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 چکیده

آموزان دارای ناتوانی چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس رياضی دانش محاسبات ذهنی با استفاده از تأثیر آموزش، بررسی حاضر پژوهش از هدف
 143دانش آموزان کلیه  شاملجامعه آماری آزمون با گروه کنترل بود. پس -آزمونآزمايشی با طرح پیشنیمه اين مطالعه از نوع. بودرياضی پايه سوم ابتدايی 

آموزان از دانش پسر( 20 دختر و 20) نفر 40شامل گروه نمونه  .بود ارای ناتوانی رياضی شهرستان خوید پايه سوم دوره ابتدايی پسر( 73دختر و  70نفر )
 آزمايش و کنترل منتسب شدند. گروه آزمايش بههای گروه صورت تصادفی بهدسترس انتخاب و به گیری درشیوه نمونه بهکه  دارای ناتوانی رياضی بود

 متآزمون رياضی کی ،شیوه سنتی آموزش ديدند. ابزار پژوهش کنترل به هدر حالی که گرو ؛با استفاده از چرتکه آموزش ديدندای جلسه چهل دقیقه 24تعداد 
(IKMDT) ريون و تست (RPM) فزار نرم 23ها با استفاده از تحیل کوواريانس در نسخه داده .بودSpss آموزش  استفاده از. نتايج نشان داد که تحلیل شد

گیری، ضرب، تقسیم، زمان های شمارش، جمع، تفريق، اندازهابتدايی و بهبود مهارتسوم آموزان دوره چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس رياضی دانش
استفاده از چرتکه در آموزش محاسبات ذهنی قادر است تا  ،ها نشان داد. يافته(>001/0P) تأثیر مثبت و معناداری داردمسئله و محاسبات ذهنی  ، حلو پول

 آموزان استفاده گردد.شود از آموزش چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری دانشپیشنهاد می ،ناتوانی يادگیری درس رياضی را بهبود بخشید. بنابراين

 رياضی آموزش چرتکه، ناتوانی يادگیری محاسبات ذهنی، کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
ها هستند که گروه نامتجانسی از اختالل يادگیریی هااختالل

های آن دشواری در فراگیری و کارکرد ترين مشخصهمهم
خواندن، نوشتن و محاسبات است که روند تحولی داشته و از 

)حسنوند  کندمیسالی ادامه پیدا پیش از دبستان شروع و تا بزرگ
، اختالل رياضی اختالالتيکی از اين (. 1398و ارجمندنیا، 

 ( و پاسوالنگی و النفرنچ2011) اساس نظر گریبر  باشد.می
يا اختالل در رياضی اختاللی ناهمگن  1پريشیبهمحاس (2004)

ی هامهارت بهدر دستیابی  ،بوده و کودکان دارای چنین مشکالتی
رياضی و طیف وسیعی از تکالیف عددی و حساب با مشکل مواجه 

 گرفتن قرار (. برای1398پور و سلیمانی، )سلیمانی، علی هستند

 طوربه حساب در فرد عملکرد بايد ،رياضی بندی اختاللطبقه در

 باشد انتظار مورد تحصیلی و هوش یهاتوانايی سن، اساسی زير

 پیشرفت تحصیلی بر جدی طوربه بايد اختالل اين و همچنین

 نبايد اختالل، عالوهکند. به ايجاد مشکل روزمره زندگی در يا

 شرايط و جسمی، هیجانی شنوايی، بینايی، نقايص علتبه

برهمند  ،امانی) باشد يا آموزشگاهی فرهنگی محیطی، نامناسب
 (.1393 و نريمانی،

 هامهارت از گروه چهار در نقايصی ،رياضی یهااختاللدر 
 زبانی مهارت -1: از اندکه عبارت است شده شناسايی

 تبديل و رياضی اصطالحات درک به که مربوط يیهامهارت)

ی هامهارت -2 (؛است رياضی نمادهای به نوشتاریمسائل 
 موعهکردن مج مرتب و نمادها درک و شناسايی توانايی) ادراکی

 و (تقسیم و ضرب تفريق، جمع،) رياضی یهامهارت -3 (؛اعداد
 مشاهده و اشکال کردن صحیح کپی) توجهی یهامهارت -4

ژگی وي(. 1398نیا، )حسنوند و ارجمند( عملیاتی مفاهیم درست
مشکل در شمارش اعداد،  :از اندمشترک اين افراد عبارت

ات مشکل در انجام محاسب ،يادگیری ماهیت يا واقعیت اعداد
و سلطانی  میراصشمی، ها علیزاده، ،)سلطانی کوهبانی رياضی

رش گیری، گفتن زمان، شما، مشکل در اندازه(1392 ،کوهبانی
 مسئله راهبردهای حلورد مقادير اعدداد و مشکل در آپول، بر

 (. 1398، پور و سلیمانیسلیمانی، علی؛ 1391 شاوردی،)
سنین  از کودکان از برخی در رياضی، در ويژه یهانارسايی

 را خود دبستان دوره در هاآن اغلب در اما؛ شودمی شروع پايین
، رامیرز) دوره متوسطه نیز ادامه دارد تا و دهدمی نشان

                                                 
1. dyslexia  

. پیچیدگی عمل تفکر و (2013بیلوک، گاندرسون، لوينز و 
 هاسو و دشواری طبیعی مفاهیم، مهارتاز يک ،يادگیری در انسان

از سوی ديگر،  ؛هايی که در درس رياضی وجود داردو استدالل
بسیاری از فراگیران در کسب نتايج مطلوب در  میموجب ناکا

اين  بهبیزاری و سردی آنان نسبت  ،دروس رياضی و در نتیجه
 (. 1393 منی مهموئی، زنگويی و دهقانی،ؤ)م شودمیدرس 

بر اساس گزارش پنجمین ويرايش راهنمای تشخیصی و 
ر دنرخ شیوع اختالل يادگیری خاص  ،آماری اختالالت روانی

ان ر بین کودکدهای تحصیلی خواندن، نگارش و رياضیات زمینه
سران پدرصد و در  15تا  5های مختلف ها و زباندبستانی فرهنگ

در  (2009) و هوارد بیلی گری، تر است.دختران شايع بهنسبت 
وانی گیرشناسی خود نشان دادند که نرخ شیوع ناتمطالعات همه

ر ددرصد است.  10الی  5رياضی در بین کودکان دبستانی بین 
 رکشو مدارس نوجوانان و کودکان از وسیعی شمار، حال حاضر

د و )حسنون همچنان با مشکل ناتوانی رياضی مواجه هستند ما،
نیان و جها بزازی لمراسکی،؛ 1393 ؛ علیزاده ،1398ارجمندنیا، 

میزان  (1389) ، میکائیلی منیع و علیپورسهرابی (1395، نژادايران
پسر و  یيآموزان دوره ابتداشیوع اختالل رياضی را در بین دانش

سلیمانی، اند )درصد گزارش کرده 61/9و  34/9ترتیب دختر به
 از پس که موضوعی بنابراين، .(1398، علی پور و سلیمانی

 اقدامات بستن کاربه؛ است مهم ناتوانی نوع اين تشخیص
 آموزاندانش اين مشکالت بهبود جهت مناسب و موقعبه درمانی

  .است بعدی یهاآسیب از جلوگیری و
دارای  کودکان به کمک در بسیاری یهاروش از امروزه

 که شودیمبرده  بهره هاآن یهاتوانايی ارتقا و يادگیری ناتوانی

 از جمله ی شناختیهادرمان به توانمی موارد اين هجمل از
 هاشار ذهنی با استفاده از چرتکه بههای محاسآموزش مهارت

ی مسائل رياضی شامل چهار عمل اصل بهمحاسبات ذهنی  .کرد
صورت ذهنی و تفريق، ضرب، تقسیم گفته شده که بهجمع، 

ن حساب توسط مغز و بدون استفاده از هرگونه کاغذ، قلم و ماشی
عنوان تنها به، محاسبات ذهنی (.1394 )طالبی، شودمی انجام

لکه ب؛ بهبود نمرات رياضی کودکان نیست بهابزاری برای کمک 
؛ نمايندکند تا خوب گوش میها کمک آن بهصورت جدی به

انند حفظ ، جزئیات را بتونمايندسازی مطالب را درک کنند؛ تصوير
تر با کنند، کار را با سرعت و دقت انجام دهند و از همه مهم

  (.1384 زاج،کمالی) نمايندمشکالت مقابله 
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ذهنی  بههای محاسمهارت ،نظريه موجود در حوزه آموزش
 و ويگوتسکی( 1964)، برونر (1996)نظريه رشد شناختی پیاژه 

اين صورت که آموزش محاسبات ذهنی با  به .باشدمی (1978)
 صورت نمادين فکر کند وبهتا سازد میآموز را قادر چرتکه دانش

ذهنی با  بههای محاسست که تسلط بر مهارتا اين بدين معنا
شناختی تواند در بازنمايی ذهنی و رشد می ،استفاده از چرتکه

ای است که کودکان بعد وسیله ،1چرتکه .ثر باشدؤآموزان مدانش
از مدتی با تصور  پس ،از يادگیری و آشنايی مراحل اولیه کار با آن

مسائل تا صورت مجازی و ذهنی قادر خواهند بود چرتکه به
برخالف  ذهن خود انجام دهند. در صورت تصوری ورياضی را به

چپ مغز  هکرتنها استفاده از نیم آموزش سنتی در رياضی که
کار هتصور چرتکه توسط کودکان باعث ب شد،میکارگرفته هب

عین  چرتکه خواهد شد که در هواسطراست مغز به هافتادن نیمکر
ها چرتکه هجايی مهرهچپ و جاب هبا استفاده از منطق نیمکر ،حال

 ،دوراست و ترکیب اين  هاستفاده از نیمکر صورت مجازی و بابه
ی راست و چپ مغز هاباعث توسعه و افزايش عملکرد نیمکره

چرتکه با استفاده از  ،2گذشته از اين آموزش تصويری .خواهد شد
اين  بهتر کند تا سريعآموزان کمک میدانش بههايی تکنیک

نه  ،چرتکه برنامه (.2014 الی، و کوو )چان، روش مسلط شوند
نفس و تسلط در انجام محاسبات بهايجاد اعتماد بهتنها منجر 

بلکه اين برنامه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايی سبب  ؛شودمی
نیاز يادگیری در مدرسه و زندگی روزمره های موردتوسعه مهارت

  (.1986 ،میلرو  ، چالیپ)استیگلر گرددکودکان می
آموزش  ،دهدنشان میتحقیقات صورت گرفته  مروری بر

نتايج از جمله  گذار است.تأثیرآموزان چرتکه بر عملکرد دانش
اثربخشی »با عنوان  ،(1396) پورمیقربانیان و بهرا تحقیق

آموزان )چرتکه( بر عملکرد تحصیلی دانش UCMASآموزش 
 که نشان داد «اختالل يادگیری رياضی پايه پنجم ابتدايی دارای

آموزان پايه پنجم آموزش چرتکه بر عملکرد تحصیلی دانش
نژاد و عزيزی ثر بوده است.ؤدارای اختالل رياضی م ابتدايی

آموزش چرتکه بر  تأثیر»در تحقیقی با عنوان  ،(1396) جناآبادی
نشان دادند  «آموزان دوره ابتدايیخالقیت و خودکارآمدی دانش

که آموزش چرتکه در درس رياضی بر خالقیت و خودکارآمدی 
دارد و باعث بهبود خالقیت و  تأثیرآموزان کالس چهارم دانش

                                                 
1. soroban  

در پژوهشی با عنوان  ،(1396) حسینیشاه شود.خودکارآمدی می
بر يادگیری و تمرکز  ایاستفاده از حساب ذهنی و چرتکه تأثیر»

نشان داد که سیستم  «آموزان مقطع ابتدايینفس دانشبهو اعتماد
ی شنیداری و ديداری هابا استفاده از تکنیک UCMAS آموزش

فلش کارت و تندنويسی و تمرين مکرر باعث بهبود  و
بهتر، استفاده حداکثری از نفس و در نتیجه عملکرد بهاعتماد

قدرت ذهن و خالقیت، افزايش  ارتقا ،تمام مغز ظرفیت
تقويت حافطه ديداری و شنیداری،  ،ی تحلیلی و منطقیهامهارت

 لیزادهع شود.مديريت زمان، قانونمندی و بهبود دقت و تمرکز می
ياضی و آموزش چرتکه، بر عملکرد رکه نشان داد  ،(1393)

اما ؛ بیشتری داشته است تأثیر آموزانانگیزش رياضی دانش
شجاعی  .مسئله در هر دو گروه تفاوت چندانی ندارد توانايی حل

بررسی رابطه »در پژوهشی با عنوان ( 1395) باغینی و سلطانی
شاخص توجه متمرکز کودکان دو بین استفاده از چرتکه و بهبود 

نشان دادند که استفاده  «ه ساله شهر کرمانگروه سنی هشت و نُ
بزازی  .دار داشته استمعنا تأثیراز چرتکه بر توجه متمرکز 

آموزش که  ندنشان داد ،(1395) نژادجهانیان و ايران لمراسکی،
آموزان پايه ششم دانش مسئله با استفاده از چرتکه بر مهارت حل

در تحقیق خود  ،(1395) اسکوئی و ياریپاکداری دارد. معنا تأثیر
تا  5نشان دادند که آموزش با چرتکه بر توسعه ذهنی کودکان 

اين  به( 1394) طالبی مثبت و معنادار دارد. تأثیرساله تبريز  12
روش سنتی بر  بهنتیجه رسید که آموزش چرتکه نسبت 

گذار تأثیرآموزان چهارم ابتدايی رياضی دانشمحاسبات ذهنی 
 پیشرفت درس سبب چرتکه نشان داد آموزش ،(1394) بود. واحد

نتايج  در میان تحقیقات خارجی، .شدمی آموزاندانش رياضی
آموزش با استفاده از  ،نشان داد( 2017) تحقیق ونگ و همکاران

 آموزانچرتکه بر عملکرد اجرايی و محاسبات ذهنی دانش
 ونگ و همکاران .ثر استؤی چهارم و ششم چینی مهاپايه

و سوم دبستان انجام م دوهای آموزان پايهبر روی دانش (2017)
دريافتند که آموزش با استفاده از چرتکه باعث افزايش  ،داده بودند

 و همکاران بارنر شود.میآموزان عملکرد رياضی اين دانش
استفاده از چرتکه ذهنی  تأثیريید أت بهدر تحقیق خود  ،( نیز2016)

هاتانو،  پرداخته است. ابتدايیآموزان دوره بر توانايی رياضی دانش
 بههای محاسچگونه توانايی ،( نشان دادند2015) آمايوا و شیمیزو

 با مداخله همزمان کالمی، مکانی و کاربران متخصص چرتکه

2. imaging 
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، هافرضیه آنگیرد. در راستای قرار می تأثیرتکالیف حرکتی تحت 
دشوار رياضی  هایمسئلهتوانند می چرتکه دريافتند که کاربران

را با اجرای وظايف همزمان )ديدن و گوش کردن و سرعت عمل( 
اين نتیجه رسیدند  به( 2014زانگ و چن ) ،ياو ،دو انجام دهند.

باعث پردازش خودکار اعداد  ،که آموزش چرتکه در درازمدت
الی  و کوو چان،شود. همچنین، چرتکه در مغز کودکان می

ذهنی توسط چرتکه  به( نشان دادند که يادگیری محاس2014)
در که ای مطالعهدر  (2012راچی و رامان )اثرات مثبت دارد. ب

چرتکه بر روی  ارتباط با اثر برنامه محاسبات ذهنی با
اين  به ،انجام دادندساله  10-12 آموزاندانش نفسبهاعتماد

ن گروه آزمايش و کنترل در اختالف زيادی بی نتیجه رسیدند که
 پاول، آلیا، عمر و ريچارد .نفس در رياضیات وجود داردبهاعتماد

ای روی چرتکه -ذهنی بهوزش محاسای اثر آمدر مطالعه (2008)
ها دادند. آنآموزان را در سودان مورد بررسی قرار هوش دانش

ذهنی را  بهوش فراگیرانی که آموزش محاسه که گزارش کردند
و موجب  دارمعناگروه شاهد از نظر آماری  بهگرفتند، نسبت فرا

اظهار  هاآنهمچنین امتیاز گرديد.  7/11میزان  به IQافزايش 
و  مسئله تواند روی مهارت حلمی ،اهوزشداشتند که اين آم

چن و  د.در مدارس سودان مؤثر باش میايش هوش عموافز
هايی در ارتباط با گزارش تفاوت ،( نشان دادند2006همکاران )

در  چرتکه )تصويرسازی چرتکه در ذهن( کاربران اعداد توسط
افراد عادی وجود دارد. مطالعاتی که از ام آرآی  بهمغز نسبت 

ی مختلفی برای کاربران هاپردازش ،کننداستفاده می 1کارکردی
پیدا  میچرتکه )تصويرسازی چرتکه در ذهن( و محاسبات کال

 بهاند. وقتی خواسته شد که يک رشته طوالنی از اعداد را کرده
 ياد آورند و يا محاسبات پیچیده رياضی انجام دهند، کاربران

بصری و افراد آموزش نديده از  -فعال فضايی حافظه چرتکه از
 استفاده کردند.  میحافظه فعال کال

اين  بهه کعنوان آموزشگر چرتبهمشاهدات محقق از سويی، 
آموزانی که در يادگیری درس رياضی صورت است که اکثر دانش

 کلو برای حل اين مش حاسبات ذهنی با مشکل مواجه هستندو م
درس  به ،کنندمیاز آموزش چرتکه برای حل رياضی استفاده 

کودکان  ،روشدر اين  .دهندمیرياضی بیشتر عالقه نشان 
تصور  با ،ی مراحل اولیه کار با چرتکهيهمگام با يادگیری و آشنا

مسائل  تا صورت مجازی و ذهنی قادر خواهند بودبهچرتکه 

                                                 
1. F-MRI 

 ،ر واقعد .هندصورت تصوری و در ذهن خود انجام دبهرياضی را 
توانند برای انجام میآموزان توان گفت کودکان و دانشمی

محاسبات رياضی از چرتکه مجازی ساخته شده در ذهن خودشان 
سرعت اعمال محاسباتی مانند جمع، تفريق، بهکمک گرفته و 

صورت ذهنی و با سرعت بسیار باال انجام بهضرب و تقسیم را 
 .دهند

 يادگیری، نارسايی به مبتال کودکان همه مشترک ويژگی

 با آموزاندانش است. مدرسه دروس يادگیری در مشکل

 در خود منفی تجربیات سازیدرونی به يادگیری، مشکالت

 اردچ يادگیری در کهاين دلیلبه اغلب و داشته گرايش مدرسه

ه دربار هستند، خود همساالن به نسبت بیشتری مشکالت
ه، رحمانی، استکی و بهشت) دارند ترديد شانتحصیلی موفقیت

 احتمال دنبال آنبهو  تحصیل ترکتحصیلی،  میناکا(. 1398

اتوانی از عواقب ن بزهکاری و افسردگی، اضطرابی اختالالت بروز
 اترياضی ناتوانی در و ضعیف عملکرد همچنین .باشدمیرياضی 

 میجس و روانی سالمت در زيادی اثرات امروز اقتصادی دنیای در
 بهوجه تبا (. 1398، رحمانی، استکی و بهشته) دارد جامعه افراد
 رفکت از برخورداری دلیلبه پايین سطوح در آموزاندانش کهاين

 رداربرخو بیشتری عینیت از که هستند يیهاروش نیازمند عینی،

؛ (1398، ن خانزاده، ابراهیمی، حسینی و خداکرمییحس)باشند 
ش با از جمله آموز ایی مداخلههاشیوه تأثیربررسی بنابراين 

 اهمیت رياضی در به رسد. با توجهمینظر بهچرتکه ضروری 
رجی تحقیقات مختلف داخلی و خا کهاين بهزندگی و با عنايت 

بررسی  بهی اما کمتر تحقیق ؛چرتکه انجام گرفته است تأثیردرباره 
با  .ته استآموزان دارای ناتوانی رياضی پرداخدر دانش تأثیراين 

 تأثیربررسی تحقیق حاضر هدف  ،مطالب ذکر شده بهتوجه 
ان آموزناتوانی يادگیری رياضی دانشکاهش آموزش چرتکه در 

 باشد.میپايه سوم 

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

های کاربردی قرار لحاظ هدف در زمره پژوهش بهحاضر  پژوهش
های جزء طرح ،هاآوری دادهگیرد و از نظر نحوه جمعمی
آموزان پايه جامعه تحقیق حاضر را کلیه دانش .آزمايشی استشبه

ناتوانی يادگیری رياضی دارای )دختر و پسر(  سوم ابتدايی



 مریم سامریو  خانیالمیرا کلب

 105 | 1399بهار  (،33)1، شماره یازدهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا 

 1397-98 سال تحصیلیدهند که در میشهرستان خوی تشکیل 
و  کردهمرکز اختالالت يادگیری شهرستان خوی مراجعه  به

که از نوع  روش تحقیق بهبا توجه  منتظر دريافت خدمات بودند.
و بر اساس حداقل حجم نمونه موردنیاز  باشدمیآزمايشی بهش

( و در نظر گرفتن 1390آزمايشی )دالور، برای تحقیقات شبه
 به نفر 40تعداد  آموزاناين دانشاز بین  ،هافت آزمودنیاحتمال اُ

سپس نام اين افراد  .شدند انتخاب در دسترس گیریشیوه نمونه
های در گروهتصادفی  شیوه به در برگه کاغذ نوشته شد و ،داوطلب
ذکر بهالزم گمارده شدند.  نفر( 20) و کنترل نفر( 20) آزمايش

-رضايت دانشتمايل و بر اساس  هااست که انتخاب آزمودنی

ها برای مشارکت ها و اعالم آمادگی آزمودنیآموزان و والدين آن
نمونه عبارت  بهی ورود هامالکدر آزمايش صورت گرفته است. 

ناتوانی  در پرونده آزمودنی ،پژوهش انجام زماندر  -1بودند از: 
 در آزمودنی -2باشد؛  شده ثبتو  تشخیصيادگیری رياضی 

 برای آزمودنی والدين -3 باشد؛ سال 10 تا 9 بین سنی محدوده

 آزمودنی -4 باشند؛ کرده رضايت اعالم پژوهش در شرکت

 باشد؛ (باالبه 90 از) باالتر يا متوسط بهرهوش دارای
 اختالل يا بینايی اختالل نظیر اختالالتی فاقد آزمودنی -5

 بر گذارتأثیر پزشکیروان یهابیماری و مشکالت فاقد شنوايی،

 مزمن میجس یهابیماری فاقد همچنین و شناختی کارکردهای

و داروی  شناختیروان درمان گونههیچتحت  آزمودنی -6و  باشد
 .نباشد پزشکیروان

و  هاپس از اجرای آزمون ريون و سنجش هوش آزمودنی
ر از نظر بهره هوشی د هاآزمودنی کهاينحصول اطمینان از 

از هر دو  متپرسشنامه کیوضعیت نرمال قراردارند، با استفاده از 
زمايش آعمل آمد. در مرحله دوم، برای گروه بهآزمون گروه پیش

 صورت دو جلسه در هفته،بهای جلسه چهل دقیقه 24مدت به
ر و آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه توسط پژوهشگ

الب زمان، گروه کنترل نیز در قصورت گروهی ارائه شد. همبه
دو ای ای و هفتهدقیقه 40جلسه  24مدت بهنفره  20يک کالس 

شیوه سنتی  بهجلسه توسط پژوهشگر، آموزش محاسبات ذهنی را 
ی هر آزمون کی مت بر روجلسه، پس 24دريافت کردند. بعد از 

 دو گروه اجرا و نتايج تحلیل شد.

آموزش چرتکه با استفاده از بسته آموزشی استفاده شده در 
( اجرا شد 1395)نژاد جهانیان و ايران بزازی لمراسکی،تحقیق 

 شامل مراحل زير است: که
اال بو ارزش هر مهره  1ارزش هر مهره پايین برابر با  -1

  است. 5برابر با 
 سمت پايین حرکت کنند وبهی باال برای جمع هامهره -2

 سمت باال حرکت کنند.بهبرای کم کردن 
 سمت باال حرکت کنند وبهی پايین برای جمع هامهره -3

 حرکت کنند.سمت پايین بهبرای کم کردن 
ی باال توسط انگشت وسط هااضافه و کم کردن مهره -4

  شود.انجام می
( ی پايین توسط انگشت نشانه )سبابههاکم کردن مهره -5

  شود.انجام می
 ی پايین توسط انگشت شصت انجامهااضافه کردن مهره -6

 شود.می
: انگشت شصت و 6و 9، 8، 7برای اضافه کردن عدد،  -7

 شود.زمان استفاده میوسط هم
سط و: انگشت نشانه و 6 و 9، 8، 7برای کم کردن عدد،  -8

 شودزمان استفاده میهم
حقیق روايی و پايايی جلسات مداخله در ت ،ذکر استبهالزم 

د قرار يیأ( مورد ت1395) نژادجهانیان و ايران بزازی لمراسکی،
ستاد نظرات اگیری از گرفته است. در تحقیق حاضر نیز با بهره

يايی راهنما و سه تن از آموزشگران متخصص چرتکه روايی و پا
دوره  يید واقع شد. شايان ذکر است کهأمداخله آموزشی مورد ت
 رترم است که برای تحت پوشش قرا 12آموزشی چرتکه دارای 

چرتکه سوم و چهارم  هایمت از ترمهای کیدادن همه مهارت
 ستفاده شده است. اسوم آموزان پايه برای دانش

آموزان پايه سوم در منظور اجرای آموزش چرتکه در دانشبه
کتاب، شامل اين استفاده شده است.  Basic، از کتاب سومترم 

آموزش جمع و تفريق  بهباشد که در اين کتاب میدرس  هشت
قسمت سه شود. هر درس شامل میهای کوچک پرداخته دوستی

های ذهنی فعالیت در خانه و فعالیتفعالیت تکمیلی در کالس، 
 باشد. هوش و خالقیت می
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 Basicهدف و محتوای برنامه آموزش چرتکه از کتاب  -1جدول 
 محتوا هدف جلسه

با آن، آموزش  بهآموزان با چرتکه و نحوه محاسدانشی آموزشی، آشنايی هاآموزان و ارائه بستهآشنايی با دانش آموزانآشنايی با دانش 1
 کمک انگشتان، شکل و چرتکه. بههای کوچک و مفهوم آن دوستی

های آموزش جمع دوستی 2
 +1=-4+5کوچک 

 اضافه بهو سپس  4پس منهای ؛باشدمی 4 عدد 1دوست  کهاينبا توضیح  1+ ی کوچکهاآموزش جمع دوستی
 ؛ی تکمیلی و ذهنی شنیداری و ثبت رکورد سرعت درسهاروی چرتکه، سپس انجام فعالیتکنیم. نشان دادن می 5

 نويسی جهت تقويت سرعت در نوشتن. ارائه تکلیف برای فعالیت در خانهالبته با چرتکه، کار با دفتر سرعت
ی هاآموزش جمع دوستی 3

 +4=-1+5کوچک 
کنیم. نشان می 5+ و سپس 1- باشد. پسمی 1 عدد 4 دوست کهاين+ توضیح دادن 4 ی کوچکهاآموزش دوستی

ی تکمیلی و ذهنی شنیداری و ثبت رکورد هادادن روی چرتکه، سپس تکرار مطالب جلسه قبل، انجام فعالیت
 البته با چرتکه و ارائه تکلیف کار با دفتر در خانه. ؛سرعت درس

تکرار و تمرين و آموزش  4
 ذهنی بهمحاس

کمک تصويرسازی  بهذهنی  بهتاری و شنیداری با چرتکه در کاربرگ، آموزش نحوه محاسی نوشهاانجام فعالیت
 در دفتر. های شنیداری و ثبت رکورد و پاسخهاچرتکه در ذهن و انجام فعالیت

ی هاآموزش جمع دوستی 5
 +2=-3+5کوچک 

کنیم. نشان می+ 5 و سپس -3پس ؛باشدمی 3 عدد 2 دوست کهاينبا توضیح  2+ ی کوچکهاآموزش دوستی
ی تکمیلی، ذهنی، شنیداری و ثبت رکورد سرعت هاسپس تکرار مطالب جلسه قبل، انجام فعالیت ،دادن روی چرتکه

 صورت ذهنی و هم با چرتکه.بهدرس هم 
ی هاآموزش جمع دوستی 6

 +3=-2+5کوچک 
کنیم. می+ 5 سپس و -2 پس ،باشدمی 2 عدد 3 دوست کهاين+ با توضیح دادن 3 ی کوچکهاآموزش دوستی

شنیداری و ثبت  -ذهنی -ی تکمیلیهاسپس تکرار مطالب جلسه قبل، انجام فعالیت ،نشان دادن روی چرتکه
 صورت ذهنی و هم با چرتکه.بهرکورد سرعت درس هم 

ی هاآموزش تفريق دوستی 7
 -1+=4-5 کوچک

کنیم. می -5 و سپس 4+ پس ،باشدمی 4 عدد 1 دوست کهاينبا توضیح  1- ی کوچکهاآموزش تفريق دوستی
شنیداری و ثبت  -ذهنی -ی تکمیلیهانشان دادن روی چرتکه، سپس تکرار مطالب جلسه قبل، انجام فعالیت

 البته با چرتکه و ذهنی، کار با دفتر، انجام فعالیت هوش و خالقیت. ؛رکورد سرعت درس
ی هاآموزش تفريق دوستی 8

 -4+=1-5 کوچک
 

کنیم. می -5 + و سپس1 باشد. پسمی 1 عدد 4 دوست کهاين: با توضیح -4 ی کوچکهادوستی آموزش تفريق
ی تکمیلی و ذهنی، شنیداری و هانشان دادن روی چرتکه، سپس تکرار مطالب جديد و جلسه قبل. انجام فعالیت

 هوش و خالقیت. -البته با چرتکه و ذهنی، کار با دفتر انجام تکالیف ذهنی ؛ثبت رکورد سرعت درس
ی هاآموزش تفريق دوستی 9

 -2+=3-5کوچک 
کنیم. می -5 + و سپس3 باشد. پسمی 3 عدد 2 دوست کهاينبا توضیح  -2 ی کوچکهاآموزش تفريق دوستی

ی تکمیلی و ذهنی، شنیداری و هاسپس تکرار مطالب جديد و جلسات قبل انجام فعالیت ،نشان دادن روی چرتکه
 هوش و خالقیت. -البته با چرتکه و ذهنی، کار با دفتر انجام تکالیف ذهنی ؛ثبت رکورد سرعت درس

ی هاآموزش تفريق دوستی 10
 -3+=2-5کوچک 

 -5 + و سپس2 باشد. پسمی 2 عدد 3ست دو کهاينبا توضیح دادن  -3 ی کوچکهاآموزش تفريق دوستی
ی تکمیلی و ذهنی، شنیداری و هاکنیم. نشان دادن روی چرتکه، سپس تکرار مطالب جلسه قبل، انجام فعالیتمی

 هوش و خالقیت. -البته با چرتکه و ذهنی، کار با دفتر و انجام تکالیف ذهنی ؛ثبت رکورد سرعت درس
ی شنیداری هاآموزان، انجام فعالیتی شنیداری و ثبت سرعت برای تک تک دانشهاکید بر فعالیتأو ت هامرور درس تکرار و تمرين 11

 .هوش و خالقیت بهگیرد. انجام فعالیت مربوط میصورت کار با چرتکه و ذهنی صورت به
)انجام محاسبات با کمک چرتکه در  صورت ديداری و نوشتاریبهاجرای آزمون از مطالب ارائه شده در کالس  اجرای ازمون کالسی 12

آموزان گردد و دانشمیصورت گفتاری بیان بهاعداد  )ارائه ذهنی-صورت شنیداریبهمدت زمان مشخص شده( و 
  .کنند(میصورت ذهنی عملیات الزم را انجام داده و پاسخ را ثبت به

که  Elemntry1 کتاباز  چهاربرای آموزش چرتکه در ترم 
 بهباشد استفاده شده است. در اين کتاب میدرس  نُهشامل 

ی بزرگ پرداخته شده است. هر هاآموزش جمع و دوستی يابی

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

وزان آمشو آشنايی دان ی آموزشی، مروری بر مطالب ترم قبل، آموزشهاآموزان و ارائه بستهآشنايی با دانش آموزان شنايی با دانشآ 1
صورت نمايش با چرتکه بهباشد میو...(  2 عدد 8 دوست عدد -1 عدد 9 )مثال دوست ی بزرگهابا دوستی

 ... و انگشتان دست و
های بزرگ آموزش جمع دوستی 2

10+1-=9+ 
کنیم. می +10و سپس  -1 پس ؛باشدمی 1 عدد 9 دوست کهاين+: با توضیح 9 های بزرگآموزش دوستی

سرعت درس د ی تکمیلی و ذهنی و شنیداری و ثبت رکورهاپس انجام فعالیت و نشان دادن روی چرتکه
 با چرتکه، کار با دفتر.

 های بزرگآموزش جمع دوستی 3
10+2-=8+ 

+ 10 و سپس -2 باشد پسمی 2 عدد 8دوست  کهاين+ با توضیح 8 ی بزرگهاآموزش جمع دوستی
بت رکورد ثذهنی و شنیداری و  -ی تکمیلیهاسپس انجام فعالیت و کنیم. نشان دادن روی چرتکهمی

 .ذهنی و هم با چرتکه در دفتر صورتبهسرعت درس هم 
های بزرگ آموزش جمع دوستی 4

10+3-=7+ 
+ 10 و سپس -3 باشد. پسمی 3 عدد 7 دوست کهاين+ با توضیح 7 های بزرگآموزش جمع دوستی

بت رکورد ی تکمیلی ذهنی و شنیداری و ثهاسپس انجام فعالیتو کنیم. نشان دادن روی چرتکه می
 ذهنی و هم با چرتکه در دفتر و کتاب.صورت بهسرعت درس هم 

های بزرگ آموزش جمع دوستی 5
10+4-=6+ 

+ 10و سپس -4 پس ،باشدمی 4 عدد 6دوست  کهاين+ با توضیح 6های بزرگ آموزش جمع دوستی
بت رکورد ی تکمیلی ذهنی و شنیداری و ثهاپس انجام فعالیتو سکنیم. نشان دادن روی چرتکه می

 صورت ذهنی و هم با چرتکه.بهب قبل هم سرعت و تکرار مطال
ذهنی و  -ی ديداریهامرور و تکرار مطالب آموزش داده شده و ارائه کاربرگ و انجام محاسبات با تکنیک تکرار و تمرين 6

 شنیداری.
های بزرگ آموزش جمع دوستی 7

10+5-=5+ 
کنیم. نشان می+ 10 سپسو  -5 باشد. پسمی 5 عدد 5 + دوست عدد5های بزرگ آموزش جمع دوستی

و تکرار  ی تکمیلی ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد سرعتهاسپس انجام فعالیت و دادن روی چرتکه
 صورت ذهنی و با چرتکه.بهی قبل هامطالب درس

های بزرگ آموزش جمع دوستی 8
10+6-=4+ 

کنیم. نشان دادن می+ 10 و سپس -6 پس ،باشدمی 6 عدد 4+ دوست 4های بزرگ آموزش جمع دوستی
کرار و تمرين ذهنی و شنیداری و ثبت رکورد سرعت و ت -ی تکمیلیهاسپس انجام فعالیتو روی چرتکه 

 صورت ذهنی و شنیداری و ثبت در دفتر.بهمطالب دروس قبل 
های بزرگ آموزش جمع دوستی 9

10+7-=3+ 
کنیم. نشان دادن می+ 10 و سپس 7-پس  ،باشدمی 7 عدد 3+ دوست 3های بزرگ آموزش جمع دوستی

ار و تمرين ی تکمیلی ذهنی و شنیداری، ثبت رکورد سرعت و تکرهاسپس انجام فعالیت و روی چرتکه
 صورت ذهنی و شنیداری و ثبت در دفتر.بهمطالب دروس قبل 

های بزرگ آموزش جمع دوستی 10
10+8-=2+ 

کنیم. نشان دادن می+ 10 و سپس -8 پس ،باشدمی 8 عدد 2+ دوست 2 های بزرگآموزش جمع دوستی
صورت ذهنی و بهی تکمیلی ذهنی و شنیداری، ثبت رکورد سرعت هاروی چرتکه و سپس انجام فعالیت

 شنیداری و ثبت در دفتر.
های بزرگ آموزش جمع دوستی 11

10+9-=1+ 
ان دادن کنیم. نشمی+ 10و سپس  -9 پس باشد.می 9 عدد 1+ دوست 1های بزرگ آموزش جمع دوستی

ن مطالب کتاب ی تکمیلی، ذهنی و شنیداری، مرور و تکرار و تمريهاروی چرتکه و سپس انجام فعالیت
 صورت شنیداری، ديداری و ذهنی، ارائه کاربرگ جهت آمادگی.بههم 

شخص شده( زمان مصورت نوشتاری، ديداری )انجام محاسبات با کمک چرتکه در مدت بهاجرای آزمون  اجرای آزمون پايانی کالس 12
صورت ذهنی عملیات بهآموزان صورت گفتاری بیان و دانشبهاعداد  )ارائه ذهنی -صورت شنیداریبهو 

 کنند(.میالزم را انجام داده و پاسخ را ثبت 

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

 1988ده است و در سال ساخته ش 2ونولیتوسط ک 1986سال 

                                                 
1. Iran Key Math Diagnostic Test 

 (IKMDT) 

نقل از محمداسماعیل و هومن، )به نظر قرار گرفتمورد تجديد
در آموزان برای بررسی میزان توانايی دانش اين آزمون (.1381
آموزان دارای و نیز شناسايی دانشهای مختلف رياضی حوزه

2. Connolly, A. 
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خرده مقیاس  13 اين آزمون شامل .رودکارمیبهاختالل رياضی 
محتوا )سه خرده آزمون شمارش، اعداد گويا و در قالب حوزه 

ذهنی(  اتضرب، تقسیم و محاسب هندسه(، عملیات )جمع، تفريق،
ها و حل پول، تخمین، تفسیر داده و گیری، زمانو کاربرد )اندازه
که و پس از اينصورت انفرادی اجرا شده است بهمسئله(. آزمون 

شد و  بهمحاس هاآزمون يک از خردهدر هرآموز نمرات دانش
دست آمد، بر اساس میانگین و انحراف بهها نیز مجموع آن

استاندارد گروه مرجع که قبالً هنجاريابی شده و برای هر پايه 
 Z صورت نمرهبهآموز موجود است، نمره استاندارد هر دانش

 ،ايراندر  .(1389، آذرو فتحی گلپرور، میرنسب) شودگزارش می
( بررسی 1381) محمد اسماعیل و هومن روايی پرسشنامه توسط

مت از روش آلفای کرانباخ پايايی آزمون کیيید شده است و أو ت
  .است 84/0تا  80/0پايه بین  پنجو میزان آن در 

ريون  جان کارلیل اين تست توسط :)RPM( 1ریون تست

-برای انتخاب دانش تست ريون،از ابداع شد.  1936در سال 

اين تست  .آموزانی که مشکل هوشی نداشتند، استفاده گرديد
ی هاشود و يکی از معتبرترين تستصورت تصويری ارائه میبه

پايه و اساس آن ارائه تصاوير انتزاعی  ارزيابی هوش افراد است که
در اين  .شوداست و در طی آن قدرت هوشی فرد سنجیده می

گیرد که میای در اختیار فرد قرار اشکال جداگانه تست، معموالً
بايد با يک توالی خاصی اين تصوير را تکمیل کند. هر گروه  او

از  ،انتخاب تست ريون .تواند در اين تست شرکت کندمی ،سنی
بینه  -های معتبری مانند وکسلر و استنفوردبین مجموعه تست

و تجانس درونی  االت آزمون از هماهنگیؤدلیل برخورداری سبه
بهر( ه در بررسی آزمون هوش منطقی )هوشالزم و کافی بود ک

تحلیل آماری وهای الزم، تجزيهريون، با استفاده از هنجارسنجی
االت و محاسبات ضريب آلفای کرونباخ مشخص شد. پايايی ؤس

روش بازآزمايی، مورد آزمون قرار گرفت. بهآزمون هوشی ريون 
و  بهضريب همبستگی دو بار اجرای آزمون محاس ،بدين منظور

 در معنادار بود. 01/0دست آمد که در سطح به 91/0مقدار آن 

 آماری وتحلیلتجزيه مورد کوواريانس تحلیل با هاداده ،نهايت

 پژوهش اين محاسبات کلیه که است ذکربه الزم .گرفت قرار

 .پذيرفت انجام Spss-23 افزار آمارینرم توسط

 هایافته
شامل  آموزدانش 20تعداد  ،های جمعیت شناختیبر طبق يافته

 10دانش آموز ) 20پسر در گروه کنترل و تعداد  10دختر و  10
آموزان از گرفتند. دانش قرار( در گروه آزمايش پسر 10دختر و 

سال قرار داشتند. در  9-10و در محدوه سنی  ابتدايیپايه سوم 
 بهی توصیفی متغیرهای وابسته تحقیق هاشاخص ،3جدول 

آزمون و های کنترل و آزمايش و مراحل پیشتفکیک گروه
  آزمون ارائه شده است.پس

  

                                                 
1. Raven Progressive Matrices (RPM) 
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 در گروه آزمایش و کنترلپژوهش  های توصیفی متغیرهایشاخص -3جدول 

 موقعیت امتغیره

 گروه کنترل شگروه آزمای

 انحراف میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین نرمالیتی

 استاندارد

 نرمالیتی

 شمارش
آزمونپیش  80/10  908/1  127/0  75/10  371/1  167/0  

آزمونپس  1/12  119/1  136/0  9/10  252/1  180/0  

 جمع
آزمونپیش  35/6  089/1  129/0  6/7  667/1  24/0  

آزمونپس  9/9  020/1  126/0  15/8  565/1  106/0  

تفريق   
آزمونپیش  15/5  268/1  105/0  7/5  490/1  198/0  

آزمونپس  05/9  394/1  119/0  2/6  361/1  189/0  

گیریاندازه   
آزمونپیش  9 026/2  126/0  65 843/1  154/0  

آزمونپس  4/10  846/1  095/0  8/8  607/2  097/0  

هندسه   
آزمونپیش  3/8  559/1  118/0  85/8  843/1  118/0  

آزمونپس  75/9  074/2  095/0  75/9  503/1  095/0  

ضرب   
آزمونپیش  55/9  538/1  127/0  3/5  490/1  127/0  

آزمونپس  45/7  571/1  125/0  25/6  966/0  125/0  

تقسیم   
آزمونپیش  5/4  277/1  110/0  65/5  814/1  110/0  

آزمونپس  35/6  933/0  114/0  15/6  308/1  114/0  

 زمان و پول
آزمونپیش  55/5  605/1  113/0  85/6  598/1  113/0  

آزمونپس  75/7  409/1  132/0  5/7  572/1  132/0  

مسئلهحل    
آزمونپیش  9/4  252/1  110/0  95/4  099/1  110/0  

آزمونپس  4/7  759/1  128/0  75/5  208/1  138/0  

 تفسیر
آزمونپیش  15/5  386/1  119/0  65/5  598/1  119/0  

آزمونپس  55/5  503/1  116/0  55/5  431/1  218/0  

 محاسبات ذهنی
آزمونپیش  35/2  386/1  118/0  3/2  490/1  128/0  

آزمونپس  2/5  794/1  116/0  15/3  424/1  116/0  

نتخمی  
آزمونپیش  55/4  669/1  103/0  4 450/1  103/0  

آزمونپس  1/5  372/1  104/0  55/4  099/1  114/0  

 اعداد گويا
آزمونپیش  5/1  945/0  103/0  75/1  164/1  116/0  

آزمونپس  7/1  864/0  112/0  85/1  136/1  2/0  

ها از آزمون وتحلیل دادهمنظور تجزيهبه ،در اين پژوهش
 جهت بهتحلیل کوواريانس استفاده شده است. وتجزيه

 هایفرض پیش ،ابتدا در اريانسوکو تحلیل روش از مندیبهره

منظور بررسی صحت به .شودمی آماری بررسی آزمون اين
نرمال بودن متغیر وابسته و متغیر همپراش از آزمون  مفروضه

که نتايج آن حاکی از  است اسمیرنف استفاده شده -کولموگروف

آزمون آزمون و پسنرمال بودن توزيع نمرات در مراحل پیش
 هاهمگنی واريانسهمچنین برای بررسی (. p>05/0) باشدمی

سطح معناداری تمام  ،نتايج نشان داد .استفاده شد از آزمون لون
واريانس متغیرهای ؛ بنابراين است 05/0ها بیشتر از متغیر
برای آزمون  آزمون همگن هستند.آزمون و پسهای پیشگروه

نتايج نشان  استفاده شد. Fاز آزمون  ،خط رگرسیونهمگنی شیب
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پراش و مستقل برای متغیرهای تعامل دو گروه هم Fمقادير  ،داد
 ،هايید پیش فرضأت به. با توجه (<05/0p) نیستمختلف معنادار 

 توان از تحلیل کوواريانس استفاده کرد.می

جهت  چندمتغیری واريانسکو تحلیل آزمون نتايج، 4 جدول
 (آزمايش و کنترل) گروه عامل يعنی؛ مستقل متغیر اثر داریمعنا

 پیاليی، اثر بهدست آمده مربوط به Fدهد. می نشان را مدل در

 مورد روی در ريشه ترينبزرگ و هتلینگ اثر ويلکز، الندای

تفاوت  که دهدمی نشانهای يادگیری درس رياضی لفهؤم متغیر
در سطح  آزمونپس مرحله در وابسته متغیرهای در هاگروه

 .است معنادار 05/0خطای کمتر از 

 آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نتایج -4جدول 
درجه آزادی  F ارزش هاآزمون مرحله

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 داریمعنا

 اندازه اثر

 )ضریب اتا(

 921/0 001/0 13 1 587/11 92/0 اثر پیالئی  آزمونپس
 921/0 001/0 13 1 587/11 08/0 ويلکس المبدا

 921/0 001/0 13 1 587/11 587/11 اثر هتلینگ
 921/0 001/0 13 1 587/11 587/11 بزرگترين ريشه روی

علت وجود يک متغیر مستقل و بهو  آزمونبرای تعديل اثر پیش
لفه از آزمون آماری ؤم 13با  يک متغیر وابسته )عملکرد رياضی(

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

 یادگیری درس ریاضیتفاوت گروه آزمایشی و کنترل در نمرات چندمتغیره واریانس وتحلیل کآزمون  نتایج -5دول ج

 ی وابستههامتغیر منبع تغییر
درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 ضریب اتا

 گروه

87/13 1 مهارت شمارش  87/13  31/15  001/0 39/0 
87/50 1 مهارت جمع  87/50  21/23  001/0 55/0 

064/100 1 مهارت تفريق  064/100  162/98  001/0 726/0 
42/37 1 گیریمهارت اندازه  42/37  259/9  001/0 2/0 

27/2 1 هندسه مهارت  27/2  885/0  353/0  023/0  
57/20 1 مهارت ضرب  57/20  492/14  001/0 281/0 
39/5 1 مهارت تقسیم  39/5  003/8  001/0 178/0 
983/8 1 مهارت زمان  983/8  654/6  001/0 152/0 
239/28 1 مسئله مهارت حل  983/8  72/15  001/0 3/0 

748/1 1 مهارت تفسیر  748/1  133/3  085/0 078/0 
491/0 1 مهارت تخمین  491/0  690/0  411/0  018/0  

045/0 1 مهارت اعداد گويا  045/0  267/0  609/0  007/0  
498/40 1 مهارت محاسبات ذهنی  498/40  76/26  001/0 42/0 

دهد که مقدار نشان می نتايج آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیره
f  های لفهؤدرصد در مورد م 5شده در سطح خطای برآورد

 زمان، حل ،گیری، ضرب، تقسیم،شمارش، جمع، تفريق، اندازه
دار معنامسئله و مهارت محاسبات ذهنی يادگیری درس رياضی 

 ،آزمون(بعد از حذف اثر متغیر همپراش )پیش ،بنابراين .باشدمی
گروه  آزمون دوفرض صفر مبنی بر تساوی میانگین نمرات پس

ی ذکر شده يادگیری هالفهؤکنترل و آزمايش در خصوص م

آموزش  ،درصد 95توان گفت که با اطمینان رياضی رد شده و می
)مهارت شمارش،  يادگیری درس رياضیدر کاهش ناتوانیچرتکه 

مسئله و  تقسیم، زمان، حل ،گیری، ضربتفريق، اندازه ،جمع
 تأثیرابتدايی سوم آموزان دوره مهارت محاسبات ذهنی دانش

در کاهش ناتوانی آموزش چرتکه  مداخلهداری دارد. معنامثبت و 
مهارت هندسه و تفسیر و تخمین و  دريادگیری درس رياضی 

 داری ندارد.معنا تأثیرابتدايی سوم آموزان دوره دانش اعداد گويا
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 گیریبحث و نتیجه
بر آموزش چرتکه، با هدف بررسی اثربخشی  ،تحقیق حاضر

اد که نتايج نشان د .شدانجام ی رياضی  کاهش ناتوانی يادگیر
 آموزش چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس استفاده از
شمارش،  هایمهارتابتدايی در سوم آموزان دوره انشرياضی د

 لری، ضرب، تقسیم، زمان و پول و حگیجمع، تفريق، اندازه
ری دامعنامثبت و  تأثیرآموزان و محاسبات ذهنی دانش مسئله

 زادهمحمد ی تحقیق حاضر با نتايج تحقیقاتهايافته .دارد
اسبات مثبت آموزش مح تأثیرمبنی بر  ،(1396) ( و رشیدی1398)
الل آموزان دارای اختی با چرتکه در عملکرد رياضی دانشنهذ

 موزشآاثربخشی مبنی بر  (1396) پورمیو بهرا رياضی، قربانیان

UCMAS  آموزان پايه عملکرد تحصیلی دانش)چرتکه( بر
 (1396) حسینیشاهپنجم ابتدايی دارای اختالل يادگیری رياضی، 

بر يادگیری  ایذهنی و چرتکهاستفاده از حساب  تأثیرمبنی بر 
 نژاديراناجهانیان و  بزازی لمراسکی، آموزان مقطع ابتدايی.دانش

 هارت حلبر مبا استفاده از چرتکه آموزش  تأثیر( مبنی بر 1395)
 (1395) پاک اسکوئی و ياری ،آموزان پايه ششمدانش مسئله

 5دکان آموزش با چرتکه بر توسعه ذهنی کو مثبت تأثیرمبنی بر 
ی تحقیق هاهمچنین يافته .است راستاساله تبريز هم 12تا 

از جمله  با نتايج تحقیقات انجام يافته در خارج از کشور ،حاضر
 گذاریتأثیرمبنی بر  (2017) همکاراننتايج تحقیق ونگ و 

لکرد اجرايی و محاسبات ذهنی بر عم استفاده از چرتکه
اری گذتأثیرمبنی بر  ی چهارم و ششم چینیهاآموزان پايهدانش

کرد مثبت آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه بر عمل
 ارنرب ،م و سوم دبستاندو هایآموزان پايهبر روی دانشرياضی 

توانايی  رتکه ذهنی براستفاده از چ تأثیريید أت مبنی بر( 7201)
( 2015) یزوهاتانو، آمايوا و شیم ابتدايیآموزان دوره رياضی دانش

 است.راستا هم
 

آموزش با چرتکه با افزايش در اين خصوص بايد اذعان نمود که 
ی مختلف برای حل مسائل هاحلراه بهپذيری و با توجه انعطاف

 ،(2004در پژوهش استیالنیو و سیلور )کند. میرياضی همراهی 
سازی ذهنی، موفقیت در رياضیات و حل نشان دادند که تصوير
در  هاکند و افراد خبره بیشتر از مبتدیمیمسائل آن را تسهیل 

                                                 
1. Goddard, H. L., & Sydney, P. 

ی ذهنی ديداری بهره هاحل مسائل پیشرفته رياضی از بازنمايی
رای داموزان آ( دانش2010) بر اساس مطالعات گرانت برند.می

و در  سرعت پردازش اطالعات پايینی دارند ،اختالل يادگیری
استفاده  .جذب و نگهداری محتوای درسی مشکل دارند ،اکتساب

شود میباعث  ،دلیل برخورداری از عملیات عینیبهاز چرتکه 
طور صحیح در حافظه بلندمدت ذخیره هفراگیر بتواند اطالعات را ب

 ،شودمیکند. همچنین ادراک بصری که در آموزش چرتکه ايجاد 
يی که در راهبرد ها. تکنیککندمیتقويت را بصری  بهمحاس

شود از جمله تکنیک میذهنی با چرتکه اتخاذ  بهآموزشی محاس
باعث ايجاد پل  ،تجسم ذهنیو  ورزیشنیداری، تندنويسی، دست

شود و میموزان آن مغز و نمادهای رياضی برای دانشاطی بیارتب
(. 1396)رشیدی،  کندمیمغز را فعال  بههای عصبی متصل سلول

هوش منطقی و رياضی کودکان را  ،آموزش با استفاده از چرتکه
ی آن و چیدمان هاآموزش با چرتکه، ويژگی دهد.میافزايش 

آموزشی شیوه بسیار  شود تا اين راهبردمیهای آن موجب مهره
ها را در يادگیری مطلوب و جذابی برای کودکان باشد و آن

ی نو، های اولیه کمک کند و توانايی ايجاد و خلق ايدههامهارت
فرد، غیرمعمول و هوشمندانه برای حل يک مسئله را بهمنحصر
برخی از تحقیقات از جمله نتايج تحقیق فرانک و  کند.میفراهم 

گذاری غیرمستقیم آموزش چرتکه تأثیربر ( 2010) و گری بارتر
از طريق تقويت توجه بر يادگیری درس رياضی و تحقیق تارو 

از ( 2011ازدوگان ) ( از طريق تقويت انگیزش و تحقیق1397)
نشان داد که اگر آموزش از طريق بازی صورت طريق بازی 
فهمند و ديرتر مطالب را می سرعتبهآموزان بگیرد، دانش
 ،کنند. استفاده از بازی در تدريس درس رياضیفراموش می

تر، اما يادگیری را عمیق ؛نی می کندچند تدريس را طوالهر
 1بر اساس مطالعات گودرد و سیدنی نمايد.تر میدلپذيرتر و عملی

انگیزه اولیه  ،آموزان دارای اختالل يادگیریبیشتر دانش( 2008)
اين  ،ذهنی با چرتکه بهبرای يادگیری درس را ندارند. محاس

 بهآموز را کند و عالقه دانشها ايجاد میانگیزه اولیه را برای آن
 (.1396رشیدی، به نقل از ) کندمیيادگیری درس رياضی بیشتر 

جمع و تفريق  سرعتبهروش چرتکه،  بهدر آموزش آموزان دانش
 مطالب فکر کند و از بهيابد که میگیرد و فرصت اعداد را ياد می

و با  برندبمفاهیم پی بهتدريج بهمسئله، طی فرآيندی  طريق حل
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شود های خود، قدرت يادگیری در او تقويت میتوانايی بهبردن پی
قواعد سهیم است و نسبت  بهو چون در کسب نتايج و دستیابی 

 بهکند، رغبت مطالب احساس عالقه و مالکیت می به
کند و توانايی وی تقويت افزايی در او بارور شده و رشد میدانش

پذيری و با افزايش انعطاف ،آموزش با چرتکههمچنین  شود.می
ی مختلف برای حل مسائل رياضی همراهی هاحلراه بهبا توجه 

ی هاچیدمان مهرهی آن و هاکند. آموزش با چرتکه، ويژگیمی
شود تا اين راهبرد آموزشی شیوه بسیار مطلوب و میآن موجب 

ی هاها را در يادگیری مهارتجذابی برای کودکان باشد و آن
فرد، بهی نو، منحصرهااولیه کمک کند و توانايی ايجاد و خلق ايده

کند؛ میغیرمعمول و هوشمندانه برای حل يک مسئله را فراهم 
طوری که دور شدن از امور رايج و واضح در حل مسائل رياضی به
همراه دارد و برايند آن قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت بهرا 

يابد تا با استفاده از میشود و رغبت آموز تشويق میاست. دانش
وسیله در دسترس چرتکه، راه جديدی برای مسائل و محاسبات 

نشان ( 2004تیالنیو و سیلور )در پژوهش اس رياضی ايجاد کند.
سازی ذهنی، موفقیت در رياضیات و حل مسائل دادند که تصوير

در حل  هاکند و افراد خبره بیشتر از مبتدیآن را تسهیل می
ی ذهنی ديداری بهره هامسائل پیشرفته رياضی از بازنمايی

 برند.می
آموزش چرتکه بر  ،های تحقیق نشان دادهمچنین يافته

دار معنا تأثیرهای هندسه، تخمین، اعداد گويا و تفسیر مهارت
که دوره آموزشی  توان گفتاين يافته می ردر تفسی .نداشت

 متهای کیچرتکه برای تحت پوشش قرار دادن همه مهارت
و  مهای سوجز هندسه، تخمین، اعداد گويا و تفسیر( از ترمه)ب

 استفاده شده است.سوم آموزان پايه چرتکه برای دانش چهارم
محاسبات ذهنی  آموزش شود کهمشخص می ،اين ترتیب به

رياضی و چرتکه در کاهش ناتوانی يادگیری درس  با استفاده از
 تأثیرابتدايی سوم موزان مقطع آتقويت محاسبات ذهنی دانش

که آموزش رياضی اين بهبا توجه  ،داری دارد. در واقعمعنامثبت و 
کودکان  ،ی عملی در رياضی استهاآموزش وجز چرتکهروش  به
. در اصل، توانند رياضیات را حل کنندشیوه عملی بهتر می به

ل رياضی ماهیتاً يک فعالیت فکری ئمحاسبات ذهنی و حل مسا
پیچیده است که اگر با روش خاصی نظیر چرتکه بتوان آن را 

و از حالت انتزاعی تا حدودی  ارائه داد صورت بصری و لمسیبه

مندی ینه عالقهتوان زممیصورت عینی و ساده درآورد؛ بیشتر به
روش نوين، توانمندی در توجه  بهامور جديد، حل مسائل  به
موزان با لمس و ديدن توأم با آمسائل را فراهم کرد و دانشبه

های جديدتر راه تا قادر خواهند بودر مفاهیم رياضی تصو
طور اختصاصی در مراحل مقدماتی، بهدست آورند. بهمحاسبات را 

سپس شود، میآموزان آموزش داده شدان بهبا چرتکه  بهمحاس
ر حرکت مهره و حرکات انگشتان بدون استفاده از چرتکه و تصو

يابد. در واقع در اين روش، مقدار عددی میواقعی، آموزش ادامه 
شود میکودکان آموزش داده  بهصورت خودکار بهاز اعداد چرتکه 

عبارت ديگر، بهشود. مدت درک میو بعد از آموزش در دراز
حل آموز توانايی ايجاد و خلق تعداد زيادی ايده، پاسخ و راهدانش

در قالب تصوير يا فرض در يک حیطه خاص محاسباتی را کسب 
و جامعه يک ختالل يادگیری برای کودکان، نوجوانان اکند. می

هايی حلراه بهدستیابی  بنابراين، آيد.میحساب بهمشکل اساسی 
سفانه أولی مت ؛ی اهمیت استدارا ،برای مقابله با اين مشکل

جواب کوتاه و فراگیری برای درمان اختالل يادگیری با مشکل 
يکديگر و بهمشا آموزان کامالًزيرا تمام دانش ؛رياضی وجود ندارد

شايان ذکر است تحقیق حاضر با . همسان نیست هامشکالت آن
نمونه و احتیاط در هايی از قبیل محدوديت ابزار و محدوديت

 های پیگیرینبودن آزمونو های ديگر گروه بهپذيری تعمیم
در  محققانکه  شودپیشنهاد می ،بنابراينمواجه بوده است. 

مداوم  تأثیرهای پیگیری برای بررسی مطالعات آتی از آزمون
نشان داد  ،عملی نیز بهد. يافته تحقیق از جننماينمداخله استفاده 

آموزش محاسبات ذهنی بر کاهش احتالالت رياضی 
 ،شودپیشنهاد می ،اساساين بر  .ثر استؤآموزان پايه سوم مشدان

عنوان يکی از به ،آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه
درس  هایدر کالسثر بر کاهش ناتوانی رياضی ؤهای مروش

های مراکز و آموزش استثنائیرياضی مدارس عادی و نیز مدارس 
ی هابرگزاری دوره شود. مورد استفاده واقعاختالالت يادگیری 

 نیز در مدارس برای آشنايی بیشتر معلمان و آموزشی چرتکه
گیری بهره خصوصههای جديد آموزش رياضی بگنجاندن روش

 ی آموزش معلمان در مراکز تربیتهادر برنامه آموزش چرتکهاز 
 ،نیز ابتدايیمعلمان مدارس های ضمن خدمت معلم و دوره

آموزان مفید ياضی دانشکاهش ناتوانی ر بهتواند در کمک می
 شود.واقع 
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 منابع
(. بررسی اثربخشی 1391) .و نريمانی، م .،برهمند، ا .،امانی، م
ی نوروسايکلوژيک و تحلیل محتوا در اختالل رياضی. هاروش

 .6-21 (،2)1 .های يادگیریناتوانی

(. تأثیر آموزش 1395) .نژاد، پو ايران .،جهانیان، ر .،بزازی لمراسکی، م
مسئله رياضی  ای بر مهارت حلچرتکه -ذهنی محاسبه

آوری اطالعات و فصلنامه فنآموزان مقطع ابتدايی. دانش
 .5-21 (،1)7. ارتباطات در علوم تربیتی

 روش (. تأثیر آموزش رياضی به1395). ياری، ج .، وف اسکوئی،پاک
UCMAS سال در شهر  12 تا 5 بر توسعه ذهنی کودکان سنی

 ،(32)9 .پژوهشی آموزش و ارزشیابی -نشريه علمیتبريز. 
105-121. 

 شناختی های(. بررسی تأثیر بازی1398) .ا .و ارجمندنیا، ع .،حسنوند، م

 مجله رياضی. اختالل دارای کودکان شناختی انعطاف بر

 .134-148 (،2)6 .شناخت پزشکیروان و شناسیروان

خانزاده، ع؛ ابراهیمی، ش؛ حسینی، ش و خداکرمی، ف. حسین
(. تاثیر آموزش رياضی از طريق برنامه های آموزشی 1398)

آموزان يادگیری رياضی و عالقه به رياضی دانشرايانه ای بر 
 (،2)10 .نشريه توانمندسازی کودکان استثنايیديرآموز. 

164-149. 

 . تهران: ويرايش.روش تحقیق در علوم تربیتی(. 1390). دالور، ع

(. اثربخشی صوت درمانی 1398). و بهشته، ن .،م ،استکی.، رحمانی، ن
ی حرکتی هامهارت روش توماتیس بر مهارت خواندن وبه

نشريه توانمندسازی موزان دارای مشکالت خواندن. آدانش
 .68-85 (،1)10 .کودکان استثنائی

ذهنی با چرتکه بر  (. تأثیر راهبرد آموزشی محاسبه1396). رشیدی، پ
آموزان دارای اختالل بهبود عملکرد و میزان رضايت والدين دانش

مه کارشناسی ارشد ناپايانيادگیری خاص با مشکل رياضی. 
 دانشگاه تبريز. ،شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

و  .،ر. صرامی، غ .،هاشمی، ژ .،علیزاده، ح .،سلطانی کوهبانی، س
يار حافظه (. اثربخشی برنامه رايانه1392). سلطانی کوهبانی، س

مجله موزان با اختالل رياضی. آکاری بر کارکردهای اجرايی دانش
 .208-218 (،3)11. رفتاریعلوم 

بررسی سرعت  (.1398) .و سلیمانی، م .،پور، معلی .،سلیمانی، ا
آموزان دارای پردازش اطالعات خودکار و کنترل شده در دانش

 .شفای خاتماختالل يادگیری رياضی بر اساس آزمون استروپ. 

7(3،) 41-32 . 

شیوع اختالل (. 1389و علیپور، م. ) .،میکائیلی منیع، ف .،، فسهرابی
ی آذربايجان غربی. يآموزان دوره ابتدايادگیری در دانش

، (2)5 .شناسی ايراننشناسی معاصر، دوفصلنامه انجمن رواروان
46-9. 

بررسی اثرات اجتماعی، فرهنگی و جسمانی (. 1391). شاوردی، ت
تهران: کانون  ای بر روی کودکان و نوجوانان.های رايانهبازی

 پرورشی فکری کودکان.

 ای(. تأثیر استفاده از حساب ذهنی و چرتکه1396). حسینی، سشاه

 UCMAS آموزان نفس دانشبر يادگیری و تمرکز و اعتمادبه
دومین کنفرانس ملی رويکردهای نوين در آموزش ی. مقطع ابتداي
 -پرورش شهرستان محمودآبادو، محمودآباد، آموزشو پژوهش

 ای محمودآباد.دانشکده فنی و حرفه

(. بررسی رابطه بین استفاده 1395). ا. سلطانی، ا .،شجاعی باغینی، م
از چرتکه و بهبود شاخص توجه متمرکز کودکان دو گروه سنی 

دومین کنفرانس . 1393-94 ه ساله شهر کرمان در سالهشت و نُ
کید بر أت و با اسالمی -المللی علوم انسانی با رويکرد بومیبین

 پژوهشی باران انديشه. -شرکت علمی. بهشهرهای نوين، پژوهش

آموزش چرتکه در محاسبات ذهنی رياضی  (. اثربخشی1394). طالبی، ا
نامه پايان .دختر دوره چهارم ابتدايی آموزانتمرکز دانش و

 واحد ارومیه.، دانشگاه آزاد اسالمی .کارشناسی ارشد

(. تأثیر آموزش چرتکه بر 1396). ح جناآبادی، .، ونژاد، بعزيزی
فصلنامه  خالقیت و خودکارآمدی دانش آموزان دوره ابتدايی.

 .199-224،(26)14 .شناسی تربیتیمطالعات روان

ذهنی بر  ت(. تأثیر آموزش چرتکه و محاسبا1393) .علیزاده، پ
مسئله  عملکرد رياضی، انگیزش رياضی و توانايی حل

رشناسی ارشد، نامه کاپايانآموزان دختر شهرستان اهواز. دانش
 دانشگاه شهید چمران اهواز. ،دانشکده علوم رياضی

 UCMAS(. اثربخشی آموزش 1396) .پور، مبهرامیو  .،قربانیان، ف
آموزان پايه پنجم ابتدايی )چرتکه( بر عملکرد تحصیلی دانش

 (،11)1. علوم انسانیماهنامه آفاق دارای اختالل يادگیری رياضی. 
77-86. 

 منابع معلم، خودکارآمدی نقش بررسی (.1384) .زاج، مکمالی

 شخصی خودکارآمدی هایويژگی و خودکارآمدی اطالعات

 با راهنمايی سوم پايه آموزاندانش رياضی عملکرد و رياضی

 تربیت معلم. دانشگاه ،یدکتر رساله الگو. ارائه هدف



 ...کاهش  تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در
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(. اثربخشی آموزش 1389) .آذر، او فتحی .،م. میرنسب، م .،گلپرور، ف
آموزان پسر مسئله رياضی دانش خودنظارتی توجه بر عملکرد حل

شناسی فصلنامه روانپايه چهارم ابتدايی دچار ناتوانی رياضی. 
 .41-54(، 3)4 .کاربردی

(. انطباق و هنجاريابی آزمون 1381). ع. هومن، ح .، ومحمداسماعیل، ا
 (،4)2. یئحیطه کودکان استثنا پژوهش دررياضیات ايران کیمت. 

323-332. 

ذهنی با استفاده از  (. نقش آموزش محاسبه1398). محمدزاده، ع
آموزان مدارس ابتدايی: چزتکه بر انگیزش و عملکرد رياضی دانش

دانشکده علوم تربیتی  .نامه کارشناسی ارشدپايانمطالعه ترکیبی. 
 شناسی، دانشگاه بیرجند.و روان

(. تأثیر 1393). ر. دهقانی، مو  .،ا. زنگويی، ا .،منی مهموئی، حؤم
مسئله جورج پولیا بر خودپنداره و پیشرفت  آموزش راهبردهای حل
پژوهش در آموزان پسر پايه پنجم ابتدايی. تحصیلی رياضی دانش

 .46-57 (،16)2 .ريزی درسیبرنامه

اثربخشی آموزش چرتکه در دقت، خالقیت و (. 1394) .واحد، س
 .، دختر پايه پنجم ابتدايی شهر قزوينرياضی کودکان دبستانی

آزاد اسالمی واحد تهران  دانشگاه ،نامه کارشناسی ارشدپايان
 مرکزی.
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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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