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جامعه : روش. پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان توانایی کالمی و توانایی ریاضی انجام شده است نیا: هدف

از میان . اند منطقه شرق بهزیستی استان تهران تشکیل داده يها ساله مهدکودك 6و  5پژوهش را کودکان 

در  يریگ نفر به روش نمونه 120کودك، 218کودکان جامعه مورد بررسی، پس از انجام آزمون هوش بر روي 

ابزار پژوهش را یک آزمون ریاضی و آزمون . اند بوده 90-110افراد داراي بهره هوشی  نیا. دسترس انتخاب شدند

آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل  يها پژوهش به کمک روش يها داده. اند کالمی تشکیل داده يبند طبقه

این پژوهش نشان داد میان توانایی کالمی و توانایی ریاضی، ارتباط مستقیم و  يها افتهی: ها افتهی. و ارائه گردید

ن نمرات آزمون کالمی و آزمون میانگی انیاین پژوهش در بررسی تفاوت م نیهمچن. وجود دارد يدار یمعن

افزون . نشان نداد دار یتفاوت را معن نیریاضی دختران و میانگین نمرات آزمون کالمی و آزمون ریاضی پسران، ا

 يبند در توانایی طبقه. نبود دار یها، معن ساله 6ها و  ساله 5بر این، تفاوت میان میانگین توانایی کالمی و ریاضی 

مواردي از این جداسازي، در  ی، ولکنند یاستفاده نم يا دکان در همه موارد از انتزاع مقولهکالمی نیز، گر چه کو

 .شود یآنان دیده م

 میها نه تنها به ادراك مستق انسان. ویژگی انسان و تمایز دهنده او از جانوران است نی، آشکارتر1یشناخت عقالن

از ادراك مستقیم را نیز  تر دهیچیزش اطالعاتی به مراتب پ، بلکه توانایی دریافت و پرداپردازند یجهان بیرونی م

گفتار و زبان دانشگاه علوم پزشکی  یشناس بیکارشناس ارشد گفتار درمانی، عضو هیئت علمی گروه آس-(*)

 .یبخش شمیران، دانشکده توان چیانقالب، پ ابانیتهران، خ. تهران

 تهران، . و خدمات بهداشتی درمانی تهران روانشناس بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

 .روزبه مارستانیاز چهارراه لشگر، ب تر نییکارگر جنوبی، پا ابانیخ

 دانشکده علوم . نورولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 .ينظر شهید شاه ابانیمیرداماد، میدان مادر، خ ابانیتوانبخشی، خ

ساختمان عصبی بسیار  1راز این توانایی انسان و برتري او بر دیگر جانداران، در دگرگونی و فرگشت .دارند

، استدالل و قضاوت که از می، تجرید، تعملیعالی ذهن مانند تفکر، تخ يها تیفعال. پیچیده او نهفته است

اعی و کارکردهاي ذهنی انتز میو کم کم به مفاه رندیگ یحرکتی ریشه م-کودك در دوره حسی يها تیفعال

فردي و تکوین نوعی او  نیفرگشت یافته انسان، در جریان تکو يها یی، به کمک تواناابندی یبزرگسالی گسترش م

 .اند به دست آمده

چند دهه اخیر در زمینه نقش زبان در تفکر، نه تنها انقالبی در روانشناسی به پا کرد، بلکه گویاتر از  يها یبررس

نظام  نیاز آنجا که ساختار زبان، نخست. هر زمان دیگر تفاوت بنیادین زبان انسان و زبان جانوران را نمایان ساخت

و  کند یشناختی به عنوان یک پیش الگو عمل مساختارهاي  ي، برارندیگ یمنطقی است که کودکان آن را فرا م

تفکر مبتنی بر مفاهیم، ). 1368لوریا،( سازد یقوانین حاکم بر خود را بر فرآیندهاي ذهنی به ویژه تفکر منتقل م

هر کلمه . عنصر زبان، واژه است نیتر یاساس. ردیگ یکه ویژگی بنیادي شناخت انسان است، توسط زبان شکل م

نمونه  يبرا. ندیگز یبر م ها یژگی، بلکه ویژگی ضروري آن را نیز از میان سایر وشود یاطالق منه تنها به شیئی 
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ویژگی  کیکارکرد جداسازي یا انتزاع،  نیا. جوشد یکه خود به خود م شود یبه چیزي اطالق م "سماور"واژه

 يها یژگیبتواند بین و دی، بادهد یهنگامی که کودك مفهومی را شکل م(همان جا ( رود یمهم واژه به شمار م

را به هر ویژگی مشترکی که ممکن است  شیها افتهیاشیا یا رویدادهاي برابر خود تشخیص یا تمایز قایل شود و 

با قطرهاي مختلف، ساخته شده از  ها رهیمشترك در میان شماري از دا یژگینمونه و يبرا. دهد میپیدا کند، تعم

دایره است و تشخیص این ویژگی در همه اشیاء گاهی مهم در جهت  يگوناگون، گرد يها مواد مختلف و رنگ

؛ شوند یمتغیر مانند قطر، رنگ و جنس در نظر گرفته نم يها یژگیاز سوي دیگر، و. باشد یها م آن يساز مفهوم

که  دهد ینیز رخ م میافزون بر انتزاع یا تشخیص، تعم. ندارند) دایره يساز مفهوم(هیچ نقشی در این مورد  رایز

 3ياراد تیوي افزایش یافته و فعال یدر طی رشد کودك، آگاه. مفهوم کامل نخواهد شد 2بدون وجود آن، انگاره

ها با رشد نور و  گوناگون، در صورت هماهنگ بودن این تجربه يها روبرو شدن کودك با تجربه. شود یاو بیشتر م

 میو تعم دیادراك، تجر: ها عبارت است از رخداد آن ترتیب. کند یتر م فیزیولوژیکی او، انتزاع و تعمیم را آسان

 :است یبنا بر این هر واژه داراي دو نقش اساس). 4،1971الول(

 سازد یداراي نقش ارجاعی یا داللتی است و این پایه ارتباط بیانی یا زبانی را فراهم م. 

 تفکر و رسیدن به فرآیندهاي عالی ذهنی را میسر  هیهر واژه ابزار تجرید و تعمیم نیز هست و این امر پا

 )1375زاده، قاسم( کند یم

به  توان یاز آن جمله م. پردازند ینمادهاي دیگري نیز وجود دارند که به بازآفرینی جهان خارج از ذهن انسان م

 .سان هستنددهنده یکی از نیرومندترین ابزارهاي بازنمایی در ان ریاضی شکل يها مهارت. اعداد اشاره کرد

 نکهییک مفهوم ریاضی را درك کنیم، بدون ا میتوان یما نم. از مفاهیم ذهنی است يا ریاضیات، رشته مرتب شده

از مفاهیم  ياریبس. ها استوار است، درك کرده باشیم این سلسله مراتب را که آن مفهوم بر آن تر نییمفاهیم پا

تر، گرد،  از، همان اندازه، بلند، کوتاه، به اندازه، بلندتر، کوتاه رشتی، کمتر از، بی، منحنمیمانند بسیار، کم، مستق

بررسی  يبرا 5اژهیپ يها تالش). 1368بک، یل(ریاضی هستند  می، مفاهابندی یها تسلط م که کودکان به آن

. استبه خود اختصاص داده  6یشناس را در علم شناخت يا ژهیو گاهیتکوینی این توانایی در انسان، جا يها هیپا

بر نقش  ها یمفهوم عدد در کودکان هستند و بررس گذار هیاگر چه پیاژه باور داشت که قوانین مختلفی، پا

  نهیشمارش در این زم

 (1)evolution  

(2)- idea  

(3)- deliberation  

(4)- Lovell  

(5)- Piaget  

(6)- epistemology  
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مراحل رسیدن به  نیتر ییآن اینکه، شناخت عدد از ابتداها مشترك است و  یک نکته در آن یتأکید دارند، ول

خدا اعداد طبیعی را خلق کرد، اعداد ":دیگو یریاضیات م رساختیدرباره ز 1لئوپولد کرونکر . ریاضی است ییتوانا

 .)25، ص 1369کورانت و رابینز، ("دیگر ساخته دست انسان هستند

 چی؟ هکند یم يگذار هیرا بر آن پا تر شرفتهیفاهیم ریاضی پو چگونه م ابدی یچگونه کودك به مفهوم عدد دست م

مانند  یبرخ. در میان خودشان نیز، توافق نظر ندارند دانانیاضیر رایداد، ز توان یپاسخ قطعی به این پرسش نم

تایی،  4تایی، 3تایی، 2 يها و ریاضیدان فرانسوي بر این باورند که از ساختن و دیدن گروه لسوفیف 2پوانکاره

افرادي نیز هستند  یول. دهد یم صیرا در قالب عدد، تشخ یذات» چهار بودن« ای» سه بودن«، »دو بودن«کودك 

که با پونکاره موافق نیستند و باور دارند که درك اعداد، کامال بر پایه منطق قرار دارد، به این معنی که کودك با 

 تهدی، وا3بر برتراند راسل توان یچنین افرادي م انیدر م. شود یك عدد آشنا ممنطقی ویژه پیش از ادرا میمفاه

 :دیگو یدر این زمینه م اژهیپ. و پیاژه اشاره کرد 4

و در نتیجه ترکیب  ردیگ یفرضیه ما این است که ساختمان عدد در ارتباط نزدیک با ساختارهاي منطقی شکل م

 1969پیاژه،) شود یحاصل م يساز فیو رد يبند دو عملکرد، طبقه

مراد از دانش . قایل شده است زی، تمانامد یم"5صرف یدانش کالم"پیاژه میان مفهوم عدد و مهارتی که آن را

 يکودکان در انجام کارهایی مانند شمارش اعداد و محاسبه با اعداد، بدون درك عملکرد ییکالمی صرف، توانا

و محاسبه  قیبر این باور است که کودکان تا به مرحله عملکردي نرسند، جمع، تفر اژهیپ. باشد یکامل از عدد م

 .رندیگ یبا اعداد را یاد نم

 يها یبررس ریمکتب فلسفی خردگرایی، س يها هیدر زبانشناسی و مطرح شدن دوباره پا 6یپس از انقالب چامسک

نمادین عدد،  يکه در آنها به برتري کاربرد میشو یدیگري روبرو م يها هیامروزه با نظر. ریاضی نیز دگرگون شد

باور دارند که کودکان داراي  ها هیاین نظر روانیپ. اشاره شده است یمانند شمارش، نسبت به استدالل منطق

 یچامسک يها ی، عمدتا متأثر از بررسها دگاهید نیا. ها را باور داشت توانایی بیش از آن هستند که پیاژه آن

 نیا ریتأث. و تمایزي است که او میان توانایی و کنش زبانی، مطرح کرده است) 7،1995نی، به نقل از سوف1957(

او اینکه کودکان ممکن است داراي مفاهیم یا : است یتمایز بر شناخت ریاضی کودکان، از دو جنبه قابل بررس

از پژوهشگران بر این باورند  ياریبس. اشته باشدباشند که امکان بررسی آنها به طور دقیق وجود ند ییها ییتوانا

به دلیل مشکالت  ی، ولشوند یاز آنچه پیاژه مطرح کرد، به درك ثبات عدد نایل م تر نییکه کودکان در سنینی پا

کننده عوامل اجتماعی یا دیگر عوامل در حل مسئله ثبات عدد استاندارد پیاژه شکست  زبانی، تأثیر گمراه

، اما در رفتار خود آن را کنند ین داراي دانشی ضمنی هستند که گر چه آنرا آشکارا بیان نمکودکا. خورند یم

 )1995سوفین،( دهند ینشان م

 داند یعددي انسان را از توانش زبانی او ناشی م يها یی، توانا8ییک فرضیه ضمنی در ریاضیات شناخت

رشدي یکسانی در  يها نهیزم ◌ٔ دهنده ، نشان)زبان و عددي( ییدو توانا نیروند رشد، ا یبررس). 9،1992هانیرد)

، پردازد یکه ذهن کودك به کمک نمادها نه تنها به بازآفرینی جهان خارج م رسد یبه نظر م. هاست هر دوي آن
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برگرفته  10، نظماتیاضیر. کنند یمندتر م بلکه به دلیل تأثیري که بر یکدیگر دارند، جهان ذهنی کودك را توان

زبان نیز به عنوان عامل برقراري اندیشه، از نظمی ذاتی . کند یها را بررسی م آن يها یژگیو و ها دهیاز پدشده 

 .برخوردار است

(1)Leopold Kronecker 

(2)- Poincare  

(3)- Bertrand Russell                                                                            

(4)- Whitehead                                                                                   

(5)- merely verbal knowledhe  

(6)- Chomsky  

(7)- Sophian  

(8)- cognitive arithmetic  

(9)- Dehaene  

(10)- order  

اگر . ها را در کنار هم بگذارد را جدا کند و آن ها دهیمشترك پد يها یژگیساختن مفهوم، کودك باید و يبرا

به نظر . گردد ینم ریپذ ها و جمالت با نظمی منطقی در کنار هم قرار نگیرند، برقراري ارتباط امکان ها، واژه حرف

 ي، از نظر مراحل رشدي، داراگردد یحرکتی بر م -توانایی ریاضی که منشأ آن به دوره شناخت حسی رسد یم

این است که آیا این دو  رسد یکه در این مورد به ذهن م يا مسئله. شابهی با توانایی کالمی باشدم يها یژگیو

پژوهش حاضر به بررسی وجود ارتباط . یا بر یکدیگر تأثیرگذار هستند کنند یتوانایی، به طور جدا از هم رشد م

تند، پرداخته است تا به پاسخی در این در انسان هس ها ییمفاهیم زبانی و ریاضی که دستاورد رشد این توانا انیم

 دار یکالمی و توانایی ریاضی ارتباطی معن ییاصلی آن این بوده است که میان توانا هیفرض. دست یابد نهیزم

دیگر این  يها هیفرض ◌ٔ دهنده لیهمچنین بررسی تأثیر جنسیت و سن بر این دو توانایی، تشک. وجود دارد

 .اند پژوهش بوده

 روش

منطقه شرق بهزیستی استان تهران  يها ساله مهدکودك 6و  5جامعه مورد بررسی در این پژوهش کودکان 

در (سال  6و  5سنی  يها از گروه کیدر هر ) پسر 30دختر و  30(کودك  60براي انتخاب نمونه  .اند بوده

- 110و داشتن بهره هوشی ) مخصوص کودکان یرنگ 1ونیر(، پس از انجام آزمون هوش )کودك 120مجموع 

انجام آزمون هوش به منظور اطمینان از یکسان بودن بهره . در دسترس انتخاب شدند يریگ ، به روش نمونه90

سپس از هر یک از کودکان انتخاب شده، آزمون کالمی و آزمون ریاضی، . کودکان مورد بررسی بوده است یهوش
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ها، به عمل آمده  یی کالمی و توانایی ریاضی و تأثیر دو متغیر سن و جنس بر آنارتباط میان توانا یبررس يبرا

 .است

کالمی و  يها ییکالمی و ریاضی و براي بررسی توانا يبند پژوهش به کمک آزمون طبقه يها گردآوري داده

برگرفته ) 1368( ایکالمی لور يبند آزمون کالمی یاد شده از آزمون طبقه. ساله، انجام شد 6و  5کودکان  یاضیر

و  شد یبه ترتیب به کودك نشان داده م) هر دسته داراي چهار تصویر( ریشده است که در آن شانزده دسته تصو

آشنایی کودك با شیوه پاسخ دادن،  يبرا. را که با بقیه متفاوت است، نشان دهد يری، تصوشد یاز او خواسته م

آزمون، ابتدا بر اساس درست و نادرست  نیا. داد یرائه مدرباره سه دسته نخست تصویرها آزمونگر توضیحی ا

علت انتخاب خود را  شد یسپس در صورت درست بودن پاسخ، از کودکان خواسته م. شد یم يبند بودن طبقه

نادرست، درست : هر یک از مواد آزمون کالمی، احتمال چهار نوع پاسخ يبنا بر این، این آزمون، برا. بیان کنند

همراه با توجیه غیر منطقی، درست همراه با توجیه تا حدي منطقی و درست همراه با توجیه کامال منطقی، 

ساله  6و  5آزمون یاد شده پیش از آنکه براي نمونه اصلی به کار رود بر روي دوازده کودك . وجود داشت

در . ش گردید تا تغییرات الزم در جهت متناسب شدن آن با کودکان دو گروه سنی مورد نظر، انجام گیردآزمای

به  77/0در نتیجه این بررسی، ثبات آزمون . بررسی نهایی، ثبات و میزان سختی آزمون مورد سنجش قرار گرفت

 نیتر شیب. آزمون را پاسخ دهنددرصد از مواد  66و  55توانستند  بیساله به ترت 6و  5دست آمد و کودکان 

 .نمره بوده است 42نمرات این آزمون 

، رعایت (بدون مورد خارجی( مصداق یشمارش ب: کودکان را به ترتیب در ییآزمون ریاضی در این پژوهش، توانا

کمکی به کار رفته در آن شناخت، قانون اصلیت، تطابق یک به  وهیقانون دهدهی، شمارش با مصداق و نوع ش

 يها مواد این آزمون بر اساس پژوهش. و تطابق ترتیبی، مورد بررسی قرار داده است يساز ي، ثبات عدد، سریک

پیاژه در زمینه رشد مفهوم عدد در کودکان  يها یانجام شده درباره کودکان سنین پیش از دبستان و بررس

الزم  راتییساله تغ 6و  5کودك  12تنظیم گردید و پیش از انجام بر روي نمونه اصلی، در بررسی آزمایشی روي 

  Raven 1( نینمره ا نیتر شیب. از نظر شیوه اجراي آن به عمل آمد

 ها افتهی

نمرات آزمون کالمی و آزمون ریاضی بر حسب سن و  نیتر شیو ب نی، کمترانسیمیانگین، انحراف معیار، وار

کالمی و توانایی  ییمتغیرهاي اصلی مورد نظر در این پژوهش، توانا .ارائه شده است 2و  1 يها جنس در جدول

بین نمرات  یضریب همبستگ یبررس. ها هدف اصلی پژوهش بوده است اند که بررسی ارتباط میان آن ریاضی بوده

 میان این دو توانایی وجود دارد دار یمستقیم و معن یو ریاضی نشان داد که ارتباط کالمی يها آزمون

(P>0/05). انیگفت ارتباط م توان یبنا بر این فرضیه اصلی این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه م 

ر گروه دختران، محاسبه ضریب رگرسیون به تفکیک د نیهمچن. است دار یتوانایی کالمی و توانایی ریاضی معن

سالگی،  6و  5در سنین ) ضریب رگرسیون(ها  آن سهیسال، و مقا 6، و گروه سنی 5گروه پسران، گروه سنی 

ها و  ساله 6ها و نیز  ساله 5جنس دختر و پسر نشان داد که توانایی کالمی و توانایی ریاضی  2در  نیهمچن



 

 11 از 7 صفحه

  

دیگر این پژوهش در زمینه تأثیر متغیرهاي  يها هیبررسی فرض .است کسانیهمچنین در هر یک از دو جنس، 

توانایی کالمی  يها نیانگی، نشان داد که مt جنسیت و سن بر روي هر یک از این دو توانایی، با استفاده از آزمون

ریاضی دختران و  ییتفاوت میان میانگین توانا نیهمچن .(P<0/05) ندارند يدار یدختران و پسران تفاوت معن

ها و میانگین توانایی  ساله 5توانایی کالمی  نیانگیم .(P<0/05( ستین دار یانایی ریاضی پسران، معنمیانگین تو

ها  ساله 5توانایی ریاضی  نیانگیافزون بر این، تفاوت میان م. داري نشان ندادند یها، تفاوت معن ساله ششکالمی 

به میزان یک  یبا افزایش سن کودك، حت .(P>0/05(بوده است  دار یها، معن ساله 6و میانگین توانایی ریاضی 

 .را نشان دادند يدار یمعن شرفتیکالمی و توانایی ریاضی، هر دو پ ییسالگی، توانا 6سالگی به  5از  یعنیسال، 

 ها افتهیبحث در 

گویاي نبود  نیهمچن. کالمی و توانایی ریاضی را نشان داد ییمیان توانا دار یاین پژوهش، ارتباط معن يها افتهی

افزون بر این، . بود) سال 6و یا  5( یمیان توانایی کالمی و ریاضی دختران و پسران یک گروه سن دار یتفاوت معن

) کالمی و ریاضی( ها ییسالگی، هر دوي این توانا 6سالگی به  5نشان داد که با افزایش سن کودك از  ها افتهی

کودك در سن نزدیک به سن مدرسه  يها ییر بر رشد شتابان تواناو این ام دهند یرا نشان م يدار یمعن شرفتیپ

 .تأکید دارد

                                       

 انیدر م. ها درست بوده است پاسخ% 53ارائه شده در آزمون کالمی نادرست و  يها پاسخ% 47در این پژوهش 

پس از آن، . ها را دارا بودند میزان پاسخ نیتر شیب% 24داراي توجیه کامال منطقی با  يها درست، پاسخ يها پاسخ

درست همراه با  يها پاسخ. اند ها را تشکیل داده پاسخ% 18درست همراه با توجیه تا حدي منطقی، يها پاسخ

 يها درصدهاي دختران و پسران در هر یک از پاسخ يها میزان پاسخ نیدرصد، کمتر 11توجیه غیر منطقی با 

به طوري که در دختران و پسران به ترتیب میزان . به یکدیگر نزدیک بودند اریکالمی، بس مربوط به آزمون

درصد، پاسخ درست همراه با  10و  12منطقی  هیدرصد، پاسخ درست همراه با توج 49و  47نادرست  يها پاسخ
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در . اند درصد بوده 24و  23درصد، پاسخ درست همراه با توجیه کامال منطقی  17و  18توجیه تا حدي منطقی 

 .درست را تشکیل دادند يها میزان پاسخ نیتر شیداراي توجیه کامال منطقی، ب يها هر دو جنس، پاسخ

                            

به میزان یک  یساله به آزمون کالمی نشان داد که با افزایش سن، حت 6و  5کودکانه  يها بررسی درصد پاسخ

 5در % 54(نادرست به طور مشخصی کاسته شده است  يها از میزان پاسخ) الگیس 6سالگی تا  5از (سال 

داراي توجیه غیر منطقی  يها نادرست، از میزان پاسخ يها در میان پاسخ). سالگی 6در % 41سالگی، در مقابل 

% 19سالگی به  5در % 16( یداراي توجیه تا حدي منطق يها و بر میزان پاسخ%) 10به % 12از (کاسته شده بود 

باید توجه داشت در این میان، . افزوده گردیده بود%) 30به % 18از ( یو توجیه کامال منطق) سالگی 6در 

گفت،  توان یبنا بر این م. مشخصی را در هر دو جنس دارا بودند شیکامال منطقی، افزا هیداراي توج يها پاسخ

 شرفتیکودکان با افزایش سن، پ. با یکدیگر ندارند يارد یدختران و پسران از نظر توانایی کالمی تفاوت معن

و اساس طبقه بندي خود را بر توجیه کامال  دهند یکالمی از خود نشان م يبند طبقه ییمشخصی را در توانا

 يها افتهیپژوهش با  نیا يها افتهی. در آنان است يا خود بیانگر رشد تفکر مقوله نیا. کنند یمنطقی بنا م

) ها دهیپد يها یژگیو میانتزاع و تعم( يساز در زمینه گسترش توانایی مفهوم) 1371( یگوتسکیو يها پژوهش

 .دارد یکودکان، همخوان

ساله  6، دختران 41واژه -ساله به طور متوسط تا عدد 6، پسران مصداق یاین پژوهش نشان داد که در شمارش ب

 توانستند یرا م 23واژه -ساله تا عدد 5، دختران 21 واژه-ساله تا عدد 5، پسران 34واژه -به طور متوسط تا عدد

، 1 چاردزیر ی، در مقایسه با نتایج مربوط به بررس)مصداق یب(شمارش  نیبدست آمده از ا جینتا. شمارش کنند

- 6واژه تولید شده توسط کودکان -عدد نیتر شیکه ب) 4،1983نزبرگیبه نقل از گ(3سیو یرکی یو م 2وسونیف

به علت نشناختن قانون دهدهی در این  تواند یامر احتماال م نیا. است تر نییاند، پا دانسته 51ساله را، 5/5
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به تصویر صفحه (پژوهش نشان داد که نزدیک به  نیا. کند یکودکان باشد که ادامه شمارش در آنان را دشوار م

 .خود ادامه دهند مصداق یبه شمارش ب توانند یکودکان نم) مراجعه شود

یکسانی را از خود نشان دادند در صورتی  ییگروه سنی، توانا کیدر بررسی شمارش با مصداق، دختران و پسران 

پس در این زمینه هم . بود دار یمعن ها ییکه به هنگام مقایسه دختران و پسران دو گروه سنی، تفاوت توانا

ی در توانایی شمارش با مصداق کودك، سالگی، پیشرفت مشخص 6سالگی به  5گفت، با افزایش سن، از  توان یم

 .دهد یرخ م

1)Richards  

(2)- Fuson  

(3)- Mierkiewicz  

(4)- Ginsburg  

در حال  ء یش يمانند قرار دادن انگشتان بر رو ییها وهیاز ش) با مصداق(کودکان، به هنگام این شمارش % 98.

که کودك با هر حرکت  رسد یبه نظر م. تندگرف یشمارش، حرکت انگشتان در فضا و یا تکان دادن سر کمک م

وسیله  نیتا بد سازد یو آن را از مجموعه مورد شمارش خارج م کند یعنصر را شمارش م کیدست یا سر خود، 

به نقل از ( سیو یرکی یو م رسونیپژوهشی ریچاردز، ف يها افتهییافته با  نیا. از شمارش خود مطمئن گردد

 .همخوان است) 1983گینزبرگ،

% 77ساله دختر و پسر، 6بیانگر آن بود که همه کودکان  تینتایج آزمون ریاضی در زمینه شناخت قانون اصل

% 82ساله و  6به بیان دیگر همه کودکان . شناختند یساله قانون اصلیت را م 5دختران % 87ساله و  5پسران 

 انیواژه بیان شده توسط آنان، ب-عدد نیاند که در شمارش با مصداق، آخر ساله به این نکته پی برده 5کودکان 

 .باشد یکننده تعداد عناصر گروه شمارش شده م

 یمقدمات پ یول. شناختند یساله، ثبات عدد را نم 6و  5این پژوهش نشان داد که هیچیک از کودکان  يها افتهی

بنا بر این این یافته با . شد یها دیده م در آن يساز يشناخت ترتیب و سر یعنی، )ثبات عدد(بردن به این مفهوم 

 .دارد ی، همسانکند یبه ثبات عدد دست پیدا م یسالگ 7پژوهشی پیاژه مبنی بر اینکه کودك در  يها افتهی

 رسد یبه نظر م. کنند یبه نام شبکه معنایی م يا ها در ذهن انسان متناسب با بار معنایی خود، ایجاد شبکه واژه

، به نقل از 2و باور  1اندرسون(معنایی باشد  يها این شبکه جادیرآیی حافظه، اتقویت و افزایش کا يها یکی از راه

معنایی  يها بسیار قوي، به ایجاد این شبکه يبند به دلیل برخورداري از نظم و طبقه اتیاضیر). 1375زاده، قاسم

هر  يبرا. شوند یریاضی توسط زبان به کودك آموزش داده م میاز سوي دیگر، مفاه. کند یدر ذهن کمک م

 .کند یم يوجود دارد که نقش میانجی را در انتقال آن مفهوم، باز يا مفهوم ریاضی، واژه
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الزم است . کند یاز نظم برخوردار باشد و ریاضیات، در این زمینه به انسان کمک م دیتفکر منطقی و هدفدار، با

و منطقی  يا تفکر مقوله يریگ لی در شکلبه زبان، نه تنها به عنوان عامل برقراري ارتباط، بلکه به عنوان عام

زا، بلکه عاملی در جهت افزایش کارآیی  بیشتر توجه کرد و ریاضیات را، نه یک موضوع علمی مشکل و اضطراب

آموزش کودکان را از همان سنین پیش از  توان یدر آن صورت است که م. ذهنی و تفکر انسان، به شمار آورد

 .نقش مؤثرتري داشت ندهیها در آ و در افزایش کارآیی تحصیلی آن کرد يزیر هیپا تر قیدبستان دق
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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