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 چکیده
فتارهای یادگیری بر شایستگی ریاضی و ر ریاضی بررسی اثربخشی آموزش عملی پژوهش هدف این
نفر از کودکان  10. بدین منظور بوده استطرح شبه آزمایشی  انجام این پژوهش روش، بودکودکان 

 شده و به دو گروه آزمایش و کنترلگیری در دسترس انتخابدبستانی به روش نمونه)دختر( دوره پیش
های س آموزش عملی مؤلفهگروه آزمون شایستگی ریاضی گرفته شد. سپ تقسیم شدند. در ابتدا از دو

های و گروه کنترل آموزش در گروه آزمایشی اجرا گردید ماه 1شده ریاضی پیش از دبستان طی مشخص
آزمون به عمل ها را دریافت کرد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پسدبستانیمعمول پیش

ررسی ب. بود معنادارطورکلی گروه به تفاوت میانگین شایستگی ریاضی در دو آمد. نتایج نشان داد
 رفتار کالمی و، نوع فعالیتیادگیری در حین آموزش نشان داد نوع برنامه و روش ارائه در  هایفعالیت

 مشارکت کودکان مؤثر بوده و بیشترین تأثیر را بر نوع فعالیت گذاشته است.

 ی ریاضیشایستگ، ریاضی، رفتارهای یادگیری، دبستانپیش های کلیدی:واژه

  

                                                                                                                                        
 ریزی درسی دانشگاه اص ها  است.این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته برنامه

دانشگاه اص ها درسی یزیردکتری برنامه ، 

 نویسنده مسئول( دانشگاه اص ها ، دانشکده علوم تربیتی، درسی یزیراستاد برنامه( nshirani@edu.ui.ac.ir 

 دانشگاه اص ها ، دانشکده علوم تربیتی، درسی یزیرستاد برنامها 

 دانشگاه اص ها ، دانشکده علوم تربیتی، دانشیار کودکا  استثنایی 
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 مقدمه
کودکان و  آموزشی برنامه از زیادی ساعات، آموزش اول هایسال همان ازریاضیات 

 دروس دارترینمسئله از هم هنوز درس دهد. لیکن اینمی اختصاص نوجوانان را به خود
پژوهشی . (4921، کهن صدق) رودمی شمار به ما آموزشی نظام تحصیلی مقاطع تمام در

اضی شایستگی ری نمرات دبستانی ایرانی انجام شد نشان دادکودک پیش 780که بر روی 
دهندة نشان این و ی پایین استمعنادارطور هلندی به کودکان به نسبت ایرانی کودکان

 ،کدیور و کاووسیان، است )عریضی کودکی نخستین دوران در آموزش به توجه عدم
4929). 

 ارگیریکبه، ریاضی بدانیم ادراک وعنی تشکیل م منزلهبهچنانچه آموختن ریاضی را 
 هایدرس طریق از مفاهیم آموزش ها ودادهمتنوع برای گردآوری  هایروش وفنون 

 ترجمه، 4939، کوئین) گیردمیقرار  تأکیدمورد  جهت آموزش مفاهیم روزمره زندگی
 .حسام( و عابدی

 مفاهیم، کنندمی پیشنهاد، (8041)و همکاران  4مونونن با توجه به آنچه گفته شد
 ودکانک به سرگرمی و بازی قالب در ولی درسی برنامه یک در قالب پایه باید ریاضیات
در پژوهشی نشان دادند آموزش مفاهیمی ، (8043کالرک و همکاران )شود.  داده آموزش

ر ب، و شناخت اعداد آموزش لغات مرتبط با ریاضی، مفاهیم هندسی، گیریمانند اندازه
 استنفورد بینه مؤثر است. آزموندر  هاآنو کینمره آی

زودهنگام در دوران  شمارش توانایی، ی طولیامطالعهدر ، (8041همکاران )و  8انگوین
 شخص کردند.م ریاضی پیشرفتهای کننده ینیبشیپ نیتریعنوان قوبه را دبستانشیپ

 روابط فضایینقایص درک  نشان داد، (8047و همکاران ) 9پیل هایپژوهشهای یافته
 بر عملکرد ریاضیات مثل هندسه و حل مسائل پیچیده کالمی، در دوران پیش از دبستان

تمرکز بر دو  ریتأثی به بررسی امطالعهدر ، (8041) 1پاسولونگی و کوستا گذارد.می یرتأث
بر  هاروش نیاز ای پرداختند. یکی دبستانشیپبر شایستگی ریاضی کودکان  نوع آموزش

فظه کاری کودکان و دیگری بر آموزش ریاضیات اولیه تمرکز داشت. نتایج نشان روی حا
 بوده است. مؤثرداد هر دو نوع آموزش بر شایستگی ریاضی کودکان 

                                                                                                                                        
1. Mononen. R.A., & Pirjo, B 

2. Nguyen, T. 

 

 

3. Pyle, A. 

4. Passolunghi, M. C., & Costa, H. M. 
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آزمونی برای بررسی شایستگی ریاضی کودکان در بدو ، (8002و همکاران ) 4جوردن
 تشخیص، دها تا دهشمارش نما روی شمارش: تأکید ورود به دبستان طراحی کردند که

جمع ، تربزرگو  ترکوچکتشخیص اعداد ، شمارش مستقیم و معکوس، اعداد بعد و قبل
 و تفریق اعداد کمتر از ده داشت.

رکز نشان داد که تم، وضعیت برنامة تحصیلی در بررسی تأثیر، (8049) پژوهش هافر
ری آن یرپذیبررسی تأث بر روی واکنش کودکان نسبت به برنامة درسی جدید در جهت

مورد  در( 4321) 8توسط بروفی شدهانجامدر بررسی برنامه بسیار مورد اهمیت است. 
پیشرفت  هایوابستهوی در میان دیگر ، ریاضی کودکانگزار بر روی پیشرفت  تأثیرعوامل 
 .کندمیان به میزان باالی مشارکت در تکالیف اشاره آموزدانش

ها اند که تنوع فعالیتود به این نتیجه رسیدهدر پژوهش خ، (8002) و همکاران پاول
فعالیت و مشارکت بیشتر کودکان در حین  باعث، در آموزش ریاضی پیش از دبستان

 مؤثر است. هاآنشود که این امربر شایستگی ریاضی تدریس می
فت کنندة پیشر بینیپیشعوامل  ترینمهمکه اظهار داشتند ، (8003) 9بیرنس و وازیک

 .استان در یادگیری آموزدانشاز طریق فرصت یادگیری و مشارکت ن کاکودریاضی 
ا و هاکتشاف در موقعیت، بر روی تکالیف مانند کار بر روی مشکالت اجازة مشارکت

حدس و گمان زدن و قضاوت کردن تأثیر ، گوش دادن به توضیحات، هاآوری دادهجمع
 (.8048، 1بورن ویتیلو و)بستان دارد مهمی در یادگیری مفاهیم ریاضی در دوران پیش از د

اهمیت این دوران و نیز نقش ریاضیات در پرورش  آنچه گفته شد و با توجه به بنا بر
 :های زیر برای این پژوهش مطرح گردیدفرضیه، و رشد شناختی کودکان

تدوین یک برنامه ریاضی جامع و متناسب با سن کودکان و نظارت بر نحوه اجرای  -
 ر شایستگی ریاضی کودکان مؤثر است.ب، صحیح آن

المی رفتار ک، اجرای این برنامه بر روی رفتارهای یادگیری کودکان مانند نحوه فعالیت -
 گذارد.و مشارکت تأثیر می

  

                                                                                                                                        
1. Jordan, N.C. 

2. Brophy, J. 

3. Byrnes, J. P., & Wasik, B. A. 

5. Vitiello, V. E., & Booren, L. M 
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 روش
 نامتعادلهای شبه آزمایشی از نوع طرح گروه گواه طرحاز  حاضر برای انجام پژوهش

شده و های ریاضی مشخصمؤلفه شامل مستقل متغیر پژوهش این استفاده شد. در
 .هستند رفتارهای یادگیری و شایستگی ریاضی، وابسته متغیر و های آموزشی آنروش

 های ریاضی کهمهارت و ریاضی دانش شایستگی ریاضی عبارت است از: کسب
 یریاض آموزش رسمی آغاز از پیش که گرفت نظر در تحولی فرایندی حکم در توانمی
 4ینزتوربدارد ) تداوم تحول این ابتدائی دوره طول در و شودمی شروع ابتدائی مدرسه در

ای است که هر نمره، منظور از شایستگی ریاضی در این پژوهش (8008، و همکاران
 (4921صدق )ریاضی پیش از دبستان که توسط کهن  شایستگی آزمودنی از مقیاس

یری عبارت است از رفتارهای مربوط رفتارهای یادگ آورد.دست می به، شده استتدوین
 میزان مشارکت و نحوه و میزان تمرکز، شامل رفتار شفاهی یا کالمی، یادگیری کودکان به

در این پژوهش منظور از رفتارهای  (.8049، 8و همکاران هافر) در یادگیری است
ان بستدای است که هر آزمودنی از سیاهه مشاهده کودک در دوران پیش از نمره، یادگیری

(COP9)آورد.دست می به 
 سال در که است دبستانی شهر اصفهانکودکان مقطع پیش، پژوهش این جامعه آماری

 از جامعه دختر() کودک 10 پژوهش این نمونه. اندبوده مشغول تحصیل 31 -33 تحصیلی

سپس . گردید استفاده در دسترس گیرینمونه روش از هاآن انتخاب برای که است مذکور
ر کودکان( وکسل آزمون بهر کودکان )با استفاده ازتوجه به تحصیالت والدین و نیز هوشبا 

و از  شدند تقسیم گواه و آزمایش ینفر 90 گروه دو به همتا سازی انجام شد و کودکان
های موردنیاز برنامة مهارتازآن هر دو گروه آزمون شایستگی ریاضی گرفته شد. پس

ایستگی ش یهاآزمونبررسی ، کتب، بامطالعه مقاالتتانی دبسریاضی برای کودکان پیش
ش آزمون سنج، مانند آزمون شایستگی ریاضی جوردن) ریاضی در بدو ورود به دبستان

( و 1آزمون شایستگی ریاضی اترخت، پایه ریاضی در بدو ورود به دبستان یهامهارت
 ،و همکاران نجورد) آموزش داده شد آزمایش گروه و به تدوین شد، نظر متخصصان

 ،و همکاران کینزی ؛4330 ،3گینسبرگ و بارودی؛ 4921 ،عریضی و همکاران ؛8002

                                                                                                                                        
1. Torbeyns, J. 

2. Hofer, K. G. 

3. Child Observation in Preschool (COP) 

4. Utrecht Mathematical Competence Scale 

5. Ginsburg, H. P., & Baroody, A. J. 
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مورد  44(. عناوین آن شامل 8043 ،پیری و همکاران، 8048 ،ساراما و همکاران، 8041
 آورده شده است. 4 بود که در جدول

 . عناوین آموزشی طی دوره1جدول 

 ردیف عنوان اصلی زیر عنوان

ی بندقهطب، اندازه بر اساسی بندطبقه، رنگ و شکل بر اساسی دبنطبقه
 اندازه بر اساس

 4 ی منطقیبندطبقه

ردیف  ،کمتر –بیشتر ، ترینبزرگ -ینترکوچکردیف کردن برحسب 
، یخته تا دهرهمبهردیف کردن اعداد ، کردن برحسب طول و سطح

 کم، زیاد، بزرگ، متوسط، تخمین اندازه کوچک

 8 ردیف کردنمقایسه و 

عدد و سمبل -ارتباط بین کمیت شماره ، 80وار تا یطوطشمارش 
تداعی تعداد با شکل ، تا ده مفهوم نمادها، یکبهتناظر یک، شماره تا ده

 تا ده() خطچوبمعرفی ، تا ده

 9 مفهوم عملیاتی عدد

 وزن، حجم، اندازه، مقایسه رنگ
 و هاشباهتتشخیص 

 هاتفاوت
1 

یمه ترکیب کردن ن، ارتباط شیء با سایه خود، غیاب الگوبازشناسی در 
 اشیاء

ی در غیاب بازشناس
 الگو و تقارن ساده

3 

ه های زیر دیقتفرحل مسائل ساده جمع و ، حل مسائل ساده با انگشتان
 ذهنی صورتبه

های یقتفرجمع و 
 اعداد کمتر از ده() اصلی

1 

شمارش ، تا( 8تا  8تا  3تا  3) چند تا چند تاشمارش ، دهیسیستم ده
آموزش ، 4تا  80و رو به عقب از  80تا  جلوروبهشمارش ، اشکال پنهان

 و تمرین مفهوم نگهداری ذهنی طول

نگهداری ذهنی عدد 
و نگهداری ذهنی 

 طول

7 

 مفهوم نصف و مساوی، های مساویهای مختلف شکلیبنددسته
رابطه جزء و کل در 

 جمع اعداد
2 

 3 مفهوم زمان بعد -قبل، ی سالهاماه، روزهای هفته

، دور -نزدیک، داخل خارج -جلو عقب -باال پایین -یروروزمفاهیم  -
 رشناسایی مسیر د، خارج -داخل، بیرون -تو، بلند–کوتاه ، پهلو() کنار
 دست، چپ -سمت راست، دنبال کردن مسیر با استفاده از کدها، هاماز

 ،خط بسته -خط باز، مثلث -مربع –بیضی  - دایره، راست و چپ
 خارج و روی خط بسته -مفهوم داخل

 مفاهیم فضایی
 و هندسه توپولوژی

40 

 الگوهای شنیداری، تکرارشوندهالگوهای  بر اساسیزی آمرنگ
الگوسازی و توالی 

 منطقی
44 
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شده است برای هر عنوان اصلی چندین زیر عنوان نشان داده 4که در جدول  طورهمان
ها و همچنین در این برنامه بازی ر طی دوره آموزش داده شد.طراحی گردید که د

، دهشمحتوای ریاضی در نظر گرفته هاآنفردی و گروهی طراحی شد که طی  هایفعالیت
آموزش داده شد ، در راستای وصول به اهداف برنامه، به روش عملیاتی و کودک محور

 نیز مشخص گردید. در تدوین و در هر درس به تفکیک شیوه ارزیابی یادگیری نوآموزان
رعایت ، کنندهمنابع پشتیبانی، ازجمله محتوای واضح 4اصول طراحی درس محتوا
( رعایت گردید. این برنامه پس از تدوین 8041، 8روچ) نیازها و اصل فعالیت نوآموزپیش

تان سآموزش پیش از دب، یادگیری یشناسروان، ریزی درسینفر از اساتید برنامه 43به تائید 
صورت سه ماهه به 1و سپس برای آموزش در طی یک دوره  9و آموزش ریاضی رسید

 گردید. ارائه 8شد و مطابق با جدول  ای در هفته تنظیمدقیقه 13جلسه 

 مباحث آموزشی طی دوره بندی ارائهزمان .2جدول 

 ماه هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم

 مفهوم زمان
تمرین و تکرار 

 با بازی همراه

 مفاهیم فضایی

و هندسه 
 توپولوژی

آشنایی با کودکان و صحبت 
درباره ریاضیات و کاربرد آن 

در زندگی روزمره و آغاز 
 آموزش اشکال هندسی

 مهر

 تمرین و تکرار
ها تشخیص شباهت

 هاو تفاوت

بندی طبقه
 منطقی

 آبان مقایسه و ردیف کردن

تکرار و تمرین سه 
 مبحث قبل

 ی ذهنی عدددارنگه
مفهوم عملیاتی 

 عدد

شمارش و شناخت نماد اعداد 
 (ده یرز)اعداد 

 آذر

تمرین و تکرار همراه 
 بازی

رابطه جزء و کل در 
 جمع اعداد

تمرین و تکرار 
 همراه با بازی

 دی های سادهجمع و تفریق

تمرین و تکرار مباحثی 
های که برحسب ارزیابی

شده نیازمند تمرین انجام
 د.بیشتر هستن

تمرین و تکرار 
 همراه با بازی

الگوسازی و 
 توالی منطقی

 نگهداری ذهنی طول
بهمن و 

 اسفند

 
                                                                                                                                        
1. unit plan 

2. Roche, A. 
رنامه این ب ی. اطالعا  کامل در زمینه تدوین و اعتباربخش0

موجود است و به دلیل حجم زیاد در این مقاله  نامهیا در پا

 آورده نشده است.
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شده های اجرای صحیح برنامه تدوینبا برگزاری کارگاه آموزشی روش، در ادامه
 و پرسش و بحث طریقه، داشتن کودکان در حین آموزشهای فعال نگهازجمله؛ روش

 لبجا سؤاالت طراحی نحوه آموزش، خطا وتحلیلجزیهت هایفعالیت، کودکان با پاسخ
 مسائل با تلفیق طریق از ریاضیات آموزش و هاآنو نحوه سؤال کردن از  معلم طرف از

شده در برنامه ریاضی های هدفمند طراحیو نحوه اجرای صحیح بازی روزمره زندگی
رل برنامه معمول برای گروه کنت به مربی گروه آزمایشی آموزش داده شد. 4شدهتدوین

 هایهای معمول در بازار و یا کاربرگآموزش از طریق کتاب ها که شاملدبستانیپیش
آزمون اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس، انتخابی مربیان است

 به عمل آمد.
اعتبار  مؤلفه بود. 7گویه شامل  31با مورداستفاده فرم اصلی مقیاس شایستگی ریاضی 

و همبستگی آن با آزمون  12/0بین اعتبار پیش، 21/0آزمایی  این مقیاس از طریق باز
 (.4921، کهن صدق) بود 11/0پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی 

ر دو ه هایفعالیت، یادگیری کودکان هایفعالیتدر حین تدریس نیز جهت بررسی 
کودک  طریق پرسشنامه مشاهده و رفتارهای کودکان ازگروه مورد مشاهده قرار گرفت 

ابعاد  سه بعد از پژوهش(. این 8001، فرن) آوری گردیددبستانی جمعدر مقطع پیش
ع نوالف )که شامل:  موردبررسی قرار داده است را با اندکی تغییر COPشده توسط بیان

ام از هرکد مشارکت و تمرکز یادگیری است. شنیداری و ج( -ب( رفتار کالمی، فعالیت
 :هستندسطح به شرح زیر  3ن ابعاد دارای ای

 ، فعالیت موازی -9، شدهکنار گذاشته -8، بدون فعالیت -4الف( نوع فعالیت شامل: 
 فعالیت تعاونی. -3و  فعالیت همکارانه -1

 کشدکند یا فریاد میکودک ناآرام است و گریه می -4ب( رفتار کالمی و شنیداری شامل: 
کودک از خودصداهایی مثل ماشین و ...  -8، زندهم می را به و نظم کالس یا فعالیت

کند ولی صحبتش کودک صحبت می -9، کالس نیست هایفعالیتآورد و در جریان درمی
دهد و با های معلم گوش میبه صحبت -1، شودگاهی غیر مرتبط با موضوع کالس می

                                                                                                                                        
طراحی شده برای  هاییوین شده و باز. برنامه ریاضی تد0 

آورده شده  نامهیا صور  مبسوط در پابه، عناوین آموزشی

 است.
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در مواقع ، 1شده در شماره عالوه بر موارد مطرح -3کند و او ارتباط چشمی برقرار می
 دهد.توضیح می الزم برای کودکان دیگر

مشارکت و تمرکز پایین: کودک ساکت  -4ج( مشارکت و تمرکز در یادگیری شامل: 
مشارکت و  -8، با مو یا لباس یا وسایل دیگران ورمی رود، ذهنش درگیر نیست، نشسته

 -9 ،حوصله استاً خسته و بیظاهر، شودتمرکز متوسط پایین: حواس او پرت اطراف می
ت گاهی در فعالیت یا بحث مشارک، مشارکت و تمرکز متوسط: ارتباط چشمی با معلم دارد

مشارکت و تمرکز متوسط باال: کودک حالت  -1، دارد ولی این مشارکت محدود است
سطح مشارکت و  -3کند و با خود یا دیگران در مورد موضوع صحبت می، مشتاق دارد

کودک دارای تمرکز بوده و نسبت به ، 1شده در شماره ال: عالوه بر موارد مطرحتمرکز با
 توجه است.صداهای اطراف بی

، آزمون لوین از توصیفی آمار بر عالوه شدهآوریجمع هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه
ی ها از معادل آن یعنمستقل و در موارد نرمال نبودن داده tآزمون ، اسمیرنف کلموگروف

 .شد استفادهویتنی -من

 هایافته
سؤال اول پژوهش که آیا تدوین یک برنامه ریاضی جامع و متناسب با سن  جهت بررسی

 بر شایستگی ریاضی کودکان مؤثر است؟، کودکان و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آن
 ،آزمون برای دو گروه آزمایشی و کنترل محاسبه گردیدآزمون و پسابتدا تفاضل بین پیش

د. ها بررسی شاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده-در مرحله بعد آزمون کلموگروف
 ردید.ویتنی استفاده گ-متغیرهایی که دارای توزیع نرمال نبودند از آزمون منسپس برای 

مستقل استفاده -tبرای بقیه متغیرها بین دو گروه از آزمون  معنادارجهت آزمودن تفاوت 
-tفرض استفاده از آزمون های دو گروه که پیشیکسانی واریانس جهت بررسی گردید.

 د.ها پذیرفته شفرض تساوی واریانس و مستقل است نیز از آزمون لوین استفاده شد
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 تفاوت بین دو گروه آزمایشی و کنترل برحسب شایستگی ریاضی tویتنی و -نتایج آزمون من .3 جدول

   گروه 
-آزمون کلموگروف

 اسمیرنوف
 ن لوینآزمو

 –آزمون تی مستقل 
 من ویتنی

 
آزمایشی 

 کنترل
 میانگین مرحله

آماره 
 Zآزمون 

سطح 
 معناداری

آزمون 
F 

سطح 
 معناداری

 -آزمون
 من ویتنی

T 

سطح 
 معناداری

 بندیطبقه
 کنترل

 79/0 آزمونپیش

013/4 884/0 773/0 921/0 013/1 000/0 
 13/0 آزمونپس

 آزمایشی
 33/0 آزمونپیش

 02/4 آزمونپس

ردیف 
 کردن

 کنترل
 27/0 آزمونپیش

28/0 344/0 219/0 914/0 133/8 049/0 
 22/0 آزمونپس

 آزمایشی
 29/0 آزمونپیش

 83/4 آزمونپس

نگهداری 
 ذهنی عدد

 کنترل
 74/0 آزمونپیش

24/0 382/0 817/4 871/0 831/3 000/0 
 34/0 زمونآپس

 آزمایشی
 91/0 آزمونپیش

 44/4 آزمونپس

نگهداری 
ذهنی 
 طول

 کنترل
 0/0 آزمونپیش

781/4 003/0 - - 181/4- 847/0 
 41/0 آزمونپس

 آزمایشی
 07/0 آزمونپیش

 41/4 آزمونپس

 هندسه
 کنترل

 71/0 آزمونپیش

723/0 313/0 008/0 317/0 034/9 001/0 
 02/4 آزمونپس

 آزمایشی
 74/0 آزمونپیش

 83/4 آزمونپس

تشخیص 
 هاشباهت
و 
 هاتفاوت

 کنترل
 19/0 آزمونپیش

024/4 439/0 477/0 177/0 739/4 021/0 
 37/0 آزمونپس

 آزمایشی
 33/0 آزمونپیش

 0/4 آزمونپس

 کل
 کنترل

 17/0 آزمونپیش

284/0 34/0 489/0 782/0 374/48 000/0 
 23/0 آزمونپس

 آزمایشی
 13/0 آزمونپیش

 49/4 آزمونپس
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مستقل و یا -tدهد با توجه به سطح معناداری مربوط به آزمون نشان می 9جدول 
ان تودر دو گروه آزمایشی و کنترل می ویتنی-پارامتری آزمون من معادل آن در حالت نا

، کردن ردیف، بندیهای طبقهنتیجه گرفت که تفاوت میانگین در دو گروه برای مقیاس
هندسه و نمره کل معنادار است. با توجه به سطح معناداری مربوط ، نگهداری ذهنی عدد

دو گروه  ویتنی در-مستقل و یا معادل آن در حالت ناپارامتری آزمون من-tبه آزمون 
اس آزمایشی و کنترل( برای دو مقی) توان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین در دو گروهمی

 معنادار نیست هاها و تفاوتتشخیص شباهت اصلی نگهداری ذهنی طول و

آیا اجرای این برنامه بر روی رفتارهای یادگیری  پژوهش که دوم سؤالبرای بررسی 
 ابتدا از آزمون ؟گذاردیم ریتأثکالمی و مشارکت  رفتار، نحوه فعالیتکودکان مانند 

ها استفاده شد. طبق این آزمون اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده-کلموگروف
ین کنند بنابراین برای بررسی اینکه در ای از توزیع نرمال پیروی نمیموردبررسمتغیرهای 

 از آزمون ، د دارد یا خیرتفاوت معنادار وجو گروه آزمایشی و کنترل متغیرها بین دو
 است. شدهاستفادهویتنی -من

 رفتار یادگیری برحسبویتنی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل -. نتایج آزمون من4جدول 

رفتار 
 موردبررسی

 میانگین گروه
 ویتنی-آزمون من اسمیرنوف-آزمون کلموگروف

 Zآماره آزمون 
سطح 

 معناداری
 Z آزمون

سطح 
 معناداری

 مشارکت
 99/9 گروه کنترل

974/4 017/0 01/8- 093/0 
 80/1 گروه آزمایشی

 رفتار کالمی
 27/9 گروه کنترل

984/4 013/0 838/8- 088/0 
 17/1 گروه آزمایشی

 نوع فعالیت
 39/8 گروه کنترل

923/4 018/0 338/8- 009/0 
 99/1 گروه آزمایشی

ویتنی در دو -ح معناداری مربوط به آزمون منبا توجه به سط 1مطابق با نتایج جدول 
توان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین در دو گروه برای نوع گروه آزمایشی و کنترل می

 03/0رفتار کالمی و مشارکت معنادار است چون سطح معناداری کمتر از ، فعالیت
رفتار ، فعالیتتوان گفت که تفاوت معناداری میان نوع آمده است و به عبارتی میدستبه

کالمی و مشارکت در دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد که با توجه به مقادیر میانگین 
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رفتار کالمی و مشارکت دارای میانگین بیشتری نسبت ، گروه آزمایشی ازنظر نوع فعالیت
ترین دهد برنامه عملی ریاضی بیشها نشان میو بررسی میانگین است؛ به گروه کنترل بوده

 ثیر را بر روی نوع فعالیت کودکان گذاشته است.تأ

 گیریو نتیجه بحث
کتب آموزش ریاضی پیش از ، شده که با بررسی مقاالتهای مشخصدر تبیین مؤلفه

 ،شایستگی ریاضی بدو ورود به دبستان و نظر متخصصان تدوین شد یهاآزمون، دبستان
( 4333گرستن و چارد ) (8043رک )کال، (4313) 4ها با نظر پیاژهاین مؤلفه توان گفتمی
 است. راستاهم

مستقل و یا معادل آن -tدر این پژوهش با توجه به سطح معناداری مربوط به آزمون 
 توان نتیجهمی، ویتنی در دو گروه آزمایشی و کنترل-پارامتری آزمون من در حالت نا

 شدهدوینراین برنامه تبناب است؛ معنادارطورکلی گرفت که تفاوت میانگین در دو گروه به
اضر هایی که در حال حبر شایستگی ریاضی کودکان مؤثر بوده است. با بررسی کتاب

دبستان در ایران به چاپ رسیده مشخص گردید این برای آموزش مفاهیم ریاضی در پیش
شوند این در حالی صورت غیراصولی و پراکنده آموزش داده میو به مفاهیم بسیار کم

هایی و شده این پژوهش برای هر یک از این مفاهیم بازیبرنامه تدویناست که در 
برچ  (؛8044دایسون و همکاران )هایی طراحی گردید. نتایج این پژوهش با نتایج روش

 (4330(؛ گینسبرگ و بارودی )8002جوردن و همکاران ) (؛8043(؛ کالرک )8003)
 است. راستاهم

های کودک محور همراه با بازی هدفمند و روش با توجه به اینکه در این پژوهش از
گفت  توانمی، شده استفاده شداستفاده از زندگی روزمره برای تدریس محتوای تعیین

 راستاهم( 8001) وین(؛ 8041) پیرجیو و مونونن پژوهشنتایج این پژوهش با نتایج 
 است.

ای دو مقیاس شده برهمچنین نتایج این پژوهش نشان داد برنامه آموزشی تدوین
وان تمی ها معنادار نبود. دلیل این عدم تفاوت راتفاوت، هاداری ذهنی طول و شباهتنگه

های آموزش مفاهیم ریاضی پیش از ها در تمامی کتابها و شباهتوجود مفهوم تفاوت

                                                                                                                                        
1. Piaget, J. 
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 هانآهای موجود در بازار به بنابراین کودکان گروه کنترل نیز که کتاب دانست؛ دبستان
 داری ذهنیاین میان مفهوم نگه اند. درخوبی فراگرفتهاین مفاهیم را به، داده شد آموزش

های حال حاضر موجود نبود ولی بین دو گروه آزمایشی و کنترل نیز تفاوت طول در کتاب
وه بین دو گر معناداری از یادگیری این مفهوم یافت نشد بنابراین عدم تفاوت معنادار

رقم آموزش عملی این مفاهیم در گروه  داشته باشد که علیتواند این مفهوم را می
تردید در پاسخ صحیح( بودند و با سؤال و جواب ) کودکان در مرحله بینابینی، آزمایشی

ست زیرا ا راستاهماین نتایج با نتایج نظریه پیاژه دادند. آزمونگر پاسخ خود را تغییر می
هنی طول و نگهداری ذهنی عدد بعد از ( معتقد بود دو مفهوم نگهداری ذ4313پیاژه )
و ازنظر تقدم زمانی پیاژه یادگیری مفهوم نگهداری  گیرد؛سالگی در کودکان شکل میهفت

 داند.ذهنی عدد را مقدم بر نگهداری ذهنی طول می
و  رفتار کالمی، تفاوت معناداری میان نوع فعالیتنتایج پژوهش نشان داد  همچنین

کودکان  ،یشی و کنترل وجود دارد که با توجه به مقادیر میانگینمشارکت در دو گروه آزما
تری های خود و تمرکز بیشفعالیت همکارانه و تعاونی بیشتری باهم گروهی گروه آزمایشی

اند. همچنین ازنظر نوع رفتار کالمی کودکان گروه آزمایشی روی مطالب کالس داشته
در برنامه اجراشده این ازآنجاکه  اند.ودهدر کالس درگیر ب طور فعالی بهمعنادارطور به

ن ایفردی و گروهی طراحی شد این نتایج منطقی است.  هایفعالیتها و بازی، پژوهش
بیرنس و  (؛8002و همکاران ) پاول (؛4321) بروفی (؛8049) 4هافر هاینتایج با پژوهش

 است. راستاهم(. 8048بورن ) ( و ویتیلو و8003وازیک )
رات تغییریاضی و  که تدوین یک برنامه مناسب و متنوع دهدشان میاین پژوهش ن 

کودکان  تواندمی، های رفتاری نوآموزانساده در ارتباطات متقابل کالسی و تعیین شاخص
 شان پیرامون مفاهیم ریاضی را نشان دهند.های فکریرا قادر کند که مهارت

ی یادگیری شده بر رفتارهامه تدوینذکر است به دلیل نتیجه مثبتی که اجرای برناشایان
ه در شدبرنامه تدوین، و شایستگی ریاضی کودکان داشت جهت رعایت موازین اخالقی

 صورت فشرده برای گروه کنترل نیز اجرا گردید.انتهای سال به
ریاضی پیش از دبستان  آموزش برای نو اصالحی ارائة رویکردبه  نتایج پژوهش حاضر

های ارائه ریاضیات برای پیش از دبستان و روش محتواهمچنین  ،کندکمک می در کشور
ده شدر این پژوهش معرفی در مقاالت و کشورهای مطرح در ریاضیات پیش از دبستان

                                                                                                                                        
1. Hofer, K. G. 
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 ریزیبرنامه و پژوهش سازمان است که برای استفاده شدهبررسی هاآنو تأثیر اجرای 

 مفید است. رسی پیش از دبستاند ریزان برنامه ویژهبه وپرورشآموزش وزارت، آموزشی
های علمی مجدد در برنامه درسی این گروه سنی و بهبود سطح سازی لزوم بازنگرییاننما

شینه کمبود پی ی این مقطع تحصیلی از نتایج دیگر این پژوهش است.هاآموزشکیفی 
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