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Abstract 

This study was conducted to evaluate the content of 8th grade mathematics textbook on the 
basis of its compliance with the perspective of mathematics content analysis. The statistical 
community is 8th grade mathematics textbook. In this study, the entire content of 8th grade 
mathematics textbook has been analyzed. The research instrument was the researcher-made 
content analysis form. In order to face and content validity and validation instrument for the 
study, the opinions and viewpoints of experts were used. As well as to the validity of the 
results, agreed formula coefficient of reliability William Scott is 81%. The findings of this 
research show that 8th grade mathematics textbook is less of the stuff the field circuit used 
in conformity with the principles of content and math has never been so successful the 
reality circuit.  

Keywords: 8th grade mathematics textbook, Contextual problems, Mathematics education, 
Realistic mathematics.  

                                                           
 Corresponding Author, Email: yaftian@sru.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 9, No. 1, Spring2020                                                                        Print ISSN: 2423-494X 

pp. 193- 218                                                                                              Online ISSN: 2645-8098 

 

mailto:%20malekimath58@yahoo.com
mailto:yaftian@sru.ac.ir
http://pma.cfu.ac.ir/


 

 

 

 مدار میزان همسویی کتاب ریاضی پایة هشتم با دیدگاه ریاضیات واقعیت

 2، فاطمه ملکی1نرگس یافتیان

 دبیر شهید رجایی، تهران، ایران تربیت دانشگاه علوم پایه، دانشکدة ریاضی، استادیار گروه. 1

 (تهران 12دبیر ریاضی منطقة ) ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایرانارشد آموزش ریاضی كارشناسی. 2

 (99/91/9300: ؛ تاریخ پذیرش90/90/9307: تاریخ دریافت)

 چکیده

. مدگار  اناداگ ارفدت    منظور ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایة هشتم براساس انطباق آن با دیدگاا  ریاضدتاو وایتتدت    پژوهش حاضر به
  متن کتاب پژوهش آماری  جامتة. و با روش تحلتل محتوای کمّی انااگ ارفته است است تحلتلی -توصتفی نظر روش از نوع پژوهش از

هدای تحلتدل    ابداار پدژوهش  فدرگ    .این  سرشدماری اناداگ ارفدت    بنابر. تحلتل شگ یادشگ  کل محتوای کتاب ریاضی پایة هشتم بود که
کار  به و خبراان نظران های صاحب روایی صوری و محتوایی اباار  نظرها و دیگاا بررسی باریابی و منظور اعت به. بودساخته  محتوای محقق

هدای پدژوهش    یافته. درصگ از فرمول پایایی ویلتاگ اسکاو به دست آمگ 09اعتبار نتایج  ضریب توافق  همچنتن  برای بررسی. ارفته شگ
مدگار   مگار استفاد  شگ  و محتوای کتاب در تطابق با اصول ریاضدتاو وایتتدت   زمتنه نشان داد در کتاب ریاضی پایة هشتم  کمتر از مسائل

آموزان از مفداهتم ریاضدی خواهدگ شدگ و      مگار در کتاب درسی  موجب درک بهتر دانش کاراتری مسائل زمتنه به. چنگان موفق نبود  است
 .توانگ نقطة شروع مناسبی برای تگریس موضوعاو ریاضی باشگ می

 .مگار هشتم  مسائل زمتنه  پایة ریاضی مگار  کتاب آموزش ریاضی  ریاضتاو وایتتت: کلیدی گانواژ
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 مقدمه

 بوده بشر استفادة مورد غیر مستقیم یا مستقیم طور به قدیم های زمان از که است ای پدیده ریاضیات

 کمک به تر، پیچیده موارد تا ها موقعیت ترین ساده از بشر، مشکالت های حل راه اکثر. است

 .است مهم بشری جوامع برای اندازه چه تا ریاضیات دهد می نشان مسئله این. است بوده ریاضیات

 ؛2 81 ، ، زلنایدی و زکاریایانیتا) دارد توجهی قابل اهمیت نیز آن یادگیری و آموزش بنابراین،

 (. 2 81 ، کاراکا یتیم و ازکایا ؛2 81 همکاران، و 8لورنس

 برای را آموزان دانش که ریاضیاتی یعنی مهم، ریاضیات روی بر باید مؤثر درسی برنامة یک

 متمرکز کند، می آماده کار و ای مدرسه مختلف های موقعیت در مسائل حل و ریاضی مستمر مطالعة

 تربیت به توجه ریاضیات، درسی برنامة در همچنین،(. 8111 ، ریاضی معلمان ملی شورای) باشد

 و افکار گذاری اشتراک به مشکالت، حل روزمره، زندگی در ریاضیات از بتوانند که افرادی

 در خود نفس دبه اعتما باالبردن به قادر و کنند استفاده تیمی کار در شرکت و خود های تحلیل

 مهم تلقی یک باشند، ریاضی به نسبت مثبت نگرش توسعة و ریاضیات دادن انجام یادگیری،

 (. 2 81 کاراکا، یتیم و ازکایا) شود می محسوب آموزشی

 رویکردها، با آشنایی جامعه، تغییر حال در های نیاز با هماهنگی منظور به است، مسلم آنچه

ضروری  دنیا، ریاضی آموزش درسی های برنامه در مطرح و توجه مورد جدیدِ های ایده و ها نظریه

 ریاضی درسی برنامة یهاطراحی و هاگذاریسیاست در تواند می که رویکردهایی از یکی. است

 شده مطرح  فرودنتال توسط که است  مدارواقعیت ریاضیات آموزش کار گرفته شود، ای بهمدرسه

 ریاضی آموزشی های برنامه به رویکرد این ورود که دهند می نشان ها نتایج پژوهش. است

                                                           
1. Yuanita, Zulnaidi& Zakaria 

2. Laurens 
3. Özkaya & Yetim Karaca 

4. National Council of Teachers of Mathematics, (NCTM) 

5. Realistic Mathematics Education 

6. Fredenthal 
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 و یادگیری( تدریس)یاددهی  فرایند در آموزاندانش عملکرد بر مثبتی تأثیر مختلف، کشورهای

 . ( 811،  هادی و پلمپت ؛  81 ،8پترس ؛2 81 ، ویجایا و آهادیا مثال، برای) است داشته

 دیدگاه از ریاضی درسی های کتاب تأثیرپذیری میزان با ارتباط در هایی پژوهش ایران، در

 ارهاش زمینه این در پژوهش دو به توان می که است گرفته انجام مدار، واقعیت ریاضیات آموزش

 و مدار واقعیت ریاضیات آموزش دیدگاه معرفی ضمن پژوهشی، در(  3  ) آزاد غالم نخست،. کرد

 کتاب رویکرد، این با آن همسویی نظر از ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامة سند بررسی

ررسی ب کتاب، این در کاررفته به های زمینه بودن واقعی میزان نظر از را دبیرستان اول سال ریاضی

 شده معرفی های ویژگی فاقد ، ریاضی کتاب در مدار زمینه مسائل نتایج پژوهش او نشان داد .کرد

 پایة ریاضی کتاب محتوای نشان داد در پژوهشی در(  3  )بشیر  همچنین، .است فرودنتال توسط

 .است نشده چندانی توجه واقعی دنیای با ریاضی ارتباط به هفتم

 یاد نیز «اسپاتنیک شوک» عنوان با آن از که ، سابق شوروی مصنوعی قمر پرواز از پس

 دوران، این در. شد ریاضی آغاز آموزش در  جدید ریاضی دورة عنوان با جدیدی دورة شود، می

 در که شد مطرح آمریکا در ای مدرسه ریاضی درسی برنامة توسعة و ایجاد برای مختلفی های پروژه

 معرفی آموزان دانش به مفاهیم آن معنادار درک برای سازی زمینه بدون ریاضی مجرد مفاهیم ها آن

 ترین مهم از یکی که شد وارد آموزشی رویکرد این بر جدی بسیار نقدهایی آن، از پس. شدند

 سرانجام. بود میالدی 1 دهة  در شمالی آمریکای ساکن معروف دانان ریاضی از نفر  2 بیانیة ها، آن

 جدید ریاضی جنبش ای، مدرسه ریاضی درسی های برنامه بر رویکرد ینا اثرگذاری دهه دو از پس

 مدرن، ریاضی یا جدید ریاضی دوران به واکنشی در. شد متوقف میالدی 21دهة  اوایل در

 هانس هلند، کشور در اما. کردند آغاز را «اصول به رجعت» عنوان با جنبشی غربی کشورهای
                                                           
1. Akhadya & Wijaya 

2. Peters 

3. Hadi & Plompt 

4. Sputnik 

5. New Math Era 
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 دیگری اشتباه را اصول به رجعت جنبش جدید، یریاض جنبش جانبة همه نقد ضمن فرودنتال

 ی پروژه نظریه، این پیرو. داشت خواهد همراه به را آموزشی ناگوار پیامدهای که دانست می

 بود مدارواقعیت ریاضی آموزش  نظریة تولید پروژه، این خروجی و شد اجرا هلند در  ویسکوباس

 (. 3   ،گتابی پور رفیع)

 کاراکا، یتیم و ازکایا) شود می آغاز کودکان برای سازی  مفهوم با اتریاضی فرودنتال نظر از

 دانش باید آموزان دانش که است این مدار واقعیت ریاضی آموزش فلسفة اساس، این بر(. 2 81

 باشد ، تعمیم دهند می  درک قابل ها آن برای که هایی زمینه روی کار طریق از را خودشان ریاضی

 روی کار برای ابتدا در آموزان دانش .(333  ؛8118 ، زولکاردی ؛2 81 ،8ا، آرمیاتی و سریفوزن)

 و ها مثال از دقیق دنبالة یک کارگیری به با اما برند، می کار به را خود شهودی های روش مسائل،

 به فرایند این و دهند می توسعه رسمی طور به را خود درک آموزان دانش معلم، مناسب های مداخله

 ،فوزن، آرمیاتی و سریا) شود می پشتیبانی باشند، شده  طراحی خوبی به که درسی ایه کتاب کمک

 در (.8 81 ، هاف و دایکنسن ؛2 81 همکاران، و لورنس ؛2 81 ، ، زلنایدی و زکاریایانیتا ؛2 81

 حل و آن است دادن انجام معنای  به ریاضی یادگیری آن در که است فعالیتی ریاضی رویکرد، این

 آرسیتامبی ؛2 81 همکاران، و لورنس) است آن ضروری بخش( مدار زمینه مسائل) روزمره مسائل

 ای مسئله ،  شکل در(. 8118 فوزن، ؛333  ،8118 زولکاردی، ؛ 811 ، بارنز ؛  81،  زوباینر و

 شده ارائه( 8 81) هاف و داکینسون قول از نمونه برای مدار، واقعیت ریاضیات دیدگاه براساس

 :است

 

                                                           
1. Wiskobas 

2. Fauzan, Armiati & Ceria 

3. Zulkardi 

4. Dickinson & Hough 

5. Arsaythamby & Zubainur 

6. Hayley Barnes 
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 (2ص ،2112 هاف، و دایکینسون)مدار  واقعیت ریاضیات آموزش از مثالی. 1 کلش

 ریاضی علم  دربارة فرودنتال دیدگاه تأثیر تحت بیشتر مدار واقعیت ریاضی آموزش امروزی شکل

 بر بلکه نیست، بسته نظامی عنوان به ریاضی بر مدار ریاضی واقعیت آموزش در اصلی تمرکز .است

 کردن عمل وار ریاضی فرایند 8شکل (.  811 بارنز،) است کردن عمل وار ریاضی یندفرا و ها فعالیت

 .کند می توصیف را مدار واقعیت ریاضی آموزش در

 

 (53ص ،2112 فوزن،( )1991) 1النگه دی کردن عمل وار ریاضی فرایند .2شکل

 بر. کرد وصیفت یخ کوه پدیدة توان می را مدار واقعیت ریاضیات رویکرد در یادگیری فرایند

 و الزم دریا سطح در یخ کوه باالی قسمت از حمایت برای قوی بسیار پایة یک وجود اساس، این

 یخ کوه باالی در انتزاعی و رسمی ریاضی مفاهیم الگو، این به توجه با(.   شکل) است ضروری

 باید ریاضی محققان و آموزشگران(.   81 ،همکاران و 8وب ؛2 81 ،همکاران و فوزن) دارند قرار

. آورند فراهم یخ کوه باالی به آموزان دانش رسیدن برای را مسیر بهترین همچنین، و قوی پایة یک

                                                           
1. De Lange          

2. Webb 

 دنیای واقعی

 کردن و کاربردها وار عمل ریاضی کردن و تأمل روی آن وار عمل یریاض

 سازی بندی و مجرد فرمول

محصول را که هرتعداد . شوند می هتوان در بازارهای محلی مشاهده کرد، دید در تصاویر زیر، برخی از محصوالتی را که می

 .سپس بیان کنید که پاسخ شما دقیق است یا به صورت تقریبی بیان شده است. وجود دارد، بنویسید تصویر کنید در هر فکر می
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 با توانند می که مداری زمینه مسائل با آموزان دانش باید درس ابتدای کار این دادن انجام منظور به

 باعث مدار زمینه ائلمس کارگیری به .شوند مواجه کنند، حل خود رسمی غیر دانش کارگیری به

 و فوزن) شوند ترغیب خودشان های  استراتژی یا نمادها کارگیری به به آموزان دانش شود می

 (.2 81 ،همکاران

 
 (2ص ،2112 فوزن،) یخ کوه پدیدة عنوان به مدار واقعیت ریاضیات .5 شکل

 رابطة بر یادیز تأکید شد، مطرح 21 دهة اوایل در که فرودنتال پیشنهادی برنامة در هرچند

 ریاضیات ثابت جزء همچنان ریاضی ساختاری های جنبه ولی داشت، وجود واقعی دنیای با ریاضی

 شده نوشته فرودنتال راهنمایی با که  تریفرز دکتری رسالة در توجه این. ماند باقی مدار واقعیت

 که 8افقی ورزی ریاضی است؛ شده بیان صراحت به ورزی ریاضی نوع دو معرفی طریق از است،

 مربوط آن محض جنبة به که  عمودی ورزی ریاضی و شود می ریاضی کاربردی جنبة به مربوط

 فرایند که آنجا از(.  811 ، ویتمن ؛333  ؛8118 زولکاردی، ؛2 81 همکاران، و لورنس) است

 کی از باید است، مهم بسیار آموزان دانش تفکر براساس دانش  توسعة برای کردن عمل وار ریاضی

 سپس، کرده، شروع ریشه دارد، آموزان دانش روزمره زندگی های واقعیت در که مدار زمینه مسئلة

 حل رسمی غیر زبان با را مدار زمینه مسائل دهد می فرصت ها آن به کار این. کرد عمل وار ریاضی

نامد  می افقی ورزی ریاضی را فرایند این ( 33  ؛322 ) تریفرز(. 2 81 همکاران، و لورنس) کنند
                                                           
1. Treffers 

2. Horizontal mathematisation 

3. Vertical mathematisation 

4. Wittmann 
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 و کردن ساده طریق از آموزان دانش آنکه از پس اساس، این بر(. 8118 فوزن، ؛ 811 بارنز،)

 رسمی زبان یک به رسمی غیر زبان این کردند، تجربه را مشابهی فرایندهای مسئله، بندی صورت

 که تیاف خواهند دست الگوریتمی به آموزان دانش فرایندها، این انتهای در. یافت خواهد توسعه

. است شده نامیده عمودی ورزی ریاضی ریاضی، موضوعات کردن عمل وار ریاضی فرایندِ این

 دنیای به واقعی زندگی دنیای از رفتن افقی، ورزی ریاضی است معتقد ( 33 ) فرودنتال همچنین،

نمادهاست  دنیای درون حرکت معنای به عمودی ورزی ریاضی که حالی  در نمادهاست،

 . (8112 ، گریگورز)

 جمله از کند، می معرفی افقی ورزی ریاضی عنوان به را هایی فعالیت نمونة( 322 ) النگه دی

 یک به واقعی دنیای مسئلة یک تبدیل کلی؛ زمینة یک در خاص ریاضیاتی توصیف و تشخیص

 و ها رابطه و نظم کشف مختلف؛ های راه به مسئله یک بندی صورت و طراحی آشنا؛ ریاضی مسئلة

 عنوان به را هایی فعالیت نمونة همچنین، وی. معادل مسائل در یکسان های جنبه تشخیص

 قواعد فرمول؛ یک قالب در رابطه یک نمایش جمله از کند، می معرفی عمودی ورزی ریاضی

 ها؛ مدل ادغام و ترکیب مختلف؛ های مدل کارگیری به ها؛ مدل تنظیم و اصالح کردن؛ اثبات

 دهندة نشان چین نقطه خطوط   در شکل (.8118 فوزن،)تعمیم  و یریاض های مدل بندی صورت

 .دهند می نشان را عمودی ورزی ریاضی ها فلش و افقی، ورزی ریاضی

 

 

 

 

 

 (41ص ،2112 فوزن،) (1994)  2گرامیجر کردن عمل وار ریاضی فرایند .4شکل 

                                                           
1. Grigoraş 
2. Gravemeijer 

 مدار مسائل زمینه

 زبان ریاضی

 توصیف

 کردن مسئله حل

 الگوریتم
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 دانش بتوانند آموزان دانش اگر یادگیری، فرایند این به توجه با است معتقد(  33 ) گرامیجر

 اند داده انجام را آفرینی باز فرایند ها آن که معناست این به بسازند، دوباره را خود ریاضی رسمی

 فلش با مجدد آفرینی باز روند ، شکل  در اگرچه کند می بیان( 8118) فوزن. (8118 فوزن،)

 این ریاضی، رسمی دانش ازیس دوباره از قبل تا که است آن واقعیت است، شده داده نشان یکطرفه

 را مدار زمینه مسئله حل و توصیف های فرایند آموزان دانش. شود می تکرار متناوب طور به فرایند

 خود رسمی غیر های حل  راه ها آن نهایت، در. یابند دست مشابهی های حل  راه به تا کنند، می تجربه

 .کنند می تبدیل الگوریتم یا ریاضی رسمی زبان به را

 واقعی دنیای ریاضی آموزش عنوان  با معموالً هلند، از خارج در مدار واقعیت ریاضی آموزش

 ممکن تفاهم سوء این. است مدار واقعیت ریاضی آموزش دربارة بدفهمی یک که شود می شناخته

 ریاضیات توصیف برای که 8مدار واقعیت و  زمینه کلمات ویژه به و رفته، کار به زبان دلیل به است

 نیستند مسائلی لزوماً ،دیدگاه این در زمینه از منظور. شود ایجاد شود، کار گرفته می به مدار اقعیتو

 اجازه آموزان دانش به مسائل این است که مهم بین این در. باشند شده گرفته واقعی دنیای از که

ساختگی،  ایه موقعیت معماها، دید، این با. کنند مالکیت احساس ریاضیاتشان به نسبت که دهند

 را هایی زمینه توانند می باشند، واقعی آموزان دانش نظر در که  زمانی تا نیز رسمی ریاضیات حتی

 (.8 81 هاف، و دایکنسن) کنند فراهم

 یک و شود برخوردار انسانی ارزش از ریاضی شود می سبب ویژگی سه فرودنتال، نظر از

 نزدیک بودن؛ واقعیت به متصل از اند عبارت ویژگی سه این. آید حساب به انسانی فعالیت

 به متصل یعنی اول ویژگی(.  3   آزاد، غالم) بودن جامعه مسائل با مرتبط و ماندن آموزان دانش

 ویژگی دومین. دارد وجود واقعی دنیای در که است هایی مثال کارگیری به معنای به بودن، واقعیت

 مناسب مفاهیم، سطح اینکه نیز و است آموزان دانش واقعی تجارب با خوانی هم به مربوط

                                                           
1. Context 

2. Realistic 
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 نشوند بدفهمی ایجاد باعث که مفاهیمی و ها مثال از استفاده یعنی سوم ویژگی. باشد آموزان دانش

داشته  هایی ویژگی اند که چنین مسائلی مدار، زمینه مسائل از منظور. باشند مرتبط جامعه مسائل با و

 و لورنس)شوند  روزمره زندگی و ریاضی باحثم بین معناداری ارتباط ایجاد باعث و باشند

 (.8 81 هاگ، و دکینسون ؛  81 زوباینر، و آرسیتامبی ؛2 81 همکاران،

 آموزش در گذار تأثیر عصبی های رشته از یکی عنوان به درسی کتاب از (328 ) فرودنتال

 موضوع این بیان با( 8118)  و پپین  هاگارتی همچنین،(. 23   ،گتابی پور رفیع)کند  می یاد ریاضی

 معتقد دارد، درس کالس در یادگیری و تدریس در اساسی و محوری نقش ریاضی درسی کتاب که

 کشور یک آموزشی فرهنگ دهندة نشان آن، از استفاده روش هم و خود هم درسی کتاب است

 .است

 از یکی ،است متمرکز ایران در آموزشی نظام اینکه به توجه با کند می بیان نیز(  2  ) گویا

 جزئیات بودن مشخص با درسی   برنامة تهیة آن، در ریاضی آموزش اعتالی ابزارهای ترین قوی

. است شده مطرح نیازهای به توجه با متناسب، درسی های کتاب تألیف و ریاضی آموزشی اهداف

 ابیردی قابل نیز کشورمان ملی درسی برنامة سند در مدار واقعیت ریاضی پای شایان ذکر است رد

 شورای دبیرخانة) درسی  برنامة ملی سند در« ریاضیات یادگیری و تربیت حوزة» بخش در. است

 ریاضیات»: است بیان شده ریاضی در این سند در زمینة ماهیت(.  3   ،آموزش و پرورش عالی

 علم عنوان به ریاضیات. دارد طبیعت قانونمندی درک در مؤثر نقشی و انسانی تعقل قوة در ریشه

 برای دقیق زبانی درونی، سازگاری از برخوردار و نظم دارای هنری ارتباطات، و الگوها طالعةم

 «است شده تعریف ها حرفه و علوم از بسیاری در کار ابزار و نمادها و اصطالحات دقیق تعریف

 «حوزه کارکرد و ضرورت» بخش در و(   ، ص 3   ،آموزش و پرورش عالی شورای دبیرخانة)

 .ریاضی و اهمیت آن تأکید شده است آموزش اساسی دافاه دربارة

 در زندگی مشکالت حل جهت در و روزانه زندگی از بخشی آن کاربرد و ریاضیات»

                                                           
1. Haggarty & Pepin 
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. است انسانی متفاوت های فعالیت در وسیع کاربردهای دارای که آید می شمار به مختلف های حوزه

 استدالل منطقی طور به بتوانند مسائل با برخورد در که شد خواهد افرادی تربیت موجب ریاضیات،

. بسازند جامع های تئوری پیرامونی، های پدیده  درباره و باشند داشته انتزاع و تجزیه قدرت کنند،

 کنترل و بینی پیش پیچیده، های موقعیت دقیق توصیف برای انسان توانمندسازی ریاضی مهم وجه

 ریاضی کارگیری به توانایی بنابراین. است اجتماعی و اقتصادی طبیعی،-مادی ممکن های وضعیت

آموزش  عالی شورای دبیرخانة)« باشد می ریاضی آموزش اهداف از انتزاع و روزمره مسائل حل در

 (.  ، ص 3   ،و پرورش

 توجه مورد بیشتر که چیزی شد، مطرح« حوزه کارکرد و ضرورت» بخش در آنچه به توجه با

 حل در ریاضی کارگیری به توانایی که مسئله این. است یاضیاتر کاربرد گرفته، قرار ریزان برنامه

 نشان شده، گرفته نظر در برنامه این در اساسی اهداف از یکی عنوان به انتزاعی، و روزمره مسائل

 که حالی  در. است واقعیت سمت به تجرید از گیری جهت در ملی درسی برنامه تأکید که دهد می

 و تربیت حوزة» بخش در آموزش و محتوا سازماندهی برای لیک گیری جهت در شود می مشاهده

 :است شده بیان« ریاضی یادگیری

 و باشد پیرامون محیط ریاضیات از برخاسته باید آموزشی های فعالیت ای مدرسه ریاضیات در

 مشاهده، خود، پیرامونی محیط در را ریاضی های گزاره و مفاهیم تا کند کمک آموزان دانش به

 دست به گوناگونی تعبیرهای پیرامونی محیط در ریاضی مفاهیم برای و کنند درک و تحلیل و  تجزیه

 (.  ص ، 3   ،آموزش و پرورش عالی شورای ةدبیرخان) آورند

 اتخاذ حوزه کارکرد و ضرورت بخش در که رویکردی برخالف شود، می مالحظه که طور همان

 به واقعیت از گیری جهت بر تأکید یادگیری، حوزة در آموزش و محتوا سازماندهی در است، شده

 برنامة بر مدار واقعیت ریاضی آموزش رویکرد تأثیر از ناشی را آن  توان می که است تجرید سمت

 .دانست ریاضی یادگیری حوزة در ملی درسی

 های بحث به توجه با همچنین، ایران، در ای مدرسه های کتاب در اساسی تغییرات به توجه با

 ریاضی آموزش رویکرد با آن همسویی دهندة نشان که ریاضی، ملی درسی برنامة از شده مطرح
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 جمله از. است ناپذیر اجتناب ریاضی، تألیف تازه های کتاب بررسی ضرورت است، مدار واقعیت

 است ذکر شایان .است هشتم پایة ریاضی کتاب است، شده تألیف اخیر های سال در که هایی کتاب

 یعنی اول، متوسطة دورة دیگر کتاب دو بین ارتباطی پل حقیقت، در هشتم پایة ریاضی کتاب

 از .زیادی دارد اهمیت آن مطالعة و بررسی بنابراین، است؛ نهم و هفتم های پایه ریاضی های کتاب

 رویکرد با هشتم پایة ریاضی کتاب محتوای همسویی میزان تا است آن بر حاضر پژوهش این رو

 :دهد پاسخ زیر پرسش به مشخص طور به و رسی کندبر مدار واقعیت ریاضی

 فعالیت، فصل، آغاز تصویر) هشتم پایة ریاضی کتاب مختلف های بخش: پژوهش پرسش

 همسو مدار واقعیت ریاضیات های ویژگی با میزان چه تا( ترکیبی های تمرین و تمرین کاردرکالس،

 است؟

 پژوهش شناسی روش

 .گرفته است انجام کمّی محتوای تحلیل روش به بوده، و تحلیلی -توصیفی نوع از پژوهش حاضر

 شده چاپ 32   سال در که بوده، هشتم پایة ریاضی متن کتاب حاضر، پژوهش جامعة آماری

 کتاب محتوای کل پژوهش حاضر، در. است فصل نُه شامل و صفحه 1   کتاب این محتوای. است

پژوهش  ابزار. است یکسان آماری   جامعة و نمونه حجم این، بنابر. شد تحلیل هشتم پایة ریاضی

 محتوایی و صوری روایی و اعتباریابی منظور به که بود ساخته محقق محتوای تحلیل های فرم حاضر،

 مدرک با ریاضی سابقة با معلمان و ریاضی آموزش استادان نظران، صاحب های دیدگاه و نظرات آن

برای بررسی اعتبار . شد کار گرفته کردند، به می تدریس را هشتم  پایة که ارشد کارشناسی تحصیلی

 از درصد 81 عملیاتی، مرحلة در منظور بدین. کار گرفته شد به  اسکات ویلیام پایایی فرمول نتایج،

 سه توسط نظر مورد واحدهای و انتخاب شد تصادفی به روش هشتم  پایة ریاضی کتاب واحدهای

 مرحلة در. گرفت قرار محققان اختیار در و شد لیلتح ساخته محقق تحلیل های فرم براساس نفر

 شد، می مشاهده ها آن در تفاهم عدم که مواردی ابهامات و شد بررسی محققان توسط نتایج بعد،

                                                           
1. William Scott 
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 اسکات، ویلیام فرمول در نتایج قراردادن و آمده دست به های کارگیری داده به با. شد رفع و بررسی

 .آمد دست درصد به  2 توافق ضریب

 مورد مدار  زمینه مسائل بودن واقعی حاضر، پژوهش در محتوا تحلیل برای نظر مورد ارمعی

 محتوای تحلیل برای. است آموزان دانش های تجربه به ها آن بودن نزدیک و درسی کتاب در استفاده

 بخش پنج به کتاب محتوای ،مدار واقعیت ریاضیات دیدگاه با آن همسویی میزان براساس کتاب

  مطالعة در. شد تقسیم ترکیبی تمرین و تمرین کاردرکالس، فعالیت، فصل، آغاز تصویر( مقوله)

 در را آن و کند می برخوردار انسانی ارزش را ریاضی فرودنتال اعتقاد به که ویژگی سه از حاضر

 ویژگی سه این(. ثبت واحد) کار گرفته شده است به آورد، می حساب به انسانی فعالیت یک  زمرة

 مسائل با مرتبط( ج و ماندن آموز دانش به نزدیک( ب بودن، واقعیت به متصل( الف: از دعبارتن

 سوال هر. است شده گرفته نظر در مسئله موقعیت بودن واقعی مالک عنوان به که است بودن جامعه

 آغاز تصاویر مورد در. شد گرفته نظر در زمینه واحد یک عنوان به نیز بخش یک در شده مطرح

 سه این به توجه با محتوا مختلف های بخش و است شده گرفته نظر در زمینه یک تصویر هر فصل،

 ثبت، واحدهای از یک هر از پرسش هر برخورداری درصد و فراوانی. بررسی شد شاخص

 با همسو که کتاب های پرسش از ای نمونه   شکل در. شد ها ثبت جدول در نتایج و محاسبه،

 سه و دارد مطابقت مدار، واقعیت دیدگاه با مسئله این. شود می شاهدهم است، مدار واقعیت دیدگاه

 .کند می برآورده را  آن شرط

 
 هشتم پایة ریاضی کتاب 21 صفحة تمرین. 3 شکل
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 که باشد می ریاضی درسی کتاب مختلف های بخش حاضر، پژوهش در بحث مورد های مقوله

 هر پرسش. است ترکیبی های  تمرین و ینتمر کار در کالس، فعالیت، فصل، آغاز تصویر شامل

 های معیار به توجه با. است شده گرفته نظر در زمینه واحد یک عنوان  به بخش یک در شده مطرح

 به نتایج و شد تحلیل هشتم، ریاضی کتاب مختلف های بخش محتوا، تحلیل برای شده معرفی

 .شد خالصه جدول، قالب در فراوانی درصد و فراوانی صورت

 پژوهش های تهیاف

 یک با فصل هر. است فصل نُه شامل هشتم پایة ریاضی کتاب شد، اشاره تر پیش که طور همان

 توضیحاتی نیز تصویر هر زیر در و دارد ارتباط فصل محتوای با نوعی، به که شود می آغاز تصویر

 هایی فعالیت ادامه، در. است شده رو، بیان پیشِ فصل در شده ارائه مفاهیم یا تصویر زمینة در

 فصل آموزشی اهداف نیاز پیش مطالب یادگیری یا یادآوری برای آموزان دانش سازی آماده منظور به

 کاردرکالس تعدادی نظر، مورد مفاهیم آموزش از پس. است شده گنجانده جدید، مفاهیم معرفی و

 نظر در سکال در آموزان دانش احتمالی اشکاالت رفع و مفاهیم تر عمیق درک هدف با مثال و

 تعدادی نیز فصل هر پایان در. است تمرین تعدادی شامل درس، هر پایانی بخش. است شده گرفته

 از ترکیبی حدی تا شود، می استنباط عنوانش از که طور همان که خورد می چشم به ترکیبی تمرین

 به کتاب محتوای پژوهش، به پرسش پاسخ برای توصیف، این با. است فصل کل آموزشی اهداف

 کل و شد تقسیم( ترکیبی تمرین و تمرین کاردرکالس، فعالیت، فصل، آغاز تصویر) بخش پنج

 ها، فعالیت زمینة در. گرفت قرار بررسی مورد تفکیک، به کتاب های فصل در بخش هر واحدهای

 به ها تحلیل نتایج ادامه، در که شد گرفته نظر در پرسش یک عنوان به مجزا هدف یک با فعالیت هر

 .است شده بیان جدول قالب در خالصه ورط
 های ویژگی با همسو میزان چه تا هشتم، پایة ریاضی کتاب مختلف های بخش: پژوهش پرسش

 است؟ مدار واقعیت ریاضیات

 همچنین، و   تا   های جدول در مدار، واقعیت ریاضیات دیدگاه براساس کتاب تحلیل نتایج

 توضیحات و فصل آغاز تصاویر بررسی نتایج 8 دولج. است شده نشان داده ،3 تا 2 های شکل

 .دهد می نشان را آن  به مربوط
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 مدار واقعیت ریاضیات دیدگاه با تطابق نظر از فصل هر آغاز در آن توضیح و تصاویر بررسی نتایج .1 جدول

 نظر مورد طیشرا           

 فصل ةشمار
 بودن جامعه مسائل با مرتبط ماندن آموز دانش کینزد بودن تیواقع به متصل

 √ √ √  فصل 

 ___ √ ___ 8فصل 

 √ √ √  فصل 

 ___ ___ √  فصل 

 √ ___ √   فصل

 √ ___ √  فصل 

 √ √ √ 2فصل 

 √ √ √ 2فصل 

 √ √ √ 3فصل 

 دیدگاه با مطابقت نظر از فصل آغاز تصاویر شود، می مشاهده   جدول در که طور همان

 دربارة بیشتری توضیحات ادامه، در. برخوردارند مناسبی نسبت وضعیت به از مدار واقعیت ریاضیات

 متصل شرط که وجودی  با نیز(  شکل ) دوم فصل آغاز تصویر. شود بیان می فصل تصاویر برخی

 .است فهم قابل آموز دانش برای اما کند، نمی آورده بر را بودن واقعیت به

 
 2 فصل آغاز تصویر. 1شکل 
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 کردن مشخص در کند، نمی آورده بر را بودن واقعیت به متصل شرط هاینک بر عالوه تصویر این

 چند وجود جمله از. خورد می چشم به اشتباهاتی اول، اعداد  ظهور محل عنوان به آبی های قسمت

 و   ، ) اول قلوی  سه یک تنها که ، در حالی (باشند هم اول که متوالی فرد عدد سه)اول  قلوی سه

 است، شده مشخص اول عدد عنوان به زوج اعداد جایگاه قسمت، چند در ن،همچنی. دارد  وجود( 2

 قابل تصویر این در که قبیل این از مواردی و دارد وجود اول زوج عدد یک تنها حالیکه در

 به نه است، نامناسب( 2 شکل)  فصل  آغاز تصویر ماندن آموز دانش نزدیک نظر  از. است مشاهده

 برای مناسب وسیلة را االکلنگ که نظر  آن از بلکه نیست، فهم قابل زآمو دانش برای اینکه لحاظ

 .پذیرند نمی معادله و تعادل موضوع به دادن ارتباط

 
 کتاب 4 فصل آغاز تصویر. 7 لکش

 تعادل و ترازو به نیز تصویر پایین توضیحات حتی شود، می مشاهده تصویر در که طور همان

 در نه شود، می حاصل طرف دو بودن وزن هم با تعادل زوترا در در عمل، تنها و اشاره دارد

 !االکلنگ

 کند،  نمی آورده بر را ماندن آموز دانش نزدیک شرط آن آغازین متن و تصویر که فصلی دومین

 .(2 شکل)است    فصل
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 کتاب 3 فصل آغاز تصویر .2شکل 

 لحظة در آن بر وارد های نیرو و موشک پرتاب شود، می مشاهده 2 طور که در شکل همان

 ولی بوده، فهم قابل آموزان دانش برای تصویر. است فصل موضوعات با مناسب کامالً مثالی پرتاب،

 از برخی. دارد آموز دانش برای زیادی نامأنوس کلمات که است شکل زیر توضیحات در مشکل

 به حتی هک برآ، نیروی و( موشک حرکت راستای) پسا پیشران، نیروی از اند عبارت کلمات این

 را کلمات این شامل جمالت اینکه به رسد چه اند، نرسیده هم!( معلم البته و) آموز دانش گوش

 دیدگاه با مطابقت لحاظ از خوبی تقریباً نمرة کتاب تصاویر به توان می مجموع، در. کنند درک

 از را بکتا های فعالیت بررسی به مربوط اطالعات 8 جدول. داد اختصاص مدار واقعیت ریاضیات

 .دهد می نشان را مدار واقعیت ریاضیات ویژگی سه از برخورداری لحاظ

 از قسمت، هر در ها فراوانی مجموع به توجه با شود، می مشاهده  8 جدول در که طور همان

 به متصل شرط( درصد   /8 ) پرسش    فقط کتاب، فعالیت بخش در پرسش 812 مجموع

 محقق را بودن جامعه مسائل با مرتبط شرط( درصد   / ) مورد 1  و دارند را بودن واقعیت

  3/  ) موردی 32  سهم برخورداری با بودن آموز دانش نزدیک شرط بین، فقط این از. کند می

 های کاردرکالس بررسی به مربوط اطالعات   جدول. است شده محقق مطلوبی حد در( درصد

 .دهد می نشان مدار، واقعیت ریاضیات ویژگی سه اساس بر کتاب
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 مدار واقعیت ریاضیات با مطابقت نظر از کتاب های فعالیت بررسی .2 جدول

 نظر مورد طیشرا
 

 فصل ةشمار

کل
 

واحدها
 

 بودن جامعه مسائل با مرتبط ماندن آموز دانش کینزد بودن تیواقع به متصل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1 1  8/3  8  1 1     فصل 

 2 8 11   8 2 8  8 8فصل 

 2/  8 11  82 2/  8 82  فصل 

 1 1 22 88 8     8  فصل 

   /      3/    8   /     88   فصل

 1 1 11  88 1 1 88  فصل 

 2/82  8 11  2 2/82  8 2 2فصل 

  2/ 3 81 11   8  2/ 3 81  8 2فصل 

  /     2/   3  3/  8 88 3فصل 

   /  1   3/   32    /8     812 مجموع

 
 مدار واقعیت ریاضیات براساس کتاب های کاردرکالس بررسی نتایج .5 جدول

 نظر مورد طیشرا

 

 فصل ةشمار

کل
 

واحدها
 

 بودن جامعه مسائل با مرتبط ماندن آموز دانش کینزد بودن تیواقع به متصل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1 1 11  2  1 1 2   فصل 

 1 1  2/     1 1   8فصل 

 8 /     3/ 2  8 8 /     8  فصل 

 1 1  3/      2 / 2 8 2   فصل 

 1 1   /     1 1 2   فصل

  /2    3/      2 /     2   فصل 

 1 1 11  2  1 1 2  2فصل 

 22/  2 11  2 22/  2 2 2فصل 

 1 1 11     1 1    3فصل 
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 فعالیت    تنها کتاب، کاردرکالس 82  مجموع از هک دهد می نشان جدول هر در ها فراوانی

 مرتبط شرط( درصد 2/  ) مورد    و باشد دارامی را بودن واقعیت به متصل شرط( درصد   /2)

 با ماندن آموز دانش نزدیک شرط تنها بین این از. کند می محقق را بودن جامعه مسائل با

 نتایج  جدول . است شده محقق وبیمطل حد در( درصد  2/3 ) موردی 81  سهم برخورداری

 .دهد می نشان مدار، واقعیت ریاضیات ویژگی سه براساس را کتاب های تمرین بررسی به مربوط
 

 مدار واقعیت ریاضیات براساس( فصل تفکیک به)کتاب  های تمرین بررسی نتایج .4 جدول

 نظر مورد طیشرا
 

 فصل ةشمار

کل
 

واحدها
 

 بودن جامعه مسائل با مرتبط ماندن آموز نشدا کینزد بودن تیواقع به متصل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1 1 11     1 1     فصل 

 1 1 11  8  1 1 8  8فصل 

 81   11     1        فصل 

   /23    3/   82 2 / 8   83  فصل 

   /2    11  2  88/88   2    فصل

   /2  8 11  8    /2  8 8   فصل 

 1 1 11  82 1 1 82 2فصل 

   /   2 11  2   3/   2  2  2فصل 

 1 1 11      8/        3فصل 

 8 /8  81 2/33  1   32/88 2      مجموع

 به متصل شرط( درصد 32/88) تمرین 2  کتاب، تمرین     مجموع ، از براساس جدول 

 توجه مورد ماندن، آموز دانش به زدیکن شرط( درصد 2/33 ) مورد 1  در. دارد را بودن واقعیت

 مسائل با مرتبط که مسائلی از ها، تمرین از( درصد 8 /8 ) مورد 81 در فقط و است گرفته قرار

 در ترکیبی های تمرین بررسی نتایج بخش، این های بررسی پایانِ، در. است  شده استفاده اند، جامعه

 .است شده داده نشان   جدول
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 مدار واقعیت ریاضیات براساس( فصل تفکیک به) کتاب ترکیبی های تمرین یبررس نتایج .3 جدول

 نظر مورد طیشرا

 

 فصل ةشمار

کل
 

واحدها
 تیواقع به متصل 

 بودن

 آموز دانش کینزد

 ماندن
 بودن جامعه مسائل با مرتبط

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1 1 11  8 1 1 8  فصل 

 1 1 11    1 1   8فصل 

 1 1 11  8 1 1 8  فصل 

 1 1 11  8 1 1 8  فصل 

 1 1 11    1 1     فصل

 1    11  8 1    8  فصل 

 1 1 11    1 1   2فصل 

 1    11  8 11  8 8 2فصل 

 1 1 11    1 1   3فصل 

 2/  8 11   8 8 /     8 مجموع

 شرط فصلی هیچ در ،2 و   فصل جز به کتاب، ترکیبی های تمرین بین در ، براساس جدول 

 ترکیبی های تمرین ماندن، آموز دانش به نزدیک نظر از. است نشده محقق بودن واقعیت به متصل

 فقط است و شده برآورده کامل طور به شرط این و بوده فهم قابل آموزان دانش برای فصول در همة

اند،  جامعه مسائل با مرتبط که مسائلی ها، پرسش از نیمی در هم آن و 2 و   فصل دو در

 .کارگرفته شده است به

 گیری نتیجه و بحث

 یادگیری، -یاددهی رویکرد یک عنوان به مدار واقعیت ریاضی آموزش گذشته، های سال در

 رویکرد این. است کرده دلگرم ای مدرسه ریاضیات یادگیری سطح ارتقای به را ریاضی آموزشگران

 مدار، واقعیت ریاضیات دیدگاه در. است انسانی لیتفعا یک ریاضی ایده استوار است که این بر

 ریاضی دانش بازآفرینی به خود معلم، راهنمایی تحت بتوانند آموزان دانش تا شود می ایجاد فضایی

 نسبت نتیجه، در و کنند تجربه است، شده ابداع آن طریق از ریاضی که را فرایندی و بپردازند خود
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 2  با نگارندگان از یکی های تجربه. کنند مالکیت احساس اند، آورده دست به خودشان که آنچه به

 آموزش در که است آن از حاکی( راهنمایی دورة) اول متوسطة دورة در تدریس سابقة سال

 کمک به تا کار گرفت،  به مفهوم هر آموزش آغاز در زیادی را مدار زمینه مسائل توان می ریاضیات

 هدف یادگیری یعنی نتیجه حصول که شوند یادگیری فرایند گیردر فعال طور به آموزان دانش ها آن

 آموزش اصول اساس بر کامالً درسی های کتاب اینکه وجود با. باشد بخش لذت برایشان نظر، مورد

 اصول بر منطبق درس های کالس همة که نیست چنین و است نشده نوشته مدار واقعیت ریاضی

 درسی های کتاب در را  آن کمرنگ هرچند حضور توان می اما باشند، مدار واقعیت ریاضیات آموزش

 همکاران، و امیری)معلم  راهنمای کتاب یا درسی در کتاب اگرچه. کرد مشاهده تألیف، تازه

 وضوح به است، ادعایی نشده هشتم پایة ریاضی آموزش رویکرد مداربودن واقعیت دربارة ،( 3  

 که طور  همان. است ملموس درسی، کتاب سائلم انتخاب نحوة بر آموزشی رویکرد این تأثیر

 فرودنتال دیدگاه از که است ویژگی سه پژوهش حاضر، در سنجش معیار شد، اشاره تر پیش

 پرسش به پاسخ در نظر مورد های ویژگی بنابراین،. کند می برخوردار انسانی ارزش از را ریاضی

 نظر در بودن، جامعه مسائل با مرتبط و ماندن آموز دانش نزدیک بودن، واقعیت به متصل پژوهش،

 .است شده گرفته

 مدارِ زمینه مسائل نوع و در تعداد اشکاالتی و ها کاستی وجود از حاکی حاضر، ارزیابی نتایج

 شده معرفی های ویژگی منتخب، مسائل از بعضی و است کتاب ریاضی پایة هشتم در شده انتخاب

 اشاره   فصل آغاز تصویر به توان ادعا، برای نمونه می نای از دفاع برای. ندارد را فرودنتال توسط

 مرتبط فصل در شده بیان مفاهیم با خوبی به و است واقعی دنیای از مسئله یک تصویر این. کرد

 انجام سختی به تصویر، آن توضیحات در شده بیان مفاهیم درک هشتم پایة آموز دانش برای اما. است

 تصویر کردن جایگزین با بیشتری کرده و توجه مسئله این به ترممح مؤلفان است شایسته. گیرد می

 به و آموزان دانش برای آن شدن فهم قابل به شکل، توضیحات تعدیل یا تر، ساده ای مسئله با

 با ارتباطی که ، فصل  آغاز تصویر همچنین،. کنند کمک مسئله، ماندنِ آموز دانش نزدیک عبارتی،

 معادله مفهوم هم ای،   دوکفه ترازوی یک به تصویر تغییر صورت در و ندارد شکل پایین توضیحات
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 توانند می معادله و جبر مفهوم تدریس فرایند در ادامه، در هم و شود می گرفته نظر در درستی به

 قابل و واقعی آموزان  دانش برای هم که شود مطرح ترازو یک در تعادل ایجاد از ای ساده مسائل

 .دارد ارتباط واقعی یایدن با و هم است، درک

 شود می مشاهده بیان شد،   تا   های جدول در که طور همان نیز کتاب های بخش سایر در

 و است نگرفته قرار توجه مورد چندان بودن واقعیت به متصل و بودن جامعه مسائل با مرتبط شرط

 به مربوط که 2 فصل در فقط. است شده محقق مطلوبی حد در ماندن آموز دانش نزدیک شرط تنها

 همراه به را شائبه این است، که شده توجه ها مقوله این به قبولی قابل نحو به است احتمال و آمار

 نشان ها تجربه حالی که در ندارند، واقعی دنیای با ارتباطی چندان کتاب موضوعات سایر که دارد

 .دارند واقعی ایدنی مسائل با تنگاتنگ ارتباطی کتاب این آموزشی اهداف اغلب دهد می

 کردن آماده ریاضی آموزش اهداف از یکی اینکه وجود با دهد می نشان حاضر پژوهش نتایج

  برنامة و معلم راهنمای کتاب در مسئله این و است تر مطلوب اجتماعی زندگی برای آموزان دانش

 در لوبیمط عملکرد هشتم پایة ریاضی کتاب است، شده تأکید آن بر و بیان شده، ریاضی درسی

 نظر به توجه شایان ضعفی مسئله این و ندارد مدار زمینه مسائل و جامعه با مرتبط مسائل کارگیری به

 کتاب محتوای وی. دارد همسویی(  3  ) بشیر پژوهش نتایج با پژوهش حاضر نتایج. رسد می

 در که تیاف دست نتیجه این به و بررسی کرد مدار زمینه مسائل توزیع نظر از را هفتم ریاضی

 همچنین،. است شده کمی توجه واقعی دنیای با ریاضی ارتباط به هفتم ریاضی کتاب محتوای

 دورة   ریاضیات کتاب وی. است همسو نیز(  3  )  آزاد غالم پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج

 ابکت در کاررفته به مدار زمینه مسائل که یافت دست نتیجه این به و تحلیل کرد را دبیرستان

 در انسانی فعالیتی عنوان به ریاضی شوند می باعث که را فرودنتال نظر مورد ویژگی سه ،  ریاضیات

 حاکی شاید مجموع در ریاضی، مختلف کتاب سه از محتوا تحلیل سه این. ندارند شود، گرفته نظر

 در ها الیتفع بودن انسانی بر تأکید یعنی ریاضی، آموزش در مؤثر و مهم مقولة این که است آن از

 .است گرفته قرار مهری بی مورد کشورمان، در ریاضی آموزش حین

 تأثیر تحت ها پژوهش سایر مانند پژوهش حاضر که است ضروری نیز نکته این به توجه
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 در خطا. باشد ها آن از متأثر حاضر نیز پژوهش نتایج شوند می باعث که است بوده هایی محدودیت

حاضر  پژوهش های محدودیت برخی زمینه، این در دردسترس یکاف متخصصان نبود و کدگذاری

 هشتم پایة ریاضی کتاب در رویکرد این سهم همچنان نیز هایی محدودیت چنین وجود با. است

 .است کمرنگ و ناچیز

 اختصاص مدار زمینه مسائل به کتاب ریاضی پایة هشتم های  فصل مسائل از کمی درصد هرچند

 یکی اما باشند،  نداشته مناسبی تأکید هم مسائل این روی محترم لمانمع است ممکن و است یافته

 عنوان به ریاضی دادن انجام حین آموزان را دانش لذت دبیر، یک عنوان به مقاله این نگارندگان از

 برایشان که مسائلی از آموزان دانش. است کرده مشاهده است، شدنی لمس برایشان که مفهومی

 آن با دیگر دروس در که مفاهیمی از بخشی چه باشد، ها آن روزمرة ندگیز از بخشی چه آشناست،

 دروس در شود می پیشنهاد محترم مؤلفان به بنابراین،. کنند می بیشتری استقبال اند، شده رو روبه

. بیشتری کنند تأکید موازی صورت به مفاهیم از استفاده به علوم و ریاضی دروس ویژه به مختلف

 آموزان دانش که هنگامی شود، می باعث دارد، تطابق افقی ورزی ریاضی با که وعموض این به توجه

 درس در را بردار تجزیة مثال برای) کنند می برخورد مختلف درس دو در مشابه مفهوم یک با

 مفیدتر و معنادارتر برایشان درسی مطالب( برند می کار به علوم درس در و گیرند می یاد ریاضی

 .برسد نظر به

 موجب هستند، واقعی که مسائلی نیز و درسی، کتاب در مدار زمینه مسائل کارگیری به به جهتو

 تدریس برای مناسبی شروع نقطة توانند می و شد خواهد مفاهیم این از آموزان دانش بهتر درک

 مدارِ زمینه مسائل درسی کتاب مؤلفان است بنابراین، بهتر(. 2 81 فوزن،)باشند  ریاضی موضوعات

 با آموزان دانش تا بگنجانند درس آغازین های فعالیت در ویژه به را مدار واقعیت رویکرد با اهنگهم

 انسانی، فعالیتی عنوان به ریاضی از بردن لذت ضمن عمودی، و افقی های ورزی ریاضی دادن انجام

 و ملموس شکل به مدار واقعیت ریاضی آموزش است امید. مورد نیاز خود را تولید کنند دانش

 برای ریاضی درس تلطیف به و شود وارد مشهودتری صورت به ای مدرسه ریاضیات در تری موثر

 .کند کمک آموزان دانش

 پژوهشگران است شایسته ریاضی، آموزش در مؤثر و متفاوت های دیدگاه وجود به توجه با
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 در ها پژوهش نای نتایج تا بررسی کنند نیز دیگر های دیدگاه براساس هشتم را پایة ریاضی کتاب

 نیز تازه تألیف های کتاب سایر شود می پیشنهاد همچنین،. باشد ثمر مثمر کتاب این بازنگری

 ریاضی آموزش در مؤثر رویکرد این آموزش با است امید. ارزیابی شود نوین های دیدگاه براساس

 نقش درس، کالس های فعالیت سازماندهی در دیدگاه این اصول که داشت امید معلمان، به

 .گیرد خود به تری پررنگ
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