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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی ترویجی آموزشـ  علمی نامه فصل

 1400وپنجم، بهار  سال هفتم، شماره بیست

  کتاب درسی ریاضی نهم برتأکید  بررسی میزان
  آموزش حل مسائل دنیاي واقعی

  

 2ابراهیمی علویجه، محمد 1نرگس یافتیان

 4/11/99پذیرش:                                                                              11/5/99دریافت:

 

 چکیده
اي در  کارگیري ریاضیات مدرسه آموز در به یکی از اهداف سند برنامه درسی ملی ایران، توانایی دانش

است. به همین دلیل کتاب درسی باید به نوعی تدوین و تألیف زندگی خارج از مدرسه و دنیاي واقعی 
آموزان با این نوع مسائل آشنا شده و همچنین، توانایی حل این نوع مسائل را بیاموزند. به  شود تا دانش

عبارت دیگر، یکی از اهداف اساسی آموزش ریاضی، تربیت افرادي است که بتوانند به کمک سواد 
ها فائق آیند. هدف پژوهش حاضر  مواجه شوند و بر حل آن دنیاي پیرامون هاي ی خود با چالشریاض

باشد. براي انجام این پژوهش از شیوه تحلیل  اساس سواد ریاضی می نهم بر پایه ریاضی ارزیابی کتاب
هاي تحلیل محتوایی است که براي تعیین اعتبار آن از ابزار مورد استفاده، فرم .محتوا استفاده شده است

نظران و متخصصان آموزش ریاضی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأکید گاه صاحبدید
اندك کتاب درسی ریاضی پایه نهم بر مسائل دنیاي واقعی و همچنین توزیع ناهمگون مسائل مذکور در 

هاي درسی  تواند در بازنگري و بهبود کتاب هاي گوناگون کتاب است. نتایج این پژوهش می فصل
آموزان  هاي ارزشیابی با هدف ارتقاء سواد ریاضی دانشریاضی، آموزش معلمان و بازنگري در روش

  اندرکاران قرار گیرد. مورد استفاده دست

  سواد ریاضی، مسائل دنیاي واقعی، کتاب درسی ریاضی، پایه نهم. ها: کلید واژه
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  مقدمه
آموختن «) در تکمیل گزارش 1391یا، ، نقل شده گو1996( زمانی که به سفارش یونسکو، ژاك دلور

تمامی تقریباً  منتشر کرد،» یادگیري گنج درون«میالدي گزارش خود را با عنوان  1970دهه » براي زیستن
از صنعتی به آنها  هاي ساخت بنایی شده بودند و زیر جوامع، دستخوش تغییرات شگرف ساختاري و زیر

هاي  صنعتی در تغییر بودند. تکنولوژي تمامی مناسبات این جوامع را تغییر داده بود و نظریه سمت فرا
ها  ترین بحث یادگیري متناسب با تغییرات جدید، در حال تدوین و گسترش بود. در واقع، یکی از اصلی

چگونگی پرورش  -اي آموزشی نبودنده یک از نظام هیچآنها  که مبدع- در رابطه با تغییرات ایجاد شده 
  دار آن تغییرات باشند. هایی بود که نه تنها تغییرات را تاب بیاورند، بلکه سکان انسان

که بر تربیت نسلی خالق و   آنافزون بر  در سند برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران  نیز
ها و  تربیتی باید زمینه کسب شایستگیهاي درسی و  برنامه«کند که  شده است اضافه میتأکید  کارآفرین

هاي الزم براي استمرار و معنادار شدن یادگیري و پیوستگی تجارب یادگیري در زندگی را براي  مهارت
). در سند مذکور همچنین 10 :1391دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش، ( »آموز تأمین کند دانش

آموز در پنج عنصر تعقل، ایمان،  اي دانش تحصیالت مدرسه گذاران انتظار دارند که در پایان دوره سیاست
توان به موارد  هاي علمی می هایی را کسب کند که از جمله این شایستگی علم، عمل و اخالق، شایستگی

  زیر اشاره کرد:
 ها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراري ارتباط انسان با علم نسبت به پدیده 

 ها؛برداري بهینه از آن و بهرهآنها 

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

ی مسلماً یکی از علوم مؤثر در دستیابی به این اهداف، علم ریاضیات است. آموزش ریاضی به شکل
که در اسناد باالدستی مطلوب آنچه  آموز را به تواند دانش شده می مناسب و در راستاي اهداف تعیین

اسالمی، دانشمندان ایرانی بر کاربردي - خوانده شده است، رهنمون باشد. در دوران طالیی تمدن ایرانی
اي در ایران به وجود آمد و  اند و همچنین ریاضیات محاسبه بودن مفاهیم و آموزش ریاضی اشاره داشته

 اقعی داشت و بر اساس نیازهاي اجتماعی آن زمان بودگسترش یافت، ریاضیاتی که ریشه در دنیاي و
شود  آغاز می 19). با نگاه به تاریخ آموزش و پرورش نوین ایران که از نیمه دوم قرن 1389گویا، (

هاي ایران و روس شکل گرفت. در  یابیم که نیاز به ریاضیات سطح باالتر و روزآمدتر از جنگ درمی
ریاضی ایران در دوره ابتدایی که پس از تصویب قانون اساسی معارف  اولین برنامه درسی رسمی تعلیمات

هاي تفضیلی بودن، تدریجی بودن، حلزونی بودن،  هجري شمسی به اجرا در آمد، ویژگی 1290در سال 
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). 1390گویا،( مدار بودن، کاربردي بودن و از شهود به تجرید حرکت کردن قابل شناسایی است زمینه
 موردنظر بودن، کاربردي و بودن هاي عمومی جنبه متوسطه، جدید نظام هاي ابکت لیفتأ در همچنین

هاي فوق،  ). از میان ویژگی1375، ریاضی رشد آموزش همجل هتحریری هیئت میزگرد( باشد مؤلفان می
مدار بودن، کاربردي بودن و از شهود به تجرید حرکت کردن در آخرین سند برنامه  سه ویژگی زمینه

). در 1391دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش، ( هوري اسالمی ایران نیز وجود دارددرسی ملی جم
ریاضیات از نظر ماهیت، علمی مجرد است، ولی بستر رشد و توسعه آن، «سند مذکور آمده است که 

هاي آموزشی  اي، فعالیت مشاهده و توصیف و تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی است. در ریاضیات مدرسه
) . همچنین در ادامه این سند آمده است که 33ص( »برخاسته از ریاضیات محیط پیرامونی باشد باید

 »باشد کارگیري ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی، از اهداف اساسی آموزش ریاضی می توانایی به«
تأیید  وتأکید  رد). این موارد نشان از آن دارد که توانایی حل مسائل دنیاي واقعی یکی از موارد مو33ص(

گذاران نظام آموزشی ایران بوده و در اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران مورد توجه قرار  سیاست
شود، در سایر نقاط جهان نیز  شناخته می 1دارد. این توانایی که در اکثر جوامع آموزشی، سواد ریاضی

  ).2019، 3فورنرو و پرته؛ 2،2011اجوز( باشد هاي آموزشی می یکی از اهداف اساسی نظام
و  4نیس( اي جهانی استدغدغهعنوان  به اهمیت ایجاد ارتباط بین دنیاي واقعی و دنیاي ریاضی،

گذاران کشورهاي ). این امر سیاست2020و همکاران،  5؛ ایکاواتی2019؛ فورنرو و پرته، 2007همکاران، 
سواد ریاضی تا پایان دوره تحصیالت عمومی،  ارتقاءصنعتی جهان را مجاب کرد تا از مطالعاتی با هدف 

هر سه سال یک  2000) از سال OECD( 6حمایت کنند. براي نمونه سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
هاي  آموزان پانزده ساله در حوزههاي دانش را براي سنجش دانش و مهارت 7اي موسوم به پیزا بار مطالعه

کند. هدف این مطالعه،  ورهاي عضو این سازمان برگزار میمختلف از جمله سواد ریاضی در بین کش
 آموزان و آمادگی آنها براي زندگی بزرگسالی استآوري مستنداتی درباره میزان توانایی دانش جمع

؛ سازمان همکاري و 2018، 9؛  اوزکان و اوزاسالن2018و همکاران،  8؛ هوپفنبک2019فورنرو و پرته، (
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پیزا)، یک مطالعه ( آموزانالمللی سنجش دانش). درواقع، برنامه بین2019؛ 2017توسعه اقتصادي، 
المللی  دارد. پرسش اصلی این مطالعه بینتأکید  المللی است که بر کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره بین

 اندهاي آینده، آماده شده آموزان از نظر ریاضی براي چالشریاضیات این است که آیا دانش  درباره
تعریفی منسجم براي سوادریاضی پیزا، سؤاالتی نیز مطرح دهی  سازمان). درخالل 2003، 1مز و وئوآدا(

  ):2017سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،( است
 ساله بخواهیم؟ 15آموزان چه محتواي علمی ریاضی را باید از دانش 

 اي سواد ریاضی قابل مشاهده است؟در چه زمینه  
 را آنها  هاییفرایند یا فرایند مسائل ریاضی دنیاي واقعی هستند، چه که افراد درحال حلزمانی

  هایی الزم است تا افراد از عهده حل این مسائل برآیند؟کند و اصوالً چه صالحیتبرانگیخته می
، هوپفنبک و 20174، 3؛ ساري و ویجایا2017و همکاران،  2براي مثال، ساري( تحقیقات متعدد جهانی

؛ 2019؛ فورنرو و پرته، 2018و همکاران،  5؛ روتکوسکی2018اوزکان و اوزاسالن، ؛  2018همکاران، 
بر مطالعه پیزا انجام شده است. همچنین، تأکید  ) در زمینه سواد ریاضی و با2020و همکاران،  ایکاواتی

 هاي درسی ریاضی انجام شده بر کتابتأکید  تحقیقات جهانی متعددي نیز در زمینه سواد ریاضی و با
) 2017و وانگ،  8؛ یانگ، تسنگ2017، 7؛  یانگ و سیانتوري2016، 6وانگ و یانگبراي مثال، ( است

هاي آموزشی گوناگون و ارتباط بین شیوه طراحی  هاي درسی در نظام که نشان از اهمیت کتاب
  المللی همچون مطالعه پیزا دارد. هاي بزرگ بین آموزان در آزمون هاي درسی و عملکرد دانش کتاب

 نجام شده استمطالعه پیزا ا چهارچوب هایی نیز در ایران در حوزه سواد ریاضی به کمکپژوهش
)، 1393؛ افخمی، 1393پور و همکاران،  ؛ محسن1396؛ شایان، 1398فر و همکاران، براي مثال، روحانی(

هاي درسی ریاضی انجام شده  بر کتابتأکید  هایی در ارتباط با سواد ریاضی و باندرت پژوهشه اما ب
آموزان پایه ناسایی خطاهاي دانش) در تحقیق خود به ش1398( فر و همکاراناست. براي مثال، روحانی

اند و به این نتیجه دهم در حل مسائل دنیاي واقعی بر مبناي مسائل مطرح شده در مطالعات پیزا پرداخته
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 در واقعی، دنیاي مسائل حل در ایرانی آموزان رایج دانش خطاهاي از بسیاري گیري رسیدند که شکل

سازي مسائل آزمون ) در پژوهش خود با بومی1396( شایان .دارد ریشه آموزشی سطح انتظارهاي و نوع
دهی به آموزان را در پاسخآموزان پایه نهم، عملکرد این دانشمطالعه پیزا و اجراي آن بر روي دانش
ي و محتوایی عملکرد فرایند هايآموزان در حیطهدانشویژه  به مسائل نامطلوب توصیف کرده است و

 با و پیزا همطالع چهارچوب مبناي پژوهشی بر در )1393( پور و همکاران نمحس اند.مناسبی نداشته

 هجامع واقعی انتظارت و اجتماعی فرهنگی، مالحظات گرفتن نظر در و ریاضی معلمان نظرخواهی از
 هراندازه که دهد می نشان مطالعه این هاي یافته .کردند طراحی تشخیصی، شناختی آزمون ایرانی، یک

 تر ینپای میزان همان به نیز آموزان دانش عملکرد یابد، ها افزایش سؤال در شناختی هاي صالحیت سطوح

ساخته بر مبناي سؤاالت منتشر شده تیمز و پیزا و  ) با استفاده از آزمونی محقق1393( افخمی .بود خواهد
هاي تحصیلی پنجم، هشتم ایهآموزان ایرانی در پهاي استاندارد، اقدام به ارزیابی سواد ریاضی دانشآزمون

آموزان ابتدایی در حل مسائل دنیاي واقعی در مقایسه و یازدهم کرده است. نتایج نشان داد عملکرد دانش
آموزان ابتدایی کند که دانش هاي باالتر، بهتر بود. وي علت را بر این اساس عنوان می آموزان پایهبا دانش

کنند و در نتیجه عملکرد بهتري را از خود نشان دادند.  ها میتمها و الگوریکمتر خود را درگیر فرمول
) نیز در نظرسنجی که از معلمان باتجربه ریاضی به عمل آورده است، به این نتیجه 1389( پورهمچنین رفیع

المللی نیستند مدار مطرح شده در مطالعات بینآموزان قادر به حل مسائل زمینهرسیده است که اکثر دانش
اند. بنابراین، با توجه به اهمیت  هاي درسی عنوان کردهلمان یکی از دالیل آن را محتواي کتابو مع

  رسد.          نظر می هاي درسی ضروري  به هایی در خصوص کتاب گیري پژوهش موضوع،  شکل
هاي مختلف آموزشی لزوماً یکسان نیست، اما  توان گفت که اهداف آموزش در نظام در مجموع، می

توان یافت. براي نمونه توانایی استفاده از  هاي آموزشی گوناگون اهداف مشترك نیز می برنامه در
هاي آموزشی مورد توجه  نظام بیشترهاي مدرسه در زندگی واقعی یکی از اهدافی است که در  آموخته

قرار گرفته است. نظام آموزشی ایران نیز از ابتداي شروع آموزش رسمی در ایران به کاربردي بودن برنامه 
آموز پس از فراغت از تحصیل  آموزان به شکلی توجه داشته است که دانش درسی و روند آموزشی دانش

انایی داشته باشد. از جمله عواملی که براي دستیابی به هایش در دنیاي واقعی تو کار گرفتن آموخته در به
آموزش مفاهیم مورد نظر نظام افزون بر  اي است که این مهم مورد نیاز است تألیف کتاب درسی به گونه

شده تأکید  آموزشی بر مسائل مربوط به دنیاي واقعی و آموزش چگونگی مواجهه با چنین مسائلی نیز
بر آموزش حل مسائل مربوط به دنیاي واقعی در تأکید  حاضر به بررسی میزانباشد. بنابراین در پژوهش 
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 کتاب درسی ریاضی نهم پرداخته شده است. براي این منظور مسائل آزمون سواد ریاضی مطالعه پیزا
معیاري براي مسائل دنیاي واقعی برگزیده شده است و مسائل مطرح شده در کتاب درسی با عنوان  به

  شود. قایسه میمسائل مذکور م
 

  روش پژوهش
با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی میزان انطباق کتاب درسی ریاضی پایه نهم در جهت توانمند 

هاي دنیاي واقعی است، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه و  آموزان براي حل چالش کردن دانش
هاي تحلیل محتواي ها و فرملیستستفاده، چکباشد. ابزار مورد انمونه آماري کتاب ریاضی پایه نهم می

مسائل دنیاي  برآنها  تأکید کلیه مسائل کتاب ریاضی پایه نهم از نظر میزانآنها  ساخته  است که در محقق
و در نهایت  اند مورد بررسی قرار گرفته ان پایه نهمآموز دانش به چالش کشیدن براي  هزمینداشتن واقعی و 

شمارش و ثبت گردید. براي تعیین روایی ابزار از دیدگاه اساتید آموزش ریاضی و آنها  فراوانی و درصد
  همچنین دبیران باتجربه استفاده شده است.

هاي  کتاب درسی ریاضی پایه نهم در هشت فصل تنظیم شده است. هر فصل کتاب، شامل بخش
حاوي فعالیت، کاردرکالس، باشد که هر درس  گوناگونی مانند لوحه آغازین فصل و چندین درس می

باشد. در لوحه آغاز هر فصل تالش شده است که از تصاویري مربوط به دنیاي  مثال حل شده و تمرین می
توان  واقعی استفاده شود که به نوعی دربردارنده مطالبی مرتبط با موضوع فصل باشد. بر این اساس می

یم مورد نظر فصل به جهان پیرامونی چنین برداشت کرد که مؤلفان کتاب درسی براي درك مفاه
هاي دنیاي واقعی اهمیتی بسیار در ایجاد انگیزه  اند که تجربه اند و بر این باور بوده آموزان چشم داشته دانش
آموزان  رود هر فصل به نوعی تدوین و تألیف شده باشد که دانش آموزان دارد. بنابراین انتظار می دانش

با مفاهیم و مطالب درسی درون فصل درك کرده و به نوعی به کاربرد  ارتباط تصویر آغازین فصل را
توان گفت روند آموزشی کتاب به این صورت است که در اکثر  ریاضیات در زندگی واقعی پی ببرند. می

آموز با انجام فعالیت و پاسخ به سؤاالت در متن  شود و دانش دروس، آموزش با ارائه یک فعالیت آغاز می
شود. در  یابد که با توجه به این نتایج، مفاهیم مورد نظر مؤلفان آموزش داده می نتایجی دست میفعالیت به 

تحت عنوان کاردرکالس و در برخی دروس، ارائه چند مثال که در مسأله  ادامه، کتاب با ارائه یک یا چند
آموز با انجام  دانشگردد و  موارد حل شده هستند، مفاهیم آموزش داده شده، تمرین و تثبیت می بیشتر

  کند. هاي پایان هر درس، روند آموزشی را تکمیل می تمرین
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  ها یافته
مسائل هر فصل کتاب که تحت عناوین کاردرکالس، فعالیت، مثال و تمرین در متن کتاب درسی مطرح 

یکی  توانند مربوط به دنیاي واقعی باشند مورد توجه قرار گرفت. شد و مسائلی که می شده است، بررسی 
شده براي این سن از  هاي قبلی تألیف نهم فعلی با کتابهاي عمده کتاب درسی ریاضی پایه  از تفاوت

نامه در کتاب فعلی است. در کتب سابق، ابتدا مفهوم مورد نظر توضیح داده  آموزان، نبود درس دانش
کرد. اما، در کتاب  می درکالس روند آموزشی را تکمیل آموز با حل مثال و کار شد و در ادامه دانش می

هاي دیگر تألیف شده  حاضر شیوه آموزشی متفاوت است. البته الزم به ذکر است که این روند در کتاب
آموز در  به همین شکل است. در کتاب حاضر بر مشارکت دانشتقریباً  ریاضی براي دوره متوسطه اول نیز

یابی به تعریف مفاهیم مد نظر  و با دستآغاز شده مسأله  شده است. هر درس با حل یکتأکید  آموزش
توزیع مسائل مربوط به دنیاي واقعی در کتاب  1 یابد. در جدول مؤلفان و تمرین مطالب آموزشی، پایان می

  ها ارائه شده است. درسی پایه نهم به تفکیک فصل
  

 ها به تفکیک فصل . فراوانی و درصد فراوانی مسائل مربوط به دنیاي واقعی در کتاب درسی پایه نهم1جدول

  مجموع  فعالیت  مثال  کاردرکالس  تمرین    فصل
  
  
1  

  مسائل مربوط به دنیاي واقعی
  3  2  0  0  1  فراوانی
  6  4/13  0  0  25/6  درصد

  47  13  4  15  15  سایر مسائل
  50  15  4  15  16  کل

  
  مسائل مربوط به دنیاي واقعی  2

  0  0  0  0  0  فراوانی
  0  0  0  0  0  درصد

  58  16  19  10  13  سایر مسائل
  58  16  19  10  13  کل

  
  مسائل مربوط به دنیاي واقعی  3

  12  6  2  0  4  فراوانی
  1/17  4/21  100  0  16  درصد

  58  22  0  15  21  سایر مسائل
  کل
  

25  15  2  28  70  
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  مجموع  فعالیت  مثال  کاردرکالس  تمرین    فصل
  
  مسائل مربوط به دنیاي واقعی  4

  8  2  1  0  5  فراوانی
  6/11  7/16  4/33  0  8/12  درصد

  61  10  2  15  34  سایر مسائل
  69  12  3  15  39  کل

  
  مسائل مربوط به دنیاي واقعی  5

  2  1  -  0  1  فراوانی
  2/4  6/5  -  0  6/5  درصد

  46  17  -  12  17  سایر مسائل
  48  18  -  12  18  کل

  
  مسائل مربوط به دنیاي واقعی  6

  6  3  -  0  3  فراوانی
  4/9  12  -  0  6/13  درصد

  58  22  -  17  19  سایر مسائل
  64  25  -  17  22  کل

  
  مسائل مربوط به دنیاي واقعی  7

  0  0  0  0  0  فراوانی
  0  0  0  0  0  درصد

  46  9  3  11  23  سایر مسائل
  46  9  3  11  23  کل

  
  مسائل مربوط به دنیاي واقعی  8

  5  0  -  1  4  فراوانی
  5/12  0  -  10  50  درصد

  35  22  -  9  4  سایر مسائل
  40  22  -  10  8  کل

  
ها کتاب  فعالیت ارائه شده براي آموزش در فصل اول یعنی فصل مجموعه 15 طبق جدول، از میان

فعالیت مربوط به دنیاي واقعی است. این دو فعالیت براي آموزش عملیات  2درسی ریاضی پایه نهم، تنها 
مربوط به مسأله هاي ارائه شده در این فصل،  درکالس ها به کار رفته است. در میان کار روي مجموعه

واقعی مطرح نشده است. جدول نشان از این واقعیت دارد که براي آموزش در فصل دوم کتاب  دنیاي
اند. همچنین، بیشترین مسائل  مؤلفان به مسائل مربوط به دنیاي واقعی اشاره نداشته ،یعنی عددهاي حقیقی
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فصل مورد  مربوط به دنیاي واقعی در فصل سوم، یعنی استدالل و اثبات در هندسه مطرح شده است. در
توان  در متن درس آمده است. بنابراین میمسأله  8مربوط به دنیاي واقعی ارائه شده است که مسأله  12نظر 

گفت که مؤلفان در آموزش مباحث مربوط به هندسه مسطحه بیش از سایر مباحث بر ارائه مسائل دنیاي 
توان و ریشه و دقت در مسائل و اند. با بررسی روند آموزشی فصل چهارم، یعنی  داشتهتأکید  واقعی

مطرح شده در متن مسأله  30شود که از هاي فصل مذکور، مشاهده می هاي ارائه شده در متن درس فعالیت
تأکید  توان گفت که مورد مربوط به دنیاي واقعی وجود دارد. می 3ها)،  به جز تمرین( هاي این فصل درس

فعالیت و  18هاي جبري،  چهارم نیست. در فصل عبارت زیادي بر این گونه مسائل در روند آموزشی فصل
مسأله  ، تنها یکمسأله 30آموزان ارائه شده است که در بین این  ها به دانش کاردرکالس در متن درس 12

بر آموزش حل مسائل تأکید  مربوط به دنیاي واقعی بوده است. بنابراین، در رویکرد آموزشی فصل پنجم
 هاي خطی با وجود کاربردي بودن مبحث آموزشی شود. فصل خط و معادله دنیاي واقعی مشاهده نمی

کار  17فعالیت و  25چندانی بر مسائل دنیاي واقعی در روند آموزشی فصل نداشته است و در میان تأکید 
حاکی از عدم  5 مربوط به دنیاي واقعی است. جدولمسأله  3در کالس ارائه شده در متن درس، فقط 

هاي گویا در فصل هفتم کتاب  ط به دنیاي واقعی در آموزش مباحث پیرامون عبارتطرح مسائل مربو
مؤلفان به درستی بر کاربرد این مبحث در سایر علوم  این که درسی ریاضی پایه نهم است. در این فصل با

اند، اما در روند آموزشی این فصل نشانی از آموزش حل مسائل دنیاي واقعی نیست. فصل  اشاره کرده
که مربوط به هندسه است و هندسه یکی از  شتم و پایانی کتاب یعنی فصل حجم و مساحت با آنه

آموزان است، در رویکرد آموزشی این فصل  هاي پرکاربرد ریاضیات در جهان پیرامونی دانش شاخه
ر مطرح شده دمسأله  32شود. در این فصل از مجموع  نشانی از آموزش حل مسائل دنیاي واقعی دیده نمی

  مربوط به دنیاي واقعی است. مسأله  متن درس تنها یک
مربوط به دنیاي واقعی است. به عبارت آنها  تا از 36باشد که  میمسأله  445در مجموع، کتاب داراي 

توان مربوط به دنیاي واقعی دانست. نتایج نشان  درصد مسائل کتاب درسی را می 10دیگر، کمتر از 
هاي مختلف کتاب درسی به چشم  ع مسائل دنیاي واقعی در متن فصلدهد که نظم خاصی در توزی می

تواند نشان از عدم وجود رویکرد آموزشی خاصی در طرح و ارائه چنین  خورد که این موضوع می نمی
 ها، کار شود که در فعالیت اي از این ناهماهنگی، مشاهده می نمونهعنوان  به مسائلی در کتاب درسی باشد.

اي مربوط به دنیاي واقعی وجود ندارد. عدم   مسألههاي دوم و هفتم هیچ  هاي فصل الها و مث درکالس
وجود مسائل دنیاي واقعی در دو فصل مذکور باعث پدید آمدن این تصور است که به نظر مؤلفان کتاب 
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با هاي گویا کاربردي در دنیاي واقعی ندارند که البته تصوري باطل است.  درسی، اعداد حقیقی و عبارت
این حال در مجموع درصد طرح و ارائه چنین مسائلی در متن دروس کتاب درسی ریاضی مورد بحث به 
آن حد نیست که بتوان مدعی شد روند آموزشی کتاب درسی در جهت آموزش نحوه مواجهه با 

کند. درباره رویکرد آموزشی کتاب درسی ریاضی  آموزان حرکت می هاي دنیاي واقعی به دانش چالش
آموزان در روند آموزش هر مطلب  اند که اوالً دانش توان گفت که مؤلفان تالش داشته ه نهم میپای

باشد. اما تعداد مسائل مربوط به دنیاي واقعی که در مسأله  دخالت داشته باشند و ثانیاً آموزش بر مبناي حل
 دنیاي واقعی متن دروس مطرح شده است بدان حد نیست که بتوان گفت براي آموزش بر حل مسائل

باشد که  کافی شده است. فصل سوم بیشترین میزان ارائه مسائل مربوط به دنیاي واقعی را دارا میتأکید 
تواند به این دلیل باشد که فصل سوم مربوط به هندسه مسطحه است و مسائلی از این دست  این مطلب می

گردد. البته  تر مطرح می این زمینه آسان تر بوده و از طرفی طرح چنین مسائلی در در زمینه هندسه فراوان
دهنده ارائه تعداد زیاد  نکته قابل توجه این است که درصد باالي مسائل دنیاي واقعی در این فصل، نشان

شود در فصل سوم تحت عنوان  طور که مشاهده می چنین مسائلی در فصل سوم نیست. درواقع، همان
این فصل، مربوط به دنیاي واقعی است. در مسأله  70از  مسأله 12استدالل و اثبات در هندسه تنها 

اي مربوط با دنیاي واقعی مطرح نشده است. در ادامه به چند نمونه از  مسأله هاي دوم و هفتم نیز هیچ  فصل
از کتاب ریاضی پایه نهم را به تصویر  45فعالیت صفحه  1 پردازیم. شکل مسائل دنیاي واقعی از کتاب می

  کشیده است.
  

 
  45مدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه  اي از مسائل زمینه نمونه. 1شکل
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دایره، رسم وترهاي  آموز براي حل مسأله نیاز به رسم نیم در مسأله مطرح شده در این فعالیت، دانش
فیثاغورس الزاویه و رابطه  هاي مربوط به مثلث قائم هاي قبلی خود، یعنی دانسته دایره و استفاده از دانسته نیم

سازي که یکی از مشخصات اصلی سواد ریاضی است،  دارد. این مسأله زمینه مناسبی براي تمرین مدل
آموز براي تبدیل یک مسأله  کند، اما مؤلفان کتاب درسی، مجال تفکر و آزمون و خطاي دانش فراهم می

 فرایند عمال مربوط بهاي درون دنیاي ریاضی را از وي گرفته و ا  مسألهمربوط به دنیاي واقعی به 
درصد از  25هاي مورد نیاز براي کسب سواد ریاضی و دربرگیرنده فرایند بندي را که یکی از صورت

اي انتزاعی  آموز عمالً مسأله اند و دانش سؤاالت آزمون پیزا است، خود در طی فعالیت مذکور انجام داده
حل به تمامی توسط مؤلف  ها و کشف راه شکلها،  خط گذاري پاره ، نام1شکل کند. در فعالیت را حل می

 کارگیري و تفسیر، فقط بندي، به صورت فرایند آموز ارائه شده است و از سه و در طی فعالیت به دانش
باشد.  نیز درون دنیاي ریاضی می فرایند شود که این آموز تمرین می کارگیري توسط دانش به فرایند
  نهم اشاره دارد.از کتاب ریاضی پایه  49 به صفحه 2شکل
  

 
  49مدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه اي از مسائل زمینه نمونه. 2شکل

  
آموز عمالً به جاي درگیر شدن  نیز به دلیل رسم خطوط عمود و خط قاطع جاده، دانش 2 در مسأله شکل

کند. نه تنها  کامالً انتزاعی در دنیاي ریاضی را حل میمسأله با یک مسأله در دنیاي واقعی، یک 
آموز در کشف راه حل نیز آزاد نبوده و راه حل به  آموز واگذار نشده، بلکه دانش بندي به دانش صورت
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یک فعالیت که مربوط به دنیاي واقعی است را  3 آسانی و در ادامه مسأله به وي ارائه شده است. شکل
  دهد. نشان می

  

 
  73 مدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه اي از مسائل زمینه نمونه. 3شکل

  
آموز و همچنین  درباره موقعیتی واقعی و آشنا براي دانشمسأله  توان گفت که درباره این فعالیت می

مشابه مسائل آزمون سواد ریاضی مطالعه پیزا بوده و مربوط به دنیاي واقعی است. اما، از آن جهت که اوالً 
به شکل مسأله  بندي مربوط به قطر عددي گنگ است به دور از واقعیت است و ثانیاً به دلیل صورت عدد

 تواند نمیمسأله  کارگیري در خود فعالیت، این به فرایند بندي و تا حدودي صورت فرایند ریاضی و انجام
که طی حل این توان ادعا کرد  آموز را مورد سنجش قرار دهد. می کامل سواد ریاضی دانش طور به

آموزد. ساده کردن عبارات رادیکالی با انجام یک  ها را می آموز فقط جمع و تفریق رادیکال فعالیت، دانش
نمونه  4شود. شکل شود و سپس با ارائه مسائل مختلف، تکرار و تمرین می فعالیت آموزش داده می

  دهد. دیگري از مسائل دنیاي واقعی کتاب را نشان می
  

 
  103مدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه اي از مسائل زمینه نمونه. 4شکل



  129    ...بررسی میزان تأکید کتاب درسی ریاضی نهم

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

تفسیر و  فرایند گانه حل مسأله، تنها هاي سه فرایند این سؤال نیز در زمینه دنیاي واقعی است و از
شود، با این  اي حل نمی مسأله شود. از طرفی، در این سؤال عمالً  کارگیري به شکلی محدود استفاده می به

 ند نمونه مناسبی از مسائل مربوط به دنیاي واقعی کتاب درسی ریاضی پایه نهم باشد. در شکلتوا حال می
  کتاب درسی ریاضی پایه نهم ارائه شده است.  103، فعالیت صفحه 5

  

 
  108مدار کتاب ریاضی پایه نهم صفحه اي از مسائل زمینه نمونه. 5شکل

  
به مسائل معیار در این پژوهش یعنی مسائل آزمون شود که بسیار  اي مطرح می  مسألهدر این فعالیت 

در این مسأله  هاي حلفرایند توان گفت تمامی سنجش سواد ریاضی در مطالعه پیزا نزدیک است و می
آموز براي حل، باید ابتدا معادله یا رابطه خطی هزینه و زمان استفاده  شود. دانش کار گرفته می سؤال به

بندي بیابد، سپس شکل این رابطه خطی را رسم کرده و مفاهیم  صورت رایندف کار بردن اینترنت را با به
کار  شده خویش را به تفسیر به دست آورد و در تمامی این مراحل دانش آموخته فرایند خواسته شده را با

آموز وجود دارد و باید متذکر شد  هایی نیز براي کمک به دانش راهنمایی مسألهبگیرد. البته در صورت 
هاي خطی در حل مسائل مطرح شده است و وجود  این فعالیت به منظور آموزش استفاده از معادلهکه 

  تواند به همین دلیل باشد. هایی می چنین راهنمایی
  

  گیري بحث و نتیجه
ترین وظایف هر حکومت است، اما اهداف آموزش در  آموزش و پرورش نسل آینده یکی از اساسی

خاص  طور به ت باشد. در ایران یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش وتواند متفاو جوامع مختلف می
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آموخته است، با  اي از ریاضی مدرسهآنچه  آموزش ریاضی، تربیت نسلی است که بتواند به کمک
فائق آید. شواهد نشان از آن دارد که کاربردي آنها  هاي دنیاي پیرامونش مواجه شود و بر حل چالش

 هاي باریاضی همواره جزو اهداف اساسی نظام آموزشی ایران بوده است. بنابراین کتبودن برنامه درسی 
ترین ابزارهاي آموزشی در ایران باید به شکلی تدوین و تألیف شوند که  یکی از اساسیعنوان  به درسی
آموزشی جوامع  بیشترد. این توانایی در نآموز را در جهت نیل به اهداف بیان شده در اسناد یاري کن دانش

، هر سه سال یک بار سازمان همکاري و توسعه اقتصادي با 2000شود و از سال  سواد ریاضی خوانده می
ساله کشورهاي عضو را در آزمون سواد ریاضی  15آموزان  اي تحت عنوان پیزا عملکرد دانش مطالعه

ها در صورت  بینی با این حال، پیش ،کننده در این مطالعه نیست سنجد. ایران از کشورهاي شرکت می
آموزان ایرانی در آزمون سواد ریاضی مشابه مطالعه پیزا، حاکی از عملکرد نامطلوب  شرکت دانش

هاي درسی از جمله  باشد که عدم اشاره کافی به مسائل دنیاي واقعی در کتاب آموزان ایرانی می دانش
آموزش افزون بر  ریاضی باید درسی هاي با). کت1389پور،  رفیع( دالیل این عملکرد عنوان شده است

آموزان به کمک این  د تا دانشنمفاهیم ضروري و انتزاعی ریاضی به مسائلی از دنیاي واقعی نیز بپرداز
ها،   ها، مثال  براي رویارویی با مسائل دنیاي واقعی آماده شوند. در این راستا، پژوهش حاضر تمرین ها باکت

ی ریاضی پایه نهم را از نظر تطابق با مسائل دنیاي واقعی بررسی هاي کتاب درس ها و فعالیت درکالس کار
  کرده است.

کتاب درسی ریاضی پایه نهم بر مسائل تأکید  از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان
مطالعه  چهارچوب شد. با بررسی دنیاي واقعی است، ابتدا باید معیاري براي این نوع از مسائل انتخاب می

) براي سواد ریاضی ارائه شده بود و با 2019؛ 2017( پیزا که از سوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
هاي انجام شده در این زمینه و البته نظر  توجه به اهداف مطالعه مذکور و همچنین با توجه به پژوهش

پیزا براي هدف مورد نظر متخصصان آموزش ریاضی، مسائل مطرح شده در آزمون سواد ریاضی مطالعه 
عنوان  به شده آزمون سواد ریاضی مطالعه پیزاص داده شد. بنابراین مسائل منتشرپژوهش مناسب تشخی

  نمونه مسائل دنیاي واقعی برگزیده شد.
روند آموزشی در کتاب ریاضی پایه نهم در اکثر موارد به این شکل است که درس با یک فعالیت آغاز 

درکالس مرور شده و سپس با ارائه تمرین درس  شده با ارائه مثال و کار آموزش دادهشود و سپس مفهوم  می
رسد کتاب درسی ریاضی پایه نهم به شکلی تألیف  رسد. با این توضیحات به نظر می و آموزش به پایان می

هنمایی معلم، آموز و را آموز ارائه کند و با فعالیت دانش مفاهیم را به دانشمسأله  شده است که از طریق حل
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که مؤلفان در ابتداي کتاب و در بخش سخنی با آنچه  بر کار آموزش مفاهیم مورد نظر به انجام برسد. بنا
اي تدوین شده است که اوالً تدریس مفاهیم با  اند کتاب درسی ریاضی پایه نهم به شیوه معلم بیان کرده
 آموز نقش فعالی در تاب درسی باشد و ثانیاً دانششده در ک هاي ارائه مسائلی در قالب فعالیتاستفاده از حل 

حل ارائه کند و با راهنمایی معلم پس از بحث و  آموز براي حل مسائل راه آموزشی ایفا کند. دانش فرایند
نائل شده و مفهوم مورد انتظار را فرابگیرد. میزان تحقق چنین مسأله  آموزان به حل تبادل نظر با سایر دانش

چنین  تأثیر آموزشی در مدارس ایران و همچنین مؤثر بودن یا عدم فرایند درس و در کلروندي در کالس 
رود براي آموزش شیوه  اي براي آموزش ریاضیات موضوع پژوهش حاضر نیست. اما، انتظار می شیوه

ه در شد هاي ارائه ها و مثال درکالس ها، کار آموزان، فعالیت هاي دنیاي واقعی به دانش برخورد و حل چالش
  مطلوبی داشته باشند.تأکید  کتاب درسی بر مسائل مربوط به دنیاي واقعی

تحت عناوین مسأله  445کلی  طور به ها حاکی از آن بود که در کتاب درسی ریاضی پایه نهم داده
مربوط به دنیاي واقعی مسأله  36درکالس، مثال و تمرین مطرح شده است که از این تعداد  فعالیت، کار
آموز عمالً با چالشی مواجه  اده شد. الزم به توضیح است که در بسیاري از  این مسائل، دانشتشخیص د

در کتاب حل شده و یا اساساً پرسش مورد نظر فقط ارائه یک موقعیت در مسأله  نیست، به این معنا که یا
ي واقعی تعداد مسائل دنیا توان گفت که عمالً دنیاي واقعی براي طرح مسائل بوده است. در واقع، می

به مسأله  شوند. در عین حال انتخاب راهبرد حل هاي کتاب درسی را شامل می محدودي از فعالیت
نیاز به زمانی مسأله  هاي حل که آموزش راهبرد آموز واگذار نشده است. شاید مؤلفان به دلیل آن دانش

ها به شکلی هدفمند در خود  فعالیتهاي  حل ها و راه اند. روش طوالنی دارد به آموزش مجزاي آن نپرداخته
شود. البته  بندي به کار برده نمی صورت فرایند ها ها ارائه شده است. بنابراین عمالً در حل فعالیت فعالیت

هاي کتاب درسی براي آموزش یک مفهوم است. اما، این روند  ها و مثال این اتفاق به دلیل تدوین فعالیت
هاي دنیاي واقعی مفید باشد که  آموزان براي حل چالش سازي دانش هتواند براي آماد آموزشی وقتی می

هاي مربوط به دنیاي واقعی به میزان قابل قبولی ارائه شوند و ثانیاً پس از ارائه یک فعالیت  اوالً فعالیت
شود که پس از ارائه  آموز حل یک چالش واقعی را نیز تجربه کند. براي نمونه، پیشنهاد می شده، دانش حل

چالش دنیاي واقعی به عنوان  به حل مسائلی همچون مسأله زیر مثالًفعالیتی براي معرفی روابط خطی، 
  آموز واگذار شود: دانش
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آموزان به گردش بیرون از شهر، از یک  قصد دارد براي بردن دانش در یک شهر اي مدرسه :نمونه مسأله 
رکت با قیمت پیشنهادي زیر براي کند، کمک بگیرد. سه ش شرکت که خدمات گردشگري ارائه می

  اند: کرایه وسیله نقلیه انتخاب شده
  کند؛ تومان دریافت می 500هزار تومان در ابتدا و براي هر کیلومتر  375شرکت الف) 

  گیرد؛ تومان می 750کند و سپس براي هر کیلومتر  هزار تومان دریافت می 250شرکت ب) در ابتدا 
تومان  1020کیلومتر اضافه  1هزار تومان و براي هر  350کیلومتر،  200شرکت ج) براي سفر تا مسافت 

  کند. دریافت می
تري پیشنهاد  کیلومتر باشد، کدام شرکت قیمت مناسب 600تا  200اگر سفر بیرون از شهر مسافتی بین 

  داده است؟
شده از سوي پژوهشگران این پژوهش براي افزایش سواد ریاضی  هاي توصیهراهکاریکی از 

آموزان و در نتیجه نزدیک شدن به اهداف مورد نظر در اسناد باالدستی نظام آموزشی ایران ارائه  دانش
هاي درسی توسط معلمان  مسائلی مربوط به دنیاي واقعی در کتاب درسی و حل چنین مسائلی در کالس

رب زندگی روزانه هاي کالسی مرتبط با تجا ) ارائه فعالیت1393( پور و همکاران است. براي مثال محسن
) بر این باور است که براي 1393( داند. همچنین افخمی آموزان را در افزایش این توانایی مؤثر می دانش
هاي دنیاي واقعی، گریزي از  آموزان و توانمند ساختن ایشان در برخورد با چالش کردن دانش آماده

  ت. سازي متناسب در کالس و کتاب درسی نیس پرداختن به مسائل مدل
مهم و ممتاز  تأثیر هاي دنیاي واقعی نباید از آموزان در مواجهه با چالش در پرورش توانمندي دانش

معلمان ریاضی غافل شد. معلم ریاضی تا خود در برخورد با این مسائل، توانمند نباشد و یا باور به 
به نوعی پرورش دهد که آموزان را  تواند دانش کارآمدي ریاضیات در زندگی روزمره نداشته باشد، نمی

در حل مسائل دنیاي واقعی، توانمند و به کارآمدي ریاضیات در زندگی روزمره باورمند باشند. باید توجه 
ها نشان از آن دارد که معلمان  اند. پژوهش آموزان دیروزند که پرورش یافته داشت که معلمان امروز دانش

راه  ). پس بی1395شایان و همکاران، ( وب را ندارندخود نیز در حل مسائل دنیاي واقعی توانمندي مطل
  هاي درسی طلب کنیم. نیست اگر آموزش معلمان را پیش از تغییرات کتاب

ریزان،  تواند مورد استفاده برنامه حاضر می  هایی نظیر پژوهش هاي پژوهش نتایج و یافته
هاي  مورد استفاده مؤلفان کتاب تواند گذاران برنامه درسی ریاضی باشد و می اندرکاران و سیاست دست

آموزان را در  درسی قرار گیرد تا با تدوین و طراحی مسائلی مربوط به دنیاي واقعی، توانایی دانش
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و بیش از پیش در جهت نیل  دهندهاي دنیاي واقعی و زندگی پس از مدرسه افزایش  رویارویی با چالش
می ایران گام برداشته شود. همچنین، این نتایج به اهداف اسناد باالدستی نظام آموزشی جمهوري اسال

هاي درس و مدارس مورد توجه مدیران و  هاي تدریس مؤثرتر در کالس تواند براي طراحی شیوه می
  معلمان ریاضی قرار گیرد.
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Teaching Real-World Problem Solving  
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Abstract 
One of the goals of the Iran National Curriculum is the ability of the student to 
apply school mathematics in life outside of school and in the real world. For this 
reason, the textbook should be compiled in such a way that students become 
familiar with this type of problem and also learn the ability to solve it. In other 
words, one of the main goals of mathematics teaching is to educate people who 
are able to face the challenges of the surrounding world and overcome them 
with the help of their mathematical literacy. The purpose of this study is to 
evaluate the ninth grade math textbook based on math literacy. Content analysis 
method has been used to conduct this research. The tools used are content 
analysis forms. To determine the validity of the forms, the views of experts and 
specialists in mathematics education have been used. The results indicate a 
slight emphasis on ninth grade math textbooks on real-world problems as well 
as the heterogeneous distribution of these problems in different chapters of the 
book. The results of this research can be used in reviewing and improving math 
textbooks, teacher training and reviewing assessment methods in order to 
improve students' math literacy. 
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