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یرانیاافراددراعدادیذهنییبازنما
طوري که در بررسی بازنمایی ذهنی اعداد حاکی از ارتباط میان کمیت و فضاست ؛ به:هدف

افراد اروپایی اعداد بزرگ با سمت راست و اعداد کوچک با سمت چپ ارتباط دارند. با توجه 
بخشی مشکالت حساب در افراد، به اهمیت درك ماهیت پردازش اعداد در پرورش یا توان

:در روشمطالعه بررسی بازنمایی ذهنی اعداد فارسی در دانشجویان ایرانی است.هدف این 
دانشجو خواسته شد در یک تکلیف کامپیوتري، زوج یا فرد بودن اعداد را 30این مطالعه از

تعیین کنند. هر آزمایه با ظهور یک ستاره در مرکز صفحه آغاز و پس از آن یکی از اعداد صفر 
ي عدد باید با فرد به محض مشاهدهدر بلوك اول شد. اي ستاره ظاهر ) به ج9) تا ُنه (0(

در بلوك برعکس (دست راست زوج بودن و با دست چپ  فرد بودن آن را تعیین می کرد
). =002/0p= ،16/12Fها بود (دستدست از چپ: سرعت واکنش افراد راستهایافته. دوم)

9و 1، 0اعداد ). =001/0p= ،10/24Fاعداد زوج هم با سرعت بیشتري پردازش شدند (
). تعامل بین >05/0pتر از سایر اعداد پردازش شد (نیز به طور معنادار سریع8عدد وکندتر 

دست راست برايتفاوت تنها این) بود. =048/0p= ،6/4Fفرد معنادار (-زوج× سمت پاسخ 
) بود. این =001/0p= ،48/6Fبزرگی معنادار (×فرد-). تعامل زوج>01/0p(بودمعنادار 

). تعامل سمت >001/0pدار دو عدد هشت و نُه بود (معناداري ناشی از تفاوت معنا
دهی به تکلیف : سرعت پاسخنتیجه گیري. )=001/0p= ،32/8Fبزرگی معنادار بود (×پاسخ
ر هزارم ثانیه) و اثر بزرگی اعداد ب18شده با دست راست بیشتر از دست چپ (حدود ارائه

ي اعداد معنادار بود. به عبارت دیگر، در با بقیه1و 0هی فقط براي اعداد سرعت پاسخ 
دهی خودکار نیست. اثر ي پاسخفرد بودن اعداد، تأثیر بزرگی بر نحوه-تکلیف تعیین زوج

را در زبان فارسی SNARCي در این مطالعه مشاهده شد. وجود پدیدهMARCفردیت و 
هاي این مطالعه (به ها با سایر زبانزباناه اینکه ، بازنمایی اعداد در فارسیشد. کوتتأیید نمی

تواند تأثیر خط به عنوان یک عامل هاي این مطالعه میغیر از زبان عبري) تفاوت دارد. یافته
فرهنگی بر بازنمایی اعداد را مورد توجه قرار دهد.

.فرد-زوجریاضی، اعداد، بازنمایی ذهنی، ها:کلیدواژه

Mental Representation of Numbers among Iranian Subjects
Introduction: The relationship between quantity and space has indicated in many
studies. In European people bigger numbers are associated with right and small numbers
with left side Understanding the nature of number processing in is important for
developing math curriculums and rehabilitation of dyscalculia. This study is aimed to
better understand the number representation in Iranian university students. Methods:
Thirty students participated in this study. They were asked to complete a two block
computerized parity task. Each trial was started with a cross in center of screen. Then the
cross was replaced by one of the numbers of 0 to 9.. In first block they pressed left Shift
bottom for even numbers and right for odd numbers. The second block was reverse. The
order of blocks was counterbalanced alternatively for all participants. Results: Analysis of
variance showed higher reaction time for right hand (F=12.16, p=0.002). Also even
numbers were processed faster than odds (F=24.10, p=0.001). Magnitude analysis showed
slower processing for numbers 0, 1, 9 and faster processing for 8 (p<0.05). Interaction of
parity × response side was significant (F=6.48, p=0.001). Post hoc analysis showed
significant different between 8 and 9 (p<0.001) but not between other numbers (p>0.05).
Interaction of magnitude × response side was significant (F=8.32, p=0.001). Conclusion:
Results showed faster response in parity task (about 18ms). Influence of magnitude of
numbers on response time was significant only between 0 and 1 and other numbers. This
means that magnitude has no automatic effect on response time in parity task. Oddity and
MARC effects also were seen. This study did not support the SNARC effect in Iranian
people. In summary it is concluded that mental representation of numbers in Iranian
people is similar to Hebrew and different from other studied languages. Findings of this
study could verify the effect of writing direction on number representation as a cultural
product.

Keywords: Mathematics, Numbers, Mental representation, Parity.
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مقدمه
امروزه عدد در جوامـع داراي تکنولـوژي قـوي نقـش بسـیار      

قـدري بـه کند. ریاضـیات در زنـدگی اجتمـاعی    مهمی ایفا می
گسترش یافته است که برخی آن را حتی بر رشد دموکراسـی  

تردید ناتوانی در ). بی1،2دانند (و بهداشت و سالمت مؤثر می
هـاي  کاسـتی توانـد  کارگیري اعداد و انجام محاسـبات مـی  به

). بـراي دسـتیابی بـه    3جدي در زندگی روزمره ایجـاد کنـد (  
بخشی افـراد مبـتال بـه نـاتوانی در     اهداف آموزشی و نیز توان

هـاي آن  ي بازنمایی اعداد و پـردازش ، اطالع از نحوه1حساب
در ذهن بسیار مهم است.

تـوان بـا   هاي معین را میاعداد اشکال مختلفی دارند و کمیت
ختلف نمادین و غیرنمادین نشان داد. براي مثال، هاي مروش

ــه ــی  "دو"ي کلم ــدد عرب ــی  2، ع ــدد روم ــکل II، ع ؛ و ش
غیرنمادین ماننـد تعـداد انگشـتان، تعـداد نقـاط روي طـاس،       
ضربات طبل و برخی کلمات نظیر جفت، دهه، یکـان، هفتـه.   

هـا آنبه همین دلیل اعداد کیفیتی انتزاعـی دارنـد و معنـاي    
ل نیست. درك این بازنمایی حسی مورد توجـه  وابسته به شک

مطالعات اخیر بوده است. البته آشکار است که توانایی پردازش 
شود. عـالوه بـر   اشکال مختلف اعداد فقط در انسان دیده می

ي وسـیعی نیـز دربـاره   نسـبتاً هاي اخیـر، دانـش   این، در سال
هاي مربوط به حساب، مفاهیم انتزاعی ریاضیات مانندپردازش

هـاي تـدریس و یـادگیري ریاضـی،     اعداد منفی، بهبود روش
هاي رشدي و اکتسابی در پردازش ریاضـی بـه دسـت    ناتوانی

).4آمده است (
2بازنمایی درونی اعداد، اغلب تحت عنوان محور ذهنی اعـداد 

). ماهیت این محـور ذهنـی اعـداد مـورد     5،6شود (میدهینام
مطالعه 100بیش از کهطوريبهتوجه پژوهشگران بوده است؛ 

مراجعـه شـود) نشـان    7ي فراتحلیل بـه منبـع   (براي مطالعه
که اعداد کوچک با سمت چپ و اعداد بزرگ با سـمت  اندداده

-). این پدیده رمز پاسخ مرتبط به فضا8اند (راست فضا مرتبط
نام دارد و حاکی از الگوي خاص بازنمایی SNARC(3عدد (

ه که مسـتقل از برتـري دسـت    اعداد در ذهن است. این پدید
(ماننـد  4واژگان-) و هم عدد3است، هم در مورد اعداد (مانند 

در تکالیفی کـه هـدف   SNARC). 6دهد (سه، پنج) رخ می
اصلی پردازش عدد نبوده نیز مشاهده شده است. براي مثـال،  

ي اعـداد در  فیشر و همکاران نشان دادند که صرف مشـاهده 
ناسایی محرك (دایره) در سمت تواند زمان شوسط صفحه می

راست (براي اعداد بزرگ) یـا چـپ (بـراي اعـداد کوچـک) را      
تواند سمت توجـه افـراد را   کاهش دهد؛ یعنی بزرگی اعداد می

دهـی بـا حرکـات    ). این پدیده در هنگـام پاسـخ  9تغییر دهد (
فرد نیـز مشـاهده شـده اسـت     -در تکلیف قضاوت زوج5چشم

)10.(
فضـا  -ي اعـداد نوروسایکولوژیک هم در تأیید رابطهمطالعات 

کـه  6در سـندرم گرسـتمن  اند. براي مثال،شواهدي ارائه داده
آیـد، افـراد عالیـم    پس از آسیب لوب پاریتال بـه وجـود مـی   

، اشتباه در تشـخیص جهـت راسـت و چـپ و     7پریشیحساب
). همچنین افراد مبتال بـه  11دهند (آگنوزي انگشت نشان می

بـه  خـط پـاره که در تکلیف تعیین وسـط  8ي چپیمهغفلت ن
ي اعداد دهند، در تعیین نیمهنشان می9سمت راست سوگیري

هم به سمت راست سوگیري دارند. براي مثال، عدد شـش را  
).12کنند (به عنوان عدد وسط بین سه و هفت انتخاب می

گیري محور شود که جهتبا توجه به مطالعات متعدد گفته می
اعداد متأثر از جهت نگارش خط مربوط به زبـان مـورد   ذهنی 

دوهان و همکاران، با مطالعـه روي  مثالً؛ )6، 5مطالعه است (
کنندگان ایرانی نشان دادند کـه بازنمـایی اعـداد بـر     مشارکت

کنندگان فرانسوي الگـوي معـین از چـپ بـه     عکس مشارکت
کنندگان ایرانـی کـه مـدت    راست ندارد. آن گروه از مشارکت

معکوسـی  SNARCکمتري در فرانسه اقامت کرده بودنـد،  
را در ســمت چــپ و اعــداد تــربــزرگیعنــی اعــداد ؛ داشــتند
کـه  کردند. در حـالی را در سمت راست شناسایی میترکوچک

ایرانیان داراي اقامت طوالنی در فرانسـه، مشـابه فرانسـویان    
ــز پدیــدهي دی). در مطالعــه4کردنــد (عمــل مــی ي گــري نی
SNARC    در سـه گــروه زبـانی انگلیســی کانـادایی، عربــی

فلسطینی و عبري بررسی شد. خوانندگان کانـادایی کلمـات و   
اعداد را از چپ به راست، فلسطینیان هـر دو را از راسـت بـه    
چپ و عبري زبانان هم کلمات را از راست به چپ و اعـداد را  

عـه نشـان داد کـه در    خواندنـد. ایـن مطال  از چپ به راست می
چپ و اعداد بزرگ با سمت ها اعداد کوچک با سمت کانادایی

زبـان عربفلسطینیان SNARCراست مرتبط است. الگوي 
نیز معکوس بود؛ یعنی اعداد بـزرگ بـا سـمت چـپ و اعـداد      

عبـري  که ارتباط داشت؛ درحالیهاآنکوچک با سمت راست 
بین عدد و جهت فضایی الگوي قابل اعتمـادي نشـان   زبانان

کـه از بـاال بـه پـایین     ). در همین راستا، خط ژاپنی8ندادند (
ي شود، مطالعه شد. در تحقیق ایتـو و هاتـا پدیـده   نگاشته می
SNARC       عمودي مشـاهده شـد؛ یعنـی اعـداد کوچـک بـا

ي باالیی مرتبط بودند و ي پایین و اعداد بزرگ با دکمهدکمه
ین ارتباط با جهت خواندن در ژاپنی که از باال به پایین است ا

1. Dyscalculia 5. Saccadic eye movement
2. Mental number line 6. Gerstman syndrome
3. Spatial Numerica 7. Acalculia
Association Response Code 8. Left hemineglect

1. (SNARC) 9. Bias
2. 4. Number words
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). تحقیق روي افراد چینی نشـان داد کـه   12ناسازگاري دارد (
براي اعداد در خط انگلیسی نگاشت افقی و بـراي خـط   هاآن

شـود) نگاشـت عمـودي    چینی (که از باال به پایین نوشته می
).13دارند (

اد براي مداخالت آموزشـی،  کسب بینش در مورد بازنمایی اعد
بخشی مناسب هاي توانبندي و طراحی برنامهتشخیص، طبقه

) و با توجه بـه  3براي افراد دچار اختالل حساب الزامی است (
هاي آموزش ریاضی بومی، کسب درك اهمیت طراحی برنامه

عـددي ذهنـی در   هـاي پـردازش صحیح از بازنمایی اعـداد و  
رسد.ر میایرانیان بسیار ضروري به نظ

عنــوان یــک ابــزار، در بررســی بــه،SNARCي از پدیــده
هاي مختلف شناخت انسان از اعداد بـه کـرات اسـتفاده    جنبه

هاي فرهنگی بـر ایـن   ) و بر بررسی تأثیر تفاوت15، 14، 11(
فضا، تأکید شـده اسـت   -پدیده، به عنوان شاخص ارتباط عدد

(از راسـت بـه   ). با توجه به ویژگی خط نوشتاري فارسـی  14(
هاي ریاضی در افراد ایرانی (از چـپ  چپ) و جهت نوشتار نماد

توانـد بـه درك   در ایرانیان میSNARCبه راست)، بررسی 
فضا و نیز بازنمایی اعداد در ایرانیان منجر -ي عددبهتر رابطه

شود.

روش
دانشـجوي دختـر   15دانشـجوي پسـر و   15این مطالعـه  در 

هاي علـوم انسـانی کـه مراحـل     ایرانی دانشگاه تبریز از رشته
ي در نمونـه صورتبهتحصیلی خود را در ایران گذرانده بودند 

ي اقامـت  از این افراد سـابقه یکهیچدسترس شرکت کردند. 
ي افـراد هنگـام  طوالنی در کشور دیگـري را نداشـتند. همـه   

شد که کنندگان خواسته دست بودند. از مشارکتنگارش راست

با آرامش در مقابل مانیتور کامپیوتر بنشینند و بر مرکز صفحه 
بایست با دو دست خـود زوج یـا فـرد    متمرکز شوند. افراد می

بودن اعداد را تعیین کنند. هر آزمایه با ظهـور یـک سـتاره در    
غاز و پـس از آن بـه   هزارم ثانیه آ500مرکز صفحه به مدت 

شـد. عـدد تـا    جاي ستاره یکی از اعداد صفر تا نُه ظـاهر مـی  
مانـد و در صـورت   ي پاسخ در صفحه باقی مـی ي ارائهلحظه

هـزارم ثانیـه نمـایش داده    3000دهی حـداکثر تـا   عدم پاسخ
تصـادفی بـه مـدت    طـور بـه شد. بعد از هر آزمایه، صفحه می

). افـراد  1مانـد (شـکل   هزارم ثانیه خالی مـی 1700تا 1300
دیـدن عـدد بایـد زوج یـا فـرد بـودن آن را تعیـین        محضبه

کردند. در بلوك اول، اعداد زوج با دست چپ و اعداد فـرد  می
با دست راست؛ و در بلوك دوم اعداد زوج بـا دسـت راسـت و    

هـا بـا   شـد. محـرك  اعداد فرد با دست چـپ پاسـخ داده مـی   
Core i3تـاپ  ي لپرووDMDXي محرك افزار ارائهنرم
اینچ ارائه شدند.15

هایافته
در تحلیل نتایج از آزمون تکرار سنجش براي تحلیل واریانس 

ها استفاده شد. وجود تعامل بـین بزرگـی و سـمت پاسـخ     داده
گذاري خودکار بزرگی اعـداد بـر سـمت    ي تأثیرتواند نشانهمی

اصـلی سـمت   ها نشان داد که اثر دهی باشد. تحلیل دادهپاسخ
ي کـه  طـور بـه ) معنادار اسـت؛  =16/12p= ،002/0Fپاسخ (

) از =566RT±9تـر / دهی با دست راست سریعسرعت پاسخ
فـرد حـاکی از   -) و اثر اصلی زوج=585RT±10چپ (دست 

؛ بـدین صـورت   ) بـود =001/0p= ،10/24Fاختالف معنادار (
) بیشتر از =570RT±10دهی به اعداد زوج (که سرعت پاسخ

معنـادار  ) بود. اثر اصلی بزرگی هم =582RT±10فرد (اعداد 

فرد بودن اعداد فارسی-بندي و مراحل تکلیف تعیین زوجزمان-1شکل 
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)001/0p= ،39,17F=  فـرد  -نظـر از زوج ) بود. اعـداد صـرف
بنـدي شـدند. میـانگین و    بودن در پنج سـطح بزرگـی دسـته   

نشان داده شده است.1انحراف معیار اعداد در جدول 
هاي تعقیبی نشان داد که تفاوت معنادار فقط بین سطح تحلیل

)، اما بین سایر سـطوح  p>001/0ي سطوح است (یک و بقیه
). سـرعت  1) (جدول <05/0pتفاوت معناداري مشاهده نشد (

مجزا و براي هر کدام از اعـداد،  صورتبهدهی به اعداد،پاسخ
ین تحلیل، الگوي سرعت پردازش آمده است. در ا1در نمودار 

میانگین و انحراف معیار سرعت پاسخ در پنج سطح بزرگی( بر حسب هزارم ثانیه)-1جدول
)9و 8(5)7و 6(4)5و 4(3)3و 2(2)1و 0(1سطح

68/60502/57310/56471/56811/570میانگین
1/195/991/944/1022/10انحراف معیار

فرد بودن اعداد صفر تا نُه (صرف نظر از سمت پاسخ)-سرعت واکنش به تعیین زوج-1نمودار 

فرد-تعامل بین سمت پاسخ و زوج-2نمودار 
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هاي متفاوت نشان داده شـده اسـت. اثـر    براي اعداد با بزرگی
).p>001/0کلی حاکی از تفاوت معنادار بزرگی اعداد بود (

آزمون تعقیبی نشان داد که اعداد دو، سه، چهار، پنج، شـش و  
هفت با هم اختالف معنادار ندارنـد. اعـداد صـفر و یـک هـم      

فرد-تعامل بین بزرگی اعداد و زوج-3نمودار 

دهی براي بزرگی و سمت پاسختعامل میانگین سرعت پاسخ-4نمودار

میانگین سرعت پاسخ براي دست راست و دست چپ-5نمودار 
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اما اعداد صفر و یک و هشت با هـم و  ؛ نداشتندتفاوت معنادار 
با سایر اعداد تفاوت معنادار داشتند. عدد نُه نیز به غیر از اعداد 

ــه  ــا بقی ــک ب ــادار نشــان داد  ي صــفر و ی ــاوت معن اعــداد تف
)05/0p<    از میان تعامالت مورد انتظار، تعامـل بـین سـمت .(

ـ  =048/0p= ،6/4Fمعنـادار ( فرد -زوج×پاسخ ل ) بـود. تحلی
تعقیبی نشان داد که تفاوت معنادار فقط در دست راست وجود 

.)2)(نمودار >01/0pدارد (
). با =001/0p= ،48/6Fبزرگی معنادار بود (×فرد-تعامل زوج

هاي تعقیبی، ایـن معنـاداري ناشـی از تفـاوت     توجه به تحلیل
) و در بقیه موارد معنا>001/0pدار اعداد هشت و نُه بود (معنا

).3نمودار داري مشاهده نشد (
) =001/0p= ،32/8Fبزرگی معنادار بود (×پاسختعامل سمت 

دهی براي هر عدد با توجه به دسـت  ). سرعت پاسخ4نمودار (
راست و چپ نیز مقایسه شد کـه اثـر کلـی حـاکی از تفـاوت      

هـاي بعـدي   ). تحلیـل =001/0pمعنادار بین دو سـمت بـود (  
نشان داد که تفاوت معنادار فقط محدود به اعداد شـش، دو و  

سـمت  ×بزرگـی يطرفهسه)، اما تعامل 5مودار هشت است (ن
).=55/0p= ،77/0Fفرد معناداري نشان نداد (-زوج×پاسخ 

گیريبحث و نتیجه
ي دوهـان و  هـاي مطالعـه  هدف این مطالعـه، بررسـی یافتـه   

همکـاران روي جمعیـت ایرانیــان مهـاجر بــه فرانسـه اســت.     
از لحـاظ مـدت اقامـت در فرانسـه و     هاآني ي مطالعهنمونه

مواجهه با خط فرانسوي ناهمگن، اما جمعیت ایـن تحقیـق از   
).5بودند (تر حیث مواجهه با خط فرانسوي همگن

با توجه به اینکه، سمت نگارش جمـالت و ریاضـی در زبـان    
تواند تأثیر خط هاي این مطالعه میفارسی مخالف است، یافته

به عنوان یک عامل فرهنگی بر بازنمایی اعداد را تأییـد کنـد.   
دهـی بـا دسـت راسـت بـه      نتایج نشان داد که سرعت پاسـخ 

هـزارم  18(حـدود  شده بیشتر از دست چپ اسـت  تکلیف ارائه
ثانیه) که این موضوع در بیشتر مطالعات مشابه مشاهده شـده  

).15، 8، 5است (
دهـی  اثر بزرگی اعداد بـر سـرعت پاسـخ   ، 1با توجه به جدول 

شـد؛ یعنـی   ي اعـداد مـی  فقط شامل اعداد صفر و یک با بقیه
به عبـارت دیگـر، در   ؛ دهی سایر اعداد مشابه بودسرعت پاسخ

ي عـدد، بزرگـی   فـرد، پـس از مشـاهده   -تکلیف تعیـین زوج 
گـذارد. در  دهی تـأثیر نمـی  ي پاسخخودکار بر نحوهصورتبه

) 3بزرگی (نمـودار  ×فرد -همین راستا، با توجه به تعامل زوج
توان مشاهده کرد که سرعت واکنش اعداد زوج بر خـالف  می

کـه اعـداد فـرد    اسـت، در حـالی  تربزرگانتظار کمتر از اعداد 
شکل و اعداد یک و نُه کمترین سرعت واکـنش را  Uالگوي 

ــد. نتیجــه ــهدارن ــاراني اي مشــابه در مطالع دوهــان و همک
).5مشاهده شده است (

-کنند که در تعیین زوجدر این مورد چنین استدالل میهاآن
گیرد (مثالً آیـا  فرد بودن اعداد، محاسبات ریاضی صورت نمی

عدد قابل تقسیم بر دو است یا خیر)، بلکه یک فرآیند مبتنـی  
هاي معنایی مختلـف از  بر حافظه است که تحت تأثیر ویژگی

ه بسامد وقوع اعداد مختلف در کاربردهاي روزمره، میزان جمل
قـرار  1داري زبـانی مواجه، تسلط و اسـتفاده از اعـداد و نشـان   

).16گیرد (می
2اثـر فردیـت  کـه براي اعـداد زوج و فـرد،  دهی تفاوت پاسخ

یعنـی  ؛ )17و 8مطالعات قبلـی اسـت (  مشابهشود،نامیده می
هـزارم  12شـوند ( پردازش مـی کندتر از اعداد زوج اعداد فرد 

ثانیه). توجیه هاینس از این پدیده این بود کـه صـفت زوج از   
دار که صفت فرد نشـان دار است، در حالینظر زبانی غیر نشان

دار شود و پردازش جمـالت داراي صـفات نشـان   محسوب می
دار اسـت  دشوارتر از پردازش جمالت داراي صفات غیر نشـان 

فـرد هـم   -زوج×ادار میان سمت پاسـخ  ). وجود تعامل معن17(
شـود در  گفتـه مـی  شـود کـه  نامیده مـی 3MARCيپدیده

ي بـین  ). ایـن پدیـده بـه رابطـه    18(راستاي اثر فردیت است
فرد) و پاسخ (سمت راست/سـمت چـپ) اشـاره    -محرك (زوج

ي که اعداد فرد سمت راست کندتر از اعـداد زوج  طوربهدارد؛ 
شوند. نورك و همکاران نشان دادنـد  سمت راست پردازش می

واژگان بیشتر از اعـداد اسـت؛   -که قدرت این عمل براي عدد
). ایـن  18شود (دیده میMARCاگرچه در هر دو حالت اثر 

قابل مشاهده اسـت. در زبـان فارسـی نیـز     2تعامل در نمودار 
دارند و نسبت به کلمات زوج و راست کلمات فرد و چپ نشان

در MARCي )، لـذا پدیـده  19ري دارنـد ( بسامد زبانی کمت
شود. با توجه به اینکه این تعامل اعداد فارسی نیز مشاهده می

متأثر از سمت راست و زوج است، بـراي بررسـی بیشـتر ایـن     
واژگان استفاده کرد.-پدیده باید از عدد

اثر تعاملی سمت پاسخ و بزرگی اعداد معنادار بود، امـا توزیـع   
ــده4اعــداد در نمــودار  ــان SNARCي وجــود پدی را در زب
ي دوهـان و  کنـد. ایـن یافتـه مشـابه یافتـه     فارسی تأیید نمی
بـرعکس را  SNARCي مشـاهده هاآن). 5همکاران است (

تصـور بودنـد. در ایـن    همگـن سـاکن در ایـران م   در جمعیت 
مطالعه نیز علیرغم همگنی افـراد از لحـاظ مواجهـه بـا خـط      

مورد نظـر دیـده نشـد. ایـن     يفارسی (راست به چپ)، پدیده
الگوي نوشتاري مشـابه فارسـی   کهدر زبان عبريیافته قبالً

1. Linguistic markedness
2. Oddity effect
3. Markedness Association Response Codes
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SNARCي ). در توجیـه پدیـده  8دارد، مشاهده شده است (
شود کـه ایـن پدیـده، بازنمـایی     در یک مدل مطرح گفته می

دهد و مدل دیگر حـاکی از  فضایی اعداد را در ذهن نشان می
ي بین اعداد و پاسـخ موجـب   آموختهآن است که تداعی بیش

). از سوي دیگر، مولر و شـوارتز  5،15شود (بروز این پدیده می
اعالم کردند کـه هـم بازنمـایی فضـایی اعـداد و هـم روش       

ي توانـد بـر پدیـده   )، مـی هادست، استفاده از دهی (مثالًپاسخ
SNARC) 20تأثیر بگذارد.(

به علت تفـاوت  کوتاه سخن اینکه، بازنمایی اعداد در ایرانیان 
هـا، بـه غیـر از    زبانجهت نوشتاري متون و ریاضیات با سایر 

ي دانـش  عبري، تفاوت دارد. یکی از دالیـل اهمیـت مطالعـه   
اعداد این است که این دانش ابزار مهمی است براي توصـیف  

). همچنین در طی 11فضا و زمان (ویژهبهمحیط پیرامون ما؛ 
ي اعـداد و جهـت فضـایی بـه صـور      رشد ریاضیات، از رابطه

مختلف مانند محورهاي اعداد، محورهاي مختصات دکـارت و  
سـت.  صفحات مختلط، به شـکلی اسـتعاري، اسـتفاده شـده ا    

وابسته اعـداد، بـراي رشـد    -هاي فرهنگتکوین این بازنمایی
هـاي  ریاضیات اهمیت حیاتی دارد و درك و پـردازش کمیـت  

). 21اسـت ( اي ضـروري  عددي براي رشد تحصیلی و حرفـه 
هاي فردي در تکـالیف مربـوط بـه    نشان داده شده که تفاوت

هـاي پیشـرفت   ي آزمـون با نمـره شدتبهمحور اعداد ذهنی، 
، مشکل در ترکیـب اعـداد   عالوهبه). 22ریاضی مرتبط است (

تواند ناشی از ضعف بنیادي در پـردازش اعـداد، بازنمـایی    می

). وابستگی عملیـات جمـع و   23فضایی، توجه و حافظه باشد (
نیز بـر  1تفریق تقریبی به محور ذهنی اعداد (مومنتوم عملگر)

افزاید، زیـرا  اهمیت شناسایی دقیق بازنمایی اعداد در ذهن می
ي موفقیت در ریاضیات سطح باال بـه  موفقیت در حساب، پایه

). به همین دلیل، انجام مطالعات بومی بیشتر 24آید (شمار می
هاي فرهنگی رشد ریاضیات در افـراد ایرانـی،   ي پایهدر زمینه

کودکان، بسیار اهمیت دارد.ویژهبه

ها و پیشنهادهامحدودیت
با توجه به احتمال وسعت تأثیر عوامل دیگري غیـر از جهـت   

ي فرد از اعـداد  نگارش بر بازنمایی اعداد (مانند میزان استفاده
هـاي الکترونیکـی از قبیـل    انگلیسی، چینش اعداد در دستگاه

کش و اب و خطکلید کامپیوتر، تلفن همراه، ماشین حسصفحه
سمت شمارش)، در این مطالعه، موارد برشمرده کنتـرل نشـد   

دهد.  ضرورت انجام سایر مطالعات را نشان میمسئلهکه این 
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