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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of brain-based learning 
on problem-solving skills and visual-spatial 
working memory in preschool boys with specific 
learning disabilities in Isfahan City. Method: The 
research method was quasi-experimental with two 
groups of experimental and control, pre-test, post-
test and follow-up. The statistical population 
consisted of all 6-year-old pre-school boy students 
in Isfahan in the academic year of 2018-2019. 
Accordingly, 30 children were selected through a 
two-stage cluster random sampling from the 
statistical population. Then they were assigned to 
experimental and control groups. The experimental 
group underwent 32 sessions of 45-minute brain-
based training developed by Jensen (2000), Cain et 
al. (2005), and Springer (2010), while the control 
group did not receive any intervention. For 
evalution, the Tower of London Test, the Corsi 
Visual-Spatial Working Memory Test, the 
Wechsler Intelligence Scale for Children, and the 
Child Diagnosis Checklist for specific learning 
disabilities were used. The repeated measures 
analysis of variance was used for data analysis. 
Result: The results showed that brain training in 
problem-solving skills and visual-spatial working 
memory explained 27 and 31% of variance, 
respectively (P<0.05). Conclution: Learning based 
on focusing on brain activity, because of the 
emphasis on brain hemispheric activity, is a 
positive and effective approach to improving the 
performance of learners with specific learning 
disabilities, so it can be used as dominant approach 
in pre-school education. 
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 قدمهم

 خردسال كودكان برای زودهنگام مداخله و تشخیص

 ،يادگیری در ويژه هاینارسايي به ابتال معرض در

 كمیته است. يادگیری حوزه اين در جديد موضوعي

 براساس )NJCLD(1يادگیری هایناتواني مشترک

 سال در مقاله اولین انتشار زمان از پژوهشي هایيافته

 كودک يادگیری هایناتواني» عنوان با 1985

  يادگیری در ويژه نارسايي» اصطالح ،«دبستانيپیش

 عصب يادگیری هایناتواني» يا «خردسال كودک

 برای قوانیني و برد كار به را 2«تحولي شناختي/روان

 كرد تصويب كودكان اين زودهنگام مداخله و تشخیص

  و جلودارنتاجحسن پورجوان،يتق ،يميكر )دهقاني

 (.1391 ،زهیپاك
 در مشكل وجود به يادگیری در ويژه هاینارسايي

 از گروه آن و دارد اشاره تاندبس از پیش هایمهارت

 اجرايي، كاركردهای ونهمچ ، نیازپیش هایمهارت

 -ادراكي و شنوايي و بینايي پردازش حافظه، توجه،

 توعاـموض یگیرديا ایبر دکكو نیازمورد حركتي

 اين از يکهر در اختالل كهييجاآن از باشد.مي سيدر

 تحصیلي يادگیری اختالل مقدمه توانندمي هامهارت

 كودكان اين موضوع، اهمیت به توجه با و باشند

 به تا هستند زودهنگام مداخله و تشخیص نیازمند

 يادگیری در موفقیت برای الزم نیازپیش هایمهارت

 براساس كه چرا ،كنند پیدا دست آينده تحصیلي

 )هوش عادی هوشبهری دارای كودكان اين يفتعر

 و )داوسون هستند سیال هوش با مقايسه در ور(متبل

 با مرتبط و مؤثر هایسازه زمینه در (.2014 گواير،

 / شناختيروان عصب يادگیری در ويژه هاینارسايي

 شنوايي، و بینايي ادراک در نقص به توانمي تحولي

 و والكوس) يدارید حافظه در اشكال

 لرنر،) یداریشن حافظه در اشكال ،(2013كاراپیتس،

 لیون، ،فلتچر) يحركت حافظه در اشكال ،(2003

 شناختي، هایمهارت در نقص ،(2007 ،فوچس

 ذوقي، و شايسته )آرزومند مسئله حل و فراشناختي

 كرد. اشاره (1397

 رشد كه است يادگیری مهم فاهدا از ئلهمس حل

 نوآوری و قیتالخ ،بمطلو تحصیلي عملكرد به آن

 رويارويي زمان ندكمي كمک افراد به و ودشمي منجر

 حل كنند. حل را آنها قانهالخ یاشیوه به مسائل با

 افزايش برای فرد به كمک يندافر وانتمي را مسئله

 اهموقعیت از وسیعي طیف در مؤثر مقابله لاحتما

 كه است روشي مسئله حل مهارت واقعدر كرد؛ تعريف

 ایهمهارت مجموعه از تا موزدآمي فرد روش آن اب

 ایهموقعیت با آمدنكنار برای خود مؤثر شناختي

 حل روش كند. استفاده آفرين مشكل فردیبین

 با مواجهه برای ابزاری  حكم در واندتمي مسئله

 باشد آنها حل و موقعیتي تمشكال از بسیاری

 هم فعال، حافظه (.2014 اوالبیسي، -)اولورونفمي

 محسوب تحصیلي موفقیت برای مهم عناصر از يكي

 اطالعات كاریدست و موقتي سازیذخیره كه شودمي

 زبان، فهم قبیل از پیچیده شناختي تكالیف برای الزم

 تاچمن، و )راپین دكنمي فراهم را استدالل و يادگیری

 در فعال حافظه از گوناگوني الگوهای گرچه (.2008

 كه اگويي اما اند،كرده پیدا تحول گذشته هایسال طول

 در مفید نظريه يک ،شد مطرح (1986) بادلي وسیلهبه

 وی (.2008 )دن، است يادگیری هایاختالل مطالعات

 با را مدت كوتاه حافظه شكلهم و يكپارچه مفهوم

 جابه ای،مؤلفه چند فعال حافظه از تریپیچیده مفهوم

 ساخت مطرح را فعال حافظه از خود الگوی و كرده جا

 چهار فعال حافظه ،الگو اين براساس (.2000 )بادلي،

 و نگهداری مسئول كه 3آوايي حلقه -1 دارد: جزء

 اين است. شنیداری و كالمي اطالعات سازیذخیره

 است الزم بسیار زبان فراگیری برای زيرسیستم

 موتو، كاجي اتا، كوباياشي، گونجي، ايناگاكي، ، ككوبو)

 كه فضايي – ديداری الگوی -2 (؛2012 كاگا،

 -3 و كندمي ذخیره را فضايي – ديداری اطالعات

 برای و است نظارتي سیستم يک كه4مركزی مجری

 كار هب شناختي فرايندهای كردنتنظیم و كنترل

 محرک سمت به توجه جلب موجب بخش اين رود.مي

 مشخص ، شوند ذخیره بايد كه را مواردی و شودمي
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 حافظه بین رابطه ،رويدادی انباره ايتدرنه و كندمي

 فینگ،) دهدمي نشان را بلندمدت حافظه و كاری

 (1986) هیچ و دليب الگوی .(2006 زی، و بوبالک

سر عنوانهب مركزی مجری با مراتبي سلسله الگوی يک

 كندمي كنترل را ديگر سیستم دو كه است سیستم

رهذخی مسئول فضايي - ديداری الگوی (.2008 )دن،

راست سمت با مرتبط و فضايي اطالعات غیرفعال سازی

 در برودمن( 7 )ناحیه مغز ایآهیانه بخش دوطرفه يا

 زی، و بوبالک )فنیک، است خلفي گذرگاه داخل

 مدتكوتاه سازیذخیره مسئول الگو اين (.2006

 و اشیا برای حافظه قبیل از فضايي و بینايي اطالعات

در زوال رسدمي نظر به .(2006 )بدلي، است هامكان

میزان باشد. آوايي حلقه از ترسريع مؤلفه اين مخزن

 است زماني و محرک پیچیدگي از ناشي شايد فراموشي

الگوی گرچه (.2008 )دن، شودمي ديده محرک كه

در واحد زيرمؤلفه يک عنوانهب خود فضايي، - ديداری

ترجزئي هزيرمؤلف دو به تواندمي ولي شودمي گرفته نظر

مسئول بینايي، زيرمؤلفه فضايي. و بینايي ؛شود تقسیم

 قبیل از مواردی با و است بینايي اطالعات سازیذخیره

 به توانمي و دارد كار سرو تركیب و الگو رنگ، شكل،

 راستای در خردسالي دوره هایآموزش عمده نقش

 مجموعهزير عالوهبه  كرد، تأكید ديداری الگوهای

 معطوف آرايش و مكان بعد، قبیل از مواردی به فضايي

 باشندمي فضايي نظام آن سازنده عناصر و است

 (.2005 جانگ، دی و لژیوندر )وندراسلويس،

 مهمي نقش فعال حافظه كه دهندمي نشان مطالعات

 تحول و كالس در عملكرد دارد. يادگیری در

 و رياضي مفاهیم درک كالمي، يادگیری، هایمهارت

 دارد بستگي فعال حافظه در مناسب عمكلرد به ...

 آلووی، ؛2011 سوانسون، ؛2014 تانوک، و )نورمند

 (.2010 همكاران، و برنینگر ،2010 الیوت، و گتركول

به تربزرگ كودكان از بیش دبستانيشپی كودكان

اين هستند. وابسته 5فضايي – ديداری فعال حافظه

در دبستانيشیپ هایسال طول در مهمي نقش حافظه

 ،اسكارگن و ايكافستال هالیدی، ،)هیچ دارد كودكان

كه كردند بیان (2005) بیسناز و راسموسن (.1989

 دبستانيشپی كودكان عملكرد كنندهيبینپیش بهترين

 - ديداری فعال حافظه غیركالمي، رياضي مشكالت در

 عملكرد حافظه، از نوع اين اوقات برخي است. فضايي

 كندمي درگیر نیز را دبستاني كودكان در رياضیات

فضايي -ديداری هایمهارت (.1999 هیچ، و لین)مک

توانايي با مرتبط فضايي -ديداری فعال حافظه و

 ،هونتاماكي و لويتوان لهتو، آنیو، ،)كیتاال شمارش

 ساله 12 و 11 كودكان رياضیات استدالل (،2003

توانايي يكل طورهب و (،2002 لین،مک و )هنری

 ويب، و اسپي )بال، باشدمي كودكان در رياضیات

مشكل وجود رغمهب (.2006 آدامس، و هولمز ؛2008

تا توانمي درماني هایروش كمک به فعال، حافظه در

مطالعات و كرد اقدام مشكل اين ترمیم به زيادی اندازه

با تواندمي فعال حافظه ظرفیت كه كنندمي تأيید

 به توجه با (.2008 دهن،) كند پیدا افزايش آموزش

 نیاز يادگیری،  و آموزش فرايند هایپیچیدگي درک

 علمي هایپیشرفت با همسو آن بخشيتكیفی در است

 ايجاد طرفي از برداشت. را بلندی هایگام حاضر، نسل

طورهب مغز كه مسیری بر يافتهسازمان محیطِ  يک

و ترينساده تواندمي گیرد،مي ياد طبیعي

 شروعي هر در تربیتي و تعلیم اصالحِ سازترينسرنوشت

 برای اساسي حلراه (.1389 نصرتي، و سیفي) باشد

 رويكردی نیازمند كنوني، تربیت و تعلیم مشكالتِ

  است. وآگاهانه ترپیچیده

 عملكرد و ساختار اساسبر مغز بر مبتني يادگیری

 در كه مغز از هاييقسمت بنابراين كند،مي عمل مغز

 شامل: ،هستند درگیر مغز بر مبتني يادگیری زمان

 و لیمبیک سیستم فرونتال، لوب مغزی، قشر مخچه،

 توانمي .(2007 )بگلي، باشندمي فرونتال پره قشر

 تئوری بر تكیه يادگیری الگوی اين كه داشت اذعان

 (2017 كوربیما، و )هنداياني دارد پیاژه ژان شناختي

 مغز بر مبتني آموزش (2008) جنسن نظر براساس و

 با ؛است مغز عملكرد بر مبتني يادگیری فرايند يک

 با هماهنگي همین و بوده سازگار مغز كاركرد  نحوه
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 در يادگیری انگیزه افزايش به منجر مغزی عملكرد

حالت بهترين رويكرد اين در يادگیری شود.مي فرد

هاست،فعالیت از متنوعي مجموعه بر تكیه با يادگیری

رنگ، هنر، موسیقي، از استفاده نظیر هاييفعالیت

غذايي، رژيم همچنین هااستعاره و نمودارها تصاوير،

آب مقدار و ورزش حركت، اكسیژن، خواب، مقدار

شیوه بر كه هستند عواملي همگي شده نوشیده

 )دومان، گذارندمي تأثیر ما مغز يادگیری و پاسخگويي

 توجهي قابل طورهب توانندمي آموزاندانش و (2006

 بازيابي و پردازش نگهداری، آماده را آنها و بگیرند ياد

 (.2012 )رنگرج، كندمي اطالعات

به اتكا با مغز با سازگار طراحي الگوی طرفداران

باورند اين بر درسي، برنامه شناختيعصب مباني

رخ آموزاندانش مغز در كه است فرايندی يادگیری

گیردمي ياد صورت بهترين به زماني آنان مغز و دهدمي

نیازها، با منطبق يادگیری، هایتجربه و مواد كه

 (.1390)نوری، شود طراحي آنها عاليق و هاتوانمندی

 مغز طبیعي عملكرد مانع اغلب سنتي آموزش اما

 اين تأيید در دهد،مي قرار غفلت مورد را آن و شودمي

 را مغز بر مبتني يادگیری (2002) كین و كین تبیین

 يادگیری برای مغزی كارهایوساز شناخت عنوانبه

 اين با رابطه در آموزش فرايند تنظیم و معنادار

 عطا، )اشرف كنندمي تعريف مغزی كارهایوساز

 خود هایپژوهش و هاتجربه مبنای بر آنها (.2017

 مستلزم مطلوب و مؤثر يادگیری كه هستند معتقد

 هوشیاری -1 است: نیادیب عنصر سه گرفتننظردر

 :يادگیری برای بهینه عاطفي فضای ايجاد يا آرمیده

 كه است شرايطي ايجاد یامعن به آرمیده هوشیاری

 اين وجود با و كنند فعالیت هشیارانه موزانآدانش

 از كه یايادگیرنده نكنند. تهديد يا ترس احساس

 و شايستگي احساس است، برخوردار وضعیتي چنین

 ؛دارد يادگیری برای دروني انگیزش و ندكمي اعتماد

 ايجاد پیچیده: هایتجربه در هماهنگ وریغوطه -2

 اين ،يادگیری برای مناسب برانگیزچالش هایفرصت

 دانش فعاالنه ساخت يادگیری، كه هددمي نشان فرض

 هر نیازهای و هاتمايل ،تجربه قبلي، دانش بر كه است

 زماني يادگیرندگان مغزهای و است مبتني يادگیرنده

 در فعاالنه آنها كه یردگمي ياد صورت بهترين به

 دانش ساخت در و شوند روغوطه يادگیری هایربهتج

 زماني دانش فعاالنه ساخت اين كنند. مشاركت فهم و

 جای به را موزانآدانش كه هددمي رخ

 كنندگانخلق» عنوانهب ،«دانش كنندگاندريافت»

 و هاتجربه فعال پردازش -3 ؛كنیم تلقي «دانش

 :يادگیری تحكیم جهت در مؤثر هایروش از استفاده

 ،يادگیری هایرهتج تلفیقي دهيسازمان بر فرض اين

 ،اجتماعي تعامل و مشاركت تشويق و تسهیل

 دانش بازنمايي و ارائه چندگانه ایهروش از یریگبهره

 تأكید يادگیری زمان چندگانه حواس ساختندرگیر و

 محمدی، مهر و نوری ؛1390خرازی، و )تلخابي دارد

1389).  

 يک عنوانبه مغز بر مبتني يادگیری اساسبراين

 كندمي تأيید و شده گرفته نظر در محوردانش رويكرد

 و مؤثرتر فردی نیازهای بر مبتني يادگیری كه

 ؛است محوریمعلم بر مبتني راهبردهای از ماندگارتر

 هایمهارت و هبردهارا بر راهبرد اين در معلم

 تأكید .كندمي تأكید يادگیرنده مغزی و شناختي

 از يادگیرنده هر كه است اين رويكرد اين در اساسي

 .است برخوردار يادگیری برای عظیم پتانسیلي

 يک در يادگیری فرصت يادگیرنده به بايد بنابراين

 (.2019 ساد، و )ايدل شود داده مطلوب محیط

 آموزاندانش برای فرصتي زمغ بر مبتني يادگیری

 فراهم مسئله حل راهبردهای و هاايده توسعه برای

 نشان متعدد پژوهشي هایيافته كهنحویبه كند،مي

 مبتني يادگیری راهبردهای از گیریبهره كه اندداده

 مسئله حل مهارت بهبود به منجر مغز بر

 مارتینینگرام، ؛2019 اقبال، و پريهاتین )لیدياستوری،

 و 2016 شوديكین، ؛2018 ووريانتو، و یدو

 و )ايدل فعال حافظه هایمهارت و ( 2016زياني،

 .شودمي افراد در (2007 ويلیس، ؛2019 ،همكاران

 در باال هایيافته نداشتنجامعیت توجه قابل نكته



فصلنامه کودکان استثنایی، سال بیست و یکم، شماره3،پاییز 1400، 30-17 
__________________________________________________________________________________________

21

 گروه در پژوهشي هایيافته نبود و موردنظر هایسازه

 كه ستا حالي در اين است. دبستانيپیش كودكان

 و داشته رقرا سني دوره اين در يادگیری پايه و مبنا

 و لطمات به منجر آموزشي و سني مقطع اين از غفلت

 يادگیری پیشرفت بر ناپذيریجبران صدمات

 اهمیت و ضرورت به توجه .شودمي يادگیرندگان

 ويژههب  يادگیری در شناختيروان عصب هایمهارت

 عاملي يادگیری در ويژه های نارسايي با كودكان در

 اين تثبیت و شدت بروز، داليل شناسايي در اساسي

 پیشگیری اصول به توجه و كودكي دوران در اختالل

 افزايش در مهم عاملي امر اين .شودمي ثانويه و اولیه

 نتیجه در يادگیری در ويژه نارسايي شیوع میزان

 مؤثر درماني هایاقدام از گیریبهره و شناسيسبب

 بررسي هدف با پژوهش اين بنابراين . شد واهدخ

 و مسئله حل مهارت بر مبتني يادگیری اثربخشي

 با دبستانيپیش كودكان فضايي -ديداری فعال حافظه

  .شد انجام اصفهان شهر يادگیری هایاختالل

 روش

 آزمون،)پیش زمايشيآنیمه روش به مطالعه اين

انجام (ههما سه پیگیری و كنترل گروه با زمونآپس

 6 پسر نوآموزان تمام شامل پژوهش آماری جامعه شد.

سال در اصفهان شهر دبستانيپیش مقطع ساله

 سازمان رسمي آمار براساس) بودند 98-97 تحصیلي

 روش براساس كه نفر( 6877 پرورش و آموزش

 انتخاب نوآموز 30 ، ایمرحله دو ایخوشه گیرینمونه

و  نفر( 15) آزمايش گروه دو در تصادفي شیوه به و

 اين هب كار روش شدند. گمارده نفر( 15) كنترل گروه

 دو ناصفها شهر آموزشي ناحیه 5 از كه بود صورت

 مراكز بین از و شدند انتخاب تصادف به 3 و 1 ناحیه

 همكاری اعالم به توجه با نواحي اين دبستانيپیش

 شناسانروان از گروهي همكاری با مراكز از يکهر

 به اقدام يادگیری هایاختالل حوزه در صصمتخ

 از كه شد كانيدكو برای گریغربال آزمون برگزاری

 كودكان عنوانهب مراكز معلمان و شناسانروان طرف

 شناختيروان عصب هایمهارت در ضعف دارای

 كه است ذكر به الزم بودند، شده داده تشخیص

 و آموزش اداره از مجوز اخذ از پس باال هایاقدام

اخالقي مالحظات لحاظ و پژوهش انجام برای پرورش

 والدين سوی از داوطلبانه رضايت فرم تكمیل جهت به

 همچنین است، بوده پژوهش فرايند در مشاركت برای

 اند.بوده طبیعي وكسلر هوشي آزمون براساس كودكان

 هر ایه)آزمودني جنس لحاظ به گروه دو اينكه ضمن

 هوشي بهره )دارای هوشي هبهر بودند(، پسر گروه دو

 اقتصادی وضعیت و والدين تحصیالت (،120- 95

 هایاختالل به ابتال عدم و خانواده اجتماعي

 همچون ديگر عاطفي يا رفتاری شناختي،روان

 برج آزمون سپس شدند. همگن فعاليبیش توجه/نقص

 عنوانبه كروسي فضايي ديداری فعال حافظه و لندن

 اساسبراين .شد گرفته گروه ود هر از آزمونپیش

 بهره پسر، جنسیت شامل پژوهش به ورود هایمالک

 تحت يادگیری، اختالل بودندارا ،120- 95 هوشي

 نوآموز، يادگیری مشكالت بهبود برای نبودندرمان

 و عاطفي رفتاری، اختالل گونههیچ نداشتن

 نداشتنرضايت شامل خروج هایمالک و شناختيروان

 سه از بیش غیبت و پژوهش فرايند در تشرك برای

براساس يادگیری محیط باشد.مي آموزشي جلسه

اكسیژن، تغذيه، نور، مانند مغز بر تأثیرگذار هایمؤلفه

 هب آزمايشي گروه و شد تعبیه آب و موسیقي رنگ،

 با دقیقه( 45 مدت هب بار 3 ای)هفته جلسه 32 مدت

 نجنس مغز بر مبتني يادگیری آموزشي بسته

 (2010) اسپرنگر و (2005) كاين و كاين (،2000)

 و فرامرزی وسیلهبه كه گرفتند قرار آموزش تحت

 اعتبار و هنجار ايراني جامعه برای (1393) صمدی

 با كودكان برای آموزشي پروتكل اين محتوايي

 1 جدول در كه گرفت شد يیدأت يادگیری هایاختالل

 جلسه آخرين از بعد است. شده ارائه هاجلسه شرح

 پیگیری بعد ماه سه و شد گرفته آزمونپس آموزش

 توجه قابل نكته ،شد انجام آموزش فرايند تثبیت برای

 دلیل به آزمايش گروه آموزش برای كه است اين

 دبستانيپیش مركز دو از آموزشي محیط بودناعدسم



... مسئله حل مهارت بر مغز آموزش بر مبتنی یادگیری اثربخشی همکاران: و زادهمشهدی شهرام
_________________________________________________________________________________________

22

 آمده دستهب هایداده تحلیل و تجزيه .شد استفاده

 توصیفي آمار سطح دو در 23spssرافزانرم وسیلههب

 )تحلیل استنباطي و معیار( انحراف و )میانگین

 .شد انجام مكرر( واريانس

  ابزار

 مقیاس :دبستان از پیش كودكان هوش مقیاس .1

 وكسلر توسط دبستانيپیش دورة برای وكسلر هوش

 5/6 تا 4 كودكان هوش یریگاندازه برای (1967)

 دارد آزمون يازده مقیاس ناي است. شده ساخته ساله

 ديگر آزمون پنج و كالمي آن آزمون شش كه

 و رضويه توسط مقیاس اين است. )عملي( غیركالمي

 پژوهش در شد. هنجاريابي ايران در (1369) شهیم

 ويژه هاینارسايي ارزيابي و هوش تعیین برای حاضر

 اين در است. شده استفاده كودكان يادگیری در

 با برابر كرونباخ آلفای براساس يپاياي ضريب پژوهش

 .شد گزارش 76/0

 در ويژه ایهنارسايي هاینشانه وارسي فهرست .2

 استیل :دبستان از پیش خردسال كودكان يادگیری

 زمینة در مقاالت و  هاپژوهش مرور با (2004)

 در خردسال كودكان زودهنگام مداخلة و تشخیص

 فهرست کي  يادگیری در ويژه نارسايي خطر معرض

 كودكان تشخیص برای لهمقو 22 لیست()چک وارسي

 دبستان از پیش يادگیری در ويژه های نارسايي با

 صورتبه وارسي فهرست اين گذارینمره است. ساخته

.شودمي تكمیل مربیان وسیلهبه كه است بندیدرجه

 مؤلفـه سـنجش :6كروسي كاری حافظه آزمون .3

 راه از مـدتكوتاه و لفعا حافظه فضايي - ديـداری

 صورت حركات توالي با ديداری الگوهای داشـتننگـه

 - ديـداری حافظه كه تكالیفي از يكـي یـرد.گمـي

 اسـت. سيوكر آزمون یـرد،گمـي انـدازه را فضـايي

 برای قدرتمند آزمون يک كروسي آزمون

 و تحولي ناسانشروان بالیني، ایهنورولوژيسـت

 سن از افراد بـرای آزمون اين است. شناختي

 .اجراسـت قابـل سالگي 80 سن تا دبستانيپیش

 كه است مكعـب 9 شـامل آزمون اين اولیه شكل

 28×33 انـدازه در تختـه يک روی نامنظم صورتهب

 ؛ـودشمي ارائه آزمودني به آيتم يک بودند. شده چیده

 يک به متوالي صورتهب آزمونگر كه صورت اين به

 ندكمي اشاره است، تخته روی كه مكعبي 9 از سـری

 كنـد. تكـرار را حركـات توالي همان بايـد آزمـودني و

 مدتكوتاه حافظه واندتمي مسـتقیم فراخنـای ايـن

 كودكان برای .كند ارزيابي را فضايي -ديداری

 شدنزياد با و شودمي شروع مكعب 2 از دبستانيپیش

 و توالي بايد کكود مكعب( 6 )تا اهمكعب تعداد

 )فیشر، دهد نشان را هامكعب شدنچیده ترتیب

 -ديداری فعال حافظه سنجش برای همچنین (.2001

 هم بار يک  كه ودشمي خواسـته آزمودني از فضايي،

 نشـان آزمونگر توسط كه را عناصری توالي برعكس

 عنصـر كه معنا اين به دهد؛ نشان ،است شده داده

 آن اول عنصر و توالي اول رعنص عنوانبـه آخـر

 (.2008 )دن، شود گرفته نظر در آخـر عنصر عنوانبه

 مناسبي ابزار تكلیف، ينا كـه هنددمي نشان مطالعات

 فعال حافظه فضايي - ديـداری مؤلفـه سـنجش بـرای

 پژوهش اين در (.2001 )فیشر، است مدتكوتاه و

 83/0 با برابر كرونباخ آلفای براساس پايايي ضريب

 .شد گزارش

 از لندن، برج آزمون :7لندن برج ایرايانه آزمون .4

 كاركردهای ارزيابي هدف با هاآزمون ترينمعروف

 كه است (مسئله حل و ريزیبرنامه )توانايي اجرايي

 اين .شد معرفي (1982) شالیس توسط بار اولین

 از يکهر در كه است تكالیفي مجموعه شامل آزمون

 براساس ستون سه روی را حلقه سه ايدب آزمودني آنها

 صفحه هر در .بچیند كند،مي ارائه كامپیوتر كه الگويي

 كه شودمي داده نشان آزمودني به چیدمان دو ،نمايش

 و دارد مختلف هایاندازه با عمودی ستون سه يکهر

 گرفته قرار آنها روی مختلف رنگ سه با هاييحلقه

 به هدف يا گوال عنوانبه چپ سمت چیدمان .است

 .نیست تغییر قابل و شودمي داده نشان آزمودني

 محل كه است هاييحلقه شامل راست، سمت چیدمان

 .كند تغییر آزمودني وسیلهبه تواندمي آنها قرارگیری
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 به نسبت مرحله هر كه دارد مرحله چهار آزمون اين

 با اول مرحله .شودمي ترمشكل تدريجبه قبل مرحله

 حركت، سه با دوم مرحله شود،مي حل حركت دو

 پنج با چهارم مرحله و حركت چهار با سوم مرحله

 تكرار بار چهار فوق مرحله چهار از يکهر .حركت

 از پس كه شودمي يادآوری آزمودني به .شودمي

 به نخست مرحله، هر شروع از قبل ،كار روش توضیح

 محل آن از پس و كند نگاه چپ سمت چیدمان

 هدف الگوی اساسبر سپس بگیرد، نظر در را هاهحلق

 چیدمان در را هاحلقه حركات، ريزیبرنامه و ارزيابي

 حداقل با كهطوریهب دهد؛ حركت راست سمت

 نهايي نتايج .كند حل را مسئله بتواند ممكن حركت

 ،شودمي ثبت كامپیوتر وسیلههب مرحله هر در كه

 يا تأخیر زمان ده،شحل هایمسئله تعداد از عبارتند

 است هاييلحظه تعداد دربرگیرنده كه طراحي زمان

 كوشش يک در حركت اولین آغاز تا الگو ارائه از كه

 كل كه آزمايش زمان ؛شودمي محاسبه فرد برای

 تا كوشش يک در حركت اولین آغاز از هالحظه

 شیوه .است كوشش همان در هاحركت كردنكامل

 بر كه است صورت اين هب مونآز اين در گذارینمره

 كند، حل را مسئله كوششي چه در فرد اينكه مبنای

 يک كه زماني ترتیباينبه .گیردمي تعلق او به نمره

 در كه زماني نمره، 3 شود حل اول كوشش در مسئله

 كوشش در كه زماني نمره، 2 شود حل دوم كوشش

 به كوشش سه كه زماني و نمره 1  شود حل سوم

 .شودمي داده فرد به صفر نمره شود، رمنج شكست

 نتايج همبستگي .است 36 آزمون اين در نمره حداكثر

 آن پايايي و درصد 41 پرتئوس مازهای با آزمون اين

 ايران در آزمون اين است. شده گزارش درصد 79

 برای و ایرايانه صورتبه (1391) مشهدی توسط

 هحوز متخصصان و شد هنجاريابي ايراني جامعه

 .داشتند نظارت آزمون رواسازی و تهیه بر سنجيروان

 زمان و تأخیر زمان مجموع آزمايش، كل زمان

 دقیق صورتهب كل امتیاز و خطا تعداد و است آزمايش

 از نقل )به شودمي محاسبه رايانه یوسیلههب و

 ضريب پژوهش اين در .(1397 راد،زاهدی و زادهتقي

 گزارش 77/0 با برابر خكرونبا آلفای براساس پايايي

 آموزش بسته از نوآموزان آموزش برای نهايتدر .شد

 شد: استفاده ذيل هایجلسه شرح به مغز بر مبتني

مغز بر مبتنی آموزش هایجلسه شرح  1 جدول

محتوااهدافجلسه

آن همیتا و محورمغز آموزش شرح و هاآزمودني با ارتباط برقراری و آشنايي محور مغز آموزش شرح 1

شناخت فرا آموزش 5-2

 را يادگیری فرايند شودمي خواسته نوآموز از :آشكار راهنمای خود -1 نوآموزان: گام سه آموزش

 آمیزیرنگ زمان كودک كه صورت اين به ؛كند تكرار آهنگ با و موزون صورت به و بلند صدای با

 در اول گام سپس .كند بندیدسته موردنظر طرح در نیاز براساس را هارنگ نخست ،پیچیده طرح

 گام اين كند. انتخاب را موردنظر طرح برای رنگ بهترين بعد بخش در كند. مشخص را آمیزیرنگ

  .شودمي انجام مربي همكاری با

 به اين از .است شده آموخته روش كردندروني مرحله اين هدف کاهنده:خود راهنماییخود -2

 در كودک كه معنا اين به ؛كند تمرين آهسته صدای با است، گرفته ياد كه را مفاهیمي بعد

 كند طي را اول مرحله هایگام مربي كامل كمک بدون و بیشتر استقالل با بعدی طرح آمیزیرنگ

 سوی از كار مراحل فراموشي يا و كار سختي از ناشي اضطراب و تشويش دچار كه زماني در تنها و

  شود.مي راهنمای مربي

 بدون را شدهگرفتهياد مفاهیم شودمي خواسته آموزنو از مراحل: بیان بدون همسئل حل -3

 به نیازی بار اين و بوده مختار فعالیت انتخاب برای كودک كه معنا اين به ؛كند بیان كارروش

 .(نیست  كار انجام مراحل كردنبازگو
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 و نداشته دوم و اولیه مراحل كردناجرايي به نیازی كه شودمي ارائه تكلیفي نوآموز به  آخر گام در

 .شود( سوم مرحله وارد بیشتر مهارت و استقالل با

9-6 
 برای بیشتر تمركز و آرمیدگي

 يادگیری

 از قبل روز هر دبستان. از پیش مفاهیم و استرس برابر در سازیايمن و قبل تكالیف نتايج بررسي

 داده بدن بر تمركز آموزش و ضالتع كردنشل و ريلكسیشن تمرين دقیقه 5 مدت هب آموزش هر

 راحت هایصندلي مناسب، تهويه سیستم با اتاق در كودكان برای مديتیشین های جلسه )ارائه شد

 .بود( محیطي هایشلوغي از خالي و كودكان جثه با مناسب و

16-10

  اری،دـيد دقت و هـتوج تقويت

 تجسم تقويت ،حافظه تـتقوي

 فضايي

 دبستان از پیش مفاهیم و بازی با فضايي ديداری فعال حافظه آموزش و قبل تكالیف  نتايج بررسي

 از سپس .بسپارند خاطر به را جزئیات و ندك هنگا محیط به قتد با بايد دکكو بگو  ببین بازی )

 گاهآن .شودمي وارد كالس به نوآموران ساير واسطههب 20 عدد تا شمارش از پس و رفته بیرون اتاق

  .(كند اعالم را موردنظر تغییرات حیطم مشاهده با

 خواسته كودک از سپس و ثانیه 30 مدت هب نوآموزان به اشكال دادننشان حافظه: هایبازی

 باريک هایچوب با شدمي خواسته كودكان از كند. بازگو خود زبان با است ديده را آنچه شدمي

 هایمكعب با بازی .كنند درست الگو بدون يا و الگو براساس را مختلفي هایشكل كبريت شبیه

 تقويت كتاب اساسبر كه فضايي و ديداری حافظه و حافظه تقويت كاغذی مداد هایبازی و هوش

 با متناسب هوش هایسؤال به توجه با شدمي خواسته كودک از كه صورتاينبه شد، انجام حافظه

 در موجود نقص موجود هایمكعب زا استفاده با و راه اين از و داده گوش كودكان شرايط و سن

 دو بین تفاوت و شباهت هایجنبه شدمي خواسته كودكان از همچنین .كنند رفع را هامكعب

 كنند. آمیزیرنگ مختلف هایرنگ با را تصوير

22-17

 هماهنگي ديداری، توجه تقويت

 و چشم هماهنگي دست، و چشم

 تمركز و دقت تقويت  پا

 و كنندمي هماهنگ را مغز نیمكره دو فعالیت كه هاييبازی آموزش و قبل تكالیف نتايج بررسي

 اجرای پريدن، عقب جلو به زدن قدم مانند حركتي تمرينات انجام دبستان.) از پیش مفاهیم

 بزن، ضربه ديوار به راستت دست با و برو در سمت به كردن لي لي با صورت: بدين مربي دستورات

 و معكوس( و شمارش)مستقیم و ريتمیک رفتن راه بكش، ار راستت گوش چپت دست با سپس

 رفتن راه و آب لیوان و كتاب با رفتن تعادلي)راه هایبازی شكل. V حركت  انگشت چرخش بازی

 تقاطعي، ،پرش كردن لي لي منحني، خطوط در حركت يا و صاف خط يک روی دهان در قاشق با

 آموز نو به خانگي تكلیف ارائه تعادل. تخته روی گرفتن قرار

28-23
 ادراكي دهيسازمان توجه، تقويت

 مسئله حل توانايي تقويت و

 )انجام دبستان از پیش مفاهیم و بازی با مسئله حل مهارت آموزش و قبل تكالیف نتايج بررسي

 ريون، و وكسلر هوشي آزمون در موجود مازهای و مازها كتاب اساسبر پیچیده تا ساده مازهای

 آمده(. دستهب شكل ریمگذانا و شناخت هایكارت اساسبر همديگر به اشكال و نقاط كردنوصل

نوآموز. به خانگي تكلیف ارائه

31-29

 تقويت فضايي، تجسم تقويت

 تقويت دست، و چشم هماهنگي

 توجه

 كردن)درست دبستان از پیش مفاهیم و تجسمي هایمهارت آموزش و قبل تكالیف نتايج بررسي

 خالقیت يا و عیني هایالگو روی از و پیچیده به ساده از استاندارد هایشن و سفال گل با اشیا

 جلسه. پايان در نوآموز به خانگي تكلیف ارائه و كودكان خود

شد. آزمونپس برگزاری به اقدام نوآموزان تكالیف مرور با بخش اين در آزمونپس اجرای و مرور 32

 اهیافته

 درصد 33 كه داد نشان پژوهش استنباطي هایيافته

 گروه كودكان درصد 26 و آزمايش گروه كودكان از

 از درصد 66 ،107-95 هوشي ضريب دسته در كنترل

 گروه كودكان از درصد 73 و آزمايش گروه كودكان

 قرار 120 -108 هوشي ضريب دسته در كنترل

 توصیفي هایيافته جدول اينكه ضمن گرفتند،

 60 و آزمايش گروه ددرص 46 كه داد نشان همچنان
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 53 و پايین اقتصادی سطح نظر از كنترل گروه درصد

 كنترل گروه در درصد 26 و آزمايش گروه در درصد

 تحصیالت )براساس بااليي اقتصادی وضعیت در

 توصیفي آمار .داشتند درآمد( حداقل و والدين

 گروه در پژوهش متغیرهای معیار( انحراف و )میانگین

 ،آزمونپیش مراحل تفكیک به كنترل و آزمايش

 است. شده ارائه 2 جدول در پیگیری و آزمونپس

پژوهش متغیرهای پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش هاینمره معیار انحراف و میانگین 2 جدول

 میانگین شود،مي مشاهده 2 جدول در كه گونهمانه

 و آزمونپس مرحله در پژوهش متغیرهای در هامرهن

 كنترل گروه به نسبت آزمايش گروه در پیگیری

 هاگروه تفاوت بررسي برای اكنون است. داشته افزايش

 با واريانس تحلیل از پژوهشي هایفرضیه آزمون و

 آزمون اجرای اما شود.مي استفاده مكرر گیریاندازه

 هایفرض پیش برخي رعايت به ملزم مكرر واريانس

 پیش بررسي برای باكس آزمون جمله از آماری

 بررسي با .است هاواريانس ماتريس يكساني هایفرض

 05/0 از باالتر معناداری سطح در F(514/45)  ضريب

  واريانس ماتريس يكساني شرط ،شودمي مشخص

 موچلي آزمون نتايج همچنین است. شده رعايت

 در اساسي هایفرضشپی از ديگر يكي عنوانهب

 كرويت فرض كه شد داده نشان مكرر واريانس تحلیل

 هایزمان در هاواريانس تشابه و همگني )فرضیه

 تحلیل هایفرضپیش از كه گیری(اندازه مختلف

 معناداری سطح در بوده، مكرر گیریاندازه با واريانس

. است شده برآورده نیز 05/0 از باالتر

 دیداری فعالی حافظه متغیرهای هاینمره گروه با مرحله گروهیبین و گروهیدرون اثرهای برای مکرر گیریاندازه نسواریا تحلیل 3جدول

 مسئله حل و فضایی –

آزمون توان اثر اندازه F sig مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع اثر منبع متغیر

 فعال حافظه
 817/646 1 817/646 مرحله

481/10 003/0 27/0 87/0
712/61 28 933/1727 خطا

 مسئله حل
 017/138 1 017/138 مرحله

709/12 001/0 31/0 93/0
860/10 28 067/304 خطا

 نشان گروهيدرون تأثیرات تحلیل 3جدول نتايج

 فعالي حافظه بر مغز بر مبتني آموزش كه دهدمي

 هداشت تأثیر مسئله حل مهارت و فضايي - ديداری

 31 و 27  ترتیببه كه داد نشان نتايج همچنین است.

 متغیر وسیلهبه وابسته متغیر تغییرات از درصد

 نكته اين بررسي برای حاال شود.مي تبیین بندیگروه

 ،است بوده آزمون مراحل از يکكدام در تأثیر اين كه

 شودمي پرداخته تعقیبي آزمون نتايج بررسي به

(.4)جدول

گروه

متغیر             

کنترلآزمایش

پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

فضايي -ديداری حافظه
 93/20 93/23 86/22 13/27 73/28 60/20 میانگین

 04/6 31/10 24/9 72/8 16/12 19/12 استاندارد انحراف

مسئله حل
13/19 93/19 93/18 40/25 13/28 53/19 میانگین

94/2 78/3 07/4 66/3 64/4 38/5 استاندارد انحراف
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 دوبهدو هایتفاوت سیبرر  4جدول

معناداری سطح معیار انحراف خطای هامیانگین تفاوت  مراحل متغیر

فضايي – ديداری فعال حافظه

 آزمونپیش
005/0 31/1 -600/4* آزمونپس

31/0 37/1 -300/2 پیگیری

آزمونپس
005/0 31/1 600/4* آزمونپیش

 18/0 81/1 300/2 پیگیری

مسئله حل

مونآزپیش
001/0 783/0 -800/4* آزمونپس

001/0 851/0 -033/3* پیگیری

آزمونپس
001/0 783/0 800/4* آزمونپیش

001/0 487/0 767/1* پیگیری

 متغیر در دهد،مي نشان 4 جدول نتايج گونههمان

 میانگین بین تفاوت فضايي – ديداری فعال حافظه

 است نادارمع آزمونپس با آزمونپیش هاینمره

)05/0(P<. با آزمونپیش هاینمره بین كهحاليدر 

 معنای به و نشد مشاهده معنادار تفاوت پیگیری

 فعال حافظه متغیر بر روش اين نبودناثربخش

 .<P)05/0( است بوده زمان طول در فضايي – ديداری
 میانگین بین تفاوت مسئله حل متغیر در همچنین

 معنادار پیگیری و زمونآپس با آزمونپیش هاینمره

 طول در آموزشي روش بودناثربخش معنای به و است

  .>P)05/0( است بوده مسئله حل متغیر بر زمان

 گیرینتیجه و بحث

 يـادگیری اثربخشـي بررسـي هـدف بـا حاضر پژوهش

 – ديـداری فعـال حافظـه بـر مغـز آمـوزش بر مبتني

 در ويژه نارسايي با پسران مسئله حل مهارت و فضايي

 جـدول نتايج شد. انجام دبستانيپیش مقطع يادگیری

 آمـوزش كـه داد نشـان گروهـيدرون تـأثیرات تحلیل

 و فضـايي - ديـداری فعـالي حافظـه بـر مغز بر مبتني

 داد نشـان نتـايج است. داشته تأثیر مسئله حل مهارت

 وابسته متغیر تغییرات از درصد 31 و 27  ترتیببه كه

 بـا همسو كه شودمي تبیین بندیگروه متغیر وسیلهبه

 ؛2019 ،همكـاران و لیدياسـتوری) پژوهشي هایيافته

 ،همكــاران و مــارتینینگرام ؛2019 ،همكــاران و ايــدل

ــوديكین، ؛2018 ــاني، و 2016 ش ــیس، ؛2016 زي  ويل

 اذعـان بايد باال پژوهشي يافته تبیین در .است (2007

 دربـاره فـرد دانش كارگیریبه نحوه به مغز كه: داشت

 اهداف شدن عملي جهت در شناختي فرايندهای تمام

ــادگیری ــابراين .شــودمي اطــالق ي ــن در بن ــه اي  برنام

 از انسـاني موجـود آگاهي بر عمده تأكید مغز آموزشي

ــام ــناختي نظ ــود ش ــت، خ ــهنحویبه اس ــاراه ك  یه

 یهاشــیوه ؛كاهــدمي را يــادگیری موانــع بردنمیــاناز

 مراحـل همـه در و ندكمي ريزیپي را يادگیری بهینه

 آمـوزش اين كند.مي تنظیم را خود یهافعالیت تفكر،

 هـایتواقعی بـین روابط فهم در كه داردمي وا را افراد

 بررسـي را خـود انتخـابي حـلراه ؛كننـد دقت مسئله

 تـریجزئي مراحـل قالب در را پیچیده مسائل ؛نمايند

 نتفكرشـا جريان خود، از كردنسؤال با و كنند تحلیل

 احتمـاالً مغـزی دانش اساس همین بر كنند. كنترل را

 بـه منجـر يـادگرفتن چگونه يادگیری مبنای عنوانبه

 یهاجنبـه قوت و ضعف نقاط خصوصدر يافتنبصیرت

 هسـتم  خـوب چیزهايي چه )در دشومي عصبي رشد

 چنـین كسـب پس است (، سخت برايم چیزهايي چه

 اهــداف و بردهــاراه قواعــد، از آگــاهي يعنــي ،دانشــي

 كارآمـدتر طوربه بتوانند افراد كه شودمي باعث مسئله

 بـا خـود شناختي یهاتوانايي انطباق به تریمنعطف و

 از اسـتفاده بنـابراين .بپردازنـد جديد تكلیف و موضوع

 عنوانبـه شـدهگرفته يـاد مغـزی آمـوزش راهبردهای

 آنها از يادگیری ضمن در او كه انديشه و رفتار هرگونه

 و دهيسـازمان فراگیـری، بـه منجر و كندمي استفاده

 آنهـا از برداریبهره سهولت نیز و هادانش سازیذخیره

 مسـئله حـل مهـارت رخداد همین ، دشومي آينده در

 راهبردهـای از گیـریبهره میـزان و افزايش را افراد در

  راسـتا ايـن در كـهنحویبه ؛بخشدمي بهبود را منطقي

 دادند نشان خود پژوهش در (2019) كارانهم و ايدل
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 هبـ هتوجـ لدلیـ هب زمغ آموزش رب يمبتن یيادگیر كه

 كارآمـدی بر يادگیری، اختالل با يادگیرندگان ظرفیت

 مثبـت و فعال مشاركت میزان و افزوده آموزش فرايند

د.دهمي افزايش آموزش فرايند در را معلم و يادگیرنده

هایتجربه سازیفراهم كه داشت اذعان بايد واقعدر

مثبتي هیجاني جو كه محیطي در برانگیزچالش ي وغن

 اين و دارد همراه به را يادگیری شوق و كنجكاوی دارد،

 بهترين دروني، تشويق سیستم براساس يادگیری شوق

 يادگیری محیط و است مسئله حل فرايند برای محرک

 به توجه با باشد، دروني تشويق سیستم براساس كه

 متناسب، و متنوع بازخوردهای ارائه و فردی هایاوتتف

ايجاد و آموزاندانش روان بهداشت حفظ بر عالوه

هایزمینه پرورش و يادگیری برای بخشآرامش محیط

 لذت آموزان،دانش وسیلهبه مسئله حل فرايندِ خالقیت،

 بسیاری اثرهای و داشته همراه به آنان برای را طبیعي

فرايند طرفي از دارد. ادگیریي بخشي كیفیت در

 توانايي نیز و مغز سلولي ارتباطات سازیغني

 طريق از مسئله حل فرايند در آن پذيریانعطاف

 انگیزه آموزان،دانش برای مرتبط تصاوير و فیلم مشاهده

 و است آورده وجود هب را مسئله حل مهارت برای الزم

 برای آنان، خودجوش هایتالش و لذت كسب بر عالوه

 هایفرصت ايجاد با نیز و يادگیری شدنرتعمیق

 آرامش براساس يادگیری هایموقعیت در برانگیزچالش

 كرده پیدا افزايش مسئله حل مهارت هوشیاری، بام توا

 ایرابطه يادگیری فرايند در فعال درگیریت. اس

 فعالیت بهبود و مغزی زيستي فرايندهای میان متقابل

 مباني هم امر همین و مايدنمي ايجاد مسئله حل

 را مسئله حل فرايند نواقص هم و تقويت را مغزی

 در (2007) ويلیس راستا اين در بخشد.مي بهبود

 مغزمحور آموزشي راهبردهای عنوان با خود پژوهش

 چالشي تكالیف كه داد نشان مسئله حل مهارت بر

 حل برای مضاعف تالش و انگیزه كسب به منجر

 دروني انگیزه بر تأكید با راهبرد ناي .شودمي مسئله

 افزايش را عادی هایچالش با مواجه برای فرد توانايي

  داد. هداخو

 مغز، آموزش بر مبتني يادگیری ،ديگر سوی از 

 و هامؤلفه به توجه با آگاهانه و هوشمندانه يادگیری

 معلم برای هاآموزش ارائه با و است تأثیرگذار اصول،

 يادگیری اصول و هامؤلفه مغز، ساختار با ارتباط در

 يادگیری، و مغز ساختار در نظم اهمیت مغز، با سازگار

 آموزش، زمان از بهینه استفاده برای و شده ترروشن

 است نیازمند معلم توسط پويا هایدرس طرح طراحي

 توانايي آموزش، فرايند در درس طرح از استفاده و

 از كه را یاریهوش با توأم آرامش و معلم ريزیبرنامه

 افزايش ،است مغز با سازگار يادگیری هایمؤلفه

 معلم، از الگوگیری و مشاهده با آموزاندانش و دهدمي

 كار هب خود يادگیری فرايند در را ريزیبرنامه و نظم

 آموزاندانش به هاآموزش ارائه با طرفي از .گیرندمي

 و ردكارك با آشنايي و آن يادگیری و مغز با ارتباط در

كه غني محیط يک در قرارگرفتن و مغز سیستم نظم

انجام آن در مغز با سازگار هایيادگیری و هافعالیت

 دور يادگیرندگان در حافظه عملكرد بهبود پذيرد،مي

 (2018) همكاران و مارتینینگرام .بود نخواهد ذهن از

 اصول كه دادند نشان نیز خود پژوهش در

 كارگیریهب آموزشي، برنامه در منظم و پذيربینيپیش

 مشاركتي يادگیری يادگیری، فرايند در مختلف حواس

 اساسرب يادگیری فرايند در يادگیرندگان فعال نقش و

 ور)غوطه مغز آموزش با سازگار يادگیری دوم مؤلفه

 از گیریبهره بهینه(، هایتجربه در فعال سازی

 با همراه تجسمي هایفعالیت مانند بازی راهبردهای

 نارسايي از ناشي استرس و اضطراب حذف و موسیقي

 ديداری هایمهارت تقويت به منجر يادگیری در ويژه

 هایمداخله به توجه رويكرد اين در .شودمي فضايي –

 هایجنبه در مغز آموزش بر مبتني يادگیری به مربوط

تجربه در يادگیرنده سازیهغرق زياد، چالش / كم تهديد

 حافظه خصوصهب و يادگیرنده فعال شپرداز يادگیری،

 بهبود به منجر فراشناخت هایمهارت و توجه كاری،

 – ديداری هایفعالیت در يادگیرنده افراد عملكرد

 اصالحي راهبردهای اين واقعدر .شودمي نیز فضايي

 به است نوروسايكولوژيكي نقايص اصالح آن هدف كه
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 واقصن بر مبتني مشكالت بر تا كندمي كمک كودک

 رمزگرداني، مهارت تقويت مثال برای ،كند غلبه حافظه

 انتقال فعال ردهایبراه از گیریبهره تكرار، و تمرين

 ترسريع را مدتدبلن به مدتهكوتا حافظه از اطالعات

 اين در دهد.مي افزايش را فعال حافظه كارايي و كرده

 پژوهش در (2019) همكاران و لیدياستوری راستا

 بر مبتني راهبردهای از گیریبهره كه ادد نشان خود

 فرايند در فردی هایتفاوت بر تأكید دلیل به مغز

 هایپايه مغزی نیمكره دو كردندرگیر و يادگیری

 در حافظه فرايند بهبود به منجر يادگیری زيستي

 نتايح به دستیابي راستای در .شودمي يادگیرندگان

 همكاری همچون هاييمحدوديت با پژوهشگر باال،

 مناسب، آموزشي محیط تعبیه برای باال مراكز نكردن

 شهر در مذكر جنسیت بر تأكید و فضا بودنكوچک

 در پژوهشي پیشینه و هايافته نبودن و اصفهان

 شود،مي پیشنهاد بنابراين بود. موردنظر گروه راستای

 اثربخشي گويای كه نتايجي به توجه با پژوهش اين

 در گسترده شكلي به ،بود آموزشي روش اين

 قرار استفاده مورد كودک ابتدای از آموزشي هایبرنامه

 بودناثربخش توجه با نیز پژوهشگران ساير و بگیرد

 ويژه نارسايي به مبتال نوآموزان به كمک و روش اين

 بر را مغزمحور تدريس روش اثربخشي يادگیری در

 قرار بررسي و بحث مورد يادگیری هایسازه ساير

 اين درمان و بهبود راستای در بتوان راه اين از تا دهند

  كرد. اقدام كودكي و ابتدايي دوران همان در نارسايي

 سپاسگزاری

 ويژههب والدين و نوآموزان مديران، مربیان، تمام از

 آموزشي فرهنگي بنیاد پسرانه دبستاني پیش مديريت

 دادنقرار اختیار در برای خرد گلبان و صادق)ع( امام

 پژوهشگر با فراوان همكاری و الزم ایهبازی و اناتامك

  دارم. را قدرداني و تشكر كمال

  اهنوشتپی
1. National Joint Committee on Learning

Disabilities

2. Neuropsychological/Developmental Learning

Disabilities

3. Phonological loop

4. Central executive

5. Spatial-Visual Working Memory

6. Corsi Working Memory Test

7. London Tower Computer Test

 منابع
 در لهئمس حل توانايي مقايسه (1397) .ل ذوقي .،م رزومندشايستهآ

 هایمهارت در رياضي درس يادگیری اختالل بدون و با كودكان

 در نوين تحقیقات و مطالعات ملي همايش ششمین ،لهئمس حل

 انجمن :تهران ايران، مشاوره و شناسيروان تربیتي، علوم زهحو

.بنیادين فنون و علوم ترويج و توسعه

 هایكنش هایمؤلفه مقايسه» (1397) .ح راد زاهدی ،.ه زادهتقي

 در لندن برج آزمون دهيسازمان -ريزیبرنامه اجرايي

 ،«بهنجار همتايان با خاص يادگیری ناتواني دارای آموزاندانش

 .100-89 :4 هجدهم، دوره ،استثنايي كودكان فصلنامه

 (1396) .ز میمند الدينيزين ،ح. منظری ،ا. سلطاني ،ه. زادهتقي

 آزمون فضايي، -ديداری كاری حافظه اجرايي هایكنش مقايسه»

 اختالل به مبتال كودكان در محاسباتي هایخطا و لندن برج

 كودكان فصلنامه  ،«بهنجار كودكان و تحولي نارسايي حساب

 .110-97 :3 هفدهم، دوره ،استثنايي

 ،شناختي پرورش و آموزش مباني (1390) ک. خرازی .،م تلخابي

 شناختي. علوم پژوهشكده و سمت انتشارات تهران:

 ،ف.  جلودارنتاجحسن .، ع پورجوانتقي .، ن كريمي .، م دهقاني

 (موزون) یکريتم حركتي هایبازی اثربخشي» (1391) .ع اكیزهپ

 يادگیری هایناتواني با كودكان اجرايي كاركردهای میزان بر

 هایناتواني ،«دبستان از پیش تحولي شناختيروان عصب

  .77-53 :1 دوم، دوره ،يادگیری

 بر تمركز با مغز بر مبتني يادگیری اثربخشي» (1391) .ا دهقاني

 با كودكان توجه و اجرايي كاركردهای بر ريتمیک هایبازی

 از پیش تحولي شناختيروان عصب يادگیری هایناتواني

 .54-30 :8 چهارم، دوره شناختي،روان عصب فصلنامه ،«دبستان

 یبرا وكسلر هوش اسیمق يابيهنجار» (1369) س. میشه .،ا هيرضو

 يانسان و ياجتماع علوم مجله ،«رازیش در دبستانشیپ دوره

 .دهم شماره پنجم، دورة ،رازیش دانشگاه

 بر مغز بر مبتني آموزش اثربخشي (1393) م. صمدی س.، فرامری

 پايه رياضي يادگیری ناتواني با آموزاندانش رياضي عملكرد بهبود

 نامهپايان ،منفرد مورد پژوهش اصفهان: شهر ابتدايي پنجم

 خاص، نیازهای با كودكان آموزش و شناسيروان ارشدكارشناسي

  اصفهان. دانشگاه

 با سازگار درسي برنامه مفهومي چارچوب تدوين (1390) ع. نوری

 دانشگاه ي،انسان علوم دانشكده ،تخصصي دكتری رساله ،مغز

  مدرس. تربیت

 علوم جايگاه انتقادی تبیین» (1389) م. مهرمحمدی ع.، نوری

 علوم هایتازه فصلنامه ،«تربیتي عمل و دانش قلمرو در اعصاب

.100-83 (:46)12 ،شناختي
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