
 Research Article مقاله پژوهشی
  Quarterly of Educatinal Psychology شناسی تربیتیفصلنامه روان

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 16 No.58, Winter 2021 93تا  71، ص 99زمستان  ،پنجاه و هشتم شماره ،شانزدهم سال

در دوران پیش از دبستان  عملی ریاضی بررسی اثربخشی آموزش
 1بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان

، احمد 4، سید ابراهیم میر شاه جعفری3نصر اصفهانی احمدرضا، 2ناهید شیرانی بیدآبادی
 5عابدی

  33/93/1301تاریخ پذیرش:  11/90/1306تاریخ وصول:  

 چکیده
ریاضی  بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری   سی اثربخشی آموزش عملیبرر پژوهش هدف این

کودکان )دختر( نفر از  69باشد. بدین منظور شبه آزمایشی می طرح است، روش انجام این پژوهش کودکان
گیری در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به روش نمونه دوره پیش دبستانی

ریاضی  ههای مشخص شدمؤلفهآموزش عملی از دوگروه آزمون شایستگی ریاضی گرفته شد. سپس  ابتدادر 
ها دبستانیهای معمول پیشدر گروه آزمایشی اجرا گردید، و گروه کنترل آموزش ماه 6پیش از دبستان طی 

اوت تف نتایج نشان داد آزمون به عمل آمد.را دریافت کرد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس
در حین  های یادگیریبررسی فعالیتدار است. طورکلی معنیمیانگین شایستگی ریاضی در دو گروه به

نوع فعالیت، رفتار کالمی و مشارکت کودکان مؤثر بوده و آموزش نشان داد نوع برنامه و روش ارائه در 
  بیشترین تأثیر را بر نوع فعالیت گذاشته است.
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 مقدمه
کودکان و  آموزشی برنامه از زیادی ساعات آموزش، اول هایسال همان ازریاضیات 

 که است سالی چند ما کشور در (.1330 صفوی،) دهدمی اختصاص نوجوانان را به خود
 .است هپیداکرد بیشتری طرفداران ریاضی، یمهمفا کاربردی و عمیق درک و فهم به توجه
 شناآ و معلمین برای آموزشی هایدوره برگزاری ریاضیات، درسی کتب محتوای تغییر

 خصوص این در گرفتهانجام اقدامات ازجمله ریاضیات آموزش هایروش با آنان ساختن
 لیرغمع و اندبوده ابتدایی مقطع در عمدتاً که آمدهعملبه اقدامات و هاتالش باوجود .باشدمی

 از هم هنوز درس این ریاضیات، درس به آموزان دانش معلمین و اولیاء از بسیاری توجه
ین ا رود، البتهمی شمار به ما آموزشی نظام تحصیلی مقاطع تمام در دروس دارترینمسئله

در  1شورای ملی پیشرفت تحصیلیمثال، عنوانسایر کشورها هم وجود دارد به  مسئله در
های کشور آمریکا  در شایستگی درصد از کالس چهارمی 43ا گزارش داده؛ فقط آمریک

طور چشمگیری زیر متوسط و مابقی درصد به 13ریاضی باالتر از حد متوسط هستند و 
 (. 3913متوسط هستند) به نقل از شور ای ملی آمار، 

 ر ریاضیآموزانی که در پایان دوران مهدکودک ددهد دانشتحقیقات طولی نشان می
کنند، در طول دوران دبستان نیز این ضعف را خواهند داشت و با این مشکل ضعیف عمل می

و  4، هانچ3993و همکاران  3، دانکن3993 3)بودوسکی و فورکاس کنندوپنجه نرم میدست
(. یک تحقیق ملی در آمریکا که توسط مورگان 3990و همکاران5، مورگان 3991همکاران 

( انجام شد نشان می دهد کودکانی که در دوران پیش از دبستان در 3990) و همکاران
)یعنی در پایان  درصد پنج سال بعد 39احتمال یادگیری ریاضی ضعیف عمل می کنند به

دوره دبستان( نیز در یادگیری ریاضی ضعیف و ناتوان خواهند بود؛ مگر اینکه به نیازهای 
های الزم را حین و رسیدگی شود و آموزشها در دوران پیش از دبستان توجه ویژه آن

ها داده شود. لذا اگر مسیر افراد در یادگیری ریاضی را بتوان های کودک محور، به آنبازی
رات آن در دبستانی اتفاق بیفتد زیرا اثتغییر داد این تغییر باید از دوران مهدکودک یا پیش
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وجود بااین  (. 3990ست) مورگان، طور بالقوه عمیق و بلندمدت ااین دوران پایدار و به
تگی شایس  نمرات دبستانی ایرانی انجام شد نشان دادکودک پیش 339پژوهشی که بر روی 

 این و داری پایین استطور معنیهلندی به کودکان به نسبت ایرانی ریاضی کودکان
 و ناکاووسی است )عریضی، کودکی نخستین دوران در آموزش به توجه عدم یدهندهنشان

   .(1313 کدیور،
ول ابتدا باید اص هاآن .شودمیپدیدار  کودکان،ریاضی از ساده به مشکل در  هایمهارت

راغ ، بیاموزند و بعد به سآورندمیساده ریاضی که توالی و ترتیب اعداد در ریاضی را پدید 
ن و داصول پایه حساب کر تواندمی، کودک سالگیسهسن  در اعمال جمع و تفریق بروند.

 گیرند،میبه ترتیب در کنار هم قرار  که اعداد داندمیشمارش را بفهمد، او در این سن 
، ، انگشتان دستهاسکهشمارش کرد: چیزهای ملموس مثل  توانمیکه هر چیزی را  داندمی

 سال و ساعات روز هایماهمثل روزهای هفته،  غیرملموسچیزهای  طورهمینافراد و 
 (.3913، 1)کورسن

 هدف وریاضی بدانیم  ادراک وتشکیل معنی  منزلهبهچنانچه آموختن ریاضی را  
اید ، بکنیمآن محسوب  هایمهارت آموزش ریاضیات را کسب توانایی ریاضی در دانش و

فرایندهای یادگیری که معطوف  وها فعالیتدر دانش آموزان  تا ختفراهم سا هاییموقعیت
نوع برای مت هایروش وفنون  کارگیریبه ت، متجلی شود.اس موردنظرریاضی  هایتواناییبه 

 داستان، قالب در نیز و روزمره زندگی هایدرس طریق از مفاهیم آموزش ها،دادهگردآوری 
 محیطی، الگوهای از استفاده نظیر هاییفعالیت و دیالوگی ریاضی های فردی و گروهی،بازی
 ترجمه ،1303 کوئین،) گیردمیقرار  تأکیددر این دیدگاه مورد  روزمره، زندگی در توالی

، آغاز کردن درس ریاضی با مسائل آشنا ، فرصت دادن به کودکان همچنین .(حسام و عابدی
مام افراد جمعی ، با ت کار وکار برند، کار گروهی  به وکه معلومات قبلی خود را کشف کنند 

رای حل ب ابتکار وابداعی  ایهراهخالقیت دانش آموزان برای یافتن  گرفتن کارکالس، به 
 سازد )امان ا.. صفوی،میرا برای آموختن مؤثر  شرایط و، محیط هاآنبحث درباره  مسائل،
شده یا غیر ن ریزیبرنامهاما  باشدمیباال اغلب غیررسمی  باکیفیتموزش بنابراین آ (.1330

ی را فراهم کند حیطمعلم باید م است،نقش معلم در این یادگیری پیچیده  نیست،سیستماتیک 
 به وجود آورد.  هاآندر را  بنیادی ریاضی  و مفاهیمتا باعث اکتشافات ریاضی گردد 

                                                           
1. cohrssen 
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 ریاضیات ، مفاهیمکنند( پیشنهاد می3914)1مونونن و پیرجو  با توجه به آنچه گفته شد
 قالب در کثراًا افراد و سن با متناسب و یکپارچه منسجم، درسی برنامه یک در قالب پایه باید

آموزش  هایی که برایبا این جود بیشتر تالششود.  داده آموزش کودکان به سرگرمی و بازی
دبستان صورت گرفته شناخت اعداد و کار با اعداد بوده ریاضیات در دوران پیش

( و بعدازآن به تقویت حس بصری و مقایسه و ردیف کردن، بیشتر از 1003، 3است)دهانل
(. کالرک و همکاران 1000 4، گرستن و چارد3995 3است) برچ شدهسایر مفاهیم پرداخته

در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش ریاضی در دوران قبل از دبستان بر نمره آی کیو 
کالس مهدکودک  130ها بر روی کودکان در آزمودن استنفورد بینه پرداختند. بررسی آن

 ری، آموزش لغات مرتبط با ریاضیگیو با آموزش مفاهیمی مانند مفاهیم هندسی، اندازه
)کمتر، بیشتر، بزرگ، کوچک...( و شناخت اعداد انجام گرفت و نتایج نشان داد؛ آموزش 
ریاضی و همچنین آمادگی اولیه کودک جهت یادگیری عمیق مطالب، بر نمره این آزمودن 

 (.3915موثر است) کالرک، 
کز بر روی یادگیری اعداد از دهد تمر(، نشان می3911) 5تحقیق برایانت و همکاران

آن   شوند و درهای کوچک درگیر آن میهایی که کودکان در گروهها و فعالیتطریق بازی
شود، باعث سازهای کودکان استفاده میها و دستسازی، انواع بازیهای خانهاز مکعب

 شود. یادگیری ماندگار مفاهیم اعداد در کودکان می

را برای کودکانی که  درس 34(، طی یک مداخله گروهی 3911) 6دایسون و همکاران
از دبستان در ریاضی ضعیف بودند تدوین کردند که بیشتر تأکید این  دروس  در دوره پیش

تر و یک، مفاهیم کوچکبهروی شناخت اعداد، بیشتر و کمتر، ردیف کردن، موازنه یک
ت به گروه کنترل کودکان نسب تر بود. نتایج تغییر چشمگیری در شایستگی ریاضی اینبزرگ

   داد.را نشان می
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ی طولی شش سال به بررسی کودکانی از امطالعه(، در 3916) و همکاران 1انگوین
یند گواسخپی تا پنجم دبستان پرداختند تا به این پرسش دبستانشیپ، از درآمدکمهای خانواده

 ینیبشیپ را پنجم سکال پیشرفت بیشترین یدبستانشیپ ریاضیهای مهارت کدامکه 
 توانایی بیلق از دبستانشیپزودهنگام در دوران  شمارش کنند؟ نتایج این پژوهش تواناییمی

 از عقب یاجلو روبه شمارش معکوس، شمارش ،کیبهکی مکالمه حفظ صحیح، شمارش
 ایجانستد، نتد ریاضی پیشرفتهای کننده ینیبشیپ نیتریعنوان قوبه را شدهداده شماره یک

 برجسته آینده تحصیلی موفقیت برای را یدبستانشیپ ریاضی دانش اهمیت این پژوهش
 .کندمی

بیانگر این است که نقایص درک روابط  (،3913و همکاران ) 3تحقیقات پیلهای یافته
ل های متعدد ریاضیات مثل هندسه و حبر عملکرد در زمینه در دوران پیش از دبستان، فضایی

 گذارد.تاثیر میکالمیمسائل پیچیده 

تمرکز بر دو نوع آموزش   ریتأثی به بررسی امطالعه(، در 3916) 3پاسولونگی و کوستا
ظه بر روی حاف هاروشی پرداختند. یکی از این دبستانشیپکودک  41بر شایستگی ریاضی 

 5کاری کودکان و دیگری بر آموزش ریاضیات اولیه تمرکز داشت و هر دو آموزش در 
بوده  ؤثرماجرا گردید. نتایج نشان داد هر دو نوع آموزش بر شایستگی ریاضی کودکان هفته 
 است.

(، آزمونی برای بررسی شایستگی ریاضی کودکان در بدو  3991و همکاران ) 4جوردن
تاکید روی شمارش:  شمارش نمادها تا ده، تشخیص اعداد  ورود به دبستان طراحی کردند که

ز عدد هفت چه عددی است، یا قبل از عدد شش چه عددی است(، بعد و قبل) مثالً بعد ا
تر تر) کدام عدد بزرگتر و بزرگشمارش مستقیم و معکوس،  تشخیص اعداد کوچک

است هفت یا نه(، جمع و تفریق اعداد کمتر از ده داشت. همچنین آزمون توانایی مقدماتی 
بر روی اعداد، شمارش، مفاهیم (، تهیه شد  1009) 5برگ و بارودی ریاضی  که توسط گینس

هندسی و فضایی) اعم از اشکال هندسی، مفاهیم کوچک، بزرگ، زیر رو، باال پایین، چپ 
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 عنوان مواردی که کودکان قبلبندی و ردیف کردن بهو راست(، جمع و تفریق ساده، طبقه
 . کنندها آگاهی و مهارت داشته باشند اشاره میاز ورود به دبستان باید نسبت به آن
  ی تحصیلی، بر روی رفتار دانش آموزانوضعیت برنامه پژوهش هافر، در بررسی تأثیر

پردازد که  چگونه آن رفتارها به پیشرفت و تقویت درس ریاضی مربوط به این موضوع می
حصیلی ت شوند. نتایج نشان داد که پیشرفت بهتر در بین کودکان کالسی که در آن برنامهمی

اند شدهاهدهبر روی ریاضی مش تعداد دفعاتی که کودکان طی تمرکز تحت تأثیر پیاده شده ، و
شده کسب  شدهحین یادگیری ریاضی در بین آنان بررسی گفتگوهایو تعداد دفعاتی که 

دهد که تمرکز بر روی واکنش کودکان آمده از این تحقیق نشان میدستاست.  نتایج به
هت  بررسی تأثیرپذیری آن برنامه بسیار مورد اهمیت ی جدید درسی در جنسبت به برنامه

گزار  تأثیردر مورد عوامل (1016) 3توسط بروفی شدهانجامدر بررسی (. 3913، 1است )هافر
زان به  پیشرفت دانش آمو هایوابسته، وی در میان دیگر ریاضی کودکانبر روی پیشرفت 

 .کندمیمیزان باالی مشارکت در تکالیف اشاره 
، به این نتیجه رسیدند که ارزیابی آموزگار از مشارکت  (3993)3سکی و فارکاسبودوو 

 أثیریتبسزایی بر پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی داشته ، این  تأثیردانش آموزان، 
 ینترپایین درکه مهدکودک را دانش آموزان  یزیرمجموعهخاص در بین  طوربهاست که 

(،  در 3991و همکاران) پاولئز اهمیت بوده است. حا سطح دانش ریاضی آغاز کردند
ان، ها در آموزش ریاضی پیش از دبستاند که تنوع فعالیتپژوهش خود به این نتیجه رسیده

ستگی شود که این امربر شایباعث  فعالیت و مشارکت بیشتر کودکان در حین تدریس می
 ها موثر است. ریاضی آن

ریاضی  پیشرفت یکننده بینیپیشعوامل  ترینمهمکه  اند اظهار داشته 4بیرنس و وازیک
طریق فرصت یادگیری و مشارکت  ریاضی موجود از هایمهارتروشی از کودکان، شامل 

. کودکان ضعیف یا متوسط اغلب مشارکت کمی در باشدمیدانش آموزان در یادگیری 
لذا  (.3990وازیک، )بیرنس و  اندداشته ترقوی آموزاندرسی نسبت به دانش  هایفعالیت

رفتارهای یادگیری در آموزش پیش از دبستان تأثیر مهمی بر اثرگذاری آموزش خواهد 

                                                           
1. Haffer 

2. Brophy 

3. Bodovski & Farkas 

4. Byrnes, J., & Wasik 
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بر روی تکالیف درسی و تحصیلی مانند کار بر روی ی مشارکت  و صرف زمانداشت. اجازه
ها، گوش دادن به توضیحات ، حدس آوری دادهها و جمعمشکالت،  اکتشاف در موقعیت

و قضاوت کردن تأثیر مهمی در یادگیری مفاهیم ریاضی در دوران پیش از  و گمان زدن
 (. 3913، 1دبستان دارد ) ویتیلو و  بورن

یتی وجود دارد که الزم است قبل از پراهمی هاموضوعدهند نشان می الذکرفوقمطالب 
ها انیدبستشیپ ازآنجاکهیرند و فراگرا  هاآن کودکان یتمامدبستان شروع تحصیالت رسمی

اولین بسترهای آموزشی کودکان در سطح جامعه هستند، بهترین مکان برای قوی کردن 
ی ر پایهسیستماتیک و ب صورتبهروند و آموزش ریاضی ی ریاضی کودکان به شمار میپایه

بعد و عالقه  یی در تقویت ریاضی در پایهتوجهقابلیر تأثتواند این مقطع می در یعلماصول 
ر قالب انواع ها ددبستانییشپدر کشور ما ریاضیات در  اکنونهماما  داشته باشد. به ریاضیات

شود. این های سنتی، آموزش داده میاغلب با روش در موضوعات محدود و ولی هاکتاب
آموزش مفاهیم ریاضی در این سن، اگر به روش صحیحی صورت  گیرد است که  در حالی

یجاد ا ای ویژه و تدوین برنامه بادر این دوران،   ارد.در پیشرفت کودکان بسیار اهمیت د
ذهنی  رازنظرا  هاآن توانمیمحیطی مناسب و تهیه ابزارهای مناسب یادگیری برای کودکان، 

آمادگی الزم را برای درک و یادگیری ریاضی در دوران ابتدایی وسال های  وکرده تقویت 
 .بعد ایجاد کرد

وجه به  اهمیت این دوران و نیز نقش ریاضیات در پرورش و آنچه گفته شد و با ت بنا بر
آیا تدوین یک برنامه ریاضی جامع   - 1رشد شناختی کودکان، این سؤال مطرح است  که 

و متناسب باسن کودکان و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آن، بر شایستگی ریاضی کودکان 
حوه نرفتارهای یادگیری کودکان مانند آیا اجرای این برنامه بر روی   -3اثر مثبت دارد؟  و 

های پژوهش گذارد؟بنابراین فرضیهمی مثبت فعالیت، رفتار کالمی و مشارکت تأثیر
 صورت تدوین شدبدین

ریاضی تدوین شده، بر شایستگی ریاضی آموزش عملی ریاضیات مطابق با برنامه  -
 کودکان اثر مثبت دارد. 

ریاضی تدوین شده، موجب بهبود در مه آموزش عملی ریاضیات مطابق با برنا -
 .شودینحوه فعالیت، رفتار کالمی و مشارکت تأثیر مرفتارهای یادگیری کودکان شامل 

                                                           
1. Vitiello & Booren 
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 روش
های شبه آزمایشی از نوع طرح گروه گواه نامعادل استفاده طرحاز  حاضر برای انجام پژوهش

ادل گروه گواه نامعهای تربیتی طرح گردید . متداولترین طرح شبه آزمایشی در پژوهش
های آزمایش و گواه کنندگان در پژوهش به گروهبندی شرکتاست. در این طرح دسته

آزمون آزمون و پسشود(و هر دو گروه دارای پیشتصادفی نیست ) بلکه همتاسازی انجام می
ها های آزمایشی عدم تخصیص تصادفی آزمودنیها با طرحگونه طرحهستند. تنها تفاوت این

 این از استفاده با تا دارد سعی پژوهش (. این1313ت) گال، ترجمه نصر و همکاران، اس

کند.  بررسی های کودک محور راریاضی پیش از دبستان به روش آموزش اثربخشی طرح، 
 های آموزشی آنشده و روشهای ریاضی مشخصمؤلفه شامل مستقل متغیر تحقیق این در
  باشند.می رفتارهای یادگیری و شایستگی ریاضی وابسته، متغیر و

 توانیم های ریاضی کهمهارت و ریاضی دانش شایستگی ریاضی عبارت است از: کسب
 درسهم در ریاضی آموزش رسمی آغاز از پیش که گرفت نظر در تحولی فرایندی حکم در

، نو همکارا 1توربینزدارد ) تداوم تحول این ابتدائی دوره طول در و شودمی شروع ابتدائی
 ای است که هر آزمودنی از مقیاسمنظور از شایستگی ریاضی، نمره در این پژوهش (3993

دست  به شده است،تدوین (1316صدق )ریاضی پیش از دبستان که توسط کهن  شایستگی
 آورد.می

تار یادگیری کودکان، شامل رفرفتارهای یادگیری عبارت است از: رفتارهای مربوط به
و  هافر)یزان مشارکت و نحوه و میزان تمرکز در یادگیری استشفاهی یا کالمی، م

ای است که هر در این پژوهش منظور از رفتارهای یادگیری، نمره  (.3913، 3همکاران
  آورد.دست می به( 3COPدبستان )آزمودنی از سیاهه مشاهده کودک در دوران پیش از 

 در که باشدمی هر اصفهاندبستانی شکودکان مقطع پیش پژوهش،  این جامعه آماری

از  کودک) دختر( 69 تحقیق این نمونه. اندبوده مشغول تحصیل 04 -05 تحصیلی سال
 استفاده در دسترس گیرینمونه روش از هاآن انتخاب برای که می باشد مذکور جامعه

ت بهر کودکان )با استفاده از  تسسپس با توجه به تحصیالت والدین و نیز هوش. گردید
 گواه و آزمایش نفره 39 گروه دو به ر کودکان( همتا سازی انجام شد و کودکانوکسل

                                                           
1. Torbeyns 

2. Hofer et al 

3. Child Observation in Preschool (COP)  
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 یبرنامهازآن و از هر دو گروه آزمون شایستگی ریاضی گرفته شد. پس  شدند تقسیم
ی بامطالعه مقاالت، کتب، بررسدبستانی های موردنیاز ریاضی برای کودکان پیشمهارت

جوردن،  آزمون شایستگی ریاضی) مانند  به دبستانتستهای شایستگی ریاضی در بدو ورود 
آزمون شایستگی ریاضی  ،پایه ریاضی در بدو ورود به دبستان یهاآزمون سنجش مهارت

و  3جوردن)آموزش داده شد آزمایش گروه و به ( و نظر متخصصان، تدوین شد1اترخت
و همکاران کینزی ؛1009 3گینسبرگ و بارودی؛ 1316عریضی و همکاران ؛3991همکاران 

مورد بود  11آن شامل (. عناوین 3915، پیری و همکاران 3913ساراما و همکاران ،  3914
 ( آورده شده است.1)که در جدول 

 . عناوین آموزشی طی دوره1جدول 

 ردیف عنوان اصلی زیر عنوان

بر ی ندبطبقهاندازه،  بر اساسی بندطبقهرنگ و شکل،  بر اساسی بندطبقه
 اشیاء( –نوع)حیوانات اندازه  اساس

 1 ی منطقیبندطبقه

ف کمتر،   ردی –ین، بیشتر تربزرگ -ینترکوچکردیف کردن برحسب 
یخته تا ده،  تخمین رهمبهکردن برحسب طول و سطح،  ردیف کردن اعداد 

 اندازه کوچک، متوسط، بزرگ، زیاد، کم

مقایسه و ردیف 
 کردن

3 

عدد و سمبل شماره تا ده،  -میت شماره ،  ارتباط بین ک39وار تا یطوطشمارش 
یک، مفهوم نمادها  تا ده، تداعی تعداد با شکل تا ده، معرفی بهتناظر یک

 ) تا ده(خطچوب

 3 مفهوم عملیاتی عدد

 مقایسه رنگ، اندازه، حجم، وزن
و  اهشباهتتشخیص 

 هاتفاوت
4 

 مه اشیاءن نیبازشناسی در غیاب الگو، ارتباط شیء با سایه خود،  ترکیب کرد
ی در غیاب بازشناس

 الگو و تقارن ساده
5 

 صورتبههای زیر ده یقتفرحل مسائل ساده با انگشتان، حل مسائل ساده جمع و 
 ذهنی

های یقتفرجمع و 
) اعداد کمتر  اصلی

 از ده(

6 

                                                           
1. Utrecht Mathematical Competence Scale 

2. Jordan 

3. Ginsburg & Baroody 
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تا(،  شمارش اشکال  3تا  3تا،  5تا  5سیستم ده دهی،  شمارش چندتا چندتا )
،  آموزش و تمرین 1تا  39و رو به عقب از  39تا  جلووبهرپنهان،  شمارش 

 مفهوم نگهداری ذهنی طول

نگهداری ذهنی عدد 
و نگهداری ذهنی 

 طول

3 

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

 جمع اعداد
1 

 بعد -ی سال، قبلهاماهروزهای هفته،  
 

 0 مفهوم زمان

دور،    -داخل خارج،  نزدیک -جلو عقب -باال پایین -یروروزیم مفاه -
خارج،، شناسایی مسیر درمازها،  -بیرون، داخل -بلند، تو–کنار)پهلو(، کوتاه 

چپ، دست راست و چپ،  -دنبال کردن مسیر با استفاده از کدها، سمت راست
ارج خ -خط بسته، مفهوم داخل -مثلث، خط باز -مربع –بیضی  -دایره)گردی(

 و روی خط بسته

 مفاهیم فضایی
 و هندسه توپولوژی

 

19 

 ، الگوهای شنیداریتکرارشوندهالگوهای  بر اساسیزی آمرنگ
الگوسازی و توالی 

 منطقی
11 

( نشان داده شده است برای هر عنوان اصلی چندین زیر عنوان 1همانطور که در جدول )
ین در این برنامه بازیها و فعالیتهای طراحی گردید که در طی دوره آموزش داده شد.  همچن

شده، به روش ها محتوای ریاضی در نظر گرفتهفردی و گروهی طراحی شد که طی آن
عملیاتی و کودک محور، در راستای وصول به اهداف برنامه، آموزش داده شد و در هر 
  درس به تفکیک شیوه ارزیابی یادگیری نوآموزان نیز مشخص گردید. در تدوین محتوا

ازها و اصل نیکننده، رعایت پیشازجمله محتوای واضح، منابع پشتیبانی 1اصول طراحی درس
نفر از  15( رعایت گردید. این برنامه پس از تدوین به تائید 3914، 3فعالیت نوآموز) روچ

ریزی درسی، روانشناسی یادگیری، آموزش پیش از دبستان و آموزش ریاضی اساتید برنامه
ای در دقیقه 45صورت سه جلسه ماهه به 6رای آموزش در طی یک دوره و سپس ب 3رسید

 ( ارائه  گردید.3هفته تنظیم  شد و مطابق با جدول )

  

                                                           
1. unit plan 

2. Roche 

ن مقاله ی. اطالعات کامل در زمینه تدوین و اعتبار بخشی این برنامه در پایان نامه موجود است و به دلیل حجم زیاد در ا3

 آورده نشده است.
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 مباحث آموزشی طی دوره بندی ارائه. زمان2جدول 
 ماه هفته اول هفته دوم هفته سوم ارمهفته چه

 مفهوم زمان

 

تمرین و تکرار همراه 
 با بازی

 مفاهیم فضایی

هندسه و 
 توپولوژی

 

آشنایی با کودکان و 
صحبت درباره ریاضیات و 

کاربرد آن در زندگی 
روزمره  و آغاز آموزش 

 اشکال هندسی

 مهر

 تمرین و تکرار
 ها وتشخیص شباهت

 هاتفاوت
 آبان مقایسه و ردیف کردن بندی منطقیطبقه

تکرار و تمرین سه 
 مبحث قبل

 نگهداری ذهنی عدد
مفهوم عملیاتی 

 عدد

شمارش و شناخت نماد 
 اعداد)اعداد زیرده(

 آذر

تمرین و تکرار همراه 
 بازی

رابطه جزء و کل در 
 جمع اعداد

تمرین و تکرار 
 همراه با بازی

 دی های سادهجمع و تفریق

 تکرار مباحثی تمرین و
که برحسب 

شده های انجامارزیابی
نیازمند تمرین بیشتر 

 هستند.

تمرین و تکرار همراه 
 با بازی

الگوسازی و توالی 
 منطقی

 نگهداری ذهنی طول

 

بهمن و 
 اسفند

مه های اجرای صحیح برنابا برگزاری کارگاه آموزشی برای مربی گروه آزمایشی روش
 و بحث طریقه داشتن کودکان در حین آموزش،های فعال نگهشده ازجمله؛ روشتدوین
 دانش ولمعم رفتار وجه بهت) خطا وتحلیلتجزیه هایفعالیت کودکان، با پاسخ و پرسش
 سؤاالت طراحی نحوه آموزش ،(یادگیری هدایت جهت خطاها شناسایی تمرین و آموزان
  وها) استفاده از کلمات چرا و چگونه( و نحوه سؤال کردن از آن معلم طرف از جالب

 روزمره، و زندگی مسائل طریق از ویژهبه و دیگر مفاهیم با تلفیق طریق از ریاضیات آموزش
به مربی  1شدهشده در برنامه ریاضی تدوینهای هدفمند طراحینحوه اجرای صحیح بازی

ه شامل  ها کدبستانیبرای گروه کنترل برنامه معمول پیش گروه آزمایشی آموزش داده شد. 

                                                           
های طراحی شده برای عناوین آموزشی، بصورت مبسوط در پایان نامه آورده شده برنامه ریاضی تدوین شده و بازی .4

 است.
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های معمول در بازار و یا کاربرگ های انتخابی مربیان است، اجرا آموزش از طریق کتاب
 آزمون به عمل آمد.ام برنامه آموزشی از هر دو گروه پسگردید و پس از اتم

منظور بررسی شایستگی ریاضی کودکان از مقیاس سنجش طور که گفته شد، بههمان 
( تدوین و اعتباربخشی شده 1316های پایه ریاضی کودکان که توسط کهن صدق )مهارت

بندی) های طبقهل مؤلفهگویه شام 54بود استفاده شد فرم اصلی مقیاس شایستگی ریاضی با 
تغییر مالک، درون گنجی و سلسله مراتبی(، ردیف کردن) ردیف کردن برحسب طول و 
ردیف کردن برحسب سطح(، نگهداری ذهنی عدد) مطابقت یک به یک، رابطه جزء و کل 
در جمع اعداد، شمارش و شناخت نماد اعداد، ترتیب اعداد، ترتیب اعداد، مفاهیم نصف و 

 هیم ابتدایی چهار عمل اصلی، سیستم دهدهی(، نگهداری ذهنی طول، هندسهمساوی، مفا
)روابط فضایی، تجسم فضایی، روابط توپولوژیک، ترسیم اشکال اساسی اقلیدوسی( 

خیص ها، تشها) بازشناسی در غیاب الگو، تشخیص شباهتها و تفاوتتشخیص شباهت
کان شش ساله هنجار شده بود و گروه باشد. از آنجا که این مقیاس برای کودها( میتفاوت

د. اجرا بوسال بودند، تمامی گویه ها برای کودکان قابل 6نمونه در این پژوهش نیز کودکان 
این مقیاس به روش بالینی پیاژه اجرا گردید. در این مقیاس برحسب اهمیت، به هر گویه نمره 

های کودک به او دار استداللشود و آزمونگر با بررسی نظاماختصاص داده می 3و یا  3، 1
و همبستگی  61/9بین ، اعتبار پیش16/9آزمایی  دهد. اعتبار این مقیاس از طریق بازنمره می

 (. 1316بود) کهن صدق،  64/9آن با آزمون پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی 
ر دو های ههای یادگیری کودکان، فعالیتدر حین تدریس نیز جهت بررسی فعالیت

یا همان پرسشنامه  COPو رفتارهای کودکان از طریقرد مشاهده قرار گرفت گروه مو
گیری از رفتار روش نمونه COPآوری گردید. دبستانی جمعمشاهده  کودک در مقطع پیش

شود، طی سه ثانیه رفتار مورد کودکان است در این روش ابتدا یک کودک شناسایی می
شود. این روند برای د بعد نمره داده میشده و سپس به چنهدف کودک نظارت و بررسی

ای از رفتار انفرادی کودک در کالس هر کودک داخل کالس تکرار شده تا تصویر لحظه
، کند )فرندست آورد و برای شروع بررسی بعد دوم دوباره از کودک اول شروع می را به

موردبررسی قرار  ییررا با اندکی تغ COPشده توسط ابعاد بیان (. این تحقیق سه بعد از3996
شنیداری و ج(  مشارکت و  -داده است  که شامل : الف(  نوع فعالیت، ب( رفتار کالمی

 باشند: سطح به شرح زیر می 5باشد.  هرکدام از این ابعاد دارای تمرکز یادگیری می
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فعالیت موازی) دو  -3شده، کنار گذاشته -3بدون فعالیت،  -1الف( نوع فعالیت شامل : 
فعالیت همکارانه) کودک کارش را متوقف  -4کنند(، ک هرکدام کار خود را میکود
 ند(.کنفعالیت تعاونی) دو یا چند کودک باهم کار می -5کند تا به دیگری کمک کند( و می

کند یا فریاد کودک ناآرام است و گریه می -1ب( رفتار کالمی و شنیداری شامل: 
کودک با خود حرف میزند، از  -3زند، هم می هکشد و نظم کالس یا فعالیت را بمی

کودک  -3های کالس نیست، آورد و در جریان فعالیتخودصداهایی مثل ماشین و ... درمی
دم شود و نشانه عکند ولی صحبتش گاهی غیر مرتبط با موضوع کالس میصحبت می

تباط دهد و با او ارهای معلم گوش میبه صحبت -4توجهش به موضوع کالس است، 
دهد و با او ارتباط  کالمی و های معلم گوش میبه صحبت -5کند و چشمی برقرار می
ر فعال طودهد و یا بهتوضیح می کند، در مواقع الزم برای کودکان دیگرچشمی برقرار می

 درگیر است.
مشارکت و تمرکز پایین: کودک ساکت  -1ج( مشارکت و تمرکز در یادگیری شامل: 

مشارکت و  -3رگیر نیست، با مو یا لباس یا وسایل دیگران ورمی رود، نشسته، ذهنش د
ربه کشد یا ضشود، بامداد روی میز خط میتمرکز متوسط پایین: حواس او پرت اطراف می

 -3حوصله است،زند، بدن او سفت نیست و خمیده و شل است، ظاهراً خسته و بیمی
 ارد، گاهی در فعالیت یا بحث مشارکتمشارکت و تمرکز متوسط: ارتباط چشمی با معلم د

مشارکت و تمرکز متوسط باال: کودک حالت  -4دارد ولی این مشارکت محدود است، 
دهد، کند، داوطلبانه پاسخ میمشتاق دارد، با خود یا دیگران در مورد موضوع صحبت می

رکت سطح مشا -5شود و خلق مثبت دارد، در توجه خود پایدار است، به سمت جلو خم می
، کودک دارای تمرکز جدی بوده و  4شده در شماره و تمرکز باال: عالوه بر موارد مطرح

 توجه است.نسبت به صداهای اطراف بی
های فعالیتگفته، از طریق پرسشنامه پیش های یادگیری کودکان جهت بررسی فعالیت

تک فعالیت تکبرای ثبت دقیق مشاهدات و بررسی  هر دو گروه مورد مشاهده قرار گرفت.
نوآموزان تحت بررسی هر بار دو نفر کارشناس در کالس حضورداشته و رفتارهای کودکان  
را در کالس درس خود موردبررسی قراردادند. مشاهدات سه مرتبه در طی سال تحصیلی و 

ظهر به پایان  13صبح آغاز و ساعت  1هر بار توسط دو ناظر انجام گرفت، هرکدام ساعت 
ها اختالف داشتند، فوراً با یکدیگر مالقات رد مواردی که ناظرین بر سر آنرسید. در مو



 99زمستان ، شانزدهم، سال و هشتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                            74 

پس  .رسیدنداتفاق نظر مینظر را موردبحث قرار داده و در آن موارد بهکرده و این اختالف
د تا فته شاز پایان سه جلسه مشاهده از تعداد کل مشاهدات مربوط به هر مورد میانگین گر

 ت آید. دس گیری شده بهتری از رفتار کودکان بر روی متغیرهای اندازهتصویر باثبات
آزمون  از توصیفی آمار بر عالوه شدهآوریجمع هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه

ها از معادل آن مستقل و در موارد نرمال نبودن داده tلوین، کلموگراف اسمیرنف، آزمون 
 .شد استفاده ویتنی-یعنی من

 هایافته
آیا تدوین یک برنامه ریاضی جامع و متناسب باسن   - 1سؤال اول پژوهش که  جهت بررسی

کودکان و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آن، بر شایستگی ریاضی کودکان اثر مثبت دارد؟  
 ،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
 دید.ویتنی استفاده گر-متغیرهایی که دارای توزیع نرمال نبودند از آزمون منسپس برای 

مستقل استفاده -tدار برای بقیه متغیرها بین دو گروه از آزمون جهت آزمودن تفاوت معنی
-tفرض استفاده از آزمون های دو گروه که پیشی  یکسانی واریانسگردید.  جهت بررس

 .ها پذیرفته شدمستقل است نیز از آزمون لوین استفاده شد  و  فرض تساوی واریانس

 تفاوت بین دو گروه آزمایشی و کنترل بر حسب شایستگی ریاضی tویتنی و -نتایج آزمون من. 3جدول

   گروه 
-آزمون کلموگروف

 اسمیرنوف
زمون لوینآ  

من  –آزمون تی مستقل 
 ویتنی

 
آزمایشی   

 کنترل
 میانگین مرحله

آماره 
 Zآزمون 

سطح 
 معناداری

 Fآزمون 
سطح 

 معناداری
من  -آزمون

 T ویتنی 
سطح 

 معناداری

 طبقه بندی
 کنترل

33/9 پیش آزمون  

940/1  331/9  335/9  316/9  945/4  199/9  
آزمونپس  60/9  

 آزمایشی
ونآزمپیش  50/9  

آزمونپس  91/1  

ردیف 
 کردن

 کنترل
آزمونپیش  13/9  

13/9  511/9  163/9  361/9  655/3  913/9  
آزمونپس  11/9  

 آزمایشی
آزمونپیش  13/9  

آزمونپس  35/1  

آزمونپیش کنترل  31/9  11/9  531/9  343/1  334/9  354/0  999/9  
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مستقل و یا معادل -tدهد با توجه به سطح معناداری مربوط به آزمون ( نشان می3جدول )
جه توان نتیویتنی در دو گروه آزمایشی و کنترل می-منپارامتری آزمون  آن در حالت نا

هداری بندی، ردیف کردن، نگهای طبقهگرفت که تفاوت میانگین در دو گروه برای مقیاس
آمده دستبه 95/9ذهنی عدد، هندسه و نمره کل معنادار است. چون سطح معناداری کمتر از 

یف کردن، بندی، ردن میانگین طبقهتوان گفت که تفاوت معناداری میااست به عبارتی می
نگهداری ذهنی عدد، هندسه و نمره کل در دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد که 

فاضل صورت معنادار بیش از تآزمون در  گروه آزمایشی بهآزمون و پستفاضل میانگین پیش
اداری مربوط نباشد. با توجه به سطح معآزمون در گروه کنترل میآزمون و پسمیانگین پیش

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

 معنادار نیست  هاها و تفاوتول و  تشخیص شباهتنگهداری ذهنی ط

نگهداری 
 ذهنی عدد

آزمونپس  01/9  

 آزمایشی
آزمونپیش  34/9  

آزمونپس  11/1  

نگهداری 
 ذهنی طول

 کنترل
آزمونپیش  9/9  

336/1  995/9  - - 634/1-  313/9  
آزمونپس  16/9  

 آزمایشی
آزمونپیش  93/9  

آزمونپس  16/1  

 هندسه
 کنترل

آزمونپیش  34/9  

315/9  056/9  993/9  063/9  901/3  994/9  
آزمونپس  91/1  

 آزمایشی
آزمونپیش  31/9  

آزمونپس  35/1  

تشخیص 
و  هاشباهت

هاتفاوت  

 کنترل
آزمونپیش  63/9  

911/1  103/9  133/9  633/9  303/1  914/9  
آزمونپس  03/9  

 آزمایشی
آزمونپیش  55/9  

آزمونپس  9/1  

 کل
 کنترل

آزمونپیش  63/9  

131/9  51/9  133/9  331/9  531/13  199/9  
آزمونپس  10/9  

 آزمایشی
آزمونپیش  40/9  

آزمونپس  13/1  
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که آیا اجرای این برنامه بر روی رفتارهای یادگیری   هش کهدوم  پژو سؤالبرای بررسی 
گذارد؟ ابتدا از آزمون می مثبت نحوه فعالیت، رفتار کالمی و مشارکت تأثیرکودکان مانند 

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

-تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر، از آزمون من گروه آزمایشی و کنترل متغیرها بین دو
  است. شدهاستفادهویتنی 

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

رفتار 
 موردبررسی

 میانگین گروه
 ویتنی-آزمون من اسمیرنوف-لموگروفآزمون ک

 سطح معناداری Zآزمون   سطح معناداری Zآماره آزمون 

 مشارکت
 33/3 گروه کنترل

331/1 943/9 96/3- 930/9 
 39/4 گروه آزمایشی

رفتار 
 کالمی

 13/3 گروه کنترل
331/1 940/9 303/3- 933/9 

 43/4 گروه آزمایشی

 نوع فعالیت
 03/3 لگروه کنتر

310/1 943/9 053/3- 993/9 
 33/4 گروه آزمایشی

ویتنی در دو -( با توجه به سطح معناداری مربوط به آزمون من4مطابق با نتایج جدول )
توان نتیجه گرفت که تفاوت میانگین در دو گروه برای نوع گروه آزمایشی و کنترل می

 95/9سطح معناداری کمتر از  فعالیت، رفتار کالمی و مشارکت معنادار است چون
توان گفت که تفاوت معناداری میان نوع فعالیت، رفتار آمده است و به عبارتی میدستبه

کالمی و مشارکت در دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد که با توجه به مقادیر میانگین 
تری نسبت به یشگروه آزمایشی ازنظر نوع فعالیت، رفتار کالمی و مشارکت دارای میانگین ب

ن تأثیر دهد برنامه عملی ریاضی بیشتریها نشان میگروه کنترل بوده  است. و بررسی میانگین
 را بر روی نوع فعالیت کودکان گذاشته است.
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 گیریبحث و نتیجه
، با بررسی مقاالت، کتب آموزش ریاضی پیش از دبستانشده که های مشخصدر تبیین مؤلفه

توان گفت  یم ضی بدو ورود به دبستان و نظر متخصصان تدوین شد،تستهای شایستگی ریا
راستا هم( 1000(  گرستن و چارد )3915کالرک )(، 1065) 1ها با نظر پیاژهاین مؤلفه

ور کودک مح هایروش از استفاده و کودکان سن با متناسب این مفاهیم  باشد.آموزشمی
 این به بتنس مثبت نگرش ایجاد و ریاضیات رییادگی در تأثیرگذار موارد از همراه با بازی،

شده از های تدوینهای آموزش مؤلفهروش تدوین در که باشندمی کودکی دوران از درس
 ها استفاده گردید.این روش

مستقل و یا معادل آن در -tدر این پژوهش با توجه به سطح معناداری مربوط به آزمون 
فت توان نتیجه گردو گروه آزمایشی و کنترل، میویتنی در -پارامتری آزمون من حالت نا

شده  بر دار است. بنابراین برنامه تدوینطورکلی معنیکه تفاوت میانگین در دو گروه به
بندی، ههای اصلی، طبقشایستگی ریاضی کودکان مؤثر بوده است و همچنین  برای مقیاس

 هایمچنین برای زیر مقیاسباشد هردیف کردن، نگهداری ذهنی عدد و هندسه معنادار می
تغییر مالک، ردیف کردن برحسب طول، مطابقت یک به یک، رابطه جزء و کل در جمع 
اعداد، مفاهیم نصف و مساوی، مفاهیم ابتدایی چهار عمل اصلی، تجسم فضایی، ترسیم 

هایی اشکال اساسی اقلیدوسی و بازشناسی در غیاب الگو نیز  معنادار است.  با بررسی کتاب
دبستان در ایران به چاپ رسیده ه در حال حاضر برای آموزش مفاهیم ریاضی در پیشک

صورت غیراصولی و پراکنده آموزش داده مشخص گردید این مفاهیم بسیار کم  و به
شده این پژوهش برای هر یک از این مفاهیم شوند این در حالی است که در برنامه تدوینمی

ردید  و به مربی آموزش داده شد که به روش کودک هایی طراحی گهایی و روشبازی
محور و استفاده از زندگی روزمره این مفاهیم آموزش داده شود. نتایج این پژوهش با نتایج 

جوردن و ؛ 1000؛  گرستن و چارد 3915؛ کالرک، 3995؛  برچ 3911دایسون و همکاران 
توالی نشان دادند  هاآن زیرا د،باشراستا میهم (1009؛ گینسبرگ و بارودی  3991همکاران 

 ،شمارش ده تا ده تا تا صد، ارتباط بین کمیت شماره عدد و سمبل شماره، 39ادراکی تا 
  کردن مرتب و کردن پنهان، ردیف اشکال تا، شمارش 3 تا 3 یا تا 5 تا 5 شمارش توانایی

نی ، نگهداری ذهماندازه کوچک، متوسط، بزرگ و زیاد و ک ده، تخمین تا ریختههمبه اعداد

                                                           
1. Piaget 
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سال مناسب است که همه این مفاهیم در این پژوهش، به روش کودک  3تا  6عدد برای سنین 
 محور آموزش داده شد. 

های کودک محور همراه با بازی هدفمند و با توجه به اینکه در این پژوهش از روش
فت نتایج توان گشده استفاده شد، میاستفاده از زندگی روزمره برای تدریس محتوای تعیین

وین  ؛ 3914 ، 1پیرجیو و مونونن؛ 3990سولیوان و همکاران این پژوهش با نتایج تحقیق )
 آموزشی،  مهیا هایها به استفاده از بازیهمراستا می باشد  زیرا  در این پژوهش( 3994
 کودک تدریس نحوه و معلم گروهی، حمایت و هدفمند بازی برای هاییفرصت نمودن

 هایی برای پیشرفت شایستگی ریاضی کودکان تأکید شده است. عنوان راهبه محور او

شده برای دو مقیاس همچنین نتایج این پژوهش نشان داد برنامه آموزشی تدوین
وان تها معنادار نبود. دلیل این عدم تفاوت را  میها، تفاوتنگهداری ذهنی طول و شباهت

های آموزش مفاهیم ریاضی پیش از مامی کتابها در تها و شباهتوجود مفهوم تفاوت
دبستان  و محدود نمودن ریاضی پیش از دبستان به این مفاهیم دانست زیرا این مفاهیم در 

شده ها تدارک دیدههای مداد کاغذی برای آنشده و انواع تمرین ها مرتباً تکرارتمامی کتاب
وزش داده ها آموجود در بازار به آنهای ماست. بنابراین کودکان گروه کنترل نیز که کتاب

اند. همچنین از کودکی نیز والدین این مفهوم را در منزل خوبی فراگرفتهشد، این مفاهیم را به
های حال اند.  در  این میان مفهوم نگهداری ذهنی طول در کتاببه کودکان آموزش داده

یری داری از یادگوت معنیحاضر موجود نبود ولی بین دو گروه آزمایشی و کنترل نیز تفا
را داشته  تواند این مفهومدار بین دو گروه میاین مفهوم یافت نشد بنابراین عدم تفاوت معنی

باشد که عالرقم آموزش عملی این مفاهیم در گروه آزمایشی، کودکان در مرحله بینابینی) 
 مربی و تردید در پاسخ صحیح( بودند هرچند در همان جلسه آموزش  پس از توضیحات

آموزش عملی به سؤاالت جواب دادند ولی اکثراً پس از مدتی) در پایان دوره( وقتی دو سیم 
اندازه را به کودک نشان داده و بعد دریکی تغییر شکل ایجاد کردند و از او پرسیدند هم

دادند و با سؤال و جواب ها چگونه است اکثراً با تردید پاسخ صحیح میوضعیت سیم
ی کردند. تر از دیگری ارزیاباشتباه یکی را بزرگدادند و بهسخ خود را تغییر میآزمونگر پا

( معتقد بود دو مفهوم نگهداری 1063راستا است زیرا پیاژه )این نتایج با نتایج نظریه پیاژه هم
 گیرد. و ازنظرسالگی در کودکان شکل میذهنی طول و نگهداری ذهنی عدد بعد از هفت

                                                           
1. Mononen & Pirjo 
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ه یادگیری مفهوم نگهداری ذهنی عدد را مقدم بر نگهداری ذهنی طول تقدم زمانی پیاژ
 (. 1333داند)  به نقل از غالمی، می

ته به آموزش شده و  فنون  وابسبا توجه به اینکه یادگیری همیشه تقابلی بین محتوای ارائه
سی در رهای دکنندگان برنامهباشد،  تدوینتوجه کودکان میو میزان موفقیت آنان در جلب

ن یهای مربوط به   واکنش کودکان در حبایست دادههای خود  میهنگام بررسی برنامه
این نکته را بررسی کنند که آیا نه تنها در راضی کردن  آموزش را نیز در نظر بگیرند و

های الزم ، بلکه در درگیر نمودن عالقه و توجه کودکان  موفق آموزگاران به  انجام فعالیت
اهمیت تمرکز بر روی گفتگو و فعالیت  لذا در این پژوهش جهت نشان دادن اند؟بوده

های درس  برای کودکان سنین پایین، هر دو کالس آزمایشی یادگیری  کودکان در کالس
فتار تفاوت معناداری میان نوع فعالیت، رو کنترل مورد مشاهده قرار گرفت که نتایج نشان داد 

مایشی و کنترل وجود دارد که با توجه به مقادیر میانگین، کالمی و مشارکت در دو گروه آز
و تمرکز  های خودکودکان گروه آزمایشی  فعالیت همکارانه و تعاونی بیشتری باهم گروهی

بیشتری روی مطالب کالس داشتنه اند. همچنین ازنظر نوع رفتار کالمی کودکان گروه 
المی و دادند، با او ارتباط  کگوش می های معلمداری بیشتر به صحبتطور معنیآزمایشی به

توضیح داده و یا  کردند، در مواقع الزم  مطلب را برای کودکان دیگرچشمی برقرار می
های تها و فعالیدر برنامه اجراشده این پژوهش، بازیاند.  ازآنجاکه طور فعال درگیر بودهبه

وش شده) محتوا(  به رگرفته مفاهیم ریاضی در نظر هافردی و گروهی طراحی شد که طی آن
کودک محور، در راستای وصول به اهداف برنامه، آموزش داده شود و در هر درس به 

داشتن های فعال نگهتفکیک شیوه ارزیابی یادگیری نوآموزان نیز مشخص گردید و روش
 هایفعالیت کودکان، با پاسخ و پرسش و بحث طریقه کودکان در حین آموزش،

 هتج خطاها شناسایی تمرین و آموزان دانش معمول رفتار توجه به) خطا وتحلیلتجزیه
 هاو نحوه سؤال کردن از آن معلم طرف از جالب سؤاالت طراحی نحوه ،(یادگیری هدایت

 ویژهبه و گردی مفاهیم با تلفیق طریق از ریاضیات ، آموزش)استفاده از کلمات چرا و چگونه(
مربی گروه آزمایشی آموزش داده شد این نتایج منطقی  به روزمره،  زندگی مسائل طریق از

ر هایاین نتایج با نتایج پژوهشاست.  بودووسکی و  ؛1016 بروفی ؛3913، 1)هاف
(. 3913؛ ویتیلو و  بورن 3990؛  بیرنس و وازیک 3991و همکاران  پاول ؛3993فارکاس

                                                           
1. Haffer 
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 دیده، برنامه آموزشیموزشها به استفاده از مربیان آباشد زیرا در این پژوهشراستا میهم
یادگیری،  فتکالی در فعاالنه مشارکت و پیشرفت کودکان متقابل یرابطهدهی شده، سازمان

ی تمرکز بر روی واکنش کودکان نسبت به برنامهگفتگو با کودکان در حین آموزش و 
 آموزشی در جهت  بررسی تأثیرپذیری آن برنامه، تأکید شده است.

مناسب  دهد  که تدوین یک برنامهآنچه گفته شد این پژوهش نشان می با توجه به نتایج و
تغییرات ساده در ارتباطات متقابل کالسی و تعیین شاخصهای رفتاری و متنوع  ریاضی و 

شان پیرامون مفاهیم ریاضی های فکریتواند کودکان را قادر کند که مهارتنوآموزان، می
مهارت جاری کودکان را شناسایی و اهداف یادگیری توانند سطح را نشان دهند. معلمان می

نامه ریزان کند را تعیین کنند. و بدین ترتیب برمناسب که به مسیر یادگیری ریاضی کمک می
 شوند که  پیش نیازهای ذهنیی کودکان در حالی وارد مدرسه میاطمینان پیدا کنند که همه

 گرفته است. شکلها برای یادگیری مفاهیم ریاضی اول دبستان در آن
ی یادگیری شده بر رفتارهاذکر است به دلیل نتیجه مثبتی که اجرای برنامه تدوینشایان

ه در شدو شایستگی ریاضی کودکان داشت جهت رعایت موازین اخالقی، برنامه تدوین
 صورت فشرده برای گروه کنترل نیز اجرا گردید.انتهای سال به

ریاضی پیش از  آموزش برای نو اصالحی ویکردر یارائهنتایج پژوهش حاضر  به 
ز ریاضیات برای پیش ا های ارائهمحتوا، و روشکند، همچنین کمک می دبستان در کشور

های مطرح در ریاضیات پیش از دبستان  در این پژوهش دبستان در مقاالت و کشور
 و پژوهش انسازم شده  است که برای استفادهها بررسیشده و تأثیر اجرای آنمعرفی
 درسی پیش از دبستان  ریزان برنامه ویژهبه وپرورشآموزش آموزشی، وزارت ریزیبرنامه

علمی مجدد در برنامه درسی  هایسازی لزوم بازنگرییاننما مندان مفید است.عالقه سایر و
ی این مقطع تحصیلی از نتایج دیگر این هاآموزشاین گروه سنی و بهبود سطح کیفی 

  ست.پژوهش ا
با توجه به اینکه آموزش ریاضی در دوران پیش از دبستان از مباحثی است که در سالهای 
اخیر در ایران موردتوجه قرارگرفته است کمبود پیشینه پژوهشی داخلی در این زمینه را 

 های این پژوهش ذکر کرد.توان از محدودیتمی
رفته و گهر اصفهان انجامدبستانی شاین پژوهش در مورد کودکان مقطع پیشهمچنین  

ها و همچنین مقاطع دیگر تحصیلی دارای محدودیت است. در تعمیم نتایج به سایر شهرستان
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ها  و همچنین  در هر دو جنس انجام شود پژوهش در دیگر شهرستاناین   شودلذا توصیه می
  و نتایج آن با  یکدیگر و با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.
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