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 مقدمه :

 

و هر  این باورند که ریاضیات پیشاهنگ دانشهاست، بر  ایی که با علوم سروکار دارندهآن امروزه همه

 . ، ناگزیر است با ریاضیات آشنا شود و بهتر فکر کند بیندیشددرست خواهد که می فردی

های خشک و خالی و مسائل ، با فرمولآموزند در مدارس می دانش آموزان متاسفانه ریاضیاتی که

منصرف  فراگیریش از که آزاردمی حد آن تا  را از کودکان، خیلی  دور از واقعیتش کنندهخسته 

 . شوندها ناچار میشوند و به حفظ کردن فرمولمی

 . خوانندزیادی هم نه به خاطر عالقه بلکه فقط از سر اجبار و گرفتن نمره ریاضی را می عده

.  خوانیمها و قوانین خشکی است که در مدارس میولی واقعاً ریاضیات چیزی فراتر از فرمول

 . تر باشدینتواند بسیار بسیار شیرریاضیات می

شود نه تنها خسته کننده نیست بلکه موجب می، شود زمانی که ریاضیات با سرگرمی ترکیب می

 . ذهنمان دیگر خسته نشود و حتی برای رفع خستگی ذهنی هم کاربرد دارد

آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه را ، تحقیق حاضر بر آن است موسسه آموزشی ذهن نو در 

را با سرگرمی ترکیب میکند ، معرفی نموده و نتایج مثبت آنرا  اتاز روشهایی که ریاضیبعنوان یکی 

 جهت تقویت ذهن خالق تشریح نماید .
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 چیستی چرتکه  :     

از زمانهای بسیار دور ، جهت انجام حسابهای جزئی و یا جمع و تفریق های ساده و کوچک ، ابزارهایی چون سنگریزه ، تسبیح و 

 چوبخط را به یاری میگرفتند . این ابزارها با گذشت زمان تکامل پیدا کرده و بصورت چرتکه درآمده اند .یا 

 . باشدمی« تسبیح»درزبان روسی به معنی  و زبان روسی وارد زبان فارسی شده ای است که ازچرتکه واژه

 چهار عمل اصلیتوان برای انجام از آن می همچنین رودبه کار می محاسباتای قدیمی است که برای انجام وسیلهچرتکه 

 . نیز به کار برد اعداد سومو  ریشه دومتوان آن را برای محاسبه استفاده کرد و حتی می )جمع و تفریق ، ضرب و تقسیم(ریاضی

چرتکه به عنوان یک ابزار تدریس باستانی با مهارت مدرن آموزشی در جهت پویایی و تکامل مغز کودکان به عنوان یک هیجان 

 جهت محاسبات ریاضی تلقی میشود .و سرگرمی 

 

 انواع آن :تاریخچه چرتکه و 

طول  در .  سال قبل از میالد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است 2022الی  2322حدود 

 . به استفاده از چرتکه کرده اند، ایرانیان اولین بار شروع  سال قبل از میالد مسیح 022امپراطوری هخامنشی ، در حدود 

چرتکه یونانی یک میز از  . قبل از میالد باز می گردد 5اولین شواهد باستان شناسی برای استفاده از چرتکه یونانی به قرن 

 . چوب یا سنگ مرمر از پیش تنظیم شده با شمارنده کوچک برای محاسبات ریاضی بود

، مخالف جهت یونانی  مصریان سنگریزه ها را از راست به چپ“ :  ، که می نویسد ، مورخ یونانی بر اساس نوشته های هردوت

 . میتوان نتیجه گرفت که استفاده از چرتکه در مصر باستان نیز رواج داشته است،   ”استفاده می کنند

موزش عدد نویسی امروزه چرتکه در اروپا و انگلستان متروکه شده و در امریکا نیز تنها بصورت مهره های رنگی برای آ

 خردساالن به یادگار مانده است .

 و اما در مشرق زمین از سه نوع چرتکه میتوان نام برد :

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://shafaghedv.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%81%D9%82/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87/
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( گفته میشود و در کره نیز بکار میرود را  Suan panچرتکه که به آن سوان پان ) چینیبرخی زمان پا گرفتن  نوع  -1

به معنای جعبه است که در نهایت  panو کلمه به معنای محاسبه  Suanبه سده شانزدهم نسبت میدهند . کلمه 

Suan pan  به معنای جعبه محاسبه میباشد . در این نوع چرتکه ، هر میله عمودی ، پنج مهره زیر تیغه میانی و دو

 مهره باالی تیغه دارد :

 

، دگرگون یافته  ( را نیز میتوان تا سده شانزدهم ردیابی کرد و احتماال سوروبانSorobanسوروبان ) ژاپنیچرتکه  -2

سوان پان است که توسط کره ای ها وارد ژاپن شده است . ژاپنی ها ناحیه باالی تیغه را به زبان خودشان ))آسمان(( 

و ناحیه زیر تیغه را ))زمین(( مینامند . هر میله سوروبان تنها یک مهره در ناحیه آسمان و چهار مهره در ناحیه زمین 

مانند چرتکه چینی ، پنج مهره زیر تیغه و دو مهره باالی تیغه اش داشته است ولی در دارد . در اصل چرتکه ژاپنی 

مهره پنجم پایین و مهره دوم باال را حذف کردند . این دو مهره روی هر میله سوان پان ، عمال مهره های  1222سال 

 بیکاری بودند و حذف آنها به سادگی و سبکی این وسیله افزود :

 

( نامیده Schotyور مشخصی با دو نوع دیگر چینی و ژاپنی فرق دارد و در زبان روسی سچوتی )بط روسیچرتکه  -3

 12میشود )در ایران نیز همین چرتکه متداول بوده است( . چرتکه روسی دارای میله هایی افقی است که روی آنها 

د تا شمارش آنها راحت تر انجام مهره قرار گرفته است و دو عدد از مهره های میانی همیشه به رنگی متفاوت هستن

 پذیرد :
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 ساختار چرتکه :

 15تشکیل شده است که  یا فریم از یک قاب اصلی )سوروبان( چرتکه آموزشی موسسه ذهن نو با ساختار و ابعاد بین المللی

میله عمودی در آن جاسازی شده اند که در آن هر ستون نشان دهنده یک ارزش مکانی است و ارزش آن از راست به چپ 

 افزایش می یابد . مثال ستون اول نشان دهنده یکان بوده و ستون دوم اجازه محاسبه دهگان را میدهد .

میله افقی از یکدیگر جدا میشوند به عبارتی این میله افقی ، فضای داخل  هر ستون به دو سطح تقسیم میشود که توسط یک

روی این میله افقی ، چهار نقطه  قاب چرتکه را به دو قسمت تقسیم میکند که به آنها ردیف باال و ردیف پایین گفته میشود .

 وجود دارد که هر کدام واحد یا نقطه دهگانی را نشان میدهد .

ای عمودی تعدادی مهره وجود دارند . در ردیف پایین ، چهار مهره و در ردیف باال ، یک مهره قرار میگیرد در هر یک از میله ه

 که ارزشش پنج برابر بیشتر از هر یک از مهره های پایینی است .

استفاده از  حرکت مهره ها به سمت میله افقی منجر میگردد تا مهره ها وارد محاسبات ریاضی شوند . در آموزش چرتکه ، بجای

 یک دست برای جایجایی مهره ها به سمت میله افقی ، استفاده از دو دست الزم و ضروری است .

 

 ساختار چرتکه -6شکل 
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 اهمیت یادگیری چرتکه :

 چرا یادگیری چرتکه برای کودکان اهمیت دارد؟شاید این سوال در ذهن هر فردی ایجاد شود که 

. مغز انسان  ، اما همه توافق داریم مغز انسان کلید آن است استانداردی برای هوش به توافق رسید شود بر سرا اینکه نمیب

. شبکه های عصبی در طول تجربیات آموزشی گسترده و قوی می شوند و تمرینات  ظرفیت زیادی برای سازگاری و رشد دارد

 . گذاردها روی هوش تاثیر میز بیشتر از استانداردها و آزمون. تقویت قدرت مغ کندتر میتر و حیاتیذهنی ، مغز انسان را قوی

هرانسانی با یک مغز نابالغ متولد می شود و   !هوش انسان را تا حد زیادی محیط خارجی تعیین می کند نه عوامل ژنتیکی

بنابراین .  میرسددرصد رشد نهایی خود  22سالگی مغز به  12در سن  . دوران کودکی دراز مدتی را صرف رشد مغز می کند

توان نتیجه گرفت دوران کودکی نقش تعیین کننده و مهمی در رشد مغزی افراد دارد و بعد از این دوره شانس بلوغ و رشد می

 !مغزی بسیار کم خواهد بود
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 ". ت و یا ساختن چیزی که آن مشکل را حل کندعبارت است از توانایی بشر در حل مشکال ، هوش" : طبق گفته گاردنر

.  کودکان می گردد و مغزتمرین با چرتکه به صورت تمرین تصور ذهنی باعث افزایش قدرت حافظه و شکل گیری مناسب ذهن 

  .تمرین سرعت باعث واکنش بهتر در کودکان می گردد

که به هنگام مطالعه تمام توجه خود را  تشویق میشوندن ، کودکا با توجه به تمرین شنیداریچرتکه عالوه بر این در آموزش 

 . معطوف کنند

. تمرین ثابت و مداوم با  ، گوش و انگشتان می باشد کار با چرتکه نیازمند هماهنگی عصب اصلی اعضای بدن مانند چشم

ت به درستی انجام . زمانی که محاسبا استفاده از چرتکه باعث تحریک مغز و افزایش قدرت پاسخگویی و فکری می شود

میشوند ، افزایش دقت و تمرکز بصورت همزمان در کودک رخ میدهد . از این حیث تقویت محاسبات ذهنی ریاضی از طریق 

 یادگیری چرتکه حائز اهمیت میباشد .

 :چرتکهیادگیری فواید مزایا و 

 بهبود درک مفاهیم ریاضی -

 مهارت های محاسباتی را بهتر و سریع تر می کند -

 افزایش توانایی حل مسائل -

 توجه بیشتر به دستورالعمل ها -

 افزایش اشتیاق گوش دادن -

 بهبود حافظه -

 افزایش تمرکز ذهنی -

 افزایش خالقیت -

 مدیریت زمان -

 بهبود واکنش مغزی -

 افزایش قدرت مهارت های ذهنی -

 افزایش هوش هیجانی -

 افزایش اطمینان و اعتماد به نفس -

 فشارافزایش استقامت در مقامل استرس و  -

کودکی که علم محاسبه با چرتکه را فرا میگیرد ، در میان دوستان خود اعتماد به نفس باالیی دارد که این اعتماد به نفس در 

 تمام مراحل زندگی وی سازگار خواهد ماند .

ذهنی در مغز زمانیکه مهارت محاسبه با چرتکه در کودک باال رود ، همزمان تصویر سازی چرتکه و حل مسائل ریاضی بصورت 

کودک شکل میگیرد که این عمل سبب افزایش قدرت تخیل در آنها میشود که قدرت تخیل نیز یکی از ارکان اصلی در 

 خالقیت انسان با قدرت ذهنی باال میباشد .
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 نقص عمده چرتکه :

ر مرحله ای اشتباهی رخ نقص عمده چرتکه در این است که در مراحل محاسبه ، هیچ اثری از خود به جا نمیگذارد و اگر د

دهد، مراجعه به مراحل پیشین ناممکن میشود و اجبارا همه محاسبات باید از نو تکرار شوند . در مسابقاتی که در  ژاپن برگزار 

میگردند ،  برای دوری جستن از چنین پیش آمدهایی ، اغلب بطور همزمان ، از سه محاسب برای یک مساله استفاده میکنند و 

 عملیات را درست میدانند که نتیجه هر سه نفر یکی باشد . در صورتی

 

 

 

 

 اثبات تاثیرات مثبت آموزش چرتکه در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه :

: نمونه اول 

در کشور سودان ، تاثیر آموزش  2220طی پژوهشی در سال  دانش آموزان : IQتاثیر آموزش چرتکه در افزایش میزان 

سال مورد ارزیابی قرار گرفت . در این پژوهش ، میزان  2ساله با میانگین سنی  11تا  0دانش آموزان  IQچرتکه بر روی میزان 

IQ  نتایج حاصله نشان از و سرعت عمل نمونه های آزمایش و گروه کنترل ، قبل و بعد از دوره آموزشی چرتکه بررسی گردید و

گروه آزمایش و گروه کنترل داشته اند . به این صورت که هوش دانش آموزان سودانی با ارائه و تاکید  IQتفاوت میان نمرات 

 بیشتر بر کسب مهارتهای حل مساله از طریق آموزش چرتکه ، بطور قابل توجهی افزایش یافته است .

: نمونه دوم 

طی پژوهشی که در کشور هندوستان از ساختار ارائه اعداد تحت  زایش قدرت حافظه بصری :تاثیر آموزش چرتکه در اف

عنوان حساب ذهنی با چرتکه در ذهن کودکان صورت گرفته است ، نتایج مبنی بر این است که گروه کنترل تصور دقیقی از 
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که گروه آزمایش ، پس از آموزش دوره حساب اعداد در ذهن خود ندارند و به سرعت اعداد را به فراموشی میسپارند در صورتی

 ذهنی با چرتکه ، عملکرد قوی تری از حافظه بصری خود نشان میدهند .

: نمونه سوم 

در کشور ژاپن نیز پژوهشی کاربردی بر روی تاثیرات یادگیری چرتکه در  تاثیر آموزش چرتکه در افزایش سرعت و دقت :

پژوهش ، توانایی محاسباتی دو گروه از کودکان کالسهای سوم و پنجم که بعضی از سطح دبستان انجام گرفته است . در این 

آنها آموزش چرتکه دیده و بعضیها ندیده بودند مورد مقایسه قرار گرفت . به این دو گروه دو نوع وظیفه محاسبه ذهنی و 

س که آموزش چرتکه را دیده بودند ، محاسبه بر روی کاغذ را واگذار کردند . از نظر سرعت محاسبه ، کودکان هر دو کال

سریعتر عمل میکردند . به این ترتیب بر اساس این تحقیق مشخص شد که توانایی کار با چرتکه با سرعت و دقت انجام 

 محاسبات ذهنی همبستگی دارد .

 

 

 

 هدف از آموزش چرتکه در موسسه ذهن نو :

در این موسسه ثبت نام نمایند ، اهداف مناسبی است که این موسسه با نکته ای که موجب میگردد تا والدین ، فرزندان خود را 

 افتخار تمام پیگیری مینماید . اهدافی شامل موارد ذیل :

 آموزش مدیریت زمان به کودکان -

 افزایش دقت ، تمرکز ، اعتماد به نفس و خالقیت -

 افزایش توانایی هماهنگی میان حواس پنجگانه -

 تقویت هر دو نیمکره مغزی -

 قاء تفکر بصری کودکانارت -

 تقویت استقامت ذهن در حفظ اطالعات -
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 آغاز سرمایه گذاری جهت تربیت نخبگان آینده -

 تقویت سرعت عمل و انجام مسایل در مدت زمان محدود -

 لذت بخش شدن ریاضیات برای کودکانی که از محاسبات آن واهمه دارند -

 بدون تعارض با آموزشهای نظام آموزشی تثبیت مفاهیم ریاضی در ذهن کودک منطبق بر زبان مادری و -

 

کره های مغزی کودکان می پردازیم که نقش مستقیمی در تقویت ذهن و در ادامه به واکاوی نقش چرتکه در فعال نمودن نیم

 د .نرساندن موسسه ذهن نو به اهدافش دار

 

 :انسان فیزیولوژی مغز 

. این نرونها در نواحی مجرای مغز که هر یک کار کردی  میلیون می رسدمغز انسان شامل نرونهایی است که تعداد آنها به دهها 

های متعددی ساخته شده و هشیاری از ارتباطات بین قسمت های مختلف . مغز از قسمت ، انباشته شده اند تخصصی یافته دارند

 : است وزن مغز را به خود اختصاص داده ۸/۷. مخ بزرگترین بخش مغز است و حدود  مغز حاصل می شود

 

 بخشهای اصلی مغز انسان -1شکل 

 

تا مدتها به نظر میرسید که این دو نیمکره از جهت ساماندهی  و مخ شامل دو نیمکره است که از نظر شکل شبیه به هم هستند

خاص خود را نیمکره ویژگی  به این نتیجه رسیده اند که هر،  دو کارکرد یکسانند ولی با مطالعاتی که دانشمندان انجام داده ان

 : دارد
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 فعالیتهای نیمکره های راست و چپ مغز انسان -9شکل 

 

 : انسان نیمکره راست مغز هایکارکرد ●

 مغز انسانراست کارکردهای نیمکره -6جدول  

 کارکردها ردیف کارکردها ردیف

 قدرت خالقیت و کشف کردن دارد 12 سمت چپ بدن را کنترل می کند 1

 استعداد موسیقی در این قسمت است 11 است مرکز درک تصاویر 2

 سه بعدی در این قسمت است ءدرک اشیا حس المسه و 12 مهارت مدیریت را بلد نیست 3

 ویژگی های زنانه در این قسمت است 13 خالقیت و ذوق هنری دارد 4

 با هنرهای نقاشی و طراحی سر و کار دارد 14 قدرت حل معما را دارد 5

 مرکز احساسات و عشق و دوست داشتن است 15 درک رنگ در این قسمت است 0

 ادراکات آن کل نگر است 10 استلحن صدا در این قسمت درک  0

 قدرت نظم و طبقه بندی ندارد 10 صورت میگیرد در این ناحیهتخیل  8

 را نداردو فلسفه قدرت درک ریاضیات  18 صورت میگیرد ر این ناحیهخواب د 2

 مانع رشد و تکامل نیمکره راست مغز می شوندافکاری که  ردیف

 و حق اشتباه کردن ندارم من باید همیشه جدی باشم 1

 ...باید عاقالنه عمل کنم و گرنهو  انجام دهمآنرا اگر از نتیجه کاری مطمئن نیستم نباید  2

 کاری که انجام می دهم باید خوشایند دیگران باشد 3

 موفق باشم و شیوه عمل آنها را تقلید کنمهمیشه دنباله رو آدم های  4
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 :انسان مغز موانع پرورش نیمکره راست  ●

 

 موانع پرورش نیمکره راست مغز انسان -1جدول 

 

 : انسان مغز راه های تقویت نیمکره راست ●

 انسانراهکارهای تقویت نیمکره راست مغز  -9جدول 

 

 :انسان نیمکره چپ مغز  کارکردهای ●

 

 کارکردها ردیف کارکردها ردیف

 عجول است و حوصله ندارد 12 قسمت راست بدن را کنترل میکند 1

 دهدقط با حرف زدن صرف توضیح میهمه چیز را ف 13 ریاضیات و فلسفه را دوست دارد 2

 دادن مطالب را با مثال و شکل کشیدن نداردقدرت توضیح  14 نظم و طبقه بندی کردن را دوست دارد 3

 قدرت تخیل ندارد 15 استعداد موسیقی و نقاشی را ندارد  4

 همیشه منطقی و تحلیل گر با کارها برخورد میکند 10 ویژگی های مردانه در این قسمت است 5

 قدرت خالقیت و کشف را ندارد 10 از انتقاد دیگران می هراسد 0

 مرکز به خاطر سپردن کلمات و اعداد است 18 کار داردبا جزئیات سرو  0

 پسندد ی منظم را میو زندگ طلب نیستتنوع  12 ردعهده دا بر پردازش اطالعات و طبقه بندی را 8

 کارکردهای نیمکره چپ مغز انسان -4جدول 

 

 

 : انسان مغزموانع پرورش نیمکره چپ  ●

 

 پرورش نیمکره چپ می شوندداشتن عقاید و باورهای زیر مانع از  ردیف

 رسدراحت تر یا سریعتر به موفقیت می آدم موفق کسی است که همیشه ساده ترین و کوتاه ترین راه را برود چون 5

 راهکارها ردیف راهکارها ردیف

 نقاشی و طراحی را بیاموزید 0 به مسائل به صورت کلی نگاه کنید نه جزئی 1

 بیشترنگاه و مشاهده کنید تا اینکه گوش فرا بدهید 0 به خود مجال فکرهای تخیلی و خیال بافی بدهید 2

 تصویر آرزوهای خود را در آینده بکشید 8 را به شکل تصویردر ذهن مرور کنید هاداستان 3

 بدنبال ارتباطات بین افراد و اشیا و موضوعات باشید 2 فکری داشته باشیدبازی های  4

 بچه گانه فکر کنید وحس زیبای شناسی خود را تقویت کنید 12 یادگیری را همیشه با کشیدن شکل و طرح انجام بدهید 5
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 نظم داشتن در زندگی به معنای محدودیت است 1

 ریاضیات یا اینگونه دروس خسته کننده هستند و من به هر زحمتی شده نباید با آنها روبرو شوم 2

 ، تلف کردن وقت است توجه به جزئیات 3

 زمان مطالعه وقت گیر است و مرا خسته می کنددر نوشتن مطالب  4

 موانع پرورش نیمکره چپ مغز انسان -1جدول 

 

 : انسان مغزراه های تقویت نیمکره چپ  ●

 

 راهکارها ردیف راهکارها ردیف

 مهارتهای مدیریتی را بیاموزید 0 جدول حل کنید 1

 پازل را تمرین کنید های فکری مثلبازی  0 در طبیعت بیشتر از حس شنوایی استفاده کنید 2

 زمان مطالعه و درس خواندن خالصه برداری کنید 8 ددادن را تمرین کنی سخنوری وکنفرانس 3

 ، مطالب را به حافظه بسپارید زمان گوش دادن 2 خود قرار دهید برنامه درمطالعات ریاضیات و فلسفه را  4

 را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید کارها 12 برنامه ریزی داشته باشیدتان کارهای هر روزبرای  5

 راهکارهای تقویت نیمکره چپ مغز انسان -1 جدول

 

 

 : کودکان نقش چرتکه در فعال نمودن نیمکره های مغزی

 در محاسبات ذهنی نشان داده اند . دانش آموزان چرتکه توانایی خارق العاده ای از خود

میکنند تا در حل مسائل بتوانند شواهد روانشناختی نشان میدهند که این دانش آموزان از یک تصویر ذهنی چرتکه استفاده 

 اعداد بزرگ را به خاطر آورده و چرتکه ذهنی را جهت انجام محاسبات ریاضی دستکاری نمایند .
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تحقیقات پزشکی و روانشناختی بسیاری نشان از این موضوع دارند که طی انجام عملیات ذهنی عددی دانش آموزان چرتکه ، 

ی و قشر دوکی شکل مغز ، با اندازه اعداد در محاسبات ذهنی عددی ، مرتبط بودند . فعالیت نواحی پیش حرکتی راست و جدار

 خصوصا قشر جداری فوقانی خلفی مغز ، افزایش فعالیت قابل توجهی در دانش آموزان چرتکه را نشان داده است .

فی مغز هنگام محاسبه در فضای در مقایسه با دیگر عملیاتهای ذهنی به اثبات رسیده است که فعالیت قشر جداری فوقانی خل

 دو بعدی با چرتکه نسبتا خاص است .

در نتیجه ، محاسبات ذهنی دانش آموزان چرتکه با افزایش مشارکت منابع عصبی جهت پردازش دو بعدی مرتبط میباشد . 

 بطوریکه بین نیمکره های راست و چپ مغزی از نظر مقایسه ، اوج فعالیت به دست آمده است .

حافظه نیمکره چپ مغز انسان ، کوتاه مدت است و بر خالف آن حافظه نیمکره راست مغز انسان ، بلند مدت بوده و از طرفی 

تصاویر و اطالعات بصورت تصویری در آن ثبت میشود و با تحریک نیمکره راست مغز از طریق حساب ذهنی با چرتکه و 

ان قادر به ذخیره سازی و بازیابی اطالعات میشود و تصاویر و هماهنگی سطح هوشیاری چشم ها ، گوش ها و دستها ، مغز انس

 اطالعات بصورت دائمی در آن ثبت میشوند .

بر خالف آموزش سنتی در ریاضی که در آن تنها استفاده از نیمکره چپ مغز بکارگیری میشد ، اما در آموزش ریاضیات با 

ه راست مغز خواهد شد که در عین حال با استفاده از منطق چرتکه ، تصور چرتکه توسط کودکان باعث بکار افتادن نیمکر

نیمکره چپ و جابجایی مهره چرتکه بصورت مجازی و با استفاده از نیمکره راست و ترکیب این دو با هم باعث توسعه و افزایش 

 عملکرد نیمکره های کلی مغز و ذهن خواهد شد .

 

 

 

 

 )روش آموزش( : فرآیند حساب ذهنی با چرتکه در موسسه ذهن نو

حساب ذهنی با چرتکه درواقع سیستمی برای انجام سریع و دقیق محاسبات ریاضی از طریق نمایش ذهنی با چرتکه به عنوان 

یک وسیله حساب فیزیکی است . بر اساس شواهد مربوطه ، حساب ذهنی به عنوان پدیده ای غیر کالمی و درواقع بصورت 

 :صورت میگیرد تکنیک  3و با ی سه مرحله بصری معرفی میشود و این رویداد ط
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: مراحل سه گانه عبارتند از 

 مرحله اول : آشنایی با چرتکه )فعال شدن نیمکره چپ مغز( -

 مرحله دوم : درک مفهوم کلی چرتکه )فعال شدن نیمکره راست مغز( -

شدن نیمکره راست و چپ  مرحله سوم : ارتباط دادن اطالعات آموخته شده با هم و ترسیم مفهوم کلی چرتکه )فعال -

 بطور همزمان(

: تکنیکهای سه گانه عبارتند از 

 شنیداری تکنیک 

 دیداری تکنیک 

 سازی تصویر تکنیک 

 توانایی این بلکه میکنند کار ماهرانه بسیار فیزیکی ابزار این با تنها نه نو ذهن موسسه در چرتکه نخبگان یا آموزان دانش درواقع

 . نمایند محاسبه عادی غیر وقت و سرعت با را بسیاری اعداد ذهنی بصورت که آورند می دست به نیز را

 واقعی حرکات با و ذهنشان در را چرتکه عملیات تا میکنند تمرین ابتدا در چرتکه کاربران ، مهارت سطح این به دستیابی برای

 تجسم طریق ازکه این کار در موسسه آموزشی ذهن نو  نمایند نیپای و باال را تصوری های مهره و کنند سازی شبیه انگشتان

مهره های متصور شده را با کمک کودکان به اینصورت که  شودمی انجام چرتکه با ذهنی حساب کمک به و( سازی تصویر)

 حرکت میدهند .و بدون چرتکه فیزیکی دستانشان در فضا 

، با تصور چرتکه بصورت مجازی و بطور فیزیکی در این روش کودکان همگام با آشنایی و یادگیری مراحل اولیه کار با چرتکه 

 بپردازند . و ذهنی بصورت تصوری به حل مسائل ریاضی قادر خواهند بود  نیز ذهنی

دیداری و تصویرسازی ، قدرت تمرکز خود را ، ، کودکان در راستای آموزش از طریق تکنیکهای شنیداری ذهن نو موسسه در 

فلش کارتهای تهیه شده ، سرعت عمل و دقت افزایش داده و با تمرین و ممارست از طریق کتب تمرین ، دفاتر تند نویسی و 

، آموزش ذهنی چرتکه با استفاده از این تکنیکها به دانش آموزان کمک میکند تا  گذشته از این خود را افزایش میدهند .

 سریعتر به این روش مسلط گردند .
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 دوره آموزشی چرتکه در موسسه ذهن نو :

 ترم دو ماه و نیمه ۰۱ماه در قالب  ۵۲: ه طول دور

 تحت آموزش مربیان مجرب در هفتهدقیقه  ۰۱:  زمان آموزش

 دقیقه در منزل ۵۱زمان تمرین و تکرار : روزانه به مدت حداقل 

 ... (پیامک و  ،تلفنی حضوری و غیر حضوری )مربی و والدین به صورت برقراری ارتباط  پشتیبانی :نحوه 

 دقیقه 15آموزش والدین پس از اتمام هر جلسه آموزشی به مدت 

 میگرددگواهینامه پایان دوره : پس از موفقیت در آزمون پایان دوره گواهینامه پایان دوره اعطا اعطای 

 پس از پایان دوره آموزشیبرگزاری جشن فارغ التحصیلی 

 

 

 جامعه هدف در موسسه ذهن نو :

ی از افراد جامعه میباشند که دارای این پتانسیل میباشند که مشتری محصوالت و یا خدمات یمنظور از جامعه هدف ، گروهها

 هستند : Bو  Aسال و در دو گروه سنی  12تا  5موسسه ما گردند . جامعه هدف در موسسه ذهن نو ، کودکان 

 سال 8-12: شامل کودکان  Bگروه سنی       و  سال       5-0: شامل کودکان  Aگروه سنی 

 

 : Bو  Aبر مبنای گروههای سنی  موسسه آموزشی ذهن نوچارت آموزشی 
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B A 

 نام سطح مبحث نام سطح مبحث

آموزش اعداد تا آموزش اعداد تا  Mind دوست کوچک و ساده
30 

Pre mind A 

 Pre mind B جمع و تفریق ساده Mind 1 دوست بزرگجمع 

 Mind جمع و تفریق دوست کوچک Mind 2 تفریق دوست بزرگ

 Mind 1 جمع دوست بزرگ Mind 3 جمع میکس

 Mind 2 تفریق دوست بزرگ Mind 4 تفریق میکس

و  2x1جدول ضرب و ضرب 
3x1 

Mind 5 جمع میکس Mind 3 

 Mind 4 میکستفریق  3x2 Mind 6و  2x2ضرب 

 Mind 5 جدول ضرب و مفهوم ضرب Mind 7 4/1و  3/1و  2/1تقسیم 

 3x1 Mind 6و  2x1ضرب  Mind 8 4/2و  3/2تقسیم 

 2x2 Mind 7ضرب  Advance مرور تمامی مباحث

 Mind 8 4/1و  3/1و  2/1تقسیم   آماده شدن برای سال سوم

 Advance 4/2و تقسیم  2x3ضرب 

 آموزشی موسسه آموزشی ذهن نوچارت  -7جدول 

 

 

 رزومه کاری در استانها :

با توجه به مطالب فوق و تاثیراتی که آموزش چرتکه بر توانایی ذهنی و قدرت تمرکز دانش آموزان میگذارد و با معرفی این 

کشور موفق به فراوان جهت ورود به سیستم آموزشی این موسسه با تالشهای  ، آموزش و پرورشوزارت مهارت آموزشی به 

 استان در حال اجرا میباشد . 0دریافت مجوز آموزش و پرورش در استانهای متفاوت گردیده است . این شیوه در حال حاضر در 
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وزارت آموزش و پرورش ، سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای  1/20/25در تاریخ  21145بر طبق نامه شماره 

استانهای خراسان رضوی ، گیالن و سمنان صادر شد تا دانش آموزان این استانها نیز بتوانند از  مجوزی برای ، خانوادهمردمی و 

 این مهارت برخوردار شوند .

بعد از مشاهده تاثیرات مثبت این روش بر کودکان و کیفیت آموزشی ارائه شده ، وزارت آموزش و پرورش بر طبق نامه شماره 

تانهای لرستان ، م برای سه استان دیگر را صادر نمودند . این سه استان عبارتند از اسنامه دو 32/11/25در تاریخ  211228

از این مهارت بهره مند نیز آموزش و پرورش بتوانیم دانش آموزان این استانها را  وزارتمید است با مساعدت اصفهان و یزد . ا

 گردانیم .


