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چکیده
 و حافظه روزانه کارکردهای بر مغز با سازگار یادگیری اثربخشی بررسی، حاضر پژوهشاز  هدف
 مایشیآزمهین عنو از پژوهش روش. بود یادگیری هایناتوانی به مبتال آموزاندانش تحصیلی طلبیکمک

 مبتال ابتدایی آموزاندانش شامل پژوهش آماری جامعه. بود کنترل گروه با آزمونپس - آزمونپیش طرح با
 گیرینمونه روشِ از استفاده با که بود 1397-98 تحصیلی سال در همدان شهر یادگیری هایناتوانی به
 از هاداده آوریجمع برای. شدند انتخاب نمونه عنوانبه( نفر 15 گروه هر در) نفر 30 دسترس در

 طلبیکمک پرسشنامه، (2018) کتل و لیجیون، مجروس، گیورتن حافظه روزانه کارکردهای هایپرسشنامه
، چابیلداس، ریدل، بوادا، ویلکات یساخته کلرادو یادگیری هایناتوانی و( 1997) چیپنتر و انیر تحصیلی
 هگرو؛ کنترل و آزمایش گروهِ دو برای آزمونپیش اجرایِ از بعد. شد استفاده( 2011) پنینگتون و دفریس
 کنترل گروه و گرفت قرار مغز با سازگار یادگیری آموزشِ ایدقیقه 60 جلسه 8 معرض در آزمایش
 متغیرهچند کوواریانس تحلیل روشِ از استفاده با هاداده آزمونپس اجرایِ از بعد. نکردند دریافت آموزشی

 طلبیکمک و حافظه روزانه کارکردهای نمرات که داد نشان هایافته .گرفتند قرار وتحلیلتجزیه مورد
 روهدر گ مغز با سازگار یادگیری مداخله از پس یادگیری هایناتوانی به مبتال آموزاندانش تحصیلی
 که گرفت نتیجه توانمی و( P<05/0) یافت بهبود داریمعنی طوربه کنترل گروه به نسبت آزمایش
 تحصیلی طلبیکمک و حافظه روزانه کارکردهای در بسزایی تأثیر تواندمی مغز با سازگار یادگیری

 .باشد داشته یادگیری ناتوانیِ به مبتال آموزاندانش
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 مقدمه
خود  یهاتیگفتار و فعال، رفتارها و ردیگیم ادیانسان از بدو تولد تا هنگام مرگ همواره 

 وستهیپ یارتباط یریادگی و یزندگ نیب، لیدل نی. به همدهدیانجام م یریادگی را بر اساس
، بامعناتر او یزندگ، باشد شتریفرد ب یریادگی زانیم قدر هر، یوجود دارد؛ به عبارت یو ذات

ی ولی این یک آرمان انسانی است و همه، (1391، د )شرفیتر خواهد بوو مطلوب مؤثرتر
و از سودمندی آن بهره توانند به راحتی و همانند هم از یادگیری لذت ببرند افراد نمی

های بلکه افرادی وجود دارد که در کسب یادگیری مشکل دارند و دچار نارسایی، بگیرند
 یکودکان، یمانده ذهنو عقب نایناب، در کنار کودکان ناشنوا، یادگیری هستند. در حقیقت

 یریادگیمشکالت  یباشند با برخ ذهنی توانو کم نایناب، ناشنوا کهاینهستند که بدون 
ه ناهمگن گرو یول، هستند یعیدر سطح طب یهوش ازنظر اینکه باکنند و ینرم م وپنجهدست
ک گروه معمول کودکان یدر قالب  وجههیچبهکه  دهندیم لیرا تشک یکنواختیریو غ

عنوان  و با (1393، و همکاران مؤمنی؛ 1397، افشاری و هاشمی) گنجدینم ییاستثنا
ویراست پنجم  توصیف اساس شوند. برنامیده می 1یریادگی هایناتوانی یآموزان دارادانش

اشاره  شرایطی به یادگیری ناتوانی، (2013) 2روانی اختالالت راهنمای تشخیصی و آماری
 طمتوس موجب شود دامنه که باشد ایگونهبه فرد یک تحصیلی هایمهارت، آن در که دارد

، نمونه برای) باشد او سن هم عمومی جمعیت از کمتر بسیار وی از موردانتظار نمرات
ز ا تحصیلی موردانتظار پیشرفت نمرات و اساساً (میانگین زیر معیار انحراف 1.5 حداقل
اشد ب آموزشی سطح و ذهنی، تقویمی سن از کمتر نوشتن و ریاضی، خواندن درس فرد در

 در ویژه طوربه یادگیری ناتوانی دارای آموزان(. دانش2018، )نقل از زمانی و همکاران
 قرار ریاضیات و خواندن، نوشتن مانند هاییحوزه در جدی مشکالت ایجاد خطر معرض

 ضروری خودتنظیمی، همچنین و فردی اراده و مهارت، دانش گسترش در افراد این. دارند
. (2016، 3گرانک و همکاران) شوندمی ناکام مهم تحصیلی هایزمینه در موفقیت برای

 تداوم و انجام در توانایی عدم، زبانی هایآسیب تاریخچه مانند عواملی( 2013) 4لینگسوارن
 عنوانبه را عاطفی - اجتماعی بلوغ عدم و بودن زودرس، هدفمندی عدم، هافعالیت

 است. کرده توصیف یادگیری هایناتوانی هایکنندهبینیپیش

                                                                                                                                        
1. students with learning disabilities 
2. diagnostic and statistical manual of 
mental disorders 
3. Grünke, et al. 

4. Lingeswaran, A. 
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 در 1عصبی برندهتحلیل اختالالت نوعی عنوانبه یادگیری هایناتوانی شیوع نرخ میزان
(. 2015، 2آگراوال و شاکال) است شده گزارش درصد 12 تا 3 از دبستان آموزاندانش

 4/11 را ایران در ابتدایی هایپایه در مشکالت این نرخ (2014همکاران ) و 3اسالمی
، 4هاسارو و آلتاراک) شودمی یافت آمریکا در نیز میزان همین به تقریباً و اندکرده گزارش
توان گفت که این نوع مشکالت می، . بر این اساس(2018، همکاران و 5زمانی از نقل 2007
ای شایع و نیازمند توجه در میان یادگیرندگان در همان سنین پایین در دوره دبستان پدیده

همکاران  و 6ناپذیری به بار آورد. وسکاتواند پیامدهای جبراناست و غفلت از این مهم می
، شوند شناسایی دیرتر یادگیری ناتوانی دارای افراد اند که هرچهنشان داده (2012)

 تواندمی زودهنگام درمان و شناسایی کهدرحالی بود؛ خواهد ترسخت بسیار آنان بخشیتوان
 آنان گردد. درصد 70 حداقل تحصیلی وضعیت بهبود و تحصیل ترک از مانع

های منفی های مناسب جهت کاهش نشانهشناسایی راه تالش برای، در این راستا
 مثبت در این گروه از یادگیرندگان از هایویژگیبهبود وضعیت تحصیلی و خلق ، یروان

ر باجتماعی امری مبرهن و منطقی است.  هایمهارتطریق افزایش توان فردی و یاددهی 
رود با مغز یکی از راهبردهایی است که گمان می 7آموزش یادگیری سازگار، این اساس

بتواند بر بهبود توانمندی تحصیلی و گسترش رفتارهای اجتماعی در جهت روابط 
جام به سبب ان، در این روشتر در کودکان دارای ناتوانی یادگیری اثرگذار باشد. سازنده
لف های مختین محرکآموزان توانایی تغییر تمرکز ذهنی بذهن دانش، متنوع هایفعالیت

را به آموزش و یادگیری آگاهانه  نوعیبهیابد و میپذیری افزایش را کسب و انعطاف
یفی د )سسازکه زمینه را برای توجه انتخابی در فرایند یادگیری فراهم می آوردارمغان می
 کهدرحالی، انسان مغز (. در توضیح این روش باید اشاره کرد که در1396، و همکاران

 تریاضیا و نوشتن، خواندن مانند تحلیلی و کالمی هایمهارت مسئول مغز چپ نیمکره
 چهار به نیمکره هر الیه ترینبیرونی .است فضایی هایتوانایی مکان راست نیمکره، است
 لوب. دهدمی انجام را مختلفی عملکردهای لوب هر و شودمی تقسیم بخش یا لوب

 به مربوط هایپاسخ ارائه و داوطلبانه حرکتی کنترل شروع در اصلی مسئولیت 8پیشانی
 و حافظه، ریزیبرنامه، قضاوت، استدالل به مربوط هایپاسخ و دارد را شخصیت

                                                                                                                                        
1. neurodegenerative disorders 
2. Shukla, P., & Agrawal, G. 
3. Eslami, M., et al. 
4. Altarac & Saroha 
5. Zamani, P., et al. 

6. Weseka 
7. brain compatible learning 
8. frontal lobe 
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 احساسات درک ناحیه 1آهیانه کند. لوبمی گریمیانجی را کالمی ارتباطات و احساسات
 ،شنوایی ارتباط، اولیه شنوایی ناحیه شامل 2گیجگاهی لوب و چشایی ادراک و عمومی

 و تداییاب بینایی ناحیه شامل سریپس لوب .است اولیه بویایی ناحیه و دهلیزی ناحیه
 ادعای با، از سوی دیگر (.2011، 3نانلی) دارد قرار مغز پشت میانی بخش در بینایی ارتباط
 ناختیش فرایندهای ساختن پذیرامکان برای که است ایویژه هایسیستم دارای بشر اینکه
 حساسیا بر مشتمل که است شده مطرح آگاهی نام به جدیدی بعد، اندیافته تکامل انسان
 دیدگاه بر اساس(. 2003، 4دارد )میلر خود تخصصی هایظرفیت به نسبت انسان که است

 ارزش مغز تحقیقات آموزشی حوزه، میالدی هشتاد دهه از بعد( 2004) 5برودناکس
 مغز با سازگار آموزش اصطالحاً یا 7مغزمحور یادگیری، 6هارت لسلی و کرد پیدا بیشتری

 تکامل حال در دائماً انسان مغز، نظریه این اساس بر (.2013، 8آفاکان و آکیورک) نهاد بنا
 سازگار پیرامون تغییر حال در جهان تازه هایچالش و هاخواسته بهباتوجه را خود و است

 است میقع مبارزه یک همیشه تقریباً( فردی عمیقاً) واقعی یادگیری، این بر افزون. کندمی
 مغز بر مبتنی یادگیری(. 2000، 9کائن) شودختم می فردی باورهای شدن سازگار به که

 گرفته کلش انسان مغز عملکرد و ساختار به توجه بر مبتنی که است یادگیری رویکرد یک
 جایبه، مغز بر مبتنی یادگیری، درسی هایبرنامه در معمول هایروش برخالف و است
 آموزش (.2013، آفاکان و آکیورک)انجامد می دارمعنی یادگیری به، یادسپاری بر تأکید

 در، بلق هاآن تأثیر گرفتن نظر در با شدهطراحی دقیق اصول اجرای بر مشتمل مغزمحور
 پیشنهاد یادگیری روش این پیروان .(2004، 10اسالوکین) است درس هر از بعد و هنگام

 شامل که کندمی دنبال را مستمر تحقیق روند یک کارآمدتر اجرای مسیر که کنندمی
 هایمحیط در. است عمل در تأمل و شواهد آوریجمع، اقدام، ریزیبرنامه، همکاری

 در بدون که کنندمی سعی معلمان، است دانش انتقال تنها هاآن هدف که آموزشی سنتی
. دهند جامان را تدریس فقط، درس به نسبت آنان نگرش یا فراگیران انگیزه گرفتن نظر

 کرده مستند خوبیبه روانشناسان و اعصاب علوم دانشمندان هاییافته، امروزه، حالبااین
 (.2001، 11و همکاران بئر) دارند پیوند هم با یادگیری و تفکر، احساسات که است

                                                                                                                                        
1. parietal lobe 
2. temporal lobe 
3. Nunley 
4. Miller, A. L. 
5. Brodnax, R. M. 
6. Lesli Hart 

7. Brain-based teaching 
8. Akyurek, E., & Afacan, O. 
9. Caine, R. N. 
10. Slavkin, M. 
11. Bear, M. F., et al. 
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در ، کارکردهای حافظه، در این پژوهش، کاربردی بودن این روش آموزش بهباتوجه
های یادگیری نخستین متغیری بوده است که تالش شده تا اثرگذاری گیری ناتوانیشکل

افراد  تقریباً بر توانایی، حافظهیادگیری سازگاری با مغز بر آن مورد کنکاش قرار گیرد. 
ه است که ب یانجام هر فعالیتی تأثیرگذار است. حافظه شامل مجموعه فرآیندها یبرا
عقاید و ، رویدادها، تصاویر، هاکبازیابی و استفاده از اطالعاتی که از محر، یرهذخ

و  ینگهدار، به چگونگی رمزگردانی، حافظه. پردازداطالعات میارائه ها بعد از مهارت
و طالع  پورنصیرینقل از  2000، 1و همکاران د )کندلبازیابی مجدد اطالعات اشاره دار

دهی و کشف سازمان، 2یادگیری هدفمند(. کارکردهای روزانه حافظه شامل 1397، پسند
، 6و همکاران باشند )گیورتنمی 5یادگیری خودکار/ روندی و 4حافظه کاری، 3کردن
 هایمؤلفه بر مغز با سازگار اند که یادگیری( نشان داده1396سیفی و همکاران ) (.2018
مثبت دارد.  تأثیردبستان  آموزاندانش اجرایی کارکردهای یلهئمسو حل ریزیبرنامه

 بهبود بر اجرایی ارتباطِ کارکردهای در را ایگسترده و محکم شواهد و مدارک، محققان
، کودکی دوران در اجرایی کارکردهای اند. ظرفیتکرده گزارش تحصیلی پیشرفت
 و خواندن و کندمی بینیپیش نوشتن و خواندن سواد و ریاضی در را تحصیلی پیشرفت

 مغز پیشانیپیش قشرِ رشدِ به وابسته یادگیری اساسی هایمهارت از یکی عنوانبه نوشتن
( نشان داده است که 2011) 8(. کیدینگر2013، و همکاران 7رود )نایفلدمی به شمار

 رفتِپیش در ابتدایی مدارس چارچوب در مغز با سازگار یادگیری راهبردهای کارگیریبه
( در 2013) 9و سیفو است. لگو مؤثر، ترضعیف افراد ویژهبه آموزان؛دانش خواندنِ

هنی ذ توان نگهداری و زبان یادگیری بر مغز با سازگار هایفعالیتپژوهشی دریافت که 
 .است مؤثر

 وانعنبهرود بهبود آن یکی دیگر از متغیرهایی است که گمان می 10طلبیمهارت کمک
دارای مشکالت یادگیری اثرگذار  آموزاندانشیک مهارت فردی بتواند در بهبود وضعیت 
 یزهانگ و قرار گرفته است. توانایی موردتوجهباشد و به همین سبب در این پژوهش 

 گیردنمی قرار موردبحث آموزشی فضای در تنها که است ضروری مهارت یک طلبیکمک

                                                                                                                                        
1. Kandell, et al. 
2. effortful intentional learning (EFF) 
3. prospective/organization(ORG) 
4. working memory(WM) 
5. automatic/procedural learning(AUTO) 
6. Geurten, M., et al. 

7. Nayfeld, I., et al. 
8. Kiedinger, R. S. 
9. Lego, L., & Seepho, S. 
10. help seeking 
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 (.2005، 1و همکاران پرایس) گیردبرمی در را افراد روزمره زندگی دیگر هایزمینه و
آموزان دارای دانش آموزان عادی در مقایسه باطلبی در دانشمیانگین رفتارهای کمک

آموزان ریاضی در مقایسه با دانش آموزان دارای اختاللدانشباالتر است و اختالل ریاضی 
، و همکاران دارد )محمودیان طلبیرفتارهای اجتناب از کمک گرایش بیشتری به، عادی
 مغز اب سازگار یادگیریِ از رویکرد استفاده که ( دریافتند2013آفاکان ) و (. آکیورک1391

 بوده مؤثر علوم هایدر کالس هشتم یپایه آموزاندانش نگرش و انگیزش سطوح بر
 رب مغز با سازگار یادگیری اند که اثر( همچنین نشان داده1396سیفی و همکاران ) است.

( در 2013) 2آموزان معنادار است. حقیقیدانش انتخابی توجه و شناختی پذیریانعطاف
معنادار بر نگهداری ذهنی و  تأثیریپژوهشی دریافتند که آموزش سازگار با مغز دارای 

 پیشرفت یادگیرندگان است.
ر بمداخله یادگیری سازگاری با مغز  ی اثرات کاربردی روشدرباره آنچهبر اساس 

تحصیلی و فردی و گسترش پیامدهای مثبت ، گیری بروندادهای انگیزشیشکل
 تغییر لزوم 21 قرن هایچالش کهاین بهباتوجهو در یادگیرندگان گفته شد  شناختیروان

 جهت در هاییکالس گیریو شکل یادگیری در محیط دگرگونی، معلمان هاینقش در
 ترنمایان ار استرس بدون و دوستانه محیطی بر مبتنی و شادتر، برانگیزترچالش یادگیری

بررسی اثربخشی این روش  منظوربهاین پژوهش ، (2016، 3است )وارگسه و پاندیا کرده
های حافظه و مهارت دریافت حمایت اجتماعی در مراکز آموزشی آموزش بر توانمندی

مشکالت یادگیری در شهرستان همدان انجام گرفته است و درصدد پاسخ  بخشیتوانو 
 و هحافظ روزانه کارکردهایاساسی است که آیا آموزش سازگاری با مغز بر  سؤالبه این 
 تحصیلی تأثیر معنادار دارد؟ طلبیکمک

 روش
طرح با آزمایشی نیمه، روش پژوهش ازنظرکاربردی و ، هدف ازنظرپژوهش حاضر 

در این پژوهش جامعه آماری کلیه آزمون با گروه کنترل بود. پس -ون آزمپیش
-98های یادگیری شهر همدان در سال تحصیلی مبتال به ناتوانی آموزان ابتداییدانش
ی در گیربود به روش نمونه یشیآزمانیمه  یقروش تحق ینکها بهباتوجهبودند.  1397

های یادگیری شهر همدان یک مرکز ویژه ناتوانی وپرورشآموزش 2دسترس از بین ناحیه 

                                                                                                                                        
1. Price, et al. 
2. Haghighi, M. 

3. Varghese, M. G., & Pandya, A. S. 
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 های یادگیری کلورادوپرسشنامه ناتوانیهای یادگیری انتخاب و از بین مراکز ناتوانی
از بین افرادی که باالترین نمره را در پرسشنامه ، اجرا گردید. سپس هاآن( بر روی 2011)

 در گروهنفر  15ر انتخاب و نف 30ساده  یتصادفگیری به روش نمونه، به دست آوردند
آزمون با استفاده از پیش، گمارش شدند. سپسکنترل  در گروهنفر  15و  یشآزما

 بعدازاینطلبی تحصیلی انجام شد. های کارکردهای روزانه حافظه و کمکپرسشنامه
ای در معرض روش یادگیری سازگار با مغز قرار دقیقه 60جلسة  8گروه آزمایش ، مرحله
ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات بر روی گروه ، گرفتند

افزار آماری ها به نرمآزمون به عمل آمد. پس از ورود دادهاز هر دو گروه پس، آزمایش
SPSS  و  معیارانحراف و چون میانگینهمآمار توصیفی های شاخصز ا، 24نسخه
 بررسیکوواریانس چندمتغیره جهت  لوتحلیتجزیهآمار استنباطی شامل  هایروش
 :در این پژوهش از قرار زیر است شدهاستفادهستفاده شد. ابزار های پژوهشی افرضیه

گیری کارکردهای : پرسشنامه حافظه برای اندازه1حافظه روزانه یکارکردهاپرسشنامه 
( تهیه شده است. این 2018) و همکاران آموزان توسط گیورتنروزانه حافظه در دانش

حافظه کاری و ، دهی و کشف کردنسازمان، یادگیری هدفمند مؤلفهپرسشنامه چهار 
گذاری پرسشنامه در طیف لیکرت کند. نمرهگیری مییادگیری خودکار/ روندی اندازه

پایایی آن را بر اساس ضریب آلفای ، . سازندگان این ابزاراست 3تا  0ای از چهاردرجه
گزارش کردند  92/0و برای مقیاس کلی برابر با  89/0تا  76/0باخ برای تمام ابعاد از کرون

( در پژوهشی ضرایب آلفای 1397) و طالع پسند پورنصیری(. 2018، و همکاران )گیورتن
محاسبه کردند. در پژوهش  93/0و برای کل ابزار  7/0کرونباخ برای تمام ابعاد را باالتر از 

و در  88/0آزمون برابر با ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ در پیشپایایی ، حاضر
 به دست آمد. 86/0آزمون برابر با پس

و دو  سؤال 14(: این ابزار شامل 1997) چیپنتر و انیر یلیطلبی تحصکمکپرسشنامه 
 اسیمقکند. گیری میطلبی را اندازهکمک 3طلبی و پذیرشاز کمک 2اجتناب مؤلفه
موافقم طراحی شده است  کامالًمخالفم تا  کامالًاز  رتیکل بر اساس طیف دهیپاسخ

( در پژوهشی بر روی 1389(. رضایی و پاشایی )1391، محمودیان و همکاران)
 76/0پایایی این ابزار را بر اساس آلفای کرونباخ برای بعد پذیرش برابر با ، آموزاندانش

                                                                                                                                        
1. Questionnaire of Memory (Q-MEM) 
2. avoiding 

3. adaptively  
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( نیز پایایی 1391زاده و رضایی ). خانکشیگزارش کردند 72/0با  برابرو بعد اجتناب 
 63/0آموزان شهرستان تبریز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با این ابزار را در دانش

گزارش کردند. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای 
ونباخ در ای کرپایایی ابزار بر اساس ضریب آلف، در پژوهش حاضرکرونباخ استفاده شد. 

 به دست آمد. 81/0 آزمون برابر باپسو در  74/0آزمون برابر با پیش
(: این ابزار 2011توسط ویلکات و همکاران ) های یادگیری کلورادوپرسشنامه ناتوانی

، حساب کردن، است که مشکالت یادگیری را در پنج عامل خواندن سؤال 20شامل 
ذاری گکند. نمرهبندی میمشکالت فضایی طبقهاضطراب اجتماعی و ، شناخت اجتماعی

تا همیشه است. پایایی این ابزار بر روی  اصالًای از درجهپرسشنامه در طیف لیکرت پنج
و کل  7/0آموزان ایرانی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد باالتر از دانش

، (. در پژوهش حاضر1392، گزارش شد )حاجلو و رضایی شریف 90/0ابزار برابر با 
آزمون و در پس 90/0آزمون برابر با پایایی ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ در پیش

خواسته شد  کنندگانشرکترعایت اصول اخالقی از  منظور به دست آمد. 81/0برابر با 
کتبی شرکت در پژوهش را تکمیل کنند. همچنین دربارة محرمانه ماندن  نامةرضایتتا 

 د.اطمینان داده ش هاآنعات پژوهش به اطال
یادگیری سازگاری با مغز از برنامة آموزشیِ برگرفته از آموزش برایِ ، در این پژوهش

آموزشِ یادگیری  از جلساتِ خالصیاستفاده شد.  1396، پژوهش سیفی و همکاران
 ت.گزارش شده اس 1در جدول سازگاری با مغز 

 خالصه محتوایِ جلسات یادگیری سازگاری با مغز .1جدول 

 محتوی جلسه ردیف

 1جلسه 
 معرفی و تبیین یادگیری سازگار با مغز هدف:
 عرفی اجمالی رویکردهای یادگیریم 
 های یادگیری سازگار با مغزضرورت 

 2جلسه 
 ساختار و کارکرد مغز هدف:

 غیره(تئوری مک لوین و ) آنساختار مغز و سیر تکاملی 
 های مغز در ارتباط با یادگیریارکرد هریک از قسمتک

 3جلسه 
 های یادگیری سازگاری با مغزمعرفی برنامه هدف:

 آرمیدگی هوشیار
 ورسازی هماهنگ در تجارب پیچیدهغوطه
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 محتوی جلسه ردیف
 پردازش فعال تجارب

 4جلسه 

 اصول یادگیری آرمیدگی هوشیار هدف:
 نقش چالش و تهدید در یادگیری

 و ذهن اجتماعی بودن مغز
 معناداری یادگیری

 نقش هیجانات در یادگیری

 5جلسه 

 ورسازی هماهنگ در تجارب پیچیدهصول غوطها هدف:
 (جزئیکلی و ) مغزهای موازی ردازشپ

 یادگیری و درگیری فیزیولوژیکی
 معناداری از طریق الگویابی

 تحولی و رشدی بودن یادگیری

 6جلسه 

 اصول پردازش فعال تجارب هدف:
 ادگیری و حافظه طبیعیی

 ادگیری مستلزم توجه درونی و ادراک بیرونی استی
 فرآیندهای آگاهانه و ناآگاهانه یادگیری

 بودن مغز هر فرد فردمنحصربه

 7جلسه 
 نقش محیط غنی بر یادگیری هدف:

 آب و خواب بر مغز و یادگیری؛ تغذیه، موسیقی، تأثیر عوامل محیطی مانند نور

 8جلسه 
 سیستم تشویق سازگار با مغز هدف:

 های بیرونی بر مغزتشویق تأثیرات
 راهکارهایی برای تشویق مغز

 هایافته

کسب درک روشنی از وضعیت متغیرهای پژوهشی در مرحله  منظوربه، در بخش توصیفی
میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرها ، 2در جدول ، آزمونآزمون و مرحله پسپیش

 بیان شده است.به تفکیک 
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 ک گروه و مرحلهیهای توصیفیِ متغیرهای پژوهش به تفک. آماره2جدول 

 هاشاخص متغیرهای وابسته
 گروه کنترل گروه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 یادگیری هدفمند
 93/23 33/23 40/25 87/22 میانگین

 28/1 62/0 24/1 74/0 انحراف معیار
و  دهیسازمان

 کشف کردن
 60/12 80/11 60/14 67/11 میانگین

 88/1 56/0 99/0 62/0 انحراف معیار

 حافظه کاری
 53/11 73/10 87/12 67/10 میانگین

 51/1 80/0 06/1 72/0 انحراف معیار
یادگیری خودکار / 

 روندی
 53/15 15 20 40/15 میانگین

 51/1 76/0 85/1 91/0 انحراف معیار
اجتناب از 

 طلبیکمک
 20/31 40/31 40/24 07/31 میانگین

 15/1 83/0 24/1 88/0 انحراف معیار

 طلبیپذیرش کمک
 60/20 07/20 25 13/20 میانگین

 72/1 88/0 76/0 74/0 انحراف معیار

هدفمند در  ن بُعد یادگیرییانگیم، آزمایش در گروه، 2هایِ جدول بر اساس داده
 و دهیسازمانن بعدِ یانگی؛ م40/25آزمون برابر با و در پس 87/22آزمون برابر پیش

ن بعدِ یانگی؛ م60/14آزمون برابر با و در پس 67/11آزمون برابر کردن در پیشکشف
ن بعدِ یانگی؛ م87/12آزمون برابر با و در پس 67/10آزمون برابر حافظه کاری در پیش

ن یانگی؛ م20آزمون برابر با و در پس 40/15برابر آزمون یادگیری خودکار/ روندی در پیش
و  40/24آزمون برابر با و در پس 07/31آزمون برابر طلبی در پیشبعدِ اجتناب از کمک

 25آزمون برابر با و در پس 13/20آزمون برابر طلبی در پیشن بعدِ پذیرش کمکیانگیم
 33/23آزمون برابر دفمند در پیشه ن بعدِ یادگیرییانگیم، کنترل در گروه، بود. همچنین

آزمون کردن در پیشکشف و دهیسازمانن بعدِ یانگی؛ م93/23آزمون برابر با و در پس
آزمون ن بعدِ حافظه کاری در پیشیانگی؛ م60/12آزمون برابر با و در پس 80/11برابر 
خودکار/ روندی در ن بعدِ یادگیری یانگی؛ م53/11آزمون برابر با و در پس 73/10برابر 
طلبی ن بعدِ اجتناب از کمکیانگی؛ م53/15آزمون برابر با و در پس 15آزمون برابر پیش

ن بعدِ پذیرش یانگیو م 20/31آزمون برابر با و در پس 40/31آزمون برابر در پیش
 بود. 60/20آزمون برابر با و در پس 07/20آزمون برابر طلبی در پیشکمک
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 .کوواریانس بررسی گردید تحلیل زیربنایی هایمفروضه، نباطیدر بخش آمار است
نشان داد که سطح ویلکز  -شاپیرو با آزمون ها داده بودن نرمال بررسی، منظور بدین
است؛ لذا توزیع نمرات در متغیرهای تحقیق  تربزرگ 05/0داری در این آزمون از معنی

 هاوجود همگنی واریانس، کوواریانسفرض دیگر در تحلیل (. پیشP>05)طبیعی بود 
موردمطالعه است. برای آزمودن این فرض از آزمون لون  هایگروه دربرای متغیرها 

ها برآورده فرض همگنی واریانس، 05/0شود و در صورت معناداری بیشتر از استفاده می
ح سط کهاینها برای متغیرهای این پژوهش به سبب شود. نتایج همگنی واریانسمی

 گردید. تأیید، محاسبه شد 05/0متغیرها باالتر از  تماممعناداری برای 

 یلیطلبی تحصحافظه و کمک روزانه یکارکردهاآزمون پس یریچندمتغ یها. خالصه آزمون3جدول 

 توان آماری تأثیرضریب  یدارمعنی F آزمون ریمقاد هاآزمون
 999/0 767/0 001/0 204/84 767/0 اثر پیالیی

 999/0 767/0 001/0 204/84 033/0 المبدای ویلکز
 999/0 767/0 001/0 204/84 719/29 تی هاتلینگ

 999/0 767/0 001/0 204/84 719/29 ریشه روی ترینبزرگ

 منظوربهچندمتغیره  واریانس تحلیل هایدهد که در آزموننشان می 3هایِ جدول یافته
تایج روند. ندر حضور متغیرهای چندگانه به کار می هاگروههای معنادار میان یافتن تفاوت

 ریشه نتریبزرگتی هاتلینگ و ، المبدای ویلکز، مربوط به معناداری میزان اثر پیالیی
نشانگر این است که میان دو گروه موردآزمایش در میانگین ابعاد  001/0روی در سطح 

 فاوت معنادار وجود دارد.ی تلیطلبی تحصحافظه و کمک روزانه یکارکردهامتغیرهای 

 یلیطلبی تحصحافظه و کمک روزانه یکارکردهاج اثراتِ بین آزمودنی نمراتِ متغیر ی. نتا4جدول 

 یرهایمتغ
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 f یآزاد

سطح 
 یداریمعن

ب یضر
 تأثیر

 توان
 یآمار

 84/0 30/0 006/0 427/9 1 320/16 یادگیری هدفمند
 86/0 31/0 005/0 971/9 1 960/23 و کشف دهیسازمان

 67/0 22/0 02/0 308/6 1 066/11 حافظه کاری
 99/0 62/0 001/0 954/35 1 813/115 یادگیری خودکار/روندی

 99/0 81/0 001/0 502/221 1 437/234 طلبیاجتناب از کمک
 99/0 72/0 001/0 846/56 1 379/101 طلبیپذیرش کمک
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ظه حاف روزانه یکارکردهاآزمون ن نمرات پسیانگیسه میمقا منظوربه؛ 4جدولِ  بهباتوجه
انس چند یل کووارینتایج آزمون تحل، آزمونشیبعد از کنترل اثر پ، یلیطلبی تحصو کمک

 روزانه یکارکردهاآزمون بین میانگین نمره پس، ره ارائه گردیده است. بر این اساسیمتغ
دهند. به داری نشان میتفاوت معنی، آزمونپیشی با کنترل اثر لیطلبی تحصحافظه و کمک

موجب  داریمعنی طوربه، آزمایش در گروه سازگار با مغز یریادگی توان گفت کهعبارتی می
و  P<005/0و کشف ) دهیسازمان، (f= 427/9و  P<006/0بهبود یادگیری هدفمند )

971/9 =f) ،( 02/0حافظه کاری>P  308/6و =f) ، /001/0روندی )یادگیری خودکار>P 
طلبی و پذیرش کمک (f= 502/221و  P<001/0طلبی )اجتناب از کمک، (f= 954/35و 
(001/0>P  846/56و =f) یخشاثربپژوهش مبنی بر  های اینهیفرض، بنابراین ؛شده است 
آموزان دانش یلیطلبی تحصحافظه و کمک روزانه یسازگار با مغز بر کارکردها یریادگی

 ی مورد تأیید قرار گرفت.ریادگی یهایناتوانمبتال به 

 گیریبحث و نتیجه
 روزانه یسازگار با مغز بر کارکردها یریادگی یاثربخش، هدف از انجام پژوهش حاضر

برمبنای  که بود یریادگی یهایآموزان مبتال به ناتواندانش یلیطلبی تحصحافظه و کمک
آموزان دارای ناتوانی یادگیری در شهر همدان انجام گرفت. ای از دانشآن بر روی نمونه

ود آزمون بپس -آزمون آزمایشی و بر اساس طرح پیشنیمه صورتبهروش این پژوهش 
 که در دو گروه آزمایش و کنترل به انجام رسید.

 طلبی درو گرایش به کمک حافظه روزانه یکارکردهاها نشان داد که نتیجه تحلیل داده
ایش آزم در گروه مداخله یادگیری سازگار با مغزپس از دارای ناتوانی یادگیری  آموزاندانش

یادگیری  ،اوالًاین بدان معنا است که داری بهبود یافت. معنی طوربهنسبت به گروه کنترل 
آموزان دارای ناتوانی یادگیری در امور تحصیلی شود که دانشسازگار با مغز موجب می

دهی تکالیف و وظایف تحصیلی خود را سازمان، بال یادگیری هدفمند باشندخود بیشتر به دن
 این، کنند و در جهت کشف حقایق موضوعات و محتوای آموزشی تالش کنند. همچنین

ند و بردبه شکلی بهتر از توان حافظه کاری خود بهره می، افراد پس از طی دوره آموزشی
آموزشی خودمختاری و خودکاری بیشتری  هایمهارتآنان در یادگیری محتوا و ، درنهایت

 های مثبت درگیری نگرشیادگیری سازگار با مغز موجب شکل کهاین، نشان دادند. دوم
ی افراد در جهت درخواست کمک از دیگران در شرایط مناسب و عدم رد درخواست ارائه
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ن این از آزمو آمدهدستبهنتیجه گردد. کمک از سوی دیگران در شرایط دشوار تحصیلی می
، (2013و سیفو ) لگو، (2013حقیقی )، (2013، آفاکان و آکیورک)فرضیه با نتایج تحقیقات 

( و محمودیان و 1396سیفی و همکاران )، (2011کیدینگر )، (2013، )نایفلد و همکاران
 ( همسو است.1391همکاران )

دانه و یادگیری هوشمن، یادگیری سازگار با مغزتوان گفت که در تبیین این نتایج می
ا ب ها و اصول یادگیری سازگار با مغزمؤلفه و ساختار مغزمعلمانِ آشنا با آگاهانه است و 

طراحی ه ب ی بهینه از زمان آموزشاستفادهو  اهمیت نظم در ساختار مغز و یادگیریبر  تأکید
ا ب توأمریزی معلم و آرامش توانایی برنامه، بدین ترتیب پردازند ومیهای پویا درس

د؛ که یابافزایش می در فرآیند آموزش( های یادگیری سازگار با مغزکه از مؤلفه) هوشیاری
گیری از کارکردهای حافظه را به دنبال آموزان در بهرهخود توانمندی باالتر دانش نوبهبه

ریزی را در فرآیند رنامهنظم و ب، آموزان با مشاهده و الگوگیری از معلمدانش، دارد. همچنین
 آموزان در ارتباط با مغزبه دانش هاآموزش گیرند. از طرفی با ارائهکار می یادگیری خود به

سیستم مغز و قرارگرفتن در یک محیط غنی که  و یادگیری آن و آشنایی با کارکرد و نظم
ریزی برنامه توانایی، پذیردهای سازگار با مغز در آن انجام میها و یادگیریفعالیت
 (.1396، سیفی و همکاراندهد )میافزایش را آموزان دانش

ت جه معلم در توسط مغز با سازگار یادگیری اصول اساس بر الزم هایآموزش یارائه
در فرآیند یادگیری  هاآموزشنوع عملیاتی نمودن این و آموزش آگاهانه و هوشمندانه 

 سازیفراهممتنوع تدریس در جهت  هایروش کارگیریبهدر کنار آموزان دانشتوسط 
یادگیری مشارکتی و نقش فعال یادگیرندگان در فرآیند )آموزان تجارب غنی برای دانش

ورسازی فعال در تجارب غوطه) بر اساس مؤلفه دوم یادگیری سازگار با مغز (یادگیری
شود و از سوی فراهم می از یک سو آموزاندانش لهئمسمهارت حل زمینه افزایش، (بهینه
که در موقعیت مناسب از اعضای گروه خود کمک بگیرند و بر  آموزندمیآنان ، دیگر

برانگیز سازی تجارب غنی و چالشفراهم، دشوار فائق شوند. افزون بر این هایموقعیت
کنجکاوی و شوق یادگیری را به همراه دارد و این ، جو هیجانی مثبت دارای در محیط

 سئلهم بهترین محرک برای فرآیند حل، اساس سیستم تشویق درونی شوق یادگیری بر
ردهای متنوع ه بازخوئارا بهباتوجهسیستم تشویق درونی مبتنی بر محیط یادگیری  .است

بخش برای آموزان و ایجاد محیط آرامبر حفظ بهداشت روان دانش عالوه، و متناسب
هیل را تس آموزانتوسط دانش مسئلهفرآیندِ حل ، های خالقیتیادگیری و پرورش زمینه
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، سیفی و همکاراندارد )به همراه یادگیری در کارهای گروهی را لذت طبیعی کرده و 
آموزان دارای ناتوانی یادگیری زنند که دانشاین مزایا همگی این شرایط را رقم می(. 1396

ر از ری بیشتوهای اطرافیان خود بهره بگیرند و ضمن بهرهمشتاقانه از کمک صورتبه
 عملکرد تحصیلی بهنجاری نشان دهند.، های حافظهموهبت توانمندی

 ترینمهمهای بود که از این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت
ین از ا آمدهدستبهتوان به ماهیت ابزار خودسنجی اشاره کرد و بر اساس نتایج می هاآن

پژوهشگران دیگر به بررسی اثرات یادگیری سازگار با مغز شود که پژوهش پیشنهاد می
ورهای تغییر با، های آموزشی )مانند انواع هیجانات مثبتبر دیگر متغیرهای مهم در بافت

مانند خودمختاری و شایستگی(  شناختیرواننیازهای بنیادین ، سازشناختی خودناتوان
های رات یادگیری سازگار مبتنی بر حوزهاندازی جامع از اثچشم، بپردازند؛ تا بدین ترتیب

پیشنهاد ، فراهم گردد. همچنین غیرهها و نگرش، باورها، رفتارها، هیجانات، همچون
ی یادگیرآموزش تر روش اثرات بلندمدت، شود با در نظر گرفتن مرحله پیگیریمی

ر دآموزان دارای ناتوانی یادگیری سازگار با مغز بر متغیرهای اثرگذار بر عملکرد دانش
 گردد. تأییدطول زمان بررسی شود تا ماندگاری نتایج 
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