نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی

سال یازدهم ،شماره  ،)33(1بهار 1399

صص 101-116
DOI: 10.22034/CECIRANJ.2020.186432.1205

تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ناتوانی یادگیری درس ریاضی دانشآموزان
پایه سوم ابتدایی
المیرا کلبخانی
مریم سامری

*

**

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس رياضی دانشآموزان دارای ناتوانی
رياضی پايه سوم ابتدايی بود .اين مطالعه از نوع نیمهآزمايشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 143
نفر ( 70دختر و  73پسر) پايه سوم دوره ابتدايی دارای ناتوانی رياضی شهرستان خوی بود .گروه نمونه شامل  40نفر ( 20دختر و  20پسر) از دانشآموزان
دارای ناتوانی رياضی بود که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی به گروههای آزمايش و کنترل منتسب شدند .گروه آزمايش به
تعداد  24جلسه چهل دقیقهای با استفاده از چرتکه آموزش ديدند؛ در حالی که گروه کنترل به شیوه سنتی آموزش ديدند .ابزار پژوهش ،آزمون رياضی کیمت
( )IKMDTو تست ريون ) (RPMبود .دادهها با استفاده از تحیل کوواريانس در نسخه  23نرمفزار  Spssتحلیل شد .نتايج نشان داد که استفاده از آموزش
چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس رياضی دانشآموزان دوره سوم ابتدايی و بهبود مهارتهای شمارش ،جمع ،تفريق ،اندازهگیری ،ضرب ،تقسیم ،زمان
و پول ،حل مسئله و محاسبات ذهنی تأثیر مثبت و معناداری دارد ( .)P<0/001يافتهها نشان داد ،استفاده از چرتکه در آموزش محاسبات ذهنی قادر است تا
ناتوانی يادگیری درس رياضی را بهبود بخشید .بنابراين ،پیشنهاد میشود از آموزش چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری دانشآموزان استفاده گردد.
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مقدمه
اختاللهای يادگیری گروه نامتجانسی از اختاللها هستند که
مهمترين مشخصههای آن دشواری در فراگیری و کارکرد
خواندن ،نوشتن و محاسبات است که روند تحولی داشته و از
پیش از دبستان شروع و تا بزرگسالی ادامه پیدا میکند (حسنوند
و ارجمندنیا .)1398 ،يکی از اين اختالالت ،اختالل رياضی
میباشد .بر اساس نظر گری ( )2011و پاسوالنگی و النفرنچ
( )2004محاسبهپريشی 1يا اختالل در رياضی اختاللی ناهمگن
بوده و کودکان دارای چنین مشکالتی ،در دستیابی به مهارتهای
رياضی و طیف وسیعی از تکالیف عددی و حساب با مشکل مواجه
هستند (سلیمانی ،علیپور و سلیمانی .)1398 ،برای قرار گرفتن
در طبقهبندی اختالل رياضی ،بايد عملکرد فرد در حساب بهطور
اساسی زير سن ،توانايیهای هوش و تحصیلی مورد انتظار باشد
و همچنین اين اختالل بايد بهطور جدی بر پیشرفت تحصیلی
يا در زندگی روزمره مشکل ايجاد کند .بهعالوه ،اختالل نبايد
بهعلت نقايص بینايی ،شنوايی ،جسمی ،هیجانی و شرايط
نامناسب محیطی ،فرهنگی يا آموزشگاهی باشد (امانی ،برهمند
و نريمانی.)1393 ،
در اختاللهای رياضی ،نقايصی در چهار گروه از مهارتها
شناسايی شده است که عبارتاند از -1 :مهارت زبانی
(مهارتهايی که مربوط به درک اصطالحات رياضی و تبديل
مسائل نوشتاری به نمادهای رياضی است)؛  -2مهارتهای
ادراکی (توانايی شناسايی و درک نمادها و مرتب کردن مجموعه
اعداد)؛  -3مهارتهای رياضی (جمع ،تفريق ،ضرب و تقسیم) و
 -4مهارتهای توجهی (کپی کردن صحیح اشکال و مشاهده
درست مفاهیم عملیاتی) (حسنوند و ارجمندنیا .)1398 ،ويژگی
مشترک اين افراد عبارتاند از :مشکل در شمارش اعداد،
يادگیری ماهیت يا واقعیت اعداد ،مشکل در انجام محاسبات
رياضی (سلطانی کوهبانی ،علیزاده ،هاشمی ،صرامی و سلطانی
کوهبانی ،)1392 ،مشکل در اندازهگیری ،گفتن زمان ،شمارش
پول ،برآورد مقادير اعدداد و مشکل در راهبردهای حل مسئله
(شاوردی1391 ،؛ سلیمانی ،علیپور و سلیمانی.)1398 ،
نارسايیهای ويژه در رياضی ،در برخی از کودکان از سنین
پايین شروع میشود؛ اما در اغلب آنها در دوره دبستان خود را
نشان میدهد و تا دوره متوسطه نیز ادامه دارد (رامیرز،

گاندرسون ،لوينز و بیلوک .)2013 ،پیچیدگی عمل تفکر و
يادگیری در انسان ،از يکسو و دشواری طبیعی مفاهیم ،مهارتها
و استداللهايی که در درس رياضی وجود دارد؛ از سوی ديگر،
موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب نتايج مطلوب در
دروس رياضی و در نتیجه ،بیزاری و سردی آنان نسبت به اين
درس میشود (مؤمنی مهموئی ،زنگويی و دهقانی.) 1393 ،
بر اساس گزارش پنجمین ويرايش راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی ،نرخ شیوع اختالل يادگیری خاص در
زمینههای تحصیلی خواندن ،نگارش و رياضیات در بین کودکان
دبستانی فرهنگها و زبانهای مختلف  5تا  15درصد و در پسران
نسبت به دختران شايعتر است .گری ،بیلی و هوارد ( )2009در
مطالعات همهگیرشناسی خود نشان دادند که نرخ شیوع ناتوانی
رياضی در بین کودکان دبستانی بین  5الی  10درصد است .در
حال حاضر ،شمار وسیعی از کودکان و نوجوانان مدارس کشور
ما ،همچنان با مشکل ناتوانی رياضی مواجه هستند (حسنوند و
ارجمندنیا1398 ،؛ علیزاده 1393 ،؛ بزازی لمراسکی ،جهانیان و
ايراننژاد )1395 ،سهرابی ،میکائیلی منیع و علیپور ( )1389میزان
شیوع اختالل رياضی را در بین دانشآموزان دوره ابتدايی پسر و
دختر بهترتیب  9/34و  9/61درصد گزارش کردهاند (سلیمانی،
علی پور و سلیمانی .)1398 ،بنابراين ،موضوعی که پس از
تشخیص اين نوع ناتوانی مهم است؛ بهکار بستن اقدامات
درمانی بهموقع و مناسب جهت بهبود مشکالت اين دانشآموزان
و جلوگیری از آسیبهای بعدی است.
امروزه از روشهای بسیاری در کمک به کودکان دارای
ناتوانی يادگیری و ارتقا توانايیهای آنها بهره برده میشود که
از جمله اين موارد میتوان به درمانهای شناختی از جمله
آموزش مهارتهای محاسبه ذهنی با استفاده از چرتکه اشاره
کرد .محاسبات ذهنی به مسائل رياضی شامل چهار عمل اصلی
جمع ،تفريق ،ضرب ،تقسیم گفته شده که بهصورت ذهنی و
توسط مغز و بدون استفاده از هرگونه کاغذ ،قلم و ماشین حساب
انجام میشود (طالبی .)1394 ،محاسبات ذهنی ،تنها بهعنوان
ابزاری برای کمک به بهبود نمرات رياضی کودکان نیست؛ بلکه
بهصورت جدی به آنها کمک میکند تا خوب گوش نمايند؛
مطالب را درک کنند؛ تصويرسازی نمايند ،جزئیات را بتوانند حفظ
کنند ،کار را با سرعت و دقت انجام دهند و از همه مهمتر با
مشکالت مقابله نمايند (کمالیزاج.)1384 ،
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نظريه موجود در حوزه آموزش ،مهارتهای محاسبه ذهنی
نظريه رشد شناختی پیاژه ( ،)1996برونر ( )1964و ويگوتسکی
( )1978میباشد .به اين صورت که آموزش محاسبات ذهنی با
چرتکه دانشآموز را قادر میسازد تا بهصورت نمادين فکر کند و
اين بدين معنا است که تسلط بر مهارتهای محاسبه ذهنی با
استفاده از چرتکه ،میتواند در بازنمايی ذهنی و رشد شناختی
دانشآموزان مؤثر باشد .چرتکه ،1وسیلهای است که کودکان بعد
از يادگیری و آشنايی مراحل اولیه کار با آن ،پس از مدتی با تصور
چرتکه بهصورت مجازی و ذهنی قادر خواهند بود تا مسائل
رياضی را بهصورت تصوری و در ذهن خود انجام دهند .برخالف
آموزش سنتی در رياضی که تنها استفاده از نیمکره چپ مغز
بهکارگرفته میشد ،تصور چرتکه توسط کودکان باعث بهکار
افتادن نیمکره راست مغز بهواسطه چرتکه خواهد شد که در عین
حال ،با استفاده از منطق نیمکره چپ و جابهجايی مهره چرتکهها
بهصورت مجازی و با استفاده از نیمکره راست و ترکیب اين دو،
باعث توسعه و افزايش عملکرد نیمکرههای راست و چپ مغز
خواهد شد .گذشته از اين آموزش تصويری ،2چرتکه با استفاده از
تکنیکهايی به دانشآموزان کمک میکند تا سريعتر به اين
روش مسلط شوند (چان ،کوو و الی .)2014 ،برنامه چرتکه ،نه
تنها منجر به ايجاد اعتمادبهنفس و تسلط در انجام محاسبات
میشود؛ بلکه اين برنامه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايی سبب
توسعه مهارتهای موردنیاز يادگیری در مدرسه و زندگی روزمره
کودکان میگردد (استیگلر ،چالیپ و میلر.)1986 ،
مروری بر تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد ،آموزش
چرتکه بر عملکرد دانشآموزان تأثیرگذار است .از جمله نتايج
تحقیق قربانیان و بهرامیپور ( ،)1396با عنوان «اثربخشی
آموزش ( UCMASچرتکه) بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
پايه پنجم ابتدايی دارای اختالل يادگیری رياضی» نشان داد که
آموزش چرتکه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان پايه پنجم
ابتدايی دارای اختالل رياضی مؤثر بوده است .عزيزینژاد و
جناآبادی ( ،)1396در تحقیقی با عنوان «تأثیر آموزش چرتکه بر
خالقیت و خودکارآمدی دانشآموزان دوره ابتدايی» نشان دادند
که آموزش چرتکه در درس رياضی بر خالقیت و خودکارآمدی
دانشآموزان کالس چهارم تأثیر دارد و باعث بهبود خالقیت و

خودکارآمدی میشود .شاهحسینی ( ،)1396در پژوهشی با عنوان
«تأثیر استفاده از حساب ذهنی و چرتکهای بر يادگیری و تمرکز
و اعتمادبهنفس دانشآموزان مقطع ابتدايی» نشان داد که سیستم
آموزش  UCMASبا استفاده از تکنیکهای شنیداری و ديداری
و فلش کارت و تندنويسی و تمرين مکرر باعث بهبود
اعتمادبهنفس و در نتیجه عملکرد بهتر ،استفاده حداکثری از
ظرفیت تمام مغز ،ارتقا قدرت ذهن و خالقیت ،افزايش
مهارتهای تحلیلی و منطقی ،تقويت حافطه ديداری و شنیداری،
مديريت زمان ،قانونمندی و بهبود دقت و تمرکز میشود .علیزاده
( ،)1393نشان داد که آموزش چرتکه ،بر عملکرد رياضی و
انگیزش رياضی دانشآموزان تأثیر بیشتری داشته است؛ اما
توانايی حل مسئله در هر دو گروه تفاوت چندانی ندارد .شجاعی
باغینی و سلطانی ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه
بین استفاده از چرتکه و بهبود شاخص توجه متمرکز کودکان دو
گروه سنی هشت و نُه ساله شهر کرمان» نشان دادند که استفاده
از چرتکه بر توجه متمرکز تأثیر معنادار داشته است .بزازی
لمراسکی ،جهانیان و ايراننژاد ( ،)1395نشان دادند که آموزش
با استفاده از چرتکه بر مهارت حل مسئله دانشآموزان پايه ششم
تأثیر معناداری دارد .پاکاسکوئی و ياری ( ،)1395در تحقیق خود
نشان دادند که آموزش با چرتکه بر توسعه ذهنی کودکان  5تا
 12ساله تبريز تأثیر مثبت و معنادار دارد .طالبی ( )1394به اين
نتیجه رسید که آموزش چرتکه نسبت به روش سنتی بر
محاسبات ذهنی رياضی دانشآموزان چهارم ابتدايی تأثیرگذار
بود .واحد ( ،)1394نشان داد آموزش چرتکه سبب پیشرفت درس
رياضی دانشآموزان میشد .در میان تحقیقات خارجی ،نتايج
تحقیق ونگ و همکاران ( )2017نشان داد ،آموزش با استفاده از
چرتکه بر عملکرد اجرايی و محاسبات ذهنی دانشآموزان
پايههای چهارم و ششم چینی مؤثر است .ونگ و همکاران
( )2017بر روی دانشآموزان پايههای دوم و سوم دبستان انجام
داده بودند ،دريافتند که آموزش با استفاده از چرتکه باعث افزايش
عملکرد رياضی اين دانشآموزان میشود .بارنر و همکاران
( )2016نیز ،در تحقیق خود به تأيید تأثیر استفاده از چرتکه ذهنی
بر توانايی رياضی دانشآموزان دوره ابتدايی پرداخته است .هاتانو،
آمايوا و شیمیزو ( )2015نشان دادند ،چگونه توانايیهای محاسبه
کاربران متخصص چرتکه با مداخله همزمان کالمی ،مکانی و
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تکالیف حرکتی تحت تأثیر قرار میگیرد .در راستای فرضیه آنها،
دريافتند که کاربران چرتکه میتوانند مسئلههای دشوار رياضی
را با اجرای وظايف همزمان (ديدن و گوش کردن و سرعت عمل)
انجام دهند .دو ،ياو ،زانگ و چن ( )2014به اين نتیجه رسیدند
که آموزش چرتکه در درازمدت ،باعث پردازش خودکار اعداد
چرتکه در مغز کودکان میشود .همچنین ،چان ،کوو و الی
( )2014نشان دادند که يادگیری محاسبه ذهنی توسط چرتکه
اثرات مثبت دارد .براچی و رامان ( )2012در مطالعهای که در
ارتباط با اثر برنامه محاسبات ذهنی با چرتکه بر روی
اعتمادبهنفس دانشآموزان  10-12ساله انجام دادند ،به اين
نتیجه رسیدند که اختالف زيادی بین گروه آزمايش و کنترل در
اعتمادبهنفس در رياضیات وجود دارد .پاول ،آلیا ،عمر و ريچارد
( )2008در مطالعهای اثر آموزش محاسبه ذهنی -چرتکهای روی
هوش دانشآموزان را در سودان مورد بررسی قرار دادند .آنها
گزارش کردند که هوش فراگیرانی که آموزش محاسبه ذهنی را
فراگرفتند ،نسبت به گروه شاهد از نظر آماری معنادار و موجب
افزايش  IQبه میزان  11/7امتیاز گرديد .همچنین آنها اظهار
داشتند که اين آموزشها ،میتواند روی مهارت حل مسئله و
افزايش هوش عمومی در مدارس سودان مؤثر باشد .چن و
همکاران ( )2006نشان دادند ،تفاوتهايی در ارتباط با گزارش
اعداد توسط کاربران چرتکه (تصويرسازی چرتکه در ذهن) در
مغز نسبت به افراد عادی وجود دارد .مطالعاتی که از ام آرآی
کارکردی 1استفاده میکنند ،پردازشهای مختلفی برای کاربران
چرتکه (تصويرسازی چرتکه در ذهن) و محاسبات کالمی پیدا
کردهاند .وقتی خواسته شد که يک رشته طوالنی از اعداد را به
ياد آورند و يا محاسبات پیچیده رياضی انجام دهند ،کاربران
چرتکه از حافظه فعال فضايی -بصری و افراد آموزش نديده از
حافظه فعال کالمی استفاده کردند.
از سويی ،مشاهدات محقق بهعنوان آموزشگر چرتکه به اين
صورت است که اکثر دانشآموزانی که در يادگیری درس رياضی
و محاسبات ذهنی با مشکل مواجه هستند و برای حل اين مشکل
از آموزش چرتکه برای حل رياضی استفاده میکنند ،به درس
رياضی بیشتر عالقه نشان میدهند .در اين روش ،کودکان
همگام با يادگیری و آشنايی مراحل اولیه کار با چرتکه ،با تصور
چرتکه بهصورت مجازی و ذهنی قادر خواهند بود تا مسائل

رياضی را بهصورت تصوری و در ذهن خود انجام دهند .در واقع،
میتوان گفت کودکان و دانشآموزان میتوانند برای انجام
محاسبات رياضی از چرتکه مجازی ساخته شده در ذهن خودشان
کمک گرفته و بهسرعت اعمال محاسباتی مانند جمع ،تفريق،
ضرب و تقسیم را بهصورت ذهنی و با سرعت بسیار باال انجام
دهند.
ويژگی مشترک همه کودکان مبتال به نارسايی يادگیری،
مشکل در يادگیری دروس مدرسه است .دانشآموزان با
مشکالت يادگیری ،به درونیسازی تجربیات منفی خود در
مدرسه گرايش داشته و اغلب بهدلیل اينکه در يادگیری دچار
مشکالت بیشتری نسبت به همساالن خود هستند ،درباره
موفقیت تحصیلیشان ترديد دارند (رحمانی ،استکی و بهشته،
 .)1398ناکامی تحصیلی ،ترک تحصیل و بهدنبال آن احتمال
بروز اختالالت افسردگی ،اضطرابی و بزهکاری از عواقب ناتوانی
رياضی میباشد .همچنین عملکرد ضعیف و ناتوانی در رياضیات
در دنیای اقتصادی امروز اثرات زيادی در سالمت روانی و جسمی
افراد جامعه دارد (رحمانی ،استکی و بهشته .)1398 ،با توجه به
اينکه دانشآموزان در سطوح پايین بهدلیل برخورداری از تفکر
عینی ،نیازمند روشهايی هستند که از عینیت بیشتری برخوردار
باشند (حسین خانزاده ،ابراهیمی ،حسینی و خداکرمی)1398 ،؛
بنابراين بررسی تأثیر شیوههای مداخلهای از جمله آموزش با
چرتکه ضروری بهنظر میرسد .با توجه به اهمیت رياضی در
زندگی و با عنايت به اينکه تحقیقات مختلف داخلی و خارجی
درباره تأثیر چرتکه انجام گرفته است؛ اما کمتر تحقیقی به بررسی
اين تأثیر در دانشآموزان دارای ناتوانی رياضی پرداخته است .با
توجه به مطالب ذکر شده ،هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر
آموزش چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری رياضی دانشآموزان
پايه سوم میباشد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی قرار
میگیرد و از نظر نحوه جمعآوری دادهها ،جزء طرحهای
شبهآزمايشی است .جامعه تحقیق حاضر را کلیه دانشآموزان پايه
سوم ابتدايی (دختر و پسر) دارای ناتوانی يادگیری رياضی

1. F-MRI
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شهرستان خوی تشکیل میدهند که در سال تحصیلی 1397-98
به مرکز اختالالت يادگیری شهرستان خوی مراجعه کرده و
منتظر دريافت خدمات بودند .با توجه به روش تحقیق که از نوع
شبهآزمايشی میباشد و بر اساس حداقل حجم نمونه موردنیاز
برای تحقیقات شبهآزمايشی (دالور )1390 ،و در نظر گرفتن
احتمال اُفت آزمودنیها ،از بین اين دانشآموزان تعداد  40نفر به
شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .سپس نام اين افراد
داوطلب ،در برگه کاغذ نوشته شد و به شیوه تصادفی در گروههای
آزمايش ( 20نفر) و کنترل ( 20نفر) گمارده شدند .الزم بهذکر
است که انتخاب آزمودنیها بر اساس تمايل و رضايت دانش-
آموزان و والدين آنها و اعالم آمادگی آزمودنیها برای مشارکت
در آزمايش صورت گرفته است .مالکهای ورود به نمونه عبارت
بودند از -1 :در زمان انجام پژوهش ،در پرونده آزمودنی ناتوانی
يادگیری رياضی تشخیص و ثبت شده باشد؛  -2آزمودنی در
محدوده سنی بین  9تا  10سال باشد؛  -3والدين آزمودنی برای
شرکت در پژوهش اعالم رضايت کرده باشند؛  -4آزمودنی
دارای هوشبهر متوسط يا باالتر (از  90بهباال) باشد؛
 -5آزمودنی فاقد اختالالتی نظیر اختالل بینايی يا اختالل
شنوايی ،فاقد مشکالت و بیماریهای روانپزشکی تأثیرگذار بر
کارکردهای شناختی و همچنین فاقد بیماریهای جسمی مزمن
باشد و  -6آزمودنی تحت هیچگونه درمان روانشناختی و داروی
روانپزشکی نباشد.
پس از اجرای آزمون ريون و سنجش هوش آزمودنیها و
حصول اطمینان از اينکه آزمودنیها از نظر بهره هوشی در
وضعیت نرمال قراردارند ،با استفاده از پرسشنامه کیمت از هر دو
گروه پیشآزمون بهعمل آمد .در مرحله دوم ،برای گروه آزمايش
بهمدت  24جلسه چهل دقیقهای بهصورت دو جلسه در هفته،
آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه توسط پژوهشگر و
بهصورت گروهی ارائه شد .همزمان ،گروه کنترل نیز در قالب
يک کالس  20نفره بهمدت  24جلسه  40دقیقهای و هفتهای دو
جلسه توسط پژوهشگر ،آموزش محاسبات ذهنی را به شیوه سنتی
دريافت کردند .بعد از  24جلسه ،پسآزمون کی مت بر روی هر
دو گروه اجرا و نتايج تحلیل شد.

آموزش چرتکه با استفاده از بسته آموزشی استفاده شده در
تحقیق بزازی لمراسکی ،جهانیان و ايراننژاد ( )1395اجرا شد
که شامل مراحل زير است:
 -1ارزش هر مهره پايین برابر با  1و ارزش هر مهره باال
برابر با  5است.
 -2مهرههای باال برای جمع بهسمت پايین حرکت کنند و
برای کم کردن بهسمت باال حرکت کنند.
 -3مهرههای پايین برای جمع بهسمت باال حرکت کنند و
برای کم کردن بهسمت پايین حرکت کنند.
 -4اضافه و کم کردن مهرههای باال توسط انگشت وسط
انجام میشود.
 -5کم کردن مهرههای پايین توسط انگشت نشانه (سبابه)
انجام میشود.
 -6اضافه کردن مهرههای پايین توسط انگشت شصت انجام
میشود.
 -7برای اضافه کردن عدد 9 ،8 ،7 ،و :6انگشت شصت و
وسط همزمان استفاده میشود.
 -8برای کم کردن عدد 9 ،8 ،7 ،و  :6انگشت نشانه و وسط
همزمان استفاده میشود
الزم بهذکر است ،روايی و پايايی جلسات مداخله در تحقیق
بزازی لمراسکی ،جهانیان و ايراننژاد ( )1395مورد تأيید قرار
گرفته است .در تحقیق حاضر نیز با بهرهگیری از نظرات استاد
راهنما و سه تن از آموزشگران متخصص چرتکه روايی و پايايی
مداخله آموزشی مورد تأيید واقع شد .شايان ذکر است که دوره
آموزشی چرتکه دارای  12ترم است که برای تحت پوشش قرار
دادن همه مهارتهای کیمت از ترمهای سوم و چهارم چرتکه
برای دانشآموزان پايه سوم استفاده شده است.
بهمنظور اجرای آموزش چرتکه در دانشآموزان پايه سوم در
ترم سوم ،از کتاب  Basicاستفاده شده است .اين کتاب ،شامل
هشت درس میباشد که در اين کتاب به آموزش جمع و تفريق
دوستیهای کوچک پرداخته میشود .هر درس شامل سه قسمت
فعالیت تکمیلی در کالس ،فعالیت در خانه و فعالیتهای ذهنی
هوش و خالقیت میباشد.
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تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ...

جدول  -1هدف و محتوای برنامه آموزش چرتکه از کتاب Basic
جلسه
1

هدف
آشنايی با دانشآموزان

2

آموزش جمع
کوچک +1=-4+5

دوستیهای

3

آموزش جمع
کوچک +4=-1+5

دوستیهای

4

تکرار و تمرين و آموزش
محاسبه ذهنی
آموزش جمع دوستیهای
کوچک +2=-3+5

6

آموزش جمع
کوچک +3=-2+5

دوستیهای

7

آموزش تفريق دوستیهای
کوچک -1=+4-5

8

آموزش تفريق دوستیهای
کوچک -4=+1-5

9

آموزش تفريق دوستیهای
کوچک -2=+3-5

10

آموزش تفريق دوستیهای
کوچک -3=+2-5

11

تکرار و تمرين

12

اجرای ازمون کالسی

5

محتوا
آشنايی با دانشآموزان و ارائه بستههای آموزشی ،آشنايی دانشآموزان با چرتکه و نحوه محاسبه با آن ،آموزش
دوستیهای کوچک و مفهوم آن به کمک انگشتان ،شکل و چرتکه.
آموزش جمع دوستیهای کوچک  1+با توضیح اينکه دوست  1عدد  4میباشد؛ پس منهای 4و سپس به اضافه
 5میکنیم .نشان دادن روی چرتکه ،سپس انجام فعالیتهای تکمیلی و ذهنی شنیداری و ثبت رکورد سرعت درس؛
البته با چرتکه ،کار با دفتر سرعتنويسی جهت تقويت سرعت در نوشتن .ارائه تکلیف برای فعالیت در خانه
آموزش دوستیهای کوچک  +4توضیح دادن اينکه دوست  4عدد  1میباشد .پس  1-و سپس  5+میکنیم .نشان
دادن روی چرتکه ،سپس تکرار مطالب جلسه قبل ،انجام فعالیتهای تکمیلی و ذهنی شنیداری و ثبت رکورد
سرعت درس؛ البته با چرتکه و ارائه تکلیف کار با دفتر در خانه.
انجام فعالیتهای نوشتاری و شنیداری با چرتکه در کاربرگ ،آموزش نحوه محاسبه ذهنی به کمک تصويرسازی
چرتکه در ذهن و انجام فعالیتهای شنیداری و ثبت رکورد و پاسخها در دفتر.
آموزش دوستیهای کوچک  2+با توضیح اينکه دوست  2عدد  3میباشد؛ پس -3و سپس  +5میکنیم .نشان
دادن روی چرتکه ،سپس تکرار مطالب جلسه قبل ،انجام فعالیتهای تکمیلی ،ذهنی ،شنیداری و ثبت رکورد سرعت
درس هم بهصورت ذهنی و هم با چرتکه.
آموزش دوستیهای کوچک  +3با توضیح دادن اينکه دوست  3عدد  2میباشد ،پس  -2و سپس  +5میکنیم.
نشان دادن روی چرتکه ،سپس تکرار مطالب جلسه قبل ،انجام فعالیتهای تکمیلی -ذهنی -شنیداری و ثبت
رکورد سرعت درس هم بهصورت ذهنی و هم با چرتکه.
آموزش تفريق دوستیهای کوچک  1-با توضیح اينکه دوست  1عدد  4میباشد ،پس  4+و سپس  -5میکنیم.
نشان دادن روی چرتکه ،سپس تکرار مطالب جلسه قبل ،انجام فعالیتهای تکمیلی -ذهنی -شنیداری و ثبت
رکورد سرعت درس؛ البته با چرتکه و ذهنی ،کار با دفتر ،انجام فعالیت هوش و خالقیت.
آموزش تفريق دوستیهای کوچک  :-4با توضیح اينکه دوست  4عدد  1میباشد .پس  +1و سپس  -5میکنیم.
نشان دادن روی چرتکه ،سپس تکرار مطالب جديد و جلسه قبل .انجام فعالیتهای تکمیلی و ذهنی ،شنیداری و
ثبت رکورد سرعت درس؛ البته با چرتکه و ذهنی ،کار با دفتر انجام تکالیف ذهنی -هوش و خالقیت.
آموزش تفريق دوستیهای کوچک  -2با توضیح اينکه دوست  2عدد  3میباشد .پس  +3و سپس  -5میکنیم.
نشان دادن روی چرتکه ،سپس تکرار مطالب جديد و جلسات قبل انجام فعالیتهای تکمیلی و ذهنی ،شنیداری و
ثبت رکورد سرعت درس؛ البته با چرتکه و ذهنی ،کار با دفتر انجام تکالیف ذهنی -هوش و خالقیت.
آموزش تفريق دوستیهای کوچک  -3با توضیح دادن اينکه دوست  3عدد  2میباشد .پس  +2و سپس -5
میکنیم .نشان دادن روی چرتکه ،سپس تکرار مطالب جلسه قبل ،انجام فعالیتهای تکمیلی و ذهنی ،شنیداری و
ثبت رکورد سرعت درس؛ البته با چرتکه و ذهنی ،کار با دفتر و انجام تکالیف ذهنی -هوش و خالقیت.
مرور درسها و تأکید بر فعالیتهای شنیداری و ثبت سرعت برای تک تک دانشآموزان ،انجام فعالیتهای شنیداری
بهصورت کار با چرتکه و ذهنی صورت میگیرد .انجام فعالیت مربوط به هوش و خالقیت.
اجرای آزمون از مطالب ارائه شده در کالس بهصورت ديداری و نوشتاری (انجام محاسبات با کمک چرتکه در
مدت زمان مشخص شده) و بهصورت شنیداری-ذهنی (ارائه اعداد بهصورت گفتاری بیان میگردد و دانشآموزان
بهصورت ذهنی عملیات الزم را انجام داده و پاسخ را ثبت میکنند).

برای آموزش چرتکه در ترم چهار از کتاب  Elemntry1که
شامل نُه درس میباشد استفاده شده است .در اين کتاب به
آموزش جمع و دوستی يابیهای بزرگ پرداخته شده است .هر

درس عالوه بر آموزش شامل فعالیت تکمیلی در کالس ،فعالیت
در خانه و فعالیتهای ذهنی هوش و خالقیت است.
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جدول  -2هدف و محتوای برنامه آموزش چرتکه کتاب Elemntry1
شماره جلسه
1

هدف
آشنايی با دانشآموزان

2

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+9=-1+10

3

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+8=-2+10

4

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+7=-3+10

5

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+6=-4+10

6

تکرار و تمرين

7

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+5=-5+10

8

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+4=-6+10

9

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+3=-7+10

10

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+2=-8+10

11

آموزش جمع دوستیهای بزرگ
+1=-9+10

12

اجرای آزمون پايانی کالس

محتوا
آشنايی با دانشآموزان و ارائه بستههای آموزشی ،مروری بر مطالب ترم قبل ،آموزش و آشنايی دانشآموزان
با دوستیهای بزرگ (مثال دوست  9عدد  -1دوست عدد  8عدد  2و )...میباشد بهصورت نمايش با چرتکه
و انگشتان دست و ...
آموزش دوستیهای بزرگ  :+9با توضیح اينکه دوست  9عدد  1میباشد؛ پس  -1و سپس  +10میکنیم.
نشان دادن روی چرتکه و پس انجام فعالیتهای تکمیلی و ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد سرعت درس
با چرتکه ،کار با دفتر.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +8با توضیح اينکه دوست  8عدد  2میباشد پس  -2و سپس +10
میکنیم .نشان دادن روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی -ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد
سرعت درس هم بهصورت ذهنی و هم با چرتکه در دفتر.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +7با توضیح اينکه دوست  7عدد  3میباشد .پس  -3و سپس +10
میکنیم .نشان دادن روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد
سرعت درس هم بهصورت ذهنی و هم با چرتکه در دفتر و کتاب.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +6با توضیح اينکه دوست  6عدد  4میباشد ،پس  -4و سپس+10
میکنیم .نشان دادن روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد
سرعت و تکرار مطالب قبل هم بهصورت ذهنی و هم با چرتکه.
مرور و تکرار مطالب آموزش داده شده و ارائه کاربرگ و انجام محاسبات با تکنیکهای ديداری -ذهنی و
شنیداری.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +5دوست عدد  5عدد  5میباشد .پس  -5و سپس  +10میکنیم .نشان
دادن روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد سرعت و تکرار
مطالب درسهای قبل بهصورت ذهنی و با چرتکه.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +4دوست  4عدد  6میباشد ،پس  -6و سپس  +10میکنیم .نشان دادن
روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی -ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد سرعت و تکرار و تمرين
مطالب دروس قبل بهصورت ذهنی و شنیداری و ثبت در دفتر.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +3دوست  3عدد  7میباشد ،پس  7-و سپس  +10میکنیم .نشان دادن
روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی ذهنی و شنیداری ،ثبت رکورد سرعت و تکرار و تمرين
مطالب دروس قبل بهصورت ذهنی و شنیداری و ثبت در دفتر.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +2دوست  2عدد  8میباشد ،پس  -8و سپس  +10میکنیم .نشان دادن
روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی ذهنی و شنیداری ،ثبت رکورد سرعت بهصورت ذهنی و
شنیداری و ثبت در دفتر.
آموزش جمع دوستیهای بزرگ  +1دوست  1عدد  9میباشد .پس  -9و سپس  +10میکنیم .نشان دادن
روی چرتکه و سپس انجام فعالیتهای تکمیلی ،ذهنی و شنیداری ،مرور و تکرار و تمرين مطالب کتاب
هم بهصورت شنیداری ،ديداری و ذهنی ،ارائه کاربرگ جهت آمادگی.
اجرای آزمون بهصورت نوشتاری ،ديداری (انجام محاسبات با کمک چرتکه در مدت زمان مشخص شده)
و بهصورت شنیداری -ذهنی (ارائه اعداد بهصورت گفتاری بیان و دانشآموزان بهصورت ذهنی عملیات
الزم را انجام داده و پاسخ را ثبت میکنند).

ابزار سنجش
آزمون ریاضی ایران کی مت :)IKMDT( 1اين آزمون در

مورد تجديدنظر قرار گرفت (بهنقل از محمداسماعیل و هومن،
 .)1381اين آزمون برای بررسی میزان توانايی دانشآموزان در
حوزههای مختلف رياضی و نیز شناسايی دانشآموزان دارای

1. Iran Key Math Diagnostic Test
)(IKMDT

2. Connolly, A.

سال  1986توسط کونولی 2ساخته شده است و در سال 1988
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اختالل رياضی بهکارمیرود .اين آزمون شامل  13خرده مقیاس
در قالب حوزه محتوا (سه خرده آزمون شمارش ،اعداد گويا و
هندسه) ،عملیات (جمع ،تفريق ،ضرب ،تقسیم و محاسبات ذهنی)
و کاربرد (اندازهگیری ،زمان و پول ،تخمین ،تفسیر دادهها و حل
مسئله) .آزمون بهصورت انفرادی اجرا شده است و پس از اينکه
نمرات دانشآموز در هريک از خرده آزمونها محاسبه شد و
مجموع آنها نیز بهدست آمد ،بر اساس میانگین و انحراف
استاندارد گروه مرجع که قبالً هنجاريابی شده و برای هر پايه
موجود است ،نمره استاندارد هر دانشآموز بهصورت نمره Z
گزارش میشود (گلپرور ،میرنسب و فتحیآذر .)1389 ،در ايران،
روايی پرسشنامه توسط محمد اسماعیل و هومن ( )1381بررسی
و تأيید شده است و پايايی آزمون کیمت از روش آلفای کرانباخ
و میزان آن در پنج پايه بین  0/80تا  0/84است.
تست ریون :(RPM) 1اين تست توسط جان کارلیل ريون
در سال  1936ابداع شد .از تست ريون ،برای انتخاب دانش-
آموزانی که مشکل هوشی نداشتند ،استفاده گرديد .اين تست
بهصورت تصويری ارائه میشود و يکی از معتبرترين تستهای
ارزيابی هوش افراد است که پايه و اساس آن ارائه تصاوير انتزاعی
است و در طی آن قدرت هوشی فرد سنجیده میشود .در اين
تست ،معموالً اشکال جداگانهای در اختیار فرد قرار میگیرد که
او بايد با يک توالی خاصی اين تصوير را تکمیل کند .هر گروه

سنی ،میتواند در اين تست شرکت کند .انتخاب تست ريون ،از
بین مجموعه تستهای معتبری مانند وکسلر و استنفورد -بینه
بهدلیل برخورداری سؤاالت آزمون از هماهنگی و تجانس درونی
الزم و کافی بود که در بررسی آزمون هوش منطقی (هوشبهر)
ريون ،با استفاده از هنجارسنجیهای الزم ،تجزيهوتحلیل آماری
سؤاالت و محاسبات ضريب آلفای کرونباخ مشخص شد .پايايی
آزمون هوشی ريون بهروش بازآزمايی ،مورد آزمون قرار گرفت.
بدين منظور ،ضريب همبستگی دو بار اجرای آزمون محاسبه و
مقدار آن  0/91بهدست آمد که در سطح  0/01معنادار بود .در
نهايت ،دادهها با تحلیل کوواريانس مورد تجزيهوتحلیل آماری
قرار گرفت .الزم بهذکر است که کلیه محاسبات اين پژوهش
توسط نرمافزار آماری  Spss-23انجام پذيرفت.

یافتهها
بر طبق يافتههای جمعیت شناختی ،تعداد  20دانشآموز شامل
 10دختر و  10پسر در گروه کنترل و تعداد  20دانش آموز (10
دختر و  10پسر) در گروه آزمايش قرار گرفتند .دانشآموزان از
پايه سوم ابتدايی و در محدوه سنی  9-10سال قرار داشتند .در
جدول  ،3شاخصهای توصیفی متغیرهای وابسته تحقیق به
تفکیک گروههای کنترل و آزمايش و مراحل پیشآزمون و
پسآزمون ارائه شده است.
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جدول  -3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل
گروه آزمایش
موقعیت

متغیرها

میانگین

گروه کنترل
نرمالیتی

انحراف

انحراف

میانگین

استاندارد

استاندارد
شمارش

جمع
تفريق
اندازهگیری
هندسه
ضرب
تقسیم
زمان و پول
حل مسئله
تفسیر
محاسبات ذهنی
تخمین
اعداد گويا

نرمالیتی

پیشآزمون

10/80

1/908

0/127

10/75

1/371

0/167

پسآزمون

12/1

1/119

0/136

10/9

1/252

0/180

پیشآزمون

6/35

1/089

0/129

7/6

1/667

0/24

پسآزمون

9/9

1/020

0/126

8/15

1/565

0/106

پیشآزمون

5/15

1/268

0/105

5/7

1/490

0/198

پسآزمون

9/05

1/394

0/119

6/2

1/361

0/189

پیشآزمون

9

2/026

0/126

65

1/843

0/154

پسآزمون

10/4

1/846

0/095

8/8

2/607

0/097

پیشآزمون

8/3

1/559

0/118

8/85

1/843

0/118

پسآزمون

9/75

2/074

0/095

9/75

1/503

0/095

پیشآزمون

9/55

1/538

0/127

5/3

1/490

0/127

پسآزمون

7/45

1/571

0/125

6/25

0/966

0/125

پیشآزمون

4/5

1/277

0/110

5/65

1/814

0/110

پسآزمون

6/35

0/933

0/114

6/15

1/308

0/114

پیشآزمون

5/55

1/605

0/113

6/85

1/598

0/113

پسآزمون

7/75

1/409

0/132

7/5

1/572

0/132

پیشآزمون

4/9

1/252

0/110

4/95

1/099

0/110

پسآزمون

7/4

1/759

0/128

5/75

1/208

0/138

پیشآزمون

5/15

1/386

0/119

5/65

1/598

0/119

پسآزمون

5/55

1/503

0/116

5/55

1/431

0/218

پیشآزمون

2/35

1/386

0/118

2/3

1/490

0/128

پسآزمون

5/2

1/794

0/116

3/15

1/424

0/116

پیشآزمون

4/55

1/669

0/103

4

1/450

0/103

پسآزمون

5/1

1/372

0/104

4/55

1/099

0/114

پیشآزمون

1/5

0/945

0/103

1/75

1/164

0/116

پسآزمون

1/7

0/864

0/112

1/85

1/136

0/2

در اين پژوهش ،بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها از آزمون
تجزيهوتحلیل کوواريانس استفاده شده است .به جهت
بهرهمندی از روش تحلیل کوواريانس در ابتدا ،پیش فرضهای
اين آزمون آماری بررسی میشود .بهمنظور بررسی صحت
مفروضه نرمال بودن متغیر وابسته و متغیر همپراش از آزمون
کولموگروف -اسمیرنف استفاده شده است که نتايج آن حاکی از

نرمال بودن توزيع نمرات در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
میباشد ( .)p<0/05همچنین برای بررسی همگنی واريانسها
از آزمون لون استفاده شد .نتايج نشان داد ،سطح معناداری تمام
متغیرها بیشتر از  0/05است؛ بنابراين واريانس متغیرهای
گروههای پیشآزمون و پسآزمون همگن هستند .برای آزمون
همگنی شیبخط رگرسیون ،از آزمون  Fاستفاده شد .نتايج نشان
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در مدل را نشان میدهد F .بهدست آمده مربوط به اثر پیاليی،
الندای ويلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترين ريشه روی در مورد
متغیر مؤلفههای يادگیری درس رياضی نشان میدهد که تفاوت
گروهها در متغیرهای وابسته در مرحله پسآزمون در سطح
خطای کمتر از  0/05معنادار است.

داد ،مقادير  Fتعامل دو گروه همپراش و مستقل برای متغیرهای
مختلف معنادار نیست ( .)p>0/05با توجه به تأيید پیش فرضها،
میتوان از تحلیل کوواريانس استفاده کرد.
جدول  ،4نتايج آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیری جهت
معناداری اثر متغیر مستقل؛ يعنی عامل گروه (کنترل و آزمايش)

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری
مرحله
پسآزمون

آزمونها
اثر پیالئی
ويلکس المبدا
اثر هتلینگ
بزرگترين ريشه روی

F

ارزش

11/587
11/587
11/587
11/587

0/92
0/08
11/587
11/587

درجه آزادی

درجه آزادی

فرضیه

خطا

1
1
1
1

برای تعديل اثر پیشآزمون و بهعلت وجود يک متغیر مستقل و
يک متغیر وابسته (عملکرد رياضی) با  13مؤلفه از آزمون آماری

13
13
13
13

سطح
معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001

اندازه اثر
(ضریب اتا)
0/921
0/921
0/921
0/921

نحلیل کوواريانس استفاده شد .نتايج تحلیل کوواريانس در جدول
 ،5ارائه شده است.

جدول  -5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تفاوت گروه آزمایشی و کنترل در نمرات یادگیری درس ریاضی
منبع تغییر

متغیرهای وابسته

گروه

مهارت شمارش
مهارت جمع
مهارت تفريق
مهارت اندازهگیری
مهارت هندسه
مهارت ضرب
مهارت تقسیم
مهارت زمان
مهارت حل مسئله
مهارت تفسیر
مهارت تخمین
مهارت اعداد گويا
مهارت محاسبات ذهنی

درجه

مجموع

میانگین

آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

مجذورات
13/87
50/87
100/064
37/42
2/27
20/57
5/39
8/983
28/239
1/748
0/491
0/045
40/498

مجذورات
13/87
50/87
100/064
37/42
2/27
20/57
5/39
8/983
8/983
1/748
0/491
0/045
40/498

نتايج آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیره نشان میدهد که مقدار
 fبرآورد شده در سطح خطای  5درصد در مورد مؤلفههای
شمارش ،جمع ،تفريق ،اندازهگیری ،ضرب ،تقسیم ،،زمان ،حل
مسئله و مهارت محاسبات ذهنی يادگیری درس رياضی معنادار
میباشد .بنابراين ،بعد از حذف اثر متغیر همپراش (پیشآزمون)،
فرض صفر مبنی بر تساوی میانگین نمرات پسآزمون دو گروه
کنترل و آزمايش در خصوص مؤلفههای ذکر شده يادگیری

F

معناداری

15/31
23/21
98/162
9/259
0/885
14/492
8/003
6/654
15/72
3/133
0/690
0/267
26/76

0/001
0/001
0/001
0/001
0/353
0/001
0/001
0/001
0/001
0/085
0/411
0/609
0/001

ضریب اتا
0/39
0/55
0/726
0/2
0/023
0/281
0/178
0/152
0/3
0/078
0/018
0/007
0/42

رياضی رد شده و میتوان گفت که با اطمینان  95درصد ،آموزش
چرتکه در کاهش ناتوانیيادگیری درس رياضی (مهارت شمارش،
جمع ،تفريق ،اندازهگیری ،ضرب ،تقسیم ،زمان ،حل مسئله و
مهارت محاسبات ذهنی دانشآموزان دوره سوم ابتدايی تأثیر
مثبت و معناداری دارد .مداخله آموزش چرتکه در کاهش ناتوانی
يادگیری درس رياضی در مهارت هندسه و تفسیر و تخمین و
اعداد گويا دانشآموزان دوره سوم ابتدايی تأثیر معناداری ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر ،با هدف بررسی اثربخشی آموزش چرتکه ،بر
کاهش ناتوانی يادگیر ی رياضی انجام شد .نتايج نشان داد که
استفاده از آموزش چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس
رياضی دانشآموزان دوره سوم ابتدايی در مهارتهای شمارش،
جمع ،تفريق ،اندازهگیری ،ضرب ،تقسیم ،زمان و پول و حل
مسئله و محاسبات ذهنی دانشآموزان تأثیر مثبت و معناداری
دارد .يافتههای تحقیق حاضر با نتايج تحقیقات محمدزاده
( )1398و رشیدی ( ،)1396مبنی بر تأثیر مثبت آموزش محاسبات
ذهنی با چرتکه در عملکرد رياضی دانشآموزان دارای اختالل
رياضی ،قربانیان و بهرامیپور ( )1396مبنی بر اثربخشی آموزش
( UCMASچرتکه) بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان پايه
پنجم ابتدايی دارای اختالل يادگیری رياضی ،شاهحسینی ()1396
مبنی بر تأثیر استفاده از حساب ذهنی و چرتکهای بر يادگیری
دانشآموزان مقطع ابتدايی .بزازی لمراسکی ،جهانیان و ايراننژاد
( )1395مبنی بر تأثیر آموزش با استفاده از چرتکه بر مهارت حل
مسئله دانشآموزان پايه ششم ،پاک اسکوئی و ياری ()1395
مبنی بر تأثیر مثبت آموزش با چرتکه بر توسعه ذهنی کودکان 5
تا  12ساله تبريز همراستا است .همچنین يافتههای تحقیق
حاضر ،با نتايج تحقیقات انجام يافته در خارج از کشور از جمله
نتايج تحقیق ونگ و همکاران ( )2017مبنی بر تأثیرگذاری
استفاده از چرتکه بر عملکرد اجرايی و محاسبات ذهنی
دانشآموزان پايههای چهارم و ششم چینی مبنی بر تأثیرگذاری
مثبت آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه بر عملکرد
رياضی بر روی دانشآموزان پايههای دوم و سوم دبستان ،بارنر
( )2017مبنی بر تأيید تأثیر استفاده از چرتکه ذهنی بر توانايی
رياضی دانشآموزان دوره ابتدايی هاتانو ،آمايوا و شیمیزو ()2015
همراستا است.
در اين خصوص بايد اذعان نمود که آموزش با چرتکه با افزايش
انعطافپذيری و با توجه به راهحلهای مختلف برای حل مسائل
رياضی همراهی میکند .در پژوهش استیالنیو و سیلور (،)2004
نشان دادند که تصويرسازی ذهنی ،موفقیت در رياضیات و حل
مسائل آن را تسهیل میکند و افراد خبره بیشتر از مبتدیها در

حل مسائل پیشرفته رياضی از بازنمايیهای ذهنی ديداری بهره
میبرند .بر اساس مطالعات گرانت ( )2010دانشآموزان دارای
اختالل يادگیری ،سرعت پردازش اطالعات پايینی دارند و در
اکتساب ،جذب و نگهداری محتوای درسی مشکل دارند .استفاده
از چرتکه بهدلیل برخورداری از عملیات عینی ،باعث میشود
فراگیر بتواند اطالعات را بهطور صحیح در حافظه بلندمدت ذخیره
کند .همچنین ادراک بصری که در آموزش چرتکه ايجاد میشود،
محاسبه بصری را تقويت میکند .تکنیکهايی که در راهبرد
آموزشی محاسبه ذهنی با چرتکه اتخاذ میشود از جمله تکنیک
شنیداری ،تندنويسی ،دستورزی و تجسم ذهنی ،باعث ايجاد پل
ارتباطی بین مغز و نمادهای رياضی برای دانشآموزان میشود و
سلولهای عصبی متصل به مغز را فعال میکند (رشیدی.)1396 ،
آموزش با استفاده از چرتکه ،هوش منطقی و رياضی کودکان را
افزايش میدهد .آموزش با چرتکه ،ويژگیهای آن و چیدمان
مهرههای آن موجب میشود تا اين راهبرد آموزشی شیوه بسیار
مطلوب و جذابی برای کودکان باشد و آنها را در يادگیری
مهارتهای اولیه کمک کند و توانايی ايجاد و خلق ايدههای نو،
منحصربهفرد ،غیرمعمول و هوشمندانه برای حل يک مسئله را
فراهم میکند .برخی از تحقیقات از جمله نتايج تحقیق فرانک و
بارتر و گری ( )2010بر تأثیرگذاری غیرمستقیم آموزش چرتکه
از طريق تقويت توجه بر يادگیری درس رياضی و تحقیق تارو
( )1397از طريق تقويت انگیزش و تحقیق ازدوگان ( )2011از
طريق بازی نشان داد که اگر آموزش از طريق بازی صورت
بگیرد ،دانشآموزان بهسرعت مطالب را میفهمند و ديرتر
فراموش میکنند .استفاده از بازی در تدريس درس رياضی،
هرچند تدريس را طوالنی می کند؛ اما يادگیری را عمیقتر،
دلپذيرتر و عملیتر مینمايد .بر اساس مطالعات گودرد و سیدنی1
( )2008بیشتر دانشآموزان دارای اختالل يادگیری ،انگیزه اولیه
برای يادگیری درس را ندارند .محاسبه ذهنی با چرتکه ،اين
انگیزه اولیه را برای آنها ايجاد میکند و عالقه دانشآموز را به
يادگیری درس رياضی بیشتر میکند (به نقل از رشیدی.)1396 ،
دانشآموزان در آموزش به روش چرتکه ،بهسرعت جمع و تفريق
اعداد را ياد میگیرد و فرصت میيابد که به مطالب فکر کند و از
طريق حل مسئله ،طی فرآيندی بهتدريج به مفاهیم پیببرند و با

1. Goddard, H. L., & Sydney, P.
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تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ...

پیبردن به توانايیهای خود ،قدرت يادگیری در او تقويت میشود
و چون در کسب نتايج و دستیابی به قواعد سهیم است و نسبت
به مطالب احساس عالقه و مالکیت میکند ،رغبت به
دانشافزايی در او بارور شده و رشد میکند و توانايی وی تقويت
میشود .همچنین آموزش با چرتکه ،با افزايش انعطافپذيری و
با توجه به راهحلهای مختلف برای حل مسائل رياضی همراهی
میکند .آموزش با چرتکه ،ويژگیهای آن و چیدمان مهرههای
آن موجب میشود تا اين راهبرد آموزشی شیوه بسیار مطلوب و
جذابی برای کودکان باشد و آنها را در يادگیری مهارتهای
اولیه کمک کند و توانايی ايجاد و خلق ايدههای نو ،منحصربهفرد،
غیرمعمول و هوشمندانه برای حل يک مسئله را فراهم میکند؛
بهطوری که دور شدن از امور رايج و واضح در حل مسائل رياضی
را بههمراه دارد و برايند آن قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت
است .دانشآموز تشويق میشود و رغبت میيابد تا با استفاده از
وسیله در دسترس چرتکه ،راه جديدی برای مسائل و محاسبات
رياضی ايجاد کند .در پژوهش استیالنیو و سیلور ( )2004نشان
دادند که تصويرسازی ذهنی ،موفقیت در رياضیات و حل مسائل
آن را تسهیل میکند و افراد خبره بیشتر از مبتدیها در حل
مسائل پیشرفته رياضی از بازنمايیهای ذهنی ديداری بهره
میبرند.
همچنین يافتههای تحقیق نشان داد ،آموزش چرتکه بر
مهارتهای هندسه ،تخمین ،اعداد گويا و تفسیر تأثیر معنادار
نداشت .در تفسیر اين يافته میتوان گفت که دوره آموزشی
چرتکه برای تحت پوشش قرار دادن همه مهارتهای کیمت
(بهجز هندسه ،تخمین ،اعداد گويا و تفسیر) از ترمهای سوم و
چهارم چرتکه برای دانشآموزان پايه سوم استفاده شده است.
به اين ترتیب ،مشخص میشود که آموزش محاسبات ذهنی
با استفاده از چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس رياضی و
تقويت محاسبات ذهنی دانشآموزان مقطع سوم ابتدايی تأثیر
مثبت و معناداری دارد .در واقع ،با توجه به اينکه آموزش رياضی
به روش چرتکه جزو آموزشهای عملی در رياضی است ،کودکان
به شیوه عملی بهتر میتوانند رياضیات را حل کنند .در اصل،
محاسبات ذهنی و حل مسائل رياضی ماهیتاً يک فعالیت فکری
پیچیده است که اگر با روش خاصی نظیر چرتکه بتوان آن را
بهصورت بصری و لمسی ارائه داد و از حالت انتزاعی تا حدودی

بهصورت عینی و ساده درآورد؛ بیشتر میتوان زمینه عالقهمندی
به امور جديد ،حل مسائل به روش نوين ،توانمندی در توجه
بهمسائل را فراهم کرد و دانشآموزان با لمس و ديدن توأم با
تصور مفاهیم رياضی قادر خواهند بود تا راههای جديدتر
محاسبات را بهدست آورند .بهطور اختصاصی در مراحل مقدماتی،
محاسبه با چرتکه به دانشآموزان آموزش داده میشود ،سپس
بدون استفاده از چرتکه و تصور حرکت مهره و حرکات انگشتان
واقعی ،آموزش ادامه میيابد .در واقع در اين روش ،مقدار عددی
از اعداد چرتکه بهصورت خودکار به کودکان آموزش داده میشود
و بعد از آموزش در درازمدت درک میشود .بهعبارت ديگر،
دانشآموز توانايی ايجاد و خلق تعداد زيادی ايده ،پاسخ و راهحل
در قالب تصوير يا فرض در يک حیطه خاص محاسباتی را کسب
میکند .اختالل يادگیری برای کودکان ،نوجوانان و جامعه يک
مشکل اساسی بهحساب میآيد .بنابراين ،دستیابی به راهحلهايی
برای مقابله با اين مشکل ،دارای اهمیت است؛ ولی متأسفانه
جواب کوتاه و فراگیری برای درمان اختالل يادگیری با مشکل
رياضی وجود ندارد؛ زيرا تمام دانشآموزان کامالً مشابهيکديگر و
مشکالت آنها همسان نیست .شايان ذکر است تحقیق حاضر با
محدوديتهايی از قبیل محدوديت ابزار و نمونه و احتیاط در
تعمیمپذيری به گروههای ديگر و نبودن آزمونهای پیگیری
مواجه بوده است .بنابراين ،پیشنهاد میشود که محققان در
مطالعات آتی از آزمونهای پیگیری برای بررسی تأثیر مداوم
مداخله استفاده نمايند .يافته تحقیق از جنبه عملی نیز ،نشان داد
آموزش محاسبات ذهنی بر کاهش احتالالت رياضی
دانشآموزان پايه سوم مؤثر است .بر اين اساس ،پیشنهاد میشود،
آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه ،بهعنوان يکی از
روشهای مؤثر بر کاهش ناتوانی رياضی در کالسهای درس
رياضی مدارس عادی و نیز مدارس استثنائی و آموزشهای مراکز
اختالالت يادگیری مورد استفاده واقع شود .برگزاری دورههای
آموزشی چرتکه در مدارس برای آشنايی بیشتر معلمان و نیز
گنجاندن روشهای جديد آموزش رياضی بهخصوص بهرهگیری
از آموزش چرتکه در برنامههای آموزش معلمان در مراکز تربیت
معلم و دورههای ضمن خدمت معلمان مدارس ابتدايی نیز،
میتواند در کمک به کاهش ناتوانی رياضی دانشآموزان مفید
واقع شود.
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Effectiveness of Mental Calculation Training by Abacus on reducing the learning
disability of math in third grade elementary school students
Elmira Kalbkhani1
Maryam Sameri*2

Abstract
This study aimed to investigate the effect of Teaching Mental Calculation by Abacus on reducing learning disability
of math in elementary school students. The study method was quasi-experimental with pre- test/post-test design
and the control group. statistical population of this study were third grade elementary school students (male and
female) with Mathematical Disability in Khoy City from among whom 40 students through convenient sampling
were selected and randomly divided into control and experiment groups (each group n=20). The experiment group
received 24 forty-minute sessions using the abacus while the control group received the traditional training .The
research tool was the Key Mathematical Test. Data were analyzed using analysis of covariance in SPSS software
version 23. The results showed that the use of abacus education in reducing the disability of learning mathematical
lessons in elementary school students that includes counting, adding, subtracting, measuring, multiplying, dividing,
time and money, problem solving and mental calculation have a positive and significant effect (P<0/001). Findings
showed that the use of abacus in mental computing training can improve math lesson learning disability .Therefore,
it is suggested that abacus training be used to reduce students' learning disabilities.
Keywords: Mental calculation, abacus education, mathematic Learning Disability
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