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بــه زمینههــا ،محتــوا و فرآیندهــای ریاضــی را میتــوان یکــی از کاســتیهای ایــن کتــاب در نظــر گرفــت.

یافتههــای ایــن پژوهــش میتوانــد بــه مولفــان کتــب درســی کمــک نمایــد تــا بــه بهبــود کتــب آموزشــی و

در پــی آن افزایــش ســطح ســواد ریاضــی دانشآمــوزان بپردازنــد.

واژههــای کلیــدی :ســواد ریاضــی ،مطالعــه پیــزا ،تحلیــل محتــوا ،کتــاب ریاضــی پایــه ششــم ،مســائل
زمینهمــدار

 .1مقدمه
ریاضیــات همــواره نقــش کلیــدی در برنامههــای درســی مدرســهای داشــته اســت .در گذشــته بیشــتر

بــر جنبههــای انتزاعــی ریاضــی و برقــراری ارتبــاط بیــن ایدههــا و اثباتهــای ریاضــی تاکیــد میشــد.

بــه عبارتــی دیگــر ،تفکــر ریاضــی بــرای ریاضــی نقــش پررنگتــری در جوامــع ایفــا میکــرد (کلــوز،1

 .)2006امــروزه بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع و پیشرونــدهای کــه جوامــع در حــال تجربــه آن هســتند،

توجــه بــه جنبههــای 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 موقعیتهــای شــغلی و

اجتماعــی باالتــر رفتــه و محــدود بــه داشــتن دانــش ریاضــی نمیشــود ،بلکــه توانایــی بهکاربــردن آن در

موقعیتهــای پیچیــده و واقعــی و مواجهــه بــا چالشهــای زندگــی روزمــره نیــز مــورد نظــر اســت (رفیــع
پــور1389 ،؛ ازگــن2013 ،2؛ ســاری و ویجایــا)2017 ،3

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

واقعــی را ســواد ریاضــی مینامنــد (آســمرا و ریسنانوســانتی2019 ،4؛ استیســی2015 ،5؛ اجــوز،6

2011؛ فورنــرو و پرتــه .)2019 ،7هرچنــد گاهــی عبــارت ســواد ریاضــی متــرادف بــا دانــش ریاضــی در
نظــر گرفتــه میشــود ،امــا ایــن موضــوع بیشــتر بــه علــت نارســایی ادبــی اســت (جابلونــکا.)2003 ،8
1. Close
2. Ozgen
3. Sari & Wijaya
4. Asmara & Risnanosanti
5. Stacey
6. Ojose
7. Fornero & Prete
8. Jablonka
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اگرچــه طبــق گفتــه کوپــر )1999( 1تــا مدتهــا اجمــاع کلــی درمــورد تعریــف ســواد ریاضــی وجــود
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

اولیــن بــار در ســال  1940بــدون تعریــف رســمی مطــرح شــد (ترنــر )2012 ،2و در مطالعــه تیمــز

پیشــرفته ســال  1995نیــز بــه آن اشــاره شــد (مولیــس 3و همــکاران1998 ،؛ ارپــوود و گاردن.)1998 ،4

بــا اینحــال اکنــون رایجتریــن تعریــف آن کــه توســط ســازمان همــکاری و توســع ه اقتصــادی  2از

ســال  2000ارائــه شــده اســت ،ســواد ریاضــی را یــک توانایــی فــردی بــرای صورتبنــدی ،بـهکار بســتن

و تفســیر ریاضیــات در حوزههــای مختلــف معرفــی میکنــد .ســواد ریاضــی میتوانــد بــه افــراد کمــک
کنــد تــا نقــش موثــر ریاضیــات در جهــان را درک کــرده و در تصمیمــات و قضاوتهــای خــود بــه عنــوان
یــک شــهروند پیشــرو و مســئول موفقتــر عمــل کننــد.

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

مختلــف آمــوزش ریاضــی ،در برنامــه درســی بســیاری از کشــورها ،بــه عنــوان مثــال هلنــد ،آمریــکا،

فنالنــد ،ســنگاپور و اندونــزی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت (رفیعپــور .)1389 ،همچنیــن بخشــی
از اهــداف ریاضــی مطــرح شــده در اســناد گوناگــون آموزشــی ،بــا مفهــوم ســواد ریاضــی مطابقــت دارد

کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه اصــول و اســتانداردهای ریاضــی مدرسـهای بیــان شــده در شــورای ملــی
معلمــان ریاضــی ( )2000اشــاره کــرد کــه ریاضــی را بــه عنــوان بخشــی کارآمــد و موثــر در زندگــی،
میــراث فرهنگــی بشــری ،محیطهــای کاری و جوامــع علمــی در نظــر میگیــرد و ایــن همــان کارکــردی
از ریاضیــات اســت کــه در ســواد ریاضــی بــر آن تاکیــد میشــود.

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

 )1391نیــز ریاضیــات و بهویــژه کاربردهــای آن را بخشــی از زندگــی روزمــره دانســته و پــرورش

قــدرت انتــزاع ،تحلیــل ،اســتدالل منطقــی و تصمیمگیریهــای هوشــمندانه در زندگــی اجتماعــی
و اقتصــادی را از اهــداف یادگیــری ریاضیــات برمیشــمارد .همچنیــن در بخشهایــی از ایــن ســند

چنیــن آمــده اســت کــه «راهبردهــای یاددهــی و یادگیــری بایــد امــکان درک و تفســیر پدیدههــا ،وقایــع
و روابــط را در موقعیتهــای واقعــی زندگــی تــدارک ببینــد ،بــه گون ـهای کــه شــرایط را بــرای درک و
1. Cooper
2. Turner
3. Mullis
4. Orpwood & Garden
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تصمیمگیــری در مــورد مســائلی کــه دانشآمــوزان در موقعیتهــای مختلــف بــا آن مواجــه میشــوند،
بــا رعایــت نظــام معیــار اســامی فراهــم کنــد» ( ص .)210عــاوه بــر ســند برنامــه درســی ملــی ،در

تحقیــق ریحانــی ( ،)1395یکــی از شایســتگیهای ویــژه دانشآمــوزان در پایــان دوره تحصیــات
رســمی در حــوزه ریاضــی ،توانایــی اتخــاذ رویکــرد حــل مســأله در مواجهــه بــا مســائل زندگــی
روزمــره ،معرفــی شــده اســت.

در فرآینــد آمــوزش ریاضــی مدرس ـهای ،کتــب درســی در کنــار فعالیــت معلمــان ،همــواره یکــی از

ارکان مهــم در جهتدهــی آمــوزش بودهانــد (وینســنت 1و استیســی .)2015 ،اهمیــت کتــب درســی بــه

عنــوان یکــی از منابــع آموزشــی بهخصــوص در نظامهــای آموزشــی متمرکــز چنــان اســت کــه بــه گفتــه

معطــی و غــامآزاد ( )1393میتــوان کتــاب درســی را مظهــر برنامــه درســی دانســت و بــا داشــتن یــک

کتــاب درســی خــوب ،بســیاری از مشــکالت ریاضــی مدرس ـهای را مرتفــع کــرد .بــه منظــور پیگیــری

میــزان تحقــق اهــداف تعییــن شــده بــرای آمــوزش ریاضــی ،یکــی از راههــا بررســی کتــب درســی اســت
کــه بــه عنــوان چــراغ راه معلــم عمــل میکننــد (شــیلد و دولــه .)2013 ،2در پژوهشهــای متعــددی
بــه ارزیابــی کتابهــای درســی بــر اســاس ســواد ریاضــی پرداختــه شــده اســت کــه از جملــه آنهــا

میتــوان بــه بایراکتــار ،2019 ،3کاپریــوارا و کاوالجانــت ،2020 ، 4ســاری و ویجایــا ،2017 ،ویجایــا،

 ،2015یانــگ و ســیانتوری ،2017 ،5ابراهیمــی علویجــه 1396 ،و افخمــی 1393 ،اشــاره کــرد .بــرای
بررســی میــزان توجــه کتــب درســی بــه مقولــه ســواد ریاضــی ،میتــوان آنهــا را از نظــر میــزان توجــه بــه

مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی ارزیابــی کــرد (رینکــه ،)2019 ،6چــرا کــه ترویــج مفهــوم ســواد ریاضــی
بــدون ترویــج یــک عمــل خــاص در بســتر اجتمــاع ،بــه طــور ضمنــی یــا صریــح ،امکانپذیــر نیســت (

جابلونــکا)2003 ،

مســائل زمینهمــدار ،زمینههایــی را بــه عنــوان منبــع اســتفاده میکننــد کــه خــارج از حــوزه ریاضــی

وجــود دارنــد و بــه طــور کلــی میتــوان گفــت طیــف گســتردهای از مســائل کــه بــه زمینــه خــارج از

ریاضیــات اشــاره دارنــد را در برمیگیرنــد (رینکــه .)2019 ،همچنیــن گرامیجــر و دورمــن)1999( 7

مســائل زمینهمــدار را مســائلی میداننــد کــه بــه طــور تجربــی بــرای دانشآمــوزان واقعــی بــه نظــر برســند.
1. Vincent
2. Shield & Dole
3. Bayraktar
4. Căprioară & Cavalcante
5. Yang & Sianturi
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ایــن مســائل در یــک بســتر خــاص تدویــن میشــوند کــه انتظــار مـیرود مخاطــب زمینــه را بفهمــد و از

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

عنــوان مســائلیکــه در بافــت و زمینــه آنهــا از دنیــای واقعــی بهــرهگرفتــه شــده باشــد ،در نظــر میگیرند 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 میکنند
( پالــم2006 ،1؛ هانکلــن2020 ،2؛ دیلنگــه1995 ،3؛ رینکــه2019 ،؛کان و ازدمیــر)2019 ،4

بــرای بررســی مســائل زمینهمــدار ،چارچوبهــای متفاوتــی را میتــوان در نظــر گرفــت .یکــی از

ایــن چارچوبهــا ،توســط ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی معرفــی شــده اســت .ایــن ســازمان از
ســال  2000مطالعـهای را تحــت عنــوان مطالعــه پیــزا ،بــرای ســنجش حوزههــای ســواد ریاضــی ،علــوم
و خوانــدن دانشآمــوزان  15ســاله کشــورهای عضــو و داوطلــب ،اجــرا میکنــد .آزمــون ایــن مطالعــه ،هر
ســه ســال یکبــار برگــزار شــده و بــه صــورت چرخشــی هــر بــار بــر روی یکــی از حوزههــای مطــرح شــده

تمرکــز میکنــد .آزمونهــای پیــزا ســال  2003و  2012ســواد ریاضــی را مــورد تاکیــد قــرار دادهانــد.
همچنیــن در ســال  2018ســواد مالــی نیــز بــه ایــن ســنجش اضافــه شــده اســت .مطالعــه پیــزا عــاوه

بــر ســنجش ســواد ریاضــی بــا ارائــه پرس ـشنامههایی مــواردی همچــون بررســی مشــارکت در آمــوزش
(مــدارس خصوصــی یــا دولتــی) ،منابــع آموزشــی ،مشــارکت دانشآمــوزان در اداره مدرســه ،موقعیــت

اقتصــادی و اجتماعــی دانشآمــوزان ،انگیــزه و اعتمــاد بــه نفــس دانشآمــوزان ،تفــاوت و تک ّثــر قومــی و
فرهنگــی دانشآمــوزان در محیــط مــدارس و مدیریــت مراکــز آموزشــی را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد

و نتایــج ارزیابــی خــود را بــه تفصیــل منتشــر مینمایــد.

در جهــان امــروز کــه پیشــرفت سیاســی و اقتصــادی یکــی از اهــداف هــر جامعـهای بــه شــمار میآید،

مطالعــه پیــزا میتوانــد ابــزاری مناســب بــرای ســنجش میــزان توانمنــدی سیســتم آموزشــی کشــورها
باشــد ( ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی2019 ،؛  .)2017اگرچــه انجــل 5و همــکاران (،)2019

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

مــورد انتقــاد قــرار دادهانــد ،ولــی پژوهشهــای زیــادی بــا اســتناد بــه آمارهــای منتشــر شــده ایــن ســازمان
بــه بررســی و واکاوی سیســتم آموزشــی ،کتــب درســی ،فرآینــد تدریــس و آزمونهــای ملــی کشــورهای
1. Palm
2. Hankeln
3. De Lange
4. Can & Özdemir
5. Engel
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ب ریاضــی پایــه
مختلــف پرداختهانــد .از جملــه پژوهشــی کــه توســط بایراکتــار ( )2019در مــورد کتــا 

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

 400مســئله بــا حیطــه محتوایــی کمیــت 54 ،درصــد آنهــا نیــاز بــه فرآینــد بهکارگیــری 44 ،درصــد

صورتبنــدی و تنهــا  3درصــد مســتلزم تفســیر بودهانــد .همچنیــن امکــی 1و همــکاران ( )2020در
پژوهشــی بــه بررســی و مقایســه معیارهــای آزمــون بینالمللــی پیــزا و آزمــون ملــی آلمــان پرداختهانــد.

در ایــن تحقیــق کــه از یــک نمونــه  270نفــری از دانشآمــوزان پایــه نهــم از  78مدرســه مختلــف در
آلمــان بــه عمــل آمــد ،مشــخص شــد کــه نمــرات کســب شــده در هــر دو آزمــون پیــزا و آزمــون ملــی بــا

یکدیگــر مشــابهت معنــادار دارنــد .همچنیــن ایکاواتــی 2و همــکاران ( )2020در پژوهــش مــوردی بــر

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

پیــزا ،ســطح ســواد ریاضــی آنهــا 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،

فرآیندهــای ریاضــی ،صالحیتهــای شــناختی الزم بــرای حــل اینگونــه مســائل و محتــوای ریاضــی

آنهــا ،طراحــی شــده اســت .ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی(2019؛  )2017مســائل دنیــای

واقعــی را از نظــر نــوع زمینــه بــه چهــار دســته زیــر تقســیم بنــدی نمــوده اســت و هــر دســته  25درصــد از
مســائل آزمــون پیــزا را در بــر میگیــرد کــه در جــدول 1قابــل مشــاهده اســت.

جدول .1دستهبندی مسائل دنیای واقعی از لحاظ زمینه به همراه تعریف و نمونههایی از انواع مسائل مرتبط
زمینه

تعریف

انواع مسائل

شخصی

ی که بر فعالیتهای شخص ،گروه
مسائل 

تهیه غذا ،خرید ،بازیها ،بهداشت شخصی ،حمل و نقل شخصی،

شغلی

مسائلی که محور آنها دنیای کار است

اندازهگیری ،هزینه و سفارش مواد برای ساخت و ساز ،حقوق و

اجتماعی

مسائلی که بر جامعه افراد خواه محلی و ملی و

سیستم رایگیری ،حمل و نقل عمومی ،دولت ،سیاستهای عمومی،

علمی

مسائلی که مریوط به کاربرد ریاضیات در علوم

آب و هوا ،محیط زیست ،پزشکی ،علم فضایی ،ژنتیک و موارد دیگر

همساالن و خانواده متمرکز باشند

خواه جهانی تمرکز دارد

طبیعی و علم و فناوری است

ورزش ،مسافرت ،برنامهریزی شخصی و امور مالی شخصی

دستمزد ،حسابداری،کنترلکیفیت ،طراحی و معماری و تصمیمگیری
مرتبط با شغل

جمعیتشناسی ،تبلیغات ،آمار ملی و اقتصاد و موارد دیگر

1. Ehmke
2. Ekawati

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه ششم بر اساس سواد ریاضی
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همچنیــن در مطالعــه پیــزا فرآیندهــای ریاضــی الزم بــرای حــل مســئله بــه ســه دســته تقســیم شــده اســت
کــه هــر کــدام از فرآیندهــای صورتبنــدی و تفســیر 25 ،درصــد و فرآینــد بهکارگیــری  50درصــد از

مســائل ایــن آزمــون را بــه خــود اختصــاص داده اســت (ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی2019 ،؛

 .)2017دســتهبندی فرآیندهــا در جــدول 2نمایــش داده شــده اســت.

جدول .2دستهبندی فرآیندهای ریاضی به همراه تعریف و نمونههایی از اعمال مرتبط
تعریف

فرآیند
صورتبندی

بهکارگیری

تفسیر

به معنای تشخیص و شناسایی فرصتهای
موجود در متن مسئله برای استفاده از
ریاضیات است
استفاده از مفاهیم ریاضی ،حقایق ،رویهها
و استداللها برای حل مشکالت ریاضی
به منظور دستیابی به نتیجهگیری ریاضی را
فرآیند بهکارگیری میگویند

ی افراد برای تأمل در راهحلهای
بر توانای 
ریاضی ،نتیجهگیری و تفسیر آنها در زمینه
مسائل زندگی واقعی متمرکز است

اعمال مرتبط

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

انجام محاسبات ،حل معادالت ،انجام
دستورزیهای نمادین ،استخراج اطالعات
ریاضی از جداول و نمودارها ،دستکاری اشکال در
فضا و تجزیه و تحلیل دادهها
تشخیص مستدل بودن پاسخها و برقراری ارتباط
بین پاسخ ریاضی و دنیای واقعی

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

ایــن بخشهــا در ایــن آزمــون 25 ،درصــد از مســائل را بــه خــود اختصــاص میدهنــد (ســازمان توســعه
و همــکاری اقتصــادی2019 ،؛  )2017کــه در جــدول 3قابــل رویــت اســت.

جدول .3دستهبندی حیطههای محتوایی به همراه برخی از جنبههای محتوایی مرتبط
حیطه محتوایی

جنبههای محتوایی مرتبط

فضا و شکل

ی اشیا ،موقعیتها و جهتگیریها ،بازنمایی اشیا ،رمزگشایی و رمزگذاری،
الگوها ،ویژگ 
تعامل پویا با شکلهای واقعی ،ایجاد و خواندن نقشه ،تبدیل اشکال با و بدون فناوری ،تفسیر
نماهای صحنههای س ه بعدی از منظرهای مختلف

تغییر و روابط

کمیت
عدم قطعیت

توابع و جبر از جمله عبارات جبری و معادالت و نامعادالت

روابط ،درک بازنماییهای مختلف از کمیتها ،تفسیر و استدالل بر اساس کمیتها،
درک اندازهگیریها ،شمارشها ،واحدها ،شاخصها ،اندازههای نسبی ،الگوهای عددی،
بازنماییهای چندگانه اعداد ،محاسبه ذهنی و تخمین و ارزیابی
آمار و احتمال ،خطای اندازهگیری ،شانس و ارائه تفسیرها و نتایج

صالحیتهــای شــناختی الزم بــرای حــل مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی شــامل هفــت مــورد گفتمــان،
ریاضـیوار عمــل کــردن ،بازنمایــی ،بحــث و اســتدالل ،طراحــی راهبــرد بــرای حــل مســئله ،اســتفاده از
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زبــان و عملیــات نمادیــن و اســتفاده از ابزارهــای ریاضــی میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــه پیــزا جــزو معــدود مطالعاتــی اســت کــه بــه حــوزه ســواد ریاضــی میپــردازد

و بیــش از  70کشــور در ایــن مطالعــه شــرکتکــرده و بــهکمــک نتایــج منتشــر شــده ایــن آزمــون ،بــه بهبود

نظــام آموزشــی خــود پرداختهانــد ،میتــوان از چارچــوب ارائــه شــده توســط آن بــرای بررســی مســائل
زمینهمــدار مطــرح شــده در منابــع تحصیلــی اســتفاده نمــود .بنابــر تاکیــد اســناد آموزشــی در ایــران بــر

مقولــه ســواد ریاضــی و همچنیــن از آنجایــی کــه در نظــام متمرکــز آموزشــی کشــورمان ،کتابهــای

درســی ریاضــی از جملــه مهمتریــن منابــع بــرای تدریــس و ارزشــیابی میباشــند ،تحلیــل و بررســی آنهــا
امــری ضــروری بــه نظــر میرســد .از ایــن رو در پژوهــش حاضــر بــه بررســی مســائل کتــاب ریاضــی پایــه
ششــم چــاپ  ،1398بــه عنــوان آخریــن پایــه پیــش از ورود بــه مقطــع متوســطه و آمادهســاز حضــور

فعالتــر دانشآمــوزان 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

کشــورمان همخوانــی دارد ،از نظــر فرآیندهــا ،محتــوا و زمینــه بازنگــری شــدهاند.

سواالت پژوهش
1 .چــه تعــداد از مســائل موجــود در کتــاب ریاضــی پایــه ششــم بــه مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی
اختصــاص دارد؟

2 .مســائل زمینهمــدار کتــاب ریاضــی پایــه ششــم از نظــر نــوع زمینــه ،محتــوا و فرآیندهــای ریاضــی بــه
چــه صــورت دســتهبندی شــدهاند؟

 .2روش پژوهش

در پژوهــش پی ـشرو از روش تحلیــل محتــوا بــرای بررســی مســائل کتــاب ریاضــی پایــه ششــم چــاپ
 ،1398اســتفاده شــده اســت .مقولــه ایــن پژوهــش میــزان توجــه بــه مســائل زمینهمــدار و همچنیــن
نــوع زمینــه ،نــوع فرآینــد ریاضــی مــورد نیــاز بــرای حــل و نــوع محتــوای مســائل میباشــد .جامعــه

آمــاری تمامــی مســائل کتــاب ریاضــی پایــه ششــم و واحدهــای زمینــه ،بخشهــای فعالیــت ،کاردرکالس
و تمریــن در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــر یــک از مســائل موجــود در ایــن بخشهــا ،یــک واحــد ثبــت
تلقــی میشــود .بــرای کدگــذاری واحدهــا از چارچــوب ارائــه شــده توســط ســازمان همــکاری و توســعه
اقتصــادی (2019؛  )2017در مطالعــه پیــزا اســتفاده شــده اســت .ایــن چارچــوب شــامل ســه بخــش

نــوع زمینــه ،نــوع محتــوا و نــوع فرآینــد ریاضــی اســت کــه مســائل زمینهمــدار ،بــر اســاس آنهــا ســنجیده
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میشــوند .ابــزار ایــن پژوهــش ،فرمهــای تحلیــل محتوایــی اســت کــه روایــی صــوری و محتوایــی آن

بــه روش الوشــه توســط  8متخصــص تاییــد شــده اســت .بــرای تعییــن روایــی بــه روش الوشــه ،هــر
کــدام از چارچوبهــای فرآینــد ریاضــی ،زمینــه و محتــوا را بــه متخصصــان ارائــه داده تــا بــر اســاس

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

چارچوبهــای فرآینــد ریاضــی و زمینــه عــدد  1و بــرای چارچــوب محتــوا عــدد  0/75بــوده اســت کــه
هــر ســه ،مقادیــر قابــل قبولــی بهشــمار میرونــد .در ایــن پژوهــش بــرای محاســبه پایایــی ابــزار از فرمــول

پایایــی هولســتی اســتفاده شــده اســت .بدیــن منظــور  20درصــد از کتــاب ریاضــی پایــه ششــم ابتدایــی
انتخــاب شــده و در مرحلــه بعــد ،ایــن واحدهــا بــا اســتفاده از مولفههــای مطــرح شــده در چارچــوب
مطالعــه پیــزا ،مــورد بررســی و کدگــذاری توســط دو کدگــذار آ گاه بــه موضــوع قــرار گرفتــه اســت .در

مرحلــه آخــر ،بــا اســتفاده از دادههــای بهدســت آمــده ،جــدول توزیــع هریــک از مولفههــا مشــخص و

درصــد توافــق بیــنکدگــذاران تعییــنگردیــد .طبــق محاســبات انجــام شــده ضریب توافــق بینکدگــذاران
 0/90بــه دســت آمــد کــه ایــن پایایــی قابــل قبولــی بــرای ایــن پژوهــش محســوب مــی شــود.

کتــاب ریاضــی پایــه ششــم از  7فصــل تشــکیل شــده کــه هــر فصــل شــامل فعالیــت ،کاردرکالس،

تمریــن ،آیــا میدانیــد ،مــرور فصــل ،معمــا و ســرگرمی و فرهنــگ خوانــدن اســت .در پژوهــش حاضــر،
بررســی ایــن  7فصــل بــا عناویــن عــدد و الگوهــای عــددی ،کســر ،اعــداد اعشــاری ،تقــارن و مختصات،

اندازهگیــری ،تناســب و درصــد و تقریــب صــورت گرفتــه و بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار

توصیفــی اســتفاده شــده اســت .همچنیــن مســائلی قابلیــت ســنجیده شــدن توســط چارچــوب معرفــی
شــده مطالعــه پیــزا را دارنــد کــه زمینــه مطــرح شــده در آنهــا بــه نوعــی در حــل مســئله موثــر باشــد .از

همیــن رو تعــدادی از مســائل مطــرح شــده در کتــاب درســی کــه زمینــه مطــرح شــده در آنهــا نقشــی در
رونــد حــل مســئله ندارنــد ،جــزو مســائل زمینهمــدار در نظــر گرفتــه نشــدهاند .در پژوهشهایــی نظیــر

شــایان 1396 ،و روحانیفــر و همــکاران 1398 ،بــه معرفــی نمونههــای بومــی از مســائل قابــل ســنجش
بــا چارچــوب مطالعــه پیــزا پرداختــه شــده اســت.

 .3یافتههای 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 ،کاردرکالس
و تمریــن در متــن کتــاب درســی مطــرح شــده اســت ،بررســیشــد و از ایــن بیــن ،مســائلی کــه در زمینــه
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دنیــای واقعــی مطــرح شــدهاند از ســایر مســائل ،متمایــز گشــتهاند .فراوانــی و درصــد ایــن مســائل در

جــدول 4قابــل مشــاهده اســت.

جدول .4درصد و فراوانی مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398
شماره فصل

تعداد کل مسائل

تعداد مسائل زمینهمدار

درصد مسائل زمینهمدار

1

76

10

13/15

3

87

12

13/79

2
4
5
6
7

مجموع

81
66
91
88
46

534

16
5

19/75
7/57

24

26/37

7

15/21

40
114

45/45
21/35

همانطــور کــه مشــخص اســت از میــان  534مســئله مطــرح شــده در کتــاب درســی ،حــدود 21/35

درصــد آنهــا دارای زمینــه دنیــای واقعــی میباشــند کــه از ایــن میــان فصــل  4بــا عنــوان تقــارن و
مختصــات کمتریــن تعــداد مســائل زمینهمــدار ،یعنــی  5مســئله را دارا میباشــد و پــس از آن فصــل 7

بــا عنــوان تقریــب بــا  7مســئله جایــگاه دوم را کســب میکنــد .فصــل  6بــا عنــوان تناســب و درصــد

بیشــترین ســهم از مســائل زمینهمــدار را دارا میباشــد ،بــه طــوری کــه اگــر مســائل ایــن فصــل را در نظــر
نگیریــم ،درصــد مســائل زمینهمــدار 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 زمینهمــداردر نظــر گرفتــه نشــده اســت.
ســوال دوم پژوهــش :مســائل زمینهمــدار کتــاب ریاضــی پایــه ششــم از نظــر نــوع زمینــه ،محتــوا و
فرآیندهــای ریاضــی بــه چــه صــورت دســتهبندی شــدهاند؟

بــرای پاسـخگویی بــه ایــن پرســش ،فراوانــی و درصــد مســائل زمینهمــدار مشــخص شــده هــر فصــل بــه

تفکیــک نــوع زمینــه ،محتــوا و فرآیندهــای ریاضــی ،نشــان داده شــده اســت و در جــدول 5قابــل مشــاهده
میباشــد.
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جدول .5فراوانی و درصد مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه ششم از نظر نوع زمینه ،محتوا و فرآیند ریاضی
زمینه
شخصی

اجتماعی

شغلی

علمی

کمیت

7

فضا و شکل

6

عدم قطعیت

5

روابط

4

تغییر و

3

صورتبندی

2

بهکارگیری

1

محتوا

تفسیر

فصل

فرآیند ریاضی

مجموع

فراوانی

4

5

0

1

10

0

1

1

4

9

1

درصد

40

50

0

10

100

0

10

10

40

90

10

فراوانی

3

11

1

1

9

3

0

9

7

16

3

درصد

18/75

68/75

6/25

6/25

56/25

18/75

0

56/25

43/75

100

18/75

فراوانی

2

9

1

0

12

2

0

0

4

12

1

درصد

16/67

75

8/33

0

100

16/67

0

0

33/33

100

8/33

فراوانی

4

1

0

0

0

5

0

0

1

5

1

درصد

80

20

0

0

0

100

0

0

20

100

20

فراوانی

10

12

1

1

23

15

6

2

6

21

6

درصد

41/67

50

4/17

4/17

95/83

62/5

25

8/33

25

87/5

25

فراوانی

6

22

6

6

31

2

2

38

17

36

5

درصد

15

55

15

15

77/5

5

5

95

42/5

90

12/5

فراوانی

0

5

2

0

3

1

3

1

3

5

1

درصد

0

71/42

28/57

0

42/85

14/28

42/85

14/28

42/85

71/42

14/28

فراوانی

29

65

11

9

88

25

12

51

42

104

18

درصد

25/44

57/01

9/65

7/89

77/19

21/93

10/53

44/74

36/84

91/23

15/79

در ابتــدا مســائل زمینهمــدار شناســایی شــده ،از نظــر نــوع زمینــه دســتهبندی گردیــده ،کــه بــه طــور کلــی

مســائل بــا زمینــه اجتماعــی بیشــترین تعــداد و مســائل بــا زمینــه علمــیکمتریــن 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 زمینههــا یکســان نیســت و مســائلی بــا بافــت و زمینــه علمــی و شــغلی کمتــر
مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه گاهــی در متــن مســئله از یــک شــغل خــاص

نــا م بــرده شــده اســت ،ولــی ممکــن اســت در حــل مســئله و یــا ارائــه اطالعــات بــه دانشآمــوز نقشــی

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

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

پراکندگــی همگــون و توجــه یکســان بــه هــر چهــار حیطــه محتوایــی مطــرح شــده ،میتوانــد موجــب
رشــد متعــادل دانشآمــوز در حوزههــای گوناگــون ریاضیــات شــود ( رفیعپــور .)1389 ،توجــه بیــش

از حــد بــه حــل مســائل جبــری و یــا محاســباتی دقیــق ،باعــث کمتوجهــی بــه مســائل مربــوط بــه حــوزه
عــدم قطعیــت شــده اســت کــه بــا توجــه بــه کاربــرد آن در دنیــای واقعــی و حوزههــای شــغلی گوناگــون،

جــا دارد بــه آن توجــه بیشــتری شــود.

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

 114مســئله زمینهمــدار ،یعنــی حــدود  91/23درصــد ،پرکاربردتریــن فرآینــد و تفســیر بــا  15/79درصد
کمتریــن میــزان اســتفاده در حــل مســائل زمینهمــدار را دارا میباشــد .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اساســی

توجــه داشــت کــه بــر اســاس تعریــف فرآینــد بهکارگیــری ،ایــن حجــم از کاربــرد آن در حــل مســائل
طبیعــی میباشــد و بــرای حــل تمــام مســائلی کــه بــه نوعــی نیــاز بــه محاســبات ریاضــی دارنــد از ایــن

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

بــه اســتفاده از فرآینــد بهکارگیــری دارنــد ،در حالــی کــه ایــن میــزان بــرای فرآینــد صورتبنــدی و تفســیر

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

کمــی بیشــتر و از نظــر کیفــی پرمحتواتــر باشــد .بهمنظور ســهولت در مقایســه
همچنــان میتوانــد از نظــر ّ

و تحلیــل نتایــج ،نمــودار دایــرهای هــر کــدام از دســتهبندیهای زمینـهای کتــاب ریاضــی پایــه ششــم در
نمودار  1آورده شده است.

نمودار .1مقایسه انواع زمینه در مسائل زمینهمدار کتاب ریاضی پایه ششم

همچنیــن در نمــودار  ،2نســبت هــر کــدام از محتواهــای مطــرح شــده در مســائل زمینهمــدار کتــاب

ریاضــی پایــه ششــم بــه نمایــش درآمــده اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی کــه هــر مســئله زمینهمــدار
میتوانــد چندیــن محتــوا را در بــر بگیــرد ،از نمــودار ســتونی اســتفاده شــده اســت.
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نمودار .2تعداد مسائل زمینهمدار با محتواهای گوناگون مطرح شده در کتاب ریاضی پایه ششم

در نمــودار  3نیــز مقایس ـهای بیــن میــزان بهکارگیــری فرآیندهــای ریاضــی مختلــف در کتــاب ریاضــی

پایــه ششــم صــورت گرفتــه اســت.

نمودار .3تعداد مسائل زمینهمدار نیازمند به انواع فرآیندهای ریاضی در کتاب ریاضی پایه ششم

نکتـهای 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 میباشــد و همچنیــن ممکن اســت مســائل،

چندیــن حیطــه محتوایــی را در بگیرنــد .مســائلی کــه بــه هــر ســه فرآینــد معرفــی شــده بــه ترتیــب

صورتبنــدی ،بهکارگیــری و تفســیر نیازمنــد باشــند ،میتواننــد بــه مســائل مدلســازی شــباهت
بیشــتری پیــدا کــرده و دانشآمــوزان را از مزایــای ایــن نــوع مســائل بهرهمنــد کننــد ( ســازمان همــکاری
و توســعه اقتصــادی .)2017 ،2019 ،در ادامــه بــه چنــد نمونــه از مســائل زمینهمــدار مطــرح شــده در
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کتــاب ریاضــی پایــه ششــم اشــاره میشــود .شــکل 1کاردرکالس صفحــه  7کتــاب ریاضــی پایــه ششــم

را نشان میدهد.

شکل.1کاردرکالس صفحه  7کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398

در ایــن مســئله اعــداد و زمینــه ،واقعــی میباشــند امــا تاثیــر آنچنانــی در حــل مســئله نداشــته و دانشآمــوز
بــرای حــل مســئله ،نیــازی بــه برقــراری ارتبــاط و درک عمیــق متــن مســئله نــدارد ،چراکــه مســئله بــدون
زمینــه نیــز قابــل حــل اســت .اینگونــه مســائل مطــرح شــده در کتــاب درســی را میتــوان بــا افــزودن
ســواالت تکمیلــی کــه ارتبــاط بیشــتری بــا زمینــه مســئله دارنــد ،پربارتــر نمــود .مثــال دیگــری از مســائل

این کتاب درسی در شکل 2نمایش داده شده است.

شکل .2فعالیت صفحه 2کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398
ایــن مســئله یکــی از مســائلی اســتکــه بــرای حــل آن نیــاز بــه فرآینــد صورتبنــدی اســت .همچنیــن برای
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ســوال  1و  2آن ،بهکارگیــری و بــرای ســوال  3بــه تفســیر نیــاز اســت .زمینــه آن اجتماعــی و حیطــه
محتوایــی آن کمیــت میباشــد .امــا همانطــور کــه در شــکل 2قابــل رویــت اســت ،پاســخ ایــن مســئله

توســط خــود کتــاب داده شــده و دانشآمــوز تنهــا بایــد ماننــد نمونــه ،حــل مســئله را پیگیــری کنــد .در

واقــع مجــال صورتبنــدی ،تفســیر و حتــی بهکارگیــری مناســب از دانشآمــوز ســلب شــده اســت .ایــن
مســائل علیرغــم زمینهمــدار بــودن در ایــن پژوهــش بـ ه عنــوان مســائل زمینهمــدار مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار نگرفتهانــد ،زیــرا بخشــی کــه پاسـخگویی بــه آن بــر عهــده دانشآمــوز اســت ،عمــا بــدون نیــاز بــه

زمینه است .در شکل 3فعالیت صفحه  138کتاب درسی به نمایش درآمده است.

شکل .3فعالیت 1صفحه  138کتاب ریاضی پایه ششم چاپ 1398

در ایــن مســئله از فعالیــت یــک فرشفــروش بــرای اندازهگیــری مســاحت یــک فــرش ســخن بــه میــان
آمــده اســت .هــدف از ایــن مســئله بــه همــراه مســئله بعــدی ،بررســی حــاالت مختلــف تقریــب زدن

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

حــل مســئله نــدارد و اطالعاتــی در زمینــه آن شــغل بــه مخاطــب ارائــه نمیکنــد .همچنیــن اگــر مجــال
فکــر کــردن بــه دانشآمــوزان داده میشــد و راهحــل ،واحدهــای متــر و مترمربــع ،شــکل فــرش و رابطــه
مســاحت آن ارائــه نمیشــد ،حــل مســئله بــرای دانشآمــوزان چالــش بیشــتری بــه همــراه داشــت .حتــی

در ایــن مســئله تشــخیص طــول و عــرض فــرش بــه کمــک مقایســه اعــداد بــه عهــده دانشآموزان نیســت.
بــا توجــه بــه جنبــه آموزشــی ایــن مســئله ،ارائــه راهنماییهــای مطــرح شــده ممکــن اســت قابــل توجیــه
باشــد ،امــا ارائــه ایــن دســت از مســائل در بخــش فعالیــتکــه در بســیاری از موارد هدف آموزشــی داشــته

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

دانشآمــوزان بــا حــل مســائل چالشبرانگیــز دنیــای واقعــی را ســلب میکنــد .ضمــن اینکــه مســائل
ارائــه شــده در ســایر بخشهــای تمریــن و کاردرکالس کــه حــل آنهــا ارائــه نشــده اســت ،از مســائل
زمینهمــدار کمتــری ،حتــی در ایــن ســطح برخــوردار میباشــند.
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 .4بحث و نتیجهگیری
جوامــع امــروزی نیازمنــد شــهروندانی هســتند کــه در موقعیتهــای چالشبرانگیــز 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 موقعیتهــای شــغلی نیــز نیــاز بــه
افــرادی بــا ســطح مهــارت بــاال ،احســاس میشــود کــه عــاوه بــر توانمنــدی در حــل مشــکالت ،قابلیــت
توســعه دادن فضــای کاری خــود را بهواســطه ایدههــا و مهارتهایشــان دارنــد .لــذا یکــی از وظایــف

آمــوزش و پــرورش آمادهســازی دانشآمــوزان بــرای چنیــن فضایــی اســت.

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

بــه اینکــه کتــب درســی بــه خصــوص در نظامهــای آموزشــی متمرکــز ،بــر روی دبیــران و دانشآمــوزان
تاثیــر و نفــوذ زیــادی دارد و همــواره از منابــع مهــم ارزشــیابی بهشــمار مـیرود ،بررســی آنهــا از منظــر

توجــه بــه ســواد ریاضــی امــری ضــروری بــه نظــر میرســد .همچنیــن نقــش مقطــع ابتدایــی در پایهریــزی
بنیانهــای تفکــر ریاضــی بســیار حیاتــی اســت و بــه دلیــل ســطح ریاضیــات قابــل تدریــس در ایــن مقطع

و همچنیــن شــرایط ســنی دانشآمــوزان ،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

متصلکننــده دو مقطــع ابتدایــی و متوســطه اول میباشــد و قاعدتــا میتــوان ردپــای آموزشهــای ســایر

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

هــر مســئله زمینهمــدار را بــه کمــک چارچــوب معرفــی شــده مطالعــه پیــزا ،میتــوان از چنــد جهــت

مــورد بررســی قــرار داد .نخســت آنکــه موضــوع زمینــه مطــرح شــده در مســائل را دســتهبندی کــرد

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

حوزههایــی ،اطالعاتــی را بــه دانشآمــوزان ارائــه میدهــد .از همیــنروی ،تمــام مســائل زمینهمــدار
شناســایی شــده در کتــاب ریاضــی پایــه ششــم بــر اســاس موضــوع زمینــه در چهــار دســته شــغلی،

شــخصی ،اجتماعــی و علمــی طبقهبنــدی شــده اســت.

یکــی دیگــر از جنبههــای قابــل توجــه در هــر مســئله اعــم از زمینهمــدار یــا بــدون زمینــه ،محتــوای

ریاضــی اســت کــه آن مســئله مــورد پرســش قــرار میدهــد .بررســی حیطههــای محتوایــی و دســتهبندی
مســائل زمینهمــدار بــر اســاس ایــن حیطههــا ،از آن جهــت مهــم اســت کــه از یــکســو از مزایــای

زمینهمــدار بــودن مســائل ،بــرای آمــوزش موضوعــات مختلــف ریاضــی بهــر ه بــرده شــود و از روی دیگــر

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

پرداختــه شــده اســت.

فرآیندهــای ریاضــی کــه بــرای پاســخ بــه مســائل زمینهمــدار بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد نیــز

از دیگــر مــواردی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه الزم مبــذول داشــته شــود .بــه وســیله ایــن فرآیندهــا،

چرخ ـهای بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن دنیــای واقعــی و دنیــای ریاضــی شــکل میگیــرد کــه عملکــرد

پاییــن دانشآمــوز در هــر قســمت از ایــن چرخــه ،موجــب عــدم موفقیــت او در حــل مســائل درســی و
حــل چالشهــای زندگــی واقعــی در آینــده خواهــد شــد .بنابرایــن رعایــت تــوازن در ارائــه هــر کــدام از

فرآیندهــای صورتبنــدی ،بهکارگیــری و تفســیر ،باعــث توانمنــد شــدن افــراد در ایجــاد چرخــه مناســب
بــرای رســیدن بــه پاســخ مطلــوب میگــردد .بهمنظــور ارائــه نمونــه مناســبی از مســائل زمینهمــدار ،مثالــی
از کتــاب ریاضــی پایــه ششــم ،در شــکل 4بــه نمایــش درآمــده اســت.

شکل :4تمرین صفحه  27کتاب ریاضی پایه ششم چاپ سال 1398

در تمریــن ذکــر شــدهکــه بــا زمینــه اجتماعی بــوده و حیطه محتوایــی آنکمیت و عدم قطعیــت و داده

میباشــد ،مســئله بــه صــورت کلــی پرســیده شــده و اطالعــات آن کامــل نیســت و جهــت پاسـخگویی،
نیــاز اســت تــا دانشآمــوز اطالعاتــی را فــرض بگیــرد .ایــن مســئله را بــه چنــد روش میتــوان پاســخ داد

و اگــر تاکیــدی بــر روش رســم شــکل انجــام نمیشــد و بــه دانشآمــوز مهلــت تفکــر و تشــخیص راهحــل

داده میشــد ،فرآینــد صورتبنــدی نیــز بهخوبــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .چنیــن مســائلی ،بــا
اندکــی تغییــر در نحــوه ارائــه و پرورانــدن متــن مســئله وکاهــش راهنماییهــا ،مســائل زمینهمدار مناســبی

خواهنــد بود.

بــا بررســی کتــاب ریاضــی پایــه ششــم از نظــر توجــه بــه مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی و انــواع

آن بــر اســاس چارچــوب مطالعــه پیــزا ،بــه عنــوان یکــی از مطالعــات مهــم در زمینــه ســواد ریاضــی،

نتایــج قابــل تاملــی بــه دســت آمــده اســت .اولیــن نکتـهای کــه میتــوان بــه آن توجــه کــرد ،تعــداد انــدک
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مســائل بــا زمینــه دنیــای واقعــی اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه هرچــه موقعیتهــای ایجــاد شــده بــرای

مواجــه دانشآمــوزان بــا مســائل دنیــای واقعــی بیشــتر ،پیچیدهتــر ،ملموستــر و شــبیهتر بــه چالشهــای

واقعــی زندگــی باشــد ،میــزان آمادگــی دانشآمــوزان بــرای بهکارگیــری دانــش ریاضــی در زندگــی روزمــره

بیشــتر میشــود .لــذا تعــداد انــدک و ســطح نهچنــدان رضایتبخــش مســائل زمینهمــدار در ایــن کتــاب،
میتوانــد ســرعت رونــد آمادهســازی دانشآمــوزان بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن دنیــای ریاضــی و دنیــای

واقعــی را کاهــش دهــد.

بــا بررســی مســائل زمینهمــدار ،میتــوان متوجــه شــد کــه توجــه ایــن مســائل بــه فرآینــد صورتبنــدی

و تفســیر بــه انــدازه فرآینــد بهکارگیــری نیســت .همچنیــن مســائل ارزشــمندی کــه نیازمنــد بهرهگیــری

ازهــر ســه فرآینــد ،بــه طــور توامــان باشــند نیــز مشــاهده نمیشــود .مســائل بــا زمینــه علمــی و شــغلی نیــز
درصــد کمــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن مســائلی کــه در آنهــا از مفاهیــم چنــد حــوزه
محتوایــی مختلــف اســتفاده شــده باشــد و بــه صــورت ترکیبــی از چنــد مفهــوم باشــند ،دارای ارزش

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  21درصــد از مســائل

را دارا میباشــند کــه بررســی ســطح ایــن مســائل و میــزان ارتبــاط زمینــه بــا حــل مســئله ،خــود مقولـهای
جــدا اســت کــه از موضــوع بحــث ایــن پژوهــش خــارج میباشــد .الگــوی پیشــنهادی بــرای برقــراری

تعــادل میــان انــواع زمینههــا ،فرآیندهــای ریاضــی و حیطــه محتوایــی مســائل زمینهمــدار ،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 زمینههــا هــر کــدام بــه نســبت مســاوی یعنــی

 ، %25در مســائل زمینهمــدار ارائــه شــده باشــد .حیطههــای محتوایــی نیــز بــه صــورت یکســان مــورد

توجــه قــرار گیرنــد و در مــورد فرآیندهــای ریاضــی ،بــا توجــه بــه ماهیــت فرآینــد بهکارگیــری ،ایــن فرآینــد
در مجمــوع مســائل زمینهمــدار تــا حــدود  %50و ســایر فرآیندهــا هــر کــدام بــه نســبت  %25در مســائل

ظاهــر شــوند .الزم بــه ذکــر اســت کــه الگــوی پیشــنهادی مطابــق بــا معیارهــای بینالمللــی 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 پژوهشهــای مشــابه
کــه بــر روی کتــب درســی پایههــای دیگــر انجــام شــده اســت همســو میباشــد.

نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر میتوانــد مولفــان و برنامهریــزان آموزشــی را در راســتای

تدویــن کتــب درســی و روندهــای آموزشــی یــاری رســاند .همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ســواد
ریاضــی پیشــنهاد میشــود پژوهشهــای دیگــری در ایــن حــوزه بــا محوریــت کتــب درســی و همچنیــن
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نقــش معلمــان و ارزشــیابیها و آزمونهــای متعــارف انجــام شــود.
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