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Abstract 

Introduction: The purpose of this study is to investigate the conformity or non-

conformity of the topics related to multiplication and division in elementary 

school textbooks with the objectives of the mathematics curriculum . 

Method: The research method is quantitative content analysis, in which the 

content of third to sixth-grade math textbooks and the mathematics curriculum 

are considered. By purposeful sampling, all activities, work in classes, exercises, 

and pictures in the textbook related to multiplication and division topics have 

been analyzed. these contents are compared with the goals predicted in the 

mathematics curriculum by using content goal tables. 

Results: The findings of this study show that the priority of attention to the six 

goals is as follows: calculations (numerical, subjective, and approximately), 

problem-solving in a real-life, mathematical discourse, problem-solving 

strategies, structured problems, and semi-structured problems, and finally 

working with the calculator. The purpose of working with a calculator is to get 

the least attention in all areas and to lack attention in some areas. Structured and 

semi-structured problem propositions are also met with little success in content 

related to multiplication and division. 

Discussion and Conclusion: This study indicates the unequal attention of the 

textbook to the objectives of the curriculum. But a more precise comment on 

this requires an analysis of the entire content of the textbook in addition to the 

topics of multiplication and division. The results of this research can be used by 

the authors in identifying textbook gaps and removing clutter and redundancies 

in subsequent editions of the textbook. 

Keywords: Mathematic curriculum, Mathematics textbook, Multiplication and 

division, Numbers and operations, Elementary schools, Content analysis. 
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 دورۀ درسی هایکتاب در تقسیم و ضرب عمل انطباق بررسی

 ریاضی یادگیری حوزۀ درسی برنامه با ابتدایی
 DOI: https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2022.14571.1110 

 
 

  3یادگارزاده غالمرضا ،*2رحیمی زهرا ،1اعتدال علیرضا 

 کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. 1
 دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(استادیار گروه آموزش و پرورش، . 2

 ریزی درسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراناستادیار گروه برنامه. 3

 
 دهیچک

  یاض یر یدرس  یهادر کتاب میعدم انطباق مباحث مربوط به ضرب و تقس   ایانطباق  یمطالعه، بررس  نیاهدف  :مقدمه
 است.   یریادگی ۀحوز نیا یبا اهداف مدون در برنامه درس ،ییابتدا ۀدور

  سوم تا ششم و     یۀپا یاض ینونگاشت ر  یهاکتاب یاست و در آن محتوا  یکم یمحتوا لیروش پژوهش، تحل :روش
ها،  ر کالسکار د ها،تیفعال یهدفمند، تمام یریگاست. با نمونهمد نظر قرار گرفته یاضیر یریادگی ۀحوز یبرنامه درس

  -شد و به کمک جداول هدف  لیمذکور تحل یدرس  یهادر کتاب میمرتبط با عمل ضرب و تقس    ریو تصاو  هانیمرت
 شد.   سهیمقا یاضیر یریادگی ۀحوز یدر برنامه درس اتیشده در محور اعداد و عمل ینیبشیمحتوا با اهداف پ

:  است  بیترتنیسند بد  نیبه اهداف ششگانه در ا   یتوجه کتاب درس  تیاولو دهدیمطالعه نشان م  نیا یهاافتهی :جینتا
  یبا راهبردها ییآشببنا ،یاضببیگفتمان ر ،یزندگ یواقع تیمسببهله در موقع(، حلیبیو تقر یذهن ،یمحاسبببات دعدد

  هاهیر تمام پاحساب د نیحساب. هدف کار با ماش نیبا ماش کارو  افتهی ساختارمهیو ن افتهیمسهله، طرح مسائل ساختار  حل
در   زین تهافیسببباختارمهیو ن افتهیمباحث با فقدان توجه مواجه اسبببت. طرح مسبببهله سببباختار یتوجه و در برخ نیاز کمتر
 اندک مواجه است.   یبا اقبال میمربوط به ضرب و تقس یمحتوا

اظهار نظر  . اما کندیرا گزارش م یبه اهداف برنامه درسبب یمطالعه توجه نابرابر کتاب درسبب نیا :یرگیجهیو نت بحث
ستلزم تحل    نیدر ا ترقیدق س  یتمام محتوا لیخصوص م س    یکتاب در ضرب و تق ست.    میعالوه بر مباحث مربوط به  ا
کتاب   یبعد یهاشیرایو حذف حشببو و زوائد در و یکتاب درسبب یخألها صیدر تشبب  تواندیپژوهش م نیا جینتا
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 .151-163، صص.: 1399، پاییز و زمستان 32، پیاپی 2، شماره 17، دوره آموزش و یادگیریهای پژوهشنشریه علمی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.2, Serial 32, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 151-163. 

 مقدمه 
دار در قوة تعقل انسانی، علمی ریشهمثابۀ به-ریاضیات 

 های طبیعت و نیز ابزاری برای کارمؤثر در درک قانونمندی
همواره جزئی جدانشدنی  -[1]ها از علوم و حرفه یاریدر بس

ز آموپیشرفت دانشاز برنامۀ مدارس سراسر دنیا بوده است. 
های های دیگر برنامه درسی، اغلب وابسته به مهارتدر حوزه

های تدریس شده در درس ریاضی و مسلط بودن بر پایه
آموزان را به تواند دانشریاضیات است؛ دانشی که می

های قدرتمند و منحصر به فرد توصیف، تجزیه و تحلیل شیوه
ها [. در اغلب پژوهش2و تغییر جهان اطراف مجهز سازد ]

بهبود یادگیری مفاهیم پایه نظیر شمارش و حساب کردن، به 
های ریاضی توصیه شده نوان راهکاری برای بهبود مهارتع

 یاصل یهاشاخه نیتراز مهم یکیعلم حساب، [. 3است ]
افراد کاربرد دارد و  ةروزمر یزندگ که هم در است اتیاضیر

در  آموزاندانش .است یاضیر تفکر ۀجهت توسع یهم ابزار
ا ببا اعداد، یی پس از آشنا اتیاضیری ریادگی ۀمرحل نیاول

آن حساب و مسائل مربوط به علم از چهار عمل اصلیمفهوم 
[. چنانچه فردی در یادگیری محاسبات دچار 4] شوندیآشنا م

-ای در زندگی او میمشکل شود، تقریباً همواره گره باز نشده

ماند و در برخورد با مسائل ریاضی دچار چالش خواهد بود 
[5 .] 

در ریاضیات ابتدایی، ترین مفاهیم پایه لذا یکی از مهم
ریاضی در برنامه  1انجام عملیات ریاضی است. اعداد و عملیات

ها جایگاهی ویژه دارد، برای مثال شورای درسی اغلب کشور
[ پنج استاندارد موضوعی برای 6] 2معلمان ریاضی آمریکا

 ها اعداد و عملیات است.کند که اولین آنریاضیات معرفی می

و عملیات، یکی از چهار محور اساسی دانش در ایران نیز اعداد 
ریاضی در نظام برنامه درسی دورة دوازده سالۀ تحصیلی در 

 [.8و7مدارس است ]
ای از عملیات و محاسبات ریاضی به ضرب بخش گسترده

و تقسیم اعداد طبیعی، کسرها، اعداد اعشاری، محاسبۀ 
مساحت اشکال هندسی و محاسبۀ حجم اشکال اختصاص 

باور برخی محققین و آموزگاران، عملیات ضرب و  دارد. به
تقسیم برای کودکان به سادگی جمع و تفریق نیست و برای 
 یادگیری و یادسپاری آن، نیاز به تکرار و تمرین بسیار دارند

آموزان [. برای مثال در پژوهشی با هدف بررسی درک دانش9]
ده شسال پنجم ابتدایی از چهار عمل اصلی، این نتیجه حاصل 

آموزان درک درستی از مفهوم ضرب کسب است که دانش
های مطرح در سازی برای رشد قابلیتزمینه[. 10اند ]نکرده

از جمله  توانیمناسب را م یزیربرنامه قیاز طراین حوزه 

                                                           
1. Number & Operations 
2. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

طبق [. 11حساب آورد ]به ینظام آموزش عموم ةعمد فیوظا
تواند ناشی ادعای محققین، درک نامناسب از مفهوم ضرب می

از عدم تعادل و انسجام در محتوای کتب درسی در این مبحث 
 [.10باشد ]

درسی، در کشور ما که اهمیت توجه به محتوای کتاب
، است یریادگیآموزش و  یمحور اساس ی،کتاب درسبرنامه و 

یابد. فرایند تدریس و یادگیری و همچنین نمود بیشتری می
به  ، اغلب صرفاً با اتکاآموزانپیشرفت تحصیلی دانش سنجش

های مطرح شده در آن محتوای کتاب درسی، مفاهیم و ارزش
بع من نیتریاصلمثابۀ به  یکتاب درس[ و 12شود ]هدایت می

های تیفعال ییو راهنما تیهدا ی،مرجع علم نیترو موثق
 نظرمورد  یاهداف آموزش در جهت تحقق را آموزدانش و معلم

 ی بر عهده دارد.و درس یآموزش زانیرو برنامه گذاراناستیس
 ریبر رفتار معلم و فراگ یمتون درس ریثأت یدر بررس 3سونیهو
تواند مناسب می یدرس کتاب باور است که همانگونه که نیبر ا
 ،که دارای ابهام است یکتاب کند، لیرا تسه سیتدر انیجر
معلم در  ۀهای خالقانتیمانع فعال ،آموزش انیتواند در جرمی

 [. 13] شود سیزمان تدر
دهی مفاهیم در رسد که سازماننظر میلذا ضروری به

ی اعمال ضرب و تقسیم، های درسی، از جمله در محتواکتاب
های ساختاری منسجم و روشن داشته باشد. یکی از روش

های درسی، داوری ارزشیابانه در خصوص محتوای کتاب

است. در این نوع  بیرونی بر مبنای مالکارزشیابی 

عنوان یک محصول تولید به-کفایت کتاب درسی  ارزشیابی،
-ای که توصیفهای استخراج شدهبر مبنای ویژگی -شده

ها [. این ویژگی14شود ]کنندة تناسب هستند، بررسی می
های درسی گزینش شده و دستی کتابتواند از اسناد باالمی

در این مطالعه، سند  مبنای ارزشیابی قرار گیرد. از این رو
برنامه درسی حوزة یادگیری ریاضی، به عنوان مرجعی در 

های درسی مورد توجه قرار خصوص ارزیابی محتوای کتاب
شده در این سند با بینیگرفته است و تطابق اهداف پیش

 خودهای درسی نظر محققین این مطالعه را بهمحتوای کتاب
 معطوف داشته است. 

ز ابالغ سند تحول راهبردی مصوب در کشور ما پس ا
وزارت آموزش و پرورش شورای عالی انقالب فرهنگی به

برای آموزش و پرورش،  6-3-3( و تصویب ساختار 1390)
 زمان، تحول درهای تحصیلی آغاز شد و همتغییر از میانۀ پایه

های درسی از دو پایۀ دوم و ششم در دستور محتوای کتاب
-در حوزة ریاضی نیز مانند سایر حوزه[. 15کار قرار گرفت ]

های یادگیری، تغییر محتوای تمام کتب درسی دورة ابتدایی 

3. Huysson 
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 و همکارانعلیرضا اعتدال                                          ریاضی یادگیری حوزۀ درسی برنامه با ابتدایی دورۀ درسی هایکتاب در تقسیم و ضرب عمل انطباق بررسی

به اتمام رسید. به موازات این  1395-1394در سال تحصیلی 
 1393تغییرات و متعاقب ابالغ سند برنامه درسی ملی، از سال 

هایی برای تنظیم راهنمای برنامه درسی ریاضی صورت تالش
ر نهایت کلیات برنامه درسی این حوزه در سال گرفت و د

به تصویب شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و  1396
ریزی درسی رسید. این در حالی است که تغییر محتوای برنامه

کلیه کتب درسی ریاضی دورة ابتدایی، یک سال پیش از آن، 
به پایان رسیده است. به عبارت دیگر  1395یعنی تا سال 

ها، همزمان با تنظیم سند برنامه برخی از پایه هایکتاب
ر نظاند و لذا بهدرسی ریاضی و حتی قبل از آن تألیف شده

رسد این عدم رعایت توالی زمانی، ممکن است بر عدم می
تعادل و انسجام محتوای کتب درسی و انطباق آن با برنامه 

 شده تأثیرگذار بوده باشد. بینیدرسی پیش
های درسی ریاضی حلیل محتوای کتاباین پژوهش با ت

در محور ضرب و تقسیم، عالوه بر سنجش میزان انطباق کتاب 
تواند خألهای کتاب درسی را درسی با سند باالدستی، می

حشو و زوائد کتاب درسی، تشخیص مشخص کند. به عالوه با 
برای اصالح و ویرایش کتب درسی یا کاهش خواهد توانست 

-علی طقی روشن به دست دهد.ها منحجم محتوای آن

با توجه به نونگاشت بودن سند برنامه درسی  الخصوص که
ای به بررسی این سند و حوزة یادگیری ریاضی، هنوز مطالعه

های درسی ریاضی موجود نپرداخته میزان انطباق آن با کتاب
-در این سند، اهداف آموزشی مرتبط با مفاهیم و مهارت است.

پایه اول تا دوازدهم در چهار دورة سه های کلیدی ریاضی از 
ساله تدوین شده است. در مبحث ضرب و تقسیم در دورة 
ابتدایی، به شش مولفۀ حل مسئله در موقعیت واقعی زندگی، 
گفتمان ریاضی، آشنایی با راهبردهای حل مسئله، طرح و حل 

ساختاریافته، انجام محاسبات مسائل ساختاریافته و نیمه
-تقریبی( و کار با ماشین حساب اشاره شده)عددی، ذهنی و 

[. با توجه به آنچه اشاره شد، هدف این مطالعه این 16است ]
محتوای مربوط به اعمال ضرب و  است که میزان مطابقت

انۀ گهای ریاضی دوره ابتدایی را با اهداف ششتقسیم در کتاب
مدون در برنامۀ درسی حوزه یادگیری ریاضی مورد بررسی 

 د. قرار ده
 

 های پژوهشسؤال

های محتوای مربوط به اعمال ضرب و تقسیم در کتاب .1
حل مسئله ریاضی دوره ابتدایی به چه میزان با هدف 

در برنامۀ درسی حوزه  در موقعیت واقعی زندگی
 یادگیری ریاضی منطبق است؟

های محتوای مربوط به اعمال ضرب و تقسیم در کتاب .2
گفتمان ریاضی دوره ابتدایی به چه میزان با هدف 

در برنامۀ درسی حوزه یادگیری ریاضی منطبق  ریاضی

 است؟

های محتوای مربوط به اعمال ضرب و تقسیم در کتاب .3
آشنایی با ریاضی دوره ابتدایی به چه میزان با هدف 

در برنامۀ درسی حوزه یادگیری  راهبردهای حل مسئله
 ریاضی منطبق است؟

های محتوای مربوط به اعمال ضرب و تقسیم در کتاب .4
طرح و حل ریاضی دوره ابتدایی به چه میزان با هدف 

رسی در برنامۀ د ساختاریافتهمسائل ساختاریافته و نیمه
 حوزه یادگیری ریاضی منطبق است؟

های در کتابمحتوای مربوط به اعمال ضرب و تقسیم  .5
انجام ریاضی دوره ابتدایی به چه میزان با هدف 

در برنامۀ درسی محاسبات )عددی، ذهنی و تقریبی( 
 حوزه یادگیری ریاضی منطبق است؟

های محتوای مربوط به اعمال ضرب و تقسیم در کتاب .6
 کار با ماشینریاضی دوره ابتدایی به چه میزان با هدف 

ادگیری ریاضی منطبق در برنامۀ درسی حوزه ی حساب
 است؟

 

 روش پژوهش
این پژوهش در پارادایم کمّی و به روش تحلیل محتوا 

های استخراج شده از انجام شده است. در این مطالعه ویژگی
سند برنامه درسی حوزة یادگیری ریاضی به عنوان مالکی 

های درسی برای داوری ارزشیابانه در خصوص محتوای کتاب
 و تقسیم در نظر گرفته شده است.ریاضی در محور ضرب 

 

 جامعۀ آماری
برای تحلیل محتوا، ابتدا همۀ کتابهای نونگاشت ریاضی 

مد نظر قرار گرفت. سپس از آنجا  1398دورة ابتدایی تألیف 
ود، شکه آشنایی با مفهوم ضرب از پایۀ سوم ابتدایی آغاز می

ار کهای درسی پایۀ سوم تا ششم ابتدایی در دستور لذا کتاب
ای هتحلیل قرار گرفت. در گام بعد متن سند و نیز متن کتاب

، شمارش درسی در این چهار پایه، مطالعه، تحلیل، کدگذاری
ا، کار هشد. پژوهشگران با تحلیل تمامی فعالیت بندیو طبقه

ها و حتی تصاویر مربوط به مباحث ضرب ها، تمریندر کالس
ها و مفاهیم ملهو تقسیم، به شمارش واحدهای معنایی، ج

همت گماشتند. برای این منظور، روند ارائۀ مفاهیم ضرب و 
 تقسیم در هر پایه بررسی شد. 

 

 ابزار پژوهش
برای تعیین میزان مطابقت محتوای کتاب درسی با سند 

محتوا استفاده شد. بدین شکل  –باالدستی، از جداول هدف 
ریاضی، که اهداف مدون در سند برنامه درسی حوزة یادگیری 

در محور اعداد و عملیات )بخش ضرب و تقسیم( استخراج 
شد و در ستون هدف جدول جای گرفت. در ستون دوم، 
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محتوای متناسب با هر هدف از سند، در کتاب درسی جستجو  
-و در جدول ثبت شد. ستون آخر نیز به فراوانی هر هدف
ا، همحتوا، به تفکیک مباحث مختلف و نیز تفکیک پایه

داده شد و بر همان اساس تجزیه و تحلیل انجام  اختصاص
 پذیرفت. 

 

 هاشیوۀ تحلیل داده
ها و ارائۀ گزارشی از میزان انطباق کتاب برای تحلیل داده

درسی با سند باالدستی، از آمار توصیفی شامل فراوانی و 
درصد فراوانی در قالب جدول و نمودار استفاده شد. به منظور 

محتوا به رؤیت -ش فوق و جدول هدفاطمینان از روایی، رو
ریزی درسی آشنا به حوزة دو تن از صاحبنظران حوزة برنامه

آموزش ریاضی رسید و هر دو صاحبنظر، اعتبار آن را جهت 
بینی شده و تحلیل محتوای کتاب تأیید استخراج اهداف پیش

نمودند. برای تعیین پایایی ابزار نیز از فرمول پایایی کاپای 
 رح زیر، استفاده شد:کوهن به ش

 

𝑘 =
pr(a) − 𝑝𝑟(𝑒)

1 − pr(e)
 

درسی ریاضی، از پس از استخراج اهداف ششگانه از برنامه
دو کدگذار که معلمان با تجربه دورة ابتدایی بودند، درخواست 

محتوا را به تفکیک اهداف ششگانه و –شد که جداول هدف
های تحصیلی کدگذاری کنند. پس از کدگذاری، درصد پایه

درصد محاسبه شد و لذا با  90توافق بین کدگذاران برابر با 
دست آمد که به 88/0جایگذاری در فرمول کاپا، میزان کاپا 

گیری اطالعات در این دهندة پایایی مناسب ابزار اندازهنشان
 پژوهش است.

 

 هایافته
محتوای  این بود که میزان انطباقهدف این مطالعه 

های ریاضی دوره سیم در کتابمربوط به اعمال ضرب و تق
گانۀ مدون در برنامۀ درسی حوزه ابتدایی را با اهداف شش

این بررسی در شش بخش حل یادگیری ریاضی مشخص کند. 
مسئله در موقعیت واقعی زندگی، گفتمان ریاضی، آشنایی با 
راهبردهای حل مسئله، طرح و حل مسائل ساختاریافته و 

اسبات )عددی، ذهنی و تقریبی( ساختاریافته، انجام محنیمه
ن های ایو کار با ماشین حساب، انجام شد. برای گزارش یافته
ه روند ارائمطالعه به تفکیک شش محور فوق، ابتدا اشاره به 
ن رسد. ایمبحث ضرب و تقسیم در هر پایه ضروری به نظر می

 قابل مشاهده است.  1روند در جدول 

 های تحصیلیروند ارائه مفهوم ضرب و تقسیم به تفکیک پایه .1جدول 

 مباحث مطرح شده پایه تحصیلی

 پایه سوم

 ضرب دو عدد یک رقمی
 تقسیم عدد دو رقمی بر یک رقمی

 ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

 پایه چهارم

 چند رقمی بر یک رقمیتقسیم عدد 

 ضرب دو عدد دو رقمی

 تقسیم عددچند رقمی بر دو رقمی

 ضرب عدد در کسر

 پایه پنجم
 ضرب و تقسیم کسرها

 ضرب اعداد مخلوط

 ضرب عددهای اعشاری

 پایه ششم

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد اعشاری

 تقسیم اعداد اعشاری

طور که اشاره شد کتب درسی در هماندر گام دوم 
محتوا -خصوص مبحث ضرب و تقسیم تحلیل و جداول هدف
(. 7تا  2به تفکیک هدف و پایۀ تحصیلی تکمیل شد )جداول 

بنابراین در پاسخ به این پرسش که محتوای کتب ریاضی 

« حل مسئله در موقعیت واقعی زندگی»ابتدایی با هدف 
حوزة یادگیری ریاضی چقدر بینی شده در برنامه درسی پیش

 حاصل و گزارش شده است.  2ها در جدولمطابقت دارد، یافته
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 محتوا مربوط به انطباق محتوا با هدف حل مسئله مرتبط با موقعیت واقعی -هدف . 2جدول 

ه(مباحث مطرح شده )روند ارائ نمونه محتوا پایه  فراوانی 

 سوم

 

 ضرب دو عدد یک رقمی

 تقسیم عدد دو رقمی بر یک رقمی

 ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

5 

9 

8 

7 

 چهارم

 

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

 ضرب دو عدد دو رقمی

 تقسیم عددچند رقمی بر دو رقمی

 عدد در کسر ضرب

6 

8 

7 

5 

 پنجم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد مخلوط

 ضرب عددهای اعشاری

10 

8 

3 

4 

 ششم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد اعشاری

 تقسیم اعداد اعشاری

4 

4 

1 

8 

حل  های مربوط به هدفنتایج مجموع فراوانی 1نمودار 
 هایرا به تفکیک پایه مسئله مرتبط با موقعیت واقعی

 دهد.تحصیلی نشان می

 

حل مسئله مرتبط با موقعیت  فراوانی محتوا مربوط به هدف .1نمودار 
 واقعی

 

توان دید که در مبحث با بررسی جدول و نمودار فوق می
زان می ضرب و تقسیم، با افزایش پایۀ تحصیلی، فراوانی و

سازی مسائل از جمله استفاده از تصاویر مربوط به عینی
ه یابد. در پایموقعیت واقعی زندگی در کتاب درسی کاهش می

سوم بیشترین تعداد مسائل مربوط به موقعیت واقعی دیده 
شود. در این پایه مبحث ضرب دو عدد یک رقمی، کمترین می

ست. در پایۀ تعداد مسائل واقعی را به خود اختصاص داده ا
چهارم فراوانی مباحث تفاوت فاحشی با یکدیگر ندارند و به 
نوعی تناسب در تعداد آنها رعایت شده است. در پایۀ پنجم 
بیشترین فراوانی مسائل واقعی، مربوط به مبحث ضرب و 
تقسیم کسرها و کمترین فراوانی، مربوط به مبحث ضرب 

پایه با اینکه اعداد مخلوط و عددهای اعشاری است. در این 
دو مبحث ضرب اعداد مخلوط و عددهای اعشاری مبحثی 

آموزان به اندازة کافی با موقعیت واقعی رو جدید است، دانش
اند. در پایۀ ششم باز هم در مبحث ضرب اعداد به رو نشده

اعشاری تنها یک مسئله مربوط به موقعیت واقعی ارائه شده 
 خود باقی است.  و این کمبود در پایۀ ششم نیز به قوت
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ها حاکی از آن است که کتاب پایه سوم در خصوص یافته 
مسائل مرتبط با موقعیت واقعی زندگی از تصاویر بیشتری 

-آموزان عینیاستفاده کرده و به نوعی مسائل را برای دانش

سازی نموده است؛ اما در پایۀ ششم کمترین میزان استفاده 
ر پایه پنجم نیز با توجه شود. داز تصویر در مسائل دیده می

به اینکه مباحث ضرب و تقسیم کسرها و ضرب اعداد مخلوط 

و اعشار مباحث جدیدی هستند، از تصویرسازی در مسائل و 
 سازی استفاده شده است. عینی

سوال دوم این مطالعه آن بود که محتوای کتب ریاضی 
مه بینی شده در برناپیش« گفتمان ریاضی»ابتدایی با هدف 

 هایسی حوزة یادگیری ریاضی چقدر مطابقت دارد، یافتهدر
 گزارش شده است.  3حاصل از این پرسش در جدول 

 ریاضیمحتوا مربوط به انطباق محتوا با هدف گفتمان  -هدف . 3جدول 

 فراوانی ارائه(مباحث مطرح شده )روند  نمونه محتوا هاپایه

 سوم

 

 ضرب دو عدد یک رقمی

 تقسیم عدد دو رقمی بر یک رقمی

 ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

4 

2 

3 

2 

 چهارم

 

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

 ضرب دو عدد دو رقمی

 تقسیم بر عدد دو رقمی

 در کسر ضرب عدد

1 

10 

6 

3 

 پنجم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد مخلوط

 ضرب عددهای اعشاری

5 

5 

4 

1 

 ششم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد اعشاری

 تقسیم اعداد اعشاری

3 

2 

1 

4 

 های مربوط به هدفمربوط به مجموع فراوانی 2نمودار 
 های تحصیلی است.، به تفکیک پایهگفتمان ریاضی

 

فراوانی محتوا مربوط به هدف گفتمان ریاضی .2نمودار   

توان دید که در مبحث با توجه به جدول و نمودار فوق می
ضرب و تقسیم، بیشترین فراوانی مربوط به هدف گفتمان 

 در این پایه،ریاضی در کتاب پایۀ چهارم گنجانده شده است. 
بیشترین فراوانی گفتمان ریاضی در ضرب دو عدد دو رقمی 
پوشش داده شده است. اما در مبحث تقسیم عدد چند رقمی 
بر یک رقمی تنها یک سؤال مبتنی بر گفتمان ریاضی آمده 
است. این هدف در پایۀ ششم و سوم ابتدایی نسبت به دو پایه 

ا گواه آن است که در هدیگر کمترین فراوانی را دارد. یافته
های پایه سوم و چهارم، گفتمان ریاضی بیشتر در قالب کتاب

-آموزان با یکدیگر برای رسیدن به راهبحث و گفتگوی دانش

های پنجم و ششم گفتمان حل مسائل جریان دارد، اما در پایه
های دیگر ریاضی در قالب استدالل و اثبات و نقد راه حل

 است. آموزان ارایه شده دانش
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دنبال آن بود که محتوای پرسش سوم این پژوهش به
آشنایی با »های درسی ریاضی دورة ابتدایی با هدف کتاب

ی درسشده در برنامهبینی پیش« انواع راهبردهای حل مسئله

های حاصل از حوزة یادگیری ریاضی چقدر مطابق است. یافته
 است.خالصه شده  4این پرسش در جدول

 محتوا مربوط به انطباق محتوا با هدف آشنایی با انواع راهبردهای حل مسئله -: هدف 4 جدول

 فراوانی مباحث مطرح شده )روند ارائه( نمونه محتوا پایه

 سوم

 

 ضرب دو عدد یک رقمی

 بر یک رقمیتقسیم عدد دو رقمی 

 ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

4 

3 

3 

1 

 چهارم

 

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

 ضرب دو عدد دو رقمی

 تقسیم بر عدد دو رقمی

 ضرب عدد در کسر

3 

3 

1 

5 

 پنجم
 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 مخلوطضرب اعداد 

 ضرب عددهای اعشاری

5 

6 

5 

2 

 ششم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد اعشاری

 تقسیم اعداد اعشاری

2 

3 

2 

3 

آشنایی با  هدف نتایج مربوط به فراوانی 3نمودار 
 های تحصیلی نشانا به تفکیک پایهراهبردهای حل مسئله ر

 دهد.می

 

فراوانی محتوا مربوط به هدف آشنایی با انواع راهبردهای حل  .3نمودار
 مسئله

مطابق جدول و نمودار فوق در مبحث ضرب و تقسیم 
بیشترین فراوانی مربوط به راهبردهای حل مسئله در پایه 

یل شود. با تحلپنجم وکمترین فراوانی در پایه ششم دیده می
ل در پایۀ سوم از رسم شکتوان دید که بیشتر کتاب درسی می

چهارم از روش الگوسازی و حذف  های نمادین، در پایهو روش
های نامطلوب، در پایه پنجم از زیر مسئله و رسم شکل حالت

و در پایه ششم از الگویابی و حدس و آزمایش بیشترین 
رسد که در هر پایه بر استفاده شده است. لذا به نظر می

مسئله تمرکز بیشتری صورت تعدادی از راهبردهای حل 
 پذیرفته است.

های سوال چهارم این مطالعه آن بود که محتوای کتاب
و حل مسائل طرح»درسی ریاضی دوره ابتدایی، با هدف 

امه بینی شده در برنپیش« ساختاریافتهساختاریافته و نیمه
 هایدرسی حوزة یادگیری ریاضی چقدر مطابقت دارد، یافته

 گزارش شده است.  5در جدول  حاصل از این پرسش
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ساختاریافتهو حل مسائل ساختاریافته و نیمهبه انطباق محتوا با هدف طرحمحتوا مربوط-هدف .5جدول  

 فراوانی مباحث مطرح شده )روند ارائه( نمونه محتوا پایه

 سوم

 

 دو عدد یک رقمیضرب 

 تقسیم عدد دو رقمی بر یک رقمی

 ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

2 

2 

0 

0 

 چهارم

 

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

 ضرب دو عدد دو رقمی

 تقسیم بر عدد دو رقمی

 ضرب عدد در کسر

1 

1 

0 

0 

  پنجم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد مخلوط

 ضرب عددهای اعشاری

3 

4 

0 

1 

 ششم
 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد اعشاری

 تقسیم اعداد اعشاری

0 

1 

2 

1 

طرح  های هدفنتایج مربوط به مجموع فراوانی 4نمودار 
-پایه به تفکیکساختاریافته و حل مسائل ساختاریافته و نیمه

 های تحصیلی است.

 

فراوانی محتوا مربوط به هدف طرح و حل مسائل ساختاریافته و  .4نمودار
 ساختاریافتهنیمه

 

توان پی برد که در با توجه به جدول و نمودار فوق می
در  طور کلی فراوانی این هدفمبحث ضرب و تقسیم، به

های درسی پایین است و در بسیاری از مباحث محتوای کتاب
از جمله تقسیم عدد چندرقمی بر عدد یک رقمی، تقسیم بر 
عدد دو رقمی، ضرب عدد در کسر و ضرب اعداد مخلوط طرح 

آموزان خواسته نشده است. عالوه بر این در مسئله از دانش
ل طرح و ح ها توجه کمتری بهپایۀ چهارم نسبت به سایر پایه

ساختار یافته شده است. عالوه بر مسائل ساختاریافته و نیمه
ها حاکی از آن است که در محتوای کتاب بیشتر این تحلیل

سیار میزان بساختاریافته استفاده شده و بهاز طرح مسائل نیمه
 ساختاریافته مد نظر بوده است. کمی طرح و حل مسائل 

آن بود که محتوای دنبال پرسش پنجم این پژوهش به
انجام محاسبات عددی، ذهنی »کتب ریاضی ابتدایی با هدف 

درسی حوزة یادگیری شده در برنامهبینیپیش« و تقریبی
های حاصل از این پرسش در ریاضی چقدر مطابق است. یافته

 است.خالصه شده 6جدول
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 محتوا مربوط به انطباق محتوا با هدف انجام محاسبات عددی، ذهنی و تقریبی-هدف .6جدول

 فراوانی مباحث مطرح شده )روند ارائه( نمونه محتوا هاپایه

 سوم

 

 ضرب دو عدد یک رقمی

 تقسیم عدد دو رقمی بر یک رقمی

 ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

13 

5 

15 

3 

 چهارم

 

 تقسیم عدد چند رقمی بریک رقمی

 ضرب دو عدد دو رقمی

 تقسیم بر عدد دو رقمی

 ضرب عدد در کسر

12 

11 

8 

4 

 پنجم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد مخلوط

 ضرب عددهای اعشاری

13 

8 

11 

5 

 ششم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد اعشاری

 تقسیم اعداد اعشاری

12 

10 

5 

24 

انجام  های مربوط به هدفنتایج مجموع فراوانی 5نمودار 
های به تفکیک پایه محاسبات عددی، ذهنی و تقریبی

 تحصیلی است.

 

فراوانی محتوا مربوط به هدف محاسبات عددی، ذهنی و  .5نمودار
 تقریبی

در جدول و نمودار فوق محتوای مربوط به انجام محاسبات 
عددی، ذهنی و تقریبی در مبحث ضرب و تقسیم به تفکیک 

ها در کتب درسی قابل بررسی است. با توجه به اطالعات پایه
م ۀ ششحاصله، بیشترین استفاده از محاسبات عددی در پای

صورت گرفته است. در این پایه بیشترین فراوانی محاسبات 
عددی، ذهنی و تقریبی، مربوط به مبحث تقسیم اعداد 
اعشاری و کمترین فراوانی مربوط به ضرب اعداد اعشاری 

د توان پی براست. با مقایسۀ میان دو پایۀ پنجم و ششم می
رب که در هر دو پایه توجه به محاسبات عددی در مبحث ض

که مبحث تقسیم عدد اعداد اعشاری کم بوده است. در حالی
چند رقمی بر یک رقمی با اینکه در پایه سوم با فراوانی اندکی 

رو است، اما در پایه چهارم این کمبود جبران شده است. روبه
در پایۀ چهارم نیز مسایل کمی به ضرب عدد در کسر 

رتفع شده اختصاص دارد، ولی در پایه پنجم این کمبود م
 دهد در پایۀ سوم بیشترینهای بیشتر نشان میاست. تحلیل

های چهارم و تمرکز بر روی محاسبات عددی است و در پایه
بر محاسبات عددی، محاسبات تقریبی نیز مورد پنجم عالوه

توجه است. بیشترین استفاده از محاسبات ذهنی در کتاب 
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در سایر  شود و محاسبات ذهنیدرسی پایۀ ششم دیده می 
 ها با اقبال مواجه نیست.پایه

در نهایت آخرین پرسش محققین این مطالعه آن بود که 
ر کا»های درسی ریاضی دوره ابتدایی، با هدف محتوای کتاب

بینی شده در برنامه درسی حوزة پیش« با ماشین حساب
های حاصل از این یادگیری ریاضی چقدر مطابق است. یافته

 ارش شده است.گز 7پرسش در جدول 

 محتوا مربوط به انطباق محتوا با هدف کار با ماشین حساب -هدف .7دول ج

 فراوانی مباحث مطرح شده )روند ارائه( نمونه محتوا هاپایه

 سوم

 

 ضرب دو عدد یک رقمی

 یک رقمیتقسیم عدد دو رقمی بر 

 ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی

 تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی

3 

0 

1 

2 

 چهارم

 

 تقسیم عدد چند رقمی بریک رقمی

 ضرب دو عدد دو رقمی

 تقسیم بر عدد دو رقمی

 ضرب عدد در کسر

0 

1 

1 

0 

 پنجم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 ضرب اعداد مخلوط

 ضرب عددهای اعشاری

0 

0 

0 

1 

 ششم

 

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها 

 ضرب اعداد اعشاری

 تقسیم اعداد اعشاری

0 

0 

2 

0 

های استفاده از نتایج مربوط به مجموع فراوانی 6نمودار 
 های تحصیلی است.ماشین حساب، به تفکیک پایه

 

 فراوانی محتوا مربوط به هدف استفاده از ماشین حساب .6نمودار

توان پی برد که در با توجه به جدول و نمودار فوق می
مبحث ضرب و تقسیم، توجه مؤلفان در کار با ماشین حساب 
نسبت به سایر اهداف برنامه درسی حوزة یادگیری ریاضی 

های کمتر بوده است و کمترین میزان فراوانی را در پایه
مختلف به خود اختصاص داده است. هدف کار با ماشین 
حساب در اکثر مباحث مغفول مانده است و در محتوای 

عالوه در پایه های درسی جدی گرفته نشده است. بهکتاب
سوم و در مبحث تقسیم عدد دو رقمی بر یک رقمی، در پایه 
چهارم در مبحث تقسیم عدد چند رقمی بر یک رقمی و در 

ر تقسیم اعداد اعشار، استفاده از ماشین حساب پایه ششم د
 توصیه نشده است.

در یک نگاه کلی فراوانی مربوط به اهداف برنامه درسی 
 8توان در نمودار های تحصیلی میریاضی را به تفکیک پایه

 مشاهده کرد. 
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 های تحصیلی و اهدافتفکیک پایهو تقسیم، بهدرسی ریاضی در محور ضرببه اهداف برنامهمربوطفراوانی محتوا  .7نمودار

 

مطابق با نمودار فوق، در مبحث ضرب و تقسیم، هدف 
حل مسئله در موقعیت واقعی در پایه سوم، هدف گفتمان 

ل مسئله ریاضی در پایه چهارم، هدف آشنایی با راهبردهای ح
در پایه پنجم، هدف طرح و حل مسائل ساختار یافته و نیمه 
ساختاریافته در پایه پنجم، هدف محاسبات عددی، ذهنی و 
تقریبی در پایه ششم و هدف کار با ماشین حساب در پایه 

ی اند. در محتواسوم بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده
ساختاریافته و کتب درسی فراوانی هدف طرح و حل مسائل 

نیمه ساختاریافته و کار با ماشین حساب با کمترین فراوانی و 
هدف محاسبات عددی، ذهنی و تقریبی با بیشترین فراوانی 

 است. ها ارائه شدهنسبت به سایر اهداف در همۀ پایه

 

 های درسی مرتبط با اهداف مدون در برنامه درسی ریاضی، به تفکیک اهداف وای کتابفراوانی درصدی محت .8نمودار

 

توان پی برد که محاسبات عددی، می 8با توجه به نمودار 
درصد، طرح و حل مسائل ساختاریافته و  43ذهنی و تقریبی 

 3ا درصد و کار با ماشین حساب تنه 5ساختاریافته، نیمه

درصد از محتوای مربوط به ضرب و تقسیم را در کتب درسی 
پوشش داده است. لذا توجه به دو هدف اخیر نسبت به سایر 

 اهداف افت چشمگیری دارد. 
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 گیریبحث و نتیجه 
در پاسخ به این پرسش کلی که محتوای مربوط به اعمال 

ریاضی دورة ابتدایی به چه میزان های ضرب و تقسیم در کتاب
منطبق با هدف و محتوای پیشنهادی در برنامۀ درسی حوزه 

وان تهای این مطالعه مییادگیری ریاضی است، بر اساس یافته
شده بینیمدعی شد که هر چند انعکاس تمامی اهداف پیش

های درسی توان در محتوای کتابدر برنامه درسی را می
ده کرد؛ اما در مبحث ضرب و تقسیم، نونگاشت ریاضی مشاه

های مختلف و نیز از منظر اهداف میزان این توجه در پایه
مختلف، یکسان نیست. برای مثال میزان توجه به انجام 
محاسبات عددی، ذهنی و تقریبی اختالف فاحشی با میزان 

-این توجه به دو هدف طرح و حل مسائل ساختاریافته و نیمه

کار با ماشین حساب دارد. فراوانی محتوای ساختاریافته و نیز 
ساختار یافته و بخصوص مسایل مربوط به طرح مسایل نیمه

ساختار یافته در کتاب درسی بسیار اندک است و پایۀ چهارم 
در این خصوص با توجه حداقلی مواجه است. این در حالی 

های طرح مسئله در تدریس است که در نظر گرفتن فعالیت
کند تا نسبت به ادراکات و دانش مان کمک میریاضی به معل
گی وابستدست آورند و آموزان بصیرت بهتری بهریاضی دانش

[ 17دهد ]اهش میبه معلم و کتاب درسی کآموزان را دانش
ای از های طرح مسئله، به عنوان نمونهعالوه بر آن فعالیت

مسائل بازپاسخ و واگرا ابزاری برای تقویت خالقیت ریاضی 
 .[18انجامد ]آموزان میت و به گسترش فهم ریاضی دانشاس

همچنین اگر چه توجه حداقلی به هدف کار با ماشین 
حساب نسبت به سایر اهداف، ممکن است به لحاظ در نظر 

آموزان و عدم دسترسی مناطق گرفتن شرایط اقتصادی دانش
رود این هدف بخصوص محروم به این ابزار باشد، اما انتظار می

مباحث مربوط به عملیات ریاضی نظیر جمع، تفریق، ضرب  در
و تقسیم با جدیت بیشتری دنبال شود. چرا که وسایل کمک 
آموزشی عامل افزایش بازده آموزشی از لحاظ کمی و کیفی و 

 [. 19عامل عینیت بخشیدن به محتوای دروس است ]
یافتۀ دیگر این مطالعه این بود که در محور گفتمان 

د و شورین فراوانی در کتاب پایۀ چهارم دیده میریاضی، کمت
پایۀ ششم و سوم ابتدایی نسبت به دو پایۀ دیگر کمترین 
فراوانی را در این خصوص دارد. لذا پایۀ سوم و ششم شایستۀ 
توجه بیشتر به آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی است. چرا 

تواند موجب افزایش توانایی عملکرد ریاضی که این امر می
های های شناختی بخصوص در حیطهآموزان در حیطهانشد

با گسترش فرهنگ تعامل،  [ و20کار بستن باشد ]دانستن و به
به دنبال در حل مسائل  را بخصوص آموزاندانش شرفتیپ

 [. 23و  22، 21داشته باشد ]
 

در خصوص هدف حل مسئله در موقعیت واقعی زندگی 
گی استفاده از تصاویر مرتبط با زندها فراوانی نیز با افزایش پایه
[ نیز تأیید 24یابد. پژوهش خانی فرسنگی ]واقعی کاهش می

کند که در کتاب درسی ریاضی پایۀ ششم سهم مسائل می
-های زندگی روزمره دانشواقعی در نزدیک بودن به تجربه

-آموزان، بسیار کم است. حال آنکه انتزاعی شدن مسائل می

اری ارتباط بین فراگیران با مباحث کتاب تواند مانعی در برقر
درسی باشد و این امر به کاهش عالقه، درک نادرست، تشدید 

آموزان منجر ها و در نهایت کاهش نمرات دانشبدفهمی
را  یاضیر توانندیمآموزان زمانی [. دانش25خواهد شد ]

 کالس یهاآموخته نیدهند که ب صیمعنادار و سودمند تشخ
[ و لذا 26] دشوآنها ارتباط برقرار  یشخص اتیدرس و تجرب

های پروژه محور )برای نمونه پروژه خرید استفاده از موقعیت
های درسی سودمند تواند در طراحی کتاباز فروشگاه( می

 باشد. 
های این پژوهش همچنین نشان داد که میزان تحلیل

توجه به راهبردهای حل مسئله در پایۀ پنجم تقریباً دو برابر 
پایۀ ششم است. این در حالی است که تنوع در استفاده از 

واند تراهبردهای گوناگون برای ارتقای توانایی حل مسئله می
های ریاضی، تنوع ببخشد و باعث ها و فعالیتبه آموزش

ی آموزان به درس ریاضتوجه بیشتر دانش بخشی و جلبانگیزه
مطالعه حاکی های این [. در مجموع هر چند یافته27شود ]

از توجه نابرابر به اهداف برنامه درسی ریاضی در مبحث ضرب 
و تقسیم است، اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که در 
سند برنامه درسی حوزة ریاضی ادعا نشده است که این اهداف 
ارزش برابر دارند و در کتاب درسی باید به یک میزان مورد 

انداردهای محتوایی به عنوان حد توجه باشند. لذا تدوین است
واسط کتاب درسی و سند برنامه درسی حوزة یادگیری، 

عالوه این پژوهش تنها مفهوم رسد. بهضروری به نظر می
های درسی ریاضی دورة ابتدایی ضرب و تقسیم را در کتاب

بررسی کرده و انطباق سایر مفاهیم ریاضی را با سند برنامه 
ر تر دده است. لذا اظهار نظر دقیقدرسی این حوزه پوشش ندا

خصوص کیفیت محتوای کتاب درسی، مستلزم تحلیل تمام 
های هاست. از آنجا که در سایر حوزهمحتوای این کتاب

درسی تدوین شده است، لذا در یادگیری نیز راهنمای برنامه
های های آتی، انجام مطالعات مشابه در سایر حوزهپژوهش

های درسی مربوطه، توصیه ای کتابیادگیری و تحلیل محتو
تواند در تشخیص خألها و شود. نتایج این پژوهش میمی

های کتاب درسی و نیز حذف حشو و زوائد آن، در کاستی
های بعدی کتاب درسی مورد استفاده مؤلفین قرار ویرایش

 گیرد.
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