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تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی با استفاده از نظریه 

 1نمایش اجزای مریل 
 آمنه صدر2

 

 چکیده

حاضر  تحصیلی   پژوهش  سال   در  پنجم  پایه  ریاضی  کتاب  محتوای  تحلیل  هدف   -1400با 

مقاله  1399 پژوهش  روش  است.  انجام شده  مریل  دیوید  اجزای  نمایش  نظریه  از  استفاده  با   ،

حاضر توصیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد کمی و کیفی است و جامعه آماری آن کتاب  

ریاضی پایه پنجم می باشد. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شده است. یافته 

نش پژوهش  مریل،    -1:  ان می دهد کههای  الگوی  ابتدایی طبق  پنجم  ریاضی  محتوای کتاب 

پردازد می  روشی  محتوایی  توسعه  و  ایجاد  به  اولیه    -  2بیشتر  ارائه  نحوه  مریل،  الگوی  طبق 

ابتدایی رعایت شده است. پنجم  ریاضی  ارزیابی ( در محتوای کتاب  طبق    -3)بخش تمرین و 

قسمت بیان تعمیم رعایت نشده اما در قسمت بیان مثال و    الگوی مریل، نحوه ارائه ثانویه در 

طبق الگوی مریل در بخش اصول ارائه و ارزشیابی،    -4سوال بطور مطلوبی رعایت شده است .  

( و اصل  11/27(؛ اصل همتا سازی )55/27(؛ سط  دشواری )66/36به ترتیب اصل تفکیک )

 (رعایت شده است. 66/18تنوع )

 تحلیل محتوا، نظریه نمایش اجزای مریل، کتاب ریاضی پایه پنجم. واژگان کلیدی:  

  

 
 6/1400/ 17تاریخ پذیرش مقاله:  –  4/1400/ 26تاریخ دریافت مقاله:  1

   am.sadr013@gmail.com. ایالم. ایران. دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان 2



 1400بهار و تابستان  ، 14شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

170 

 

 مقدمه

نهادهای    را  )کتاب درسی(  آموزشی  تأمین محتوای  و  تهیه  آموزشی کشور، طراحی،  نظام  در 

گیری از متون  (. از آنجایی که در بهره1385دهند)ستایش،صورت متمرکز انجام میدولتی و به  

تحقق و  ویژگی  درسی  همچون  گوناگونی  عوامل  آموزشی،  الزامات اهداف  فراگیران،  های 

امکانات آموزشی و کمک   انگیزشی، تجربی و  آموزشی و حتی ویژگیاجتماعی، شرایط و  های 

ای دارند.  های درسی در فرایند آموزش نقش و جایگاه ویژهتخصصی معلمان تأثیر دارند، کتاب

م مطالعه  و  تحلیل  دلیل  همین  تصمیمبه  به  درسی  کتاب  دستحتوای  و  سازان،  اندرکاران 

های درستی بگیرند، به  های درسی تصمیمکند تا در هنگام تدوین کتابریزان کمک میبرنامه

نواقح و کاستی تا جای ممکن  به کمترین میزان برسد )حسن مرادی،  طوری که     (.1396ها 

 و  نیمعلم یمش خط نییتع در  که یتیاهم خاطر به یدرس کتب در آن ارائه نحوه و محتوا نوع

 توجه کانون کند،ی  م اعمال جامعه یعلم شرفتیپ  و یتکامل ری س تینها در و آموزان  دانش

 است (. روشن1392)طاووسی و همکاران،باشد یم پرورش و آموزش اندرکاران دست یتمام

 شرفتیپ  حال  در روز  هر دانش در  یسهم گرانید با همگام امروز، فردا آموزان دانش نکهیا برای

 و دانش آموزش در رییادگی های افتهی نیآخر با امروز باشند، ضرورت دارد که داشته بشری

 .برای آنها تالش شود ای هیپا و الزم مهارتهای

چرا    ترین  کتاب های درسی در دوره ابتدایی، کتاب ریاضی است،یکی از حساسدر این بین،   

دانش هاست هر کس که می خواهد درست بیندیشد و بهتر فکر کند  یاضیات پیش آهنگ  که  

شود آشنا  ریاضیات  با  که  است  که    ناگزیر  می  چرا  فکر کودک  تقویت  ریاضیات،  بزرگ  هدف 

شود،.  باشد حاصل  زودتر  چه  هر  بیشتراست   و  آینده  زندگی  در  او  موفقیت  احتمال 

حال،(.   1392)یزدانی، هر  پا   به  ریاضی  درس  برنامه  ابتدایی،  اهداف  دوم  دوره  در  پنجم  یه 

مطابق با برنامه درسی ملی در چهار عرصه ارتباط با خالق، شناخت خود، خلق و خلقت تعریف  

خواهد   پیش  اخالق  و  عمل  علم،  ایمان،  تعقل،  و  تفکر  عنصر  پنج  تقویت  جهت  در  و  شده 

برنامه درسی ملی،   اید در  (. مهم ترین شایستگی های که در درس ریاضی ب1391رفت)سند 

از: عبارتند  یابد،  تحقق  آموز  بچه ها   بچه  دانش  فکر کنند؛  برای خودشان  وادار کند که  را  ها 

نظام و الگوی آن را درک کرده و از وجود آن در زندگی روزمره و محیط اطراف آگاهی یابند؛  



 صدر  آمنه      لیمر  یاجزا شی نما  هی با استفاده از نظر  ییپنجم ابتدا هی پا ی اضی کتاب ر یمحتوا لیتحل

171 

 

نظام مندی طبیعت   ؛ بشناساند را به عنوان یک موضوع خالقانه ای بچه ها مقام و منزلت ریاضی

را بر اساس درک و تحلیل مفاهیم، الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی به عنوان نشانه های 

و   فردی  ابعاد  در  آینده  و  حال  مسائل  حل  برای  را  آن  نتایج  و  کند  گزارش  و  کشف  الهی 

ف و  روش  ماهیت،  با درک  کار گیرد.  به  یا  ارائه دهد  ابزار  یا  ایده  قالب  در  علم  اجتماعی  رایند 

و   تحلیل  آینده،  و  حال  زندگی  واقعی  مسائل  حل  در  را  علم  این  کارگیری  به  امکان  تجربی، 

و   )احمدی  کند  گزارش  مسائل  این  حل  در  را  تجربی  علوم  های  توانمندی  و  ها  محدودیت 

را یک درس دشوار می   (.1398دیگران،   ریاضی  آموزان درس  دانش  از  بسیاری  وجود  این  با 

مفاهیم  ای    دانند.  شبکه  و  نزدیک  ارتباط  یک  هم  با  خود  درون  در  ریاضی  مهارتهای  و 

این  1394دارند.)دواچی، آموزان  دانش  که  باشد  شکلی  به  باید  آموزش  و  ریزی  برنامه  لذا   .)

ارتباطات و روابط درونی را درک کنند و ریاضیات را به صورت یکپارچه یاد بگیرند. برای اگاهی  

تاثیر گذاری محتواهای کت نقاط قوت و ضعف آن در جنبه از  ب درسی و همچنین شناسایی 

ادیب   کرد)محمدی،  استفاده  درسی  کتب  محتوای  تحلیل  از  توان  می  مختلف  های 

تحلیل محتوا یکی از روش های پژوهش علمی است که به بررسی نظام    (. در واقع1398منش،

پیام محتوای  پذیر  تعمیم  و  کمّی  عینی،  متومند،  شامل  ارتباطی  های  های  فایل  تصاویر،  ن، 

(. این نوع تحلیل به برنامه ریزان درسی، مؤلفین و 2016،  1صوتی و تصویری می پردازد)مایک

همچنین محقیق حوزه برنامه ریزی درسی کمک می کند تا مفاهیم، اصول، نگرشها، باورها و  

نطباق آن با  کلیه اجزا مطرح شده در قالب دروس کتاب را مورد بررسی عملی قرار داده و از ا

از   یکی  اطمینان حاصل کنند، چرا که کتاب درسی  فراگیران  نیازهای  و  برنامه درسی  اهداف 

فعالیتها و تجربه های تربیتی    مهمترین نقش ها را در برنامه های درسی ایفا می نماید و عمده

 (.  1396)نوریان،  دانش آموزان توسط معلم و حول محور آن سازماندهی می شود

که     شود  می  انجام  مختلف  های  تکنیک  کمک  به  عمدتا  درسی  کتب  محتوای  در  تحلیل 

به تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی    2مریلپژوهش حاضر با استفاده از نظریه نمایش اجزای  

پنجم   تحصیلی  پایه  دوره    شده  پرداخته99-98سال  بنیادی  دروس  از  یکی  کتاب  این  است. 

 
1 Mike 
2 Merrill 



 1400بهار و تابستان  ، 14شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

172 

 

باال اهمیت  از  و  است  میابتدایی  برخوردار  با    باشدیی  نوعی  به  کودک  اطراف  اشیا  کلیه  زیرا 

ارتباط دارد  آید،   و   ریاضیات  به دنیا می  از زمانی که  اثر تجربه محیط    کودک  را در  ریاضیات 

خود آموزد  اطراف  باشد،   می  داشته  اطالعاتی  آن  کلی  مفهوم  و  ریاضیات  از  آنکه  بدون  او    و 

 . (.  1392)یزدانی،آن را فرا می گیردروابط ریاضی و موارد استفاده علمی 

کنترل   ابزار  یک  عنوان  به  مریل  اجزای  نمایش  نظریه ی  جایگاه  به  توجه  با  و  اساس  این  .بر 

در   پژوهش  این  در  آموزشی  مواد  از  کیفیت  پنجم  پایه  ریاضی  درسی  کتاب  محتوای  تحلیل 

 ( استفاده شده است.  1983نظریه نمایش اجزا مریل )مریل، 

که آموزشگر از تمام اشتکال ضتروری ارائته از نظر مریل، آموزش در صورتی موثر واقع می شود 

اولیه و ثانویه بهره ببرد. بنابراین یک درس کامل باید ترکیبی از قواعد کلی، مثال ها، بتازخوانی 

، 1ها، تمرین ها، کمک ها، بازخورد ها و ... باشد که با ماده درسی مرتبط استت)مریل و ویتچتل

ایش اجزا نامیده می شود، در واقع توصتیفی لگوی طراحی آموزشی مریل که نظریه نما  (.1994

از عناصر خرد در آموزش است و بدین سبب یک الگوی طراحی آموزشی خرد قلمداد می شود. 

الگوی مریل مبتنی بر این فرض است که نوع هدف های آموزشی، روش یتادگیری و چگتونگی 

هتدفهای آموزشتی   آموزش را تعیین می کند. بنابراین داشتن درک درست از ماهیت موضوع و

مورد انتظار می تواند به طراحی اثربخش آموزش بینجامد . الگوی طراحی آموزشتی مریتل کته 

نحوه چیدمان مؤلفه های محتوایی یک مطلب آموزشی را مشخح متی کنتد، دارای دو بختش 

اصلی است؛ نخست یک »طبقه بندی از هدفهای آموزشتی« و دیگتری »انتواع ارائته «، کته در 

کدیگر آموزش بهینه را شکل می دهند. براساس نظریه نمتایش اجتزاء، آمتوزش تنهتا تعامل با ب

(. مریل در این نظریه، ابتدا یک طبقته 1983،  مریلشامل دو عنصر یعنی تعمیم و نمونه است )

محتتوا نامیتده متی شتود. ایتن   -بندی از هدفهای آموزشی ارائه می دهد که ماتریس عملکترد

قایق، مفاهیم، روش کارها و اصول یا قوانین( و سته نتوع عملکترد ماتریس چهار نوع موضوع )ح

)یادآوری، کاربرد و کشف( را به نمایش می گذارد. طراح آموزشی به منظتور استتفاده از نظریته 

نمایش اجزاء، پس از تعیین نوع مطلب و عملکترد متورد انتظتار، انتواع ارائته اولیته و ثانویته را 

 
1 Meryl and Witchell 
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این دو نوع ارائه و رعایت چهار قاعده اساسی )تفکیک، تنتوع، مشخح می کند. آنگاه با ترکیب  

نظریه نمایش اجزاء نشان می دهد که در .  دشواری و همتاسازی( به طراحی آموزش می پردازد

 .بنای آموزش باید از مصال  و چیدمان مناسب استفاده کرد

پژوهش های   الگوی مریل در تحلیل کتاب های درسی  از  مختلفی انجام  در خصوص استفاده 

 شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

با عنوان1398محمدی و ادیب منش)   پژوهشی   دهم هیپا فیزیک کتاب یمحتوا لیتحل  "( 

ل انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد  یمر اجزای  شینما هینظر استفاده با فیزیک یاضیر رشته

کار(  در   روش  و  اصول  مفاهیم،  )حقایق،  محتوا  مختلف  انواع  تمام  به  الزم  توجه  محتوا  ارائه 

مبذول شده است اما بیشتر ارزیابی های صورت گرفته از سطوح مختلف عملکردی مربوط به 

به ندرت ارزیابی شده  سطوح عملکردی یادآوری و کاربرد است و سط  عملکرد کشف و ابداع  

تعمیم  بجز  اولیه،  های  ارائه  انواع  بیشتر  از  آموزشی  محتوای  عرضه  در  کتاب  مولفین  است. 

ارائه های ثانویه تقویت   انواع مختلف  با  ارئه محتواهای آموزشی را  اند و  سوالی، استفاده کرده 

 .کرده اند

   ( عنوان  1388یزدانی  با  پژوهشی  در  کت  "(  ارزشیابی  و  بر  تحلیل  ابتدایی  اول  ریاضی  اب 

کتاب ریاضی  نشان دادند که   "87-88اساس الگوی مریل وروش ویلیام رومی در سال تحصیلی 

باشد،   می  کاربرد  عملکرد  نوع  و  مفاهیم  محتوایی  نوع  دارای  مریل،  الگوی  طبق  ابتدایی  اول 

ابتدایی   اول  ریاضی  کتاب  محتوای  (در  وارزیابی  تمرین  )بخش  اولیه  ارائه  شده  نحوه  رعایت 

تعمیم) بیان  قسمت  در  ثانویه  ارائه  نحوه  نیز %0است،  سوال  و  مثال  بیان  قسمت  در  و   )

(و سط  دشواری %100(رعایت شده است، در بخش اصول ارائه و ارزشیابی، اصل تنوع )100%)

(رعایت شده و اصل تفکیک رعایت نشده است.  %25اصل همتا سازی در حد کمی ) (و5/62%)

اساس روش ویلیام رومی، به صورت ضعیف و  همچنین   بر  ابتدایی  اول  ریاضی  محتوای کتاب 

  غیر فعال طراحی شده است

 

 ششم پایه ریاضی درسی کتاب محتوای تحلیل "( پژوهشی با عنوان1393رحیمی و همکاران) 

نتایج حاصل حاکی از آن بود که میتزان   انجام دادند  "  پلسک  خالقیت  الگوی  بر  مبتنی  ابتدایی

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2262-fa.pdf
https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2262-fa.pdf


 1400بهار و تابستان  ، 14شماره ،هفتمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

174 

 

هتر یتک از ایتن  های الگوی خالقیت پلسک و مقدار ضریب اهمیتتوجه و درگیری با شاخح

ها در کتاب ریاضی پایۀ ششم ابتدایی بسیار کم بوده و محتوای درسی کتاب مذکور بتر شاخح

تواننتد در ایجتاد و پترورش مطابق این دیدگاه کمتر میاصول خالقیت پلسک منطبق نیست و  

 .خالقیت در یادگیرندگان مؤثر باشند

( در 1397در یکی دیگر از پژوهش های حوزه تحلیل محتوای کتب درستی متدرس تربیتتی)  

تحلیل محتوای بخش فیزیک کتابهای علوم دوره اول متوسطه بته روش "پژوهشی تحت عنوان  

راوانی اجزای موضوعی بخش های مختلف کتابها حاکی از توازن بتین نتیجه گرفت که ف  "مریل

انواع مختلف محتواست ولی سهم فروانی سطوح عملکتردی در حتد یتادآوری و کتاربرد خیلتی 

 بیشتر از کشف و ابداع است که مطلوب نیست.

 باشتد، نحتوه یمت یآموزش منبع تنها یگاه و نیمهمتر یدرس کتب که آنجایی به هرحال، از 

 افتتهی استاس بتر که لیمر یآموزش یطراح الگو جهت نیا باشد. از یم مهم بسیار محتوا ائهار

 نیتا ق حاضریتحق د. بطور کلی، هدفینما اریی امر نیا در را ما تواند یم است یشناخت های

 یطراح الگوی از ابتدایی ریاضی پایه پنجم کتاب محتوای ارائه نحوه ایآ مشخح شود، که است

به پنج پرسش زیتر کته بر پایه این هدف کلی پاسخگویی   .ریخ ای کندیم روییپ  لیمر یآموزش

 برگرفته از نظریه نمایش اجزای دیوید مریل هستند مد نظر است:

 کتاب ریاضی پایه پنجم بیشتر به ایجاد و توسعه کدامیک از انواع محتوا توجه دارد؟ -1

عملکردی دانتش را آمتوزش داده و کتاب ریاضی پایه پنجم عمدتا کدامیک از سطوح  -2

 ارزیابی می کند و اینکه آیا این مقوله با اهداف آموزشی کتاب هماهنگی دارد؟

شیوه های ارائه اولیه مورد استفاده در کتاب بیشتر از نوع تعمیم است یا ارائه نمونته،  -3

 توضیحی است یا سؤالی و آیا توازنی بین اشکال مختلف ارائه رعایت شده است؟

تا چه اندازه از شیوه های ارائه ثانویه برای پیشبرد و بهبود یادگیری دانش آموز   کتاب -4

 استفاده کرده است؟

 طراحتی در دشتواری سط  و سازی همتا مثال، تنوع تفکیک، پیشنهادی اصل چهار -5

 است؟ رعایت شده پنجم ابتدایی به چه میزان ریاضی کتاب
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  روش شناسی پژوهش

هدف کاربردی است و در آن از روش تحلیل محتوا از نوع رویکرد کمی   پژوهش حاضر از نظر   

و کیفی استفاده شده است. در ابتدا از تحلیل محتوای کمی برای شمارش متغیرهای مختلف 

استفاده شده و سپس برای تفسیر محتوایی داده تحلیل محتوای کیفی به کار برده شده است.  

پنجم پایه  ریاضی  کتاب  شامل  جامعه  حاضر    حجم  کتاب  های  فصل  تمام  هم  نمونه  حجم  و 

متغیرهای   که  است  شده  استفاده  مریل  اجزا  نمایش  نظریه  از  محتوای  تحلیل  برای  است. 

مختلف آن عبارتند از انواع محتوا، سطوح مختلف عملکردی، ارائه های اولیه و ثانویه و اصول به  

توسط م بار  اولین  ایده  این  آموزش.  کارایی  رساندن  دیوید  حداکثر  اجزای،  نمایش  نظریه  بدع 

رایگلوث )مریل،  مطرح شد  فاوست   1مریل،  نظام  1979،  2و  و همچنین  پیشینه  این  به  نظر   .)

مند بودن نظریه نمایش اجزا )تفکیک و دسته بندی محتوا، سطوح عملکردی، شیوه های ارائه 

(. در  3،2018یمبرلی و ارزیابی اهداف( که نقد و بررسی نتایج حاصل را چارچوب مند می کند)ک

این پژوهش از این الگو برای تحلیل این کتاب استفاده شده است. طبق نظریه نمایش اجزای  

( اجزای فرآیند آموزشی و نتایج آن را می توان در دو بعد محتوای درسی و  1983مریل )مریل، 

ازنظر مریل محتوا1393عملکردهای یادگیرنده دسته بندی کرد)رسولی و آتشانی، ی درسی  (. 

شامل حقایق، مفاهیم، روشهای کار و اصول)و یا قوانین( می باشد و عملکردهای دانش آموز نیز 

 می تواند از نوع یادآوری، کاربرد و کشف )و یا ابداع( باشند.  

( رابطه ی بین دو بعد محتوای درسی و عملکترد دانتش آمتوز را در قالتب 1983مریل )مریل،  

( 1( به نمایش می گذارد. همانطور که این ماتریس )جتدول  1  عملکرد  )جدول-ماتریس محتوا

نشان می دهد تنها عملکرد مورد انتظار از دانش آموز برای محتوای از نتوع حقیقتت، یتادآوری 

است، ولی برای سایر انواع محتوا، هدف از ارائه ی محتوا )ارزیابی از آن(متی توانتد در هتر سته 

ورت گیرد(. مریل معتقد است که آمتوزش در صتورتی سط  یادآوری، کاربرد و کشف باشد )ص

موثر خواهد بود که در ارائه محتوا و ارزیابی محتوا هر سه سط  عملکرد دانتش آمتوز متد نظتر 

 (.1994قرار گیرد )مریل و ویتچل،  

 
1 Reigeluth 
2 Faust 
3 Kimberly 
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 عملکرد مریل  –: ماتریس محتوا 1جدول شماره

رد
لک
عم
  
سط

 

     کشف

     کاربرد

     یادآوری

 اصل روش کار مفهوم حقیقت 

 نوع محتوا 

در ادامه مریل برای توضی  چگونگی ارائه ی محتوا به معرفی و توضی  اشکال مختلف ارائه می 

( شیوه های ارائه ی محتوا را به دو دستته کلتی ارائته اولیته و 1994پردازد. او )مریل و ویتچل،

 ثانویه تقسیم می کند.  

و دو حالت ارائه )توضیحی و  ارائه اولیه خود با توجه به دو مولفه حالت محتوا )تعمیم یا نمونه( 

( 2( تعمیم توضیحی که آن را قاعتده یتا حکتم متی نامتد، 1تفسیری یا سؤالی( به چهار دسته  

( نمونه سؤالی )یا تمرین(، تقسیم 4( تعمیم سؤالی )یا فراخوانی( و  3نمونه توضیحی )یا مثال(،  

ل اطتالق متی شتود و بندی می شود. تعمیم به حالتهای کلی یک مفهوم یا روش کار و یتا اصت

نمونه نیز به حالتهای خاص گونه های مختلف محتوا اشاره می کند. واض  است که محتتوای از 

نوع حقیقت تنها دارای حالت نمونه می باشد. ولی ارائه دیگر انواع محتوا بته هتر چهتار حالتت 

 (. 1398ممکن اماکن پذیر است. ) احمدی، احمد و دیگران، 

ارائه، ارائه ثانویه می باشد. هتدف از ارائته هتای ثانویته تقویتت یتادگیری دسته دوم از اشکال   

فراگیر است. با توجه به نوع ارائه اولیه از گونه های مختلفی از ارائه هتای ثانویته استتفاده متی 

شود. صورت ارائه ثانویه زمینه ای  )مانند ذکر پیش زمینه تاریخی( و یا به صورت ارائه ثانویه از 

دهنده  توجه یا کمک  )شامل استفاده از تصاویر، نقاشی های تفکیک شده  و ...( به   نوع تمرکز

فراگیر عرضه کند. اشکال دیگر ارائه ثانویه عبارتند از: بتازخورد  )رد یتا تاییتد پاستخ فراگیتر(، 

کمک کننده به حافظه  )کمک به یادسپاری برخی اطالعات(، ارائه اطالعات پتیش نیتاز، تبعتی 

وا ارائه شده به شکل دیگری مانند فرمول، چارت، دیاگرام و ...(. برخی از اشکال ارائته )بیان محت
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ثانویه، مانند ارائه ثانویه تمرکز دهنده توجه و یا زمینه ای می توانند همراه با هر کدام از اشکال 

ول از ت پژوهش شش جدبا توجه به سؤااال  (. لذا  1994ارائه اولیه به کار روند )مریل و ویتچل،  

شد که در بخش یافته ها بته آن هتا پرداختته   حاصلریاضی پنجم  وتحلیل متون کتاب    تجزیه

 شده است.

 

 یافته های پژوهش

کتاب ریاضی پایه پنجم بیشتر به ایجاد و توسعه کدامیک از انررواع محترروا توجرره  -1  

 دارد؟

 2ستوال در جتدول داده های جمع آوری شده از بررسی  فصول مختلف کتاب بر مبنای  ایتن  

ارائه شده است. این جدول فراوانی هر یک از انواع محتوای آموزش را برای فصل هتای مختلتف 

کتاب به صورت جداگانه نشان می دهد. این نتایج از بررسی پرستش هتا و فعالیتت هتای متتن 

کتاب و همچنین از بررسی تمرین های داخل متن کتاب و تمرین های پایتان فصتل استتخراج 

، جتدول توزیتع فراوانتی هتر یتک از انتواع محتتوای 2است. در ادامه و در جدول شتماره  شده  

 آموزشی بیان شده است.

 : جدول توزیع فراوانی هر یک از انواع محتوای آموزشی2جدول شماره 
 انواع محتوا و فراوانی کل آن ها 

 موضوع 
 حقایق  مفاهیم روش کار  اصول 

 معرفی میلیارد  3 1 1 0

 فصل اول
 یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی 2 1 0 0

 جمع و تفریق عدد های مرکب  1 0 2 1

 الگو ها  4 0 3 1

 کسر های بزرگتر از واحد  2 2 0 0

 فصل دوم

 جمع و تفریق عدد های مخلوط  3 1 4 1

 ضرب کسرها  1 0 1 1

 تقسیم کسر ها  1 0 2 1

 ضرب عددهای مخلوط  2 1 2 1
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 نسبت  3 1 0 0

 فصل سوم 
 نسبت های مساوی  2 1 1 1

 تناسب  4 0 3 1

 درصد  2 0 2 1

 تقارن محوری 3 1 4 1

 فصل چهارم 
 تقارن مرکزی  2 0 5 1

 زاویه و نیمساز  5 1 3 2

 چند ضلعی ها و مجموع زاویه آن ها  2 2 4 3

 عدد های اعشاری  2 1 3 2

 فصل پنجم
 جمع عدد اعشاری  3 0 2 1

 تفریق عدد اعشاری  2 2 6 1

 ضرب اعداد اعشاری  4 1 5 0

 مساحت لوزی و ذوزنقه  4 2 3 2

 فصل ششم 
 محیط دایره  3 1 5 3

 حجم  2 2 4 5

 گنجایش  2 1 2 4

 جمع آوری و نمایش داده ها  4 0 3 2

 میانگین  3 1 3 2 فصل هفتم

 احتمال  2 2 5 1

 جمع کل   73 24 78 40

 درصد   95/33 16/11 3/36 60/18

آموزشی)حقایق،  2در جدول    های  محتوا  از  یک  هر  کار، مفاهیم، فروانی  مورد  روش  اصول( 

بررسی قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان داد که در کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از مجموع 

% محتوا  مفاهیم،16/11حقایق،  95/33کل  و  %3/36  کار  روش  باشد.%60/18  می  اصول   % 

بیشترین   ها به دست آورد به شرح زیر است:  فراوانی   استنباطی که می توان از این درصدها و  

باشد می  کار  روش  به  مربوط  محتوا  میزان . فراوانی  راستای  در  تقریبا  حقایق  به  توجه  میزان 

 . توجه به روش کار می باشد 
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داده    کتاب ریاضی پایه پنجم عمدتا کدامیک از سطوح عملکردی دانش را آمرروزش-2

 و ارزیابی می کند و اینکه آیا این مقوله با اهداف آموزشی کتاب هماهنگی دارد؟

 3داده های جمع آوری شده از بررسی  فصول مختلف کتاب بر مبنای  ایتن ستوال در جتدول  

ارائه شده است. این جدول  فراوانی هر یک از انواع محتوای آموزش را برای فصل های مختلتف 

صورت جداگانه نشان می دهد. این نتایج از بررسی پرستش هتا و فعالیتت هتای متتن کتاب به  

کتاب و همچنین از بررسی تمرین های داخل متن کتاب و تمرین های پایتان فصتل استتخراج 

، جدول توزیع فراوانی هتر یتک از ستطوح عملکتردی 3شده است. در ادامه و در جدول شماره  

 دانش بیان شده است.

 اموزشی  عملکردی سطوح:  3 شماره جدول

 انواع محتوا و فراوانی کل آن ها 

 موضوع 

 حقایق  مفاهیم ارزش کار  اصول 

ف و انواع 
کش

 

کاربرد 
ی  
یاد آور

ف و انواع  
کش

 

کاربرد 
ی  
یاد آور

ف وابداع انواع 
کش

 

کاربرد 
ی  
یاد آور

ی  
یاد آور

 

 یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی 3 2 2 0 1 0 0 1 1 0

فصل 

 اول

 معرفی میلیارد  2 1 0 0 1 0 0 3 0 1

 جمع و تفریق عدد های مرکب  2 0 1 0 3 3 0 2 0 1

 الگو ها  2 3 4 1 2 2 0 1 0 1

 کسر های بزرگتر از واحد  4 5 5 1 1 1 0 0 0 1

فصل 

 دوم

 جمع و تفریق عدد های مخلوط  1 2 2 0 0 0 0 0 1 1

 ضرب کسرها  2 1 3 1 5 5 1 2 1 1

 تقسیم کسر ها  5 4 2 0 4 4 0 4 2 0

 ضرب عددهای مخلوط  4 2 0 0 3 3 0 6 2 0

 نسبت  6 3 5 1 6 6 0 7 3 0

فصل 

 سوم 

 نسبت های مساوی  3 6 2 1 8 8 1 8 2 0

 تناسب  3 2 3 1 7 7 0 3 1 0

 درصد  2 7 3 0 12 12 0 4 1 0
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 تقارن محوری 5 2 0 0 6 6 2 3 4 0

فصل 

 چهارم 

 تقارن مرکزی  2 2 5 1 1 1 0 0 4 0

 زاویه و نیمساز  1 4 3 1 3 3 0 0 5 1

 چند ضلعی ها و مجموع زاویه آن ها  6 3 1 1 2 2 0 2 3 0

 عدد های اعشاری  3 4 3 0 0 0 0 1 2 0

فصل 

 پنجم

 جمع عدد اعشاری  5 2 2 0 0 0 0 0 1 0

 تفریق عدد اعشاری  4 2 5 0 2 2 1 2 2 0

 ضرب اعداد اعشاری  1 1 4 0 1 1 0 5 1 0

 مساحت لوزی و ذوزنقه  2 1 6 0 8 8 0 4 1 0

فصل 

 ششم

 محیط دایره  3 2 6 0 4 4 1 3 0 0

 حجم  3 5 3 0 2 2 0 2 2 0

 گنجایش  4 3 4 0 0 0 0 1 1 0

 جمع آوری و نمایش داده ها  4 3 2 0 6 6 0 2 1 0
فصل 

 هفتم
 میانگین  6 7 6 1 1 1 0 3 2 0

 احتمال  4 5 5 0 9 9 0 4 3 0

7 46
 72
 

6 96
 99
 10
 97
 84
 92
 

 
جمع  

 کل

149
/1

 

55
/7

 
  انواع محتوا و فراوانی کل آن ها 

 

 

 

 موضوع 

ی 
نمونه سوال

ی  
تعمیم سوال

ی  
نمونه توضیح

ی  
تعمیم توضیح

 

 فصل اول یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی 13 15 0 3

 معرفی میلیارد  8 8 0 2

 های مرکب جمع و تفریق عدد  9 7 1 10

 الگو ها  11 13 0 5

 فصل دوم کسر های بزرگتر از واحد  17 18 0 6

 جمع و تفریق عدد های مخلوط  9 9 0 8

 ضرب کسرها  5 5 0 8

 تقسیم کسر ها  4 3 1 9

 ضرب عددهای مخلوط  10 5 0 10

 فصل سوم  نسبت  3 4 0 14

 نسبت های مساوی  2 2 0 16

82
/

11
 

98
/0

 

76
/

15
 

25
/

16
 

64
/1

 

92
/

15
 

79
/

13
 

10
/

15
 

 درصد  

آموزشی)یادآوری، کاربرد، کشف و ابداع( در انواع سطوح  فروانی هر یک از محتوا    3در جدول  

محتوای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان داد که در کتاب ریاضی 

در صد مربوط به    60/39مربوط به سط  یاد آوری؛    51/56پنجم ابتدایی از مجموع کل محتوا  

کاربرد؛   بو  15/4سط   ابداع  و  کشف  سط   به  مربوط  نتایج درصد  از  که  همچنان  است.  ده 

است   مشخح  باشدجدول  می  یاداوری  سط   به  مربوط  محتوا  فراوانی  آن .  بیشترین  از  بعد 

 . سط  کاربرد و در نهایت سط  کشف و ابداع مورد توجه بوده است
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شیوه های ارائه اولیه مورد استفاده در کتاب بیشتر از نوع تعمیم اسررت یررا ارائرره  -3

نمونه، توضیحی است یا سؤالی و آیا توازنی بین اشکال مختلررف ارائرره رعایررت شررده  

 است؟ 

 4داده های جمع آوری شده از بررسی  فصول مختلف کتاب بر مبنای  ایتن ستوال در جتدول  

راوانی کل اشکال مختلف ارائه اولیه را برای موضوعات درستی هتر ارائه شده است. این جدول ف

یک از فصل های کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی را نشان می دهد. در ادامه و در جدول شماره 

 ، جدول توزیع فراوانی هر یک از شیوه های ارائه اولیه مورد استفاده در کتاب بیان شده است.4

 اولیه در کتاب : شیوه های ارائه4جدول شماره

ی 
نمونه سوال

 

تعمیم 

ی 
سوال

نمونه   

ی 
توضیح

 

تعمیم 

ی 
توضیح

 
 موضوع 

 یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی 13 15 0 3

فصل 

 اول

 معرفی میلیارد  8 8 0 2

 جمع و تفریق عدد های مرکب  9 7 1 10

 الگو ها  11 13 0 5

 کسر های بزرگتر از واحد  17 18 0 6

فصل 

 دوم

 جمع و تفریق عدد های مخلوط  9 9 0 8

 ضرب کسرها  5 5 0 8

 تقسیم کسر ها  4 3 1 9

 ضرب عددهای مخلوط  10 5 0 10

 نسبت  3 4 0 14

فصل 

 سوم 

 نسبت های مساوی  2 2 0 16

 تناسب  13 6 0 11

 درصد  15 9 0 10

 تقارن محوری 7 10 0 7
فصل 

 چهارم 
 تقارن مرکزی  8 9 1 7

 نیمساز زاویه و   7 6 0 6
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 چند ضلعی ها و مجموع زاویه آن ها  11 2 0 5

 عدد های اعشاری  15 13 0 9

فصل 

 پنجم

 جمع عدد اعشاری  8 4 0 17

 تفریق عدد اعشاری  9 7 0 11

 ضرب اعداد اعشاری  3 1 1 18

 مساحت لوزی و ذوزنقه  8 5 1 19

فصل 

 ششم

 محیط دایره  4 6 1 10

 حجم  7 5 1 10

 گنجایش  4 3 0 7

 جمع آوری و نمایش داده ها  9 4 0 4
فصل 

 هفتم
 میانگین  10 8 0 12

 احتمال  11 8 0 13

277 7 193 240  
جمع  

 کل

 درصد   47/33 91/26 97/0 63/38

 یحیتوضت یهتا میحاصتل شتد: تعمت ریتمتوارد ز 4جتدول شتماره   یریتگ  جهیو نت  لیدر تحل

بتته  نیاز توجتته متعتتادل و بتته انتتدازه متتواف یبرختتوردار هستتتند،که حتتاک %47/33 یاز فراوانتت

ستتوم از نطتتر  گتتاهیدر جا %91/26 یبتتا داشتتتن فروانتت یحیحتتوزه استتت. نمونتته توضتت نیتتا

کته اصتال بته آن  یستوال میقترار دارد. امتا در متورد تعمت هیتانتواع ارائته اول  نیداشتن سهم بت

از  یدرصتتد، کتته حتتاک کیتتکمتتتر از  یعنتتی، استتت %97/0آن  ینشتتده استتت، فراوانتت یتتتوجه

را   یفراوانت  نیشتتریب  %63/38یبتا فراوانت  یحتوزه استت.و امتا نمونته ستوال  نیتعدم توجه به ا

 است. یعیطب ی( امراتیاضیبا توجه به موضوع کناب )ر نیدارد،و ا

آمتوز کتاب تا چه اندازه از شیوه های ارائه ثانویه بترای پیشتبرد و بهبتود یتادگیری دانتش    -4

 استفاده کرده است؟
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داده هتتای جمتتع آوری شتتده از بررستتی  فصتتول مختلتتف کتتتاب بتتر مبنتتای  ایتتن ستتوال در 

ارائتته شتده استتت. ایتتن جتدول فراوانتتی کتل اشتتکال مختلتتف ارائته ثانویتته را بتترای  5جتدول 

 کتاب ریاضی پنجم نشان می دهد.        

 هبود یادگیری: شیوه های ارائه ثانویه برای پیشبرد و ب5جدول شماره 

 انواع محتوا و فراوانی کل آن ها 

 موضوع 

  

ارائه ثانویه  

ی 
تبع

 

ک کننده  
کم

به حافظه 
ی  
ش نیاز

پی
تمرکز دهنده   

توجه 
ی  
زمینه ا

 

 یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی 1 2 0 4 2

 فصل اول
 معرفی میلیارد  7 9 1 7 3

 جمع و تفریق عدد های مرکب  9 6 1 4 5

 الگو ها  2 4 0 3 4

 کسر های بزرگتر از واحد  3 1 0 2 1

 فصل دوم

 جمع و تفریق عدد های مخلوط  6 4 0 2 1

 ضرب کسرها  2 7 0 1 3

 تقسیم کسر ها  3 4 0 1 2

 ضرب عددهای مخلوط  1 1 1 4 6

 نسبت  9 9 1 3 10

فصل 

 سوم 

 نسبت های مساوی  10 10 0 2 8

 تناسب  5 4 0 1 7

 درصد  8 3 0 1 3

 تقارن محوری 1 1 1 5 4

فصل 

 چهارم 

 تقارن مرکزی  3 2 0 5 5

 زاویه و نیمساز  6 4 0 6 9

 چند ضلعی ها و مجموع زاویه آن ها  15 10 0 3 2

 عدد های اعشاری  7 13 0 9 9

فصل 

 پنجم

 جمع عدد اعشاری  6 3 0 11 10

 تفریق عدد اعشاری  2 12 0 4 12

اعشاری ضرب اعداد  9 8 0 3 11  

فصل  مساحت لوزی و ذوزنقه  5 5 0 2 7
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 ششم محیط دایره  1 1 0 1 9

 حجم  3 2 0 4 10

 گنجایش  5 6 1 1 10

 جمع آوری و نمایش داده ها  11 1 0 5 6
فصل 

 هفتم
 میانگین  2 3 1 4 2

 احتمال  1 2 1 2 3

 جمع کل   143 157 8 100 164

 درصد   90/25 81/24 49/1 11/18 71/29

  ارایه های ثانویه.  می شودچنین برداشت    5و بررسی و نتیجه گیری از جدول شماره    تحلیلدر  

فراوانی است  آموزش  و  موضوع  تاریخی  سوابق  توضی   که  ای،  خود   %90/25زمینه  به  را 

از محتوا را به خود اختصاص می دهد     1/4اختصاص می دهد. که حاکی از آن است که تقریبا

این زمینه ثانویه  تمرکز دهنده توجه،  در  ارائه های  اشاره کرد که    در مورد  نکته  این  به  باید 

است.در مورد ارائه   %81/24فراوانی این بخش    تقریبا برابر بخش زمینه ای است،  فراوانی آنها،

که نیازی  پیش  ثانویه  گفت:  های  توان  می  آن  تعریف  به   در  موضوع  یک  بیان  برای  چنانچه 

تعریف مفاهیم مورد استفاده در آموزش نیاز باشد، این گونه توضیحات را پیش نیاز می نامیم .  

به عبارت دیگر، تمام اطالعات الزم برای یادگیری موضوع آموزش را شرح و بسط پیش نیاز می  

ین بخش می باشد.فراوانی ارائه است که نشان دهنده عدم توجه به ا  %49/1نامیم ؛فراوانی آنها  

است.همان گونه که می دانید، گاهی آموزش   %11/18های ثانویه کمک کننده به حافطه نیز  

یاری می دهد آموزش  یادآوری محتویات  در  را  فراگیر  که  است  این گونه  .  حاوی روش هایی 

ای می    اضافات و توضیحات در آموزش را شرح و بسط کمک حافظه ای یا به اختصار حافظه

است که مقدار قابل توجهی است و حاکی از    %71/29نامیم.فراوانی ارائه های ثانویه تبعی نیز  

 .توجه به این بخش است

 

 طراحی در دشواری سطح و سازی همتا مثال،  تنوع تفکیک،  پیشنهادی اصل چهار-5

 است؟ رعایت شده پنجم ابتدایی به چه میزان ریاضی کتاب
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  5آوری شده از بررسی  فصول مختلف کتاب بر مبنای  این سوال در جدول  داده های جمع  

 سازی همتا مثال، تنوع تفکیک، پیشنهادی اصل ارائه شده است. این جدول فراوانی کل چهار

 پنجم ابتدایی را نشان می دهد.  ریاضی کتاب طراحی در  دشواری سط  و

 آموزش : اصول به حداکثر رساندن کارایی 6جدول شماره 

 انواع محتوا و فراوانی کل آن ها 

 موضوع 

ی 
سط  دشوار

 

ی 
همتا ساز

 

تنوع
ک 
تفکی

 
 یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی 1 2 3 1

 فصل اول
 معرفی میلیارد  0 2 2 3

 جمع و تفریق عدد های مرکب  1 4 2 2

 الگو ها  3 0 1 1

 کسر های بزرگتر از واحد  1 2 2 4

 فصل دوم

 جمع و تفریق عدد های مخلوط  1 1 1 0

 ضرب کسرها  3 3 3 2

 تقسیم کسر ها  4 4 2 2

 ضرب عددهای مخلوط  0 1 1 1

 نسبت  3 2 4 2

 فصل سوم 
 نسبت های مساوی  1 1 1 1

 تناسب  2 2 2 2

 درصد  1 1 0 0

 تقارن محوری 1 1 4 5

 فصل چهارم 
 تقارن مرکزی  2 2 5 5

نیمساز زاویه و   1 1 2 5  

 چند ضلعی ها و مجموع زاویه آن ها  5 0 1 5

 عدد های اعشاری  4 2 3 0
 فصل پنجم

 جمع عدد اعشاری  4 0 5 4
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 تفریق عدد اعشاری  3 0 4 3

 ضرب اعداد اعشاری  2 1 0 1

 مساحت لوزی و ذوزنقه  3 2 1 1

 ششم  فصل
 محیط دایره  5 1 4 1

 حجم  1 1 0 0

 گنجایش  1 2 3 4

 جمع آوری و نمایش داده ها  5 2 3 4

 میانگین  0 1 1 1 فصل هفتم

 احتمال  2 1 1 2

 جمع کل   60 42 61 61

55/

27 
 درصد   66/36 66/18 11/27

جدول   از    6در  هریک  آموزشفروانی  کارایی  رساندن  حداکثر  به    ، تنوع  ،تفکیک)  اصول 

سط  دشواری  و  آموزشی  (همانندسازی  محتوای  انواع  گرفت،   در  قرار  بررسی  به    مورد  نتایج 

  66/33  میزان توجه به اصول چهارگانه،  که در کتاب ریاضی پنجم ابتدایی  دست آمده نشان داد

درصد مربوط به    11/27در صد مربوط به اصل دشواری سط ؛    55/27مربوط به اصل تفکیک؛  

استنباطی که می توان از این .  اصل تنوع بوده استدرصد مربوط به  66/18اصل همانندسازی و  

 سط  بیشترین فراوانی محتوا مربوط به   درصدها و فروانی ها به دست آورد به شرح زیر است:

باشد   یاداوری بوده    .می  توجه  مورد  ابداع  و  نهایت سط  کشف  در  و  کاربرد  آن سط   از  بعد 

 ..است

 بحث و نتیجه گیری 

نتایجی که از تجزیه و تحلیل کتاب ریاضی پایه پنجم براساس الگوی مریل انجام شد، به شرح  

 کتاب در کهذیل ارائه می گردد. بررسی ها در خصوص سوال اول پژوهش حاکی از آن است،  

   و کار روش 30/36مفاهیم، 16/11حقایق، 33/ 95 محتوا کل مجموع از ابتدایی پنجم ریاضی

اصول   18/  60 به  یزدانی  .باشد می مربوط  پژوهش  با  یافته  از  با  (  1389)این بخش  و  همسو 

باشد  می  ناهمسو  همکاران  و  رحیمی  بیان  .  پژوهش  توان  می  یافته  این  تبیین  در  که  آنچه 
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  .استای میزان توجه به روش کار می باشدر  ردمیزان توجه به حقایق تقریبا  که    داشت این است

مجموعه ی نظام یافته ی اعمال و فعالیت هایی است که برای رسیدن به یک هدف  روش کار  

مثل روش محاسبه ی محیط   یا حل یک مسئله یا تولید یک محصول خاص صورت می گیرد.

نتیجه ی   نهایت  ترتیب خاص دارد و در  تعیین است سپس  ابتدا مراحل آن قابل  زیرا   . دایره 

لذا با توجه به مساله محور بودن درس ریاضی، میزان توجه به روش    خاصی نیز به دنبال دارد.

هر چند که روش کار به نبست سایر  . کار بیشتر از سایر انواع محتوا مورد توجه قرار گرفته است

توجه به فلسفه و ماهیت درس   انواع محتوای آموزشی مورد توجه یشتری قرار گرفته است اما با

ک داشت  بیان  توان  می  آموزشی ریاضی  محتوای  انواع  به  مطلوبی  شکل  به  بخش  این  در  ه 

 .پرداخته شده است

صورت نتایج حاصل از بررسی  در خصوص سوال دوم مبنی بر میزان توجه به سطوع عملکرد،    

داد نشان  حقایق    :گرفته  حوزه  در  داده   %10/15یادآوری  اختصاص  خود  به  را  محتوا  کل  از 

یادآوری    حوزه های یادگیری در دیگر زیر مجموعه هاست.بین  ی  که نسبت قابل توجه  است،

که رقم قابل توجهی است. و    از محتوا را به خود اختصاص می دهد،  %79/13در حوزه مفاهیم  

از نظر فراوانی را    در ابداع در همین حوزه مفاهیم رتبه دوم  بین حوزه های کاربرد و کشف و 

کند    های جدید اعمال می  شده را در موقعیتکه فراگیر اطالعات آموخته  عملکردی    داراست.

برخوردار   %92/15یا همان کاربرد در حوزه مفاهیم از بیشترین فراوانی یعنی یا به کار می گیرد، 

و اما کشف و ابداع که که در سه حوزه   است،که یشترین فراوانی در حوزه مفاهیم را داراست.

محتوا   %64/1در حوزه مفاهیم    فراوانی را داراست،روش کار و اصول و قوانین کم ترین    مفاهیم،

دهد. می  اختصاص  خود  به  کار  را  روش  حوزه  در  می    %25/16یادآوری  اختصاص  خود  به  را 

که فراگیر برای انجام آن به جستجو در حافظه  عملکردی  که این درصد حاکی از آن است دهد، 

به همان صورت یا با ساختاری جدید  تا اطالعات آموخته شده را باز یافته و    ی خود می پردازد

اما کاربرد نیز در حوزه روش کار از    در حوزه روش کار بیشترین فراوانی را داراست.  ارائه نماید،

که حاکی از تعادل در پرداختن    یاد آوری در این بخش برخوردار است،  همسانفراوانی تقریبا  

در بخش روش کار    در نهایت  است.  %76/15فرواوانی کاربرد در روش کار  به این دو مقوله است،
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مفاهیم، حوزه  جز  به  کال  ابداع،که  و  کشف  بخش  به  رسیم  زیر    می  درصدی  فراوانی    1از 

 /.% است،که یعنی کمتر از یک درصد.98در این بخش نیز فراوانی آن برخوردار است؛

است اما فراوانی  %82/11که معادل  یادآوری بیش ترین فراوانی را دارد  در حوزه اصول و قوانین،

 % 55/7فراوانی یادآوری در همین بخش هست،   2/3  کاربرد در حوزه اصول و قوانین که تقریبا

ابداع در حوزه اصول و قوانین هست که فراوانی   را به خود  %14/1است.آخرین بخش کشف و 

فی و  در تبیین این یافته می توان بیان داشت علیرغم تاکید زیاد بر روش اکتشااختصاص داده.

اهمیت دستیابی دانش آموز به سطوح باالی عملکرد یادگیری و در نتیجه افزایش دقت، عمق و  

ماندگاری آموزشی، به نظر می رسد که در کتاب ریاضی پایه پنجم سطوح عملکرد مورد انتظار،  

 کاربرد می باشد و این نکته ممکن است نشانگر ضعف در محتوای کتاب درسی قلمداد گردد. 

که حاکی از توجه متعادل   برخوردار هستند   %47/33تعمیم های توضیحی از فراوانی    همچنین 

است. حوزه  این  فروانی    به  داشتن  با  توضیحی  داشتن   %91/26نمونه  نطر  از  سوم  جایگاه  در 

 سهم بین انواع ارائه اولیه قرار دارد.اما در مورد تعمیم سوالی که اصال به آن توجهی نشده است، 

که حاکی از عدم توجه به این حوزه است.و    از یک درصد،   کمتریعنی    است،  %97/0فراوانی آن  

فراوانی با  سوالی  نمونه  دارد  %63/38اما  را  فراوانی  کناب   بیشترین  موضوع  به  توجه  با  این  و 

است. طبیعی  )جدول    )ریاضیات(امری  محتوا  انواع  فراوانی  تعمیمهای 4مقایسه  فراوانی  و   )

نمونه های توضیحی نشان می دهد که برای بیشتر مفاهیم، روش کار ها و اصول توضیحی و  

بیشتر مطلب   فهم  برای  و هم  است  بیان شده  توضیحی  تعمیم  قالب  در  آنها  هم صورت کلی 

نمونه های توضیحی در کنار آنها بیان شده است. در ضمن فراوانی نمونه های سوالی فرصت 

د که توانایی خود را ارزیابی کند و فرصت بیشتری برای عمق  کافی را برای فراگیر فراهم می کن

ارائه مطالب  بر شیوه  ای که  عمده  نقد  اما  باشد.  داشته  اختیار  در  آموخته هایش  با  بخشیدن 

اصول  و  کارها  روش  مفاهیم،  ارائه  برای  سوالی  تعمیم  ارائه  شیوه  از  که  است  این  است  وارد 

 . استفاده نشده است

ارایه های ثانویه    چنین برداشت می شود:   4  سوالنهایتا نتیجه گیری از    و بررسی و   تحلیلدر  

است آموزش  و  موضوع  تاریخی  سوابق  توضی   که  ای،  خود   %90/25فراوانی.  زمینه  به  را 
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از محتوا را به خود اختصاص می دهد    1/4اختصاص می دهد. که حاکی از آن است که تقریبا

زمینه. این  توجه،  در  تمرکز دهنده  ثانویه  ارائه های  که    در مورد  اشاره کرد  نکته  این  به  باید 

در مورد ارائه    است.  %81/24فراوانی این بخش    تقریبا برابر بخش زمینه ای است،  فراوانی آنها،

که نیازی  پیش  ثانویه  گفت:  های  توان  می  آن  تعریف  به   در  موضوع  یک  بیان  برای  چنانچه 

.  تعریف مفاهیم مورد استفاده در آموزش نیاز باشد، این گونه توضیحات را پیش نیاز می نامیم

به عبارت دیگر، تمام اطالعات الزم برای یادگیری موضوع آموزش را شرح و بسط پیش نیاز می  

 ن بخش می باشد. است که نشان دهنده عدم توجه به ای %49/1فراوانی آنها  نامیم؛

به  و مربوط  سوال  در خصوص  نهایت  آموزش  در  کارایی  رساندن  حداکثر  به    ،تفکیک)  اصول 

در محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم، آن چه که از تحلیل     (همانندسازی و دشواری سط   ،تنوع

است   مشخح  آمده  ابتداییبدست  پنجم  ریاضی  کتاب  چهارگانه،  در  اصول  به  توجه   میزان 

به اصل تفکیک؛    66/33 به اصل دشواری سط ؛    55/27مربوط  درصد   11/27در صد مربوط 

این بخش از یافته    وده است. درصد مربوط به اصل تنوع ب66/18مربوط به اصل همانندسازی و  

همچنانکه     . همسو و با پژوهش رحیمی و همکاران ناهمسو می باشد(  1389)با پژوهش یزدانی

است آمده مشخح  بدست  یافته های  به   :از  مربوط  فراوانی محتوا  می    تفکیک  اصلبیشترین 

 . توجه بوده استهمانندسازی و اصل تنوع مورد    دشواری و در نهایت اصل  بعد از آن اصل  .باشد

لذا با توجه به ماهیت درسی ریاضی و مساله محور بودن مباحث و مفاهیم مطرح شده در کتاب  

به طور   (همانندسازی و دشواری سط   ،تنوع  ،تفکیک  )مذکور، میزان توجه به اصول چهارگانه

در  مطروحه  مفاهیم  و  موضوع  به  بسته  است  ضروری  چند  هر  است،  گردیده  رعایت  مطلوب 

درسی، سعی شود محتوا طوری طراحی و تدوین شود که از اصل متناسب مربوط به هر    کتاب

 محتوا جهت به حداکثر رساندن فرایند یادگیری استفاده شود. 
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 پیشنهادات

 در راستای نتایج به دست آمده، موارد ذیل بعنوان پیشنهاد ارائه می گردند:

با وجود تاکید زیاد بر تدریس درس ریاضی به شیوه اکتشافی، همچنان  درس ریاضی پایه  -1

پنجم  به شیوه سنتی تدریس می شود. لذا در این راستا پیشنهاد می شود تجربیات یادگیری 

بر اساس روش های جدید از جمله اکتشافی تدوین شود و انوام محتوا در درس ریاضی بطور 

 قرار گیرد. همزمان مورد توجه

دانش -2 که  عمل شود  پنجم طوری  پایه  ریاضی  درسی  برنامه  طراحی  در  پیشنهاد می شود 

آموزان بتوانند تمرینات داخل کتاب را در کالس و با راهنمای معلم با استفاده از ابزارهای ساده  

.  و کمک آموزشی انجام دهند و در مجموع به قسمت های تمرین و ارزیابی توجه بیشتری گردد

 و جدید های مثال و پذیرد صورت کتاب ریاضی در ها مثال غیر  با همرا ها مثال ارایههمچنین  

 یابد.  افزایش مثال از غیر مثال بین تمیز گیران از فرا یادگیری میزان  تا شود طرح متنوعی

عنوان یک -3 به  پنجم  پایه  ریاضی  تدریس در درس  و روش های  اهداف، محتوا  در  بازنگری 

ضرورت مورد توجه قرار متولیان و معلمان قرار گیرد و به اصول به حداکثر رساندن یادگیری  

 بویژه اصل همتا سازی در محتوای درس ریاضی توجه بیشتری مبذول گردد. 

پنجم طوری عمل شود که دانش  -4  پایه  ریاضی  برنامه درسی  پیشنهاد می شود در طراحی 

را در کالس و با راهنمای معلم با استفاده از ابزارهای ساده  آموزان بتوانند تمرینات داخل کتاب  

 و کمک آموزشی انجام دهند. 

ریاضی  -5 درسی  کتب  پنجم    مؤلفان  دقت    پایه  آموزشی  مطالب  و  محتوا  انتخاب  در  باید 

آموزان، مطالب را متناسب با سن  بیشتری از خود نشان داده و با شناسایی سط  دانش دانش

 نمایند.  تحصیلی آنان تألیف

ای باشد که  به گونه  پایه پنجم    گزینش و انتخاب مؤلفان کتاب درسی برای درس ریاضی   -6

انتخاب شده مسلط بر محتوای کتب درسی بوده و در رشته و تخصح خود مشغول به   افراد 
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ارائه آموزش ریاضی و  تدوین کتاب شوند. همچنین   با توجه به اهمیت نقش معلمان در نحوه 

شکوفایی استعداهای دانش آموزان، پیشنهاد می شود زبده ترین معلمان، تدریس درس ریاضی  

 را برعهده بگیرند. 

معلم   راهنمای  کتاب تدوین در دهند، قرار  اهداف صدر  در  را  عملی دانش، موضوعات نوع در-7

 تفاوت )قوانین و و اصول  کار روش مفاهیم، حقایق،(درسی موضوعات بین    پایه پنجم    ریاضی

 آید. عمل  به گیری  جلو  موضوعات و مباحث خطای  از تا شوند قایل

 خذامنابع و م

 علوم های کتاب محتوای تحلیل  (.1391استاد حسنلو، حسین؛ فرجی، زلیخا و شکرالهی، رقیه)

  ،(6)9،فصلنامه پژوهش های برنامه درسیمریل،  یآموزش اهداف براساس و پنجم چهارم یتجرب

132-118.  

برنامه  ، تهران، سازمان پژوهش و  کتاب ریاضی پایه پنجم(.  1399حمیدرضا و دیگران)   امیری،

 ریزی آموزشی. 

 در محور کاوش رویکرد با  ی دانشگاه یدرس کتاب یمحتوا  ساختار(.  1385ستایش، حسن)

ساختاری دانشگاه یدرس کتاب ها و :   درسی کتاب المللی بین همایش  اولین   ،  ویژگی 

 دانشگاهی. سمت. 

ملی،   درسی  برنامه  آموزشی،    (. 1391سند  ریزی  برنامه  و  پژوهش  و سازمان  آموزش  وزارت 

 پرورش.

 تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی، تهران: آییژ . (1390)حسن مرادی، نرگس

  تجربی  علوم  کتاب  محتوای  تحلیل (.  1398)  احسان  طالبی،   مصطفی؛   مزراعی،   رقیه؛   طاووسی، 

  در  پویش   فصلنامه.  1397-98  تحصیلی   سال  در   مریل  الگوی  اساس   بر  ابتدایی   ششم   پایه

 .   40-25. پایه علوم آموزش

 ( تحلیل محتوا کتاب درسی، تهران[ انتشارات آییژ.1392ظفری نژاد، عادل)

تحل1393زهرا)  ،ییاشتیرآیام  ؛ یمهست  ،یرسول رو  لی(.  با  درس  کرد یمحتوا  .  یکتب 

 شناسان.جامعه :تهران

در    (.1394)دواچی،رفعت ریاضی  آموزش  ابتدائی،ضرورت  المللی   دوره  بین  کنفرانس  اولین 

 .شیراز روانشناسی و علوم تربیتی،
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  ارزشیابی کتاب ریاضی اول ابتدایی بر اساس الگوی مریل و   تحلیل و (.  1388)  یزدانی، صغری

، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی،  87-88روش ویلیام رومی در سال تحصیلی  

 نور.دانشگاه پیام  

 بری ی درسی، تهران یادواره کتا اصول برنامه.  (1396). حسینیار محمدیان، محمد 

مرزبان) منش،  ادیب  یاور؛   رشته دهم هیپا فیزیک کتاب  یمحتوا لیتحل  (.1398محمدی، 

، فصلنامه جامعه شناسی اموزش و پرورش، لیمر اجزای شینما هینظر استفاده با  فیزیک یاضیر

12(2.)91-80 . 

تهران (1396)نوریان، محمد ابتدایی،  تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره  علمی  ،راهنمای 
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