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 مدل رویکرد اساس بر ،7931 چاپ  رشته ریاضی و فیزیک  دوازدهمپایه  ریاضیهای تحلیل محتوای کتاب       

 کاربردها و سازی

 

 1منصوره موسی پور

 

 چکیده

(، ریاضیات 9هندسه) ، که شامل کتاب هایاست1931چاپ هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک 

با توجه به پنج مقوله  ها، فعالیت های موجود در این کتاب ( می باشد. در این پژوهش، مسائل موجود در تمرین ها و کار در کالس ها و2گسسته و حسابان)

، بررسی و "مدل سازی"و  "کاربرد استاندارد" ،"زمینه مدار مستقل از زمینه" ،"زمینه مدار غیر معقوالنه" ،"بدون زمینه"یعنی  حوزه مدل سازی و کاربرد،

درصد از مسائل  33%الیی از مسائل بررسی شده را تشکیل می دهند. به طوری که کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد که مسائل بدون زمینه، درصد با

 سوال های و پس از آنها، (، از نوع بدون زمینه بودند2حسابان)کتاب درصد از مسائل  72/32%مسائل کتاب ریاضیات گسسته و از   11/17%(، 9کتاب هندسه)

وجود نداشت  "زمینه مدار غیر معقوالنه"هیچ سوال  ،( و ریاضیات گسسته9. در کتاب های هندسه)فتندقرار می گر "کاربرد استاندارد"و  "مستقل از زمینه"

همچنین هیچ یک از سواالت بررسی شده در سه کتاب در  ( در این مقوله جای می گرفتند.2از سوال های بررسی شده در کتاب حسابان) 81/0%اما 

 .استکتاب سه به رویکرد مدل سازی و کاربردها در این که نشانه عدم توجه  ،نبود "مدل سازی"زمینه

 (، کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم.9(، کتاب هندسه)2مدل سازی و کاربردها، تحلیل محتوا، کتاب حسابان) :واژگان کلیدی
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 مقدمه

کار با داده های پیچیده جهان تا این اندازه مورد نیاز  امروزه، دانش آموزان با داده های بسیار زیادی توسط رسانه ها روبه رو هستند. تا پیش از این،

یکرد مدل نبوده است. دنیا پیوسته در حال تغییر است، بنابراین رویکرد جدیدی برای حل مسائل و تصمیم گیری، مورد نیاز است. این رویکرد جدید، رو

 (.1939سازی و کاربردهاست )رفیع پور، 

رویکرد مدل سازی و کاربردها در دو دهه گذشته، طرفداران زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده است به طوری "( بیان می کند که: 1939رفیع پور )

 "ه است.که در برخی از کشورها از جمله هلند، آلمان، انگلستان و استرالیا، برنامه های درسی تلفیق شده با مدل سازی و کاربردها توسعه داده شد

یکی از رویکردهای "( بیان می کنند:1932احمدی و رفیع پور) .(1)شکل ( معرفی شد 2002سازی، ابتدا توسط فرشافل) چرخه فرآیند مدل

دانش آموزان در        استفاده از چرخه مدل سازی است. به این ترتیب که عملکرد  عمومی برای مطالعه عملکرد دانش آموزان در حل مسائل دنیای واقعی،

ای فرآیند مدل سازی، تکرار چرخه و درک ماهیت غیر خطی بودن چرخه مدل سازی، مورد توجه قرار می گیرد. چرخه مدل سازی با اجرای تک تک گام ه

نیای ریاضی ترجمه بیان یک مساله در دنیای واقعی آغاز می شود. سپس با استفاده از فرآیند ریاضی وار کردن، مدل ریاضی مربوط به مسئله دنیای واقعی، به د

در ادامه، جواب ریاضی به دست آمده در دنیای  سپس مسئله ریاضی با استفاده از رویکردهای مختلف حل مسئله در دنیای ریاضی حل می شود. شود. می

جواب دنیای واقعی با مسئله اصلی که در دنیای واقعی مطرح شده بود، مقابله و  ،به یک پاسخ مناسب در دنیای واقعی تفسیر می گردد. در گام بعدی ،ریاضی

پاسخ رضایت بخش بررسی می شودتا مناسب ترین جواب برای مسئله به دست آید. در صورت لزوم این چرخه مدل سازی می تواند بارها تکرار شود تا به 

 ".برسیم
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 ... پایه ریاضیهای تحلیل محتوای کتاب  

   دوازدهم

  

کانادا، چک، موزامبیک، هلند و ( با مطالعه نقش مدل سازی و کاربرد در بین هشت کشور جهان شامل آلمان، انگلستان، رومانی، 2001آیکیدا)

 ژاپن، آنها را در سه رده زیر طبقه بندی کرده است:

هستند و از اجرای برنامه های همسو با مدل سازی و  قایل نقش محوری در برنامه درسی ریاضی ،کشورهایی که برای مدل سازی و کاربرد -

د، معلمان ریاضی تشویق می شوند تا از فعالیت های مدل سازی در کالس درس خود کاربرد، حمایت می کنند. به طور مثال در کشورهای کانادا و هلن

 استفاده نمایند. همچنین، فعالیت های طراحی شده در این زمینه، به عنوان نمونه و سرمشق در دسترس معلمان قرار می گیرند.

ه کرده اند ولی مدل سازی و کاربرد در برنامه درسی شان نقش خود از واژه مدل سازی و کاربرد استفاد کشورهایی که در برنامه درسی ریاضی -

ای است  محوری ندارد. برای نمونه، در کشورهای انگلستان، ژاپن، چک و رومانی، اگرچه مدل سازی و کاربرد یکی از اهداف برنامه درسی ریاضی مدرسه

 ولی در عمل تدریس، کمتر به مدل سازی و کاربرد توجه می شود.

که در برنامه درسی ریاضی خود توجه زیادی به مدل سازی و کاربردها نداشته اند. به عنوان مثال، در کشور موزامبیک این تصور  کشورهایی -

. این نگاه به عمومی وجود دارد که اگر دانش آموزان، ریاضی را به صورت محض بدانند، قادر خواهند بود آن را در موقعیت های دنیای واقعی به کار ببرند

  (.1931موزش ریاضی، باعث شده است که توجه کمتری معطوف به مدل سازی و کاربرد شود )به نقل از رفیع پور، آ

ریاضیات "توجه شده است. در این برنامه درسی آمده است: در آموزش ریاضی، به رویکرد مدل سازی و کاربردها ،در برنامه درسی ملی، در ایران

وزانه و در جهت حل مشکالت زندگی در حوزه های مختلف به شمار می آید کهه دارای کاربردههای وسهیع در فعالیهت و کاربردهای آن بخشی از زندگی ر

قهدرت تززیهه و انتهزاع  ،موجب تربیت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند به طور منطقی اسهتدالل کننهد ،های متفاوت انسانی است. ریاضیات

پیش بینی  ،توانمند سازی انسان برای توصیف دقیق موقعیت های پیچیده ،دیده های پیرامونی تئوری های جامع بسازند. وجه مهم ریاضیداشته باشند و درباره پ

از اهداف اساسی  ،توانایی به کارگیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی ،اجتماعی است. بنابراین ،اقتصادی ،طبیعی-و کنترل وضعیت های ممکن مادی

 (1931اسفند  ،) برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران "آموزش ریاضی  می باشد.

در ادامه این سند فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسئله و به کارگیری استراتژی های حل مسئله و مدل سازی )مسائل واقعی و پدیده ها( جزو 

 قلمروهای حوزه آموزش ریاضی محسوب شده اند.

 

 پژوهش پیشینه

( 1911( انزام شد، نشان داد که مسائل کتاب درسی تازه تالیف پایه نهم)اول دبیرستان( در ایران)2003پژوهشی که توسط رفیع پور و استیسی)

 (.1931به نقل از رفیع پور، سازی است و بیشتر، جزو دسته کاربرد استاندارد طبقه بندی می شود) کمتر مربوط به مدل

زمینه  ، تقریباً هیچ یک از مسائل کتاب حسابان جزو مقوله 1931( نشان می دهد که در کتاب حسابان چاپ 1931پور)همچنین نتایج پژوهش رفیع 

  زمینه مدار مستقل از زمینه نیز در مقوله  %9و   کاربرد استاندارد مسائل به عنوان  %1هستند.   بدون زمینه مسائل،  %13نیستند.   سازی مدل و   مدار غیر معقوالنه

 هستند.
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را از لحاظ  1938و کتاب های هندسه و حسابان پایه یازدهم رشته ریاضی چاپ  1938کتاب ریاضی یازدهم تزربی سال  ،(1938موسی پور) 

است و تقریباً هیچ یک از مسائل این سه   بدون زمینه و به این نتیزه رسید که بیشتر مسائل این سه کتاب در مقوله  سازی مورد بررسی قرار داد رویکرد مدل

می گیرد. بنابراین طبق نتایج این  جای  کاربرد استاندارد نیست و مسائل کاربردی این کتابها نیز در مقوله   سازی مدل و   غیر معقوالنه جزو مسائل  ،کتاب

سازی و کاربردها بسیار کم بوده  میزان توجه به رویکرد مدل ،1938ی چاپ در تالیف کتاب های ریاضی رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تزرب ،پژوهش

 است.

با توجه به  ،1938چاپ  علوم تزربی(-( پایه دهم)رشته های ریاضی و فیزیک1( با بررسی کتاب ریاضی)1931حاجیلو و رجبی) ،موسی پور

از مسائل بررسی شده است و  93/81از نوع بدون زمینه است که شامل % ،ین کتابسازی و کاربردها به این نتیزه رسیدند که بیشتر مسائل در ا مدل رویکرد

سازی  ه مدلمسائل از نوع کاربرد استاندارد و زمینه مدار مستقل از زمینه قرار دارد. مسائل غیر معقوالنه در آن به چشم نمی خورد. مسائلی در زمین ،پس از آن

 سازی است. است که نشان دهنده توجه ناکافی به مقوله مدل 11/2ط %وجود دارد اما درصد توجه به این مسائل فق

 چارچوب نظری

، ابتدا مسائل به دو دسته مسائل بدون زمینه و مسائل زمینه مدار دسته بندی پایه دوازدهمریاضی  های برای تززیه و تحلیل مسائل موجود در کتاب

( به چهار دسته مسائل غیر عاقالنه، مسائل مستقل از زمینه، کاربرد 2011نظری گالبرایت و استیلمن )شدند. سپس مسائل ریاضی زمینه مدار بر اساس چارچوب 

(، به توضیح مختصری از این موارد از می 1938( و موسی پور )1931استاندارد و مسائل مدل سازی تقسیم شدند. که با توجه به موارد اشاره شده در رفیع پور )

 پردازیم:

 شامل مسائلی هستند که در دنیای ریاضی مطرح شده اند و زمینه دنیای واقعی ندارند. "ن زمینهبدو"مسائل  -1

مسائلی هستند که از یک زمینه دنیای واقعی برای معرفی مسئله استفاده می کنند ولی مسئله به گونه ای  "زمینه مدار غیر معقوالنه "مسائل  -2

 به ذهن دانش آموزان القا می کند. طراحی شده است که غیر واقعی بودن زمینه را

نقشی در پاسخگویی به مسئله ندارد و  ،مسائلی هستند که اگرچه در زمینه دنیای واقعی مطرح شده اند ولی این زمینه "مستقل از زمینه "مسائل  -9

 می توان مسئله را بدون در نظر گرفتن این زمینه بررسی و حل کرد.

مسئله ریاضی در زمینه  ،ائلی هستند که در آن ریاضیات مورد نیاز مسئله در دسترس باشد. در این گونه مسائلمس "کاربرد استاندارد"مسائل  -4

حتی ممکن است، توسط کلمات کلیدی، راهنمایی هایی  معنادار است و مدل ریاضی برای حل مسئله در دسترس دانش آموزان قرار دارد. ،واقعی مطرح شده

 شده باشد.نیز برای حل مساله، ارائه 



 ... پایه ریاضیهای تحلیل محتوای کتاب  

   دوازدهم

  

اما مدل ریاضی  ،زمینه ارائه شده برای مسئله معنادار است ،مسائلی هستند که شروع آنها دنیای واقعی است. در این حالت "مدل سازی"مسائل  -7

نش آموزان به ( حداقل یک بار باید توسط دا1چرخه مدل سازی )شکل ،مسئله در دسترس دانش آموزان نیست. همچنین برای دست یافتن به جواب مسئله

 اجرا درآید.

 ( برای حل مسائل دنیای واقعی در ریاضی مدرسه ای است.1در این مقاله منظور از اصطالح مدل سازی و کاربرد، تکرار چرخه مدل سازی)شکل 

 

 پژوهشروش و جامعه آماری 

را برداشتن نقاب از محور پوشیده و افکار جهت روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوا است. ریچارد باردن یکی از کاربردهای تحلیل محتوا 

پی برد و ضعف ها را     از طریق تحلیل محتوا است که می توان به ویژگی های یک کتاب درسی(. 92، ص 1914دهنده کتاب های درسی می داند )باردن، 

وقت کالس  در محتوای کتاب های درسی، شناسایی و معرفی نمود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش ایران از نوع متمرکز است، اغلب

ر کشور ما به لحاظ اهمیت و می شود؛ پس د   به کتاب درسی اختصاص پیدا می کند و همه آموخته های دانش آموزان بر اساس کتاب درسی سنزیده 

 (.181، ص 1932جایگاه کتاب درسی، تحلیل محتوا ضرورت بیشتری پیدا می کند )کرمی، اسدبیگی و کرمی، 

می        1931چاپ سال ( پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک 2حسابان) و ریاضیات گسسته (،9هندسه) جامعه آماری این پژوهش، کتاب های

و در پایان هر درس، تمرین ها قرار دارند که تمامی  نددرس است. در متن هر درس، کار در کالس ها آورده شده ا 1فصل و  9( شامل 9)باشد. کتاب هندسه

 ،"بدون زمینه"سازی، یعنی حوزه های  سوال های موجود در کار در کالس ها و تمرین های پایان هر درس، با توجه به مقوله های معرفی شده در حوزه مدل

 9کتاب ریاضیات گسسته نیز شامل  ، بررسی و کدگذاری شدند."مدلسازی"و  "کاربرد استاندارد" ،"زمینه مدار مستقل از زمینه" ،"زمینه مدار غیر معقوالنه"

همه درس ها  درس است و هر درس شامل کاردر کالس ها و تمرین های پایانی است. در این کتاب نیز، تمامی سوال های تمرین های پایانی 1فصل و 

 دو کار در کالس انتخاب شد و سوال های آنها با توجه به مقوله های حوزه مدلسازی، کدگذاری گردید.به طور تصادفی بررسی گردید و از هر درس، 

 ،درس نیز درس است که در متن هر درس، فعالیت ها و کار در کالس ها گنزانده شده اند و در پایان هر 10فصل و  7(، شامل 2کتاب حسابان)

، دو به طور تصادفی از هر درسدرس ها، همه ( عالوه بر تحلیل تمامی سوال های موجود در تمرین های پایان 2تمرین ها آورده شده است. در کتاب حسابان)

توضیح اینکه برای درس  د.سازی، بررسی وکدگذاری ش کار در کالس و یک فعالیت انتخاب شد و تمامی سوال های آنها، با توجه به مقوله های حوزه مدل

 ، فعالیت طرح نشده بود.7و  4های سوم فصل های 

 141سوال از کتاب ریاضیات گسسته و  191(، 9سوال از کتاب هندسه) 101سوال بررسی و کدگذاری شد که  917در مزموع از این سه کتاب، 

 ( بودند.2سوال از کتاب حسابان)

 

 

 



 7931 بهار/ اول، شماره چهارمپویش در آموزش علوم پایه/ دوره 

   

 پژوهشیافته های 

 1مسائل از نوع بدون زمینه، % 33( پایه دوازدهم مشخص شد که %9در تمرین ها و کار در کالس های کتاب هندسه )با بررسی مسائل موجود 

 (.1سازی هستند و زمینه مدار غیرمعقوالنه، سوالی وجود ندارد)جدول  مسائل از نوع مستقل از زمینه هستند و در زمینه های کاربرد استاندارد، مدل

 

 سازی و کاربردها بر اساس رویکرد مدل (9)هندسهمسائل کتاب  حاصل از کدگذارینتایج . 1 جدول 

مدل 

 سازی

کاربرد 

تاندارداس  

زمینه غیر 

 معقوالنه

مستقل از 

 زمینه

بدون 

 زمینه

کل 

دهمسائل بررسی ش  

 تعداد

 فصل

 فصل اول 44 49 1 0 0 0

 

 فصل دوم 99 99 0 0 0 0

 

 فصل سوم 24 24 0 0 0 0

 

0 0 0 1 100 110  مزموع 

 

%0  %0  %0  %1  %33  %100  

 

 درصد

 

نشان داد  ، ریاضیات گسسته با توجه به مقوله های حوزه مدلسازی داده ها کتاب نتایج بررسی مسائل موجود در تمرین ها و کار در کالس های

سازی و  ع کاربرد استاندارد هستند و در زمینه های مدلمسائل از نو 81/11مسائل از نوع مستقل از زمینه و%  14/19مسائل از نوع بدون زمینه، % 11/17%که 

 (.2زمینه مدار غیرمعقوالنه، سوالی وجود ندارد)جدول 
 

 سازی و کاربردها مسائل کتاب ریاضیات گسسته بر اساس رویکرد مدل حاصل از کدگذاری نتایج. 2جدول 

مدل 

 سازی

کاربرد 

 استاندارد

زمینه 

 غیر معقوالنه

 مستقل

 از زمینه

هبدون زمین کل  

دهمسائل بررسی ش  

 تعداد

 فصل

 فصل اول 79 41 4 0 2 0

 

 فصل دوم 91 99 0 0 7 0

 

 فصل سوم 48 29 14 0 3 0

 

 مزموع 191 109 11 0 18 0

 

%0  %81/11  %0  %14/19  %11/17  %100  

 

 درصد



 ... پایه ریاضیهای تحلیل محتوای کتاب  

   دوازدهم

  

 

 

سازی داده ها نشان  با توجه به مقوله های حوزه مدل (2کتاب حسابان)های  ها و فعالیت کار در کالس ،نتایج بررسی مسائل موجود در تمرین ها

مسائل از نوع زمینه مدار غیر  81/0و % مسائل از نوع کاربرد استاندارد 04/2مسائل از نوع مستقل از زمینه و%  18/4مسائل از نوع بدون زمینه، % 72/32%داد که 

  (.9سازی ، سوالی وجود ندارد)جدول  هستند و در زمینه مدل معقوالنه

 

 سازی و کاربردها ( بر اساس رویکرد مدل2مسائل کتاب حسابان) حاصل از کدگذاری نتایج. 9جدول 

کاربرد  مدل سازی

 استاندارد

زمینه غیر 

 معقوالنه

 مستقل

 از زمینه

بدون 

 زمینه

کل 

 مسائل بررسی شده

  تعداد

 فصل

 فصل اول 21 21 0 0 0 0

 

 فصل دوم 17 17 0 0 0 0

 

 فصل سوم 21 21 0 0 0 0

 

 فصل چهارم 93 23 8 1 9 0

 

 فصل پنزم 91 98 1 0 0 0

 

 مزموع 141 198 1 1 9 0

 

%0  %04/2  %81/0  %18/4  %72/32  %010  

 

 درصد

 

درصد از  07/11بینیم که % می ،نشان می دهد 4که داده های جدول همانطورآورده شده است.با هم  ، مسائل بررسی شده سه کتاب، 4جدول در 

که به ترتیب بیشترین درصد و کمترین درصد را در این جدول به خود بدون زمینه هستند و مساله ای در زمینه مدل سازی در آن ها وجود نداردمسائل 

 .اختصاص داده اند
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 . نتایج حاصل از کدگذاری سه کتاب ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک4جدول

 مدل سازی
د کاربر

 استاندارد

زمینه 

 غیر معقوالنه

مستقل 

 از زمینه

بدون 

 زمینه

کل مسائل 

 بررسی شده

 تعداد

 فصل

0 0 0 1 100 110  

کتاب 

(9هندسه)  

 

0 18 0 11 109 191 
کتاب 

 ریاضیات گسسته

0 9 1 1 198 141 
کتاب 

(2حسابان)  

 

0 13 1 28 399  791  مزموع 

 

%0  %43/4  %28/0  %71/8  %70/11  
%100  

 
 درصد

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد

 ، نه تنها با رویکرد مدل1931نتایج این پژوهش نشان می دهد که کتاب های ریاضی جدید التالیف پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 

برای سوال ها انزام نگرفته است که گواه  ،واقعی با توجه به مسائل دنیای سازی فاصله جدی دارد، بلکه حتی توجه زیادی به ایزاد زمینه و بافت 

در  ،و نبود سئوال در زمینه مدل سازی( پایه دوازدهم، 2(، ریاضیات گسسته و حسابان)9ین موضوع، درصد باالی سوال های بدون زمینه در سه کتاب هندسه)ا

 .این کتاب ها می باشد

ابل استفاده دیده شود و جنبه ممکن است موجب شود تا ریاضیات به عنوان دانشی مزرد و غیر ق ،قطع ارتباط بین دنیای ریاضی و دنیای واقعی

کنند که  احساسمسائل مدل سازی باعث می شود که دانش آموزان استفاده از ریاضیات را در محیط پیرامون خود  پرورش تفکر ریاضی نیز کمتر لحاظ شود.

یاضی در سایر علوم و اینکه ارتباط بین مسائل بنابراین با توجه به کاربرد گسترده ر این موضوع به نوبه خود باعث درک بهتر ریاضی مدرسه ای می شود.

 ، عموماًریاضیپایه دوازدهم و توجه به این نکته که دانش آموزان  دنیای واقعی و ریاضی، موجب یادگیری معنادارتر ریاضی توسط دانش آموزان می شود

سازی در کتاب ه طرح مسائل زمینه مدار کاربردی و مسائل مدل زمینه مساعدتر علمی برای حل مسائل کاربردی و مدل سازی دارند، انتظار این است که ب

 های ریاضی پایه دوازدهم، توجه بیشتری مبذول گردد.

 

 

 

 



 ... پایه ریاضیهای تحلیل محتوای کتاب  

   دوازدهم
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