
  
  
  
  
  

 سنجی و اعتباریابی مقیاس شایستگی ریاضی کودکان اوترخت        پایایی
   شهر اصفهانی و دبستانیش دبستانیآموزان دختر و پسر پ در دانش

  
  ∗سامانی حمیدرضا عریضیدکتر

  ∗∗جواد کاوسیان
  ∗∗∗ورین کدیدکتر پرو

  
  چکیده

 است تا از طریق 1کان اعتباریابی مقیاس شایستگی ریاضیات اوترخت برای کود،هدف پژوهش حاضر
برای اعتباریابی . ای شایستگی ریاضی بررسی شوده بر سال5/7 تا 5/4آن سطوح رشدی کودکان 

 در شش گروه سنی آموز  دانش720آزمودنیها . ده شد از دو تکلیف شکلهای نهفته استفا،همزمان
ها را فراهم  رای دادههای اصلی نشان داد که راه حل یک عاملی بهترین تفسیر ب تحلیل مؤلفه. بودند
. دار است از نظر آماری معنا) اما نه جنسیت(دهد که سن  تحلیل واریانس دو طرفه نشان می. سازد می

  .استاین یافته هماهنگ با پژوهشهای دیگر در این زمینه 

  .مینهآزمون اوترخت، شایستگی ریاضی، تواناییهای شناختی ریاضی، سبک شناختی، استقالل از ز: ها کلید واژه

                                                 
∗   دانشگاه اصفهانشناسی    استادیار روان  

∗∗   )مؤسسۀ تحقیقات تربیتی( علمی دانشگاه تربیت معلم عضو هیئت   
∗  ∗  ∗   شناسی دانشگاه تربیت معلم  استاد روان 

  

1. (UMCS) Utrecht Mathematical Competence Scale 
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 مقدمه و زمینۀ پژوهش

از پرسشنامه استفاده برای سنجش تواناییهای ریاضی کودکان معموالً از روش مصاحبه و مشاهده و کمتر 
شاید یک . پژوهش سازگارنداین روشها با رویکرد کیفی .  استجا ماندهه  سنتی که از زمان پیاژه بشده،

و رویگردانی وی ) از قبیل گروه و شبکه و مجموعه(یفی  گرایش پیاژه به کاربرد مفاهیم ریاضی ک،دلیل آن
سنجی و اعتباریابی مقیاسی پرداخته شده  در پژوهش حاضر به پایایی.  استفاده از روشهای کمی بوده استدر

است که با استفاده از پرسشنامه و با سؤالهای عملکردی مجسم، تواناییهای ریاضی کودکان را مشخص و 
بررسی این رابطه با توجه به هر یک از . کند ترسیم میرا با سبکهای شناختی اییها این توانمیان رابطه 

توان با پژوهشی  این بررسی مقطعی را می. تواناییها در گروههای سنی مختلف کودکان انجام شده است
کهای طولی تکمیل کرد، که در آن با تحول سنی کودکان به بررسی رشد تواناییهای ریاضی و رابطه آن با سب

ندی فعالیتها و ب گروه  درسازد تا شناخت این تواناییها معلمان ابتدایی را قادر می. شود  پرداخته می،شناختی
اما نخست باید به . تمرینها متوجه نقاط ضعف تواناییهای ریاضی کودکان شوند و به رفع آنها همت گمارند

  . پاسخ دادتواناییهای ریاضی کودکان چیست؟: سؤال
بندی و ردیف کردن   آثار خود به سه توانایی ریاضی کودکان، شامل تناظر یک به یک، طبقهپیاژه در

 همانندسازی، تقابل، نفی 1 مبنای چهار گروه کالینیاین شایستگیهای ابتدایی. پرداخته است) 1965پیاژه، (
 استنتاج تفکر در در آغاز مرحلۀ تفکر صوری، تواناییرا  آنها میان، که روابط استکردن و همبسته کردن 

 چهار سالگی  که کودکان خردسال در حدودمعتقد است) 1983( 2گلمن. سازد غیاب شی عینی فراهم می
پژوهشهای . های نامعادل را با مفاهیمی از قبیل کم، کمتر و کمترین مورد مقایسه قرار دهندتوانند موقعیت می

. کمتر مورد توجه قرار داده استدکان خردسال را ان داد که پیاژه برخی از تواناییهای کواین روانشناس نش
طور همزمان در نظر بگیرند، در صورتی که پیاژه ه توانند در برخی از مثالها دو بعد را ب مثالً کودکان می

ای از موقعیتهای نامعادل   نمونه.طور همزمان دو بعد را در نظر بگیرنده توانند ب  کودکان نمی،کرد تصور می
   .تگی ریاضی اوترخت در ضمیمه مقاله آمده استدر مقیاس شایس

 و شمارش با استفاده 4 یعنی شمارش ساختاری، در کودکان،به بررسی دو توانایی دیگر) 1988( 3فاسون
منظور فاسون از شمارش ساختاری آن است که کودکان بسیار . از کلمات مربوط به اعداد پرداخته است

 آنها را یا به کمک حرکت دادن اشیااند  نظم چیده شده اشیایی که بیتوانند با اشاره کردن به  خردسال می
 ه سال5/4 تا 5/3اما منظور از شمارش با استفاده از کلمات مربوط به اعداد آن است که کودکان . بشمارند

 تا 10 توانند اعداد را به ترتیب از  سالگی می5/4بشمارند و از آغاز  10 تا 1انند اعداد را به ترتیب از تو می
 اختیارنشان داده است که هر گاه توده نامنظمی از اشیا در در تحقیقات خود ) 1988(فاسون .  یاد بگیرند20

 زیرا از این آنها را بشمارند، کمک اشاره کردن و حرکت دادن بهتوانند  از پنج سالگی می، کودکان قرار گیرد
                                                 

پیـاژه در توزیـع     . تکالین، ریاضیدان و توپولوژیست آلمانی است که چهار گروه کالینـی را مـشخص نمـوده اسـ                 . 1
، (N) نفی   :ش چهار عنصر  یآیند در دورۀ چهارم رشد تحولی خو        های منطقی پدید می     فکر صوری که از شبکه    ساختار ت 

  .دهند  را معرفی کرده است که با یکدیگر تشکیل چهارگروه کالینی را می(C)، همبستگی (I)، اینهمانی (R)تقابل 
2. Gelman                        3. Fuson                       4. structured Counting 
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.  هر چند که ممکن است با خطاهایی همراه باشد؛ را شمارش کننداشیامند  توانند به صورتی نظام میطریق 
فاسون . گیرد  بدون نگارش شکل نمادین آنها انجام می،این شمارش با استفاده از کلمات مربوط به اعداد

دو . دارند مشکالتی 20 تا 14 برای شمارش اعداد ان داده است که کودکان تا شش سالگینش) 1988(
 اولی ردسال در ریاضیات افزوده شده است؛های کودکان خه شایستگیب 1 کرپرالاز سویمفهوم دیگر نیز 
 شمارش دقیق بر مبنای ،منظور از شمارش برآیندی. و دومی درک عمومی اعداد است 2شمارش برآیندی

یا در شمارش، از حرکت دادن یا نظم دادن  کودکان نباید ، که در این سؤاالتاستآخرین سؤال آزمایشگر 
 ست؛تر ا شمارش برآیندی در مقابل شمارش ساختاری و از آن پیچیده.  کمک بگیرندااشیاشاره کردن به 

ی در شمارش توانند آنها را بشمارند، ول و بهتر میکنند  می را منظم را در شمارش ساختاری کودکان اشیازی
 در  مورد نظر است که در آن کودکان، کاربرد آنها در زندگی روزمره، اعدادبرآیندی در درک عمومی

در تمرینات ریاضی در دبستان .  پاسخهای عددی مناسب را دریابند،شود تصاویری که به آنها عرضه می
دهند  مجرد انجام می)  ج،نیمه تجسمی)  ب،تجسمی)  الف،کودکان کاربرد اعداد را در طی سه مرحله

  ).1382فر،  بهروش، جعفری، دانش(
 کار با وسایل کمک ،در مرحله مجسم. می استدرک عمومی از اعداد متناظر با آموزش نیمه تجس

آموز گفته  شود و مثالً به دانش آموزشی است در صورتی که در مرحله نیمه مجسم از تصاویر استفاده می
ماند؟ در دو مربع  دهید، چند سکه برای شما باقی می ه سکه دارید، سه سکه را از دست مینُ  شما کهشود می

 قضاوت کنند که کدام مربع ،شود از کودکان خواسته می. شده استسه سکه و شش سکه قرار داده 
ن ی آن در ای و رشد تحولیاضی ریستگی شازمینۀ در ی تجربیپژوهشها 3.های باقیمانده را در بردارد سکه

ه است که کسب دانش دیجه مشترک رسین نتی انجام شده است و در همه پژوهشها به اشتریی باواخر با شتاب
 یاضی آموزش ریش از آغاز رسمی در نظر گرفت که پی تحولیندی فرادر حکمتوان  یتها را م و مهاریاضیر

، فاسون 1987 4یبارود(ن تحول تداوم دارد ی ای و در طول دوره ابتدائشود می شروع یدر مدرسه ابتدائ
 8لورشافر و یت، گسکینز، نورتگی، تور ب1996 7جتی، وان دور1977 6نزبورگی، گ1994 5یری، گ1992
 . عالقه دارندی عددیهاتی مدرسه کودکان به اعداد و واقع قبل از ورود به،ی از دوران آمادگی حت،)2002

نز یتورب(توان از اعداد استفاده کرد  یدانند چگونه م یشناسند و م ی میطور شهوده  را بی مختلف عددیانمع
دگاه ی سه د،در آغاز ورود به مدرسه کودکان یاضی ریستگی و شایررسمیدرباره دانش غ). 2002و همکاران 

  .متفاوت وجود دارد
ات ی از عملیبی که در آن درک عدد ترک استیاضی ری منطقیاژه در مورد مبانیکرد پیرونخست  .1
  .)1952اژه یپ( است یف بندی و ردی، طبقه بندی عددی نگهداریمنطق

ن یدر ا.  استی شمارشیهاکه بر طبق آن تحول درک عدد تابع تحول مهارتکردی است یدوم رو .2
 یکردی رو.ق ضرورت داردی تحول درک عدد و تفری برا،کرد تجارب متعدد و گوناگون کودک با اعدادیرو

                                                 
1. Korporal                        2. resultative counting          3. structured Counting  
4. Baroody                         5. Geary                               6. Ginsburg  
7. Van de Rijit                   8. Torbeyns, Noortgate, Ghesquiere & Verschaffel    
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، گلمن و 1989 2، فرانک1987 ی، بارود1999، 1تالگروه (افت یدنتال در هلند گسترش یکه در موسسه فرو
  ).1978 3ستلیگال

کرد ی آنها از رو ازیکه بر طبق آن هشت مفهوم که برخ است مدگاه اول و دوی از دو دیبیترکسوم . 3
کرد ین روی امدافعان. ت داردیکودکان اهم یر رسمی و دانش غیاضی ریستگی شای برا،اند دوم گرفته شده

ارز و ی، بر)1979 (4نردی برا،ن گروهی از دانشمندان مشهور ا.اند  اوترخت را ساختهیاضی ریستگیس شاایمق
 یکردهایرو. توان نام برد را می) 1990 (7نیو و) 1992 (6انی، سوف)1988(، فاسون )1984 (5گلریس

ن یا. اند به طور مشروح، ارائه کرده) 1999 (8جسنیورز، جانسنز و الری لرا یاضی به آموزش رگوناگون
 یرو  نیزک پژوهشین اواخر ی اجرا شده و در ایکی، بلژی، آلمانیونانی، ی کودکان فنالندیاس رویمق

، ابزاری )1994( 12و پنینگز 11، وان لوئیت10وان دریچت. )2003 9یر(گزارش شده است  یسیکودکان انگل
 اساتید دانشگاه اوترخت در نویسندگان مذکور،های ریاضی کودکان ساختند که چون برای سنجش شایستگی

 شامل هشت زیر اآنه .؛ ابزار آنها به مقیاس شایستگی ریاضی کودکان اوترخت مشهور شدهستندهلند 
 شمارش مرتب اعداد، شمارش ساختاری، ،16بندی ، طبقه15، تناظر14، ردیف کردن13ای مقیاس مفاهیم مقایسه

 سؤال و در 15 شامل ،این ابزار در هر یک از این مقیاسها. ندشمارش برآیندی و درک عمومی اعداد بود
سنجی این قیاس روی کودکان  ایایی اعتباریابی و پ،در پژوهش حاضر.  سؤال است120مجموع دارای 

 اعتباریابی همزمان این مقیاس با ،هدف دیگر پژوهش حاضر. دبستانی و دبستانی انجام گرفته است پیش
گیری، (های ریاضی دختران و پسران است ، مقایسۀ تواناییپژوهش حاضر. باشد سبک شناختی کودکان می

انایی ریاضی پسران و دختران تفاوت وجود دارد، اما  تومیاناند که  پژوهشهای قبلی نشان داده). 1994
 روشه معموالً این پژوهشها در دوران نوجوانی به بعد انجام شده است و از آنجا که بیشتر این پژوهشها ب

 یا تأثیر عامل  که این تفاوتها مربوط به جنسیتنظر داد  توانیاست، به طور قطع نمای  مطالعات رابطه
  .است بزرگساالن از آنها اجتماعی و انتظارات

  شناسی روش
  کنندگان در پژوهش شرکت

شها و آغاز شایستگیها و کنندگان در تحقیق باید متناسب با پیشینۀ پژوه با توجه به اینکه سن شرکت
ز مهدکودک دبستانی ا مرحلۀ پیشکودکان . گروه سنی انتخاب شدندهای ریاضی مورد نظر باشد، شش توانایی

                                                 
1 .TAL :                انـد و ترکیبـی از        گروهی است از متخصصین آموزش ریاضی که بـرروی رشـته تحـولی ریاضـی کـارکرده

 .اند موزشی فرویدنتال رادر آموزش ریاضی پیگیری کردهآهای پیاژه و رویکردهای  اندیشه
2. Frank                                         3.Gelman & Gallistel        4.Brainerd                
5.Briars & Siegler                         6. Sophian                          7.Wynn                             
8. Laevers, Janssens, Laurijssen   9. Ray                                10.Van derijt                       
11. Van Luit                                  12. Pennings                      13.concepts of comparison 
14. seriation                                  15. one to one correspondence        
16. classification                            



 
     53...  آموزان دختر و پسر  ی کودکان اوترخت در دانشسنجی و اعتباریابی مقیاس شایستگی ریاض  پایایی

 

با توجه به اینکه، در نظام . ندتانهای شهر اصفهان انتخاب شدمرحلۀ دبستانی از دبسان و کودکستان وکودک
گیری در این سنین را  نمونهنتیجۀ مهد کودک و کودکستان اجباری نیست، موزشی ایران، گذراندن دورۀ آ

 20اقتصادی مختلف  -از طبقات اجتماعی با وجود این، . به حساب آوردتوان معرف کل جامعه  نمی
کودک به طور تصادفی انتخاب  36 کودک و در مجموع 18  از آنهامهدکودک و کودکستان و از هر یک

باال، متوسط و (گانه   اقتصادی سه- های اجتماعی  طبقهمنطقه از سه  دورۀ دبستانآموزان از میان دانش. شدند
های مربوط به از آنجا که گروه. نه انتخاب شدند دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترامنطقه،و از هر ) پایین

مدارس شامل سه گروه و در هر گروه دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه انتخاب شده بودند، در 
 دختر و 60 آزمودنی شامل 120در هر گروه سنی . نددشانتخاب آموز  دانش 360 مدرسه، شامل 12مجموع 

 اجرای آزمون تنها به بخشی از سؤالها و در  ازبتدر هر نوآنها .  پسر به سؤاالت پژوهش پاسخ دادند60
 و دشواری عدّد سؤالها ت، اجرای آزمونشیوۀدلیل این . دادند  به بقیۀ سؤالهای آزمون پاسخ مینوبتهای بعد

)  ماه60 تا 55( شامل گروه یک ،شش گروه سنی انتخاب شده.  کودکان بوداز سویپاسخ دادن به همۀ آنها 
، گروه ) ماه84 تا 79 (5، گروه ) ماه78 تا 73 (4، گروه ) سال کامل6 تا 67 (3، گروه )ه ما66 تا 61 (2گروه 

  .بودند)  ماه90 تا 85 (6

  روش اجرا
 هر آزمـودنی در     برایدر اجرای آزمونها    ) 1995(، و کرپرال    )1998(با توجه به اینکه واندریچت و همکاران        

 سـؤال بـه هـر    40ضر نیـز در هـر نوبـت آزمـون فقـط      در پژوهش حا سؤال ارائه کرده بودند، 40 نوبت  هر
هـا بـه    میـان آزمودنی  تـوان آنهـا را       ، می الهای هر مقیاس با یکدیگر متناظرند     از آنجا که سؤ   . آزمودنی ارائه شد  

ای تقسیم کرد که پنج سؤال ارائه شده به هر آزمودنی نمونۀ معـرف آن مقیـاس باشـد، زیـرا کـه بـرای                          گونه
 اجـرای   ضـمن ) 1999(وانـدریچت   .  سؤال پاسخ دهند   120ر یک نوبت آزمون به      کودکان دشوار است که د    

طـرح  شـیوۀ   وی از .دهنـد تواننـد پاسـخ    مـی  سـؤال  40آزمون دریافت که کودکان در هر نوبت حداکثر بـه      
 دیـده  1مثالً در جـدول  . انجام شده استعیناً به همان شیوه سؤالهای لنگری استفاده کرد که پژوهش حاضر        

هر  یو ها تقسیم کرده است؟ر یک از مقیاس  آزمودنی در ه   6 میان سؤال را    15 چگونه   چتیه واندر کشود   می
گر بـرای   ـــ ت دوم بـه عنـوان لن      ــت که در نوب   ــدنی دو بار به آنها ارائه کرده اس       ـو آزم 6میان این    راسؤال  

یک در  ـدر تحلیـل کالسـ    این طرح برای محاسبه پارامترهای مربوط به سـؤالها          . ت اول قرار گرفته است    ـنوب
ـ    ی اجـرای این آزمـونها از میـان دانش      برا. ∗اربرد دارد ـروانسنجی ک   12س ریاضـی  ـجویان درس روش تدری

آمـوزان ابتـدایی کـه مؤلـف اول در      آنها برای ارائه سؤالها بـه دانـش  . دانشجو به عنوان دستیار انتخاب شدند    
در برخی از سؤالهای مربوط بـه ایـن مقیاسـها           . وزش دیدند داد، به خوبی آم    دانشگاه اصفهان آنها را ارائه می     

گران نقشی فعال دارند و باید موقعیت سؤالها را فراهم آورند؛ برای کمک به حسن اجـرای پـژوهش،                    آزمون
  نمره کار عملی برای دانشجویان در نظر گرفته شد

  
                                                 

  .هد شدخوا گزارش دیگر ای مقاله در و داد خواهند انجام پژوهشگران را محاسبات این ∗
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  1رح سؤالهای لنگری در ط،کنندگان در پژوهش  برای شرکت، سؤال مقیاس15 توزیع شیوۀ -1جدول 

  ابزار پژوهش
 است  )1996 و اندوریخت،    1995کرپرال   (ابزار پژوهش شامل مقیاس شایستگی ریاضیات کودکان اوترخت       

بندی، ردیف کردن و تناظر یک به یک را قبالً پیاژه معرفی کـرده                مقیاس طبقه  3 مقیاس است که     8که شامل   
سؤالهای مربـوط بـه سـبک شـناختی         . ح داده شده است   یمه توض ی در ضم  نمونه این سوالها با مثالهایی    . است

شکلهای  دبستانی برای کودکان پیش     دادند پاسخ می  مراجعه به آنها     مستقل از میدان که کودکان در نوبت دوم       
، 4، اوتلمـن 3ویتکـین (و آزمـون شـکلهای نهفتـۀ کودکـان       ) 1972،  2کوتس(دبستانی   نهفته برای کودکان پیش   

  .برای کودکان مرحلۀ دبستانی است) 1971 6کارپ و 5راسکین

  ها یافته

و نیز ضریب همبـستگی زیرمقیاسـها بـا نمـره کلـی              هشت زیر مقیاس      میان  ضریب همبستگی  2در جدول   
 ضرایب همبستگی بـا نمـرۀ کلـی بـیش از            ،شود  در این جدول مشخص می     گونه که   همان. آورده شده است  

هـا   ست که با توجه به این موضوع، مـدل یـک بعـدی بـرای داده                میان زیرمقیاسها  ضرایب همبستگی درونی  
  .کند  موضوع را تأیید مینتایج تحلیل عاملی این. شود گیری می نتیجه

                                                 
1. Anchor Items Design                     2. Coates                                 3. Witkin                          
4. Oltman                                           5. Raskin                                 6. Carp                     

 شمارۀ سؤالها آزمودنی

1           5 4 3 2 1 

2       9 8 7 6     1 

3    12 11 10    6    2  
4   14 13   10   7    3   
5  15  13  11   8    4    
6  15 14  12   9    5     
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   ضرایب همبستگی میان زیر مقیاسها-2جدول 

ادیر ویژه آورده شده است که مقایسه  نتایج تحلیل عاملی، درصد واریانس تبیین کننده و نیز مق3در جدول 
بندی،  بندی کردن، تناظر، ردیف  روی شایستگی ریاضیات و پس از آن به ترتیب طبقهرابیشترین بار عاملی 

 .دارد درک عمومی اعداد در نهایتشمارش اعداد، شمارش ساختاری، شمارش برآیندی و 
 
 

  نتایج تحلیل عاملی: 3جدول 

 
  

 مقیاس 1 2 3 4 5 6 7 8

  مقایسه.1 1       

 بندی  طبقه.2 39/0 1      

  تناظر یک به یک .3 47/0 42/0 1     

 بندی  ردیف.4 41/0 46/0 49/0 1    

  شمارش مرتب.5 52/0 49/0 48/0 59/0 1   

 اختاریشمارش . 6 44/0 46/0 49/0 52/0 62/0 1  

  شمارش برآیندی.7 51/0 39/0 42/0 47/0 44/0 69/0 1 

  درک عمومی عدد.8 47/0 42/0 48/0 57/0 54/0 63/0 67/0 1

  نمره کلی.9 71/0 68/0 66/0 75/0 76/0 79/0 81/0 88/0

  درصد واریانس تبیین شده  ژهمقدار وی  بار عاملی متغیر
  8/58  15/4  76/0 مقایسه

  4/8  75/0  62/0 بندی طبقه
  5/7  68/0  57/0 تناظر
  8/6  62/0  47/0  بندی ردیف

  9/4  44/0  44/0  شمارش مرتب
  8/4  43/0  43/0  شمارش ساختاری
  7/4  41/0  42/0  شمارش برآیندی
  1/4  36/0  40/0  درک عمومی عدد
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   زیرمقیاسهای شایستگی ریاضی با شکلهای نهفتهمیانر همزمان در گروههای سنی  نتایج اعتبا- 4جدول 

  * = > P 05/0دار است  معنا
، بـرای اعتبـار همزمـان     .  و نشان دهندۀ پایایی باالی مقیاس اسـت        9/0پایایی برحسب آلفای کرونباخ باالتر از       

 . آورده شده است4ضریب همبستگی میان زیرمقیاسها با سبکهای شناختی مستقل از میدان، در جدول 

  CEFT  گروه  PEFT  گروه متغیر
G1 09/0  G4 *11/0  
G2  08/0  G5  *16/0  مقایسه 

G3  04/0  G6  *19/0  
G1 *28/0  G4 *19/0  
G2  *11/0  G5  *26/0  بندی طبقه 

G3  *14/0  G6  *36/0  
G1 *11/0  G4 *27/0  
G2  *17/0  G5  *23/0  تناظر 

G3  *19/0  G6  *31/0  
G1 *14/0  G4 *19/0  
G2  *11/0  G5  *12/0  ردیف کردن  
G3  *13/0  G6  *17/0  
G1 04/0  G4 *11/0  
G2  09/0  G5  *18/0  شمارش مرتب  
G3  *14/0  G6  *17/0  
G1 *38/0  G4 *49/0  
G2  *41/0  G5  *32/0  شمارش ساختاری  
G3  *39/0  G6  *47/0  
G1 07/0  G4 04/0  
G2  *09/0  G5  05/0  رآیندیشمارش ب  
G3  07/0  G6  *11/0  
G1 *22/0  G4 *26/0  
G2  *11/0  G5  *39/0  درک عمومی عدد  
G3 08/0 G6  *42/0  
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  میانگین و انحراف معیار برای شش گروه سنی: 5جدول 

گروه  کل دختران پسران
 تعداد معیار انحراف میانگین تعداد معیار انحراف میانگین تعداد معیار انحراف میانگین سنی

G1 13/37 28/13 60 24/39 22/12 60 18/38 72/12 120 

G2  19/54 89/12 60 26/51 71/12 60 22/53 76/12 120 

G3  18/52 01/13 60 22/54 04/13 60 20/53 03/13 120 

G4 17/67 29/13  60 26/65 08/14 60 21/66 83/13 120 

G5  82/72 28/11 60 22/74 11/14 60 52/73 92/12 120 

G6  16/74 09/13 60 22/73 27/13 60 69/73 17/13 120 

های شناختی بندی، تناظر و ردیف کردن با سبک  شمارش ساختاری، طبقه،شود  دیده میگونه که همان
 میانگین و انحراف معیار برای گروههای 5در جدول . یابد  افزایش می با افزایش سن، این رابطه دارد ورابطه 
  .برای سؤالهای آزمون آمده استگانۀ پسران، دختران و کل کودکان  شش

 . با افزایش سن کودکان دامنۀ پاسخ صحیح بـه سـؤالها افـزایش یافتـه اسـت        شود یده م یدطور که    همان
 ،اثر اصلی جنسیت بر عملکرد آزمودنیهـ      دهد که ا    نشان می  5های جدول    تحلیل واریانس دو طرفه روی داده     

  .دار نیست ، معنادر مقیاس شایستگی
95/0 = p    27/0) = 119/1 (F اثر اصلی سن  ،دار است نظر آماری معنا   در حالی که اثر اصلی سن از

  p  87/0) = 720/5 (F     001/0 = p     68/147) = 719/5 (F   = 56/0 .دار نیست و جنسیت معنا

  گیری حث و نتیجهب
ی و سالهای اول دبستان مقیاس شایستگی ریاضی اوترخت نخستین مقیاسی است که برای کودکان پیش

 ،با توجه به فقدان چنین مقیاسهایی. کند و عملکرد ریاضی آنها را بررسی میاست دبستان ساخته شده 
این مقیاس همچنین مفاهیم رشدی آموزش ریاضی .  آنها در پژوهشهای بعدی قابل انکار نیست باالیارزش
ۀ میان  رابط،هشها روی نوجوانان و بزرگساالنبا توجه به اینکه پیشینۀ پژو. کند طور عملیاتی بررسی میه را ب

، 1990به نقل از شکلتن و فلچر (های شناختی مستقل از میدان را نشان داده است تواناییهای ریاضی و سبک
توان هماهنگ با پیشینۀ  دست آمده در پژوهش حاضر را میه  نتایج ب،)1376ترجمه جمهری و کریمی 

نوع توانایی شان دادن رابطۀ  اهمیت پژوهش حاضر در ن، این حالبا. دانست روی بزرگساالن پژوهشهای
 تا به حال و در دوران تحول مفاهیم ریاضی در کودکان است ،های شناختی مستقل از میدان، با سبکریاضی

کودکان،  در این تحقیق نشان داده شده که شایستگی ریاضی ،همچنین. چنین پژوهشی انجام نگرفته است
  .ست و پایاای یک بعدی سازه
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 واندوریچت و از سویهای مختلف و پژوهش انجام شده  در گروه،پژوهش حاضرمقایسه میانگین 
دبستانی میانگین گروهها در ایران نسبت به هلند  های سنی پیشدهد که در گروه نشان می) 1998(ن همکارا

ان دهندۀ عدم توجه به نشاست و این  در حالی که در دورۀ دبستان تفاوت کمتر .تر است اندکی پایین
  . کودکی استنخستینهای ریاضی در دوران  سازه

 عدم تأثیر جنسیت بر شایستگی ریاضی است و شاید ،یک نتیجۀ بسیار قابل توجه پژوهش حاضر
های جنسیتی   دختران و پسران در جامعه ما تا حدی تحت تأثیر کلیشهمیانتفاوتهای گرایش به ریاضی در 

نتایج . دهد های مهندسی سوق می رشتهجهت  و پسران را به سوی رشتۀ علوم انسانیه باشد که دختران را ب
مقدماتی های ریاضیات ان دهندۀ تفاوت درون فردی در رشد شایستگی نش،عنوان تابعی از سنه پژوهش ب

) 1994، واندوریچت و وانلوئیت 1994 ، گیری1988فاسون (های انجام شدۀ قبلی است که با پژوهش
کنند که هر آزمودنی در نخستین سال شروع  پیشنهاد می) 1985(واندوریچت و وانلوئیت . استهماهنگ 

 از این طریق مشخص شود که ضعف دهد تادبستان به سؤالهای مقیاسهای شایستگی ریاضی اوترخت پاسخ 
همیت ا.  انفرادی انجام شودبه صورت کار، تدریس ضعفآزمودنی در کدام زیرمقیاس است و برای رفع آن 

بسیار زیاد مقیاس شایستگی ریاضی اوترخت در آن است که این امکان را برای نخستین بار فراهم آورده 
 زیرا ،های مختلف سنی به تفاوتهای درون فردی پرداخته شودفردی در گروه میاناست که به جای تفاوتهای 

 . داشته باشدکمتر از آنها توانایی یک آزمودنی ممکن است در برخی از زیرمقیاسها توانایی بیشتر و در برخی
نز وهمکاران یر توربیق اخیک تحقی مثالً در ؛ استبسیار ی کاربردهای اوترخت دارایاضی ریستگیآزمون شا

 ی و هلندی کودکان فنالندمیان ساله را با استفاده از آن در 7 تا 5 کودکان یمرخ رشد تحولین) 2004(
 ی تحولیمرخهای از نی در برخی نسبت به کودکان فنالندی آلماننشان دادند کودکانآنها سه کردند یمقا
 ،رستانین فاصله تا سال اول دبینشان داد که ا) 2000 (1نی آن لوتیبر مبنا.  مانندی عقب میاضی ریستگیشا

دکان  نسبت به کویکودکان فنالندکه قبالً نشان داده بودند ) 1996( و همکاران 2تونیب.  وجود داردهمچنان
  با است کهین همان برتری دارند و ایبرتر) مزیت( و علوم یاضی ریالملل نین مطالعه بی در سومیآلمان

 ی شده است که در کتابهان پژوهشها خاطر نشانی اجۀیدر نت. شود ین داده ماس اوترخت نشایسواالت مق
 یاضی ریستگی شا آزمونرار آن یجاد شود که مسی ایراتیی آلمان تغ آموزش ابتداییی و برنامه درسیدرس

  .کند مین یاوترخت مع
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  .1376ارات فاطمی، انتش: تفاوتهای فردی، ترجمه جمهری و کریمی، تهران). 1990(شکلتن و فلچر 
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  ضمیمه
  مثالهای مقیاس شایستگی ریاضی کودکان در زیر مقیاسها 

شود که   موقعیتهایی را شامل میمیان مقایسه  دادنکاربرد مفاهیم در انجاماز این جنبه : مقایسه
کان باید مفهوم را در طرحهای تصویری که در کود. گیریهایی با اعداد اصلی یا ترتیبی مورد نیاز است اندازه

. بینید که چند کتاب دارد در اینجا فردی را میشما :  درک کنند مثالً،آنها روابط منظمی نشان داده شده است
  . نشان دهیدکتابهای کمتری در دست دارند،که در تصویر را افرادی 

 روی میز  مکعب قرار دارند،5یف  در هر رد مکعب در سه ردیف به صورتی که15: شمارش برآیندی
بها فضای خالی قرار داده مکعمیان  در هر ردیف .سؤالهای عملکردی مجسم استاز  این مثال .اند چیده شده
 ،شود از کودکان پرسیده می. توانند با اشاره به مکعبها آنها را بشمارند کودکان در این مقیاس نمی. شده است

   روی میز قرار دارد؟چند مکعب
کشاورز چند جوجه ) 1ر یتصو( خرد یگر می جوجه د2 جوجه دارد، 8 یکشاورز:  عددیک عمومدر
  دارد؟

  .نک ندارندیاما ع دارند، یف دستید که کی را نشان دهیافراد) 2(ر یدر تصو: یطبقه بند
 قاً به تعدادی در کدام مربع تعداد نقطه ها دق.دینی بیسه اتوبوس م) 3(ر یدر تصو: کیک به یتناظر 

  .اتوبوسهاست
گتر،  سگ بزر،رود یک چوب می، هر سگ به طرف دینی بی سگ میتعداد) 4(ر یدر تصو: ف کردنیرد

 وصل کند که به طرف آن ید که هر سگ را به چوبی رسم کنی خطوط،ردیگ ی را به دندان میچوب بزرگتر
  .در حرکت است
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