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و  تیبر خالق مت یآ وهیبه ش یاضیآموزش ر ریتأث

 دبستان شیکودکان پ یاضیر هیپا یها مهارت

 رضا میرعرب رضی، تبار فیروزجائی ، محسن حاجیفاطمه آسوده آبلویی

 11/11/1931: رشیپذ خیتار   11/50/1931: وصول خیتار

 چکیده
 هیپا یها و مهارت تیبر خالق متیآ وهیبه ش یاضیآموزش ر ریتأث یهدف از پژوهش حاضر بررس

 آزمونپس – آزمونشیپ وهیبه ش یشآزمایمهی. طرح پژوهش نباشدیم تاندبس شیکودکان پ یاضیر

شهر بابل بودند که با استفاده از  دبستان شیکودکان پ هیشامل کل آماری جامعه. است کنترل گروه با

نفر در گروه کنترل(  05و  شینفر در گروه آزما 05کودک ) 15در دسترس،  یبردار روش نمونه

آموزش  آزمون، شیپ یبه عمل آمد و بعد از اجرا آزمون شیز هر دو گروه پانتخاب شدند. سپس ا

 افتیدر یاجرا شده و گروه کنترل آموزش ساعته کیجلسه  ستیب یط شیگروه آزما یبرا مت یآ

ترنس )فرم ب( و آزمون  تخالقی آزمون از ها،داده یآزمون به عمل آمد. جهت گردآور بعد پس ونکرد 

و  11/5 بیآزمون به ترت ییای. پادگردی استفاده( 1935) تبارقاسم یاضریهیپا یها سنجش مهارت

داد که  اننش جیاستفاده شد. نتا رهیچندمتغ انسیها از کووار داده لیوتحل هیتجز یبوده است. برا 10/5

مثبت داشته و  ریکودکان تأث یاضیر هیپا یها و رشد مهارت تیبر خالق یطور معنادار به متیبرنامه آ

 رهیچندمتغ انسیکووار جیکودکان شده بود؛ نتا یاضیر هیپا یها و رشد مهارت تیخالق شیعث افزابا

 یمثبت و معنادار ریتأث تیدر خالق یالیبر دو مؤلفه بسط و س متینشان داد که برنامه آ یگروه نیب

بر  متیبرنامه آ نینداشته است و همچن ریتأث یریپذ دو مؤلفه اصالت و انعطاف یداشت اما رو

 یمثبت و معنادار ریها( تأث ها و تفاوت شباهت صیهندسه و تشخ ،یذهن ی)نگهدار هیپا یها مهارت

نداشت؛  یمثبت و معنادار ریأثت یکردن به لحاظ آمار فیو رد یبند طبقه یها داشت اما در مهارت

 شیودکان را افزاک یاضیر هیپا یها ییها و توانا و مهارت تیخالق توان یم مت یبا آموزش آ نیبنابرا

 داد.
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 مقدمه

های های اولیه کودکان در یادگیری ریاضی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یافتهتجربه

ای است که گیری این تجارب، متأثر از نوع برنامهدهد که چگونگی شکل پژوهشی نشان می

ها باشد )غالم آزاد،  کننده آینده ریاضی آنتواند تعیینشود و میبه کودکان عرضه می

های پایه  (. لذا دوران خردسالی بهترین فرصت و زمان برای آموزش مفاهیم و مهارت1931

ریاضی به کودکان است چراکه نگرش کودکان نسبت به ریاضی در این دوران شکل 

گیری و دی و تحولی نیز دوران پیش از دبستان برای شکلگیرد. از طرفی، به لحاظ رش می

تبار و همکاران، باشد )قاسمآموزش مفاهیم ریاضی به کودکان یک دوران حساس می

میز   از دبستان با نشستن کودک در پشت  (؛ بنابراین یادگیری ریاضی در سنین پیش1935

افتد. آموزش  سفید اتفاق نمی سیاه و ها و کاغذ، تخته و حفظ کردن و یا تنها روی کتاب

عنوان بخشی از زندگی روزمره  ها و به ها، پروژه ها، فعالیت ریاضی در این دوره از طریق بازی

هایی است برای اینکه کودکان مفاهیم ریاضی  مورد نظر است. دنیای کودکی مملو از فرصت

ش برای درک جهان طور عینی و عملی تجربه کنند. ازآنجاکه کودکان همیشه در تال را به

های درگیر شدن و تفکر ریاضی راهی برای افزایش آمادگی در  باشند، ایجاد فرصت می

 (.1939برزین، یادگیری و گسترش مفاهیم در دوره کودکی است )

به طیف وسیعی از مفاهیم اساسی اشاره دارد؛ مانند شمارش  "ریاضی اولیه"اصطالح  

ال )دایره، مربع، مثلث(؛ روابط فضایی )باال، زیر(؛ (؛ کمیت )بیشتر، کمتر(؛ اشک9، 0، 1)

تر(؛ و الگویابی )قرمز، آبی، قرمز، آبی( )هریس و  تر، کوچک گیری )بلند، کوتاه، بزرگاندازه

عنوان  طور طبیعی کنجکاو هستند، این مفاهیم را به ها به(. ازآنجاکه بچه0512، 1پترسون

مثال، کودکان خردسال هنگام ریختن و  عنوان به دهند.ارتباط با محیط موردبررسی قرار می

ها را بر اساس ها بلوک گیرند. در ساختمان، آن ها، ریاضیات را فرامیها با بلوکساخت برج

های استدالل را به  شوند و مهارتکنند، روابط فضایی را متوجه میاندازه و رنگ مرتب می

توان بر روی یکدیگر قرارداد، ها را میلگیرند کدام شککه یاد می آورند، درحالیوجود می

دبستانی، اشیا را با  ها را ترکیب کنند و اشیای آشنا را ایجاد کنند. کودکان پیشچگونه شکل

 (.0512کنند )هریس و پترسون، کنند و الگوها و اشکال را بررسی میهم مقایسه می

 1د؛ سختی ریاضیکن( در مورد مشکالت یادگیری ریاضی، بیان می0551) 0کاپالن 

متحده همانند سایر کشورهای توسعه یافته رواج دارد. عوارض  ای در ایاالتبطور گسترده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Harris and Petersen 

2. kaplan 
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طور مستقیم  کند. سختی ریاضی به سالی بروز می این معضل بسیار جدی و مهم، در بزرگ

ها در  با محیط نامناسب آموزشی در دوره پیش از دبستان کودک در ارتباط است. این بچه

م پایه و ساختارهای ادراکی که برای توسعه ریاضیات در مراحل پیشرفته موردنیاز مفاهی

ها شایستگی الزم جهت آموختن سطوح باالی ریاضی که است مشکل دارند. لذا این بچه

های زیادی که با مهندسی و تکنولوژی در ارتباط است را پیدا متضمن دستیابی به شغل

از همه چیزهایی که به نحوی با ریاضی در ارتباط است ها به تدریج  کنند. این بچهنمی

های اخیر،  دهند. در سال کنند و اضطراب و ترس ریاضی را در خود توسعه میاجتناب می

های ها در حوزه دهد این بچهها رو به افزایش است. تحقیقات نشان می تعداد این بچه

 نی و فضایی نیز مشکل دارند.شناختی، ادراکی، کارکرد حافظه، توجه و درک موقعیت مکا

(؛ معتقدند که خالقیت یکی از ابعاد مهم 0511) 1و پاولویکوا 9، رامانووا0سوکووا 

دهد تا  دهد و به ما اجازه می شخصیت است که رفتارهای روزمره را تحت تأثیر خود قرار می

وهشگران از پذیر باشیم. به اعتقاد این پژهای مختلف زندگی انعطافدر ارتباط با موقعیت

عنوان یک فرصت مناسب برای رشد خالقیت در کودکان استفاده  آموزش ریاضی باید به

اندازه کافی  نمود. یکی از اهداف عمده آموزش ریاضی به کودکان، این است تا آنان را به

ای صورت مؤثر و خالقانه های زندگی واقعی بهآماده ساخت تا بتوانند با مشکالت و چالش

 ند و مقابله نمایند.سازگار شو

برخی از پژوهشگران تأکید دارند که در طول دوران خردسالی هیچ تفاوتی بین بازی  

( نوعی شیوه تعلیم و 0551) 0و یادگیری نیست. به همین دلیل ساموئلسون و کارلسون

تنها بازی از یادگیری جدا  اند که در آن نهدبستانی پیشنهاد کرده تربیت برای کودکان پیش

های بین بازی و یادگیری تأکید شده است. به اعتقاد سوکووا و ست؛ بلکه در آن بر شباهتنی

های جدید کشف واقعیت را به های موجود، بازی شیوه (، بر اساس یافته0511همکاران )

کند تا از راهبردهای گوناگونی برای سازگاری با این  دهد و به او کمک می کودک یاد می

های آموزش ریاضی که امروزه مورداستفاده واقع نماید. برخی از شیوهها استفاده واقعیت

های تفکر خالق خود را  نمایند تا بتواند مهارتشوند، فرصتی برای کودکان فراهم نمی می

                                                                                                                   
1 . Math Difficulty 

2. Sokovo 

3. Ramanova 

4. Pavlivka 

5. Samuelson and Carlson 
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( در پژوهش 0511) 0تورانگ، تایلر، اسپیلتر(. 1،0512پرورش دهد ( اولفا، پرباوانتو و جاپری

بینی کننده ترین پیشعنوان قوی مارش زودهنگام بهخود نشان دادند که توانایی ش

(، در پژوهش 0510) 9باشد. مانفرا، دینهارت و سمبیانته های بعدی در ریاضی میپیشرفت

دبستانی بودند، باالترین عملکرد  خود نشان دادند کودکانی که قادر به شمارش در پیش

 ریاضی را در کالس اول داشتند.

(، در پژوهش خود نشان دادند شمارش 0512) 1رکینراودنبوش، شوارتزمن و س

های شایستگی ریاضی  بینی کننده مهارتعنوان پیش های عمل روی اعداد به عددی، مهارت

 های اولیه دوران دبستان هستند. در سال

های مهم آموزش خالقانه (، در پژوهش خود نشان داد یکی از راه0510) 0سیراج

های هدفمند، آموزش ریاضیات با تان، استفاده از بازیریاضیات در دوران پیش از دبس

سازی، بازی با ماسه وگل، های آزاد مانند خانهاستفاده از ریتم و آهنگ، بازی و فعالیت

های ( معتقدند که برنامه0511) 1گارایگوردوبیل و بروکوبازی و بازی در محیط باز است.  آب

های اولیه کودکی حریک تفکر خالق در سالتوانند به تآموزش ریاضی مبتنی بر بازی می

هایی مبنی بر اینکه کمک کنند و آن را پرورش دهند. در مطالعه این پژوهشگران، فرضیه

آموزش ریاضی با بازی سبب افزایش خالقیت کالمی، افزایش خالقیت تصویری در 

ها را تأیید ها این فرضیهگردد به آزمایش گذاشته شدند و یافتههای خردسال میآزمودنی

 نمودند.

های مناسب، آموزش مفاهیم پایه ریاضی متناسب با سن کودکان و استفاده از روش 

از موارد تأثیرگذار در یادگیری ریاضیات و ایجاد نگرش مثبت نسبت به این درس از دوران 

ی این موارد توجه شود؛ باشند که در تدوین یک برنامه درسی مناسب باید همهکودکی می

محور در این اصول علمی و خالقیتی صورت سیستماتیک و بر پایه ا آموزش ریاضی بهزیر

ی بعد و عالقه به ریاضیات داشته توجهی در تقویت ریاضی در پایه تواند تأثیر قابلمقطع می

 (.1931باشد )شیرانی بیدآبادی، نصراصفهانی، میرشاه جعفری و عابدی، 

نقش ریاضیات در پرورش و رشد شناختی کودک  بنا به اهمیت این دوره و همچنین 

توان ریاضیات را به  ی تفکر و استدالل انسان، این سؤال مطرح است که چگونه میو قوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Olfia, Galvano and Japra 

2. Torang, Tyler and Splitter 

3. Manfra, Louis; Dinehart. & Sembiante, Sabrina 

4. Raudenbush, Schwartzman, Sorkin 

5. Sieraj 

6. GarageBoil and Rocco 
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ترین مسائل تحقیقی آموزش ریاضی کودکان خردسال آموزش داد؟ سؤال مزبور، یکی از مهم

المللی  انس بینی ریاضی، در چهارمین کنفر است. هانس فرودنتال، آموزشگر برجسته

انجام شد، سیزده محور اصلی جهت انجام تحقیقات در  1310آموزش ریاضی که در سال 

ها چگونگی یادگیری ریاضیات توسط کودکان ی آموزش ریاضی برشمرد که اولین آنحوزه

 (.1915بود )گویا، زهرا، 

 0551ر سال ای که داستاد تمام دانشگاه کلمبیا آمریکا در مقاله 1پروفسور گینزبرگ 

دبستانی به دلیل قرار گرفتن در اغلب کودکان در سنین پیش”نویسد: منتشر کرد می

هایی که از نظر آموزش مفاهیم پایه ریاضی غنی نیست، بعداً وقتی مواجه با محیط

تر هستند. یک برنامه آموزشی شوند نسبت به بقیه کودکان عقبهای مدرسه می برنامه

سالگی سبب افزایش  2تا  9شکاف را پر کند. آموزش ریاضی بین تواند این مناسب می

نشان  0551ها تا سال وجود داده های بعدی تحصیل شده است. بااینپیشرفت در دوره

های مناسب برای آموزش ریاضی به خردساالن در این گروه سنی دهند که برنامه می

ترین ترین و وسیعه از مهمهمچنین نتایج آزمون تیمز ک”. موردتوجه قرار نگرفته است

های پیشرفت تحصیلی در حوزه ریاضی و علوم در مطالعات تطبیقی در قلمرو ارزشیابی

سالگی را جدی  2تا  9دهد کشورهایی که دوره رود، نشان میمقطع ابتدایی به شمار می

 اند.تر بودهاند موفقگرفته

گوی رشد شناختی و  پاسخ دهد محیط خانواده ها نشان می اکثر مطالعات و پژوهش 

سالگی نیست و کودکان در این سن، نیاز به شرکت در  اجتماعی کودک بعد از سه

های اجتماعی بیشتری دارند. در این زمینه آموزش مفاهیم ریاضی از اهمیت خاصی  فعالیت

برخوردار است و ابزاری بسیار مهم و کارآمد جهت ارتباط کودکان با محیط پیرامونشان 

درصد افراد جامعه ترس  10طور متوسط  دهد بههای علمی نشان مید. از طرفی یافتهباش می

کنند. با از ریاضیات را همواره با خود دارند و این ترس را به فرزندان خود نیز منتقل می

های های علمی معتبر در سطح کالن ملی در دورهتوجه به مطالب فوق و عدم وجود برنامه

های معتبر های آموزشی مدون که بر اساس تئوریلزوم سیستم قبل از آموزش رسمی،

گرفته تا در محیطی غنی و شاد زمینه را برای  علمی در خصوص مراحل رشد کودک شکل

 رسد.رشد شناختی مناسب کودکان فراهم نمایند ضروری به نظر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ginsburg 
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ون آموزان در قلمرو ریاضیات و افزایش روزافزبا توجه به مشکالت متعدد دانش 

کسانی که به علت ناتوانی در این قلمرو مجبور به ترک تحصیل هستند، ضرورت آموزش 

های سیستماتیک در پیش از دبستان های مختلف مفاهیم ریاضی با استفاده از برنامهروش

های ریاضی کودکان روشن های بعدی تحصیل بر صالحیتکه آثار خوشایند آن در دوره

هایی را در ایران نشان شفافی جای کمبود چنین آموزش شود، جای بحث دارد و بهمی

های علمی معتبر در سطح کالن ملی در  دهد. با توجه به مطالب فوق و عدم وجود برنامه می

های آموزشی مدون که بر اساس های قبل از آموزش رسمی، لزوم ایجاد سیستمدوره

تا در محیطی غنی و  گرفته های معتبر علمی در خصوص مراحل رشد کودک شکلتئوری

رسد. شاد، زمینه را برای رشد شناختی مناسب کودکان فراهم کند، ضروری به نظر می

های  ی زیرساختی علوم پایه و توسعهعنوان علمی پیشرو در توسعه امروزه نقش ریاضی به

های  اقتصادی و صنعتی کامالً آشکار و اثبات شده است. نیاز به ساخت و اجرای برنامه

شدت جای خالی  ش ریاضی مبتنی بر بازی در جامعه ما یک ضرورت مسلم است و بهآموز

های آموزش ریاضی مبتنی بر بازی در نظام آموزشی ما بخصوص  ها و سیستم این نوع برنامه

شود. در تالش برای پر کردن این جای خالی باید از یک در سنین خردسالی احساس می

صورت با کیفیتی به خردساالن ریاضی  ی که بتواند بهبرنامه آموزش ریاضی مبتنی بر باز

بنیادی مستحکم ریاضی برای  ایی که همه کودکان دارای دانشآموزش دهد، به گونه

موفقیت تحصیلی ریاضی در مدارس ابتدایی و بعدازآن داشته باشند استفاده شود، یکی از 

شود  نامیده می 1متاراً آیکه اختص»من ریاضی را دوست دارم « ها تحت عنوان  این برنامه

سازی محیط در راستای ارتقاء و فرد جهت غنی مت یک برنامه منحصربهباشد. برنامه آیمی

های پایه مانند مشاهده کردن، فکر کردن، استدالل، برداشتن موانع خالقیت  تقویت مهارت

وده و با توجه به محور بهای این برنامه کودک سال است. کلیه فعالیت 2تا  9و... در کودکان 

شود. سیستم مرحله رشد شناختی کودک در قالب بازی، نمایش خالق، شعر و قصه ارائه می

متفاوت صورت تعاملی با نیازهای  سازی محیط آموزشی و پویایی آن )بهمت عالوه بر غنیآی

هر کودک و نه آموزش استاتیک(، ضمن کاهش اضطراب ریاضی کودکان و افزایش 

ها عالوه بر چینش برد که طی آن آموزشناختی آنان، از روش پلکانی بهره میهای ش مهارت

گونه احساس  های قبلی را نیز پوشش داده و کودک بدون هیچساده به مشکل، آموزش

و یا دلزدگی، مطالب ساده و پیشرفته ریاضی را از طریق بازی، داستان، شعر و  فشار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. i-maths 
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آموزد. لذا با عنایت به مطالب ارائه شده، ست میهایی که اکثراً خودش بازیگر آن ا نمایش

 باشد: های ذیل می پژوهش حاضر، به دنبال پاسخگویی به فرضیه

 های پایه ریاضی کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد. مت بر مهارت . برنامه آی1

 های خالقیت کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد. مت بر مؤلفه . برنامه آی0

 شناسی روش

–آزمون صورت پیش وهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا نیمه آزمایشی بهپژ

ساله در شهر بابل  1و  0کلیه کودکان باشد. جامعه آماری پژوهش شامل  آزمون می پس

باشد. به این صورت که برای تعیین گروه  گیری از نوع در دسترس می باشند. روش نمونهمی

مت، به یکی از و شش سالی که برای شروع یادگیری آیمداخله از بین کودکان پنج 

کودک انتخاب شدند. به همین  05مت واقع در شهر بابل مراجعه کرده بودند، آموزشگاه آی

کودک  05های این منطقه، ترتیب، از بین کودکان پنج و شش سال یکی از مهدکودک

از آزمون خالقیت ترنس )فرم ها، آوری دادهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای جمع به

 ( استفاده شده است. آزمون1935های پایه ریاضی )قاسم تبار،  ب( و آزمون سنجش مهارت

اند و چهار عامل ابتکار، بسط، خالقیت بر پایه نظریه و تعریف تورنس از خالقیت ساخته شده

خالق تورنس )فُرم گذاری آزمون تفکّر گیرد. روش نمرهپذیری را اندازه میسیالی و انعطاف

باشد: این فُرم سه فعالیت دارد و آزمودنی به سلیقه خود در صورت می تصویری ب( بدین

 95سازد که هر سه فعالیت برای هر آزمودنی دقیقه برای هر فعالیت اَشکال می 15مدت 

های آزمون چهار نمره برای چهار مؤلفه خالقیت دریافت دقیقه زمان نیاز دارد، فعالیت

کند. تحقیقات صورت گرفته در زمینه روایی این آزمون، روایی متوسطی را برای این  می

( 1920( و عابدی )1310توان به تحقیقات؛ تورنس و هانسن ) دهد؛ که می آزمون نشان می

پذیری و انعطاف 5/31، بسط 5/12، ابتکار 5/10اشاره کرد. ضرایب پایایی برای مؤلفه سیالی 

های پایه ریاضی )قاسم تبار  ست آمد. آزمون سنجش مهارتبه د 5/11و کل  5/21

بندی، ردیف کردن، نگهداری ذهنی  های طبقه گویه شامل مؤلفه 19( با 1935وهمکاران، 

طور  ها است. این مقیاس به ها و تفاوت داری ذهنی طول، هندسه، تشخیص شباهت عدد، نگه

 1،0،9س برحسب اهمیت به هرگویه انفرادی و به روش بالینی پیاژه اجرا شد در این مقیا

آمده است  دست به 10/5نمره اختصاص داده شده است، ضریب بازآزمایی این آزمون برابر 

نفره اجرا و  05دهنده ضریب پایایی قابل قبولی است. این دو آزمون برای دوگروه  که نشان

از اجرای  آزمون محاسبه شد. پس عنوان پیش در نهایت، نمره هرکودک در هر آزمون به
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ساعته، ای دو جلسه یکآزمون، کودکان گروه مداخله به مدت دو ماه و نیم، هفته پیش

مت، از هر دو گروه کودکان آزمون مت دیدند. پس از اتمام دوره آموزش آیآموزش آی

 آزمون گرفته شد. عنوان پس های پایه ریاضی به خالقیت و مهارت

 : محتوای جلسات آموزشی1جدول 

 موضوع جلسه موضوع جلسه ضوعمو جلسه

1 
مهارت مشاهده، 

 و شکل  شناخت رنگ
1 

تشخیص عدد، تشخیص 

 موقعیت،
10 

همتاسازی رنگ، 

 های اساسی شبکه

0 
شناخت شکل، مفهوم 

 کمیت
 11 همتاسازی اشکال و الگو 3

یک، تمیز  به تناظر یک

 دیداری

9 
شناخت عدد، تمییز 

 ها دیداری، الگو
15 

طرفه،  جایگزینی یک

 یابی رنگ جهت
12 

یابی هندسی، برابر  جهت

 سازی شمارشی

 11 همتاسازی شکل و رنگ 1
تشخیص جهت، مهارت 

 تفکر
11 

یابی کنشی، مفهوم  جهت

 جمع

0 
مفهوم بلندی و کوتاهی، 

 شمارش
10 

فضاسازی شمارشی، 

 ها سازی رنگ زنجیره
13 

ها، شمارش  ترکیب ویژگی

 ای شبکه

 05 ابر سازی، مهارت تفکربر 19 ادراک فضا، نمودار ون 1
ادراک فضا، تجزیه و 

 ترکیب

2 
برابر سازی شمارشی، 

 ها هندسه سایه
11 

همتاسازی فضایی، 

 بندی مقایسه و طبقه
  

های پژوهش حاضر، در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار وتحلیل داده منظور تجزیه به 

ه درونی گروهی و بین گروهی استفاده و در آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چندمتغیر

 شده است.
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 ها یافته
 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش1جدول 

 

 متغیر گروه

 آزمون پس آزمون پیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 آزمایش

 03021 2355 03122 1390 بندی کردن طبقه

 13103 9315 53311 9310 ردیف کردن

 13321 15395 03010 1350 گهداری ذهنین

 03522 3355 03111 2310 هندسه

ها و  تشخیص شباهت

 ها تفاوت
1395 13101 0310 13101 

 23519 93310 23313 99310 بسط

 23100 91325 13151 92310 اصالت

 33910 90395 33019 99305 پذیری انعطاف

 23110 10310 13593 91355 سیالی

 03199 1320 03115 1350 ندی کردنب طبقه

 13101 9310 13130 9305 ردیف کردن

 03291 1395 03031 1395 نگهداری ذهنی

 کنترل

 03195 2325 03115 2390 هندسه

ها و  تشخیص شباهت

 ها تفاوت
1310 13011 1325 13153 

 33905 91310 13301 99310 بسط

 23911 91350 13510 91300 اصالت

 13911 91320 13051 99305 پذیری فانعطا

 23903 91310 13101 91305 سیالی

آزمون و میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را به تفکیک گروه در پیش 1جدول

آزمون شود میانگین نمرات پسطور که مشاهده می دهد. همانآزمون نمایش میپس

آزمون در مقایسه با میانگین نمرات پیشهای پایه ریاضی و خالقیت گروه آزمایش  مهارت

آزمون جز میانگین متغیر اصالت که در پس دهد. در گروه کنترل نیز بهافزایش نشان می

آزمون اندکی کاهش داشته و نگهداری ذهنی که بدون تغییر بوده است، میانگین نمرات پس
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توجه این است که  بلآزمون افزایش داشته است. نکته قا سایر متغیرها در مقایسه با پیش

شده برای گروه کنترل  شده برای گروه آزمایش بیشتر از افزایش مشاهده افزایش مشاهده

 است.

ها، برای آزمون مفروضه  قبل از انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت آزمون فرضیه

 کوواریانس از-های واریانس ویلک، مفروضه همگنی ماتریس-نرمال بودن از آزمون شاپیرو

ها از آزمون لوین و مفروضه همگنی ضرایب  آزمون باکس، مفروضه همگنی واریانس

 رگرسیون از کنش متقابل بین متغیر کوواریت و گروه استفاده شده است.

 : نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای خالقیت2جدول 

 منبع
المبدای 

 ویلکز
F Df فرضیه df خطا P 

2
η 

 53139 53555 913555 13555 23010 53052 عرض از مبدأ

 53111 53019 913555 13555 13901 53101 بسط

 53511 53251 913555 13555 53010 53391 اصالت

 53119 53111 913555 13555 13211 53112 پذیری انعطاف

 53012 53510 913555 13555 03100 53299 سیالی

 53015 53512 913555 13555 03201 53215 گروه

سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت میانگین گروه آزمایش و  0نتایج جدول طبق  

(؛ بنابراین F ،047/0=P= 201/0=المبدای ویلکز، 21/5است ) 50/5تر از  کنترل کوچک

طور معناداری بیشتر از  شود میانگین خالقیت کودکان گروه آزمایش به نتیجه گرفته می

0=01/5) گروه کنترل است. مقدار مجذور ایتا
ηدرصد از  01دهد که حدود  (. نشان می

منظور بررسی  شود. در ادامه به مت تبیین میآی واریانس خالقیت کودکان توسط اثر آموزش

ساله، نتایج آزمون  1و  0های خالقیت کودکان  مت بر هرکدام از مؤلفهاثربخشی آموزش آی

 شود. بین گروهی تحلیل واریانس چندمتغیره ارائه می
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 های خالقیت : نتایج آزمون بین گروهی تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مؤلفه3جدول 

 SS df MS F P متغیر منبع
2

η 

 53115 53513 13110 0213195 1 0213195 بسط گروه

 53559 53291 53111 13111 1 13111 اصالت 

 53551 53111 53500 13013 1 13013 پذیری انعطاف 

 53101 53511 13910 0313021 1 0313021 سیالی 

    103009 91 00013151 بسط خطا

    003111 91 11333011 اصالت 

    213523 91 01113110 پذیری انعطاف 

    113212 91 10353211 سیالی 

     15 022103555 بسط کل

     15 115333555 اصالت 

     15 005113555 پذیری انعطاف 

     15 112013555 سیالی 

صورت زیر  های خالقیت به مت بر مؤلفه نتیجه تأثیر آموزش آی 9های جدول  بر اساس یافته

شده برای تفاوت میانگین بسط گروه آزمایش و کنترل  است: سطح معناداری مشاهده

شود گروه  (؛ بنابراین نتیجه گرفته میF ،049/0=P= 110/1است ) 50/5تر از  کوچک

سط تفاوت معناداری دارند؛ که این نتیجه بیانگر تأثیر مثبت آزمایش و کنترل از نظر ب

0=11/5مت بر توانایی بسط کودکان است. مقدار مجذور ایتا ) آموزش آی
ηدهد  (. نشان می

شود. سطح معناداری  مت تبیین می درصد از واریانس این مؤلفه توسط آموزش آی 5/11که 

است  50/5تر از  مایش و کنترل بزرگشده برای تفاوت میانگین اصالت گروه آز مشاهده

(111/5 =F ،736/0=P؛ بنابراین نتیجه گرفته می)  شود گروه آزمایش و کنترل در اصالت

0=559/5تفاوت معناداری ندارند. مقدار مجذور ایتا )
ηدرصد از  9/5دهد که  (. نشان می

ده شده برای شود. سطح معناداری مشاه مت تبیین می واریانس این مؤلفه توسط آموزش آی

، F= 500/5است ) 50/5تر از  پذیری گروه آزمایش و کنترل بزرگ تفاوت میانگین انعطاف

884/0=Pپذیری تفاوت  شود گروه آزمایش و کنترل در انعطاف (؛ بنابراین نتیجه گرفته می

0=551/5معناداری ندارند. مقدار مجذور ایتا )
ηدرصد از واریانس  1/5دهد که  (. نشان می

 شود. مت تبیین می ؤلفه توسط آموزش آیاین م

شده برای تفاوت میانگین سیالی گروه آزمایش و کنترل  سطح معناداری مشاهده

شود گروه  (؛ بنابراین نتیجه گرفته میF ،016/0=P= 910/1است ) 50/5تر از  کوچک
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ثبت آزمایش و کنترل از نظر سیالی تفاوت معناداری دارند؛ که این نتیجه بیانگر تأثیر م

0=101/5مت بر توانایی سیالی کودکان است. مقدار مجذور ایتا ) آموزش آی
η نشان .)

 شود. مت تبیین می درصد از واریانس این مؤلفه توسط آموزش آی 1/10دهد که  می

 های پایه ریاضی : نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مهارت4جدول 

 P خطا df فرضیه F Df المبدای ویلکز منبع
2

η 

 53012 53539 033555 03555 03111 53299 عرض از مبدأ

 53909 53501 033555 03555 93113 53112 بندی کردن طبقه

 53901 53591 033555 03555 03293 53123 ردیف کردن

 53902 53505 033555 03555 93009 53119 نگهداری ذهنی

 53101 53112 033555 03555 13590 53113 هندسه

ها و  ص شباهتتشخی

 ها تفاوت
53111 93113 03555 033555 53510 53911 

 53113 53551 033555 03555 13123 53011 گروه

شده برای تفاوت میانگین گروه آزمایش و  سطح معناداری مشاهده 1طبق نتایج جدول 

(؛ بنابراین F ،006/0=P= 123/1=المبدای ویلکز، 011/5است ) 50/5تر از  کنترل کوچک

طور  های پایه ریاضی کودکان گروه آزمایش به شود میانگین مهارت تیجه گرفته مین

0=113/5معناداری بیشتر از گروه کنترل است. مقدار مجذور ایتا )
ηدهد که  (. نشان می

مت های پایه ریاضی کودکان توسط اثر آموزش آی درصد از واریانس مهارت 10حدود 

 شود. تبیین می
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 های پایه ریاضی ن بین گروهی تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مهارت: نتایج آزمو5جدول 

 SS df MS F p متغیر منبع
2

η 

 53511 53131 53129 13392 1 13392 بندی کردن طبقه گروه

 53551 53302 53559 53550 1 53550 ردیف کردن 

 53051 53551 13101 113321 1 113321 نگهداری ذهنی 

 53105 53511 13012 123131 1 123131 هندسه 

 

تشخیص 

ها و  شباهت

 ها تفاوت

33011 1 33011 13235 53591 53102 

    13530 99 1903501 بندی کردن طبقه خطا

    13211 99 013105 ردیف کردن 

    13311 99 1193109 نگهداری ذهنی 

    93310 99 1953202 هندسه 

 

تشخیص 

ها و  شباهت

 ها تفاوت

193101 99 13391    

     15 01013555 بندی کردن طبقه کل

     15 0203555 ردیف کردن 

     15 92113555 نگهداری ذهنی 

     15 03213555 هندسه 

 

تشخیص 

ها و  شباهت

 ها تفاوت

10023555 15     

بندی کردن گروه آزمایش و کنترل  شده برای تفاوت میانگین طبقه سطح معناداری مشاهده

شود گروه آزمایش  (؛ بنابراین نتیجه گرفته میF ،496/0=P= 129/5است ) 50/5از  تر بزرگ

0=511/5و کنترل درطبقه بندی کردن تفاوت معناداری ندارند. مقدار مجذور ایتا )
η نشان .)

 شود. مت تبیین می درصد از واریانس این مؤلفه توسط آموزش آی 1/1دهد که  می

تفاوت میانگین ردیف کردن گروه آزمایش و کنترل شده برای  سطح معناداری مشاهده

شود گروه آزمایش  (؛ بنابراین نتیجه گرفته میF ،957/0=P= 559/5است ) 50/5تر از  بزرگ

0=551/5و کنترل ردیف کردن تفاوت معناداری ندارند. مقدار مجذور ایتا )
ηدهد  (. نشان می

 شود. تبیین می مت درصد از واریانس این مؤلفه توسط آموزش آی 1/5که 
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شده برای تفاوت میانگین نگهداری ذهنی گروه آزمایش و  سطح معناداری مشاهده

شود گروه  (؛ بنابراین نتیجه گرفته میF ،006/0=P= 101/5است ) 50/5تر از  کنترل کوچک

آزمایش و کنترل از نظر نگهداری ذهنی تفاوت معناداری دارند؛ که این نتیجه بیانگر تأثیر 

0=051/5مت بر نگهداری ذهنی کودکان است. مقدار مجذور ایتا ) زش آیمثبت آمو
η .)

 شود. مت تبیین می درصد از واریانس این مؤلفه توسط آموزش آی 5 1/0دهد که  نشان می

شده برای تفاوت میانگین هندسه گروه آزمایش و کنترل  سطح معناداری مشاهده

شود گروه  ابراین نتیجه گرفته می(؛ بنF ،041/0=P= 012/1است ) 50/5تر از  کوچک

آزمایش و کنترل از نظر هندسه تفاوت معناداری دارند؛ که این نتیجه بیانگر تأثیر مثبت 

0=105/5مت برمهارت هندسه کودکان است. مقدار مجذور ایتا ) آموزش آی
η نشان .)

 شود. مت تبیین می درصد از واریانس این مؤلفه توسط آموزش آی 5/10دهد که  می

ها گروه  ها و تفاوت شده برای تفاوت میانگین تشخیص شباهت سطح معناداری مشاهده

(؛ بنابراین نتیجه گرفته F ،036/0=P= 23/1است ) 50/5تر از  آزمایش و کنترل کوچک

ها تفاوت معناداری دارند؛  ها و تفاوت شود گروه آزمایش و کنترل از نظر تشخیص شباهت می

ها در  ها و تفاوت مت برمهارت تشخیص شباهت ر مثبت آموزش آیکه این نتیجه بیانگر تأثی

0=102/5کودکان است. مقدار مجذور ایتا )
ηدرصد از واریانس این  2/10دهد که  (. نشان می

 شود. مت تبیین می مؤلفه توسط آموزش آی

 گیری بحث و نتیجه

مت که برنامه آیدر ارتباط با فرضیه اول نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد 

شده  ساله تأثیر مثبت داشت. اندازه اثر مشاهده 1و  0طور معناداری بر خالقیت کودکان  به

شود. برنامه  بود که یک اندازه اثر بزرگ محسوب می 01/5مت بر خالقیت برای تأثیر آی

مت بر دو مؤلفه بسط و سیالی تأثیر مثبت و معناداری داشت و موجب افزایش این دو آی

پذیری تأثیر  مت روی دو مؤلفه اصالت و انعطافتوانایی در کودکان شده است. برنامه آی

 شده در این دو مؤلفه از نظر آماری معنادار نبود. نداشته است و افزایش مشاهده

( و قاسمی 0511در تحلیل این یافته که نتایج تحقیق دپارتمان کودک و خانه لندن ) 

های مهم در آموزش توان گفت که یکی از راه باشد، می آن می ( نیز مؤیّد1931و همکاران )

ریاضیات در دوره پیش از دبستان که خالقیت را به همراه خواهد داشت، استفاده از 

های آزاد  های هدفمند، آموزش ریاضیات با استفاده از ریتم و آهنگ، بازی و فعالیت بازی

کند. بنا بر  و مواد آموزشی تأکید میباشد. همچنین بر محیط غنی از وسایل  کودکان می
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های ( برای افزایش خالقیت باید فرصت بازی0511گزارش دپارتمان کودک و خانه لندن )

( نیز نشان دادند که 1931هدفمند و گروهی به کودکان داده شود. قاسمی و همکاران )

گیر کند، چراکه ای باشد که حواس مختلف کودکان را در گونه برنامه آموزشی کودکان باید به

کارگیری حواس مختلف کودک هنگام آموزش، افزایش خالقیت آنان را به همراه خواهد  به

ای بودن و محیط فیزیکی غنی در آموزش را در نظریات خود بیان داشت. پیاژه، مرحله

کند. همچنین ویگوتسکی در دیدگاه خود منطقه تقریبی رشد )از طریق همکاری و  می

کند و  رسد( را بیان میه توانایی دارند، توانایی بالقوه کودک به بالفعل میمساعدت افرادی ک

فرهنگی )مشارکت و همکاری، برقراری ارتباط از طریق عالئم و  -بر بافت و زمینه اجتماعی

مت بر بازی و استفاده از که برنامه آموزشی آی نمادهای زبانی و..( تأکید دارد. ازآنجایی

توان  مراتبی و متناسب با رشد کودک تأکید دارد میصورت سلسه به وسایل و مواد آموزشی

مت بر قصه، نمایش که برنامه آموزشی آی گفت مبتنی بر دیدگاه پیاژه هست؛ و ازآنجایی

های آموزشی گروهی و غیره تأکید دارد مبتنی بر دیدگاه ویگوتسکی خالق، شعر، فعالیت

ی آموزشی ریه پشتیبان محکمی برای تأیید شیوهتوان گفت که این دو نظ است؛ بنابراین می

 باشند. مت میآی

( یکی از اصول راهبردی جهت رشد یادگیری 0515وپرورش کالیفرنیا ) وزارت آموزش

ریاضیات پیش از دبستان، تشویق به تحقیق و اکتشاف، حل مسئله و استدالل ریاضی است 

منظور  باشد چرا که این برنامه بهنیز میمت توان گفت یکی از اهداف اصلی برنامه آی که می

برانگیز، مواد و وسایل در دسترس، تعامل و پرسش  تحقق این هدف با ایجاد محیطی )چالش

نماید. و پاسخ و ...( زمینه را برای بررسی و اکتشاف کودکان و تعامل با سایرین فراهم می

منظور  زندگی کودکان به های روزمره یکی دیگر از اصول راهبردی، استفاده از فعالیت

های روزمره  تواند مفاهیم ریاضی را از طریق بازی، فعالیت آموزش ریاضیات است که می

مت نیز بینیم در برنامه آیکاری با مواد یاد بگیرند. لذا می کودکان و از طریق تعامل و دست

های  کی از روشعنوان ی ورزی و دستکاری با مواد بههای مفرح و شاد و دست بازی و فعالیت

دیده اصلی آموزش ریاضیات در کودکان پیش از دبستان مورد تأکید است و مربیان آموزش

کنند. ایجاد محیط فیزیکی غنی و  این مراکز از این روش برای آموزش کودکان استفاده می

( 0515وپرورش کالیفرنیا ) محیط غنی از زبان ریاضیات از راهبردهای دیگر از وزارت آموزش

ت که به آن توصیه شده است. محیط فیزیکی با کیفیت باال که شامل مواد و وسایل اس

های شعر و داستان با  بازی متناسب با اهداف و عالیق کودک، کتاب متناسب )شامل اسباب

مضمون مفاهیم ریاضی( با کودکان و اهداف آموزشی، طراحی محیط یادگیری متناسب با 
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و شاد و محیطی که کودک در آن احساس امنیت  سن و عالیق کودکان، محیطی جذاب

نماید. همچنین مت تأکید شده و از آن استفاده میکند؛ از مواردی است که در برنامه آی می

عنوان عامل آسان شدن یادگیری  ( ترانه و شعر را به1939، ترجمه نایینی، 0551پاول )

از کارکردهای موسیقی اینست کند؛ زیرا معتقد است که یکی ریاضیات در کودکان بیان می

های آموزش ریاضی در  بینیم که یکی دیگر از روشکند؛ لذا می که یادگیری را آسان می

منظور یادگیری بهتر و جذاب شدن  مت استفاده از شعر، ترانه و موسیقی است که بهآی

 شود.گونه به کودکان ارائه می مند شدن کودک؛ مفاهیم ریاضی این آموزش و عالقه

تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که  در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش نتایج

ساله تأثیر  1و  0های پایه ریاضی کودکان  طور معناداری بر رشد مهارت مت بهبرنامه آی

ساله شده بود. اندازه اثر  1و  0های پایه ریاضی کودکان  مثبت داشت و باعث افزایش مهارت

شود. در  بود که یک اندازه اثر بزرگ محسوب می 113/5مت رنامه آیمشاهده شده برای ب

ها و  های پایه ریاضی، آیمت بر نگهداری ذهنی، هندسه و تشخیص شباهت بین مهارت

بندی و ردیف  ها تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ اما تأثیر مشاهده شده برای طبقه تفاوت

(، 0551تحقیق با نتایج گینزبرگ و همکاران ) کردن به لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج این

( و عریضی و 1930(، وبهرامی )0510(، هانوال و همکاران )0551گینزبرگ و همکاران )

 ( همسو است.1919همکاران )

( در پژوهش 0510های پایه ریاضی هانوال و همکاران ) در اهمیت یادگیری مهارت 

های شمارش شفاهی کودکان  ریاضی و مهارتهای پایه  خود نشان دادند که یادگیری مهارت

کند. عریضی و  توجهی به موفقیت در ریاضیات مدرسه کمک می طور قابل پیش از مدرسه، به

(، عملکرد ضعیف کودکان ایرانی در درس ریاضی نسبت به کودکان هلندی 1919همکاران )

های پایه  د مهارتدانند. همچنین معتقدنرا نتیجه عدم توجه به آموزش قبل از دبستان می

تواند پیش از  کند، می های ریاضی یاد میآیندهای شایستگیعنوان پیش ریاضی که از آن به

 آموزش رسمی یاد گرفته شوند.

های مرحله قبل را فرا  لذا بنا بر نظریه پیاژه برای آموزش ریاضی باید کودک مهارت 

نیازمند محیط فیزیکی غنی گرفته و خود در آموزش دست به اکتشاف و آزمایش بزند که 

باشد. باید مواد درسی بر اساس سن و درک و فهم و عالقه کودک باشد. در سنین اولیه  می

برای آموزش باید از امور محسوس و عینی استفاده کرد و به کنش متقابل کودک با سایر 

با توجه (. 1930شود توجه کرد )بهرامی،  ها می کودکان که باعث از بین رفتن خودمداری آن

مت نیز که از طریق ی نوین آموزش ریاضی پیش از دبستان آیبه موارد گفته شده؛ شیوه
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های آموزشی گروهی  سازی محیط آموزشی )بازی، داستان، نمایش خالق، شعر، فعالیتغنی

-دهد و کودک را آماده ورود به آموزشهای شناختی کودکان را افزایش می ( مهارت…و 

صورت سلسله مراتبی و با توجه به مراحل  های این سیستم بهآموزشکند. های رسمی می

رشد شناختی کودک توسط متخصصین طوری طراحی شده است که کودک در عین حالی 

کند. در این سیستم کند، مفاهیم پایه و اصلی ریاضی را هم درک میکه بازی و تفریح می

دوره کامالً کودک محور است؛  گردد وصورت عینی و لمسی منتقل می تمامی مفاهیم به

تواند  ی آیمت میتوان گفت آموزش ریاضی کودکان پیش از دبستان به شیوه بنابراین می

 های آتی آموزش ریاضی به همراه داشته باشد. موفقیت ریاضیات را در سال

های پایه ریاضی  مت بر خالقیت و مهارتآی با توجه به تأثیر آموزش ریاضی به شیوه  

مت )که یکی از وپرورش کشور، برنامه آی اندرکاران آموزش شود دست، پیشنهاد میکودکان

باشد( را در برنامه  اهداف آن کاهش ترس از ریاضی، افزایش خالقیت و درک و فهم می

درسی کودکان پیش از دبستان بگنجانند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش 

های دیگر باید با احتیاط برخورد کرد. همچنین با توجه به  حاضر، در تعمیم نتایج به نمونه

شود، این پژوهش با متغیرهای  ماهیت چند متغیری بودن متغیرهای آموزشی پیشنهاد می

مت بر افزایش مهارت کالمی )خواندن(، اجتماعی و چگونگی تفکر و دیگری )مانند تأثیر آی

 دبستان( نیز انجام شود. استدالل در کودکان پیش
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