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ریاضی اندیشه ی و فرهنگ

− − تا − − صص. (− − − − (بهار − − شماره

∗ مدار واقعیت ریاضیات تاریخچه ی

پنهیوزن هیوول دن ون و زانتن ون

مفاهیم درک عدم آموزان، دانش بین در ریاضیات از فرار عمده دالیل از یکی می دانیم چکیده.

مفاهیم از عمیق فهم و درک ی پایه بر که ریاضیات آموزش رویکردهای از یکی می باشد. ریاضی

مفاهیم بازسازی در سعی که می باشد مدار واقعیت ریاضیات رویکرد شده، نهاده بنا ریاضی

معلم هدایت تحت و فراگیران برای درک قابل واقعیت های و رسمی غیر دانش کمک با ریاضی

آشنایی جهت تا شدیم آن بر مدار واقعیت ریاضیات آموزش رویکرد اهمیت به توجه با دارد. را

جنبش ساله ۵۰ «تاریخچه عنوان تحت حاضر مقاله رویکرد این ویژگی های و تاریخچه با بیشتر

آموزش فرایند به کمک هدف با را جنبش این زادگاه در مدار» واقعیت ریاضیات اصالحات

کنیم. ترجمه کشورمان در ریاضی

سرآغاز .۱

ریاضی آموزش اصلی رویکرد عنوان به ۱ مدار واقعیت ریاضیات آموزش ،۱۹۶۸ سال اوایل در

طی را مدار واقعیت ریاضیات آموزش توسعه و رشد پیدایش، فرآیند مقاله این آمد. پدید هلند در

می کند. توصیف (۲۰۲۰ تا ۱۹۶۸ (از سال ۵۰ حدود

مرتبط و پیچیده بسیار فرآیندهایی مدار واقعیت ریاضیات آموزش سازی پیاده و انتشار توسعه،

تبدیل ریاضی تدریس برای اصولی به تدریج به افکار و ایده ها آن در که فرآیندی هستند. هم با

بوده یکدیگر با همکاری صورت به اغلب که اند داشته نقش متعددی عوامل پروسه این در شدند.
∗Realistic Mathematics Education: A Brief History of a Longstanding Reform Movement
2010 Mathematics Subject Classification. - - - - ; - - - - .

معلمان. اصالحات، هلند، مدار، واقعیت ریاضیات کلیدی. کلمات و عبارات
1 (RME)

ایران) ریاضی (انجمن ۱۳۹۳ ©
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۲ مقاله کوتاه ۲عنوان مقاله کوتاه ۲عنوان مقاله کوتاه عنوان

بدون بود گروهی مشترک کار یک واقع در می کردند. ایفا را یکدیگر کننده ی تکمیل نقش گاهاً و

در درگیر مختلف افراد که معنی بدین باشد. یکی نتایج و شود انجام واحدی فعالیت های لزوماً اینکه

مرتبط، فعالیت  های نوع و مدار واقعیت ریاضیات آموزش چیستی مورد در رویکرد، این توسعه ی
۱ پایین به باال فرآیند یک مدار واقعیت ریاضیات آموزش توسعه ی نداشتند. همسانی کامال نظرات

نگرفت صورت مدار واقعیت ریاضیات آموزش سازی پیاده بر دولت ازنظر مدتی بلند نظارت نبود.

دراین فعال مؤسسات نکردند. پشتیبانی فرآیند این از نیز دیگر مطرح نهادهای و مؤسسات حتی و

می کردند. کار متفاوتی تفکر تحت مجدد کار به شروع از بعد و می شدند خارج رده از گاهاً زمینه

انجام برای کرد. پیدا ادامه مدار واقعیت ریاضیات آموزش روی کار همچنان شرایط همه ی با اما

شامل: اجزایی داشت. فراوانی اهمیت هلند آموزشی سیستم اجزای بین مناسب ارتباط ، اصالحات

درسی برنامه توسعه ی مخصوص مراکز معلمان، مشاوره مراکز معلمان، آموزش مراکز تحقیقاتی، مراکز

با بیش و کم زمینه این در که مدارس، بازرسان و آموزش وزارت درسی، کتب ناشران ارزشیابی، و

زیادی بود، افراد تالش نتیجه مدار واقعیت ریاضیات آموزش اجرای و توسعه می کردند. همکاری هم

همه ی در ثابت عضو یک عنوان به مدار واقعیت ریاضیات آموزش افراد، این تعهد با تالش خاطر به

رویکرد این عالوه به گردید. مطرح توسعه و تحقیقات و عمل و تئوری در ریاضی، آموزش ابعاد

ریاضی آموزش در مطرح رویکرد یک عنوان به نیز المللی بین سطح در بلکه ملی سطح در تنها نه

گرفت. قرار مدنظر

اواخر در آن، شروع زمان از را مدار واقعیت ریاضیات آموزش فرآیند بعدی، بخش های در

که کردیم تقسیم ساله ۱۰ های گام به را تاریخچه این ما می کنیم. دنبال کنون(۲۰۲۰) تا ۱۹۶۰ دهه ی

ریاضیات آموزش از اندازی چشم مراحل این توصیف در می کنند. مشخص را توسعه فاز یک هرکدام

است. مدنظر مدارس ابتدایی دوره ریاضیات منظر از مدار واقعیت

۱۹۶۰ اواخر در مدار واقعیت ریاضیات آموزش به فوری نیاز احساس تغییر: به نیاز .۲

در ارتقا و اساسی تغییرات به نیاز احساس غربی کشورهای از بسیاری در ۱۹۵۰ ی دهه اواخر

در کاربردهایش و ریاضی اهمیت افزایش موضوع، این اصلی دالیل شد. ایجاد ریاضیات آموزش

اصالحات به نیاز بود. ریاضیات تدریس و یادگیری در جدید بینش یک به دسترسی لزوم و جامعه

جهانی جنبش سرانجام کنفرانس این شد. مطرح (۱۹۵۹) ۲ رویامونت کنفرانس در خاص طور به

می شوند اضافه آن به جزئیات و می شود شروع اصلی ایده یک با که است فرآیندی Top−ⅾown، ۱

2Royaumont
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پنهیوزن هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۳ هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۳ هیوول د. و. و زانتن و. ۳

جدید) ریاضی (منتقد فرودنتال هدایت تحت هلند در البته زد. کلید را جدید ریاضی اصالحات

به نهایت در که شد طی دیگری مسیر عوض در کند. باز پایی جای نتوانست جدید ریاضیات جنبش

انجامید. مدار واقعیت ریاضیات آموزش

۱۹۶۱ سال در کنفرانس از بعد نبود. عواقب بدون هلند در دیامونت کنفرانس وجود این با

عضوی آغاز در فرودنتال کرد. اندازی راه را ۱ ریاضی درس برنامه کردن مدرنیزه کمیسیون هلند دولت

برنامه کردن مدرنیزه کمیسیون رسید. کمیسیون ریاست مقام به ۱۹۶۹ سال در و بود کمیسیون این از

درسی موضوعات محتوای از مواردی بررسی و کشف به تا شد اندازی راه مشخصاً ریاضی درس

کمیسیون این فعالیت حوزه واقع در بپردازد. دارند، اصالحات به نیاز که ریاضی تدریس روش و

عنوان به ،۱۹۶۸ سال در ۲ ویسکوباس پروژه که زمانی از اما بود، تحصیلی دوم ی دوره فقط

هم ابتدایی دوره ی آموزش کرد، کار به شروع ریاضی درس برنامه کردن مدرنیزه کمیسیون از قسمتی

ی دوره در ریاضیات (اصطالحات مخفف نامی ویسکوباس گرفت. قرار مدنظر کمیسیون این در

واقعیت ریاضیات آموزش رشد برای شروعی نقطه ی ویسکوباس ی پروژه کار به آغاز است. ابتدایی)

مکانیکی طبیعت بیشتر که هلند در حساب آموزش غالب رویکرد برای جایگزینی عنوان به ، مدار

در ثابت روش های تدریس بر تمرکز مکانیکی رویکرد این مشخصه ی می گردید. محسوب داشت،

اجرای حسن جهتِ در هدایت و راهنمایی معلم کار و بود مرحله به مرحله اجرای صورت به حساب

روند صورت به (که قبلی آموخته های کاربرد دادن نشان برای فقط واقعی عددی مسائل بود، مراحل

این در ریاضی عمیق و اصولی یادگیری توسعه به کمی بسیار توجه می شد، استفاده بودند) محاسباتی

آموزش در که ایده هایی با سنتی» «رویکرد به موسوم غالب ۳ مکانیکی رویکرد داشت. وجود رویکرد

زمان ها این در بود. صریح تقابل در داشت، وجود بیستم قرن آغاز و  ۱۹ قرن پایان در ریاضیات

قبیل از روش هایی ابداع سمت به حرکت آمد. به وجود هوشمند آموزش برای جدی درخواست های

مورد علمی کاربردهای و ذهنی محاسبات و پذیرفت صورت تجسم از استفاده و تعلیم تحت بازسازی

نوعی به بلکه نشد اختراع یکباره به مدار واقعیت ریاضیات آموزش دیگر بیان به گرفت. قرار توجه

چنین وجود لزوم و می کردند حمایت آن از دهه ها طی اساتید، و معلمان که ایده هایی از بود برآیندی

می شد. احساس ریاضی آموزش در رویکردی

1CMLW
2Wiskobas
3mechanistic
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۴ مقاله کوتاه ۴عنوان مقاله کوتاه ۴عنوان مقاله کوتاه عنوان

آموزشی مهندسی دوران ۱۹۷۰ −۱۹۸۰ .۳

توسعه برای انستیتو نام به جدیدی انستیتوی در ویسکوباس فعالیت بعد به ۱۹۷۱ سال از

انستیتو این ساله ی ده عمر داشت. عهده بر آنرا مدیریت فرودنتال که یافت ادامه ۱ ریاضی آموزش

در را همکارانش و خودش فرودنتال شود. گرفته نظر در آموزشی مهندسی دوره ی عنوان به تواند می

کار که زمانی مانند و بود چیزی ساختن مورد در تمامأ کارها می دید. مهندس یک مانند انستیتو این

می شد. علم تولید به منجر پایان در نیز کار این می رسد، تولید به مهندسان توسط عملی

ریاضیات آموزش تولد محل عنوان به می تواند درستی به ریاضی آموزش توسعه انستیتو دوره ی

صورت به دوره این طول در ریاضی آموزش توسعه ی مورد در ایده ها شود. نامگذاری مدار واقعیت

هم هنوز و شد گرفته کار به دهه ها برای ریاضی مفهومی آموزش برای کاربردی مثال های و مدل ها

توسعه انستیتو تحقیقات نتایج یافت. را رویکرد این ردپای توان می امروزی درسی کتاب های در

تدریس مدار، زمینه دروس غنی، تکالیف بودند: حوزه ها از وسیعی طیف شامل ریاضی آموزش

دوره ی برای هندسه، و اندازه ها حساب، مختلف موضوعات برای کامل برنامه یک وار، سلسله

ریاضی آموزش توسعه انستیتو معلمان. برای حرفه ای توسعه ی دوره های و معلمان آموزش ابتدایی

معلمان آموزش درسی، برنامه توسعه بود. ریاضی آموزش زمینه های تمام در ایده ها انفجار دوره ی

نشریه می پذیرفت. انجام ویسکوباس توسط زیاد جدیت با معلمان حرفه ای توسعه ی همچنین و

ایده های « ریاضی آموزش توسعه انستیتو سال ۵» عنوان با خواندن ریاضی آموزش اختصاصی

آموزش در جدید رویکرد یک به دستیابی برای اصالحات جنبش از آغازین دوره ی در را جدیدی

چندین سال هر همچنین بود. دخیل کار این مراحل تمام در آموزش حوزه و می کرد منعکس ریاضی

می شد. برگزار ابتدایی معلمان بازرسان محققان، مشاوران، معلمان، اساتید، برای دوره و کنفرانس

سیاست اینکه دلیل به نگرفت، قرار توجه مورد خیلی حرفه ای توسعه ی به نیاز معلمان، برای البته

معتقد ریاضی تدریس در بی مهابا تغییرات به رویکرد این بود. هوشمندانه بسیار ویسکوباس اجرایی

ساختن به منجر آزمایش ها این نتایج می داد انجام عمل در را کوچکی آزمایش های ابتدا بلکه نبود

مفرح روی بیشتر کید تأ می شد. آموزشی مواد و محتوا قالب در زیادی بسیار طرح های و ایده ها

دستیابی برای بود. ایده ها تدریس با اساتید و معلمان کردن مهیا وسیله به ریاضیات آموزش ساختن

قرار استفاده مورد تلویزیون آموزشی برنامه های و کرد پیدا انتشار ویسکوباس بولتن هدف این به

اساسی اصول اما می گرفت قرار توجه مورد بیشتر فعالیت ها طراحی چه اگر اولیه های سال در گرفت.

1IOWO
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پنهیوزن هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۵ هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۵ هیوول د. و. و زانتن و. ۵

یک عنوان به «ریاضیات نام به خود مرجع کتاب فرودنتال ۱۹۷۳ سال در می شد. رعایت نیز نظریه

رویکردهای و اهداف روی خود اولیه کار ۱ تریفرز ۱۹۷۸ سال در و کرد منتشر را آموزشی» تکلیف

۱۹۷۰ دهه انتهای در که دیگری مهم تحقیقاتی کار داد. بیرون را ویسکوباس اساس بر ریاضی آموزش

مدار واقعیت ریاضیات آموزش منظر از موجود کتاب های بود. درسی کتاب های تحلیل شد، شروع

در باشند. داشته را مفاهیم بازسازی برای راهنمایی قابلیت که طوری به گرفتند، قرار بررسی مورد

آموزش توسعه انستیتو تصمیم، این اساس بر و پذیرفت پایان نوعی به ویسکوباس کار ۱۹۸۱ سال

توسعه (انستیتو SLO شد، تقسیم کوچکتر انستیتو چند بین آن کار که معنی بدین شد، منحل ریاضی

طراحی جهت آموزشی) ارزشیابی (انستیتو Cito درسی، ریزی برنامه جهت هلند) درسی ریزی برنامه

به و تحقیقات انجام برای کامپیوتر) و ریاضی آموزش تحقیقات مرکز ) OW & OC و ارزشیابی ها

شدند. تقسیم گانه سه مؤسسات روی ریاضی آموزش توسعه انستیتو اعضای آن تبع

زیرسازی و نظریه توسعه ی و تحقیق دورۀ ۱۹۸۰ −۱۹۹۰ .۴

بسیاری موضوعات کامپیوتر و ریاضی آموزش تحقیقات مرکز در می رفت انتظار که طور همان

شد اعضایی بین ارتباط باعث و شد پیگیری و یافت ادامه ریاضی آموزش توسعه انستیتو زمان از

داشتند. هم با نزدیکی ارتباط هنوز ولی بودند شده پخش کوچکتر انستیتوهای بین در دیگر حاال که

بین و ملی سطح در آنها از زیادی نتایج که بود پژوهشی فعالیت های زیاد تعداد دوران این ویژگی

از پیشرفته ریزی (برنامه تریفرز آدری کار مثال عنوان به ابتدایی آموزش برای رسید. چاپ به المللی

و ریاضی برنیک(زبان دن ون جان و کسرها) برای مدل ها و استریفلند(زمینه ها لین ها)، الگوریتم

شناسی «پدیده عنوان با فرودنتال(۱۹۸۳) توسط نظریه جدید ارتقای همچنین اولیه)، اعداد نمایش

ها». بعدی «سه عنوان به تریفرز(۱۹۸۷) کار و ریاضی» ساختارهای از آموزشی

۱۹۸۲ سال در ریاضی) آموزش توسعه برای هلند (انجمن NVORWO تأسیس دوره، این در

تبادل و همکاری ها ها انجمن این خالل در بود. جدید جنبش دوام و بقاء برای ضروری و مهم اتفاقی

کرد. پیدا ادامه تر رسمی مرجع یک در و متفاوت انستیتوهای از مختلف افراد بین علمی اطالعات

کسانی دیگر سوی از و دهندگان توسعه و محققان گذاران، سیاست بین واسطه نقش NVORWO

هماهنگ معلمان، مشاوران اساتید، معلمان، مانند هستند، دخیل ریاضی آموزش در مستقیما که

داشت. را آموزان دانش کنندگان

1Treffers
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۶ مقاله کوتاه ۶عنوان مقاله کوتاه ۶عنوان مقاله کوتاه عنوان

نوآوری های از گسترده پشتیبانی و ساخت در مهمی نقش مستقل، انجمن یک NVORWOمانند

مراحل همانند داشت. را آموزش حوزه ی در بیشتر مقبولیت آوردن دست به همچنین و ریاضی آموزش

توسط سریع خیلی که بود شخصی ایده یک انجمن کار شروع هلندی، اصالحات جنبش در دیگر

جاست. بر پا هم امروز به تا که شد اندازی راه انجمن این کوتاهی زمان در و شد پذیرفته دیگران

ریاضی آموزش جهت ملی طرح برای راه کردن هموار NVORWO فعالیت های از دیگر یکی

بود. ابتدایی

اواخر از که تدریس روش های و محتوایی وسیع تغییرات بین بیشتر ارتباط جهت در که طرحی

طرح این از نویس پیش یک ۱۹۸۴ سال در می نمود. مسیر طی بودند، یافته گسترش ۱۹۷۰ دهه

طرح این شد. تسلیم ابتدایی ریاضی آموزش حوزه در کارشناس ۳۰۰ از بیش به همفکری برای

و تخمینی و ذهنی محاسبات  با مقایسه در منظم عددی الگوریتم های از استفاده کاهش اساس بر

منظم و کوتاه و استاندارد فرم های ارائه با ریاضی تدریس طرح این در بود. اعداد مفهوم به پرداختن

خیلی طرح این می کرد. آغاز را کار صحیح اعداد از استفاده بر کید تأ با بلکه نمی شد شروع فوری

آموزش در اصالحات انجام با همگانی و سراسری موافقت یک واقع در شد، واقع قبول مورد سریع

بازدید اولیاء از هایی گروه همچنین داشت. وجود بود، شده آورده طرح این در که شکلی به ریاضی

ریاضی آموزش ملی برنامه ی اولین ۱۹۸۷ سال در کردند. اعالم طرح با را خود موافقت نیز کننده

یافت. انتشار Proeve publication عنوان تحت جدید طرح از متأثر ابتدایی مدارس در

در مدار واقعیت ریاضیات آموزش کامل تر سازی پیاده ی دوره ۱۹۹۰ −۲۰۰۰ .۵

درسی کتاب های و اسناد و درسی برنامه ریزی

تغییر فرودنتال انستیتو به OW&OC ،۱۹۹۱ سال در و گذشت در فرودنتال ۱۹۹۰ سال در

اول، گام در می باشد. گرفته انجام اصالحات حجم افزایش قرن، انتهایی دهه ی مشخصه ی داد. نام

از بود، شده توصیف publication Proeve نشریه ی در که طور همان ابتدایی ی دوره پایان اهداف

قانون و مجوز این شد. شناخته ابتدایی آموزش اصلی هسته ی عنوان به و شد تعریف دولت طرف

کامل توجه بر عزم آینده درسی ریزی برنامه برای اینکه بر داللت و گذشته با ارتباط قطع معنی به

از استفاده به کردن توجه و زمینه ای موقعیت های در کسری اعمال و ها تخمین ذهنی، محاسبات به

قطع این بود. ابتدایی مدارس برنامه در رسمی طور به هندسه دادن قرار همچنین و حساب ماشین

توانایی شامل که اهدافی بود. تر مشهود حتی برنامه در مدون اصلی اهداف در گذشته با ارتباط
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پنهیوزن هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۷ هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۷ هیوول د. و. و زانتن و. ۷

بود. آموزان دانش ریاضی توان دادن نشان برای ابتدایی دوره در ها الگو و ریاضی روابط تشخیص

روش با آشنایی و ( پاسخ و (پرسش مطالب توضیح و پرسشگری توانایی تقویت شامل همچنین و

اینکه بدون تغییرات، این که اینجاست اهمیت با نکته ی واقع در بود. ریاضی در کردن استدالل

پیدا ادامه مسیری در بیش و کم و افتاد اتفاق درسی برنامه سطح در شود، ایجاد جدی مخالفت

هسته ی در طرح این تأثیر بنابراین بود، شده شروع ۱۹۸۴ سال در کارشناسان تأیید از قبل که کرد

کمیسیون گسترش با است. شده دیده خاموش انقالب یک عنوان به ابتدایی آموزش ملی اهداف

بیشتر سازی پیاده امکان ابتدایی) دوره ی ریاضی آموزش برای یاددهی‑یادگیری (استراتژی TAL

از دیگر یکی گشت. ممکن پرورش و آموزش وزارت توسط اسناد، و درسی برنامه در مذکور طرح

درسی کتاب های در مدار واقعیت ریاضیات آموزش تأثیر افزایش سال ها این در گرفته شکل کارهای

تدریس روش های تکالیف، و مثال ها ، Proever publication نشریه در شده توصیف اهداف بود.

مانند دیگر نشریات زیادی تعداد همراه به نشریه این می گرفت قرار استفاده مورد آن در شده ارائه

به برای که وضعیتی مانند بوده اند. آزمون ها طراحان و درسی کتاب های نویسندگان برای راهنما یک

Proever publication از برداری کپی داشت، وجود ویسکوباس تحقیقات نتایج گذاشتن اشتراک

۱۹۹۷ تا ۱۹۸۷ سال از درسی کتاب های طبیعت در توجه قابل تغییرات صورت بدین و بود آزاد

به درصد ۱۵ از مدار واقعیت ریاضیات آموزش به متمایل درسی کتاب های به اقبال و آمد بوجود

کارهای و تمرینات در نسبت همین به که نیست معنی بدین لزوماً اگرچه کرد، پیدا افزایش درصد ۷۵

واقع در باشد. گردیده عملی و شده ایجاد مدار واقعیت ریاضیات آموزش اساس بر تغییرات کالسی،

و مشاوران تجربیات اساس بر اما نیست دسترس در رابطه این در وسیع اندازه ی در تجربی تحقیقات

کتاب های سمت به معلمان که زمانی گرفت نتیجه می توان کردند، بازدید مدارس از که معلمان اساتید

و نکرده زیادی تغییر ریاضی تدریس روش آوردند، روی مدار واقعیت ریاضیات آموزش از متاثر

این در بنابراین بود. نپذیرفته صورت مدار واقعیت ریاضیات آموزش به توجه با تمرینات در نوآوری

جذب جهت مکرر تالش های چه اگر می شد، احساس معلمان ای حرفه توسعه به فوری نیاز مرحله

مهم نکته یک نرسید. مطلوبی نتایج به ریاضی معلمان ای حرفه توسعه برنامه برای دولتی ی بودجه

در بالتکلیفی نوع یک چه اگر هست. آموزان دانش عملکرد روی تأثیر آموزشی، اصالحات هر در

واقعیت ریاضیات آموزش رویکرد اساس بر درسی کتاب های از استفاده چگونگی برای معلمان بین

از و آموزان) دانش ریاضی عملکرد از ملی (ارزیابی PPON ساله پنج تحقیق داشت، وجود مدار

الگوریتم های برای که جدیدی روند و اصالحات جنبش تأثیر که داد نشان cito بوسیله ۱۹۹۷ سال
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۸ مقاله کوتاه ۸عنوان مقاله کوتاه ۸عنوان مقاله کوتاه عنوان

به مربوط نمرات بود، تشخیص قابل آموزان دانش عملکرد نمایش در شد گرفته پیش در عددی

یک این بود. ۱۹۹۷ سال حد از پایین تر درصد ۱۰ از بیشتر تقسیم و ضرب نوشتاری محاسبات

کاهش سمت به ظاهراً گذشته سال ده در آموزش برای شده تدوین جدید اهداف است، منفی تأثیر

بودند. ریاضی دروس در عددی الگوریتم های حساب از استفاده مرکزیت

ظهور و مدار واقعیت ریاضیات آموزش ی جانبه همه حضور دوره ۲۰۰۰ −۲۰۱۰ .۶

انتقادات

واقعیت ریاضیات آموزش برای متناقض کامال ی توسعه دوره ی دو شامل سوم هزاره اول دهه ی

آموزش زمینه با درسی کتاب های به عمومی اقبال همچنان دوره اول سال ۵ حدود تا است. بوده مدار

رسید(شکل۱). صددرصد به ۲۰۰۴ سال حدود در و داشته رشد مدار واقعیت ریاضیات

کتاب های سایر و مدار واقعیت ریاضیات آموزش بر مبتنی درسی کتاب های بازار سهم :۱ شکل

۲۰۱۱ سال تا ۱۹۶۰ سال  از درسی

ریزی برنامه شامل ریاضی آموزشی حوزه های تمام در مدار واقعیت ریاضیات آموزش چند هر

توسعه جهت خدمت ضمن آموزش های موضوع در اما داشت برجسته کامال نقش معلمان و درسی

سطحی در و ملی برنامه ای درخواست ها، تکرار وجود با نگرفت. صورت چندانی کار معلمان حرفه ای

کارهایی کوچک سطح در فقط قبل سال های مانند نشد. ارائه معلمان حرفه ای توسعه برای فراگیر

وزارت طرف از محدود هزینه کمک توسط اوقات بعضی که شد، آغاز متفاوت انستیتوهای توسط

وجود معلمان برای اجباری و مداوم ای حرفه توسعه ی هیچگونه می شد. حمایت پرورش و آموزش
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پنهیوزن هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۹ هیوول د. و. و زانتن و. پنهیوزن۹ هیوول د. و. و زانتن و. ۹

هم هنوز و می توانستند معلمان و بود داوطلبانه ای حرفه توسعه های دوره در کردن شرکت نداشت.

انتظار از دور بنابراین دهند، آموزش را موضوعات روشی چه با که کنند انتخاب خودشان می توانند

برای حرفه ای توسعه در کننده شرکت معلمان برای جدول پایین رده در هلند که داد نشان تیمز که نبود

دارد. قرار ریاضیات آموزش

واکنش در تغییرات این داشت. توجهی قابل تغییرات آموزش اقلیم دوره، این از دوم قسمت در

در آموزان دانش عملکرد که داد نشان تحقیق این نتایج بود. ۲۰۰۴ سال در PPON تحقیق نتایج به

نتایج اما داشته، پیشرفت ۱۹۸۷ به نسبت توجهی قابل طور به تخمین و ذهنی حساب اعداد، فهم

حدودی تا نتایج این که وجودی با البته است. بوده کاهشی نوشتاری محاسبات برای تحقیق این

نبود راضی آمده دست به جدید نتایج از کسی بود، آن از قبل ساله ی بیست دوره ی عملکرد با مطابق

کاهشی روند ریاضی در هلند آموزان دانش عملکرد که داد نشان تیمز که بود خاطر این به اینها تمام و

بود، ریاضیدانان از کمی تعداد از برآمده که شد زیادی اعتراضات پیدایش منشاء مسائل این دارد.

واقعیت ریاضیات آموزش به نسبت را خود اعتراض روزنامه ها و مجازی شبکه های در که کسانی

سال ۵۰ رویکرد به برگشت برای تالش در و بودند اصالحات مخالف آنها بودند. کرده منتشر مدار

یک به بود گرفته نام خاموش انقالب که برنامه ای آنکه سخن کوتاه بودند. ریاضی آموزش در پیش

و موافقان بین که جدی مجادله این به دادن پایان و کردن فروکش برای شد. ختم واقعی شورش

بود، آمده بوجود مدار واقعیت ریاضیات آموزش تعلیم تحت ریاضی مفاهیم بازسازی روش مخالفان

و هنر کادمی آ − هلند رویال کادمی آ هلند، دانشگاهی نهاد باالترین از پرورش و آموزش وزارت

تدریس برای رویکرد کدام اینکه مورد در گیری تصمیم و تحقیق برای کرد درخواست ( KNAW علم(

روش و سنتی رویکرد یا مدار واقعیت ریاضیات آموزش رویکرد نماید. اقدام است بهتر ریاضی

و هلند در شده ارائه تجربی تحقیقات و شد برگزار KNAW توسط کمیسیون مکانیکی. تدریس

تجربی مدرک که بود این نتیجه داد. قرار بررسی مورد اخیر ساله ی ۲۰ دوره ی در را آن از خارج

مدار واقعیت ریاضیات آموزش با تقابل در سنتی روش های دهد نشان که نشد پیدا کننده ای متقاعد

داشت. بیشتری تاکید معلمان خدمت حین و قبل آموزش های بررسی روی کمیسیون واقع در هستند.

است معلمان شایستگی و خبرگی سطح ارتقاء در ریاضی دستاوردهای پیشرفت کلید آن ها دیدگاه از

کردند. انتقاد هلند، در معلمان ای حرفه توسعه ی جدی فرسایش و رفتن تحلیل مسأله به بنابراین و
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۱۰ مقاله کوتاه ۱۰عنوان مقاله کوتاه ۱۰عنوان مقاله کوتاه عنوان

اصالحات. سازی احیاء و کردن خنثی دوره :۲۰۲۰ تا ۲۰۱۰ .۷

جنگ بدترین نهایتاً رسید می نظر به و برگشت آرامش و صلح ، KNAW کمیسیون رأی از بعد

فعال مدار واقعیت ریاضیات آموزش جنبش در که کسانی تمام برای است. پذیرفته پایان ریاضی،

با یافت. ادامه اصالحات پروسه اما کنند، متوقف را کار زمان این در که بود چالش یک این بودند

از استفاده سهم گذاشت. جنبش حرکت روند روی را خودش تأثیر شورش که است واضح حال این

درصد داد. دست از را خود صددرصدی موقعیت ، مدار واقعیت ریاضیات آموزش رویکرد با کتاب ها

آموزش مقابل نقطه ی عنوان به را خودشان کسانیکه رفتند، جدیدی درسی کتاب های سمت به کمی

زمینه ی در موجود کتاب های در توجهی قابل تغییرات همچنین می دانستند. مدار واقعیت ریاضیات

مدرکی ، KNAW کمیسیون چه اگر که صورت این به شد، ایجاد مدار واقعیت ریاضیات آموزش

از خود جدید چاپ های در ناشران اکثر ولی نکرد پیدا دیگری روی بر رویکردی هیچ برتری بر دال

بیشتر کید تأ دوباره یعنی دادند. قرار توجه مورد قبل از بیشتر را مکانیکی رویکرد درسی، کتابهای

درسی کتاب های به نیز عددی الگوهای و ای رویه فرآیندهای و شد گذاشته نوشتاری محاسبات بر

در جامع محاسبات برای که یادگیری یاددهی‑ مسیر درسی کتاب های اکثر در این وجود با برگشتند.

است. شده داده توضیح ، TAL و Prover نشریات در که بود ساختاری انعکاس می شد گرفته پیش

عوض در اما نمی گرفت. قرار پذیرش مورد رویه ها از کورکورانه پیروی روی بر تمرکز دیگر بنابراین

می شروع صحیح اعداد پایه بر نوشتاری حساب از واضح بسیار حالت یک با یادگیری هدف با

کتاب های اکثر در متفاوتی طرق به مدار واقعیت ریاضیات آموزش های ویژگی حقیقت در کردند.

اصطالح از استفاده از تجاری) دلیل به (شاید ناشران اما است شده تقویت و گنجانده اخیر درسی

مکانیکی رویکرد به بازگشت این از جدا کنند. می خودداری کتاب ها نامگذاری در «رئالیستیک»

وجود اخیراً که نیز دیگر رویکرد یک رویه ای، و نوشتاری حساب در آموزان دانش نمرات افت بخاطر

استدالل به زیاد توجه اساس بر و بود مدار واقعیت ریاضیات آموزش جنبش منشأ از نوعی به و داشته

شد. مطرح دوباره رویکرد این اهمیت قبل سال چند از بود. آمده پدید ریاضیات در مسأله حل و

که بود زمانی کم مقدار واقع در ابتدایی دوره ریاضیات در استدالل به بیشتر پرداختن برای خطر زنگ

روشن بیشتر تحقیقات شد. می ابتدایی دوره ریاضیات در معماگونه و غیرمعمول مسائل حل صرف

واقعیت ریاضیات آموزش رویکرد اساس بر که آن هایی حتی هلند، ریاضی درسی کتاب های که کرد

روی بیشتر تمرکز بودند. ریاضیات در استدالل برای مسائلی حاوی ندرت به بودند شده نوشته مدار

وضعیت که می دهد نشان درسی کتاب های تحلیل اخیر نتایج بود. ای رویه محاسبات با مسائل
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آموزش اخیر اهداف در استدالل و مسأله حل بعالوه است. نکرده توجهی قابل تغییر گذشته به نسبت

Beyond Flatland پروژه ی ۲۰۱۵ سال در بنابراین نداشت. قرار اهمیت مورد ابتدایی ریاضیات

ریاضی در استدالل فعالیت های کردن اضافه با ابتدایی دوره ریاضی درسی برنامه کردن پربار جهت

بوجود ویسکوباس(۱۹۸۰) تیم ایده ی راستای در پروژه این کرد. کار به شروع واقعی، مسائل حل و

دوره ریاضی پیشرفته محتواهای ی ارائه به توجه لزوم بر و شده بیان پیش سال چهل که بود آمده

با آشنایی جهت ریاضی، درس های سلسله نیز Beyond Flatland پروژه ی داشت. تاکید ابتدایی

پیشنهاد پروژه این با همزمان نمود. ارائه را گراف ها با استدالل و مقدماتی‑احتمال جبر موضوعات

با توام مدار واقعیت ریاضیات آموزش اصول کردن غنی چگونگی روی بر تحقیق عرصه ی در کار

کردن (بنا تجسمی درک نگرش کردن ترکیب با که نمود ارائه را یادگیری جدید تئوری های و ایده ها

جنبه از درک آوردن بدست ) تنوع نظریه و لمس‑مشاهده) قابل تجربیات مورد در ریاضی مفاهیم

وزارت در شده گرفته انجام کار جدیدترین می آمد. دست به متنوع) تجربه های با مفاهیم کلیدی های

حاضر درسی برنامه اصالح و بازنگری برای معلمان از تیم یک از کمیسیونی تشکیل پرورش و آموزش

که طرحی باشد. می آنها حرفه ای و شخصی آینده ی زندگی برای دانش آموزان ساختن مجهز جهت در

دوره ریاضیات شروع اهمیت بر می شود، حمایت NVORWO (2017) توسط و شده ارائه جدیدا

پروژه روح وضوح به که طرحی می کند، تاکید مدل سازی و استدالل طریق از مسأله حل با ابتدایی

است. تشخیص قابل آن در ویسکوباس

در را مدار واقعیت ریاضیات آموزش توسعه و حرکت پیدایش، مسیر سال ۵۰ نوشتار این در

که طوالنی پروسه ای کردیم. بررسی ساله ۱۰ گام های در و هلند در ابتدایی دوره ریاضیات آموزش

دارد. ادامه هم هنوز
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