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ابتدایی    این مطالعه باهدف تحلیل:  هچکید  نیاز شناختی تکالیف انجام شد.  کتاب ریاضی پایه ششم  بر اساس سطوح 

استفاده شد. جامعه   تحلیل محتوا  از روش  آن،  انجام  برای  پیمایشی است و  توصیفی  نوع  از  تحقیق،  این  این  آماری 

عنوان  گیری تصادفی ساده بهفصل از آن، با استفاده از روش نمونهتحقیق، کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی بود که یک

( که به کمک  1998نمونه انتخاب شد و مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل در این مطالعه، از مدل استین و اسمیت )

  ا موردبررسی قرارداد، استفاده شد. همچنین در این تحقیق، از ابزاری محقق توان سطوح نیاز شناختی تکالیف رآن می

فقط   که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج  استفاده شد.  محتوا  تحلیل  برای  در سطح ساخته  کتاب  این فصل  از  تکلیف  دو 

رویه در سطح  تکالیف  باقی  و  گرفت  قرار  )حفظی  اتصاالت  بدون  رویه  34های  اتتکلیف(،  دارای  )های    29صاالت 

  36تکلیف در سطوح باالی نیاز شناختی و    42باشند؛ پس در مجموع  تکلیف( می  13تکلیف( و سطح ریاضی ورزی ) 

تکالیف   بیشتر  ششم  ریاضی  کتاب  کسر  فصل  در  یعنی  این  و  گرفت  قرار  شناختی  نیاز  پایین  سطوح  در  تکلیف 

توجهی کتاب به تکالیف در آمده نشان از کمدست یج بهبرانگیز بوده و دارای سطح باالی نیاز شناختی است و نتاچالش

توان به افزودن تعداد بیشتری تکالیف در سطح حفظی به های این مطالعه میترین پیشنهادباشد. از مهمسطح حفظی می

 ( اشاره کرد. 1998کتاب و نیز با توجه به محدودیت تحقیق حاضر، تحلیل کل کتاب طبق مدل استین و همکارانش)

 

 اسمیت و استین چارچوب شناختی، نیاز سطوح مفهوم کسر،  پایه ششم، محتوا، کتاب ریاضی تحلیل اژگان کلیدی:و

 
 رایانامه: مسئول نویسنده ،aryam.tabibi1996@gmail.comm 



 2 تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی 

 

 مقدمه 

  یادگیری   پایه  و  اساس  ابتدایی  ریاضیات  چراکه  دارد  رو  پیش  را  واالیی  هدف  ابتدایی،  آموزش  نظام  خصوصبه  آموزشی  نظام

  موضوعات   از (.1398  علوی،)  دهند  پرورش  را  رشد  حال  در  کودک   درونی  منابع  تمام  باید  مدارس  پس  است   باالتر  مراتب   در

-می تلقی "قدرت استداللی" تربیِت برای درس واالترین عنوانبه ریاضیات هاقرن است، ریاضیات ای،مدرسه آموزش در مهم

  است  بوده  این   هست؟  مدرسه  در   ریاضیات  همه این  چرا  که؛  پرسش  این  به  پاسخ   ترینمتعارف  حال،  و   درگذشته.  شد

 در  آن  شدن  شامل   انسان  برای  ریاضیات  اهمیت (.  2017  نژاد،  گرزین)  "آموزد می  را  بهتر  کردن  فکر  انسان  به  ریاضیات":که

  مناسب   ریاضی  هایمهارت  کسب   برای  مدرسه  سن  در  کودک  هر  برای  اجباری  موضوع  یک   عنوانبه   مدرسه  درسی  برنامه

  برای   اصلی موضوع یک عنوان به باید ریاضیات  این، به توجه با. برآید زندگی هایچالش پس از تا سازدمی قادر  را او که  است 

  هاآن و  کند  ایجاد  تأملی  و  علمی  تفکر  برای  مناسب   بنیادی بتواند  تا  شود  تدریس   متوسطه  و  دبستان  سطح  در   آموزاندانش  همه

 (.Golji & Dangpe, 2016) کند آماده  آموزش بعدی سطح برای را

-می  تهیه  درسی  هایکتاب  تألیف  و  ریزیبرنامه  سازمان  توسط  که  است   آموزش  مرجع  و  ابزار  تریناصلی  درسی  کتاب

)تقوی،     از   بسیاری  خوب،  درسی  کتاب  یک  داشتن  با  و   دانست   درسی   برنامه  مظهر  را  درسی  کتاب  توانمی.  (1395شود 

 لزوم  درسی،  هایکتاب  فراوان  اهمیت   به  توجه  با(.  1393  آزاد،   غالم   و  معطی )  کرد  مرتفع  را  ایمدرسه  ریاضی  مشکالت

-آزمون  در  آموزاندانش  پیشرفت   عدم  و  ناکارآمدی  علت   یافتن   جهت   ریاضی  جدیدالتألیف  درسی   هایکتاب  تحلیل  و  بررسی

 در  محتوا  تحلیل  که  کردند  بیان(  1398)  کر  و  گلشاهی(.  1399  توکلی،  و  قورچانی)  دارد  ضرورت  تیمز  های مختلف ازجمله

 در  طراحی  درست   شیوه  شناسایی  جهت   را  اطالعاتی  و  است  مفید  درسی  هایکتاب  احتمالی  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی

 .دهدمی قرار درسی هایکتاب مؤلفان و ریزان برنامه  و مدیران اختیار

  را  ارزشمندی  و  غنی  ریاضی  تکالیف  ها،کالس  در  مورداستفاده   درسی  مطالب   سایر  و   درسی  هایکتاب  که  است   مهم

  تأثیر   تحت   را  آموزاندانش  تفکر  طرز  بالقوه  طوربه  تواندمی"  درسی  هایکتاب  تکالیف  ماهیت .  (Gracin, 2018)  دهند  ارائه

 آن  در   که  موضوعی   مورد  در  هاآن  های دیدگاه  گسترش  یا  کردن  محدود  برای  تواندمی  و  ببخشد  ساختار  را  هاآن  و  داده  قرار

  است  ممکن  درسی  اسناد  در  تکالیف  شناختی  سطح  بررسی  بنابراین،(؛  Henningsen & Stein, 1997)  "باشد  اند،مشغول

 Ubuz, Erbas, Cetinkaya and)  کند  شناسایی  آموزاندانش  یادگیری  برای  را  هاآن  پتانسیل   و  ریاضی  تکالیف  ماهیت 

Ozgeldi, 2010; Stein & Kaufman, 2010.)  با  شناختی  نیاز  مختلف  سطوح  در  ریاضی  آموزشی  تکالیف  بندیطبقه  

-کتاب  صفحات  از  تکالیف  ردیابی  با  همراه(  2009  ،2اسمیت   و  بوستون( )1TAG)  تکالیف  وتحلیلتجزیه  راهنمای  از  استفاده

(  1996  ،4لن  و  استین( )3MTF)  ریاضیات  تکالیف  چارچوب  از  استفاده  با  هاکالس  در  هاآن  واقعی  تصویب   تا  درسی  های

  لن،  و  استین  ؛1997  استین،  و  5هنینگزن   ؛2009  همکاران،  و  بوستون)   است   عمل  و  تحقیق  برای  مفیدی  ابزار  که  است   شدهثابت 

دانش    (.2010  ،6کافمن   و  استین  ؛1996 ریاضی  پیشرفت  در  تکالیف  بالقوه  تأثیر  درک  برای  تحلیل تحقیقات  به  آموزان، 

وتحلیل کتاب درسی بیشتر بر انتظار  محققان اخیرا در تجزیه .(Son, 2012)های مختلف مسائل ریاضی پرداخته است  ویژگی

نیاز و  متمرکزشدهشناختی  ریاضی  تکالیف  شناختی  .(Son, 2012)اند  های 
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  با   ارتباط  با  هاییرویه  مفهوم،  با  ارتباط  بدون  هایروش  حفظی،:  دارد  اشاره  تکلیف  یک  در  موردنیاز  تفکر  انواع  به  شناختی  نیاز

همکاران،)  ورزی  ریاضی  و  مفهوم و  )  (. 1998  استین  همکارانش  و  تجزیه2000استین  برای  چارچوبی  نیاز(  های  وتحلیل 

دانش برای  که  تکالیفی  یا  ریاضی  مسائل  متفاوت  تعیینشناختی  دستهآموزان  است  طبقهشده  کردند؛  آنبندی  دو  بندی  در  ها 

 .(Stein & Kim, 2009)گیرد های شناختی سطح باال قرار میهای شناختی سطح پایین و نیازسطح نیاز

باشد و ششم ابتدایی بر اساس سطوح نیاز شناختی تکالیف میهدف کلی این مطالعه تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه  

شده در کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی از منظر  این تحقیق در پی پاسخ دادن به این پرسش است که: )تکالیف ارائه

ریفی مختصر از تحلیل سطوح نیاز شناختی موردنیاز برای انجام دادنشان، به چه صورت است؟(. در این راستا ابتدا به ارائه تع

 پردازیم. ( می1998محتوا و نیز معرفی مدل استین و همکاران )

 

   و چارچوب نظریپیشینه 

 تحلیل محتوا

های آموزشی و آگاهی از میزان تأثیرگذاری  دار برای توصیف رسانههای کمی و کیفی، عینی و نظاملیل محتوا کاربرد روشتح

پنهان در فراگیران و شناخت و واقعیت   آن در فرآیند یاددهی تأثیرات آشکار و  نوع  یادگیری،  به سه  های اجتماعی است و 

 (.1381)نوریان، تحلیل محتوای توصیفی، ارتباطی و استنباطی  :شودتقسیم می

طبقه  یک  روشدر  معموالً  کلی  میبندی  تقسیم  کلی  دودسته  به  محتوا  تحلیل  متفاوت  روشهای  و شوند:  کمی    های 

روشروش در  کیفی؛  بههای  داده  زیادی  مقدار  معموالً  کمی  میگونههای  تحلیل  مختصر  میای  روش  این  در  توان  شوند. 

مرکب و مفصل   های کیفی مقدار کمی دادهبندی کرد. در روشای از اسناد و یا متون را استخراج، شمارش و طبقهمجموعه

های (. با توجه به اینکه یکی از مدل1376ا غیبت یک خصیصه است )فاضلی،  شوند و پایه واحد اطالعاتی، ظهور یتحلیل می

باشد؛  ( می1998مورد استفاده در تحقیقات مختلف مربوط به تحلیل محتوای تکالیف به روش کمی، مدل استین و همکاران )

 پردازیم. در ادامه به معرفی و ارائه سطوح مختلف این مدل می

 

 ( 1998مدل استین و همکاران )

-چارچوب   نیست؛  ریاضی  تکالیف  ماهیت   تحلیل  برای  چارچوبی  ، تنها(1998  همکاران،  و  استین )  ریاضی  تکالیف  چارچوب

)7TIMSS)   علوم  و  ریاضیات   المللیبین  مطالعه  سومین  مانند  دیگر،  های   و   ارورا  سولیوان،  او  رودوک،  مارتین،  مولیس،( 

  ریاضی   تکالیف  چارچوب  حقیقت،  در.  هستند  مفید  درسی  هایکتاب  در  تکالیف  ماهیت   ارزیابی  برای  نیز(  2005  ،8اربربر 

 استدالل  و  موفقیت   تقویت :  کمی  درک ]   9QUASAR  طریق  از  که  بود  قدرتمند  ابزاری(.  1998  همکاران،  و  استین)

  توجه   با  را  ریاضی  تکالیف  چارچوب  این.  است   یافتهتوسعه  درسی،  مواد  در  موجود  تکالیف  وتحلیل تجزیه  منظوربه[  آموزدانش

  و  اتصاالت  با   های روش  -باال    سطح  به  اتصال،  بدون  هایروش  و   کردن  حفظ  -  پایین   سطح  از   شناختی  هاینیاز  سطح  به

 . (2005 مولیس و همکاران،) کندمی  بندیطبقه ورزی ریاضی

 استین،)  "است   آن  حل  و   تکلیف  در  موفقیت   برای  آموزان دانش  موردنیاز  تفکر  سطح  و   نوع"  معنای  به   شناختی  هاینیاز

  حاصل   اطمینان  و  کنند  انتخاب  دارند  باالیی  شناختی  نیازهای  که  را  تکالیفی  معلمان  اگر(.  2000  ،10سیلور   و   هنینگزن  اسمیت،
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 انتخاب  یعنی  یابد؛می  افزایش  آموزاندانش   استدالل  و  درک   کنند،می  حفظ  سازیپیاده  درروند  را  تکالیف  شناختی  نیاز  که  کنند

  ممکن  کالس  شرایط  از  برخی  همچنین،.  کنند  حفظ  را  تکلیف  هایخواسته  باید  معلمان  زیرا  نیست   کافی  باال  سطح  تکالیف

-می  مؤثر  تدریس  هایمهارت  با  معلم  یک  این،  بر  عالوه.  شود  باال  سطح  تکلیف  یک  تقاضای  کاهش  به  منجر  راحتیبه  است 

جدول    (.1998  همکاران،  و  استین)  دهد  افزایش  را  پایین  سطح  تکلیف  یک  کیفیت   راحتیبه  تواند نظری    1در  تعاریف 

 ( آورده شده است. 1998چارچوب استین و همکاران )

 

 ( 1998تعاریف نظری چارچوب استین و همکاران ) .1جدول 

 وتحلیل تکالیف راهنمای تجزیه

 های سطح باالترخواسته ترهای سطح پایینخواسته

 های دارای اتصاالت«»تکالیف با رویه »تکالیف حفظ کردنی«

ها یا قوانین قبالً شامل بازتولید حقایق، قوانین، فرمول

شده یا تعهد حقایق، قوانین یا تعاریف حافظه آموخته

 است. 

منظور توسعه سطوح  ها بهآموزان را به استفاده از رویهتوجه دانش

 های ریاضی متمرکز کنید. تر درک مفاهیم و ایدهعمیق

ای وجود  شود زیرا رویهها حل نمیبا استفاده از رویه

کوتاه   بسیار  تکلیف  انجام  زمانی  بازه  اینکه  یا  ندارد 

 است. 

بهمسیر و  )صریحاً  کنید  پیشنهاد  کردن  دنبال  برای  را  طور  هایی 

-کلی و گسترده است و ارتباط نزدیکی با ایده  ایضمنی( که رویه 

الگوریتم مقابل  در  و  دارد  اساسی  مفهومی  که  های  محدود  های 

 ازنظر مفاهیم اساسی مبهم هستند، قرار دارند.

آن تولید  زیرا  نیستند  مبهم  مواد  تکالیف  مثل  دقیقا  ها 

به شود  تولید  باید  آنچه  و  است  و قبلی  مستقیم  طور 

 . شده است واضح بیان

های  شوند )مثل نمودارهای مختلفی نشان داده میمعموالً به روش

های مسئله(. ایجاد ارتباط  ها، موقعیت ورزی، نماد  تصویری، دست 

 کند.های متعدد به توسعه معنا کمک می بین بازنمایی

واقعیات،   زیربنای  مفهوم  یا  مفاهیم  با  ارتباطی  هیچ 

فرمول بازتولید شده  هاقواعد،  یا  آموخته  تعاریف  یا   ،

 ندارند. 

-اگرچه ممکن است رویه  ای از تالش شناختی نیاز دارد.به درجه

نمی اما  شوند،  دنبال  عمومی  آنهای  دنبال توان  فکر  بدون  را  ها 

تکالیف و توسعه درک    آمیزآموزان برای انجام موفقیت کرد. دانش

های مفهومی که اساس این روش است درگیر  مفاهیم باید با ایده

 شوند.

به یا  رویه  این  از  استفاده  هستند.  طور  الگوریتمی 

طور بدیهی  شود یا استفاده از آن بهخاص خواسته می

بر اساس دستورالعمل قبلی، تجربه یا تعیین سطح یک 

 تکلیف است. 

پیچیده تفکر  به  )به  نیاز  دارند  الگوریتمی  غیر  یک  عنوانو  مثال 

پیش قابل  یا  تکرار شده  توسط  بینی، یکرویکرد خوب  که  راهی 

نمونه و  تکلیف  ساختار  شود،  پیشنهاد  صریحاً  های تکلیف 

 ای وجود ندارد(. کارشده

نیاز  محدود  شناختی  تقاضای  به  کامل  موفقیت  برای 

انجام شود دارد و  دارد، ابهام کمی در مورد آنچه باید  

 نحوه انجام آن وجود دارد.

 

فرآینددانش مفاهیم،  ماهیت  درک  و  کشف  به  ملزم  یا  آموزان  ها 

 کند.روابط ریاضی می
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از مطالعات و تحلیل به برخی  ادامه  انجامدر  نیز چارچوب استین و  های  و  پایه ششم  با کتاب درسی ریاضی  شده در رابطه 

 پردازیم. ( می1998همکاران )

 

 پیشینه پژوهش

  با   مختلف  الگوی  چهار  اساس  بر  ششم  ریاضی  کتاب  از  کسر  فصل  محتوای  تحلیل  باهدف  خود  پژوهش  در(  1398)  اچرش

  و   درک   به  بیشتر  بلوم  شناختی  هایحیطه  به  توجه  ازنظر  محتوا  که  داد  نشان  ساخته  محقق  محتوای  تحلیل  هایفرم  از  استفاده

 تطبیق  ازنظر و  شده توجه بیشتر واگرا تفکر به نسبت  همگرا تفکر به گلیفورد، ذهنی عوامل اساس بر  محتوا تطبیق ازنظر و فهم

  اساس   بر  محتوا  تصویر  و  متن  تطبیق  ازنظر  و  شدهپرداخته  تعریفی  مفهوم  به  بیشتر  گانیه  ذهنی  هایمهارت  اساس  بر  محتوا

  کتاب   یعنی  است   %55  بودن  محور  فعالیت   درگیری  شاخص  همچنین.  هستند  غیرفعال  تصاویر  و  متن  رومی،  ویلیام  تکنیک

 . است  محور فعالیت 

 آموزشی   اهداف  با  ابتدایی  ششم  پایه  ریاضیات  درسی  کتاب  هایتمرین  تطابق  میزان  بررسی  به(  1399)  کر  و  قورچانی 

درصد   85حدود  که داد نشان نتایج. که از کتاب راهنمای معلم ریاضی ششم ابتدایی استخراج شده است، پرداختند آن مصوب

تمرین توسط  کتاب  اهداف  شدهاز  داده  پوشش  تمرینها  و    آموزشی  اهداف  با  قبولی  قابل  حد  در  مذکور  کتاب  هایاند 

 . بود  این از بیشتر هماهنگی میزان حاضر کتاب بودن جدیدالتألیف به توجه با که رفت می انتظار اما دارد؛ را الزم هماهنگی

آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای  تحت عنوان میزان درگیری فعال دانش(  1394)نتایج پژوهش پاک مهر و دهقانی  

کتب جدیدالتألیف علوم و ریاضی حاکی از آن است که در کتاب علوم ششم ابتدایی شاخص درگیری دانش آموزان با متن 

 های سطح باالترخواسته ترهای سطح پایینخواسته

 ورزی« »تکالیف ریاضی های بدون اتصاالت و ارتباطات«»تکالیف با رویه

به  الگوریتمی یا  رویه  این  از  استفاده  طور  هستند. 

طور بدیهی  شود یا استفاده از آن بهخاص خواسته می

سطح   تعیین  یا  تجربه  قبلی،  دستورالعمل  اساس  بر 

 یک تکلیف است. 

)به دارند  الگوریتمی  غیر  و  پیچیده  تفکر  به  یک    عنواننیاز  مثال 

پیش قابل  یا  تکرار شده  توبینی، یکرویکرد خوب  که  سط  راهی 

نمونه و  تکلیف  ساختار  شود،  پیشنهاد  صریحاً  های  تکلیف 

 ای وجود ندارد(. کارشده

نیاز  محدود  شناختی  تقاضای  به  کامل  موفقیت  برای 

دارد، ابهام کمی در مورد آنچه باید انجام شود دارد و  

 نحوه انجام آن وجود دارد.

فرآینددانش مفاهیم،  ماهیت  درک  و  کشف  به  ملزم  یا  ها  آموزان 

 کند.روابط ریاضی می

یا مفاهیم  با  ارتباطی  رویه   هیچ  اساسی  معنای 

 مورداستفاده ندارد. 

های شناختی خود  خواستار نظارت بر خود یا خودتنظیمی فرآیند

 باشیم. 

پاسخ تولید  بر  تا  بیشتر  هستند  متمرکز  صحیح  های 

 توسعه درک ریاضی. 

دانش و  دانش به  به دسترسی  ملزم  را  مربوطه و  آموزان  تجربیات 

 کند.ها می استفاده مناسب از آن

توصیف   بر  صرفاً  که  توضیحاتی  یا  توضیح  به  نیاز 

 رویه مورداستفاده تمرکز دارند نیست. 

   

قابل شناختی  تالش  دلیل به  به  است  ممکن  و  دارد  نیاز  توجهی 

حل، مقداری از اضطراب  بینی بودن فرآیند راهپیشماهیت غیرقابل

 آموزان در برداشته باشند.برای دانشرا 
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است. همچنین، در کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی شاخص درگیری با    0/ 19و با تصاویر کتاب    9ها  با پرسش  ،0/ 84کتاب  

حاصل گردید. به عبارتی متن کتاب علوم و ریاضی این پایه به   0/ 30و با تصاویر کتاب    26/13ها  با پرسش  ،0/ 85متن کتاب  

نگاشته شده و پرسشاست، درحالی  شدهتدوینشیوه فعال   این کتب به شیوه غیرفعال  به دلیل   شدهارائههای  که تصاویر  نیز 

 .گرددآموزان میانشحوصلگی دمنجر به خستگی و بی  ازاندازهبیشفعال بودن 

  در  که  ابتدایی  ریاضیات  درسی   کتاب  هفت   وتحلیلتجزیه  طریق  از  پژوهشی  در(  2013)  11پیکارد   و   درونک  جی،  بیدا، 

 که  دریافتند  و  شدند  متمرکز  نوشتاری  هایتمرین  در  اثبات  و  استدالل  هایفرصت   بر  اند،منتشرشده  آمریکا  متحده  ایاالت

 تعداد  از  کمی  بسیار  درصد  اثبات  و  استدالل  هایتمرین  یعنی  است   درصد  3/ 7  تنها   کتاب   7  در  ها تمرین  این  درصد  میانگین

  های برنامه  اساس   بر  که  هاییکتاب  که   بود   آن  از   حاکی  نتایج  همچنین  و   بودند  داده   اختصاص  خود   به   را   بالقوه  هایتمرین  کل

 .بودند اثبات و استدالل هایتمرین  دارای متون سایر از بیشتر بودند شدهتدوین استاندارد درسی

های ششم، هفتم  وتحلیل تکالیف کتب درسی ریاضی جدید پایه( در یک پژوهش که به تجزیه2010)  12اسن  اوزگلدی،

( پرداختند، نشان دادند که سطح و انواع تکالیف موجود  1998و هشتم مدارس ترکیه با استفاده از چارچوب استین و اسمیت )

 کنند.های مذکور از اهداف برنامه درسی ریاضیات ابتدایی قدردانی نمیکتابدر 

( در یک تحقیق با استفاده از چارچوب استین و اسمیت  2010و مریچ اوزگلدی )  13اوبوز، کورشات ارباش، چتینکایا 

درسی جدی1998) برنامه  راهنمای  کتاب  در  مبحث جبر  ریاضی  تکالیف  شناختی  نیاز  بررسی سطح  به  در (  ابتدایی  دوره  د 

پایه تحصیلی ششم، هفتم و هشتم در همه سطوح نیاز  ترکیه پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که تکالیف مبحث جبر در سه

مشابه بود اما درصد    7و    6اند و البته توزیع سطح باالی نیاز شناختی تکالیف جبر پایه  شدهجز سطح حفظی توزیعشناختی به

ریاضی نشان  تکالیف سطح  نتایج  کل  در  بود.  هفتم  و  پایه ششم  برابر  سه  هشتم  پایه  تفکر ورزی  و  استدالل  توسعه  دهنده 

 آموزان در کتاب راهنمای برنامه درسی جدید ابتدایی ترکیه بود. های حل مسئله دانشپیچیده و غیر الگوریتمی و مهارت 

آموزان از  آموز صورت گرفت به بررسی یادگیری دانشدانش  7( در پژوهشی که روی  2015)  14کسلر، استین و شان 

نیاز شناختی استین و اسمیت ) وسیله یک سیستم  ها به( پرداختند. آن1998ریاضیات مبتنی بر رایانه با استفاده از چارچوب 

کدگذ شناختی  نیاز  سطوح  به  توجه  با  که  را  تکالیفی  هوشمند  خصوصی  دانشتدریس  اختیار  در  بودند  شده  آموزان اری 

نیاز شناختی از وتحلیل کردند. نتایج نشانها را با توجه به چارچوب مذکور تجزیهقراردادند و پاسخ آن دهنده کاهش سطح 

 طراحی تا تصویب تکلیف بود. 

از معلمان ریاضی دوره متوسطه را در    19( در یک مطالعه گروهی  2011)  15اسمیت  بوستون و یک طرح توسعه تن 

در سهحرفه محققان  دادند.  استفاده  ای شرکت  میزان  بررسی  پایان طرح( جهت  از  پس  و یک سال  حین  )قبل،  زمانی  نقطه 

های درس این معلمان بازدید به  ( از کالس1998برانگیز طبق چارچوب استین و همکاران )معلمان از تکالیف ریاضی چالش

برانگیز ازنظر شناختی،  لمان توانایی خود را در انتخاب و اجرای تکالیف آموزشی چالشعمل آوردند. نتایج نشان داد که مع

ها را حفظ  سال پس از پایان پروژه، این پیشرفت  ای از این معلمان بیش از یکبهبود بخشیدند و نشان داده شد که زیرمجموعه

 نمودند.
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سازد آموز جالب میکه یک تکلیف را برای دانشهایی  ( در یک تحقیق باهدف مشخص نمودن ویژگی2016)  16نایمان 

تجزیهدانش  15با   از  نتایج حاصل  و  دادند  انجام  مصاحبه  در سوئد  مدرسه  از یک  نهم  منتخب سال  دادهآموز  با  وتحلیل  ها 

-نشان داد که در اکثر موارد دانش  ( 1998استفاده از نظریه وضعیت تعلیمی و چارچوب تکلیف ریاضی استین و همکاران )

 دانند.آموزان دانش هدف و به دنبال آن نحوه برخورد با محتوا در کالس را دلیل جالب و جذاب بودن تکلیف می

 

 سؤال پژوهش

در کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی از منظر سطوح نیاز شناختی موردنیاز برای انجام دادنشان، به چه    شدهتکالیف ارائه

 صورت است؟ 

 

 روش تحقیق

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه، کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی و نمونه آماری آن، فصل  

برای انجام   ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.دوم این کتاب بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای تحلیل داده

ساخته   محقق  ابزاری  از  محتوا،  )تحلیل  همکاران  و  استین  مدل  اساس  بر  طراحی1998که  روایی  (  شد.  استفاده  بود  شده 

محتوای ابزار محقق ساخته توسط تعدادی از متخصصین حوزه آموزش ریاضی مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق واحد 

نیز، روش جعبهببود. روش طبقه   ها و تمرین و واحد زمینه، فصلها، کار در کالستحلیل، سؤاالت فعالیت  ای بود. بر  ندی 

( استین و همکاران  اساس مدل  بر  تحلیل  اساس، طبقات  ارائه1998همین  تعاریف عملیاتی  این  ( و  نویسندگان  توسط  شده 

)جدول   شد.  2مقاله  تعیین  تحلیل،  های حاصل  داده (  این  شیوهاز  از  استفاده  مورد  با  توصیفی  آمار  قرار    وتحلیلتجزیههای 

 .گرفت

 

 ( 1998تعاریف عملیاتی سطوح نیاز شناختی مدل استین و همکاران ) .2جدول 

و توضیح یا استفاده از رویه وجود ندارد؛ کوتاه پاسخ است، شامل   حلراهفرصت برای ارائه  تکالیف حفظ کردنی 

 .شودآورده می خاطر بهسریع  طورمعمولبهها است که پاسخ آن هاییسؤال

  هایتکالیف با رویه

 بدون اتصاالت 

خواهد، را بر اساس دستورالعمل قبلی می رویهیککند، استفاده از از الگوریتم خاص پیروی می

 .خواهد، ابهام کمی در مورد آنچه باید انجام شود و نحوه انجام آن وجود داردتوضیح نمی 

های  تکالیف با رویه

 دارای اتصاالت

باید استفاده شود و نیازمند برقراری ارتباط با  غیر الگوریتمی، مشخص است که از چه مفهومی 

 .مفاهیم اساسی است 

.  دهد که از کدام مفهوم باید استفاده شودموقعیت و زمینه مسئله مشخص نیست، نشان نمی ورزی  ریاضی

 .تواند باز پاسخ یا دارای رویکرد طرح مسئله و حل مسئله باشدنیازمند تفکر پیچیده است، می

 

 هایافته

های حاصل از تحلیل  د. دادهشو پژوهش پاسخ داده می سؤالدر این بخش با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل کتاب به 

 شده است. تکالیف فصل کسر کتاب در نمودار زیر نمایش داده

 
16 Rimma Nyman 
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های مختلف فصل کسر کتاب ریاضی ششم طبق چارچوب استین و  ی تکالیف در درسبند طبقهنمودار فراوانی . 1 شکل

 ( 1998همکاران )

 

 های حاصل از تحلیل فصل کسر کتاب ریاضی ششمداده. 3جدول 

کل  

 فصل

های  تمرین

 مرور فصل 

محاسبات با 

 کسر

تقسیم  

 کسرها 

ضرب  

 کسرها 

جمع و تفریق  

 کسرها 

 هاداده

 حفظی  0 1 1 0 0 2  

های بدون  رویه 5 11 9 3 6 34

 اتصاالت

های  رویه 7 6 6 7 3 29

دارای 

 اتصاالت

 ورزی ریاضی 3 1 1 6 2 13

 

ها هیچ تکلیفی در سطح حفظی قرار نگرفت. تعداد تکالیف  با توجه به نمودار و جدول باال در درس جمع و تفریق کسر

تکلیف بود. در درس ضرب    3و    7،  5با اتصاالت و ریاضی ورزی به ترتیب    هایهای بدون اتصاالت و رویهدر سطح رویه

تکالیف در سطح رویه  تعداد  قرار گرفت و  تکلیف در سطح حفظی  اتصاالت  کسرها یک  بدون  دارای و رویه  11های  های 

و    1ح حفظی  تکلیف بود. در درس تقسیم کسرها تعداد تکالیف قرارگرفته در سط  1و در سطح ریاضی ورزی    6اتصاالت  

هست. در درس محاسبات    1و    6های دارای اتصاالت و ریاضی ورزی به ترتیب  و در سطح رویه  9های بدون اتصاالت  رویه

بوده و    3گیرند  های بدون اتصاالت قرار میگیرند صفر و در سطح رویهبا کسر تعداد تکالیفی که در سطح حفظی قرار می

های مرور فصل نیز  باشد. در مورد تمرینمی   6و    7تصاالت و ریاضی ورزی به ترتیب  های با اتعداد تکالیف در سطح رویه
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رویه در سطح  در سطح حفظی صفر،  تکالیف  اتصاالت  تعداد  بدون  اتصاالت    6های  دارای  های  رویه  در سطح  در    3و  و 

 تکلیف وجود داشت.  2باالترین سطح یعنی ریاضی ورزی 

تکلیف در سطح حفظ دو  فقط  آن در کل فصل  از  که یکی  قرار گرفت  دیگری ی  به درس ضرب کسرها و  مربوط  ها 

های با اتصاالت و تکلیف در سطح رویه  29های بدون اتصاالت،  تکلیف در سطح رویه  34ها بود؛  مربوط به درس تقسیم کسر

شم باتوجه به مدل بندی تکالیف فصل کسر کتاب ریاضی شهایی از طبقهورزی قرار گرفت. نمونه تکلیف در سطح ریاضی 13

 ( در ادامه آمده است: 1998استین و همکاران )

 

 
 ای از تکلیف در سطح حفظینمونه .2 شکل

 

 
 های بدون اتصاالتای از تکلیف در رویهنمونه .3 شکل

 

 
 های دارای اتصاالتای از تکلیف در سطح رویهنمونه .4 شکل

 

 
 ی ورز یاضیرای از تکلیف در سطح نمونه. 5 شکل

 

 ی آتی هاشنهاد یپگیری و نتیجه 

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی بر اساس سطوح نیاز شناختی تکالیف آغاز شد. فصل کسر    این تحقیق باهدف

نمونه با روش  تعاریف عملیاتی مدل استین و  این کتاب  از  استفاده  با  این فصل  انتخاب شد و تکالیف  گیری تصادفی ساده 

 ( مورد بررسی قرار گرفت.  1998همکارانش )
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دو تکلیف از این فصل کتاب در سطح حفظی قرار گرفت و باقی تکالیف در سطح  نتایج این مطالعه نشان داد که فقط  

باشند؛  تکلیف( می  13تکلیف( و سطح ریاضی ورزی )  29های دارای اتصاالت ) تکلیف(، رویه  34های بدون اتصاالت )رویه

تکلیف در سطوح پایین نیاز شناختی قرار گرفت و این یعنی    36تکلیف در سطوح باالی نیاز شناختی و    42پس در مجموع  

چالش تکالیف  بیشتر  ششم  ریاضی  کتاب  کسر  فصل  نتایج  در  و  است  شناختی  نیاز  باالی  سطح  دارای  و  بوده  برانگیز 

 باشد. ر سطح حفظی میتوجهی کتاب به تکالیف دآمده نشان از کمدست به

بامطالعه  تحقیق  این  به(  1399)  کر  و  قورچانی  نتایج    پایه   ریاضیات  درسی  کتاب  هایتمرین  تطابق  میزان  بررسی  که 

  در  مذکور کتاب هایتمرین که  داد نشان هانتایج تحقیق آن.  پرداختند مطابقت دارد آن مصوب آموزشی اهداف  با  ابتدایی ششم

  حاضر   کتاب  بودن  جدیدالتألیف  به  توجه   با   که   داشتند  انتظار  اما  دارد؛  را  الزم  هماهنگی  آموزشی  اهداف  با  قبولی  قابل  حد

   .بود این از بیشتر هماهنگی میزان

آموزان پس از گذراندن این پایه با چه دانشی وارد مقطع گر مقطع ابتدایی بوده و اینکه دانش  که پایه ششم اتمامازآنجایی

ند بسیار حائز اهمیت است و از طرفی با توجه به اهمیت کتاب درسی ریاضی پایه ششم و لزوم توجه به  شو متوسطه اول می

شود که تکالیفی آموزان طراحی شوند، پیشنهاد می های شناختی همه دانشاین موضوع که تکالیف این کتاب باید مطابق با نیاز

نیاز بودن سطح  باال  تا  شوند  اضافه  کتاب  به  بی  در سطح حفظی  و  به خستگی  منجر  تکالیف  از  حوصلگی عدهشناختی  ای 

 آموزان نشود.دانش

همکارانش   و  استین  مدل  طبق  ریاضی ششم  کتاب  از  بیشتر،  یا  فصل  دو  تحلیل  به  تحقیق حاضر  که  بود  بهتر  شاید 

له محدود به بررسی و ارائه  کل کتاب تعمیم داد؛ اما با توجه به اینکه این مقاپرداخت تا بتوان نتایج حاصل را به( می1998)

شده بود است و نیز با توجه به  گیری تصادفی ساده انتخابفصل از کتاب که با روش نمونهآمده از تحلیل یکدست نتایج به

شود تحقیقات بعدی به بررسی ، پیشنهاد میریاضی از اهمیت زیادی برخوردار است   تألیفهای تازه  بررسی کتاب  این امر که

ری کتاب  )کل  همکاران  و  استین  مدل  طبق  ششم  پایه  تا1998اضی  بپردازند  کتاب  (  تالیف  مسیر  روند  در  درسی  های 

 .حرکت کند تریبینانهواقع

 

 منابع

پویش در آموزش   .مختلف  الگوی  چهار  براساس  ابتدایی  ششم  پایه  ریاضی  کتاب  کسر  فصل  تحلیل(.  2020)  شیدا  ،اچرش 

 .66-55 ،(17)5 ،علوم پایه

ایزدی، مهدی.   ایرانمنش، علی.  ابراهیم. بیگی  حمزهامیری، حمیدرضا.  ، طیبه. داودی، خسرو. رستمی، محمدهاشم. ریحانی، 

(. 1399)شاهورانی، احمد. صدر، میرشهرام. صفینیا، شادی. قابلرحمت، اکرم و مقاصدی، محمد  .سیدصالحی، محمدرضا

 .درسی ایران هایکتاب، تهران، شرکت چاپ و نشر پنجمریاضی ششم دبستان، چاپ 
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رومی.    عنوان به ویلیام  روش  از  استفاده  با  نهم  پایه  شیمی  ایرانکتاب  شیمی  آموزش  کنفرانس  و  نهمین  علوم  موزه   .

 .می ایرانالفناوری جمهوری اس

آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای کتب جدیدالتألیف میزان درگیری فعال دانش(.  1394)دهقانی، مرضیه؛ پاک مهر، حمیده  
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 یی ششم ابتدا هیپا یاضیکتاب ر یمحتوا لی تحل 3
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آموزان پایه ششم، الگویی برای درس های ریاضی دانش(. آشنایی با سؤاالت مفهومی در شناخت بدفهمی2017)  گرزین نژاد
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