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های ریاضی مقطع ابتدایی کشورهای ایران و ژاپن  هدف از پژوهش حاضر بررسی مسائل بازپاسخ کلیه کتابه:  چکید 

ها از روش مطالعه اسنادی آوری دادهدر مبحث کسرها است. روش پژوهش، تحلیلی تطبیقی کمی است که برای جمع

داده تحلیل  برای  در و  شده  ارائه  مسائل  پژوهش،  این  نمونه  و  جامعه  است.  شده  استفاده  کمی  تحلیل  روش  از  ها 

از کتابفصل با مفهوم کسرها  پایههای مرتبط  ایران و های درسی ریاضی  ابتدایی کشورهای  تا ششم مقطع  های دوم 

پرداختن به مفهوم کسر صورت  ژاپن است. الزم به ذکر است که بررسی کتاب ریاضی پایه اول دو کشور بدلیل عدم  

داده گردآوری  ابزار  فرم  هانگرفت.  پژوهش،  این  محقق ساختهدر  محتوای  تحلیل  و  های  روایی صوری  که  است  ای 

دهد در . نتایج پژوهش نشان میآموزش ریاضی و معلمان با تجربه، به تایید رسیده است  ها توسط اساتیدمحتوایی آن

قابل مالحظه  هایکتاب تفاوت  از دو کشور،  بررسی  در مبحث کسرها وجود  مورد  بازپاسخ  از مسائل  استفاده  در  ای 

های دوم تا ششم کشور ژاپن در مبحث کسرها به طور عمده استفاده  های ریاضی پایهپاسخ در کتابدارد. مسائل بسته

خورد، این در حالی است که  ائل به چشم میو ششم این گونه مس های پنجمهای پایهشود و به ندرت در کتابمی

های  های دوم تا ششم ایران در مبحث کسرها از این مسائل با فراوانی بیشتری نسبت به کتابهای ریاضی پایهکتاب

تواند به دبیران و فعاالن آموزشی در حوزه ریاضی کمک  های این پژوهش مییافتهبرند.  منتخب از کشور ژاپن بهره می

   های درسی دست پیدا کنند.به شناخت بهتری از نقاط قوت و ضعف کتاب نماید تا
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 مقدمه 

کشور یک کتاب درسی    سرتاسرکه برای  های آموزشی با سیستم آموزشی متمرکز مثل ایران و ژاپن  های درسی در نظام کتاب

  درسی   هایکتاب  اند کهداده  نشان  زیادی   تحقیقات  و  ترین منبع در اختیار برای امر آموزش است شود عمدهدر نظر گرفته می

 ;Cai & Ni, 2011; Fan et al., 2013) دارند  معلمان  تدریس  و  آموزاندانش  یادگیری  روند  در  اساسی  نقشی  ریاضی

Gonzales et al., 2004) .   کارآیی   همچنین   و  ریاضیات  پیشرفت  و  آموزاندانش  یادگیری  نتایج   بر   درسی   هایکتاب  کیفیت 

مطالعات در حوزه آموزش    از  بسیاری  .(Reys & Reys, 2006; Stein et al., 2007)  گذاردمی  تأثیر  معلمان  تدریس

 ,Fan & Zue) است   بوده  کشورهای مختلف متمرکز  ریاضی  هایکتاب  و  ریاضیات  درسی  برنامه  ریاضی به بررسی تطبیقی

2006; Mersin et al., 2021; Bütüner, 2020)  .خاراالمبوس و همکاران  (Charalambous et al., 2010)  این بر

 هاآن  درسی  هایالمللی، کتاببین  مختلف در مطالعات   هایملت   موفقیت   و  در آموزش  تفاوت  درک   منظور  به  که  عقیده هستند

تطبیقیشود.    تحلیل  و  تجزیه  باید کتاب  مطالعات  روی  شده  کشور  هایانجام  چنددرسی  مختلف،    و  است   وجهی  های 

  یا  ریاضی  خاص  یک محتوای  روی  بر  این مطالعات  از  بسیاری  شود.شامل می  را  موارد عمومی تا خاص  از  مختلفی  هایطیف

یکی از  (.   (Bütüner, 2020; Alajmi, 2012اندشده  متمرکز  کشور  چند  یا  دو  درسی  هایکتاب  در  خاص  مسائل ریاضی

های درسی کشورهای مختلف، مورد توجه محققان این مفاهیم که نحوه ارائه آن و ماهیت مسائل ارائه شده در آن در کتاب

مثل اعداد  گر بوده است، مفهوم کسر است. اهمیتی که مفهوم کسر در زندگی روزمره و ریاضیات، نقشی که در درک مفاهیم دی

نیاز برای ارائه این مباحث در نظر گرفته  اعشاری، نسبت و تناسب، درصد و نرخ در مقطع ابتدایی دارد و به عنوان یک پیش

 Charalambous) شود، باعث شده است تا بسیاری از تحقیقات تطبیقی در حوزه آموزش ریاضی به این مفهوم بپردازندمی

et al., 2010; Alajmi, 2012).  های درسی کشورهای  بررسی مفاهیم مختلف در کتاب  طی دو دهه گذشته درها  پژوهش

کرده  از  ایگسترده  مختلف، طیف بررسی  را  ریاضی  دروس،  ساختار  و  محتوا  جمله  از  اند؛خصوصیات  بکار    ماهیت مسائل 

و کتاب    رفته،  مشابه  یا  شده  ارائه  جدید  روشی  به  ریاضی  مسائل  آیا  اینکه  استبررسی  شده  تکرار  قبل  سال    درسی 

(Ginsburg et al., 2005; Haggarty & Pepin, 2002; Alajmi; 2012).  چنین از این قاعده مستثنی  کسرها هم

ها در این زمینه نشان  ها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پژوهشهای تطبیقی ابعاد مختلفی از آناند و در پژوهشنبوده

که کسرها   به شیوهداده است   Reys et al., 2004, as)   همکاران  و  شوند. ریز های مختلفی مطرح میدر قالب مسائل 

cited in Wang & Yang, 2016)   مختلف   که  اندکرده  ادعا انواع  از  نحوه   مسئله   استفاده    در  موجود  مطالب   ارائه  و 

آموزشگران ریاضی به   بنابراین،  .گذارندمی  تأثیر  ریاضی  یادگیری  و  آموزش  بر  که  هستند  مهمی  عوامل  از  ریاضی  هایکتاب

چنین دهند اهمیت دهند. همآموزان میخصوص دبیران ریاضی باید به انواع مسائلی که در مبحث کسرها برای حل به دانش

 ,Pehkonen)  دارند  ریاضی  یادگیری   و   آموزش  در  مهمی  نقش  استفاده از مسائل بازپاسخ  که  دهندمی  نشان  مطالعات  برخی

2007; Bonotto, 2013; Osana et al., 2006)    ،مسائل   از  را  ها  موقعیت   از  وسیعی  طیف  باید  ریاضی  مسائلبنابراین  

 پوشش  آموزان است،آشنا برای دانش  ریاضیات  و  دانش  شامل  که  بازپاسخ   و  ناآشنا   زمینه  در  مسائل  تا  گرفته  ریاضی  معمول

 دهند.

این مسئله چندین پاسخ احتمالی دارد که می این است که،  بازپاسخ  تعاریف مرسوم و رایج برای مسئله  از  توان  یکی 

ها، بلکه بر شیوه رسیدن به پاسخ است )بکر و  های مختلف بدست آورد و تمرکز نه بر روی پاسخ مسئلهها را به روشآن 

تکالیفی که     (Sullivan et al., 2012) سالیوان(.  1395زش ریاضی،  ، به نقل از واحد تحقیق،توسعه و آمو 1997شیمادا،  

ها با  داند که بیشتر از یک حل و ترجیحا خیلی بیشتر از یک راه حل دارند. وی از این مسالهدارند را مسائلی می  اهداف باز
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بازپاسخ ویژه تکالیف  یاد می  عنوان  دارند،  پاسخ های چندگانه  که  مکند. هممحتوا  درباره1385کینتاش و جرت )چنین  ی  ( 

بیان میویژگی این مسائل  گفته میهای  که وقتی  تا دارند  باشد  داشته  را  قابلیت  این  یعنی مسئله  بازپاسخ است،  شود مسئله 

پاسخشیوه و  متنوع حل  پاسخهای  و  دهد  ارائه  را  کند؛    های چندگانههای چندگانه  اشاره  ریاضی  مهم  مفاهیم  به  بپذیرد؛  را 

 .  آموز مرتبط باشدآموزان را جذب کرده و به چالش بکشد و با یادگیری قبلی دانشدانش

  به  هستند،  مدارس  در   مفاهیم ریاضی  آموزش  توسعه  در  مفید  ابزار  یک  بازپاسخ  مسائل  که   است   شده  پذیرفته  امروزه

  که   است  این  مسائل  این  مهم  هایاز دیگر ویژگی (.(Pehkonen,2007دارند    تأکید  خالقیت   بر  هم  و  درک   بر  هم  طوری که

  در   حتی  تواندموضوع می  این.  کند  کار   مسئله  روی   خود  هایتوانایی  به  توجه  با  تا  دهنداین امکان را می  آموزدانش  به هر  هاآن 

اعتمادبه  احساس  دارند،  کمتری  ریاضی  هایتوانایی  که  افرادی ایجاد کند. بونوتو  موفقیت و  بیان    (Bonotto, 2013)نفس 

بازپاسخ   داردمی کنند،  توانند می  مسائل  تقویت  را  منعطف    و  دهند  افزایش   را  آموزاندانش  مسئله   حل   هایمهارت  تفکر 

آن  به  مجبور  مدرسه  از  خارج  در  که  طبیعی  شرایط  با  آمدن   کنار  برای  را  آموزاندانش با  به طور   .کنند  آماده  هستند  مواجهه 

  یا واقعیت  یادآوری یک  از  بیش حلی ارائه دهند که خواهند تا راهآموزان میخالصه، مسائل بازپاسخ مسائلی هستند که از دانش

باشد و تمرکز اصلی این مسائل بر روی تفکر ریاضی، فرآیند استدالل به همراه حل مسئله و مهارت ارتباط    مهارت  یک  تکرار

ب آن   نظر  از  درسی  هایکتاب  ررسیاست.  بازپاسختوجه   بر   مهمی  تأثیر  درسی  هایکتاب  زیرا  است،  ضروری  ها به سواالت 

 بر  را  خود  تدریس  معلمان  و  گیردمی  شکل  کتاب  توسط  عمدتا دبیران  دارند و تدریس  کالس  و  معلمان  آموزشی  گیریتصمیم 

 .کنندمی بنا  درسی هایکتاب در شده  ارائه مسائل و سواالت اساس

کتابپژوهش بازپاسخ  سواالت  بررسی  در  بسیاری  این  های  از  است.  گرفته  انجام  مختلف  کشورهای  درسی  های 

بندی را  ها در پژوهش خود یک نوع دستهاشاره داشت. آن  (Fan & Zue, 2006)توان به مطالعه فن و ژو  ها میپژوهش

چین و ایاالت متحده آمریکا طراحی کردند و نشان دادند که چگونه این های درسی کشورهای  برای بررسی سواالت کتاب

ها مسائل بازپاسخ در  بندیکنند. یکی از این دستهریاضی استفاده می  یادگیری  و  مسائل را در آموزش  از  مختلفی  انواع  هاکتاب

های درسی مورد بررسی از این دو کشور را مسائل  بود. نتایج این پژوهش نشان داد بیشتر مسائل کتاب پاسخمقابل مسائل بسته

  خود به   در مطالعه  (Lisarani, Parta & Chandra, 2018)پارتا، چاندرا    چنین، لیسارانی،دهند. همپاسخ تشکیل میبسته

پرداختند.   سنگاپور  با  آنها  مقایسه  و  اندونزی  ریاضیات  هایبکتا  در  موجود  فیثاغورث  قضیه  مسائل مربوط به  تحلیل  و  تجزیه

 سنگاپور و اندونزی،   ریاضی  درسی  ها به این نتیجه رسیدند که کتابطراحی شده برای این مطالعه، آن   چارچوب  از  استفاده  با

کشور اندونزی یافت شد و ریاضی مورد بررسی از    مسئله در کتاب  چهار  فقط.  کننداستفاده می  از مسائل بازپاسخ  ندرت  به

 تعداد این مسائل در کتاب کشور سنگاپور در این مبحث صفر بود. 

بازپاسخ کتاباز پژوهش بررسی سواالت  داخلی که در زمینه  انجام گرفته است، پژوهش شیخهای  االسالمی و های درسی 

هار مولفه  چ  هی معلم ریاضی پایۀ دهم انسانی بهای درسی و راهنماکتابتوجه    میزانها در این پژوهش  ( است. آن1398دیگران )

پاسخ بودن(  آموزان و باز  دارا بودن موقعیت عملی، واقعی بودن، مرتبط بودن با تجارب زندگی روزمره دانش )محور    زمینه  رویکرد

 صفر است.  ها نشان داد کمترین میزان فراوانی مربوط به مولفه بازپاسخ با فراوانیرا بررسی کردند. نتایج پژوهش آن

آنچه که گفته شد، کتاب از هر   نحوه  و  هستند  یادگیری  هایفرصت  کردن  فراهم  برای  منبع  بهترین  درسی  هایدر مجموع 

می  درسی  کتاب   در   ریاضیات  ارائه   و  ساختار   نحوه  تأثیر   تحت  آموزاندانش  توسط  ریاضی  هایایده  ساختن  نشان   دهندرا 

(Sutherland, 2006)اهمیت   درسی   هایکتاب  تحلیل  و  تجزیه  بر  متمرکز  مطالعات  تعداد  افزایش  به  منجر  درسی  هایکتاب  . 

است .است   درسی  هایکتاب  در   شده  ارائه  مسائل  تطبیقی  مطالعات  دست،  این  از  مواردی  (.Özer & Sezar, 2014)  شده 

25 



 26 پژوهش در آموزش ریاضی 

 

را  مطالعاتی،  چنین  نتایج دانش  تفاوت  مورد  در  توضیحاتی  درعملکرد   ارائه  تیمز  مانند  المللیبین  تطبیقی  مطالعات  آموزان 

به   دهد ومی  ارائه  مختلف  کشورهای  در  آموزاندانش  یادگیری  هایفرصت   نوع  مورد  کلی در  دیدگاه  چنین یکهم   دهد،می

 Özer & Sezar, 2014; Cai et)کندمی  کمک  ریاضی در آینده  درسی   هایکتاب  نوشتن  ریزان درسی درمولفان و برنامه

al., 2002) به این وجود  با  بازپاسخ   رسدمی  نظر  .  بررسی سواالت  کشورهای  کتاب  که  دیگر  با  ایران  کشور  درسی  های 

را  به این منظور، این مطالعه مقطع ابتدایی کشورهای ایران و ژاپن   .است  نبوده کافی   توجه المللی موردپیشگام در مطالعات بین

درسی    هایکتاب  برخورد  نحوه  به بررسیاضی انتخاب کرده است و  از جهت اهمیت این مقطع در ساخت مفاهیم اساسی ری

سواالت بازپاسخ در مفهوم کسر پرداخته است.  از آن جایی که در مجموعه اهداف کتاب ریاضی پایه اول   ریاضی این مقطع با

دوم مورد توجه قرار    دو کشور ارائه مفهوم کسر وجود ندارد، این پژوهش بررسی مسائل بازپاسخ در مفهوم کسر را از پایه

 است:  سوال به این پاسخ دنبال به مطالعه اینداده است. 

  اند؟های ریاضی مقطع ابتدایی دو کشور ایران و ژاپن به چه میزان برای ارائه مفهوم کسر از مسائل بازپاسخ استفاده نمودهکتاب

 

 روش تحقیق

 ریاضی هایکتاب مسائل بازپاسخ فصل کسرها در بررسی بهتحلیلی تطبیقی کمی   روش از  استفاده با حاضر پژوهش  در

های ریاضی منتخب از کشور ایران  جامعه آماری در کتاباست.  شده  پرداخته کشور ایران و ژاپن  ابتدایی دوم تا ششم هایپایه

برای کشور    1399دوم تا ششم ابتدایی چاپ سال    هایهای ریاضی پایهها با عنوان کسر در کتابو ژاپن، تمامی مسائل فصل

که نسخه   Tokyo Shoseki ایران و برای کشور ژاپن، تمامی مسائل مطرح شده در متن درس و انتهای هر فصل از مجموعه    

. ابزار است. الزم به ذکر است که نمونه با جامعه برابر است   نیز موجود است، استفاده شده است.  2012برای سال    انگلیسی آن

فرم پژوهش،  این  در  اطالعات  توسط  گردآوری  آن  محتوایی  و  روایی صوری  که  است  ساخته  محقق  محتوای  تحلیل  های 

های ایران به بررسی مسائل مطرح شده در  نظر و معلمان با تجربه به تایید رسیده است. در این پژوهش از کتاباساتید صاحب 

عنوان  فصل   با  دوم  کتاب  از  اهفتم  و  عنوان عددهای  فصل  حتمال،کسر  با  کتاب سوم  از  کتاب   سوم  از  دوم  کسری، فصل 

چهارم با عنوان کسر، فصل دوم از کتاب پنجم با عنوان کسر و فصل دوم از کتاب ششم با عنوان کسر پرداخته شده است. از  

کتاب ژاپن فصل مجموعه  ابتدایی  مقطع  با عنوان کسرها، فصل  های  کتاب دوم  از  با عنوان    یازدهم  کتاب سوم  از  چهاردهم 

زدهم از کتاب چهارم با عنوان کسرها، فصل هشتم با عنوان کسرها و اعداد اعشاری، فصل دهم با عنوان  دوا  کسرها و فصل

جمع و تفریق کسرها و فصل چهاردهم با عنوان ضرب و تقسیم کسرها از کتاب پنجم و فصل سوم با عنوان ضرب کسرها و  

ها از آمار  فته است. برای تجزیه و تحلیل این دادهفصل چهارم با عنوان تقسیم کسرها از کتاب ششم مورد بررسی قرار گر 

 توصیفی استفاده شده است.  

 

 يافته ها 
  اند؟ریاضی مقطع ابتدایی دو کشور ایران و ژاپن به چه میزان برای ارائه مفهوم کسر از مسائل بازپاسخ استفاده نموده هایکتاب

ابتدایی  های ریاضی پایهها با عنوان کسر در کتاببرای پاسخ به سوال پژوهش، تمامی مسائل فصل های دوم تا ششم 

کار فعالیت،  عناوین  تحت  که  ایران  کشور  کتابدربرای  در  و  است  شده  مطرح  درسی  کتاب  متن  در  تمرین  و  های  کالس 

ریاضی ژاپن، مسئله آغازین و مسائل مطرح شده در متن درس و آخر فصل بررسی شدند و از این بین، مسائل بازپاسخ از  



 یی مقطع ابتدا یاضیر یهامسائل بازپاسخ در کتاب  یریبه کارگ زانیم یبررس 15

 

بازپاسخ در کتابسایر مسائل، متمایز گشته قابل    1مورد بررسی از کشور ایران در جدول    هایاند. فراوانی و درصد مسائل 

 مشاهده است. 

 

 های دوم، سوم و چهارم کشور ایرانهای ریاضی پایهدرصد و فراوانی مسائل بازپاسخ کتاب. 1جدول 

 

بازپاسخ کتاب  1در جدول   پایهفراوانی و درصد مسائل  ایران قابل رویت است.  های ریاضی  تا ششم کشور  های دوم 

درصد از مسائل مطرح شده در فصل کسر و   5/ 12دهد که، در کتاب پایه دوم به طور کلی حدود  نتایج این پژوهش نشان می

پایه   کتاب  از  کسر  عنوان  با  دوم  فصل  در  است.  بازپاسخ صفر  مسائل  فراوانی  سوم  پایه  کتاب  در  هستند.  بازپاسخ  احتمال 

از    13/ 18ارم، حدود  چه کسر  مبحث  در  شده  رفته  بکار  بازپاسخ  مسائل  درصد  هستند.  بازپاسخ  شده  مطرح  مسائل  درصد 

درصد است. با این حساب بیشترین تعداد مسائل    19/ 75درصد و    11/ 53های پنجم و ششم به ترتیب حدود  های پایهکتاب

ششم مطرح شده است. در ادامه نتایج مربوط به بررسی فراوانی و    های مورد بررسی در کشور ایران، در پایهبازپاسخ در کتاب

 ارائه شده است.  2های ژاپن در جدول های مورد بررسی از کتابدرصد مسائل بازپاسخ از فصل
 

 های دوم، سوم و چهارم کشور ژاپن های ریاضی پایهدرصد و فراوانی مسائل بازپاسخ کتاب. 2جدول

 

تعداد کل مسائل   شماره و نام فصل کتاب

 فصل

تعداد مسائل  

 بازپاسخ 

درصد مسائل  

 بازپاسخ 

 5/ 12 2 39 کسر و احتمال -7 پایه دوم

 0 0 50 عددهای کسری  -3 پایه سوم 

 13/ 18 12 91 کسر  -2 پایه چهارم

 11/ 53 12 104 کسر  -2 پایه پنجم

 19/ 75 16 81 کسر  -2 پایه ششم 

کل   تعداد شماره و نام فصل کتاب

 مسائل 

تعداد مسائل  

 بازپاسخ 

 درصد مسائل بازپاسخ

 0 0 9 کسرها  -11 پايه دوم

 0 0 36 کسرها  -14 پايه سوم 

 0 0 48 کسرها  -12 پايه چهارم 

 

 پايه پنجم

 0 0 31 کسرها و اعداد اعشاری  -8

 2/ 32 1 43 جمع و تفریق کسرها  -10

 4/ 54 1 22 ضرب و تقسیم کسرها  -14

 3/ 12 1 32 ضرب کسرها  -3 پايه ششم 

 0 0 41 تقسیم کسرها  -4
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کتابمی  2با بررسی جدول    بازپاسخ  پایهتوان درصد و فراوانی مسائل  تا ششم کشور ژاپن را    هایهای ریاضی  دوم 

های دوم، سوم و های پایهمالحظه کرد. همانطورکه در جدول فوق مشهود است، فراوانی و درصد مسائل بازپاسخ در کتاب

است.   یافته  اختصاص  کسرها  به  و چهاردهم  دهم  هشتم،  ژاپن سه فصل  کشور  پنجم  ریاضی  کتاب  در  است.  چهارم صفر 

 4/ 54درصد مسائل مطرح شده در فصل دهم و    2/ 32ل هشتم کتاب پنجم صفر است. حدود  فراوانی مسائل بازپاسخ از فص

درصد از مسائل فصل چهاردهم از کتاب ریاضی پایه پنجم بازپاسخ هستند. فصل سوم و چهارم از کتاب ریاضی ششم کشور  

کتاب حد این  از  بازپاسخ فصل سوم  مسائل  درصد  است.  کسرها  تقسیم  و  موضوع ضرب  با  و    3/ 12ود  ژاپن  است  درصد 

شود که تنها  ها در مبحث کسرها مشاهده میفراوانی این مسائل برای فصل چهارم این کتاب صفر است. با مقایسه این کتاب

های پنجم و ششم، آن هم در حد یک الی دو سوال از مسئله بازپاسخ استفاده شده است. در ادامه به چند  های پایهدر کتاب

باز از مسائل  ایران اشاره میپاسخ مطرح شده در کتابنمونه  کتاب    32درکالس صفحه  کار  1شود. شکلهای ریاضی کشور 

 دهد.ریاضی پایه چهارم را نشان می

 

 

آموزان  همانطور که در تصویر مشخص است، این یک نمونه سوال بازپاسخ مربوط به مبحث جمع کسرها است. دانش

های درست متعددی بیان  بعد از آشنایی با مفهوم واحد در کسرها از طریق جمع، باید قادر باشند تا برای این مسئله جواب

 نمایش داده شده است.  2سی در شکل های بازپاسخ این کتاب درکنند. نمونه دیگری از مثال

 

 1399 چاپ چهارم  هیپا یاضیر  کتاب 33 صفحه نیتمر .2 شکل
 

در این سوال، از طرح مسئله سخن به میان آمده است که هدف آن، طرح مسئله برای عبارت جمع و تفریق کسرهای  

آموزان مختارند با طراحی مسائل گوناگون که جواب آن عبارت داده شده باشد، خالقیت خود را نشان داده شده است. دانش

 به نمایش درآمده است. یک نمونه از مسائل باز پاسخ کتاب ریاضی ششم ابتدایی ایران  3شکل دهند. در 

 

 

 

 

 

1399 چاپ چهارم هیپا   یاضیر کتاب 32 صفحه درکالسکار  .1شکل  
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1399 چاپ  ششم هیپا یاضیر کتاب 27 صفحه نیتمر.   3   شکل  

 

می مشاهده  تصویر  در  که  دانشهمانطور  میشود،  مثالآموزان  کسرهاتوانند  از  مختلف  که    های  دهند  ارائه  طوری 

های داده شده درست باشند. برای ارائه اعداد در هر رابطه نیز جز در نظر گرفتن شرط درست بودن رابطه محدودیتی رابطه

یکی از دو مسئله بازپاسخ مطرح شده در کتاب ریاضی پایه پنجم ژاپن دیده    4آموزان ذکر نشده است. در شکل  برای دانش

 شود. می

 

 

 

 ژاپن کشور ییابتدا مقطع پنجم یاضیر  کتاب B17 صفحه لسوا .4شکل
 

دیده می که  وجود شودهمانطور  مسئله  برای  تنها یک جواب صحیح  ژاپن،  پنجم  کتاب  دهم  فصل  از  این سوال  در   ،

های مساوی متنوعی با کسر داده شده در سوال را در کالس درس ارائه دهند توانند کسرآموزان میندارد. در این سوال دانش

هاردهم کتاب ریاضی پنجم نمایش داده شده  مسئله بازپاسخ از فصل چ  5توانند درست باشند. در شکل  ها میکه همگی پاسخ

 است.  

 

 
 ژاپن کشور ییابتدا مقطع پنجم یاضیر  کتاب B94 صفحه سوال .5شکل

 

، تنها یک عدد از اعداد بین دو تا نه برای تبدیل کسر داده شده  شوددر قسمت اول از سوال پنجم که در تصویر دیده می

 های متعددی را ارائه کند. تواند پاسخآموز میبه عدد صحیح وجود ندارد و دانش
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 گیري و پیشنهادات آتینتیجه 

به  درسی  هایکتاب مهمی  فرصت   آموزش  و  یادگیری  در  درسی  برنامه  منبع  عنوان  نقش  و  جهت    آموزاندانش  برای  دارند 

برخورد   درسی  کتاب  در  مطالب  ارائه  نحوه  به  بستگی  خاص،  محتوای  یک  یادگیری  نحوه  مقایسه  و  بررسی  بنابراین  دارد، 

  هایزیرا با تجزیه و تحلیل مسائل کتابرسد.  ها ضروری به نظر میهای ریاضی کشورهای مختلف به مسائل و انواع آنکتاب

 های کتاب  در  نظر  تجدید  برای  هانقاط قوت آن  کرد و از  ها را مشاهدهتوان مزایا و معایب آندرسی کشورهای مختلف می

در  درسی )  استفاده  آینده  خود  مسائل  Özer & Sezar, 2014کرد  فراوانی  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف  اساس،  این  بر   .)

های  ششم کشورهای ایران و ژاپن و مقایسه تعداد این مسائل در کتاب  های دوم تا های پایهبازپاسخ مبحث کسرها در کتاب

    ذکر شده در دو کشور بود.

ترین و  پاسخ معمولهای درسی منتخب از کشورهای ایران و ژاپن مشخص شد، سواالت بستهدر بررسی مسائل کتاب

دانش برای  که  با  همشوند،  آموزان مطرح میپرتکرارترین سواالتی هستند  مرتبط  پایه  در هر  تعداد مسائل مطرح شده  چنین 

های ریاضی ژاپن بوده است. با این حال به استفاده از مسائل بازپاسخ در  های ریاضی ایران بیشتر از کتابمفهوم کسر در کتاب

فراوانی کم برای   های ژاپنی تاکید بیشتری شده است و از این دست مسائل هر چند باهای درسی ایران نسبت به کتابکتاب

کتابدانش در  است.  شده  مطرح  وجود  آموزان  بازپاسخ  مسائل  سوم  پایه  کتاب  در  تنها  ایران،  کشور  از  بررسی  مورد  های 

یک فصل با موضوع کسرها از کتاب   این در حالی است که تنها در دو فصل مرتبط با موضوع کسرها در پایه پنجم و نداشت 

های دوم، سوم و چهارم ژاپن هیچ گونه  یافت شد و در فصل با عنوان کسرها در کتاب  ریاضی ششم ژاپن مسائل بازپاسخ

  رود می  انتظار  های دوم تا چهارم ژاپنی در مبحث کسرهادهد که در کتابمسئله بازپاسخی یافت نشد. این موضوع نشان می

ده کنند. در حالی که استفاده از مسائل بازپاسخ  یک تعریف، اصل و یا انجام یک مهارت را یاد بگیرند و آن را پیا  آموزاندانش

و    مراحل  طول  در  آموزاندانش  تفکرات  کردن  آشکار  بر  دهد که مولفانهای درسی ایران در مبحث کسرها نشان میدر کتاب

حل استفاده  حل  در  خود  هایاستراتژی  از  تا  دهندمی  فرصت   آموزاندانش   به  همچنین  و  دارند  تأکید  فرآیند  ند.  کن  مسائل 

کتابهم  متنوعچنین  بازپاسخ  مسائل  کسرها  مبحث  در  ایران  کشور  درسی  میهای  ارائه  را  کتابتری  در  که  ژاپن دهد  های 

های درسی کشور ایران و ژاپن به ندرت از مسائل بازپاسخ استفاده  های مورد بررسی از کتابوجود ندارد. متاسفانه در فصل

  برای   مختلف   هایاستراتژی  از  استفاده   فرصت  و  خالقیت  انگیزه،   بر  ها خ در این فصلو نبود مسائل بازپاس  شده است. کمبود

بازپاسخ در کتاب  . (NCTM, 2000)گذاردمی  تأثیر  آموزانمسائل دانش  حل  و  پاسخ  ایجاد از مسائل  های  عدم استفاده کافی 

از کشور ژاپن شواهد قابل استنادی را نمی  های ایران و به خصوص کتاب   دانش  مدیریت   نحوه  مورد  تواند درمورد بررسی 

 دهد. ارائه معلم  به مسئله حل از روند آموزان

پژوهش سایر  نتایج  با  آمده  به دست  کتابنتایج  ریاضی  مفاهیم  بازپاسخ  تطبیقی مسائل  بررسی  به  که  های  های مشابه 

مطکشور با کشورهای  بینهای مختلف  مطالعات  در  پرداختند، همسو میرح  نمونه میالمللی  به عنوان  تحقیقباشد  به   توان 

همکاران   و  به  (Lisarani, Parta & Chandra, 2018)لیسارانی  مربوط  مسائل  بررسی  در  که  داشت    فیثاغورث   قضیه  اشاره 

شد  سنگاپور  با  آنها  مقایسه  و  اندونزی  ریاضیات   هایکتاب  در  موجود  کتاب  چهار  فقط  مشخص  در  مورد    مسئله  ریاضی 

چنین اهداف بررسی از کشور اندونزی بازپاسخ بود و تعداد این مسائل در کتاب کشور سنگاپور در این مبحث صفر بود. هم 

 این پژوهش از جهت اهمیت و توجه به موضوع کسرها و بررسی مسائل ارائه شده برای درک این مفهوم با پژوهش عالجمی

(Alajmi, 2012)   .هماهنگ است 
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های درسی ریاضی، بعضی دبیران  ریزان درسی در کشور ایران به وجود سواالت بازپاسخ در کتابرغم تاکید برنامهعلی

  آموزانهای دانشها و پاسخحلکنند و وقت کافی را برای حل و پرسیدن راهها صرف نظر میبدلیل ذیغ وقت از بررسی آن

دهند. گروه دیگری از دبیران ممکن است به بررسی این سواالت در کالس درس بپردازند و درمورد برای این مسائل قرار نمی

آموزان بحث کنند. حال نکته مهمی که مطرح است این است که  های مختلف حل این گونه سواالت با دانشها و روشحلراه

ابتدایی ایران نسبت به ژاپن همچنان دانش ر کتابچطور با وجود فراوانی بیشتر این مسائل د آموزان در حل این های مقطع 

 دهد.آموزان ژاپنی ارائه میالمللی نکاتی مثبتی را به نفع دانشبین دست مسائل با مشکل مواجه هستند و نتایج مطالعات

ریزان کتب  وزشی و مولفان و برنامهگذاران آمتواند در وهله اول به سیاست نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می 

ها در راستای تدوین کتب درسی یاری  درسی، کمک نماید تا به افزایش تعداد مسائل بازپاسخ کتب آموزشی بپردازند و به آن 

هم میرساند.  نیز  دیگر  کشورهای  درسی  کتب  مولفان  کتابچنین  و ضعف  قوت  نقاط  و  پژوهش  این  نتایج  از  های  توانند 

های کشور خود بهره ببرند. همچنین با  شده از دو کشور برای بهبود و پیشرفت مسائل مطرح شده در کتاب  درسی بررسی 

های درسی  توجه به اهمیت و کمبود مطالعات تطبیقی با محوریت بررسی مسائل بازپاسخ در مفاهیم مختلف ریاضی در کتاب

چنین دیگر کشورهای برتر  های مختلف و همه در پایههای دیگری در این حوزشود پژوهشکشورهای مختلف، پیشنهاد می

 المللی انجام شود. در مطالعات بین
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