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 هی ضیبظی: ًمف اصبلتًبزیسُ گطفتي ػمل ؾلین زض حل هؿبئل وال

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 ، اة٨اٝ٘ىٜ رٗیِ پ٨ر,درم ٠ض١غ٧٠غم

 

 چىیسُ
٦ػا اؿػث( آ٨٠زاف در صٜ ٠ـا ٜ ریاوی در ٣ُؼ ٣گؼٗح٢ كاْٚیػث یکی از ٠كکالت قایِ دا٣ف

آ٨٠زاف پای٥ پػ٤سٟ ایؼا٣ػی ةػؼام ٣ادیػغق  ٦غؼ اكؿ ٠ٌا٥ْٝ صاوؼ، ةؼرؿی ٠یؽاف ج١ایٜ دا٣ف

م آف ةا ٠یػؽاف ایػ٢ ج١ایػٜ در ٠ـا ٜ کال٠ی ریاوی ك ٠ٛایـ٥در صٜ « ّٜٛ ؿٞیٟ»گؼٗح٢ 

آ٨٠زاف کك٨ر٦ام دیگؼ $ةٞژیک، ؿ٨ یؾ، ژاپ٢ ك ؿ٨ غ# ةػ٨د( ٦ػغؼ دكـ ایػ٢ ٠ٌاْٝػ٥،  دا٣ف

در صٜ ٠ـا ٜ کال٠ی در ٣ُؼ گؼٗحػ٥ « ةی٤ا٥٣كاِٚ»٦ام  ةؼ ارا ٥ پاؿط« -اماٝث» جثدیؼةؼرؿی 

آ٨٠ز پای٥ پ٤سٟ از دك ٠غرؿػ٥ اةحػغایی قػ٧ؼ دا٣ف 0,-ک٤٤غگاف در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ، قغ( قؼکث

-در دك ٣ـع٥« کال٠ی ٔا٠ه ٠ـئ٥ٞ»آ٨٠زاف ة٥ آز٣٨٠ی قا٠ٜ چ٧ار  کؼ٠اف ة٨د٣غ( ٥١٦ دا٣ف

آ٠ػ٨زاف ایؼا٣ػی م امیٜ ك ک١حؼ امیٜ، پاؿط داد٣غ( ٣حایر پژك٦ف صاوؼ ٣كاف داد ک٥ دا٣ف

ؼام ٣ادیغق گؼٗح٢ ّٛػٜ ؿػٞیٟ در ٠ٛایـ٥ ةا ١٦حایاف ظ٨د از ؿایؼ کك٨ر٦ا، ج١ایٜ ةیكحؼم ة

آ٨٠زاف ایؼا٣ػی ا٣ػغکی ة٧تػ٨د  ، ١ّٞکؼد دا٣ف«اماٝث»٦ایكاف، دار٣غ( پؾ از ا١ّاؿ  صٜ در راق

 ٦ا در صغ پایی٤ی ة٨د( ةی٤ی پاؿط یاٗث، ا٠ا ١٦چ٤اف ٠یؽاف كاِٚ

آهَظ ًَػیِ زاًف، اصبلت ،یبظیضهؿبئل والهی غبهط  ،ینؾلػمل ّبی ولیسی:  ٍاغُ

 یطاًیا

                                                           
 ارق٤اؿی ارقغ ریاوی دا٣كگاق کؼ٠اف ( دا٣كس٨م ک ,

- - Authenticity 
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 همسهِ

ٞب ٠ؼدـ ٦ؼ چیؽ ٠ؼة٨ط ة٥ ًتیْث، ازح١اع، ٗؼ٤٦گ كز٣غگی ركز٠ؼق یا ٠ـاٜ  ٠ؼة٨ط ةػ٥ ٠غرؿػ٥  ٔا

٤ٗػاكرم  ٦ام پیكػؼٗثؿ٨ ك  دا٤٣غ( ا٠ؼكزق گـحؼش ٨ّٞـ ك ٨٤ٗف از یک ك دا٣كگاق را زغا از ریاوی ٠ی

الّػاجی  از ؿ٨م دیگؼ ةاّخ قغق اؿث ک٥ ٠ضٛٛاف ركش ٦ام آ٨٠زش ؿػ٤حی را در ّنػؼ ا٣ٛػال  ًا

ْػی ٣ اکارآ٠غ ةغا٤٣غ( در صاؿ صاوؼ ز٨ا٠ِ آ٠ػ٨زش ریاوػی، قػؼكع یػادگیؼم ریاوػی از د٣یػام كٚا

دا٤٣ػغ $زا٠ْػ٥  ام ٠ی ٨٤ّاف رک٢ رزـ در ةؼ٣ا٠ػ٥ درؿػی ریاوػی ٠غرؿػ٥ # را ة٥,ؿازم ریاوی $٠غؿ

١ٞٞی ١ْٞ٠اف $ّال٥ٚ ةی٢ ازای٢ در ؿػ٤غ ةؼ٣ا٠ػ٥  #( پػیف-ؿػازم ك کارةؼد٦ػام ریاوػی ٤٠غ ةػ٥# ٠غؿ ٝا

٦ػا ك ازز١ٞػ٥ در دكرق اةحػغایی  ؿازم ریاوی در ج١اـ دكرق کارگیؼم ٠غؿ# ٝؽكـ ة4,٥.,ی ٠ٞی $درؿ

حثٝیٖ ریاوػی اةحػغایی ٣كػاف  صاؿ ٣حایر جضٞیٜ ٠ضحػ٨ام کحا  قغق اؿث( ةاای٢ ٠ٌؼح ٦ػام زغیػغٝا

ْػی ظػ٨د را  د٦غ، ٨٤٦ز ركیکؼد ٠غؿ ٠ی ؿازم در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ریاوی اةحغایی کكػ٨ر٠اف زایگػاق كٚا

آ٨٠زاف ا٣حُار داریٟ کػ٥ ریاوػیج #( كاوش اؿث اگؼ از دا٣ف/4.,غا ٣کؼدق اؿث $ظا٣ی ك رٗیِ پ٨ر، پی

ْی اؿح٘ادق ک٤٤غ، ةایغ در کحػا  ْػی ٦ایكػاف ٠ذػاؿکالسج درس را در د٣یام كٚا ٦ػایی از د٣یػام كٚا

ْیث٦ایی کٞیك٥ةؼایكاف ةیاكریٟ؛ ٥٣ ٠ذاؿ ْی( ج٨ٚػِج اؿػح٘ادق از كٚا ٣ػغگی ركز٠ػؼق ٦ػام ز ام ك ٔیؼكٚا

ْی کحا آ٨٠زاف در ٠ـاٜ  ٔیؼ ج٨ؿي دا٣ف  ٦ام درؿی، ا٣حُار ركییغف ٨٠ در کٖ دؿث اؿث!كٚا

١ٞٞی ةؼام ٠ٛایـػ٥ ٦ام زیادم در ؿٌش ةی٢ اظیؼان پژك٦ف زاف آ٠ػ٨ م كوػْیث ١ّٞکػؼد دا٣ػف ٝا

ْی ریاوػی، ا٣ساـ اؿػث قػغق  اةحغایی کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ، در ا٨٣اع ٠عحٖٞ ٠ـاٜ  کارةؼدم د٣یام كٚا

ات چ٤غ گؼایف ٧٠ٟ پژك٦ف ٥ جی١ؽ ك پیؽا#( ای٢ ٠ٌاْٝ ٦ػام جٌتیٛػی را در ؿػٌش  $ةؼام ٠ذاؿ، ٠ٌاْٝ

١ٞٞی ٣كاف ٠ی ةی٢  د٦غ5 ٝا

آ٠ػ٨زاف در ٠٘ػا٦یٟ ك م ج١ایٜ ة٥ صؼکث از جـٞي یاةی دا٣ػف د٤٦غق اكؿ، ای٢ ا٠ؼ ٣كاف )

                                                           
, - Mathematical Modeling 

ق٨د؛  ؿازم ریاوی ک٥ در ای٤سا ٨٠رداؿح٘ادق اؿث اقارق ة٥ ٗؼآی٤غم دارد ک٥ ةا یک ٠ـئ٥ٞ از د٣یام كاْٚی قؼكع ٠ی امٌالح ٠غؿ

٦ام صٜ  كارم ةؼام ای٢ ٠ـئ٥ٞ ةا اؿح٘ادق از جک٤یک گؼدد؛ در د٣یام ریاوی، پاؿط ریاوی ؿپؾ ة٥ یک ٠ـئ٥ٞ ریاوی جتغیٜ ٠ی

كار ةایغ ج٘ـیؼ ق٨د جا ةا ٨٠ْٚیث د٣یام كاْٚی ٠ح٤اؿب ق٨د ك در پایاف یک  آیغ؛ در گاـ ةْغم ای٢ ز٨ا  ریاوی ٠ـئ٥ٞ ة٥ دؿث ٠ی

قغق ةؼام ٠ـئ٥ٞ ٨٠رد٣ُؼ ٤ْ٠ادار ةاقغ( دادق ةؼرؿی ٧٣ایی ٣یاز اؿث جا پاؿط  

-- ICTMA: http://www.ictma,0.edu.au 
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٦ایكػاف  ٧٠ارتجؼ یادگیؼم، ی٤ْی ازؼام دا٣ػف ك  ٦ام ریاوی ة٥ ؿ١ث دیغگاق كؿیِ ٧٠ارت

 در ٨٠ْٚیث ٠ـا ٜ كاْٚی $٠ـا ٜ ٔیؼ ركجی٢ ك ةؼگؼٗح٥ از ز٣غگی كاْٚی# اؿث؛

آ٠ػ٨زاف ةػ٥ ٦ام مؼٗان ٠ؼجتي ةا ٨٠ٗٛیث دا٣ػف آكرم دادق دكـ، ةاّخ یک ا٣حٛاؿ از ز١ِ )

 كجضٞیٜ دریٜ ٗؼ٤٦گی ك آ٨٠زقی قغ؛ ؿ١ث جسؽی٥

جؼ، ی٤ْػی  ؿٌش ؿ٤ی پایی٢ ٦ام جٌتیٛی ٠ؼة٨ط ة٥ پژك٦فرا در  ؿ٨ـ، ّال٥ٚ ركة٥ رقغم )

 قغق ة٨د( ٦ام ٚتٞی ک١حؼ دیغق د٦غ ک٥ ١ّغجان در پژك٦ف ٣كاف ٠یآ٨٠زاف اةحغایی، دا٣ف

در صٜ ٠ـا ٜ ریاوی را ةػا جْػغادم از « ّٜٛ ؿٞیٟ»م ٣ادیغق گؼٗح٢ ای٢ پژك٦ف پغیغق

از  ک٤ػغ( ایػ٢ ٠ـػا ٜا٨٣اع ٠ـا ٜ کال٠ی ٔیؼ ركجی٢ در ؿٌش پای٥ پ٤سٟ اةحغایی ةؼرؿی ٠ػی

 .# ك پا2ٟٝ++-$ -#، گؼیؼ، كرقاٜٗ ك ٨٠ظاپغیام/44,$ ,ک٨رت كٝیـ٨ر٠ٌاْٝات كرقاٜٗ، دم

# گؼٗح٥ قغ٣غ( ةؼام رؿیغف ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع، اةحغا جْاری٘ی ک٨جاق از امٌالصاجی ک٥ در 3++-$

 ق٨د5 قغق اؿث ذکؼ ٠ی ای٢ ٠ٛا٥ٝ اؿح٘ادق

قػ٣٨غ؛ ایػ٢  ت ةیػاف ٠ی٠ـا ٜ کال٠ی5 ٠ـا ٜ ریاوی ٠ضه ٦ـح٤غ کػ٥ در ٚاٝػب ک١ٞػا

م اةحػغایی را جكػکیٜ  ٦ػام درؿػی ریاوػی دكرق ج٨ز٧ی از ٠ضح٨ام کحا  ٠ـا ٜ ةعف ٚاةٜ

 ، ای٢ ٠ـئ٥ٞ آ٠غق اؿث٠35ذاؿ، در کحا  درؿی پای٥ پ٤سٟ م٘ض٥  ٨٤ّاف د٦غ( ة٥ ٠ی

٠یٞیػ٨ف  ++2ك ٦٘حػاد ٠یٞیػ٨ف ج٠٨ػاف اؿػث(  مغ ٦كثم ؿاظح٢ یک ٠غرؿ٥  ٦ؽی٥٤ )

 ا٣غ( ة٥ چ٥ ٠ٛغار پ٨ؿ دیگؼ ٣یاز اؿث؟ ؼ ا٦غا کؼدقج٠٨اف آف را اٗؼاد ظی

٦ػام  ٠ـا ٜ کال٠ی ٔا٠ه5 ٠ـا ٞی کال٠ی ٦ـح٤غ ک٥ اگؼ ةغكف در ٣ُػؼ گػؼٗح٢ كاْٚیث

صػٜ  ام ك ركجػی٢ صػٜ قػ٣٨غ، راق قغق در ٠ـئ٥ٞ، در ٠ـیؼم کٞیكػ٥ كاْٚی ج٨میٖ  ٨٠ْٚیث

صػٜ ٦ػایی در راقگیدرؿث ٣ع٨ا٦غ ة٨د( ة٥ دؿث آكردف ز٨ا  در ای٢ ٠ـا ٜ دارام پیچیػغ

 ٠ذاؿ، ٠ـئ٥ٞ زیؼ یک ٨٣ع ٠ـئ٥ٞ کال٠ی ٔا٠ه اؿث5 ٨٤ّاف #( ة3٥++-اؿث $پاٟٝ، 

کكغ جا اك یک کی٠٨ٞحؼ را ةغكد؟  دكد( چٛغر ٨ًؿ ٠ی دا٣ی٥ ٠ی ٠,2حؼ را در  ++,٠ض١غ  )

                                                           
,- Verschaffel, De Corte and Lasure 

-- Greer, Verschaffel and Mukhopadhyay 

.- Palm 
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 #/44,$ة٥ ٣ٜٛ از كرقاٜٗ ك ١٦کاراف، 

ک٤٤ػغ ك  دا٣یػ٥ ٤ّػ٨اف ٠ػی +٠,2حؼ را آ٨٠زاف ز٠اف رزـ ةؼام یک کی٨ٞدر ای٢ ٠ـئ٥ٞ، اکذؼ دا٣ف

 د٤٦غ( جؼ قغف ز٠اف دكیغف ارا ٥ ١٣ی٦یا ج٨ویضی در ٨٠رد ادؼ ظـحگی دك٣غق ةؼ ٨ًر٣ی

ػح٥ ةػ٥ ٗؼ٤٦ػگ ٠ْؼٗػی 24.,$ة٥ ٣ٜٛ از گ٨یا،  ,ّٜٛ ؿٞی5ٟ ٦اكؿ٨ف # ّٜٛ ؿٞیٟ را ركقی كاـة

ؼ گؼٗح٥ ک٤غ ک٥ در آف صٛایٙ ك ٚؼارداد٦ا پػیؼٗح٥ ٠ی اقػغ( جْؼیػٖ ّٛػٜ ؿػٞیٟ در قغق ة قغق در ٣ُ

 م ٠ك٨٧ر زیؼ ج٨أ٠اف قغق اؿث5 ادةیات پژك٦كی ٠ـاٜ  کال٠ی آ٨٠زش ریاوی ةا ٠ـئ٥ٞ

ةؽ در یک کكحی كز٨د دار٣غ( کاپیحػاف چ٤ػغ ؿػاؿ دارد؟ $ةػ٥ ٣ٛػٜ از  +,گ٨ؿ٤٘غ ك  1- )

 #+4، ص 2++-گؼیؼ ك ١٦کاراف، 

٦ام  ٤ک٥ در ٨٠رد رةي دادقد٤٦غ، ةغكف ای ٦ا ة٥ آف پاؿط ّغدم ٠ی ام ک٥ اکذؼ ةچ٥ ٠ـئ٥ٞ

؛ ٗؼا٠ػؼز پػ٨ر ك ,4.,ّغدم ك ٠س٨٧ؿ ٠ـئ٥ٞ ج٨ویضی ةغ٤٦غ $کؼی١یاف زادق ك رٗیػِ پػ٨ر، 

٦ا ك ٠س٨٧ؿ ٠ـئ٥ٞ ةایغ ة٥ ایػ٢ ٠ٌٞػب  آ٨٠ز ةا ةؼرؿی دادق#( در ای٤سا دا٣ف-4.,رٗیِ پ٨ر، 

اؿ ٠ضاؿػتات ٦ا ٠ؼة٨ط ٣یـث، ٥٣ ای٤ک٥ ج٧٤ا ةػ٥ د٣تػ پی ةتؼد ک٥ ؿؤاؿ پؼؿیغق قغق ة٥ دادق

 #(2++-$گؼیؼ ك ١٦کاراف، قغق ةاقغ  مؼیش ك ركق٢ ةؼ ركم ارٚاـ دادق

# امیٜ کؼدف ٠ـا ٜ کال٠ی ریاوی را قؼح دٚیٙ ٨٠ْٚیػث ٠ـػئ٥ٞ ةػؼام 3++-اماٝث5 پاٟٝ $

ک٤ػغ( ةػؼام ٠ذػاؿ، یػک آ٨٠ز در ٠ح٢ ؿؤاؿ جْؼیٖ ٠ی آ٨٠ز ةا زةاف ظ٨د اك ك ٚؼار دادف دا٣ف دا٣ف

 ج٨ا٣غ ای٢ ٠ـئ٥ٞ ةاقغ5 آ٨٠زاف کؼ٠ا٣ی ٠یةؼام دا٣ف« ؿ٢ج کاپیحاف  ئ٠٥ٞـ»جؼ  امیٜ  ٥٣٨١٣

زف  +,٠ػؼد ك  1-کؼ٠ػاف ٦ـػحی( ایػ٢ اج٨ةػ٨س )ٗؼض ک٢ ؿ٨ار ةؼ اج٨ة٨س ٠ا٦اف )

 م اج٨ة٨س چٛغر اؿث؟ک٤ی ؿ٢ را٤٣غق٠ـاٗؼ دارد( ٗکؼ ٠ی

ر آ٠ػ٨زاف پایػ٥ پ٤س١ػی ایؼا٣ػی دم صاوؼ ةؼرؿی ٨٠ٗٛیث گؼكق دا٣ػف ٦غؼ اكؿ ٠ٌا٥ْٝ

٠ٛایـ٥ ةا ١٦حایاف ظػ٨د از کكػ٨ر٦ام دیگػؼ، در جْػغادم ٠ـػا ٜ کال٠ػی از ١٦ػی٢ صػ٨زق 

در ة٧ت٨د « اماٝث»اٗؽایف  جثدیؼپژك٦كی ی٤ْی ٠ـا ٜ کال٠ی ٔا٠ه ة٨د؛ ٦غؼ دكـ، ةؼرؿی 

آ٨٠زاف ة٥ ١٦اف ٠ـا ٜ در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغ( امػاٝحی کػ٥ دا٣ف« ةی٤ا٥٣ كاِٚ»٦ام  کی٘یث پاؿط

                                                           
, -Howson 
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 ٛف زةاف ك كاْٚی ؿازم ة٧ت٨د یاٗث(ؿازم، ٣ از راق ة٠٨ی

 ایي پػٍّف ثب اّساف شوطقسُ زض ثبال ثِ ؾؤاالت ظیط پبؾد ذَاّس زاز:

م پ٤سٟ ٨٣ّیج ایؼا٣ی جا چ٥ ا٣غازق دا٣ف د٣یام كاْٚػی ظػ٨د را در  آ٨٠زاف پای٥دا٣ف (,

 ک٤٤غ؟ صٜ ٠ـا ٜ کال٠ی ٔا٠ه ریاوی، كارد ٠ی

م پ٤سٟ ٣ػ٨ّیج ایؼا٣ػی در صػٜ ٠ـػا ٜ  آ٨٠زاف پای٥ةؼ ١ّٞکؼد دا٣ف «اماٝث» جثدیؼ (-

 کال٠ی ٔا٠ه ریاوی چیـث؟

ؿػازم دا٣ػف  ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ّغـ ْٗاؿ آكرم دادق # ةؼام ز١ِ/44,كرقاٜٗ ك ١٦کاراف $

قػا٠ٜ دق ز٘ػث  آز٠ػ٨فدر صػٜ ٠ـػا ٜ#، یػک « ّٜٛ ؿٞیٟ»د٣یام كاْٚی $٣ادیغق گؼٗح٢ 

درس ٣ػ٨ّیج ریاوػی، ازػؼا آ٨٠ز پای٥ پػ٤سٟ، در ًػ٨ؿ یػک  دا٣ف ٠20ـئ٥ٞ کال٠ی را ةؼام 

م  كؿػی٥ٞ صٜ قغف در یک ٠ـیؼ ؿؼراؿث $ٔیؼ ٔا٠ه#، ة٥ کؼد٣غ( ٠ـئ٥ٞ اكؿج ٦ؼ ز٘ث ٚاةٜ

ج٨ا٣ـػث در قغق، ة٨د؛ ا٠ا ٠ـػئ٥ٞ دكـ ١٣ػی یک یا دك ١ّٞیات صـاةی پای٥ ةؼ ركم اّغاد دادق

٥ ةایغ ٦ایی ة٨د کچ٤ی٢ ٠ـیؼ ؿؼراؿحی صٜ ق٨د ك ز٨ا  آف ٣یاز٤٠غ در ٣ُؼ گؼٗح٢ كاْٚیث

٦ػام # جْػغاد کػٟ زػ٨ا /44,قغ( كرقػاٜٗ ك ١٦کػاراف $ ازز٥ٞ١ ٠ـئ٥ٞ ةیؼكف کكیغق ٠ی

آ٨٠زاف ةٞژیکی را ة٥ ایػ٢ دق ٠ـػئ٥ٞ کال٠ػی ٔػا٠ه $٠ـػئ٥ٞ دكـ در ٦ػؼ دا٣ف« ةی٤ا٥٣ كاِٚ»

آ٠ػ٨ز  دا٣ف ٦20ػام  صٜدرمغ از ج١اـ راق 2,ک٤٤غق یاٗح٤غ( دركاِٚ، ج٧٤ا  ز٘ث ٠ـئ٥ٞ# ٣گؼاف

، -#، ی٨قػیغا442,$ ,ة٨د( رؿؼ ك اؿحتٞؼ« ةی٤ا٥٣ كاِٚ»٥ ٠ـا ٜ ٔا٠ه قا٠ٜ پاؿط پای٥ پ٤سٟ ة

٦ام ظ٨د  # ةا اؿح٘ادق از ١٦اف ٠ـا ٜ در پژك٦ف3++-# ك پاٟٝ $442,ک٨رت $كرقاٜٗ ك دم

 ا٣غ( گؽارش دادق ؿ٨ یؾ، ژاپ٢ ك ؿ٨ غآ٨٠زاف کك٨ر٦ام ٣حایر ةـیار ٠كاة٧ی ةؼام دا٣ف

آ٨٠زاف ج١ایٜ قغیغم ة٥ ٠ْٞػٙ کػؼدف رؿغ دا٣ف ة٥ ٣ُؼ ٠ی م ای٢ ٣حایر، ةؼ اؿاس ٥١٦

٦ام ظ٨د ةػؼام صػٜ ٠ـػا ٜ کال٠ػی در  ةی٤ا٥٣ در جالش دا٣ف د٣یام كاْٚی ك ٠الصُات كاِٚ

٦ام ٠عحٞػٖ جػغریؾ ك ٗؼ٤٦ػگج  # آف را ةػ٥ ز٤تػ2٥++-٠غرؿ٥ دار٣غ ک٥ گؼیؼ ك ١٦کاراف $

                                                           
,- Reusser and Stebler 

-- Yoshida 
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 د زیؼ اقارق کؼد5ج٨اف ة٥ ٨٠ار ا٣غ( از آف ز٥ٞ١ ٠ی کالس درس ٣ـتث دادق

٦ػام درؿػی ٠ٌػؼح قػ٨د اٝؽا٠ػان دارام زػ٨اةی  ٦ؼ ٠ـئ٥ٞ ک٥ ج٨ؿي ٠ْٟٞ یا در کحا  )

 ٤ْ٠ادار اؿث(

٦ؼ ٠ـئ٥ٞ دارام یک ز٨ا  كاصغ ك دٚیٙج ّغدم اؿث ک٥ ةایغ از ًؼیٙ ا٣ساـ یػک یػا  )

 قغق در ٠ـئ٥ٞ ة٥ دؿث آیغ( چ٤غ ١ّٜ صـاةی ةؼ ركم ّغد٦ام دادق

٦ایحاف ك دا٣كحاف در ٨٠رد د٣یام كاْٚی جىػادم رخ داد،  طک٥ ةی٢ پاؿ در ریاوی كٚحی )

 دك٠ی را ٗغام اكٝی ک٤یغ ك آف را ٣ادیغق ةگیؼیغ(

 ضٍـ

 خبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبضی

کالس در دك ٠غرؿػ٥ اةحػغایی قػ٧ؼ کؼ٠ػاف در ایػ٢  2آ٨٠ز پای٥ پ٤س١ی از  دا٣ف 0,-در٠س٨١ع 

مػ٨رت جنػادٗی  ـؼ ة٨د٣غ کػ٥ ة٥آ٨٠ز پ دا٣ف 3,,آ٨٠ز دظحؼ ك  دا٣ف 42پژك٦ف قؼکث کؼد٣غ( 

٣٘ػؼ  2+,امػیٜ# ك ک١حؼ  آز٨٠فاكؿ $ آز٨٠ف٣٘ؼ در  3+,گؼٗح٤غ5  ٚؼار  آز٨٠فدریکی از دك قؼایي 

ػِ ة٨د٣ػغ ك از٣ُػؼ  -جؼ#( ای٢ دك ٠غرؿػ٥ در ٣اصیػ٥  امیٜ آز٨٠فدكـ $ آز٨٠فدر  قػ٧ؼ کؼ٠ػاف كٚا

آ٠غق از  دؿػث ٨٠زػ٨د $ة٥در ؿٌش ٠ح٨ؿٌی ٚػؼار داقػح٤غ( ةػؼ اؿػاس اًالّػات  جٛؼیتانآ٨٠زقی 

م ٔیؼرؿ١ی ةا ١ْٞ٠اف ك جضٞیٜ کحا  درؿی#، ركیکػؼد کٞػی ایػ٢ ٠ػغارس در جػغریؾ  ٠ناصت٥

٨٤ّاف یک ٣٨١٣ػ٥  ج٨ا٣غ ة٥ م٨رت ٤٠ٌٛی ٠ی ٦ام آف ة٨د ک٥ ة٥ ریاوی، کار ةا کحا  درؿی ك ج١ؼی٢

 از كوْیث ک٣٨٤ی آ٨٠زش ریاوی اةحغایی در ایؼاف در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د(

 اثعاض

کحتی ةا چ٧ار ٠ـئ٥ٞ کال٠ی ٔا٠ه در دك ٣ـع٥ ٠ح٘اكت ؿاظح٥ قغ( ای٢ چ٧ار ٠ـئ٥ٞ  ٨٠فآز

اكؿ قا٠ٜ چ٧ػار ٠ـػئ٥ٞ  آز٨٠فة٥ قکٜ ٠ح٘اكجی ًؼاصی قغ5  آز٨٠فدر ٦ؼ یک از دك ٣ـع٥ 

ًػؼح « جؼ امػیٜ»دكـ ١٦اف چ٧ار ٠ـئ٥ٞ، ا٠ػا در قػکٞی  آز٨٠فة٨د ك « ک١حؼ امیٜ»ٔا٠هج 

م ادةیػات پژك٦كػی  م صاوػؼ از صػ٨زق حؼ امػیٜ در ٠ٌاْٝػ٥م ک١ م ٠ـا ٜ ٣ـع٥ قغ( ٥١٦

اُٝٞ٘ی قغ٣غ؛ ٗٛي اؿػا٠ی ةػا اؿػا٠ی رایػر ایؼا٣ػی  م جضث ا٣حعا  ك از امٜ ٠ٛارت جؼز٥١
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کاررٗحػ٥  ، جٕییؼاجی در ٠ح٢ ٠ـئ٥ٞ ك ک١ٞات ة٥آز٨٠فم دكـ  زایگؽی٢ قغ٣غ( در ٠ـا ٜ ٣ـع٥

قغ( اؿحغرؿ قغ ک٥ ای٢ جٕییػؼات، وػ٢١ دادق  ٦ا آفؿازم ك ة٧ت٨د ادةیات  در راؿحام ة٠٨ی

آ٠ػ٨ز ٠ػؼجتي  صٍ٘ كٗادارم ة٥ قکٜ امٞی ٠ـا ٜ، ٨٠ْٚیث ٠ـئ٥ٞ را ةاز٣ػغگی كاْٚػی دا٣ف

کاررٗحػ٥ ة٧حػؼ ةػا آف ارجتػاط ةؼٚػؼار ک٤ػغ(  ج٨ا٣ـث ازٝضاظ ادةیات ة٥ آ٨٠ز ٠ی کؼد ك دا٣ف٠ی

 د٦غ( را ٣كاف ٠ی آز٨٠ف٧ٗؼؿث ٠ـا ٜ ٦ؼ دك  ,زغكؿ 

م ٠ْٟٞ کالس ك در صى٨ر ٠ضٛٙ اكؿ ا٣ساـ قغ( ٚتٜ از ازؼا ةػ٥  كؿی٥ٞ ا ة٦٥ ازؼام آز٨٠ف

جثدیؼم ٣ع٨ا٦غ داقػث(  ٦ا آفم ٠ا٦ا٥٣  در کار٣ا٥٠ آز٨٠فآ٨٠زاف گ٘ح٥ قغ ک٥ ٣حایر ای٢ دا٣ف

آ٨٠زاف ظ٨ددارم ق٨د؛ ٗٛػي ة٥ دا٣ف آز٨٠فؿْی قغ از دادف دؿح٨را١ْٜٝ اواٗی در اةحغام 

٠ضاؿػتاجی یػا مػ٨رت  ک٥ ةػؼام ٦ػؼ ٠ـػئ٥ٞ زػ٨ا  ظػ٨د را ة٥ آ٨٠زاف ظ٨اؿح٥ قغاز دا٣ف

 آز٠ػ٨فدار٣غ، آف را در ةؼگػ٥  قػغ اگػؼ ٣ُػؼم در ٠ػ٨رد ٠ـػئ٥ٞ جثکیػغج٨ویضی ة٨٤یـ٤غ ك 

 آ٨٠زاف ازازق ٣غاقح٤غ ؿؤاٝی ةپؼؿ٤غ(قغ، دا٣ف قؼكع ٠ی آز٨٠فیادداقث ک٤٤غ( ز٠ا٣ی ک٥ 

 قیَُ تحلیل

٦ام  ٦ا#( پاؿػط ٦ػا ك ٣ُػؼات $ج٨وػیش صٜ قغ5 راق آ٨٠زاف ةؼ اؿاس دك ٤٠تِ جضٞیٜکار دا٣ف

ظٌػػام »، «ةی٤ا٣ػػ٥ ٔیؼكاِٚ»، پاؿػػط «ةی٤ا٣ػػ٥ كاِٚ»م پاؿػػط  آ٠ػػ٨زاف در چ٧ػػار ٨ٛ٠ٝػػ٥دا٣ػػف

آ٠ػ٨زم در  #( ةؼام ٠ذاؿ اگػؼ دا٣ف3++-گػارم قغ $پاٟٝ،  ١٣ؼق« ةغكف پاؿط»ك « ٠ضاؿتاجی

ات ك ةػ٥ دؿػث آكردف ّػغد م اج٨ة٨س $٠ـئ٥ٞ چ٧ارـ#، پؾ از ا٣ساـ ٠ضاؿػت پاؿط ة٥ ٠ـئ٥ٞ

٦٘ػث »داد کػ٥  گؼٗػث یػا ج٨وػیش ٠ػی ، ةؼام پاؿط جْغاد ٦كث اج٨ة٨س را در ٣ُػؼ ٠ی0(2

آ٠ػ٨ز  قغ؛ ا٠ا اگؼ دا٣ف جٞٛی ٠ی« ةی٤ا٥٣ كاِٚ»، ز٨ا  اك «ة٨س رزـ اؿث اج٨ة٨س ك یک ٠ی٤ی

داد،  ٥ ١٣ػیام را ارا ػ ةی٤ا٣ػ٥ کؼد ك ٦ػیا ج٨وػیش كاِٚ اّالـ ٠ی 0(٦2ام رزـ را  جْغاد اج٨ة٨س

 گؼٗث( زام ٠ی« ةی٤ا٥٣ٔیؼكاِٚ»م  پاؿط اك در ٥ٝ٨ٛ٠

آ٠ػ٨زاف ٦ام دا٣ػف ةؼام پیػغا کػؼدف زػ٨ا  ؿػؤاؿ پژك٦كػی اكؿ، ٗٛػي درمػغ پاؿػط

آ٨٠زاف گؼٗث، ةا ١ّٞکؼد دا٣ف ٚؼار ٠ی« ةی٤ا٥٣كاِٚ«  اكؿ ک٥ در ٥ٝ٨ٛ٠ آز٨٠فک٤٤غق در  قؼکث

٦ػام  صٜ اؿ پژك٦كػی دكـ، درمػغ راقکك٨ر٦ام دیگؼ ٠ٛایـ٥ قغ( ةؼام یػاٗح٢ زػ٨ا  ؿػؤ
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 ةا یکغیگؼ ٠ٛایـ٥ قغ( آز٨٠فآ٨٠زاف در ٦ؼ دك دا٣ف«  ةی٤ا٥٣ ٔیؼكاِٚ»ك « ةی٤ا٥٣ كاِٚ»

 آظهَىتط : هؿبئل والهی ًؿرِ ووتط اصیل ٍ اصیل1خسٍل 

 
 

 ّب یبفتِ

آ٠ػػ٨زاف ایؼا٣ػػی در صػػٜ ٠ـػػا ٜ کال٠ػػی ةػػا ١ّٞکػػؼد  م ١ّٞکػػؼد دا٣ف ٣حػػایر صامػػٜ از ٠ٛایـػػ٥

کػ٥ در ٠ٌاْٝػات كرقػاٜٗ ك  ةٞژیػک، ؿػ٨ یؾ، ژاپػ٢ ك ؿػ٨ غآ٨٠زاف ؿایؼ کك٨ر٦ا $قا٠ٜ  فدا٣
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# 3++-# ك پػػاٟٝ $442,#، ی٨قػػیغا ك ١٦کػػاراف $442,#، رؿػػؼ ك اؿػػحتٞؼ $/١٦,44کػػاراف $

ِ»٦ام آ٠غق اؿث( در ای٢ زغكؿ درمغج پاؿط -ة٨د#، در زغكؿ ق١ارق  قغق گؽارش در « ةی٤ا٣ػ٥كٚا

اؿػث( رزـ ةػ٥ ذکػؼ  قػغق # ةیاف,$از زػغكؿ  ك چ٧ارـ ٣ـع٥ ک١حؼ امیٜ ٨٠رد ٠ـا ٜ دكـ، ؿ٨ـ

ك در ؿػایؼ  # ٗٛي در ٠ٌاْٝػ٥ صاوػؼ ٨٠رداؿػح٘ادق ٚػؼار گؼٗػث,اؿث ک٥ ٠ـئ٥ٞ اكؿ $از زغكؿ 

، ٣كػاف -٦ام ظارزی كز٨د ٣غاقث، ة٤اةؼای٢ در ای٢ ٠ٛایـ٥ ٝضاظ ٣كػغ( زػغكؿ قػ١ارق پژك٦ف

ک٤٤غق در ٠ٌا٥ْٝ صاوؼ، در ٠ـا ٜ دكـ ك ؿ٨ـ قػتی٥  قؼکث آ٨٠زاف ایؼا٣ی د٦غ ک٥ ٣حایر دا٣ف ٠ی

آ٠ػ٨زاف ؿػایؼ کكػ٨ر٦ا اؿػث؛ ا٠ػا در ٠ػ٨رد ٠ـػئ٥ٞ چ٧ػارـ، ٣حػایر ٠ح٘ػاكت ةػ٨د(  ١ّٞکؼد دا٣ف

ػِ»٦ام  جؼجیب ک٥ درمغ پاؿػط ای٢ ة٥ درمػغ ٠كػا٦غق قػغ،  +,آ٠ػ٨زاف ایؼا٣ػی  دا٣ف« ةی٤ا٣ػ٥كٚا

ِ»٦ام  ک٥ درمغ پاؿط درصاٝی درمغ ة٨د؛ ة٤ػاةؼای٢، در  00قاف صغكد  اف ظارزی١٦حای« ةی٤ا٥٣كٚا

آ٨٠زافج ٨٣ّی ایؼا٣ی در ٠ٛایـ٥ ةػا ١٦حایػاف پاؿط ة٥ ؿؤاؿ پژك٦كی اكؿ، ٣حایر ٣كاف داد ک٥ دا٣ف

ْیث ٦ا ك ٣ادیغق گؼٗح٢ ّٛػٜ  ظ٨د از چ٧ار کك٨ر ذکؼقغق ج١ایٜ ةیكحؼم ةؼام در ٣ُؼ ٣گؼٗح٢ كٚا

 ٣غ(ؿٞیٟ در صٜ ٠ـا ٜ کال٠ی ٔا٠هج ریاوی دار

آهَظاى ایطاًی ٍ ّوتبیبًكبى زض ؾبیط  ووتط اصیل ثطای زاًف آظهَىزض « ثیٌبًٍِالغ»: زضصس پبؾد 2خسٍل 

(، ضؾط ٍ اؾتجلط 1994وكَضّب قبهل ثلػیه، ؾَئیؽ، غاپي ٍ ؾَئس زض هؽبلؼبت ٍضقبفل ٍ ّوىبضاى )

 ( ٍ هؽبلؼِ حبظط2008( ٍ پبلن )1997(، یَقیسا ٍ ّوىبضاى )1997)

 

آ٠ػ٨زاف ایؼا٣ػی را در دا٣ػف« ةی٤ا٣ػ٥كاٚػِٔیؼ»ك « ةی٤ا٥٣كاِٚ»٦ام درمغ پاؿط ،.زغكؿ 

ک٥ ٠الصُػ٥  ٨ًر ١٦افد٦غ(  جؼ ك ک١حؼ امیٜ ةؼام ٥١٦ ٠ـا ٜ ٣كاف ٠ی٠ـا ٜ کال٠ی امیٜ
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جػؼ ٦ام ٣ـع٥ امػیٜآ٨٠زاف در ج١اـ ٠ـئ٥ٞةی٤ا٥٣ ج٨ؿي دا٣ف٦ام كاِٚم پاؿطق٨د، ارا ٥ ٠ی

ک١حؼ امیٜ ة٧ت٨دیاٗح٥ اؿث( ای٢ ة٧تػ٨د در ٠ـػئ٥ٞ چ٧ػارـ ٠كػ٨٧دجؼ از در ٠ٛایـ٥ ةا ٣ـع٥ 

در ٠ـػئ٥ٞ دكـ ةاّػخ ةػار « اماٝث»د٦غ ک٥  ٠ـا ٜ دیگؼ ة٨د( ١٦چ٤ی٢ ای٢ زغكؿ ٣كاف ٠ی

 ج٨ا٣ػغ ةا٠ٌاْٝػ٥قغق اؿث؛ دٝیػٜ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع ٠ػی« ةی٤ا٥٣ٔیؼكاِٚ»٦ام رٗح٢ درمغ پاؿط

 جؼ ةؼرؿی ق٨د $٠ذالن ةا ٠ناصت٥#(دٚیٙ

آ٠ػ٨زاف دا٣ف« ةی٤ا٥٣كاِٚ»٦ام  ، ٠یا٣گی٢ درمغ پاؿط.ةؼ اؿاس اّغاد ردیٖ اكؿ زغكؿ 

آیػغ( ١٦چ٤ػی٢ از ٠یػا٣گی٢  درمغ ة٥ دؿػث ٠ی 2، ةؼاةؼ آز٨٠فة٥ ٠ـا ٜ ٣ـع٥ ک١حؼ امیٜ 

آ٨٠زاف ةػ٥ ٠ـػا ٜ ٣ـػع٥ دا٣ف« ةی٤ا٥٣ ٔیؼكاِٚ»٦ام  ، درمغ پاؿط/اّغاد ردیٖ اكؿ زغكؿ 

ةػغكف »٦ا در ًتٛػات  درمػغ ةػاٚی پاؿػط +1قػ٨د( درمغ ٠ی ..ةؼ ، ةؼاآز٨٠فک١حؼ امیٜ 

٦ام  جؼ، ٠یا٣گی٢ پاؿطٚؼار گؼٗث( در ٨٠رد ٣ـع٥ ٠ـا ٜ امیٜ« ظٌام ٠ضاؿتاجی»ك « پاؿط

 (اؿثدرمغ  0.« ةی٤ا٥٣ٔیؼكاِٚ»٦ام  درمغ ك ٠یا٣گی٢ پاؿط 2,« ةی٤ا٥٣كاِٚ»

-ٔیؼكاٚػِ»٦ػام كدرمغم پاؿطدر ٠ٛاةٜ رقغ د« ةی٤ا٥٣كاِٚ»٦ام درمغم پاؿط رقغ دق

آ٠ػ٨زاف پػؾ از ج٨ؿي دا٣ف« ّٜٛ ؿٞیٟ»م ة٧ت٨د ظ٨ ج در ٣ُؼ گؼٗح٢  د٤٦غق ٣كاف« ةی٤ا٥٣

در ٠ـا ٜ اؿث؛ ة٤اةؼای٢، در پاؿط ة٥ ؿؤاؿ دكـ پژك٦كی، ای٢ ٣حػایر ٣كػاف « اماٝث»ا١ّاؿ 

 آ٠ػ٨ز ةػا زةػاف ظػ٨دش ك ٚػؼار دادف د٦غ ک٥ قػؼح دٚیػٙ ٨٠ْٚیػث ٠ـػئ٥ٞ ةػؼام دا٣ف٠ی

ج٨ا٣ػغ ج١ایػٜ  ٨ًر ظالم٥، امیٜ کػؼدف ٠ـػئ٥ٞ#، ٠ی قغق $ة٥ آ٨٠ز در ٠ح٢ ؿؤاؿج ة٠٨ی دا٣ف

 آ٨٠زاف را در اؿح٘ادق از دا٣ف د٣یام كاْٚی ك ّٜٛ ؿٞیٟ جا صغكدم اٗؽایف د٦غ(دا٣ف

 تط ٍ ووتط اصیلآهَظاى زض هؿبئل والهی اصیل زاًف« ثیٌبًٍِالغ»ّبی : زضصس پبؾد3خسٍل 
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 تط ٍ ووتط اصیلآهَظاى زض هؿبئل والهی اصیل زاًف« ثیٌبًٍِالغغیط»ّبی پبؾد : زضصس4خسٍل 

 
 گیطی ثحث ٍ ًتیدِ

آ٨٠زاف در ٣ادیغق گؼٗح٢ ّٜٛ ؿٞیٟ ةػؼام صػٜ ٦ام ای٢ پژك٦ف ٣كاف داد ج١ایٜ دا٣فیاٗح٥

آ٨٠زاف ؿایؼ کك٨ر٦ام ٨٠رد ٠ٛایـػ٥ اؿػث( اگؼچػ٥ در ٠ـا ٜ کال٠ی ریاوی ةیكحؼ از دا٣ف

# ركیکؼد صٜ ٠ـػئ٥ٞ ك ج٨زػ٥ ةػ٥ د٣یػام كاْٚػی در ٠ـػا ٜ ,4.,ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ٞی $ؿ٤غ 

قغق اؿث؛ كٝی ٣حایر پژك٦ف صاوؼ ٣كاف داد ک٥ ج٨ز٥ ک١ی ة٥  ازز٥ٞ١ ا٦غاؼ ةؼ٣ا٥٠، ٨٤ّاف

قػغق# در دكرق اةحػغایی ٦ام د٣یام كاْٚی $در ةؼ٣ا٥٠ درؿػی کـػب ركیکؼد اؿح٘ادق از ز٠ی٥٤

٦ایی ک٥ دارام ا٨٣اع دیگؼ ٠ـا ٜ کال٠ی ٔػا٠ه  ٥ ةایغ در پژك٦فقغق اؿث( اٝتح٥، ای٢ ٣حیس

٦ام ای٢ پژك٦ف ٣كاف داد ک٥ ا١ّػاؿ صاؿ، یاٗح٥ ٦ـح٤غ، ةیكحؼ ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ٚؼار گیؼد( ةاای٢

آ٨٠زاف را در زػ٨ا  ةی٤ی دا٣فج٨ا٣غ ٠یؽاف كاِٚدر ٠ح٢ ٠ـا ٜ در ةیكحؼ ٨٠ارد ٠ی« اماٝث»

قػغق ةػ٥  د ةتعكغ( ای٢ ی٤ْی اگؼ ٗٛػي در ٠ضحػ٨ام ارا ٥دادف ة٥ ٠ـا ٜ کال٠ی ٔا٠ه، ة٧ت٨

آ٨٠زاف ةیكحؼ از ّٜٛ ؿٞیٟ ظ٨د در صٜ ٠ـػا ٜ ریاوػی آ٨٠زاف جسغیغ٣ُؼ ق٨د، دا٣فدا٣ف

آ٨٠زاف از ٨ّا٠ٜ دیگؼم ةی٤ا٥٣ دا٣فک٤٤غ( ةایغ در ٣ُؼ داقث ک٥ ١ّٞکؼد ٔیؼكاِٚاؿح٘ادق ٠ی

پػػیؼد $كرقػاٜٗ ك ١٦کػاراف،  ٦ٟ ادؼ ٠ی )٦ام جغریؾ ك ركیکؼد٦ام ارزقیاةی ٠ا٤٣غ ركش )

 رؿغ( ٦ا وؼكرم ة٥ ٣ُؼ ٠ی #؛ ة٤اةؼای٢ ٠ٌا٥ْٝ در ای٢ ز٠ی٥٤/44,
 

 هٌبثغ

٦ام ریاوی زغیػغاٝحثٝیٖ #( جضٞیٜ ٠ضح٨ام کحا /4.,ظا٣ی، ٣٘یـ٥؛ رٗیِ پ٨ر، اة٨اٝ٘ىٜ( $

ؿػازم( ٠س٨١ّػ٥ ٠ٛػارت ٦٘ح١ػی٢ ١٦ػایف ٠ٞػی  دكرق اةحغایی ةؼ اؿػاس ركیکػؼد ٠غؿ
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 زش(آ٨٠

#( ٨ٚا٣ی٢ ٣ا٨٣قح٥ در ٨٠رد ؿ٢ کاپیحػاف چػ٥ -4.,ٗؼا٠ؼز پ٨ر، ٨٣قی٢؛ رٗیِ پ٨ر، اة٨اٝ٘ىٜ( $

آ٨٠زقی، ؿاز٠اف  ( دٗحؼ ا٣حكارات ک١ک.,,رقغ آ٨٠زش ریاوی، ق١ارق  ٠س٥ٞگ٨یغ؟  ٠ی

 كپؼكرش( ریؽم آ٨٠زقی، كزارت آ٨٠زش پژك٦ف ك ةؼ٣ا٥٠

#( ٣ادیغق گؼٗح٢ ّٜٛ ؿٞیٟ در صٜ ٠ـػا ٜ ,4.,کؼی١یاف زادق، اُّٟ؛ رٗیِ پ٨ر، اة٨اٝ٘ىٜ( $

آ٨٠زقػی،  ( دٗحػؼ ا٣حكػارات ک١ک2+,د٣یام كاْٚی( ٠س٥ٞ رقغ آ٨٠زش ریاوػی، قػ١ارق 

 كپؼكرش( ریؽم آ٨٠زقی، كزارت آ٨٠زش ؿاز٠اف پژك٦ف ك ةؼ٣ا٥٠

#( ؿػ٤غ ةؼ٣ا٠ػ٥ درؿػی ٠ٞػی ,4.,كپؼكرش( $ ٠ؼکؽ اؿ٤اد ك ٠ػغارؾ ١ّٞػی، كزارت آ٠ػ٨زش

 ( ج٧ؼاف5 ٠ؤٖٝ(ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف

#( ریاویات ك ّٜٛ ؿٞیٟ( $جؼز١ػ٥ ز٦ػؼا گ٨یػا#( ٠سٞػ٥ رقػغ آ٠ػ٨زش 24.,٦اكؿ٨ف، زی( $

ریؽم  آ٨٠زقػػی، ؿػػاز٠اف پػػژك٦ف ك ةؼ٣ا٠ػػ٥ ( دٗحػػؼ ا٣حكػػارات ک١ک03ریاوػػی، قػػ١ارق 

 كپؼكرش( آ٨٠زقی، كزارت آ٨٠زش

Greer, B. Verschaffel, L. & Mukhopadhyay, S. (-++2). Modelling for 

life: Mathematics and children‘s experience. In Modelling and 

applications in mathematics education (pp. 34-43). Springer US. 

Palm, T. (-++3). Impact of authenticity on sense making in word problem 

solving. Educational Studies in Mathematics, 12(,), .2-03. 

Reusser, K. & Stebler, R. (,442). Every word problem has a solution—

The social rationality of mathematical modeling in schools. Learning 

and instruction,2(/), .+4-.-2. 

Verschaffel, L. De Corte, E. & Lasure, S. (,44/). Realistic considerations 

in mathematical modeling of school arithmetic word 

problems. Learning and Instruction, /(/), -2.--4/. 

Yoshida, H. Verschaffel, L. & De Corte, E. (,442). Realistic 

considerations in solving problematic word problems: Do Japanese 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

594 | 
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