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مساله به کمک آنتروپی شانون
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چکیده
حل مسئله هسته اصلی برنامه درسی ریاضی محسوب میشود .هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی
محتوای کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی براساس برنامهریزی حل مسئله میباشد .پژوهش
حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع ،توصیفی است که به شیوه تحلیل کمی محتوا صورت
گرفته و واحد تحلیل پرسش ،تمرین و مسائل میباشد ،در تحلیل دادههای حاصل از این
پژوهش از فراوانی و همچنین از آنتروپی شانون استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش کل
کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی  2058-2055بوده است .برای تحلیل
محتوای کتاب از سیاهه انواع مختلف مسئله ریس و همکاران استفاده شد که شامل هشت نوع
مختلف مسئله میباشد که مناسب است در برنامهریزی حل مسئله مورد توجه قرار گیرد .نتایج
این تحلیل نشان داد که در بخشهای مختلف محتوای کتاب ،توزیع مناسب و یکنواختی از
انواع مختلف مسئله استفاده نشده است.
واژگان کلیدی :کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی ،تحلیل محتوا ،برنامه ریزی حل مسئله،
آنتروپی شانون.

تاریخ دریافت مقاله – 2055/7/22 :تاریخ پذیرش مقاله2055/5/0 :
1د کتری ریاضی کاربردی ،دبیر دبیرستان های آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ،ایران
askary2010@gmail.com
0کارشناسی روانشناسی ،آموزگار ابتدای ی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ،ایران
Zari.khalili1369@gmail.com
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مقدمه
رشد روز افزون اطالعات و تغییرات غیرقابل پیش بینی شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و...
انسان قرن  12را با چالشهای انکارناپذیری روبهرو کرده است .مواجهه مناسب با این چالشها
نیازمند تغییر نگرش جامعه بهویژه نسل جوان بر مهارتهای تفکر است ،از این رو آن نوع از
رویکردهای آموزشی که عمیقتر به مهارت تفکر میپردازند ،بهویژه رویکرد حل مسئله مورد
توجه بسیار قرار گرفته است (فروزبخش .) 2089 ،الزم است که نظام آموزش و پرورش هر
جامعهای مهارتهای الزم برای روبهرو شدن و حل مسائل آتی را در دانشآموزان پرورش دهد
(شهرآرای.)2082 ،
در آغاز قرن بیست و یکم هدف اصلی آموزش ریاضی ،ایجاد توانایی استدالل ،حل مسئله،
ارتباطات و همچنین تلفیق مقولههای مختلف ریاضی و ارتباط آنها با سایر مقوالت است.
شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا دیدگاههای جدید آموزش ریاضی را این طور مطرح
نموده است (شورای ملی معلمان:)1333 ،
«تمام دانشآموزان یاد بگیرند تا برای ریاضی ارزش قائل شوند ،یعنی به کارایی و اهمیت
ریاضی در جریان زندگی و در پرورش ذهن و اندیشه واقف گردند .تمام دانشآموزان بتوانند
ارتباطات ریاضیوار برقرار کرده و ریاضیوار استدالل کنند و نسبت به ریاضی قدردانی داشته
باشند تا دانشآموزانی بشوند که به قابلیتها و تواناییهای خود در انجام ریاضی اعتماد پیدا
کرده و در نهایت ،توانایی حل مسئلههای ریاضی را پیدا کنند».
به عقیده جوناسن 2یکی از اهداف اساسی و اصلی ریاضیات ،آموزش چگونگی حل مسئله به
کودکان است .او در تعریف مسئله به دو جنبه توجه دارد؛ اول این که هر مسئله ،ماهیتی
ناشناخته در بعضی زمینهها است .دوم ،حل آن به منزلۀ یافتن ناشناختههایی است که باید
ارزش اجتماعی ،فرهنگی یا ذهنی و روانی داشته باشند .به گفتۀ وی ،اگر فردی موقعیتهای
مسئلهای ناشناخته را درک و مشاهده نکند ،مسئلهای برایش وجود ندارد (جوناسن.)1330 ،
حل مسئله باید به برنامه تحصیالت ریاضی نفوذ کند .ما باید از موقعیتهای مسئلهای به عنوان
زنجیرهای پیوسته در آموزش و برای معرفی مباحث جدید استفاده کنیم و همچنین از این
موقعیتها ،به عنوان نقاط اوج آموزش ،برای تعیین اینکه آیا کودکان میتوانند آنچه را که یاد
گرفتهاند در حل مسائل به کار برند یا خیر ،سود ببریم .برای برنامهریزی موثر حل مسئله باید
به روشهای طبیعی و غیرطبیعی متوسل شد.
Jonassen
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بسیاری از موقعیتهای مناسب حل مسئله ،در زندگی روزمره ظاهر میشود .همچنین باید
زمان کافی برای پرداختن به مسئله ،برنامههای کمکی ،منابع مورد نیاز ،نقش تکنولوژی و
چگونگی اداره کالس را در نظر بگیریم (ریس و همکاران ،ترجمه نوروزیان ،2053 ،ص .)00
ماتوس 2بیان میکند که «توانایی استفاده از تفکر ریاضی برای حل انواع مسئله یکی از اهداف
اساسی تدریس ریاضی بوده است» (رفیع پور گتابی .) 2053 ،درس ریاضی به عنوان یک درس
پایه و مبنا در زندگی در تمام مقاطع تحصیلی مورد توجه قرار دارد و حل مسئله در شمار
وظایف اصلی دانشآموزان در زندگی و تحصیل میباشد و به اعتقاد پژوهشگران مایر 1و
همکاران ،حل مسئله هسته اصلی برنامه درسی ریاضی محسوب میشود (مایر ،ترجمه فراهانی،
.)2072
0
جورج پولیا بهعنوان پدر حل مسئله ریاضی شناخته شده است .پولیا فرض را بر این گذاشته
که حل مسئله یک مهارت ذاتی نیست و میتواند در افراد رشد یابد .او توضیح میدهد که حل
مسئله یک مهارت کاربردی و عمقی میباشد که اجازه میدهد تا مسائل را حل کنیم .حل
کردن مسائل یک مهارت تمرینی و عملی است ،هر مهارت عملی نیز از راه تمرین و تقلید به
دست میآید .برای آموختن حل مسئله باید به مالحظه و مشاهده آنچه دیگران برای حل
مسئله میکنند ،بپردازند و ....معلمی که میخواهد قابلیت شاگردان خود را در حل مسئله رشد
دهد ،باید عالقه به مسئله و حل آن را در ذهن ایشان زیاد کند .فرصت کامل تقلید و تمرین را
برای آنان فراهم آورد (پولیا ،2557 ،ترجمه آرام.)2072 ،
از آنجایی که آموزش سالهای ابتدایی یعنی سالهایی که کودکان برای اولینبار با فعالیتهای
ریاضی آشنا میشوند ،در زندگی آینده و طرز فکر آنها نسبت به یادگیری ریاضی ،اهمیت و اثر
قابل مالحظهای دارد ،بنابراین توجه به ویژگیهای فراگیران ،محتوای مناسب و روشهای
تدریس صحیح میتواند به فراگیری کامل و عمیق مفاهیم ریاضی منجر گردد و توانایی استفاده
از این آموختهها را در زندگی فعلی و آینده کودک ،ایجاد و تقویت نماید (عسگری.)2079 ،
کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی در راستای برنامه درسی ملّی و در ادامه تغییر کتاب درسی پایه
اول و دوم تألیف شده است .در این کتاب تالش شده است دانشآموزان با روشهای نوین
آموزشی ،به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقشی فعال ایفا کنند ،در عین حال
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مهارتهایی را بیاموزند که توانایی آنها را در حلّ مسئله تقویت کند (حاجیان و همکاران،
.)2051
معلمان نقش مهمی در رشد وضعیت حل مسئله دانش آموزان بازی میکنند ،آنها باید مسائلی
که دانشآموزان را درگیر میکند انتخاب کنند .معلمان باید محیطی را خلق کنند که در آن
دانشآموزان برای کشف کردن ،خطر کردن و سهیم شدن شکستها و موفقیتهایشان ،تشویق
شوند .دانشآموزان به اطمینانی برای کشف مسائل نیاز دارند و باید قادر باشند راهبردهای
متفاوتی را تنظیم نمایند (بنیاد ملی دبیران ریاضی.)1333 ،
در آموزش معلمان نیز ،توجه به ویژگیها و مقولههای حل مسئله ،به ویژه باورهای آنان ،امری
ضروری است تا بتوانند دانشآموزانی خالق ،متفکر ،تحلیلگر ،نقّاد و توانا پرورش دهند .در این
صورت جامعه حتماً قادر خواهد بود که در فاصلهای کوتاه ،انواع عقب ماندگیها در زمینههای
مختلف را رفع نماید؛ زیرا تنها جامعههایی میتوانند پیشرفت کنند و به توسعه پایدار برسند که
انسانهایی توسعه یافته و پیشرفته تربیت کرده باشند (خدایاری ،2051 ،ص .)2
در آموزش ریاضیات حل مسئله روش متداولی است و تاکید معلم هم روی روشهایی است که
در نهایت به حل مسئله منجر میشود .برای این که آموختههای شاگرد در خصوص ریاضیات
عملی و قابل انتقال به موقعیتهای واقعی زندگی باشند؛ بهتر است در انتخاب و سارماندهی
نوع مسئله دقت زیادی شود .بهعالوه در روش حل مسئله روی استعداد و توانایی شاگرد تاکید
زیادی میشود و قابلیت تعمیم و انتقال یک مسئله آموخته شده به مسئله دیگر مورد توجه
قرار میگیرد (برومز ،ترجمه کرامتی ،2053 ،ص .) 235
یکی از پرکاربردترین و مهمترین ابزارهای آموزشی در نظام های آموزشی کشورهای مختلف
جهان کتاب درسی است (نوریان .)2085 ،کتاب درسی در نظام آموزشی متمرکز ایران ،اهمیت
ویژهای دارد ،به طوری که اغلب فعالیتهای آموزشی و پرورشی در چارچوب کتاب درسی و
محتوای آن انجام میشود (یارمحمدیان .)2053 ،با توجه به نقش و اهمیت کتاب های درسی،
وظیفه انتخاب ،تنظیم ،تدوین و سازماندهی محتوای کتاب های درسی مربوط به برنامهریزان
درسی است (تقی پور ظهیر.)2080 ،
از آنجا که هدف تحلیل محتوا شناسایی نقاط قوت و ضعف محتوای کتب درسی بهمنظور
ترمیم و اصالح و تغییر میباشد ،لذا از ضرورت برخوردار است .تحلیل محتوا یک شیوه
پژوهشی جهت مطالعه و بررسی دقیق ارتباطات انسانی است که همواره در جریان زندگی
روزمره وجود دارد .این روش تحقیق با استفاده از دادههای موجود ،به تحلیل اطالعات و
55
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پیامهای از قبل آماده شده میپردازد تا عناصر اصلی یک پیام را به صورت کمی و مقداری بیان
کند و میزان یک ویژگی و صفت مشخص و تعریف شده را در پیام خاصی نشان دهد (حسن
مرادی ،2088 ،ص .)12
با توجه به مطالب فوق و تاکیدی که نظامهای آموزشی کشورهای مختلف بر آموزش و تقویت
مهارت حل مسئله دارند و از آنجایی که کتاب جدید ریاضی پایه سوم ابتدایی نیز بر حل
مسئله تاکید دارد این پژوهش بر آن است که میزان توجه به برنامهریزی حل مسئله در
فعالیتهای آموزشی کتاب جدید ریاضی پایه سوم ابتدایی را بر اساس سیاهه انواع مختلف
مسئله ریس 2و همکاران بررسی و تعیین نماید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنتروپی
شانون استفاده شده است که شاخصی است برای اندازهگیری عدم اطمینان که با یک توزیع
احتمال بیان میشود .نتایج این بررسی میتواند در غنیتر کردن کتابهای درسی از نظر
پرداختن به انواع مختلف مسئله به برنامهریزان و مؤلفان کتابهای درسی یاری رساند.
پیشینه تحقیق
ماسا ( )1338در پژوهشی در بوستون به بررسی یادگیری مسأله محور و یادگیری خود راهبر
پرداخت .وی دریافت که یادگیری خود راهبر مستلزم برقراری اهداف به شکل خاص ،شناسایی
منابع ضروری از جمله منابع انسانی برای حل مسأله همچنین نظارت بر درک دانش ضروری و
مهارتهای الزم و ارزیابی گسترده برای دانش جدید مورد نیاز و مهارتهای کاربردی در حل
مسأله میباشد (غرضی.)2088 ،
فریدی ( )2082پژوهشی با عنوان «اثر بخشی راهبردهای حل مسئله بر خالقیت و
تصمیمگیری دانشآموزان مقطع چهارم ابتدایی منطقه  1تهران» انجام داد .جامعه آماری این
پژوهش شامل دانشآموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی منطقه  1تهران در سال  89-82بود و
نمونه از بین مدارس دولتی ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شد .نتایج حاصل از تحقیق
نشان داد که نمرات خالقیت ،سیالی ،انعطافپذیری ،همچنین بسط در افرادی که آموزشها را
دریافت کردهاند ،بیشتر از افرادی است که آموزش ندیدهاند ،اما در نمرات تصمیمگیری در دو
گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد.
سعادتمند و همکاران ( )2053پژوهشی تحت عنوان «تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حل
مسأله بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان کالس چهارم ابتدایی شهر بروجن»
Reys
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انجام دادند .نمونهای شامل  08دانشآموز دختر و  91دانشآموز پسر از میان دانشآموزان پایه
چهارم ابتدایی انتخاب کردند .ابزار مورد استفاده پیش آزمون و پس آزمون بودند .گروه آزمایش
حدود  9هفته درس ریاضی را به روش حل مسأله آموزش دیدند ولی گروه کنترل به روش
سنتی تحت آموزش قرار گرفتند .نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان پیشرفت
تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزانی که به روش حل مسأله آموزش دیدند با دانشآموزانی
که به روش سنتی این درس را گذراندند تفاوت معنادار وجود دارد.
عبداهللپور ( )2050پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای کتاب جدید ریاضی پایه سوم
ابتدایی براساس فعالیت های آموزشی و برنامه ریزی حل مساله» انجام داد .برای تحلیل
محتوای کتاب از انواع مختلف مسئله ریس و همکاران استفاده کرد که شامل هشت نوع
مختلف مسئله می باشد .نتایج این تحقیق نشان داد که در محتوای کتاب ریاضی سوم ابتدایی
بیشترین نوع مسئله مربوط به مسائل حاوی منطق ،استدالل ،آزمون فرض ها و اطالعات
معقول باشند و کمترین نوع مسئله به کار رفته مسائلی که ضریب دقت یک موضوع را تعیین
میکنند ،میباشد که اصال در کتاب استفاده نشده است.
سیدبطحائی ( )2050پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای کتاب جدیدالتالیف ریاضی پایه
سوم ابتدایی براساس ساختار نوع مسائل دیوید جوناسن و طبقه بندی بلوم» انجام داد .نتایج
یافتههای آنان حاکی از آن است که در بخش تحلیل ،بر اساس حیطه شناختی بلوم ،مشخص
شد بیشترین تمرینها و فعالیتها و مسائل کتاب با  03درصد در سطح کاربرد و کمترین
تمرینها و فعالیتها و مسائل کتاب با  3/98درصد در سطح ارزشیابی قرار دارد .این تحلیل
نشان داد که در کتاب ،تعداد تمرینها ،فعالیتها و مسائل در سطح باالی حیطه شناختی
بسیار اندک است .در بخش تحلیل ،مسائل کتاب با توجه به طبقهبندی انواع مسائل جوناسن،
ساختار مسائل کتاب از نوع خوش ساختار میباشند و بیشترین مسائل کتاب با  22/07درصد
از نوع مسائل داستانی هستند.
عموزادمهدیرجی ( )2050پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای علوم تجربی پایه سوم ابتدایی از
نظر حل مساله» انجام دادند .آنها در این تحقیق به بررسی تاثیر کتاب و مدرسه بر پرورش
شخصیت افراد پرداختند و علوم تجربی سوم ابتدایی را از نظر توجه به تفکر و تعقل و استفاده
از دانشهای قبلی و کاربرد در زندگی روزمره از نظر حل مسئله مورد بررسی قرار دادند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که محتوای کتاب علوم پایه سوم به پرورش مهارت حل مسئله به خوبی
پرداخته است.
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صداقت و همکاران ( )2052پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه ی ششم
ابتدایی با تاکید بر روش حل مساله» انجام دادند .مولفه های رویکرد حل مساله ،طرح مساله،
گردآوری اطالعات ،فرضیهسازی ،آزمون فرضیهها و استنتاج بوده است .نتایج حاصل از تحلیل
محتوای بهعمل آمده نشان داد که محتوای کتاب ریاضی ،توزیع مناسبی از حیث مولفههای
حل مسئله نداشته است ،همچنین در بین مولفههای حل مسئله ،گردآوری اطالعات با 230
فراوانی و  ،%18از نظم محتوایی مناسبتری نسبت به سایر شاخصهای حل مسئله برخوردار
بوده است.
منصوری و همکاران ( )2052پژوهشی با عنوان «بررسی میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل
مسأله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان :یک مطالعه نیمه تجربی» انجام دادند .نتایج نشان داد
که آموزش با رویکرد حل مسئله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان بهصورت معنیداری موثر
است .با وجودی که میانگین نمرات دو گروه در پیش آزمون تفاوت چشمگیری با هم نداشتند
با این حال میانگین گروه آزمایش در پایان دوره (پسآزمون)  22/00و میانگین گروه گواه که
 20/50بوده که نشان از اثربخشی معنیدار رویکرد آموزش به شیوه حل مساله بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان داشت.
در این پژوهش قصد داریم کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی را بر اساس برنامهریزی حل مساله
به کمک آنتروپی شانون تحلیل محتوا کنیم .وجه تمایز این تحقیق با تحقیقات مشابه ،در
بخش تحلیل محتوا میباشد .بطوری که بهجای استفاده از درصد فراوانی مقولهها از روش
آنتروپی شانون استفاده شده است .این روش ،توزیع یکنواخت مقوله را در کل کتاب (در همه
فصلها) ارزیابی میکند و ضریب اهمیت آن را محاسبه میکند .هر چه ضریب اهمیت مقوله
بیشتر باشد ،آن مقوله بخشهای مختلف بیشتری از کتاب را پوشش میدهد و دارای توزیع
مناسبی در بخشهای مختلف است.
اهداف پژوهش
از آنجایی که یکی از راههای پرورش کودکان خالق ،بهکار بردن محتوای درسی مناسب و
روشهای گوناگون آموزش ،جستجوی مسائل ،حل مسائل ،خالقیت و تفکر است ،برنامۀ درسی
کتاب ریاضی نیز از مهمترین برنامههای درسی است که میتواند در ایجاد مهارتهای خالق در
دانشآموزان نقش مهمی داشته باشد و با تدوین محتوای مناسب برای این کتابها جهت
پرورش کودکانی خالق و متفکر بپردازد .بنابراین هدف پژوهش حاضر ارزیابی محتوای کتاب
231

تحلیل محتوای کتاب ریاضی سوم ابتدایی بر اساس برنامهریزی ...غالمحسین عسکری رباطی ،زری خلیلی کالکی

ریاضی پایه سوم ابتدایی براساس برنامهریزی حل مسئله میباشد .با توجه رسیدن به این هدف
سؤاالت پژوهشی ذیل مطرح شده است:
 .2در کتاب ریاضی سوم ابتدایی از کدام نوع مسئله با فراوانی بیشتر استفاده شده است؟
 .1در کتاب ریاضی سوم ابتدایی از کدام نوع مسئله با فراوانی کمتر استفاده شده است؟
 .0جایگاه انواع مختلف مسئله در کتاب ریاضی پایۀ سوم ابتدایی به چه میزان بوده
است؟
روش پژوهش
این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است و از نوع توصیفی تحلیلی میباشد .سه
مرحله اصلی تحلیل محتوا شامل آمادهسازی و سازماندهی ،بررسی مواد و پردازش نتایج
میباشد .کانون توجه مرحله سوم یعنی پردازش دادههای پیام است .در این پژوهش ،جهت
بررسی محتوای کتاب (در ابعاد متن و فعالیتها و تصاویر و تمرینات) از روش تحلیل محتوای
محقق ساخته بر مبنای مؤلفههای سیاهه انواع مختلف مسئله استفاده میشود.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش سیاهه انواع مختلف مسئله ،برگرفته از کتاب «کمک به
کودکان در یادگیری ریاضیات» اثر ریس و همکاران می باشد که شامل هشت نوع مختلف
مسئله است که در برنامهریزی مسئله مناسب است مورد توجه قرار گیرد (ریس و همکاران،
ترجمه نوروزیان ،2053 ،ص .)02
این سیاهه مسائل شامل مالکهایی به شرح زیر است:
 .2حاوی زواید یا اطالعات ناقص باشند.
 .1حاوی مسائل مربوط به تخمین زدن باشند یا پاسخهای جمع و جوری نداشته باشند.
 .0مسائلی که ضریب دقت یک موضوع را تعیین میکنند.
 .0حاوی کاربردهای عملی ریاضیات در مسائل مربوط به خرید و فروش و موقعیتهای تجاری
باشند.
 .9مسائل شخصی یا مورد عالقه کودک باشند.
 .2مسئله حاوی منطق،استدالل،آزمون فرضها و اطالعات معقول باشند.
 .7مسائل چند مرحلهای باشند یا اینکه برای رسیدن به پاسخ درست به استفاده از چند نوع
راهبرد نیاز باشند.
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 .8مسائلی که نتیجهگیری در آنها به تصمیمگیری نیاز داشته باشند (ممکن است بیش از یک
جواب وجود داشته باشد یا اصال جوابی نداشته باشد).
امروزه روش های بسیاری برای تحلیل محتوا ارائه شده است که اساس آنها بر درصدگیری از
فراوانی مقولهها میباشد .این روشها مشکالت ریاضیاتی خاص خود دارند که از اعتبار نتایج
آنها میکاهد .در این تحقیق تالش شده تا نتایج با روش جدیدی که برگرفته از نظریه
سیستمها میباشد ،پردازش شوند .این روش «آنتروپی شانون» نام دارد که در بحث تحلیل
محتوا نگاه جدیدی به پردازش دادهها دارد .براساس این روش ،تحلیل دادهها بسیار قویتر
ومعتبرتر انجام خواهند شد.
در این پژوهش ،روش کار به این صورت است که محتوای کتاب ریاضی پایه سوم در هشت
مؤلفه مورد نظر(مؤلفههای سیاهه انواع مختلف مسئله) طبقهبندی ،و هر پیام در طبقه مناسب
کد گذاری شده است .پس از عمل کدگذاری ،فراوانی هر نوع از مسئله در جدول انواع مسئله
وارد شد .در پایان ،فراوانی بدست آمده هر کدام از انواع مسئله را با روش آنتروپی شانون به
هنجار کرده و در ادامه مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مربوط به هر مقوله از هر یک از
فراوانیها تعیین میشود.
جامعۀ آماری این پژوهش شامل یک جلد کتاب ریاضی پایۀ سوم ابتدایی شامل  293صفحه
در  8فصل تحت عنوانهای (الگوها ،عددهای چهار رقمی ،عددهای کسری ،ضرب و تقسیم،
مساحت و محیط ،جمع و تفریق ،آمار و احتمال و ضرب عددها) در سال تحصیلی 2057-58
است .همچنین در این پژوهش تمام محتوای کتاب ریاضی پایۀ سوم ابتدایی کدگذاری شده و
مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .در واقع ،در این پژوهش نمونه آماری برابر با جامعه
آماری می باشد.
روش تحلیل دادهها
ابتدا فرم تحلیل محتوای محقق ساخته طراحی شد و بهمنظور تعیین روایی ابزار پژوهش،
محققان از دیدگاه صاحب نظران ( 1نفر از اساتید روانشناسی یک نفر از اساتید آموزش ریاضی)
و معلمان مربوطه ( 0نفر از آموزگاران پایه سوم ابتدایی با سابقه باالی  13سال و مدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد) استفاده نمودهاند و در مرحله عملیاتی اول محققان مرحله عملیاتی
را توضیح داده و صاحبنظران به یکپارچه شدن در تحقیق مفاهیم و تعاریف رسیدند .در
مرحله دوم  13درصد از واحدهای کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی انتخاب گردید و از
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صاحبنظران درخواست شد که این واحدها را با استفاده از نظرات خود بر اساس مؤلفههای
سیاهه انواع مختلف مسئله مورد تحلیل قرار دهند و نتایج را در اختیار محققان قرار دهند .در
مرحله آخر محققان با استفاده از دادههای بدست آمده بر اساس فرم تحلیل محتوای محقق
ساخته ،نتایج را بررسی کرده و مواردی که تفاهم نداشتند ،ابهامات آن موارد برطرف شد و
روایی محتوای ابزار مورد نظر را بدست آوردهاند.
به منظور تعیین پایایی پژوهش ،کل کتاب ریاضی پایۀ سوم ابتدایی انتخاب شده و در مرحلۀ
بعد سیاهه انواع مختلف مسئله به همراه تعاریف عملیاتی برای دو نفر کدگذار توضیح داده شد،
بعد از آموزش کدگذاران ،کل کتاب ریاضی پایۀ سوم انتخاب شد و جهت کدگذاری و تحلیل
در اختیار کدگذاران قرار داده شد تا برابر دستورالعمل مربوط کدگذاری شود .درصد توافق بین
کدگذاران محاسبه شده و در نتیجه از طریق روش همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار
SPSSضریب توافق  3/87بین کدگذاران به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار
اندازهگیری اطالعات در این پژوهش است (محمدبیگی ،محمدصالحی و گل.)2050 ،
روشهای پردازش دادهها در تحلیل محتوا عمدتا به صورت غیرجبرانی و بر اساس فراوانی هر
مقوله بنا شده است .این روشها دارای معضالت ریاضی و تئوریک هستند که کاربرد آنها را
محدود میسازد و عمدتا نوع اطالعات حاصل از آنها از اعتبار الزم برخوردار نیست .در حالی که
میتوان برای رفع این نقیصه از مدلهای جبرانی استفاده کرد ،که کمتر در حوزه تحلیل دادهها
در تحلیل محتوا مورد توجه قرار گرفتهاند (آذر .)2083 ،بدین منظور ،در این پژوهش از
آنتروپی شانون برای تحلیل محتوا استفاده شده است .در نظریه اطالعات« ،آنتروپی» شاخصی
است برای اندازهگیری عدم اطمینان که با یک توزیع احتمال بیان میشود .ذکر این نکته حائز
اهمیت است که آنتروپی شانون برخالف روشهای محاسبه فراوانی که صرفا فراوانی مقوله
موردنظر در کل کتاب را ارائه میدهد ،آنتروپی شانون عالوه بر آن میزان توزیعپذیری مقوله
موردنظر در فصول مختلف کتاب را نیز سنجش میکند .یعنی هر چه پراکندگی مقوله موردنظر
در فصول مختلف کتاب یکنواختتر باشد و همه فصلهای کتاب را پوشش دهد ،از نظر
آنتروپی شانون اهمیت بیشتری دارد .بنابراین میتوان گفت که شاخص مناسبتری برای
تحلیل محتوا میباشد .آنتروپی شانون شامل دو مرحله است.
مرحله اول :جدول دادههای بههنجار شده و برای این منظور از رابطۀ زیر استفاده میشود:
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که در آن  Pماتریس فراوانی هنجار شده F ،فراوانی مقوله i ،شماره پاسخگو j ،شماره مقوله،
 mتعداد پاسخگو و  nتعداد مقوله است.
مرحله دوم :بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستونهای مربوط قرار میدهیم و
برای این منظور از رابطه زیر استفاده میشود:
m

) E j  K  | Pij Ln (Pij ) | ; (j  1, 2,..., m
i 1

;

1
) Ln (m

K 

که در آن  E jبار اطالعاتی مربوط به مقوله jاست.
مرحله سوم :با استفاده از بار مقولهها ( )j=1,2,…,nضریب اهمیت هر یک از مقولهها
محاسبه شده و هر مقولهای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت ) (W j
بیشتر نیز برخوردار میباشد .برای محاسبه ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده میشود:
E
Wj  n j
E j
j 1

 W jشاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام ،با توجه شکل پاسخگوها،
مشخص میکند .الزم به ذکر است که در محاسبه مقادیر  E jکه  Pjبرابر صفر می باشد به
دلیل بروز خطا و جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک 3/33332
جایگزین شده است (عادل آذر.)2083 ،
تجزیه و تحلیل دادهها به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت ،ابتدا محتوای کتاب جدید
ریاضی سوم ابتدا براساس سیاهه انواع مختلف مسئله ریس و همکاران صفحه به صفحه مورد
بررسی قرار گرفته و کلیه موارد و مفاهیم کتاب در یک طبقه از انواع مختلف مسئله کدگذاری
و آنگاه فراوانی هر طبقه ،در کل کتاب و در هر فصل به تفکیک تعیین شده است سپس بر
اساس روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون ابتدا هریک از فراوانیهای به دست آمده به هنجار
شده و در ادامه مقدار بار اطالعاتی )  ( E jو ضریب اهمیت)  (W jمربوط به هر مقوله از هر
یک از فراوانیها تعیین شد.
یافتههای پژوهش
جدول  2میزان توجه به انواع مختلف مسئله در کتاب ریاضی پایۀ سوم را نشان میدهد که از
مجموع  102مسئله ثبت شده 8 ،مسئله مربوط مسائلی حاوی اطالعات زائد یا ناقص19 ،
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مسئله مربوط به مسائلی مربوط به تخمین یا فاقد پاسخهای جمع و جور 2 ،مسئله مربوط به
مسائلی که ضریب دقت یک موضوع را تعیین میکنند 20 ،مسئله مربوط به مسائلی حاوی
کاربردهای عملی ریاضیات در مسائل مربوط به خرید و فروش و موقعیتهای تجاری 7 ،مسئله
مربوط به مسائل شخصی یا مورد عالقه کودک 73 ،مسئله مربوط به مسائلی حاوی منطق،
استدالل ،آزمون فرضها و اطالعات معقول 232 ،مسئله مربوط به مسائلی چند مرحلهای یا
نیازمند استفاده از چند نوع راهبرد و  2مسئله مربوط به مسائلی که نتیجهگیری در آنها به
تصمیمگیری نیاز داشته باشند ،است.
جدول  -2توزیع فراوانی انواع مختلف مسائل مطرح شده در کتاب ریاضی سوم
مسائلی حاوی اطالعات زائد یا ناقص

جمع و جور

مسائلی مربوط به تخمین یا فاقد پاسخهای

تعیین میکنند

مسائلی که ضریب دقت یک موضوع را

موقعیتهای تجاری

در مسائل مربوط به خرید و فروش و

مسائلی حاوی کاربردهای عملی ریاضیات

مسائل شخصی یا مورد عالقه کودک

فرضها و اطالعات معقول

مسائلی حاوی منطق ،استدالل ،آزمون

چند نوع راهبرد

تصمیمگیری نیاز داشته باشند

مسائلی که نتیجهگیری در آنها به

مجموع

فصل

مسائلی چند مرحلهای یا نیازمند استفاده از

مولفه

اول

3

0

2

2

2

8

20

3

18

دوم

1

1

1

1

2

20

29

0

02

سوم

9

1

2

2

3

22

22

2

01

چهارم

3

3

3

2

2

9

25

3

12

پنجم

3

0

2

3

2

22

2

2

10

ششم

3

2

2

8

2

0

28

3

00

هفتم

2

5

3

3

1

8

0

3

10

هشتم

3

0

3

3

3

23

13

3

00

کل کتاب

8

19

2

20

7

73
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زائد یا
فاقد
دقت
پاسخهای ناقص
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نمودار  :2توزیع فراوانی انواع مختلف مسائل مطرح شده در کتاب ریاضی سوم
سوال اول پژوهش :در کتاب ریاضی سوم ابتدایی از کدام نوع مسئله با فراوانی بیشتر استفاده
شده است؟
جدول  2و نمودار  2نشان میدهند که بیشترین نوع مسئله بهکار رفته در کتاب ریاضی سوم
ابتدایی مربوط به «مسائل چند مرحلهای یا نیازمند استفاده از چند نوع راهبرد» میباشد .از
تعداد  102مورد (تمرینها،پرسشها و مسائل) مطرح شده در کتاب 232 ،مورد یعنی 00/58
درصد به این مؤلفه اختصاص یافته است .بعد از آن مولفه «مسائل حاوی منطق ،استدالل،
آزمون فرضها و اطالعات معقول» با فراوانی  73و درصد فراوانی  15/30بیشترین حجم
مطالب را شامل میشود.
سوال دوم پژوهش :در کتاب ریاضی سوم ابتدایی از کدام نوع مسئله با فراوانی کمتر استفاده
شده است؟
جدول  2و نمودار  2نشان میدهند که کمترین نوع مسئله بهکار رفته در کتاب ریاضی سوم
ابتدایی مربوط به مولفههای «مسائلی که ضریب دقت یک موضوع را تعیین می کنند» و
«مسائلی که نتیجهگیری در آنها به تصمیمگیری نیاز داشته باشند» با فراوانی  2و درصد
فراوانی  1/05کمترین حجم مطالب را شامل می شود .بعد از آن مولفه «مسائل شخصی یا
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مورد عالقه کودک» با فراوانی  7و درصد فراوانی  1/52دارای کمترین حجم مطالب را شامل
میشود.
دادههای به دست آمده از جدول  2را به منظور تعیین مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت آنها
با استفاده از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون به دادههای بههنجار شده تبدیل میکنیم.
سپس مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت آنها براساس روش تجزیه و تحلیل آنتروپی شانون
تعیین میکنیم که نتایج آن در جدول  1آمده است.
جدول  -1دادههای بههنجار شده و بار اطالعاتی و ضریب اهمیت انواع مختلف مسائل مطرح
شده در کتاب ریاضی سوم
مسائلی حاوی اطالعات زائد یا ناقص

جمع و جور

مسائلی مربوط به تخمین یا فاقد پاسخهای

تعیین میکنند

مسائلی که ضریب دقت یک موضوع را

موقعیتهای تجاری

در مسائل مربوط به خرید و فروش و

مسائلی حاوی کاربردهای عملی ریاضیات

مسائل شخصی یا مورد عالقه کودک

فرضها و اطالعات معقول

مسائلی حاوی منطق ،استدالل ،آزمون

چند نوع راهبرد

تصمیمگیری نیاز داشته باشند

مسائلی که نتیجهگیری در آنها به

فصل

مسائلی چند مرحلهای یا نیازمند استفاده از

مولفه

اول

3

3/21
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3/377
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3/220
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3

دوم

3/19

3/38

3/00

3/290

3/200
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3

3/292
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3

3

3
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3
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3
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3

3/30

3/27

3/229

3/200
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نمودار  :1ضریب اهمیت انواع مختلف مسائل مطرح شده در کتاب ریاضی سوم

سؤال سوم پژوهش :جایگاه انواع مختلف مسئله در کتاب ریاضی پایۀ سوم ابتدایی به چه میزان
بوده است؟
جدول  1و همچنین نمودار  1نشان میدهند که در میان هشت مؤلفه مورد نظر (مؤلفههای
سیاهه انواع مختلف مسئله) در کل کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی بیشترین مقدار ضریب
اهمیت بترتیب مربوط به «مسائلی حاوی منطق ،استدالل ،آزمون فرض ها و اطالعات معقول»،
«مسائلی چند مرحلهای یا نیازمند استفاده از چند نوع راهبرد»« ،مسائل شخصی یا مورد عالقه
کودک»« ،مسائلی که ضریب دقت یک موضوع را تعیین میکنند»« ،مسائلی مربوط به تخمین
یا فاقد پاسخهای جمع و جور» « ،مسائلی حاوی کاربردهای عملی ریاضیات در مسائل مربوط
به خرید و فروش و موقعیتهای تجاری»« ،مسائلی حاوی اطالعات زائد یا ناقص» و «مسائلی
که نتیجهگیری در آنها به تصمیمگیری نیاز داشته باشند» میباشد.
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نتیجهگیری
توجه به ویژگیهای فراگیران ،محتوای مناسب و روشهای تدریس صحیح میتواند به فراگیری
کامل و عمیق مفاهیم ریاضی منجر گردد و توانایی استفاده از این آموختهها را در زندگی فعلی
و آینده دانشآموزان ،ایجاد و تقویت نماید.
ویژگی مثبت کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی تاکید بر حل مسئله و تقویت این مهارت است؛
که با توجه به عملکرد ضعیف دانشآموزان ایرانی در حل مسئله در آزمونهای بینالمللی ،لزوم
توجه به این امر بسیار حائز اهمیت میباشد ،اما این در حالی است که تحلیل دادههای پژوهش
حاضر داللت بر عدم توزیع مناسب انواع مختلف مسئله در تألیف کتاب ریاضی پایه سوم
ابتدایی دارد چرا که فرصت پرداختن و درگیر شدن با مسائل مختلف برای دانشآموزان فراهم
نشده است؛ بهطوری که با توجه به جدول از  102مورد از مسائل 272 ،مورد از آن یعنی
 70/30درصد تنها به دو نوع مختلف مسئله پرداخته و از شش نوع دیگر مسئله در کل کتاب
تنها  29مورد؛ یعنی  12/57درصد آورده شده است .که بیانگر توزیع نامناسب انواع مختلف
مسئله در کل کتاب میباشد.
نتیجه به دست آمده از تحقیق حاضر در مقایسه با نتایج تحقیقات عبداهلل پور در سال 2050
که در زمینه تحلیل محتوای کتاب جدید ریاضی پایه سوم ابتدایی براساس فعالیتهای
آموزشی و برنامهریزی حل مسئله انجام گرفته همسو میباشد .بطوری که نتایج هر دو تحقیق
نشان داد که بیشترین نوع مسئله مربوط به مسائل حاوی منطق ،استدالل ،آزمون فرض ها و
اطالعات معقول باشند .همچنین یافته های تحقیق حاضر در مقایسه با تحقیقات سیدبطحائی
در سال  2050که در زمینه تحلیل محتوای کتاب جدیدالتالیف ریاضی پایه سوم ابتدایی
براساس ساختار نوع مسائل دیوید جوناسن و طبقه بندی بلوم انجام گرفته و هم خوانی دارد.
استفاده از مسائل حاوی کاربردهای عملی ریاضی ،مسائل شخصی ،تصمیم گیری ،تخمین
زدنی و ...در کتاب درسی میتواند در تحقق این امر مفید و مؤثر باشد .مسائل و تمرینهای
کتب درسی ریاضی متناسب و مرتبط با زندگی واقعی دانشآموزان ارائه شود ،تا این مفاهیم
بهتر بتواند در ساخت شناختی آنها قرار بگیرد و باعث انگیزه بیشتر آنان شود .همچنین با
آموزش های مناسب مانند حل مسئله می توان به ارتقای پیشرفت تحصیلی و به تبع آن
موفقیت در تمام زمینه های زندگی پرداخت و دانش آموزان را از سمت روش های آموزش
سنتی به سمت آموزش ریاضی مبتنی بر حل مسئله هدایت کرد.
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آذر ،عادل ( .)2083بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل
محتوى .مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا .بهار و تابستان ،شماره  07و  ، 08صص .28-2
ابطحی ،زهرا ( .)2087مقایسه آموزش ریاضی براساس الگوی حل مسئله جورج پولیا با
روشهای زبانی و تاثیر هریک بر توانایی حل مسئله دانشآموزان پسر سال پنجم ابتدایی.
پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
برومز ،دزموند؛ کامبرباچ ،گلنروی؛ جیمز ،آگاتا؛ پتی ،آزموند .آموزش ریاضی به کودکان
دبستانی (ترجمه محمدرضا کرامتی )2053 ،تهران :رشد.
پولیا ،جورج ( .)2557چگونه مسئله را حل کنیم (ترجمه احمد آرام )2072 ،تهران :انتشارات
کیهان.
تقیپور ظهیر ،علی( .)2080مقدمهای بر برنامهریزی آموزشی و درسی .تهران :آگاه.
حاجیان ،فردوس؛ داودی ،خسرو؛ رستگار ،آرش و عالمیان ،وحید ( .)2051ریاضی سوم
دبستان .تهران :دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری.
حسنمرادی ،نرگس ( .)2088تحلیل محتوای کتاب درسی .تهران :آییژ.
خدایاری ،مهسا ( .)2051مقولههای حل مسئله ریاضی چیست؟ .مجله رشد آموزش ریاضی،
دوره  ،03شماره .0
رفیع پور گتابی ،ابوالفضل ( .)2053سی و پنجمین کنفرانس روانشناسی آموزش ریاضی .مجله
رشد آموزش .ریاضی .دوره  ،15شماره .1
ریس ،ای .رابرت؛ سایدام ،ن .مرلین؛ و لیندکوئیست ،مونتگومری .مری .کمک به کودکان در
یادگیری ریاضیات (ترجمه مسعود نوروزیان )2053 ،تهران :مدرسه.
سعادتمند ،زهره؛ نادی ،محمدعلی؛ طاهرزاده بروجنی ،نسترن ( .)2053تأثیر آموزش درس
ریاضی به روش حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشآموزان کالس چهارم
ابتدایی شهر بروجن .فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی ,)18(2 ،صص .200-212
سیدبطحائی ،عزیزه ،2050 ،تحلیل محتوای کتاب جدیدالتالیف ریاضی پایه سوم ابتدایی
براساس ساختار نوع مسائل دیوید جوناسن و طبقه بندی بلوم ،دومین کنفرانس بین المللی
روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی ،مشهد.
شهرآرای ،مهرناز ( .)2082آموختن یادگیری :آموزش و پرورش مطلوب در آستانه سده بیست و
یکم .تهران :اعتماد.
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صداقت ،پروانه و تقی پور ،حسینعلی،2052،تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه ی ششم ابتدایی
با تاکید بر روش حل مساله،پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیب
های اجتماعی و فرهنگی ایران،تهران.
عبداهللپور ،محمد .)2050( .تحلیل محتوای کتاب جدید ریاضی پایه سوم ابتدایی براساس
فعالیتهای آموزشی و برنامهریزی حل مسئله .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.
عسگری ،یداهلل ( .)2079بررسی و تحلیل محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با توجه به تحول
عملیات منطقی-عینی در نظام شناختی پیاژه .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران.
عموزادمهدیرجی ،مهدی و قاسم نیا ،مهدی و کیانی ،میالد و قاسمی فرد ،احمد،2050،تحلیل
محتوای علوم تجربی پایهی سوم ابتدایی از نظر حل مسئله،کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی
در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران،تهران.
غرضى ف .)2088( ،تأثیر آموزش گروهی مهارتهای حل مسأله بر خودکارآمدی و
خودکارآمدی تصوری دانشآموزان دختر  22- 20ساله شهر اصفهان در سال تحصیلی ،87
پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی .دانشگاه آزاد خوراسگان.
فروزبخش ،فیروزه ( .)2089حل مسئله و جایگاه آن در آموزش ریاضی .رشد آموزش ابتدایی.
شماره .72
فریدی ،فرناز ( .)2082مطالعه اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئله بر خالقیت و
تصمیمگیری دانشآموزان مقطع چهارم ابتدایی منطقه  1تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد.
دانشگاه عالمه طباطبایی.
گویا ،زهرا ( .)2079دیدگاههای جدید آموزش ریاضی .مجله رشد آموزش ریاضی .دوره ،21
شماره .2
مایر ،ای .ریچارد .روانشناسی تربیتی براساس رویکرد شناختی (ترجمه محمدنقی فراهانی،
 )2072تهران :جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
محمدبیگی ،ابوالفضل؛ محمدصالحی ،نرگس و گل ،محمدعلی ( .)2050روایی و پایایی ابزارها و
روشهای مختلف اندازهگیری آنها در پژوهشهای کاربردی در سالمت .مجله دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان .دوره  20صص .2273-2290
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دوره ششم ،شماره ،21بهار و تابستان 2055

منصوری ،سیروس؛ عابدینی بلترک ،میمنت؛ لشکری ،حسین؛ باقری ،ستار ( .)2052بررسی
میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل مسأله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان :یک مطالعه نیمه
تجربی؛ پژوهش در آموزش علوم پزشکی .دوره  5شماره .2
نوریان ،محمد ( .)2085تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی ایران .تهران :انتشارات گویش نو.
یارمحمدیان ،محمدحسین ( .)2053اصول برنامه ریزی درسی .تهران :انتشارات یادواره کتاب.
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