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 یرندهنظر شاخص درگیری یادگکشورهای آمریکا، ژاپن و ایران از  مقایسه محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی
 

 

 2شیری، علی شیروانی8نفیسه آزادی

 

 6/81/31پذیرش:                                                                    22/1/31دریافت: 

 چکیده 

ش کشورهای آمریکا)ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران است. پژوه محتوای کتب ریاضی پایه اول ابتداییهدف این پژوهش مقایسه   

د یک اهداف کلی نظام و مقاصمحتوای آموزشی به طور مستقیم از های درسی بسیار ارزشمند است؛ زیرا، پیرامون تحلیل کتاب

ی انجام روم مایویل. این پژوهش در پارادایم کمی و به روش تحلیل محتوای کمی گیردرشته در هر سطحی که باشد سرچشمه می

ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن  هایکتاب شامل جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شده است.

پایه  ریاضی بکتتصاویر و نمودارهای شاخص درگیری یادگیرنده در  دهد کهیمنشان هااست. یافته 8931-31ران در سال و ای

است. کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی  89و  18/8و  1/1اول ابتدایی سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران به ترتیب 

81آموزان در موضوعات درس ریاضی داشته )دن مطلوب دانشآمریکا، موفقیت بیشتری در درگیرکر ( و کتاب 2/1 ≥1/>

 ( و کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، بیش8>18/8کند )آموز را به تفکر بیشتری وادارمیریاضی پایه اول ابتدایی ژاپن دانش

از توان ذهنی فراگیران در این سن است که باعث سردرگمی فراگیران و درنتیجه منجر به عملکرد معکوس در فرایند یادگیری 

 (.8>89ای و دور از مباحث درسی، در این کتاب، مانع از تفکر مطلوب فراگیران خواهدشد )شود. گنجاندن مطالب حاشیهمی

 .می، ریاضی اول ابتداییروتحلیل محتوا، ویلیام کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 علمی نظر از هم ،فرد ساخت شخصیت بر این امر است؛ زیرا برخوردار ایویژه حساسیت از کودکی دوران در یادگیری

 بود. بعدی کودک خواهد هایموفقیت به دستیابی برای ایآن مقدمه هاییادگیری و دوره این و دارد تأثیر کیفی نظر از هم و

 جبران ناپذیری و سوء پیامدهای آن، خاص هایآموزش و دوره این یادگیری تألیف منابع و تدوین در دقتیبی هرگونه بنابراین

 عهده بر فراگیران رفتار تعدیل و آموش و پرورش نقش اساسی در تغییر این میان (. در8911رضایی، (خواهد داشت همراه به

 با و یادگیری هستند و آموزش محورهای اساسی معلم، وب کتا برنامه، است وز تمرکم ایران پرورش و آموزش دارد. نظام

 تدریس فرآیند و معلمان قراردارد اختیار در که است ی آموزشیرسانه درسی، تنها کتاب موارد، از بسیاری در که آن به توجه

محتوای  مبنای بر متعدد هایگزینش و هاآزمون تحصیلی، هایارزشیابی انواع محتوای برنامه درسی، به اتکا با تنها یادگیری و

 کتاب درسی دارد. در حقیقت فراوان تتبع مهم، جای آموزشی یبرنامه یمنزله کتاب به پذیرد،می صورت درسی هایبکتا

 بر یادگیرندگانب تجار و هافعالیت که شودمحسوب می تربیت و تعلیم مدوّن مکتوب و سند آموزشی هاینظام در محتوا یا

ها را آموزان شود و آندر دانش فکری درسی باعث چالش هایبکتا محتوای مطلوب شود. بنابراینمی دهیسازمان آن محور

 . 8911)باشد )آقازاده، هاانسان جدید عصر هاینیازمندی گویپاسخ و سازد ذهنی رها و فکری از جمود

درسی ها منابع و مواد اصلی برنامههای درسی جایگاه بسیار مهمی دارند. این کتابهای آموزشی هر کشوری، کتابدر نظام

به  تواند راهنمای خوبی از نظر آگاهی نسبتدهند. پژوهش پیرامون تحلیل کتاب درسی به دلیل آن که میمدارس را تشکیل می

آموزان و اولیاء آنان باشد، حائز اهمیت است؛ زیرا مشکالت ضی برای معلمان و دانشحقیقت موجود در محتوای درسی کتاب ریا

آموزان شدان یریادگی یمناسب برا یهافرصتی مطالعات در طراح نیو اکند آموزان را با محتوای کتاب درسی آشکار میدانش

 (.2181، 8)دوگبای است گذارریتأث

-عیتای از واقی درسی است که مجموعهای از اطالعات مربوط به یک مادهندوختهیافته و امحتوای آموزشی تعریف سازمان»

ها و مسائل مرتبط علمی را به صورت قابل درک برای گروه ها، پدیدهها، روشها، اصطالحات، قوانین، اصول، مفاهیم، تعمیم

ها ریزان آموزشی و درسی به منظور تعیین سیاستبرنامه». «نماید تا میل به اهداف کالن آموزشی را میسر سازدارائه می سنی خاصی

انی، سازی نیروی انسهای متنوع و مناسب یادگیری، تربیت و آمادههای آموزشی، برآورد و تأمین امکانات و فرصتمشیو خط

 (. 889: 8931مرادی، حسن« )نحوه و زمان ارزشیابی و... الزم است تا محتوای آموزشی را مورد بررسی قراردهند.

 ییآنها بر حسب واحدها مانند ها وها و پاراگرافها، جمله)کلمه متن کیقراردادن اجزای تحلیل محتوا نیز عبارت است از 

ها و مانند رافپاراگ ایها جمله ایها )کلمه تیکم .شودتعریف می اندشده نییتع شی( در تعدادی مقوله که از پمیکنیکه انتخاب م

فراهم آوردن  یپژوهش هایکیمحتوا مانند همه تکن لیهدف تحل». کندیممشخص را لیتحلاین  جهیمقوله، نت نیا ( بر حسبهانیا

 (. 8912 ،ییزاده چماچا)شعبان« راهنمای عمل است و تیواقع رینو، تصو نشیشناخت، ب

د. با این گیرباشد سرچشمه میمحتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در هر سطحی که »

یرهای متفاوتی تواند تفسی معین میتواند از این اهداف فاصله بگیرد، زیرا حتمیت مطلق وجود ندارد و یک فلسفهوصف محتوا می

های مختلف، در یک مرحله یا در مراحل متفاوت توسعه اقتصادی ارائه دهد. در ضمن اگر محتواها مشابه باشند، را در زمینه

 (. 63: 8932کنند )لوتان کوی، ها را به یک صورت دریافت نمیکنندگان آنریافتد

ارائه « ومهای پژوهشی در آموزش علتکنیک»نظران تعلیم و تربیت است که کتاب خود را به نام ویلیام رومی یکی از صاحب

ا مطالب مطالب و محتوای اکتشافی و فعال را باست، کرد. تجزیه و تحلیل کتب درسی که اولین بار توسط وی طراحی و ارائه شده

ک ها و تصاویر تدوین شده در ینماید که متن، پرسشدهد. به عبارت دیگر مشخص میو محتوای غیر فعال، مورد تمایز قرار می

(. روش او 8912 های کتاب درگیر نماید )چوبینه،آموزان را به فعالیت وادارد و او را در فعالیتکتاب تا چه حد قادر است دانش

چنان که خود او معتقد است، یک روش تحلیل محتوای کمی است که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب درسی 

پردازد. ابزار پیشنهادی ویلیام رومی بر سه محور متمرکز است: الف( تجزیه و تحلیل متن کتاب درسی ب( و آزمایشگاهی می

                                                           
1 . Dogbey 



 … کشورهای مقایسه محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی ____________________________________________________________

 

درسی ج( تجزیه و تحلیل تصاویر و اشکال و نمودارهای کتاب درسی )رسولی و امیرآتشانی،  تجزیه و تحلیل سؤاالت آخر کتاب

 ها و نمودارها عبارتند از: (. مراحل تحلیل تصاویر، شکل8931

 های مختلف کتاب درسی.( تصویر به صورت تصادفی از قسمت21انتخاب حدود ) -8

 ی زیر:ها و اشکال، به شیوهتجزیه و تحلیل تصاویر و نمودار -2

a- شوند.کار گرفته میدادن مطلب مورد نظر بهتصاویر و نمودارهایی که فقط به منظور توضیح و نشان 

b- ها را تعبیر و تفسیر کنند.خواهند تا خود، آنتصاویر و نمودارهایی که از فراگیر می 

c- کدام از انواع تصاویری که جزء هیچa  وb .نباشند 

I= 
𝑏

𝑎
 )شاخص درگیری یادگیرنده در تصاویر و نمودارها( 

( یا بیشتر )تا حدود یک( باشد، این کتاب توانایی فکرکردن را در فراگیر افزایش 2/1( حدوداً نزدیک به عدد )Iاگر مقدار )

تصاویر فاقد  است و( کمتر باشد، موضوع ربطی به آموزش نداشته2/1رفته خوب است. اگر از عدد )کاردهد و محتوای بهمی

 (. 218: 8932نژاد، اعتبار هستند )ظفری

ای درسی هبن کتاافلان و مؤزریبه برنامه محتوا تحلیلشود که اهمیت و ضرورت این پژوهش بیشتر از آن جا آشکار می

و  ادگیرییر د تسهیل نهای درسی دقت بیشتر نموده تا ضمبمحتوای کتا بینش و انتخاز، گنهنگام تدوی کند تا درکمک می

 (. 8918یارمحمدیان، )آموزان را فراهم آورند ی پیشرفت تحصیلی دانش، زمینهایجاد تفکر منطقی

تواند راهنمای خوبی از نظر آگاهی نسبت به حقیقت موجود در محتوای درسی کتاب ریاضی این پژوهش به دلیل آن که می

به نظر یارمحمدیان تحلیل محتوا به معنی یک روش پژوهش  یت است.آموزان و اولیاء آنان باشد، حائز اهمبرای معلمان و دانش

برنامه  ها و ساختار محتوا با اهدافی پیاممنظم ودقیق برای توصیف عینی و کمی محتوای متون و کتب برنامه درسی با مقایسه

ورت پیروی یا ایجاد یک ، ضرکندرا آشکار میمحتوا  فتحلیل محتوا، نقاط ضع(. همچنین 8918درسی است )یارمحمدیان، 

استانداردهای  نی تدویزمینه اند که در، کشورهایی بودهزشود. کشورهای موفق در آزمون تیماستاندارد، بیشتر احساس می برنامه

 (. 8911 بدریان و رستگار،) اندبرنامه درسی، پیشگام بوده بآموزشی یا چارچو

، به «رومی تکنیک ویلیام اساس بر انسانی چهارم سال ریاضی محتوی تحلیل»ای با عنوان ( در مقاله8932احمدی و قاسمی)

اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رومی پرداخته تکنیک ویلیام اساس بر انسانی چهارم سال ریاضی محتوی کتاب  تحلیل

توای کتاب در بخش متن و دهد محبدست آمده که نشان می 21/8و  11/1ضریب درگیری متن کتاب و تصاویر به ترتیب، 

درگیری   کند. ضریبآموزان را با فرایند یادگیری و تفکر درگیر میتصاویر در دامنه مجاز قرار دارد. لذا متن و تصاویر، دانش

های کتاب نیز به روش فعال نوشته شده و کاربرد مطالب خوانده شده در دهد مسائل و تمرینسواالت بدست آمده نیز نشان می

آموزان واضح است. نتایج بدست آمده مؤید آن است که هماهنگی مناسبی بین متن، تصاویر و سواالت وجود برای دانشدرس، 

 دارد و هدف فعال کردن فرآیند یادگیری محقق شده است. 

 و پنجم چهارم تجربی علوم هایکتاب محتوای تحلیل»ای با عنوان ( در مقاله8938)ضکراللهیو  اوییخفرجیحسنلو، 

دست یافتند که در نحوه ارائه و ارزشیابی کتاب علوم تجربی کالس پنجم ، اصل تفکیک، تنوع « آموزشی مریل اهداف براساس

و دشواری رعایت شده است. اما در کتاب علوم تجربی چهارم، کمتر به دانش عملی پرداخته شده است و اصل همتاسازی رعایت 

 نشده است.

 و ژاپن کشورهای در ابتدایی دوره اخالقی تربیت اهداف تطبیقی تحلیل»ای با عنوان مقاله( در 8939آزادمنش و حسینی)

 دوره اخالقی تربیت ، به تطبیق اهدافروش تحلیل تطبیقیو با به کارگیری « درسی برنامۀ بر حاکم هایارزش به نظر ایران، با

اهداف تربیت اخالقی دو کشور در چهار  اکی از آن است کهایران پرداختند. نتایج پژوهش آنها ح و ژاپن کشورهای در ابتدایی

با  اند از: رابطه با خویشتن، رابطه با خدا، رابطهها عبارتدرسی کشور ایران این حوزه هدر برنام .اندحوزه، شبیه به هم تنظیم شده

ر برتر، وی خود، رابطه با طبیعت و داشتن افکااند از: واکادرسی کشور ژاپن نیز عبارت هها و رابطه با خلقت؛ و در برنامسایر انسان
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یگر درسی کشور ایران، خداوند نقش محوری دارد و د یهرابطه با دیگران و رابطه با گروه و جامعه. البته گفتنی است که در برنام

 .اندها متناظر با آن تنظیم شدهحیطه

ر فعال از منظ یششم ابتدای یپایه یآسمان یهاکتاب هدیه یمحتوا لیتحل»ای با عنوان ( در مقاله8932خوانی )سمیعی و افضل

های درسی ایرانی را بر اساس الگوهای تحلیل کتاب« 8938-32یلیدرسال تحص یروم امیبودن براساس روش ویل رفعالیو غ

 رفعالیبه روش غ 8938-32یششم ابتدای یپایه یآسمان یهامتن و تصاویر کتاب هدیهمحتوای کمی بررسی کردند و دریافتند که 

 اند.شده کتاب به روش فعال تدوین یهاو پرسش

 ششم اجتماعی مطالعات و تجربی علوم فارسی، هایکتاب محتوای تحلیل»ای با عنوان ( در مقاله8931ذاکری و نوایی)

 تجربی علوم های فارسی،کتاب در نظریه این هایمفروضه غیرپیدایشی، رویکرد با« گراییسازنده هایمبنای مفروضه بر دبستان

 برای است. پژوهشگر مطالعه شده هامفروضه به این پردازش چگونگی و روندها و بررسی دبستان ششم اجتماعی مطالعات و

 دهدمی نشان است. نتایج گرفته بهره مایرینگ قیاسی محتوای تحلیل روش کاوی، ازداده منظور به و اسنادی روش از یابیداده

 چشمگیر کل در ها،مفروضه این پردازش میزان اما اند؛شده گرایی مطرحسازنده هایمفروضه یادشده، گانهسه هایکتاب در

جریان  در اجتماعی تجارب مبنای بر معنا خلق شخصی، تفاسیر تجارب، مبنای بر دانش مفروضه ساخت سه طرفی، نیست. از

-سازنده هایمفروضه به چندان متن اصلی تدوین دارند. در را بسامد بیشترین طبیعی محیط در فراگیر فعالیت و اجتماعی تعامات

-گفت و هاخودآزمایی ها،کاربرگه و هاموقعیت ها،فعالیت هایبه بخش هامفروضه پردازش عموماً، و است نشده توجه گرایی

 شده است. داده اختصاص وگوها

ور تب ریاضی پایه اول که به طور تطبیقی چند کشکی تحلیل محتوای کمی تصاویر و نمودارهای پژوهشی در زمینه اما هیچ

 .استو از جمله کشورهای آمریکا )کالیفرنیا(، ژاپن و ایران را بررسی کرده باشد، صورت نگرفته

ورت آموزشی ص حتوایها و مباکت ع آن در تهیه و تنظیمبها، نظام آموزشی و به تهای اخیر تغییراتی مهم در برنامهدر دهه

ای درسی هاین تغییرات در کتاباست. های آموزشی بودهیتلفعا آموزان دردادن دانشتغییرات برای شرکت ناست که ایگرفته

ی ی محتوا و مواد آموزشکنندهآموزان تنها مصرفدانشچرا که و انجام اصالحات در ابعاد گوناگون آموزشی تأثیرگذار است. 

 (. 8911ها بسیار حائز اهمیت است )ستایش، آموزان در یادگیری آند و فعال بودن دانشنیستن

یر و تصاوآیا محتوای  آموزان،با توجه به اهمیت محتوا در یادگیری دانش است که ناصلی پژوهش ای بنابراین مسأله

فعال )بر اساس  یشیوه کالیفرنیا( و ژاپن به ابتدایی سه کشور ایران، آمریکا )ایالت اول یپایه ریاضی هایبکتانمودارهای 

در ژوهش اصلی پ دیدگاه ویلیام رومی( طراحی و ترسیم شده است؟ همچنین این نتایج با یکدیگر مقایسه خواهند شد. پرسش

 شود.های دقیق و جزئی بیان میادامه به صورت پرسش

 

 پژوهشهای پرسش

فعال )بر اساس دیدگاه  یابتدایی کشور ایران به شیوه اول یپایه ضیریا هایبکتاتصاویر و نمودارهای آیا محتوای  .1

 است؟ ویلیام رومی( طراحی و ترسیم شده

فعال  یابتدایی کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا( به شیوه اول یپایه های ریاضیبکتاتصاویر و نمودارهای آیا محتوای  .2

 است؟ )بر اساس دیدگاه ویلیام رومی( طراحی و ترسیم شده

فعال )بر اساس دیدگاه  یابتدایی کشور ژاپن به شیوه اول یپایه ریاضی هایبکتاتصاویر و نمودارهای آیا محتوای  .3

 است؟ویلیام رومی( طراحی و ترسیم شده

 کنند: های فوق زمینه مناسب برای طرح پرسش اصلی پژوهش فراهم میپرسش

ن آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران در مقایسه با هم چگونه تدویمحتوای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای  .4

 است؟و طراحی شده

 

 



 … کشورهای مقایسه محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی ____________________________________________________________

 

 شناسیروش

و بر اساس روش ویلیام رومی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، تصاویر و نمودارهای  امحتو تحلیل نوع از تحقیق کمی و این روش

 2181 -83های یا سال 8931-31هایهای ریاضی اول ابتدایی سه کشور ایران، آمریکا )ایالت کالیفرنیا( و ژاپن که بین سالکتاب

فصل  83صفحه، کتاب ژاپنی شامل  211فصل و 82یا( شاملمنتشر شده است. کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی آمریکا )ایالت کالیفرن

تصویر به طور  21است که به علت گستردگی جامعه آماری، تعدادصفحه  811فصل و 21صفحه و کتاب ایرانی شامل 811و

شد. بعد  تحلیل و تجزیه ثبت و توصیف، آمدهدستهای بهتصادفی از هر کتاب مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. سپس داده

از نوع بنابراین چون پژوهش حاضر  .تطبیقی بودن آن استیا  ایدیگری که برای این پژوهش فراهم است، مقایسهروش شناختی 

. اطالعات، ب آوریوصیف یا جمع. تای و تطبیقی است، با رعایت چارچوب حاکم بر مطالعات تطبیقی یعنی الفمطالعه مقایسه

بردی، ) انجام شده است، مقایسه. زمان چند نظام برای تعیین چهارچوب مقایسه و دا بررسی همهمجواری ی. ج، تفسیر یا تحلیل

8366). 

های فعال و هلمقو شود. مالک تشخیصمیی فعال و غیرفعال تحلیلهلبر اساس دو مقو )تصاویر( بروش محتوای کتا ندر ای

آید. درصورتی یمعال بر غیرفعال شاخص درگیری یادگیرنده به دستهای ف. از تقسیم مقولهبندی ویلیام رومی استغیرفعال تقسیم

باشد کتاب  2/1باشد، محتوای کتاب درسی فعال و در صورتی که شاخص درگیری کمتر از  8تا  2/1که شاخص درگیری بین 

دازد اما اگر خارج درصد به ارائه مطالب بپر 11درصد و حداکثر  91غیرفعال است. در این صورت هر کتاب درسی باید حداقل 

درصد مطالب کتاب حقایق  11از این محدوده، اطالعات ارائه شود، محتوای کتاب غیرفعال است؛ زیرا در صورتی که بیشتر از 

 91ز توان آن را محتوایی فعال نامید؛ اگر کمتر ادارد و نمیو اطالعات باشد، چنین محتوایی فقط بر انباشت ذهنی اطالعات تکیه

ا برای آموز دانش اولیه راطالعات و حقایق ریاضی باشد، کتاب سرتاسر به سؤاالت و مسائلی توجه دارد که دانشدرصد کتاب 

 (.8361، 8ها دارا نیست )رومیدرک آن

 

 های پژوهشیافته
 شوند.های پژوهش ارائه میهای پژوهش، یافتهدر این بخش، بر اساس پرسش

 )کالیفرنیا(:کتاب ریاضی اول ابتدایی آمریکا 

آموزان باید (: دانش2183-2121، تصویر روی جلد کتاب آمریکا )کتاب ریاضی اول کالیفرنیای آمریکا،8شکل شماره

ه کنند. همچنین تصویر از قدرت پویانمایی باالیی برخورداراست. با توجه به اینکتصویر تفسیرکنند و انواع اشکال هندسی بیان

ارد. کند و جذابیت بیشتری دها را بیشتر جلب میرسانه سروکار دارند، این نوع تصاویر، توجه آن آموزان با انواعامروزه دانش

 است. دادههای آن را به سادگی در قالب تصاویر نشانهمچنین مؤلف کتاب، موضوع کلی درس ریاضی و کاربرد

های بالن را بگوید و الگوی آن را ی رنگهآموز باید رابط(: در تصویر ابتدای فصل الگوها، دانش89)همان: 2شکل شماره

 دریابد.

دادن کاربرد این الگوها در زندگی به کار (: این تصویر در انتهای فصل الگوهای عددی، برای نشان22)همان:  1شکل شماره

ده شقسمت مشخص اند، الگوی اشکال را پیداکرده و آن را با دقت رویآموزان با توجه به آنچه در درس خواندهرود و دانشمی

 کنند.رسم می

 شود.(: آموزش مفهوم تفریق در صفحه اول فصل تفریق، به وضوح دیده می19)همان:  1شکل شماره

 رود.ها و اشتراک به شمار میای برای آموزش نمودار ون، مجموعه(: این شکل، مقدمه822)همان:  1شکل شماره

آموزان در این سن، مفاهیم حسی و عینی را بهتر از مفاهیم (: دانش222)همان:  21( و شکل شماره891)همان: 3شکل شماره

ی مضامین انتزاعی هستند، تصاویر کمکی مربوط به سوال قرار دهیم، شوند؛ لذا اگر در سؤاالتی که دربردارندهانتزاعی متوجه می

وانایی انجام سالگی تز سن هفت تا یازدهاکبر سیف معتقد است، کودکان اکند. دکتر علیمیمتربی مفهوم سوال را بهتر درک

                                                           
1 Romey 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

توانند انجام دهند و نه با امور فرضی و انتزاعی. این کنند، اما این اعمال را با امور حسی و عینی میاعمال منطقی را کسب می

 (.8932نامند )سیف، ی عملیات محسوس میمرحله را دوره

دادن ارزش مکانی در ابتدای (: هدف مؤلف نشان931: 2183-2121)کتاب ریاضی اول کالیفرنیای آمریکا ، 81شکل شماره

سن  آموزان در اینآموزان است تا در ابتدا این مفهوم انتزاعی را بهتر درک کنند؛ زیرا دانشفصل، به صورت ملموس به دانش

 (.8932ی عملیات عینی قرار دارند )سیف،در مرحله

(: در کتاب کالیفرنیا، شمارش تا عدد صد را به 221: 2183-2121یکا ،)کتاب ریاضی اول کالیفرنیای آمر 81شکل شماره

وجه کند تا با تآموز را به دقت و توجه بیشتر به این جدول وادار میدهند. و با پرسیدن سؤاالت، دانشصورت جدول آموزش می

 اشد.بگونه سؤاالت میآموز به اینشگویی دانبه مکان اعداد در جدول به سؤاالت پاسخ دهند. در واقع این تصویر منبع پاسخ

-های مختلف کتاب کالیفرنیا، گاهی مفاهیم و سؤاالت را از زبان کودکان )سیاه(: در قسمت811)همان:  81شکل شماره

 کنند. میپوست، معلول، معمولی و...( بیان

در این کتاب با قرار دادن این  (: تخمین زدن اعداد، یک از مفاهیم مهم در ریاضیات است که291)همان:  83شکل شماره

زده  نویسند و با مقدار تخمینها را میآموزان ابتدا تعداد اشکال را تخمین زده و سپس با شمارش، تعداد واقعی آنتصویر، دانش

  کنند.مقایسه می

 

 کتاب ریاضی اول ابتدایی ژاپن:

کتاب ژاپن با استفاده از پویانمایی مفهوم شمارش (: مؤلف 88و  81: 2183-2121)کتاب ریاضی اول ژاپن،  28شکل شماره

 دهد.آموزان آموزش میو اعداد را به دانش

 کند.آرام با مفهوم تفریق آشنا میآموزان را آرام(: این تصویر دانش91و  92)همان:  22شکل شماره

مربوط به موضوع درس را هایی کارتآموزان برای یادگیری هرچه بهتر درس، فلش(: دانش16)همان:  29شکل شماره

یرات در حوزه توان مشاهده کرد، تغیترین تغییراتی که در رشد کودکان میکارت، جنبه حرکتی دارد. سریعسازند. کار با فلشمی

تارهای یابد و کودک به کمک رفهای رفتاری در کودکان اغلب از نوع حرکتی و عضالنی رشد میحرکتی کودکان است. پاسخ

نابراین سازد. بهای او را فراهم میند خود و دنیای اطراف خود را درک کند. این تجارب حرکتی زیربنای یادگیریتواحرکتی می

 (.8938لویجه، اسزایی در روند یادگیری داشته باشد )یارمحمدیان و شفیعیتواند تأثیر بهخالصه شدن درس به همراه کاردستی، می

که مدارس  رودشمارمیبه یمطلوب انسان یژگیو کی تیخالق(: 11: 2183-2121)کتاب ریاضی اول ژاپن،  22شکل شماره

 شدهشناخته و اساسی هایاز هدف یکیتفکر خالق، به عنوان  . آموزشکار گیرندتمام تالش خود را به برای آموزش آن دیبا

ی تفکر همگرا و واگرا دربردارنده (. این تصویر،8911است )منطقی، بوده برخوردار عمومی حمایت از همیشه تربیت، و تعلیم

در ارتباط باشد )تفکر همگرا(. مطابق نظریه  1+9کنند )تفکر واگرا( که با عدد آموزان باید داستانی بیاناست؛ چرا که دانش

است، قوه و استعدادی که در ذهن انسان موجود  821است، ی خالقیت انسان بودهگیلفورد که یکی از پیشگامان پژوهش در زمینه

(. 8919کارگیری هر یک از عوامل ذهنی است )مهرمحمدی، ها مستلزم بهبینی شوند که انجام آنهای درسی پیشباید در برنامه

(. در 8931، مرادیشناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب است )حسناعمال ذهنی از نظر گیلفورد شامل: حافظه

 و مطالب خلق از است (. تفکر واگرا: عبارت8931مشخص، وجوددارد )همان،  گیریهیک نتیج و یک جواب همگرا تفکر

 (.8936پور، جدید )موسی هایحلراه ابداع یا ممکن هایحلراه آوردن خاطر به متعدد و هایپاسخ و مفاهیم

و کودکانه، مفهوم جمع کارگیری تصاویر جذاب (: این شکل با به11: 2183-2121)کتاب ریاضی اول ژاپن،  21شکل شماره

 کند.آموزان القا میرا به راحتی به دانش

 93( و شکل شماره898)همان:  92( و شکل شماره 828و  821)همان:  99( و شکل شماره881و  882)همان:  92شکل شماره

آموزان شن محاسبات دانآموزااست به وسیله بازی و اشکال کودکانه متناسب با سن دانش(: در این تصویر، سعی شده886)همان: 

 کند.مستقیم مهارت حساب را در خود تقویت میآموز با انجام بازی و سرگرمی، به طور غیرتقویت یابد. دانش



 … کشورهای مقایسه محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی ____________________________________________________________

 

رقمی را پیش ، یعنی اعداد یک و دو33آموزان در یک جدول منظم، اعداد از صفر تا (: دانش811)همان:  91شکل شماره

 سپارند..در ذهن می روی خود دارند و به راحتی آن را

 

 کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران:

د های کودکانه، کاربر(: جلد کتاب ریاضی اول ابتدایی ایران با نقاشی8931-8931)کتاب ریاضی داول ایران،  28شکل شماره

 کشد.ریاضی را در زندگی واقعی به تصویر می

: خانهآشپز»شود: برای این تصویر تدوین شده است، بیان می (: اهدافی که در کتاب راهنمای معلم8)همان:  22شکل شماره 

 شکر ریختن؛ شیر ریختن؛ ی؛ چا1ها: شمارش تا مهارت جلو، پشت و وسط. مفاهیم: چپ، راست؛ باال، پایین؛ ردیف، ستون؛

 پایین آشپزخانه مثالً ردیف یهادادن به قفسهدر مدرسه؛ آدرس تغذیهی ریختن؛ هم زدن شکر؛ لقمه گرفتن؛ میوه برداشتن برا

-درست صحبت-2 دهد.یم پرورش ارتباط یفرد را در مهارت برقرار یریاضیات توانمند-8: هانگرش از سمت راست. یسوم

تأثیرات بر  کند.یریاضیات به تمرکز افکار کمک م-9 ارتباط اهمیت دارد. یبرقرار دیگران در یکردن و بیان افکار برا

 :یتم شناخت کار با ابزارها و کار با انگشتان.-9 ؛یرشد ادراک کالم-2د قوه بیان و توضیح و توصیف؛ رش-8 :یساختارشناخت

 ماست یرزق و روز یماست و از طرف خداوند عطا شده است، پدر و مادر و هر نعمت یخوریم رزق و روزیکه می : غذایرزق

م رزق است و خداوند آن را به بشر یاد داده است. آموختن آموزییکه م یطرف خداوند عطا شده است. به خصوص ریاضیات از و

آموزان از دانش-8 ارتباط با صفحات بخش: کنیم.یکنیم همان طور که صبحانه را با نام او شروع میبا نام خداوند آغاز م رای ریاض

تا را بدون کمک شمارش  9آموزان بخواهید تعداد زیر از دانش-2 کنند.تا را با کمک شمارش بیان 1بخواهید تعداد اشیاء زیر 

آموزان بخواهید با کمد از دانش-2 اند.نشسته یآموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست میز چه کساناز دانش-9بیان کنند. 

 یاز باال کتاب یف اولاز چپ و رد اول در کتابخانه آدرس دهند. مثالً بگویند: ستون یرسیدن به کتاب یمفاهیم ردیف و ستون برا

-آدرس یهمین روش را برا-6 آشپزخانه بکار ببرند. یهادادن به کمدآدرس یهمین روش را برا-1 هست که آن را برایم بیاور.

 یهاپایین در کابینت یبه الگوها-1حاشیه فرش توجه کنند.  یرو یبه الگوها-1 اجاق گاز بکار ببرند. یرو یهادادن به قابلمه

 .(26: 8938)داودی و همکاران، « توجه کنندآشپزخانه 

 اشکال یهاها و ضلعشمارش گوش یبرا یساززمینه :اهداف(: »9: 8931-8931)کتاب ریاضی اول ایران،  29شکل شماره

-و بیان شباهت یشناخت اولیه اشکال هندس-9 تعداد اشیاء. یمقایسه نمایش و ،یجهت سرشمار ی. استفاده از نمودار ستونیهندس

 .(21: 8938)داودی و همکاران، « در محیط اطراف یتشخیص اشکال هندس ها.آن یهاتفاوت ها و

مفاهیم: چپ/ راست، جلو/ عقب، جلو/ پشت، اول تا بیستم، (: »828: 8931-8931)کتاب ریاضی اول ایران،  22شکل شماره

به طور  پرسیدن از یکدیگر، مطالعهها: درسمهارتهای دیگر. وسط/ کنار/ بین، تغییر آدرس یک کتاب بعد از برداشتن کتاب

باورنکردن هر چه در -8ها: گروهی یا دونفره، مباحثه در مورد درس، پرسیدن از بزرگترها در مورد نکات مشکل درس. نگرش

ات های مختلف در مورد یک موضوع خاص. تأثیرمقایسه کتاب-9نگاهی اجمالی به یک کتاب. -2ها نوشته شده است. کتاب

شناخت ساختارهای ترکیباتی. تم شناختی: -9ها از گمراهی. دادن آنکمک به دیگران و نجات-2فرهنگ نقد. -8شناختی: 

(؛ 861: 8938)داودی و همکاران، « ها بیاموزیددانید به آنآموزان نکاتی را که میمباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی بین دانش

 فی که در کتاب راهنمای معلم قراردارد، با مطالب ریاضی ارتباطی ندارد.لذا این تصویر با توجه به اهدا

(: در کتاب راهنمای معلم، هدف از این تصویر همسایگان و 32: 8931-8931)کتاب ریاضی اول ایران،  21شکل شماره

لو/ ، چپ/ راست، جلو/ پشت، جمفاهیم: وسط/ کنار/ بین، اول تا دهم»پرسی است. و هیچ ارتباطی به مفاهیم ریاضی ندارد. احوال

ها: زمانی که گروهی از ها: کمک به همسایگان، احوالپرسی از همسایگان، کمک خواستن از همسایگان. نگرشعقب. مهارت

خواهند چیزی را بسازند یا چیز جدیدی را امتحان کنند باید از پیش تعیین کنند که این چیز ممکن است چه تأثیری بر مردم می

)داودی و همکاران، « همکاری در کارها-9مهربانی به حیوانات. -2تأثیر شخصیت بر سرنوشت. -8رد. تأثیرات شناختی: مردم بگذا

 کند.(. در حالی که بحث این فصل تفریق است و این تصویر چندان کمکی به این مفهوم نمی883: 8938
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شناخت و تشخیص اشکال -2رک مفهوم تقارن.د-8اهداف: (: »61: 8931-8931)کتاب ریاضی اول ایران،  23شکل شماره

کسب مهارت در درک و کشف قانون الگوی شطرنجی و توانایی -2شناخت و تشخیص اشیاء متقارن محیط پیرامونی.-9متقارن. 

شود. های مهم یادگیری محسوب می(. یادگیری از طریق انجام دادن یکی از روش32: 8938)داودی و همکاران، « دادن آنادامه

لکه موجب شود، بذهنی و شناختی می حرکتی از طریق توان بخشی حرکتی نه تنها موجب بهبود رشد_های روانیرورش مهارتپ»

 (.2: 8938الویجه، )یارمحمدیان و شفیعی« گرددآرامش، ثبات و لذت کودک می

چپ/  وسط/ کنار/ بین، جم،پن الی اول جلو/ پشت، :مفاهیم(: »62: 8931-8931)کتاب ریاضی اول ایران،  18شکل شماره

کالس، مهارت از شدن خارج هایمهارت مدرسه، حیاط در رفتار مربوط به هایلوحه: مهارت به مربوط هایراست. مهارت

یافته در و مشارکت تیم یک با کردن کار علمی کارهای در اغلب-8لوحه:  به مربوط هاینگرش .کالس به شدن وارد های

-2باشند.  چیست رسیده یافته که این به راجع خود ی فردینتیجه به باید تیم تمام اعضای این وجود بااست.  مفید دیگران های

 درک-8شناختی:  کند. تأثیراتمی پیدا برخورد ریاضیات با زندگی روزمره مسائل حل با آموزدانش کودکانه هایبازی در

است. تم شناختی: کارگروهی:  شدنی برچیده باطل و پایدار حق-9دیگران.  به دادن یاد-2آن.  نتایج و طبیعت در حرکت

 آموزانبه دانش دانیدمی که را نکاتی گروهی آداب مورد کنید. در معرفی آموزاندانش به شناسیدمی که را گروهی هایبازی

رش اعدادی مثل یازده ها، ربطی به موضوع مورد نظر که شما(. این اهداف و مهارت31: 8938)داودی و همکاران، « کنید بیان

 تایی بیشتر هستند، ندارد.1های ها از دستهو...که مقدار آن

 جلو، بین؛ وسط، کنار، راست؛ نیک: مفاهیم: چپ، پیک(: »23: 8931-8931: )کتاب ریاضی اول ایران، 12شکل شماره

 نمادین تفکر-8ها: نیک. نگرش پیک و تفریح گردش، آداب از ماشین؛ شدنپیاده سوارشدن؛ ماشین یها: نحوهمهارت پشت.

 نیاز-2کند.  ارتباط برقرار دیگران با بتواند نمادین زبان به باید آموزاست. دانش تفکر مجرد با آموزدانش برخورد مرحله اولین

 دیگری چیز دادندست از به معنی است ممکن خواهدمی نفر یک که چیزی به رسیدن-9است.  بشر طبیعی نیازهای از اعداد به

 افکار تأثیر-9هندسی.  اشکال با تخیل تقویت-2شمردن.  بدون 1 تا کاردینالیتی تشخیص-8ساختارشناختی:  بر باشد. تأثیرات

 به که را نکاتی طبیعت با ارتباط و طبیعت در کردن بازی و طبیعت از مراقبت آداب مورد شناختی: طبیعت: در تم گفتار. بر

آموز را به مفهوم شمارش (. این تصویر، ذهن دانش11: 8938)داودی و همکاران، « کنید مطرح آموزانبا دانش رسدمی نظرتان

 کند.تایی نزدیک نمی1

 ردیف، ستون، بین، کنار، وسط، راست، مفاهیم: چپ،(: »18: 8931-8931)کتاب ریاضی درسی ایران،  11شکل شماره

 به هاو قنوت هاقیام ها،رکوع ها،سجده تعداد ها: شمارشمهارت رکوع، قیام، قنوت سجده، حاالت قبله، جهت پشت، جلو،

-(. البته این تصویر، به فهم ترتیب در ریاضی کمکی نخواهدکرد؛ زیرا دانش16: 8938)داودی و همکاران، « خطچوب کمک

و مخصوصاً در درس ریاضی، جایز  اند؛ لذا بیان این مطلب در این پایهآموزان در این سن، مفاهیم قنوت و قیام و... را نیاموخته

 نیست. 

 بین؛ کنار، وسط، عقب؛ عاشورا مفاهیم: جلو، عزاداری(: »892: 8931-8931)کتاب ریاضی اول ایران،  13شکل شماره

 آداب پرچم؛ حمل عزاداران؛ آداب از پذیرایی زنی؛سینه صف نظم پشت مهارت: رعایت جلو، آن؛ نظم با حفظ صف حرکت

 توانایی که هاییفعالیت و هابازی-2است.  پذیر امکان رقابت ایجاد با گروهی کار به تشویق-8ها: عزاداری. نگرش کردن تماشا

 شهود-8ساختارشناختی:  بر کنند. تأثیراتمند میعالقه گروهی کار به را آموزاندانش گذارند،می نمایش را به گروه کار بیشتر

 بزرگداشت مورد سوگواری: در شناختی: آیین معنوی. تم مفاهیم درک-9عددی.  ساختارهای شهود-2هندسی.  ساختارهای

 دست انگشتان تعداد-8بخش:  صفحات با بیاموزید. ارتباط آموزاندانش به دانیدمی که را نکاتی بزرگان دین به احترام و

بشمارید.  اند، داده قرار سینه روی را دستشان که را کسانی دست انگشتان تعداد-2بشمارید. دارند، دست به زنجیر که را کسانی

 هایبرگ تعداد تا 1 تا 1 شمارش کمک با-2بشمارید.  دارند، دست به عالمت یا پرچم که را کسانی دست انگشتان تعداد-9

 چند لوحه پرندگان-6بشمارید.  را عالمت روی هندسی هایشکل تعداد چندتایی جمع کمک با-1بشمارید.  را درخت روی

 بر زدن سینه برای انگشت چند-1بشمارید.  تا دو تا دو بینید؟می لوحه در باز چشم چند-1بشمارید.  تا دو تا دو دارند؟ بال

ی ی تصویر و مطالبی که درباره(. با مقایسه868: 8938)داودی و همکاران، « بشمارید تا 1 تا 1 اند؟شده داده قرار هاسینه روی
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موز را به آتوان دریافت که تصویر هیچ ارتباطی به این مفاهیم ندارد و ذهن دانشاست، میبیان شدهآن در کتاب راهنمای معلم 

 کند. تصویر شلوغ است و حاوی مطالب مربوط به مباحث ریاضی نیست.سمت این اهداف معطوف نمی

 
 طبق روش ویلیام رومی:یابی تصاویر کتب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، آمریکا و ژاپن، : ارزش8جدول شماره

ی تصویر شماره

کتاب ریاضی اول ابتدایی 

 کالیفرنیا

ارزیابی تصاویر 

طبق روش ویلیام 

 رومی

ی تصویر شماره

کتاب ریاضی اول 

 ابتدایی ژاپن

ارزشیابی تصاویر 

 روش ویلیام رومیطبق 

ی تصویر شماره

کتاب ریاضی اول ابتدایی 

 ایران

ارزشیابی تصاویر 

ومیروش ویلیام ر طبق  

8 b 28 a 28 b 

2 b 22 b 22 b 

9 b 29 c 29 b 

2 c 22 b 22 c 

1 b 21 b 21 c 

6 a 26 a 26 b 

6 a 21 b 21 b 

1 a 21 a 21 a 

1 c 23 a 23 b 

81 a 91 b 11 b 

88 a 98 a 18 c 

82 a 92 b 12 c 

89 b 99 b 19 b 

82 b 92 b 12 b 

81 a 91 b 11 c 

86 a 96 b 16 b 

81 b 91 a 11 b 

81 a 91 b 11 b 

83 b 93 b 13 c 

21 c 21 a 61 b 

 

ه ریاضی پایه اول ابتدایی س هایکتابتصاویر و نمودارهای در بر اساس روش ویلیام رومی، شاخص درگیری یادگیرنده 

اول ابتدایی آمریکا، موفقیت است. کتاب ریاضی پایه  89و  18/8و  1/1کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران به ترتیب 

81آموزان در موضوعات درس ریاضی داشته )بیشتری در درگیر کردن مطلوب دانش < (، کتاب ریاضی پایه اول 2/1 ≥1/ 8

از توان ذهنی  ( و کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، بیش8>18/8کند )آموز را به تفکر بیشتری وادار میابتدایی ژاپن دانش

شود. گنجاندن مطالبی دور از مباحث درسی در این کتاب، مانع است که باعث سردرگمی و عدم یادگیری فراگیران میفراگیران 

در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، به توان ذهنی فراگیر توجه چندانی نشده  (.8>89از تفکر مطلوب فراگیران خواهد شد )

 است.
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 گیریبحث و نتیجه

فعال )بر اساس  یابتدایی کشور آمریکا به شیوه اول یپایه ریاضی بکتاتصاویر و نمودارهای آیا محتوای پرسش اول: 

دیدگاه ویلیام رومی( طراحی و ترسیم شده است؟ شاخص درگیری یادگیرنده در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی مدارس کالفیرنیا 

 =1/1I( مطلوب است )1/1)
𝑏

𝑎
 = 

1

3
-دارد. تصاویر این کتاب تناسب خوبی با سن دانشمین را به تفکر منطقی واآموزا( و دانش= 

 آموزان دارد.

فعال )بر اساس  یابتدایی کشور ژاپن به شیوه اول یپایه ریاضی هایبکتاتصاویر و نمودارهای آیا محتوای پرسش دوم: 

( کمی از یک باالتر 18/8ابتدایی مدارس ژاپن )دیدگاه ویلیام رومی( طراحی و ترسیم شده است؟ در کتاب ریاضی پایه اول 

 = 18/8Iکند )آموزان ژاپنی را به تفکر بیشتر وادار میاست ولی همچنان تفکر منطقی یادگیرندگان را در بر دارد و دانش
𝑏

𝑎
 = 

82

1
 

=.) 

فعال )بر اساس  یشیوه ابتدایی کشور ایران به اول یپایه ریاضی هایبکتاتصاویر و نمودارهای آیا محتوای پرسش سوم: 

دیدگاه ویلیام رومی( طراحی و ترسیم شده است؟ شاخص درگیری یادگیرنده در کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور ایران 

 =I( بسیار باال بوده )89)
𝑏

𝑎
 = 

89

8
آموزان است و (. این بدین معنی است که سطح این کتاب خیلی بیشتر از درک دانش89= 

فراگیری مطالب، دچار مشکل خواهند بود زیرا درک ان نیازمند سطح باالتری از تفکر است که این سطح از آموز برای دانش

 ند.کآموزان را دلزده و خستهتفکر، از توان کودک در آن شرایط سنی و سطح از رشد شناختی خارج است و ممکن است دانش

ا(، ژاپن کشورهای آمریکا )ایالت کالیفرنی پایه اول ابتداییهای ریاضی )پرسش اصلی پژوهش(: محتوای کتب پرسش چهارم

ت که توان گفی محتوای کتب ریاضی این کشورها میدر مقایسهو ایران در مقایسه با هم چگونه تدوین و طراحی شده است؟ 

ه بزرگساالن نیز راگیر، بلکتنها فاند که نهکتب ریاضی کشورهای آمریکا و ژاپن، از پویانمایی بسیار قوی و جذاب استفاده کرده

شوند. همین امر موجب ایجاد انگیزه در فراگیران خواهدشد. اما پویانمایی ضعیف در کتاب ایرانی، ممکن به این کتاب جذب می

ای و تکنولوژی ارتباط زیادی دارند و پویانمایی های رایانهاست توجه فراگیران را جلب نکند؛ زیرا امروزه فراگیران با بازی

زان تنظیم آموهای درسی باید متناسب با سن و تغییر عالیق دانشحوصله خواهدکرد. درواقع کتابها را خسته و بیعیف، آنض

روزتری استفاده شود. نکته دیگر این که کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ژاپن، بیشتر به مفاهیم شمارش و شود و از تصاویر به

ی است. کتاب ریاضرد و در آن به مفاهیمی مثل الگوها و ساعت و... توجه چندانی نشدهحرکتی( تأکید دا-ورزی )روانیدست

ور دیگر دیده کند که در دو کشها برای فهم بهتر موضوعاتی مثل جمع و تفریق، استفاده میپایه اول ابتدایی ژاپن از فلش کارت

کتاب  شوند. مبحث الگوها، دراول ابتدایی با آن آشنا میآموزان از پایه کارت نوعی خالصه نویسی است که دانششود. فلشنمی

تدایی ایران، گردیده و در کتاب ریاضی اول ابریاضی پایه اول ابتدایی آمریکا )ایالت کالیفرنیا( بهتر از دو کشور یادشده بررسی

 است و جای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد. این مبحث هنوز به طور مطلوب بیان نشده

-های کالیفرنیا و ژاپن برای خواننده بسیار واضح هستند و اگر قرار است دانشکتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور تصاویر

ری رسد که محتوا با سطح شناختی کودک تطابق بیشتیابد؛ زیرا به نظر میآموزی در آن تأمل کند، به مفهوم مورد نظر دست می

یاد است دارد. گنجاندن مطالب متعدد به احتمال زمطالب بسیاری گنجانده شده نسبت به کتاب ایرانی که گاه در یک تصویر،

کند و توجه وی را به مسائل دیگری که ممکن است مد نظر طراح کتاب نباشد، آموز را از موضوع اصلی منحرف میذهن دانش

 کند. معطوف می

و  نمتهای لهمقوها به این نتیجه رسیدند که د. آن( همخوانی دار8932خوانی )نتایج این پژوهش با نتایج سمیعی و افضل

ژوهش نتایج پژوهش حاضر با نتایج پ . همچنینی ششم ابتدایی غیرفعال و غیرپویا استهای آسمانی پایههدیهب تصاویر کتا

دهد که نه تنها در کتاب ریاضی بلکه در سایر کتب درسی ( نشان می8919)دهقانی نتایج پژوهش همخوانی دارد.  (8919)دهقانی 



 … کشورهای مقایسه محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی ____________________________________________________________

 

 هایهدیه بتاو تصاویر ک تنکه م کشورمان نیز با مشکل عدم درگیری فراگیران مواجه هستیم. نتایج پژوهش او حاکی از آن است

  است.وش غیرفعال تدوین شدهبه ر 98/1و  21/1با ضریب درگیری  8919-12ی چهارم ابتداییکار پایه بآسمانی و کتا

ین شود که هرچند دیدگاه طراحان و مولفمیربط به مباحث درسی، بسیار دیدهدر این کتاب، مطالب، تصاویر و نمودارهای بی

های دینی و مفاهیم علوم اجتماعی و غیره با مفاهیم خیرخواهانه و به نوعی در پی تلفیق موضوعات مختلفی چون مفاهیم و آموزه

ورت پذیرد. در های صحیح صضی هستند، اما برنامه درسی تلفیقی نیز باید طبق نظم و ترتیب خاص و بر مبنای اصول و شیوهریا

ی هاشود. تصاویر و نمودارهای کتابغیر این صورت ممکن است که این باعث سردرگمی فراگیران در جریان آموزش می

موزان آثبت فراگیران را به دنبال دارند و همین امر موجب جذب بیشتر دانشآمریکا و ژاپن به ترتیب، بیشترین درگیری ذهنی م

  شود.به مطالب درسی می

ی آموزان چندان به مطالب و مفاهیم اصلی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایبا توجه به نتایجی که از این تحقیق به دست آمد، دانش

ریزان و رنامهشود، بآموزان در این سن است؛ لذا پیشنهاد مین ذهنی دانششوند و مطالب این کتاب، بسیار بیشتر از تواجذب نمی

طراحان کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی، به توان ذهنی یادگیرندگان توجه بیشتری نمایند و مطالب، تصاویر و نمودارهایی متناسب 

همی، تواند در انجام چنین کار ماول ابتدایی میآموزان را در این کتاب بگنجانند. نظرات و تجربیات معلمان کالس با سن دانش

 بسیار مفید باشد.

کتب پایه اول ابتدایی  pdf به دلیل محدودیت استفاده از کتب کشورهای آمریکا )ایالت کالیفرنیا( و ژاپن و استفاده از فایل

 شوند.با وضوح کمتری دیده می 83سه کشور آمریکا )ایالت کالیفرنیا(، ژاپن و ایران، بعضی از تصاویر مانند تصویر شماره

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 منابع
 و ژاپن کشورهای در ییابتدا دوره یاخالق تیترب اهداف یقیتطب لیتحل (.8939السادات )آزادمنش، سعید و حسینی، افضل

 .896-883 دوم: شماره ششم، سال ،های تربیتیاسالم و پژوهش، یدرس ۀبرنام بر حاکم هایارزش به نظر ران، بایا

مجموعه رومی،  تکنیک ویلیام اساس بر انسانی چهارم سال ریاضی محتوی تحلیل(. 8932مژگان و نازنین قاسمی ) ،احمدی

رهنگی شناسی و علوم فجامعه سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مقاالت اولین کنگره علمی پژوهشی

 .انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین :تهران ،اجتماعی ایران

 سمت. ، تهران، انتشاراتایران پرورش و آموزش مسائل(. 8911احمد ) آقازاده،

آزمون  در موفق کشور چند و ایران در علوم استانداردهای آموزش تطبیقی مطالعه(. 8911طاهره ) رستگار، و عابد بدریان،

TIM SSتهران آموزشی، هاینوآوری و درسی ریزیبرنامه پژوهشی ، مؤسسه. 

 ، انتشارات آییژ.تحلیل محتوای کتاب درسی(. 8931مرادی، نرگس )حسن

و پنجم  چهارم یتجرب علوم هایکتاب محتوای تحلیل(. 8938) هیرق، ضکراللهی و خایزل، اوییخفرجیحسنلو، حسین و 

 .6، شماره2سال نهم، دوره پژوهش در برنامه درسی،، ی مریلآموزش اهداف براساس

 .اینترنت (. جزوه کمک آموزشی تحلیل محتوا،8912چوبینه، ع )

 هاىکتاب تألیف و ریزىبرنامه دفتر، اوّل دبستان یکتاب معلم ریاض(. 8938داودی، خسرو، رستگار، آرش و عالمیان، وحید )

 درسى، تهران: چاپ اول. هاىکتاب توزیع و چاپ کلّ  ادارۀ، درسى

 بر دبستان ششم اجتماعی مطالعات و تجربی علوم فارسی، هایکتاب محتوای (. تحلیل8931ذاکری، مختار و نوایی مسعود )

 .89، شمارهوزشی و آموزشگاهیپژوهشی مطالعات آم-فصلنامه علمیگرایی، سازنده هایمبنای مفروضه

 شناسان.(. تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی، تهران، انتشارات جامعه8931رسولی، مهستی و امیرآتشانی، زهرا )

ان ی ابتدایی از دیدگاه معلمان استهدور های تعلیمات دینیبمحتوای کتا نر در تعییؤثبررسی عوامل م (.8911) رضایی، معرفت

 ی.زآزاد اسالمی واحد تهران مرک ، تهران دانشگاهنامه کارشناسی ارشدپایان ربایجان،ذآ

تار : ساخیدانشگاه یدر کتاب درس محور-با رویکرد کاوش یدانشگاه یکتاب درس یساختار محتوا .(8911ن )ستایش، حس

 .911-913نشر سمت،  :درسی دانشگاهی المللی کتابلین همایش بین، او(جلد اول) هاویژگی

از منظر فعال و  یششم ابتدای یپایه یآسمان یهاکتاب هدیه یمحتوا لیتحل(. 8932خوانی، مریم )سمیعی، اعظم و افضل

 یبرنامه یهاژوهشپ»پژوهشی  علمی یمجله، 8938-8932یلیدرسال تحص یروم امیبودن براساس روش ویلرفعالیغ

 .2شماره، 9دوره، رانیا یدرس یانجمن مطالعات برنامه ،«یدرس

 .، چاپ هفتم، تهران، انتشارات نشر دورانروانشناسی پرورشی نوین(. 8932اکبر )سیف، علی

 ،وردلفیگ تیخالق عوامل بر اساس ییدوم ابتدا یهای فارسمحتوای کتاب لیتحل یبررس. (8912) دیحم ،ییچماچاشعبانزاده

 یی.، دانشگاه عالمه طباطباارشد یکارشناس نامهانیپا

 تهران: کوروش.تحلیل محتوای کتاب درسی، چاپ دوم، (. 8932نژاد، عادل )ظفری

 .8931کتاب درسی ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، 

 .2183کتاب درسی ریاضی پایه اول ابتدایی ایالت کالیفرنیا، 

 .2183کتاب درسی ریاضی پایه اول ابتدایی ژاپن 

 سرخابی، چاپ نهم.دوزیمه دکتر محمد یمنی، ترجآموزش و پرورش تطبیقی(. 8932کوی، لوتان )

وزان آمدر دانش تیآموزش خالق ریثأت یدبستان، بررس یدرس یهادر کتاب تیخالق دهیپد یبررس (.8911) یمرتض ،یمنطق

 .معلم تیدانشگاه ترب ،یرساله دکترآموزش آنان،  یبرا ییالگو هئو ارا ییابتدا



 … کشورهای مقایسه محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی ____________________________________________________________

 

ی حرکت -های روانیرکتی بر بهبود مهارتح-بخشی روانیاثربخشی برنامه توان (.8938)علویچه احمد و شفیعی یارمحمدیان،

 .2، شماره1بخشی، سالتوانپژوهش در علوم ، پذیرآموزان دبستانی عقب مانده ذهنی آموزشدانش

 کتاب. تهران؛ یادواره ریزی درسی،برنامه (. اصول8918حسین ) محمد محمدیان، یار
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