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  چكيده
و مشكالت دانش آموزان در ايـن       ) تفكر كمي  ي  جنبه( بررسي حساب 
 شناسـي   رواني مـورد بحـث در آمـوزش اسـتثنايي و            ها  درس از جنبه  

مـشكالت دانـش    هـدف از پـژوهش حاضـر بررسـي          . باشد  مي تربيتي
آموزان دختر و پسر كالس سوم ابتدايي در محاسبات رياضـي از نـوع              

انواع جمعي كه در اين پژوهش مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت              . بود جمع
جمع پايه، جمع همراه با انتقال دهگان، جمع همـراه بـا انتقـال               شامل

صدگان، جمع سه عدد و جمع همراه بـا درك مفهـوم صـفر بـود كـه                  
ش آموزان كـالس سـوم ابتـدايي در دو گـروه دختـران و               عملكرد دان 

 448  مشتمل بر، مورد مطالعهي  نمونه. پسران مورد مقايسه قرار گرفت    
دانش آموز كالس سوم ابتدايي شـهر شـيراز         )  دختر 248پسر و    200(

 ، سؤال داشت  167اطالعات از طريق يك آزمون معلم ساخته كه         . بود
ضـريب تنـصيف آزمـون      .  گرديـد  و جمع آوري   در سه مرحله اجرا شد    

روايي محتوايي و همگرايي   محاسبه شد و86/0 و آلفاي كرنباخ 81/0
ي آمـاري تحليـل   ها  با استفاده از آزمون   ها  داده. آزمون نيز احراز گرديد   
اي    تي وابسته و اندازه گيري مكرر تـك ضـربه          ،واريانس چند متغيري  

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
اد كه دانش آموزان كالس سوم ابتدايي بيـشترين         نشان د  ،نتايج

كمتـرين   مشكل را در انجام عمل جمع همـراه بـا انتقـال صـدگان، و              
همچنين در  . ي همراه با درك مفهوم صفر داشتند      ها  مشكل را در جمع   

دانـش  .  انواع جمع ميزان اشتباهات پسران بيشتر از دختران بودي  همه
 عمـودي،   ي  ي، نـسبت بـه شـيوه       افق ي  آموزان در انجام جمع به شيوه     

  .اشتباهات بيشتري داشتند
   افقـي  جمـع عمـودي    -2 مـشكالت جمـع    -1 :ي كليدي ها  واژه

  مفهوم عدد صفر در جمع  -5 جمع پايه -4 جمع همراه با انتقال -3
 

Abstract 
A study of arithmetic (quantitative thinking 
dimension) and difficulties of students in this 
discipline is one of the challenging issues in special 
education and educational psychology. The aim of 
present study was to investigate problems of girls 
and boys in third grade in calculation 
 (addition type). Addition type includes: basic 
addition، addition with carring ones and tens، 
addition with three digits number، and mastering 
concept of zero. The sample were 448 students (200 
boys and 248 girls) from third grade in Shiraz 
elementary schools. The data were gathered by a 
teacher- made test which had 167 items، and 
presented in three steps. Split- half coefficient was 
0.81 and Cronbach` alpha was 0.86. The content and 
convergent validity were confirmed. The data were 
analyzed by MANOVA، t-test، and repeated 
measures. The results showed that the third graders 
had the most problems in placement and regrouping 
and the least problems in mastering the concept of 
zero. In all of types of additions، boys showed more 
errors than girls. The results also indicated that the 
students have more problems in horizontal than 
vertical addition. 
Keywords 1-errors of addition 2- vertical and 
horizontal addition 3-addition with transition  
4- basic addition 5-concept of zero in addition 
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  مقدمه

يي شـناخته    درسي مدارس ابتـدا    ي  از تفكر كمي، در برنامه    اي     حساب به عنوان جنبه    ،از دير باز  
 ي نـوين رياضـي ايـن بخـش از برنامـه درسـي را رياضـيات                ها  شده است، كه امروزه در برنامه     

  .)1373 ،1واالس و مك الفين( خوانند مي
 ديـدگاه رشـد جهـاني       -1: وجـود دارد   در تحقيقات مربوط به يادگيري رياضي، سه ديـدگاه        

ي كودكان با افزايش سن، بهبـود       دارد كه تواناي    مي اين ديدگاه بيان  . هوش و پيشرفت رياضيات   
بنابراين نياز است تا كودكان به يك سطح معين از هوش برسـند تـا اصـول                 . يابد  مي و افزايش 

 -2 .تـرين مثـال از ايـن ديـدگاه اسـت           ي پياژه روشـن   ها  تئوري و آزمايش  . رياضيات را بفهمند  
 كه وقتي كـودك     سؤال اساسي در اين ديدگاه اين است      . ي رياضيات و مشكالت آن    ها  پيشرفت

؟ اولين اثـرات   و چرا كند  مي؟ چگونه آن را حل افتد  ميكند، چه اتفاقي  ميمسائل رياضي را حل   
 2ي گـر كـو    هـا   تـر را در پـژوهش      شود و مطالعات پيچيده     مي اين ديدگاه در كارهاي پياژه ديده     

گاه، متـأثر از    اين ديـد  . رياضيات و فرهنگ   -3. توان ديد   مي )1995 ،3به نقل از بريانت    /1962(
ديـدگاه سـوم بـر روي انتقـال     . باشـد   ميكارهاي ويگوتسكي و اصطالح منطقه تقريبي رشد او       

 اطالعـات و    ي   بخش قابل تـوجهي از هـوش كـودك نتيجـه           ،بر طبق آن  . دانش متمركز است  
سـطح  ، پـس . كنـد   ميتر از خود كسب  افراد با تجربهي ابزارهاي هوشي است كه به كمك بقيه 

بلكه به نوع تجارب و آموزشـي كـه در          ،  اضي كودك نه تنها به هوش او وابسته است        توانايي ري 
با توجه به هر كـدام  . )1995 ،بريانت( باشد كند، مرتبط مي  ميمدرسه يا خارج از آن هم دريافت     

، رسـد   مـي   اما به نظر   ،گردد  مي از اين سه ديدگاه توجيه مشكالت رياضي دانش آموزان متفاوت         
  . منكر وجود مشكالت رياضي در كودكان نيستندها ن ديدگاههيچ كدام از اي

ان شناختي و تحـولي بـه كودكـان داراي ناتوانـايي يـادگيري              شناس  روان،  ي اخير ها  در سال 
 انـد   ، توجـه بيـشتري را نـشان داده        اند  گرفته رياضي، يعني جمعيتي كه قبالً مورد توجه قرار نمي        

حـساب   ي مختلف مربوط به رياضي، مشكالت     ها  زهي حو ها  نيز در بررسي  . )1997 ،4گنيز برگ (
كـه متخصـصان ايـن       )1381 ،5سـليكوويتز (بيشترين توجه را به خـود معطـوف داشـته اسـت             

  . كنند  ميمشكالت را به طبقات مختلف تقسيم بندي

                                                 
1. Wallace and Mclouphin 
2. Gerco 
3. Bryant 
4. Ginsburg 
5. Selikowitz 
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، حفظ جدول ضرب، اعداد حقيقي و فهم ها از آنجا كه رياضيات شامل تشخيص اعداد و نماد
  كودك ممكن است در هر كدام از،باشد  ميق، ارزش مكاني و يا تقسيممفاهيمي شبيه تفري

  .اين موارد مشكل داشته باشد
از خطاهـايي را كـه توسـط محققـين بـراي محاسـبات رياضـي                اي    خالصه )1996( 1وانگ

  :كند  مي چنين دسته بندي،كودكان ذكر شده است
ز خطا دانش آموز فقط نيمي      در اين نوع ا    .2خطايي كه در بخشي از مسئله وجود دارد            .1

  .كند  ميحل ،راكه به او داده شده استاي  از مسئله
در ايـن نـوع از   . 3خطاهايي كه در اثر گمارش و گروه بندي ناصحيح انجام شده است         .2

دهد كه چه زماني دوباره بايد گروه بندي كند و يـا ممكـن               خطا كودك تشخيص نمي   
  .بداند، ولي نحوه صحيح گمارش را ندانداست به طور صحيح شرايط گروه بندي را 

در ايـن خطـا      .4ي اشتباه در محاسـبه ايجـاد شـده اسـت          ها  خطاهايي كه در اثر روش       .3
مانند ايـن كـه     . اند  ي محاسباتي رياضي را ياد نگرفته     ها  كودكان به طور صحيح روش    

 كودك به جاي اين كه اول يكان اعداد را با هم جمع كند و سـپس دهگـان آنهـا را،                    
 .كند  مي را با هم جمعها  رقمي همه

  5.خطاهايي كه در اثر عدم تسلط بر مفهوم صفر حاصل شده است   .4
ي حساب، نقـص  ها  يعني فقط كودك در مهارت،برخي از مشكالت رياضيات، منفرد هستند    

  همراه )شبيه زبان (ي ديگر يادگيري    ها  ي موجود در حوزه   ها  اما بعضي ديگر با ساير مهارت     . دارد
  .)1381 ،سليكو ويتز(باشند  مي

: شـوند   مي  ديده ها  معتقد است كه مشكالت حساب منفرد در اين حوزه         ،)1381(سليكو ويتز   
 فراينـد  -3ي عملياتي، توانايي جمع، تفريق، ضرب و يا تقـسيم       ها   كنش -2 درك رياضيات    -1

 بـه خـاطر   اي،  زنجيـره ي حافظـه  -4انتخاب، توانايي انتخاب عمليات حساب مناسب با مـسئله    
اي، توانايي تشخيص     سازمان دهي زنجيره   -5آوردن ترتيب عمليات مورد نياز براي حل مسئله         

 نمادگري انتزاعـي، توانـايي درك شـكل اعـداد بـه             -7 بيان كالمي رياضيات     -6ترتيب اعداد   
خوشه كـردن،   -9 ديداري، ارتباط دادن عدد به نماد كتبي         – توانايي شنيداري    -8وسيله نمادها   

 نگـه   -11 دستكاري عيني رياضي، تخمين اندازه و تعداد اشياء واقعـي            - 10وه بندي كردن    گر
 تعبيـر و تفـسير   -14 بازنمايي ترسيمي اعداد   -13 تشكيل تناظر يك به يك       -12داري كميت   

  . خواندن و درك نمادهاي حساب،عالئم پردازش
                                                 
1. Wong 
2. Errores due to partial completion of the given problem 
3. Errores due to incorrect placement and regrouping 
4. Errores due to incorrect procedures in computation 
5. Errores due to failure in mastering in concept of zero 
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دهنـد    مي  طبقه جاي  9 در    مشكالت را  ، نيز در طبقه بندي مشابه     )1373(واالس و مك الفين     
تـسلط نداشـتن بـر       -1 :شـمرند   مـي  و خطاهاي متداول محاسباتي مربوط به جمع را چنين بـر          

 جـا انـداختن     )ب  ننوشتن عدد آخر در حاصل جمـع       )الف : جمع ناقص شامل   -2ي پايه   ها  جمع
عـدم درك    -4 آن   ي  نوشتن دوباره يك عـدد بـدون محاسـبه         -3عدد هنگام جمع يك ستون      

 ناتوانـايي   -6 به كارگيري مفهوم عضو خنثاي ضرب در جمـع           – 5عضو خنثي در جمع     مفهوم  
 عـدم تبـديل دهگـان بـه         -8 عدم تبديل يكان به دهگـان        -7 افقي   ي  در انجام جمع به شيوه    

نوشـتن رقـم    – 10 انتقال غير ضروري از يكان به دهگـان          -9صدگان و صدگان به هزار گان       
عـدم تبـديل     -11بـه سـتون دهگـان         انتقـال يكـان    دهگان در حاصل جمع به جاي يكـان و        

  . و عملكرد جداگانه روي هر عدد به يكديگر ي مكانيها ارزش
برايـرز و   ( 1ي مختلف رياضي از جمله دانش مربـوط بـه شـمارش           ها  مطالعاتي بر روي جنبه   

، )1978 ،5؛ گلمن و گـايتيس    1992 ،4 توماس و ياو   -  باو ،؛ گري 1988 ،3؛ فاسون 1984 ،2سيگلر
؛ 1995 ، لـوين و هـاتن لـوچر       ،؛ جـوردن  1994 ،7 جوردن و لـوين    ،تن لوچر ها   (6ليات حسابي عم

 و استفاده از استراتژي     )1988 ،9ريلي و گرينو  ( 8 حل مسئله  ،)1992 ، جوردن و هاتن لوچر    ،لوين
  . انجام گرفته است)1989 ،10سيگلر و جنگينز(

 سال انجام دادنـد     6 تا   4ودكان  كه روي ك  اي    در مطالعه  )1992(  جوردن و هاتن لوچر    ،لوين
 كودك بـراي    ي  متوجه مشكالت محاسباتي در اين كودكان شدند و نتيجه گرفتند توانايي اوليه           

 شـان   اشـياء پيرامـون    ،اي  آنـان در تركيـب مجموعـه       ي  جمع و تفريق وابسته به تجارب روزمره      
دبـستان شـركت     چهـارم و پـنجم       ،ديگر كه دانش آموزان كالس سـوم      اي    در مطالعه . باشد مي

تفـاوت  ) مثل جمع افقـي   ( ضمن آن كه نشان داده شد بين محاسبات نوشتاري و ذهني             ،داشتند
در . ي استفاده شده در اين دو نوع محاسبه نيز مورد بررسـي قـرار گرفـت               ها   تكنيك ،وجود دارد 

 ي  نشان داده شد تكنيك ابتدايي شـمارش بـا انگـشتان و نيـز تكنيـك پيـشرفته                  ،اين پژوهش 
باشـد    مي  براي حل محاسبات ذهني    ها  صدگان، مؤثرترين استراتژي   /ده از سيستم دهگان   استفا

  )2003 ، 11يندا و ل، مونيكا، پاتريزيو،دانيل(
                                                 
1. Counting knowledge 
2. Briars&Siegler 
3. Fuson 
4. Geary,Bow-Thomas & Yao 
5. Gelman, & Gaitisel 
6. Arithmetic operation 
7. Huttenlocher , Jordan, &  Levine 
8. Problem solving 
9. Riley & Greeno 
10. Siegler  & Jenkins 
11. Daniel, Patrizio, Monica & Linda 
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دانـش آمـوزان    (انجام گرفـت     ابتدايي كه بر روي چهار گروه از دانش آموزان دوم        اي    در مطالعه 
 آموزان داراي مشكل رياضـي      داراي مشكل خواندن، دانش آموزان داراي مشكل رياضي، دانش        

 محققان به اين نتيجه رسيدند كه هر دو گروهـي كـه دانـش               )و خواندن و دانش آموزان عادي     
ي شـناختي   هـا   نسبت به دانش آموزان عادي در اكثر حوزه        ، داراي مشكل رياضي بودند    ،آموزان

ي  گروهـي كـه فقـط مـشكل رياضـ        ،در محاسبات جمع و حل مسئله     . رياضي بدتر عمل كردند   
 بهتر عمل كردند ،داشتند، نسبت به گروهي كه هم مشكل رياضي و هم مشكل خواندن داشتند         

  .)2001 ،1نيچ، جوردن، كاپلن و ديكها (
 :دهـد   مـي  تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با مشكالت يادگيري، سه دسته از عوامل را نشان             

يات اساساً بـر اثـر       پيشرفت كم در رياض    . موضوع )روش تدريس ج   )ي كودك ب  ها   ويژگي )الف
ي كـم زبـاني، عـدم       هـا    مهـارت  ،ي يـادگيري نامناسـب    ها   سبك ،تصوير ضعيف از خود داشتن    

ي هـا    تفـاوت  ، متفـاوت فرهنگـي    ي   پيشينه ، داشتن مشكل ديسلكسيا   ، رياضي در خانه   ي  تجربه
  .)1995 ،2ايوانز و گودمن(جنسي و ناتوانايي يادگيري رياضي است 

اكلـس  ( ي جنسيتي گزارش شده است    ها  ايي رياضي نيز، تفاوت   ي محتو ها  در ارتباط با حوزه   
 كلـي كـه   ي نتيجه)1987 ،5؛ مارشال و اسميت1994، 4  هايد و فنما،؛ فراست1983 ،3و ديگران

شـوند، عملكـرد      مـي  تـر  اين است كه وقتي مسائل رياضي پيچيده       ،دهد  مي اين مطالعات نشان  
اليف فقـط محاسـبات را شـامل گـردد، تفـاوت            اما زماني كه تك   . تر از دختران است    پسران قوي 

در مطالعاتي كه در هلند انجـام گرفـت، نـشان داده            . شود عمده بين دختران و پسران ديده نمي      
شد كه پسران تقريباً در همه تكاليف رياضي به جز محاسـبات بهتـر از دختـران عمـل كردنـد                     

 ،6بوكارتز و سيگرز قل از ورميربه ن /1988 ،؛ ويجن استرا 1996 ،بكاهو، ون در اسچوت و اگان(
   . نيز نتايج مشابهي را به دست آوردند)2000(  بوكارتز و سيگرز،ورمير .)2000

 از كارآيي بااليي برخـوردار اسـت،        محاسباتي رياضيات در زندگي روزمره     ي  از آنجا كه جنبه   
بررسـي   ،رسـد   مـي  بـه نظـر    بنـابراين . اهميت بسزايي قائل هستند    متخصصان براي اين جنبه   

 مشكالت دانش آموزان ابتدايي در اين زمينه جهت پيشنهادهايي براي يادگيري بهتر آنان مفيد             
  حاضر با در نظـر گـرفتن خطاهـايي كـه متخصـصان بـر               ي  مطالعه ،با اين توصيف  . واقع گردد 

 مـشكل   -1 :پـردازد   مي  به بررسي شش مشكل در دانش آموزان كالس سوم ابتدايي          اند  شمرده
مشكل در جمعي كـه بـا    -3 . مشكل در جمع كه با انتقال دهگان همراه است-2 .در جمع پايه 

                                                 
1. Hanich ,Jordan, Kaplan  & Dick 
2. Evans and Goodman 
3. Eccles and others 
4. Frost, Hyde  and Fennema 
5. Marshal  & Smith 
6. Vermeer,,Boekaerts and Seegers 
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 مشكل در جمع سـه      -5 .مشكل در درك مفهوم صفر     -4.انتقال صدگان و دهگان همراه است     
در نهايت اين مطالعه در صدد      .  دارند )و نه عمودي  ( يي كه فرم افقي   ها  مشكل در جمع   -6 .رقم

  :پاسخ گويي به سؤاالت زير است
 جمع ،جمع پايه( ها دانش آموزان دختر و پسر كالس سوم ابتدايي در كدام يك از جمع -1

جمع همراه با انتقال صدگان، جمع سه عدد و جمعي كه با درك  ،همراه با انتقال دهگان
  باشند؟  مي خطاي داراي بيشترين نمره) مفهوم صفر همراه است

 جمع ،جمع پايه  انجامي ايي در زمينهآيا ميان دانش آموزان دختر و پسر كالس سوم ابتد -2
همراه با انتقال دهگان، جمع همراه با انتقال صدگان، جمع سه عدد و جمعي كه با درك 

   تفاوت معناداري وجود دارد؟،مفهوم صفر همراه است
به طور (  افقي و عموديي  آيا دانش آموزان كالس سوم ابتدايي در جمع به دو شيوه-3

 جمع همراه با انتقال دهگان، جمع همراه با انتقال صدگان، جمع سه عدد ،جداگانه در جمع پايه
  شوند؟  ميبه يك اندازه دچار مشكل) و جمع همراه با درك مفهوم صفر

  روش پژوهش

  نمونه

دانـش آمـوز كـالس سـوم مقطـع      )  دختـر 248پسر  200 (448  پژوهش حاضر، شامل ي  نمونه
 ي  اد نمونه به اين صورت بود كه از نواحي چهارگانه          گزينش افر  ي  نحوه. ابتدايي شهر شيراز بود   

 از نظـر    ،كـه در سـطح متوسـط      اي    شهر شيراز ناحيه يك آموزش و پرورش بـه عنـوان ناحيـه            
از ايـن ناحيـه سـه       اي    ماعي قراردارد، انتخاب، سپس به شيوه تـصادفي خوشـه         ت اج –اقتصادي  

ان تمام دانش آموزان كـالس سـوم        در پاي . دبستان دخترانه و سه دبستان پسرانه انتخاب گرديد       
  . پژوهش حاضر برگزيده شدندي اين شش مدرسه به عنوان افراد نمونه

  ابزار پژوهش

ابتدا با بررسي دقيق مـتن      . براي جمع آوري اطالعات از يك آزمون معلم ساخته استفاده گرديد          
 زيـر دسـته     ي موجود در اين كتـاب بـه قـرار         ها  انواع جمع  ،كتاب رياضيات كالس سوم ابتدايي    

، دو رقمـي بـا      )ال و بدون انتقال رقم دهگان     قبا انت (جمع يك رقمي با يك رقمي       : بندي گرديد 
، جمـع دو رقمـي بـا        )با انتقال و بدون انتقال رقم دهگـان       (يك رقمي همراه با جواب دو رقمي        

و بـا انتقـال     (جمع دو رقمي با دو رقمي       )با انتقال صدگان  (همراه با جواب سه رقمي       يك رقمي 
، جمع چهـار رقمـي   )با انتقال و بدون انتقال(جمع سه رقمي با سه رقمي ، )بدون انتقال صدگان 
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يك رقمي، دو رقمي، سه رقمي و چهـار  ( ، جمع سه عدد)با انتقال و بدون انتقال (با چهار رقمي    
  .و جمع همراه با درك مفهوم) رقمي

 افقـي و نيمـي      ي  مي بـه شـيوه    ني( جمع   10الي   8در آزمون براي هر نوع ذكر شده در باال          
  .شد  مي جمع167كه در كل شامل ،  گنجانده شده بود)ديگر در قالب عمودي

 رياضي سال و ثلث قبل نيز از دانش آموزان جمع آوري            ي  عالوه بر آن اطالعاتي مثل نمره     
  .گرديد

  روايي و پايايي ابزار 

ضـريب پايـايي    . ستفاده گرديـد   پايايي آزمون از روش تنصيف و آلفاي كرنباخ ا         ي  براي محاسبه 
  . به دست آمد86/0 و ضريب آلفاي كرنباخ 81/0تنصيف 

 بـه   )جدول دو بعدي هدف و محتـوا      (جهت احراز روايي محتوايي ابزار، از جدول مشخصات         
 ي  براي تهيـه   )1381؛ سليكوويتز،   1996وانگ،  ( تئوريكي موجود    ي  همراه بهره جستن از زمينه    

من اين كه در ساخت اين آزمون يك نفر از اساتيد دانـشگاه و چهـار     ض. سؤاالت استفاده گرديد  
  .نفر از معلمان كالس سوم ابتدايي نظارت داشتند

 رياضـي سـال قبـل و        ي   و نمره  ) خطاها ي  نه نمره (  كل آزمون  ي  از ضريب همبستگي نمره   
جـدول   رياضي ثلث قبل براي برآورد روايي همگرايي ابزار استفاده شد كـه ضـرايب در                 ي  نمره

  .درج گرديده است ،)1(
   ي  آزمون جمع و نمرهي ضرايب همبستگي بين نمره - 1جدول 

  رياضي سال و ثلث قبل 
  سال قبلي هنمر  ثلث قبلي هنمر متغير

 791/0 ** 85/0 ** نمره كل آزمون

x =  01/0معنادار در سطح  
  روش نمره گذاري آزمون

باشـد،    مـي   جمع ي  ي دانش آموزان در محاسبه    بررسي خطاها ،  از آنجا كه در اين مطالعه، هدف      
ماننـد اشـتباه در جمـع زدن     (به هر خطا در انجـام جمـع         .  خطاهاي آنان محاسبه گرديد    ي  نمره
 ي   نمـره  ) انتقال رقم دهگان و يا انجام عمليات بدون توجه به عالمـت جمـع              ، دو رقمي  ي  ساده

  كـل را تـشكيل     ي  نمره ،ات خطا جمع نمر . شد  مي  صفر داده  ي  يك و به انجام بدون خطا، نمره      
   .داد مي
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  روش جمع آوري اطالعات

. آزمون توسط محقق و سه نفر از دانشجويان آموزش ديده كارشناسي علوم تربيتي اجرا گرديـد               
  و موجـب خـستگي دانـش آمـوزان         )الؤ سـ  167داراي  (به دليل اين كه آزمون، طـوالني بـود          

در .  و پژوهش در سه مرحله انجـام گرفـت         االت آزمون به سه قسمت تقسيم شد      ؤ س ،گرديد مي
 دانش آموزان كـالس     ي  شد، همه   مي هر نوبت اجرا كه يك سوم سؤاالت به دانش آموزان داده          

جمـع آوري   . دادنـد   مـي  يافتند و بـه سـؤاالت پاسـخ         مي سوم مدرسه در سالن امتحانات حضور     
كامـل تـدريس شـده      كتاب به طـور      زماني كه ( آخر سال انجام گرفت      ي  اطالعات در سه هفته   

  ).بود
  روش تجزيه و تحليل اطالعات 

 آزمون اندازه گيـري مكـرر تـك         -1:  شامل ،ي آماري ها  ، از روش  ها  جهت تجزيه و تحليل داده    
در پاسخ  ( آزمون تحليل واريانس چند متغيري       -2 )براي پاسخ به سؤال اول پژوهش     ( ضربه اي 

  .استفاده شد) خ به سؤال سومجهت پاس( آزمون تي وابسته -3و ) گويي به سؤال دوم
  ها يافته

  :نتايج به دست آمده به قرار زير است
 جمـع همـراه   ،جهت پاسخ به سؤال اول، در مورد تفاوت عملكرد دانش آموزان در جمع پايه      -1

با انتقال دهگان، جمع همراه با انتقال صدگان، جمع سه عدد و جمعي كه با درك مفهوم صـفر                   
و آزمـون تعقيبـي پـيش تجربـه      اي    اري اندازه گيري مكرر تك ضـربه      همراه است، از آزمون آم    

  :نتايج نشان داد كه).  خطاي هر بعد استفاده گرديدي در اين تحليل از نمره(استفاده شد 
  .گردد  مي تبيينها  درصد از واريانس بين اندازه85 به دست آمد يعني 85/0مقدار پيالس 

ي ذكر  ها  ابتدايي به طور معناداري در انواع جمع      ميزان اشتباهات دانش آموزان كالس سوم       
 جمع همراه با انتقال دهگان، جمع همراه با انتقال صدگان، جمـع سـه عـدد و                  ،جمع پايه (شده  

 ،>P 0001/0(  بـا يكـديگر متفـاوت بـوده اسـت          )جمعي كه با درك مفهوم صفر همراه اسـت        
47/823 F=  ، 85/0 pillis=( . نشان داد كـه بيـشترين ميـزان    آزمون تعاقبي پيش تجربه نيز

در ،  ترين ميزان  ي همراه با انتقال صدگان بوده است و پايين        ها  در جمع  ،اشتباهات دانش آموزان  
  )جدول دو( .باشد  ميجمعي كه همراه با مفهوم صفر است،
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 با انتقال جمع پايه، جمع همراه  اشتباهات دانش آموزان دري نتايج مقايسه نمره - 2جدول 
جمع سه عدد و جمعي كه با درك مفهوم صفر همراه   همراه با انتقال صدگان،جمع، دهگان

  با استفاده از تحليل واريانس به روش اندازه گيري مكرر است،
ها اندازه  >F Pمقدار  درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين 

35/0 جمع پايه  81/0  4 
جمع همراه با 
 انتقال دهگان

84/1  23/2  4 

جمع همراه با 
 انتقال صدگان

47/2  70/2  4 

جمع همراه با 
درك مفهوم 

 صفر

95/1  59/2  4 

27/7 جمع سه عدد  02/3  4 

  
  
  

47/823 

  
 
 

  
0001/0  

 
 انجـام   ي  يعني بررسي تفاوت ميان دختر و پـسر در زمينـه          ،  در ارتباط با سؤال دوم پژوهش      -2

قال صدگان، جمع سه عـدد و جمعـي         جمع همراه با انتقال دهگان، جمع همراه با انت         ،جمع پايه 
در اين  ( از آزمون تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد          ،كه با درك مفهوم صفر همراه است      

 سه  ي  همان طور كه جداول شماره    )  اشتباهات دانش آموزان استفاده گرديد     ي  تحليل نيز از نمره   
   :دهند  ميو چهار نشان

 ميانگين نمره خطاي    ، معناداري وجود داشت   در جمع پايه بين دختران و پسران تفاوت        -
 .)=05/0P< ، 34/5 F(پسران بيشتر از دختران بوده است 

 خطاي پسران به طور معناداري از       ي  در جمع همراه با انتقال دهگان نيز ميانگين نمره         -
  .) =P< ، 9F 0001/0(ميانگين دختران باالتر بوده است 

 خطاي پسران و دختران تفـاوت  ي نگين نمرهدر جمع همراه با انتقال صدگان، بين ميا       -
 .) =05/0P< ، 97/3 F( معناداروجود دارد

در جمع سه عدد، بين ميانگين نمره خطاي پسران و دختـران تفـاوت معنـادار وجـود                   -
  .) =05/0P<، 50/4F(دارد

خطاي پسران در جمع مربوط به درك مفهوم صـفر نيـز بـه صـورت                 ي  ميانگين نمره  -
 .)  =P< ، 003/4F 05/0(( دختران بوده استمعناداري بيشتر از 
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 جمع  اشتباهات دانش آموزان دختر و پسر دري  ميانگين و انحراف استاندارد نمره- 3جدول 
جمع سه عدد و جمعي  جمع همراه با انتقال صدگان،، پايه، جمع همراه با انتقال دهگان

  همراه با درك مفهوم صفر 
 متغير ميانگين انحراف استاندارد تعداد
245  
196  
441 

544/0  
05/1  
814/0 

269/0  
45/0  
350/0 

  دختر
  پسر
  كل

  
  جمع پايه

245  
196  
441 

66/1  
76/2  
24/2 

57/1  
21/2  
85/1 

  دختر
  پسر
  كل

  
  جمع با انتقال دهگان

245  
196  
441 

17/2  
22/3  
7/2 

22/2  
73/2  
44/2 

  دختر
  پسر
  كل

  
  جمع با انتقال صدگان

245  
196  
441 

56/2  
52/3  
04/3 

99/6  
61/7  
26/7 

  دختر
  پسر
 كل

  
  جمع سه عدد

 
245  
196  
441 

35/2  
86/2  
60/2 

72/1  
22/2  
94/1 

  دختر
  پسر
  كل

  
  جمع همراه با درك مفهوم صفر

جمع پايه، جمع   نمره اشتباهات دانش آموزان دختر و پسر دري  نتايج مقايسه- 4جدول 
 عدد و جمعي كه با درك همراه با انتقال دهگان، جمع همراه با انتقال صدگان، جمع سه

  .مفهوم صفر همراه است
  Fمقدار ميانگين مربعات مجموع مربعات  آزاديي هدرج منبع واريانس

   
  

 جنسيت

  جمع پايه
  جمع همراه با انتقال دهگان

جمع همراه با انتقال 
  صدگان

جمع همراه با درك مفهوم 
  صفر

 جمع سه عدد

1  
1  
1  
1  
1 

51/31  
43/44  
8/28  
36/41  

27 

51/31  
43/44  
8/28  
36/41  

27 

* 34/5  
** 9  

* 97/3  
* 5/4   

*  4  

  
  
  
 خطا

  جمع پايه
  جمع همراه با انتقال دهگان

جمع همراه با انتقال 
  صدگان

جمع همراه با درك مفهوم 
  صفر

 جمع سه عدد

439  
439  
439  
439  
439 

71/288  
85/2166  
3/3184  
53/4029  
8/2960 

658  
93/4  
25/7  
17/9  
7/6 

 

  
  
 كل

  جمع پايه
  مع همراه با انتقال دهگانج

جمع همراه با انتقال 
  صدگان

جمع همراه با درك مفهوم 
  صفر

 جمع سه عدد

440  
440  
440  
440  
440 

22/292  
283/221  
102/3213  
89/4070  
8/2987 

  

  05/0معنادار در سطح =  *، 01/0معنادار در سطح  = **
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 افقـي و عمـودي از آزمـون         ي   به شـيوه   ، مقايسه عملكرد دانش آموزان در جمع      ي  در زمينه  -3
جمع پايـه، جمـع همـراه بـا انتقـال           (  به طور جداگانه براي هر پنج نوع جمع        ،آماري تي وابسته  

 )دهگان، جمع همراه با انتقال صدگان، جمع سه عـدد و جمعـي همـراه بـا درك مفهـوم صـفر            
  :نتايج بيانگر آن بود كه. استفاده شد

 ي   افقي از جمع پايـه بـه شـيوه         ي  پايه جمع خطاي دانش آموزان، در      ي  ميانگين نمره  -
  .به طور معناداري متفاوت نبود ،عمودي

 افقـي بيـشتر از      ي  اشتباهات دانش آموزان در شـيوه     ،  در جمع به همراه انتقال دهگان      -
  .)=P< ، 69/4t 001/0( . عمودي بوده استي شيوه

عمـودي   ي   خطاي دانش آموزان در جمع به همراه انتقال صـدگان بـه شـيوه              ي  نمره -
  .)=P< ، 79/7t 0001/0( .بيشتر از فرم افقي بوده است

. در جمع سه عدد نيز دانش آموزان در فرم عمودي بهتـر از فـرم افقـي عمـل كردنـد          -
)0001/0 P< ، 54/13t=(.  

در جمع به همراه درك مفهوم صفر نيز، دانش آموزان در فرم عمـودي بهتـر از فـرم                    -
  .)=P< ، 29/7t 0001/0(. افقي عمل كردند

 افقي نسبت بـه     ي   كل نيز دانش آموزان به طور معناداري در جمع به شيوه           ي  در نمره  -
  .)=P< ، 48/14t 0001/0(.  عمودي اشتباهات بيشتري داشتندي شيوه

  . پنج گزارش شده استي نتايج در جدول شماره
و  افقي ي در جمع به دو شيوه  اشتباهات دانش آموزاني  نمرهي  نتايج مقايسه- 5جدول 

جمع  جمع همراه با انتقال صدگان،، جمع پايه، جمع همراه با انتقال دهگان عمودي در انواع
  .سه عدد و جمعي كه با درك مفهوم صفر همراه است

 >P مقدار t  انحراف استاندارد ميانگين متغير
  افقي جمع پايه

  عمودي
35/0  
352/0  

81/0  
7/0  

043/0  NS 

جمع با انتقال 
 دهگان

  افقي
  عمودي

84/1  
11/1  

1/2  
1/3  

69/4   
0001/0  

جمع با انتقال 
 صدگان

  افقي
  عمودي

45/2  
13/1  

7/2  
1/3  

79/7   
0001/0  

  افقي جمع سه عدد
  عمودي

31/7  
51/2  

9/2  
05/7  

54/13   
0001/0  

جمع همراه با 
  مفهوم صفر

  افقي
  عمودي

94/1  
88/0  

5/2  
86/2  

29/7   
0001/0  

  افقي  كل
  عمودي

93/13  
6 

24/8  
36/12  

48/14   
0001/0  
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 بحث و نتيجه گيري

دانش آموزان كالس سوم ابتدايي در انجام عمـل جمـع         مشكالت هدف از اين پژوهش بررسي    
  .در درس رياضي بود

 ،جمع پايه ( ها   در كدام يك از جمع     ،دانش آموزان دختر و پسر كالس سوم ابتدايي       : سؤال اول 
، جمع سه عدد و جمعي كه بـا درك          جمع همراه با انتقال صدگان     جمع همراه با انتقال دهگان،    

  :نتايج نشان داد كه شوند؟  ميبيشترين خطا را مرتكب) مفهوم صفر همراه است
صـدگان، و    ي همـراه بـا انتقـال دهگـان و         ها  بيشترين مشكل دانش آموزان در انجام جمع      

  .ي همراه با درك مفهوم صفر بوده استها كمترين مشكل مربوط به جمع
به  ه كه در كالس سوم آموزش جمع همراه با انتقال دهگان و صدگان            با توجه به اين مسئل    

آمـوزش داده    دوم كـه در كـالس اول و      (گـردد     مـي  عنوان آموزش يك مهـارت جديـد تلقـي        
رسد كه بيشترين مشكل را كودكان در اين زمينـه داشـته              مي بنابراين، بديهي به نظر   ). اند  نشده
 ايـن اسـت كـه دانـش آمـوزان در            ،تيجه كـسب شـده    كه در اين ن    اما مسئله قابل توجه   . باشند
ي پايـه  هـا  ي همراه با درك مفهوم صفر كمترين اشتباه و تقريباً اشتباهي برابر بـا جمـع              ها  جمع

تـرين    مـشكل  ي  ي سه عدد كـه در زمـره       ها  و از طرفي در جمع     )ها  ترين جمع  يعني ساده (دارند  
ي هـا    بهتر از جمـع    )ل تحصيلي است  كه ترتيب تدريس آن هم در انتهاي سا       (باشند    مي ها  جمع

رسد كـه دانـش آمـوزان مـا           مي بنابراين، به نظر  . همراه با انتقال دهگان و صدگان عمل كردند       
و مـشكل در جديـد      (بيشترين مشكل را در درك و فهم ارزش مكاني دهگان و صدگان دارنـد               

  .)باشد بودن موضوع نمي
 دانش آموز رجوع    - موضوع –عني معلم   بايد به مثلث كالسي ي    ،  در توجيه وجود اين مسئله    

ي دانش  ها  در ويژگي  بدين معني كه اين مشكل يا ريشه در اعمال مربوط به معلم دارد، يا             . كرد
ولـي از ايـن     ،   موضوع درسي از نظر جديد بودن بررسي شـد         ي  مسئله. آموز و يا موضوع درسي    

 بايد مورد تحقيق و تفحص       دانش آموزان هست يه خير،     ي  نظر كه آيا اين موضوع، مورد عالقه      
  .قرار گيرد

هاالهان، كـافمن   (شايد بتوان گفت كه بر اساس تئوري آموزش مستقيم          ،  در مورد معلم نيز   
تواند در اثر تدريس ناموفق معلم حاصل شـده باشـد كـه طبـق                 مي اين مشكل  )1985،  1ليودو  

ان بـا آمـوزش     تـو   مـي  ،)1993،  2فرمن و مك فيـل    ( اجتماعي ويگوتسكي    – فرهنگي   ي  نظريه
مثل قـرار دادن دانـش آمـوزان در    (تر در كالس    معلمان و با استفاده از والدين و كودكان زرنگ        

                                                 
1. Hallahan, Kauffman & Lioyd 
2. Forman and McPhil 
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تـر، همـان مفهـوم منطقـه تقريبـي رشـد        ي مشاركتي به همراه دانـش آمـوزان زرنـگ      ها  گروه
  . به رفع اين مشكل پرداخت)ويگوتسكي

كه آيا آموزش جمع به      گردد  مي طرحبر طبق نظر پياژه، در اينجا اين سؤال م        ،  از طرف ديگر  
دانش آموزان كالس سوم است يا خير؟ كه ايـن    همراه انتقال دهگان و صدگان متناسب با سن       

  .ي بيشتري در ايران داردها مسئله نياز به پژوهش
جمـع  ( انجـام    ي   آيا ميان دانش آموزان دختر و پسر كالس سوم ابتدايي در زمينه            :سؤال دوم 

ا انتقال دهگان، جمع همراه با انتقال صدگان، جمع سه عدد و جمعي كـه بـا                  جمع همراه ب   ،پايه
   تفاوت معناداري وجود دارد؟)درك مفهوم صفر همراه است

ي موجود در كتاب رياضي كالس      ها  نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه در انواع جمع         
  . پسران بيش از دختران داراي مشكل بودند،سوم ابتدايي
جنسي در عملكرد رياضي، يعني آنچه كه اين پژوهش بـه آن دسـت يافـت، در                 هاي   تفاوت

؛ 1994،  1؛ فراست، هايد و فنما    1983مانند اكسلز و ديگران،     (مطالعات قبلي نيز ديده شده است       
 قابل توجه آن اسـت كـه در         ي  اما نكته ،  )1383؛ لطيفيان و خوشبخت،   1987مارشال و اسميت،    

 تـر  نفع پسران است، اما در ايران اين دختران هستند كـه موفـق  كشورهاي غربي اين تفاوت به    
گويـد    مـي   بيانگر نقض اين ديدگاه است كـه       ،ي قبلي ها  مغايرت اين يافته با پژوهش    . باشند مي

ي جنسيتي در يـادگيري رياضـي نقـش دارنـد و تأكيـدي بـر       ها مسائل ژنتيكي در وجود تفاوت   
ان اجتمـاعي معتقدنـد وجـود       شناسـ   روان. باشـد  مي ان اجتماعي در اين زمينه    شناس  روانديدگاه  
اين عوامل بـه  . ي حنسي در يادگيري رياضي ناشي از عوامل محيطي و فرهنگي است        ها  تفاوت

  تعامالت معلم و دانش آموز و تشويق والدين دسته بنـدي           ، كلي سوگيري موضوعي   ي  سه طبقه 
  موضـوعي خـاص سـوق      سوگيري موضوعي، يعني جامعه، فرد را بـه سـوي انتخـاب           . شوند مي
برخي اوقات نيز اين معلمان هستند كه دانـش         . كند  مي  منع ،دهد و ديگري را در انتخاب آن       مي

همچنـين، تـشويق    . دهنـد   مي  به سمت موضوعي خاص سوق     ،آموزان با يك جنسيت خاص را     
رنزيتـي و  ( نقـش دارد    ،با توجه به جنسيت آنـان      والدين در استقبال كودكان از موضوعي خاص      

 رفتار معلـم و  ،خط مشي جامعه(رسد در ايران، اين سه منبع       مي بنابراين به نظر  ). 1995 ،2يلدان
از آنجا كـه    . دهند  مي دختران را بيش از پسران به سمت يادگيري رياضي سوق         ) تشويق والدين 

 ، 3لوي( در حال حاضر دنيا به سمت ديدگاه تساوي جنسيتي در آموزش رياضي در حركت است              
برتـري دختـران نـسبت بـه پـسران در يـادگيري             ( اين پـژوهش     ي   توجه به نتيجه   و با ) 1995

                                                 
1. Frost , Hyde  & Fennema 
2. Renzetti & Daniel 
3. Levi 
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 نظـر معلمـان و والـدين در         ،رسد كه نياز است تغييراتي در خط مشي جامعه          مي به نظر ) رياضي
  .ي آموزش رياضي براي دو گروه فراهم آيدها تساوي فرصت جهت ايجاد

 عالقـه زنـان در ايـران بـه تحـصيل            توان به افزايش كلي     مي همچنين در توجيه اين يافته    
 فيزيك كه مبين    –ي رياضي   ها  شايد با نگاهي به آمار قبول شدگان كنكور در رشته         . اشاره كرد 

هـاي اخيـر در     اين يافته با تغييـرات سـال  ،است )ي قبل ها  نسبت به سال  ( قبولي بيشتر دختران  
  .كشورمان، مستدل گردد

 ابتدايي، تأكيد بيشتر بر محاسـبات رياضـي اسـت           البته نبايد از نظر دور داشت كه در مقطع        
بر آن بـود و مـسائل رياضـي حجـم كمتـري از مباحـث                 مانند جمع كه در اين پژوهش تأكيد      (

از آنجا كـه مطالعـات نـشان داده اسـت كـه دختـران و                . رياضي را به خود اختصاص داده است      
رفـت    مي  انتظار ،)2000،  انورمير و همكار  (پسران تفاوت معناداري در محاسبات رياضي ندارند        

كه تفاوت معناداري در ميزان مشكالت اين دو گروه در انجـام جمـع ديـده نـشود، امـا نتـايج،                      
ي ها  تواند اين باشد كه در شرق، فعاليت        مي علت آن ،  احتماالً. عملكرد بهتر دختران را نشان داد     

). 2002 1رابر و استسونـسون   ، شيونگ يوانزا(افراد بيشتر بر اساس تالش است تا بر مبناي عالقه           
كننـد، كـه     مـي دختران بيش از پسران در يادگيري درس رياضي تالش        شايد واقعاً در ايران نيز    

 رفتار معلم و    ،خط مشي جامعه  ( ذكر شد    د ناشي از سه منبع محيطي كه قبالً       توان  مي اين تالش 
  .باشد) نظر والدين

 نيـاز   هـا   ائل اجتماعي، توجيه اين يافته    با توجه به عالقه و مشاركت زنان در مس         ،در مجموع 
  .ي اخير داردها  تغييرات فرهنگي ايران در سالي به تحقيقات بيشتر در زمينه

 آيا دانش آموزان كالس سوم ابتدايي در جمع به دو شـيوه افقـي و عمـودي بـه     :سؤال سوم 
  شوند؟  مييك اندازه دچار مشكل

 ي   آموزان در انجام عمل جمـع بـه شـيوه           ديگر تحليل اطالعات اين بود كه دانش       ي  نتيجه
اين مشكل نيز قابل توجيه اسـت، بـه         .  افقي مشكل كمتري داشتند    ي  عمودي نسبت به طريقه   

 اين دليل كه در جمع افقي نياز به انجام اعمال ذهني بيشتري است و شايد تبحر در اين مسئله                  
 ع در توجيـه ايـن يافتـه   در واقـ . زود اسـت ) كـالس سـوم ابتـدايي   ( ساله 9 هنوز براي كودكان 

 زمـاني كـه     ،بر اساس اين تئـوري    . توان به تئوري پردازش اطالعات در يادگيري رجوع كرد         مي
  قابليت پردازش اطالعات بـاالتر     ،استفاده از منابع قابل دسترس براي انجام تكاليف زيادتر باشد         

 در  ،بنـابراين ). 1992 3نترپجاست و كار  : 1986 ،2بدلي( گيرد  مي رود و تكليف دقيق تر انجام      مي
 اين امتياز وجود دارد كه يكـان و دهگـان و هزارگـان              ، ستوني هستند  ي  يي كه به شيوه   ها  جمع

                                                 
1. Evans ,Schweingruber  & Stevenson 
2. Baddeley 
3. Just &  Carpenter 
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ي خودكـار محاسـبه   هـا  زير يكديگر قرار گرفته است و فرد عالوه بر استفاده از استراتژي  ،اعداد
نـد كـه ايـن مطلـب در         يي شبيه محاسبه با انگشت نيز استفاده ك       ها  تواند از استراتژي    مي ،اعداد

نتيجه آن كه قابليت پردازش اطالعات به دليل استفاده فرد از           . ي افقي وجود ندارد   ها  مورد جمع 
بنابراين، به  . گردد  مي رود و ميزان خطاي دانش آموزان كمتر        مي  باال ،منابع قابل دسترس بيشتر   

ي مـشكل تـر در     ي افقـ  هـا   ي افقي ساده تر در كالس سوم و جمع        ها  رسد تدريس جمع    مي نظر
تر بـه    ي پايين ها  ي باالتر آورده شود، تا ضمن اين كه دانش آموزان سال          ها  كتب رياضي كالس  
 به هنگام عـدم موفقيـت   ،  از اعتماد به نفس آنها    ،ي خودكار تشويق شوند   ها  استفاده از استراتژي  

  . كاسته نگردد،ي افقي مشكلها در انجام جمع
  :جمع بندي كلي

، دانش آموزان كالس سوم ابتدايي بيشترين مشكل را در انجام عمـل جمـع             نتايج نشان داد كه     
ي همـراه بـا درك مفهـوم        هـا    و كمترين مشكل را در جمع      ،همراه با انتقال صدگان و هزارگان     

همراه با انتقـال صـدگان و هزارگـان و        (ها   با توجه به اين كه هر دو نوع اين جمع         . صفر داشتند 
ز به اعمال ذهني دارند و همچنين بـا توجـه بـه بررسـي پاسـخ                 نيا) همراه با درك مفهوم صفر    

رسد كه آنان مفهـوم صـفر را          مي  به نظر  ،ي همراه با درك مفهوم صفر     ها  دانش آموزان به جمع   
 انواع جمع، ميزان اشتباهات پسران      ي  همچنين در همه  . نفهميده و فقط آن را حفظ كرده بودند       

 سـتوني،   ي   افقي، نسبت به شـيوه     ي  انجام جمع به شيوه   در  ،  دانش آموزان . بيشتر از دختران بود   
  .اشتباهات بيشتري داشتند

 محاسـبات از نـوع      ي  الزم به ذكر است اين پژوهش به ارزيابي مشكالت كودكان در زمينه           
 پيـشنهاد . شود  تقسيم و حل مسئله را شامل نمي       ، ضرب ،جمع پرداخته است و محاسبات تفريق     

ي ديگر هم مشكالت رياضي دانش آموزان       ها   گيرد تا در زمينه    گردد تحقيقات ديگري انجام    مي
دهد كه برتري پـسران بـر         مي خصوصاً چون ادبيات اين پژوهش نشان     . مورد ارزيابي قرار گيرد   

و همچنين به دليل آن كه نتـايج  ) و نه در محاسبات رياضي( دختران بيشتر در حل مسئله است    
مبـين آن بـود كـه دختـران در          ) ر جوامـع ديگـر     د هـا   در جهت مخالف با بررسي    (اين پژوهش   

ي ها   نياز به بررسي تفاوت    ،محاسبات رياضي از نوع جمع نسبت به پسران عملكرد بهتري دارند          
  .گردد  ميجنسيت در حل مسئله در ايران احساس

 ابزار ساخته شده در ايـن       ي  از توسعه  رسد در آينده    مي  شايان ذكر است كه به نظر      ،در پايان 
  . رياضي بهره مند شدي وان براي سرند كردن كودكان ناتوان يادگيري در زمينهپژوهش بت
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