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چکیده
یکی از اهداف سند برنامه درسی ملی ایران ،توانایی دانشآموز در بهکارگیری ریاضیات مدرسهای در زندگی خارج از مدرسه
و دنیای واقعی است .به همین دلیل کتاب درسی باید به نوعی تدوین و تألیف شود تا دانشآموزان با این نوع مسائل آشنا شده و
همچنین ،توانایی حل این نوع مسائل را بیاموزند .به عبارت دیگر ،یکی از اهداف اساسی آموزش ریاضی ،تربیت افرادی است که
بتوانند به کمک سواد ریاضی خود با چالشهای دنیای پیرامونش مواجه شوند و بر حل آنها فائق آیند .هدف پژوهش حاضر
ارزیابی کتاب ریاضی پایه نهم براساس سواد ریاضی میباشد .برای انجام این پژوهش از شیوه تحلیل محتوا استفاده شده است.
ابزار مورد استفاده ،فرمهای تحلیل محتوایی است که برای تعیین اعتبار آن از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان آموزش ریاضی
استفاده شده است .نتایج پژوهش ،حاکی از تأکید اندک کتاب درسی ریاضی پایه نهم بر مسائل دنیای واقعی و همچنین توزیع
ناهمگون مسائل مذکور در فصلهای گوناگون کتاب است .نتایج این پژوهش میتواند در بازنگری و بهبود کتابهای درسی
ریاضی ،آموزش معلمان و بازنگری در روشهای ارزشیابی با هدف ارتقاء سواد ریاضی دانشآموزان مورد استفاده
دستاندرکاران قرار گیرد.
کلید واژهها :سواد ریاضی ،مسائل دنیای واقعی ،کتاب درسی ریاضی ،پایه نهم.

 .0استادیار گروه ریاضی دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئولyaftian@sru,ac.ir ،
 .5کارشناسی ارشد آموزش ریاضی ،معلم مدارس شهر اصفهان ،ایران.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
زمانی که به سفارش یونسکو ،ژاک دلور ( ،0997نقل شده گویا )0990 ،در تکمیل گزارش «آموختن برای زیستن» دهه
 0961میالدی گزارش خود را با عنوان «یادگیری گنج درون» منتشر کرد ،تقریباً تمامی جوامع ،دستخوش تغییرات شگرف
ساختاری و زیربنایی شده بودند و زیرساختهای آنها از صنعتی به سمت فراصنعتی در تغییر بودند .تکنولوژی تمامی مناسبات
این جوامع را تغییر داده بود و نظریههای یادگیری متناسب با تغییرات جدید ،در حال تدوین و گسترش بود .در واقع ،یکی از

اصلیترین بحثها در رابطه با تغییرات ایجاد شده – که مبدع آنها هیچیک از نظامهای آموزشی نبودند -چگونگی پرورش
انسانهایی بود که نه تنها تغییرات را تاب بیاورند ،بلکه سکاندار آن تغییرات باشند.
در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران نیز عالوه بر آنکه بر تربیت نسلی خالق و کارآفرین تأکید شده است
اضافه میکند که «برنامههای درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگیها و مهارتهای الزم برای استمرار و معنادار شدن
یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانشآموز تأمین کند»(دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش،
 ،0990ص  .)01در سند مذکور همچنین سیاستگذاران انتظار دارند که در پایان دوره تحصیالت مدرسهای دانشآموز در پنج
عنصر تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق ،شایستگیهایی را کسب کند که از جمله این شایستگیهای علمی میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
•

علم نسبت به پدیدهها ،روابط ،رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان با آنها و

بهرهبرداری بهینه از آنها؛
•

علم نسبت به روابط ،نقشها ،حقوق و وظایف خود و افراد و اهمیت آنها در زندگی اجتماعی.

مسلماً یکی از علوم مؤثر در دستیابی به این اهداف ،علم ریاضیات است .آموزش ریاضی به شکلی مناسب و در راستای
اهداف تعیین شده میتواند دانشآموز را به آنچه که در اسناد باالدستی مطلوب خوانده شده است ،رهنمون باشد .در دوران
طالیی تمدن ایرانی-اسالمی ،دانشمندان ایرانی بر کاربردی بودن مفاهیم و آموزش ریاضی اشاره داشتهاند و همچنین ریاضیات
محاسبه ای در ایران به وجود آمد و گسترش یافت ،ریاضیاتی که ریشه در دنیای واقعی داشت و بر اساس نیازهای اجتماعی آن
زمان بود (گویا .)0939 ،با نگاه به تاریخ آموزش و پرورش نوین ایران که از نیمه دوم قرن  09آغاز میشود درمییابیم که نیاز به
ریاضیات سطح باالتر و روزآمدتر از جنگهای ایران و روس شکل گرفت .در اولین برنامه درسی رسمی تعلیمات ریاضی ایران
در دوره ابتدایی که پس از تصویب قانون اساسی معارف در سال  0591هجری شمسی به اجرا در آمد ،ویژگیهای تفضیلی بودن،
تدریجی بودن ،حلزونی بودن ،زمینهمدار بودن ،کاربردی بودن و از شهود به تجرید حرکت کردن قابل شناسایی است
(گویا .)0991،همچنین در تالیف کتابهای نظام جدید متوسطه ،جنبههای عمومی بودن و کاربردی بودن ،موردنظر مؤلفان
میباشد (میزگرد هیئت تحریریۀ مجلۀ رشد آموزش ریاضی .)0962 ،از میان ویژگیهای فوق ،سه ویژگی زمینهمدار بودن،
کاربردی بودن و از شهود به تجرید حرکت کردن در آخرین سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران نیز وجود دارد
(دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش .)0990 ،در سند مذکور آمده است که «ریاضیات از نظر ماهیت ،علمی مجرد است،
ولی بستر رشد و توسعه آن ،مشاهده و توصیف و تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی است .در ریاضیات مدرسهای ،فعالیتهای
آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامونی باشد»(ص . )99همچنین در ادامه این سند آمده است که «توانایی بهکارگیری
ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی ،از اهداف اساسی آموزش ریاضی میباشد»(ص .)99این موارد نشان از آن دارد که
توانایی حل مسائل دنیای واقعی یکی از موارد مورد تأکید و تأیید سیاستگذاران نظام آموزشی ایران بوده و در اسناد باالدستی
آموزش و پرورش ایران مورد توجه قرار دارد .این توانایی که در اکثر جوامع آموزشی ،سواد ریاضی 0شناخته میشود ،در سایر
نقاط جهان نیز یکی از اهداف اساسی نظامهای آموزشی میباشد (اجوز5100،5؛ فورنرو و پرته.)5109 ،9
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اهمیت ایجاد ارتباط بین دنیای واقعی و دنیای ریاضی ،به عنوان دغدغهای جهانی است (نیس 0و همکاران5116 ،؛ فورنرو و
پرته5109 ،؛ ایکاواتی 5و همکاران .)5151 ،این امر سیاستگذاران کشورهای صنعتی جهان را مجاب کرد تا از مطالعاتی با هدف
ارتقای سواد ریاضی تا پایان دوره تحصیالت عمومی ،حمایت کنند .برای نمونه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)OECD( 9
از سال  5111هر سه سال یک بار مطالعهای موسوم به پیزا 0را برای سنجش دانش و مهارتهای دانشآموزان پانزده ساله در
حوزههای مختلف از جمله سواد ریاضی در بین کشورهای عضو این سازمان برگزار میکند .هدف این مطالعه ،جمعآوری
مستنداتی درباره میزان توانایی دانشآموزان و آمادگی آنها برای زندگی بزرگسالی است (فورنرو و پرته5109 ،؛ هوپفنبک 2و
همکاران5103 ،؛ اوزکان و اوزاسالن5103 ،7؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی5106 ،؛  .)5109درواقع ،برنامه بینالمللی
سنجش دانشآموزان (پیزا) ،یک مطالعه بینالمللی است که بر کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره تأکید دارد .پرسش اصلی این
مطالعه بینالمللی درباره ریاضیات این است که آیا دانشآموزان از نظر ریاضی برای چالشهای آینده ،آماده شدهاند (آدامز و
وئو .)5119 ،6درخالل سازماندهی تعریفی منسجم برای سوادریاضی پیزا ،سؤاالتی نیز مطرح است (سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی:)5106،
• چه محتوای علمی ریاضی را باید از دانشآموزان  02ساله بخواهیم؟
• در چه زمینهای سواد ریاضی قابل مشاهده است؟

• زمانیکه افراد درحال حل مسائل ریاضی دنیای واقعی هستند ،چه فرایند یا فرایندهایی آنها را برانگیخته میکند و
اصوالً چه صالحیتهایی الزم است تا افراد از عهده حل این مسائل برآیند؟
9

01

تحقیقات متعدد جهانی (برای مثال ،ساری 3و همکاران5106 ،؛ ساری و ویجایا  ، 5106 ،هوپفنبک و همکاران5103 ،؛
اوزکان و اوزاسالن5103 ،؛ روتکوسکی 00و همکاران5103 ،؛ فورنرو و پرته5109 ،؛ ایکاواتی و همکاران )5151 ،در زمینه سواد
ریاضی و با تاکید بر مطالعه پیزا انجام شده است .همچنین ،تحقیقات جهانی متعددی نیز در زمینه سواد ریاضی و با تاکید بر
کتابهای درسی ریاضی انجام شده است (برای مثال ،وانگ و یانگ5107 ،05؛ یانگ و سیانتوری5106 ،09؛ یانگ ،تسنگ 00و
وانگ )5106 ،که نشان از اهمیت کتابهای درسی در نظامهای آموزشی گوناگون و ارتباط بین شیوه طراحی کتابهای درسی
و عملکرد دانشآموزان در آزمونهای بزرگ بینالمللی همچون مطالعه پیزا دارد.
پژوهشهایی نیز در ایران در حوزه سواد ریاضی به کمک چارچوب مطالعه پیزا انجام شده است (برای مثال ،روحانیفر و
همکاران0993 ،؛ شایان0997 ،؛ محسنپور و همکاران0999 ،؛ افخمی ،)0999 ،اما بندرت پژوهشهایی در ارتباط با سواد ریاضی
و با تاکید بر کتابهای درسی ریاضی انجام شده است .برای مثال ،روحانیفر و همکاران ( )0993در تحقیق خود به شناسایی
خطاهای دانشآموزان پایه دهم در حل مسائل دنیای واقعی بر مبنای مسائل مطرح شده در مطالعات پیزا پرداختهاند و به این نتیجه
رسیدند که شکلگیری بسیاری از خطاهای رایج دانشآموزان ایرانی در حل مسائل دنیای واقعی ،در نوع و سطح انتظارهای
آموزشی ریشه دارد .شایان ( )0997در پژوهش خود با بومیسازی مسائل آزمون مطالعه پیزا و اجرای آن بر روی دانشآموزان
پایه نهم ،عملکرد این دانشآموزان را در پاسخدهی به مسائل نامطلوب توصیف کرده است و به ویژه دانشآموزان در حیطههای
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
فرآیندی و محتوایی عملکرد مناسبی نداشتهاند .محسنپور و همکاران ( )0999در پژوهشی برمبنای چارچوب مطالعۀ پیزا و با
نظرخواهی از معلمان ریاضی و در نظر گرفتن مالحظات فرهنگی ،اجتماعی و انتظارت واقعی جامعۀ ایرانی ،یک آزمون شناختی
تشخیصی ،طراحی کردند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که هراندازه سطوح صالحیتهای شناختی در سؤالها افزایش
یابد ،عملکرد دانشآموزان نیز به همان میزان پائینتر خواهد بود .افخمی ( )0999با استفاده از آزمونی محقق ساخته بر مبنای
سؤاالت منتشر شده تیمز و پیزا و آزمونهای استاندارد ،اقدام به ارزیابی سواد ریاضی دانشآموزان ایرانی در پایههای تحصیلی

پنجم ،هشتم و یازدهم کرده است .نتایج نشان داد عملکرد دانشآموزان ابتدایی در حل مسائل دنیای واقعی در مقایسه با دانش-
آموزان پایههای باالتر ،بهتر بود .وی علت را بر این اساس عنوان میکند که دانشآموزان ابتدایی کمتر خود را درگیر فرمولها و
الگوریتمها میکنند و در نتیجه عملکرد بهتری را از خود نشان دادند .همچنین رفیعپور ( )0939نیز در نظرسنجی که از معلمان
باتجربه ریاضی به عمل آورده است ،به این نتیجه رسیده است که اکثر دانشآموزان قادر به حل مسائل زمینهمدار مطرح شده در
مطالعات بینالمللی نیستند و معلمان یکی از دالیل آن را محتوای کتابهای درسی عنوان کردهاند .بنابراین ،با توجه به اهمیت
موضوع ،شکلگیری پژوهشهایی در خصوص کتابهای درسی ضروری بهنظر میرسد.
در مجموع ،میتوان گفت که اهداف آموزش در نظامهای مختلف آموزشی لزوماً یکسان نیست ،اما در برنامههای آموزشی
گوناگون اهداف مشترک نیز میتوان یافت .برای نمونه توانایی استفاده از آموختههای مدرسه در زندگی واقعی یکی از اهدافی
است که در بیشتر نظام های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است .نظام آموزشی ایران نیز از ابتدای شروع آموزش رسمی در
ایران به کاربردی بودن برنامه درسی و روند آموزشی دانشآموزان به شکلی توجه داشته است که دانشآموز پس از فراغت از
تحصیل در بهکار گرفتن آموختههایش در دنیای واقعی توانایی داشته باشد .از جمله عواملی که برای دستیابی به این مهم مورد
نیاز است تألیف کتاب درسی به گونهای است که عالوه بر آموزش مفاهیم مورد نظر نظام آموزشی بر مسائل مربوط به دنیای
واقعی و آموزش چگونگی مواجهه با چنین مسائلی نیز تأکید شده باشد .بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی میزان تأکید بر
آموزش حل مسائل مربوط به دنیای واقعی در کتاب درسی ریاضی نهم پرداخته شده است .برای این منظور مسائل آزمون سواد
ریاضی مطالعه پیزا به عنوان معیاری برای مسائل دنیای واقعی برگزیده شده است و مسائل مطرح شده در کتاب درسی با مسائل
مذکور مقایسه میشود.
روش پژوهش
با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی میزان انطباق کتاب درسی ریاضی پایه نهم در جهت توانمند کردن دانشآموزان
برای حل چالشهای دنیای واقعی است ،از روش تحلیل محتوا استفاده شد .جامعه و نمونه آماری کتاب ریاضی پایه نهم میباشد.
ابزار مورد استفاده ،چکلیستها و فرمهای تحلیل محتوای محققساخته است که در آنها کلیه مسائل کتاب ریاضی پایه نهم از
نظر میزان تاکید آنها بر مسائل دنیای واقعی و داشتن زمینه برای به چالش کشیدن دانشآموزان پایه نهم مورد بررسی قرار گرفتهاند
و در نهایت فراوانی و درصد آنها شمارش و ثبت گردید .برای تعیین روایی ابزار از دیدگاه اساتید آموزش ریاضی و همچنین
دبیران باتجربه استفاده شده است.
کتاب درسی ریاضی پایه نهم در هشت فصل تنظیم شده است .هر فصل کتاب ،شامل بخشهای گوناگونی مانند لوحه آغازین
فصل و چندین درس میباشد که هر درس حاوی فعالیت ،کاردرکالس ،مثال حل شده و تمرین میباشد .در لوحه آغاز هر فصل
تالش شده است که از تصاویری مربوط به دنیای واقعی استفاده شود که به نوعی دربر دارنده مطالبی مرتبط با موضوع فصل باشد.
بر این اساس میتوان چنین برداشت کرد که مؤلفان کتاب درسی برای درک مفاهیم مورد نظر فصل به جهان پیرامونی
دانشآموزان چشم داشتهاند و بر این باور بودهاند که تجربههای دنیای واقعی اهمیتی بسیار در ایجاد انگیزه دانشآموزان دارد.
بنابراین انتظار میرود هر فصل به نوعی تدوین و تألیف شده باشد که دانشآموزان ارتباط تصویر آغازین فصل را با مفاهیم و
مطالب درسی درون فصل درک کرده و به نوعی به کاربرد ریاضیات در زندگی واقعی پی ببرند .میتوان گفت روند آموزشی
کتاب به این صورت است که در اکثر دروس ،آموزش با ارائه یک فعالیت آغاز میشود و دانشآموز با انجام فعالیت و پاسخ به
سؤاالت در متن فعالیت به نتایجی دست مییابد که با توجه به این نتایج ،مفاهیم مورد نظر مؤلفان آموزش داده میشود .در ادامه،
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کتاب با ارائه یک یا چند مسئله تحت عنوان کاردرکالس و در برخی دروس ،ارائه چند مثال که در بیشتر موارد حل شده هستند،
مفاهیم آموزش داده شده ،تمرین و تثبیت میگردد و دانشآموز با انجام تمرینهای پایان هر درس ،روند آموزشی را تکمیل
میکند.
یافتهها
مسائل هر فصل کتاب که تحت عناوین کاردرکالس ،فعالیت ،مثال و تمرین در متن کتاب درسی مطرح شده است ،بررسی
شد و مسائلی که میتوانند مربوط به دنیای واقعی باشند مورد توجه قرار گرفت .یکی از تفاوتهای عمده کتاب درسی ریاضی
پایه نهم فعلی با کتابهای قبلی تألیف شده برای این سن از دانشآموزان ،نبود درسنامه در کتاب فعلی است .در کتب سابق،
ابتدا مفهوم مورد نظر توضیح داده میشد و در ادامه دانشآموز با حل مثال و کاردرکالس روند آموزشی را تکمیل میکرد .اما،
در کتاب حاضر شیوه آموزشی متفاوت است .البته الزم به ذکر است که این روند در کتابهای دیگر تألیف شده ریاضی برای
دوره متوسطه اول نیز تقریباً به همین شکل است .در کتاب حاضر بر مشارکت دانشآموز در آموزش تأکید شده است .هر درس
با حل یک مسئله آغاز شده و با دستیابی به تعریف مفاهیم مد نظر مؤلفان و تمرین مطالب آموزشی ،پایان مییابد .در جدول0
توزیع مسائل مربوط به دنیای واقعی در کتاب درسی پایه نهم به تفکیک فصلها ارائه شده است.
جدول .0فراوانی و درصد فراوانی مسائل مربوط به دنیای واقعی در کتاب درسی پایه نهم به تفکیک فصلها
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طبق جدول ،از میان  02فعالیت ارائه شده برای آموزش در فصل اول یعنی فصل مجموعهها کتاب درسی ریاضی پایه نهم،
تنها  5فعالیت مربوط به دنیای واقعی است .این دو فعالیت برای آموزش عملیات روی مجموعهها به کار رفته است .در میان
کاردرکالس های ارائه شده در این فصل ،مسئله مربوط به دنیای واقعی مطرح نشده است .جدول نشان از این واقعیت دارد که
برای آموزش در فصل دوم کتاب یعنی عددهای حقیقی ،مؤلفان به مسائل مربوط به دنیای واقعی اشاره نداشتهاند .همچنین ،بیشترین
مسائل مربوط به دنیای واقعی در فصل سوم ،یعنی استدالل و اثبات در هندسه مطرح شده است .در فصل مورد نظر  05مسئله
مربوط به دنیای واقعی ارائه شده است که  3مسئله در متن درس آمده است .بنابراین میتوان گفت که مؤلفان در آموزش مباحث
مربوط به هندسه مسطحه بیش از سایر مباحث بر ارائه مسائل دنیای واقعی تأکید داشتهاند .با بررسی روند آموزشی فصل چهارم،
یعنی توان و ریشه و دقت در مسائل و فعالیتهای ارائه شده در متن درسهای فصل مذکور ،مشاهده میشود که از 91مسئله مطرح
شده در متن درسهای این فصل (به جز تمرینها) 9 ،مورد مربوط به دنیای واقعی وجود دارد .میتوان گفت که تأکید زیادی بر
این گونه مسائل در روند آموزشی فصل چهارم نیست .در فصل عبارتهای جبری 03 ،فعالیت و  05کاردرکالس در متن درسها
به دانشآموزان ارائه شده است که در بین این  91مسئله ،تنها یک مسئله مربوط به دنیای واقعی بوده است .بنابراین ،در رویکرد
آموزشی فصل پنجم تأکید بر آموزش حل مسائل دنیای واقعی مشاهده نمیشود .فصل خط و معادلههای خطی با وجود کاربردی
بودن مبحث آموزشی تأکید چندانی بر مسائل دنیای واقعی در روند آموزشی فصل نداشته است و در میان  52فعالیت و  06کار
در کالس ارائه شده در متن درس ،فقط  9مسئله مربوط به دنیای واقعی است .جدول 2حاکی از عدم طرح مسائل مربوط به دنیای
واقعی در آموزش مباحث پیرامون عبارتهای گویا در فصل هفتم کتاب درسی ریاضی پایه نهم است .در این فصل با اینکه مؤلفان
به درستی بر کاربرد این مبحث در سایر علوم اشاره کردهاند ،اما در روند آموزشی این فصل نشانی از آموزش حل مسائل دنیای
واقعی نیست .فصل هشتم و پایانی کتاب یعنی فصل حجم و مساحت با آنکه مربوط به هندسه است و هندسه یکی از شاخههای
پرکاربرد ریاضیات در جهان پیرامونی دانشآموزان است ،در رویکرد آموزشی این فصل نشانی از آموزش حل مسائل دنیای
واقعی دیده نمیشود .در این فصل از مجموع  95مسئله مطرح شده در متن درس تنها یک مسئله مربوط به دنیای واقعی است.
در مجموع ،کتاب دارای  002مسئله میباشد که  97تا از آنها مربوط به دنیای واقعی است .به عبارت دیگر ،کمتر از  01درصد
مسائل کتاب درسی را میتوان مربوط به دنیای واقعی دانست .نتایج نشان میدهد که نظم خاصی در توزیع مسائل دنیای واقعی
در متن فصلهای مختلف کتاب درسی به چشم نمیخورد که این موضوع میتواند نشان از عدم وجود رویکرد آموزشی خاصی
در طرح و ارائه چنین مسائلی در کتاب درسی باشد .به عنوان نمونهای از این ناهماهنگی ،مشاهده میشود که در فعالیتها،
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کاردرکالسها و مثالهای فصلهای دوم و هفتم هیچ مسئلهای مربوط به دنیای واقعی وجود ندارد .عدم وجود مسائل دنیای واقعی
در دو فصل مذکور باعث پدید آمدن این تصور است که به نظر مؤلفان کتاب درسی ،اعداد حقیقی و عبارتهای گویا کاربردی
در دنیای واقعی ندارند که البته تصوری باطل است .با این حال در مجموع درصد طرح و ارائه چنین مسائلی در متن دروس کتاب
درسی ریاضی مورد بحث به آن حد نیست که بتوان مدعی شد روند آموزشی کتاب درسی در جهت آموزش نحوه مواجهه با
چالشهای دنیای واقعی به دانشآموزان حرکت میکند .درباره رویکرد آموزشی کتاب درسی ریاضی پایه نهم میتوان گفت
که مؤلفان تالش داشتهاند که اوالً دانشآموزان در روند آموزش هر مطلب دخالت داشته باشند و ثانیاً آموزش بر مبنای حل مسئله
باشد .اما تعداد مسائل مربوط به دنیای واقعی که در متن دروس مطرح شده است بدان حد نیست که بتوان گفت برای آموزش بر
حل مسائل دنیای واقعی تأکید کافی شده است .فصل سوم بیشترین میزان ارائه مسائل مربوط به دنیای واقعی را دارا میباشد که
این مطلب میتواند به این دلیل باشد که فصل سوم مربوط به هندسه مسطحه است و مسائلی از این دست در زمینه هندسه فراوانتر
بوده و از طرفی طرح چنین مسائلی در این زمینه آسانتر مطرح میگردد .البته نکته قابل توجه این است که درصد باالی مسائل
دنیای واقعی در این فصل ،نشاندهنده ارائه تعداد زیاد چنین مسائلی در فصل سوم نیست .درواقع ،همانطور که مشاهده میشود
در فصل سوم تحت عنوان استدالل و اثبات در هندسه تنها  05مسئله از  61مسئله این فصل ،مربوط به دنیای واقعی است .در
فصلهای دوم و هفتم نیز هیچ مسئلهای مربوط با دنیای واقعی مطرح نشده است .در ادامه به چند نمونه از مسائل دنیای واقعی از
کتاب میپردازیم .شکل 0فعالیت صفحه  02از کتاب ریاضی پایه نهم را به تصویر کشیده است.

شکل .0نمونهای از مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه 02

در مسأله مطرح شده در این فعالیت ،دانشآموز برای حل مسأله نیاز به رسم نیمدایره ،رسم وترهای نیمدایره و استفاده از
دانستههای قبلی خود ،یعنی دانستههای مربوط به مثلث قائمالزاویه و رابطه فیثاغورس دارد .این مسأله زمینه مناسبی برای تمرین
مدلسازی که یکی از مشخصات اصلی سواد ریاضی است ،فراهم میکند ،اما مؤلفان کتاب درسی ،مجال تفکر و آزمون و خطای
دانشآموز برای تبدیل یک مسأله مربوط به دنیای واقعی به مسئلهای درون دنیای ریاضی را از وی گرفته و اعمال مربوط به فرآیند
صورتبندی را که یکی از فرآیندهای مورد نیاز برای کسب سواد ریاضی و در برگیرنده  52درصد از سؤاالت آزمون پیزا است،
خود در طی فعالیت مذکور انجام دادهاند و دانشآموز عمالً مسألهای انتزاعی را حل میکند .در فعالیت شکل ،1نامگذاری
پارهخطها ،شکلها و کشف راهحل به تمامی توسط مؤلف و در طی فعالیت به دانشآموز ارائه شده است و از سه فرآیند
صورتبندی ،بهکارگیری و تفسیر ،فقط فرآیند بهکارگیری توسط دانشآموز تمرین میشود که این فرآیند نیز درون دنیای
ریاضی میباشد .شکل 5به صفحه 09از کتاب ریاضی پایه نهم اشاره دارد.
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شکل .5نمونهای از مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه09

در مسأله شکل 5نیز به دلیل رسم خطوط عمود و خط قاطع جاده ،دانشآموز عمالً به جای درگیر شدن با یک مسأله در
دنیای واقعی ،یک مسئله کامالً انتزاعی در دنیای ریاضی را حل میکند .نه تنها صورتبندی به دانشآموز واگذار نشده ،بلکه
دانشآموز در کشف راه حل نیز آزاد نبوده و راه حل به آسانی و در ادامه مسأله به وی ارائه شده است .شکل 9یک فعالیت که
مربوط به دنیای واقعی است را نشان میدهد.

شکل .9نمونهای از مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه69

درباره این فعالیت میتوان گفت که مسئله درباره موقعیتی واقعی و آشنا برای دانشآموز و همچنین مشابه مسائل آزمون سواد
ریاضی مطالعه پیزا بوده و مربوط به دنیای واقعی است .اما ،از آن جهت که اوالً عدد مربوط به قطر عددی گنگ است به دور از
واقعیت است و ثانیاً به دلیل صورتبندی مسئله به شکل ریاضی و انجام فرآیند صورتبندی و تا حدودی فرآیند بهکارگیری در
خود فعالیت ،این مسئله نمیتواند به طور کامل سواد ریاضی دانشآموز را مورد سنجش قرار دهد .میتوان ادعا کرد که طی حل
این فعالیت ،دانشآموز فقط جمع و تفریق رادیکالها را میآموزد .ساده کردن عبارات رادیکالی با انجام یک فعالیت آموزش
داده میشود و سپس با ارائه مسائل مختلف ،تکرار و تمرین میشود .شکل 0نمونه دیگری از مسائل دنیای واقعی کتاب را نشان
میدهد.

شکل .0نمونهای از مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه019
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این سؤال نیز در زمینه دنیای واقعی است و از فرآیندهای سهگانه حل مسأله ،تنها فرآیند تفسیر و بهکارگیری به شکلی محدود
استفاده میشود .از طرفی ،در این سؤال عمالً مسئلهای حل نمیشود ،با این حال میتواند نمونه مناسبی از مسائل مربوط به دنیای
واقعی کتاب درسی ریاضی پایه نهم باشد .در شکل ،2فعالیت صفحه  019کتاب درسی ریاضی پایه نهم ارائه شده است.

شکل .2نمونهای از مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه013

در این فعالیت مسئلهای مطرح میشود که بسیار به مسائل معیار در این پژوهش یعنی مسائل آزمون سنجش سواد ریاضی در
مطالعه پیزا نزدیک است و میتوان گفت تمامی فرآیندهای حل مسئله در این سؤال بهکار گرفته میشود .دانشآموز برای حل،
باید ابتدا معادله یا رابطه خطی هزینه و زمان استفاده اینترنت را با بهکار بردن فرآیند صورتبندی بیابد ،سپس شکل این رابطه
خطی را رسم کرده و مفاهیم خواسته شده را با فرآیند تفسیر به دست آورد و در تمامی این مراحل دانش آموخته شده خویش را
بهکار بگیرد .البته در صورت مسئله راهنماییهایی نیز برای کمک به دانشآموز وجود دارد و باید متذکر شد که این فعالیت به
منظور آموزش استفاده از معادلههای خطی در حل مسائل مطرح شده است و وجود چنین راهنماییهایی میتواند به همین دلیل
باشد.
بحث و نتیجهگیری
آموزش و پرورش نسل آینده یکی از اساسیترین وظایف هر حکومت است ،اما اهداف آموزش در جوامع مختلف میتواند
متفاوت باشد .در ایران یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش و به طور خاص آموزش ریاضی ،تربیت نسلی عنوان شده است
که بتواند به کمک آنچه از ریاضی مدرسهای آموخته است ،با چالشهای دنیای پیرامونش مواجه شود و بر حل آنها فائق آید.
شواهد نشان از آن دارد که کاربردی بودن برنامه درسی ریاضی همواره جزو اهداف اساسی نظام آموزشی ایران بوده است.
بنابراین کتب درسی به عنوان یکی از اساسیترین ابزارهای آموزشی در ایران باید به شکلی تدوین و تألیف شوند که دانشآموز
را در جهت نیل به اهداف بیان شده در اسناد یاری کند .این توانایی در بیشتر جوامع آموزشی سواد ریاضی خوانده میشود و از
سال  ،5111هر سه سال یک بار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با مطالعهای تحت عنوان پیزا عملکرد دانشآموزان  02ساله
کشورهای عضو را در آزمون سواد ریاضی میسنجد .ایران از کشورهای شرکتکننده در این مطالعه نیست با این حال ،پیشبینیها
در صورت شرکت دانشآموزان ایرانی در آزمون سواد ریاضی مشابه مطالعه پیزا ،حاکی از عملکرد نامطلوب دانشآموزان ایرانی
میباشد که عدم اشاره کافی به مسائل دنیای واقعی در کتابهای درسی از جمله دالیل این عملکرد عنوان شده است (رفیعپور،
 .)0939کتب درسی ریاضی باید عالوه بر آموزش مفاهیم ضروری و انتزاعی ریاضی به مسائلی از دنیای واقعی نیز بپردازد تا
دانشآموزان به کمک این کتب برای رویارویی با مسائل دنیای واقعی آماده شوند .در این راستا ،پژوهش حاضر تمرینها ،مثالها،
کاردرکالسها و فعالیتهای کتاب درسی ریاضی پایه نهم را از نظر تطابق با مسائل دنیای واقعی بررسی کرده است.
از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان تأکید کتاب درسی ریاضی پایه نهم بر مسائل دنیای واقعی است ،ابتدا
باید معیاری برای این نوع از مسائل انتخاب میشد .با بررسی چارچوب مطالعه پیزا که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
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(5106؛  )5109برای سواد ریاضی ارائه شده بود و با توجه به اهداف مطالعه مذکور و همچنین با توجه به پژوهشهای انجام شده
در این زمینه و البته نظر متخصصان آموزش ریاضی ،مسائل مطرح شده در آزمون سواد ریاضی مطالعه پیزا برای هدف مورد نظر
پژوهش مناسب تشخیص داده شد .بنابراین مسائل منتشر شده آزمون سواد ریاضی مطالعه پیزا به عنوان نمونه مسائل دنیای واقعی
برگزیده شد.
روند آموزشی در کتاب ریاضی پایه نهم در اکثر موارد به این شکل است که درس با یک فعالیت آغاز میشود و سپس
مفهوم آموزش داده شده با ارائه مثال و کاردرکالس مرور شده و سپس با ارائه تمرین درس و آموزش به پایان میرسد .با این
توضیحات به نظر میرسد کتاب درسی ریاضی پایه نهم به شکلی تألیف شده است که از طریق حل مسئله مفاهیم را به دانشآموز
ارائه کند و با فعالیت دانشآموز و راهنمایی معلم ،کار آموزش مفاهیم مورد نظر به انجام برسد .بنابر آنچه که مؤلفان در ابتدای
کتاب و در بخش سخنی با معلم بیان کردهاند کتاب درسی ریاضی پایه نهم به شیوهای تدوین شده است که اوالً تدریس مفاهیم
با استفاده از حل مسائلی در قالب فعالیتهای ارائه شده در کتاب درسی باشد و ثانیاً دانشآموز نقش فعالی در فرآیند آموزشی
ایفا کند .دانشآموز برای حل مسائل راهحل ارائه کند و با راهنمایی معلم پس از بحث و تبادل نظر با سایر دانشآموزان به حل
مسئله نائل شده و مفهوم مورد انتظار را فرابگیرد .میزان تحقق چنین روندی در کالس درس و در کل فرآیند آموزشی در مدارس
ایران و همچنین مؤثر بودن یا عدم تأثیر چنین شیوهای برای آموزش ریاضیات موضوع پژوهش حاضر نیست .اما ،انتظار میرود
برای آموزش شیوه برخورد و حل چالشهای دنیای واقعی به دانشآموزان ،فعالیتها ،کاردرکالسها و مثالهای ارائه شده در
کتاب درسی بر مسائل مربوط به دنیای واقعی تأکید مطلوبی داشته باشند.
دادهها حاکی از آن بود که در کتاب درسی ریاضی پایه نهم به طور کلی  002مسئله تحت عناوین فعالیت ،کاردرکالس،
مثال و تمرین مطرح شده است که از این تعداد  97مسئله مربوط به دنیای واقعی تشخیص داده شد .الزم به توضیح است که در
بسیاری از این مسائل ،دانشآموز عمالً با چالشی مواجه نیست ،به این معنا که یا مسئله در کتاب حل شده و یا اساساً پرسش مورد
نظر صرفا فقط ارائه یک موقعیت در دنیای واقعی برای طرح مسائل بوده است .در واقع ،میتوان گفت که عمال مسائل دنیای
واقعی تعداد محدودی از فعالیتهای کتاب درسی را شامل میشوند .در عین حال انتخاب راهبرد حل مسئله به دانشآموز واگذار
نشده است .شاید مؤلفان به دلیل آنکه آموزش راهبردهای حل مسئله نیاز به زمانی طوالنی دارد به آموزش مجزای آن نپرداختهاند.
روشها و راهحلهای فعالیتها به شکلی هدفمند در خود فعالیتها ارائه شده است .بنابراین عمالً در حل فعالیتها فرآیند
صورتبندی به کار برده نمیشود .البته این اتفاق به دلیل تدوین فعالیتها و مثالهای کتاب درسی برای آموزش یک مفهوم
است .اما ،این روند آموزشی وقتی میتواند برای آمادهسازی دانشآموزان برای حل چالشهای دنیای واقعی مفید باشد که اوالً
فعالیتهای مربوط به دنی ای واقعی به میزان قابل قبولی ارائه شوند و ثانیاً پس از ارائه یک فعالیت حل شده ،دانشآموز حل یک
چالش واقعی را نیز تجربه کند .برای نمونه ،پیشنهاد میشود که پس از ارائه فعالیتی برای معرفی روابط خطی ،مثال حل مسائلی
همچون مسأله زیر به عنوان چالش دنیای واقعی به دانشآموز واگذار شود:
مسئله نمونه :1مدرسهای در یک شهر قصد دارد برای بردن دانشآموزان به گردش بیرون از شهر ،از یک شرکت که
خدمات گردشگری ارائه میکند ،کمک بگیرد .سه شرکت با قیمت پیشنهادی زیر برای کرایه وسیله نقلیه انتخاب شدهاند:
شرکت الف)  962هزار تومان در ابتدا و برای هر کیلومتر  211تومان دریافت میکند؛
شرکت ب) در ابتدا  521هزار تومان دریافت میکند و سپس برای هر کیلومتر  621تومان میگیرد؛
شرکت ج) برای سفر تا مسافت  511کیلومتر 921 ،هزار تومان و برای هر  0کیلومتر اضافه  0151تومان دریافت میکند.
اگر سفر بیرون از شهر مسافتی بین  511تا  711کیلومتر باشد ،کدام شرکت قیمت مناسبتری پیشنهاد داده است؟
یکی از راهکارهای توصیه شده از سوی پژوهشگران این پژوهش برای افزایش سواد ریاضی دانشآموزان و در نتیجه نزدیک
شدن به اهداف مورد نظر در اسناد باالدستی نظام آموزشی ایران ارائه مسائلی مربوط به دنیای واقعی در کتاب درسی و حل چنین
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مسائلی در کالسهای درسی توسط معلمان است .برای مثال محسنپور و همکاران ( )0999ارائه فعالیتهای کالسی مرتبط با
تجارب زندگی روزانه دانشآموزان را در افزایش این توانایی مؤثر میداند .همچنین افخمی ( )0999بر این باور است که برای
آماده کردن دانشآموزان و توانمند ساختن ایشان در برخورد با چالشهای دنیای واقعی ،گریزی از پرداختن به مسائل مدلسازی
متناسب در کالس و کتاب درسی نیست.
در پرورش توانمندی دانشآموزان در مواجهه با چالشهای دنیای واقعی نباید از تأثیر مهم و ممتاز معلمان ریاضی غافل شد.
معلم ریاضی تا خود در برخورد با این مسائل ،توانمند نباشد و یا باور به کارآمدی ریاضیات در زندگی روزمره نداشته باشد،
نمیتواند دانشآموزان را به نوعی پرورش دهد که در حل مسائل دنیای واقعی ،توانمند و به کارآمدی ریاضیات در زندگی
روزمره باورمند باشند .باید توجه داشت که معلمان امروز دانشآموزان دیروزند که پرورش یافتهاند .پژوهشها نشان از آن دارد
که معلمان خود نیز در حل مسائل دنیای واقعی توانمندی مطلوب را ندارند (شایان و همکاران .)0992 ،پس بیراه نیست اگر
آموزش معلمان را پیش از تغییرات کتابهای درسی طلب کنیم.
نتایج و یافتههای پژوهشهایی نظیر پژوهش حاضر میتواند مورد استفاده برنامهریزان ،دستاندرکاران و سیاستگذاران
برنامه درسی ریاضی باشد و میتواند مورد استفاده مؤلفان کتابهای درسی قرار گیرد تا با تدوین و طراحی مسائلی مربوط به
دنیای واقعی ،توانایی دانشآموزان را در رویارویی با چالشهای دنیای واقعی و زندگی پس از مدرسه افزایش داده و بیش از
پیش در جهت نیل به اهداف اسناد باالدستی نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران گام برداشته شود .همچنین ،این نتایج میتواند
برای طراحی شیوههای تدریس مؤثرتر در کالسهای درس و مدارس مورد توجه مدیران و معلمان ریاضی قرار گیرد.
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