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 چکیده
حاضر   پژوهش  از  اثربخشی  هدف  بر  آموزش  مقایسه  اجرایی  کارکردهای  آموزش  و  مغزمحور  یادگیری 

 روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمونبود.   عملکرد فراحافظه کودکان مبتال اختالالت یادگیری خاص

جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان مبتال به اختالالت یادگیری خاص   بود.با گروه کنترل  آزمونپس و 
با استفاده از  بودند    1397-1398هر تهران در سال تحصیلی  شاجعه کننده به مراکز اختالل یادگیری  مر که 

گروه   ،(نفر  15)  یادگیری مغزمحورآموزش  گروه  سه  از آنان در    45تعداد    تصادفی سادهگیری  روش نمونه
آموزش یادگیری مغز  های آزمایش تحت  ( قرار گرفتند. گروهنفر  15)  و کنترل  (نفر  15)  کارکردهای اجرایی

اجرایی ای(  دقیقه   60جلسه    8)محور اما گروه  ای(  دقیقه  60جلسه    20)  آموزش کارکردهای  قرار گرفتند؛ 
 از پرسشنامه  دریافت نکردند.  یادگیری مغزمحور و کارکردهای اجرایی آموزش  ای از  مداخلهگونه  کنترل هیچ 

فراحافظه ( و  2011)  توسط ویلکات، بوادا، ریدل، چابیلداس، دفریس و پنینگتون  ی کلورادو اختالالت یادگیر
استفاده شد.    به منظور گردآوری اطالعات (  1397)  خرمایی   و   فوالدچنگ،  جوکار  ، حسینچاری  ،اثنی عشری

در دو بخش  24نسخه  SPSSفزار اها از طریق نرم آمده از اجرای پرسشنامهدست تحلیل اطالعات به  و  تجزیه
نشان داد  نتایج  .  ( انجام پذیرفتفرونی و آزمون تعقیبی بن تحلیل کوواریانس چندمتغیره  توصیفی و استنباطی )

 توانندکار رفته در این پژوهش می به  یادگیری مغزمحور و کارکردهای اجرایی  آموزش  که هر دو مداخله  
  یادگیری مغزمحور آموزش  اما    ،بهبود بخشندرا    اختالالت یادگیری خاص  به  عملکرد فراحافظه کودکان مبتال

بر اساس نتایج  .بود  اختالالت یادگیری خاص به  عملکرد فراحافظه کودکان مبتال  دارای تأثیر بیشتری بر بهبود  
فراحافظه  عملکرد  بهبود  مداخالت مؤثری در  یادگیری مغزمحور و کارکردهای اجرایی  آموزش  این پژوهش،  

 .بیشتر بودیادگیری مغزمحور بدارند اما تأثیر  کودکان مبتال اختالالت یادگیری خاص

 یادگیری مغزمحور، کارکردهای اجرایی، فراحافظه، اختالالت یادگیری خاص. : واژگان کلیدی
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 مقدمه
یادگیری  از اختالل  1اختالل  ناهمگن  با مشکل در  به گروهی  اشاره دارد و ممکن است  ها 

خواندن، نوشتن یا توانایی ریاضی بروز یابد. کودکان دارای اختالل یادگیری در کالس با  
و آماری    پنجمین ویراست راهنمای تشخیصیدر  .  رو هستندمشکالت تحصیلی زیادی روبه

روانی  خاص ختالل  ا  2اختالالت  یادگیری  اختالل  به  اختالل    3یادگیری  و  داده  نام  تغییر 
مجزا   و  مستقل  اختالل  یك  قباًل  یك  هر  که  ریاضی  اختالل  و  نوشتن  اختالل  خواندن، 

می به محسوب  اکنون  یك شد،  کنندههکنندهمشخص)  4اسپسیفایر  عنوان  تصریح    ؛ یی هاا، 
  ی اند که خصوصیات مشابهافراد ارائه شده  ییبرای شناسا  DSM-5  مطرح شده در  ارهای ی مع

دارند و این خصوصیات مشابه در روند تشکیل اختالل، سوابق خانوادگی، نتایج آزمایش و  
. اما حتی در بین افرادی که  دهند  هی ارا  ی توانند وجوه مشترکیواکنش به درمان، م  ینحوه

تفاوت  كی نیز  دارند  مشترك  قابل  ی هااختالل  اختالل    ی توجه فردی  در  دارد(  وجود 
اختالالت یادگیری  (.  2013،  5)انجمن روانپزشکی آمریکا  اند یادگیری خاص گنجانده شده

میمهم محسوب  تحصیلی  ضعف  عملکرد  علت  از  ترین  زیادی  تعداد  ساله  هر  و  شوند 
مطالب درسی  دانش  فراگیری  در  این علت  به  رفتار خود  آموزان  مشکل میو    شوند دچار 

با توجه به مشخصات کلی این    (.1397شیخ، حمایت طلب، باقرزاده و باقرزاده،  )ارسالنی،  
آموزان با اختالل یادگیری قرار  را در گروه جدیدی به نام دانش   هاآنتوان  آموزان، میدانش 

یند روانی که به درك کردن با استفاده از  فرآآموزان در یك یا چند  داد و گفت این دانش 
یا   مربوط می زبان شفاهی  این اختالل میکتبی  به شکل عدم شود، اختالل دارند که  تواند 

در کامل  انجام    توانایی  یا  کردن  هجی  نوشتن،  خواندن،  کردن،  صحبت  کردن،  گوش 
  (.1397)افشاری و هاشمی،  دمحاسبات ریاضی ظاهر شو

با  ک ،  اغلب دارای اختالالتی در زمینه ادارك، زبانخاص  یادگیری    اختالالتودکان 
پردازش واجی و مشکالت حرکتی و حافظه هستند. مشکالت حافظه در این کودکان خود  

  فرآیندهای   با حافظه  . مشکالتهای شناختی شودممکن است موجب نقایصی در سایر حوزه

 
1. learning disability 

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) 

3. specific learning disability 

4. specifier 

5. American Psychiatric Association 
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  در   شنیداری  حافظه  اختالالت  است  ممکن   مثال  برای.  دارد  پیوند  نیز  آنان  شنیداری  و  دیداری
  تاثیر (  کلمه  ساختن   برای)  صداها  این  ترکیب   سپس  و  حروف  صداهای  یادآوردن   به  توانایی 
عافی،    بگذارد و  اقدم  صالحی  و    به  1فراحافظه (.  1397)خانجانی،  فرایندها  از  فرد  آگاهی 

های حافظه، راهبردهای به خاطرسپاری بهتر و توانایی نظارت بر عملکرد  ظرفیت فراحافظه 
.  شان دارندشامل دانش کلی و فهمی است که افراد در خصوص حافظه حافظه  . فرااشاره دارد

گردد؛ برای مثال وقتی  به عبارتی فراحافظه به دانش و آگاهی ما از فرایندهای حافظه بر می
ها و مسیرها خوب است اما در به خاطرسپاری  کند که در به خاطرسپاری نقشه فردی اظهار می 

  . باشدای خود میای در خصوص دانش فراحافظهه بیانیهچهره افراد ضعیف است در حال ارائ 
شان را منعکس کنند و بر آن نظارت  دهد که حافظهفراحافظه در واقع به افراد این امکان را می

-القه داشته باشند و ارتباط بین حافظه، دانش درباره حافظه و استفاده از راهبردهای حافظه، ع 
های مرتبط با سن  صوصاً در بافت تحصیلی و تفاوت های نظری و پژوهشی قابل توجهی را خ 

است آورده  وجود  کورنل )بجورك  به  و  دونلوسکی  از  2013،  2،  نقل  به  عشری ؛    ، اثنی 
 . (1397، خرمایی و فوالدچنگ ، جوکار  ،حسینچاری

های مربوط قضاوتشامل    نظارت بر حافظه به طور کلی از طریق چند مکانیسم نظارتی
های  و قضاوت  5های حس دانستن، قضاوت4های خوداطمینان بخشقضاوت،  3به یادگیری 

یادگیری  بودن  می  6آسان  نظارتی  .  شودسنجیده  فرایند  نوعی  یادگیری،  به  مربوط  قضاوت 
که افراد در خصوص میزان یادگیری خود دارند، این که تا    هاییاست و عبارت از قضاوت

  تالش داد آن  یا در آن موضوع تسلط دارند، بروناند و  چه حد موضوع مشخصی را یاد گرفته
-را به خوبی فرا نگرفته   هاآنها و موضوعاتی است که  فرد برای یادگیری و تسلط در مهارت

ماهیت نظارتی داشته و بیانگر اطمینان داشتن به حافظه  نیز    بخش های خود اطمینانضاوت. قاند
های  اش در موقعیتاینکه فرد میداند حافظه و ارزیابی درست از محتویات حافظه و باور به  

می  چه صورتی  به  برونگوناگون  باشد،  داشته  را  بازدهی  بیشترین  از  تواند  استفاده  آن  داد 

 
1. meta-memory 

2. Bjork, Dunlosky & Kornell 

3. judgments of learning 

4. self-confidence judgments 

5. feeling of knowing judgments 

6. ease of learning judgments 
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-قضاوت.  بردن عملکرد حافظه وی بیشترین سودمندی را دارد  باالراهبردهایی است که برای  
هایی است که  یادآوری دانسته بینی یادگیرندگان درباره احتمال  شامل پیش   های حس دانستن 

آورند و یا احساس هشیارانه که با عدم دسترسی موقتی به آیتمی  در حال حاضر به یاد نمی
های بیشتر  ها و نشانهکوشد به یاد بیاورد همراه است، برونداد آن استفاده از سرنخکه فرد می

ف این موضوع  جهت توصی   های آسان بودن یادگیری اوت. قض برای یادآوری مطالب است
داد آن رود که تا چه اندازه گویه مورد مطالعه برای یادگیری آسان هستند و برونبه کار می

  ، اثنی عشری )  شودتعیین مدت زمانی است که طی آن به مطالعه هر موضوع اختصاص داده می
حافظه  ظرفیت ناکافی  به عبارت دیگر،    (.1397،  خرمایی  و  فوالدچنگ ، جوکار ،حسینچاری

خواندن    اختالالت یادگیری در حوزهتواند  فعال یا سازماندهی ضعیف حافظه بلندمدت می
های  که مؤلفه بسیار مهم حافظه کاری تفاوت  آنجا  یا درك مطلب خواندن را ایجاد کند. از
کند، باید در آموزش و یادگیری موضوعات مختلف  فردی بسیاری را در میان افراد ایجاد می

در ذهن، در یك لحظه    اطالعاتتوجه داشت. چرا که حافظه فعال توانایی حفظ    درسی به آن
 (.  1395)فتحی آشتیانی، اخوان تفتی و خادمی،   دهدقرار می معین را تحت تأثیر

حافظه در کودکان مبتال به اختالالت یادگیری خاص به کارگیری  با توجه به مشکالت 
می  زمینه  این  در  آموزشی  مف مداخالت  یادگیرتواند  مداخالت  این  از  یکی  باشد.    ی ید 

با  مؤلفهاست.    1مغزمحور توأم  هوشیاری  شامل  محور  مغز  یادگیری  آموزش  اساسی  های 
)ایجاد محیط هیجانی خوشایند برای مغز و یادگیری(، غوطه ورسازی هماهنگ در  2آرامش

پیچیده  بهینه و غنی برای  ها )ایجاد فرصت3تجارب  و پردازش فعال (  یادگیریی خوشایند، 
،  ها کاین بودند. بر اساس این مؤلفه   (ی بهینه و غنی برای یادگیریهاایجاد فرصت )4اطالعات 

. این  اصل یادگیری مغز محور را طراحی کردند  12،  (2005)5کلینتیك و کلیمك ، مكکاین 
«،  تهدید بی ثمر می ماندیابد و با  اصل اول: یادگیری بر اثر چالش افزایش می»  اصول شامل

اصل  «، »اصل سوم: جستجو برای معنا ذاتی است«، »اصل دوم: مغز و ذهن اجتماعی هستند»
اصل پنجم: مغز یك پردازشگر  «، »در الگوسازی نقش تعیین کننده دارند  هاناچهارم: هیج

 
1. brain-based learning 

2. relaxed alertness 

3. orchestrated immersion in complex experience  

4. active processing of experience 

5. Caine, Caine, McClintic & Klimek 
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پردازش و  است  موازی  و  هستند همزمان  کلی  هم  و  هم جزئی  مغزی  »های  اصل ششم:  «، 
است مغز  فیزیولوژیك  شدن  درگیر  مستلزم  »یادگیری  مفهوم  «،  برای  جستجو  هفتم:  اصل 

اصل هشتم: یادگیری تحولی  «، »افتد سازی )معناداری( از طریق الگوگیری در مغز اتفاق می 
ها  افتد که دانستهاصل نهم: درك و فهم و یادسپاری مطلوب زمانی اتفاق می«، »و رشدی است

اصل دهم: یادگیری مستلزم توجه تأکیدی  «، »ه طبیعی یا فضایی راه یابدها به حافظو مهارت 
است پیرامونی  ادراك  »و  ناآگاهانه  «،  و  آگاهانه  فرآیندهای  یادگیری شامل  یازدهم:  اصل 

»است و  است «  فرد  به  منحصر  انسانی  هر  مغز  دوازدهم:  میاصل  مازالن   باشد«  و  ، 1)صالح 
2019 .) 

 برای شناختی فرایندهای از استفاده توانایی توانمی را 2اجرایی  کارکردهایاز طرفی  
هیجانات افکار کنترل تامی کمك ما به اجرایی کارکردهایکرد.    معرفی و   کنند، 

 هایمحرك  مقابل  در افرادمنفعل   رفتار از مانع و  باشیم داشته هدف به معطوف رفتارهای
 اهداف محیطی هایبا محرك مقابله در  افراد شود می باعث عبارتی  به شود،می محیطی 

 کارکردها این  دلیل اهمیت مساله همین  و بروند را خودشان راه  و کنند  دنبال را خود
؛ به نقل  2013 ،3)دیاموند باشد  میبه ویژه کودکان   هاآنانس روزانه  زندگی در موفقیت برای

علیزاده، غدیری، طیباز   فتحی،  عبدالمحمدی،  و  از    اجرایی کارکردهای  بین (.  1396لی 
 و مثبت  رابطه خواندن و 6توجه  و  ذهنی ریزی برنامه ،5بازداری  ،4کاری   حافظۀجمله  
کرامتی،  )نوده دارد  وجود معنادار و  اجرایی  (.  1395ئی، صرامی    اصطالحی کارکردهای 

حافظه کاری، توجه، بازداری و برنامه ریزی،  رای فرایندهای شناختی متعدد شاملاست که ب
پیشانی از لوب پیشانی    این فرایندها توسط ناحیه لوب پیش شود که  خودتنظیمی استفاده می 

زاده،  ؛ به نقل از عزیزیان، اسدزاده، علی 2014،  7)گلدشتاین و ناگلیری  ددر مغز کنترل می شون
دستگاه شناختی نظیر    کارکردهای اجرایی، به کارکردهای عالی(.  1396پور،  درتاج و سعدی

 
1. Saleh & Mazlan 

2. executive functions 

3. Diamond 

4. working memory 

5. inhibition 

6. subjective planning, and attention 

7. Goldstein & Naglieri 
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-انتزاعی، انعطاف  سازماندهی، احساسات، انگیزه، قضاوت، استدالل  ،مسئلهریزی، حل  برنامه
روح االمینی، سلیمانی  ؛ به نقل از  2012،  1)دتی  شوداطالق می   کاری پذیری، توجه و حافظه

واقف،   تحصیلی  (.1397و  عملکرد  بهبود  بر  اجرایی  کارکردهای  با    کودکانآموزش 
ای به کار گرفته    های مداخله تواند در کنار سایر روشیادگیری تأثیر دارد و می  اختالالت

 (. 1391پور و عابدی، )آقابابائی، ملك شود
تواند اثبات رسیده است و میبه کودکان  براییادگیری مغزمحور سودمندی مداخالت 

(.  2019،  2ادی و ساد )ال بهبود بخشدآموزان را  حافظه کاری و انگیزش تحصیلی دانش سطح  
-تواند نقش مهمی در بهبود کارکردهای تحصیلی دانشهمچنین کارکردهای اجرایی می

باشد داشته  وائوقن  آموزان  و  رید  احمد،  سیرینو،  وجود  (.  2019،  3)میسیاك،  به  توجه  با 
، لزوم به کارگیری مداخالت  حافظه در کودکان مبتال به اختالالت یادگیری خاص  مشکالت 
توان  دارای ضرورت و اهمیت دارد. از نتایج این پژوهش می   کودکانبر روی این    آموزشی

از   ناشی  مشکالت  بهبود  برای  درمان  حافظه  به  و  توانبخشی  مراکز  به  در  مبتال  کودکان 
اهمیت و ضرورت لذا این پژوهش و نتایج آن دارای    استفاده نمود.اختالالت یادگیری خاص  

جستجوهای  باشد.  می اساس  کشوربر  خارج  و  داخل  در  پژوهش  پیشینه  در  ،  پژوهشگر، 
لذا بر اساس آنچه گفته  انجام نگرفته است.  هدف پژوهش حاضر  تاکنون پژوهشی پیرامون  

این است، که   پژوهش  اثربخشی    آیاشد سوال  یادگیری مغزمحور و آموزش  آموزش  بین 
تفاوت    ملکرد فراحافظه کودکان مبتال اختالالت یادگیری خاصکارکردهای اجرایی بر ع

 ؟ وجود دارد

  روش 
آزمون با گروه کنترل  پس   -از نوع پیش آزمون   آزمایشی با طرحنیمهاز نوع  پژوهش حاضر  

کننده  مراجعهت یادگیری خاص  جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان مبتال به اختالال.  بود
یبه   اختالل  شماره  امرکز  تحصیلی    2دگیری  سال  در  تهران  برای    بود.  1397-1398شهر 

گیری دردسترس و با  روش نمونهمرکز با    این   کننده بهمراجعه  کودکانتمامی  انتخاب نمونه، 

 
1. Doty 

2. ElAdl & Saad 

3. Miciak, Cirino, Ahmed, Reid & Vaughn 
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توسط ویلکات، بوادا، ریدل، چابیلداس،    1پرسشنامه اختالالت یادگیری کلورادواستفاده از  
پنینگتون  و  و  (  2011)  2دفریس  گرفتند  قرار  سنجش  از    45مورد  نمرات هاآننفر  که    یی 

شناسایی  به عنوان کودکان مبتال به اختالالت یادگیری خاص    ،ه گرفتندماباالتری در پرسشن 
 نفره  15به صورت تصادفی در سه گروه  نفر کودك    45این  و تشخیص داده شدند. سپس  

 15گروه آموزشی کارکردهای اجرایی و  نفر    15،  آموزش یادگیری مغزمحورنفر گروه    15)
 15های مشابه حجم هر گروه  از آنجایی که در پژوهش نفر گروه کنترل( جایگزین شدند.  

نفر انتخاب    15(، در این پژوهش نیز حجم هر گروه  1396دالور،  )  نفر پیشنهاد شده است 
پیش  فراحافظه به عنوان    به پرسشنامهگروه در شرایط یکسان   سه هر    کودکانسپس از   شدند.

گروهآزمون   کودکان  مرحله  این  از  بعد  دادند.  مغزمحورهای  پاسخ  یادگیری  و    آموزش 
و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی  آموزش کارکردهای اجرایی تحت آموزش قرار گرفتند  

اجرایی  از   کارکردهای  آموزش  و  مغزمحور  فعالیت  ند ندیدیادگیری  به  و  و  معمول  های 
گروه در شرایط یکسان    دود ادامه دادند. بعد از اتمام جلسات آموزشی از هر  روزمره خو

به    کودکانبه عمل آمد.    آزمونپس  پاسخ    آزمونپس به عنوان    فراحافظه  پرسشنامهمجددا 
جمع از  بعد  دادهدادند.  پیش آوری  با  پس و    آزمونهای  شده  گردآوری  اطالعات  آزمون 

در این تحقیق از آمار توصیفی  .  تجزیه و تحلیل قرار گرفتندهای آماری مناسب مورد آزمون
میانگین  و تحلیل کوواریانس چند  و    چون  استنباطی شامل تجزیه  از آمار  و  معیار  انحراف 

متغیره جهت کنترل متغیر پیش آزمون استفاده شد. همچنین قبل اجرای تحلیل کواریانس  
نسخه    SPSSها برنامه  تحلیل داده  . نرم افزارشداستفاده  و آزمون تعقیبی بن فرونی    چندمتغیره

 بود. 24

 

 

 

 
1. Colorado Learning Difficulties Questionnaire 

2. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas, DeFries & Pennington 
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 آموزش یادگیری مغزمحورجلسات 
جلسه آموزش به گروه آزمایش بود که بر اساس    8یادگیری مغز محور در این پژوهش شامل  

-می  (2005)1کلینتیك و کلیمك ، مكکاین ،  کاین اصل یادگیزی مغزمحور اقتباس از    12
تایید شده است اشد. روایی  ب اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی  این جلسات توسط    محتوایی 

 (.الف 1396)سیفی، ابراهیمی قوام، عشایری، فرخی و درتاج، 

 ( الف 1396)اقتباس از سیفی و همکاران آموزش یادگیری مغزمحورجلسات . 1جدول 
 محتوی جلسه  ردیف

 محور  مغز  یادگیریمعرفی و تبیین یادگیری  هدف: 1
 ها: سرفصل 

 عرفی اجمالی رویکردهای یادگیری م-1
 محور های یادگیری مغزضرورت-2

 ساختار و کارکرد مغز هدف: 2
 ها: سرفصل 

 غیره( تئوری مك لوین و)ساختار مغز و سیر تکاملی آن-1
 یادگیری های مغز در ارتباط با کارکرد هریك از قسمت -2

 های یادگیری سازگاری با مغزمعرفی برنامه هدف: 3
 ها: سرفصل 

 آرمیدگی هوشیار -1
 ورسازی هماهنگ در تجارب پیچیدهغوطه-2

 پردازش فعال تجارب -3
 اصول یادگیری آرمیدگی هوشیار  هدف: 4

 ها: سرفصل 
 نقش چالش و تهدید در یادگیری -1

 اجتماعی بودن مغز و ذهن -2
 معناداری یادگیری-3

 نقش هیجانات در یادگیری -4

 ورسازی هماهنگ در تجارب پیچیدهصول غوطها هدف: 5
 ها: سرفصل 

 (کلی و جزییز)های موازی مغردازشپ-1
 یادگیری و درگیری فیزیولوژیکی -2

 معناداری از طریق الگویابی -3

 
1. Caine, Caine, McClintic & Klimek 
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 تحولی و رشدی بودن یادگیری-4
 تجارب اصول پردازش فعال  هدف: 6

 ها: سرفصل 
 ادگیری و حافظه طبیعی ی-1

 ادگیری مستلزم توجه درونی و ادراك بیرونی است ی-2
 فرآیندهای آگاهانه و ناآگاهانه یادگیری-3

 منحصر به فرد بودن مغز هر فرد -4
 نقش محیط غنی بر یادگیری  هدف: 7

 ها: سرفصل 
 خواب بر مغز و یادگیری آب و ؛ تأثیر عوامل محیطی مانند نور، موسیقی، تغذیه-1

 سیستم تشویق سازگار با مغز هدف: 8
 ها: سرفصل 

 های بیرونی بر مغز تاثیرات تشویق-1
 راهکارهایی برای تشویق مغز-2

 آموزش کارکردهای اجراییجلسات 
برنامه بازداری،    5آموزشی    این  کاری،  حافظه  تمرکز،  و  توجه  شامل  اجرایی  کارکرد 

دقیقه    30کشد. که  دقیقه طول می  60دهد و هر جلسه  ریزی را آموزش میسازماندهی و برنامه
شود.  های دستی اختصاص داده میدقیقه بعدی به بازی  30ی و  هاآناز هر جلسه به بازی رای

توس جلسات  این  محتوایی  عالمه  روایی  دانشگاه  در  روانشناسی  متخصصان  از  چندنفر  ط 
است گرفته  قرار  تایید  مورد  سعدی  طباطبایی  و  درتاج  علیزاده،  اسدزاده،  پور، )عزیزیان، 

1396 .) 

 (1396)زیزیان و همکارانجلسات آموزشی کارکردهای اجرایی اقتباس از ع. 2جدول 
کارکرد 
 اجرایی 

های  بازی
آموزشی نرم  

 افزای

های مهارت 
 مورد تقویت 

 شرح بازی

های  ستاره  توجه 
 دار دنباله

توجه، بازداری،  
 سرعت عمل 

  باالی عنوان نمونه در دار بهستاره دنباله 4در این بازی 
هایی  ستاره  هاآنشود. سپس در پائین صفحه مشاهده می

های  مثل دنباله نمونه ها آنشوند که اگر دنباله ظاهر می
را  Space آموز باید به سرعت دکمهباشد دانش باال

بزند و اگر متفاوت بود هیچ واکنشی نشان ندهد، در غیر  
 .این صورت امتیاز منفی کسب خواهد کرد 
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توجه ساخت   رمز نویسی
 کلمه خواندن 

ای از حروف که هریك با یك  روی صفحه مجموعه
شود. دانش آموز باید  رمز مشخص شده نشان داده می

رمز نوشته شده در پائین صفحه را با کلیك روی حرف  
 . دار کندمعادل آن تبدیل به یك کلمه معنی

بازداری،  چرخ و فلك  بازداری
 سرعت عمل 

در حال چرخش به سمت   (به رنگ سبز یا زرد)چرخی
راست یا چپ است تا وقتی که چرخ به سمت راست  

آموز باید با حداکثر سرعت دکمه  چرخد دانشمی
  0راست صفحه کلید را کلیك کند. به ازاء هر ده کلیك 

کند؛ اما چنانچه در این زمان رنگ و  امتیاز دریافت می
دکمه چپ را   بالفاصله جهت چرخ عوض شود باید 

غیر این صورت نمره منفی به او تعلق   کلیك کند. در
 .گیردمی

بازداری،  نوشتن اعداد 
 سرعت عمل 

آموز باید به سرعت اعداد از یك به  در این بازی دانش
حین کار مربع  نانچه در . چها تایپ کندرا در مربع باال

قرمزی ظاهر شود تا هر عددی که پیش رفته باید بطور  
اگر   المعکوس برگردد و اعداد معکوس را تایپ کند. مث 

و   6، 5، 7 پیش رفته و مربع قرمز ظاهر شد باید عدد 1تا 
در ادامه تایپ کند. همچنین هرگاه با مربع سبز  غیره را 

تایپ   بااله طور مستقیم و رو ب  مواجه شد باید همچنان به
 . اعداد را ادامه دهد

حافظه  
 کاری

حافظه کاری  
 کالمی

افظه کاری  ح
خواندن، درك  

 مطلب 

-شود که باید دانشنشان داده می جمالتیدر این بازی 
خوب توجه کند و بعد با زدن کلید درست   هاآنآموز به 

یا اشتباه مشخص کند که مفهوم جمله درست بوده یا  
 .خیر

حافظه کاری   محاسبه اعداد 
جمع و تفریق  
 سرعت عمل 

آید باید  آموز به سه عددی که روی صفحه میدانش
ثانیه این   12پس از  . را بخاطر سپارد هاآنتوجه کند و 

  عالمتثانیه دو   1شوند و برای مدت اعداد حذف می
طور ذهنی  آموز باید بهشود که دانشریاضی ظاهر می

آموز  بین سه عدد قبلی قرار دهد. پس از این مرحله دانش
ثانیه فرصت دارد تا جواب را در خانه موردنظر وارد   5

کند. چنانچه در این مدت پاسخ درست را وارد نکند  
 .امتیاز را از دست خواهد داد

دهی سازمان بندی ابزارها طبقه دهی سازمان
آشنایی با  

مشاغل مختلف  

تصویر ابزارهای گوناگونی از مشاغل مختلف در صفحه  
آموز باید با موس هر شکل را کشیده  وجود دارد. دانش
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و ابزارهای  
 هاآن

که به اشتباه  و در زیر هر شغل قرار دهد. در صورتی
 .گیردمنفی به او تعلق میابزاری را قرار دهد امتیاز 

تعدادی تصویر از حیوانات مختلف در صفحه وجود   بندی حیوانات طبقه
آموز  دارد که هر کدام مربوط به یك طبقه هستند. دانش

باید با موس هر شکل را کشیده و در طبقه مربوط به آن  
قرار دادن اشتباه حیوانات،  حیوان قرار دهد. در صورت  

 د. گیرامتیاز منفی به او تعلق می
برنامه ریزی  تنظیم تصاویر برنامه ریزی

تقویت گفتار،  
 درك مطلب 

داستان مختلف وجود دارد و برای هر   18در این بازی 
تصویر قرار داده شده است که اگر با ترتیب   4داستان 

صحیح کنار هم قرار گیرند یك داستان معنی دار را  
 .گیردتشکیل میدهند و به آن امتیاز تعلق می

ای از تصاویر مختلف در هر صفحه  در این بازی مجموعه آماده کردن وسایل
شود که باید براساس موضوعی که در پائین  نشان داده می

صفحه نوشته شده، برخی از تصاویر مربوط به آن فعالیت  
را با موس به قسمت پائین کشید و پس از تکمیل دکمه  

 . ثبت زده شود

کارکرد  
 اجرایی 

های بازی
آموزشی مداد  

 کاغذی 

وسایل  
 موردنیاز 

 شرح بازی 

بازی با حروف و   توجه 
 اعداد

  3دفترچه شامل  
 بازی

های کوتاه  ین دفترچه حاوی حروف نقطه دار و واکه ا
با واکه   است و دانش آموز باید حرف خاص همراه 

در بازی بعدی از بین   .مت بزندالخاصی را پیدا کرده و ع
دار موردنظر  کلمات فقط کلمات خاصی که حرف نقطه

  در آن هست را بخواند. در بازی با اعداد که هم به
های  صورت شنیداری و هم نوشتاری قابل اجراست بازی

 ت. شمارشی مستقیم و معکوس با اعداد اس
جفت تصویر است که تصاویر بین   12این دفترچه شامل  تصاویر کتاب تصاویر  اختالف

  هااختالف آموز باید این دارند و دانش اختالف 10تا   5
 . را پیدا کند

داستان کلمات   بازداری
 رنگی 

کتاب داستانی  
  6که شامل 

 حکایت است

خواند.  آموز ابتدا یك بار از روی یك حکایت میدانش
خواند واین بار هر وقت به  سپس برای مرتبه دوم می

کلماتی که به رنگ سبز هستند رسید به جای خواندن آن  
کلمه، یکبار و هرگاه به کلمات قرمز رسید دو بار با  

 .زندخودکار روی میز می
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-بازی با کارت
 های رنگی 

های  کارت
شکال  رنگی به ا

  مختلف هندسی
 ها آنبر روی 

این بازی در مراحل مختلف با الگوهای متفاوت اجرا 
اساس رنگ کارت،  ها بربندی کارتطبقه . شودمی

رنگ نوشته، کلمه نوشته شده، اندازه کارت و شکل  
 ..گیردکارت و تعداد نقطه روی آن صورت می

حافظه  
 کاری

جدول حافظه  
 کلمات 

های دو  کارت
 رو

خانه که در هر خانه کلمه یا تصویری   8تا   4کارتهایی با 
آموز باید کلمات و اعداد را به ذهن  دانش .وجود دارد

سپرده و در جدول پشت کارت هر کدام را در جای  
 .خود بنویسد

سازی با   جمله
 کلمات 

دانش  . کلمه نوشته شده است 5-4روی هر کارت بین   کارت کلمه  40
آموز پس از به ذهن سپردن کلمات باید در پشت کارت 

تا از کلمات کارت در آن   3جمله ای بسازد که حداقل 
 . جمله استفاده شده باشد

هایی  پازل  حیوانات  پازل  سازمان دهی
مختلف به  

همراه تصاویر  
کامل و  

کوچکی از  
 هاآن

هایی از تصاویر رنگی حشرات و حیوانات به  قطعات پازل 
  (عدد 30تا   16تعداد قطعات )ترتیب ساده به مشکل

آموزان همراه با تصویر کامل کوچکی از پازل به دانش
 . شود تا پازلها را کامل کندداده می

 جدول کلمات 
 و اعداد

 

بین   هاآنهایی شامل حروف مختلف که در پایین جدول  دفترچه جداول
های  آموز باید کلمه کلمه قرار دارد و دانش 36تا  24

  هاآنموردنظر را در بین حروف شناسایی کرده و دور 
آموز باید دور هرچند  در جدول اعداد دانش. خط بکشد

-با رنگ)شود خط بکشدمی 15 هاآنعددی که جمع 
 (. تلفای مخه

تصاویر اجناس،  خرید کردن  برنامه ریزی
ژتون خرید،  
کارت سؤال  
برای کسب 

 امتیاز

امتیازی،   50تا  10های مختلف آزمودنی از بین سؤال 
کند و در صورت پاسخ صحیح به  سؤالی را انتخاب می

کند. سپس با  آن، ژتون امتیاز برای خرید دریافت می
-جمع سواالتهایی که از پاسخ به توجه به میزان ژتون

تواند از فروشگاه تصویر جنس دلخواه را  آوری کرده می
که بتواند به درستی خرید  خریداری کند. در صورتی

 . گیردامتیاز پاداش می 50انجام دهد 
  8دفترچه شامل   ازهام

 ماز
آموز ماز که از ساده به پیچیده طراحی شده و دانش 8

 . را پیدا کند هاآنباید مسیر 
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توسط   پرسشنامه اختالالت یادگیری کلورادو:  یری ادگی  پرسشنامه اختالالت:  پژوهش ابزار  
( تهیه شده است. این پرسشنامه  2011) ویلکات، بوادا، ریدل، چابیلداس، دفریس و پنینگتون 

که    20شامل   است  خواندن   5سوال  »مشکالت  سواالت    1مولفه  «، 6و    5،  4،  3،  2،  1با 
، 11با سواالت    3شناخت اجتماعی مشکالت  «، »10و    9،  8،  7با سواالت    2مشکالت ریاضی »

  5« و »مشکالت فضایی 17، 16، 15، 14با سواالت  4اضطراب اجتماعی مشکالت «، »13و  12
سواالت   اندازه20و    19،  18با  را  می«  پنز  کندگیری  تائوسینگ،  و  )سئامنز،  اسمیدت  ینر، 

شود به این صورت  ای لیکرت انجام می درجه   5(. سواالت پرسشنامه به صورت  2016،  6الولی
نمره تعلق    5نمره و همیشه    4نمره، بیشتر اوقات    3دانم  نمره، نمی  2نمره، گاهی    1که اصال  

  . ضرایب آلفای کرونباخ برای بررسی (1395ی، اصل اناری و شکراللهی،  تم)حش   گیردمی
دانش  روی  بر  پرسشنامه  خواندن  پایایی  مشکالت  برای  ایرانی  مشکالت  ،  88/0آموزان 

اجتماعی   اجتماعی  83/0شناخت  اضطراب  مشکالت  فضایی  85/0،  مشکالت   ،72/0 ،
)حاجلو و رضایی    به دست آمده است  90/0و نمره کل پرسشنامه    71/0مشکالت ریاضی  

پایایی پرسشنامه و  1392شریف،   با روش مولفه(.  های  های آن توسط سازندگان پرسشنامه 
)ویلکات،    همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را به دست داده است

(. روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه  2011بوادا، ریدل، چابیلداس، دفریس و پنینگتون،  
های پرسشنامه با  یی همگرای مولفه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است. همچنین روا

، مشکالت ریاضی  64/0های پیشرفت تحصیلی استاندارد برای مشکالت خواندن  پرسشنامه
اجتماعی  44/0 شناخت  مشکالت  اجتماعی  64/0،  اضطراب  مشکالت  مشکالت    46/0،  و 

پنینگتون،    به دست آمده است  30/0فضایی   و  بوادا، ریدل، چابیلداس، دفریس  )ویلکات، 
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ    در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی(.  2011

 به دست آمده است.  86/0استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت 

 
1. reading problems 
2. math problems 

3. social cognition problems 

4. social anxiety problems 

5. spatial problems 

6. Seamens, Taussig, Penziner, Smidt & Lawley 
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فراحافظه :  فراحافظهپرسشنامه   عشریتوسط    1پرسشنامه  ،  جوکار  ،حسینچاری  ،اثنی 
است.  1397)خرمایی  و   فوالدچنگ شده  تهیه  شامل  (  پرسشنامه  و    19این  مولفه    4سوال 

های  «، »قضاوت19و    18،  17،  16،  15،  14،  13های مربوط به یادگیری با سواالت  »قضاوت
،  8،  7های حس دانستن با سواالت  «، »قضاوت12و    11،  2،  1خوداطمینان بخش با سواالت  

کند. گیری میندازها«  6و    5،  4،  3با سواالت    های آسان بودن یادگیری« و »قضاوت10و    9
باشد، به این صورت که کامال موافقم  می  ای درجه  4سشنامه در طیف لیکرت  گذاری پرنمره

گیرد. این پرسشنامه برای  تعلق می  1نمره و کامال مخالفم    2نمره، مخالفم    3نمره، موافقم    4
ای بررسی  سال کاربرد دارد. در یك پژوهش بر  18تا   12کودکان و نوجوانان در دامنه سنی  

برای   کرونباخ  آلفای  که  است  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  از  پرسشنامه  درونی  همسانی 
های  ، قضاوت54/0های خوداطمینان بخش  ، قضاوت64/0های مربوط به یادگیری  قضاوت

گزارش شده است که نشان    66/0های آسان بودن یادگیری  و قضاوت  58/0حس دانستن  
 فراحافظه هایمؤلفه   کشف برایهمچنین    امه فراحافظه است.دهنده پایایی مطلوب پرسشن 

برداری برابر با  نمونه کفایت شده است که مقدار  استفاده  اکتشافی عاملی تحلیل از ابتدا
و معنادار در سطح    98/826بوده و آزمون کرویت بارتلت مقدار کای اسکوئر برابر    77/0

ها  پرسشنامه از ضریب همبستگی خرده مقیاس به دست آمده است. برای روایی سازه  0/ 001
مولفه  که ضرایب  است  برای  استفاده شده  نمره کل  با  یادگیری  قضاوتها  به  مربوط  های 

های  و قضاوت  43/0های حس دانستن  ، قضاوت66/0های خوداطمینان بخش  ، قضاوت79/0
یادگیری   بودن  معنادار در سطح    0/ 62آسان  نش  01/0و  است که  آمده  دهنده  به دست  ان 

است) پرسشنامه  سازه  عشریروایی    ، خرمایی  و  فوالدچنگ ،  جوکار   ، حسینچاری  ،اثنی 
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ    در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی  (.1397

 به دست آمده است.  90/0استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت 
 
 
 
 

 
1. metamemory scale (MS) 
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 هایافته
 گروه آزمایش و کنترل  متغیرهای پژوهشمیانگین و انحراف معیار . 3جدول 

گروه یادگیری   متغیرهای وابسته 
 مغزمحور

گروه کارکردهای  
 اجرایی 

 گروه کنترل

پیش  
 آزمون

پیش   آزمونپس
 آزمون

پیش   آزمونپس
 آزمون

 آزمونپس

های مربوط به  قضاوت
 یادگیری

 67/11 13/11 40/12 13/11 87/14 20/11 میانگین 
انحراف  

 معیار
775 /0 457 /1 834 /0 828 /0 834 /0 816 /0 

های  قضاوت
 خوداطمینان بخش 

 07/8 80/7 13/9 93/7 27/10 13/8 میانگین 
انحراف  

 معیار
743 /0 594 /0 704 /0 640 /0 775 /0 033 /1 

های حس  قضاوت
 دانستن

 20/10 87/9 33/11 87/9 33/12 00/10 میانگین 
انحراف  

 معیار
756 /0 976 /0 743 /0 397 /1 743 /0 014 /1 

های آسان  قضاوت
 بودن یادگیری 

 27/8 87/7 47/9 00/8 13/10 80/7 میانگین 
انحراف  

 معیار
676 /0 834 /0 756 /0 302 /1 741 /0 961 /0 

آزمایش و کنترل در دو   هایگروه  متغیرهای پژوهشمیانگین و انحراف معیار  3جدول 
پیش آزمون و   نشان می  آزمونپس مرحله  ادامه مفروضات تحلیل کوواریانس  را  دهد. در 
نشان داد که  ویلکز  -شاپیروبا آزمون  ها  داده  بودن نرمال منظور بدین چندمتغیره بررسی شد.  

غیرهای  تر است لذا توزیع نمرات در مت بزرگ  05/0الذکر از  داری در آزمون فوقسطح معنی
بود  طبیعی  واریانسP>05)  تحقیق  همگنی  نتایج  که  1ها (.  داد  معناداری    نشان  سطح 

خط    بر اساس مفروضه همگنی شیبباشد.  می  05/0تر از  ون بزرگآمده از آزمون لِدستبه
بود. از آنجایی    05/0وه و پیش آزمون بزرگتر از  داری اثر تعامل گرسطح معنی  2رگرسیون 

، بنابراین  مشاهده شد  (هاکواریت)  داری بین متغیرهای وابسته و کمکی تعامل غیر معنیکه  
با توجه به برقراری  برای متغیرهای پژوهش پذیرفته شد.    خط رگرسیون  فرض همگنی شیب

 
1. homogeneity of variance 

2. Homogeneity of regression 
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چندمتغیره کوواریانس  تحلیل  بررسی  )  مفروضات  برای  ادامه  در    ی اثربخش  ری تاثمانکوا(، 
و آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد فراحافظه کودکان    آموزش یادگیری مغزمحور

نتایج  از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شده است که  مبتال اختالالت یادگیری خاص  
 آمده است. 5و  4آن در جدول 

 متغیرهای وابسته  آزمونپس نتیجه المبدای ویلکز . 4جدول 
 توان آماری  ضریب تاثیر  معنی داری F آزمون مقادیر  آزمون

 0/ 999 0/ 590 0/ 001 12/ 609 0/ 168 لکز یو یالمبدا

المبا  4جدول   آزمون  مبتال    آزمونپس ویلکز    دای نتیجه  کودکان  فراحافظه  عملکرد 
درصد معنی    99/0دهد که المبدای ویلکز در سطح  میرا نشان    اختالالت یادگیری خاص

دار  المبدای ویلکز معنی  . با توجه به اینکه آزمون609/1312Fو    P=001/0)  ]  باشددار می
  های از متغیراختالالت یادگیری خاص    به  عملکرد فراحافظه کودکان مبتال   آزمون پس بوده و  
اثر پذیرفته است لذا  و آموزش کارکردهای اجرایی  آموزش یادگیری مغزمحور)  مستقل  )

های وابسته به طور  بعد از این، به بررسی این موضوع باید پرداخته شود که آیا هریك از متغیر
جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته است یا خیر؟ بدین منظور از آزمون تحلیل کواریانس  

 ارائه شده است.  -5تایج آن در جدول مانکوا( استفاده شده است که ن) چند متغیره

 متغیرهای وابسته آزمون نتایج بین آزمودنی تحلیل کوواریانس چندمتغیره پس. 5جدول 
آماره آزمون  متغیرهای وابسته 

F 
 داریمعنی

ضریب 
 تاثیر 

توان  
 آماری 

 0/ 999 0/ 632 0/ 001 32/ 658 های مربوط به یادگیری قضاوت
 0/ 999 0/ 617 0/ 001 30/ 669 خوداطمینان بخش های قضاوت

 0/ 999 0/ 501 0/ 001 19/ 043 های حس دانستن قضاوت
 0/ 977 0/ 422 0/ 001 13/ 887 های آسان بودن یادگیری قضاوت

و آموزش    آموزش یادگیری مغزمحوراز  فاده  است   شودمشاهده می  5  چنانچه در جدول
اجرایی به  قضاوتبر    کارکردهای  مربوط    ،F]=658/32و    Sig=001/0]  یادگیریهای 

بخشقضاوت خوداطمینان  دانستنقضاوت،  F]=669/30و    Sig=0/ 001]  های  حس    های 
[001/0=Sig    043/19و=[F    یادگیریقضاوتو بودن  آسان  و    Sig=001/0]  های 
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887 /13=[F    می  آزمونپس مرحله دارد.  گفتتاثیر  یادگیری  از  فاده  است  توان  آموزش 
اجرایی  مغزمحور کارکردهای  آموزش  اختالالت  بر    و  مبتال  کودکان  فراحافظه  عملکرد 

  آموزش یادگیری مغزمحور اثربخشی  در ادامه برای بررسی تفاوت  تاثیر دارد.    یادگیری خاص
اجرایی  کارکردهای  آموزش  یادگیری  بر    و  اختالالت  مبتال  کودکان  فراحافظه  عملکرد 

آمده   - 6فرونی« استفاده شده است که نتایج در جدول  از آزمون تعقیبی به »روش بن   خاص
 است.  

 ثرتر ی زوجی با استفاده از آزمون تعقیبی بن فرونی به منظور تعیین تاثیر روش مو مقایسه  .6جدول 

 گروه مورد مقایسه گروه مبنا  متغیرهای وابسته 
تفاوت  
 میانگین 

 معناداری

های مربوط به  قضاوت
 یادگیری

 

 مغزمحوریادگیری 
آموزش کارکردهای  

 اجرایی 
*520/2 001 /0 

 0/ 001 248/3* کنترل
آموزش کارکردهای  

 اجرایی 
 0/ 001 321/1* کنترل

های خوداطمینان  قضاوت
 بخش 

 

 یادگیری مغزمحور
آموزش کارکردهای  

 اجرایی 
*976/0 001 /0 

 0/ 001 988/1* کنترل
آموزش کارکردهای  

 اجرایی 
 0/ 001 012/1* کنترل

 های حس دانستن قضاوت
 یادگیری مغزمحور

آموزش کارکردهای  
 اجرایی 

*953/0 001 /0 

 0/ 001 058/2* کنترل
آموزش کارکردهای  

 اجرایی 
 0/ 001 105/1* کنترل

های آسان بودن  قضاوت
 یادگیری

 یادگیری مغزمحور
آموزش کارکردهای  

 اجرایی 
*805/0 001 /0 

 0/ 001 928/1* کنترل
آموزش کارکردهای  

 اجرایی 
 0/ 001 122/1* کنترل



 1399، تابستان 56شانزدهم، شمارة  تربیتی، سال شناسی روان علمی فصلنامة                                             / 274

 

آموزش    آموزش یادگیری مغزمحور  که به شیوه   ی گروهتفاوت میانگین    6با توجه به  
کنترلدیدند   گروه  تفاوت    بیشتر  با  گروه از  اجرایی  میانگین  کارکردهای  شیوه  به  که  ی 

آموزش یادگیری  است که نشان دهنده آن است که روش  با گروه کنترل    آموزش دیدند
فراحافظه کودکان  بهبود  بر  نسبت به آموزش کارکردهای اجرایی  اثربخشی بیشتری    مغزمحور

دارای    آموزش یادگیری مغزمحورتوان گفت  لذا می  دارد.  مبتال اختالالت یادگیری خاص
 توانایی بیشتری در بهبود فراحافظه کودکان است.  

 گیری نتیجهبحث و 
و آموزش کارکردهای    آموزش یادگیری مغزمحورمقایسه اثربخشی  هدف از پژوهش حاضر  

نشان داد  نتایج  بود.   اجرایی بر عملکرد فراحافظه کودکان مبتال اختالالت یادگیری خاص
مداخله   دو  مغزمحورکه هر  یادگیری  اجرایی    آموزش  این  به  و کارکردهای  در  رفته  کار 

می خاص   توانند پژوهش  یادگیری  اختالالت  مبتال  کودکان  فراحافظه  بهبود  را    عملکرد 
مغزمحوراما    ،بخشند یادگیری  بهبود    آموزش  بر  بیشتری  تأثیر  فراحافظه  دارای  عملکرد 

آموزش یادگیری  بر اساس نتایج این پژوهش،  .  بود  کودکان مبتال اختالالت یادگیری خاص
عملکرد فراحافظه کودکان مبتال  بهبود  مداخالت مؤثری در  و کارکردهای اجرایی    مغزمحور

این نتیجه به    .بیشتر بودب  آموزش یادگیری مغزمحوردارند اما تأثیر    اختالالت یادگیری خاص
  ( و میسیاك، سیرینو، احمد، رید و وائوقن2019)  ال ادی و ساد دست آمده با نتایج تحقیقات  

دار2019) همسویی  اثربخشی  (  که  مغزمحورد  یادگیری  کارکردهای    آموزش  آموزش  و 
بر عملکرد فراحافظه   آموزش یادگیری مغزمحوراند. در تبیین اثربخشی اجرایی را نشان داده

از    یآموزان با آگاهمعلم و دانش توان گفت که  کودکان مبتال اختالالت یادگیری خاص می 
  یز و بدون استرس و ن  یندخوشا یادگیری  یطمح   یجاددر ا  یادگیری،  بر مغز و  یفشار روان  یرتأث

-می  و(  یدرقابت شد  یرونی،)پاداش ب   ی و فشار روان  ی استرسدهوجودآورنحذف عوامل به
و    ی پرورش دقت و تمرکز فردی بر مسائل و تکالیف کالسی را فراهم سازندوانند زمینهت

یر  آنان تأث  ییپاسخگو  یفیتبر ک  یادگیری،و    آب بر مغز  یرآموزان از تأث دانش   یضمنا آگاه
(. 1389فرخی،  )سیفی، ابراهیمی قوام و    افزود  یادگیریو بر دقت و تمرکز آنان در    گذاشت

بیان نموده است که  2006)  1مارتین   و   حافظه  یادگیری،  ی،عصب  یستمبا آرام کردن س( هم 
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. افزون بر  گرددافزون می  آموزانیابد و انگیزه برای یادگیری در دانش می  یشافزا  یت خالق 
و استراحت، امکان انتقال اطالعات    یستوجه به مدت مناسب اختصاص داده شده به تدراین،  

به  کوتاهی  حافظه  از نی  حافظهمدت  و  برا  یزدرازمدت  الزم  و    یزمان  اطالعات  پردازش 
  یکدیگر در مغز و ارتباط دروس با    یادگیریموارد    یشترب  سازییره. ذخ ساخت  را فراهم   یممفاه

یاموضوع  یادگیری) برایمضمون  ی  افزاهاآن  یشترب  ی معنادار  ی(  باعث  و    یادآوری  یش ، 
همچنین،  (.  1389)سیفی و همکاران،    درك مطلب شد  میزان  گسترش  یزمطالب و ن  یادگیری

مغزمحور یادگیری  یادگیری  آموزش  مؤلفهه ،  به  توجه  با  آگاهانه  و  اصول،  ها  وشمندانه  و 
با ارائه آموزش  تاثیرگذار با ساختار مغز، مؤلفه است و  ها و اصول  ها برای معلم در ارتباط 

ی  تر شده و برای استفاده، اهمیت نظم در ساختار مغز و یادگیری، روشن محور  یادگیری مغز
های پویا توسط معلم نیازمند است و استفاده از  بهینه از زمان آموزش، طراحی طرح درس

ریزی معلم و آرامش توام با هوشیاری را که از  ح درس در فرآیند آموزش، توانایی برنامهطر
آموزان با مشاهده و الگوگیری  هد و دانش داست را افزایش میمحور  های یادگیری مغز  مؤلفه 

برنامه بهاز معلم، نظم و  ارائه کار می  ریزی را در فرآیند یادگیری خود  با    گیرند. از طرفی 
سیستم    آموزان در ارتباط با مغز و یادگیری آن و آشنایی با کارکرد و نظم ها به دانش آموزش

در آن انجام  محور  های مغز  ها و یادگیریمغز و قرارگرفتن در یك محیط غنی که فعالیت 
برنامه می توانایی  دانش پذیرد،  قوام، )  دهدمیافزایش  را  آموزان  ریزی  ابراهیمی  سیفی، 

 (.الف 1396درتاج، عشایری، فرخی و 
اراب درمحور   مغز  یادگیری  اصول  اساس  بر  الزم  هایآموزش  یها  معلم  جهت    برای 

در فرآیند یادگیری  ها  نوع آموزشبا عملیاتی نمودن این  و  آموزش آگاهانه و هوشمندانه  
سازی تجارب غنی    های متنوع تدریس در جهت فراهمکارگیری روشآموزان و نیز بهدانش 
به دانش برای   قبیل،  از  یادگیری آموزان  یادگیری،  فرآیند  در  مختلف  حواس  کارگیری 

  مشارکتی و نقش فعال یادگیرندگان در فرآیند یادگیری بر اساس مؤلفه دوم یادگیری مغز 
بهینهغوطهمحور) تجارب  در  فعال  حل  (ورسازی  آموزان  دانش   تحصیلی  مسأله  مهارت 

غنی و چالش برانگیز در محیطی که جو هیجانی    سازی تجارب  افزایش یافته است. فراهم 
بر یادگیری  این شوق  و  دارد  همراه  به  را  یادگیری  و شوق  دارد، کنجکاوی  اساس    مثبتی 

  مسأله است و محیط یادگیری که بر   سیستم تشویق درونی، بهترین محرك برای فرآیند حل
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یه بازخوردهای متنوع و های فردی و ارااساس سیستم تشویق درونی باشد، با توجه به تفاوت 
دانش   عالوهمتناسب،   روان  بهداشت  حفظ  آرابر  محیط  ایجاد  و  برای  ش م آموزان  بخش 

آموزان، لذت طبیعی  ، فرآیندِ حل مسأله توسط دانش خالقیتهای  یادگیری و پرورش زمینه
طرفی فرآیند را برای آنان به همراه داشته و اثرات بسیاری در کیفیت بخشی یادگیری دارد. از  

مسأله از طریق    پذیری آن در فرآیند حلسازی ارتباطات سلولی مغز و نیز توانایی انعطافغنی
برای  مشاهده مرتبط  فیلم و تصاویر  انگیزه  کودکانی  به   الزم ،  مسأله را    برای مهارت حل 

تر شدن  عمیق خودجوش آنان، برای هایتالش بر کسب لذت و  عالوهوجود آورده است و 
های یادگیری بر اساس آرامش  های چالش برانگیز در موقعیتیری و نیز با ایجاد فرصتیادگ

)سیفی، ابراهیمی قوام، عشایری، فرخی و    کندپیدا میمسأله   توام با هوشیاری، مهارت حل
است  الف  1396درتاج،   منطقی  لذا  مغزمحور(.  یادگیری  فراحافظه    آموزش  عملکرد  بر 

 موثر باشد. کودکان مبتال اختالالت یادگیری خاص
مبتال   کودکان  فراحافظه  عملکرد  بر  اجرایی  کارکردهای  آموزش  اثربخشی  تبیین  در 

یادگیری خاص می در  توان گفت که  اختالالت  نارسایی  تواند می  کارکردها این  هرگونه 
ریزی برای شروع و اتمام تکلیف،  در برنامه  اختاللموجب نارسایی توجه و تمرکز کودك یا  

اخت تکالیف،  یادسپاری  اخت  اللبه  و  نارساخوانی  یادگیری    اللحافظه  اختالل  .  شودمانند 
فعالیت   شروع  در  پاسخ  عملکردهاینارسایی  و  زمان  مدیریت  در  توانمندی  های اجرایی، 

به تخریب سازماندهی زمان و کاهش کیفیت زندگی   تحصیلی در کودکان  هیجانی منجر 
رزنبلوم   شودمی و  از2016،  1)شریف  نقل  به  هاشمیان،    ؛  و  ابوالمعالی   (.1396خسروتاش، 

آرام بودن،  قبیل    از  هاییمهارت  کودك  اجرایی  کارکردهای  آموزشی  مهافزون بر این در برنا
پاسخ دادن، رعایت نوبت، منتظر ماندن، توجه به شرایط گوناگون، فقدان  فکر کردن قبل از  

و دیداری و افزایش دقت به جزییات    کالمیهای  پاسخگویی در شرایط معین و توجه به نشانه
های  گوش دادن به صحبت   های مربوط به بازی،دقتی، حفظ توجه در فعالیت و کاهش بی

دستورالعمل به  کردن  عمل  فعالیتها،  دیگران،  و  تکالیف  ذهنی    تالشهای  سازماندهی 
محرك کنترل  و  شناسایی  نبودن  پرتهای حواسمستمر،  فراموشکار  و  کودکان  کن  به  را 

مهارت  .آموزدمی این  فراحافظه ها  پیامد  عملکرد  میزان  می  افزایش  کودکان  لذا  شد.  بادر 
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ن مبتال اختالالت  منطقی است که آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد فراحافظه کودکا
 یادگیری خاص موثر باشد. 

بیشتر   اثربخشی  تبیین  مغزمحوردر  یادگیری  کارکردهای    آموزش  آموزش  به  نسبت 
توان گفت  اجرایی بر عملکرد فراحافظه در کودکان مبتال به اختالالت یادگیری خاص می

توانایی تغییر تمرکز ذهنی بین    کودکان، ذهن  محور  ادگیری مغزکه با آموزش بر اساس ی
پذیری افزایش یافته است. بر این اساس نیز  های مختلف را کسب کرده و انعطافمحرك

، آموزش آگاهانه و یادگیری آگاهانه است که زمینه  ربی و کودکانها برای مبرآیند آموزش
انتخابی در فرایند یادگیری فراهم می ابراهیمی    دسازرا برای توجه  قوام، عشایری، )سیفی، 

اثربخشی بیشتری    آموزش یادگیری مغزمحورب(. لذا منطقی است که    1396فرخی و درتاج،  
کودکان مبتال به اختالالت یادگیری خاص  از آنجا که پژوهش حاضر در میان  داشته باشد.  

صورت گرفته در خصوص تعمیم نتایج    شهر تهران   راجعه کننده به مراکزاختالل یادگیریم
به    احتیاط عمل شود  بایستی با نتایج  در دیگر شهرها  با این اختالالت  کودکان  و از تعمیم 

ترکیبی( انجام شود،  )  توانست هم به صورت کمی و کیفیاین پژوهش می خودداری شود.  
نبود و یکی از موانع و   این امکان در پژوهش حاضر مهیا  نبود شرایط مصاحبه  به دلیل  اما 

بود.  محدودیت مورد  این  پژوهش  دیگر شهرهاپژوهش های  مشابه در  فرهنگ  های  های  و 
کیفی و کمی(، حجم نمونه  ) های ترکیبی های آینده از طرحدر پژوهش دیگر نیز اجرا شود. 

و روش پیچیدهباالتر  عمیقهای  تحلیل  امکان  آماری که  نتیجهتر  و  بهترتر  فراهم    گیری  را 
های آتی، با در نظر گرفتن مرحله پیگیری،  شود در پژوهشاد میپیشنه   .کنند، استفاده شودمی

اجرایی  آموزش تا    یادگیری مغزمحور و آموزش کارکردهای  بررسی شود  در طول زمان 
پیشنهاد می  نتایج مشخص شود.  از  ماندگاری  مغزمحور شود  یادگیری  آموزش    آموزش  و 

اجرایی مشکالت    کارکردهای  سایر  بهبود  خاص  برای  یادگیری  اختالالت  مبتال  کودکان 
ود و هم دختران و هم پسران( استفاده ش )  پژوهش از هر دو جنس   هاآناستفاده شود و در  

شود.   بررسی  نیز  جنسیت  و تاثیر  مغزمحور  یادگیری  مداخالت  کاربرد  اهمیت  بر  نتایج، 
و   فراحافظه  عملکرد  بر  اجرایی  کارکردهای  مداخالت    ارائهآموزش  در  جدید  افقهای 

دارد-آموزشی  تأکید  میتحصیلی  خاص  یادگیری  اختالالت  مراکز  مربیان  لذا  در  .  توانند 
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آموزان مبتال به اختالالت یادگیری خاص از آموزش  زمینه کاهش مشکالت حافظه دانش 
 استفاده کنند. مغزمحور و آموزش کارکردهای اجرایی یادگیری 

 منابع 
فرهاد.    ،خرمایی  ه؛ ومحبوب،  فوالدچنگ؛  بهرام  ،جوکار  ؛مسعود  ،حسینچاری  ؛ندا  ،عشریاثنی

نوجوانان.  (.  1397) برای  فراحافظه  مقیاس  اعتباریابی  و  روانساخت  شناسی  مجله 
 .1-10(، 3)6، شناختی

اهلل.  اهلل؛ و باقرزاده، فضلارسالنی، فهیمه؛ شیخ، محمود؛ حمایت طلب، رسول؛ باقرزاده، فضل
های حرکتی  اثربخشی برنامه حرکتی منتخب بر حافظه کاری، توجه و مهارت   (.1397)

-10(،  1)1فصلنامه طب توانبخشی،  .  آموزان دارای اختالالت یادگیری ریاضیدانش 
1 . 

( زهره.  هاشمی،  و  علی؛  طرحواره(.  1397افشاری،  ایذایی    اثربخشی  رفتارهای  بر  درمانی 
 .  7-20(، 4)7های یادگیری، مجله ناتوانی . یادگیری التآموزان مبتال به اختال دانش 

اثربخشی آموزش کارکردهای    (.1391پور، مختار؛ و عابدی، احمد. )آقابابائی، سارا؛ ملك
های علوم شناختی،  تازه.  اجرایی بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری امال 

14(2 ،)72-63  . 

شریف،   رضایی  و  نادر؛  )حاجلو،  ویژگی1392علی.  بررسی  پرسشنامه  (.  روانسنجی  های 
 . 24-43(، 1)1، های یادگیریمجله ناتوانیمشکالت یادگیری کلورادو. 

( اله؛ و شکراللهی، رقیه.  اناری، روح  های  اثربخشی تکنیك   (.1395حشتمی، رسول؛ اصل 
بازی درمانی گروهی بر اضطراب حالت، احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی  

 . 7-24(، 4)5های یادگیری، مجله ناتوانی. ودکان مبتال به ناتوانی یادگیری خاصک
اثربخشی آموزش مبتنی بر    (.1397خانجانی، زینب؛ صالحی اقدم، خدیجه؛ و عافی، الهه. )

بازتوانی شناختی در بهبود حافظه دیداری و شنیداری کودکان با اختالالت یادگیری  
نشریه آموزش و ارزشیابی،  .  فعالیاختالالت یادگیری بدون بیش فعالی و  همراه با بیش 

11(43 ،)44-29  . 

( کیانوش.  هاشمیان،  و  خدیجه؛  ابوالمعالی،  پریسا؛  اثربخشی  .  ( 1396خسروتاش،  مقایسه 
اجتماعی آموزش  و  اجرایی  کارکردهای  توجه   -آموزش  عملکرد  بهبود  بر  هیجانی 
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(، 27)7فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی،  .  ریاضی  اللآموزان با اختمداوم در دانش 
113-79 . 

( علی.  تربیتیروش(.  1396دالور،  علوم  و  روانشناسی  در  تحقیق  ویرایش)ویراست(  های   ،
 جدید، تهران: انتشارات ویرایش. 

اثربخشی تحریك الکتریکی    (.1397روح االمینی، شکوفه؛ سلیمانی، مهران؛ و واقف، الدن. )
آموزان با  شناختی دانش   پذیریانتخابی و انعطاف  بر توجه   ای مغزمستقیم فرا جمجمه

 . 23-41(، 1)8، های یادگیریمجله ناتوانی . اختالل یادگیری خاص خواندن
فریبرز.   درتاج،  و  نورعلی؛  فرخی،  قوام، صغری؛ عشایری، حسین؛  ابراهیمی  سیفی، سمیه؛ 

ی  ریزی و حل مسألههای برنامهبا مغز بر مؤلفهاثربخشی یادگیری سازگار  الف(.    1396)
-118(،  43)13فصلنامه روانشناسی تربیتی،  .  آموزان دبستانکارکردهای اجرایی دانش 

101  . 
فریبرز.   درتاج،  و  نورعلی؛  فرخی،  قوام، صغری؛ عشایری، حسین؛  ابراهیمی  سیفی، سمیه؛ 

پذیری    ب(.  1396) انعطاف  بر  مغز  با  یادگیری سازگار  انتخابی  اثر  توجه  و  شناختی 
 . 51-61(، 3)19، های علوم شناختیتازهآموزان. دانش 

فریبرز.   درتاج،  و  نورعلی؛  فرخی،  قوام، صغری؛ عشایری، حسین؛  ابراهیمی  سیفی، سمیه؛ 
مؤلفه(.  1396) بر  مغز  با  سازگار  یادگیری  برنامهاثربخشی  مسألههای  حل  و  ی  ریزی 

-118(،  43)13فصلنامه روانشناسی تربیتی،  .  آموزان دبستاندانش کارکردهای اجرایی  
101  . 

اله. عبدالمحمدی، کریم؛ علیزاده، حمید؛ غدیری، فرهاد؛ طیب لی، معصومه؛ و فتحی، آیت
ویژگی(.  1396) درجهبررسی  پرسشنامه  روانسنجی  کارکردهای  های  رفتاری  بندی 

 . 135-151(، 30)8گیری تربیتی، فصلنامه اندازه. سال  12تا  9کودکان  در  اجرایی
طراحی بسته آموزشی کارکردهای   (.1396پور، عزیزیان، اسدزاده، علیزاده، درتاج و سعدی

دوفصلنامه . آموزان دیرآموزاجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش 
 .  113-138(، 8)5شناختی در یادگیری،  علمی و پژوهشی راهبردهای



 1399، تابستان 56شانزدهم، شمارة  تربیتی، سال شناسی روان علمی فصلنامة                                             / 280

 

( ملوك.  خادمی،  و  مهناز؛  تفتی،  اخوان  مینا؛  آشتیانی،  آموزش    یاثربخش  (.1395فتحی 
کار  یشناخت حافظه  و  پردازش  سرعت  کودکانبر  ناتوان  ال مبت  ی  یادگیری.   هایی به 

 .  125-142(، 41)12فصلنامه روانشناسی تربیتی، 
رابطۀ کارکردهای اجرایی    (.1395)ئی، خدیجه؛ صرامی، غالمرضا؛ و کرامتی، هادی.  نوده

با عملکرد خواندن دانش  .  آموزان: نقش سن، جنس و هوشو ظرفیت حافظۀ کاری 
 . 11-25(، 3)4فصلنامه روانشناسی شناختی، 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual 
of mental disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub. 

Caine, R. N., Caine, G., McClintic, C., & Klimek, K. (2005). 12 brain/mind 
learning principles in action: the fieldbook for making connections, 
teaching, and the human brain. Corwin Press. 

ElAdl, A. M., & Saad, M. A. E. (2019). Effect of a Brain-Based Learning 
Program on Working Memory and Academic Motivation among Tenth 
Grade Omanis Students. International Journal of Psycho-Educational 
Sciences, 42-50. 

Martin, k. L. (2006). Perceptions of brain-based learning from principals in 
the Bulloch country school system, Georgia Doctoral Dissertation, union 
Institute & university cincin nati, Ohio. 

Miciak, J., Cirino, P. T., Ahmed, Y., Reid, E., & Vaughn, S. (2019). Executive 
Functions and Response to Intervention: Identification of Students 
Struggling with Reading Comprehension. Learning Disability 
Quarterly, 42(1), 17-31. 

Saleh, S., & Mazlan, A. (2019). The Effects of Brain-Based Teaching With I-
Think Maps and Brain Gym Approach towards Physics 
Understanding. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 8(1), 12-21. 

Seamens, A., Taussig, B., Penziner, K., Smidt, A., & Lawley, L. P. (2016). 
Exploring the prevalence of learning disabilities in children with 
cutaneous mastocytosis: A pilot cohort study. Journal of the American 
Academy of Dermatology, 75(6), 1254-1255. 

Willcutt, E. G., Boada, R., Riddle, M. W., Chhabildas, N., DeFries, J. C., & 
Pennington, B. F. (2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: 
validation of a parent-report screening measure. Psychological 
assessment, 23(3), 778.  


