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ف  رهنگياندانشگاه
 پويش در آموزش علوم پايهتخصصيـ فصلنامه علمي

 1396، تابستان هفتمشماره دوره سوم،

رياضي) سالـ(تجربيي رياضي پايه يازدهمها كتاب مسائلتحليل محتواي

 سازي بر اساس رويكرد مدل 97-1396

1پور بتول موسي

دهيچك
هـاي درسي رياضي پايه يـازدهم رشـتهيهاابكتدر سازي بررسي رويكرد مدل،پژوهش حاضر هدف

و رياضي است. روش تحقيق در اين پژوهش تحليل محتوا اسـت. جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش تجربي

و حسابان پايه11كتاب رياضي پايه  و كتاب هندسه (رشته رياضي) در سال تحصيلي11(رشته تجربي)

كاست97-96 ،»بـدون زمينـه« بـا توجـه بـه پـنج مقولـه،تـاب . در اين پژوهش همه تمرينات از اين سه

در حـوزه،»سـازي مـدل«و» كـاربرد اسـتاندارد«،»مستقل از زمينه مدار زمينه«،»مدار غير معقوالنه زمينه«

از اين سـه كتـاب مسائلو كاربرد مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحليل نشان داد كه بيشتر سازي مدل

ازدهستن» بدون زمينه« در مقوله و» غيـر معقوالنـه« مسـائل اين سه كتاب جـزء مسائلو تقريبأ هيچ يك

. نتيجه هستند» كاربرد استاندارد« مسائلجزءها كتابكاربردي اين مسائل. همچنين نيستند» سازي مدل«

درها اين يافته حاصل از ميـزان توجـه بـه،درسـي جديـدي هـا كتـاب تـأليف نشان دهنده آن است كـه

و كاربرد بسيار كم بوده است.سازي رويكرد مدل

،11پايه)1( كتاب حسابان،رشته تجربي11پايه)2( كتاب رياضي،و كاربردسازي مدل:ها كليدواژه

 برنامه درسي رياضي.،تحليل محتوا،11پايه)2( كتاب هندسه

 mosapourbatool@gmail.comاستاديار گروه علوم پايه دانشگاه فرهنگيان، ايران، نويسنده مسئول،1

12/9/96پذيرش:24/8/96دريافت:
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 مقدمه

و يادگ،در برنامه درسي ملي يري در نظر گرفته رياضيات به عنوان يكي از يازده حوزه تربيت

و كاركرد اين حوزه آورده،شده است. توليدكنندگان اين برنامه :اند در مورد اين ضرورت

و« و كاربرد آن بخشي از زندگي روزانه در رياضيات در جهت حل مشكالت زندگي

متفاوت انساني هاي آيد كه داراي كاربردهاي وسيع در فعاليتمي مختلف به شمارهاي حوزه

ر با،ياضياتاست. بتوانند به طور مسائلموجب تربيت افرادي خواهد شد كه در برخورد

و درباره پديده،منطقي استدالل كنند و انتزاع داشته باشند پيراموني هاي قدرت تجزيه

انسان براي توصيف دقيق سازي توانمند،جامع بسازند. وجه مهم رياضيهاي تئوري

ك بيني پيش،پيچيدههاي موقعيت اجتماعي،اقتصادي،طبيعيـ ممكن ماديهاي نترل وضعيتو

و انتزاعي از اهداف اساسي آموزش،است. توانايي به كارگيري رياضي در حل مسائل روزمره

و آموزش حوزه يادگيري كلي در سازمانهاي گيريو نيز در جهت».است رياضي دهي محتوا

آموزشي بايد برخاسته از رياضيات هاي فعاليت،اي در رياضيات مدرسه«:اند رياضي آورده

و به  و گزارهآموز دانشمحيط پيرامون باشد رياضي را در محيط هاي ان كمك كند تا مفاهيم

و براي مفاهيم رياضي در محيط پيراموني،پيراموني خود مشاهده و درك كنند و تحليل تجزيه

رخآورند. يادگيري عميق مفاهيم ريا گوناگون به دستهاي تعبير كهمي ضي وقتي دهد

و خودشان آموز دانش ان خودشان در طي حل يك مسئله قابل توجه به آن مفاهيم رسيده باشند

»آن مفاهيم را ساخته باشند.

دهد نسبت به وجود ارتباط برنامهمي بررسي پيشينه تحقيقي در حوزه برنامه درسي رياضي نشان

،عام وجود دارد. از نظر پژوهشگران اين عرصهتوافق،با دنياي واقعيايهدرسي رياضي مدرس

،مزاياي فراواني دارد كه از آن جمله،با دنياي واقعيايهارتباط برنامه درسي رياضي مدرس

: به موارد زير اشاره كرد توان مي

، ان از مفاهيم رياضيآموز دانشافزايش درك.1

، افزايش انگيزه براي يادگيري رياضي.2
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به.3 دآموز دانشكمك بهان حلر به خصوص،دنياي واقعي مسائلكارگيري رياضي براي

و گويا(رفيع شوندمي كاري ظاهرهايي كه در محيطمسائل  ). 1389، پور

(يها كتابدر بخش سخني با معلم در (،)2رياضي ،96سال تأليف،)1(و حسابان)2هندسه

و كاربردهايهبر ارتباط بين رياضيات مدرس اي اين دانش در زندگي روزمرهو محيط پيرامون

و تأكيدكه در اسناد باالدستي مورد  كه قرار دارد اشاره شده است از معلمان خواسته شده است

 براي برقراري اين ارتباط به تصاوير كتاب توجه بيشتري كنند.

توجه سازي به مدل91) نشان داد كه در كتاب حسابان سال 1391( پور رفيعنتايج پژوهش

ن و اين كتاب با رويكرد مدلخاصي رياضي فاصله جدي دارد همچنين در اين سازي شده است

و درسييها كتاب تأليفپژوهش چند پيشنهاد براي بهبود فرايند جديد طراحي برنامه درسي

از:شده است كه به اين شرح است ارائه»و كاربردسازي مدل« رياضي با توجه به رويكرد قبل

و  و توزيع آن در سطح مليفتأليطراحي برنامه اقداماتي براي،هر كتاب درسي رياضي

در سازي بومي مدلهاي نهادينه شدن اين رويكرد اتخاذ شود. به اين ترتيب كه ابتدا فعاليت

و برايها سپس اين فعاليت،مراكز پژوهشي طراحي شوند در سطوح محلي آزمايش شوند

ضمن خدمت هاي ند. سپس اين مطالب در دورهمناسبي تبيين گردهاي مدلها ارزشيابي آن

و پااليش واقع شوند. پس از طي اين مراحل و بررسي آن گاه اين،معلمان رياضي مورد نقد

و اجرا شوند.يها كتابند در سطح ملي در توانميها فعاليت  درسي گنجانده شده

و بررسي تمرينات رياضي پايهيهابكتادر اين پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوا

را بررسي كرديم تا سازي ميزان استفاده از مسائل مدل،تحليلهاي يازدهم به عنوان واحد

در دسترس سازي مدلهاي فعاليت،تأليفجديداليها كتابمشخص شود كه به چه اندازه در 

 معلمان رياضي قرار دارد.

و كاربرد سازي مدل

(،به گفته نيس و گالبرايت و مدل) 2007بلوم ،در آموزش رياضيسازي قدمت توجه به كاربرد

،چيني،هندي،درسي عربييها كتاببه درازاي تاريخ تدريس رياضي است به طوري كه اگر
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،زمين گيري اندازه،و مصري را بررسي كنيم مطالبي در مورد چگونگي پرداخت ماليات

و موارد،بنا كردن يك معبد،ساخت تقويم،تجارت ي از اين دست را مشاهدهتقسيم ارث

( مي .)1391، پور رفيعكنيم

) آنسازي ) مدل2002به گفته فرشافل با سازي فرايند مدل،شامل چهار مرحله است كه در

. سپس از دنياي واقعي به زبان شودمي يك مسئله كه در موقعيت دنياي واقعي قرار دارد شروع

ري گرددميبندي دنياي رياضي صورت اضي به وجود آيد. آن گاه اين مسئله در تا يك مدل

و،و بعد شودميحل،دنياي رياضي جواب مسئله از دنياي رياضي به زبان دنياي واقعي ترجمه

و در نهايت كه،جواب مطرح شده در دنياي واقعي،تفسيرمي شود در مقابل موقعيت اصلي

 گيرد.مي مورد ارزيابي قرار،مسئله در آن طرح شده

ف .)2002،(فرشافلسازي رآيند مدلچرخه

 چارچوب نظري

ابتدا مسائل به دو دسته،رياضي پايه يازدهميها كتاببراي تجزيه وتحليل مسائل موجود در

و مسائل  بر اساس مدار زمينهشدند. سپس مسائل رياضي بندي دسته مدار زمينهمسائل بدون زمينه

) و استيلمن چ2001چارچوب نظري گالبرايت از مسائل،هار دسته مسائل غير عاقالنه) به مستقل

و،زمينه  تقسيم شدند.سازي مدل مسائلكاربرد استاندارد
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ي هستند كه در دنياي رياضي مطرح شده اندو زمينه دنياي مسائلشامل» بدون زمينه« مسائل.1

.است بدون زمينهايهمسئل،مسئله زير،واقعي ندارند. به عنوان مثال

از5و8و11..و.ه حسابيدر دنبال: مثال حداقل چند جمله آن را با هم جمع كنيم تا حاصل آن

).1،96 كتاب حسابان6ص1(تمرين بيشتر شود؟ 493

.مسئله بدون زمينه

ي هستند كه از يك زمينه دنياي واقعي براي معرفي مسائل» غير معقوالنه مدار زمينه« مسائل.2

راايهولي مسئله به گون،مسئله استفاده شده طراحي شده است كه غير واقعي بودن زمينه

منحني،كند. به عنوان مثال در مسئله مطرح شده در كادر زيرمي ان القاآموز دانشبه ذهن 

 سپس كوتاه،رسدمي دهد كه اين درخت به يك ماكزيمم ارتفاعمي رشد درخت نشان

و داخل زمين رشد شود مي اميو سرانجام به سمت پايين ين مثال نه تنها واقعي كند.

را خنده،انآموز دانشبلكه ممكن است براي بعضي،نيست و اين ايده دار هم جلوه كند

بيآموز دانشدر ذهن  و غير واقعي است( ان بپروراند كه رياضي ).1391،پور رفيعمعني

Dارتفاع نوعي درخت با استفاده از فرمول: مثال � ab
5)�cda/e). در اين شودمي محاسبه

وD، فرمول پس از پاشيدن بذر درخت است. آخرين زمان، زمان بر حسب سالIبر حسب متر

).1391پور، رفيع( چه زماني است؟، ممكن كه درخت بايد قطع شود

.غير معقوالنه مدار زمينهمسئله

 اند،هشدي هستند كه اگر چه در زمينه دنياي واقعي مطرح مسائل» مستقل از زمينه« مسائل.3

و مسئله را بدون در نظر گرفتن توانمي ولي اين زمينه نقشي در پاسخگويي به مسئله ندارد

و حل كرد. به عنوان مثال .است مسئله مستقل از زمينه،مسئله زير،اين زمينه بررسي

استاديومي به شكل مستطيل با دو نيم دايره در دو انتهاي آن در حال ساخت است اگر: مثال

كه، متر باشد 1500استاديوم محيط : ابعاد مستطيل را طوري بيابيد

 مساحت مستطيل حداكثر مقدار ممكن گردد. الف)

.)96،تجربي2كتاب رياضي18ص5ب)مساحت استاديوم حداكثر مقدار ممكن شود.(تمرين

.مسئله مستقل از زمينه
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مومسائل» كاربرد استاندارد« مسائل.4 رد نياز مسئله در دسترسي هستند كه در آن رياضيات

و مدل،مسئله رياضي در زمينه واقعي مطرح شده،مسائلباشد. در اين گونه  معنادار است

ان قرار دارد. حتي ممكن است توسط آموز دانشرياضي براي حل مسئله در دسترس 

ازايهشده باشد. در زير نمون ارائهنيز براي حل مسئله هايي راهنمايي،كلمات كليدي

 بينيد.مي له كاربرد استانداردمسئ

آب: مثال از30قرار دارد كه حدودايهاليه تميزكنند، داخل فيلترها، در تصفيه درصد

و در نتيجهمي را حذفها ناخالصي ماند. اگر داخل اينمي باقيها درصد از ناخالصي70كند

.ماندمي باقيها درصد از ناخالصي49دو اليه قرار دهيم، فيلترها

 آيد؟مي موجود در آب از كدام رابطه به دستهاي الف) درصد ناخالصي

از توانميب) با قرار دادن چند اليه در فيلتر آب را از بين هاي درصد از ناخالصي96بيش

).1،96كتاب حسابان79ص7(تمرين برد؟

 مسئله كاربرد استاندارد

زمينه،اي واقعي است. در اين حالتدنيهاآني هستند كه شروع مسائل» سازي مدل« مسائل.5

ان نيست. آموز دانشاما مدل رياضي مسئله در دسترس،ارائه شده براي مسئله معنادار است

شدسازي الزم است كه چرخه مدل،همچنين براي دست يافتن به جواب مسئله ،كه معرفي

مسئله،مثال ان به اجرا درآيد. به عنوانآموز دانشدست كم يك بار به طور كامل توسط

 است.سازي يك مسئله مدل،زير

هاي با عادتايهچه رابط، مختلف اپراتورهاي تلفن همراههاي كارت نرخ مكالمه با سيم: مثال

كارت از قوانين را تدوين كنيد تا به افراد در انتخاب بهترين سيمايهمكالمه افراد دارد؟ مجموع

نترين در مناسب )1391پور، رفيع( مايد.اپراتور تلفن همراه كمك

 سازي مدلمسئله
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و جامعه آماري تحقيق  روش

هاي تحليل محتوا است. روش تحليل محتوا در بسياري از زمينه،روش تحقيق در اين پژوهش

و آوري جمعارزشمند شناخته شده است. اين روش قابليت بسياري براي روشي،تحقيقاتي

: مطالعات عيني داردبندي طبقه

 ها، جمله ها، كلمه،ادي تحليل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزاي يك متنفكر بني

كنيم در تعدادي مقوله كه از پيشمي كه انتخابهاييو مانند آن بر حسب واحدها پاراگراف

آنها يا پاراگرافها يا جمله ها، كميت كلمه اند.هتعيين شد  ها، بر حسب اين مقولههاو مانند

(هولستيمي معينرا نتيجه تحليل ).1380،كنند

 كار،مختلفي مانند لوحه اول فصلهاي هر فصل از بخش،11رياضي پايهيها كتابدر

سعي،تمرين تشكيل شده است. در لوحه اول هر فصل،فعاليت،مثال حل شده،متن،دركالس

و بيان اطالعاتي در مو آنشده با نشان دادن تصويري مرتبط از موضوعات واقعي در،رد

 ان ايجاد انگيزه كند.آموز دانش

،رياضي پايه يازدهميها كتابتمام تمرينات،در اين پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوا

،و كاربردسازي بر اساس پنج مقوله معرفي شده در حوزه مدل،تحليلهاي به عنوان واحد

 كدگذاري شدند.

 نتايج

.2اب رياضيكت مسائل كدگذارينتايج حاصل از

مسئله

 سازي مدل

مسئله كاربرد

 استاندارد

مسئله مستقل

 از زمينه

مسئله با زمينه

 غير عاقالنه

مسئله بدون

 زمينه
تعداد مسائل )2( رياضي

- 4 2 - 14 20 فصل اول

- - 1 - 18 19 د ومفصل

- - - - 19 19 فصل سوم

- - - - 13 13 فصل چهارم
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مسئله

 سازي مدل

مسئله كاربرد

 استاندارد

مسئله مستقل

 از زمينه

مسئله با زمينه

 غير عاقالنه

مسئله بدون

 زمينه
تعداد مسائل )2( رياضي

- - - - 17 17 فصل پنجم

- 1 - - 24 25 فصل ششم

- 6 1 - 5 12 فصل هفتم

- 11 4 - 110 125 مجموع

و تحليل تمرينات كتاب رياضي ،نشان داد كه اكثر تمرينات اين كتاب2نتايج حاصل از تجزيه

ومي درصد از كل تمرينات كتاب را تشكيل8/88كه هستند» بدون زمينه مسائل« از 4/2دهند

» كاربرد استاندارد مسائل« درصد نيز8/8و هستند» مستقل از زمينهلمسائ« درصد در گروه

و پنجم كه مربوط به هندسههاي هستند. تمرينات مطرح شده در فصل و چهارم و،سوم تابع

. با توجه به اينكه هستندو بدون زمينهاندهمثلثات هستند همگي در دنياي رياضي مطرح شد

ما،مباحث ياد شده در اين سه فصل و در محيط پيرامون كاربردهاي زيادي در علوم مختلف

كردندمي توجه بيشتري» كاربرد استاندارد«،مدار زمينه مسائلان محترم به مؤلفدارند بهتر بود 

اي،همچنين در اين كتاب  يافت نشد.» سازي مدل«يا» با زمينه غيرعاقالنه«،مسئله

.2كتاب هندسه مسائل كدگذارينتايج حاصل از

مسئله

سازي مدل

مسئله كاربرد

 استاندارد

مسئله مستقل

 از زمينه

مسئله با زمينه

 غير عاقالنه

مسئله بدون

 زمينه
مسائلتعداد 2هندسه

- - - - 25 25 فصل اول

- - 2 - 8 10 دومفصل

- 1 3 - 17 21 فصل سوم

- 1 5 - 50 56 مجموع

و تحليل تمرينات كتاب هندسه درصد از تمرينات اين89از آن است كه حاكي2تجزيه

و» بدون زمينه« مسائلاز،كتاب از مسائل« درصد نيز در مقوله9/8تشكيل شده است مستقل
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از7/1و تنها هستند» زمينه . تمرينات مربوط هستند» كاربرد استاندارد« مسائلجزءهاآندرصد

 مسائل« . در اين كتاب حتي سهمتندهس همه بدون زمينه است به فصل اول كه مربوط به دايره

كتاب فقط يك هاي نيز بسيار ناچيز است به طوري كه از بين تمام تمرين» كاربرد استاندارد

 مورد مسئله كاربرد استاندارد مشاهده شد. با توجه به كاربرد هندسه در محيط پيرامون انتظار

كه مي شو مسائلرفت مسئله،همچنين در اين كتابدكاربرد استاندارد بيشتري در كتاب ديده

 يافت نشد.» سازي مدل«يا» با زمينه غير عاقالنه«،اي

.1كتاب حسابان مسائل كدگذارينتايج حاصل از

مسئله

سازي مدل

مسئله كاربرد

 استاندارد

مسئله مستقل

 از زمينه

مسئله با زمينه

 غير عاقالنه

مسئله بدون

 زمينه

تعداد

 مسائل
1حسابان

- 4 2 - 37 43 فصل اول

- 5 1 - 29 35 فصل دوم

- 6 - - 14 20 فصل سوم

- 4 - - 11 15 چهارمفصل

- - - - 32 32 فصل پنجم

- 19 3 - 123 145 مجموع

و تحليل تمرينات كتاب حسابان  دهد كه بيشتر تمرينات اين كتاب جزء دستهمي نشان1بررسي

 درصد از تمرينات در مقوله2. است رصدد89/84كه حدود هستند» بدون زمينه مسائل«

در هستند» كاربرد استاندارد« درصد نيز مسئله1/13و هستند» مستقل از زمينه مسائل« همچنين

و پيوستگي همگي در مقوله  بدون مسائلاين كتاب تمرينات فصل پنجم مربوط به مبحث حد

 يافت نشد.» سازي مدل«يا» با زمينه غير عاقالنه« مسائل. در اين كتاب هستند زمينه

 گيري نتيجه

و هاي رشته 1396رياضي پايه يازدهم چاپيها كتابنتايج حاصل از تحليل محتواي تجربي

و بر خالف آنكهها كتابدر اين سازي به عنوان مسئله مدلايهرياضي نشان داد كه مسئل نيست
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به هي توجها كتابدر اين فراواني شده است. تأكيددر سند ملي برنامه درسي بر اين مهم

 هستند بدون زمينه مسائلدر گروه،ها كتابنشده است چون بيشتر تمرينات اين سازي مدل

با هستند نيز در مقوله كاربرد استاندارد مدار زمينه مسائلواكثر تفاوت سازي مدل مسائلكه

و آموز در سازمان،شودمي زيادي دارند. همان طور كه مالحظه ش در حوزه دهي محتوا

و كاركرد حوزه يادگيري رياضي،يادگيري رياضي بر خالف رويكردي كه در مورد ضرورت

درسي نشده است.يها كتابو كاربرد در سازي اتخاذ شده است توجه خاصي به حوزه مدل

( اين پژوهش در مقايسه با و 1391،پور رفيعپژوهش ) نشان داد بعد از گذشت چندين سال

جديد شباهت زيادييها كتابآمده از تحليل محتواي دستبهنتايج،جديديها كتاب تأليف

و عزم جدي براي رفع اين كمبود در  يها كتاببا نتايج قبل دارد كه بيانگر آن است كه همت

 وجود ندارد.ايهدرسي مدرس

 منابع
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Abstract 

The aim of the present study is to investigate the modeling approach in the 
eleventh grade mathematics textbooks of experimental and mathematical 
disciplines. The research method in this research is content analysis. The 
statistical population of this study is the 11th grade mathematics textbook 
(experimental course) and the 11th grade geometry and arithmetic textbook 
(mathematics course) in the 96-97 academic year. In this study, all the exercises 
from these three books, according to the five categories of «no background", 
«unreasonable circuit background", «field independent circuit background", 
«standard application» and «modeling", in the field of modeling and 
Applications were examined. The results of the analysis showed that most of the 
issues of these three books are in the category of «no background» and almost 
none of the issues of these three books are among the issues of «unreasonable» 
and «modeling". Also, the practical issues of these books are among the issues 
of «standard application". The results of these findings show that in the writing 
of new textbooks, the attention to modeling approach and application has been 
very low. 
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