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 مقدمه
در عصــر جدید کاربرد عملی دانــش در زندگِی واقعی ارزِش مضاعفــی دارد و از مهم ترین اهداف 
آموزش وپرورش در هر کشــوری آماده ســازی دانش آموزان برای حضوِر مؤثر، فعال و کارآمد در جامعه 
اســت. ســهم آموزش وپرورش در تربیت افرادی که در سازگاری با شــرایط و حتی کنترل و هدایت آن 
توانمند باشند پررنگ تر شده زیرا سرعت پیشرفت و تغییر در جوامع نیز روزافزون شده است. به همین 
علت، برنامه های درسی باید مطابق با تغییر و تحوالت شرایط جوامع و همگام با پیشرفت های سریع در 
حوزه های گوناگون اصالح و بازبینی شوند تا نسل جدید را برای این شرایط آماده کنند )غالمی، 1399(. 
یکی از حوزه هایی که همواره در برنامه ریزی های درسی و اصالحات مربوط به آن موردتوجه قرار می گیرد 
ریاضیات است. ریاضی به منزلۀ یکی از علوم پایه که پیوند گسترده ای با حوزه های گوناگون دانش مانند 
اقتصــاد، فناوری و فناوری های نوین، علوم اجتماعی و آمار، علوم زیســتی و فیزیکی دارد همواره مورد 
توجه بوده است )دافعی، 1391(. اکنون بیش ازپیش بر توانمندسازی دانش آموزان برای به کاربردن دانش 
ریاضی در زندگی روزمره و در ســاحت های گوناگون شخصی، شغلی و اجتماعی تأکید می شود. به این 
توانمندی »سواد ریاضی« گفته می شود )فورنِرو و پِِرته1، 2019؛ اُجوز2، 2011؛ اِسِتیسی3، 201۵؛ آسمرا 

و ریسنانوسانتی4، 2019؛ ِهرانِن۵ و همکاران، 2019(. 
در نظام آموزشــی ایران نیز بر اهمیت برقراری پیوند میان دنیای واقعی و ریاضیات تأکید می شود. 
در ســند برنامۀ درسی ملی کشــورمان ارائۀ آموزش و محتوای ریاضی که به پرورش قدرت استدالل و 
تحلیل دانش آموزان برای رویارویی با مســائل زندگی و محیط پیرامون منجر شــود از اهداف اساســی 
برشمرده شده است )سند برنامۀ درسی ملی، 1391(. در کتاب راهنمای معلم پایۀ اول ابتدایی نیز، که 
مؤلفان کتب درسی آن را به رشته تحریر درآورده اند، اصلی ترین وظیفۀ آموزش وپرورش تربیت نیروهای 
انســانی متعهد و کارآمد برای ورود به جامعه معرفی شده اســت )داوودی و همکاران، 1399(. یکی از 
علت های تغییر کتاب های درسی ریاضی نیز برقراری ارتباط میان ریاضی و زندگی روزمره، افزایش مهارت 
مدل سازی دانش آموزان و توجه بیشتر به تحوالت اجتماعی بوده است )افخمی، 1390؛ غالمی، 1399(. 
پژوهش هایی نیز در حوزۀ ســواد ریاضی دانش آموزان ایرانی صورت گرفته است که طبق آن ها عملکرد 

دانش آموزان در این حوزه پایین است )شایان، 139۶؛ رفیع پور و گویا، 1389(.
از اصلی ترین ابزارهای آموزِش مدرســه ای کتب درســی است که همســو با برنامه ریزی ها و اهداف 
تعیین شــدۀ نظام های آموزشی تغییر کرده است. این موضوع نشــان دهندۀ رویکرد آموزشی اتخاذشدۀ 
سیاســت گذاران آموزشی است )نوریان، 1393(. از طرفی کتاب درسی به منزلۀ نقشۀ راه برای معلمان و 
مرجع مهم درســی برای دانش آموزان است که محتوای آن تأثیر اساسی در سنجش و ارزیابی نیز دارد 
)وینسنت۶ و استیسی، 2008؛ شیلد و دوله7، 2013(. کارکرد کتب درسی در نظام های آموزشی متمرکز، 

مانند ایران، به صورتی است که می توان آن را مظهر برنامۀ درسی دانست )معطی و غالم آزاد، 1393(.

ت بین المللی
ق آن با مطالعا

ب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی و تطبی
سائل زمینه مدار کتا

ارزیابی م
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یکی از راه های برقراری ارتباط میان ریاضی و زندگی واقعی که در کتب درسی ریاضی به کار می رود 
اســتفاده از مسائل زمینه مدار است. مسائل زمینه مدار مسائلی اند که حداقل بخشی از آن ها با کلمات یا 
تصاویر غیرریاضی توصیف شــده است و با برجســته کردن کاربردهای ریاضیات در امور روزمره و ایجاد 
عالقه به محتوا باعث ارتقای مشــارکت و انگیزۀ دانش آموزان در یادگیری ریاضیات می شــوند )ِورنت8، 
201۵(. همچنین مســائل زمینه مدار دارای طیف گسترده و متنوعی از مسائل ریاضی است که می توان 
آن ها را از جنبه هایی گوناگون مانند میزان پیچیدگی مســئله، سطح ارتباط با دنیای واقعی، روند حل، 
انواع زمینه های دنیای واقعی و موضوع محتوای ریاضی دسته بندی کرد )گالبرایت و استیلمن9، 2001؛ 
ســازمان توسعه و همکاری اقتصادی10، 2019(. در کتاب درســی مسائل گوناگونی مطرح می شود که 
هرکدام از آن ها ممکن اســت در متن ســؤال یا در روند حلشــان دارای ارتباطی با دنیای واقعی باشد و 
این ارتباط نیز در ســطوح متفاوتی از ارتباِط کم تا ارتباِط عمیق و مؤثر در حل مســئله تغییر می کند. 
همچنین محتوای ریاضی ارائه شــده در هر مســئلۀ زمینه مدار امکان آشنایی گسترده تر دانش آموزان با 
جنبه ها و ســاحت های گوناگون کاربرد ریاضی را در زندگی روزمره به وجود می آورد و می تواند آن ها را 
برای به کارگیری شــاخه های گوناگون ریاضیات مانند هندســه، آمار و جبر در زندگی واقعی آماده کند 
)ملکی، 139۵؛ خانی و رفیع پور، 1394(. با توجه به این موضوع بررسی مسائِل مطرح شده در کتاب های 
درســی برای ارزیابی مسائل زمینه مدارِ ارائه شده در آن و به تبع آن به دست آوردن دید روشنی از رویکرد 
اتخاذشدۀ نظام آموزشی، برای ارتقای سطح سواد ریاضی دانش آموزان، می تواند بسیار کمک کننده باشد.

برای ارزیابی میزان موفقیت آمیزبودن رویکرد به کار گرفته شــده در ارائۀ مســائل زمینه مدار کتاب 
درســی باید به عملکرد دانش آموزان در حل این مســائل نیز توجه کرد. برای این منظور باید میزان و 
معیار مشخصی که تعیین کنندۀ سطح عملکردی مورد انتظار باشد در اختیار قرار گیرد. برای این منظور 
چارچوب ســنجش و اندازه گیری مشخص و بومی در اسناد ملی و دستورالعمل های نظام آموزشی یافت 
نشــد. از طرفی کشــورمان ایران تاکنون در مطالعات بین المللی، که منحصراً متمرکز بر سنجش سواد 
ریاضی دانش آموزان کشــورهای شرکت کننده اســت، حضور نداشته است. درنتیجه، یکی از معتبرترین 
سنجش های بین المللی که نتایج آن امکان دارد دیدی پذیرفتنی از عملکرد دانش آموزان ما در قیاس با 

سایر کشورها و نسبت به معیار بین المللِی تعریف شده به  دست دهد مطالعات تیمز است.
مطالعــۀ بین المللی ریاضی و علــوم که از آن با عنوان مطالعۀ تیمز یاد می شــود یکی از مطالعاتی 
است که توسط انجمن بین المللی ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی11 ایجاد شده است. این مطالعه از سال 
199۵، هر چهار ســال یک بار، در میان جامعۀ دانش آموزان پایۀ چهارم ابتدایی و هشــتم متوســطه 
برگزار می شــود و ایران نیز از همان ابتدا در تمامی آزمون های مطالعۀ تیمز شــرکت داشــته است. در 
ایــن مطالعه عالوه بر ارزیابی عملکرد دانشآموزان در ریاضی و علوم تفاوتهای برنامۀ درسی کشورهای 
شرکت کننده، روشهای تـدریس، شــیوۀ ارزشیابی، پیشینۀ اجتماعی دانش آموز، نظم و امنیت مدارس، 
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دیدگاه دانش آموزان به درس و مدرسه و وضعیت شغلی معلمان و میزان رضایت آن ها نیز بررسی می شود 
)مولیس و مارتین12، 2017(. مســائل مطرح شــده در آزموِن این مطالعه دارای سطوح گوناگونی اند که 
دانش آموزان برای پاسخ گویی به این مسائل باید به حیطه های شناختی دانستن، به کاربستن و استدالل 
مسلط باشند. همچنین این مسائل صرفاً مسائل زمینه مدار نیستند، اما مسائل زمینه مدار بسیاری نیز در 
میان آن ها مشاهده می شود. سؤاالت آزمون مطالعۀ تیمز کامل منتشر نمی شوند و فقط تعدادی از مسائل 
به صورت گزینشی برای عموم انتشار پیدا می کنند. اما نتایج و درصدها و رتبه بندی های دقیِق کلیۀ مسائل 
به صورت مجزا اعالم می شوند )بخشعلی زاده و کاشــفی، 139۶(. نتایج دانش آموزان ایرانی در مطالعات 
تیمز ریاضی ادوار متفاوت چندان رضایت بخش نبوده و ایران همواره پایین تر از میانگین بین المللی قرار 

داشته است )مولیس و همکاران،2020؛ 201۶؛ 2012(.
پژوهش های متعددی با محوریت آزمون مطالعۀ تیمز ریاضی و ارتباط آن با کتب درســی در داخل 
و خارج از کشــور انجام شــده اســت. پژمان و گویا )1397( در پژوهش خود به مقایسۀ نتایج عملکرد 
دانش آموزان پایۀ چهارم ایران در مطالعۀ ریاضی تیمز 2011 و 201۵، یعنی پیش و پس از تغییر کتب 
ریاضی مقطع ابتدایی، پرداخته اند. بر اســاس نتیجۀ آن، مشخص شد عملکرد دانش آموزان پایۀ چهارم 
در این دو مطالعه تغییر قابل مالحظه ای نداشــته است و اصالح کتب درسی در برخی موضوعات سبب 
پیشــرفت و در برخی موضوعات سبب پســرفت یا ثابت ماندن وضعیت دانش آموزان شده است. کیان و 
همکاران )1398( نیز در پژوهشــی تحلیلی ـ تطبیقی برنامۀ درسی ریاضیات پایۀ چهارم ابتدایی ایران 
را با پنج کشــور پیشگام در مطالعۀ تیمز سال 201۵ )سنگاپور، هنگ کنگ، کرۀ جنوبی، تایوان و ژاپن( 
مقایســه کردند. به این منظور کتب ریاضی پایۀ چهارم این کشــورها با توجه به اهداف و محتوای آن ها 
تحلیل شــدند. طبق یافته ها، برنامۀ درسی ریاضیات ایران با کشورهای پیشگام از جنبۀ توجه به اهداف 
یادگیری اعداد و محاســبات، اندازه گیری و اشــکال هندسی شــباهت دارد، اما از بُعد محتوا و توجه به 
مباحثی همچون مهارت حل مسئلۀ ریاضی، تحلیل و کاربردی بودن مباحث، توجه به مباحث جذاب در 
جبر و آمار و همچنین ارتقای نگرش مثبت به ریاضیات با هر پنج کشور تفاوت دارد و در سطح پایین تری 

قرار گرفته است.
در سایر کشورها نیز پژوهش های متعددی با توجه به نتایج مطالعۀ تیمز انجام گرفته است. خوداریا13 
و همکاران )2019( به بررسی کتب تکمیلی ریاضیات اندونزی بر اساس چارچوب محتوایی و حیطه های 
شــناختی مطالعۀ تیمز پرداخته و مســائل این کتاب ها را با نتایج مطالعۀ تیمز 201۵ مقایسه کرده اند. 
الســعدی و الکینانی14 )2021( نیز با تحلیل محتوای کتب ریاضی پایۀ چهارم و هشــتم کشور عراق و 
تطبیق آن با استانداردهای مطالعۀ تیمز به این نتیجه رسیدند که کتب درسی این کشور نزدیکی فراوانی 
با معیارهای موردنظِر مطالعۀ تیمز دارد، هرچند که این کشــور تاکنون در مطالعۀ تیمز شرکت نداشته 
اســت. ِسوا1۵ و همکاران )2021( نیز به بررسی روند پیشرفت دانش آموزان پایۀ چهارم کشور صربستان 
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در مطالعــات تیمز 2011 تــا 2019 پرداخته اند. طبق پژوهش آن ها، در مطالعــۀ تیمز 2019 نتیجۀ 
به دست آمده اندکی ضعیف تر از ادوار قبلی است. ییلماز1۶ و همکاران )2021( در پژوهشی که هدف آن 
بررســی اهداف برنامه درسی ریاضی 2018 ترکیه و تکالیف مربوط به حوزه داده ها از کتاب های درسی 
پایه چهارم تا هشتم بر اساس حوزه های شناختی تیمز 2019 بود، به این نتیجه رسیدند که تکالیف این 
کتاب های درسی عمدتاً در حوزه شناختی کاربرد و پس ازآن در حوزه شناختی دانستن و استدالل قرار 
دارند. الزم به ذکر است که کشور ترکیه در مطالعه تیمز 2019 رتبه 10 را کسب کرده است. نادهیال17 
و همکاران )2021( با بررســی آزمون های پایانی از فصل های کتاب ریاضی پایۀ هفتم کشور اندونزی و 
تطبیق آن با مسائل تیمز درصدد یافتن پاسخ این سؤال اند که چرا دانش آموزان اندونزیایی نتایج مطلوبی 
در آزمون تیمز اخذ نکرده اند. نتایج این بررســی حاکی از این است که درکل سؤاالت کتاب ریاضی پایۀ 
هفتم برای آموزش ســطح رشد تفکر دانش آموزان در بُعد شــناختی کافی نیست و هنوز نیاز به بهبود 
منطق و مهارت های تفکر انتقادی و مهارت های استداللی برای ایجاد راه حل های جدید حل مسئله وجود 
دارد. بااین حال، در این کتاب ســؤاالتی برای تقویت مهارت های تفکر دانش آموزان ارائه شده است. البته 
واضح اســت که پژوهش های صورت گرفته روی مطالعۀ تیمز منحصر به ارتباط آن با کتب درسی نبوده 
و مطالعات فراوان و گوناگونی با محوریت مطالعه تیمز و ارتباط آن با فعالیت های دانش آموزان، معلمان، 
نظام های آموزشی، تأثیر والدین و شرایط فرهنگی و زیستی دانش آموزان نیز در بسیاری از کشورها انجام 

شده است )چن18، 2022؛ کورسنوکاوا و دور19، 2022؛ مجیا ـ رودریگز20 و همکاران، 2021(.
با توجه به اهمیت سواد ریاضی و نقش مؤثر مسائل زمینه مدار کتب درسی در ایجاد آن و تأکید اسناد 
ملی بر ضرورت تقویت این توانمندی و همچنین گزارش پژوهش های متعدد از وضعیت نامطلوب ســواد 
ریاضی دانش آموزان ایرانی، بررسی کتاب های ریاضی از این منظر ضروری به نظر می رسد. از طرفی مقطع 
ابتدایی به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه ای که در پایه ریزی تفکر ریاضی دانش آموزان دارد و همچنین بستر 
مناسبی برای طرح مسائل زمینه مدار است اولویت باالیی برای واکاوی و مداقه دارد. پس از بررسی کتب 
درسی می بایست برای مقایسه و ارزیابی معیارِ مشخصی در دسترس باشد. با توجه به اینکه کشور ما در 
همۀ شش دورۀ مطالعات بین المللی تیمز شرکت داشته است، معیارها و نتایج این مطالعه می تواند مالک 
سنجش قابلِ قبولی باشد. همچنین کشورهای متعددی از سراسر دنیا و با نظام های آموزشی گوناگون در 
این مطالعه حضور دارند که فرصت مغتنمی را برای مقایسه و ارزیابی دانش آموزان ایرانی فراهم می آورد. 
از سوی دیگر عملکرد نامطلوب دانش آموزان ایرانی در این مطالعات همواره جای سؤال بوده است. بنابراین 
برای یافتن علت نیاز است در حوزه های مختلف پژوهش هایی انجام گیرد. ازهمین رو با توجه به اینکه در 
حال حاضر تعداد اندک و گزیده شده ای از سؤاالت تیمز 2019 در دسترس عموم قرار گرفته و همچنین 
کتاب های درسی از دورۀ قبلی مطالعۀ تیمز تاکنون تغییری نداشته است، در پژوهش پیِش رو به ارزیابی 
و تطبیق مســائل زمینه مدار مطرح شــده در کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی با مسائل منتشرشدۀ تیمز 
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201۵ پرداخته شد. ضرورت انجام دادن این پژوهش عالوه بر موارد ذکرشده این است که در پژوهش های 
صورت گرفته در حوزۀ ســواد ریاضی در ایران به مقایسۀ عملکرد دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان سایر 
کشورها یا مقایسۀ عملکرد آن ها به نســبت معیار مطلوب معرفی شدۀ نهادهای آموزشی کشور پرداخته 
نشــده است و معیار ارزیابی در این پژوهش ها اغلب معیارهای محقق ساخته بوده است. علت این موضوع 
هم شرکت نداشتن کشورمان در مطالعات بین المللی سواد ریاضی یا برگزاری مطالعات داخلی در این حوزه 
است. در این پژوهش با تحدید مسائل مطرح شده در آزمون مطالعۀ تیمز و تطبیق آن با مسائل مطرح شده 
در کتب درســی ازطریق یکی از چارچوب های شناخته شدۀ دسته بندی مسائل زمینه مدار فرصتی برای 
ارزیابی دقیق تر ســطح سواد ریاضی دانش آموزانمان در مقایســه با میانگین بین المللی و عملکرد سایر 

دانش آموزان جهان فراهم آمده است. در این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ داده می شود:
1. توزیع و دسته بندی مسائل زمینه مدار در کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی بر اساس میزان ارتباط 

با دنیای واقعی در حوزه های مختلف محتوایی چگونه است؟
2. توزیع و دســته بندی مسائل زمینه مدار منتشرشــده در آزمون ریاضی مطالعۀ تیمز 201۵ پایۀ 

چهارم ابتدایی بر اساس محتوا و میزان ارتباط با دنیای واقعی چگونه است؟
3. عملکرد دانش آموزان ایرانی در حل مسائل زمینه مدار منتشرشده در آزمون ریاضی مطالعۀ تیمز 

201۵ پایۀ چهارم ابتدایی چگونه است؟
۴. میزان انطباق مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایۀ چهارم ازلحاظ محتوا و ارتباط با دنیای واقعی 

با مسائل زمینه مدار مطرح شده در مطالعه تیمز 201۵ چگونه است؟

 روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی ـ تطبیقی از نوع تحلیل محتوا و از نظِر هدف کاربردی بود. 
جامعۀ آماری شــامِل تمامی مســائل کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی، چاپ سال 1400، بود و نمونه 
بــا جامعه برابر بود. بخش های فعالیت، کار در کالس و تمرین به منزلۀ واحدهاِی زمینه در نظر گرفته 
شــد و هریک از مسائل موجود در این بخش ها یک واحد ثبت تلقی شدند. همچنین در مورد مطالعۀ 
تیمز نیز جامعۀ آماری تمامی مسائِل منتشرشدۀ ریاضی پایۀ چهارم مطالعۀ تیمز 201۵ )بخشعلی زاده 
و کاشــفی، 139۶( بود. نمونه با جامعه برابر بود و برای دسته بندی مسائل زمینه مدار بر اساس میزان 
ارتباط با دنیای واقعی از چارچوب گالبرایت و اســتیلمن )2001( اســتفاده شد که از چارچوب های 
پرکاربرد در پژوهش های گوناگون برای دســته بندی مســائل زمینه مدار و به ویژه مســائل مدل سازی 
 اســت )رفیع پور و موالیی، 1399؛ احمدی، 139۶؛ اســتیلمن، 201۵(. این دسته بندی در جدول 1 

آمده است.
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 جدول 1.   معرفی انواع مسائل مطرح شده در چارچوب گالبرایت و استیلمن )2001(                                                                                                                                  

ویژگی هاتعریفانواع مسائل

 در این نوع مسائل، زمینۀ ارائه شده ظاهری و نمایشی غیرمعقول
است و ارتباط معقولی با دنیای واقعی ندارد.

 بــرای دانش آموزان واقعی به نظر نمی رســند و 
ریاضی را نامرتبط با دنیای واقعی جلوه می دهند.

 زمینۀ 
جداشدنی

 در ایــن مســائل به رغم وجود زمینۀ دنیــاِی واقعی 
ارتباطی بین زمینۀ آن ها و حل مسئله وجود ندارد.

 زمینه هیچ نقشی به جز ارائۀ اعداد برای استفاده 
در معادالت ندارد.

 کاربرد 
استاندارد

 مســائلی اند کــه زمینــۀ واقعی دارنــد، ولی چرخۀ 
مدل ســازی در آن ها کامل طی نمی شــود و در متِن 

آن ها برای حل مسئله راهنمایی هایی ارائه می شود.

 اطالعات داده شــده در مسئله کاماًل کافی است و 
برای شروع حل آن ها روند الگوریتمی و مشخصی 

وجود دارد.

 این مسائل با موقعیتی در دنیای واقعی آغاز می شود مدل سازی
و ســپس با صورت بندی ایــن موقعیت به عنوان یک 
مســئله در دنیای ریاضی ادامه پیــدا می کند. حل 
این مســئله در دنیای ریاضی انجام می شود و پاسخ 
به دســت آمده در دنیای ریاضی به راه حلی معقول و 
مربوط در دنیای واقعی تفســیر می شــود. درنهایت، 

جواب پیداشده با موقعیِت واقعی مقایسه می شود.

 این مسائل نیاز به درک عمیق و استدالل پیچیده 
دارند. اطالعات مســئله ها ناکافی اســت و برای 
یافتن آن ها جســت وجو و رجوع به دنیای واقعی 

نیاز است.

 مســائلی که فقط به اشیا ریاضی، نمادها و ساختارها بدون زمینه
اشاره دارند.

 این مسائل هیچ اشاره ای به زندگی واقعی ندارند.

برای بررسی محتوایی مسائل زمینه مدار نیز از حیطه های محتوایی ریاضی پایۀ چهارم مطالعۀ تیمز 
اســتفاده شد که شامل حیطۀ محتوایی اعداد )درک ارزش مکانی، نمایش اعداد و روابط عددی(، حیطۀ 
محتوایی اشکال هندسی و اندازه گیری )ویژگی اشکال هندسی، زاویه، مساحت و حجم( و حیطۀ محتوایی 

کار با داده ها )جمع آوری، تفسیر و نمایش داده ها به اشکال مختلف( است )مولیس و مارتین، 2013(.
برای مطالعۀ تطبیقی از الگوی پیشــنهادی جرج بردی استفاده شد که شامل چهار مرحلۀ توصیف، 
تفســیر، هم جواری و مقایسه است. در مرحلۀ اول مسائل کتاب ریاضی پایۀ چهارم و مسائل منتشرشدۀ 
تیمز 201۵ بر اساس ارتباط با دنیای واقعی و محتوا بررسی شدند. در مرحلۀ بعد اطالعات به دست آمده 
تفســیر شدند و در مرحلۀ هم جواری اطالعات دســته بندی و در قالب جدول ثبت شدند. درنهایت این 
اطالعات بر اســاس ســؤاالت پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند. ابزار گــردآوری داده ها در این پژوهش 
فهرست ها و برگه های تحلیل محتوایی بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید استادان صاحب نظر 
رسید. پایایی این ابزار نیز به کمک فرمول هولستی تعیین شد که برای این کار دو کدگذار آگاه به موضوْع 
مسائِل کتاب ریاضی پایۀ چهارم و مسائل منتشرشدۀ مطالعات ریاضی تیمز 201۵ را بر اساس چارچوب 
گالبرایت و اســتیلمن )2001( بررسی و کدگذاری نمودند. ضریب توافق میان کدگذاران 0/88 به دست 

آمد که عدد مناسبی است.
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 یافته های پژوهش

 1.  تـوزیع و دسته بنـدی مسائل زمینه مدار در کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی بر اساس 
میزان ارتباط با دنیای واقعی در حوزه های مختلف محتوایی چگونه است؟

برای پاســخ به این پرسش ابتدا تمامی مسائل کتاب ریاضی پایۀ چهارم بررسی شد. از میان 
آن ها مســائلی مشخص شــد که در متن، تصاویر یا حل آن ها ارتباطی با زندگی روزمره یا دنیای 
واقعی وجود داشــت. سپس این مسائل بر اســاس معیارهای مطرح شده در چارچوب گالبرایت و 
اســتیلمن )2001( دســته بندی شد تا بر اســاس میزان ارتباط با دنیای واقعی رده بندی شوند. 
درنهایت، این مسائل ازلحاظ محتوا بر اساس چارچوب محتوایی تیمز نیز دسته بندی شد. فراوانی 
و درصد مسائل زمینه مدار دسته بندی شده بر اساس ارتباط با دنیای واقعی در جدول 2 آمده است.

 جدول 2.   فراوانی و درصد مسائل کتاب ریاضی پایۀ چهارم به تفکیک نوع زمینه و دسته بندی آن                                                                                                                                  

شمارۀ فصل
زمینه مداربدون زمینه

تعداد کل مسائل
مسائلمدل سازیکاربرداستانداردزمینه جداشدنیزمینه غیرمعقول

1
۶1021۶079فراوانی

77/2102/۵320/2۵0درصد

2
۶2022۵089فراوانی

۶9/۶۶02/2۵28/090درصد

3
79011340124فراوانی

۶3/7108/8727/420درصد

۴
۶20۵1۵082فراوانی

7۵/۶10۶/118/290درصد

۵
730318094فراوانی

77/۶۶03/219/1۵0درصد

۶
79017087فراوانی

90/8001/1۵8/040درصد

7
210010031فراوانی

۶7/740032/2۶0درصد

مجموع
43702412۵0۵8۶فراوانی

74/۵701۶/1183/890درصد
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فائزه فیروزشاهی  نرگس یافتیان

بر اســاس جدول 2، از میان تمامی مســائل مطرح شــده در کتاب ریاضی پایۀ چهارم 149 مسئله، 
یعنــی حدود 2۵/43 درصد آن، به مســائل زمینه مدار اختصاص دارد که 83/89 درصد آن را مســائل 
کاربرد استاندارد و مابقی را مسائل زمینه جداشدنی تشکیل می دهد. در این میان مسائل مدل سازی هیچ 
ســهمی ندارند و همچنین هیچ مسئله ای با زمینۀ غیرمعقول یافت نشده است. بیشترین تعداد مسائل 
زمینه مدار در فصل 3 با عنوان »ضرب و تقســیم« ارائه شــده است. مسائل مطرح در این فصل اختالف 
چشمگیری با میزان مسائل زمینه مدارِ مطرح شده در فصل ۶ با عنوان »شکل های هندسی« دارد. مسائل 
مطرح شــده در فصل ۶ کمترین تعداد از مســائل زمینه مدار را در خود جای داده اســت. در هیچ یک از 
فصل های کتاب ریاضی پایۀ چهارم تعداد مســائل با زمینۀ جداشدنی از مسائل کاربرد استاندارد پیشی 
نگرفته است و همچنین در تمام فصل های کتاب تعداد مسائل بدون زمینه، با اختالِف بسیاری، بیشتر از 
مسائل زمینه مدار است. با توجه به این جدول مشاهده می شود که پراکندگی مسائل زمینه مدار در میان 
فصل های گوناگون کتاب یکسان نیست. در جدول 3 مسائل زمینه مدار کاربرد استاندارد و زمینه جدا بر 

اساس حیطه های محتوایی مطرح شده در مطالعات تیمز ریاضی پایۀ چهارم بررسی شده اند. 

 جدول 3.   فراوانی و درصد مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی بر اساس محتوا                                                                                                                                  

کار با داده هااشکال هندسی و اندازه گیریاعدادشمارۀ فصل

1
1821فراوانی
10011/11۵/۵۶درصد

2
2۶30فراوانی
9۶/311/110درصد

3
4404فراوانی
97/7808/89درصد

۴
1931فراوانی
9۵1۵۵درصد

۵
2110فراوانی
1004/7۶0درصد

۶
180فراوانی
12/۵1000درصد

7
0010فراوانی
00100درصد

 مجموع
129171۶فراوانی

8۶/۵811/4110/74درصد
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ارزیابی مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی و تطبیق آن با مطالعات بین المللی

212
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

با توجه به داده های جدول 3، مشــاهده می شــود مســائل زمینه مدار با محتوای اعداد که شــامل 
موضوعاتی مانند اعداد حســابی، اعداد کسری و اعشاری، معادالت ساده و روابط عددی اند در کتاب پایۀ 
چهارم بیشترین فراوانی را دارند. مسائل زمینه مدار با محتوای هندسه و اندازه گیری که موضوعاتی مثل 
شــکل های دو و ســه بعدی، نقطه، خط و زاویه را دربرمی گیرد با حدود 11/41 درصد در رتبۀ دوم قرار 
گرفته و پس ازآن محتوای کار با داده ها که شامل موضوعاتی همچون دریافت، تفسیر و نمایش داده هاست 
با حدود 10/74 درصد کمترین مســائل را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که گاهی یک 
مسئله شــامِل چند موضوع محتوایی می شود. به همین علت با توجه به جدول 3 مشخص می شود که 
چند درصد از کل مسائل مطرح شده در یک فصل یا در کِل کتاب محتوای موردنظر را پوشش داده است.

 2.  تـوزیع و دسته بندی مسائل زمینه مدار منتشرشده در آزمون ریاضی مطالعۀ تیمز 201۵ 
پایۀ چهارم ابتدایی بر اساس محتوا و میزان ارتباط با دنیای واقعی چگونه است؟

برای پاسخ به این ســؤال مسائِل منتشرشده در ریاضی پایۀ چهارم مطالعۀ تیمز 201۵ بررسی 
شدند. ســپس تمامی مسائل زمینه مدار مطرح شده شناسایی شــدند. درکل، ۶8 کد سؤال مجزا از 
مســائل مطرح شده در آزمون مطالعۀ تیمز 201۵ ریاضی پایۀ چهارم قابل انتشار بود که از این میان 
2۶ سؤال آن مسائلی با زمینۀ دنیای واقعی بود. بنابراین حدود 38/23 درصد از سؤاالت در دسترس 
آزمون تیمز 201۵ را مسائل زمینه مدار تشکیل داده است. در ادامه، تماِم این 2۶ مسئلۀ زمینه مداِر 
مشخص شده بررسی شدند و ابتدا به کمک چارچوب گالبرایت و استیلمن )2001( دسته بندی شدند. 
ســپس حیطه های محتوایی این مسائل که ازطریِق انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
انتشار یافته است بیان شد. در جدول 4 فراوانی و درصد مسائل زمینه مدار بر اساس چارچوب گالبرایت 
و اســتیلمن )2001( و به تفکیک حیطه های محتوایی سه گانۀ مطالعۀ تیمز نمایش داده شده است.

 جدول ۴.   فراوانی و درصد مسائل زمینه مدار منتشرشدۀ مطالعۀ تیمز 201۵ ریاضی پایۀ چهارم بر اساس محتوا و ارتباط با 
دنیای واقعی 

مجموعمدل سازیکاربرد استانداردزمینۀ جداشدنیزمینه غیرمعقولمحتوا

اعداد
019010فراوانی

010900درصد

هندسه و 
اندازه گیری

03104فراوانی
07۵2۵0درصد

کار با داده ها
0012012فراوانی
001000درصد

مجموع
042202۶فراوانی
01۵/3884/۶10درصد
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فائزه فیروزشاهی  نرگس یافتیان

بر اساس جدول 4، به طورکلی از میان 2۶ مسئلۀ زمینه مدار مطرح شده در مسائل منتشرشدۀ مطالعۀ 
تیمز 201۵ پایۀ چهارم، 22 مسئله کاربرد استاندارد )84/۶1٪( و 4 مسئله زمینه جدا )1۵/38٪( هستند و 
هیچ مسئلۀ مدل سازی یا زمینۀ غیر معقول در میان این مسائل یافت نشد. بیشترین تعداد مسائل زمینه مدار 
به حیطۀ محتوایی کار با داده ها تعلق دارد )12 مسئله( و کمترین آن به حیطۀ هندسه و اندازه گیری که در 

این حیطه تعداد مسائل زمینه جدای مطرح شده 3 و تعداد مسائل کاربرد استاندارد 1 مسئله است. 

 3.  عملکرد دانـش آموزان ایرانی در حل مسائل زمینه مدار منتشرشده در آزمون ریاضی 
مطالعۀ تیمز 201۵ پایۀ چهارم ابتدایی چگونه است؟

برای پاســخ به این سؤال، به کمک نتایج ارائه شــدۀ مطالعۀ تیمز، درصد پاسخ های صحیح 
دانش آموزان ایرانی و همچنین متوسط درصد بین المللی هریک از مسائل زمینه مدار مطرح شده 
در سؤاالت انتشاریافتۀ ریاضی پایۀ چهارم مطالعۀ تیمز 201۵ بررسی شد و با محاسبۀ میانگیِن 
آن ها وضعیت کلی دانش آموزان ایرانی در مقایســه با سایرین و همچنین در مقایسه با میانگین 
بین المللی )صرفاً در همین مسائل( مشخص شد. در جدول ۵ عالوه بر موارِد مطرح شده حیطه های 

محتوایی و شناختی هریک از مسائل مطالعۀ تیمز 201۵ نیز مشخص شده است.

 جدول ۵.   رتبه و درصد پاسخ های صحیح دانش آموزان ایرانی و میانگین بین المللی در مسائل زمینه مدار تیمز 201۵ پایۀ چهارم                                                                                                                                  

 حیطۀ 
درصد پاسخ کد سؤالمحتوایی

صحیح ایران
میانگین 
بین المللی

 رتبۀ ایران
 بین ۴7 کشور

 حیطۀ 
شناختی

اعداد

M01-02۶08043دانستن

M03-0230۵۵41به کاربستن

M03-0342۵43به کاربستن

M03-04143343استدالل کردن

M07-0۶34۵14۵استدالل کردن

M07-0232۵142دانستن

M03-0۵223۶40به کاربستن

M0۶-0۵28۵143به کاربستن

M03-0۶2۶۵04۵استدالل کردن

M0۶-0139۵۶42به کاربستن

 اشکال هندسی 
و اندازه گیری

M0۶-01A۶47433دانستن

M01-093۶4338به کاربستن

M0۶-1034847به کاربستن

M07-10373417به کاربستن
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 حیطۀ 
درصد پاسخ کد سؤالمحتوایی

صحیح ایران
میانگین 
بین المللی

 رتبۀ ایران
 بین ۴7 کشور

 حیطۀ 
شناختی

کار با داده ها

M01-11347043دانستن

M01-12718۵42به کاربستن

M03-11103943به کاربستن

M03-1220۵044به کاربستن

M0۵-12708441به کاربستن

M0۵-13۵37441به کاربستن

M11-0۶A۵7844۵دانستن

M11-0۶B31۶14۶به کاربستن

M07-11۵0۶۶33به کاربستن

M07-1240704۵استدالل کردن

M13-07A214842دانستن

M13-07B10344۵دانستن

3۴/۴۶۵۵/8۵۴1/23میانگین

بر اســاس داده های جدول ۵، مشخص اســت که تقریباً در تمام مســائل، به جز یک مورد، درصد 
پاسخ های صحیح دانش آموزان ایرانی پایین تر از میانگین درصد بین المللی است و در بیشتِر موارد رتبۀ 
دانش آموزان کشــور ما در حل مسائل زمینه مدار جزو آخرین رتبه ها قرار گرفته است. شایان ذکر است 
که مســئلۀ M07-10 )پیوست 1( تنها موردی اســت که در آن درصد پاسخ های صحیح دانش آموزان 
ایرانی بیش از میانگین بین المللی است و مسئله ای زمینه جدا محسوب می شود که ارتباط بسیار اندکی با 
دنیای واقعی دارد و بدون طرح ارتباط با دنیای واقعی نیز حل شدنی است. همچنین فقط در حل مسئلۀ 
M0۶-10 )پیوســت 2( ایران آخرین جایگاه را در میان سایر کشورها کسب کرده است که مسئله ای با 
موضوع هندســی و حیطۀ شناختی به کاربستن است و میانگین درصد بین المللی آن 48 است. از میان 
این 2۶ مسئله 1۵ مسئله با حیطۀ شناختی به کاربستن، 7 مسئله با حیطۀ شناختی دانستن و 4 مسئله 
با حیطۀ شــناختی اســتدالل کردن وجود دارد. رتبۀ دانش آموزان ایرانی در پاسخ به مسائل زمینه مدار 
به صورت میانگین 41 یا 42 اســت. درحالی که با احتساب تمامی مسائل مطالعۀ تیمز 201۵ رتبۀ ایران 
از میان 47 کشــور 40 بوده است. بنابراین عملکرد دانش آموزان در حل مسائل زمینه مدار در مقایسه با 

سایر مسائل اندکی ضعیف تر است. 

 جدول ۵.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

215
 ë 83 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 پاییز 

فائزه فیروزشاهی  نرگس یافتیان

 ۴.   میـزان انطباق مسـائل زمینـه مدار کتاب ریاضی پایۀ چهارم ازلحاظ محتوا و ارتباط با 
دنیای واقعی با مسائل زمینه مدار مطرح شده در مطالعۀ تیمز 201۵ چگونه است؟

برای پاســخ به این سؤال مسائل زمینه مدار مطالعۀ تیمز 201۵ و مسائل کتاب ریاضی پایۀ 
چهارم ابتدایی ازلحاظ محتوا، میزان ارتباط با دنیای واقعی و روش حل سؤال با یکدیگر تطبیق 
داده شد تا معین شود آیا دانش آموزان به علت نامأنوس بودِن مسائل تیمز عملکرد خوبی نداشته اند 
یا به رغم تشــابه مســائْل در پاسخ دهی دچار مشکل شــده اند. طبق نتیجۀ بررسی، از 2۶ سؤال 
زمینه مدار منتشرشــدۀ مطالعۀ تیمز 201۵، 14 مســئلۀ آن در کتاب درسی تا حدودی ازلحاظ 
محتوا، ارتباط با دنیای واقعی و روش حل مشــابه است یا حتی این مسائل مطالعۀ تیمز ساده تر 
از تمرین های کتاب ریاضی پایۀ چهارم است و 12 مسئلۀ آن یا مشابهی در کتاب درسی ندارد یا 
ازلحاظ روش حل و محتوا پیچیده تر از نمونه های کتاب ریاضی پایۀ چهارم است. البته این بدان 
معنا نیســت که مفهوم یا مبحث درســی در کتاب بیان نشده، بلکه مسائل مطرح شده در کتاب 
درسی دارای پیچیدگی کمتری بوده یا نکاتی که بر آن تأکید شده از جنس نکات موردنظِر مطالعۀ 
تیمز نبوده است. در شکل 1 نمونه ای از مسائل مطرح شده در مطالعۀ تیمز 201۵ و سؤال مشابه 

آن در کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی مشاهده می شود.

تمرین صفحه ۵۵
کتاب ریاضی
پایه چهارم

در قسمتی از پارک، سه ردیف درخت کاشته شده است.
اگر در هر ردیف 18 درخت کاشته شده باشد، در این قسمت پارک روی 

هم چند درخت کاشته شده است؟
در زیر پاسخ دو دانش آموز برای مسأله نوشته شده است.

کدام راه حل درست است؟

پاسخ رضا:  21 = 3 + 18       پاسخ حسین:  ۵4 = 18× 3     

M01-02 سؤال
 مطالعه تیمز 201۵

ریاضی
پایه چهارم

جواد ۵ ردیف درخت کاشت. او در هر ردیف 8 درخت کاشت.
او روی هم چند درخت کاشت؟

الف( 13       ب( 32       ج( 3۵       د( 40    

 شکل 1.   مقایسۀ دو مسئلۀ مطرح شده در کتاب ریاضی پایۀ چهارم و مطالعۀ تیمز 201۵                                                                                                                                  

در هر دو مسئلۀ شکل 1، که از حیطۀ شناختی دانستن و حیطۀ محتوایی اعدادند، روش حل تقریباً 
یکسانی دارند و حتی زمینۀ آن ها نیز مشابه است. مسئلۀ مطرح شده در کتاب درسی اندکی پیچیده تر نیز 
اســت، چراکه محاسبۀ موردنیاز در آن ضرِب عدد دورقمی در یک رقمی است. بااین حال، تنها ۶0 درصد 
از دانش آموزان ایرانی به این سؤال پاسخ صحیح داده اند و در رتبۀ 43 قرار گرفته اند. میانگین بین المللی 
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نیز 80 درصد بوده است. در شکل 2 نمونه ای از مسائل مطالعۀ تیمز 201۵ نشان داده شده است که در 
کتاب ریاضی پایۀ چهارم مشابهی نداشته است.

 

یک مار در پیاده رو، کنار یک باغ دراز کشیده است. سطح این پیاده رو با آجرهایی به شکل زیر پوشیده 
شده است: 

       

اگر مار خود را کاماًل صاف کند. طول بدنش تقریباً به اندازۀ چند آجر می شود؟

                                الف( 3       ب( 4       ج( ۵       د( ۶     

 شکل 2.   مسئلۀ M01-09 آزمون مطالعۀ تیمز 201۵ ریاضی پایۀ چهارم                                                                                                                                  

در کتاب ریاضی پایۀ چهارم مسائلی از این دست که نیاز به تخمین زدن طول دارد، آن هم در اشکالی 
که به صورت خط صاف نیستند، یافت نشد. این مسئله کاربرد استاندار در حیطۀ محتوایی اشکال هندسی 
و اندازه گیری است و همچنین حیطۀ شناختی آن به کاربستن است. بررسی های انجام شده روی مسائل 
کتاب ریاضی پایۀ چهارم و آزمون مطالعۀ تیمز 201۵ نشان از آن دارد که، ازلحاظ نوع مسائل زمینه مدار، 
بیشترین مسائل زمینه مدار در کتاب درسی از نوع کاربرد استاندارد است که در مطالعۀ تیمز نیز همین 
روال برقرار است. با توجه به اینکه حیطۀ محتوایی اعداد گسترده تر از دو حیطۀ دیگر است هم در مطالعۀ 
تیمز و هم در کتاب درســی ریاضی پایۀ چهارم مسائِل شامل این محتوا پرتعدادتر از سایر مسائل اند. در 
آزمون مطالعۀ تیمز 201۵، ۵0٪ سؤال های ریاضی با محتوای اعداد، 3۵٪ با محتوای شکل های هندسی 
و اندازه گیری و 1۵٪ با محتوای کار با داده ها بوده اند. این نسبت ها میزان فراگیربودن این محتواها را در 
مباحث ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی نشــان می دهد. با توجه به این موضوع طبق جدول 3، در فراوانی و 
درصد مسائل کتاب درسی پایۀ چهارم بر اساس محتوا عدم توازنی مشاهده می شود که موجب کم توجهی 

به حیطۀ محتوایی کار با داده ها و هندسه شده است و می تواند در نتیجۀ کار دانش آموزان مؤثر باشد.
نکتۀ دیگری که در خصوص کتاب درسی می توان به آن توجه کرد تنوع محدود مسائل مطرح شده 
در حوزۀ محتوایی است. اندک مسائل زمینه مدار کتاب درسی که در تمرین ها مطرح می شوند روِش حل 
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یکســانی دارند و فقط کلمات متن و اعداد در آن ها تغییر می کنند. تغییری در داده های در دسترس یا 
سؤال و روش حل مشاهده نمی شود. مثاًل در حیطۀ محتوایی کار با داده ها چندین مسئله با موضوع رسم 
نمودار ستونی در کتاب درســی مطرح شده است، ولی در همگِی این مسائل چارچوب، مقیاس بندی و 
نام گذاری محورها در کتاب انجام شــده است و دانش آموز فقط به استخراج اعداد از جدول و رسم آن ها 
توجه می کند. حال آنکه در مســئلۀ M07-12 )پیوســت 3( از تیمز 201۵ نکتۀ مورِد سؤال عنوان و 
مقیاس بندی هریک از محورهاست. رتبۀ دانش آموزان ایرانی در حل این مسئله در تیمز 201۵ از میان 
47 کشــور 4۵ است. چنین موضوعی به احتمال بسیار در کتاب درسی و در حین تدریس به آن اشاره 
شده است. اما اینکه دانش آموز گاهی از این منظر به رسم نمودار نگاه کند یا در کتاب درسی روی همۀ 
جنبه های یک موضوِع درســی تأکید شود بسیار حائز اهمیت است. مسائل بسیاری از این نوع می توان 
مثال زد که اصل موضوع در کتاب درسی مطرح شده است اما تأکید مسائل کتاب بر نوع خاصی از مسائل 
بوده و از تنوع و زاویۀ دیِد متفاوت بی بهره است. البته این نکته را نمی توان با قاطعیت از نقاِط ضعف کتاب 
درسی برشمرد، چراکه مطرح کردن تمامی مســائل مربوط به یک حوزۀ درسی ناممکن است. اما اشاره 

به این نکات برای یافتن علت های احتمالی عملکرد نامطلوب دانش آموزان می تواند کمک کننده باشد.

 بحث و نتیجه گیری  
هدف از پژوهش حاضر تحلیل و تطبیق مســائل زمینه مداِر مطرح شده در کتاب 
ریاضی پایۀ چهارم و مطالعۀ تیمز 201۵ بر اســاس میــزان ارتباط با دنیای واقعی و 
محتواست. بر اساس بررسی کتاب ریاضی پایۀ چهارم، مسائل زمینه مدار 2۵/43 درصد 
از کل مسائل کتاب را دربرگرفته اند که از این میان 83/89 درصد آن به مسائل کاربرد 
استاندارد تعلق دارد و مابقی مسائل زمینه جدا هستند. نبود مسائل مدل سازی در این 
کتاب درســی از نقاط بهبودی پذیر آن به شــمار می رود. انتظار می رود تمرکز ویژه بر 
مسائل زمینه مدار کاربرِد اســتاندارد دانش آموزان را در حل این مسائل توانمند کرده 
باشد. طبق بررسی عملکرد دانش آموزان پایۀ چهارم کشورمان در مطالعۀ تیمز 201۵، 
دانش آموزان نه تنها در حل مسائل زمینه مدار از میانگین بین المللی پایین ترند، بلکه در 
مقایسه با دانش آموزان سایر کشورها نیز در رده های آخر قرار دارند. این در حالی است 
که با ارزیابی مسائل مطرح شده در مطالعۀ تیمز 201۵ مشخص شد که 84/۶1 درصد 
این مســائل از نوع کاربرد استاندارد اســت که در کتاب ریاضی پایۀ چهارم نیز تأکید 
فراوانی بر آن شده اســت. ازلحاظ محتوایی نیز فراوانی مسائل با محتواهای گوناگون 
در کتاب ریاضی پایۀ چهارم تا حدودی با فراوانی مطرح شــده در آزمون مطالعۀ تیمز 
مطابقت دارد، یعنی مســائل با محتوای اعداد بیشــترین فراوانی و پس ازآن به ترتیب 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ارزیابی مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایۀ چهارم ابتدایی و تطبیق آن با مطالعات بین المللی

218
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

هندســه و اندازه گیری و کار با داده ها در رتبه های بعدی قرار دارند. اما اختالف تعداد 
این مسائل بسیار است و ناهماهنگ است و توازن ندارد. جا دارد که مسائل زمینه مدار 
بیشــتری با محتوای هندسه و کار با داده ها در کتاب درسی مطرح شود. طبق نتایج، 
میانگین رتبه های دانش آموزان ایرانی در حل مسائل زمینه دار 41/23 است، درحالی که 
رتبۀ کلی ایران از میان 47 کشور 40 بوده است. این موضوع نشان می دهد دانش آموزان 

در حل سایر مسائل به نسبت مسائل زمینه مدار اندکی قوی تر عمل کرده اند.
از میان مســائل زمینه مدار مطرح شــده در تیمز 201۵ فقط 4 مسئله با حیطۀ 
شناختِی استدالل کردن وجود داشت و مابقی در سطح دانستن و به کاربستن بود. اینکه 
عملکرد دانش آموزان در این سطوح چندان رضایت بخش نیست این نتیجه را به دست 
می دهد که احتماالً در مسائل زمینه مدار سطح باالتری مانند مسائل مدل سازی، که به 
استدالل و توانمندی بیشتری نیاز دارند، نیز کارآمدی اندکی خواهند داشت، به خصوص 
اینکه این مسائل در کتاب درسی ریاضی پایۀ چهارم و به تأیید پژوهش هایی همچون 
رفیع پور و موالیی )1399( و فیروزشاهی )1399( در سایر کتب ریاضی مقاطع مختلف 
نیز مورد بی توجهی قرار گرفته اند. طبق مقایســۀ مســائل کتاب ریاضی پایۀ چهارم 
و مطالعۀ تیمز 201۵، بر اســاس محتوا، ارتباط با دنیای واقعی و روش حل مســائل 
مشخص شد که 14 مسئله از 2۶ مسئلۀ زمینه مدار مطرح شده در آزمون مطالعۀ تیمز 
نمونۀ مشابه یا حتی ساده تر در کتاب درسی داشته اند. دوازده مسئله نیز نمونۀ کاماًل 
مشابه نداشته اند یا درکل مطرح نشده اند و یا مسئلۀ تیمز دارای نکاتی بوده است که در 
کتاب درسی به آن کم توجهی شده است. بدین ترتیب تقریباً نیمی از مسائل زمینه مدار 
مطالعۀ تیمز 201۵ برای دانش آموزان آشــنا بوده و نیمی دیگر ظرایفی داشــته که 
در کتاب درســی کمتر به آن توجه شــده اســت. البته باید دقت داشت که مباحث 
مطرح شده در مطالعۀ تیمز بر اساس حداقل 80 درصد مطالب برنامۀ درسی کشورهای 
شرکت کننده است. مطرح نشدن برخی از مباحث مورد سنجش تیمز در کتاِب درسی 
ایراد و مشــکل محسوب نمی شود، بلکه مشکل اساسی در مباحث مشترکی است که 

عملکرد دانش آموزان در حل مسائِل آن می تواند بهتر باشد.
عوامل گوناگونی می توانند باعث ایجاد عملکرد پایین دانش آموزان شوند. در خصوص 
کتاب درسی می توان این نکته را در نظر گرفت که این تعداد مسئلۀ زمینه مدار ارائه شده 
در کتاب کافی نیســت و دانش آموزان باید موقعیت های بیشــتری بــرای رویارویی با 
مســائل کاربرد استاندارد و در ادامۀ آن مدل سازی داشته باشند. از طرفی طبق بررسی 
صورت گرفته بر مسائل زمینه مدار در پژوهش حاضر، بسیاری از مسائل زمینه مدار ارائه شده 
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در کتاب های درسی را مؤلفان با راهنمایی های فراوان ارائه کرده اند. این موضوع فرصت 
صورت بندی مســئله، تفکر برای نحوۀ حل مسئله و چالش برای بازکردن گرۀ مسئله را 
از دانش آموز ســلب می کند و ممکن اســت به مرورِ زمان توانایی حل مسئله را در آنان 
تضعیف کند. این موضوع در پژوهش های دیگری که روی کتب ریاضی مقاطع گوناگون 
انجام گرفته نیز بیان شده است. ازجمله آن ها می توان به پژوهش های ابراهیمی علویجه و 

یافتیان )1398(، شایان )139۶( و افخمی )1393( اشاره کرد.
نکتۀ دیگری که حائز اهمیت اســت تنوع اندک مسائل مطرح شده در کتاب درسی 
است که معموالً از زاویه ای محدود و خاص پرسیده می شود و در آن به تمام جنبه های 
متفاوت یک مبحث درسی توجه نشده است. این موضوع موجب می شود تا دانش آموزان 
تمرکز و توجه کمتری به برخی نکات داشته باشند و عملکردشان در مواجهه با مسائلی 
که زاویۀ دید متفاوتی دارند پایین بیاید. درنهایت، چنین نتیجه گرفته می شــود که در 
اکثِر موارد مسائل زمینه مدار مطرح شده در کتاب ریاضی پایۀ چهارم از نظر میزان ارتباط 
با دنیای واقعی و محتوا با مسائل زمینه مدار مطالعۀ تیمز 201۵ شباهت نزدیکی دارند. 
اما باوجوداین پاســخ صحیح دانش آموزان به سؤاالت مشابه کتاب درسی شان همچنان 
نیاز به ارتقا دارد و تفاوت بسیاری میان عملکرد دانش آموزان در حل مسائل مشابه کتاب 
درسی و غیرمشابه دیده نمی شود. کتب درسی می توانند در مرتفع ساختن این مشکالت 
یا تشدید آن ها مؤثر باشند، کمااینکه نتایج پژوهش های پژمان و گویا )1397( و ضیانژاد 
)139۵( که عملکرد دانش آموزان پایۀ چهارم را در تیمز 2011 و 201۵ نشان می دهد 
حاکی از این اســت که پس از تغییرات کتاب های درســی، که یکی از دالیل تغییِر آن 
توجه بیشــتر به پیوند ریاضی و دنیای واقعی بوده است، تغییری در نتایج دانش آموزان 
حاصل نشده اســت. این بدان معناست که این کتب همچنان نیاز به بازبینی و اصالح 
دارند. همچنین به این موضوع نیز اشاره شده که کتب ریاضی و نظام آموزشی در ایران 
به صورت شتاب زده تغییر کرده اســت و برای اجرای گستردۀ آن در تمام کشور نیاز به 
صرف زمان و بررسی بیشتری است. اما قطعاً دالیل دیگری همچون شیوۀ تدریس، نظام 
آموزشی، میزان آمادگی معلمان، شــرایط دانش آموزان و ارتباط آن ها با درس ریاضی، 
والدین و محیط خانواده نیز می تواند از عوامل اثرگذار بر این نتایج باشد. پیشنهاد می شود 
در پژوهش هایی به بررسی این موارد پرداخته شود. نتایج این پژوهش امکان دارد مؤلفان 
کتب درســی و برنامه ریزان آموزشی را در ارتقای سطح سواد ریاضی دانش آموزان یاری 
رساند و همچنین دبیران و فعاالن حوزۀ آموزش را برای انجام دادن فعالیت هایی در حین 

تدریس به منظور پوشش کاستی های کتب درسی راهنمایی کند.
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Evaluating the context-based problems of the fourth grade 
primary school math textbook and comparing 

it with the international studies

Primary School Fourth Grade, Math Literacy, Textbook,  
Context-based Problems, TIMSS Study

The present study examined the context-based problems of the fourth grade primary 
school math textbook and also compared it with the latest published problems of the 
TIMSS 2015. This evaluation has been based on the degree of relevance of the context-
based problems to the real world with the help of frameworks proposed in the related 
researches and the content area of the problems. It was a descriptive-analytical-compar-
ative research, for which the proposed Brady model has been used. The research tool 
was the checklists whose face and content validity have been confirmed by experts and 
their reliability have been computed using the Holsti formula (0.88). The results showed 
that in the fourth grade math textbook, 83.89% of the problems are standard applica-
tion and 16.11% are context separate, and these values for the TIMSS context-based 
problems are about 84% and 16%, respectively, which indicates the similarity of the 
distribution of these problems. In terms of content, the frequency of context-based prob-
lems is the same between the two sources, however the observed ratio among the content 
domains in the textbook is unbalanced. About half of the context-based problems of the 
TIMSS studies have a very similar example in the textbook, and the other half have 
the same content, but a different or slightly more complex solution method, and a few 
number of these problems have not been similar to the ones in the textbook. However, 
the students' performance in solving TIMSS study's context-based problems was lower 
than the international mean. The results of this research could help the educational 
planners in identifying the positive and negative points of textbooks.
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