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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
evaluate the effectiveness of Neuropsychological 
Model of Making of Creative Mind on improving 
the functions of perceptual-motion, spatial-vision, 
and memory children of  dyscalculia. Method: The 
research design was quasi-experimental with 
control group. The statistical population consisted 
of 204 children from the first to fifth grade with 
learning disabilities who were studying in Bandar 
Anzali in the academic year 2018-2019. Initially, 
30 students with impaired learning disorder 
(diagnosed using Wechsler test and K-Mat 
mathematics) were selected by convenience and 
sampling method. Based on the entry criteria they 
were then divided into two experimental and 
control groups. then  the test of Perceptual-motor of 
cratty, the test of spatial-visual of Corsi Blocks 
Task, and the memory test of Alloway were 
performed on both groups. Subsequently, the 
neuropsychological model of making of creative 
mind was administered to the experimental group 
for 12 sessions (2 hours each),  and the control 
group received no training. All the three 
questionnaires were again run on both groups. The 
findings were analyzed using the covariance test. 
Result: The mean of the groups showed that 
perceptual-motor function, visual-spatial and 
memory function in the experimental group were 
significantly increased as compared to the control 
group. Conclusion: The results showed that  

Neuropsychological Model of Making of Creative 
Mind  improves the functions of perceptual-motion, 
spatial-vision, and memory children of  dyscalculia. 
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 مقدمه

 برای 1994 سال در حساب 1یادگیری هایاختالل

 آماری و تشخیصی راهنمای چهارمین در بار اولین

ر طوبه اختاللن ای شد. مطرح روانی هایاختالل

 موردی حسابی هامهارتم انجار دی نارسایی اساس

 کودکی آموزشسطح  وی هوشی توانایب حسبرر انتظا

ه شد ستانداردای و انفرادی هاآزمون باه کت اس

 فرد  DSM- 5 یهامالکس براسا .شودمیی ارزیاب

د اعداد قواعر ب یافتن تسلطر دب حسای نارسای بهمبتال

 برای ،داردل مشکه محاسبا یب ضر جدول، ارقامو 

 درکم ه باا آنهط رواب ا وآنهی بزرگ اعداد،ز ال مثا

ش انگشتان باا ری رقم یکد اعدا، داردی ضعیف

د قواعد خوی هاهمکالسیل مثد توانمیند و شمارمی

م سردرگه محاسبط وسا ید بیاورد یاه ب رام ارقا

 کندض عوا ره محاسب روشت اسن ممکد و شومی

 هایپایه واقعدر (.2013 آمریکا، پزشکیروان )انجمن

 مشخص هنوز یادگیری هایاختالل وروفیزیولوژیکن

 و (2019 الحمدی، و بدوود ساکا، )جنکه، نیست

 تریوسیع پیامدهای تواندمی یرییادگ شکالتم

 )وابر، باشد داشته موزشیآ هایضعف و نقص به نسبت

 (.2019 سایدریدیس، و جیرارد فوربس، بوئیسله،

 با همزمان است ممکن یادگیری نارسایی اگرچه

 ذهنی، توانیکم حسی، آسیب )مانند هامعلولیت سایر

 )مانند رونیبی عوامل یا شدید( هیجانی هایآشفتگی

 رخ نامناسب( یا ناکافی آموزش فرهنگی، هایتفاوت

 عوامل یا شرایط این نتیجه لحا این با دهد،

 یگیردیا هایلختالا علل صخصودر.نیست

 آن تبع به و دارد دجوو مختلفی یهادیکررو

 لیناو ست.ا هشد ئهارا نیز مختلفی مانیدر یهادیکررو

 را یگیردیا لختالا که ستا پزشکی دیکررو د،یکررو

 و ییدارو نمادر و دهکر ضفر جسمی مشکل یک

 ثرترؤم را زشموآ که میکند دپیشنها را هایینمادر

 زشموآ در را مشکل ریفتار دیکررو ؛میکنند

 یپیامدها و تکالیف ریکاستد از و نستهدا نامناسب

 دو فخالبر شناختی دیکررو .کندمی حمایت تکلیف

 زشموآ و نستهدا تفکر در را مشکل ،پیشین دیکررو

 در را شناختیافر یهادهبررا و ریادیا یهادهبررا

 یگرد از ند.دامی ثرؤم یگیردیا یهانارسایی نمادر

 و نیاجبر و تشخیصی دیکررو انمیتو هادیکررو

 (.1397 محمدی، و )مصرآبادی دبر منا را اگرهندزسا

 دانش که دارد اشاره موضوع این به گراسازنده رویکرد

 از یادگیرنده که معنی ینا هب ،است دهسازن امر یک

 )شامل موجود اطالعات و خود گذشته دانش ترکیب

 دانش عملی( هایربهتج و هاکتاب مدرس، اطالعات،

 رسدمی شناخت به و آوردیم وجود هب را جدیدی

 به دانش است، چنین اگر (.2004 اسلیپرز، )دکوک،

 پس شود،می ساخته فردیبهمنحصر و خاص صورت

 (،1993 ،)لبو تدریس امر در یادگیرنده فعال شارکتم

 نقش مقابل در تدریس در استاد گریتسهیل نقش

 اولسن، ؛2004 دانگل،) اطالعات کننده منتقل

 عینی آموزش و عملی هایموقعیت به تأکید ،(2000

 هایمؤلفه عنوانهب (1398 )سیف، اصیل هایتجربه و

 هامؤلفه این .کندمی پیدا اهمیت تدریس در آموزش

 تبع به .دارد وجود گراسازنده بر مبتنی تدریس در

 مانیدر یهاروش وت،متفا مانیدر یهادیکررو

 هشد گرفته رکا به مختلف یهشهاوپژ در نیز مختلفی

 یخلههاامد به انمیتو هالهخامد ینا جمله از که ستا

 کیادرا یتمرینها ،فیدبکرونو ژی،سایکولورونو

 ،شناختی بخشی انتو ،اختیشنواج گاهیآ ،حرکتی

 بطروا و شناختافر زشموآ ،تکانه لکنتر زشموآ

 ؛2013 ،کافمن و لوید ،)هاالهان دکر رهشاا فضایی

 یهشهاوپژ از یکهر (.1395 علیزاده، ترجمه

 مانیدر یهادیکررو و هاروش زه،حو ینا در هشدمنجاا

 نتایج و یافتهها آن تبع به و ندابسته رکا به مختلفی

 ارشگز را متناقضی نتایج اردمو برخی در و وتمتفا

 نادری، و باعزت ؛1391 مهدویان، و )خانجانی اندکرده

 یارمحمدیان، ؛1392 سلیمانی، و نریمانی ؛1391

 (1397) منیؤم و پورملک (.1391 آزاد، اصلی و اصلی

 عصب هایهمداخل دریافتند، خود پژوهش در

 ساخوان،نار آموزان دانش عملکرد بر شناختیروان
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 پژوهش در (1396) پیرخائفی و جوییشاه است. ثرؤم

 موجب تواندیم خالقیت آموزش دادند نشان خود

 ریاضی حافظه توان و فضایی ادراک افزایش

 و کارپیو گونزالس شود. آموزش تحت آموزانشدان

 کودکان داد نشان خود پژوهش در (2017) سرانو

 برخی در یکنشفزون و توجه نارسایی اختالل دارای

 و عاطفی بیان عمل، یا جنبش قبیل از هازمینه

 خالقیت فانتزی یا طنز معمول،غیر تجسم گفتاری،

 مطالعه در همچنین اند.داده نشان خود از باالتری

 است شده داده نشان نیز (،2003) بندیزن و ناسبام

 هایایده تولید بر تمرکز بر مبنی صریح دستورکار که

 بر کاری حافظه و هوش توانایی ایشافز باعث خالقانه

 شود.می خالقانه عملکرد

 ذهن، سازیخالق شناسیروان عصب الگوی

 ارزیابی و است مغز و خالقیت بین ارتباط کاربست

 و ارزیابی برای دانش این کاربرد شناسیروان عصب

 عملکرد با که است انسان خالقانه تفکر در مداخله

 ارتباط در مرکزی عصبی سیستم نابهنجار و بهنجار

 (.1395 پاشاشریفی، ترجمه ؛2010 )مارنات، است

 شامل ذهن، سازیخالق شناختیروان عصب الگوی

 فعالسازی برای اجرایی، کارکردهای یهاآزمون

 خالقیت عملکرد بررسی جهت در اجرایی کارکردهای

 کاهش برای بالینی محیط یک در مغز نیمکره دو هر

 حافظه و فضایی -ناییبی حرکتی،-ادراکی مشکالت

 رشته یک مطالعه، این است. نارسا حساب کودکان

 درک آن هدف که است شناسیروان در تجربی

 و تشخیص و است مغز هاینیمکره عملکرد چگونگی

 عصبی هایاختالل شناختی و رفتاری هایاثر درمان

 را فضایی -بینایی و حافظه ادراکی، هایمهارت شامل

 ذهن کالسیک هاینظریه کهلیحادر .کندمی بررسی

 شناختیروان عصب اند،شده متمرکز عصبی سیستم بر

 در هم با ذهن و مغز چگونه که است این دنبال به

 الگوی از توجهی قابل بخش ترتیب این به ارتباطند.

 و مغز به ذهن سازیخالق شناختیروان عصب

 الگوی شود.می مربوط رفتاری عصبی هایسیستم

 بهبود به ذهن سازیخالق ناختیشروان عصب

 حقیقت در و پردازدمی انسان در مغزی کارکردیبد

 الکتریکی هایفعالیت ضبط جهت در الگو این تالش

 به و هشیو یک به د،خو مغز نیمه دو از هاننساا است.

 (.2004 )لزاک، کنندنمی دهتفاـسا نیکسا وبتنا

 از یکی بتوان شاید را شناختیروان عصب نظریه

 این در دانست. خالقیت دربارة هادیدگاه جدیدترین

 بررسی مغزی امواج و مغز با خالقیت رابطة دیدگاه

 با را فکری فرایند دو هر خالق افراد .شودمی قرار

 دو هر به خالقیت در زیرا کنندمی ترکیب یکدیگر

 مغز (2002) بیکر اعتقاد به است. نیاز فکری جنبه

 عصب هایتحریک راه زا که دارد را آمادگی این

 تحریک با توانیم یعنی کند؛ پیدا تغییر شناختی

 و نارسا حساب کودکان محاسبه عملکرد چپ، نیمکره

 ادراک عملکرد توانمی راست نیمکره تحریک با

  بخشید. بهبود را کودکان

 هماهنگی اختالل و یادگیری اختالل که آنجا از

 نهاآ مشترک هایویژگی برخی ،هستند همبود رشدی

 شناختیعصبی کاروساز شناسیسبب از ناشی تواندمی

 به یادگیری اختالل دارای فرد و باشد مشترکشان

 خالقیت است توانستهن شناختیعصب نقص این دلیل

 ؛2013 کافمن، و لوید ،)هاالهان باشد داشته خوبی

 اختالل دارای کودکان (.1395 ،علیزاده ترجمه

 اندتوانسته راندیگ همچون نارسا حساب یادگیری

 تنوع اما دهند نشان پرسش یک برای مدیآکار راهبرد

 از خالقیت زمینه در هاپژوهش است. کم راهکارها این

 ضروری خالقیت برای نیمکره دو هر که بوگن ایده

 ضروری خالقیت برای تجربه کند.می حمایت است،

 که است ممکن غیر دانش فراگیری بدون و است

 فراگیری و شود ایجاد موجود هایهاید از نو ترکیبات

 و )کافمن شودمی مربوط چپ نیمکره به نیز دانش

 مطالب تمام به توجه با رو این از (.2010 استرنبرگ،

 شدهانجام مطالعات بیشتر اینکه به توجه با و شدهذکر

 و باشدمی عادی آموزاندانش در خالقیت زمینه در

 دارای آموزاننشدا روی زمینه این در ایمطالعه کمتر
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 همچنین است، شده انجام ریاضی یادگیری ارسایین

 حساب اختالل دارای کودکان ادراکی مشکالت فراوانی

 بهبود برای یادگیری مدآکار شیوه خأل و نارسا

 کودکان، این شناختیعصب و ادراکی مشکالت

 الگوی آیا که است الؤس این یافتن دنبال به پژوهشگر

 کارکردهای بر ذهن سازیقخال شناختیروان عصب

 کودکان حافظه و فضایی-بینایی حرکتی، -ادراکی

 ؟است ثرؤم نارسا، حساب یادگیری اختالل بهمبتال

 روش

 طرح قالب در که بوده آزمایشینیمه پژوهش روش

 شد. امانج کنترل گروه با آزمونپس آزمونپیش

 آموزاندانش از نفر 204 شامل حاضر پژوهش جامعه

 سال در که بود بندرانزلی شهرستان پنجم تا لاو پایه

 اختالل و ندبود تحصیل به مشغول1397-96 تحصیلی

 مقاله انپژوهشگر .داشتند نارسا حساب یادگیری

 یادگیری هایاختالل مرکز مربیان همکاری با حاضر

 اجرای و ماه سه در مدارس در حضور با و شهرستان

 شناسایی به اقدام مت، کی ریاضیات و وکسلر تست

 .ندکرد نارسا حساب یادگیری اختالل دارای کودکان

 30 تعداد آموزان،دانش والدین از رضایت کسب از بعد

 حساب یادگیری اختالل دارای آموزاندانش از نفر

 اساسبر و دسترس در گیرینمونه روش به نارسا

 و آزمایش گروه دو در و انتخاب ورود، هایمالک

 های پرسشنامه پسس شدند. جایگزین کنترل

 فضایی -دیداری آزمون کراتی، حرکتی -ادراکی

 دو هر روی آلووی حافظه آزمون و کرسی هایبلوک

 عصب الگوی نیز آن از پس شد. اجرا گروه

 اجرا آزمایش گروه روی ذهن سازیخالق شناسیروان

 آزمایش گروه افراد با انفرادی صورت به )مداخله شد

 دوازده مدت طی عتهسا دو جلسه دوازده مدت به

 دوباره و شد( انجام مشاوره مرکز در هفته

 این .دش اجرا گروه دو هر روی مذکور هایپرسشنامه

 اجتماعی -اقتصادی یکسان تقریباً شرایط آموزاندانش

ی ارزیاب سابقه آموزاندانش این از یکهیچ .داشتند

 نداشتند. را وکسلر هوشی مقیاس وسیلهبه شدن

 آزمون برگزاری زمان تا که داد نشان نیز اآنه با مصاحبه

 هایدوره در یکچهی ،آموزشی هایهجلس و

 خالقیت و مغزی غلبه آموزش اجرایی، کارکردهای

 ضربه یا و دارو مصرف صورت در اند.نکرده شرکت

 چرخه از خانوادگی، شدید مشکالت یا و مغزی

 در آمدهدستبه نمره شدند. گذاشته کنار پژوهش

 از پس و بوده 57 از ترپایین مت، کی یاضیر آزمون

 در ضعیفی عملکرد هاآزمودنی وکسلر، تست اجرای

 تصویری مفاهیم و هامکعب با طراحی هایآزمونخرده

 چند کوواریانس آزمون از استفاده با هایافته .داشتند

 هایهمالحظ منظور به شدند. تحلیل و تجزیه متغیره،

 نیز کنترل گروه روی ش،پژوه اتمام از پس اخالقی،

  .دش اجرا ذهن سازیخالق شناختیروان عصب الگوی

  ابزار

 چهارمین: چهارم نسخه کودکان وکسلر هوش مقیاس

 از (2003) کودکان وکسلر هوش مقیاس ویرایش

 این است. گرفته تأنش 2 بلویو -وکسلر اصلی مقیاس

 و عقالنی کلی وریکنش گیریاندازه امکان مقیاس

 حافظه ادراکی، استدالل کالمی، درک خصشا چهار

 هایآزمون آورد.می فراهم را پردازش سرعت و فعال

 ماتریس، استدالل حرف، – عدد توالی تصویر، مفاهیم

 عنوانبه چهارم، نسخه در کلمه استدالل و کردنحذف

 کودکان وکسلر هوشی هایمقیاس جدید هایآزمون

 هوشی ایهمقیاس سوم نسخه در که شوندمی مطرح

 اعتبار ضریب بودند. نشده گنجانده کودکان، وکسلر

 است. شده گزارش 97/0 با برابر کل هوشی بهره

 بیشترین دیگر هوشی هایبهره مورد در همچنین

 مطلب درک هوشی بهره به مربوط اعتبار ضریب

 هوشی بهره به مربوط آن کمترین و (94/0) کالمی

 هامقیاسرزی مورد در است. (88/0) پردازش سرعت

 هاواژه به ترتیببه اعتبار ضرایب کمترین و بیشترین

 پژوهش در .دارد تعلق (81/0) مطلب درک و (92/0)

 محاسبه جهت در (1394) ربیعی و صادقی عابدی،

 و ریون آزمون با نفر 30 نمرات همبستگی روایی

 میزان که شد محاسبه شده نظرتجدید کودکان وکسلر
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 سطح در و آمد دست به 25/0 و 38/0 ترتیببه آن

 بود. دارامعن05/0

 3 مت کی ریاضی آزمون: مت کی ریاضی ایرانی آزمون

 این است. شده ساخته کنولی وسیلهبه 1988 سال در

 مفاهیم بخش سه شامل توالی و موضوع لحاظ از آزمون

 یا سه به بخش هر کاربردهاست. و عملیات اساسی،

 از اساسی فاهیمم حوزه .شودمی تقسیم حیطه چهار

 حوزه هندسه، و گویا اعداد شمارش، فرعی آزمون سه

 ذهنی محاسبه و تقسیم ضرب، تفریق، جمع، از عملیات

 زمان، گیری،اندازه برای هاییپرسش از کاربرد حوزه و

 شده تشکیل لهئمس حل و هاداده تفسیر تخمین، پول،

 سال 11-8 آموزاندانش روی ایران در آزمون این است.

 هنجاریابی (1378) هومن و اسماعیل محمد وسیلهبه

 نظر در 58 آزمون، این در برش نقطه است. شده

 آلفای روش به آزمون این پایایی است. شده گرفته

 و )آقابابایی است شده گزارش 68/0 و 67/0 کرونباخ

 (.1394 فرامرزی،

: کراتی حرکتی -ادراکی هایتوانایی سنجش آزمون
 (2 بدن، از درک و آگاهی (1 هایآزمون بر مشتمل

 (5 حرکتی، چابکی (4 (تعادل،3 عمومی، چابکی

 هرکدام .است توپ حرکت ردیابی (6 و توپ پرتاب

 با متناسب آزمودنی که دارند اجرایی مرحله پنج

 را پنج تا صفر بین امتیازی آزمون، از مرحله هر اجرای

 3 ،2 ،1 ،0 هاامتیاز کسب آورد. خواهد دست به

 عنوانبه 5 و 4 امتیازهای و ضعیف عملکرد عنوانبه

 (.1379 )کردی، شودمی ارزیابی خوب عملکرد

-یدیدار مؤلفه سنجش: کرسی هایبلوک تکلیف

 داشتنهنگ طریق از مدتهکوتا و فعال حافظه فضایی

ی یک گیرد.می صورت حرکات توالی با دیداری الگوهای

ه انداز را فضایی - دیداری حافظه که تکالیفی از

ف تکلی است. کرسی هایبلوک تکلیف گیرد،یم

ی برا قدرتمند آزمون یک (1972) کرسی هایبلوک

ی و تحول شناسانروان بالینی، هاینورولوژیست

ن س از افراد برای آزمون این است. شناختی

 فتکلی .اجراست قابل سالگی 80سن تا دبستانیشپی

، گیرییاد هایاختالل بررسی در کرسی هایبلوک

ی هااختالل و کورساکف سندرم ذهنی، ماندگیعقب

ر سای و هانتینگتون و آلزایمر مانند پیشرونده

ل شک دارد. کاربرد شناختیروان عصب هایاختالل

 به که است مکعب 9 شامل کرسی هایبلوک اولیه

  23×28 اندازه در تخته یک روی نامنظم صورت

ه ارائ آزمودنی هب آیتم یک بودند. شده چیده مترسانتی

ه ب متوالی صورت به آزمونگر که صورت این به شود،می

ه اشار است، تخته روی که مکعبی 9 از سری یک

ر تکرا را حرکات توالی همان باید آزمودنی و کندمی

ت مداهکوت حافظه تواندمی مستقیم فراخنای این کند.

د تعدا شدنزیاد با .کند ارزیابی را فضایی -دیداری

، آنها برای ترتیب پیچیدگی افزایش با و هامکعب

 در (.2001 )فیشر، شد خواهند ترمشکل هاآیتم

ی آزمودن از فضایی،  -دیداری فعال حافظه سنجش

ه ک را عناصری توالی برعکس که شودمی خواسته

ه ب دهد؛ نشان ،است شده داده نشان آزمونگر وسیلهبه

ر عنص و توالی اول عنصر عنوانبه آخر عنصر که معنا این

 شود. گرفته نظر در آخر عنصر عنوانبه آن اول

ی برا مناسبی ابزار تکلیف، که دهندمی نشان مطالعات

کوتاه و فعال حافظه فضایی- دیداری مؤلفه سنجش

 از نقل به ؛2000 همکاران، و )کسلز است مدت

 (.1394 ،فرامرزی و آقابابایی

 این رد شده استفاده ابزار آلوی: حافظه آزمون

 همکاران و آلوی کاری حافظة سنجش مقیاس پژوهش،

 بین اینمره آن گویة هر به و دارد گویه 20 که است

 انگلستان در که )مقیاس این .گیردمی تعلق سه تا صفر

 دستیاران و معلم وسیلةبه است( شده هنجاریابی

 از خوبی شناخت و کودک با زیادی تماس که آموزشی

 و آرام باید سنجش محیط .شودمی تکمیل ،دارند او

 طول دقیقه ده تا پنج تقریباً آزمون اجرای باشد. ساکت

 داده پاسخ هاسؤال همة به وقتی باید کل نمرة .کشدمی

 صفحه پایین مربع به کل نمرة آن از پس و حساب شد

 آموزش هیچ نیاز، مورد فرم تکمیل برای شود. منتقل

 T نمرات به سپس خام نمرات .ندارد وجود رسمی
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 عملکرد توصیف برای ایشیوهT  نمرات .شودمی تبدیل

 طیف همان در سایرین عملکرد به توجه با فرد یک

 و 50 استاندارد نمرة با عملکرد متوسط است. سنی

 نیز درصدی رتبة شود.می داده نشان 10 معیار انحراف

 است. شده محاسبه کاری حافظة سنجش مقیاس برای

 است سنی طیف همان افراد رصدد بیانگر درصدی رتبة

 اعداد دامنة اند.آورده دست به بیشتر یا کمتر نمرة که

 50 درصدی رتبة عملکرد متوسط با 100 و 1 بین

 و کرونباخ آلفای آزمون، پایایی محاسبة برای .است

 روایی محاسبة برای و رفت کار به درونی همسانی

 حافظة سنجش مقیاس میان همبستگی ضریب آزمون،

 نمرات از استفاده با ریاضی و خواندن دروس با اریک

 شد. محاسبه اول نیمسال در هابچه دروس ایکارنامه

 سنجش مقیاس با نیز مقیاس این همبستگی ضریب

 برای آزمون این شد. مقایسه کودکان وکسلر حافظة

 تهران و بختیاری چهارمحال شیراز، در کودکان

 ضرایب دامنة است. شده سنجیپایایی و هنجاریابی

 با (1394) ربیعی و صادقی ،عابدی پژوهش در پایایی

 .است شده گزارش 94/0 تا 65/0 سازی، نیمه ئو روش

 خالق شناختیروان عصب الگوی آموزشی برنامه
  ذهن سازی
 سازیخالق شناسیروان عصب الگوی آموزشی برنامه

 )مارنات، است مغز و خالقیت بین ارتباط مطالعه ذهن،

 هایهمداخل در (.1395 پاشاشریفی، ترجمه ؛2010

 عصب هایرخنیم و هاویژگی به توجه آموزشی،

 دارد اهمیت بسیار نارسا حساب کودکان شناختیروان

 برنامه این (.2017 رانی، و شرما ،1389 )عابدی،

 کارکردهای فعالسازی برای هاییآزمون شامل آموزشی

 دو هر خالقیت عملکرد بررسی جهت در اجرایی

 کاهش برای بالینی محیط یک در مغز نیمکره

 حافظه و فضایی -بینایی حرکتی، -ادراکی مشکالت

 قابل بخش ترتیباینبه است. نارسا حساب کودکان

 ذهن سازیخالق شناختیروان عصب الگوی از توجهی

 کودکان این رفتاری -عصبی هایسیستم و مغز به

 قابل 1 جدول در که (2017 )پوسنر، شودمی مربوط

 است. مشاهده

 (2014 پترسون، و اویی آموزشی بسته از )برگرفته اجرایی کارکرد تقویت برنامه  1 جدول

 تکلیف هاهجلس

 یادگیری برای تکرار از استفاده و تصاویر از فهرستی دادنتکلیف فعال، حافظه برای بندیگروه و ذهنی مرور تکرار، آموزش اول

 منظور این برای تصاویر و کلمات از فهرستی دادن و حافظه در تثبیت یبرا سازیمجسم آموزش دوم

 اطالعات یادآوری و ذخیره در سهولت منظور به هاداده بندیطبقه و بندیگروه آموزش سوم

  ءشی یک و محیط یک توصیف و تمرین ،مشاهده ،توجه تمرین چهارم
 

 (1999 هرمان، ند آموزشی بسته از )برگرفته نیمکره دو تقویت آموزش برنامه  2 جدول

 تکلیف جلسات

 پنجم
 پرش شمارش، و ریتمیک رفتنراه رفتن،خیزسینه پریدن، و پهلوها عقب، جلو، زدنقدم مانند حرکتی هایتمرین

 انگشتان از یکهر مقابل در شست انگشت قراردادن تقاطعی،

 ششم
 دست، دو هر با تناوب به هدف به توپ پرتاب زدن،حدس و بدن مختلف هایقسمت روی حروف و شکل کشیدن

 دست دو هر چپ، راست، دست با توپ به ضربه بردن،نام با یکدیگر طرف به توپ پرتاب

 هفتم
 در مداد چرخشی تمرین اشیا، جای زدنحدس و بسته چشم با رفتنراه موسیقی، به دادنگوش عالوهبه عمیق تنفس

 حسی ارچکییکپ هایتحریک راست(، و چپ )با دست

 هشتم
 گذاشتن بلند، صدای با رقمی یک اعداد جمع آن، پرتاب و دست دو هر و راست و چپ دست با کاغذ کردنمچاله

 جداگانه صورت به پا هر با کردنلیلی آن، حرکت و هالب الی کبریتچوب

 نهم
 با رفتنراه شانه، روی وسیله یک با ایستادن تمرین داستان، به مربوط مختلف احساسات گرفتن و داستان خواندن

 پا روی ریتمیک ضربه بدنی، تصور اجتماعی، مهارت آموزش سر، روی کتاب
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 (1398 پیرخائفی، و 1979 تورنس، ،1398 ،حسینی آموزشی بسته از )برگرفته تفکر سازیخالق آموزش برنامه  3 جدول

 تکلیف هاهجلس

 فکری بارش دهم

 لهئمس خالق حل تکنیک یازدهم

 خالق هایبازی دوازدهم

 عصب الگوی آموزشی هایهجلس مبسوط شرح
 ذهن سازیخالق بر مبتنی شناختیروان

 ارائه آموزدانش به تصاویر از ایمجموعه اول جلسه

 به تا دارد فرصت مشخص زمان مدت در او و شده

 آموزدانش مقابل از تصاویر سپس کند. نگاه تصاویر

 دیده که را تصاویری باید او و شودمی برداشته

 تکلیف با مرتبط که دیگر تکلیف در ببرد. نام ،است

 را شدهدیده تصاویر باید آموزدانش است، شده ذکر

 جز گربه و آدم بگوید مثال برای ،دکن بندیگروه

 گیرند.می قرار گروه یک در و هستند جانداران

 که شودمی داده یاد آموزدانش به دوم جلسه

 شدهشنیده کلمه نخست سازی،رتصوی منظور به

 با را آن جزئیات و کند تعریف را آزمونگر وسیلهبه

 ذهن در را جز هر سپس ،دکن بیان بلند صدای

 به هاهکلم از فهرستی آن از پس کند. تجسم خود

 و شودمی خوانده آموزدانش برای انفرادی صورت

 خود ذهن در را هاهکلم از یک هر است موظف او

 توضیح درمانگر برای را آن جزئیات و کند مجسم

 دهد.

 به بندیطبقه آموزش منظور به سوم جلسه

 وجه دنبال به که شودمی داده یاد آموزدانش

 کلمه دو یا مفهوم دو بین هایشباهت و مشترک

 در دهد. جای گروه یک در را آنها بتواند تا باشد

 اطالعات، دسترسی به نیاز محض به صورت این

 شده ذخیره اطالعات به تواندیم آسانیبه

 .باشد داشته دسترسی

 ،مشخص حرکت آموزدانش چهارم جلسه در

 آن کردنپرت و دویدن و توپ برداشتن مثال برای

 وسیلهبه هاتحرک دیدن یا و فیلم صورت به را

 طوربه اتمام از پس باید و کندمی مشاهده آزمونگر

 رینتم و تکرار را شدهمشاهده هایتحرک دقیق

 یا و تخته روی آزمونگر وسیلهبه آنچه یا و دکن

 کرده مشاهده دقت به ،شودمی کشیده برگه روی

 همچنین کند. رسم را آن همانند سپس و

 کالس مثال برای ،مشخصی محیط در آموزدانش

 هر و کند نگاه خود پیرامون به دقت به باید درس

 ،کند بیان و کرده توصیف بیندمی که را آنچه

 در وسیله هر ؛است ایاندازه چه در نظرمورد یفضا

 چگونه یکدیگر با لیوسا فاصله و دارد قرار کجا

 است.

 هایحرف به باید آموزدانش پنجم جلسه در

 تا کندمی درخواست آزمونگر کند. دقت آزمونگر

 عقب سمت به یا کند حرکت جلو سمت به آموزدانش

 با ؛شود خم راست و چپ پهلوی سمت به یا برود

 ب سمت به آ نقطه از بپرد، آزمونگر درخواست

 با آزمونگر که هاییضربه با همراه ؛برود راه خیزسینه

 کند( یا و )تند ریتمیک طوربه ،کوبدمی میز به مداد

 به کند. شمارش رفتنراه با همزمان ؛بردارد قدم

 آزمونگر اگر همچنین بپرد. درضرب و متقاطع صورت

 سبابه انگشت به را شست انگشت خواست او از

 .دهد انجام را کار این ،بچسباند

 روی سبابه انگشت با آزمونگر ششم جلسه

 یا کتف دو بین مثال برای ،بدن مختلف هایبخش

 مختلفی هایشکل یا و حروف پا ران یا و ساعد

 آزمونگر بزند. حدس باید آموزدانش و کشدمی

 یرو مختلف هایقسمت در بزرگ و کوچک سبدهای

 دست با ترتیببه باید آموزدانش و دهدمی قرار زمین

 دست دو هر با بعد و چپ دست با سپس و راست

 آزمونگر و آموزدانش کند. پرتاب سبد داخل را هاتوپ

 را توپ یکدیگر اسم بردننام با و گرفته قرار هم مقابل

 زمین روی نباید توپ و کنندمی پرتاب هم سمت به

 کف سپس و راست دست کف با باید آموزدانش .بیفتد
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 ضربه توپ به دست دو هر کف نهایتدر و چپ دست

 باال سمت به دوباره و کند برخورد زمین به تا بزند

 .بیاید

 و ببندد را چشمانش باید آموزدانش هفتم جلسه

 ثانیهچهار در و دم ثانیهسه در ؛بکشد عمیق نفس

 تواندمی نهمزما دهد. انجام بازدم ثانیهسه در و حبس

 همچنین کند. گوش موسیقی به بسته چشمان با

 سپس و کند نگاه دقت با محیط به باید آموزدانش

 جای و رفته راه بسته فضای در و ببندد را چشمانش

 سمت به و بزند حدس ،بردمی نام آزمونگر که ییاشیا

 نام بلند صدای با را هاییهکلم آزمونگر برود. آن

 چپ و راست دست با بتواند باید آموزدانش و بردمی

 پارچگییک هایتحریک منظور به بنویسد. را کلمه

 برای ،شودمی انجام بازی مشابه هاییتمرین،حسی

 وستیبوالر( )حس بازیتاب هاتمرین از یکی مثال

 یک به دادنسرعت منظور به طناب یک کشیدن .است

 طناب سر یک که صورت این به عمقی(، )حس نوسان

 به را آن دیگر سر و شودمی وصل بلندی انمک به

 برداشتن بکشد. را آن تا دهندمی آموزدانش دست

 یک درون آنها انداختن و المسه( )حس هابازیاسباب

 از استفاده با صوتی تمرین بینایی(، )حس سبد

 صداهای شنیدن مثال برای ،شنوایی( )حس هدفون

 هاتمرین دیگر انواع از صدا هر تشخیص و مختلف

  .شوندمی محسوب

 راست دست با نخست آموزدانش هشتم جلسه در

 را هاروزنامه دست دو هر با بعد و چپ دست با سپس

 رقمییک اعداد اندازد.می سبد داخل و کندمی مچاله

 کند.می اعالم بلند صدای با و کرده جمع یکدیگر با را

 بدون و دهدمی قرار هایشلب الی را کبریتچوب

 با کند. صحبت و دهد حرکت را نآ باید ،بیفتند اینکه

 کند. لیلی را مسیری جداگانه صورت به پا هر

 داستان بلند صدای با باید آموزدانش نهم جلسه در

 خشم، غم، احساسات و بخواند قندی( بزبز مثال برای)

 سبدی دهد. نشان چهره با را نفرت و خوشحالی ترس،

 را داشتنشنگه توانایی و داده قرار اششانه روی را

 و برود راه و گذاشته سر روی کتابی باشد. داشته

 هایمهارت آموزش نیفتد. پایین سرش روی از کتاب

 صورت به گفتن نه توانایی مثال برای ،اجتماعی

 ابراز ای،مشاهده یادگیری با یا و نمایشی هایبازی

 خشم کنترل نظرات، و هادیدگاه بیان شامل وجود

 یابیدوست خشونت، از دور به و سالم قادانت شامل

 هایمالک و دوست انتخاب نحوه شامل صحیح

 تصور شود.می داده آموزش مطمئن دوست تشخیص

 فکر چگونه خود بدن مورد در اینکه بیان یعنی ،بدنی

 که طور همان را خودش و دارد حسی چه و کندمی

 داده آموزش باشد، داشته دوست و بپذیرد هست

 باید آموزدانش یعنی ،پا روی ریتمیک ضربه شود.می

 ریتمیک ضربات خود پای روی دست دو هر با بتواند

 بسازد.

 از مغزی بارش روش از استفاده با دهم جلسه در

 یک با که راهکارهایی تمام شودمی خواسته آموزدانش

 دهد، انجام تواندمی قفلی سنجاق مثال برای ، وسیله

 که ایکلمه تعداد هر الف و میم حرف با کند. بیان

  بسازد. تواند،می

 مواجه چالش با آموزدانش یازدهم جلسه در

 مصرف بدون ظاهر به و محدود وسایل با و شودمی

 یا بسازد خواهد،می او از آزمونگر آنچه بتواند باید

 چوب و پنبه با مثال برای ،کند حل را ایلهئمس بتواند

 بسازد. اسکله بتواند باید کاغذ ورق و کبریت

 کمک به آزمونگر و آموزدانش دوازدهم جلسه در

 یک آزمونگر کنند.می خلق خالقانه هایبازی یکدیگر

 آن با بتواند باید او و دهدمی آموزدانش نشان وسیله

 با دو هر انتها در و بسازد ابتکاری و جدید بازی وسیله

 کنند. بازی را آن یکدیگر

 شد استفاده کوواریانس آزمون از داده تحلیل برای

 شده ارائه 6 و 5، 4 هایولجد در آمدهدستبه نتایج و

 .است

  هایافته

 متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین بخش، این در

 تحلیل نتایج و ها واریانس یکسانی پژوهش،
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 :گیرد می قرار بررسی مورد کنترل و آزمایش گروه دو در کوواریانس

 (=30n) کنترل و آزمایش گروه دو در حافظه و فضایی -بینایی حرکتی، -ادراکی کارکردهای استاندارد حرافان و میانگین  4 جدول

 انحراف استاندارد   میانگین گروه متغیر

 حرکتی -آزمون ادراکیپیش
 6/8 16/55 آزمایش

 9/7 38/56 کنترل

 حرکتی -آزمون ادراکیپس
 6 122 آزمایش

 6/6 4/57 کنترل

 فضایی -ن بیناییآزموپیش
 1/0 28/3 آزمایش

 4/0 42/2 کنترل

 فضایی -آزمون بیناییپس
 4/1 23/5 آزمایش

 3/0 14/3 کنترل

 آزمون حافظهپیش
 31/7 2/25 آزمایش

 6/7 41/24 کنترل

 آزمون حافظهپس
 21/9 19/32 آزمایش

 9/8 75/25 کنترل

 و آزمایش گروه دو در حافظه و فضایی -بینایی حرکتی، -ادراکی تغیرهایم واریانس یکسانی بررسی برای لون آزمون  5 جدول

 کنترل

 سطح معناداری F Df1 DF2 متغیر

 23/0 28 1 63/0 حرکتی -ادراکی

 56/0 28 1 74/0 فضایی -بینایی

 63/0 28 1 23/0 حافظه

 سطح شود،می مشاهده 5 جدول در که طورهمان

 که است 05/0 از بیش متغیر، سه هر در معناداری

 با گواه و آزمایش گروه دو واریانس دهد،می نشان

 .است یکسان و ندارد تفاوتی یکدیگر
 حافظه و فضایی -بینایی ،حرکتی -ادراکی کارکرد هایمتغیر گروهی بین ثیراتأت آزمون  6 جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع منبع

 -ارکرد ادراکیآزمون کگروه*پیش

 حرکتی
29/4570  2 14/2285 766/4  39/0 

 11/0 612/3 28/1231 2  41/36071 فضایی -آزمون کارکرد بیناییگروه*پیش

 41/0  41/1 21/2761 2  513/4234 آزمون کارکرد حافظهگروه*پیش

 همپراش متغیر تعامل F مقدار 6 جدول به توجه با

 61/3 فضایی( -ایی)بین ،766/4 اجرایی( )کارکردهای

 و نیست معنادار که (<05/0p) باشدمی4/1 )حافظه( و

 و نشده رد صفر فرض که گرفت نتیجه توانمی

         است. شده رعایت رگرسیون شیب همگنی فرضپیش

 حافظه و اییفض -بینایی ،حرکتی -ادراکی کارکرد بهبود بر ذهن سازیخالق اثربخشی برای کوواریانس تحلیل نتایج  7 جدول

 اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع منبع

 94/0 001/0         4/744   5/30903 1   5/30903 حرکتی -گروه ادراکی

 33/0 001/0 5/471   2/3298   1 2/3298   فضایی -گروه بینایی

 73/0 001/0         43/744 5/30903 1 5/30903 گروه حافظه

 که داد نشان 7 جدول در کوواریانس تحلیل نتایج

 ذهن سازیخالق شناختیروان عصب الگوی آموزش

 کارکرد بر گروه، دو اولیه هایتفاوت حذف از پس

 ثیرأت حافظه و فضایی -بینایی حرکتی، -ادراکی

 آزمایش گروه میانگین که صورت این به دارد. دارامعن

 بینایی کارکرد رکتی،ح -ادراکی کارکرد دهدمی نشان

 گروه به نسبت آزمایش گروه حافظه کارکرد و فضایی

 است. کرده پیدا افزایش داریامعن صورت به کنترل
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 گیرینتیجه و بحث

 آموزش که داد نشان کوواریانس تحلیل نتایج

 حذف از پس سازی،خالق شناختیروان عصب الگوی

 -ادراکی هایمهارت بر گروه، دو اولیه هایتفاوت

 دارد. دارامعن ثیرأت حافظه و فضایی -بینایی حرکتی،

 دهدمی نشان آزمایش گروه میانگین که صورت این به

 حافظه و فضایی -بینایی حرکتی، -ادراکی هایمهارت

 صورت به کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه

 هاییافته است. کرده پیدا افزایش داریامعن

 و یعقوبی نسب، حیدری ،مدنی نتایج با آمدهدستبه

 (،1396) مقدمجابری و امینی (،1396) رستمی

 و دارستانی آبخو (،1394) ذکاوت و امینی پور،علی

 شالچی و سلیمان ،منصف بزاز (،1395) استکی

 عابدی (،1394) پیرخائفی و شاهجویی (،1395)

 ،اسپرت (2017) سانجیو و راجسواران ،دیویا (،1389)

 هانیچ و مازاکو و (2017) کیوکارال و آلینو گادا،

 است. همسو (2010)

 عصب الگوی گفت توانمی هایافته این تبیین در

 بهتر دعملکر در ذهن، سازیخالق شناختیروان

 فرایند ینا دارد. ییاسزهب نقش ییاجرا یهادکررکا

 حتمالیا نعامو تا کندمی کمک دککو به آموزشی

 ار دخو پیشرفت انمیز و فبرطر را خود دعملکر

 زیبسترسا و محیط زیساغنی با ینابنابر کند. یابیارز

 هیژوبه ،هیوگر و فردی سازی خالق هایفعالیت ایبر

 ییاجرا یهادکررکا دبهبو و شدر ،حرکتی یهازیبا

 ،تجربه راه از هارتمها ینا ایرز ،شد هداخو حاصل

 یتمرینها دجوو یند.آمی ستد به یگیردیا و زشموآ

 به را دککو نیز هازشموآ نیا از برخی در یفکر

 در وی دعملکر دبهبو سبب و کشاندمی یفکر چالش

 عصب الگوی د.شومی هامینهز ینا از ریبسیا

 زشموآ هیژوبه ذهن سازیخالق شناختیروان

 به ،حرکتی -نیروا و حرکتی -کیادرا یهارتمها

 یشافزا باعث بیشتر شناختی هجوو شتندا لیلد

 و مناسب یهاکنشوا دنسپرحافظه به و تمرکز ،توجه

 نیز منظر ینا از و شده دلتعا حفظ رمنظو به تطابقی

 قعوا مؤثر حرکتی -ادراکی مهارت بهبود در نداتومی

 ،طلبحمایت و شیخ فیروزجاه، نیا)همایون دشو

1393.)  

 بهبود باعث ذهن، سازیخالق الگوی از استفاده

 -حسی عملکرد بدنی، طرحواره حرکتی، طراحی

 )از حرکتی - دیداری یکپارچگی ارتقای و تیحرک

 و فضایی ادراک بهبود دست(، و چشم هماهنگی جمله

 رشد دیگر، عبارت به ؛شودمی فضا و شکل ادراک

 کودک جانبه همه رشد در حرکتی -حسی هایمهارت

 -حسی هاینظام تقویت و رشد موجب و است مؤثر

 و تیشناخ نظام ویژه)به ادراکی هایمهارت و حرکتی

 وی زندگی( نخستین هایسال در خاص طوربه

 شناختیروان عصب الگوی اجرای رو این از .دشومی

 -حسی هایمهارت تقویت بر عالوه ذهن سازیخالق

 تأثیر اجرایی کارکردهای سایر بر تواندمی حرکتی

 -عصب الگوی (.1392 فرامرزی، و آبادیزید) بگذارد

 فضایی گیریهتج دبهبو بر خالقیت شناختیروان

 دارد. تأثیر یاضیر یگیردیا هاینارسایی رچاد نکادکو

 یگیردیا هاینارسایی رچاد بستانید نکادکو دعملکر

 ،)توجه شناختیروان عصب یهانموآز در یاضیر

 بینایی( -فضایی دازشپر ،حافظه ،ییاجرا یهادکررکا

 ست.ا دیعا نکادکو از ترضعیف یچشمگیر رطوبه

 ودحد تا نکادکو شناختیروان عصب یهارتمها نقص

 بینیپیش سهرمد در را نهاآ یاضیر دعملکر دییاز

 که هستند نیدرو ییندهاافر ،هارتمها ینا کند.می

 ایبر یگیردیا تکالیف دادنمنجاا زمان نکادکو

 کنندمی دهستفاا نهاآ از رتنظا و لکنتر ی،گیردیا

  (.2017 ،کیوکارال و آلینو گادا، اسپرت،)

 گسترش و مغز پذیریانعطاف ویژگی ببس به

 از برخی خالق تکالیف آموزش سیناپسی، پیوندهای

 تحت متمرکز و متحد صورت به را مغز هایحیطه

 ایحافظه کارکردهای افزایش موجب و داده قرار تأثیر

 آماری، هایداده براساس شود.می فضایی و

 عملکرد در وضوح به یتؤر قابل پذیریانعطاف

 هایپژوهش اساسبر بود. رؤیت قابل وزانآمدانش
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 (2003) استانیسالس و کوهن مالکو، ،براندنت

 را ارقام بندیطبقه کار راست و چپ دیداری کورتکس

 بوده نزدیک بینایی حافظه منطقه با که دهدمی انجام

 از آزمون دو هر در هاداده میانگین از حاصل رشد و

 قابل خالقیت آموزش از ناشی وکسلر بالینی حافظه

 توجه با تواندمی الگو این آموزش بنابراین بود. مشاهده

 هاینیمرخ بر مغز عصبی سیستم بودنیکپارچه به

 حافظه مغز از خاصی ریاضی ادراک شناختیعصب

 زمان نام به عاملی تأثیر تحت نسبی رشد و باشد ثرؤم

 سیناپس است توانسته آموزش این حال هر در است.

 و سریپس لب به بیشتر که اصیخ هایمنطقه

 افزایش باعث اصطالح به و ترقوی ،گرددمی بر فرونتال

 بنایزیر تواندمی توجه در نقص باشد. شده تجربه

 پردازش باشد. کودک در تحصیلی و ادراکی مشکالت

 از که هاییمحرک میان از .دارد توجه به نیاز اطالعات

 شود،می دریافت حسی هایگیرنده وسیلهبه محیط

 صورت به که شوندمی پردازش کامل طور به آنهایی

 به توجه با رسدمی نظر به شود. توجه آنها به انتخابی

 شماربی تعداد و طرف یک از توجه محدود ظرفیت

 دچار کودکان دیگر، طرف از محیطی هایمحرک

 هایمحرک بین شدنقائل تمیز در یادگیری اختالل

 ضروریغیر هایمحرک سایر و نیازمورد و اصلی

 رشد فرایند در رو این از دارند. ضعیفی عملکرد

 تعدیل و دهیجهت در تواندمی توجه تقویت شناختی،

 این به دستیابی برای باشد. مهم کودکان این به توجه

 کودکانی توانمی معتبر هایآزمون از استفاده با هدف

 دارند، قرار یادگیری ارسایین خطر معرض در که را

 کرد طراحی مناسب مداخله برنامه آنها برای و ناساییش

 کورنه، -اسکالت و برودر نیوهاف، کانزه، ،)مول

2014.)  

 از است، بوده همراه هاییمحدودیت با پژوهش این

 استفاده نخست پژوهش این هایمحدودیت جمله

 واضح است. دهیخودگزارش هایداده از انحصاری

 دارند؛ قرار سوگیری معرض در هاییداده چنین است

 امکان تحصیلی مقطع یک از نمونه انتخاب با دوم

 .ندارد وجود مقاطع سایر آموزاندانش به نتایج تعمیم

 که شودمی پیشنهاد نظری سطح در بنابراین

 هایداده بر عالوه بعدی هایپژوهش در پژوهشگران

 نظیر تکمیلی هایداده سایر از دهیخودگزارش

 شودمی پیشنهاد همچنین کنند. دهاستفا نیز مصاحبه

 سطح در پژوهش این ها،یافته پذیریتعمیم برای

 به توجه با این، بر عالوه .شود انجام ملی و استانی

 در آموزان،دانش بین در یادگیری اختالل شیوع میزان

 از استفاده با ساله هر شود،می توصیه عملی سطح

 و موقعهب تشخیص شناختی،روان عصب الگوی ارزیابی

 ارمغان به را آموزاندانش در یادگیری مشکالت کاهش

 زمانی محدودیت به توجه با حاضر پژوهش در آورد.

 در پیگیری مرحله انجام امکان پژوهش، اتمام برای

 دیگر از نبود. مقدور ترطوالنی زمان مدت

 زمان مدت اختصاص پژوهش، این هایمحدودیت

 کارکردهای هایلفهؤم از یکهر آموزش به طوالنی

 اینجا در است. ذهن سازیخالق و مغزی غلبه اجرایی،

 از بعدی، هایپژوهش در پژوهشگران شودمی پیشنهاد

 بازده تر،کوتاه زمان مدت در که هاییآموزش

 جلب کنند. استفاده ،دارند همراه به تریبهینه

 دیگر از آنها هایخانواده و آموزاندانش همکاری

 پیشنهاد روایناز است، باال وهشپژ هایمحدودیت

 و تربزرگ نمونه حجم در ،یندهآ هایپژوهش شودمی

  .شود انجام پیگیری مراحل انجام با

 هانوشتپی
1. Learning disability 

2. Wechsler-Bellevue 

3. Connolly 

 منابع
 طرفی، غلبه رابطه .(1395) مهناز استکی، ؛پروین دارستانی، آبخو

 آموزاندانش در ریاضی مشکل با خالقیت و اجرایی کارکردهای

 ارشد. کارشناسی نامهپایان .)چهارم و سوم )پایه دبستان دوره

 تحقیقات. و ومعل واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 در فعال حافظه صینقا» .(1394) ساالر فرامرزی، ؛سارا آقابابایی،
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 مقایسه» (.1394) حسن. ذکاوت، ؛فاطمه امینی، احمد؛ علیپور،
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