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  های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با بدفهمی
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 چکیده

همی است. دانش ای و پرکاربرد در ریاضی و زندگی مثلثات یکی از مفاهیم پایه  دگیری آموزان با بدف ا هایی در ی

همی ها میمثلثات مواجه هستند که مانع از یادگیری کامل این درس توسط آن ها ضروری شود. شناسایی این بدف

م هایی میها کلیدی است. در این مقاله به بررسی بدفهمیاست و نقش دبیران برای رفع آن ه در هنگا م ک ازی پرد

آید. همچنین راهکارهایی برای رفع این بدفهمی در آموزان دوره متوسطه به وجود میبرای دانشیادگیری مثلثات 

ارهایی همانند توان استفاده از روش ها میشود که از جمله آنمقاله ارائه می ز ز اب های تدریس مناسب، استفاده ا

ان یکی استفاده از نقشه افزارهای ریاضی مانند جئوجبرا  نام برد. به عالوه، ماشین حساب و نرم های مفهومی به عنو

انش شود که می توان آنها توصیه میهای رفع بدفهمیدیگر از راه ز د ابی ا رزی -ها را هم در آموزش و هم در ا

 آموزان، مورد استفاده قرار داد. 

 بدفهمی، مثلثات، ریاضی متوسطه، نرم افزارها، راهکارها    : هاکلیدواژه
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   همقدم

ه های ریاضیدانان در جهت رفع دشواریای از تالشپیدایش و پیشرفت مثلثات را باید نتیجه های مربوط ب

(. 9: 1386اند)ربانی فرد، ها مواجه بودههایی دانست که در هندسه و اخترشناسی، دانشمندان با آنمحاسبه

اجزای مختلف اشکال هندسی وقتی تعداد مثلثات زاییده احتیاج به محاسبات عملی، به خصوص محاسبه 

های بابل قدیم و یونان را به سمت باشد. مطالعات نجومی، ریاضیدانکافی از آن اجزا معلوم است، می

توان آن را به عنوان مقدمه پیدایش مثلثات به حساب آورد. اگرچه ریاضیدانانی مطالبی کشانده بود که می

اند اما گام اصلی در ... کارهای مهمی در علم مثلثات انجام دادهمانند ارشمیدس، هیپارک، بطلمیوس و 

کشف القناع فی اسرار شکل "پیشرفت مثلثات را خواجه نصیرالدین طوسی برداشت. او با تالیف کتاب

 (.12: 1388، در حقیقت اولین کتاب را در علم مثلثات نوشت)نصیری، "القطاع

ها بر کسی پوشیده نیست و ی نظام عالم و تبیین پدیدهدر دنیای امروزی نقش ریاضیات در صورت بند

های برنامه و استاندارد بنا به اصول .ای داردهای هارمونیک نقش ویژهمثلثات برای صورت بندی پدیده

آموزان بتوانند آن را دانش شورای ملی معلمان ریاضی، برنامه ریاضی باید شامل مثلثاتی باشد که همه

های متناوب از آن استفاده ها به کار ببرند و برای صورت بندی پدیدهبه مثلث برای حل مسائل مربوط

 (.4: 1388کنند)ربانی فرد و گویا، 

نقش مثلثات در مهندسی، نقشه برداری و اخترشناسی انکارناپذیر است. همچنین مختصات به عنوان دانش 

-( بیان می 1392همان طور که عالمه)ای برای مختصات قطبی و توابع مختلط و آنالیز مختلط است. پایه

یکی از موضوعات مهم در برنامه درسی ریاضیات دبیرستانی، مثلثات است که برای فهمیدن "کند:

های مهندسی، الزم است و یکی از های دیگر درسی چون فیزیک نیوتونی، نقشه برداری و شاخهموضوع

های دانش در واقع، مثلثات در همه زمینه ."زندهای ریاضی است که جبر را با هندسه پیوند میشاخه

های علمی بشری)از علوم نظری گرفته تا صنایع و فنون( ریشه دوانیده و بدون استفاده از آن همه رشته

 (.34: 1379شوند)شهریاری، دچار نوعی توقف می

ها در نصرف نظر از کاربردهای عملی مثلثات در محاسبات و حل اشکال هندسی و استفاده از نتایج آ

های حد و پیوستگی و مشتق و انتگرال، های متنوع و زیبا از توابع مثلثاتی در بحثدروس دیگر، طرح مثال

در تعمیق آموزش این مفاهیم، نقشی اساسی دارد. آموزش و طرح مثلثات در کتب درسی، ضرورتی 

 (.12: 1388انکارناپذیر است)نصیری، 

اما متاسفانه فراگیران در مرحله  .نی ضرورتی انکار ناپذیر استاهمیت آموزش مثلثات در ریاضی دبیرستا

های تدریس بسیاری از معلمان ها و تجربهاند  و برخی از پژوهشاول یادگیری آن با مشکالتی مواجه
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-ای مرتبط با آن با چالش آموزان معموالً در درک و فهم مفاهیم پایهریاضی حاکی از آن است که دانش

تر ای دشوارتر و انتزاعی در مقایسه با مباحث دیگر ریاضی مدرسه هاو برای آن هستندهای جدی مواجه 

ها اهمیت این بدفهمی و شناسایی های متعددی در ارتباط با مثلثات دارندبدفهمی آموزان است. دانش

 (.153: 1398های تدریس مناسب خواهند داشت)امیری و یافتیان، و اتخاذ روش زیادی در شناخت

ها و شود. خطار برخی مطالعات خطا و بدفهمی به صورت نادرستی به جای یکدیگر به کار برده مید

ن ها اگر چه به هم مرتبط هستند اما باهم متفاوت بوده و نباید آنبدفهمی ها را یکسان دانست. خطا به عنوا

 ،زهره وند و دیگران به نقل از 2010شود)لونتا و ماکونی اشتباه، خطای سهوی و بی دقتی تعریف می

1387 .)  

شوند. اند و به راحتی اصالح نمیهای نظام مندی هستند که دارای یک ساختار محکمها خطابدفهمی

فردی که دچار خطا میشود با اندکی تذکر میتواند به خطای خود پی ببرد وآان را اصالح کند؛ اما کسی 

ها به صورت مستقل وجود ندارند و در قالب بدفهمی که دچار بدفهمی است، اشتباه خود را توجیه میکند.

های کنند. بنابرین یکی از اهداف کلیدی در اصالح بدفهمییک چارچوب مفهومی خاص بروز می

، به نقل از زهره 2008باشد)سویگور، آموزان از مطالب میریاضیات تغییرات چارچوبی مفهومی دانش

 (.1387 ،وند و دیگران

آموزان کمی به آن عالقه دارند و تعدا کمی موضوعات ریاضی در مدرسه است که دانشمثلثات یکی از 

-هایی در یادگیری مثلثات مواجه هستند. مثلثات منطقه آموزان با دشواریدر آن موفق هستند. بیشتر دانش

انتزاعی  آموزان معتقدند در مقایسه با سایر دروس ریاضیات، بسیار دشوار وای از ریاضیات است که دانش

بینند)مکنان آموزان آن را دشوار می(. مثلثات موضوعی است که بیشتر دانش44: 2017است)کارتیکیان، 

های مثلثاتی سینوس و (. مثلثات شامل مفاهیم گوناگونی همچون تعریف نسبت689: 2018و دیگران، 

.. است. به عالوه، مثلثات پیش نیاز ها، نمودار توابع مثلثاتی، معادالت مثلثاتی و .کسینوس و قوانین بین آن

حساب است چون در حساب با موضوعاتی مثل حد، مشتق و انتگرال توابع مثلثاتی سر و کار داریم. 

همچنین مثلثات در بردارها و انتقال در فضای سه بُعدی نیز کاربرد دارد. بنابراین عدم درک مثلثات در 

های مربوط به دهد، بلکه بر یادگیری درساثیر قرار میای، نه تنها مثلثات را تحت تریاضیات مدرسه

 (.689: 2018حساب مقدماتی نیز تاثیرگذار است)مکنان و دیگران، 
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رو به آموزان در نخستین مرحله یادگیری توابع مثلثاتی با مشکل رو( دریافتند که دانش1991تال و بالکت)

-ها و مشکالت یادگیری دانشویژه شود و بدفهمیهستند. در نتیجه الزم است به این موضوع توجه 

 (.4: 1388آموزان در رابطه با مثلثات مورد مطالعه قرار بگیرد)به نقل از ربانی فرد و گویا، 

ها باید نمودارهای کند که قبالً تجربه نکرده بودند: آنهایی مواجه میآموزان را با چالشمثلثات دانش

ورزی کنند. عالوه بر ط کنند و با نمادهای موجود در این روابط، دستها را با روابط عددی مرتبمثلث

ها را توانند مقادیر آنآموزان، نمیطور معمول، توابع مثلثاتی جزو اولین توابعی هستند که دانشها بهاین

 ای کههای بالقوهدست آورند. با وجود اهمیت مثلثات و دشواریمستقیماً با انجام اعمال حسابی، به

: 1397آموزان در یادگیری آن دارند، تحقیقات نسبتاً اندکی در این حوزه، انجام شده است )وبر، دانش

34 .) 

موده و آموزان را در حل مسئلهها، دانشوجود اشتباهات مفهومی و بدفهمی های مثلثاتی، دچار مشکل ن

ها نیاز را هم برای حل آنشود حتی برای حل بعضی از مسائل معمولی ریاضی که دانش مورد باعث می

(. بنابراین 3: 1392ها، با شکست مواجه گردد )عالمه و گویا، در اختیار دارند، به نتیجه نرسند و تالش آن

 ها آشنا شویم.ضروری است که هر چه بیشتر و بهتر با این بدفهمی

 

 های شناسایی شده و مشکالت موجود در مثلثات  برخی از بدفهمی

کنیم. چون اند را بیان میها شناسایی شدههای مثلثات که در پژوهشخی از بدفهمیدر این بخش، بر

 ها دانست. توان شناسایی آنها را مینخستین گام برای رفع بدفهمی

-هایی را درباره مثلثات در دانشآموزان پایه یازدهم، بدفهمی( با بررسی دانش1398امیری و یافتیان)

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می آموزان، شناسایی کردند که

 اند.مفهوم اندازه زاویه را به خوبی درک نکرده -

شناسند و به خصوص با رادیان واحدهای اندازه گیری زاویه یعنی درجه و رادیان را به درستی نمی -

رفتند و نتیجه گدر نظر می °180رادیان را به اشتباه برابر  1کنند. به طور مثال، ارتباط خوبی برقرار نمی

𝑠𝑖𝑛 1گرفتند کهمی = 𝑠𝑖𝑛 2 = 𝑠𝑖𝑛 3  . 

روش تعیین مقدار تقریبی سینوس یا کسینوس یک زاویه را روی دایره مثلثاتی و با توجه به محورهای  -

 دانند.سینوس و کسینوس نمی

 های مثلثاتی زوایای نامشخص، توانایی کافی ندارند.     در تعیین حدود تغییرات نسبت -
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های نامشخص نیستند. به عنوان مثال به نادرست های مثلثاتی زاویهقادر به تخمین مقدار تقریبی نسبت -

cosنویسند که می
𝜋

8
< cos

𝜋

5
کنند که هرچه زاویه بزرگتر باشد، کسینوس آن بیشتر ، چون فکر می 

 شود.می

آموزان آموزان سال یازدهم ریاضی دریافت که اغلب دانش در پژوهش خود روی دانش( 1397رنجبر)

آموزان از مفهوم رادیان شامل تداخل زبانی، های دانشدرک و فهم مناسبی از رادیان ندارند. بدفهمی

و اشتباهات محاسباتی، عدم درک مناسب از تعریف درجه، ناتوانی در برقراری ارتباط بین مفهوم رادیان 

 درجه و درک رادیان محدود به فرمول میباشند. 180مفهوم کمان، برابر گرفتن یک رادیان و 

های زیر را در آموزان سال دهم متوسطه، بدفهمی( در پژوهش خود روی دانش1393عالمه و گویا)

 مثلثات شناسایی کردند:

 کنند.مفهوم اندازه زاویه را به خوبی درک نمی -

 کنند و با مشکل مواجه هستند.رای اندازه زاویه، ارتباط برقرار نمیبا مقیاس رادیان ب -

 شوند.اند و دچار مشکل میهای ناشناخته، ناتوانهای مثلثاتی زاویهدر تخمین و تعیین محدوده نسبت -

ه کنن های مثلثاتی از مثلث قائم الزاویه استفاده می در مقایسه با دایره مثلثاتی، بیشتر برای حل مسئله - د و ب

 توانند استفاده کنند.خوبی از دایره مثلثاتی برای حل مساله   نمی

 دانند.های مثلثاتی را توابع خطی مینسبت -

توان آموزان دبیرستانی مشاهده کردند می ( در دانش1391هایی که ریحانی و همکاران)از جمله بدفهمی

های ریاضی را نام برد. دیگر یان گزارهها در بعدم درک نمادهای ریاضی و چگونگی به کارگیری آن

آموزان، بیش تعمیمی یا تعمیم نابجای قواعد به کار رفته در مورد مفاهیم بدفهمی مشاهده شده در دانش

 های زیر را نوشته بود:   آموزی عبارتریاضی بود. به طور مثال دانش

3𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 → 𝑦 =
1

3
𝑐𝑜𝑠𝑥 → 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥  

آموز، مفهوم کسینوس یک زاویه را درک نکرده است. به عالوه در ساده که دانشدهد این مثال نشان می

ها دچار اشتباه شده است که این اشتباه ممکن است ناشی از تعمیم نادرست قوانین ساده کردن عبارت

𝑦آیا تابع "آموزان در پاسخ به این سوال که کردن کسرها باشد. یا دانش = 𝑐𝑜𝑠𝑥  معکوس پذیر

پاسخ داده بودند که چون شرط معکوس پذیری یک تابع، یک به یک بودن آن است و تابع  "است؟

𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 آموزان از رسد که این دانشیک به یک نیست پس معکوس پذیر هم نیست. به نظر می
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خود های به صورت طوطی وار در پاسخ "اگر تابعی یک به یک باشد، معکوس پذیر است"گزاره 

 (.41-40: 1391استفاده کردند)ریحانی و همکاران، 

آموزان در های دانش( نشان داد که اشتباهات و بدفهمی1386های حاصل از پژوهش ربانی فرد)داده

های ترین بدفهمیها درک صحیحی از مفاهیم مثلثاتی ندارند. عمدهمثلثات نسبتاً زیاد است و اغلب آن

 آموزان:ه این صورت بود که دانششناسایی شده در پژوهش وی ب

 درک صحیحی از مفهوم رادیان نداشتند. -

 گرفتند.توابع مثلثاتی را خطی در نظر می -

درجه، با مشکل مواجه  23در تخمین سینوس و کسینوس زوایایی که غیر معمول است، مانند زاویه  -

 بودند.

 توانستند آن را برای حل مسائل مثلثاتی به کار ببرند.تصور خوبی از دایره مثلثاتی نداشتند و نمی-

 آموزان مواجه شدند:های زیر در دانش( در پژوهش خود با بدفهمی2019فارودین و همکاران)

های کنند. مقادیر مثلثاتی را در زاویهآموزان مفهوم دوره تناوب را در توابع مثلثاتی درک نمیدانش

های مثلثاتی را برای حل نویسند و فرمولابع مثلثاتی را به اشتباه میکنند. اسامی توخاص، فراموش می

 کنند.مسائل به درستی انتخاب نمی

آموزان بایستی ریاضی را بفهمند و کامل درک کنند ها نیست بلکه دانشهدف ریاضی تنها حفظ رویه

کنند چرا مفاهیم ریاضی اند و استدالل هایی که به کار میبرند مناسببتوانند توضیح دهند چرا رویه

انی فرد و  NCTM 2000دهد)ها را میها اجازه استفاده از آن رویهخواصی دارد که به آن ، به نقل رب

 (. 7: 1388گویا، 

آموزان یادگیری ضعیفی از مثلثات به ویژه در ( نشان داد که دانش2018نتایج پژوهش مکنان و همکاران)

هایی را که نوشتند توضیح توانستند دلیل درستی عبارتآموزان نمینشخواص مثلثاتی دارند. به عالوه، دا

 دهند.

  آموزان در مثلثات فقط به حفظ کردن فرمول اکتفا( نشان داد که دانش2017نتایج پژوهش کارتینان)

𝑠𝑖𝑛2آموزان فرمولتوانند آن را توضیح دهند. به طور مثال دانشکنند و اغلب نمیمی x + 𝑐𝑜𝑠2  x =

 توانستند نحوه به دست آوردن آن را شرح بدهند.ها میدانستند ولی تعداد کمی از آنرا می   1
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ها برای تدریس مثلثات از جمله دیدگاه مثلث ( مشاهده کردند که بیشتر دیدگاه1997کندل و استیسی)

ه نقل دهند که سینوس و کسینوس را به عنوان تابع، آموزان اجازه نمیقائم الزاویه، به دانش درک کنند)ب

 (.6: 1386از ربانی فرد، 

 

 های موجود در مثلثاتهایی برای رفع بدفهمیراهکار

ها پردازیم که دبیران در آن های مثلثات میدر این بخش به شرح سه راهکار پیشنهادی برای رفع بدفهمی

 دارای نقش کلیدی هستند.

 

 . انتخاب روش تدریس مناسب 1

هایشان را پیدا کنند و ها باید مجال طرح ایدهآموزان، آناشکاالت مفهومی دانشبرای شناخت و رفع 

رسد تواند چنین وضعیتی را فراهم کند. به همین دلیل، به نظر میهای گروهی در کالس درس، میفعالیت

پردازد، کمکی که روش سخنرانی که در آن معلم به صورت یکطرفه به توضیح و تکرار یک موضوع می

   های دیگر تدریس، ضروری به نظر کند و بنابراین اتخاذ روشآموزان نمیهای دانشرفع بدفهمی به

تواند در های تدریس فعال و گروهی می(. بنابراین استفاده از روش9: 1388رسد)ربانی فرد و گویا، می

 بهبود یادگیری مثلثات موثر باشد.

شود. آموزان خیلی انتزاعی می یم، این درس برای دانشاگر مثلثات را فقط به روش سخنرانی تدریس کن

به نقل از فارودین و  2005روش سخنرانی، امکانات خیلی محدودی برای تدریس مثلثات دارد)وبر، 

 (.6: 2019همکاران، 

های تدریس ریاضی تجدید نظر کنند و با کند که معلمان باید در روش( پیشنهاد می1386ربانی فرد) 

 آموزان بکوشند. های مثلثاتی دانشدار، در کاهش بدفهمیرهیافت یادگیری هوشمند معنااستفاده از 

ای آموزان در مثلثات را یادگیری حافظه های دانشهای بدفهمی( یکی از علت2019فارودین و همکاران)

نهادی این های پیشاند. بنابراین یکی از راهدانند که آموختهو طوطی وار و فراموش کردن مطالبی  می

هایی پژوهشگران، روش های فعال یادگیری است. چون در یادگیری اکتشافی مطالب در ابتدابه صورت ن

آموزان خودشان مفهوم را پیدا و کشف کند که دانششوند و این فرصت را فراهم میخود ارائه نمی

 کنند.

د بر فهم و درک مفهومی ( نشان داد، آموزش مثلثات با تاکی1395همان طور که پژوهش یوسف زاده)

آموزان های دانشروابط مثلثاتی، شناخت مفهوم زاویه و دایره مثلثاتی و همچنین شناخت معلم از بدفهمی
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آموزان در مبحث مثلثات باعث تغییر در روش تدریس و در نتیجه جلوگیری از ایجاد بدفهمی دانش

 خواهد شد.

ونه نقص در مراحل یادگیری یک مفهوم ریاضی، به شود تا هرگماهیت سلسله مراتبی ریاضی باعث می

مراحل باالتر انتقال پیدا کرده و یادگیری را دچار اختالل کند. بنابراین مهم است که سنگ بنای یادگیری 

 مثلثات را به طور درست و اصولی و مفهومی پایه گذاری کنیم.

 

 . استفاده از ماشین حساب و نرم افزارها2

 کند که توجه خود را آموزان فراهم میی مانند ماشین حساب، این امکان را برای دانشاستفاده از ابزارهای

از محاسبات طوالنی و خسته کننده و رسم نمودارهای پیچیده به یادگیری مفاهیم مثلثاتی بیشتر معطوف 

 شود. کنند. درک مفهومی مثلثات باعث بهبود یادگیری آن می

آموزان در توسعه روابط اند که به احتمال زیاد، مشکالت دانشه(، اظهار کرد1393عالمه و گویا )

لثاتی و آموزان با درک نسبتهاست. دانشمثلثاتی، چند وجهی بودن دانش الزم برای درک  آن های مث

کمک گرفتن از ماشین حساب، قادر خواهند بود تا طول اضالع مجهول، زاویه مجهول و در مسائل 

 الزاویه، مقادیر مجهول مسئله را بیابند.   ه به کمک مثلث قائمسازی مسئلکالمی، با مدل

کنند تا به معلمان با استفاده از نرم افزارها و رایانه  به جای سخنرانی و ارائه اطالعات، فرصت کافی پیدا می

ود از آموزان و مدیریت منابع بپردارند. به عالوه با انجام این کار معلم با تغییر نقش خراهنمایی دانش

آموز را که نتیجه آن یادگیری است، بهتر های دانشتواند فعالیتمی "تسهیل کننده"به  "انتقال دهنده"

هدایت کند.  همچنین فرآیند یادگیری از طریق امکانات جبری و ترسیمی، باعث استفاده بهینه از وقت 

نرم افزارهای ریاضی مانند جئوجبرا  گردد. بنابراین استفاده ازآموزان میهای دانشکالس و تثبیت آموخته

 (.1395تواند گامی موثر در ارتقای یادگیری درس ریاضی ایفا کند)موسی پور، می

جئوجبرا یک نرم افزار ریاضی پویا در یک بسته آموزشی یکپارچه و برای یادگیری آسان ریاضی در همه 

هندسه، جبر، جداول و ترسیمات گرافیکی است. های دوره متوسطه است. این نرم افزار پیوند دهنده پایه

جئوجبرا یک نرم افزار کدباز، رایگان و قابل دسترس است. این نرم افزار در مقایسه با دیگر نرم افزارهای 

    ها، امکانات ترسیمی، رابط کاربردی، وسعت عمل و محتوای آموزشی، مشابه، از نظر توانمندی

                  آموزان در آموزش و یادگیری ریاضیات محسوبدانش ترین گزینه برای معلمان ومناسب

  (.1391شود)قربانی،می
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تر، آموزان ضعیفتواند کمک کند تا دانشکنند که جئوجبرا می( بیان می2016رحمان و همکاران)

آموزان را برای دانشتواند انگیزه این مثلثات را به روشی ساده و جالب فرابگیرند. نرم افزار جئوجبرا می

 یادگیری مثلثات افزایش دهد.

توانند از جئوجبرا استفاده کنند. در جئوجبرا تر شود، معلمان میبرای اینکه مطالب مربوط به مثلثات عینی

ها را برای یادگیری موضوعاتی همچون دوره تناوب، مورد بررسی قرار داد. عینی توان به آسانی تابعمی

آموزان را به یادگیری تواند دانشاتی و همچنین ترسیم نمودارهای توابع مثلثاتی میسازی مفاهیم مثلث

 (.6: 2019بیشتر، ترغیب کند)فارودین و همکاران، 

 

 

 های مفهومی. استفاده از نقشه3
    هایی استفاده کنیم که اطالعات جدید را به برای اینکه یادگیری معنادار تحقق یابد، باید از روش

تواند این ارتباط را برقرار کند، نقشه مفهومی هایی که میهای قبلی مرتبط کنند. یکی از روشدانسته

توانند با کمک نقشه مفهومی ترتیب و توالی موضوعی بهتری را طراحی کنند)موسی است. معلمان نیز می

 (.39: 1398پور و همکاران، 

ها ابزار د شد ولی مطالعات بعدی نشان داد که این نقشهی مفهومی ابتدا با هدف بهبود یادگیری ایجانقشه

مفیدی برای خالصه کردن مطالب آموخته شده، افزایش درک و فهم، حمایت از یادگیری مشارکتی و ... 

 (.1392هستند) سعیدی و دیگران، 

 قرار   تر در راس آنتر و جامعهای مفهومی معموالً سلسله مراتبی است یعنی مطالب کلیساختار نقشه

ام گره تر میشویم مفاهیم و مطالب جزئیگیرد و هرچه به پایین نقشه نزدیک  میمی شود. مفاهیم که با ن

شوند یک کلمه یا عبارت کوتاه هستند که در داخل یک کادر بسته مثل بیضی یا یا هسته نیز شناخته می

 گیرند.مستطیل قرار می

دهند با بین دو مفهوم را نشان  می سب دار که ماهیت رابطهپیوندی برچی خطوط مفاهیم به وسیله 

شود)سعیدی و می دار برای پیوندها استفادهکند. گاهی اوقات از خطوط پیکانیکدیگر ارتباط پیدا می

 ای از یک نقشه مفهومی در مثلثات نشان داده شده است.، نمونه1(. در شکل1392دیگران، 
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 آموزان را های دانشهای مفهومی قادرند بدفهمی ( نشان داد که نقشه1391پژوهش ریحانی و همکاران)

 ن ها تنها با استفاده از آزموای که تشخیص برخی از این بدفهمیدر مورد توابع مثلثاتی نشان دهند به گونه

های مفهومی به عنوان ابزار کتبی امکان پذیر نبود. همچنین نتایج تحقیق آنان نشان داد که استفاده از نقشه

های مفهومی به عنوان ابزار ارزیابی، موقعیتی شود. نقشهآموزان میارزیابی، باعث ارتقای یادگیری دانش

بی یادگیری، یادگیری هم صورت گرفته آموزان فراهم کردند که در آن همزمان با ارزیارا برای دانش

 (.46: 1391است)ریحانی و همکاران، 

آموزان سازماندهی ذهنی های مفهومی قبل از آزمون کتبی باعث شده است که دانشکامل کردن نقشه

بهتری نسبت به موضوع پیدا کنند و در نتیجه به سواالت آزمون کتبی، بهتر جواب بدهند)ریحانی و 

کند، زمانی که در فرآیند ( نیز اشاره می2006در واقع همان طور که کیمچین)(. 37 :1391همکاران، 

ا ی آن کنند به مفاهیم مهم و رابطهدرس استفاده می های مفهومی جهت ارائهآموزش، معلمان از نقشه ها ب

زایش حس های کالسی شده و افوری در برنامهسایر مفاهیم توجه بیشتری خواهند کرد که این سبب بهره

 ها در یادگیری مطالب ارائه شده را نیز در پی دارد.آن آموزان و بیشتر شدن انگیزهرضایت دانش

 

 گیرینتیجهبحث و  
انشهایی مواجه میآموزان، با بدفهمیهمواره در آموزش مفاهیم ریاضی به دانش  ه شویم که در ذهن د آموزان ب

هتر آن ها را بشناسیم و برای رفع آنبدفهمیآید. بنابراین اگر بتوانیم این وجود می دگیری ب ا ها ها اقدام کنیم، به ی

انش کمک کرده ا سخت و ایم. مثلثات از جمله مفاهیم موضوعات ریاضی در دوره متوسطه که د ان آن ر آموز

 (35: 1391ای مفهومی از تابع مثلثاتی کسینوس)ریحانی و همکاران، نقشه. 1شکل



 11 ... های رایج در مثلثات در دوره متوسطه وبدفهمی

ی در رفع توانند نقش کلیدهایی در یادگیری آن رو به رو هستند، که دبیران میبینند و با بدفهمیانتزاعی می

 ها در مثلثات ایفا کنند. بدفهمی

های تدریس فعال و مشارکتی، بسیار کمک کننده است. به ویژه استفاده از در این راه استفاده از روش

تر تر و جذابآموزان جالبتواند آموزش را برای دانشابزارهایی مانند ماشین حساب و نرم افزارها می

های ایجاد شده آموزان و کاهش بدفهمیعث افزایش دقت و تمرکز دانشکند که این امر به نوبه خود با

توان کمک کننده باشد. یادگیری ضمن های جدید برای ارزیابی نیز میشود. استفاده از روشدر آنان می

ها، مد نظر آموزشگران قرار بگیرد. تواند برای شناسایی و رفع بدفهمیارزیابی هم از نکاتی است که می

توان به عنوان روش جدیدی برای ارزیابی در نظر گرفت که در آن های مفهومی را میه از نقشهاستفاد

 ضمن ارزیابی، یادگیری هم رخ خواهد داد.
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 منابع 
هفدهمین های مثلثاتی. آموزان از نسبتهای دانش(. شناسایی بدفهمی1398) امیری، پریسا و یافتیان، نرگس
 .153-159، تبریز، کنفرانس آموزش ریاضی ایران

ها به عنوان یکی از موانع اصلی ایجاد درک مثلثات در (. بررسی بد فهمی1388) ربانی فرد، علی اکبر و گویا، زهرا

 .4-11 .4دوره بیست و ششم، شماره .رشد آموزش ریاضی آموزان. دانش

. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزان در رابطه با مثلثاتهای دانشبدفهمیمشکالت و (. 1386) ربانی فرد، علی اکبر

 آموزش ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

دو های درسی ریاضی دوره متوسطه از شروع آموزش رسمی در ایران. (. بررسی کتاب1393) رضائی، مانی
 .  71-92 .3سال دوم شماره  .فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 

انش(. تاثیر کاربرد نقشه 1391) ریحانی، ابراهیم، بخشعلی زاده، شهرناز و استادی، مریم -های مفهومی بر درک د

 .23-52 .2شماره   سال هفتم . رویکردهای نوین آموزشیآموزان رشته ریاضی از توابع مثلثاتی. 

ان آموزان پایه یازدهم رشته بررسی درک و فهم دانش(. 1397) رنجبر، حسن ادی م ر هو ه ریاضی از مف ام ان ن ای . پ

 کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران. 

اضی (. چرا و چگونه دانش 1387) وند، شیما، مشهودی، شاهد و حیدری، محمد جوادزهره آموزان در درس ری

انس های آموزش کسرها از کتاب جدید پنجم ابتدایی(. هایی از بدفهمی)تجربه  کنند؟بیشتر اشتباه می دهمین کنفر
 ، دانشگاه یزد.آموزش ریاضی ایران

ه (. مقایسه  اثربخشی شیوه1392) سعیدی، علی، سیف، علی اکبر، اسدزاده، حسن و ابراهیمی قوام، صغری  ائ های ار

 .125-143 .3شماره  2دوره  .مجله روان شناسی مدرسه های مفهومی بر درک مطلب. و تهیه نقشه 

 .انتشارات مهاجر : . تهرانسرگذشت ریاضیات (. 1379) شهریاری، پرویز 

اضی آموزان از مباحث مثلثات. های دانش بدفهمی  (.1393) عالمه، مجتبی و گویا، زهرا ه رشد آموزش ری  .مجل

 . 13-27 .2شماره   32دوره 

 .نشر کیان دانش . تهران: Geogebraکارگاه ریاضی با (، 1391) قربانی، مهدی

ه 1398) موسی پور، منصوره، پور تقی کوهبنه، بهاره و تقی پور، آمنه  (. راهبردهایی برای ارتقای توانایی حل مسئل

 .35-46 .17شماره  دوره پنجم .پویش در آموزش علوم پایه در ریاضی. 

های خطی ریاضی نهم دوره اول متوسطه. آموزش خط و معادله (. جئوجبرا و 1395موسی پور، منصوره )

 ، شیراز.چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران 

 .4شماره  دوره بیست و ششم . رشد آموزش ریاضی(. نیاز به توجه بیشتر به آموزش مثلثات. 1388) نصیری، قربانعلی

14-12. 
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هادی، حمید، های برگر(. تدریس توابع مثلثاتی؛ درس 1397) وبر، کیت فته از تحقیق. ترجمه: حسینی، فرید و فر

 .34-40 .2شماره  36دوره  .رشد آموزش ریاضی

آموزان پایه دوم متوسطه رشته ریاضی در مبحث های دانشبررسی بدفهمی(. 1395) یوسف زاده، درنه 
 (. 1394-1395تحصیلی مثلثات)مطالعه موردی: مدارس دخترانه آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس در سال 
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