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بــه زمینه هــا، محتــوا و فرآیندهــای ریاضــی را می تــوان یکــی از کاســتی های ایــن کتــاب در نظــر گرفــت. 

یافته هــای ایــن پژوهــش می توانــد بــه مولفــان کتــب درســی کمــک نمایــد تــا بــه بهبــود کتــب آموزشــی و 

در پــی آن افزایــش ســطح ســواد ریاضــی دانش آمــوزان بپردازنــد.

واژه هــای کلیــدی: ســواد ریاضــی، مطالعــه پیــزا، تحلیــل محتــوا، کتــاب ریاضــی پایــه ششــم، مســائل 

زمینه مــدار

1. مقدمه

ــدی در برنامه هــای درســی مدرســه ای داشــته اســت. در گذشــته بیشــتر  ــات همــواره نقــش کلی ریاضی

ــد می شــد.  ــن ایده هــا و اثبات هــای ریاضــی تاکی ــاط بی ــراری ارتب ــر جنبه هــای انتزاعــی ریاضــی و برق ب

بــه عبارتــی دیگــر، تفکــر ریاضــی بــرای ریاضــی نقــش پررنگ تــری در جوامــع ایفــا می کــرد )کلــوز1، 

2006(. امــروزه بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع و پیش رونــده ای کــه جوامــع در حــال تجربــه آن هســتند، 

توجــه بــه جنبه هــای کاربــردی ریاضیــات در علــوم مختلــف ماننــد فیزیــک، زیســت، علــوم اجتماعــی و 

اقتصــادی و همچنیــن در زندگــی روزمــره افــراد چــه از بعــد شــخصی و چــه از بعــد شــغلی و اجتماعــی، 

بیشــتر شــده اســت. در چنیــن شــرایطی انتظــارات از افــراد جامعــه بــرای کســب موقعیت هــای شــغلی و 

اجتماعــی باالتــر رفتــه و محــدود بــه داشــتن دانــش ریاضــی نمی شــود، بلکــه توانایــی به کار بــردن آن در 

موقعیت هــای پیچیــده و واقعــی و مواجهــه بــا چالش هــای زندگــی روزمــره نیــز مــورد نظــر اســت )رفیــع 

پــور، 1389؛ ازگــن2، 2013؛ ســاری و ویجایــا3، 2017(

در جوامــع مختلــف توانایــی اســتفاده از دانــش و آموخته هــای ریاضــی، بــرای حــل مســائل دنیــای 

ــوز6،  ــی5، 2015؛ اج ــانتی4، 2019؛ استیس ــمرا و ریسنانوس ــد )آس ــی می نامن ــواد ریاض ــی را س واقع

2011؛ فورنــرو و پرتــه7، 2019(. هرچنــد گاهــی عبــارت ســواد ریاضــی متــرادف بــا دانــش ریاضــی در 

نظــر گرفتــه می شــود، امــا ایــن موضــوع بیشــتر بــه علــت نارســایی ادبــی اســت )جابلونــکا8، 2003(. 
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ــه کوپــر1 )1999( تــا مدت هــا اجمــاع کلــی درمــورد تعریــف ســواد ریاضــی وجــود  اگرچــه طبــق گفت

نداشــت، امــا ایــن اصطــاح بــه عنــوان یکــی از اهــداف آمــوزش ریاضــی، بــا مفاهیــم ریاضــی بــرای همه، 

تصویــر عمومــی از ریاضیــات و ســواد عــددی مرتبــط اســت )جابلونــکا، 2003(. واژه ســواد ریاضــی 

ــز  ــه تیم ــر2، 2012( و در مطالع ــف رســمی مطــرح شــد )ترن ــدون تعری ــار در ســال 1940 ب ــن ب اولی

پیشــرفته ســال 1995 نیــز بــه آن اشــاره شــد )مولیــس3 و همــکاران، 1998؛ ارپــوود و گاردن4، 1998(.

بــا این حــال اکنــون رایج تریــن تعریــف آن کــه توســط ســازمان همــکاری و توســعه  اقتصــادی 2 از 

ســال 2000 ارائــه شــده اســت، ســواد ریاضــی را یــک توانایــی فــردی بــرای صورت بنــدی، بــه کار بســتن 

و تفســیر ریاضیــات در حوزه هــای مختلــف معرفــی می کنــد. ســواد ریاضــی می توانــد بــه افــراد کمــک 

کنــد تــا نقــش موثــر ریاضیــات در جهــان را درک کــرده و در تصمیمــات و قضاوت هــای خــود بــه عنــوان 

یــک شــهروند پیشــرو و مســئول موفق تــر عمــل کننــد. 

ســواد ریاضــی نــه لزومــا بــا همیــن نــام ولــی بــا همیــن مفهــوم در قالــب نظریه هــا و رویکردهــای 

ــکا،  ــد، آمری ــال هلن ــوان مث ــه عن ــه درســی بســیاری از کشــورها، ب ــف آمــوزش ریاضــی، در برنام مختل

فنانــد، ســنگاپور و اندونــزی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت )رفیع  پــور، 1389(.  همچنیــن بخشــی 

از اهــداف ریاضــی مطــرح شــده در اســناد گوناگــون آموزشــی، بــا مفهــوم ســواد ریاضــی مطابقــت دارد 

کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه اصــول و اســتانداردهای ریاضــی مدرســه ای بیــان شــده در شــورای ملــی 

ــر در زندگــی،  ــد و موث ــوان بخشــی کارآم ــه عن ــان ریاضــی )2000( اشــاره کــرد کــه ریاضــی را ب معلم

میــراث فرهنگــی بشــری، محیط هــای کاری و جوامــع علمــی در نظــر می گیــرد و ایــن همــان کارکــردی 

از ریاضیــات اســت کــه در ســواد ریاضــی بــر آن تاکیــد می شــود.

 ســند برنامــه درســی ملــی جمهــوری اســامی ایــران )دبیرخانــه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش، 

ــرورش  ــته و پ ــره دانس ــی روزم ــی از زندگ ــای آن را بخش ــژه کاربرده ــات و به وی ــز ریاضی 1391( نی

ــی  ــی اجتماع ــمندانه در زندگ ــای هوش ــی و تصمیم گیری ه ــتدالل منطق ــل، اس ــزاع، تحلی ــدرت انت ق

ــات برمی شــمارد. همچنیــن در بخش هایــی از ایــن ســند  و اقتصــادی را از اهــداف یادگیــری ریاضی

چنیــن آمــده اســت کــه »راهبردهــای یاددهــی و یادگیــری بایــد امــکان درک و تفســیر پدیده هــا، وقایــع 

و روابــط را در موقعیت هــای واقعــی زندگــی تــدارک ببینــد، بــه گونــه ای کــه شــرایط را بــرای درک و 
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تصمیم گیــری در مــورد مســائلی کــه دانش آمــوزان در موقعیت هــای مختلــف بــا آن مواجــه می شــوند، 

بــا رعایــت نظــام معیــار اســامی فراهــم کنــد« ) ص210(. عــاوه بــر ســند برنامــه درســی ملــی، در 

ــان دوره تحصیــات  ــژه دانش آمــوزان در پای ــی )1395(، یکــی از شایســتگی های وی ــق ریحان تحقی

رســمی در حــوزه ریاضــی، توانایــی اتخــاذ رویکــرد حــل مســأله در مواجهــه بــا مســائل زندگــی 

روزمــره، معرفــی شــده اســت.

ــار فعالیــت معلمــان، همــواره یکــی از  در فرآینــد آمــوزش ریاضــی مدرســه ای، کتــب درســی در کن

ارکان مهــم در جهت دهــی آمــوزش بوده انــد )وینســنت1 و استیســی، 2015(. اهمیــت کتــب درســی بــه 

عنــوان یکــی از منابــع آموزشــی به خصــوص در نظام هــای آموزشــی متمرکــز چنــان اســت کــه بــه گفتــه 

معطــی و غــام آزاد )1393( می تــوان کتــاب درســی را مظهــر برنامــه درســی دانســت و بــا داشــتن یــک 

کتــاب درســی خــوب، بســیاری از مشــکات ریاضــی مدرســه ای را مرتفــع کــرد. بــه منظــور پی گیــری 

میــزان تحقــق اهــداف تعییــن شــده بــرای آمــوزش ریاضــی، یکــی از راه هــا بررســی کتــب درســی اســت 

ــه2، 2013(. در پژوهش هــای متعــددی  ــد )شــیلد و دول ــم عمــل می کنن ــوان چــراغ راه معل ــه عن کــه ب

ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــت ک ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــواد ریاض ــاس س ــر اس ــی ب ــای درس ــی کتاب ه ــه ارزیاب ب

می تــوان بــه بایراکتــار3، 2019، کاپریــوارا و کاوالجانــت4 ، 2020، ســاری و ویجایــا، 2017، ویجایــا، 

2015، یانــگ و ســیانتوری5، 2017، ابراهیمــی علویجــه، 1396 و افخمــی، 1393 اشــاره کــرد. بــرای 

بررســی میــزان توجــه کتــب درســی بــه مقولــه ســواد ریاضــی، می تــوان آن هــا را از نظــر میــزان توجــه بــه 

مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی ارزیابــی کــرد )رینکــه6، 2019(، چــرا کــه ترویــج مفهــوم ســواد ریاضــی 

بــدون ترویــج یــک عمــل خــاص در بســتر اجتمــاع، بــه طــور ضمنــی یــا صریــح، امکان پذیــر نیســت ) 

جابلونــکا، 2003(

مســائل زمینه مــدار، زمینه هایــی را بــه عنــوان منبــع اســتفاده می کننــد کــه خــارج از حــوزه ریاضــی 

ــارج از  ــه خ ــه زمین ــه ب ــائل ک ــترده ای از مس ــف گس ــت طی ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــد و ب ــود دارن وج

ریاضیــات اشــاره دارنــد را در بر می گیرنــد )رینکــه، 2019(. همچنیــن گرامیجــر و دورمــن7 )1999( 

مســائل زمینه مــدار را مســائلی می داننــد کــه بــه طــور تجربــی بــرای دانش آمــوزان واقعــی بــه نظــر برســند. 
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ایــن مســائل در یــک بســتر خــاص تدویــن می شــوند کــه انتظــار مــی رود مخاطــب زمینــه را بفهمــد و از 

دانــش ریاضــی مناســبی بــرای حــل آن اســتفاده کنــد. در ادبیــات تحقیــق، مســائل زمینه مــدار را اغلــب به 

عنــوان مســائلی کــه در بافــت و زمینــه آن هــا از دنیــای واقعــی بهــره گرفتــه شــده باشــد، در نظــر می گیرند و 

بــا اســامی متفــاوت ماننــد مســائل دنیــای واقعــی، مســائل زمینــه محــور،  مســائل زندگــی واقعی، مســائل 

خــارج از دنیــای ریاضیــات، مســائل دنیــای خــارج از مدرســه و مســائل شــبیه بــه زندگــی معرفــی می کنند 

) پالــم1، 2006؛ هانکلــن2، 2020؛ دی لنگــه3، 1995؛ رینکــه، 2019؛ کان و ازدمیــر4، 2019(

ــی از  ــت. یک ــوان در نظــر گرف ــی را می  ت ــای متفاوت ــدار، چارچوب ه ــرای بررســی مســائل زمینه م ب

ایــن چارچوب هــا، توســط ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی معرفــی شــده اســت. ایــن ســازمان از 

ســال 2000 مطالعــه ای را تحــت عنــوان مطالعــه پیــزا، بــرای ســنجش حوزه هــای ســواد ریاضــی، علــوم 

و خوانــدن دانش آمــوزان 15 ســاله کشــورهای عضــو و داوطلــب، اجــرا می کنــد. آزمــون ایــن مطالعــه، هر 

ســه ســال یک بــار برگــزار شــده و بــه صــورت چرخشــی هــر بــار بــر روی یکــی از حوزه هــای مطــرح شــده 

ــد.  ــرار داده ان ــد ق ــزا ســال 2003 و 2012 ســواد ریاضــی را مــورد تاکی ــد. آزمون هــای پی تمرکــز می کن

همچنیــن در ســال 2018 ســواد مالــی نیــز بــه ایــن ســنجش اضافــه شــده اســت. مطالعــه پیــزا عــاوه 

بــر ســنجش ســواد ریاضــی بــا ارائــه پرســش نامه هایی مــواردی همچــون بررســی مشــارکت در آمــوزش 

)مــدارس خصوصــی یــا دولتــی(، منابــع آموزشــی، مشــارکت دانش آمــوزان در اداره مدرســه، موقعیــت 

اقتصــادی و اجتماعــی دانش آمــوزان، انگیــزه و اعتمــاد بــه نفــس دانش آمــوزان، تفــاوت و تکّثــر قومــی و 

فرهنگــی دانش آمــوزان در محیــط مــدارس و مدیریــت مراکــز آموزشــی را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد 

و نتایــج ارزیابــی خــود را بــه تفصیــل منتشــر می نمایــد.

 در جهــان امــروز کــه پیشــرفت سیاســی و اقتصــادی یکــی از اهــداف هــر جامعــه ای بــه شــمار می آید، 

ــدی سیســتم آموزشــی کشــورها  ــزان توانمن ــرای ســنجش می ــزاری مناســب ب ــد اب ــزا می توان ــه پی مطالع

باشــد ) ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی، 2019؛ 2017(. اگرچــه انجــل5 و همــکاران )2019(، 

طــی پژوهشــی شــفاف نبــودن نحــوه ارزیابــی و گزارش دهــی ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی را 

مــورد انتقــاد قــرار داده  انــد، ولــی پژوهش هــای زیــادی بــا اســتناد بــه آمارهــای منتشــر شــده ایــن ســازمان 

بــه بررســی و واکاوی سیســتم آموزشــی، کتــب درســی، فرآینــد تدریــس و آزمون هــای ملــی کشــورهای 

1. Palm
2. Hankeln
3. De Lange
4. Can & Özdemir
5. Engel
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مختلــف پرداخته انــد. از جملــه پژوهشــی کــه توســط بایراکتــار )2019( در مــورد کتــاب  ریاضــی پایــه 

نهــم در ترکیــه بــا اســتفاده از چارچــوب پیــزا انجــام شــده اســت کــه در نتیجــه آن مشــخص شــد از میــان 

ــری، 44 درصــد  ــد به کارگی ــه فرآین ــاز ب ــا حیطــه محتوایــی کمیــت، 54 درصــد آن هــا نی 400 مســئله ب

ــکاران )2020( در  ــی1 و هم ــن امک ــد. همچنی ــا 3 درصــد مســتلزم تفســیر بوده ان ــدی و تنه صورت بن

پژوهشــی بــه بررســی و مقایســه معیارهــای آزمــون بین المللــی پیــزا و آزمــون ملــی آلمــان پرداخته انــد. 

ــف در  ــه نهــم از 78 مدرســه مختل ــه 270 نفــری از دانش آمــوزان پای ــق کــه از یــک نمون ــن تحقی در ای

آلمــان بــه عمــل آمــد، مشــخص شــد کــه نمــرات کســب شــده در هــر دو آزمــون پیــزا و آزمــون ملــی بــا 

یکدیگــر مشــابهت معنــادار دارنــد. همچنیــن ایکاواتــی2 و همــکاران )2020( در پژوهــش مــوردی بــر 

روی دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی اندونــزی بــا ارائــه مســائل آســان، متوســط و دشــوار آزمــون مطالعــه 

پیــزا، ســطح ســواد ریاضــی آن هــا را در ســه حیطــه محتوایــی کمیــت، فضــا و شــکل و عــدم قطعیــت 

مــورد ارزشــیابی قــرار داده اســت.

 در مطالعــه پیــزا چارچوبــی بــرای بررســی مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی از نظــر نــوع زمینه مســئله، 

ــوای ریاضــی  ــه مســائل و محت ــرای حــل این گون فرآیندهــای ریاضــی، صاحیت هــای شــناختی الزم ب

ــای  آن هــا، طراحــی شــده اســت. ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی)2019؛ 2017( مســائل دنی

واقعــی را از نظــر نــوع زمینــه بــه چهــار دســته زیــر تقســیم بنــدی نمــوده اســت و هــر دســته 25 درصــد از 

مســائل آزمــون پیــزا را در بــر می گیــرد کــه در جــدول1 قابــل مشــاهده اســت.

جدول1. دسته بندی مسائل دنیای واقعی از لحاظ زمینه به همراه تعریف و نمونه هایی از انواع مسائل مرتبط

انواع مسائل  تعریف زمینه

تهیه غذا، خرید، بازی ها، بهداشت شخصی، حمل و نقل شخصی، 
ورزش، مسافرت، برنامه ریزی شخصی و امور مالی شخصی

مسائلی  که بر فعالیت های شخص، گروه 
همساالن و خانواده متمرکز باشند

شخصی

اندازه گیری، هزینه و سفارش مواد برای ساخت و ساز، حقوق و 
دستمزد، حسابداری، کنترل کیفیت، طراحی و معماری و تصمیم گیری 

مرتبط با شغل

مسائلی که محور آن ها دنیای کار است شغلی

سیستم رای گیری، حمل و نقل عمومی، دولت، سیاست های عمومی، 
جمعیت شناسی، تبلیغات، آمار ملی و اقتصاد و موارد دیگر

مسائلی که بر جامعه افراد خواه محلی و ملی و 
خواه جهانی تمرکز دارد

اجتماعی

آب و هوا، محیط زیست، پزشکی، علم فضایی، ژنتیک و موارد دیگر مسائلی که مریوط به کاربرد ریاضیات در علوم 
طبیعی و علم و فناوری است

علمی

1. Ehmke
2. Ekawati
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همچنیــن در مطالعــه پیــزا فرآیند هــای ریاضــی الزم بــرای حــل مســئله بــه ســه دســته تقســیم شــده اســت 

ــری 50 درصــد از  ــد به کارگی ــدی و تفســیر، 25 درصــد و فرآین کــه هــر کــدام از فرآیندهــای صورت بن

مســائل ایــن آزمــون را بــه خــود اختصــاص داده اســت )ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی، 2019؛ 

2017(. دســته بندی فرآیندهــا در جــدول2 نمایــش داده شــده اســت.

جدول2. دسته بندی فرآیندهای ریاضی به همراه تعریف و نمونه هایی از اعمال مرتبط

اعمال مرتبط تعریف فرآیند

استخراج ریاضیات از مسئله دنیای واقعی و 
ارائه دادن آن به صورت ساختارهای ریاضی و با 

بازنمایی های مختلف

به معنای تشخیص و شناسایی فرصت های 
موجود در متن مسئله برای استفاده از 

ریاضیات است
صورت بندی

انجام محاسبات، حل معادالت، انجام 
دست ورزی های نمادین، استخراج اطاعات 

ریاضی از جداول و نمودارها، دستکاری اشکال در 
فضا و تجزیه و تحلیل داده ها

استفاده از مفاهیم ریاضی، حقایق، رویه ها 
و استدالل ها برای حل مشکات ریاضی 

به منظور دستیابی به نتیجه گیری ریاضی را 
فرآیند به کارگیری می گویند

به کارگیری

تشخیص مستدل بودن پاسخ ها و برقراری ارتباط 
بین پاسخ ریاضی و دنیای واقعی

بر توانایی  افراد برای تأمل در راه  حل های 
ریاضی، نتیجه گیری و تفسیر آن ها در زمینه 

مسائل زندگی واقعی متمرکز است
تفسیر

محتــوای مســائل مطــرح شــده در مطالعــه پیــزا نیــز بــه چهــار دســته تقســیم شــده اســت و هــر کــدام از 

ایــن بخش هــا در ایــن آزمــون، 25 درصــد از مســائل را بــه خــود اختصــاص می دهنــد )ســازمان توســعه 

و همــکاری اقتصــادی، 2019؛ 2017( کــه در جــدول3 قابــل رویــت اســت.

جدول3. دسته بندی حیطه های محتوایی به همراه برخی از جنبه های محتوایی مرتبط

جنبه های محتوایی مرتبط حیطه محتوایی

توابع و جبر از جمله عبارات جبری و معادالت و نامعادالت تغییر و روابط

الگوها، ویژگی  اشیا، موقعیت ها و جهت گیری ها، بازنمایی اشیا، رمزگشایی و رمزگذاری، 
تعامل پویا با شکل های واقعی، ایجاد و خواندن نقشه ، تبدیل اشکال با و بدون فناوری، تفسیر 

نماهای صحنه های سه  بعدی از منظرهای مختلف
فضا و شکل

روابط، درک بازنمایی های مختلف از کمیت ها، تفسیر و استدالل بر اساس کمیت ها، 
درک اندازه گیری ها، شمارش ها، واحدها، شاخص ها، اندازه های نسبی، الگوهای عددی، 

بازنمایی های چندگانه اعداد، محاسبه ذهنی و تخمین و ارزیابی
کمیت

آمار و احتمال، خطای اندازه گیری، شانس و ارائه تفسیرها و نتایج عدم قطعیت 

صاحیت هــای شــناختی الزم بــرای حــل مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی شــامل هفــت مــورد گفتمــان، 

ریاضــی وار عمــل کــردن، بازنمایــی، بحــث و اســتدالل، طراحــی راهبــرد بــرای حــل مســئله، اســتفاده از 



دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان94

زبــان و عملیــات نمادیــن و اســتفاده از ابزارهــای ریاضــی می شــود.

بــا توجــه بــه این کــه مطالعــه پیــزا جــزو معــدود مطالعاتــی اســت کــه بــه حــوزه ســواد ریاضــی می پــردازد 

و بیــش از 70 کشــور در ایــن مطالعــه شــرکت کــرده و بــه کمــک نتایــج منتشــر شــده ایــن آزمــون، بــه بهبود 

ــرای بررســی مســائل  ــه شــده توســط آن ب نظــام آموزشــی خــود پرداخته انــد، می تــوان از چارچــوب ارائ

زمینه مــدار مطــرح شــده در منابــع تحصیلــی اســتفاده نمــود. بنابــر تاکیــد اســناد آموزشــی در ایــران بــر 

ــای  ــز آموزشــی کشــورمان، کتاب ه ــام متمرک ــه در نظ ــی ک ــن از آن جای ــه ســواد ریاضــی و همچنی مقول

درســی ریاضــی از جملــه مهم تریــن منابــع بــرای تدریــس و ارزشــیابی می باشــند، تحلیــل و بررســی آن هــا 

امــری ضــروری بــه نظــر می رســد. از ایــن رو در پژوهــش حاضــر بــه بررســی مســائل کتــاب ریاضــی پایــه 

ــه مقطــع متوســطه و آماده ســاز حضــور  ــه پیــش از ورود ب ــن پای ــوان آخری ــه عن ششــم چــاپ 1398، ب

فعال تــر دانش آمــوزان در جامعــه، پرداختــه شــده اســت. ایــن مســائل بــا کمــک چارچــوب ارائــه شــده 

در مطالعــه پیــزا کــه هــدف آن ارزیابــی و ارتقــا ســواد ریاضــی اســت و بــا اهــداف ســند برنامــه درســی 

ــه بازنگــری شــده اند. کشــورمان هم خوانــی دارد، از نظــر فرآیندهــا، محتــوا و زمین

سواالت پژوهش

چــه تعــداد از مســائل موجــود در کتــاب ریاضــی پایــه ششــم بــه مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی . 1

ــاص دارد؟ اختص

مســائل زمینه مــدار کتــاب ریاضــی پایــه ششــم از نظــر نــوع زمینــه، محتــوا و فرآیندهــای ریاضــی بــه . 2

چــه صــورت دســته بندی شــده اند؟

2. روش پژوهش
در پژوهــش پیــش رو از روش تحلیــل محتــوا بــرای بررســی مســائل کتــاب ریاضــی پایــه ششــم چــاپ 

ــن  ــدار و همچنی ــه مســائل زمینه م ــزان توجــه ب ــن پژوهــش می ــه ای 1398، اســتفاده شــده اســت. مقول

ــه  ــوای مســائل می باشــد. جامع ــوع محت ــرای حــل و ن ــاز ب ــورد نی ــد ریاضــی م ــوع فرآین ــه، ن ــوع زمین ن

آمــاری تمامــی مســائل کتــاب ریاضــی پایــه ششــم و واحدهــای زمینــه، بخش هــای فعالیــت، کار در کاس 

و تمریــن در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــر یــک از مســائل موجــود در ایــن بخش هــا، یــک واحــد ثبــت 

تلقــی می شــود. بــرای کدگــذاری واحدهــا از چارچــوب ارائــه شــده توســط ســازمان همــکاری و توســعه 

اقتصــادی )2019؛ 2017( در مطالعــه پیــزا اســتفاده شــده اســت. ایــن چارچــوب شــامل ســه بخــش 

نــوع زمینــه، نــوع محتــوا و نــوع فرآینــد ریاضــی اســت کــه مســائل زمینه مــدار، بــر اســاس آن هــا ســنجیده 



95 تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه ششم  بر اساس سواد ریاضی

ــزار ایــن پژوهــش، فرم هــای تحلیــل محتوایــی اســت کــه روایــی صــوری و محتوایــی آن  می شــوند. اب

بــه روش الوشــه توســط 8  متخصــص تاییــد شــده اســت.  بــرای تعییــن روایــی بــه روش الوشــه، هــر 

ــر اســاس  ــا ب ــه داده ت ــه متخصصــان ارائ ــوا را ب ــه و محت ــد ریاضــی، زمین کــدام از چارچوب هــای فرآین

ضــروری بــودن یــا نبــودن عوامــل مــورد ســنجش، نظردهــی کننــد. مقــدار  CVRبــه دســت آمــده بــرای 

چارچوب هــای  فرآینــد ریاضــی و زمینــه عــدد 1 و بــرای چارچــوب محتــوا عــدد 0/75 بــوده اســت کــه 

هــر ســه، مقادیــر قابــل قبولــی به شــمار می رونــد. در ایــن پژوهــش بــرای محاســبه پایایــی ابــزار از فرمــول 

پایایــی هولســتی اســتفاده شــده اســت. بدیــن منظــور 20 درصــد از کتــاب ریاضــی پایــه ششــم ابتدایــی 

انتخــاب شــده و در مرحلــه بعــد، ایــن واحدهــا بــا اســتفاده از مولفه هــای مطــرح شــده در چارچــوب 

گاه بــه موضــوع قــرار گرفتــه اســت. در  مطالعــه پیــزا، مــورد بررســی و کدگــذاری توســط دو کدگــذار آ

ــا اســتفاده از داده هــای به دســت آمــده، جــدول توزیــع هریــک از مولفه هــا مشــخص و  ــه آخــر، ب مرحل

درصــد توافــق بیــن کدگــذاران تعییــن گردیــد. طبــق محاســبات انجــام شــده ضریب توافــق بین کدگــذاران 

0/90 بــه دســت آمــد کــه ایــن پایایــی قابــل قبولــی بــرای ایــن پژوهــش محســوب مــی شــود. 

کتــاب ریاضــی پایــه ششــم از 7 فصــل تشــکیل شــده کــه هــر فصــل شــامل فعالیــت، کار در کاس، 

تمریــن، آیــا می دانیــد، مــرور فصــل، معمــا و ســرگرمی و فرهنــگ خوانــدن اســت. در پژوهــش حاضــر، 

بررســی ایــن 7 فصــل بــا عناویــن عــدد و الگوهــای عــددی، کســر، اعــداد اعشــاری، تقــارن و مختصات، 

ــار  ــا از آم ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــه و ب ــورت گرفت ــب ص ــد و تقری ــب و درص ــری، تناس اندازه گی

توصیفــی اســتفاده شــده اســت. همچنیــن مســائلی قابلیــت ســنجیده شــدن توســط چارچــوب معرفــی 

شــده مطالعــه پیــزا را دارنــد کــه زمینــه مطــرح شــده در آن هــا بــه نوعــی در حــل مســئله موثــر باشــد. از 

همیــن رو تعــدادی از مســائل مطــرح شــده در کتــاب درســی کــه زمینــه مطــرح شــده در آن هــا نقشــی در 

رونــد حــل مســئله ندارنــد، جــزو مســائل زمینه مــدار در نظــر گرفتــه نشــده اند. در پژوهش هایــی نظیــر 

شــایان، 1396 و روحانی فــر و همــکاران، 1398 بــه معرفــی نمونه هــای بومــی از مســائل قابــل ســنجش 

بــا چارچــوب مطالعــه پیــزا پرداختــه شــده اســت.

3. یافته های پژوهش

ســوال اول پژوهــش: چــه تعــداد از مســائل موجــود در کتــاب ریاضــی پایــه ششــم بــه مســائل بــا زمینــه 

دنیــای واقعــی اختصــاص دارد؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، مســائل کتــاب ریاضی پایه ششــم که تحــت عناویــن فعالیــت، کار در کاس 

و تمریــن در متــن کتــاب درســی مطــرح شــده اســت، بررســی  شــد و از ایــن بیــن، مســائلی کــه در زمینــه 



دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان96

دنیــای واقعــی مطــرح شــده اند از ســایر مســائل، متمایــز گشــته اند. فراوانــی و درصــد ایــن مســائل در 

جــدول4 قابــل مشــاهده اســت.

جدول4. درصد و فراوانی مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398

درصد مسائل زمینه مدارتعداد مسائل زمینه مدارتعداد کل مسائلشماره فصل

1761013/15

2811619/75

3871213/79

46657/57

5912426/37

6884045/45

746 715/21

53411421/35مجموع

ــاب درســی، حــدود 21/35  ــان 534 مســئله مطــرح شــده در کت همانطــور کــه مشــخص اســت از می

ــارن و  ــوان تق ــا عن ــل 4 ب ــان فص ــن می ــه از ای ــند ک ــی می باش ــای واقع ــه دنی ــا دارای زمین ــد آن ه درص

مختصــات کمتریــن تعــداد مســائل زمینه مــدار، یعنــی 5 مســئله را دارا می باشــد و پــس از آن فصــل 7 

ــوان تناســب و درصــد  ــا عن ــد. فصــل 6 ب ــا 7 مســئله جایــگاه دوم را کســب می کن ــوان تقریــب ب ــا عن ب

بیشــترین ســهم از مســائل زمینه مــدار را دارا می باشــد، بــه طــوری کــه اگــر مســائل ایــن فصــل را در نظــر 

نگیریــم، درصــد مســائل زمینه مــدار کتــاب ششــم، افــت قابــل توجهــی پیــدا خواهــد کــرد. الزم بــه ذکــر 

اســت کــه در بررســی مســائل مطــرح شــده در کتــاب، مســائلی کــه زمینــه دنیــای واقعــی داشــته امــا ایــن 

زمینــه در حــل مســئله نقشــی نداشــته اســت، بــه عنــوان مســئله زمینه مــداردر نظــر گرفتــه نشــده اســت. 

ــوا و  ــه، محت ــوع زمین ــر ن ــم از نظ ــه شش ــی پای ــاب ریاض ــدار کت ــائل زمینه م ــش: مس ــوال دوم پژوه س

فرآیندهــای ریاضــی بــه چــه صــورت دســته بندی شــده اند؟

بــرای پاســخ گویی بــه ایــن پرســش، فراوانــی و درصــد مســائل زمینه مــدار مشــخص شــده هــر فصــل بــه 

تفکیــک نــوع زمینــه، محتــوا و فرآیندهــای ریاضــی، نشــان داده شــده اســت و در جــدول5 قابــل مشــاهده 

ــد. می باش
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جدول5. فراوانی و درصد مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایه ششم از نظر نوع زمینه، محتوا و فرآیند ریاضی

فرآیند ریاضی محتوا زمینه

فصل

سیر
تف

ری
رگی

کا
به 

دی
ت بن

ور
ص

 و 
ییر

تغ

بط
روا

ت
عی

قط
دم 

ع

کل
 ش

ا و
ض

ف

ت
می

ک

می
عل

لی
شغ

عی
ما

جت
ا

صی
شخ

1 9 4 1 1 0 10 1 0 5 4 فراوانی
1

10 90 40 10 10 0 100 10 0 50 40 درصد

3 16 7 9 0 3 9 1 1 11 3 فراوانی
2

18/75 100 43/75 56/25 0 18/75 56/25 6/25 6/25 68/75 18/75 درصد

1 12 4 0 0 2 12 0 1 9 2 فراوانی
3

8/33 100 33/33 0 0 16/67 100 0 8/33 75 16/67 درصد

1 5 1 0 0 5 0 0 0 1 4 فراوانی
4

20 100 20 0 0 100 0 0 0 20 80 درصد

6 21 6 2 6 15 23 1 1 12 10 فراوانی
5

25 87/5 25 8/33 25 62/5 95/83 4/17 4/17 50 41/67 درصد

5 36 17 38 2 2 31 6 6 22 6 فراوانی
6

12/5 90 42/5 95 5 5 77/5 15 15 55 15 درصد

1 5 3 1 3 1 3 0 2 5 0 فراوانی
7

14/28 71/42 42/85 14/28 42/85 14/28 42/85 0 28/57 71/42 0 درصد

18 104 42 51 12 25 88 9 11 65 29 فراوانی
وع

جم
م

15/79 91/23 36/84 44/74 10/53 21/93 77/19 7/89 9/65 57/01 25/44 درصد

در ابتــدا مســائل زمینه مــدار شناســایی شــده، از نظــر نــوع زمینــه دســته بندی گردیــده، کــه بــه طــور کلــی 

مســائل بــا زمینــه اجتماعــی بیشــترین تعــداد و مســائل بــا زمینــه علمــی کمتریــن تعــداد مســئله را بــه خــود 

اختصــاص دادنــد. پراکندگــی مســائل از نظــر نــوع زمینــه در هــر فصــل بــه طــور تقریبــی مشــابه اســت 

امــا میــزان توجــه بــه انــواع زمینه هــا یکســان نیســت و مســائلی بــا بافــت و زمینــه علمــی و شــغلی کمتــر 

مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه گاهــی در متــن مســئله از یــک شــغل خــاص 

نــام  بــرده شــده اســت، ولــی ممکــن اســت در حــل مســئله و یــا ارائــه اطاعــات بــه دانش آمــوز نقشــی 

نداشــته و عمــا زمینــه، جــدای از مســئله و حــل آن باشــد. بــه همیــن دلیــل ایــن مســائل در دســته شــغلی 

طبقه بنــدی نشــده اند.

از نظــر محتوایــی در مجمــوع حیطــه محتوایــی کمیــت و پــس از آن تغییــر و روابــط بــا 77/19 و 
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44/74 درصــد، بیشــترین محتــوای مــورد بحــث در مســائل مطــرح شــده کتــاب پایــه ششــم بوده انــد. 

ــه هــر چهــار حیطــه محتوایــی مطــرح شــده، می توانــد موجــب  پراکندگــی همگــون و توجــه یکســان ب

رشــد متعــادل دانش آمــوز در حوزه هــای گوناگــون ریاضیــات شــود ) رفیع پــور، 1389(. توجــه بیــش 

از حــد بــه حــل مســائل جبــری و یــا محاســباتی دقیــق، باعــث کم توجهــی بــه مســائل مربــوط بــه حــوزه 

عــدم قطعیــت شــده اســت کــه بــا توجــه بــه کاربــرد آن در دنیــای واقعــی و حوزه هــای شــغلی گوناگــون، 

جــا دارد بــه آن توجــه بیشــتری شــود.

در نهایــت از نظــر فرآیندهــای ریاضــی، به کارگیــری بــا تعــداد قابــل توجــه 104 مســئله از مجمــوع 

114 مســئله زمینه مــدار، یعنــی حــدود 91/23 درصــد، پرکاربردتریــن فرآینــد و تفســیر بــا 15/79 درصد 

کمتریــن میــزان اســتفاده در حــل مســائل زمینه مــدار را دارا می باشــد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اساســی 

ــرد آن در حــل مســائل  ــن حجــم از کارب ــری، ای ــد به کارگی ــف فرآین ــر اســاس تعری توجــه داشــت کــه ب

طبیعــی می باشــد و بــرای حــل تمــام مســائلی کــه بــه نوعــی نیــاز بــه محاســبات ریاضــی دارنــد از ایــن 

فرآینــد بهــره بــرده می شــود. همچنیــن در آزمــون مطالعــه پیــزا نیــز 50 درصــد مســائل مطــرح شــده نیــاز 

بــه اســتفاده از فرآینــد به کارگیــری دارنــد، در حالــی کــه ایــن میــزان بــرای فرآینــد صورت بنــدی و تفســیر 

هــر کــدام 25 درصــد اســت. بــا ایــن حــال میــزان توجــه بــه فراینــد تفســیر و همچنیــن صورت بنــدی 

همچنــان می توانــد از نظــر کّمــی بیشــتر و از نظــر کیفــی پرمحتواتــر باشــد. به منظور ســهولت در مقایســه 

و تحلیــل نتایــج،  نمــودار دایــره ای هــر کــدام از دســته بندی های زمینــه ای کتــاب ریاضــی پایــه ششــم در 

نمودار 1 آورده شده است. 

نمودار1. مقایسه انواع زمینه در مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایه ششم

ــاب  ــدار کت ــودار 2، نســبت هــر کــدام از محتواهــای مطــرح شــده در مســائل زمینه م ــن در نم همچنی

ریاضــی پایــه ششــم  بــه نمایــش درآمــده اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی کــه هــر مســئله زمینه مــدار  

ــرد، از نمــودار ســتونی اســتفاده شــده اســت. ــر بگی ــوا را در ب می توانــد چندیــن محت
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نمودار2. تعداد مسائل زمینه مدار با محتواهای گوناگون مطرح شده در کتاب ریاضی پایه ششم

در نمــودار 3  نیــز مقایســه ای بیــن میــزان به کارگیــری فرآیندهــای ریاضــی مختلــف در کتــاب ریاضــی 

پایــه ششــم صــورت گرفتــه اســت.

نمودار3. تعداد مسائل زمینه مدار نیازمند به انواع فرآیندهای ریاضی در کتاب ریاضی پایه ششم

نکتــه ای کــه جــا دارد بــه آن توجــه الزم مبــذول داشــته شــود ایــن اســت کــه گاهــی بــرای حــل یــک مســئله 

نیــاز بــه اســتفاده از چنــد فرآینــد ریاضــی بــه صــورت توامــان می باشــد و همچنیــن ممکن اســت مســائل، 

ــب  ــه ترتی ــده ب ــی ش ــد معرف ــه فرآین ــر س ــه ه ــه ب ــائلی ک ــد. مس ــی را در بگیرن ــه محتوای ــن حیط چندی

صورت بنــدی، به کار گیــری و تفســیر نیازمنــد باشــند، می تواننــد بــه مســائل مدل ســازی شــباهت 

بیشــتری پیــدا کــرده و دانش آمــوزان را از مزایــای ایــن نــوع مســائل بهره منــد کننــد ) ســازمان همــکاری 

و توســعه اقتصــادی،  2019، 2017(. در ادامــه بــه چنــد نمونــه از مســائل زمینه مــدار مطــرح شــده در 
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کتــاب ریاضــی پایــه ششــم اشــاره می شــود. شــکل1 کار در کاس صفحــه 7 کتــاب ریاضــی پایــه ششــم 

را نشان می دهد.

شکل1.کار در کاس صفحه 7 کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398

در ایــن مســئله اعــداد و زمینــه، واقعــی می باشــند امــا تاثیــر آن چنانــی در حــل مســئله نداشــته و دانش آمــوز 

بــرای حــل مســئله، نیــازی بــه برقــراری ارتبــاط و درک عمیــق متــن مســئله نــدارد، چراکــه مســئله بــدون 

ــا افــزودن  ــه نیــز قابــل حــل اســت. این گونــه مســائل مطــرح شــده در کتــاب درســی را می تــوان ب زمین

ســواالت تکمیلــی کــه ارتبــاط بیشــتری بــا زمینــه مســئله دارنــد، پربارتــر نمــود. مثــال دیگــری از مســائل 

این کتاب درسی در شکل2 نمایش داده شده است.

شکل2. فعالیت صفحه2 کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398

ایــن مســئله یکــی از مســائلی اســت کــه بــرای حــل آن نیــاز بــه فرآینــد صورت بنــدی اســت. همچنیــن برای 
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ــه آن اجتماعــی و حیطــه  ــاز اســت. زمین ــه تفســیر نی ــرای ســوال 3 ب ــری و ب ســوال 1 و 2 آن، به کار گی

محتوایــی آن کمیــت می باشــد. امــا همانطــور کــه در شــکل2 قابــل رویــت اســت، پاســخ ایــن مســئله 

توســط خــود کتــاب داده شــده و دانش آمــوز تنهــا بایــد ماننــد نمونــه، حــل مســئله را پی گیــری کنــد. در 

واقــع مجــال صورت بنــدی، تفســیر و حتــی به کار گیــری مناســب از دانش آمــوز ســلب شــده اســت. ایــن 

مســائل علیرغــم زمینه مــدار بــودن در ایــن پژوهــش بــه  عنــوان مســائل زمینه مــدار مــورد تجزیــه و تحلیــل 

قــرار نگرفته انــد، زیــرا بخشــی کــه پاســخ گویی بــه آن بــر عهــده دانش آمــوز اســت، عمــا بــدون نیــاز بــه 

زمینه است. در شکل3 فعالیت صفحه 138 کتاب درسی به نمایش درآمده است.

شکل3. فعالیت1 صفحه 138 کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398

در ایــن مســئله از فعالیــت یــک فرش فــروش بــرای اندازه گیــری مســاحت یــک فــرش ســخن بــه میــان 

ــه همــراه مســئله بعــدی، بررســی حــاالت مختلــف تقریــب زدن  آمــده اســت. هــدف از ایــن مســئله ب

می باشــد. امــا همانطــور کــه مشــهود اســت، در ایــن مســئله زمینــه شــغلی مطــرح شــده تاثیــر چندانــی در 

حــل مســئله نــدارد و اطاعاتــی در زمینــه آن شــغل بــه مخاطــب ارائــه نمی کنــد. همچنیــن اگــر مجــال 

فکــر کــردن بــه دانش آمــوزان داده می شــد و راه حــل، واحدهــای متــر و متر مربــع، شــکل فــرش و رابطــه 

مســاحت آن ارائــه نمی شــد، حــل مســئله بــرای دانش آمــوزان چالــش بیشــتری بــه همــراه داشــت. حتــی 

در ایــن مســئله تشــخیص طــول و عــرض فــرش بــه کمــک مقایســه اعــداد بــه عهــده دانش آموزان نیســت. 

بــا توجــه بــه جنبــه آموزشــی ایــن مســئله، ارائــه راهنمایی هــای مطــرح شــده ممکــن اســت قابــل توجیــه 

باشــد، امــا ارائــه ایــن دســت از مســائل در بخــش فعالیــت کــه در بســیاری از موارد هدف آموزشــی داشــته 

و توســط خــود کتــاب حــل شــده و ســهم دانش آمــوز در حــل آن ناچیــز اســت، فرصــت تمریــن و آشــنایی 

ــد. ضمــن این کــه مســائل  ــای واقعــی را ســلب می کن ــز دنی ــا حــل مســائل چالش برانگی دانش آمــوزان ب

ــه نشــده اســت، از مســائل  ــن و کار در کاس کــه حــل آن هــا ارائ ــه شــده در ســایر بخش هــای تمری ارائ

زمینه مــدار کمتــری، حتــی در ایــن ســطح برخــوردار می باشــند.
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4. بحث و نتیجه گیری

 جوامــع امــروزی نیازمنــد شــهروندانی هســتند کــه در موقعیت هــای چالش برانگیــز دنیــای واقعــی بتوانند 

متناســب بــا تغییــرات و مســائل، واکنــش نشــان داده و از دانــش کســب شــده در علــوم مختلــف، بــه 

خصــوص ریاضیــات، بــرای ایــن منظــور بهــره ببرنــد. همچنیــن در موقعیت هــای شــغلی نیــز نیــاز بــه 

افــرادی بــا ســطح مهــارت بــاال، احســاس می شــود کــه عــاوه بــر توانمنــدی در حــل مشــکات، قابلیــت 

ــف  ــذا یکــی از وظای ــد. ل ــا و مهارت هایشــان دارن توســعه دادن فضــای کاری خــود را به واســطه ایده ه

ــرای چنیــن فضایــی اســت.  آمــوزش و پــرورش آماده ســازی دانش آمــوزان ب

در ریاضیــات، یکــی از راه هــای تحقــق ایــن هــدف، توجــه بــه مقولــه ســواد ریاضــی اســت. بــا توجــه 

بــه این کــه کتــب درســی بــه خصــوص در نظام هــای آموزشــی متمرکــز، بــر روی دبیــران و دانش آمــوزان 

تاثیــر و نفــوذ زیــادی دارد و همــواره از منابــع مهــم ارزشــیابی به شــمار مــی رود، بررســی آن هــا از منظــر 

توجــه بــه ســواد ریاضــی امــری ضــروری بــه نظــر می رســد. همچنیــن نقــش مقطــع ابتدایــی در پایه ریــزی 

بنیان هــای تفکــر ریاضــی بســیار حیاتــی اســت و بــه دلیــل ســطح ریاضیــات قابــل تدریــس در ایــن مقطع 

و همچنیــن شــرایط ســنی دانش آمــوزان، امــکان مطــرح کــردن مســائل ملمــوس و بــا زمینــه دنیــای واقعــی 

بیشــتر فراهــم اســت. لــذا در ایــن پژوهــش بــه بررســی کتــاب ریاضــی پایــه ششــم مقطــع ابتدایــی کــه 

متصل کننــده دو مقطــع ابتدایــی و متوســطه اول می باشــد و قاعدتــا می تــوان ردپــای آموزش هــای ســایر 

پایه هــای مقطــع ابتدایــی را در آن مشــاهده کــرد، پرداختــه شــده اســت.

هــر مســئله زمینه مــدار را بــه کمــک چارچــوب معرفــی شــده مطالعــه پیــزا، می تــوان از چنــد جهــت 

ــرد  ــته بندی ک ــائل را دس ــده در مس ــرح ش ــه مط ــوع زمین ــه موض ــت آن ک ــرار داد. نخس ــی ق ــورد بررس م

تــا مشــخص شــود کــه هــر مســئله بــه کــدام یــک از جنبه هــای زندگــی واقعــی پرداختــه اســت و از چــه 

ــدار  ــائل زمینه م ــام مس ــن روی، تم ــد. از همی ــه می ده ــوزان ارائ ــه دانش آم ــی را ب ــی، اطاعات حوزه های

ــغلی،  ــته ش ــار دس ــه در چه ــوع زمین ــاس موض ــر اس ــم ب ــه شش ــی پای ــاب ریاض ــده در کت ــایی ش شناس

ــدی شــده اســت.  ــی طبقه بن شــخصی، اجتماعــی و علم

یکــی دیگــر از جنبه هــای قابــل توجــه در هــر مســئله اعــم از زمینه مــدار یــا بــدون زمینــه، محتــوای 

ریاضــی اســت کــه آن مســئله مــورد پرســش قــرار می دهــد. بررســی حیطه هــای محتوایــی و دســته بندی 

ــای  ــو از مزای ــک  س ــه از ی ــت ک ــم اس ــت مه ــا، از آن جه ــن حیطه ه ــاس ای ــر اس ــدار ب ــائل زمینه م مس

زمینه مــدار بــودن مســائل، بــرای آمــوزش موضوعــات مختلــف ریاضــی بهــره  بــرده شــود و از روی دیگــر 

ســواد ریاضــی افــراد از تمــام جنبه هــای ریاضیاتــی ارتقــا و رشــد پیــدا کنــد. بنابرایــن بــه بررســی مســائل 
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زمینه مــدار بــر اســاس چهــار حیطــه محتوایــی تغییــر و روابــط، کمیــت، فضــا و شــکل و عــدم قطعیــت 

پرداختــه شــده اســت.

فرآیند هــای ریاضــی کــه بــرای پاســخ بــه مســائل زمینه مــدار بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد نیــز 

ــا،  ــن فرآینده ــه وســیله ای ــذول داشــته شــود. ب ــه آن توجــه الزم مب ــد ب ــه بای ــواردی اســت ک ــر م از دیگ

ــرد کــه عملکــرد  ــای ریاضــی شــکل می گی ــای واقعــی و دنی ــن دنی ــاط بی ــراری ارتب ــرای برق چرخــه ای ب

پاییــن دانش آمــوز در هــر قســمت از ایــن چرخــه، موجــب عــدم موفقیــت او در حــل مســائل درســی و 

حــل چالش هــای زندگــی واقعــی در آینــده خواهــد شــد. بنابرایــن رعایــت تــوازن در ارائــه هــر کــدام از 

فرآیند هــای صورت بنــدی، به کارگیــری و تفســیر، باعــث توانمنــد شــدن افــراد در ایجــاد چرخــه مناســب 

بــرای رســیدن بــه پاســخ مطلــوب می گــردد. به منظــور ارائــه نمونــه مناســبی از مســائل زمینه مــدار، مثالــی 

از کتــاب ریاضــی پایــه ششــم، در شــکل4 بــه نمایــش درآمــده اســت.

شکل4: تمرین صفحه 27 کتاب ریاضی پایه ششم چاپ سال 1398

در تمریــن ذکــر شــده کــه بــا زمینــه اجتماعی بــوده و حیطه محتوایــی آن کمیت و عدم قطعیــت و داده 

می باشــد، مســئله بــه صــورت کلــی پرســیده شــده و اطاعــات آن کامــل نیســت و جهــت پاســخ گویی، 

نیــاز اســت تــا دانش آمــوز اطاعاتــی را فــرض بگیــرد. ایــن مســئله را بــه چنــد روش می تــوان پاســخ داد 

و اگــر تاکیــدی بــر روش رســم شــکل انجــام نمی شــد و بــه دانش آمــوز مهلــت تفکــر و تشــخیص راه حــل 

ــا  ــن مســائلی، ب ــز به خوبــی مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. چنی ــدی نی ــد صورت بن داده می شــد، فرآین

اندکــی تغییــر در نحــوه ارائــه و پرورانــدن متــن مســئله وکاهــش راهنمایی هــا، مســائل زمینه مدار مناســبی 

ــد بود. خواهن

ــه دنیــای واقعــی و انــواع  ــا زمین ــه مســائل ب ــا بررســی کتــاب ریاضــی پایــه ششــم از نظــر توجــه ب ب

ــه ســواد ریاضــی،  ــوان یکــی از مطالعــات مهــم در زمین ــه عن ــزا، ب ــر اســاس چارچــوب مطالعــه پی آن ب

نتایــج قابــل تاملــی بــه دســت آمــده اســت. اولیــن نکتــه ای کــه می تــوان بــه آن توجــه کــرد، تعــداد انــدک 
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مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه هرچــه موقعیت هــای ایجــاد شــده بــرای 

مواجــه دانش آمــوزان بــا مســائل دنیــای واقعــی بیشــتر، پیچیده تــر، ملموس تــر و شــبیه تر بــه چالش هــای 

واقعــی زندگــی باشــد، میــزان آمادگــی دانش آمــوزان بــرای به کارگیــری دانــش ریاضــی در زندگــی روزمــره 

بیشــتر می شــود. لــذا تعــداد انــدک و ســطح نه چنــدان رضایت بخــش مســائل زمینه مــدار در ایــن کتــاب، 

می توانــد ســرعت رونــد آماده ســازی دانش آمــوزان بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن دنیــای ریاضــی و دنیــای 

واقعــی را کاهــش دهــد.

بــا بررســی مســائل زمینه مــدار، می تــوان متوجــه شــد کــه توجــه ایــن مســائل بــه فرآینــد صورت بنــدی 

و تفســیر بــه انــدازه فرآینــد به کارگیــری نیســت. همچنیــن مســائل ارزشــمندی کــه نیازمنــد بهره گیــری 

ازهــر ســه فرآینــد، بــه طــور توامــان باشــند نیــز مشــاهده نمی شــود. مســائل بــا زمینــه علمــی و شــغلی نیــز 

درصــد کمــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. همچنیــن مســائلی کــه در آن هــا از مفاهیــم چنــد حــوزه 

ــد مفهــوم باشــند، دارای ارزش  ــی از چن ــه صــورت ترکیب محتوایــی مختلــف اســتفاده شــده باشــد و ب

باالتــری از نظــر دانشــی و مهارتــی هســتند کــه تعــداد ایــن نــوع مســائل نیــز چنــدان مناســب نیســت. بــه 

طــور کلــی بایــد توجــه کــرد کــه همــه ایــن مــوارد تنهــا قابلیــت اجــرا بــر روی حــدود 21 درصــد از مســائل 

را دارا می باشــند کــه بررســی ســطح ایــن مســائل و میــزان ارتبــاط زمینــه بــا حــل مســئله، خــود مقولــه ای 

ــرای برقــراری  جــدا اســت کــه از موضــوع بحــث ایــن پژوهــش خــارج می باشــد. الگــوی پیشــنهادی ب

تعــادل میــان انــواع زمینه هــا، فرآیندهــای ریاضــی و حیطــه محتوایــی مســائل زمینه مــدار، ایــن اســت کــه 

در یــک دوره مشــخص ماننــد یــک کتــاب درســی و یــا تمامــی کتــب درســی یــک دوره تحصیلــی مثــل 

کتــب ریاضــی دوره ابتدایــی، بــه صــورت میانگیــن از انــواع زمینه هــا هــر کــدام بــه نســبت مســاوی یعنــی 

25% ، در مســائل زمینه مــدار ارائــه شــده باشــد. حیطه هــای محتوایــی نیــز بــه صــورت یکســان مــورد 

توجــه قــرار گیرنــد و در مــورد فرآیندهــای ریاضــی، بــا توجــه بــه ماهیــت فرآینــد به کارگیــری، ایــن فرآینــد 

در مجمــوع مســائل زمینه مــدار تــا حــدود 50% و ســایر فرآیندهــا هــر کــدام بــه نســبت 25% در مســائل 

ظاهــر شــوند. الزم بــه ذکــر اســت کــه الگــوی پیشــنهادی مطابــق بــا معیارهــای بین المللــی بــرای مطالعــه 

ســواد ریاضــی اســت و در صــورت تعییــن مــاک و معیــار متناســب بومــی توســط نهادهــای متولــی امــر 

آمــوزش، ایــن الگــو قابلیــت تغییــر نیــز دارد. نتایــج بــه دســت آمــده بــا نتایــج ســایر پژوهش هــای مشــابه 

کــه بــر روی کتــب درســی پایه هــای دیگــر انجــام شــده اســت همســو می باشــد.

نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر می توانــد مولفــان و برنامه ریــزان آموزشــی را در راســتای 

تدویــن کتــب درســی و روندهــای آموزشــی یــاری رســاند. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ســواد 

ریاضــی پیشــنهاد می شــود پژوهش هــای دیگــری در ایــن حــوزه بــا محوریــت کتــب درســی و همچنیــن 
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نقــش معلمــان و ارزشــیابی ها و آزمون هــای متعــارف انجــام شــود.
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