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   ز يچالش برانگ فيتکال

  *کوتوله ها  یاضير  اديسال المپ  زدهيس

  شوانک  نگ يا

  دانشگاه کلن 

  

  ۴٣/۴٩ بايتقردانش آموز کالس سوم ( ٢٠١٢سال با مجموع  ١٣ ی در ط ]١او  – ا م  -زد  [کوتوله ها  یاضير اديالمپ
 ی تيجنس ی به اجرا درآمد. برابر یاض ير یاستعدادها  نهيزم دانشگاه در ینارهاياز سم یدختر) به عنوان بخش درصد 

 ندهيتوانند به عنوان نما یپسردرهر کالس شرکت کننده م کيو  دختر کيالزام است که  نيبدست آمده براساس ا یبيتقر
 شوند: یم ميدسته تقس ٧آنها به   یبراساس درجه سخت زيمختلف چالش برانگ  فيشرکت کنند. تکال اديدرالمپ آنها یاضير

؛ یحساب یهامربوط به مهارتسخت تر فيتکال -دسته دو و سه  ات؛ياضيحساب و ر يیساده و ابتدا فيتکال - کيدسته 
 ؛یمربوط به الگوها و اشکال هندس  فيتکال  -؛ دسته شش  ٢یکالم  ليمسا  -؛ دسته پنج  یبيقابل حل ترک  فيتکال  -دسته چهار
  ی ، درتوسعه مربوطه اتيبحث درادب و قيبراساس تحق ،ناريسم نيدرا انيعملکرد دانشجو. یانيپا فيتکال -دسته هفت 

در   ژهيپسران شرکت کننده به و ،اثبات شده ی ها افتهيبرطبق  .است فيانجام تکال يینها یدهازيوامت یابيوارز فيوظا
 ليو تحل  هيهستند. عالوه برتجزشتازي) نسبت به دختران شرکت کننده پیکم  یلي(مقدارخ یراندمان و بازده   زانيم  نيشتريب

 زيآم  تيبرعوامل موفق  یشناخت  یازمهارت ها  کياست که کدام    نيا  ندهيآ  یبرا  یديسوال کل  کيو پردازش آنها،    فيتکال
 کردهايرو ،به آنها پرداخته شود. تا کنون اتياضير سيگذارند، تا بتوان بطورهدفمند درتدر یمريتأث ی اضيحل مسايل ر

  باشد.  یرابطه دردسترس م نيدرا یفيضع ینظرهاو نقطه 

 

 کوتوله ها  یاضير  اديالمپ

او    -ا م    -زد    سال با  ١٣دانش آموزان کالس سوم به مدت    یبرا  یاضير  اديالمپ  کي  ٣شهراوسنابروک  یحومه   در شهرو
برگزار    يیآموزش ابتدا انيدانشجو  و دردرجه اول با   یاضير  یاستعدادها  نهيدانشگاه درزم  ینارهاياز سم  یبه عنوان بخش

برترمنطقه،   يیابتدا  مدرسه  ١٠٠شدن    مينسبت دختران و پسران شرکت کننده و سه  یبه آمارمساو  یابيشد. به منظوردست
دانش آموزان هر كالس به مسابقه اعزام شوند. در   یاضير ندهيعنوان نما پسربه كيدختر و  كيبود كه  نيشرط رقابت ا

مختلف به عنوان مثال  یبه گونه ها ستيبا یخالقانه م فيتکل نيشد. ا یارائه م ديبا یاضيکار خالقانه ر کيکالس، 
شد (به عنوان مثال   یم یطراح دورمربوطهدرمطابقت با موضوع  و یشينما یکارها ايو  ی، کتاب، باز یدست یکارها

پردازش و  یتاليجيپروژه ها به صورت د یآب). تمام ريز ی، جهان هایورزش، قرون وسط هان،ي، فضا و کهام ت ل
اهدا شد و کودکان و معلمان به   یزيها جوا پروژه نيبه بهتر عموم مردم قرار گرفتند. د يدرمعرض د یمجاز ی درفضا

شنبه (روز آخر هفته و  کالسها صبح روز  یاضير ندگانيدردانشگاه اوسنابروک دعوت شدند. نما زيجوا ی مراسم اهدا
در    دانفره، ابت  ٢٠حدود    یدر گروهها  ی ليدوم سال تحص  مهيآلمان) در ن  ميدر تقو  یمدارس و ادارات دولت  یرسم  یليتعط

نظارت   در دانشگاه اوسنابروک تحت  -شرکت کنندگان    اديتعداد ز  ليبه دل  -و بعدا     یاضير  اديالمپ  زبانيم  يیابتدا  مدرسه
بود، تا   یکردن معلمان ضرور درابتدا متقاعد مالقات کردند. گررايکديمحول شده،  فيبرانجام درست تکال انيدانشجو

 کي یمعلمان به جا -است زانيم کيبه  اتياضير اديشرکت درالمپ یواستعداد دختران و پسران برا يیبدانند که توانا
 نه يزم نيدر اشتريبحث ب گريکار د نيبا ا -کردند یم هيخود توص یرا از کالسها پسر کي ايپسر، دو پسر  کيدختر و 

 یعني ،سال ها با هم به رقابت پرداختند نيپسر در طول ا ١٠۶٣ و دختر ١٠٣٩در مجموع  و دردراز مدت الزم نبود.

 
  :است ريچاپ با عنوان ز یشده برا رفتهيپذ پتياز منوسکر یجزئ راتييبا تغ یترجمه فارس کيمتن حاضر *

Schwank, Inge (٢٠٢٠): Herausfordernde Aufgaben – ١٣ Jahre Zwergen-Mathematik-Olympiade. In: L. Baumanns, 
J. Dick, A.-C. Söhling, N. Sturm & B. Rott (eds.), Wat jitt dat, wenn et fädich es? Proceedings of the autumn 
conference of the GDM working group problem solving in Cologne ٢٠١٩. Münster: WTM. 

 
١ ZMO (Zingy-Math-Olympiad) 
٢ Word problems 
٣ Osnabrück 
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 شانيي). همه کودکان شرکت کننده براساس توانادختردرصد  ۴٣/۴٩ بايتقر دانش آموز کالس سوم ( ٢١٠٢ مجموعدر 
 ۴٠ بايتقر( نزبر یبندازيبر اساس امت زيجوا نينامه شدند. ا یگواه افتيموفق به در یاضير فيدرحل مسائل و تکال

کودکان) به دانش آموزان اهدا شد. به عنوان    درصد   ٢٠  بايتقرکودکان) ، طال (  درصد  ۴٠  بايتقرکودکان) ، نقره (درصد  
وجود داشت.   پسران نيدختران وهمچن  یبرا ١،٢،٣  یها گاهيجا یالماس برا یخاص، گروه بند تيموفق کياز  ینشان

آخر سال، با   یليدر مراسم بزرگ فارغ التحص زين او –ا م  -زد  یاز دو کاپ قهرمان یک يالماس،  نامهيبرگواهعالوه 
 .اهدا شد پسران نطورياول دختران وهم گاهيجاخانواده به  یحضور معلمان و اعضا 

 فيتعر ازيامت عيرا بر اساس توز جهيو نت ندعهده داشت بررا  فيتکل کيپردازش  حيتصح کار ميهر ت یاعضا  از دو نفر
  ٣٠انيدر مآن ها  ازيکه امت یآن دسته از دختران و پسران ی پردازش شده  فيکردند. تکال یم یازدهيامت م،يشده در ت

باتجربه  اني، دانشجویپژوهش ارانيدستمتخصصان متشکل از  ميتوسط ت گريکسب شده بود، باردبرتر یازهايدرصد امت
 دييمورد تا یده ازيو بحث قرار گرفت، تا سرانجام امت یمورد بررس قيبه صورت دق او  – ا م  - زد  یعلم تيريو مد

  .کارشناسان قرار گرفت

 یابيموفق به دست  یشتريتعداد پسران ب  نيهمچندختر به دست آمد؛    ٣پسر و    ١٠سال توسط    ١٣در طول    ازيامت  نيشتريب 
  سهياز پسران گروه و درمقادرصد    ٩٢/ ۵در حدود  دختران به طورمتوسط    ازاتيامت ،در گروه الماس به مدال طال شدند.

 . بوددرصد  ۶/٩٣اسيمق نيدرصد برتر، ا ستيمشابه در ب

جامع ترعوامل    یپژوهش ها گسترده ترو  قاتيها، مطمئنا  لزوم تحق نيبرتر  نيتحسبه    ليو تما  یبا توجه به تمرکز اجتماع
 از  یشتريکه اختالفات بيی ها گاهيجا یممکن است الزم باشد که دررتبه بنداست.  یضرور  یريگ جهينت نيا ليدال و

 نظر شود. ديدهد، تجد ی) نشان مازيامتشده در اختالف  یريمرتبط (اندازه گ یعملکرد یتفاوتها

  دسته  پسران ازيامت نيانگيم  دختران ازيامت نيانگيم  دختران ازيامت نيانگيدرصد سهم  م

  ک ي  ٢٩/ ٠٨  ٢٩/ ٢۶  ١٠٠/ ۶٠
  دو  ٢۵/ ٣٢  ٢١/ ٢۴  ٨٣/ ٨٨
  سه  ٢٣/ ٣۴  ٢٢/ ٢٨  ٩۵/ ۴٧
  چهار  ١٩/ ٢٧  ٢٠/ ٨۴  ١٠٨/ ١۵
  پنج   ٢۴/ ٢٧  ٢٠/ ۶٨  ٨۵/ ٢١
  شش  ١٨/ ۵٢  ١٨/ ۶٢  ١٠٠/ ۵۴
 هفت   ١٧/ ٣٨  ١٧/ ٨۴  ١٠٢/ ۶٢

 نيانگ يتا هفت و درصد سهم م کي ی ها دستهدر  تيبر اساس جنس ازاتيامت نيانگ يسال: م زدهيس ندي. برآ١جدول 
 مربوط به دختران  ازاتيامت

 

  -  کيدسته دهد.  یارائه م فيمختلف تکال یها دسته پسران را در ازعملکرد متفاوت دختران و  ه يبرداشت اول ١ جدول
 -چهار    دسته؛  یمحاسبات  یهامهارت  یسخت تر برا  فيتکال  -دو و سه  دسته    ات؛ياضيحساب و ر  يیساده و ابتدا  فيتکال
هفت   دسته  ؛یمربوط به الگوها و اشکال هندس  فيتکال   -شش    دسته؛  یکالم  ليمسا  -پنج    دسته؛  یبيقابل حل ترک  فيتکال

  شود. ی ارائه م بعدنمونه ها در بخش  .یانيپا فيتکال -

چهار و پنج  دو،  یمربوط به دسته هاتفاوت اس اس)  ی(اس پ SPSSنرم افزار بدست آمده توسط  یآمار یها یابيارز
 :استريشده درز یبدست آمده مربوط به موارد دسته بند جينتا .کند یم دييرا تا

 وهمه سال هادسته ها وپسران در تمام  تمام دختران سهيمقا: (پسران)پ (دختران)د -) سهي(مقام 
 همه سال ها در تمام دسته ها و   موردهردرصد برتر ستيب سهيمقا :٢٠ - (پسران)پ (دختران)د -) سهي(مقام 
 فوق  یبند  تمام دختران و پسران بر اساس دسته سهيمقا :(دسته) د -د(دختران) پ(پسران)  -) سهيم(مقا

   درطول سالها
 ی درصد برتردرهرمورد براساس دسته بند ستيب سهيمقا :٢٠-(دسته) د -پ(پسران)  د(دختران) -)سهيم (مقا 

 فوق در تمام سالها
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 ف يدر هر تکل  ینشان داد که نمرات فرد  ٥لکيو-رويشاپو    ٤رنفياسم–کولموگروفی  با استفاده از آزمونها  یابيارز  کي
  و يی ، آزمون هانيبنابرا . )٠٫٠٠١ > p رهايهمه متغ یبرا (کنند ینم تينرمال تبع عي) و نمرات کل افراد از توز١٠-١(

 .ندفوق محاسبه شد یها سهيمقا یبرا ٦یتنيو-مان

 دختران و پسران در کل نمونه وجود نداشت نيب یدار ی، تفاوت معنازاتيبا توجه به تعداد کل امت :د پ -م 

(P=٠٫١٧١, M٣٢٫٨٨ =د, SD=١١٫٤١, M پ  =٣٣٫٨٥, SD=١٢٫٤٣). 

 .قابل توجه است SDمقدار بزرگ 

 برتر نشان داد  درصد ٢٠ یرا برا  یدار یتوان اختالف معن یدر مقابل، م  :٢٠ –د پ  -م 

(P<٠٫٠٠١, M د   =٤٩٫٨٠, SD=٥٫٨٩, M پ  =٥٢٫٨٠, SD=٥٫٦١). 

 شود یم دهيد  ٢، ۴و  ۵  یهادسته در  یقابل توجه یتفاوتها :د  –د پ  -م 

( ٢دسته  : P<٠٫٠٠١, M٢٫٧٧= د, SD=٢٫٦٣, M پ  =٣٫٢٢, SD = ٢٫٧٧,  

۴دسته  : p < ٠٫٠٥, M د  =٣٫٧٣, SD=١٫٨٥, M٣٫٤٩= پ, SD = ٢٫٠٥, 

۵دسته   : p < ٠٫٠٥, M ١٫٩٩= د, SD=٢٫٢٤, M٢٫٥٦= پ, SD = ٢٫١٣). 

 شود یمشاهده م ۵در گروه  یاختالفات قابل توجه :٢٠-د  -د پ  -م 

(p < ٠٫٠٥, M ٤٫٦٥= د, SD=٢٫٢٤, M پ   =٥٫١٥, SD = ٢٫١١). 

  ، قابل توجه است. یکالم لي، مسا۵گروه  بارز یژگيو

از پسران برتر باشند   اتياضيتوانند در ر  ی. دختران مختيرا برانگ   یاريبس  یبحث ها  هيبدست آمده در مراحل اول  جينتا
 يیمقطع ابتدا اتياضيدرس ر ی برا یديبحث ها چالش جد ني. استندينسبت ها متوازن ن نيبرعکس، اما ا نيو همچن

 شان یتفکر حساب، به خصوص شان یاضيدختران را دررشد تفکر ر ژهيتوان کودکان، به و ی: چگونه مبوجود آورد
 به کار گرفتن يیمستقل و خالق است ونه فقط توانا یپرداز  دهيا يیتوانا نجايا در تفکر يیمنظورازتواناکرد؟  تيحما

  .سازدی را دشوارتر م ليحل مسا  یآموخته ها. نقصان، تالش برا

  ق ي ازطرعملکرد دختران و پسران  اختالفهدفمند  کاهش یچگونگ  درمورد یتأمل مداوم ، بدست آمده جيبا توجه به نتا 
به خصوص    نهيزم  نيارزشمند درا  یکارها  . وجود داشت آنها  ومسائل تحت پوششمورد بحث    فيتکال  قيدق  ل يتحل و هيتجز
راه حل   ميما هنوز نتوانسته ا ت،يدرنها است. ٩هبکر-هفندل زايو ل ٨شووتس وهاني، ٧فرسنبورگ-المرکوهورس ونيمد
- یتر کودکان در تفکر تابع حيصر تيکه تقو ميهست امرواقف ن يحال، ما به ا ني. با اميو اجرا کن نيتدورا  یداريپا

  ی هسته اصل حساب،  ).دي، به بخش "چشم انداز" مراجعه کنشترياطالعات ب یاست (برا یضرور یرآنها ام ١٠یمنطق
،  یکالم  لياو از جمله مسا  -ا م    -زد    فياز تکال  یاريکه بس  ستيتعجب ن  یجا  نياست، بنابرا  يیابتدا  مقطع  یاضيدروس ر

روابط   ی هيکه بر پابه اعداد است    یدرست  دينگاه و د  ازمندي، نیدرک و تسلط برروابط حساب  .دارند  اجياحت  یبه تفکرحساب
 ليتشک یعي، مشخص شده است که اساس اعداد طبهيپا اتياضيو فلسفه ر قاتيدر تحق اعداد بنا شده است. انيم یحساب

  به به عنوان مثال ( باشد یآنها م یريشکل گ خيتار اعداد،  یجنبه اصل کي نياست و بنابرا ١١نياعداد پس

 
٤ Kolmogorov–Smirnov test 
٥ Shapiro-Wilk test 
٦  Mann–Whitney U test 
٧ Elmar Cohors-Fresenborg 
٨ Johann Sjuts 
٩ Lisa Hefendehl-Hebeker 
١٠ Functional- logical thinking 
١١ successors 
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،  ١٦،١٩١٠ناترپ ،١٥،٢٠٠٢گروارس  ،١٨٨۴/ ١٤،١٩٧٧فرگه  ،١٩۶٩/١٨٨٧ ،١٣نديددک ،١٩١٠ ،١٢رريکاس
 .)ديمراجعه کن١٧،١٩۶٩یمچکوفسک 

وجود  یاضيدر حال حاضر، به ندرت ابزار آموزش ر بوجود آمد. یدهده ستميس ینمادگذار از  یدرک ن،يعالوه بر ا
   ن يهم یو براانجام داد  ی دهده ی رسم یدرک را به نمادگذار نيازا مينقص ومستق یگذر ب کيآن،  له يدارد که به وس

 جوهره ).ديمراجعه کن ١٩،٢٠١٣، شوانک٢٠١٢ ،١٨نيگالبه  نحاليبا ا(  است یضرور یتفکر حساب کيوجود 
 ،یدهده  ستميسبا استفاده از    مجموعه  نيا  یبا نماد گذار  بيدر ترک  )٢٠پئانو-ندي(اصول موضوعه ددک  یعيساختاراعداد طب

 داريپادرک  یکنند که برا یم فايرا ا ینقش اصل یساختار یندهايدرهر دو مورد، فرا دهد. یم لياساس حساب را تشک
کم   يیهنوز درمدارس ابتدا یاض ير سميفرمال ،یبه طور کل  تسلط داشت. ندهايفرا نيبر ا  یازنظرشناخت ديبا ،یحساب
 ٢٣درمفهوم برونر٢٢حسی تصويرسازیو  ٢١یحرکت یها يیبازنمابر یمبتن یساختار-يیتفکرمحتوا نيبنابرا ،است

 -در مفهوم هفندلشگريمثال نما  کيبا استفاده از    یمفهوم-یکالم  حيتوض  نيعالوه بر ا ) قابل توجه است.١٩٧٣/١٩۶۴(
حساب و  نيحلقه اتصال ب کي نياو بنابر شودیم يیجبر ابتدا یبرا یا) وجود دارد که منجر به مقدمه٢٠٠١هبکر (

کنند. به   یعمل م  شرفتهيپ  یاضيتوسعه تفکرر  یاساس  هيبه عنوان پا  يیابتدا  اتياضيدروس ر  نيبنابرا  .شودیجبرارائه م
قسمت  کي یحاو حا  ياو صر -ا م  -زد  فياز تکال یاريبس ،یاديبن یاز تفکر جبر یمنظور آشکارتر نشان دادن رد 

 .هستند یهيتوج

  ها  یدسته بندبر اساس  ف يتکال یاجمال یبررس 

  ی درس  یکتابها  ی ها و سوال هانياز تمر  فيتکال  ن يا  .ندا شده    ی گردآور  ) ٢٠١۴( شوانککتاب    بکاربرده شده، در   فيتکال
نخبه   یبرا اتياضيچون ر یبه عنوان مثال منابع الهام گرفته شده اند،منابع مرتبط  نيهمچن و ٣-۵ یکالسها اتياضير
.  )١٩٩٧، ٢٥(لنچنريی وراهنما يیمدارس ابتدا یبرا یاضير اديمسابقه المپ مسائل اي )٢٠٠١ ،٢٤کي(کپن کوچک یها

 یمشارکتها  یموضوع چارچوب مربوطه برا براساس  ی. طراح رنديگ  یاو در هفت دسته مختلف قرار م  -ا م    -زد    فيتکال
 ايکودکان مه یبرا یاضير اديالمپ یايبه دن نيورود و شروع دلنش کي ديبا شهيبود. از آنجا که هم اتياضيرخالقانه 

قابل انجام   یبه خوب یمحاسبات فيبه عنوان تکال هياول فيتکال .با بچه ها انجام شد فيتکل کي، زيازهرچ شيلذا ب شود
 دايبه عنوان مثال پبود ،  ريدلپذ  انيپا  کي  زين  فيتکل  نيو آخر   شده بودند  عيتوز  یبه خوب  زيچالش برانگ   فيدو تکل  بودند،

 . چيدرمارپ ی کردن راه

 : محاسبات با تمرکز حواس کيدسته 

 و محاسبه با اعداد مجهول یمحاسبات یهاي، مواجهه با اشتباهات، استراتژقيجمع و تفر یبرا ناتيدسته شامل تمر نيا
) مورد بحث قرار  ٢٠١٣شوانک (  یمقاله  است که در  ٢٨٧  +۴٢٣= ۶٠٠    محاسبه داده شده مواجهه با ،مثال  کي  است.

    گرفته است.

 جياساس نتابررا  ارائه شده    جهيشروع به محاسبه کنند و نت  یبه سادگ  نکهيا  یبه جا  -فقط چند پسرمورد توجه قرار گرفتند
حاصل شده    ۶٠٠،  ٢٠٠+    ۴٠٠  یاعداد را نشان دادند: با محاسبه    یدر فضا  یريجهت گ  -محاسبات خود قضاوت کنند  

  باشد.  حيتواند صح ینم جهينت نيبنابرا ،است

 
١٢ Cassirer 
١٣ Dedekind 
١٤ Frege 
١٥ Gowers 
١٦ Natorp 
١٧ Meschkowski 
١٨ Gallin 
١٩ Schwank 
٢٠ Peano-Dedekind-Axiome 
٢١ Enactive 
٢٢ Iconic 
٢٣ Bruner 
٢٤ Käpnick 
٢٥ Lenchner 
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در رابطه با محاسبه هوشمندانه مجموع   یسطح مقدمات  نيتمر  کيمثال    نينشان داده شده است. ا  یگريمثال د  ١در شکل  
روش محاسبه   نجايکسب کردند. در ا ازيامت ۴/٣است. به طور متوسط ، دختران و پسران هر دو  ٣٩٨و  ١٢٧دو عدد 

 .موزندآ یکه بچه ها در کالس سوم ماست،  یجمع نوشتار استفاده شده

  

 
  کياز دسته  یاضير اديالمپ یبرا یمقدمات نيتمر کياز حل  یمثال .١شکل

  محاسبه کرد؟ شتريب یرکيتوان با ز یچطور م سمت راست: محاسبه کن! شتريب یرکيبا ز سمت چپ:
انجام   توانیها را مو انتقال یدار یکوچکتر یمحاسبات نيتمرصورت ،  نيدر ا رايز .ميمحاسبه کن رهمياگرز

  . داد
 

  ی حساب ات يو عمل  اعدادی دو : معماها دسته 

 نيهمچنشوند و افتي مناسب ی اعمال حساب اياعداد ، یخال یجاها یبرا دياست که درآنها با یفيشامل تکالدسته  نيا
  اعداد است.  یالگوها يیو شناسا تهايبا چوب کبر یمحاسبات فيطرح تکال رندهيدربرگ

)  ٢٠٠٨(٢٦ نوينسکا و در شوانک کند می بررسی را     -     =٢صادق درمعادله  یعيکه درآن اعداد طب یمسئله ا 
  با  را آنها و گرفته  نظر در  را  احتمالی عدد جفت نهايت بی تعداد  که شوند می موفق کودکان چگونه .است شده بحث

.  است توجه قابل عددی فضای  در پسران از بعضی درست مسيريابی بازهم قراردهند؟ بررسی مورد منطقی استدالل
  تواند یم سوسن : " نويسد می پسری  مثال عنوان بهکنند،  می  ذکر را  خاصی  عددی مثالهای فقط نيز کودکان  از بعضی

: سدينو  یمساله) م  مي(در تعم  یگريد  ايآن را انجام دهد."       -  باي=  تقر٢   و تا  را در نظر گرفته باشد  ١-٣=  ٢،  ٢-۴=  ٢
  جا) مشهود است. ني(در ا یجبر یفاصله داشته باشند.". تفکرمقدمات جهيبه اندازه نت شهيهم دي"اعداد با

 جايگاه  که  دختری  سه.   است  شده  داده  نشان  ٢  شکل  در  ،بود  کننده  تعيين  برتر  های  ازجايگاه  يکی  برای  که  ای  مساله  حل 
 ١۶ مجموع در اول جايگاه در گرفته قرار پسر سه و ،) ۵/١ ؛۵/١ ؛٠( امتياز ٣ مجموع در  اند آورده بدست را اول

.  بود٧٣/٠  پسر   ٧٢  نمرات  ميانگين  و  ، ٢٧/٠  دختر   ٧١  نمرات  ميانگين  ،در مجموع.  کردند  کسب)  ۵  ؛۵/۵  ؛۵/۵(  امتياز
 به  توانست  می)  دختران  نه(  پسر ۶  توسط  تکليف  اين  اگرچه  که  است  دليل  اين  به  کل  امتياز  ۶  از  رفته  دست  از  امتيازات
 . نداد ارائه  مساله حل مورد  در کاملی استدالل آنها از يک هيچ اما بشود، انجام درستی

 

 
٢٦ Schwank & Nowinska 
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  به اعداد است.  یدسترس راهنما امکان دهيا . دو دسته از برانگيز چالش تکليف يکزيآم تيموفق انجام از مثالی: ٢ شکل 

  له يکن، کدام رقم بوس دايارائه شدند. پ یبه طور کامال خاص یمحاسبات ناتيدر مدرسه جنگل، امروز تمر :فيتکل
 ! یکرد دايبده، چطور رقم مناسب را پ حيتوض .شودی نشان داده م وانيرهرحيتصو

. شودی+خودش، خودش م٠  ٠+٠=٠صفر باشد. چون فقط    ديهستند پس آن با  رهايش  شهيهم  هایک ي  ن،ييچون درپا  :پاسخ
باشد.   ۵ ديبا یدارد، پس نوک اردک یآن که صفر است فقط نوک اردک جهيبه جز نت ستون از سمت راست، نياولچون 

  .دعدد داشته باشن کي واناتيمحاسبه کردم تا همه ح شهيمن هم یطور نيو ا

      

  حسابی  قوانين:   سه  دسته 

  در. است خاص های ويژگی ضرب با و جمع تمرينات همچنين عددی و هایيسر دادن ادامه  تکاليف شامل دسته اين
    عددی  های سریدادن  ادامه از ای دنباله

...،٩،١٠،۵،۶،٣... ،٣۴،١٨،١٠،۶،۴ ...،١٨،١٣،٩،۶،۴  

  درصد   ٧۶/۴  کامل،  امتياز  درصد  ١٠/ ۴٨:  دختر  ١٠۵  از(  کردند  کسب  پسران  از  کمتر  امتياز  نيم  متوسط  طور  به  دختران
  ).صفر امتياز  درصد  ١/ ٧۴ کامل، امتياز درصد ٧٨/١۴:  پسر ١١۵ از صفر؛ امتياز

 ازيامت ٩٠/٢و پسران  ۶٨/٢، دختران به طور متوسط  در مجموعدهد.  یرا نشان مگريد نينمونه تمر کي ٣شکل 
 جينتاکه    ميبرس  جهينت  نيامکان وجود دارد به ا   نيا  .شوندمرتبط    گريکديبا    ديبا  یمحاسبات  ناتيتمر،  نجايدر ا  کسب کردند.

 یمحاسبات یها نيدر مورد ساختار مشترک تمر شهيهم نيا اياست که آ نيسوال ا تعلق دارند.برابر ٣به جدول ضرب 
درراه   .کرد ريتفس گرياز نوع دمحاسبه به  ليرا با تبد یمحاسبه جمعتوان  یچگونه م نيهمچن ايصادق است، داده شده 

محاسبه  یکه به جا کندیم انيکند و به عنوان مثال ب یو روند محاسبه تمرکزم نديفرا یپسر رو ،حل نشان داده شده
فوق او (دانش    لي. در تحل٢و اضافه کردن آن به    ۴از    یک يبا کم کردن    یعنياست،  ريامکان پذ  زين ۳×٣محاسبه  ٢ +٣+۴

فوق  یتساو یصحت عموم یبرا ینيمثال ع کيرا به عنوان  نيتمر نياست که ا انيقدرت ب نيآموز پسر) هنوز فاقد ا
  یدنباله عدد  نيدهد: اگر چن  مينوع مسئله را تعم  ن يکند ا  یم   ی، او سعنيکار در قسمت آخر تمر  ن يا  ی برا  .رديدر نظر بگ 
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مساله حاصلضرب بوجود   کيبرابر کرد و از آن  یانيعدد م نياعداد را با ا یتوان همه  یباشد، م یانيعدد م ی دارا
 جه يتوان به عنوان نت یرا م ۵ × ٧اما حاصلضرب ند،ک ینم یموشکاف شتريب اتيخود را با جزئ حاتيتوض ی آورد. و

 .کرد ريتفس ٢+  ٣+  ۴+ ۵+  ۶+  ٧+  ٨ اي ۵+۶+٧+٨+٩نشات گرفته از محاسبه  ی

  

  

  . ٣از دسته  نيتمر کي زيآم تياز حل موفق ی. نمونه ا٣شکل 

      طرح کرده است. آنها را محاسبه کن !  یمحاسبات نيچند تمر نايل :مسئلهبخش اول 

  چطوراو اعدادش را انتخاب کرده است؟ را طرح کرده است. یخاص یمحاسبات ناتيتمر نايل  :مسئله بخش دوم

 فکر کرده است. ی عدد یسر کيبه  شهيهم نايل                   

چه   ،یو ی عدد جينتادرهستند.  ی اش اعداد خاص یمحاسبات ناتيتمر جيکه نتا شود یمتوجه م نايل :مسئله بخش سوم
 خاص است؟  یزيچ

 ٣×٣=٩هستند.   ٣ ی، همگ ديبده ٢و به   ديبردار یک ي ۴اگر از                      

 ناتياز تمر یاديز یلي خ یحت اي یاديتعداد ز یبرا نيا ايآ شوند؟ی خاص م ی لياعداد خ جهيچرا نت :مسئلهبخش چهارم 
 شود؟ یانجام م تيبا موفق نيمثل ا یمحاسبات

و به  ديرا از عدد بزرگتر بردار یزيچ ديتوان یم شهيوجود دارد ، هم یانيعدد م کي ، که  یعدد یسر کيدر        
  . ۵×٧توان محاسبه کرد:   یمثال م یشود و برا یحاصل م یانيعدد م شهي. سپس همديعدد کوچکتر اضافه کن
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ها نه يتسلط در کار کردن با گز    : دسته چهار     

 افتني  یحت  ايو  مختلف    یهانهيگز  یجستجو  ،مناسب  یهاشيآر افتنيکه شامل   است  یبيترک  فيتکال  رندهيدسته دربرگ  نيا
   ست. هانهيگز همه

 یبيترک  نهيزم  کيدر  ديکه با  يیاياش نينماد  دنيکشريبه تصو  . دهد  یها را نشان م  نيگونه تمر  ن يازحل ا  ینمونه ا  ۴شکل  
، زرد) را  یشلوارها (قرمز، آب  ی ظاهر  یها  یژگيصورت سوال فقط به صراحت تفاوت و  .است قابل توجه  ،آورده شوند

عنوان ، به شود یم یطراح یليها و کاله ها به صورت تخپولوور یدانش آموز برا توسطها  یژگيو نيکند ، ا یم انيب
 نيانگ يدختران با م  ازيامت، موج دار سبز، راه راه مورب زرد.    یآب  یقرمز ، خال خال  یها:  راه راه افقپولوور  یمثال برا

،  صفر  ازيامت  درصد  ٣۶/١١کامل ،    ازيامتدرصد  صفر  ،دختر  ٨٨(از    بود  شتريب ٧٣/١  نيانگ يپسران با م  ازياز امت  ٨٢/١
  ی ها کرديرو از یاز دست رفته ناش ازاتي). امتصفر ازيامتدرصد  ٠٢/١٧کامل ،  ازيامت درصد ١٣/٢ ،پسر ٩۴از 

  .بود شهاينما ودنواضح نب اي و حاتيتوضبودن  یناکاف اياشتباه 

  

  

  از دسته چهار نيتمر کي زيآم تيازحل موفق ینمونه ا :۴شکل 

به  يیاو چهار پولوورمتفاوت، شلوارها .جشن بپوشد یبرا تواندیکه او چه م کندیکوتوله باکو فکر م :مسئله بخش اول
کاله   کيشلوار و    کيپلوور،    کيحتما    خواهدیو زرد و بعالوه دو کاله مختلف دارد. کوتوله باکو م  یقرمز، آب  یرنگها
  هستند؟  یچه تعداد قايدق نهايدارد. ا یاديز یهانهيخاطر او گز نيبه ا بپوشد.

  . دارد نهيزگ ٢۴او                      

  .سيبنو یزيچ ايکن  یمحاسبه کن، نقاش .حاتتي توض ی: جا برامسئله بخش دوم
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  ی کالم لي دسته پنج: مسا

تواند  یمقدارم نيمحاسبه شود، ا مقدارمجهول یشتريتعداد ب اي، دو کي دياست که درآن ها با یفيدسته شامل تکال نيا
  ی به هم مرتبط با مشخصه  یزمان ارتباطاتی کل یبررس؛ و فاصله ها رهايموارد باشد: مساحت ها، مس نيمربوط به ا

  . آنگاه-اگرو کاوش روابط  یسرانجام ارتباطات ضربو ؛  " شتري، باز هم بشتري"هرچه ب اي" شتريب ،شتري"هرچه ب

  ی ک يبه  یابيکننده در دست نييتع یازعوامل قطع یک يدهد که حل آن  یرا نشان م فيتکال ن ياز ا یک يروش حل  ۵شکل 
است و   زيآم تيتعداد پرندگان موفق نييتع یبرا٢٧رو به عقب یبرتر بود. قابل توجه است که محاسبه  یها گاهيازجا

(محاسبه  یشوند) وهم با توجه به مفهوم کل یاصالح م جي(نتا یمراحل تک محاسبه  یهم برا، شودیکنترل م زيجواب ن
صفر گرفتند.  ازيمتپاسخ ندادند، و همه آنها ا یسوال را به درست نيدختر ا ٧٠از  کي چ ي. ه)یبررس یبرا ٢٨روبه جلو

  کردند.  افتيصفر) در  ازيامت  درصد٩٣کامل،    ازيبه امت  ک ينزد  درصد  ٢/۴(شامل    ازيامت  ٣١/٠پسر به طور متوسط    ٧٢

  

   .۵از دسته  زيچالش برانگ نيتمر کي زيآم تيازحل موفق  ینمونه ا :۵شکل   

درخت   یرو .ندنشسته ا یلوگ شانيپرنده با راهنما یادياز درختان بزرگ جنگل تعداد ز یک ي ی رو :مسئله بخش اول
." ديپرنده هست ٢٠٠زند:" سالم، شما  ی مومو پرندگان را صدا م ند.مومو و پوپو نشسته ا یهادو شامپانزه به نام هيهمسا

و شما دو تا را هم به حساب    ی . اما اگر تو به ما دو برابر تعداد مان را اضافه کنميستيتعداد ن  ن ي:" ما ادهدی جواب م  یلوگ
  تا خواهد بود."  ٢٠٠درخت  نيا یآنگاه تعداد مان رو م،ياوريب

  ند؟درخت نشسته ا  یچه تعداد پرنده رو 

 .سيبنو یزيچ ايکن  یمحاسبه کن، نقاش .فکر کردنت  یجا برا :مسئلهبخش دوم 

  

 
٢٧ Backward calculation 
٢٨ Forward calculation 
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ی ريتصو  یدسته شش: الگوها  

 اسيمق شيمساحت، افزا نييها، تع ليالگوها، تعداد مربع ها و مستط یوادامه دادن الگوها، بررس يیبخش به شناسا نيا
 پردازد. یشوند م دهيبر ديکاغذ تا شده با کيکه از  یو سرانجام، اشکال يی، تصورفضا

آسوده خاطر  یشود. برا دهيبر ديشکل با کيتوانند فعال باشند،  یدهد که درآن کودکان م یرا نشان م یفيتکل ۶شکل 
 تياو معمول بود (به جز برش، به عنوان مثال قرار دادن کبر-ام-مسابقات زد  ن يدر ح  یتيفعال  نيکردن، معموال  انجام چن

به  و اورنديهمراه خود ب یچيق کيخواسته شد کودکان بود. از فيتکل یازبرگه ها یک يسکه). ورق تا شده به عنوان  اي
 قتيکسب کردند. درحق ازيامت ٢٠/٢و پسران  ٢/ ٢۵ در دسترس بود. دختران به طورمتوسط  ی اضاف یچيق ی اندازه کاف

هالل ماه باز   دنيد  ليشود که کودک قدرت تخ  یمشاهده م رو  شي. در حالت پستيآسان ن  رهيبه دا  هيشب  یش  کي  دني، بر
 بوجوده آمده را دارد.  ی رهيشده در دا

 

 
 . ۶از دسته  نيتمر کي زيآم تياز حل موفق ینمونه ا :۶شکل 

حاصل شود.   رهيدا کيببر که بعد از باز شدن تا در کاغذ  یچيبا ق یرا طور یشکل کيکاغذ تا شده  کيدر  :فيتکل
  .یکن یچيدوباره ق  یکاغذ تو اجازه ندار یخوب فکر کن. بعد از باز شدن تا

    ؟حاصل شود رهيدا کيواقعا  نکهيتوجه داشت تا ا  یزيبه چه چ ديبا  دنيبر نيکن! در ح يیراهنما 

است و سپس شما هالل ماه  هيرسد ، و آن شب یچگونه به نظر م شودیکه نصف م یهنگام رهيدا دينيبب ديشما با :پاسخ
 .ديو آن را باز کن ديهالل را از طرف تا شده برش ده نيا ديفقط با

 

 ابد يیخاتمه م  ی خوب است که به خوب  زي دسته هفت: همه چ

او ورود -ا م-به زد یبه خوبی مقدمات فيتکل کيبا  ديخسته کننده است. همانطور که کودکان با اديالمپ کيشرکت در 
  . شوند فارغ آزمون  از ،٧ شکل  به مارپيچ شبيه تکليف کيآسوده، به طور معمول با حل  اليبا خ ديبا نيهمچنآنها ابند،ي

 جالب  کودکان توضيح روشهاي نجايدر ا .باشد می نيز آن ساختار با نرم کردن پنجه و دست شامل ،تمرين کاربرروي
 تصورات تا کند می استفاده نيز یريتصو یها يیبازنمااز خود، پاسخ تشريح درکنار رو، کودك پيش مثال در. هستند
 .کرد توان حل  می تر آسان يا دشوارتر را شده داده مارپيچ چگونه  کند، که بيان تر واضح را خود
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 . ٧ دسته از تمرين يک آميز موفقيت حل  از ای نمونه :هفت شکل     

  کن!  دايبه گنج را پ دن ي: راه رسمسئله بخش اول      

  است.  حيصح ی آب ريمس                         

  کرد؟  یتر طراح دهيچيپ ايرا ساده تر  چيمارپ توانیچطور م : مسئله بخش دوم    

  . ديدور آن برو ديمجبور باش اول آن دشوارتر خواهد بود، اگر                           

 .ديچيو سپس به سمت راست بپ ديبه جلو برو ميآن آسانتر خواهد بود، اگر مستق                        

                                         

 آينده  به سفر : انداز چشم

 خاص،   به طور  کامال  درک نشده است.  یهنوزازمنظر شناخت  که  است  پيچيده  بسيار  حوزه  يک مسئله،  حل  و  رياضی  تفکر
موجب   طيكدام شرا  اي  ،دختران و پسران باشد  نيتواند علت اختالف درحل مسئله ب  یم  یچه عوامل  قا  يدق  که  نيست  مشخص

 آنها  از  زيادي  تعداد  بين  اين  در  که  ،يجنسيت  خاص  هاي  تفاوت  زمينه  در  شده  چاپ  مقاالت .شود  یدرحل مسئله م  تيموفق
 ٢٩بکروهمکاران  به  مثال  عنوان  به  اوليه،  ديدگاه  منظوريک  به.  دهند ی م  ارائه  را  صحيح  گيري  جهت  يک  است،  دسترس  در
   .کنيد مراجعه ) ٢٠٠٧(

 شروع نقطه عنوان  به ساختاري مفهوم فرايندهاي درموردفوق  حاتيتوض با مطابق ،مهم جنبه يک خواهيم می اينجا در
  پی  ای دی کيويوا تکليف يک ما منظور، اين برای کنيم. بررسیرا  حساببنابراين  و طبيعی اعداد  گذاری  پايه براي

  کدام :  کرد  فکر  بايستی.گرددبرمی)  ١٩٠۴(  ٣١اسپيرمن  به  آن  قالب  که  گيريم  نظرمی  در  استنتاجی  استدالل  یبرا  را ٣٠اف

 
٢٩ Becker et al. 
٣٠ QuaDiPF 
٣١ Spearman 
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 به ، مثال براي(کند  می تکميل را شده داده شکل هشت از  ٣x٣ آرايش ،پايين راست سمت گوشه خالی  جای در شکل،
 توان می متفاوت کامال رويکرد دو از استفاده با که است ذکر قابل  )).١٩٩٨ ، ٢٠٠٣ شوانک،( کنيد مراجعه  ٨ شکل

 که  عناصرمشترکی تشخيص ازطريق شده داده اشکال آرايش ،٣٢منطقی -بينی پيش تحليل در .پيداکرد را شکل مناسب
،   ی حالت فعلدهد: در  یم جهيرا نت ساختارروند،  کارمی به مساله  پاسخ عنوان به مناسب شکل گرفتن درنظر براي

ستون به ستون (خطوط خاکستري) ثابت و  گري) و از سوي داهيطرف سطربه سطر(خطوط س کي“خطوط مورب“ از 
از “خطوط مورب“ است که در سطر و ستون   یبيشکل مورد نظر به عنوان ترک جهيمانند. درنت یم یباق رييبدون تغ

 شوند. ینظر گرفته م ردرييآخر بدون تغ

  

 . منطقی  -تابعی  تحليل:  راست  منطقی،-بينی  پيش  تحليل:  وسط  اف ،  پی  ای  دی  تمرينات کيويوا  از  اي  نمونه:  چپ   :٨  شکل

  

 ترتيب به اشکال آن دهند می اجازه که هستند هايیعملاشکال،  ي کننده عناصرمتصل ،منطقی - تابعی تحليل يک در
  . شود می چپ چرخانده سمت پايين خط سپس باال، راست سمت خط ابتدا سطر، به سطر :آيند ازيکديگربوجود زمانی
 بکار از جواب شکل افتد. می اتفاق راست سمت پايين خط با سپس و چپ سمت باال خط با ابتدا اين ستون، به ستون
 با درگيرشدن منطقی، -بينی پيش درحالت .شود می حاصل آخر ستون يا درسطر اوليه شکل تغييرروي فرآيند اين بردن

 یهيبد .هستندشناختی  رشد  پويا هسته  ساختاري  فرآيندهاي  با  درگيرشدن  منطقی، -تابعی  درحالت  و  ايستا،  عناصرساختاري
داده شده توسط اعداد   یعدد  یدار به فضا یمعن یراه افتني یبرا ط،يشرا یومنطق یتابع تيريدرمد يیاست که توانا

ساختارها   قيو از طر د،يرسگريتوان از اعداد داده شده به اعداد د یمناسب م یساختارها قياست: از طر ديمف یعيطب
 یمنطق -یتابع لياز دختران به تحل شتريهمان ابتدا مشاهده شد که پسران ب از کرد.  جادياعداد را ا نيتوان روابط ب یم

  .)١٩٩۴دارند (شوانک،  ليتما

 ريرا در متن سا یمنطق-ینيب شيپ ايو  یمنطق-یشناخته شده هماهنگ هستند و تفکر تابع قاتيتحق جيبا نتا افتهي نيا
  :شوندیبحث م نجايبدست آمده در ا جيازمجموع نتا جهيدهد. سه نت یشده قرار م  یبررس یساختارها

 ننديتا بب  ندشو  یبررس  ديبا  یمکعب سه بعد  یها  رهياز زنج  یدو بعد  یها  ی، نقاش  یدر نسخه اصل  :٣٣یچرخش ذهن  )١(
(به عالوه) منعکس   ايچرخانده شده    یهستند که فقط در فضا به طرز متفاوت  یکساني  ايمتفاوت    یمکعب  یرهايآنها زنج  ايآ

ازعملکرد    یمشهور شده است که نه تنها قادر بود شواهد  ل يدل  نيبه ا  نينوع تمر  نيا  ).١٩٧١،  ٣٤متزلرو ( شپارد  شده اند
با  سهيدرعملکرد به نفع مردان درمقا یريچشمگ  یومستقل از زبان را ارائه دهد، بلکه مطالعات متعدد تفاوتها یشناخت

با تنوع در  دتريجد یجنبه ها  یمشاهده  یبرا ؛ ١٩٩۵ ،٣٥دنيو برا ر،يوو ر،يوو(به عنوان مثال  زنان نشان داده اند 
، یچرخش ذهن يیمحدود توانا تيقابل .)ديمراجعه کن ٢٠١٨ ،٣٦یو گر تي، مرد شريبه عنوان مثال به ف فيارائه تکال

 
٣٢ prädikativ-logischen 
٣٣ Mental rotation 
٣٤ Shepard & Metzler 
٣٥ Voyer, Voyer, & Bryden 
٣٦ Fisher, Meredith & Gray 
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  ه ياز تجز ینمونه ا نيا سازد.  ی را دشوار م ٨اف مانند شکل  یپ یا ید وايويک فيتکل کي یمنطق-یتابع ليقدرت تحل
  آن است.  یبرا یضرور ی  و شناخت یاساس یمهارت ها ايآن  یدهنده  ليتشک  یبه اجزا یمنطق - یتفکر تابع يیتوانا

) وابسته یک يژنت  یها  نهيازجمله زمگريد  لي(عالوه بردال  یشناخت  یها يیتوسعه و رشد توانا   :٣٧متفاوت  یرفتار باز  )٢(
 نيازسن ،یرفتار باز یعنيمرتبط،  ی نهيزم کيپسران، حداقل در یرسد که رشد شناخت یبه نظرم باشد. یبه تجربه م

و  نيبه: روبل، مارت ديبه عنوان مثال نگاه کن نسبت به دختران گره خورده است (آنها به تجارب متفاوت  یکودک
: شودی نشان داده نم  شوند  یکه استفاده م  يیهاياسباب باز  یحيانتخاب ترج  درموردبارز  یها   افتهيدر    تنها  نيا  :)٣٨برنباوم

به   ها:  یبلکه در انجام باز -دختران  یپسران ؛ عروسک، پازل برا یحمل و نقل، توپ برا هينقل ليبه عنوان مثال وسا
) در  یکردن، از سر و کول هم باال رفتن، کوهنورد زي(مانند جست و خ شتريب یبدن تي با فعال يیها یعنوان مثال باز

و آشپزخانه)  ی، باز یعروسک  ی(مانند خانه هاکوچکتر یفضا کيمحدود به  یبدن یها تيفعال دختران و در ؛ پسران
  ی عمل تجارباز  یچگونه برخ ميکن یاست که بررس نيماند ا یم یکه باق یتنها مطلب .شتريب ینسبت کالم کيالبته با 
به موضوع   یا  ژهيتوجه و  نجايدر ا  ديبا  ،یمنطق  -  یتابعگذارند. با توجه به توسعه تفکر    یم  ريتأث  یشناخت  یها  يیبر توانا

   .عطف شود

دهد (به عنوان مثال نگاه   یاز زنان را نشان م  تيوجود دارد که تفاوت در حما  ی: مطالعات متعدد٣٩یزبان  مهارتهای )٣(
سود   ٤١آشکار  اي  یحافظه اظهاراست که زنان از    نياز جمله، فرض بر ا.  )٤٠،٢٠٠٧و تراورس  راندايبه اولمان ، م  ديکن
اف،    یپ  ی ا  ید  وايويک  فيبا توجه به تکال.  شوند  یبهره مند م ٤٢یضمن  اي  ی حافظه روندکه مردان از    ی ، درحالبرند    یم

شود   یاستفاده م ٤٣  یاشار  اي یاشاره ا زبان   کياغلب از  یمنطق - یتابع ی ها ليو تحل ه يقابل مالحظه است که در تجز
که در   ی افتد)، در حال یاتفاق م نجاياست که در ا یزيچ ني(ا درک شوند یمورد بحث از نظر زبان اءياش نکهيبدون ا

 یريشوند (شکل گ یم یمشابه جمع آور اءيکنند که در آن اش یمانند ظرف عمل م تکلما یمنطق-ینيب شيپ یها ليتحل
)، که درآن خطوط  ٨(شکل  اف    یپ  یا  ید  وايويکمورب ها). خانم طراح مثال    نيمانند: ا  ی، استفاده از اصطالحاتريمقاد

 کيبا  شووتس وهاني نکهيا دنيدهند ، با د ليشکل مسطح را تشک  کيتا  رنديگ یهم قرار م یرو یبه سادگ هيشکل اول
داد، متعجب  صيعنصر آشکارکننده ساختارتشخ کيمنفرد را به عنوان  یخطوط مورب شکل ها یريناپذريينگاه ، تغ

  شد.

 ن يبه تفاوت بشتريبه توجه ب ازيوجود، ن نيبا ا است. یکار دشوار و حرفه ا کي یتياختالفات جنس یکار کردن بر رو
کاردر  جهيو حل مسئله و در نت یاضيتفکر ر یفرد یشناخت یتردر مورد مبان یجد قاتيتحق شود. یکودکان مشاهده م

 .خواهد بود ندگانيآ یبرا یمهارت ها چالش نيا زيآم تيو آموزش موفقی هدف ساز نهيزم

 

 یسپاسگزار

دررابطه با   دشانينظرات مف یمقاله، دو داور ناشناس برا نيآمار مورد استفاده در ا هيته یشوانک برا زابتيازال ما
  .ميکنیآن تشکر م یترجمه فارس ی برا يیو الهه داال پتيمنوسکر

 "  انجام شد. Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte"  ادياو عمدتا توسط بن -ام -زد یمال تيحما 

 

  

 

 
٣٧ Different playing behavior 
٣٨ Ruble, Martin & Berenbaum 
٣٩ Language skills 
٤٠ Ullman, Miranda & Travers 
٤١ Declarative memory 
٤٢ Procedural memory  
٤٣ Deictic or deixis language 
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