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ابوالفضل رفیع پور
عضو هيئت علمي بخش آموزش ریاضي، دانشکدة ریاضي و كامپيوتر، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

اشاره
در این مقاله، ابتدا رویکرد آموزش ریاضي واقعیت مدار معرفي مي شود و ارتباط آن با حوزة مدل سازي و 
كاربردها در آموزش ریاضي بیان مي شود. در ادامه، با توجه به اینکه در »سند برنامة  درسي ملي«، به كاربردهاي 
ریاضي در دنیاي واقعي اشاره شــده، راهبردهایي براي استفاده از رویکرد آموزش ریاضي واقعیت مدار در 

كالس هاي درس ریاضي در سه بخش، ارائه شده است.

كلیدواژه ها: آموزش ریاضي واقعيت مدار، كالس درس، كتاب درسي، مدل سازي

مقد مه
براســاس ادبيــات پژوهشــي، رویکــرد آمــوزش ریاضي 
»واقعيت مدار«1 به عنوان واكنش هلندي ها به دوران ریاضي جدید 
یا »ریاضي مدرن«2 شناسایي شده است. رویکرد آموزش ریاضي 
واقعيت مــدار به رهبري هانس فرودنتال3، آموزشــگر ریاضي 
هلندي، شروع شــد و به گفتة پنهیوزن4 )2001( این نهضت 
همچنان ادامــه دارد. ایدة اصلي در آموزش ریاضي واقعيت مدار 
این اســت كه به دانش آموزان فرصت دهيم كه ریاضي را تحت 
راهنمایي معلم خود، دوباره و توســط خودشان بسازند. در واقع، 
دانش رسمي ریاضي مي تواند به وسيلة دانش غيررسمي و عقل 
سليم دانش آموزان توسعه یابد ]Treffers, 1991[. این یعني به 
وسيلة انجام برخي فعاليت ها، شامل حل مسائل زمينه مدار كه 
براي دانش آموزان قابل درك هســتند، آن ها مي توانند از دانش 

غيررسمي خودشان براي خلق دوبارة ریاضي استفاده كنند.
به عقيدة فرودنتال )1991(، فعاليت هاي ریاضي در آموزش 
ریاضي واقعيت مدار، هم مي توانند در دنياي واقعي مطرح شوند 
كه باید براساس الگوهاي ریاضي سازماندهي شود، و هم مي توانند 
در دنياي ریاضي مطرح شــوند كه باید براساس ایده هاي جدید 

سازماندهي شوند تا بهتر فهميده شوند.
پژوهشــگران آمــوزش ریاضي كه در حوزة مدل ســازي و 
كاربردها فعاليت مي كننــد، آموزش ریاضي واقعيت مدار را جزو 
پيشينة حوزة مدل سازي و كاربردها در آموزش ریاضي شناسایي 
كرده اند. منظور از مدل سازي در آموزش ریاضي چرخة نمودار 1 
است كه در آن، فرایند مدل سازي با یک مسئله كه در موقعيت 

دنياي واقعي قرار دارد، شــروع مي شــود. سپس با صورت بندي 
مســئلة دنياي واقعي و تبدیل آن به یک مسئلة ریاضي دنبال 
مي شــود. در ادامه، این مســئلة ریاضي در دنياي ریاضي حل 
مي شــود و در نهایت، جوابي كه در دنياي ریاضي به دست آمده 
اســت، باید به دنياي واقعي برده شود تا با زمينة واقعي مسئله 
متناســب شــود ]Verschaffel, 2002[. در اینجا ممکن است 

جواب دنياي ریاضي به تفسير نياز داشته باشد.

نمودار 1. چرخة مدل سازي
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در سند برنامة درسي ملي جمهوري 
اسالمي ایران، یکي از هدف هاي آموزش 
ریاضي، »توانایي به كارگیري ریاضي در 
حل مسائل روزمره« عنوان شده است

در سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ایران، یکي از 
هدف هاي آموزش ریاضــي، »توانایي به كارگیري ریاضي در 
حل مسائل روزمره« عنوان شده است )دبيرخانة شوراي عالي 
آموزش وپرورش، 1391(. همچنين، در بخش دیگري از ســند 
برنامة  درسي آمده است كه ریاضيات از نظر ماهيت، علمي مجرد 
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است، ولي بستر رشد و توســعة آن، مشاهده، توصيف و تجزیه 
و تحليل محيط پيراموني است. در ریاضيات مدرسه اي، فعاليت 
آموزشــي باید برخاسته از ریاضيات محيط پيراموني باشد. همة 
این ها نشان مي دهند كه كاربردي بودن ریاضي، جزو هدف هاي 
اساســي نظام آموزشــي ایران بوده و در اســناد باالدستي نظام 

آموزشي به آن ها اشاره شده است.
مرور ادبيات پژوهشــي به زبان فارســي نشان مي دهد كه 
چندین مقاله با تمركز روي آموزش ریاضي واقعيت مدار نوشــته 
شــده اند كه از آن جمله مي توان به مقالة رفیع پور )1393 ب(، 
غالم آزاد )1393(، و ساویزي  )1395( اشاره كرد. همچنين، 
تاكنون چندین پایان نامة كارشناســي ارشــد آموزش ریاضي با 
محوریت رویکرد آموزش ریاضي واقعيت مدار انجام شده اند كه از 

طریق »پایگاه ایران داك« قابل دسترسی هستند.
در مقالة حاضر، سه راهبرد مختلف براي استفاده از رویکرد 
آمــوزش ریاضي واقعيت مدار در كالس هــاي درس ریاضي ارائه 
شــده اســت. این راهبردها حاصل تجربيات نویسندة مقاله در 
پژوهش هاي گوناگون و برگزاري كارگاه هاي آموزشــي در حوزة 

مدل سازي و كاربردهاست.

راهبرد اول: محیط اطراف خود را با دقت مشاهده 
كنید .

توصيــة كاربردي اول مبتنــي بر ادبيات پژوهشــي حوزة 
مدل ســازي و كاربرد در آموزش ریاضي است. السینا )2007(، 
آموزشــگر ریاضي اســپانيایي، در مقالة خود این ایده را مطرح 
مي كند كه در كالس درس، كمتر از گچ و تخته استفاده كنيم و 
بيشتر از پدیده هاي محيط زندگي خود براي طرح مسائل ریاضي 
بهره بگيریم. براي این كار، كافي اســت ابتــدا دور و بر خود را 
خوب مشاهده كنيم و از اطالعات منتشر شده در رسانه ها كه در 

دسترس هستند، به خوبي استفاده كنيم.
نویسندة مقاله حاضر از این رویکرد بارها براي طراحي مسائل 
متفاوت مدل ســازي كه برآمده از دنياي واقعي هستند، استفاده 
كرده اســت. بازخورد حاصل از اجراي این دســت فعاليت ها در 
كارگاه هاي مدل سازي، نشــان مي دهد كه شركت كنندگان در 
كارگاه هاي مدل سازي از حل این گونه مسائل دنياي واقعي حس 

خوبي دارند. 
براي مثال، شرایطي را در نظر بگيرید كه شخصي با بودجة 
محدود قصد دارد یک گوشي هوشمند بخرد. مسئله این است كه 
معيارهایي تدوین كنيد و براساس این معيارها، راهنمایي هایي به 
این شــخص ارائه كنيد تا او را در خرید گوشي هوشمند دلخواه 
یاري دهيد. حتي مي توان چارچوب مسئله را مشخص تر كرد. مثاًل 
با بودجه اي در حدود پنج ميليون تومان، فهرستي از گوشي هاي 
هوشمند و ویژگي هاي آن ها را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد و 
از آن ها بخواهيد، یکي از این گوشي هاي هوشمند را انتخاب كنند. 
این انتخاب باید براساس معيارهاي متفاوت وزن دهي به هر یک 
از معيارها، انجام شود. مثالً ظرفيت باتري، كيفيت عکس، قدرت 
پردازنده و ... مي توانند از جمله معيارهایي باشند كه در انتخاب 

بهترین گوشي هوشمند تأثير بگذارند.
مشابه این مسئله را مي توان به سادگي براي سایر موقعيت ها 

هم گســترش داد. مثالً براي خرید بهترین »لپ تاپ« با بودجة 
مشــخص، یا خرید بهترین خودرو با بودجة محدود، یا انتخاب 
بهترین اپراتور تلفن همراه براســاس عادت هــاي مکالمة افراد 
متفاوت، مي توان روند مشــابهي را در نظر گرفت. گزارش اجراي 
نمونه هایي از این دست فعاليت ها، چاپ شده و در دسترس است. 
براي مثال، مقاله هاي احمدي و رفیع پور )1392 و 1393( در 

مورد انتخاب اپراتور تلفن همراه را ببينيد.

راهبرد دوم: در مسائل كتاب هاي درسي تغییر 
كوچکي ایجاد كنید.

نتایج تحليل محتواي كتاب هاي درســي ریاضي مدرسه اي 
با استفاده از چارچوب هاي نظري مختلف )براي مثال، رفيع پور، 
1391 و خاني و رفيع پور، 1394( نشان مي دهد كه درصد كمي 
از مسائل كتاب هاي درسي ریاضي مدرسه اي در حوزة مدل سازي 
و كاربرد قرار دارند. اما مي توان با ایجاد تغييرات كوچک در صورت 
مسائل، آن ها را به مسائل كاربردي چالشي تبدیل كرد. بنابراین 
توصية كاربردي دوم این اســت كه با ایجاد تغييرات كوچک در 
مسائل موجود، آن ها را به موقعيت هاي دنياي واقعي مرتبط كنيم. 
مثالً با درج اطالعات بيشــتر یا كمتر در صورت مسئله، آن ها را 
چالش برانگيز كنيم. براي ایجاد مسئلة جدید از روي مسئلة كتاب 
درسي، رهنمودهاي مختلفي وجود دارند كه در مقالة جداگانه اي 

با جزئيات بيشتر به آن پرداخته خواهد شد.
البته الزم به ذكر است، مثال هایي از مسائل كالمي تفسيري 
)مسائلي كه پاسخ نهایي آن ها نيازمند تفسير و مقابله با موقعيت 
مســئله اســت و نمونه اي از آن در مقالة رفيع پور )1393، الف( 
آمده است(، در كتاب هاي درسي ریاضي مدرسه اي قابل مشاهده 
اســت. اما از آنجا كه فقط در موقعيت هاي محدودي از مســائل 
كالمي تفسيري استفاده شده اســت، نمي توان از دانش آموزان 
انتظار داشت در مواجهه با مسائل دنياي واقعي، عملکرد مطلوبي 
از خود به نمایش بگذارند. مثالً مسائل مطرح شده در صفحة 174 
كتاب درسي ریاضي اول دبستان، مسائل كالمي تفسيري هستند 
)تصویر 1(. اما چون این مسائل در صفحه هاي پایاني كتاب درسي 
مطرح شده اند و در سایر پایه ها، مثال هاي مشابه این مسائل دیده 
نمي شوند، خيلي اثرگذار نخواهند بود. الزم است مسائلي از این 
دست در سراسر مطالب كتاب درسي ریاضي و كالس هاي درس 

ریاضي مطرح شوند.

تصویر 1. مسائل صفحة 174 كتاب ریاضي اول 
دبستان

1. یک اتوبوس 40 صندلي دارد. 24 نفر مسافر 
در اتوبوس بودند كه به ایستگاه امام خمیني)ره( 
رســید. 4 نفر از اتوبوس پیاده شدند. اتوبوس 

چند صندلي دارد؟

آموزش  در  اصلــي  ایدة   
ریاضــي واقعیت مدار این 
اســت كه به دانش آموزان 
فرصت دهیم كه ریاضي را 
تحت راهنمایي معلم خود، 
خودشان  توسط  و  دوباره 
دانش  واقع،  در  بســازند. 
به  ریاضي مي تواند  رسمي 
و  دانش غیررسمي  وسیلة 
دانش آموزان  سلیم  عقل 

توسعه یابد
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راهبرد سوم: از روش هاي متفاوت براي طرح 
مسئله استفاده كنید.

یکي دیگر از راهبردهاي مفيد كه براي طرح مسائل زمينه مدار 
دنياي واقعي، كارآمد است، استفاده از موقعيت هاي متفاوت براي 
طرح مسئلة ریاضي است. به گفتة استویانوا و الرتون )1996(، 
طرح مسئله مي تواند به صورت آزاد، نيمه ساختاري یا ساختاري 

باشد:
 طرح مسئله در موقعیت آزاد: در این موقعيت فرد باید 
طبق تجربيات قبلي خود مسئله طرح كند. براي مثال، مي توان 
از دانش آموزان خواســت براي دوســت خود یک مسئلة ریاضي 

طراحي كنند.
 طرح مسئله در موقعیت نیمه ساختاریافته: در این 
موقعيت باید براي شرایط داده شده، مسئله طرح كنند. مثالً براي 

عبارت 5i+3i یک مسئله طرح كنيد.
 طرح مسئله در موقعیت ساختاریافته: در این موقعيت 
باید بر پایة مسئله اي مشخص، مسائل دیگري طرح شوند. براي 
مثال، مي توان از دانش آموزان خواســت براساس سؤال زیر، یک 

سؤال جدید طراحي كنند:
 چه تعداد پالك خودرو با شکل كلي زیر مي توان براي شهر 

تهران صادر كرد؟

آن تالش بيشتري خواهند كرد.
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3. 2 تاكســي از ابتداي خط شروع 
به حركت كردند. در یک تاكســي 4 
تاكسي دیگر 3 مسافر  و در  مسافر 
نشســته بودند. در بین راه چند نفر 
این  انتهاي  دیگر سوار شــدند. در 
مسیر چند مسافر از تاكسي ها پیاده 

شدند؟

2. ســعیده یک كتابخانه ي 2 طبقه دارد. 
در طبقه ي اول 12 كتاب و در طبقه ي دوم 
13 كتــاب دارد. او 4 كتاب از طبقه ي اول 
برداشت و در طبقه ي دوم قرار داد. او روي 

پي نوشت هاهم چند كتاب در این كتابخانه دارد؟
1. Realistic Mathematics Education
2. Modern Mathematics
3. Freudenthal
4. Panhuizen
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سخن پایاني
در این مقاله تالش شد براساس ادبيات پژوهشي و تجربيات 
نگارنده در حوزة مدل سازي و كاربردها، سه راهبرد براي طراحي 
مسائل براساس رویکرد آموزش ریاضي واقعيت مدار، ارائه شود. 
این ســه رویکرد شامل توجه بيشتر به محيط پيراموني، تغيير 
مسائل كتاب هاي درسي ریاضي و استفاده از موقعيت هاي طرح 
مســئله بود. اســتفاده از رویکرد آموزش ریاضي واقعيت مدار، 
به طور مشخص مي تواند در آموزش  ریاضی در دورة همه گيری 
كرونا، مؤثر باشد. به خصوص اگر با استفاده از داده هاي منتشر 
شده در رسانه ها دربارة كرونا، یک مسئلة ریاضي طراحي شود، 
آن گاه دانش آموزان با مسئله بهتر ارتباط مي گيرند و براي حل 


