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چکیده
مقاله ی حاضر ،با نگاهی به رویکرد برنامه ریزی درسی تلفیقی ،سعی بر آن دارد تا به یکی از دغدغهه ههای روز در حهوزه ی
فرهنگ عمومی کشور بپردازد و آن دور شدن جوانان از ادبیات ملهی و بصوهوا اشهعار دارای وزن و آهنهگ افهیس فارسهی
است؛ این پژوهش با شرکت  57نفر از دانشجویان دانشگاه پبام نهور در نیماهاا اوا تیوهیلی  65-69انجهام گرفههه اسهت و
اتوالی بین مباحث جدید و جاری آموزش ریاضی با نیوه ی تدریس و آشنایی فراگیران با وزن و آهنگ اشعار فارسی برقهرار
می کند .در این تیقیق همباهگی ،میزان درک آهنگ شعر فارسی توسط دانشجویان با توانایی آنان در حهس دو نهوم ماهأله ی
ریاضی واقعیت مدار ،یکی از نوم ماائس کالمی ماهلزم به کارگیری عقس سلیم و دیگری از نوم ماائس مدلاازی مقایاهه مهی
شود .در ضمن به طرح فعالیهی نیمه ریاضیوار برای میک زدن میزان درک دانشهجویان از آهنهگ شهعر پردا ههه اسهت .نههایج
تیلیس آماری نشان دادند که میان توانایی دانشجویان در درک آهنگ شعر و توانایی شان در حس ماائس کالمی واباهه بهه عقهس
سلیم ،همباهگی مشاهده نشد ،در حالیکه میان درک آهنگ شعر و توانهایی مدلاهازی دانشهجویان همباههگی وجهود داشهت.
همچنین توانایی دانشجویان در ماهائس کالمهی و مدلاهازی ،ماههقس از رشههه ی تیوهیلی بهود ولهی در درک آهنهگ شهعر،
دانشجویانی که فارغ الهیویس دوره ی مهوسطه در رشهه ی اناانی بودند ،بههر عمس کردند.
واژگان کلیدی :آهنگ شعر فارسی ،مدلاازی ریاضی ،مسائل کالمی ،عقل سلیم.

.
 .1مقدمه
رویکردهای مدرن در برنامه ریزی درسی بر ارتباطات و اتواالت موضوعات مصهله درسهی تأکیهد دارنهد .در ایهن
میان ،ارتباط ریاضیات با ماائس واقعی و ملمهو زنهدگی فراگیهران ،طهی دههه ههای ا یهر ،مهورد توجهه ویهژه ی
پژوهشگران آموزش ریاضی و آموزشگران این حیطه بوده است .از سوی دیگر ،ادبیات هر ملت ،در ارتباط تنگاتنهگ
با طی وسیعی از ماائس ملمو زندگی واقعی مردم قرار دارد که بی گمان توجه به آن و درک جنبه ههای مصهله
آن توسط اقشار جامعه ،پایه و اساسی برای همگرایی ملت و میس و اشهیاق آنان برای رسیدن به کمهاا فهرد و جامعهه
می باشد .میراث عظیم انا انی که در قالب ادبیات ،از نالی به ناس دیگر منهقس می گردد ،بدون درک شدن و اسهفاده
از سوی عامه ی مردم ،از فینه ی جامعه میهو و بهه فراموشهی سهپرده واههد شهد .هنهری پهوالک ،ریاضهیدان و
آموزشگر ریاضی که سالیان درازی از عمر ود را به کارهای تیقیقی در حوزه های بهین رشههه ای پردا ههه اسهت،
اهداف آموزش ریاضی را در دوره های مصهل تیویلی تبیین می کند .او ضمن تأکید بر لزوم طرح ماائس ریاضهی
از دا ماائس زندگی واقعی فراگیران ،مثاا هایی از درک معنی و مفهوم کلمات انگلیای با داناهن ریشه ی التهین آن
آورده و به کاربردهایی از منطق و اسهدالا ریاضی در این فرایند ،اشاره می کند(پوالک .)117 :7005 ،در ایهن مقالهه
به میزان دقت و توجه دانشجویان به وزن و آهنگ اشعار فارسی توجه داریم .شعر فارسی به عقیهده ی فهاحبنظران،
از نظر وش آهنگی ،نظم و دقت در وزن شعر و کثرت اوزان و امکان تولید اوزان تازه ،در جهان بهی همهاسهت کهه
این امر ،مایه ی افهصار و مباهات فارسی زبانان است .با تمام این تفاسیر اما ،به گواهی بایاری از معلمهان و اسههادان
ادبیات فارسی ،جوانان امروزی در درست واندن اشعار زیبای فارسی ،کمهر از گذشهگان مهارت دارند.
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در ادبیات فارسی ،علم عروض به شنا ت و طبقه بندی آهنگ های مصهل شهعری مهی پهردازد؛ گربهه باهیاری از
افراد که در واندن اشعار فارسی مهارت داشهه و حهی اشعار بایاری را حفظند ،هیچ آشنایی با علم عروض ندارنهد،
فراگیری قواعد کلی این علم بندان وقت گیر نیات .علم عروض را گاهی هندسه ی شعر می نامند .ایهن توفهی ،
اشاره به مطالعه ی ریاضیوار نظم و تقارن موجود در آهنگ شعر دارد.
ریاضی را زبان طبیعت می دانند و اناان که الق زبان و ادبیات است ،ود جزئی از طبیعت اسهت .نظهم و منطهق
حاکم بر تفکر ریاضی ،بیزی است که در هر موضوم منظم و زیبایی نمود پیدا می کند ،و می تهوان از زبهان ریاضهی
برای توضیح و تفایر هر پدیده ی منظم ،مهقارن و قانونمندی بهره گرفت ،از جمله برای وزن و آهنگ کهالم منظهوم؛
لذا از افرادی که در ریاضیات وب عمس می کنند ،انهظار می رود که درک هوبی ههم از وزن شهعر داشههه باشهند.
نگارنده ی این سطور که دانش آمو هه و آموزشگر ریاضی بهوده ،در دوران تیوهیس و تهدریس ،بها افهراد باهیاری
بر ورد داشهه است که از توانایی وبی در ریاضی بر وردار بوده ،ولی در درک تقارن های ریاضهی گونهه ی شهعر
فارسی مشکس داشهه اند و مثالً قادر به واندن درست و حفظ ریهم و آهنگ شعر در زمان واندن آن نبوده اند .سند
برنامه ی درسی ملی ایران ،قلمرو حوزه ی آموزش ریاضیات را شامس یهافهن و بهه کهارگیری الگوههای تجاهمی در
دنیای اطراف می داند .آیا الگوهای مهقارن و مهناوب تکهرار شهونده در شهعر فارسهی ،در زمهره ی همهین الگوههای
تجامی نیاهند؟ به این ترتیب ،بررسی ارتباط بین تفکر ریاضی و درک شعری در افراد ،ماهأله ای اسهت کهه مهدتها
ذهن نگارنده را به ود مشغوا داشهه است که در این پژوهش نیز قود دارد همین موضهوم را مهورد بررسهی قهرار
دهد .لذا تمرکز افلی بر این موضوم و سؤاا است:
 آیا بین کیفیت تفکر ریاضی افراد و میزان درک آهنگ شعر فارسهی در آنهان ،رابطهه ی معنهی داری وجهوددارد؟
اما برای اندازه گیری میزان درک شعری از یک سو و کیفیت تفکر ریاضی افراد از دیگرسو به بیزی را بایهد مهالک
قرار داد؟ برای کیفیت تفکر ریاضی به اولین جمله ی سند برنامه ی درسی ملهی ایهران ،در تعریه ریاضهی رو مهی
کنیم :ریاضیات ریشه در قوه ی تعقس اناانی و نقشی مؤثر در درک قانونمندی طبیعت دارد .بر این اسا و به گهواه
تمامی آنان که با ریاضیات واقعی و ناب سروکار داشهه اند ،به کارگیری قوه ی تعقس اناانی اولهین انهظهار مها از ههر
فعالیت ریاضی است؛ علیرغم آنکه در بایاری موارد می بینیم که از توانهایی ریاضهی ،تنهها توانهایی انجهام ضهرب و
تقایم و جمع و تفریق و سرعت انجام میاسبات عددی یا کار کردن با عبارات جبری و به کارگیری قواعد مشههق و
انهگراا گیری و سایر تکنیک های پیچیده تر ریاضی برداشت می شود.
وشبصهانه در ساا های ا یر ،پژوهش های بایاری در حوزه ی آموزش ریاضی به موضوم به کارگیری عقس سهلیم
در تفکر ریاضی پردا هه اند(مرشافس و همکاران ،1661 ،یوشیدا و همکاران ،1665 ،گریهر و همکهاران ،7005 ،پهالم،
 ،7002کریمیان زاده و رفیع پور ،1961 ،فرامرزپور و رفیع پور 1967 ،و دری و رفیع پور .)1961 ،این پژوهش ها بهر
میزان به کارگیری عقس سلیم در ماائس کالمی ریاضی تمرکهز دارنهد .یهک ماهأله ی کالمهی ریاضهی ،ماهأله ای در
ریاضی میض است که در قالب کلمات بیان شده است(دری و رفیع پور.)7 :1961 ،
از طرف دیگر در ساا های ا یر ،آموزش ریاضی بر کاربردهای ریاضی در دنیای واقعی و حس ماائس مدلاازی تکیه
داشهه است .مدلاازی ریاضی فرایندی است شامس حس یک ماأله ی دنیای واقعی از طریق تبدیس آن به یهک ماهأله
ی ریاضی .تأکید بر آموزش ریاضیات واقع گرایانه ،در بند دهه ی ا یر ،منشأ ظهور مباحهث مربهوط بهه مدلاهازی
ریاضی است .مدلاازی ریاضی فرایندی شامس حس ماائس دنیای واقعی در قالب یک بر ه ی معروف است ،شهامس
مراحس :ساده کردن ماأله ی دنیای واقعی ،ریاضیوار کردن(ترجمه ی ماأله ی ساده شده به یک ماهأله ی ریاضهی)،
حس ماأله ی ریاضی ،تفایر جواب ماأله ی ریاضی در دنیای واقعی و نهایهاً ارزیابی جواب بدست آمده با شرایط و
موقعیت ماأله ی اولیه(ماأله ی دنیای واقعی) .این بر ه را در الا حس یک ماأله ی دنیای واقعی می توان بارها
تکرار کرد و نهایهاً به جوابی قابس قبوا دست یافت .این فرایند در شکس زیر الفه شده است:
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شکل  :1فرایند مدلسازی(ماس  ،2002به نقل از بلوم )1331

فرایند مدلاازی ریاضی گامی است در جهت رسیدن به برنامه ی درسی بین رشهه ای و تلفیقی که رویکهردی نهوین
در آموزش و برنامه ریزی درسی می باشد(ملکی)771 :1961 ،؛
از طرفی دیگر ابزاری با بن مایه ی ریاضی ،که شرح جزئیات طراحی آن در قامت روش به تفویس آمده اسهت ،بهه
منظور یک اندازه گیری از میزان درک آهنگ شعر فارسی در دانشجویان ،معرفی شده است.
هدف اولیه ی مطالعه ی پیش رو ،این واهد بود که میهزان بهه کهارگیری عقهس سهلیم در ماهائس کالمهی ریاضهی،
موفقیت آنان در ماائس مدلاازی و همچنین میزان درک دانشجویان از وزن و آهنگ شعر را بانجیم.
به این ترتیب ،پژوهش حاضر به دنباا پاسخ گویی به سؤاالت زیر است:
 )1دانشجویان رشهه های مصهل  ،تا به اندازه قادر به درک آهنگ اشعار فارسی هاهند؟
 )7دانشجویان رشهه های مصهل  ،تا به اندازه دنیای واقعی ود را در حس ماائس کالمی وارد می کنند؟
 )9دانشجویان رشهه های مصهل تا به اندازه ،در حس ماائس مدلاازی موفق عمس می کنند؟
 )1آیا رابطه ای معنادار میان میزان به کارگیری عقس سلیم توسط دانشجویان در ماائس کالمهی ریاضهی از یهک
سو و موفقی ت در ماائس مدلاازی از سوی دیگر ،و درک آهنگ شعر توسط آنان ،وجود دارد؟
همچنین به دنباا پاسخ سؤاالت فرعی زیر هاهیم:
 )1آیا بین میزان درک آهنگ شعر ،با رشهه ی تیویلی افراد ارتباطی وجود دارد؟
 )7آیا بین میزان به کارگیری عقس سلیم در دانشجویان ،با رشهه ی تیویلی ارتباطی وجود دارد؟
 .2روش
 .1.2جامعه و نمونه
این پژوهش یک پژوهش مردم نگارانه از نوم همباهگی و پیش بین بود که با شهرکت  57دانشهجوی دانشهگاه پیهام
نور در نیمااا اوا تیویلی  69-65انجام گرفت .تعداد شرکت کنندگان در هر پژوهش همباههگی حهداقس  90نفهر
می باشد(بورگ و همکاران.)917 :1969 ،
 .2.2ابزارهای پژوهش
در این پژوهش ،پرسشنامه ای شامس بهار سؤاا طراحی شد که دو سؤاا اوا ،از آن دسههه ماهائس کالمهی ریاضهی
بودند که برای پاسصگویی الزام بر به کارگیری عقس سلیم داشهند .در حهوزه ی تیقیقهات بهه کهارگیری عقهس سهلیم،
ماأله ی معروف سن کاپیهان وجود دارد به این مضمون که« :در یک کشهی  10گوسفند و  79اسب وجود دارد ،سهن
کاپیهان بقدر است؟»
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دو سههؤاا اوا پرسشههنامه ،از پههژوهش دری و رفیههع پههور( )1961در زمینههه ی بههه کههارگیری عقههس سههلیم ،اقهبهها
شدند(پیوسههت آ) .سههؤاا بهههارم ،یههک فعالیههت مههدا سههازی ریاضههی اقهبهها شههده از مقالههه ی لههش و
دوئر()7009بود(پیوست ب).
اما سؤاا سوم ،یک فعالیت ریاضی گونه در جهت تشصیص آهنگ یک بیت شعر ناقص و تکمیس آن به گونه ای بهود
که آهنگ شعر بههرین شکس حفظ شود(بند کلمه حذف شده و به جای آن جهای هالی گذاشههه شهد کهه شهرکت
کنندگان می بایات جای الی را با انهصاب کلمه ی مناسب از بین بند کلمه ی داده شده ،پر کنند).
نیوه ی انهصاب این فعالیت برای ارزیابی میزان درک آهنگ شعر ،بهه ههیچ روی فراینهدی سرراسهت نبهود .بهه ایهن
ترتیب که ابهدا آرشیو مجالت سایت های مگیران و  SIDبه دقت بررسی شد تا مشصص شود کهه آیها تها بهه حهاا،
نیوه ی درک آهنگ شعر فارسی توسط افراد در تیقیقات مردم نگارانه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفهه اسهت یها
یر؛ و اگر مورد توجه بوده ،از به روش(ها) یا ابزاری برای اندازه گیری میزان درک آهنگ شعر،اسهفاده شده است؟
نهیجه ی بررسی نشان داد که بنین بررسی مردم نگارانه ای به در سطح مدرسه و به دانشگاه ،تاکنون انجهام نشهده
است؛ این بود که دایره ی جاهجو بازتر شد و به بررسی منابع مربوط به مهارت واندن پردا هه شد تا شهاید نهوری
بر موضوم بررسی مهارت واندن شعر(و حفظ آهنگ آن) ،آنگونه کهه مهورد نظهر نگارنهده بهود ،تابانهده شهود؛ در
تیقیقات این حوزه مشصص شد که در اندازه گیری مهارت واندن از مهارت کلمه سهازی بهر اسها حهروف داده
شده از الفبای فارسی ،مقوله های واسهه شده ،یافهن کلمات هم انواده و یا کلمات هم قافیه اسهفاده می شهود؛ کهه
هیچکدام ،آنگونه که باید ،نشانگر مهارت در واندن شعر ،با حفظ آهنگ آن ،توسط دانشجویان نیات .ایهن بررسهی
نیز به این ترتیب فورت گرفت که از از  10دانشجو واسهه شد که شعری را با فهدای بلنهد بصواننهد(این شهعر از
کلیات سعدی انهصاب شد و شعری بود که در آن پیچیدگی معنایی افی وجود نداشت و دانشجویان نیهز در دوران
تیویس ود با آن بر ورد نکرده بودند)؛ هر دانشجو در جلاه ای بطور فردی مورد این آزمون شفاهی قرار گرفهت
که در آن فدای دانشجویان ضبط شده و سپس تعداد اشههباهات وزنهی و لغهوی دانشهجویان ،توسهط پژوهشهگر بها
بازبینی بندباره ی فایس فوتی موجود ،بطور دقیق شمارش شد و بر این اسا  ،نمره ای برای درک آهنگ شعر از 0
تا  100برای دانشجو در نظر گرفهه شد؛ همچنین مهارت واژه سازی افراد در همان جلاه ،در  1سطح به شهرح زیهر،
مورد ارزیابی قرار گرفت:
 سطح اوا :سا هن کلماتی که با حروف« :اَ ،ال  ،ن ،م ،ت ،ه ،ا ،ژ ،چ ،ی» شروم می شوند -ایهن حهروفدر ابزار طراحی شده توسط کرمی نوری و مرادی( )1925بر اسا باامدهای مهفاوتشان ،انهصاب شده اند.
 سطح دوم :کلمه سازی بر اسا مقوله های نام د هر ،نام پار ،میوه ها ،رنگ ها ،حیوانات ،شههرها ،غهذاها،نوشیدنی ها و گیاهان.
 سطح سوم :کلمات هم انواده برای کلمات «کالم»« ،اجازه»« ،تفکر» و «نعمت» (از کلمهات عربهی اسههفادهشد تا توجه بیشهر به ریشه ی کلمه باشد و مواردی نظیر «ببصشند» بعنوان هم انواده ی «بصشهش» مطهرح
نشود).
 سطح بهارم :کلمات هم قافیه برای« :شهاب»« ،میمد»« ،شهید» -در اینجا با ذکر یک مثاا ،معنهی ههم قافیههبودن برای دانشجو تشریح شد به این ترتیب که بند تا از هم قافیه های کلمه ی «گس» آورده شد.
این بهار سطح کلمه سازی به شکس یک آزمون کهبی انجام شد که در هر سطح زمانی برای سا هن کلمات مهوردنظر
به دانشجو داده شد .در سطح اوا و دوم ،این زمان  1دقیقه و در سطح سوم و بهارم 7 ،دقیقه بود.
نهایج به دست آمده تعداد کلمات سا هه شده ی هر سطح و همچنین میزان درک آهنگ شهعر ،بهرای  10دانشهجو در
جدوا زیر الفه شده است:
جدول  :1بررسی همبستگی بین سطوح چهارگانه مهارت خواندن و درک آهنگ شعر
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ردی

مهارت در واندن
سطح اوا سطح دوم سطح سوم سطح بهارم مجموم  1سطح شعر و میهزان درک
آهنگ آن
77
177
17
6
59
77
1
92
179
11
10
51
75
7
97
110
17
10
95
12
9
51
119
11
2
96
77
1
97
191
19
17
52
91
7
91
192
17
11
50
17
9
72
191
10
10
57
96
5
21
771
95
19
62
59
2
95
121
19
11
27
76
6
11
196
17
17
20
97
10
ضریب همباهگی پیرسون بین مجموم کلمات سا هه شده و درک آهنگ شعر برابر  05971به دست آمد که نشهان از
عدم وجود همباهگی داشت .به نظر می رسد که آزمون های مههارت وانهدن عمهومی ،در مهورد مههارت وانهدن
اشعار فارسی و رعایت وزن و آهنگ آنها در هنگام واندن ،نمی توانند مالک قرار گیرند.
در الا انجام این مرحله ی مواحبه وار ،به این نهیجه رسیدیم که شاید بههر باشد از دانشجویان واسههه شهود کهه
درک ود از وزن شعر و قافیه ها را در آزمونی به این شکس به نمایش بگذارند :در این آزمون بند بیت شعر ناقص،
یعنی دارای بند جای الی به دانشجو داده می شود و سپس از او واسهه می شود کهه جاههای هالی را بها گزینهه
های داده شده کامس کند .برای آزمودن این میک جدید ،از  10دانشجوی جدید اسهفاده شده و از انهها واسههه شهد
که به مانند دانشجویان قبلی یک شعر را با فدای بلند بصوانند و سپس به آزمون کهبی بند گزینه ای با  7بیهت شهعر
ناقص پاسخ دهند .در این مورد ضریب همباهگی بین پاسخ های فییح و مههارت وانهدن شهعر و درک وزن آن،
برابر حدود  059به دست آمد که از همباهگی مهوسطی بین آزمون کهبی ا یر و درک آهنگ شعر حکایت دارد.
به این ترتیب ،فعالیت مورد نظر به عنوان میک درک آهنگ شعر در پرسشنامه ی تیقیق افلی به این شکس در نظهر
گرفهه شد :در سؤاا سوم پرسشنامه ،ابهدا راهی ساده برای تقطیع ابیات و وزن گذاری ههر هجها در کهال در بهه
دانشجویان معرفی شد که تدریس آن ،بیش از بند دقیقه وقت نمهی گرفهت .در ایهن روش ،اوزان مهنظم شهعری بها
معیاری عددی مهناظر شد که دانشجویان ،ظرف بند دقیقه قادر به نیوه ی میاسبه ی این مقدار عددی بودنهد؛ پهس
از وزن گذاری بند مثاا به این روش ،از دانشجویان واسهیم تا یک بیت شعر شامس دو جای الی را ،با توجهه بهه
کلمات داده شده ،کامس کرده و با وزن گذاری عددی مذکور ،جوابشهان را توجیهه کننهد .در ایهن روش وزن گهذاری
عددی از این حقیقت بهره می بریم که ضمن تااوی تعداد هجاها در دو مورم یک بیت ،هجاهای مهناظر دو مورم،
از نظر کوتاهی و بلندی یکاانند(شمیاا)77 :1921 ،؛ یعنی اگر در مورم اوا هجای پنجم یک هجای کوتهاه اسهت،
در مورم دوم نیز هجای پنجم ،کوتاه است .البهه از اسهثنائات و ا هیهارات شهاعری در اینجها فهرفنظر کهردیم و بها
مقداری اغماض در به کارگیری کلمه ی وزن و همچنین برای ساده کردن موضوم ،بنا را بر این گذاشهیم کهه بهه سهه
مووت بلند فارسی (ا-ای-او) وزن  7و به سه مووت کوتاه ( )..ُ...،.ِ....، ...َ..و همچنهین حهروف بهی فهدا ،وزن 1
بدهیم .به این ترتیب به هر هجای بلند وزن  9و به هر هجای کوتهاه وزن  7داده شهد .در واقهع ههر واک یها حهرف
عروضی را معادا  1واحد وزن در نظر گرفهیم .با ایهن روش یهک بیهت شهعر را بوهورت تهوالی اعهداد  7و  9وزن
گذاری کرده و در این توالی به دنباا نظم یا الگویی تکرار شده ،می گردیم .مثاا:
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بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش زیک گوهرند

بَ | نی | ءا | دَ | مَع | ضا | یِ | یِک | دی | گَ | رَند
9
7
9
9
7
9
9 7
9 9
7
کِ | دَر | ءا | فَ | ری | نِش | زِ | یِک | گو | هَ | رَند
9 7
9
9 7
9
9
7
9
9
7
همباهگی میان این تکلی شامس هجی و تقطیع کردن با درک آهنگ شعر بررسی نشد ولی در ارزیهابی نههایج امهیهاز
هجی کردن و تکمیس جای الی را جداگانه منظور کرده و جواب های دانشجویان به دقت مهورد مطالعهه و ارزیهابی
قرا ر گرفت تا اگر در الا یک پاسخ غلط به جای الی ،در تکلی هجی کردن ،شواهدی بهر درک هوب آنهها از
آهنگ شعر وجود دارد ،این شواهد مورد مالحظه قرار گیرد و در امهیاز کلی درک آهنگ شعر ،لیاظ شود.
در نهایت ،برای امهیازدهی میزان درک شعر 100 ،امهیاز ( 10امهیاز برای تکمیس جاهای الی و  90امهیاز بهرای هجهی
کردن و تقطیع) منظور شد .به مجموم دو تکلی به کارگیری عقس سلیم نیهز  100امهیهاز ا هوهاا داده شهد .بهرای
امهیازدهی تکلی مدلاازی ریاضی(سؤاا  ) 1از یک روبریک کهه بهرای همهین فعالیهت طراحهی شهده ،بههره گرفههه
شد(روبریک ها نوعی بارم بندی هاهند که برای ارزیابی کیفی فعالیت ها به کار می روند) .ایهن روبریهک حهداکثر 7
امهیاز داشت(لش و دوئر :7009 ،پیوست .)A
برای امهیازدهی توانایی به کار بردن ریاضی در موقعیت های زندگی روزانه ،امهیاز سهؤاا مدلاهازی در  70ضهرب و
میانگین این عدد با امهیاز سؤاالت به کار گیری عقس سلیم در هر فرد ،میاسبه شد (پیوست ب).
 .9یافته ها و نتیجه گیری
در بصش به کارگیری عقس سلیم ،میانگین امهیازات بایار پایین و زیر  10درفد امهیاز کس این سؤاالت بود .این نهیجه
ربطی به رشهه ی تیویلی دانشجویان و همچنین رشهه ی تیویلی مهوسطه ی ایشان نداشت.
در سؤاا  ،1یعنی تکلی مدلاازی ریاضی ،امهیازات بههر و بطور میانگین در حد  9از  7نمره بهود کهه بهازهم نههایج
رشهه های مصهل دانشجویان با هم ارتباطی نداشت(الزم به ذکر است که در تکهالی مدلاهازی نمهرات ،بوهورت
اعداد فییح  1 ،9 ،7 ،1و  7هاهند).
این تفاوت احهماالً به تفاوت ماهیهی سؤاالت به کارگیری عقس سلیم و سؤاالت مدلاازی بر می گردد .در سؤاالت به
کار گیری عقس سلیم معموالً نکهه ای غامض یا انیرافی وجود دارد ولی ماهیت سؤاالت مدلاازی ریاضی ،روشهن و
واضح و به دور از برداشت های گوناگون است .همچنین سؤاالت مدلاازی تنهها یهک پاسهخ درسهت ندارنهد و بهه
افطالح سؤاالت بازپاسخ نامیده می شوند که در آنها روند رسیدن به جواب از ود جهواب مهمههر اسهت و بیشههر
امهیاز دارد ،در حالی که سؤاالت به کارگیری عقس سلیم که ما در این تیقیق به کار بردیم ،هردو کوتاه پاسخ بودنهد و
مجالی برای به کارگیری واقعی تفکر ریاضی نداشهند بلکه تنها بر واقع بینی فرد تکیه داشهند.
همچنین در بررسی همباهگی بین مهغیرها ،مشصص شد که بین توانایی به کاربردن ریاضی در موقعیت های زنهدگی
واقعی ،به طور کلی ،همباهگی حدود  051با میزان درک شعر توسط دانشهجویان وجهود دارد کهه آنهرا داا بهر عهدم
همباهگی می گی ریم؛ ولی اگر تکلی مدلاازی را از سؤاالت به کارگیری عقس سلیم مهمایز کنیم و به طور جداگانهه
این دو تکلی را با درک آهنگ شعر بانجیم نهیجه می شود که همباهگی میان تکلی بهه کهارگیری عقهس سهلیم و
درک آهنگ شعر ،بایار کم و در حدود ففر است ولی ضریب همباهگی پیرسون بهرای تکلیه مدلاهازی و درک
آهنگ شعر ،کمی کمهر از  059به دست آمد که به معنی وجود همباههگی در حهد مهوسهط بهین ایهن دو توانهایی در
دانشجویان است.
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در اینجا نیز شاید دلیس این همباهگی باالتر با درک آهنگ شعر را شاید بهوان در این مورد دانات کهه تکلیه درک
آهنگ شعر به شکلی که در ا ین پژوهش مطرح شده ،ود یک نوم فعالیت مدلاازی به حااب می آید؛ یعنی این دو
تکلی از یک سنصند؛ اما در بررسی جداگانه ای که تکلی پر کردن جاههای هالی شهعر و هجهی کهردن را بطهور
جداگانه با تکالی عقس سلیم و مدلاازی سنجیدیم ،مشصوص شد که باز هم تکالی عقس سلیم همباهگی نزدیهک
ففر با تکلی پر کردن جای الی شعر داشهند ،در حالی که تکلی مدلاازی ،همباههگی بیشههری بها درسهت پهر
کردن جاهای الی شعر(همباهگی  )05912داشت تا با تکلی هجی کردن( .)05797در واقهع ،بر هی از دانشهجویان
که مدلاازی قوی داشهند ،افالً دست به هجی کردن شعر نزده بودند و فقط کلمهات جها افههاده از شهعر را درسهت
حد زده بودند.
نهایهاً نهیجه می گیریم که تکالی به کارگیری عقس سلیم در ماائس کالمی ریاضی ،ههیچ اثهر پهیش بینهی بهرای درک
آهنگ شعر فارسی توسط دانشجویان ندارد ولی تکالی مدلاازی بنین اثهری دارنهد و لهذا در برنامهه ههای درسهی
تلفیقی ،آنجا که بصواهیم تدریس ریاضیات را با ادبیات و شعر تلفیق کنیم ،شایاهه است که برنامه بر اسا تکهالی
مدلاازی طراحی شود.
همچنین ،در زمینه ی درک آهنگ شعر ،نهایج دانشجویان بهه رشههه ی دانشهگاهی ربطهی نداشهت ،امها بهه رشههه ی
مهوسطه ی آنان در حد کمی مربوط بود؛ به این ترتیب که فارغ الهیویالن علوم اناانی دبیرسهان در این تکلی بههر
عمس کردند.
در تکلی مدلاازی نیز ،هیچ ارتباطی بین رشهه ی کنونی و رشهه ی دوره ی مهوسطه ی دانشجویان ،مشاهده نشد.
اهمیت مهارت های زبانی و درک مطلب در تکالی ریاضی ،بیزی است که بارها بر آن تأکید شده اسهت؛ ولهی بهر
اسا یافهه های این تیقیق ،درک ضرباهنگ شعر و مهارت در واندن اشعار فارسهی را نیهز شهاید بههوان از طریهق
اعماا برنامه ی درسی تلفیقی و طرح تکالی و ماائس مدلاازی ریاضی حوا ماهائس سهایر موضهوعات درسهی ،از
جمله ادبیات ،ارتقا بصشید.
در انهها الزم است به این کاسهی در تیقیقات کمی از نوم همباهگی نیز بپردازیم که حهی وجهود همباههگی بهین دو
مهغیر ،گواه کافی بر ارتباط آنها با یکدیگر نیات و برای درک ارتباط عمیق تر میان تکالی مدلاازی ریاضی و درک
آهنگ شعر فارسی ،نیاز به اجرای تیقیقی کیفی شامس مشاهده و مواحبه نیز می باشد(شبیه آنچه در هنگهام طراحهی
تکلی درک آهنگ شعر با  10نفر دانشجو انجام شد) تا در فورت تقویت نهایج به دست آمده ،بهوان نهایج دقیق تهر
و عمیق تری به دست آورد؛ البهه نبودن تعداد کافی دانشجو که بهوان درسهی این نههایج را بطهور ماههقس بهرای آنهها
بررسی کرد ،با توجه به پایان نیمااا تیویلی و فوس امهیانات و در دسهر نبودن دانشجویان ممکن نشد که امیهد
است در آینده با راهنمایی گرفهن از اساتید بره هم در زمینه ی ادبیهات و ههم اجهرای تیقیقهات کیفهی ،پژوهشهی
کاملهر را اجرا نمود.
در انهها الزم است از همکاری دانشجویان گرامهی کهه در مراحهس مصهله ایهن تیقیهق شهرکت نمودنهد ،فهمیمانه
سپاسگزاری کنم.
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پیوست آ
پژوهش با شرکت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحدهای نهبندان و اسدیه برگزار شد .دو ماأله ی کالمی که در پرسشهنامه مطهرح شهده
بودند عبارتند از:
 .1در اتوبو نهبندان-بیرجند  79نفر آقا و  10نفر انم نشاهه اند .سن راننده ی اتوبو بقدر است؟
 .7تور والیباا دانشگاه پیام نور نهبندان پاره شده و برای جایگزین کردن آن قود داریم از یک رشهه طناب اسهفاده کنیم .اگهر فافهله ی
دو میله ی والیباا 9 ،مهر است و در انبار دانشگاه هم فقط قطعات  1/7مهری طناب موجود است .با گره زده بند قطعه از ایهن طنهاب هها
می توان تور را جایگزین کرد؟
البهه در ناصه ی افلی این سؤاالت که از تیقیقات ورشافس و همکاران ( )1661و گریر و همکهاران( )7005اقهبها شهده ،تغییراتهی در
جهت بومی تر و افیس تر شدن ماائس انجام گرفت .سؤاالت فوق برای دانشجویان دانشگاه پیام نور نهبندان مطرح شد و برای دانشجویان
دانشگاه پیام نور اسدیه در همین سؤاالت به جای کلمه ی نهبندان ،اسدیه جایگزین گردید.
جواب های دانشجویان به سؤاا اوا در سه دسهه ی :جواب عددی ،جواب تفایری غیرواقع گرایانه و جهواب تفاهیری واقهع گرایانهه و
درست دسهه بندی شد(کریمیان زاده و رفیع پور .)1961 ،کالً برای این سؤاا  90امهیاز منظور شد که به هر دسهه از جواب های فهوق بهه
ترتیب امهیازات ففر 17 ،و  90ا هواا دادیم.
مثاا هایی از جواب عددی به سؤاا اوا 99 :ساا ،تقریباً  99ساا ،تقریباً  72ساا 79 ،ساا و ...
مثاا هایی از جواب تفایری غیر واقع گرایانه« :راننده باید میانااا باشد یعنهی  10سهاله»« ،سهن راننهده میهانگین سهن ماهافران اسهت»،
«اتوبوسی بین نهبندان و بیرجند وجود ندارد»... ،
مثاا هایی از جواب تفایری واقع گرایانه« :سن راننده را با این اطالعات نمی شود تعیین کرد»« ،سهن راننهده ربطهی بهه تعهداد ماهافران
ندارد» ،یا «سن راننده ی اتوبو طبق قوانین راهنمایی و رانندگی برای دارندگان گواهینامه ی پایه ی  ،1بین  79تا  50ساا است».
البهه در امهیازدهی موقعیت های پیچیده ای نیز وجود داشت ،مثال جواب «اتوبوسهی از نهبنهدان بهه بیرجنهد نهداریم» کهه بنهدین نفهر از
دانشجویان نهبندان آن را نوشهه بودند ،با اینکه واقعیت گرایانه است ،نکهه ی افلی ماأله را نگرفهه و لذا در گروه جواب ههای تفاهیری
غیر واقع گرایانه دسهه بندی گردید اما بون در جوابی که سن راننده را با قوانین موجود برای دارندگان گواهینامه ی رانندگی پایه ی یک،
بین  79تا  50ساا تعیین کرده ،تلوییاً بیان شده که سن راننده ربطی به اطالعات موجود ندارد ،به این جواب نیز امهیاز کامس داده شد.
در سؤاا دوم نیز به شکلی مشابه ،جواب ها را در  9دسهه :بدون جواب ،میاسباتی با اشهباه در میاسبه 1 ،قطعه طناب ،تفاهیر غلهط امها
واقع بینانه ،تفایر درست واقع بینانه با اشهباه میاسباتی و تفایر درست واقع بینانه با میاسبات درست ،دسهه بندی شد که به هر دسهه بهه
ترتیب امهیازات ففر ،ففر 50 ،70 ،10 ،7 ،داده شد.
به این ترتیب ،جمع نمره در دو ماأله ی حوزه ی به کارگیری عقس سلیم برابر  100امهیاز بود.
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پیوست ب
برای فعالیت مدلاازی ،قامهی از ماأله ی واقعیت مدار تیم های والیباا(لش و دوئر 7009 ،به نقس از پژوهشی در دانشگاه پوردو آمریکا،
 )7000را اسهفاده کردیم .در این ماأله ،بند دسهه اطالعات کمی و کیفی ،راجع بهه مشصوهات جاهمانی و فهردی و همچنهین آمهادگی
اعضای اردوی تیم ملی والیباا داده شده و از دانشجویان واسهه می شود که بر اسا این اطالعات ،به منظور اجهرای یهک تورنمنهت 9
جانبه در دا س اردوی تیم ملی ،اعضای اردو را به سه تیم تقریباً مااوی از نظر توان رقابت با یکدیگر تقایم کنند .حهس ایهن سهؤاا ،بهه
ریاضیات بایار مقدماتی(حد اکثر در حد میانگین گرفهن) نیاز داشت و بون اطالعات کیفی بازیکنان نیز د یهس بودنهد ،ههر دانشهجو بهر
حاب برداشت و نظر ود در امهیازدهی به ووفیات کیفی اعضای اردو ،جوابی مهفاوت با سایر دانشجویان ارائه می داد؛ بنابراین تنهها
یک جواب درست نداشهیم و امهیاز هر جواب ،با توجه به درسهی مراحس مصهل حس هر دانشجو و در مقایاه بها جهواب ههای دیگهران
ارزیابی می شد که این امر ،یکی از ووفیات همیشگی سؤاالت بازپاسخ ریاضی است.
در طرح تکالی و فعالیت های مدلاازی یک موقعیت دنیای واقعی به توویر کشهیده مهی شهود و سهپس ماهأله ای واقعهی از دا ایهن
موقعیت مطرح می شود که در بدو امر ظاهر یک ماأله ی ریاضی را ندارد و باید ضمن سهاده کهردن موقعیهت ،آن را بهه یهک ماهأله ی
ریاضی فروکاست و حس کرد(رجوم کنید به مهن افلی مقاله -بر ه ی مدلاازی).
در طراحی این موقعیت واقعی 9 ،افس زیر را در نظر می گیرند:
 )1افس واقعی بودن :آیا موقعیت ماأله برای دانش آموزان معنی می دهد و با تجارب قبلی شان مرتبط است؟
 )7افس سازه ی مدا :آیا موقعیت ماأله ،نیاز به توسعه دادن یک سا هار ریاضی را ایجاب می کند ؟
 )9افس ودارزیابی :آیا موقعیت ماأله ،دانش آموزان را وامی دارد که مرتباً مدلی که می سازند را ارزیابی کنند؟
 )1افس ماهندسازی :آیا موقعیت ماأله ،دانش آموزان را وادار می کند تا افکارشان را حین حس ماأله ،بیان کنند؟
 )7افس تعمیم پذیری :آیا مدا موردنظر ماأله را می توان به موقعیت های مشابه ،تعمیم داد؟
 )9افس سادگی :آیا موقعیت ماأله ساده است؟
امهیازدهی به ماأله ی مدلاازی نیز با توجه به روبریک زیر انجام گرفت که به هر جواب ،با توجه به کبفیت کلی آن جواب ،نمره ای از 1
تا  7داده شده است:
نمره= )1نیازمند تجدید نظر :محصول به کلی جهتی اشتباه دارد :کار کردن بیشهر یا سصت تر با این روش ،هیچ فایده ای ندارد .احهماالً
دانشجو به توضییات بیشهری از سوی مدر نیاز دارد.
نمره= )2به توضیحات یا اصالحات اساسی نیاز دارد :میووا ،در ابهدا وب به سمت نیازهای مشهری جهت گیری کهرده ،ولهی کهار
زیادی الزم است تا به همه ی مشکالت فائق آید.
نمره= )9نیاز به ویرایش و بازنگری دارد :جهت گیری میووا برای اسهفاده ی مشهری وب است؛ اما هنوز به تغییرات ،توضییات یا
افالحات بیشهر نیاز است.
نمره= )4برای این مجموعه ی خاص داده ها قابل استفاده است ولی قابل تعمیم و استفاده در سایر شرایط نیست یا اگر هسات باه
بازنگری های کوچکی نیاز دارد :بدون هیچ تغییری برای اسهفاده ی کنونی مشهری وب است ،ولی یا قابس تعمیم نیات یا اگر هاهت
نیاز به تغییرات کوبکی دارد تا نیاز مشهری را در موارد کلی تر نیز تأمین کند.
نمره= )5قابل تعمیم یا استفاده ی مجدد :میووا ،عالوه بر نیاز فعلی مشهری ،قابس تطبیهق و اسههفاده در شهرایط مشهابه توسهط سهایر
مشهریان نیز هات؛ یا فراتر از نیاز کنونی مشهری است.

