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Abstract:
The
National
curriculum of Islamic Republic of Iran
has been focused on promoting
students’
modeling
skills.
In
consideration of this emphasis, this
study has investigated the attitudes
towards mathematics and the views
towards
mathematical
modeling
problems of 244 students in grade 10.
This research was conducted with a
pre-test, followed by an educational
intervention and a post-test. During the
educational intervention, two groups of
students with different instructional
formats; the direct teaching method,
which is teacher-centered, and the
operative-strategic method, which is
student-centered, attended 6 sessions of
modeling problem-solving. In order to
gather data for the study, a Likert scale
and an open questionnaire were used.
The results of this study showed that
teaching modeling problems improved
students’
attitudes
towards
mathematics in both groups. While
most students had positive attitudes
that expressed the modeling problems
as interesting and applicable, other
students had negative comments. .
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مقدمه
یکی از چالشهای جدی در زمینۀ هدفگذاری برنامۀ درسی ریاضی نقش کاربردهای
دنیای واقعی در برنامۀ درسی است (هاوسون .)1995 ،1در سند برنامۀ درسی ملی ایران
( )1391از مدلسازی در قلمرو حوزۀ «تربیت و یادگیری ریاضیات» یاد میشود .در این
سند آمده است« :وجه مهم ریاضی توانمندسازی انسان برای توصیف دقیق موقعیتهای
پیچیده ،پیشبینی و کنترل وضعیتهای ممکن مادی طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی است»
(ص .)۲5
بنابراین توانایی بهکارگیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی ،از اهداف اساسی
آموزش ریاضی است .همچنین در بخش جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و
آموزشِ این حوزه بر کاربرد ریاضیات تأکید شده است« :در ریاضیات مدرسهای فعالیت-
های آموزشی باید برخاسته از ریاضیاتِ محیط پیرامون باشد و به دانشآموزان کمک کند
تا مفاهیم و گزارههای ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده ،تجزیهوتحلیل و درک
کنند و برای مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی تعبیرهای گوناگون به دست آورند» (ص
.)۲6
در این راستا فرودنتال 1991( ۲به نقل از غالمآزاد )1393 ،معتقد است که ریاضی باید
متصل به واقعیت باشد ،نزدیک به دانشآموز بماند و مرتبط با مسائل جامعه باشد .هم-
چنین ،انگلیش 3و سریرامن )۲۰1۰( 4ادعا میکنند که هرچه بیشتر بتوانیم مسائل دنیای
بهتر کردن مهارتهای حل مسئلۀ آنها بیشتر میشود .ازاینرو انتظار میرود که با فراهم
کردن فعالیتهایی که در آنها به واقعیت ارجاع داده شده است ،فرآیند یادگیری تقویت و
انگیزۀ دانشآموزان بیشتر شود ،عواطف مثبت فعال شوند و همچنین دانشآموزان بیشتری
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واقعی را در برنامۀ درسی ریاضی بگنجانیم شانس ما برای باال بردن انگیزۀ دانشآموزان و
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به ریاضیات عالقهمند شوند (اسچاکاجلو ،1الیس ،۲پکرون ،3بلوم ،4مولر 5و مسنر.)۲۰1۲ ،6
از طرف دیگر ،برخی از تحقیقات (علمالهدایی )1388 ،نشان میدهند که بعضی از دانش-
آموزان انگیزۀ الزم برای یادگیری ریاضی ندارند به این دلیل که آنها ریاضی را مرتبط با
زندگی واقعی نمیدانند و اغلب ریاضی را با بیحوصلگی و یا اضطراب کار میکنند.
یکی از موضوعات مهم در کنفرانسهای بینالمللی آموزش ریاضی ،7بررسی
رویکرد مدلسازی و کاربردها برای فراهم آوردن محیطی است که دانشآموزان باورهای
مناسبی دربارۀ ریاضی و همچنین نگرش مثبتی به ریاضی داشته باشند (بلوم و همکارانش،
)۲۰۰۲؛ بنابراین باوجود اهمیت رویکرد مدلسازی و کاربردها در سند برنامۀ درسی،
مطالعۀ حاضر با آموزش مسائل مدلسازی ریاضی به دانشآموزان پایۀ دهم سعی بر آن
است که ظرفیت رویکرد مدلسازی و کاربردها را برای بهبود نگرش ریاضی دانشآموزان
مورد بررسی قرار دهد و به دنبال آن باشد که آیا واقعاً مسائل مدلسازی ریاضی که در
دنیای واقعی مطرح میشوند ،نگرش مثبتی در دانشآموزان ایجاد میکنند؟
همچنین ،با توجه به اهمیتِ نقش محیطهای آموزشی در نگرش دانشآموزان،
در این تحقیق دو روش آموزشی معلممحور و دانشآموزمحور اجرا میشود که هدف از
بهکارگیری دو شیوۀ آموزشی ،مقایسۀ نقش محیطهای آموزشی متفاوت در نگرش ریاضی
دانشآموزان نسبت به مسائل مدلسازی است.
شیوۀ آموزشی معلممحور و دانشآموز محور) بر روی نگرش ریاضی دانشآموزان سال
پایۀ دهم و اطالع از نظرات آنها دربارۀ این دسته از مسائل ریاضی است.
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درواقع هدف اصلی این مطالعه بررسیِ تأثیر آموزش مسائل مدلسازی (به دو
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بنابراین این تحقیق برای پاسخ دادن به سؤاالت زیر طراحی و انجام شد:
سؤال  .1آموزش مسائل مدلسازی ریاضی چه تأثیری بر روی نگرش ریاضی دانشآموزان
دارد؟
سؤال  .۲آیا نگرش ریاضی دانشآموزان بین روشهای آموزشی معلممحور و دانشآموز
محور تفاوت دارد؟
سؤال  .3دانشآموزان چه نظراتی دربارۀ مسائل مدلسازی دارند؟

ادبیات و پیشینۀ تحقیق
مسائل مدلسازی
مدلسازی ریاضی بیانگر بهکارگیری ریاضی در حل مسائلی در موقعیتهای زندگی
واقعی است که ساختار منظمی ندارند (گالبریث 1و کلتورثی )199۰ ،۲در مسائل مدلسازی
دانشآموزان باید ابتدا موقعیت مسئله را درک کنند و سپس بتوانند به طریقی که برای
خودشان معنادار هست ،به زبان ریاضی بیان کنند (انگلیش و سریرامن.)۲۰11 ،
یکی از مدلهایی که برای توصیف فعالیتهای مدلسازی میتوان به آن اشاره نمود
چرخۀ مدلسازی پیشنهاد شده توسط بلوم و الیس ( )۲۰۰7است .در این مدل ،مدلسازی
میتواند فرآیندِ حلِ یک مسئله باشد که با یک دنباله هفت گامی مشخص میشود .1 :فهم
موقعیت و بنابراین ساختن یک مدل واقعی؛  .3ریاضیسازی کردن یعنی تبدیل مدل واقعی
به یک مدل ریاضی؛  .4بهکارگیری رویههای ریاضی به منظور استخراج یک نتیجه؛ .5
تفسیر نتایج ریاضی با توجه به واقعیت و بنابراین دستیابی به نتیجۀ واقعی؛  .6اعتبارسنجی
این نتیجه با ارجاع به موقعیت اصلی؛ اگر نتایج رضایتبخش نبود ،فرآیند مدلسازی
دوباره از گام دوم شروع میشود؛  .7ارائۀ کل فرآیندِ حل مسئله .تمایز بین این گامها
1 Galbraith
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مسئله و ایجاد یک مدل وابسته به موقعیت؛  .۲سادهسازی و ساختاردهی مدل وابسته به
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توسط دانشآموزان هنگام حل مسائل برای ساختاردهی مجددِ فرآیند مدلسازی ،سودمند
است .البته فرآیندهای حل دانشآموزان معموالً خطی نیست بلکه بهطور پیوسته بین
واقعیت و ریاضی حرکت میکنند ،درواقع بارها به عقب برمیگردند و دوباره گامها را طی
میکنند (برومی فری.)۲۰۰7 ،1
چرخههای مدلسازی دیگری در فرآیند مدلسازی وجود دارد (برومی فری،۲۰۰6 ،
گالبریث و استیلمن .)۲۰۰6 ،در مطالعۀ حاضر ،جلسات آموزشیِ مسائل مدلسازی ریاضی
بر مبنای چرخۀ مدلسازی بلوم و الیس ( )۲۰۰7طراحی و اجرا شد.
زیرا در این مدل فعالیتهای شناختی الزم که در یک فرآیند مدلسازی واقعی اتفاق می-
افتد ،وجود دارد .همچنین بهطور شفاف میتوان مشاهدات و تحلیلهای الزم را
سازماندهی کرد (اسچاکاجلو و همکارانش.)۲۰1۲ ،
نگرش نسبت به ریاضی
نگرش از سازه هایی است که با توجه به زمینۀ مورد استفادۀ آن تعاریف متفاوتی دارد .در
حوزۀ روانشناسی و تعلیم و تربیت ،نگرش ،دربرگیرندۀ ابعاد شناختی ،ارزشی ،عاطفی و
کنشی است .بُعد شناختی به داشتن باورها یا عقاید آگاهانه اشاره دارد؛ بُعد ارزشی به
مثبت یا منفی بودن جهتگیری عاطفی فرد معطوف است؛ بُعد عاطفی به زمینۀ هیجانی و
عاطفی فرد نسبت به موضوع موردنظر اشاره دارد و بُعد کنشی بر جهتگیری برای انجام
اینکه یک شخص بهطور خاص تا چه اندازه ریاضی را دوست دارد یا از آن دوری
میگزیند ،اشاره داشته باشد و یا اینکه تا چه حد درک و یادگیری ریاضیات را در زندگی
خود مهم یا بیاهمیت میداند (هانیوال ،۲۰۰۲ ۲ما 3و کیشور .)19974در این راستا ،ایکن
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دادن یک رفتار ویژه تأکید میکند (ربر و ربر .)۲۰۰1 ،نگرش نسبت به ریاضی میتواند به
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( )1979نگرش نسبت به ریاضی را سازهای مشتمل بر چند بعد میداند که شامل لذت
بردن از درگیر شدن در تکالیف ریاضی – چه در تجارب تحصیلی و چه در زندگی
روزمره -باورهای فرد در مورد ارزش و اهمیت ریاضی و میزان ترس از رویارویی از
موقعیتهایی است که مستلزم بهکارگیری دانش ریاضیاند (نقل شده در رضویه ،سیف،
طاهری.)1384 ،
تحقیقات نشان میدهند که عوامل متعددی از جمله حمایت معلم ،تعامالت بین
دانشآموزان و انتظارات رفتاری و تحصیلی از معلم بهطور معناداری با نگرش و رفتارهای
دانشآموزان ارتباط دارد .بهعنوانمثال ،در محیطهای آموزشی که معلمان نقش حامی را
دارند ،احساسات مثبت و اعتماد به نفس دانشآموزان دربارۀ تواناییهایشان برای موفقیت،
ارتقا مییابد (آکی .)۲۰۰61از این رو روش آموزشی معلم میتواند عامل مهمی در تغییر
نگرش دانشآموزان باشد .در این راستا میتوان به تحقیق آکینسوال ۲و اُلووژایا)۲۰۰8( 3
اشاره داشت ،آنها با اتخاذ دو روش آموزشی دریافتند که روش آموزشی که توسط
معلمان در کالسِ درس به کار گرفته میشود ،در تغییر نگرش ریاضی دانشآموزان تأثیر
جدی دارد.
عالوه بر روش آموزشی ،مرتبط بودن موضوعات ریاضی با نیازهای دانشآموزان نیز
حائز اهمیت است و نقش برجستهای بر انگیزش دانشآموزان برای یادگیری ریاضیات
دارد ،به طور مثال ،در تحقیق هاردری ،)۲۰11( 4وی دریافت که با استفاده از راههای
ریاضی به دانشآموزان ،میتوان خودکارآمدی و انگیزۀ آنها را برای تالش در مسائل پر
چالش ارتقا داد .ازاینرو ،به نظر میرسد که مسائل مدلسازی ریاضی که چالش برانگیز و
مرتبط به دنیای واقعی هستند ،میتوانند زمینهای باشند برای تغییر نگرش دانشآموزان در
درس ریاضی ،اگر که با شیوهای مناسب به دانشآموزان آموزش داده شوند .در این راستا،
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مختلف درگیر کردن دانشآموزان در کالس درس و به همان اندازه ،آموزش کاربردهای
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براک 1و گایگر ،)۲۰11( ۲با وارد کردن مسائل مدلسازی در کالس درس ریاضی دریافتند
که دانشآموزان عمدتاً به این دسته از مسائل عالقمند هستند و حتی این نوع مسائل باعث
تغییر نگرش ریاضی دانشآموزان هم شده است.
روش آموزشی
روشهای تدریسی که بر فعال بودن دانشآموز تأکید میکنند ،اغلب در برابر روش
سخنرانیِ سنتی است که در آن معلم اطالعاتی را فراهم نموده و ارائه میکند و این
اطالعات بهصورت منفعالنه توسط دانشآموز دریافت میشوند (پرینس.)۲۰۰4 ،3
ویژگیهای محیط آموزشی مانند روش آموزشی ،تعامالتِ دانشآموزان با هم و همچنین
تعامالت دانشآموزان با معلم در کالس درس ،بر روی احساسات دانشآموزان تأثیرگذار
است .بهطور مثال ،فرنزل ،4پکرون 5و گوتز ،)۲۰۰7( 6با بررسی رابطۀ بین درک دانش-
آموزان از محیط کالسِ درس و تجربۀ احساساتی مانند لذت ،اضطراب ،عصبانیت و
بیرغبتی در ریاضی ،دریافتند که بین درک فرد از کیفیت تدریس ریاضی و تجربه عاطفی
او در یادگیری ریاضی ارتباط قوی وجود دارد ،بدین صورت که هرچه دانشآموزان بیشتر
از کیفیت تدریس معلم خود رضایت داشتند ،لذت بیشتری را تجربه میکردند و به همان
نسبت احساس خشم و بیحوصلگی و اضطراب نسبت به درس ریاضی در آنها کمتر
دیده میشد .انگیزش یک فرآیندِ پویا است زیرا بهطور مداوم جریان دارد و با آغاز فعالیت
وُلت 8و جارونوها .)۲۰1۰ ،9به نظر میرسد که فعالیتهای یادگیریِ و آموزشی دانشآموز
محور نقش پررنگتری بر روی افزایش انگیزش و احساسات مثبت در دانشآموزان دارد
1 Bracke
2 Geiger
3 Prince
4 Frenzel
5 Pekrun
6 Goetz
7 Jarvela
8 Volet
9 Jarvenoja
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(هانزه 1و برگر۲۰۰7 ،۲؛ گالزر زیکودو ،3فاب ،4النکمن ،5متز 6و رندلر .)۲۰۰5 ،7بهویژه
مسائل و فعالیتهای یادگیری که وابسته به دنیای واقعی هستند و به صورت دانشآموز
محور اجرا میشوند ،میتواند با ارزشتر (از لحاظ افزایش انگیزه و خودمحوری دانش-
آموزان ،یادگیری بهتر مفاهیم و بهکارگیری آنها و )...از سخنرانیهای معلممحور باشد که
در آنها بیشترِ اطالعات مربوطه ،توسط معلم ارائه میشوند (نورمن 8و اسمیت.)199۲ ،9
روش تحقیق
روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع نیمه تجربی و مطالعه طرح میدانی است .اجرای
این تحقیق بهصورت پیشآزمون ـ پسآزمون (پسآزمون پس از مداخلۀ آموزشی اندازه-
گیری شد) انجامگرفته است .در مطالعۀ حاضر ،دلیل استفاده از مداخله آموزشی آن بود که
بنا به گفتۀ معلمان مدرسه ،دانشآموزان تجربۀ حل مسائل مدلسازی را نداشتند؛ بنابراین
در یک دوره ششهفتهای ،شش جلسه آموزش (هر جلسه در هفته به مدت  4۰تا 6۰
دقیقه) اعمال گردید .در این جلسات به حل شش مسئله مدلسازی ریاضی در ارتباط با
قضیه فیثاغورث و توابع خطی پرداخته شد .همچنین ،مداخلۀ آموزشی به دو شکل
متفاوت ،اجرا گردید که عبارتاند از :شیوۀ آموزشی مستقیم (معلم محور) و شیوۀ
استراتژی عملگر (دانشآموز محور) (بلوم .)۲۰11 ،قبل و بعد از شش جلسه آموزش ،از
دانشآموزان خواسته شد که پرسشنامۀ در نظر گرفتهشده برای نگرش ریاضی را تکمیل
شرکتکنندگان در این مطالعه  ۲44دانشآموز دختر  15-16سالۀ پایۀ دهم از سه
دبیرستان غیردولتی ناحیۀ چهار آموزش پرورش شهر مشهد بودند .درواقع ،جامعۀ آماری
1 Hanze
2 Berger
3 Glazer-Zikodo
4 Fub
5 Laukenmann
6 Metz
7 Randler
8 Norman
9 Smidt
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نمایند.

آموزش مسائل مدل سازی و تغییر نگرش دانشآموزان….

دانش آموزان پایۀ دهم مدارسی از ناحیۀ چهار درنظرگرفته شدند که با توجه به تجربۀ
پنجسالۀ تدریس یکی از نویسندگان در آنجا و آشنایی با چگونگی وضعیت علمی و
فرهنگی دانشآموزان ،این گمان میرفت که این دانشآموزان همکاری الزم را در اجرای
تحقیق داشته باشند .همچنین ،برآورد حجم نمونه با استفاده از نرمافزار  PASSانجام شد،
با در نظر گرفتن حداقل توان  8۰درصد برای آزمون استودنت برای دو گروه وابسته
(معادل ناپارامتری آن ،آزمون ویلکاکسون) و سطح معنیداری  5درصد و نتایج
بهدستآمده از مطالعۀ اسچاکاجلو و همکارانش ( ،)۲۰1۲به ترتیب  7۲نفر برای گروه
دانشآموز محور و  17۲نفر برای گروه معلممحور برآورد شد.
در نهایت این مطالعه در نه کالسِ درس در نیمسال اول سال تحصیلی 139۲ -1393
انجام شد (جمعیت هر کالس بین  ۲9تا  33دانشآموز بود) .میانگین نمرۀ ریاضی هر
کالس بر اساس نمرۀ ریاضی سال قبلِ (پایه نهم) شرکتکنندهها ،تعیین گردید که میانگین
نمرهها بین  19تا  ۲۰متغیر بود .درواقع سعی بر آن بود تا سطح تمام کالسها یکسان
باشد.
آموزش مسائل مدلسازی در این نه کالس ،توسط سه معلم انجام گرفت که همۀ آن-
ها قبل از شروع کار با مسائل مدلسازی آشنا شده و آموزشهای الزم را کسب کردند.
همچنین ،تمام مسائلِ جلسات آموزشی با پاسخ کامل به آنها ارائه گردید .الزم به ذکر
کالس توسط وی اداره شد و دو معلم دیگر مسئولیت انجام تحقیق به شیوۀ معلممحور را
بر عهده داشتند که این شیوه با توجه به نوع تدریس آنها در کالس درس همخوانی
داشت ،بنابراین معلمان با دقت ،دو نوع آموزش را به کار گرفتند.
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است که یکی از معلمان شرکتکننده در این تحقیق ،نویسندۀ این مقاله است که هفت
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مداخله آموزشی
برای مداخله آموزشی این مطالعه ،در ابتدای هر جلسه به دانشآموزان یک مسئله مدل-
سازی همراه با یک «نقشۀ حل »1داده میشود که این نقشه شامل چهار گام زیر است
(بلوم:)۲۰11 ،


گام اول :درک مسئله (خواندن متن بهدقت و تصور کردن موقعیت بهطور واضح!
به دنبال چه هستی؟ یه طرح بکش!)



گام دوم :جستجوی ریاضی (به دنبال دادههایی که احتیاج دارید باشید؛ در
صورت لزوم ،فرضیه سازی کنید! به دنبال روابط ریاضی باشید!)



گام سوم :استفاده از روشهای ریاضی (رویههای ریاضی مناسب را به کار
ببرید!)



گام چهارم :توضیح نتایج (نتایج را به مسئله ربط دهید .در صورت لزوم ،به
مرحله یک بروید! جواب نهایی خود را بنویسید!)
با توجه به بهکارگیری دو شیوۀ آموزشی (معلم محور و دانشآموز محور)

دانشآموزان به دو گروه تقسیم شدند بهطوریکه در شش کالس ،شیوه آموزشی
معلممحور (مستقیم)-که با الهام از روش اجرایی بلوم ( )۲۰11است -اجرا شد .در این
روش ،ابتدا معلم مسئلۀ مدلسازی را پای تابلو مینوشت ،سپس دانشآموزان ایدهها و
نظرات خود را در کالس مطرح میکردند و معلم از دانشآموزان میخواست که روی حل
ارائه و پاسخ مسئله روی تخته نوشته میشد.
همچنین در سه کالس دانشآموزان به شیوۀ آموزشیِ دانشآموز محور بر روی همان
مسائل مدلسازی کار میکردند .بهاینترتیب که در گروههای سه تا پنج نفره به حل مسائل
مدلسازی میپرداختند .معلم بر کار هر گروه نظارت داشت و سعی میکرد با سؤاالت
مناسب دانشآموزان را هدایت کند .اصول الزم برای این روش تدریس ،موارد زیر بودند:

1 Solution Plan
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مسئله فکر کنند و درنهایت یک راهحل مشترک از طریق تعامل بین معلم و دانشآموزان

آموزش مسائل مدل سازی و تغییر نگرش دانشآموزان….



معلمان قبل از راهنماییهای الزم به دانشآموزان ،ابتدا از مداخالت استراتژیک
استفاده میکردند (به طور مثال «دوباره صورت مسئله را بخوان» یا «یک طرح
بکش»).



اعمال تغییر سیستماتیک بین کار مستقل در گروهها و فعالیتهای کلِ کالس که
توسط معلم بین این دو ارتباط برقرار میشد؛ بهخصوص برای مقایسه راهحلهای
مختلف.



دانشآموزان ابتدا بهتنهایی مسئله را میخواندند تا موقعیت دادهشده را درک نمایند و
ایدۀ اولیه برای شروع کار گروهی را داشته باشند ،سپس به کار مشارکتی (تبادل
ایدهها با یکدیگر در گروه) میپرداختند (بلوم.)۲۰11 ،
بهعنوان نمونه یکی از مسائلی که در جلسات آموزشی روی آن کار شد ،مسئلۀ

کفشهای غول است (شکل :)1

ابزار اندازهگیری
در این تحقیق به بررسی نگرش ریاضی ،نظرات و باورهای دانشآموزان دربارۀ مسائل
مدلسازی پرداخته شد .از یک پرسشنامه در مقیاس لیکرت و یک پرسشنامه با سؤاالت
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شکل  1مسئله مدلسازی «کفشهای غول»
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باز پاسخ برای ارزیابی نگرش ریاضی و نظرات دانشآموزان دربارۀ مسائل مدلسازی
ریاضی استفاده شد .نگرش دانشآموزان دربارۀ ریاضی بر اساس پرسشنامۀ تاپیا 1و مارش

۲

( ،)۲۰۰4مورد سنجش قرار گرفت .در پژوهش حاضر روایی سازهای مقیاس نگرش از
طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ احراز شد (جدول .)1
جدول  -1روایی مقیاس نگرش ریاضی
روایی (آلفا کرونباخ)
نگرش ریاضی

نگرش ریاضی

نگرش ریاضی

۰.958

۰.959

این پرسشنامه در تحقیقات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است (به طور مثال ببینید،
آفاری .)۲۰13 ،3این مقیاس مشتمل بر  4۰گویه است و پاسخ به گویههای آن بر اساس
مقیاس پنج بخشی لیکرت از «بسیار مخالفم» تا «بسیار موافقم» نمرهگذاری شده است.
بهعنوانمثال برخی از سؤاالت پرسشنامه عبارتاند از:





ریاضیات مبحث بسیار ضروری و ارزشمندی است؛
در کالس ریاضی ،از هر کالس دیگری خوشحالترم؛
ریاضیات موضوع خیلی جذابی است؛
تمایل دارم که بیشتر از مقدار معمول ریاضی را فرا بگیرم؛

جلسات آمورشی مطرحشده است ،دو سؤال باز پاسخ زیر همراه با پرسشنامۀ اول به
دانشآموزان ارائهشده است؛
 آموزش مسائل مدلسازی ریاضی چه تأثیری بر روی نگرش شما در درسریاضی داشته است؟
 -نظرات خود را نسبت به مسائل مدلسازی بیان کنید؟

1 Tapia
2 Marsh
3 Afari
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همچنین برای بررسی نگرش دانشآموزان نسبت به سؤاالت مدلسازی که در

آموزش مسائل مدل سازی و تغییر نگرش دانشآموزان….

نتایج
از آزمونهای پارامتریک (آزمون آنالیز واریانس اندازههای مکرر نوع دوم) برای پاسخ دادن
به سؤاالت کمّی تحقیق استفادهشده است .پذیرههای زیربنایی آنالیز واریانس اندازههای
مکرر بررسی شدند و همه آنها برقرار بودند (توزیع خطاها نرمال بود؛ نمودار پراکنش
خطاها در مقابل نمودار مقادیر پردازششده از مدل نشاندهندۀ ثابت بودن واریانس خطاها
بود؛ نمودار سری زمانی خطاها نیز نشان داد که خودهمبستگی مرتبه یک بین خطاها
وجود ندارد) .برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی ابتدا پاسخهای دادهشده به هر سؤال
جداگانه بررسیشده و پسازآن موارد مشترک یا ویژه در پاسخها شناسایی گردیدند .موارد
مشترک یا ویژه در چند مقوله قرار گرفتند .از پاسخهای نوعی دانشآموزان برای نشان
دادن آن مقولهها استفاده شد.
تأثیر آموزش مسائل مدلسازی بر روی نگرش ریاضی دانشآموزان
هدف از سؤال اولِ تحقیق ،بررسی اثر آموزش مسائل مدلسازی را بر روی نگرش ریاضی
است؟ درواقع ،آیا آموزش مسائل مدلسازی در شش جلسۀ آموزشی میتواند نگرش
دانشآموزان را در درس ریاضی بهبود بخشد؟ برای بررسی و تحلیل نگرش ریاضی
دانشآموزان از آزمون آنالیز واریانس اندازههای مکرر نوع دوم استفاده شد .میانگین
نمرات مربوط به پاسخ دانشآموزان به پرسشنامه نگرش در جدول  ۲قابلمشاهده است.

پسآزمون

پیشآزمون

نگرش ریاضی

)M (SD
)3.89 (۰.6۰

)M (SD
)3.76 (۰.6۲

تعداد دانشآموزان

۲44

۲44

نتایج آزمون آنالیز واریانس اندازههای مکرر نوع دوم نشان میدهد که آموزش مسائل
مدلسازی تأثیر مثبتی بر روی نگرش ریاضی دانشآموزان داشته است
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جدول  ۲نگرش ریاضی دانشآموزان در پیشآزمون و پسآزمون
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) در این راستا براک و گایگر ( )۲۰11با آموزش

(

مسائل مدلسازی به دانشآموزان  15ـ  14ساله تحت یک پروژۀ طوالنی مدت (به مدت
یک سال) ،ادعا میکنند که آشنایی و کار با مسائل مدلسازی ،بهبود باورهای دانشآموزان
را در درس ریاضی به همراه داشته است .سؤال اصلی پروژۀ آنها این بود که آیا امکان
وارد کردن تکالیف مدلسازی دنیای واقعی در کالسهای ریاضی در طول یک سال
تحصیلی وجود دارد .نتایج مطالعه براک و گایگر نشان داد که وارد کردن مسائل مدل-
سازی در برنامۀ کالسی دانشآموزان بهطور طوالنیمدت امکان تجزیهوتحلیل این مسائل
را به دانشآموزان میدهد و بهتر از پروژههای کوتاه مدت است.
در پاسخ به سؤال دوم مقاله ،بررسی نتایج آزمون آنالیز واریانس اندازههای مکرر نوع
دوم نشان میدهد اثر روش آموزشی بر روی نگرش معنادار نیست
).

(

همانطور که جدول  3بهوضوح نشان میدهد ،نگرش ریاضی هر دو گروه،
افزایشیافته اما تأثیر گروه آموزشی معنادار نبوده است ،مسائل مدلسازی برای دانش-
آموزان در دو گروه جدید بوده و به نظر میرسد همین عامل باعث شده تا بهاندازۀ کافی
این مسائل برای آنها جالب باشد و کامالً درگیر حل این دسته از مسائل ریاضی شوند.
جدول  3نگرش ریاضی دانشآموزان در دو شکل آموزشی استراتژی عملگر (دانشآموز محور) و

مستقیم (معلم محور)
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استراتژی عملگر (دانشآموز
محور)

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

نگرش ریاضی

)M (SD
)3.86 (۰.59

)M (SD
)3.73 (۰.59

)M (SD
)3.96 (۰.63

)M (SD
)3.85 (۰.68

تعداد دانشآموزان

17۲

17۲

7۲

7۲
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مستقیم (معلممحور) در پیشآزمون و پسآزمون

آموزش مسائل مدل سازی و تغییر نگرش دانشآموزان….

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که دانشآموزان پس از پایان تحقیق
بهطور صریح اعالم کردند که باید این مسائل بهطور گروهی حل شوند (بخش  4.۲را
ببینید) .مشاهدات کالسی معلمان هم مؤید این مطلب است .در ادامه نظر یکی از معلمانی
که شیوۀ آموزشی معلممحور را در کالس اجرا کردند ،آمده است:
«دانشآموزان تمایل به حل گروهی مسائل داشتند ،اما به خاطر روش تحقیق باید
سؤاالت بهصورت انفرادی حل میشد».
پس از اتمام جلسات آموزشی ،برای بهدستآوردن اطالعات کاملتر در مورد
چگونگی نگرش ریاضی دانشآموزان ،از آنها خواسته شد که میزان تأثیر آموزش و
یادگیری مسائل مدلسازی ریاضی ،بر روی نگرش ایشان در این درس را بیان کنند.
در زیر برخی از نظرات دانشآموزان در تأیید نتایج کمّی این مطالعه ،ارائهشده است.
در این نقلقولها دانشآموزان بهصراحت بیان کردهاند که این مسائل باعث تغییر نگرش
آنها در درس ریاضی شده است:
-

االن بیشتر به ریاضی عالقهمند هستم و با این دید که درسی است که هیچ
فایدهای برایم ندارد به آن نگاه نمیکنم.

-

در حال حاضر مواد ریاضی این کتاب درسی اصالً جذاب و جالب نیست ،فقط
چند فرمول است که در آن جایگذاری اعداد میکنیم و فوق فوقش خیلی
زمانی که با مسائل مدلسازی بیشتر آشنا شدم به نظر آمد که چقدر خوب
میتوانیم با یاد گرفتن این فرمولها مسائل زیبا و جذاب را حل کنیم و به
جواب برسیم ،به نظر من این گونه مسائل به زندگی ما کمک میکنند که
راحتتر و دقیقتر زندگی کنیم.

-

من نسبت به درس ریاضی عالقهمندتر شدم و نسبت به حل مسائل هیجان
بیشتری دارم.

-

با حل مسائل مدلسازی دید ما نسبت به ریاضی وسیعتر شده و حتی درس
ریاضی دوست داشتنیتر از قبل به نظرمیرسد.
181
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-

من از مسائل مدلسازی خیلی خوشم آمد و به این نکته پی بردم که ریاضی در
زندگی ما انسانها اهمیت زیادی دارد ،قبالً فکر میکردم ریاضی برای محاسبات
است ولی حاال دید من نسبت به ریاضی تغییر کرده و تا حدی میدانم در چه
جاهایی میتوان از علم ریاضی استفاده کرد و حاال باعالقۀ بیشتری به درسم در
این رشته ادامه میدهم و از شما متشکرم که دید من را نسبت به ریاضی عوض
کردید.

مقولههای استنتاج شده از نظرات دانشآموزان دربارۀ مسائل مدلسازی
پس از پایان مداخلۀ آموزشی از دانشآموزان خواسته شد که به این سؤال پاسخ دهند که
«نظر شما دربارۀ مسائل مدلسازی ریاضی چیست؟» .پس از بررسی و تحلیل پاسخهای
دانشآموزان ،نظرات آنها در  9مقوله قرار گرفتند .در (جدول  )4فراوانی مربوط به هر
مقوله گزارششده است.
جدول  4نظرات و نقلقولهای دانشآموزان دربارۀ مسائل مدلسازی
نظرات دانشآموزان دربارۀ مسائل

نقلقولهایی از نظرات دانشآموزان

فراوانی

مدلسازی
کاربردی و مرتبط با دنیای واقعیاند.

۲7

جالب و سرگرمکننده بوده و باعث

۲5

-

چون در زندگی روزمره مورداستفاده قرار می-

گیرد ،به نظر من الزم است که آنها را بیاموزیم.
-

سؤاالت قابلمشاهده در طول زندگی بود و

میتوانستی آنها را درک و لمس کنی .میشد پی به این
بهعنوان یک درس اجباری در مدارس نیست.
-

سؤالهای مدلسازی که مطرحشده بود اگرچه

بعضی را بلد نبودم ،ولی مشتاق بودم که هر طور شده آنها
را حل کنم ،چون این سؤاالت بسیار کاربردی در زندگی
ما بودند.
-

همیشه فکر میکردم ریاضی به درد زندگی

روزمره نمیخورد ،پیشنهاد میکنم که بعضی از این مسائل
و نکات مربوط به آنها در کتاب درسی ریاضی آورده
شوند.
افزایش حس کنجکاوی میشوند.
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-

بسیار مسائل خوب و جالبی هستند و باعث

فعال شدن ذهن و مغز میشوند.
-

سؤاالت جالب و بسیار سرگرمکننده بودند.
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نکته برد که ریاضی دور از زندگی آدمی نیست و فقط

آموزش مسائل مدل سازی و تغییر نگرش دانشآموزان….
نظرات دانشآموزان دربارۀ مسائل

نقلقولهایی از نظرات دانشآموزان

فراوانی

مدلسازی
-

این سؤاالت کنجکاوی من را برانگیخت.

-

این مسائل از بقیه مسائل بسیار جذابتر بود و

بیشتر روی آنها فکر کردم و موقعی که حلشان میکردم
بسیار خوشحال میشدم ،بهطوریکه دلم میخواهد برای
مادرم توضیح دهم.
تفکر برانگیز هستند و پرورش خالقیت

۲1

-

مسائلی که بیشتر در حوزۀ مدلسازی بود به

توانایی ذهنی و تخیلی زیادتری نسبت به دیگر مسائل

را به همراه دارند.

ریاضی نیاز داشت و چون این مسائل قوۀ تخیل را درگیر
میکردند جالب بودند.
-

حل مسائل مدلسازی نیاز به خالقیت زیادی

دارد و ورود این مسائل به کتاب درسی ،ذهن دانشآموزان
را خالقتر میکند.
-

مسائلی هستند که دانشآموزان را به تفکر و

تأمل در محیط اطرافشان وامیدارند و این امکان را فراهم
میکنند تا از خالقیت خود استفاده نمایند.
دید وسیعتری ایجاد میکنند.

15

سخت هستند.

9

با سؤاالت دیگر متفاوتاند.

7

این مسائل باید از دوره ابتدائی آموزش

7

-

من با حل مسائل مدلسازی متوجه شدم که

ریاضیات گستردهتر از آن بود که فکرش را میکردم و این
مسائل باعث باز شدن ذهن انسان میشوند.
-

با حل این مسائل متوجه شدم که ریاضی فقط

اکتفا کردن به چند فرمول ساده نیست و گسترهای فراتر از
این فرمولهاست.
مهارتهای ریاضیام سؤالها را حل کنم به همین خاطر
خیلی خسته و عصبانی میشدم.
-

سخت بود چون دقیق نمیدانستم مسئله چه

چیزی را میخواهد.
-

سؤاالت بسیار جالب و متفاوتی بود و همین

تفاوت باعث انگیزۀ حل مسائل در من شد.
-

اولین باری بود که با اینجور مسائل برخورد

داشتم ،نسبتاً مسائل جدیدی بود.
داده شوند.

-

ما از دورۀ ابتدائی تا االن فقط ریاضی را

بهصورت تعدادی فرمول و حفظ کردن آموختیم ،بنابراین
باید آمادگی برای حل این مسائل از دورۀ ابتدائی پایهریزی
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-

سخت بود ،اصالً نمیتوانستم با استفاده از
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نظرات دانشآموزان دربارۀ مسائل

نقلقولهایی از نظرات دانشآموزان

فراوانی

مدلسازی
شوند.
-

مسائل جالبی است اما باید از پایه آموزش داده

شوند.
این مسائل باید گروهی حل شوند

5

(نظرات دانشآموزان در گروه آموزشی

-

وقتی به من مسئله داده میشد ،در ابتدای کار از

اینکه هیچچیزی به ذهنم نمیرسید کالفه و عصبانی می-
شدم .برای همین باید این مسائل گروهی حل شوند.

معلم محور).

-

مسئلهها همگی بسیار جالب و چالشبرانگیز

بودند و حل کردن اینگونه مسئلهها بهخصوص بهصورت
گروهی باعث میشود که تمام اعضای گروه برای حل
مسئله تالش کرده و راهحل خود را ارائه دهند .من ترجیح
میدهم که بهجای سؤاالت تکراری و حفظی ریاضی
دربارۀ یک مفهوم ،سؤاالت متنوع با موضوعات جالبتر
حل کنم.
چالشبرانگیز هستند.

4

-

به نظر من این مسائل ،جالب و چالشبرانگیز

بودند و اگر عمیق روی آنها کار شود تا دانشآموزان بر
روی اینگونه مسائل تسلط داشته باشند ،خیلی بهتر از
درسهای کنونی کتاب ریاضی است.
-

مسائل جالبی بود و من از چالشهای بهوجود

آمده لذت بردم.

با توجه به جدول  ،4مشاهده میشود که سه مقولۀ «مسائلی کاربردی و مرتبط به
«تفکر برانگیز هستند و پرورش خالقیت را به همراه دارند» ،دارای بیشترین فراوانی در
بین نظرات دانشآموزان میباشند.
درحالیکه سایر مقولههای مطرحشده که عبارتاند از« :دید وسیعتری ایجاد میکنند»،
«سخت هستند»« ،با سؤاالت دیگر متفاوتاند»« ،این مسائل باید از دوره ابتدائی آموزش
داده شوند»« ،این مسائل باید گروهی حل شوند» (نظرات دانشآموزان در گروه آموزشی
معلم محور) و «چالشبرانگیز هستند» ،به ترتیب در ردههای بعدی قرارگرفتهاند.
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دنیای واقعیاند»« ،جالب و سرگرمکننده بوده و باعث افزایش حس کنجکاوی میشوند»،

آموزش مسائل مدل سازی و تغییر نگرش دانشآموزان….

لیم ،1تسو ۲و لین )۲۰۰9( 3نگرش ریاضی دانشجویان را پس از مشارکت آنها در یک
پروژۀ مدلسازی ریاضی کاربردی ،در قالب چهار بُعد مورد تجزیهوتحلیل قرار دادهاند:
باورها ،سودمندی ،لذت و اضطراب .باورها قضاوتهای دانشآموزان دربارۀ کاربرد
ریاضی است که این قضاوتها بر اساس دانش و تجربههای قبلی دانشآموزان است.
سودمندی بر اساس اینکه تا چه اندازه پروژه برای دانشآموزان مفید است و در خدمت
آنهاست .لذت بر اساس رضایتمندی تعریف میشود نه هیچگونه فشاری .اضطراب بر
اساس احساس فشار و استرس دربارۀ پروژه تعریف میشود .بر اساس این تعاریف ،نه
مقولۀ ذکرشده در حیطۀ باورها و سودمندی قرار میگیرند .میتوان گفت باورهای شکل-
گرفته دانشآموزان دربارۀ مسائل مدلسازی این است که مدلسازی را وسیلهای سودمند
برای یادگیری ریاضی خود تفسیر میکنند و طبق نظر دانشآموزان بهتر است این مسائل از
پایه آموزش داده شوند و در کالس درس بهطور گروهی حل شوند.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،نگرش ریاضی دانشآموزان و نظرات آنها بعد از آموزش مسائل مدل-
سازی ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای بهدست آمده نشان میدهند که
بهکارگیری جلسات آموزشی در رابطه با مسائل مدلسازی برای آشنایی دانشآموزان با
این مسائل ،تأثیرات مثبتی را بر روی نگرش ریاضی آنها به همراه داشته است .تأثیر مثبت
ریاضی در راستای یافتههای تحقیق براک و گایگر ( )۲۰11میباشند.
در این تحقیق دو شکل آموزشیِ (دانشآموز محور و معلممحور) متفاوت برای
آموزش مسائل مدلسازی ریاضی با هم مقایسه شدهاند .با تجزیهوتحلیل دادههای حاصل
از این پژوهش میتوان گفت که روش آموزشی دانشآموز محور تأثیر سودمندتری را بر
روی نگرش ریاضی دانشآموزان داشته است .نظرات پیشنهادی دانشآموزان در مورد کارِ
1 Lim
2 Tso
3 Lin
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جلسات آموزشی در رابطه با مسائل مدلسازی بر روی نگرش دانشآموزان نسبت به
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گروهی بر روی مسائل مدلسازی ،حاکی از این واقعیت است که محیطهای یادگیری
مشارکتی میتواند بستر مناسبی برای بروز احساسات مثبت در دانشآموزان باشند.
مطالعات گذشته (اسچاکاجلو و همکارانش  )۲۰1۲درخصوص محیطهای آموزشی دانش-
آموز محور نیز بر تأثیر چنین محیطهایی تأکید ویژهای داشتهاند .نگرش نسبت به ریاضی
اگرچه در برابر تغییر مقاوم است ولی میتواند از طریق روشهای یادگیری مشارکتی
بهبود پیدا کند (تونزند 1و ویلتن)۲۰۰3 ،۲؛ بنابراین ،با توجه به نظرات دانشآموزان که
معتقدند مسائل مدلسازی ،مسائلی چالش برانگیزند و به تنهایی نمیتوان آنها را حل
نمود ،آنچه بیش از پیش باید توسط معلمان مورد توجه قرار گیرد ،ایجاد زمینههای کار
گروهی در فعالیتهای کالسی است .همچنین ،بر اساس نظرات دانشآموزان پیشنهاد می-
شود این مسائل از دوران ابتدائی آموزش داده شوند.
آگاهی از اینکه چه شرایط آموزشی در کالس درس فراهم شود و چه نوع مسائلی
برای کدام دانشآموزان مفیدتر هستند ،میتواند زمینهساز افزایش انگیزه در دانشآموزان
شود و نگرش آنها را نسبت به درس ریاضی ارتقاء بخشد .با توجه به نتایج این مطالعه به
نظر میرسد که مسائل مدلسازی ریاضی ،این ظرفیت را دارند که نگرش ریاضی دانش-
آموزان را بهبود بخشند و در دانشآموزان انگیزۀ کار در دنیای ریاضی را ایجاد کنند .اکثر
شرکتکنندگان در مطالعۀ حاضر ،دانشآموزان مستعدی بودند که نمرات باالیی بهویژه در
درس ریاضی داشتند .در این راستا ،هی کیم 3و کیم ( ،)۲۰1۰پس از بررسی رفتارهای
بودند ،به این نتیجه رسیدند که مدلسازی ریاضی برنامه مناسبی برای نائل شدن به اهداف
آموزشی مختص به دانشآموزان مستعد است .به گفتۀ هی کیم و کیم اهداف برنامۀ درسی
دانشآموزان مستعد در کشور کُره پرورش توانایی تفکر خالقانه و توسعۀ نگرش یادگیری
خودمحور میباشد .دانشآموزان مستعد در ریاضی طبق نظر آنها ،دانشآموزانی هستند که
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توانایی باالیی در حل مسئلۀ ریاضی خالقیت ریاضی دارند و همچنین متعهد در انجام
تکالیف ریاضی هستند.
بنابراین یکی از محدودیتهای این تحقیق این است که اکثر شرکتکنندگان ،دانش-
آموزان با معدل درسی باال بودند که تا حدودی انگیزۀ تحصیل در آنها به مراتب بیشتر از
دانشآموزان مدارس معمولی بود؛ بنابراین الزم است این تحقیق بر روی دانشآموزان با
زمینههای علمی و فرهنگی متفاوت نیز انجام شود.
با توجه به اینکه مدلسازی و کاربردها و یادگیری آنها در مدرسه و دانشگاه می-
تواند کاربرد ریاضیات را در علوم ،تکنولوژی و زندگی روزانه به خوبی نمایان سازد لذا
ایجاد فرصتهایی که دانشآموزان را قادر نماید تا مهارتهای مدلسازی خود را ارتقاء
دهند ،یکی از موضوعات برجسته در تحقیقات آموزش ریاضی میباشد (کایسر 1و
استیلمن .)۲۰11 ،۲در واقع ،این مهم است که دانشآموزان با موقعیتهایی مواجه شوند که
ریاضیات در آنها سودمند است و همچنین موقعیتهایی را تجربه کنند که در آن مسائل
سودمندی را فرمولسازی کنند اگرچه هر موقعیت ممکن است در یک مسئله ریاضی
فرمولسازی نشود (پوالک.)197۰ ،3
بنابراین با در نظر گرفتنِ نتایج این تحقیق و همچنین اهمیت یادگیری مدلسازی
ریاضی ،به نظر میرسد که وارد کردن مسائل مدلسازی ریاضی بهطور واقعی در برنامۀ
ارتقای انگیزش آنها جهت یادگیری ریاضی باشد .همچنین آموزش این مسائل ،قادر
است یادگیری ریاضی دانشآموزان و نیل آنان به اهداف برنامۀ درسی ریاضی را تسهیل
نماید .بهویژه ،نظرات دانشآموزان شرکتکننده در این مطالعه ،میتواند طراحان برنامۀ
درسی را در چگونگی طراحی فعالیتهای مدلسازی کمک نماید.
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