلووت تعودادی اش ثبشومبیی

 تُظط آوٍب ثً جٌُسي زیبضیِ یم مفٍُا اوتصاعی دظت پیدا کىىدب

                                                                                                                                                    
1  . Bakar  

2  . Kozma 

3. Garofalo & Trinter 

4. multiple representations 

5. Ulusoy & Incikabi 

6. Tackie 

7. Dienes  
8. perceptual variability  principle 
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، 6::2؛ آیىعوُزت، 2:16ٌبی متعودد )اشجملوً، گیتُوگوب،  ثس اظبض وتبیج پژٌَػ
، ووُزَشی َ 2:17؛ زائوُ َ ٌمکوبزان، 2:18؛ کبزووبش َ ثوبیسی، 2:17زائُ َ مبتئُض، 

اثوصازی ثوسای زظویدن ثوً  عىُان تُاوىود ثوً ٌوبی چىدگبووً می (، ثبشومبیی1389ٌمکبزان، 
ٌبی چىدگبوً دازای  طُزکلی اظتفبدي اش ثبشومبیی خدمت گسفتً ؼُودب ثً دزک مفٍُمی ثً

ٌوبی  ٌبی فساَاوی اظت کً ثسای ظُد ثسدن اش آوٍب اثتدا یبدگیسوودگبن ثبیود ثوب مصیت مصیت
بدیس ثوسیم، مقو ٌس ثبشومبیی آؼىب ؼُودب ثسای ماوبل َقتوی ثبشوموبیی جودَلی زا ثوً کوبز می

، تسجمووً 2::2ؼووُود )زاثووست ای زیووط َ ٌمکووبزان،  َضووُ  مؽووتؿ می خووبؾ ثً
(، مقدازٌبی مجٍوُل َ وبؼوىبختً ثسجعوتً ؼودي َ 1999؛ آیىعُزت، 1391وُزَشیبن، 

گیسدب اظوتفبدي اش ایوه ووُد ثبشوموبیی  ٌمچىیه وظم َ قبعدي ثیه اعداد مُزدتُجً قساز می
گُوً زَاثوط کموی،  کً ایه ؼُدب دزـُزتی حبل ثبعث تعسیم َ تفسیح خُاودن می دزعیه

گسدوووودب دز عوووُق  زَؼوووىی ثیوووبن ومی ٌوووبی وموووبدیه وظیوووس معوووبدالت ثً دز ثبشومبیی
کىىوود  تسی ثیووبن می طُز ظووبدي ٌووبی ومووبدیه، اطالعووبت اوتصاعووی َ مجووسد زا ثووً ثبشومبیی

بیود آمُشان ث کبزگیسی ٌس ثبشومبیی، داوػ (ب پط اش مٍبزت یبفته دز ث6ً::2)آیىعُزت، 
ٌبی متتلف زا تلفیق کسدي، ثویه آوٍوب ازتجوب   اش طسیق تدبلیف ٌدفمىد ثتُاوىد ثبشومبیی

ٌوب تسجموً کىىودب مىظوُز اش  ثسقساز کىىد َ قبدز ثبؼىد یم ثبشوموبیی زا ثوً دیگوس ثبشومبیی
ٌوب  تسجمً، فسایىدی اظت کً دز آن ملفُالت یم ثبشومبیی زیبضوی ثوً دیگوس ثبشومبیی

( 2:11ای، ثُض َ ٌمکوبزان ) دز مطبلعً (ب2:11ُض َ ٌمکبزان، ؼُود )ث وگبؼتً می
ٌوب َ ثوبَز معلموبن  آمُشان دز اوجبا تسجمً ثویه ثبشومبیی دز مُزد ازتجب  ثیه تُاوبیی داوػ

ٌبی آمُشؼیِ کوالض دزض، تلقیوق کسدوودب وتوبیج ثیوبوگس  طُز تمسیه دز ایه شمیىً َ ٌمیه
، ثبشومبیی گسافیکوی زا ثوب  Sثبشومبیی ومبدیه زا ثب ، Vآن اظت کً اگس ثبشومبیی کالمی زا ثب 

G  ثبشومبیی جدَلی َ عددی زا ثوب َT ٌبی آموُشان تسجموً وموبیػ دٌویم، داوػ)  V→T ،

S→G ،S→T ،T→G ،G→T  ( دٌىود َ دز ثقیوً موُازد تُاووبیی کمتوسی  ثٍتوس اوجوبا می زا
خُثی  زا ویوص ثوً V→Sآمُشان ایه اظوت کوً تسجموً  دازودب امب، اوتظبزات معلمبن اش داوػ
تس  آموُشان مؽوکل ٌب ثوسای داوػ کً ثسخی اش تسجمً اوجبا دٌىدب ثبَز معلمبن دز مُزد ایه

گوورازد َ ٌمچىوویه ثووً  أثیس میدٌىوود، توو ٌعووتىد، ثووس آوچووً کووً دز کووالض دزض اوجووبا می
گوسدد َ ممکوه اظووت معلموبن ثىووب ثوً ایوه طووسش تلقوی، مووُاد  آموُشان ویوص مىتقوول می داوػ

 (ب2:11ٌب زا ویص کبٌػ دٌىد )ثُض َ ٌمکبزان،  آمُشؼی مُزدویبش آن تسجمً
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کبزگیسی ٌوم  آمُشان اش طسیوق کوبزکسدن زَی تدوبلیفی کوً قبثلیوت ثوً طُزکلی داوػ ثً
ٌبی زیبضوی تُظوعً  تُاوىود تفدسؼوبن زا دزثوبزي ایودي ومبیی زا دازود، میشمبن چىدیه ثبش

دادي َ تُاوبیی حل معئلً خُد زا ثٍجُد ثتؽىدب تبکىُن مطبلعبت ثعیبزی دز مُزد تأثیس 
ٌب ثس یبدگیسی زیبضی اوجبا ؼدي اظتب ثسای ماوبل ملققوبن پوط اش  اظتفبدي اش ثبشومبیی
ای،  بی چىدگبووووً دز آموووُشغ زیبضوووی مدزظوووًٌووو کبزگیسی ثبشومبیی ثسزظوووی فُایووود ثوووً

(ب 6::2؛ 1999اود )آیىعُزت،  ٌب معسفی کسدي عملکسدٌبی متعددی ثسای ایه ثبشومبیی
ٌوب معسفوی کوسدي  ثىدی ثسای عملکسدٌبی متفبَت ثبشومبیی ( یم طجق6ً::2آیىعُزت )

 ؼدي اظتب دادي ومبیػ 1اظت کً دز ؼکل 

 
 (187،ص6::6)آینسورت، ىایچندگانوبازنماییبندیػملکردیطبقو–1ضکل

 
ؼوُودب  ثىدی می ٌبی چىدگبوً ثً ظوً دظوتً، تقعویم عملکسد کلی ثبشومبیی 1دز ؼکل 

دز معویس اظوتفبدي اش آوٍوب، دامىوً اَلیه َظیفً آوٍب ایفبی وقػ تدمیلی اظوتب ٌمچىویه 
ٌوبی چىدگبووً  بییَ دزوٍبیوت، اظوتفبدي اش ثبشومؼُد  تفعیسٌبی یبدگیسودگبن ملدَد می

 مىجس ثً ایجبد یبدگیسی عمیق خُاٌد ؼدب 
دز کؽُز مب ویص یکی اش موُازدی کوً دز فسایىود یوبددٌی َ یوبدگیسی دز حوُشي آموُشغ 

ٌبی چىدگبوً اظتب دز ظوىد ثسوبموً دزظوی  کبزگیسی ثبشومبیی زیبضی مُزدتُجً اظت، ثً
د تفدوس تجعومی یوب ملی کؽُزمبن دز ثتػ زیبضیبت َ دز قعمت قلمسَ حُشي، مُضُ
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دیدازی َ تفدس خال  دز کىبز دیگس فسایىدٌبی زیبضی، مُزدتُجً َ تأکیود قوساز گسفتوً 
داویم پسَزغ تجعوم، دز  طُز کً می ( َ ٌمبن1391اظت )دثیسخبوً تُلید ثسوبمً دزظی،

، ثوً 1985 1گیسی اش فسایىودٌبی ادزاک اظوت )فیىو  ٌب َ ثٍسي گسَ اظتفبدي اش ثبشومبیی
ـُزت  (ب گسچً اظتفبدي اش تجعم دز حل معبئل ثً:139شادي َ ٌمکبزان،  ةوقل اش عس

آمُشان ثسای پسَزغ تفدس تجعمی ویبش ثً کعوت  فطسی دز افساد َجُد دازد، لیکه داوػ
ٌبی یبدگیسی دازودب ایه تجسثً ثٍتوس اظوت ثوً کموم مىوبثم آمُشؼوی دز  تجسثً دز ملیط

مىوبثم تأثیسگوراز ثوس یوبدگیسی َ پیؽوسفت دَزان مدزظً کعت ؼُدب دز کؽُز مب یکوی اش 
آمووُشان، کتووبة دزظووی اظووتب پووط عووالَي ثووس ایووه کووً معلمووبن دز فسایىوود آمُشؼووی  داوػ
ٌوب ومبیىود، الشا اظوت  آموُشان زا تسغیوت ثوً اظوتفبدي اش اووُاد ثبشومبیی ثبیعت داوػ می

 خفُؾ ثسای حول معوبئل پیچیودي پویػ زَی ٌب دز کتبة دزظی، ثً طیفی اش ثبشومبیی
ٌوب  آمُشان قساز گیسد َ دز خالل ملتُای دزظی، ازتجب  مىبظجی ثویه ایوه ثبشومبیی داوػ

ٌوبی متتلوف ثوسای لوصَا  ثسقساز گسددب ایوه موُازد َ تأکیودات مؽوبثٍی کوً دز پژٌَػ
گیسی پووژٌَػ حبضووس  ٌووبی چىدگبوووً َجووُد دازد، مىجووس ثووً ؼووکل کبزگیسی ثبشومبیی ثووً

 ٌبی شیس اظت: دادن ثً پسظػ وجبل پبظخطُز مؽتؿ ثً د گسدیدب ایه پژٌَػ ثً
ٌبی علوُا تجسثوی َ زیبضوی فیصیوم، توب چوً  دز کتبة زیبضوی پبیوً دٌوم زؼوتً -1

 ٌبی چىدگبوً اظتفبدي ؼدي اظت؟ اوداشي اش اوُاد ثبشومبیی
ٌبی علوُا تجسثوی َ زیبضوی فیصیوم، ثیؽوتسیه  دز کتبة زیبضی پبیً دٌم زؼتً -2

 ٌب ثسقساز ؼدي اظت؟ ثبشومبییازتجب  ثیه کداا دظتً اش 
.روشپژوىص1.1

تللیلووی  -ایووه پووژٌَػ ثووً زَغ تللیوول ملتووُای کمووی، ثووب زَیکووسد تُـوویفی 
مىظُز یبفته وتبیج پژٌَػ اش طسیق تعییه عیىوی  گسفتً اظتب تللیل ملتُا، فىی ثً اوجبا

(ب جبمعووً آمووبزی، کتووبة :138ٌبظووت )ٌُلعووتی،  َ مووىظم خفُـوویبت مؽووتؿ پیبا
( َ ::14ٌبی تجسثووی َ زیبضووی اظووت )امیووسی َ ٌمکووبزان،  ً دٌووم زؼووتًزیبضووی پبیوو

ففول اظوتب حجوم ومُووً ثوب حجوم  7ـفلً اظت کً ؼوبمل  :17ملتُای ایه کتبة 
 ٌبی کتبة مُزد ثسزظی قساز گسفتً اظتب  جبمعً ثساثس اظت؛ یعىی کلیً ففل

                                                                                                                                                    
1. Fink  
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یل اظوتب ثً الگُی تلل ٌبی تللیل ملتُای ملقق ظبختً ثبتُجً اثصاز پژٌَػ، فسا
داز َ  َاحد تللیل ؼبمل َاحد ثجت َ َاحود شمیىوً اظوتب َاحود ثجوت، ثوً ثتوػ معىوی

ؼووُد کووً دز اجووسای تللیوول، اش ملتووُا اوتتووبة ؼوودي َ مووُزد  قبثوول کدگوورازی گفتووً می
توُان آن زا ثوسای  تسیه ثتػ ملتُاظت کوً می َاحد شمیىً َظیم»گیسدب  ؼمبزغ قساز می

(ب 184، ؾ :138)ٌُلعووتی، « قووساز دادکسدن َاحوود ثجووت مووُزد ثسزظووی  مؽووتؿ
ٌبی چىدگبووً تُظوط کتوبة مودوظس  ثً ایىدً دز مطبلعً حبضس ولُي ازائً ثبشومبیی ثبتُجً

ٌبی متتلف ؼوبمل موته دزض، کوبز دز کوالض، فعبلیوت َ ماوبل،  اظت، ثىبثسایه ثتػ
دي اود َ َاحدٌبی ثجت، کلیوً ظوؤاالت مطوس  ؼو دز وظس گسفتً ؼدي َاحد شمیىًعىُان  ثً

ٌمچىیه ٌس یم اش مُضُعبت تُضویح ٌب َ  ٌبی کبز دز کالض، فعبلیت، مابل دز ثتػ
ٌب( جٍوت تللیول ملتوُا دز  ب مضومُن موُزدوظس )مقُلوًدادي ؼدي دز مته دزض ٌعتىد

ٌووبی ومووبدیه، کالمووی، عووددی َ گسافیکووی َ  ایووه پووژٌَػ، ٌووس یووم اش اوووُاد ثبشومبیی
 گیسودب سزظی قساز میٌب مُزد ث ٌمچىیه تسجمً ثیه ایه ثبشومبیی

دز ایه ثبشومبیی، ٌس ومبد یب عجبزت ججوسی، ومبیىودي یوم مفٍوُا  بازنمایینمادین: 
 کً تؽبثٍی ثب آن مفٍُا ودازدب زیبضی اظت، دزحبلی
کسدن  : دز ایه وُد ثبشومبیی، اش کلمبت َ تُضویلبت ثوسای ـولجتبازنماییکالمی

 گسددبدز مُزد یم مفٍُا یب زاثطً زیبضی، اظتفبدي می
: دز ایه ثبشومبیی ثسای ثیبن مفبٌیم َ زَاثط زیبضوی اش عودد َ زقوم بازنماییػددی

 گسددب ٌبی ؼبمل اعداد اظتفبدي می َ یب جدَل
: ایه ثبشوموبیی ؼوبمل اظوتفبدي اش تفوبَیس َ ومُدازٌوب ثوسای ثیوبن بازنماییگرافیکی

 یم مفٍُا یب زاثطً زیبضی اظتب
ٌوبی کالموی، وموبدیه، عوددی َ  ٌس یم اش ثبشومبیی جٍت تللیل ملتُا، دز اثتدا ثً

اظوبض کدگورازی گسدیودب  گسافیکی یم کد وعجت دادي ؼد َ ظیط َاحدٌبی ثجوت ثسایه
دز مسحلً ثعد، َاحدٌبیی کً دز آوٍب چىدیه ثبشومبیی ثب یکدیگس موستجط ؼودي ثُدوود ویوص 

زد ٌبی آموووبز تُـووویفی موووُ ٌوووبی حبـووول ثوووب اظوووتفبدي اش ؼووویُي مؽوووتؿ ؼووود َ دادي
وظسان  ٌبی ـوبحت مىظُز اعتجبزیبثی، اش وظوسات َ دیودگبي َتللیل قساز گسفتىدب ثً تجصیً

َ اظبتید آمُشغ زیبضی َ معلمبن ثبظوبثقً زیبضوی اظوتفبدي ؼودب ثوسای ثسزظوی پبیوبیی 
وظسان َ  ٌبی ـووبحت گیووسی اش دیوودگبي فسایىوود کدگوورازی دز دَشمووبن متتلووف َ ثووب ثٍسي

د َ دزـود تُافوق اش فسموُل ضوسیت پبیوبیی اظوکبت، اظبتید آموُشغ زیبضوی اوجوبا ؼو
 % ثً دظت آمدب85ملبظجً گسدید َ ضسیت پبیبیی 



 
 

 
 
 
 
 

 

 4144 پاییز و زمستان ، 41، سال هشتم، شماره وظسیً َ عمل دز تسثیت معلمبندَ ففلىبمً علمی    :15

 

ىایپژوىصیافتو .6
دز ایه ثتػ، ثب اظتفبدي اش وتبیج حبـل اش تللیل ملتُای کتبة، ثً ظؤاالت پوژٌَػ 

 ؼُدب پبظخ دادي می
ٌبی علووُا تجسثووی َ زیبضووی  دز کتووبة زیبضووی پبیووً دٌووم زؼووتً پؤؤژوىص:1سؤؤلا 

 ٌبی چىدگبوً اظتفبدي ؼدي اظت؟ فیصیم، تب چً اوداشي اش اوُاد ثبشومبیی
ٌوبیی کوً دز آوٍوب ثوً  ثسای پبظخ ثً ایه ظؤال، َاحدٌبی تللیل ثىب ثً تعداد ثبشومبیی

ؤاالت وظیووس کووبز ثووسدي ؼوودي اظووت، تفدیووم ؼوودودب الجتووً دز ایووه مطبلعووً ثسخووی اش ظوو
عىُان َاحودٌبی تللیول ملعوُة وؽودود؛  خیس اظوت، ثوً -ظؤاالتی کً جُاة آوٍب ثلً 

شیسا اظتفبدي اش ثبشومبیی دز آوٍب معىبیی ودازدب وتبیج حبـل اش ثسزظی َاحدٌبی تللیل 
 ازائً ؼدي اظت 1ٌبی چىدگبوً دز جدَل  کبزگیسی ثبشومبیی ثس اظبض ثً

ىادرکتابکارگیریبازنماییازلحاظبوفراوانیانواعسلاالت-1جدو 


ىافصل

سلاالتداراییکنوع
 بازنمایی

چىد  ظؤاالت دازای
 بازنماییجداگانو

سلاالتدارایچندبازنمایی
 مرتبط

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد
 3/76 45 8/6 4 9/16 :1 1فصل
 2/42 19 : : 8/57 26 6فصل

 1/29 16 8/1 1 1/69 38 3فصل

 6/53 :3 : : 4/46 26 4فصل
 :6/6 :2 1/6 2 3/33 11 5فصل
 1/31 14 : : 9/68 31 6فصل
 6/29 16 : : :4/7 38 7فصل

 1/46 :16 2/2: 7 9/51 :18 مجموع
 

اش کوول ظووؤاالت  9/51دٌىوود کووً % وؽووبن می 1ٌووبی مُجووُد دز ظووطس آخووس جوودَل  دادي
اودب قعمت مسثُ  ثً ظوؤاالت ثوب چىود ثبشوموبیی  ازائً کسديکتبة، فقط یم وُد ثبشومبیی زا 

دزـوود اش حجووم ومُوووً زا تؽووکیل  46دٌوود ایووه وووُد ظووؤاالت، ثوویػ اش  مووستجط وؽووبن می
تُان گفوت تقسیجوبن وصدیوم ثوً ویموی اش  دٌىد؛ ثىبثسایه دز پبظخ ثً اَلیه ظؤال پژٌَػ می می

اود، یعىوی  َاقعوی ثوً کوبز ثوسدي ؼودي ٌبی چىدگبووً ثوً معىوبی ظؤاالت یب مته کتبة، ثبشومبیی
ـُزت مستجط ثب یکودیگس ثوسای اوتقوبل مفٍوُا موُزدوظس آن ظوؤال، ازائوً  چىدیه ثبشومبیی ثً
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دز ففوول اَل یعىوی مجمُعووً، الگووُ َ دوجبلووً َ ٌمچىوویه  1ٌووبی جوودَل  اودب طجووق دادي ؼودي
ٌب ثوُدي اظوتب  ٌبی چىدگبووً ثویػ اش ثقیوً ففول کبزگیسی ثبشومبیی ففل پىجم یعىی تبثم، ثً

مىظُز اش ظؤاالت دازای چىد ثبشوموبیی جداگبووً، ظوؤاالتی اظوت کوً ثوب َجوُد  1دز جدَل 
ـُزت مُاشی، ازتجب  مىبظجی ثیه آوٍوب ثسقوساز وؽودي اظوتب  کبزگیسی چىد وُد ثبشومبیی ثً ثً

 ؼدي اظتب دادي گُوً ظؤاالت وؽبن ای اش ایه ومُوً 2دز ؼکل 

 
 :11فؼالیتصفحو-6ضکل

ٌوبی وموبدیه َ گسافیکوی ثوً کوبز  ز ایه ظؤال ثسای یبفته دامىً َ ثسد تُاثم، ثبشومبیید
 ثسدي ؼدي، َلی ازتجب  ملعُظی ثیه آوٍب ثسقساز وؽدي اظتب 

دز تعدادی اش َاحدٌبی تللیل، ظؤاالتی ثب چىد وُد ثبشومبییِ موستجط  1طجق جدَل 
شوموبیی ازائوً ؼودي اظوت، ازتجوب  اود کً دز آوٍب عالَي ثوس ایىدوً چىود ووُد ثب مطس  ؼدي

 3ای اش ایه ظوؤاالت دز ؼوکل  ٌب ثسقساز گسدیدي اظتب ومُوً مؽتفی ویص ثیه ثبشومبیی
 ؼدي اظتب دادي وؽبن

 
79فؼالیتصفحو-3ضکل
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ٌووبی ومووبدیه، عووددی َ گسافیکووی ثووً کووبز گسفتووً  ثووسای اوجووبا ایووه فعبلیووت، ثبشومبیی
ه فعبلیتی، اثتدا اش ثبشومبیی ومبدیه )معبدلً(، ثوً ؼُودب یبدگیسودي دز حیه اوجبا چىی می

آمدي، ثبشوموبیی گسافیکوی اش ایوه  دظوت زظد َ ثوب اظوتفبدي اش وقوب  ثً ثبشومبیی عددی می
آمُش متتفبت زأض ظٍمی زا ٌم  ، داوػ«ت»کىدب ظیط دز قعمت  معبدلً زا تُلید می

آَزدب دز َاقوم، ثویه  ظوت موید َظیلً ضبثطً تبثم ثً اش طسیق ومبیػ ومُداز تبثم َ ٌم ثً
 ثبشومبیی ومبدیه َ ثبشومبیی گسافیکی ازتجب  ثسقساز ؼدي اظتب 

ٌبی علووُا تجسثووی َ زیبضووی  : دز کتووبة زیبضووی پبیووً دٌووم زؼووتًپؤؤژوىص6سؤؤلا 
 ٌب ثسقساز ؼدي اظت؟ فیصیم، ثیؽتسیه ازتجب  ثیه کداا دظتً اش ثبشومبیی

ٌوب ثوً  اووُاد ثبشومبیی« تسجموً»کتبة ثس گُیی ثً ایه ظؤال، میصان تأکید  ثسای پبظخ
ؼوکل اش وموبیػِ  کوً یبدگیسوودي یم یکدیگس ویص مُزدتُجً ثوُدي اظوتب دز َاقوم، ٌىگبمی
وُعی ثویه ایوه دَ ثبشوموبیی  کىود، ثوً یم مفٍوُا زیبضوی زا ثوً ؼوکل دیگوسی تجودیل می

ز کتووبة ثووً ٌووب د مىظُز ایجووبد یووبدگیسی ثٍتووس، اوووُاد ثبشومبیی کىوودب ثووً ازتجووب  ثسقووساز می
آموُش  اود َ گبي ایه تسجموً دز کوبز دز کوالض َ یوب فعبلیوت، اش داوػ یکدیگس تسجمً ؼدي

 خالـً ؼدي اظتب 2خُاظتً ؼدي اظتب وتبیج کمیِ ایه ثسزظی دز جدَل 
ىایمرتبطوغیرمرتبطکارگیریانواعبازنماییدرصدفراوانیسلاالتازلحاظبو-6جدو 

فصلبازنمایی
1

فصل
6

فصل
3

فصل
4

فصل5فصل
6

فصل
7

مجموع

6--4/37/66/36/191/9 ومبدیه -گسافیکی
1/115/54/9-7/637/69/1:6/3نمادین-ػددی
4/48/17/3-9/8-4/37/6نمادین-کالمی
1/1--1/6--7/16/6کالمی-گرافیکی
1/64/41/113/4-6/3-1/5کالمی-ػددی
1/69/88/18/4-8/61/118/1گرافیکی-ػددی
بازنمایی6بیصاز

مرتبط
8/687/63/76/193/336/64/76/14

3/6--8/18/11/6-8/6ىایغیرمرتبطبازنمایی
 

دٌود فساَاووی َاحودٌبیی کوً دز آوٍوب دَ یوب چىود ثبشوموبیی  وؽبن می 2ٌس عدد دز جدَل 
مابل دز  عىُان خبؾ ثب ٌم مستجط ٌعتىد، وعجت ثوً ثقیوً َاحودٌبی ففول چقودز اظوتب ثوً

ٌوبی گسافیکوی َ وموبدیه ثوب ٌوم  دزـد اش َاحدٌبی ایوه ففول، ثبشومبیی 4/3ففل اَل دز 
 دٌدب  ٌب زا دز کل کتبة وؽبن می ٌس دظتً اش ثبشومبیی اودب ظتُن آخس، دزـد مستجط ؼدي



 
 
 

 
 
 
 
 

   153ببب  ٌبی چىدگبوً دز کتبة زیبضی پبیً  ثبشومبیی                                                                     
 

حبکی اش آن اظت دز ظؤاالتی کوً دز آوٍوب فقوط دَ ووُد ثبشوموبیی  2ٌبی جدَل  دادي
ثسقوساز ؼودي اظوتب  نمؤادینَ  ػددیٌبی  کبززفتً اظت، ثیؽتسیه ازتجب  ثیه ثبشومبیی ثً

ٌوبی  دزـد، ظوؤاالتی ٌعوتىد کوً دز آوٍوب ثبشومبیی 4/9دز َاقم اش کل ظؤاالت کتبة، 
یعىووی  1اودب ٌمچىویه، ایووه ووُد ازتجوب  اغلووت دز ففول  عوددی َ وموبدیه مووستجط ؼودي

ٌوبی  طُزکلی دز کتوبة، ثبشومبیی ؼوُدب ثوً مجلث مجمُعً، الگوُ َ دوجبلوً مؽوبٌدي می
تس، تىٍوب دز  اودب ثً ثیوبن دقیوق بی گسافیکی َ ومبدیه کمتس مستجط ؼديٌ کالمی ثب ثبشومبیی

ٌووبی کالمووی َ گسافیکووی تلفیووق  دزـوود اش ظووؤاالت دازای دَ ثبشومووبیی، ثبشومبیی 1/1
ٌووبی کالمووی َ ومووبدیه مووستجط  دزـوود اش چىوویه ظووؤاالتی ثبشومبیی 7/3اود َ دز  ؼوودي
ثیػ اش دَ ثبشومبیی ثً کبز گسفتً دزـد اش کل َاحدٌب،  14اودب ٌمچىیه دز حدَد  ؼدي
تسِ ظوؤاالتی کوً دز آوٍوب ثویػ اش دَ ووُد ثبشوموبیی  اودب وتبیج حبـل اش ثسزظی دقیق ؼدي
 مؽتؿ ؼدي اظتب 3کبززفتً اظت، دز جدَل  ثً

درصدفراوانیانواعسلاالتدارایبیصازدونوعبازنمایی-3جدو 
فصلىابازنمایی

1
فصل
6

فصل
3

فصل
4

فصل
5

فصل
6

مجموع7فصل

ػددی،نمادین،
گرافیکی

2/1: 4/4 8/1 9/8 1/9 - 8/1 1/5 

 2 - - 1/12 - - 4/4 7/1ػددی،کالمی،گرافیکی
 9/2 8/1 2/2 3/3: - 5/5 - 8/6ػددی،کالمی،نمادین
گرافیکی،کالمی،

نمادین
1/5 - - 1/7 - - 7/3 6/2 

 2 8/1 - 1/9 8/1 - - 4/3نوعبازنمایی4ىر
 

ثوویػ اش  گرافیکؤؤیَ  نمؤؤادین، ػؤؤددیٌووبی  ، دز ایووه کتووبة ثبشومبیی3طجووق جوودَل 
 2اود َ تىٍوب دز  دزـود اش کول َاحودٌب( ثوب یکودیگس موستجط ؼودي 1/5ٌبی دیگوس ) گسَي

اوودب ثوب اظوتفبدي اش  دزـد اش َاحودٌب ٌوس چٍوبز ووُد ثبشوموبیی مُزداظوتفبدي قوساز گسفتً
ٌوبی  کبزگیسی ثبشومبیی ٌبی کتبة دز ثوً ٌبی دَ جدَل اخیس َیژگی ٌس یم اش ففل دادي

 ثً ؼس  شیس ثیبن کسد:تُان  چىدگبوً زا می
  دزـود اش ظوؤاالت، ثویػ اش دَ  8/28)مجمُعً، الگُ َ دوجبلً( دز  1دز ففل

تووُان گفووت دز مجلووث مجمُعووً، الگووُ َ دوجبلووً اش  اودب یعىووی می ثبشومووبیی مووستجط ؼوودي
ٌبی چىدگبوً ثً ولُ مطلوُثی اظوتفبدي ؼودي اظوتب ٌمچىویه اش ثویه ظوؤاالت  ثبشومبیی
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 گرافیکؤیَ  نمؤادینَ  ػؤددیٌوبی  تسیه ازتجوب  ثویه ثبشومبییؼبمل دَ ثبشوموبیی، ثیؽو
 ؼُدب ٌبی گسافیکی َ کالمی دیدي می ثسقساز ؼدي اظتب کمتسیه ازتجب  ویص ثیه ثبشومبیی

  ػؤؤددیٌووبی  اش کوول ظووؤاالت ففوول، ثبشومبیی 1/11)مالاووبت( دز  2دز ففوول  َ
ٌووبی عووددی، ومووبدیه َ گسافیکووی تلفیووق  دزـوود اش َاحوودٌب ثبشومبیی 4/4َ دز  گرافیکؤؤی

 اودب ؼدي
  9/1ٌوبی ججوسی( ویوص ثیؽوتسیه ازتجوب  ) ٌبی گُیوب َ عجبزت )تُان 3دز ففل: 

دزـوود اش  5/5ثسقووساز ؼوودي اظووت َ دز  نمؤؤادینَ  ػؤؤددیٌووبی  دزـوود( ثوویه ثبشومبیی
 اودب  داظتفبدي قساز گسفتًمُز ونمادین کالمی، ػددیٌبی  َاحدٌب ثبشومبیی

  دزـود اش ظوؤاالت فقوط اش یوم  6/19ٌب( دز  ٌب َ وبمعبدلوً )معبدلً 4دز ففل
وُد ثبشومبیی اظتفبدي ؼدي اظت َ ثً ٌمیه میصان َاحدٌبی تللیلوی َجوُد دازد کوً دز 

دزـود، ثویه  9/8اود کوً اش میوبن آوٍوب دز حودَد  آوٍب ثویػ اش دَ ثبشوموبیی موستجط ؼودي
 بی عددی، ومبدیه َ گسافیکی ازتجب  ثسقساز ؼدي اظتبٌ ثبشومبیی

ـووُزت  اش َاحوودٌبی تللیوول ثوویػ اش دَ ثبشومووبیی ثً 3/33)تووبثم( دز  5دز ففوول 
ٌوبی چىدگبووً َضوعیت  کبزگیسی ثبشومبیی اودب دز ایه ففل ٌم ثً مستجط ثً کبز ثسدي ؼدي
ددی، کالمووی َ ٌووبی عوو دزـوود اش َاحوودٌب، ثوویه ثبشومبیی 1/12وعووجتبن خووُثی دازدب دز 

 گسافیکی ازتجب  ثسقساز ؼدي اظتب
  اش ظؤاالت ؼوبمل دَ ثبشوموبیی،  1/11)ؼمبزغ ثدَن ؼمسدن( دز  6دز ففل

 اودب ٌبی ومبدیه َ عددی مستجط ؼدي ثبشومبیی
  اش َاحوودٌب، ثوویػ اش دَ ثبشومووبیی ثووب  6/14)آمووبز َ احتمووبل( دز  7دز ففوول

 یکدیگس دز ازتجب  ٌعتىدب
َگبووً ثبشومبییطُزکلی وتبیج  ثً  4توُان دز ؼوکل  ٌوب زا می حبـل اش ثسزظی ازتجب  د

 خالـً کسدب

 
 ىاارتباطدوگانوبازنمایی-4ضکل
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زووو  ازتجووب  ضووعیف َ  ٌووبی کم ٌووبی پسزووو  ازتجووب  قووُی، فلػ ، فلػ4دز ؼووکل 
 دٌىدب چیه، ازتجب  ثعیبز ضعیف زا وؽبن می ٌبی خط فلػ
 
   گیریبحثونتیجو .3

(، ثووً اظووتىبد :::2آمووُشغ زیبضووی ؼووُزای ملووی معلمووبن زیبضووی )وظسان  ـووبحت
ٌوبی  ٌبی اوجبا ؼودي ثوً ایوه وتیجوً زظویدي اظوت اٌمیوت اظوتفبدي اش ثبشومبیی پژٌَػ

کوً  طُزی آموُشان مُزدتُجوً قوساز گیوسد؛ ثً چىدگبوً ثبیود دز طوُل آموُشغ زظومی داوػ
ػ مٍمووی اش فسایىوود تس مفووبٌیم زیبضووی، ثتوو ٌووب ثووسای دزک عمیووق اظووتفبدي اش ثبشومبیی

،ب (:::2، یوبدگیسی زیبضوی زا تؽوکیل دٌود )ؼوُزای ملوی معلموبن زیبضوی -یبددٌی 
کبزگیسی  دظوووت، مطبلعووً حبضووس جٍوووت ثسزظووی میووصان ثوووً ثووً تأکیووداتی اشایه ثبتُجً

ٌب َ ولُي ثسقوسازی ازتجوب  ثویه آوٍوب دز کتوبة زیبضوی توبشي توألیف پبیوً دٌوم  ثبشومبیی
ؼوکل گسفوتب وتوبیج وؽوبن داد تعوداد شیوبدی اش ظوؤاالت ٌبی تجسثوی َ زیبضوی،  زؼتً

آموُشان ثوسای حول آوٍوب،  کوً داوػ طُزی اوود ثً کتبة، دَ یوب چىود ثبشوموبیی زا ازائوً کسدي
ٌبی اَل َ پوىجم  کتوبة،  ثبیعت ثیه چىد ثبشومبیی ازتجب  ثسقساز کىىدب مطبلت ففول می

ی چىدگبووً داؼوتىدب مُضوُد ٌوب ثسای تفٍیم مُضُعبت، ثیؽتسیه تأکیود زا ثوس ثبشومبیی
توُان  ٌب الگُ، دوجبلً َ تبثم اظت کً ثً جٍت مبٌیت ذاتی دز آموُشغ آوٍوب، می ایه ففل
ثوسای ازائووً مطبلووت، اش  7َ  6َ  3ٌبی  ٌوبی متفووبَتی اظوتفبدي کووسدب دز ففوول اش ومبیػ
توُان گفوت ملتوُای  ٌبی چىدگبوً دز مُازد معدَدی اظتفبدي ؼودي اظوت َ می ثبشومبیی

 ٌب ثیؽتس ثس یم وُد ثبشومبیی متمسکص اظتب  ففل ایه
ٌووبی  ٌووبی چىدگبوووً ویبشمىوود تسجمووً ویووص ٌعووت کووً ثوویه ومبیػ اظووتفبدي اش ثبشومبیی

مىظُز دظتیبثی ثً مفبٌیم  مُزدوظس ٌس دزض َ  گیسدب ثً گُوبگُن اش یم مفٍُا اوجبا می
آموُشان  وػکبزی اؼویب َ زَاثوط زیبضوی الشا اظوت دا ٌمچىیه کعوت مٍوبزت دز دظوت

َ ٌمکوبزان،  1ٌوب ثوً یکودیگس کعوت کىىود )آوودزا ٌبیی زا دز تسجموً ثبشومبیی ـالحیت
ٌب َ یوووب ثسقوووسازی ازتجوووب ، ثووویه  (ب دز کتوووبة تلوووت ثسزظوووی، ثیؽوووتس تسجمووو9ً::2

اوجوبا ؼودي  ػؤددی-نمؤادینَ  گرافیکؤی-ػؤددی، گرافیکؤی-نمادینٌبی  ثبشومبیی

                                                                                                                                                    
1. Andra  
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( مطبثقوت دازدب ودتوً 2:11ثوُض َ ٌمکوبزان ) ٌبی مطبلعوً اظتب ایه وتیجً ثوب یبفتوً
ٌوبی وموبدیه،  ذکس دیگس ایه اظت کً کتبة، ثس ثسقسازی ازتجوب  ثویه اووُاد ثبشومبیی قبثل

)یوب ثوسعدط(، تمسکوص کمتوسی داؼوتً اظوتب ثوً  کالمؤیعددی َ گسافیکی ثوب ثبشوموبیی 
گسافیکوی َ ٌبی زیبضوی دَزي متُظوطً دَا ثیؽوتس اش ووُد وموبدیه،  جٍت آودً ثبشومبیی

عددی اظت، ایه وتیجً چىدان دَزاشذٌوه ویعوتب دز ملتوُای کتوبة، کمتوسیه ازتجوب  
تسیه ووُد  ٌب اش مؽوکل ؼوُدب ایوه تسجموً دیودي می گرافیکؤیوکالمؤیٌبی  ثیه ثبشومبیی

(ب ثً عقیدي ثوُض َ ٌمکوبزان 2:11آمُشان اظت )ثُض َ ٌمکبزان،  تسجمً ثسای داوػ
ُد تسجمً غیسمعتقیم ثوُدي َ دز َاقوم دز فسایىود تسجموً، (، ایه وُد تسجمً اش و2:11)

 ؼُد کً معمُالً یم جدَل اظتب  ای کمم گسفتً می اش یم ثبشومبیی َاظطً
آمُشان دز حل معئلً زیبضی ایوه اظوت کوً آوٍوب قوبدز ویعوتىد  یکی اش دالیل ضعف داوػ

ب دز ملتوُای دزظوی زاحتی عجبزات اوتصاعی زیبضوی زا دز قبلوت کوالا ثیوبن کىىودب اگوس آوٍو ثً
ٌوبی وموبدیه یوب  خُد، ثب اوُاد تدبلیفی زَثسَ ؼُود کً دز آوٍب حسکت مىعطف ثویه ثبشومبیی

ٌبی احتموبلی آن  ٌبی کالمی َجوُد داؼوتً ثبؼود، اش یوم ظوُ پیچیودگی گسافیکی َ ثبشومبیی
 پوسدي گسدد َ اش ظُی دیگس زاثطً مُجُد ثیه ومبدٌب َ عالئم زیبضوی، ثی تدلیف ثسطسف می
ومبیبوووودب دز ایوووه ـوووُزت، یبدگیسوووودگبن خوووُد زا دز کؽوووف مفوووبٌیم َ  َ ؼوووفبف زی می

ٌبی  خُثی دز مجوبحای مبوىود تفعویس جودَل یبثىودب ایوه ودتوً ثوً ٌبی زیبضی تُاوبتس می زاثطً
ٌوب  ؼُدب ٌمچىیه تلفیق ایوه ثبشومبیی تعییه عالمت، تعییه دامىً تُاثم مسکت َ ببب دیدي می

ٌوبی گُیوب َ عجوبزات ججوسی  ظوُا کتوبةِ مُزدمطبلعوً یعىوی تُان خفُؾ دز مُزد ففل ثً
آموُشان دز موُزد مطبلوت  ٌبی داوػ ثعوب ثعویبزی اش ثودفٍمی تُاود ثعیبز مفیود ثبؼودب چً می

 (ب  4::2، 1زفم ثبؼد )کُاِدیىگس ٌبی کالمی قبثل تس، ثً کمم ثبشومبیی اوتصاعی
ٌوبی  ٌبی ایه مطبلعً، دز کتبة زیبضی پبیوً دٌوم، ثبشومبیی دز مجمُد ثس طجق یبفتً

َ تووبثم ثیؽووتس ٌب، معووبدالت َ وبمعووبدالت  چىدگبوووً دز یووبددٌی مجووبحای مبوىوود دوجبلووً
تس ثوً کوبز  ـوُزت جودی ٌب ویوص ثً اود َ الشا اظت دز ثقیً ففول مُزداظتفبدي قساز گسفتً

ٌووبی چىدگبوووً، وقووػ  دز آمووُشغ مجتىووی ثووس ثبشومبیی الشا ثووً ذکووس اظووتگسفتووً ؼووُودب 

                                                                                                                                                    
1. Koedinger 
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افصازٌووبیی  اش وسا(ب اظوتفبدي 2:21، 1تدىُلوُهی وجبیود وبدیوودي گسفتوً ؼوُد )مُیسپبکىٍووبا
ٌوبی وموبدیه َ گسافیکوی زا وموبیػ  خُثی تعبمول ثویه ثبشومبیی کً ثوً 2ٌمچُن جئُججسا

تسی ثسطوسف  کُتوبيشمبن  آموُشان دز مودت ٌبی داوػ دٌد، کمم خُاٌد کسد ثودفٍمی می
ٌبی دزظی ایوه اظوت کوً دز موُازدی  گسدد؛ لرا یم تُـیً ایه تلقیق ثً مؤلفبن کتبة

ٌوب دخیول کىودب  افصازٌبیی زا دز اوجبا ثسخی فعبلیت ٌسچىد ملدَد اظتفبدي اش چىیه وسا
ثً ومُداز پبظخ دٌد َ یب  ثبیعت ثبتُجً آمُش می ٌمچىیه تعداد ظؤاالتی کً دز آوٍب داوػ

ٌبی ومُداز زا دز قبلت کالا تُضیح دٌد، ثیؽتس گسددب اگسچً کمجُد مىوبثم  یژگیحتی َ
فبزظی َ دز دظتسض وجُدن تیم متتفؿ دز امس کدگرازی، مُجت ؼد اوجبا پوژٌَػ 

ٌبیی ٌمساي ثبؼد، لکه امید آن اظت کً دز آؼکبز ومُدن وقؽوی کوً  حبضس ثب ملدَدیت
کىىود، گوبمی ثسداؼوتً َ  ی زیبضویبت ایفوب میٌبی چىدگبوً دز یوبددٌی َ یوبدگیس ثبشومبیی

ظٍمی ٌسچىد کُچم دز تؽُیق دیگس ملققوبن ثوسای اوجوبا چىویه مطبلعوبتی دز موُزد 
ؼُد دز تلقیقبت آیىدي،  ٌبی دزظی زیبضی داؼتً ثبؼدب دز پبیبن پیؽىٍبد می ثقیً کتبة

ٌوبی  ومبییکبزگیسی ثبش ٌب ویوص اش للوبم میوصان ثوً ٌبی دزظی زیبضی دز دیگس پبیوً کتبة
ٌوبی  چىدگبوً مُزد ثسزظی قساز گیسودب ٌمچىیه ملققبن تأثیس آمُشغ مجتىی ثس ثبشومبیی

ٌبی متعووددی مُاجووً  آمووُشان دز آوٍووب ثووب ثوودفٍمی چىدگبوووً زا دز مووُزد مجووبحای کووً داوػ
 ٌعتىد، مُزدمطبلعً قساز دٌىدب


 منابغ

ب موره موم متىسیی د( پاییید م یی  1ریاضیی)  (، ::14امیووسی، حمیدزضووب َ ٌمکووبزان )
زیصی، َشازت  زیصی َ تووألیف کتووت دزظووی، ظووبشمبن پووژٌَػ َ ثسوبمووً دفتووس ثسوبمووً

 َپسَزغب آمُشغ
، تسجموً معوعُد کمک بید کىمکیاد مر ییامی ری ریاضی ا (، 1391ای زیط، زاثست )

 وُزَشیبن، تٍسان، مؤظعً فسٌىگی مدزظً ثسٌبن، اوتؽبزات مدزظًب
رشددآ وزدد    ،  ییای دگایانیید مر شمییىزی ریاضیی) بازنمییای (، 1389دافعووی، حمیوود )

 ب:7-75، 4، دَزي ثیعت َ ٌفتم، ؼمبزي ریاضی
                                                                                                                                                    
1  . Moyer-Packenham 
2 .GeoGebra 
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، بازنمیای  دگایانید رب دیرمی بیربی شمیىزی م یا    ریاضی)(، 1394دافعی، حمید )
 ب44-46، 3، دَزي ظی َ یکم، ؼمبزي رشآ تکن ل ژی وز  شی

جمهیىری بسییم) بییربد  برنامید مرسی) م ی) (، 1391دثیسخبوً تُلید ثسوبموً دزظوی )
 زیصی آمُشؼیب ، تٍسان، ظبشمبن پژٌَػ َ ثسوبمًنگاشت نهای 

بررس) س ر تکام ) (، 1388شادي، ؼٍسوبش؛ َ معیىی، تسیفً ) زیلبوی، اثساٌیم؛ ثتؽعلی
، هدای وز  شدی فصدنناز  و ورری،بی و ربب د م اد شنهیا مبنش م هىم) و مبنش روید

 ب27-51، 29ؼمبزي 
تیییر ر شمییىزی (، :139ثبثووبیی، جووُاد؛ َ زیلووبوی، اثووساٌیم ) ب؛ حبجیشادي، زضوو عووسة

، شمیىزبد سیاس سیىم رب گمیای  تجس  محىر بر عم کرم حی  مسیه د ریاضی) مبنش
 ب25-:5، 38، ظبل وٍم، ؼمبزي های وز  شی فصنناز  و ورری

 ای دگایانید  رس) برر شمىزی مدتگ) بر بازنمای (، ثس1388ظتت، شیىت ) قسثبوی ظی
وبمً کبزؼىبظوی ازؼود،  ، پبیبنشمىزبد پاید دهارم ببتابی  بز کسر ا مرک مبنشروی 

 داوؽگبي تسثیت دثیس ؼٍید زجبییب
ی ری   یییا مر شیییک  وبره نقیییش  ر (، 1384گُیوووب، شٌوووسا؛ َ حعوووبا، عجدال وووً )

، دَزي ثیعوت َ ظوُا، رشآ وزد    ریاضدی، شمىزبد  ای ریاض) مبنش بافهم)
 ب4 -15 ؼمبزي دَ،

رشدآ ،  ا و نقش شنها مر مرک م هىم تابع بازنمای (، 1392گُیب، شٌسا َ امبمی، علی )
 ب24-35، دَزي ظی َ یکم، ؼمبزي دَ، وز    ریاضی

پُز، مسیم؛ گُیب، شٌوسا؛ ؼوکٌُی یکتوب، ملعوه؛ کیوبمىػ، علیسضوب؛ َ ثبشزگوبن،  ملعه
فصددنناز  ب  ای سییىبم ریاضیی) سییگجش تیص  یی) تیییح ت(، 1393عجووبض )

 ب7-33، 53، ؼمبزي های وز  شی ریو ور
(، 1389ظووتت، شیىووت ) ظی  شادي، ؼووٍسوبش؛ قسثووبوی وووُزَشی لسکووی، فسشاوووً؛ ثتؽووعلی

، وؽوسیً علموی،  ای دگایاند فربیگای مه  مر یامم ) و ییامی ری کسیر ا بازنمای 
 ب13-24 ،1، ؼمبزي 5پژٌَؽی، فىبَزی آمُشغ، ظبل پىجم، جلد 

: ووبدز ، ترجمد تح    محتىب مر ع ىم بجتمیاع) و بنسیان)(، :138ب از )-ٌُلعتی، ال
 ظبالز شادي امیسی، تٍسان، اوتؽبزات داوؽگبي عالمً طجبطجبیی، چبپ دَاب
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