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Abstract: In this paper necessity of
 پس از بیان ضرورتهای توجه بهه، در این مقاله:چکیده
consideration of “application and modeling
approach”
in
tertiary
mathematics
«رویکرد کاربرد و مدلسازی» در برنامه درسهی ریاضهی
education will be introduced. After that
 تاریخچه و چرخههای مختلف مدلسازی در،دانشگاهی
history and different cycle of modeling in
آموزش ریاضی معرفی خواهنهد شهدد در ادامهه په وه
mathematics education will be explained.
In the following, researches which carried
هههای انجههاش شههده در رابطههه بهها «رویکههرد کههاربرد و
on “application and modeling approach” in
مدلسازی» در آموزش ریاضی دانشگاهی مرور خواهنهد
tertiary level will be reviewed. Then
methodological details related to using this
شدد سپس جزییات روش شناسی مربوط بهه اسهتفاده از
approach in teaching a tertiary level
این رویکرد در تدریس یک درس ریاضی دانشگاهی ارایه
mathematics courses will be elaborated. In
this regard, a modeling eliciting activity
خواهد شدد در این راستا یک مسئله مدلسازی مستلزش
introduced to 39 engineer students and
 از دانشهجویان مهندسهی93 استفاده از مدل ریاضی بهه
their strategies for solving this problem
ارایه شد و راه حلهای آنها با توجه به چرخه مدلسازی
investigated upon seven steps modeling
cycle. Finally, after introducing some of هفت مرحلهای مورد بررسی و مطالعهه رهرار گرفهتد در
students’ answers to this real world
 پس از ارایه برخی از پاسخهای دانشجویان به این،پایان
problem and a typical correct answer,
potential capacities and obstacles of using
سؤال زمینه مدار دنیای وارعی و ارایه یک پاسهخ نهوعی
“application and modeling approach” in
 در رابطه با ظرفیتهای بالقوه و موانع موجود بر،درست
tertiary mathematics education will be
سههر راه اسههتفاده از «رویکههرد کههاربرد و مدلسههازی» در
discussed.
Key words: Application and Modeling,
Real World Problem, Tertiary Level
Mathematics Education.
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مقدمه
هنری پوالک ،2ریاضیدان و آموزشگر ریاضی که سالهای زیادی از عمر خود را در
آزمایشگاه مؤسسه بل ،1به کارهای تحقیقی در حوزههای بینرشتهای پرداخته است ،با طرح این
سؤال که آموزش ریاضی کامل چیست؟ اهداف آموزش ریاضی را در دورههای مختلف تحصیلی،
به چال

میکشد (پوالک) 1007 ،د با توجه به این که تمرکز مقاله حاضر ،بر تدریس ریاضی در

سطح دانشگاه است ،می توان این سؤال را پرسید که به راستی ،هدف از تدریس درسهای ریاضی
در دانشگاه و برای رشتههای مختلف ،چیست؟ برای پاسخگویی به این سؤال ،الزش است که آن را
برای دانشجویان رشته ریاضی و غیرریاضی ،به طور جداگانه مطرح کردد
پاسخ به این سؤال که هدف از تربیت دانشجویان در ریاضی چه میتواند باشد ،از اهمیت
زیادی برخوردار استد آیا انتظار داریم همه آنها در دانشگاهها و در نظاش آموزشی ،به عنوان معلم
و محقق جذب شوند؟ در این حالت ،اولین سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که تا چه
اندازه میتوان فارغ التحصیالن رشته ریاضی را در مشاغل آموزشی ،چه در دانشگاه و چه در
آموزش عمومی به کارگرفت؟ طبیعی است که نمیتوان انتظار داشت که همه فارغالتحصیالن
دانشگاهی در رشته ریاضی ،جذب دانشگاهها و نظاش آموزشی شوند ،چرا که در نقطهای از زمان،
تعداد این فارغالتحصیالن به حدی زیاد میشود که دیگر امکان جذب آنها وجود نداردد همانطور
که هم کنون نیز در کشورمان ،شاهد بروز این پدیده هستیمد در مورد دانشجویان رشتههای
غیرریاضی ،میتوان این سؤال را پرسید که هدف از ارائه و گذراندن درسهای ریاضی برای آنها
چیست؟ اگر هم که آنها ،درسهای ریاضی را میگذرانند تا با کاربردهای ریاضی در علوش و
مهندسی آشنا شوند ،شواهد موجود نشان میدهند که به کاربردها و مدلسازی در کالسهای
درس و کتابهای درسی ریاضی دانشگاهی ،کمتر توجه شده استد
با استفاده از «رویکرد کاربرد و مدلسازی» در فرآیند یاددهی و یادگیری ریاضی میتوان انتظار
داشت ،فارغالتحصیالن رشته ریاضی ،جذب بازار کار شوند و فارغالتحصیالن رشتههای دیگر-

-Henry Pollak
-Bell Lab
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مانند رشته های فنی مهندسی -میتوانند همزمان با گذراندن درس ریاضی در دانشگاه ،با
کاربردهای وارعی ریاضی نیز آشنا شوندد
تمرکز اصلی مقاله حاضر ،معرفی این رویکرد و آشنایی با نحوه استفاده از این رویکرد در
فرآیند یاددهی-یادگیری یک درس در حوزه جبرخطی برای دانشجویان غیرریاضی استد برای
این منظور ،ابتدا تاریخچه کاربرد و مدلسازی در آموزش ریاضی بیان میشودد در ادامه،
چرخههای مدلسازی متنوعی که در این حوزه استفاده میشوند ،معرفی خواهند شدد بعد از آن،
جزییات روششناسیِ مرتبط با به کارگیری «رویکرد کاربرد و مدلسازی» در تدریس یک درس
مربوط به جبرخطی برای دانشجویان رشتههای غیرریاضی ،مطرح خواهند شدد در ادامه ،نتایج
مربوط به کار گروهیِ دانشجویان در حل یک مسئله زمینهمدارِ دنیای وارعی گزارش میشودد در
پایان ،مزیت ها و موانع استفاده از «رویکرد کاربرد و مدلسازی» در تدریس درسهای ریاضی
دانشگاهی ،مورد بحث ررار خواهد گرفتد
2د تاریخچه کاربرد و مدلسازی
تا اوای ل ررن نوزدهم ،ریاضیات جزیی از علوش تجربی بود و شامل بسیاری از فعالیتهای کاربردی
می شدد از اوایل ررن نوزدهم به بعد ،توجه زیادی به آموزش ریاضی به عنوان یک علم محض شد
(نیس)2336 ،د سپس از اواخر ررن نوزدهم ،بیشتر برنامههای درسیِ ریاضی ،بر روی هر دو مؤلفه
ریاض ی محض و ریاضی کاربردی تأکید کردندد اما در طول ررن بیستم ،برنامه درسی ریاضی،
همواره بین این دو وضعیت –ریاضی کاربردی و ریاضی محض -در حال نوسان بوده استد در
طول زمان ،گاهی تعادل به نفع آموزش ریاضی به شکل محض بوده و گاهی به نفع ریاضی
کاربردی بوده استد این تغییراتِ پیدرپی ،بر اساس تمایالت اجتماعی و تغییرات مختلف در
نیازمندیهای آموزشی و یادگیری دان آموزان/دانشجویان بوده استد به طور مثال در انگلستان،
صاحبان صنایع مدعی بودند که فارغالتحصیالن مدرسه/دانشگاه ،در استفاده از دان

ریاضی

خود ،در مورعیتهای دنیای وارعی ناتوان هستند (پوالک)1007 ،د در وارع ،اعتراض صنایع به
این دلیل بود که فارغ التحصیالن ،فقط رادر بودند از دان
و آشنا استفاده نمایند و نمیتوانستند دان

ریاضی خود برای حل مسایل معمولی

خود را برای حل مسایل ناآشنا ،به کار ببرندد
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همین موضوع یعنی توانایی به کارگیری ریاضی در مورعیتهای دنیای وارعی ،بعدها تبدیل
به تمرکز پ وهشیِ گروهی از پ وهشگران آموزش ریاضی در دنیا شدد این پ وهشگران در سال
 ،2319با برگزاری اولین کنفرانس دوساالنه خود «گروه مطالعاتی بینالمللی برای تدریس
مدلسازی ریاضی و کاربردها »2را پایه گذاری کردندد در حال حاضر هفده دوره از این
کنفرانسها برگزار شده است و این گروه ،یکی از گروههای پ وهشی وابسته به «کمیسیون
بینالمللی تدریس ریاضی »1استد
موضوعات پ وهشیِ مورد بحث در گروه مطالعاتی بینالمللی برای تدریس مدلسازی ریاضی
و کاربردها ،طیف وسیعی از موضوعات ریاضی را از دوره ابتدایی تا درسهای ریاضی دانشگاهی،
در بر میگیردد یکی از موضوعاتی که در حوزه پ وه های دانشگاهی بیشتر مورد توجه بوده،
استفاده از رویکرد مدل سازی و کاربرد برای تدریس درس جبرخطی استد در مقاله حاضر نیز،
مثالی از یک فعالیت دنیای وارعی ارائه که میشود که حل آن ،مستلزش استفاده از مفاهیم
جبرخطی استد
از گذشته تاکنون ،تعبیرهای متنوعی برای مدلسازی و کاربرد وجود داشته استد ولی
تعبیری که بی

از همه مورد توافق است ،تعبیر فرشافل )1001( 9است که از سایرین ،سادهتر

است و معموالً برای آموزش افراد مبتدی مورد استفاده ررار میگیردد این چرخه شامل چهار
مرحله است که در آن ،فرآیند مدل سازی با یک مسئله که در مورعیت دنیای وارعی ررار دارد،
شروع می شودد سپس مسئله دنیای وارعی ،به یک مسئله ریاضی در دنیای ریاضی تبدیل میشود
(صورتبندی)د این مسئله ،در دنیای ریاضی حل شده و در ادامه ،جواب به دست آمده در دنیای
ریاضی ،به دنیای وارعی برده میشود تا با زمینۀ وارعی مسئله ،متناسب شود (تفسیر)د در پایان،
جواب به دست آمده با مورعیت وارعی مسئله مقابل میشود تا در صورت لزوش ،این چرخه
مدلسازی ،تکرار شود (وارسی کردن)د بهمنظور درک بهتر این فرآیند ،اجزای آن در شکل شماره
 2نشان داده شده استد
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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شکل 2د چرخه فرآیند مدلسازی (فرشافل)1001 ،
در پ وه های مختلف مربوط به حوزه مدلسازی ،از چرخههای کم و بی

متفاوتی

متناسب با اهداف پ وه  ،استفاده میشودد مراحل اصلی این چرخهها یکسان هستند و در همه
آنها ،چهار مرحله اصلی چرخه مدلسازی که در شکل  2آمده است ،وجود دارندد چرخه
مدلسازی چهار مرحلهای که سادهتر است ،معموالً برای آموزش دان آموزان و افراد مبتدی
استفاده می شود و برای آموزش معلمان و سطوح باالتر ،عموماً از چرخههای پیچیدهتری استفاده
میشودد یک نمونه از چرخههای پیچیدهتر در پ وه

بروموفری ( )1006آمده استد این چرخه

پیچیده ،شامل هفت مرحله است و با یک مسئله در دنیای وارعی شروع میشودد اولین گاشِ این
چرخه ،شامل «ساختن یک تصویر ذهنی» (گاش  2در چرخه شکل  )1از مورعیت است که الزاماً،
برای دانشجویان ،بدیهی نیستد نتیجه این مرحله ،دست یافتن به مدل «مورعیت -مدار» یا مدل
«وابسته به مورعیت» استد سپس این مدل سادهتر میشود و شرایط به طور ایدهآل ،فرض می-
شوند – مثالً در نظر گرفتن زمین به عنوان یک کره -و تماش مفروضات ،دوباره ساختاربندی می-
شوند (گاش  1در چرخه شکل )1تا «مدل وارعی» به دست آیدد
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شکل  :1هفت گاش فرآیند مدلسازی در رالب یک چرخه (بروموفری)1006 ،
در ادامه ،این مدل وارعی طی فرآیند صورتبندی -ریاضیوار کردن( -گاش  9در چرخه
شکل ،)1تبدیل به یک «مدل ریاضی» میشود و در دنیای ریاضی ،با استفاده از روشهای حل
مسئله (گاش  1در چرخه شکل ،)1یک جواب ریاضیوار برای مسئله ارائه میگرددد باالخره در گاش
بعدی ،جواب به دست آمده در دنیای ریاضی ،در دنیای وارعی تفسیر میشود (گاش  1در چرخه
شکل  ) 1و در گاش بعدی ،جواب به دست آمده در دنیای وارعی ،با مدل مورعیتمدار اعتباربخشی
میگردد (گاش  6در چرخه شکل )1د در نهایت ،جواب به دست آمده در دنیای وارعی ،با مورعیت
اصلی مسئله مقابله میشود (گاش  7در چرخه شکل  )1تا معنادار بودن پاسخِ به دست آمده ،مورد
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بررسی ررار گیردد چنان چه آن پاسخ معنادار نبوده یا با مفروضات مسئله سازگار نباشد ،آنگاه
چرخه مدلسازی با مفروضات جدید ،ممکن است مجدداً تکرار گرددد
در مطالعه حاضر از چرخه پیچیدهتر هفت مرحلهای بروموفری ( )1006استفاده شده چرا که
برای حل مسئله زمینهمدار مربوط به دنیای وارعی ،ساخت مدل «وابسته به مورعیت» اهمیت
زیادی داشتد
1د مرور ادبیات پ وهشی
السینا ) 1007( 2آموزشگر ریاضی اسپانیایی ،دو وی گی مثبت را برای لزوش استفاده کردن از
زمینههای دنیای وارعی در تدریس درسهای ریاضی ،افزای

انگیزش و میزان درگیری

دانشجویان میداندد او استفاده از رویکرد «کاربرد و مدلسازی» را در تدریس درسهای مختلف
ریاضی دانشگاهی ،ضروری می داند و معتقد است که استفاده از این رویکرد ،هم برای دانشجویان
ریاضی و هم برای دانشجویان رشتههای غیرریاضی ،مفید استد در مورد دانشجویان رشته
ریاضی ،اگر دانشجو بخواهد در شاخه «ریاضی محض »1ادامه بدهد ،باید کاربردهای اساسی
ریاضی مانند آمار و محاسبات را بدانند و اگر دانشجو بخواهد در حوزه «ریاضی کاربردی »9وارد
شود ،میتوانند انگیزهها و جهتگیریهای خود را از طریق دنبال کردن مباحث مطرح شده در
کالسهای مدل سازی ،دنبال نمایندد حتی اگر ررار باشد دانشجو در آینده معلم ریاضی شود،
مقداری پی

زمینه در حوزه مدلسازی و کاربرد ،در آینده شغلیاش ،مفید خواهد بودد عالوه بر

اینها ،میتوان گفت :تدریس مدل سازی و کاربرد برای ریاضیدانهای آینده هم ضروری است
زیرا به آنها ،در توسعه تفکر ریاضی ،پرورش خالریت و استفاده از شهود ،کمک خواهد کردد
ریاضیدانهای آینده را میتوان به گونهای آموزش داد که برای کار در صنعت آماده شوندد
نمونهای از این نوع آموزشها« ،سمینار آکسفورد» استد سمینار آکسفورد در سال  2361شروع
شد و در آن ،افرادی از صنایع خصوصی یا دولتی در انگلستان ،مسایل عملی خود را به دانشگاه
1

- Alsina
Pure Mathematics
3
Applied Mathematics
2
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میآوردندد آن ها به همراه بر خی از استادان ریاضی و بعضی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی،
ال
یک هفته کامل را صرف حل آن مسایل میکردندد نتیجه این بود که یک سوش از آن مسایل کام ً
حل میشدند و یک سوش از آن مسایل نیز ،به طور جزیی حل میشدندد برای باری مسایل هم
راهحلی پیدا نمیشدد همین باعث شد که تعدادی از فارغالتحصیالن ،شغلهای خوبی در صنایع
به دست آوردندد
کریستوبال -اسکوالته و وارگاس -آلجو ،)1029( 2با استفاده از یک مسئله زمینهمدار دنیای
وارعی ،دان

ریاضی دانشجویان دوره کارشناسی و توانایی به کارگیری این دان

را برای حل

یک مسئله مدلسازی که مستلزش استفاده از جبرخطی بود ،مورد مطالعه ررار دادندد آنها تحقیق
خود را با سه گروه از دانشجویان در سه بازه زمانی مختلف و طی سالهای  1007تا  1020انجاش
دادند و در مجموع ،عملکرد  96دانشجو را مورد مطالعه ررار دادندد عملکرد دانشجویان در حل
مسئله مدلسازی نشان داد که فقط تعداد کمی از گروه ها توانستند به دستگاه چند معادله و
چند مجهول برسند و هیچ یک از گروهها ،نتوانستند دستگاه معادالت خطی را حل کنند و به
جواب برسندد
عالوه بر اینها ،شونفیلد ( )1007نیز در مقاله خود ،با برشماری ظرفیتهای بالقوه «تکالیف
مدلسازی مستلزش استفاده از مدل ریاضی ،»1به وی گیها و اصول این نوع تکلیفها اشاره نموده
و استفاده از آنها را برای رشتههای مختلف علوش تجربی و علوش مهندسی ،مناسب میداندد
«تکالیف مدلسازی مستلزش استفاده از مدل ریاضی» ،از نوع فعالیتهایی است که در آن،
دانشجویان برای خلق کردن و ارزیابی مدلهای ریاضی ،تشویق میشوندد معموالً این نوع فعالیت-
ها یا تکلیفها ،به صورت مسایل باز -پاسخ 9طراحی میشوند و دانشجویان را برای ساختن
مدل های ریاضی ،در راستای حل مسایل پیچیده دنیای وارعی به چال

میکشندد «تکالیف

مدلسازی مستلزش استفاده از مدل ریاضی»  ،معمو ًال به ریاضیات سطح باالیی نیاز دارند و در
حوزههای نزدیک به ریاضی و علوش و کسبوکار ،طراحی میشوندد نمونهای از این مسایل که در
1

Cristobal-Escalante & Vargas-Alejo.
)- Model Eliciting Activity (MEA
3
Open- ended Problem
2
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آن ،از یک مدل مبتنی بر مفاهیم جبرخطی برای حل مسئله استفاده میشود ،در شکل  9آمده
استد
از جمله پ وه های انجاش شده بر اساس «تکالیف مدلسازی مستلزش استفاده از مدل
ریاضی» ،میتوان به پوسانی ،تریگیورس ،پریسیادو و لوزانو ( )1020اشاره کرد که مقالهای را در
مجله بینالمللی جبرخطی و کاربردهای آن 2به چاپ رساندهاند که یکی از مقاالت پر بازدید این
مجله نیز هستد آنها مسئله زمینه مدار مربوط به ترافیک و کنترل عبور و مرور را به چهار گروه از
دانشجویان در رشته های مختلف (شامل ارتصاد ،مدیریت ،مهندسی و علوش اجتماعی) دادند و
رفتار حل مسئله آنها را با استفاده از اصول ش گانه ل  ،1مورد بررسی ررار دادندد نتایج مطالعه
آن ها نشان داد که اکثر دانشجویان ،رادر به تشخیص متغیرها نبودند و معموالً به دنبال راه حل-
های فوری عددی برای مسئله بودند و بازنماییهای گرافیکی هم که استفاده کرده بودند ،به طور
مستقیم با مسئله مرتبط نبودد
الرسون ( )1020نیز پ وهشی را به منظور دستهبندی و مشخص کردن استرات یهای حل
مسئله گروهی از دانشجویان طراحی کردد او بررسی خود را بر اساس دیدگاه مدل و مدلسازی
شکل داد و در پ وه

خود از یک «تکلیف مدلسازی مستلزش استفاده از مدل ریاضی» با زمینه

جبرخطی استفاده کردد دانشجویان مورد مطالعه او ،پیشینه خوبی در ریاضی داشتنند ،به گونهای
که درسهای ریاضی عمومی  2و  1را گذرانیده بودند و درس جبرخطی دانشگاهی را گرفته
بودندد در مطالعه الرسون ( ،)1020چهار گروه دانشجویی (هر گروه شامل  1تا  9نفر) شرکت
داشتندد همه این گروه ها ،استرات ی های مشابهی را برای حل مسئله زمینهمدار که بر اساس
مفاهیم جبر خطی حل میشد ،به کار گرفتندد
9د روش تحقیق
در پ وه هایی که از رویکرد مدلسازی و کاربردها در آموزش ریاضی استفاده میکنند ،از
فعالیتهای مختلفی استفاده می شودد در پ وه

حاضر ،از یک فعالیت موسوش به «تکلیف

- Linear Algebra and its Applications
- Lesh

1
2
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مدلسازی مستلزش استفاده از مدل ریاضی» ،استفاده شدد این فعالیت /مسئله ،مربوط به ترافیک
یک شهر است و در شکل  ، 9با جزییات بیشتری بیان شده استد این مسئله با تغییر زمینه
مربوط به آن و درج اطالعات خیابانهای شهر محل زندگی دانشجویان ،به  93دانشجوی رشته-
های مهندسی عرضه شدد این دسته از دانشجویان ،با مباحث جبرخطی از دوره دبیرستان آشنا
بودند و در کالس درس ریاضی دانشگاهی خود نیز ،مباحث مربوط به حل دستگاه معادالت خطی
را مطالعه کرده بودندد
از دانشجویان شرکتکننده در مطالعه حاضر خواسته شد تا به صورت گروهی ،در مورد
مسئله مطرح شده در شکل  ،9فکر کنند و پس از نوشتن پاسخهایشان در برگه مربوط به گروه
خود ،نتایج کارشان را به کالس ارائه نمایندد مسئله مطرح شده در شکل  9نیز با استفاده از
روشهای درس «جبرخطی» ،رابل حل استد یک راه حل نوعی برای این مسئله در بخ

بعدی

(نتایج) آمده استد فرآیند حل مسئله و ارائه راه حلهای دانشجویان ،در دو جلسه  1ساعتی
انجاش شدد

شکل ذیل ،طرح دو خیابان پر رفت و امد را در یک محدوده تجاری شهر ،نشان میدهدد
مرکز کنترل ترافیک شهر ،حسگرهایی را برای شمارش اتومبیلهای عبوری از یک نقطه
مشخص ،در جاهای مختلف نصب کرده استد بردارها جهت خیابان را نشان میدهندد
تعداد اتومبیل های عبوری نیز در شکل آمده استد در هر تقاطع ،یک میدان وجود داردد
در ضمن ،اتومبیل ها حق پارک کردن کنار خیابان را ندارندد با این که در شرایط عادی،
عبور و مرور در این دو خیابان با حالت عادی جریان دارد ،ولی مرکز کنترل ترافیک
عالرهمند است امکانهای موجود را برای تغییر برخی از مسیرها (مثال بستن یک یا چند
خیابان به دلیل برپایی بعضی مراسم خاص) ،بررسی نمایدد
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با توجه به توضیحات ارائه شده در باال ،به سؤالهای زیر ،پاسخ دهیدد


آیا میتوان یکی از راههایی را که بین دو میدان هستند ،به طور مورت بست؟
اگر بله ،کداش راه را میتوان و کداش را نمیتوان بست؟



مرکز کنترل ترافیک رصد دارد مسیر عبور و مرور اتومبیلها را با بستن برخی
از جاده ها تغییر دهدد این مرکز با نصب برخی عالیم در ابتدای هر جاده ،این
کار را انجاش میدهدد چه تعداد از این عالیم مورد نیاز است؟ آیا میتوان از این
عالیم ،در ابتدای هر جاده استفاده کرد؟ آیا روشی برای انتخاب این عالیم
جادهای وجود دارد که ارزیابی جریان عبور و مرور را سادهتر کند؟



آیا مدلی که ارائه کردهاید ،با محدویت عبورِ حداکثر  100خودرو در هر ساعت
و در هر خیابان ،سازگار است؟ اگر چنین نیست ،شما چگونه مدل ربلی خود را
جرح و تعدیل میکنید تا این محدویت جدید را در نظر بگیرید؟

شکل  :9مسئله زمینه مدار دنیای وارعی مربوط به جریان عبور و مرور شهری ( به نقل از
پوسانی ،تریگیورس ،پریسیادو و لوزانو)1020 ،
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ابزار جمعآوری دادهها ،شامل پاسخنامه دانشجویان به حل مسئله شکل شماره ،9
یادداشتهای میدانی و مصاحبه بودد برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از مراحل  7گانه چرخه
مدلسازی و طبقهبندی پاسخها استفاده شدد
1د نتایج
ی 2درست به مسئله ترافیک که در شکل  9مطرح شده ،این است که هر کداش
یک پاسخ نوع ِ
از نقاط تقاطع خیابان ها را به صورت فرضی ،به عنوان یک میدان در نظر بگیریمد سپس تعداد
اتومبیل های ورودی و خروجی را در هر میدان فرضی بنویسیم و هر جایی که تعداد اتومبیل ها را
نمی دانیم ،مقدار آن را با یک متغیر مشخص میکنیم (شکل )1د طبیعتاً تعداد اتومبیلهای
ورودی و خروجی باید با هم برابر باشندد بنابراین ،به یک معادله میرسیمد به این ترتیب ،یک
دستگاه معادالت خطی (ش

معادله  -ش

مجهول) که در شکل  1آمده است ،تشکیل میشودد

سپس این دستگاه معادالت را به شکل ماتریسی تبدیل کرده و از طریق باالمثلثی نمودن ماتریس
ضرایب دستگاه ،مقادیر مجهول را مشخص میکنیم و به این ترتیب ،میتوان به بندهای مختلف
مسئله مطرح شده در شکل  ،9پاسخ دادد

شکل 1د مدل مورعیتیِ مسئله

Representative
211
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شکل 1د دستگاه معادالت خطی
از بین نُه گروه دانشجویی که روی این مسئله کار میکردند ،تنها دو گروه توانستند به ایده
تشکیل دس تگاه معادالت خطی دست پیدا کنندد اما این کار هم به طور نارص انجاش شد و به حل
دستگاه معادالت خطی منجر نشدد در وارع این دو گروه از دانشجویان ،در مرحله اول چرخه
مدلسازی هفت مرحلهایِ برومئوفری ( )1006باری ماندند و نتوانستند به مراحل بعدی بروندد دو
گروه دیگر نیز در این مسیر گاش برداشتند ،اما نتوانستند معادله درست را تشکیل بدهندد در وارع،
آنان تالش کردند به مرحله اول چرخه مدلسازی هفت مرحلهای برومئوفری ( )1006برسند،
ولی تالششان کافی نبودد پنج گروه از دانشجویان نیز تالش کردند با استفاده از توصیفهای
زبانی ،مسئل ه را حل کنند ،ولی با گفتمان ضعیفی که در گروههایشان و در حین انجاش کار
گروهی وجود داشت ،راه حل های درستی برای مسئله ترافیک ،ارائه نشدد این دسته از دانشجویان
رصد داشتند یک پاسخ عددی فوری برای مسئله پیدا کنند و به طور مستقیم ،سراغ مرحله
چهارش از چرخه مدلسازی هفت مرحلهای برومئوفری ( )1006رفتند و مراحل اول تا سوش را
نادیده گرفتندد این گروه ها ،مسیر نادرستی را برای حل مسئله در پی

گرفتند و در حقیقت،

فعالیتهایشان ،مصداق «آب در هاون کوبیدن »2بودد
دانشجویان طی مصاحبهها ،مراتب رضایتمندی خود را از درگیر شدن در اینگونه فعالیتها
که مستلزش حل یک مسئله از دنیای وارعی است ،ابراز میکردندد آنها اگرچه نتوانسته بودند
مسئله را به درستی حل نمایند ،ولی معتقد بودند چنانچه بیشتر با این گونه مسایل آشنا شوند؛
در مورعیت های مشابه ،میتوانند عملکرد بهتری داشته باشندد
Chasing wild goose

1
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1د بحث و نتیجهگیری
همان طور که نتایج نشان دادند ،گروههای دانشجویی گوناگون ،از فرآیندها ،روشها و
بازنماییهای مختلفی برای پاسخ گویی به مسئله ترافیک ،استفاده کردندد برخی از آنها بازنمایی
جبری را ترجیح دادند ،در حالی که برخی دیگر ،استفاده از جدول را به عنوان بازنمایی مناسب
در مسیر حل مسئله انتخاب کردندد
این در حالی است که استفاده از این رویکرد در تدریس مفاهیم ریاضی دانشگاهی ،مانند
سایر رویکردها ،دارای مزایا و معایب خاص خود استد یک از مهمترین محدودیتهای استفاده از
این روش ،ورتگیر بودن آن استد از دیگر ایرادهای این روش این است که استفاده از آن برای
مدرس ،کار مشکلی است چرا که نق

وی در این رویکرد ،پیچیدهتر از روشهای تدریس سنتی

خواهد بودد برخی از دانشجویان نیز با این رویکرد که در آن ،از یک مسئله دنیای وارعی به منظور
شروع درس استفاده میشود ،راحت نیستند و روش سنتی را بیشتر میپسندندد
اما در کنار این محدودیتها که در نگاه نخست ،تأملبرانگیز است ،برخی مزایا را نیز میتوان
برای استفاده از «رویکرد کاربرد و مدلسازی» برای تدریس مفاهیم ریاضی در کالسهای درسی
ریاضی دانشگاهی برشمردد با استفاده از این روش ،ریاضی برای دانشجویان (به خصوص
دانشجویانی که رشته تحصیلیشان ریاضی نیست) ،معنادارتر میشود و همین ،به درک بهترشان
از نق

ریاضی در پدیدههای دنیای وارعی ،کمک میکندد پ وه های متعددی نشان دادهاند که

استفاده از این رویکرد ،موجب بهبود عملکرد دانشجویان در حل مسایل دنیای وارعی خواهد شد
(نیس ،بلوش و گالبرایت)1007 ،د استفاده از «رویکرد کاربرد و مدلسازی» تدریس مفاهیم ریاضی
در کالسهای درسی ریاضی دانشگاهی ،سبب ارتقای سطح انگیزش دانشجویان نیز میشود و
نگرش آنها را به ریاضی ،تغییر میدهد (کیزر)1007 ،د در مطالعه حاضر نیز ،نگاه دانشجویان
نسبت به سودمندی ریاضی ،تغییر کردد
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