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 چکیده
مفهومی و هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتواي کتاب ریاضی پایه هشتم براساس میزان توجه به ارتباط بین دانش

ی آماري، کتاب ریاض جامعۀاست.  محتوا استفاده گردیدهتحلیل که براي انجام این پژوهش از شیوة ،است ايرویهدانش
ت ساخته اسهاي تحلیل محتواي محققابزار پژوهش، فرم. شدو کل محتواي این کتاب، تحلیل  1397هشتم چاپ  پایه
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سابقه شد. همچنین و معلمان با ستفاده  سکات  %81جهت اعتبار نتایج، ضریب توافق  ،ریاضی ا از فرمول پایایی ویلیام ا
اي شده محتواي کتاب توجه کمی به برقراري ارتباط بین دانش مفهومی و رویه نتایج نشان داد که در تهیۀ به دست آمد.
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. در اي اختصــاص یافته اســتتوجه نیســتند. بیشــترین بخش مســائل کتاب نیز به دانش رویه درخورتعداد نیز چندان 
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 مقدمه
ست جامع يهاامروزه تحوالت عظیم در تکنولوژي شده ا صر ۀنوین، موجب  صنعتی به تدریج ع

ست. جامعه ۀاي بدهد که بر پاید را به جامعهجاي خو شده ا ستوار  اي که نامش دانش و اطالعات ا
ش و بی ،دادههاي اجتماعی را تحت تأثیر قرار اند. این انقالب تمام جنبهاطالعاتی نام نهاده ۀرا جامع

ــت ( ــته اس ــی به علت ماهیت آن تأثیر گذاش ) به Hasanmoradi ,2006از همه بر نظام آموزش
ش يمحتوا«که  ياگونه س يهاآنیاز بن یکی یآموز سا س یا ش يهاستمی]در[  ست نینو یآموز   »ا

)Zarabian, 2019, p. 50آموزان را براي زندگی در ). اگر قرار باشــد آموزش و پرورش، دانش
درصدد  ،یمتحول شده کنون ۀاسب با ماهیتِ جامعتربیت نماید، باید با رویکردي متن یچنین محیط
وزشی التحصیالن نظام آمیی متفکر و داراي بینش علمی باشد. به این معنی که فارغهاآنپرورش انس

د بیاموزن کهنیقادر باشــند، مســائل و مشــکالت زندگی خود را به نحو اندیشــمندانه حل نمایند و ا
صمیم بگیرند و دربا هچگون سالت  رةفکر کنند، ت شرایطی ر ضاوت کنند. در چنین  امور مختلف ق

 ).Hoseini, 2007( گیردیروي نهاد تعلیم و تربیت قرار مجدیدي فرا
مجهز شوند  ییهاها و نگرشها، مهارتبه دانش ندهیبه طور فزا دیآموزان بادانش ،یکنون درجهان

ـــتابان جامع راتییتنها بتوانند خود را با تغکه نه ـــر ۀش ـــازند، بلکه به عنوان  يبش هماهنگ س
ـــهم مؤثرتر نیدانش نو دکنندگانیتول ـــند  دیجد راتییتحوالت و تغ جادیدر ا يس باش ـــته  داش

)Hoseini, 2007)برونر .(Bruner که در  یآموزاندانش يبرا يریادگی ادگرفتنی) معتقد اســـت
 کهییجا). از آنcited in Seif ,2017اســت ( يضــرور کنندیم یر انفجار اطالعات زندگعصــ

له، مسئحل ل،یو تحل هیفرصت را در پرورش قدرت فهم، تجز نیمهمتر یدرس هايکتابمدرسه و 
ستفاده سب از  ا شده در موقع دانشِمنا آموزان فراهم نقد در دانش ییو توانا یواقع يهاتیآموخته 

س هايکتاب«گفت  توانیم کند،یم شان ر تیو ترب میاز نظام تعل يو متمرکز نیمع يمایس یدر ا ن
ــــت کـه مؤلفـان و ،نیبنـابرا). p.66 piri  &  Gholipoor ,2018 ,» (دهنـدیم  الزم اس

ست شد سن و  ۀمهم توجه نموده و در ارائ نیبه ا یاندرکاران آموز سطح تفکر،  محتوا با توجه به 
 برنامه ي. محتواندیآنان فراهم نما جانبهرشد و پرورش همه يبرا ییهافرصت ران،یفراگ یدانش قبل

ــ ــیر یدرس ــود که عالوه بر ا یطراح يطور دیبا ،یاض  طلبد،یم تیآموزان را به فعالدانش کهنیش
 يهاتیدر موقع ،یاضــیآموخته شــده ر میتا بتوانند از مفاه ،قرار دهد هاآن اریدانش الزم را در اخت

 ,Fauzan, Armiati & Ceria, 2018; Yuanita( روزمره اســـتفاده کنند یو زندگ یواقع
Zulnaidi & Zakaria, 2018; Laurens, Batlolona, Batlolona & Leasa, 2018; 
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National Council of Teachers of Mathematics, 2000امر،  نی). در جهت تحقق ا
س هايابکت يآن در محتوا نشینوع دانش و چ ست. از آنجا ياژهیو تیاز اهم ،یدر  ییبرخوردار ا
ضیآموزش ر يهاکه در پژوهش  يادیز تأکید،  ياهیروو دانش  یمفهومنشبه دو نوع دانش، دا ،یا
 توجه شود. زین یدرس هايکتابدو مهم در  نیاست به ا ستهیشده است، شا

 ينظر یمبان
 هاآن یاضــیدرك ر تیآموزان در جهت تقوکمک به دانش ،یاضــیاز اهداف آموزشــگران ر یکی

 ییآموزان و توانادانش یاضیدرك ر عۀ). توسKhoule, Bonsu & El-Houari, 2017است (
صورت هو ب یبدون آگاه یاضیر فیانجام مسائل و تکال يکه به جا ياگونهآن به میمفاه يریگکاربه

ـــند و بتوانند قوان یعملکرد خود، به خوب ندیفرا زا ک،یاتومات را در  یاضـــیر میو مفاه نیآگاه باش
 National( یاضیمعلمان ر یمل ياز اهداف شورا یکیعنوان هب رند،یکار گمختلف به يهاتیموقع

Council of Teachers of Mathematics, 2000ش صالحات آموز ست. ا شده ا  ی) مطرح 
به  يموزان براآدانش قیتشــو ،يریادگی ندیفرا ةکنندلیعنوان تســههب شــتریمعلم ب تیاز فعال ،یکنون

وت متفا يهاروش يریادگیمنظور (بهگریآموزان دشــان با دانشتفکر و حل مســئله يگذاراشــتراك
 ).Rittle-Johnson  & star,2007( کندیم تیتفکر)، حما

ســت.  هاآن یاضــیآموزان دارد، دانش ردانش یاضــیدر عملکرد ر کنندهنییکه نقش تع یعوامل از
 راتیی) معتقد اســت که تغPiaget, 1987,cited in Schneider and Sterm, 2010( اژهیپ

ر که طو آن است. همان ۀتوسع ةکنندلیو تسه یاصل يهاسمیمکان نیترياز قو یکیدر دانش افراد 
شده  توجه یو مفهوم ياهیبر اساس نوع، به دو صورت دانش رو یاضیدانش ربه شد  اشاره ترشیپ

 .شودیمطرح است، اشاره م قیتحق اتیدو نوع دانش که در ادب نیاز ا یفیدر ادامه به تعاراست، 
 میشــامل مفاه یکه دانش مفهوم کنندیم انی) بByrnes & Wasik, 1991(  کیو واز رنسیب

 يهامراتب و مدلسـلسـله ،ییمعنا يهاحوزه و ارتباطات آن با اسـتفاده از شـبکه کی يبرا یاصـل
 زی) نRittle-Johnson  & Alibali, 1999( یبالیو آل جانسونتلیمشخص شده است. ر یذهن

ش دان ياجزا نی) از ارتباطات بیضمن ای حی(صر يرشهودیغ ای يدرك شهود نوانعهدانش را ب نیا
ـــاس پژوهشکنندیم انیحوزه ب کیدر  و حرکت ماهرانه در طول  یها، دانش مفهومی، آگاه. براس

توانند مفاهیم، قوانین، ها میشـــبکه نیکند که عناصـــر اهاي مخصـــوص را مشـــخص میشـــبکه
). Byrnes & Wasik,1991؛  Vos & Goedhart ,2011باشند ( رهیها و غها، رویهالگوریتم
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در  هیپا يزااج نیاز ارتباطات تصور کرد که ب ياصورت شبکهدانش را به نیا توانیم گر،ید انیبه ب
بکه به ش کیصورت مجزا به يهابخش نیا کهيطوربه کند،یبرقرار م وندیتر، پساختار بزرگ کی

ــتهیهم پ ــکل م وس ــبب ا نیا رند؛یگیش ــازمان تردهیچیپ یدرک جادیارتباط، س ز دانش ا ترافتهیو س
شامل ش نهدان نیگفت که ا توانی). مRittle-Johnson  & Schneider, 2014( شودیم تنها 

ست م شده ا شناخته  شدیآنچه که  با  و قیعم میمفاه توانی)، بلکه به کمک آن ممی( دانش مفاهبا
 ).Star ,2005را شناخت ( یارتباطات غن

شاخص دنیرس يبرا ازیمورد ن يهادانش گام ،ياهیرو دانش ستفاده يبرا یبه اهداف مختلف و   ا
ــت (و روش هاکیتکن ها،تمیها، الگوراز مهارت و در واقع،  ،)Vos & Goedhart ,2011ها اس

 کاربه ،يااســـت که به منظور حل کردن مســـئله یاز اعمال متوال يارهیزنج کیعنوان هدانش ب نیا
 افراد یوجود، گاه نیبا ا .ابدییخاص توســعه م يهاو حل مســئله نیکه با تمر شــوندیم هگرفت
که انجام  یاعمال بیو ترت هیو در مورد نوع رو برندیبه کار نم واریصـــورت طوطرا به هاهیرو
 ).Star ,2005( زنندیآگاهانه دست به انتخاب م دهند،یم

ـــتار از هم مجزا  ياهیو رو یظاهرا دانش مفهوم کهيبا وجود کندیم انیب )Star ,2005( اس
به هم مرت ما در واقع  ند، ا ـــت ندطبهس ـــونتلی. را نا جانس ـــ  & Rittle-Johnson( دریو اش

Schneider, 2014ــهیهم ياهیو رو یمعتقدند اگر چه دانش مفهوم زی) ن ــتنیقابل افتراق ن ش  د،س
ـــدنقائل  زیتما ـــعه دانش، مف ترقیو درك عم یدو نوع دانش به منظور آگاه نیا نیب ش  دیاز توس

 افتهی میخاص، تعم يهااســت که از نمونه یعموم ای یانتزاع دهیا کیمفهوم  هاآناســت. از نظر 
ست. ا ستهیبه هم پ رهیزنج کیدو نوع دانش در  نیا ا از هم جد توانندیو هرگز نم رندیگیقرار م و
طور مســـتقل توســـعه دو نوع دانش، به نی. ارندیگیم يجا وســـتاریپ نیا يدو انتها رو د ،باشـــند

استفاده شده، اثرگذار  يهاهیآموزان بر رودانش یاحتمال وجود دارد که درك مفهوم نیو ا ابندیینم
شد (  نیا نیارتباط ب یجهت بررس يادیز يها). تالشRittle-Johnson  & Alibali, 1999با

 Star. استار (شودمینکته که کدام نوع دانش در ابتدا کسب  نیخصوص اهاست؛  ب هدو دانش شد

ص چیکه ه کندیم انی) ب2005, ساب مهارت یثابت ۀیتو ضیر يهادر اکت وجود  میدر مقابل مفاه یا
. اگرچه استبرعکس  گرید يهاتیو در موقع ندیآیدست مها اول بهموارد مهارت یندارد؛ در برخ

دو نوع  نیتعامل ا یچگونگ یاما بررسـ ند،یگویاز ضـرورت هر دو نوع دانش سـخن م هاپژوهش
 ,Rittle-Johnson, Schneider & Star, 2015; Levinدانش با هم، همچنان ادامه دارد(

را بر  فرض رد،یگیکه معتقد هستند ابتدا مفهوم در ذهن شکل م یپردازانهیمثال، نظر ي). برا2018
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. در مقابل، کنندیکسب م ياهیرا زودتر از دانش رو یآموزان دانش مفهومکه دانش دهندیقرار م نیا
فداران نظر ند رو ییهاهیطر قد فاه هاهیکه معت عه  میزودتر از م ـــ ند،ییمتوس ندیم انیب اب که  کن

شاف، ابتدا رودانش ساختار مفاه ،رندیگیم ادیرا  هاهیآموزان در طول اکت سپس    ردیگیشکل م میو 
)Levin, 2018.( 

باط ب ياهیو رو یمورد دانش مفهوم در ـــودیمطرح م کردی، دو روهاآن نیو ارت  کیکه هر  ش
ندیم هارت یدر آموزش نوع توا فاهاز م ند. ا يتربه نحو مطلوب میها و م  کردیدو رو نیعمل ک

 عبارت است از:
ــعه -الف ــگران معتقدند که دانش رویه یاي: برخرویکرد توس ــعهاز پژوهش دانش  اي باعث توس
اي قبل معتقدند که دانش رویه دگاهید نیتفکر به دیدگاه تکوینی (طرفداران اگردد. اینمی یمفهوم

 این انزمکند) یا دیدگاه کنش همزمان (منظور از دیدگاه کنش هماز دانش مفهومی توســعه پیدا می
 ياهیاز دانش رو کردیرو نییابند) مربوط اســت. در ازمان توســعه میاســت که هر دو دانش هم

ــأمــل م نتــایج آن ت ـــتفــاده و روي  ـــودیاس  ,Vanlehn,1986; cited in Reyhāni( ش

Bakhshalizādeh, Moaini, 2009(. 
دانش مفهومی اســت که  نیمحققان طرفدار این رویکرد معتقدند ا شــتریی: برویکرد آموزشــ -ب

ــعه ــاره دارد که معن نیباور به ا نیکند. امی جادیاي را ادانش رویه توس ــینکته اش  به دانش یبخش
 وو یادگیري با عمل روي دانش مفهومی موجود  ردیگیشکل م هیاي قبل از تسلط یافتن بر رورویه

 در هاآن قیهاي درگیر شــده و تلفکردن رویهشــود. ســپس فرد با درونیآن شــروع می توســعه
ستم ساخت روسی ود شسازي نامیده می. فرایندي که رویهپردازدیم دیجد هیهاي الگوریتمی، به 

Vos & Goedhart, 2011.(( 
سکمپ با عنوان فهم  يا)، در مقالهSkemp,1989;trans: Heydari & Gooya, 2005(  ا

 تیرجحا يابزار بر فهم يارابطه فهم ایسؤال است که آ نیپاسخ به ا یدر پ  يابزارو فهم   يارابطه
ضیر سیتدر يبرا تیسه مز يدارد. و ضی(انجام ر يصورت ابزاربه یا  هیآموزش رو قیاز طر یا

 ) عنوان کرده است:یاضیهر موضوع ر يبرا
ضوعات ر یبرخ يبرا يارابطه فهم -1 ضیاز مو ست و به یا شکل ا ام انج يبرا هاهیبردن روکارم
شدیتر مبه مراتب راحت هاآن ست تمر کهیی. در جابا صرفاً انجام در ست، ا هانیهدف  هدف  نیا

 يشتریمشخص) با سرعت و سهولت ب يهاهیبا رو یاضی(انجام مسائل ر يابزار اتیاضیبه کمک ر
 .شودیم حققم
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ــدانش تیموفق -2 ــت همواره امر دنیآموز در رس ــخ درس ــدیبخش ملذت يبه پاس  دیو نبا باش
 ،شودیم هاآننفس در بهاعتماد تیآموزان را که باعث تقودر دانش تیحس خوبِ موفق نیا تیاهم

 کم گرفت.دست
 وانتیدرست را م يهااز اوقات پاسخ یلیاست و خ ازین يبه دانش کمتر يابزار اتِیاضیدر ر -3
 دست آورد.به يشتریب نانیو با اطم ترعیسر
سکمپ چهار مز گر،یمنظر د از ضیر يرا برا ریز تیا ضی(انجام ر يارابطه اتیا با درك روابط  یا

 :کندیکار رفته) عنوان مبه
ـــت. وقت رتریپذانطباق دیجد فیتکال يبرا يافهم رابطه -1 ه و را آموخت ياهیآموز رودانش یاس

مثال  .آوردیدست مبه ینادرست يهاو پاسخ بردیکار مرا بهدر مسائل مشابه آن داند،یآن را نم لیدل
سبه يبرا ادگرفتهیکه  يآموزدانش و پس از انجام  درا کنار بگذار زهایمم يضرب اعداد اعشار محا

ه ب زیرا ن يدو عدد اعشار میرا نداند، ممکن است که تقسانجام آن لیدهد و دل تأثیررا  هاآنضرب، 
 انجام دهد. وهیش نیهم
ضیر ادآوردنیبه  -2 ست. در اراحت يارابطه اتیا اظ لح نیتر بودن به امنظور از راحت نجایتر ا

ـــت که وقت ـــوند،یآموخته م یکل مفهوم کیدر قالب  هاهیرو یاس عنوان به هاآن آوردنادیبه ش
 يریادگیعنوان مثال، تر اســـت. بهمراتب ســـادهکل که به هم مرتبط هســـتند، به کیاز  ییهابخش

ضلع ساحت چهار ستط يهایم ساحت م ساحت  هاآناز  کیو ارتباط هر  لیمختلف به کمک م با م
 شود.سپرده  ادیتر بهمربوط به هر مساحت راحت يهاهیکه رو شودیسبب م لیمستط

ـــود. به مؤثرهدف،  کیعنوان به تواندیخود م يخودبه  يادانش رابطه -3 که  یمعن نیا واقع ش
 رندهیادگیر د زهیانگ جادیو ا ابدییکاهش م یرونیب يهاهیو تنب هاقیبه تشو ازین يریادگینوع  نیدر ا

 .شودیم شتریب
طه -4 عث رشـــد طرحواره يادانش راب ـــودمی یذهن يهابا  :Skemp,1989;trans(  ش

Heydari & Gooya, 2005.( 
اســت که  نیا رســدیبه نظر م تیکه حائز اهم يانکته کندیم انی) بSkemp, 1976( اســکمپ

) ياهیو رو یمفهوم اتیاضــی(ر یاضــیاز دو نوع دانش ر یکیبه  لیمعلم متما کردیاحتمال دارد رو
شد و از طرف ضیر يریادگیآموزان در هدف دانش ،یبا  یضایدو نوع دانش ر نیا تأثیرتحت  زین یا

 و اهداف یاضیمعلم در آموزش ر کردیرو نیسبب، ممکن است در کالس درس ب نی. بدردیقرار گ
ـــان فهم و درك  یآموزاندانش میرخ دهد. فرض کن یهماهنگنا ،يریادگیآموزان از دانش که هدفش
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ــط معلم يابزار ــت، توس ــوعات ر خواهدیم هاآنکه از  نندیآموزش بب یاس ــیموض طور را به یاض
ـــد و دانش يصـــورت ابزارمعلم در آموزش به کردیرو کهنیا گریو د ،دبفهمن يارابطه آموزان باش

ــورت ا هاهیرو لیدنبال فهم دالبه ــند که در هر دو ص  يریادگیدر روند  تواندیم یهماهنگنا نیباش
شکالتدانش ست ا نیهمچن يوجود آورد. ورا به یآموزان م ست ب نیمعتقد ا  نیعدم تطابق ممکن ا

طور به یکتاب درســ یرخ دهد. وقت زیآموزان نمعلم و اهداف دانش کردیرو ،یدرســ بکتا کردیرو
جام هر رو لیمداوم، دال حالرا از دانش هیان هد در  به هاآن کهیآموز بخوا ها  بال حفظ کردن تن دن

 کردیبا رو یمعلم دیو از د ،کننده و مشکل خواهد بودخسته شانیبرا هانیباشند، انجام تمر هاهیرو
و ممکن اســت  کندیم ریگســؤاالت، کار آموزش را مشــکل و وقت گونهنیپاســخ دادن به ا يبزارا

م در و ه یاددهی ۀهم در مقول ،نیبپردازد. بنابرا هاهیگرفتن کتاب، تنها به آموزش روبدون در نظر
 . میمواجه هست ياو رابطه یمفهوم کردیبا دو نوع رو يریادگی ندیفرا
ـــورت مطرح م نیبه ا يریادگیدو نوع  نیا ـــودیص ـــت نوعش که منجر به  يریادگیاز  ی. نخس
ضیر ست که  ياندهیشامل تعداد فزا ،يریادگینوع از  نیا شود،یم يابزار اتیا شخص ا از موارد م

س سند. در هر گام،  يهابه کمک داده توانندیآموزان مدانش هاآن لهیبو سئله بر سخ م شخص به پا م
ستند و به  اردمو نیا شخص ه که  يانجام دهند و کار يکارچه دیکه در هر نقطه با دیگویم هاآنم

ــود،یانجام م يبعد در مرحله ــودیم نییتع یکنون تیتوجه به وضــعصــرفاً با  ش از  نوع نی. در اش
  يراب رندهیادگیوجود ندارد و  ییو هدف نها یمراحل متوال نیب یکل ۀاز رابط یآگاه چیه ،يریادگی
ـــ دیهر راه جد يریادگی  يریادگیاســـت. در مقابل،  یرونیب تی، وابســـته به هداهاآنبه  دنیو رس

که فرد  ياگونه(طرحواره) در ذهن اســت، به یســاختار مفهوم کی جادیشــامل ا ،یاضــیر يارابطه
ـــه نق يتعداد نامحدود تواندیم ،یانیپا به هر نقطه نیآغاز رفتن از هرنقطه يبرا یطور اصـــولبه ش
 ).Skemp,1989; trans: Heydari & Gooya,2005کند (  دیتول

ـــت که نم نیا نجایدر ا تیحائز اهم نکته ز آمودانش يریادگیطور حتم در مورد نوع به توانیاس
 کرد.  انیب یقیو دق ینظر قطع

مفهوم و  فی) اصــطالح تعرGooya, 1989, cited in Gooya, Sereshti, 2005( گویا
تعریف  ۀتواند تنها بر پایمفهوم، میتفکر که تصور  نیو معتقد است ا کندیتصور مفهوم را عنوان م

 نآموزاتر دانشاند بیشهگرایانه است. مطالعات زیادي نشان دادمفهوم شکل گیرد، یک انتظار آرمان
صورِ مفهوم پایدار ندارند، تنها چیزي نو از آ ،کنندهاي مجرد را فراموش میتعریف جایی که یک ت

ست، بهها و دانش رویهماند، فرمولباقی می هاآنکه براي  ض توانندیطوري که با آن تنها ماي ا ی بع
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 از کارها را انجام دهند.
  نیب ۀبطو را ياهیروو دانش یمفهومدانش ۀنیگفت که پژوهش در زم توانیشد م انیهر آنچه ب از
است.  يضرور يامدرسه یاضیر یدرسبرنامه يدو دانش در محتوا نیمناسب ا ۀارائ نیهمچن ،هاآن

 هايکتاب یابیپژوهش خود در جهت ارزش جیبراساس نتا زی) نGholāmāzad ,2015آزاد (غالم
 نشیباور اســت که چ نیبر ا یاضــیمعلمان ر دگاهیاز د رانیهفتم، هشــتم و نهم ا يهاهیپا یاضــیر

 در یمنطق بیترت تیبرخوردار اســت اما رعا ياژهیو تیاز اهم ،یدرســ هايکتاب یدانشــ يمحتوا
حد  از ترنییپا ،یاضیر هايکتابدر  ینظم مفهوم تیو رعا ،دروس یموضوع ۀوا و توسعمحت ۀارائ

در مورد  دیجد يهادهیو ا هاهیبا نظر یدرســ هايکتاب ییهمســو زانیم یانتظار اســت. لذا، بررســ
که در جهان مطرح هستند، منجر به پژوهش  یاضیرآن در آموزش يهايبندمیتوجه به دانش و تقس

شتم ه هیپا یاضیکتاب ر يدر محتوا میکن نییاست که تع نی. از اهداف پژوهش حاضر اشدحاضر 
ه اندازه ب ) تا چهیبیترک يهانیو تمر هانیها، تمرکاردرکالس ها،تیها، فعالآغاز فصـــل ریصـــو(ت

اگر  یاسـت که حت تیاهم ينکته دارا نیشـده اسـت. توجه به ا تأکید هاهیو رو میمفاه نیارتباط ب
 د،انجام نشو یآن به درست ۀو ارائ نشیچ ةنحو ی، ولشود نیخوب و مناسب تدو یلیمحتوا خ کی

 ،نیبنابراشده محقق نخواهد گشت. ینیبشیو اهداف پ ،خواهد شد ياهیو رو یباعث آموزش سطح
و  ياهیروبر اساس دانش یکتاب درس نیلفان در تدوؤم کردیاست به روشده  یپژوهش سع نیدر ا

 شود. پاسخ داده ریاالت زؤپرداخته شود و به س یدانش مفهوم
ــتفاده از دانش مفهوم یپراکندگ -1 ــیمختلف کتاب ر يهابخش نیدر ب ياهیو رو یاس  هیاپ یاض

 هشتم، چگونه است؟
تا چه م هیپا یاضـــیکتاب ردر  -2 ـــتم  طه ب جادیبه ا زانیهش  یو مفهوم ياهیدانش رو نیراب

 آموز توجه شده است؟دانش
 ایاست  رتکینزد ياتوسعه کردیهشتم در ارائه مطالب به رو هیپا یاضیکتاب کتاب ر کردیرو -3

 ؟یآموزش کردیبه رو

 روش پژوهش

تحلیلی اســت. براي -و از نوع توصــیفیاین پژوهش به روش تحلیل محتواي کمی انجام شــده 
ـــتم به برقراري ارتباط بین دانش ـــی میزان توجه کتاب ریاضـــی پایه هش اي مفهومی و رویهبررس

آماري، کتاب  جامعههاي موجود در این زمینه اســتفاده شــده اســت. آموزان از انواع دیدگاهدانش



 …ارتباط يبرقرار زانیهشتم بر اساس م هیپا یاضیکتاب ر یبررس                                        

 
 

69 

ضی پایه سال  ریا شتم چاپ  ضی پایه )Amiri et al. 2018(1397ه ست که کل محتواي کتاب ریا  ا
شامل شدهشتم، تحلیل  صویر آغاز می 9. این کتاب  صل با یک ت صل و هر ف شود که به نوعی با ف

و در زیر هر تصویر نیز توضیحاتی در خصوص تصویر یا مفاهیم ارائه  ،محتواي فصل ارتباط دارد
ست. در ادامه، فعالیت شده ا شته  صل نو آموزان براي سازي دانشمنظور آمادههایی بهشده در آن ف

همچنین معرفی مفاهیم جدید، گنجانده شده است.  ،نیاز اهداف آموزشی فصلیادآوري مطالب پیش
تر مفاهیم و رفع پس از آموزش مفاهیم مورد نظر، تعدادي کاردرکالس و مثال با هدف درك عمیق

شکاالت احتمالی دانش شدها شامل  آموزان در کالس در نظر گرفته  ست. بخش پایانی هر درس،  ا
طور  خورد که همانتعدادي تمرین است. در پایان هر فصل نیز تعدادي تمرین ترکیبی به چشم می

 .شود تا حدودي ترکیبی از اهداف آموزشی کل فصل استکه از عنوانش استنباط می
ست.هاي تحلیل محتواي محققابزار پژوهش، فرم صوري به ساخته ا منظور اعتباریابی و روایی 

آموزش ریاضی و معلمان ریاضی با  استاداننظران، هاي صاحبو محتوایی ابزار از نظرات و دیدگاه
اندیشی استاي تحقق این هدف، جلسات همر .کردند استفاده شدهشتم را تدریس می که پایه سابقه

شد شکیل  صاحب نظر ت سش ،با معلمان با تجربه و  شد که به دلیل نامهو پر اي نیز طراحی و اجرا 
صرفگزارش ۀحجم مطالب از ارائ ست. براي تحلیل محتواي هاي مربوطه در این مقاله  شده ا نظر 

اي، محتواي کتاب به پنج بخش (تصـــویر کتاب بر اســـاس میزان ارتباط بین دانش مفهومی و رویه
صل، فعالیت، کاردرکالس، تمرین و تمرین ترکیبی شدآغاز ف سیم   و کل واحدهاي هر بخش ،) تق

 ها، هر فعالیت با یک هدف مجزا. در خصوص فعالیتشدند هاي کتاب به تفکیک، بررسیدر فصل
هاي ها و مفاهیم در بین بخشمنظور بررسی پراکندگی رویهدر نظر گرفته شد. به سؤالعنوان یک به

ا ها یو فراوانی مربوط به وجود رویه شــد،شــده در هر بخش بررســی مختلف کتاب، محتواي ارائه
اي دیگر، همســویی کتاب با رویکرد در جدول ثبت گردید. از زاویه هاآنمفاهیم و یا حضــور توأم 

ــعه ــی نیز مورد توجه قرار گرفت. در انتها به میزان توجه کتاب به برقراري ارتباط توس اي و آموزش
شد.بین دانش مفهومی و دانش رویه شکلب اي پرداخته  اي از ) نمونه1راي مثال، کاردرکالس زیر (

 شده در کتاب ریاضی پایه هشتم است:هاي مطرحرویه
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 شده در کتاب ریاضی پایه هشتمهاي مطرحاي از رویه، نمونه21 . کاردرکالس صفحه1شکل

اي براي مشـــخص کردن اول یا مرکب بودن عددي طبیعی در این کاردرکالس به معرفی رویه
ست.پرداخ شده ا شده در کتاب ریاضی پایه اي از نوع مفهومی مطرح) نمونه2تمرین زیر (شکل ته 

 هشتم است:

 
 ، پرسشی از نوع مفهومی در کتاب ریاضی پایه هشتم23 . تمرین صفحه2شکل

ـــش، رویه از قبل آمادهدانش ـــخ به این پرس اي در اختیار ندارد. او با توجه به آموز براي پاس
کتاب انجام داده  21 ۀیشــان که در صــفحهاعلیهداد طبیعی بر اســاس تعداد مقســومبندي اعتقســیم

دهد که از این تعداد باید عدد یک را که نه اول و نه مرکب است، حذف کند تا است، تشخیص می
و در ادامه با کم کردن هشـــت عدد اول، تعداد اعداد  ،به مجموع تعداد اعداد اول و مرکب برســـد
شکل  شخص کند. فعالیت زیر( ست که به نمونه)، 3مرکب را م شده در کتاب ا اي از مفاهیم ارائه 

 اي پرداخته است.ارتباط بین دانش مفهومی و دانش رویه
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 پایه هشتم اي از مفهوم و رویه ارائه شده در کتاب  ریاضی، نمونه53. فعالیت صفحه 3شکل
آموز به کمک مفهوِم مشـــخص اســـت، در این فعالیت ابتدا دانش 3طور که در شـــکل همان

برابري مساحت مستطیل در دو حالت یکپارچه و مجزا که در دوره ابتدایی آموخته است، به مفهوم 
 پردازد.اي به حل مسائل مرتبط میرسد و در ادامه به صورت رویهبرابري دو عبارت جبري می

که  اســتهاي مختلف کتاب درســی ریاضــی هاي مورد بحث در پژوهش حاضــر، بخشقولهم
مطرح  سؤالهاي ترکیبی است. هر شامل تصویر آغاز فصل، فعالیت، کاردرکالس، تمرین و تمرین

ست. جهت اعتبار نتایج پژوهش، شده در یک بخش به شده ا عنوان یک واحد زمینه در نظر گرفته 
سکاتاز فرمول پایایی وی ست. بدین منظور در مرحله 1لیام ا شده ا ستفاده  صد از 02عملیاتی،  ا در

ضی پایه شتم به واحدهاي کتاب ریا صادفی انتخاب و واحدهاي مورد نظر صورت نمونهه گیري ت
ــد ــه نفر تحلیل ش ــط س ــتفاده از داده ،توس ــت آمده و قرار دادن نتایج در فرمول هاي بهو با اس دس

هاي معرفی شــده براي تحلیل محتوا، دســت آمد. با توجه به معیاربه %81اســکات، ضــریب توافق 
و نتایج حاصل به صورت فراوانی و درصد  شدند،هاي مختلف کتاب ریاضی هشتم، تحلیل بخش

نتایج حاصل از این تحلیل پرداخته  ۀفراوانی در قالب جدول خالصه شده است. که در ادامه به ارائ
 شود.می

 نتایج

سخمنظور به سؤاالت پژوهش که در حیطپا شدهدانش رویه ۀگویی به  د، اناي و مفهومی مطرح 
 هاي ترکیبی) تقســـیم شـــد ومحتواي کتاب به چهار بخش (فعالیت، کاردرکالس، تمرین و تمرین

 هایی ارائه شده است.سپس بررسی و در قالب جدول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 William Scott 
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ـــتفاده از دانش مفهومی و رویه -1ســؤال  هاي مختلف کتاب، بخش اي در بینپراکندگی اس
 چگونه است؟

سخبه سؤال پژوهش، پس از تحلیل هر یک از بخشمنظور پا ت، هاي کتاب (فعالیگویی به این 
 اي، صــرفاً صــورت صــرفاً رویهگذاري هر ســؤال بهکاردرکالس، تمرین و تمرین ترکیبی) و ارزش

 4تا  1هاي ، نتایج در جدولصـــورت توأم با هم دارندمفهومی و ســـؤاالتی که رویه و مفهوم را به
از جهت پراکندگی نوع  هاي کتابفعالیتاطالعات مربوط به تحلیل  1ارائه شـــده اســـت. جدول

 دهد.دانش را نشان می

 هاي کتاب. فراوانی سؤاالت از نظر نوع دانش در فعالیت1جدول

 نوع دانش

 

 فصل 

کل 

هاي واحد

 ارائه شده

مفهوم رویه و  صرفاً مفهوم صرفاً رویه

 توأماً 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/17 6 9/5 2 5/76 26 34 1فصل
 24 6 56 14 20 5 25 2فصل
 8/40 11 37 10 2/22 6 27 3فصل
 40 10 32 8 28 7 25 4فصل
 6/13 3 4/36 8 50 11 22 5فصل
 8/31 7 3/27 6 9/40 9 22 6فصل
 100 7 0 0 0 0 7 7فصل
 1/39 9 8/21 5 1/39 9 23 8فصل
 6/13 3 8/81 18 6/4 1 22 9فصل

 30 62 3/34 71 7/35 74 207 مجموع

ــاهده می 1طور که در جدول همان ــل اول با ارائه مش ــود، فص  5/76مورد (34فعالیت از  26ش
ترین درصد اي، باالترین و پایینصورت صرفاً رویهدرصد) و فصل هفتم، بدون حتی یک فعالیت به

ــتفاده از این نوع دانش در فعالیت ــتند. از نقطهاس ــرفًا ها را برخوردار هس ــتفاده از دانش ص نظر اس
صل  صل  8/81فعالیت ( 22مورد از  18با  9مفهومی، ف سهم و ف شترین  صد) بی ضور  7در بدون ح

اب هاي کتحتی یک فعالیت صرفاً مفهومی، کمترین سهم استفاده از این نوع دانش را در بین فعالیت
 7ها، فصـــلفعالیتدر بین ايبرخوردار اســـت. از لحاظ برقراري ارتباط بین دانش مفهومی و رویه

صورت رویه و مفهوم توأم با فعالیت کتاب به 7کند. در این فصل، تمامی باالترین رتبه را کسب می
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ان این درصــد)، کمترین میز 6/13مورد ( 22مورد از  3با  9و  5هم ارائه شــده اســت و در فصــول 
هاي کتاب از لحاظ نوع دانش در شـــود. نتایج حاصـــل از تحلیل کاردرکالسارتباط مشـــاهده می

 قابل مشاهده است. 2جدول
 هاي کتاب. فراوانی سؤاالت از نظر نوع دانش، در کاردرکالس2جدول

 نوع دانش

 

 فصل

 تعداد

هاي کل واحد

 ارائه شده

 رویه و مفهوم توأماً  صرفاً مفهوم صرفاً رویه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/27 5 6/5 1 7/66 12 18 1فصل
 3/33 2 7/16 1 50 3 6 2فصل
 6/41 10 2/4 1 2/54 13 24 3فصل
 3/35 6 5/23 4 2/41 7 17 4فصل
 6/28 2 0 0 4/71 5 7 5فصل
 47 8 8/11 2 2/41 7 17 6فصل
 6/5 1 1/11 2 3/83 15 18 7فصل
 5/12 1 0 0 5/87 7 8 8فصل
 7/35 5 3/14 2 50 7 14 9فصل

 5/31 40 1/10 13 8/59 76 129 مجموع

 
و  4هاي درصد) و فصل 5/87کاردرکالس ( 8مورد از  7با ارائه  8ها، فصل در بین کاردرکالس

ـــد) ارائه  2/41کاردرکالس ( 17مورد از  7با  6 ـــده در این فصـــول بهدرص ترتیب باالترین و ش
صرفاً رویهپایین ستفاده از دانش  ستفاده از دانش ترین میزان ا اي را در کتاب برخوردارند. از لحاظ ا

صلمفهومی در بین کاردرکالس صد و پایین5/23با  4ها باالترین رتبه به ف صل در ترین رتبه به دو ف
رقراري هم بیابد. بیشترین سبدون وجود حتی یک کاردرکالس از نوع مفهومی، اختصاص می 8و  5

ــل رویه ارتباط بین دانش ــد)  47مورد ( 17کاردرکالس از  8با  6اي و مفهومی مربوط به فص درص
کمترین توجه  درصد) رتبه 6/5کاردرکالس ( 18مورد از بین  1با برخورداري تنها  7است و فصل 

صاص می به این ارتباط را به سی تمرین 3دهد. جدولخود اخت را از نقطه نظر ي کتاب هانتایج برر
 کند.کار رفته در آن، ارائه مینوع دانش به
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 هاي کتاب. فراوانی سؤاالت از نظر نوع دانش در تمرین3جدول

 نوع دانش

 

 فصل

تعداد کل 

هاي واحد

 ارائه شده

رویه و مفهوم  صرفاً مفهوم صرفاً رویه

 توأماً 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 25 4 0 0 75 12 16 1فصل
 0 0 7/41 5 3/58 7 12 2فصل
 7/46 7 0 0 3/53 8 15 3فصل
 8/13 4 7/20 6 5/65 19 29 4فصل
 7/16 3 1/11 2 2/72 13 18 5فصل
 25 3 7/16 2 3/58 7 12 6فصل
 0 0 8/14 4 2/85 23 27 7فصل
 0 0 0 0 100 18 18 8فصل
 7/35 5 9/42 6 4/21 3 14 9فصل

11 161 مجموع
0 

3/68 25 5/15 26 16/2 

شترین میزان ظهور تمرین3با توجه به جدول صرفاً رویه، بی صل هاي  با برخورداري  8اي در ف
ها، . در بین تمریناستدرصدي،  4/21با برخورداري  9صددرصدي و کمترین میزان آن در فصل 

یک تمرین  بدون ظهور حتی 8و  3، 1درصد) و فصول  9/42تمرین (14مورد از  6با ارائه  9فصل 
صاص ترتیب باالترین و پایینمفهومی، به صرفاً مفهومی را به خود اخت ستفاده از دانش  ترین میزان ا

ــل و از لحاظ برقراري ارتباط بین دانش مفهومی و رویه ،دهندمی ــد ( 7/46با  3اي، در فص  7درص
حتی یک تمرین  نداشتن با وجود 8و  7و  2تمرین فصل) بیشترین توجه و در فصول  15مورد از 

شاهدیم. جدول سی تمرین 4از این نوع کمترین ارتباط را  صل از برر هاي ترکیبی کتاب را نتایج حا
 دهد.از جهت نوع دانش نشان می
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 هاي ترکیبی کتاب. فراوانی سؤاالت از نظر نوع دانش در تمرین4جدول

 نوع دانش

 

 فصل

 

هاي تعداد کل واحد

 ارائه شده

 رویه و مفهوم توأماً  صرفاً مفهوم صرفاً رویه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0 0 0 0 100 2 2 1فصل
 25 1 25 1 50 2 4 2فصل
 0 0 0 0 100 2 2 3فصل
 0 0 0 0 100 2 2 4فصل
 0 0 0 0 100 3 3 5فصل
 0 0 0 0 100 2 2 6فصل
 0 0 0 0 100 4 4 7فصل
 50 1 0 0 50 1 2 8فصل
 7/66 2 0 0 3/33 1 3 9فصل

/2 1 2/79 19 24 مجموع
4 

4 6/16 

جز فصل هاي ترکیبی، بهشود این است که در مورد تمرینحاصل می 4چه از بررسی جدولآن
شان به 3/33و  50،  50که به ترتیب  9و  8، 2 سؤاالت صد از  صرفاً رویهدر ست، در صورت  اي ا

اي ارائه شده است. تنها یک سؤال صرفاً مفهومی رویهصورت  کامالً سایر فصول تمامی سؤاالت به
شاهد هستیم و سؤاالتی که به نوعی به ارتباط بین دانش مفهومی و  2هاي ترکیبی فصلرا در تمرین

است که  9و دو مورد در فصل  8، یک مورد در فصل 2اند، تنها یک مورد در فصل اي پرداختهرویه
 اند.ؤاالت آن فصل را به خود اختصاص دادهدرصد از س 7/66و  50، 25ترتیب به

ومی اي و مفهدر کتاب ریاضی پایه هشتم تا چه میزان به ایجاد رابطه بین دانش رویه -2سؤال 
 آموز توجه شده است؟دانش

 بندي شده و قابل مشاهده است.، جمع5در جدول 4تا  1اطالعات جدول
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 هاي مختلف کتابدانش در بخشکارگیري انواع بندي میزان به. جمع5جدول 

 نوع دانش

 

 بخش

کل واحدهاي 

 کتاب

 اي توأماً مفهومی و رویه صرفاً مفهومی ايصرفاً رویه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 30 62 3/34 71 7/35 74 207 فعالیت
 5/31 40 1/10 13 8/59 76 129 کاردرکالس
 2/16 26 5/15 25 3/68 110 161 تمرین

 6/16 4 2/4 1 2/79 19 24 تمرین ترکیبی

شاهده می 5طور که در جدول همان صرفاً رویهم سؤاالت  سهم   فعالیت 207اي از بین شود، 
مورد 110تمرین، 161درصــد)، از  8/59( 76کاردرکالس،  129درصــد)، از 7/35مورد ( 74کتاب، 

اي است که درصد) از نوع صرفاً رویه 2/79مورد ( 19تمرین ترکیبی،  24درصد) و در بین  3/68(
مورد در  207مورد از  71هی را در اختیار خود دارد. سهم سؤاالت صرفاً مفهومی توج درخورسهم 

ـــد)،  3/34ها (فعالیت ـــد)،  1/10مورد کاردرکالس ( 129مورد از  13درص  161مورد از  25درص
صد) و  5/15تمرین (  صد)  2/4مورد تمرین ترکیبی ( 24مورد از  1در ستدر سهم کمی از  ا که 

یار خ ـــؤاالت را در اخت یهس ـــهم دانش رو یت س ها با هم در بین ود دارد. درن اي و مفهومی توأم 
ـــد)،  30مورد (62هاي ترکیبی به ترتیب ها و تمرینها، کاردرکالس، تمرینفعالیت مورد  40درص

درصد) است که بیشترین توجه به ارتباط بین 6/16مورد (4درصد ) و 2/16مورد (26درصد)، 5/31(
ـــتاي در فدانش مفهومی و رویه توجه  درخورکه البته میزان آن چندان  ،عالیت و کاردرکالس اس

 نیست.

ــؤال  ــعه -3س ــت یا به رویکرد اي نزدیکرویکرد کتاب در ارائه مطالب به رویکرد توس تر اس
 آموزشی؟

ــؤاالتی که دانش رویهبه اي و مفهومی را توأم با یکدیگر در بر منظور پاســخ به این پرســش، س
شتند به دو بخش  سؤمفهوم رسیده به ارائه گیري رویهکارسؤاالتی که با بهدا االتی اند (اول رویه) و 

صورت و نتایج به ،اند (اول مفهوم)، تقسیم شداي را ایجاد کردهکه با پرداختن به مفهوم، نهایتاً رویه
 در هاآناي با توجه به ترتیب ظهور هریک از رویه-فراوانی و درصــد حضــور ســؤاالت مفهومی

 ارائه شده است. 6هايهاي مختلف کتاب در جدولبخش
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 هاي مختلف کتاباي با توجه به ترتیب ظهور در بخشرویه-. فراوانی سؤاالت مفهومی6جدول

کل واحدهاي مفهومی و  عنوان بخش

 اي توأماً رویه

فراوانی سؤاالت 

 اول رویه

فراوانی سؤاالت  درصد

 اول مفهوم

 درصد

 3/40 25 7/59 37 62 فعالیت
 55 22 45 18 40 کاردرکالس

 4/65 17 6/34 9 26 تمرین
 50 2 50 2 4 تمرین ترکیبی

سمت فعالیت6مطابق جدول سؤاالتی که در ق اي و هاي کتاب به ارتباط بین دانش رویه، تعداد 
ست،  شده ا ستسؤال 62مفهومی پرداخته  صورت اول درصد) به 7/59( مورد 37که از این میان  ا

تر اي نزدیکو رویکرد کتاب به رویکرد توسعه ،صورت اول مفهوم است) به3/40مورد (25رویه و 
شاهده می ست. همچنین، م ست،  40شود که از ا سؤال کاردرکالس که به این ارتباط توجه کرده ا

صــورت اول مفهوم اســت. درصــد) به 55مورد ( 22صــورت اول رویه و درصــد) به 45مورد ( 18
سمت سعه درنتیجه، در ق شی به رویکرد تو سمت کاردرکالس رویکرد آموز اي ارجحیت دارد. در ق

درصـــد) 4/65مورد (17صـــورت اول رویه و درصـــد) به 6/34مورد ( 9تمرین،  26تمرین از بین 
ست. در پایان به ست. در این بخش نیز رویکرد غالب کتاب رویکرد آموزشی ا صورت اول مفهوم ا

که ار 4از مجموع  باط توأمتمرین ترکیبی  ـــد)  50( مورد2رویه و مفهوم را در خود دارد،  ت درص
صورت اول مفهوم است که در این بخش ظهور هر دو درصد) به 50مورد (2صورت اول رویه و به

 دهد.را به صورت تصویري نمایش می 6اطالعات جداول  1رویکرد با هم برابر است. نمودار
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سعه سمتگاهی رویکرد تو ست. در برخی ق ساوي برخوردارند. در مجموع، اي ا سهمی م ها نیز از 
ـــتر به در بین فعالیت ـــعههاي کتاب رویکرد کتاب بیش ـــت. در بخش رویکرد توس اي نزدیک اس

م هاي ترکیبی، سهاي است و در بخش تمرینکاردرکالس و تمرین، رویکرد غالب، رویکرد توسعه
 هر دو رویکرد با هم برابر است.

 گیريبحث و نتیجه
 ینقش مهم رمتمرکز،یو غ متمرکزمهیها اعم از متمرکز، ننظام ۀدر هم یاضیر یدرس هايکتاب

ـــ هايکتابمؤلفان و طراحان  ،نی. بنابراکندیم فایا يریادگی-یاددهی ندیرا در فرا  هدر ارائ یدرس
 National Council( ندیآموزان توجه نمادانش به رشد و پرورش همه جانبه ستیبایمحتوا، م

of Teachers of Mathematics, 2000 .(سائل یکی سال یاز م شور در  سؤالن ک  يهاکه م
شته تأکیدهمواره بر آن  ریاخ  یکی یدرس ۀاست. بهبود برنام یاند، موضوع تحول در نظام آموزشدا

 هايکتاب فیتأل جه،یو در نت، )Asadian, 2018تحوالت است ( نینمودن ا یاتیعمل ياز ابزارها
ـــ و  رانیفراگ رییدر حال تغ يهاازیبا ن یمنظور هماهنگجهان به نیبا تحوالت نو ماهنگه یدرس

و از  ،متمرکز اســت رانیدر ا ینکته که نظام آموزشــ نیاســت. با توجه به ا يضــرور يجامعه، امر
ســی در يهاکتاب يمحتوا لیتا نســبت به کتاب درســی وفادار باشــند، تحل معلمان خواســته شــده

  ینیببازجامعه و  يازهایمحتوا با توجه به ن در ارائه یاندرکاران آموزشمؤلفان و دست يبرا تواندیم
ضیر فیدالتألیجد هايکتاب ستفاده  یا س ن،ی. بنابراشودا ضر با هدف برر  يتوامح یپژوهش حا

ــیکتاب ر ــتم از نظر م هیپا یاض ــ یو دانش مفهوم ياهیدانش رو نیارتباط ب يبرقرار زانیهش  کلش
 گرفت.

ستنباط م جیاز نتا چهآن ست که در ب نیا شود،یا سهم هر کدام از انواع دانش  ها،تیفعال نیا
سانی باًیتقر یو مفهوم ياهیرو ست. در ب ک ستفاده از ر يشتریها توجه بکاردرکالس نیا  هاهیوبه ا

ــهم ارتباط رو ــده، اما س ــت. در بخش تمر درخور يتا حد زین میبا مفاه هاهیش  نشدا ن،یتوجه اس
ــتریب ياهیرو ــاص داده و م نیش ــهم را به خود اختص ــرفاً مفهوم زانیس ــؤاالت ص  زیو ن یظهور س

 يهانیدر قســمت تمر تیاســت و در نها يمســاو باًیتقر گر،یکدیو مفهوم توأم با  هیســؤاالت رو
 اند.ارائه شده ياهیصورت روغالب سؤاالت به یبیترک

ـــه مولفه (محتوا) از معلم به دانش امیانتقال پ یآنجا که در امر آموزش به معن از آموز، هر س
ــتند((معلم، محتوا و دانش نکته قابل  نیا نی)، بنابراYarmohammadian, 2006آموز) مهم هس
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ست که محتوا ش کردیرو تأثیرتحت  تواندیخوب م يتوجه ا شا یآموز شکل  نتقال ا ستهیمعلم به 
ـــت تواندیمعلم م کردیبرعکس، رو ای و ابدین  ،نی. بنابرادیمحتوا را جبران نما یاحتمال يهایکاس

 جیاچه از نتوجود، آن نینبودن آن نظر داد. با ا ایبودن  دیطور مطلق در مورد محتوا و مفبه توانینم
 ياهیبخش مســـائل کتاب به دانش رو نیشـــتریاســـت که در مجموع ب نیا دیآیکتاب بر م لیتحل

صاص  ست. ا افتهیاخت ضوع به تنها نیا سوب نم رادیا کی ییمو صورتشودیمح م که معل ی. در 
صل و جدا از هم عنوان نکندرا به هاهیرو سع ،صورت منف صورت مرتبط را به هاهیتا رو دینما یو 
ز ا هاآن يهاها و تفاوتشباهت ها،هیرو سهیدر مورد مقا یسؤاالت نیهمچن ،دیمطرح نما گریکدیبا 

ـــد، مدانش  نیکند. اما اگر معلم چن جادیا هاهیرو نیرا در ب یمفهوم يهاوندیپ تواندیآموزان بپرس
و  ردیگیدوش محتوا قرار مبر  شـــتریب فه،یوظ نینداشـــته باشـــد، ا سیدر تدر يتبحر ای کردیرو

از  یبعضــ در یمفهوم شــبکه کی جادیو ا هاهیرو نیارتباط ب يکتاب در بخش برقرار نیا يمحتوا
 &Akbari Baluchپژوهش( جیبا نتا يتا حدود جینتا نیفصول چندان موفق عمل نکرده است.ا

Esmaeili, 2014س ضیکتاب ر يمحتوا ی) که به برر ساس رو هیپا یا سا کردیهفتم بر ا  يزمدل
در  يوضــوح مدلســازهکه ب دندیرســ جهینت نیدر پژوهش خود به ا هاآن. اســتپرداختند، همســو 

ضیر هايکتاب ساز نیندارد. از ا ییما جا یا سائل مدل صاد یکی يجهت که م مهم درك و  قیاز م
ــیفهم ر ــبکه معنا کی جادیو ا ،اتیاض ــت نیو قوان هاتمیالگور نیب ییش ه اهداف ب یابیبه منظور دس

 .دهدینشان م نهیزم نیرا در ا یدرس هايکتاب يضعف محتوا يتا حدود ،استمشخص 
ـــان داد که در ته جینتا ،نیهمچن دانش  نیارتباط ب يبه برقرار یکتاب توجه کم يمحتوا هینش

ست و در ا ياهیو رو یمفهوم  هاهیرو و یدانش مفهوم نیتوجه به ارتباط ب نیشتریب نیب نیشده ا
 هبتوجهی بی .ســتندیارقام چندان هم قابل توجه ن نیو کاردرکالس اســت که در کل، ا تیدر فعال
ـــده در کتاب، نتا میو مفاه هاهیرو نیارتباط ب يبرقرار  ندیدر بهبود فرا مطلوبیچندان  جیارائه ش

ـــئله محســـوب  نیا یمنف يهاامدیکه از پ ینکات نیاز مهمتر یکیآموزان ندارد. دانش يریادگی مس
 يقادر به برقرار یبآموز به خودانش یمســئله اســت. وقتآموزان در حلدانش ییتوانانا شــود،یم

باط ب فاه هاهیرو نیارت ندن  آموزد،یکه م یمیو م به فراخوا قادر  ـــد،  باش در مواقع لزوم و  هاآنن
صوص در حلبه شتگخ سئله نخواهد بود. انبا سب م یمفهوم ۀشبک کی يبدون برقرار هاهیرو یم نا
دست هب جیشود. نتامیظاهر مشابه به يهاتیدر موقع هاهینامناسب از رو ة، منجر به استفادهاآن نیب

 دییأرا ت هاافتهی نیا يادی) تا حدود زRezaei, Reyhāni & Yaftian, 2014( آمده از پژوهش
تم در هف هیآموزان دختر پااستفاده شده توسط دانش يهاراهبرد یبه بررس یدر پژوهش هاآن. کندیم
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سئله پرداختند. نتا صل از ا جیحل م ش قیتحق نیحا شتن دركداد که اکثر دانش انن  آموزان بدون دا
خ مواقع به پاســ شــتریکه در ب ،پردازندیم یاز مســئله تنها به اســتفاده از چهار عمل اصــل یدرســت

در  اهآناز  اند که قبالًکار گرفته شدهبه یدر صورت حیصح ينادرست منجر شده است و راهبردها
هتر است از است که ب يمقوله امر نیبه ا شتریتوجه ب ،نیاند. بنابرامشابه استفاده کرده ياحل مسئله

 .شود يبازنگر يشتریمؤلفان محترم با تأمل ب يسو
س جهت سائلهاآن نیو ارتباط ب ياهیو رو یکتاب در مورد دانش مفهوم کردیرو یبرر ز ا ی، م

س گریکدیرا توأم با  یو مفهوم ياهیکتاب که دانش رو شتند به دو بخش تق  کیاند. شده میدربردا
ــته  ــ هیرو يریگکاربا به کهییهاآندس با  که ییهاآن نیهمچن ،)هی( اول رو انددهیبه ارائه مفهوم رس

نشان  کتاب لیحاصل از تحل جیاند ( اول مفهوم). نتاکرده جادیرا ا ياهیرو تاًیپرداختن به مفهوم، نها
ـــعه کردیکتاب به رو کردیرو هاتیداد که در بخش فعال ـــت. در قســـمت  ترکینزد ياتوس اس

ش کردیردرکالس، روکا سعه کردیبر رو یآموز  زیکتاب ن يهانیدارد. در بخش تمر تیارجح ياتو
که در آن  ینیتمر 4از  یبیترک يهانیتمر نیاســت. در ب کینزد یآموزشــ کردیکتاب به رو کردیرو
شده، ن نیبه ا سؤاالت از نوع اول رو یمیمقوله توجه  صورت اول مفهوم ارائه به گرید یمیو ن هیاز 

ـــده  کی يبرتر در يادیمختلف، تفاوت ز يهانکته که در بخش نیبا توجه به ا جهیاند. در نتش
ـــاهده نم يگریبر د کردیرو ـــود،یمش  دکریمحتوا به هر دو رو ۀگرفت که در ارائ جهینت توانیم ش

 ی. ممکن است بعضرفته استکار به وهیو هر دو ش ،توجه شده ازیفراخور ن ،ياو توسعه یآموزش
شروع از آموزش رو م،یاز مفاه س هاآن يو تأمل بر رو هاهیبا  ر بهت ،یشبکه مفهوم کیدن به یتا ر
 يؤثرتربه شکل م ها،هیو ارتباطات و سپس آموزش رو میمفاه یبا بررس گرید یو برخ ،ابندیانتقال 

شوند. با ا شا نیآموزش داده  ست که نوع رو ستهیوجود  ستفاده  کردیا ضوعشده ا ار که قر یبا مو
 یرخمحتوا در ب يکه با بازنگر یعنم نی. به اردیقرار گ يشتریب یاست آموزش داده شود در هماهنگ

 حاصل شود. يبهتر ۀجینت کرد،یرو رییموارد با تغ
در  دیبا یاضیر یدرس هايکتابدر  ياهیو رو یمفهوم ییگفت که بازنما توانیم ،مجموع در

ـــاندن  يآموزان برادانش ياهیو دانش رو یمفهومدانش يجهت ارتقا به درك موضـــوع  هاآنرس
ــد کیعنوان به ــجم باش ــب ۀرابط يبرقرار که به ابدییتحقق م یامر زمان نیو ا ،کلِ منس  انیم یمناس

که  هددیبر اساس نوع دانش نشان م لیتحل جیشود. نتا یتوجه اساس ،ياهیو ارائه رو یمفهوم هارائ
سائل کتاب رغ ضیالب م شتم حول محورِ دانش هیپا یا به  یکم زانی. البته به مچرخدیم ياهیرو ه

شده، ول زین میمفاه سفانه به برقرار یتوجه  ر پرداخته کمت ياهیو رو یدانش مفهوم نیارتباط ب يمتأ
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ضمن ا ست. در ست که رو درخور زینکته ن نیشده ا  ذارگتأثیرکامالً  نیب نیمعلم در ا کردیتوجه ا
پژوهش  جیبخش نتا نیرا جبران کند. در ا نهیزم نیکتاب در ا يهایاز کاست یبخش تواندیو م ،بوده

به  ي. واســـت) همســـو Gholāmāzad, 2015آزاد (پژوهش غالم جیبا نتا يحاضـــر تا حدود
ش ضیر هايکتاب یابیارز شتم و نهم ا يهاهیپا یا ضیمعلمان ر دگاهیاز د رانیهفتم، ه ه و پرداخت یا

سخ به ا سش بود که معلمان مجر نیبه دنبال پا س يپر ضیر یبرنامه در سبت به محتوا ،یا صد  ين ق
شده ر ضیشده و اجرا  ش يچه نظر ،یا  رد یمنطق بیترت تیپژوهش به رعا نیاز ا یدارند؟ در بخ
ــع ــوع ۀارائه محتوا و توس ــت ،ینظام مفهوم تیدروس و رعا یموض ــده اس که از نظر  ،پرداخته ش

ست.  ترنییپا يمعلمان به طور معنادار سدیبه نظر م یعنیاز حد مالك ا سا ر شنا  نینچ ییبا وجود 
 نیاز ا یهمچنان با مشکالت زین فیدالتألیجد هايکتاب ،ییراهنما ةدور هايکتاب نیدر تدو یضعف

 مواجه هستند. وعن
ـــئله،  ،یاضـــیدر آموزش ر مؤثرمتفاوت و  يکردهایتوجه به وجود رو با از جمله حل مس

شا مدار،تیواقع سئله و ...  س ستهیطرح م شگران به برر ست پژوه ضیکتاب ر یا ش هیپا یا تم بر ه
مثمر  کتاب نیا ینیها در بازبپژوهش نیحاصــل از ا جیتا نتا ،بپردازند زین گرید يهادگاهیاســاس د

شد. پ ساس دبر  زین فیدالتألیجد هايکتاب ریسا شودیم شنهادیثمر با   یابیزار نینو يهادگاهیا
 یاددهی ندیآموزان در فرآعملکرد دانش یابیارز ۀنیدر زم ییهالزوم انجام پژوهش ن،ی. همچنشــوند

ضیر يریادگیو  ست. در کنار برر يضرور  هاآن يریادگی تیفینوع و ک نییمنظور تعبه  ،یا  یسا
ـــ هايکتاب يمحتوا ـــت پژوهش یدرس محتوا،  ياجرا ةنحو یابیبه ارز مؤثرطور به ییهاالزم اس

ش زانیمحتوا و م ياجرا يهاتیمحدود شده در آموزش ر یاثربخ صد  ضیآن بر اهداف ق شور  یا ک
 بپردازند.
شده است. پژوهشگران  يادیبه موضوع مهارت توجه ز یاضیآموزش ر دیجد يهاپژوهش در

شده  اتیاضیاز درك ر يگریباعث از دست دادن نوع د یمفهوم يریادگیبه  یمعتقدندکه توجه افراط
 یعنی اتیاضیبر انجام ر تأکیدمعتقدند  هاآن. ردیگیشکل م ياهیرو يهایستگیشا هیکه بر پا ،است

 يریگشکل يهستند که قسمت ضرور یاضیر يهاو مهارت هاهیکار بردن و درك روو به ،هاستفاد
 میمفاه يریادگیآموزان هم به دانش ،یاضیر يهااز حوزه ياری. در بسدهندیم لیمفهوم را تشک

موزان آدانش یاضیر يهایستگیدارند و شا ازیحل کردن مسائل، ن يدرست برا يهاهیو هم رو یاساس
. ابدیتوسعه  یبه درست هاآن نیو ارتباط ب هاهیو رو میاز مفاه هاآنکه دانش  افتندیاتفاق م یزمان
 يریگشکل ةنحو دنیفهم يبرا یچگونه دو نوع از دانش با هم در تعامل هستند، اساس کهنیا نییتع
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و  ستا تیحائز اهم اریبس یاضیآموزش ر قاتیمقوله در تحق نیتوجه به ا ،نیاست. بنابرا يریادگی
 دی. امدهدیپژوهشگران قرار م اریرا در اخت یاضیمتعدد آموزش ر يهاپژوهش يبرا یعیوس ۀنیزم

به  يترکالس درس، نقش پررنگ يهاتیفعال یدست در سازمانده نیاز ا ییهاپژوهش جیاست نتا
 وارد شود. يامدرسه اتیاضیدر ر يترمؤثربه شکل ملموس و  یاضیو آموزش ر ردیخود بگ
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Introduction  
At the present time, students need to be equipped with knowledge and 

flexible attitudes to be able to adapt to  rapid changes in society. Mathematics is 
one of the most important sciences which can develop the power of thought.  One 
of the factors which can play a vital role in develping students’ mathematical skill 
is their mathematical knowledge. Considering this, it is believed that students 
need to improve both their canceptual and procedural knowledge of mathematics 
in order to be successful. Based on the previous research, conceptual knowledge 
involves awareness and skillful movement along special networks of  concepts, 
rules, algorithms, procedures, and so on. In other words, not only is conceptual 
knowledge concerned with what is known, i.e. knowledge of concepts, but also it 
can be helpful  in learning  key concepts and their  connections. Procedural 
knowledge is the knowledge of the steps involved in achieving different goals 
and is concerned with the use of skills, algorithms, techniques and methods. 
Indeed, procedural knowledge is a chain of sequential actions which can be taken 
to solve a problem and can be developed through practicing and solving specific 
problems. Although the two types of knowledge seem to be independent, they are 
in fact interrelated. In other word, these two kinds of knowledge are part of an 
interconnected chain, and can never be separate from each other, and are located 
at both ends of the knowledge spectrum. The Furthermore, they cannot develop 
independently and affect each other. Regarding these, many attempts have been 
made to investigate the relationship between the two types of knowledge. Some 
scholars have also been interested in exploring the causal relationship between 
the two, i.e. in understanding which one causes the other. For instance, theorists 
who believe that concepts are first formed in the mind claim that individuals 
acquire conceptual knowledge before procedural knowledge. In contrast, there 
are some other theorists who believe procedures develop before concepts and 
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state that individuals first learn procedures for solving a problem and then the 
structure of concepts. Therefore, two approaches, namely the educational 
approach and the developmental approach, have been proposed regarding 
conceptual and procedural types of knowledge and the relationship between the 
two. It is noteworthy, however, that each approach can be considered as 
appropriate in teaching particular types of skills and concepts. Proponents of the 
educational approach believe that conceptual knowledge leads to procedural 
knowledge and Proponents of the Developmental approach believe that 
procedural knowledge leads to conceptual knowledge. Due to the fact that the 
ecucational system im Iran is od a centralized type,  a main criterion for 
improving mathematics education in the country can be curricula development 
and textbook authoring based on the particular needs which arise. With regard to 
recent changes in the content of in the 8th grade math textbookand concerning 
the faxtthat the textbook is used by all Iranian 8th grade students, a thorough 
evaluation of the textbook seems necessary. 

 
Research Questions  

1. Which types of conceptual or procedural knowledge do the various sections 
of the 8th grade math textbook embody/pay more attention to?what is the 
distribution of the use of conceptual and procedural knowledge among the 
various sections of the 8th grade math textbook? 
2-To what extent is the 8th grade math textbook focused on the connection 
between conceptual and procedural knowledge? 
3 - Is the 8th grade math textbook’s overall approach to knowledge  of an 
educational or a developmental type? 
 

Research materials and method  
This study aimed at evaluating content of the 8th grade mathematics textbook 

in terms of the amount of attention paid to each of conceptual and procedural 
types of knowledge. Accordingly, content analysis was used in order to conduct 
this study. The research material was the 8th grade mathematics textbook. Sample 
size was exactly the same as population size. In other words, i.e content analysis 
was done in relation to content of the whole book. Research instrument was a 
researcher-made content analysis scale. Then, the views and opinions of experts, 
maths instructors and teachers were sought in order to examine content validity 
of the developed scale. To assess reliability of the scale, the percentage of 
agreement among the coders was determined through the use of Scott’s 
pi(B)coefficient and the reliability coefficient value of 0.81 was obtained. 
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Results  
Based on the the results, textbook authors had paid little attention to the 

connection between conceptual and procedural knowledge in the main texts, and 
more attention to the connection between conceptual and procedural knowledge 
in the activities and classroom exercises, which, of course, did not seem to be 
enough. Furthermore, most of the textbook's problems had also focused on the 
improvement of procedural knowledge. 

 
Discussion 

In summary, the 8th grade math textbook has held an extreme view of teaching 
procedures, and in most cases the emphasis has been put on increasing procedural 
knowledge. In addition, little attention has been paid to the connection between 
conceptual and procedural types of knowledge. Therefore, textbook authors need 
to emphasize the connection between the two types of knowledge in designing 
textbook activities On one hand, paying attention to the connections between 
familiar procedures and new concepts can help students acquire a better 
understanding of the concepts. On the other hand, the education system can 
achieve one of its major goals, i.e. making people more reflective, through 
helping students in development of their understanding. It is recommended, thus, 
that textbook authors and educators design more effective textbooks through both 
community and student needs assessment. 
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