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 چکیده

های شمارش انگشتان در کودکان بر نحوه یادگیری ایشان در عادت مقدمه:

 منظوربههدف این پژوهش  .است یرگذارتأثکلاس درس و زندگی روزمره 

های شمارش اعداد های جنسیتی در عادتبرتری و تفاوت اثر دستتعیین 

از نفر  47تعداد  روش:آموزان ابتدایی صورت گرفت. با انگشتان دانش

روش  به دختر( 74پسر و  74ابتدایی شهرستان پاکدشت ) آموزاندانش

( و دستراست)برای کودکان  یاچندمرحلهای خوشهگیری تصادفی نمونه

 ( انتخابدستچپدر دسترس )برای کودکان  گیرینمونههمچنین روش 

و با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه چاپمن )چاپمن و چاپمن  شدند

قرار گرفتند.  موردبررسی شمارش اعداد عادات و الگوهای نظراز (5394

با استفاده از آزمون مجذور خی نشان  هاداده وتحلیلتجزیهنتایج  :هایافته

های شمارش اعداد با عادت هایمؤلفهداد که اثر دست برتری بر همه 

انگشتان )دست شمارنده، نوع شمارش، جهت شمارش و انگشت 

ت. همچنین نتایج نشان داد که اثر جنسیت در سه شمارش( معنادار اس

های شمارش اعداد با انگشتان )دست شمارنده، نوع از عادت مؤلفه

جهت شمارش  مؤلفهشمارش و انگشت شمارش( معنادار است و در 

استنباط  توانمینتایج پژوهش حاضر  بر اساس گیری:نتیجهمعنادار نیست. 

های شمارش اعداد عادتناداری بر نمود که دست برتری و جنسیت اثر مع

 دارد. آموزان ابتداییبا انگشتان دانش
 

های شمارش اعداد با دست برتری، جنسیت، عادت :یدیواژگان کل

 .انگشتان

 

Abstract 

Introduction: Manual preference in the students affects 

their learning in the school and daily life. Objective: The 

purpose the present study was to test whether there is a 

relationship between manual preference and sexuality with 

finger counting habits in (74) primary school children. 

Method: Manual laterality was evaluated with The 

Handedness Questionnaire of Chapman and Chapman 

(1987) and finger counting habits in children were 

examined with interview. Findings: The results indicated 

that whereas most left-handers started counting with the 

left hand, most of the right-handers started with the right 

hand. The transition between the two hands during the 

counting showed equal proportions of symmetry-based and 

spatial continuity-based patterns among the left-handers 

and right-handers. No significant difference was found 

between boys and girls in finger counting habits. These 

findings showed that manual laterality contributes to finger 

counting directionality. Conclusion: Taken together, these 

results indicate that finger-counting habits integrate 

biological and cultural information. 

 

Keywords: Manual Preference, Sex, Finger Counting Habits. 
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 مقدمه

عددی در انواع گوناگونی از امروزه نمادهای 

خرید، قیمت، سررسید  هایبرچسبد ها ماننزمینه

سائل ریاضی ها یا مشماره تلفن، آدرس خیابان

درک . خوردندو حسابداری به چشم می

های بالقوه ها و بدکارکردچگونگی رشد ظرفیت

گران و این حوزه در کودکان برای پژوهش

کارشناسان دارای اهمیت فراوان است و از این 

ی به رو شناخت زود هنگام مشکلات عدد

ی هاپژوهشچالش و جدی در ای پرحوزه

 های بازآموزیساختاری و کاربردی برنامه

، 5تبدیل شده است )رد، بارودی و پورپوریا

در این میان، یکی از توانایی اولیه . (7155

ای را به خود عددی که به تازگی توجه فزاینده

معطوف داشته است، شمارش با انگشتان است 

و  (7159 ،7فایول تل ولافای، دونوت، کس)

شمارش به میان  هایتکنیکهرجا که سخن از 

فرآیند و یا  عنوانبهآید شمارش انگشتان یا می

، 9دایس و مارنداآن مطرح است ) کنندهیهمراه

7159.) 

شمارش یک فن وابسته به فرهنگ است که 

در طی چهار سال اول زندگی در بیشتر کودکان 

انگشتان  خصوصبه اجزای بدن و. گرددکسب می

ها در زمان گذشته و حال حاضر در اغلب فرهنگ

در فرآیند  حسابینماشترین ابتدایی عنوانبه

، 5افرا؛ 7152، 7شوموی)اند شمارش به کار رفته

                                                 
1. Reid, Baroody & Purpura 

2. Lafay, Thevenot, Castel & Fayol 
3. Dias & Miranda 

4. Shumway 

حاضر شناسایی مبنای  در حال(. 5395

های عددی بشر تبدیل به توانایی شناختیعصب

ش ای جذاب در پژوهش شده است و شمارحیطه

تر محاسبات مبنای بنیادین ازآنجاکهبا انگشتان 

ریاضی است و تمام اعمال ریاضی مبتنی بر 

ای به خود شمارش است در این میان سهم عمده

، شقاقی، دلیر، علی پور)اختصاص داده است 

در  مؤثریحرکت انگشتان دست نقش (. 5931

برای مثال . تحول فرآیند شمارش در کودکان دارد

انگشتان  تأثیرای که باهدف اولویت مطالعهدر 

دست نسبت به انگشتان پا بر شمارش در کودکان 

ساله انجام شد، نتایج نشان داد که مشغول بودن  5

ها به انجام یک عملیات مزاحم بیشتر از دست

مشغول کردن پاها به عملیاتی مشابه باعث ایجاد 

، 2و نوئل کرولن)شود اختلال در شمارش می

دلایل مطالعه  برخی ازخلاصه  ورطبه .(7155

گونه این توانمیهای شمارش با انگشتان را عادت

بازشمرد: بررسی چگونگی اکتساب جهانی مفهوم 

عددی مانند شمارش یک  ـ های دستیعدد؛ تعامل

، 4تا ده با انگشتان؛ ارتباط بین نارسا نویسی

و  3انگشتان پریشیادراک، 9حساب نارسایی

 55گرشمن نشانگاندر  51پچ ـ سردرگمی راست

کودکان مبتلا به این نشانگان مشکل یادگیری و )

                                                                  
5. Ifra 

6. Crollen & Noël 
7. Dysgraphia 

8. Dyscalculia 

9. Finger agnosia 
10. Left-right confusion 

11. Gerstmann Syndrome 
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اند، دقتیادآوری اعداد دارند، در محاسبات بی

 (کنندمیهای مربوط به اعداد را فراموش واقعیت

)هید،  و همچنین ارتباط متقابل با پدیده اسنارک

 (.7119 ،7یشرف ؛7152، 5سیمون، برتلیتی و موو

های به جنبه توانمیاد را تحول شمارش اعد

ت داد، زیرا این بموروثی و تکاملی بشر نس

های آغازین زندگی رشد سالتوانایی در همان 

و از همان زمان ممکن است کودکان  یابدمی

های فردی در شمارش اعداد با انگشتان تفاوت

(. یکی از این 7114، 9داشته باشند )ویس

. است 7دست برتری زیستی فردی، هایتفاوت

 برای طبیعی یا زیستی اولویت یک برتری دست

کارهای  انجام در دست یک از بیشتر استفاده

 کدام که دارد این بستگی به که است ویژه

 زمانی. باشد غالب تکلیف آن انجام برای نیمکره

 خود راست دست از اوقات اغلب که افراد

 و دستراست هاآن به ،کنندمی استفاده

 به دهند ترجیح را خود پدست چ کهدرصورتی

دو  فرد به زمانی. شودمی گفته دستچپ هاآن

 دو هر از زمان طول در که شودمیگفته  توان سو

 مساوی به میزان تقریبا   و یکسان طوربه دست

 2 بین تقریبا   (.7114 ،5آدیل و قیاس)کند  استفاده

 54 تا 9 چپ برتر، جامعه د افرا درصد 54 تا

 راست درصد 93 تا 22 بین و توان سو دو درصد

 است شدهگزارش در مردان ارجحیت با و برتر

                                                 
1. Hyde, Simon, Berteletti & Mou 

2. Fischer 

3. Wiese 
4. Handedness 
5. Ghayas & Adil 

بر  فرا تحلیل بررسی. (7155 ،کلهران ـ حکیمی)

 داد نشان مطالعه 79در  آزمودنی 775549 روی

 برتری چپ بالاتری در شیوع درصد 75 مردان که

 هایفراوانی تفاوت و دارند زنان با مقایسه در

 جوامع غربی از شتربی شرقی جوامع در جنسی

 نژاد در و فرهنگ تأثیر از حاکی تواندمی که است

، المان، سومرز، باکس و سومر)باشد  زمینه این

 (.7119، 2کان

تحقیقات مختلف به بررسی رابطه بین دست 

، برای مثالاند، برتری و شمارش انگشتان پرداخته

 712در پژوهشی که بر روی ( 7111) 4کونانت

انجام داد، مشاهده کرد  سالههشتکودک چهار تا 

که کودکان با دست چپ شروع به شمارش کردند 

و  و این برتری تا سنین بالاتر نیز ادامه یافت

 ترپایین، در سنین شدهشمردهانگشت آغازین 

اما در سنین بالاتر برتری  شدمیتصادفی انتخاب 

برای حالت پایین گرفتن کف دست و شروع به 

کونانت . وچک بروز کردشمارش از انگشت ک

 احتمالا  ( مطرح کرد که این تغییر تحولی 7111)

انگشت راهنما و  ترینکوچکاز مبنای  متأثر

کف اکتساب عادات خواندن است، چون وقتی 

گیریم، انگشت کوچک دست را پایین می دست

که منطبق با  گیردمیچپ در طرف چپ قرار 

 غربی هایزبانموقعیت شروع به خواندن در 

که اشاره به  شودنامیده می 9(CRANS)اسنارک 

گرایش به پاسخ دادن با دست چپ برای اعداد 

                                                 
6. Sommer, Aleman, Somers, Boks & Kahn 
7. Conant 

8. Spatial-Numerical Association of Response Codes 
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 .کوچک و دست راست برای اعداد بزرگ است

مطالعات بسیاری نشان داده است که در دوران 

پیش از دبستان، در جوامعی که از چپ به راست 

 که شمارندمیاز چپ به راست نیز  نویسندمی

عددی  ـ های فضاییرهنگی تداعیبیانگر جهت ف

(SNAs5 )7پاترو، نورک و کرس) هاستآن ،

قوی وجود دارد که  هاییافتههمچنین  (.7155

مندی در عدد و فضا به شکل نظام دهندمینشان 

اعداد . به هم مرتبط هستند سالانبزرگکودکان و 

 شوندمیکوچک وقتی در سمت چپ فضا ارائه 

شوند و ر خوانده میتنسبت به سمت راست سریع

تر در سمت راست فضا سریع تربزرگاعداد 

گیری ها نتیجهبر طبق این یافته. شوندخوانده می

 بر اساسشده است که این ارتباط ممکن است 

های خواندن و نوشتن رایج تمرین مکرر مهارت

در مدارس باشد اما مطالعات اولیه با این فرض 

از دبستان نیز کودکان پیش  چراکهتقابل دارند 

اعداد کوچک را در سمت چپ فضا و اعداد 

ابرسباخ، ) دهندمیبزرگ را در سمت راست قرار 

 (.7157، 9لوول و رشافل

اما افزون بر دست برتری، عوامل دیگری 

های فردی در جنس، وراثت و ژنتیک مانند تفاوت

بر  توانندمیهستند که  تأثیرگذاریعوامل  ازجمله

اثرگذار  انگشتاناعداد با های شمارش عادت

باشند. بررسی هر یک از عوامل مذکور سهمی در 

روشن کردن این حیطه خواهد داشت. جنسیت 

                                                 
1. Spatial-numerical associations 
2. Patro, Nuerk & Cress 

3. Ebersbach, Luwel & Verschaffel 

عواملی است که ممکن است بر عادت  ازجمله

باشد. نتایج  مؤثرشمارش اعداد با انگشتان 

ی در قشر هایتفاوتتحقیقات نشان داده است که 

س وجود دارد ها در بین افراد دو جنحرکتی دست

، 7)آمونتز، جانکی، مولبرگ، استینمتز و زیلس

اثرات تخریب قشر  تواندمی( و جنس 7111

ای مربوط به پردازش اعداد را تعدیل کند آهیانه

، 5)کنوپس، نورک، اسپارینگ، فولتیس و ویلمس

انتظار  توانمی(. با توجه به آنچه مطرح شد، 7112

اد با های شمارش اعدداشت که الگوی عادت

انگشتان در دو جنس متفاوت باشد، اما تعدادی از 

، برای مثال انددادهتحقیقات خلاف این را نشان 

( 7155) 2به یافته لیندمن، علی پور و فیشر توانمی

 کنندگانشرکتاند هم در اشاره کرد که نشان داده

ایرانی و هم غربی تفاوتی در الگوهای شمارش 

( نیز 5993علی پور )یافته دو جنس وجود ندارد. 

های شمارش با انگشتان نشان داد که الگوی عادت

بنابراین تحقیقات ؛ در هر دو جنس یکسان است

های مختلف و با افراد مختلف، مختلف در زمان

نتایج مختلفی را ارائه داد است که گاه متناقض 

، اما همه این تحقیقات اذعان به نقش باشندمی

ند زیرا در همه این جنسیت در تحول شمارش دار

بنابراین ؛ است شدهپرداختهتحقیقات به بررسی آن 

نیاز است که با دیدی جامع و کامل به بررسی 

های شمارش اعداد با جنسیت در عادت نقش

 انگشتان پرداخت.

                                                 
4. Amunts, Jancke, Mohlberg, Steinmetz & Zilles 
5. Knops, Nuerk, Sparing, Foltys & Willmes 

6. Lindemann, Alipour & Fischer 
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ذکر گردید، مشخص  آنچهبا توجه به 

است  هاییمؤلفهبرتری یکی از  که دست شودمی

ف به بررسی آن پرداخته که تاکنون تحقیقات مختل

ان ابتدایی کمتر به آن آموزدانشاست اما در 

است که نیاز است در این قشر نیز  شدهپرداخته

بررسی شود، همچنین مشخص شد که جنسیت 

توانسته است سهمی در  هاپژوهشدر بعضی از 

شمارش اعداد با انگشتان داشته باشد  هایعادت

ای آن متصور سهمی بر هاپژوهشاما در بعضی از 

به اهمیت  توانمیاند. با توجه به این نتایج نشده

های بررسی دست برتری و جنسیت در عادت

ان ابتدایی آموزدانششمارش اعداد با انگشتان در 

پی برد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر 

های های جنسیتی در عادتدست برتری و تفاوت

ان ابتدایی آموزدانششمارش اعداد با انگشتان 

 صورت گرفت.

 

 روش

ای است. های مقایسهپژوهش حاضر از نوع مطالعه

ان مدارس آموزدانشجامعه پژوهشی شامل کلیه 

ابتدائی شهر پاکدشت بود که در سال تحصیلی 

مشغول به تحصیل بودند. در پژوهش  35-5937

 ای نمونه از دو شیوهههای انتخاب گروحاضر، بر

 آموزاندانشبرای انتخاب . ده شدگیری استفانمونه

ای خوشهگیری تصادفی از نوع نمونه دستراست

 بود که از ترتیباینبهاستفاده شد و  ایچندمرحله

 5مدرسه ابتدایی در شهرستان پاکدشت  91میان 

 7و از هر کلاس  کلاس 7مدرسه و از هر مدرسه 

تصادفی  صورتبه دستراست آموزدانش

 انآموزدانشانتخاب  برای .انتخاب شدند

در  هاآنکم  با توجه به تعداد بسیار دستچپ

دسترس  گیری درنههر مدرسه از شیوه نمو

 91 بود که از بین ترتیباینبهاستفاده شد و 

 با هماهنگیدر سطح شهرستان مدرسه ابتدایی 

 شناسایی دستچپآموزان با مدیر مدارس دانش

پمن و دست برتری چا شدند و سپس پرسشنامه

 در بین افراد توزیع شد که (5394) چاپمن

با حذف پرسشنامه مخدوش سه نفر  درنهایت

آزمودنی،  47 درمجموعدر گروه راست برتر، 

 آموزدانش 94 و دستراست آموزدانش 94

 74ند، همچنین شد انتخاب دستچپ

 .دختر بودند آموزدانش 74پسر و  آموزدانش

 پژوهش از اطلاعات در این آوریجمعبرای 

 :است شدهاستفادهابزار زیر 

 1پرسشنامه دست برتری چاپمن و چاپمن

چاپمن و  وسیلهبهاین پرسشنامه که  :(1591)

( 5995و علی پور ) شدهساخته( 5394چاپمن )

 59آن را در ایران اعتباریابی کرده است شامل 

ها در دست کارگیریبهپرسش در مورد 

وشتن، نقاشی ، نازجملههای مختلف موقعیت

کردن، پرتاب کردن چیزی، مسواک زدن است. 

 انتخاب بر مبنای سؤال هر به هاآزمودنی پاسخ

 دو هر( 5نمره )راست  دست گزینه سه از یکی

 مشخص( 9نمره ) چپ دست و( 7 نمره)دست 

راست  کاملا  ) 59بین  هانمره بنابراین. شودمی

                                                 
1. Handedness Questionnaire of Chapman and Chapman 
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. نوسان است در چپ برتر کاملا  93 تا( برتر

راست  عنوانبه 54تا  59 نمره دارای هایآزمودنی

 93تا  59ی نمره دارای هایآزمودنی و برتر

 سو دو و چپ برتر) راست برتر غیر عنوانبه

( آلفای 5995شوند. علی پور )می بندیطبقه( توان

، اعتبار 37/1 دونیمه، همبستگی 37/1کرونباخ 

ای آن را بر 79/29و روایی عاملی  37/1بازآزمایی 

گزارش کرده است. در این پژوهش نیز آلفای 

 آمد. به دست 39/1کرونباخ 

 

 هایافته

دست برتری و پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثر 

های شمارش های جنسیتی در تحول عادتتفاوت

ان ابتدایی است. در آموزدانشاعداد با انگشتان 

 و استفاده ازای مقایسه بامطالعهاین پژوهش 

آماری  وتحلیلتجزیهها مورد داده ی دوآزمون خ

قرار گرفتند. برای استفاده از آزمون خی دو، 

باشند. با  ایطبقه بایستمیمتغیرهای پژوهش 

توجه به اینکه تمامی متغیرهایی که مورد 

ای هستند )مانند گیرند طبقهقرار می وتحلیلتجزیه

شمارش اعداد(؛  هایمؤلفهدست برتری، جنسیت، 

ن مانعی برای استفاده از آزمون خی دو بنابرای

 وجود ندارد.

های توصیفی این پژوهش شامل یافته

های آماری فراوانی و درصد تعداد شاخص

است که برای کلیه  کنندهشرکت هایآزمودنی

در این پژوهش )دست برتری  موردمطالعهمتغیرهای 

 است. شدهدادهنشان  5و جنسیت( در جدول 

 

 ها بر اساس دست برتری و جنسیتمودنیتوزیع آز .1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 دست برتری

 %51 94 راست برتر

 %51 94 چپ برتر

 %511 47 کل

 جنسیت

 %5/29 74 پسر

 %5/92 74 دختر

 %511 47 کل

 

فراوانی و درصد توزیع  5در جدول 

در متغیرهای دست برتری و جنسیت  هاآزمودنی

که  آمدهدستبهساس اطلاعات است. بر ا شدهارائه

 94، از جهت دست برتری، شدهارائه 5در جدول 

نفر چپ برتر بودند.  94نفر راست برتر و 

 74نفر پسر و  74همچنین از مجموع این افراد، 

اما جهت برابر بودن تعداد ؛ هستندنفر دختر 

دختران و پسران در بررسی اثر جنسیت به 

نفر  74تان، از شمارش اعداد با انگش هایعادت

نفر انتخاب شد. سپس  74تصادفی  صورتبهپسر 
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 شمارش اعداد با انگشتان پرداخته شد. هایعادتنفر( در  74به مقایسه این پسران با دختران )

 

 شمارش اعداد با انگشتان هایعادتنتایج آزمون خی دو جهت بررسی اثر دست برتری بر  .2جدول 

 متغیر
 دست برتری

 χ 2مقدار 
رجه د

 آزادی

سطح 

 کل چپ برتر راست برتر معناداری

 دست شمارنده
 92 92 1 راست

51/41 5 115/1 
 99 5 94 چپ

 جهت شروع
 94 1 94 راست به چپ

11/47 5 115/1 
 94 94 1 چپ به راست

 نوع شمارش
 59 55 4 مداوم

54/5 5 74/1 
 52 72 91 قرینه

 انگشت شروع
 9 7 2 شست

77/7 5 59/1 
 66 13 13 کوچک

 

بررسی اثر دست  منظوربهدر بخش اول و 

شمارش اعداد با انگشتان  هایعادتبرتری بر 

)دست شمارنده، جهت شروع، نوع شمارش، 

های توصیفی و نتایج انگشت شروع( شاخص

بر است.  شدهارائه 7آزمون خی دو در جدول 

ر از آزمون خی دو د آمدهدستبهنتایج  اساس

دست  مؤلفهجدول فوق، اثر دست برتری بر 

(. p ،51/41 = 7χ<115/1) استشمارنده معنادار 

نفر( با دست  94تمام افراد راست برتر ) به عبارتی

نفر( با دست  92چپ و اکثر افراد چپ برتر )

. به عبارتی بین گروه راست شمارندمیراست 

شروع شمارش با دست  ازنظربرتر و چپ برتر 

دست چپ تفاوت وجود دارد. اثر دست راست یا 

 استبرتری بر جهت شروع شمارش نیز معنادار 

(115/1>p ،11/47 = 7χ .)بین راست  به عبارتی

جهت شروع شمارش  ازنظربرترها و چپ برترها 

یک دست با دست دیگر تفاوت معناداری وجود 

 94دارد. بدین معنا که تمامی افراد راست برتر )

شمردند؛ و تمامی افراد می نفر( از راست به چپ

. شمردندمینفر( از چپ به راست  94چپ برتر )

نتایج آزمون خی دو در مورد اثر دست برتری بر 

، p>15/1) نیست شمارش اعداد معنادارنوع 

54/5 = 7χ بدین معنا که در هر دو گروه راست .)

نفر( اکثر افراد  72نفر( و چپ برتر ) 91برتر )

عنوان آخرین یافته ردند. بهشمقرینه می صورتبه

دهد در این بخش، نتایج آزمون خی دو نشان می

که دست برتری اثر معناداری بر انگشت شروع نیز 

که اکثر  ایگونهبه(. p ،77/7 = 7χ>15/1ندارد )

نفر(  95نفر( و چپ برتر ) 95افراد راست برتر )

 .کردندمیبرای شمارش از انگشت کوچک شروع 
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 شمارش اعداد با انگشتان هایعادتایج آزمون خی دو جهت بررسی اثر جنسیت بر نت .3جدول 

 متغیر
 2مقدار  جنسیت

χ 

درجه 

 آزادی

سطح 

 کل دختر پسر معناداری

 دست شمارنده
 77 59 55 راست

91/1 5 59/1 
 91 57 52 چپ

 جهت شروع
 73 59 52 راست به چپ

24/1 5 75/1 
 75 57 55 چپ به راست

 نوع شمارش
 55 5 51 مداوم

91/7 5 57/1 
 93 77 54 قرینه

 انگشت شروع
 5 7 9 شست

77/1 5 29/1 
 24 43 42 کوچک

 

های در بخش دوم، با استناد به شاخص

به  9ی دو در جدول توصیفی و نتایج آزمون خ

های شمارش اعداد با بررسی اثر جنسیت بر عادت

انگشتان )دست شمارنده، جهت شروع، نوع 

بر شود. شمارش، انگشت شروع( پرداخته می

از آزمون خی دو در  آمدهدستبهنتایج  اساس

دست شمارنده  مؤلفه، اثر جنسیت بر 9جدول 

 تیبه عبار(. p ،91/1 = 7χ>15/1) معنادار نیست

پسر،  74دهد باشد از مجموع نشان می هافراوانی

نفر با دست چپ؛ و  52نفر با دست راست و  55

نفر با دست راست و  59دختر نیز  74از مجموع 

. نتایج آزمون خی شمارندمینفر با دست چپ  57

دو برای اثر جنسیت بر جهت شروع شمارش نیز 

 یبه عبارت(. p ،24/1 = 7χ>15/1معنادار نبود )

 52پسر،  74دهد از مجموع ها نشان میفراوانی

نفر از چپ به راست؛  55نفر از راست به چپ و 

نفر از راست به  59دختر نیز  74و از مجموع 

. شمارندمینفر از چپ به راست  57چپ و 

همچنین نتایج آزمون خی دو در جدول فوق نشان 

نوع  هایمؤلفهدهد اثر جنسیت افراد بر می

 (.p>15/1) نیستنگشت شروع معنادار شمارش و ا

از جهت نوع شمارش، در هر دو گروه  به عبارتی

پسران و دختران، بیشترین فراوانی مربوط به نوع 

. همچنین از جهت انگشت استای شمارش قرینه

شروع شمارش نیز در هر دو گروه پسر و دختر، 

 .استبیشترین فراوانی مربوط به انگشت کوچک 

 

 بحثگیری و نتیجه

دست برتری و هدف پژوهش حاضر تعیین اثر 

های شمارش اعداد های جنسیتی در عادتتفاوت

اولین یافته  ان ابتدایی بود.آموزدانشبا انگشتان 

که بین گروه راست برتر و  دهدمیپژوهش نشان 

شروع شمارش تفاوت وجود  ازنظرچپ برتر 

دارد به این معنی که اکثر راست برترها با دست 

ها با دست چپ خود دست اکثر چپ برتر چپ،

. این یافته با نتایج شمارندمیرا  راستشان
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، 5)ساتو و لالاین همسوستهای دیگر پژوهش

و همکاران،  علی پورلیندمن و همکاران،  ؛7119

(. در تبیین این 5931، علی پورروشن و  ؛5931

ی که دست کنندگانشرکتگفت که  توانمییافته 

، برندمیشروع شمارش به کار راست را برای 

تمایل بیشتری برای استفاده از دست راست در 

بنابراین ؛ دهندنشان می یکدستی هایفعالیتانجام 

افراد راست برتر با دست راست و افراد چپ برتر 

 کنندمیبا دست چپ شروع به شمارش اعداد 

(. پژوهش زاگو و 7119)ساتو و همکاران، 

های دست چپداد  ( نیز نشان7155) 7بادتس

شمارش را از دست چپ و  اکثرا مفرط 

. ان مفرط از دست راست شروع کردنددستراست

در افرادی که چپ یا راست برتری ضعیف بود 

ترجیح دست راست یا چپ برای شروع شمارش، 

ها نشان این یافته. تفاوت معناداری نشان نداد

ها در دستورالعمل دهد جانبی شدن دستمی

، زیرا با توجه به گشتان دخیل استشمارش ان

های مغزی و کنشی نیمکره یافتگیتخصیص

تفاوت چپ برتران و راست برتران در تسلط 

 ازلحاظکه این دو گروه  رودمی، انتظار اینیمکره

هایی تفاوت باهمعملکردهای ذهنی و شناختی 

داشته باشند )لیندرمن، آبولافیا، گیراردی و 

 (.7114، 9بیکرینگ

بین راست ته دیگر پژوهش نشان داد که یاف

جهت شروع شمارش  ازنظربرترها و چپ برترها 

                                                 
1. Sato & Lalain 
2. Zago & Badets 

3. Lindemann, Abolafia, Girardi & Bekkering 

یک دست با دست دیگر تفاوت معناداری وجود 

دارد. بدین معنا که تعداد بیشتری از راست 

شمردند و تعداد برترها از راست به چپ می

بیشتری از چپ برترها از چپ به راست 

زاگو و  هاییافتهاین یافته همسو با شمردند. می

( و 7155(، لیندمن و همکاران )7155همکاران )

( است. در تبیین این 5931) علی پورروشن و 

به دلایل زیستی و فرهنگی اشاره  توانمییافته 

به  توانمی شناختینمود. از دیدگاه زیست

دستی چپ به راست و  ـ وجود نقشۀ عددی

 بازنمایی خطی ذهنی چپ به راست و همچنین

های مغزی و کنشی نیمکره یافتگیخصیصت

تفاوت چپ برتران و راست برتران در تسلط 

مطالعه  بر اساسای اشاره کرد که نیمکره

( در 7157) 7تیشنتشر، هاوک، فیشر و پالورمولر

با  کنندگانشروعتکلیف اعداد کوچک، گروه 

راست در نیمکره چپ خود فعالیت نشان 

ا دست چپ در ب کنندگانشروعدهند و گروه می

اما از ؛ نیمکره راست خود فعالیت نشان دادند

نمود  اشارهدیدگاه فرهنگی باید به این نکته 

آموزش خواندن و نوشتن در زبان  ازآنجاکه

فارسی از راست به چپ است، افراد 

بیشتر تمایل دارند که جهت  دستراست

شمارش را به همین شیوه انجام دهند و 

وشتاری ایران برای افراد در سیستم ن کهازآنجایی

تمهیدات لازم برای نوشتن از راست  دستچپ

کامل ایجاد نشده است این  صورتبهبه چپ 

                                                 
4. Tschentscher, Hauk, Fischer & Pulvermüller 
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چپ شروع به  افراد تمایل دارند که از سمت

این تبیین نتایج مطالعه  تأییدشمارش نمایند. در 

( نیز نشان داد بین 5993و همکاران ) علی پور

و دبستانی  (سوادبی) دبستانیپیشکودکان 

( از جهت عادات شمردن تفاوت معناداری باسواد)

( نیز یکی از 7155وجود دارد. پاترو و همکاران )

 شمارش در کودکان الگوی اولیهعوامل مرتبط با 

 .دانندمیرا فرهنگ 

یافته سوم پژوهش نشان داد که اثر دست 

برتری بر نوع شمارش اعداد معنادار نبود. بدین 

برتر  و چپدو گروه راست برتر معنا که در هر 

شمردند. این یافته قرینه می صورتبهاکثر افراد 

(، 7155همسو با نتایج لیندمن و همکاران )

( 5397) 5( و کلسو5931) علی پورروشن و 

 هااز آزمودنیدرصد  97که  صورتبدینبود. 

 52انگشتان دو دست را به حالت متقارن و فقط 

. تحقیق شمردندمی مداوم صورتبه هاآندرصد 

کند که در مورد هماهنگی دو دست پیشنهاد می

حرکات متقارن بر حرکات نامتقارن ترجیح 

شوند و روان انجام می صورتبهاند، شدهداده

(. در 5397گیرند )کلسو، زودتر شکل می

شمارش مداوم در هر دست، انگشت آغازینی 

شود متفاوت است. برتری که شمرده می

حرکات، یک  کنترل تی متقارن درشناخکالبد

ای محسوب های ماهیچهمزیت در فعالیت

شود، این ویژگی سیستم حرکتی، ترجیح بیشتر می

                                                 
1. Kelso 

دهد ها را در شمارش متقارن توضیح میآزمودنی

 (.5334، 7)اسپیکرز، هیور، کلینسرگ و وان درلو

یافته چهارم پژوهش نشان داد که دست 

شروع ندارد، به  برتری اثر معناداری بر انگشت

این معنا که اکثر افراد راست برتر و چپ برای 

شمارش از انگشت کوچک شروع کردند. این 

( و 7114یافته همسو با یافته لیندمن و همکاران )

( است. در پژوهش 5931) علی پورروشن و 

غربی  هایآزمودنی( 7114لیندمن و همکاران )

شمردند و بیشتر را با شست می 5عدد 

های شرقی با انگشت کوچک عدد دنیآزمو

کنند. لیندمن و همکاران شمارش را شروع می

( برای این نتایج معکوس در مورد دست و 7114)

به یک  شودمیانگشتی که شمارش از آن شروع 

کنند و آن اینکه مردم علت احتمالی اشاره می

ها از چپ آسیای شرقی از راست به چپ و غربی

تواند احتمالی دیگر میبه راست خوانند. علت 

هایی در عادات نوعی مانند حرکات چشم تفاوت

تواند بر خطوط افقی نقاط باشد. این عادات می

جهت  تأثیراتاثر بگذارند.  شدهادراکمیانی 

جهت رفتار خواندن  تأثیرتواند احتمال عادات می

در شمارش انگشتان را  شدهمشاهدههای بر تفاوت

(. 5333، 9گامان و لوریاشدت بخشد )ناچسون، آر

کودکان قبل از اینکه یاد بگیرند که  هرحالبه

بخوانند و بنویسند از انگشتان دست برای 

(؛ که این 5399، 7کنند )فیوسنشمارش استفاده می

                                                 
2. Spijkers, Heuer, Kleinsorge & van der Loo 
3. Nachson, Argaman & Luria 

4. Fuson 
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ویژه خواندن بر شروع شمارش با  تأثیربرخلاف 

انگشت خاص است. علاوه بر این ارتباط بین عدد 

ری رسمی خواندن ظاهر و فضا حتی قبل از یادگی

بنابراین ؛ (7113، 5شود )دهویا و اسپلکمی

های شمارش انگشتی به احتمال دارد که عادت

 جزبهعادات بررسی چشم در ادراک بصری 

خواندن و سوگیری در فضای بصری جانبی شده 

)که از قبل در کودکان کودکستانی وجود دارد( 

 (.7155ارتباط داشته باشد )لیندمن و همکاران، 

های مربوط به جنسیت، در مورد فرضیه

 هایمؤلفه در همهنشان داد که اثر جنسیت  نتایج

 های شمارش )دست شمارنده، نوععادت

شمارش و انگشت شمارش( معنادار نیست. این 

و همکاران  علی پورهای ها با یافتهیافته

 علی پور( و 7155(، لیندمن و همکاران )5931)

ت. در تبیین یافته حاضر اس راستاهم( 5993)

بحث اکتساب اعداد بین دو  گفت در توانمی

ساب فرآیند اکت جنس تفاوت وجود ندارد، زیرا

اعداد از سیستم آموزشی یکسانی برای پسران و 

دختران در جوامعی مانند ایران و بعضی از 

کشورهای دیگر برخوردار است. یافته لیندمن و 

ن مطلب نشان ای تأیید( نیز در 7155همکاران )

ایرانی و هم غربی  کنندگانشرکتداد که هم در 

هایی در الگوهای شمارش دو جنس تفاوت

اینکه فینک، بروکز، نیو،  رغمعلیوجود ندارد. 

نویسند که مواجهه ( می7112) 7منینگ و گری

با تستوسترون در دوران جنینی ممکن است 
                                                 
1. De Hevia & Spelke 

2. Fink, Brookes, Neave, Manning & Geary 

برخی موارد  وری بهتر پسران درعامل کنش

امروزه  حالبااینباشد،  9دماتیحساب مق

یکسان و برابری تحصیلی این  هایآموزش

ها را کاهش داده است. کنوپس و همکاران تفاوت

جنس اثرات تخریب  اندکرده( گزارش 7112)

ای مربوط به پردازش اعداد را تعدیل قشر آهیانه

انتظار  توانمیکند؛ با توجه به آنچه مطرح شد می

های شمارش انگشتان دو تداشت که الگوی عاد

جنس نیز متفاوت باشد )سومر و همکاران، 

با این نتیجه  سوناهمکه نتایج این پژوهش  (7119

 بود.

 نتایج پژوهش نشان داد که دست درمجموع

برتری و جنسیت هم اثر معناداری و هم غیر 

های شمارش اعداد با انگشتان معناداری بر عادت

تواند د که این نتیجه میآموزان ابتدایی دارندانش

بر مبنای دلایل زیستی و فرهنگی قابل توجیه 

بر اهمیت دست  تأکیدباشد. نتایج این پژوهش 

دهد و برتری و جنسیت در شمارش را نشان می

تواند تلویحات مهمی برای مربیان تعلیم و می

در فرآیند آموزش  توانمیتربیت داشته باشد؛ زیرا 

ن از اثر دست برتری و شمارش اعداد با انگشتا

جنسیت بهره گرفت. علیرغم نتایج مهمی که از 

این پژوهش قابل استنباط است، این پژوهش 

هایی نیز ها از محدودیتهمچون سایر پژوهش

محدودیت این  ترینمهمبرخوردار بوده است؛ 

آموزان یک منطقه پژوهش استفاده از دانش

میم تعجغرافیایی بوده است، به همین دلیل در 

                                                 
3. Basic arithmetic 
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نتایج باید جوانب احتیاط را رعایت نمود.  دهی

های آتی گردد پژوهشگران در پژوهشپیشنهاد می

تری متنوع هاینمونهمشابه این پژوهش، از 

 سنی و جغرافیایی استفاده کنند. ازلحاظ
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