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۱مـــــــــرداد و شــــــــهـــــریــور ۴ ۰ ۰

کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

الݡگوی برنامه درســݡی مــݡکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایــــــݡی توجه/
کید بر مغز بیش فعالـــݡی با تأ
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چکیده
کودکان و دانش آموزان  زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه  درسی مکمل سازگار با مغز 

بود. توجه/بیش فعالی  نارسایی  با اختالل 

روش  از  کمی  بخش  و  کیفی  محتوای  و  اسنادی  تحلیل  از  کیفی  بخش  است.  کتشافی  ا نوع  از  آمیخته،  پژوهش  روش: 
کیفی، اسناد، پایگاه های اطالعاتی، خبرگان برنامه ریزی  درسی، روان شناسی،  پژوهش پیمایشی استفاده  شد. جامعه آماری 
نمونه گیری هدفمند و خوشه ای  با  که  بودند  ابتدایی مشهد  آموزش، مشاوره و معلمان مقطع  کارشناسان  کمی،  و  علوم مغز 
با  که  نیمه   ساختاریافته  مصاحبه ی  و  محقق ساخته  پرسشنامه ی  از  الگو  اعتباربخشی  برای  شدند.  انتخاب  چند مرحله ای 
تأیید  کرانباخ  لفای  آ و  محتوایی  روایی  اعضا،  بررسی  با  داده ها  پایایی  و  روایی  شد.  استفاده  رسید،  اشباع  به  مصاحبه   17
و  عناصر  ویژگی های  و  گرفت  انجام  معتبر  علمی  اسناد  داده های  با  کنترل  راهبرد  با  مصاحبه ها  داده های  اعتبارپذیری  شد. 

برنامه درسی موردنظر شناسایی شد.  مؤلفه های 

گرفته  یافته ها: در اعتبارسنجی الگو، توافق متخصصان، 79/93 درصد برآورد شد. سطح معناداری بیشتر از 0/05 در نظر 
شد. بنابراین، ویژگی ها و نیازهای مغزی این دانش آموزان در اولویت برنامه  درسی مکمل قرار می گیرد، محدودیت های زمانی 
که فعالیت و تعامل بیشتری می خواهند، در  کاسته و روش های آموزشی  حذف، حجم واحدهای درسی، تکالیف و ارزیابی ها 

قالب هایی متنوع و جذاب ارائه شوند.

برنامه  عناصر  نقش  به  توجه  توجه/بیش فعالی،  نارسایی  اختالل  با  دانش آموزان  مشکالت  کاهش  برای  نتیجه گیری: 
 درسی مکمل مبتنی بر مغز الزامی است. بر اساس نتایج سازمان دهی اهداف و محتوا برای دانش آموزان مورد نظر دستخوش 
در  ارزیابی ها  و  تکالیف  مهارت آموزی،  محتوای  بر  و  صورت  گیرد  اهداف  از  برخی  بر  بیشتری  کید  تأ شد،  خواهد  تغییراتی 

کید شود.  قالب هایی جذاب و متنوع مانند نرم افزارها تأ

برنامه درسی با مغز، عناصر  برنامه درسی مکمل، سازگار  کلیدی: اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی،  واژ های 

* Email: momenimahmouei@yahoo.com

نوع مقاله: پژوهشی  ●  صفحات ۶۱ - ۷۸
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کید بر مغز الگــوی برنامــه درســی مکمــل ویــژه دانش آموزان با اختــال نارســایی توجه/بیش فعالی بــا تأ

مــه مــقـد

کـودکان بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی عـالوه بـر افـت 
تحصیلـی بـه مشـکالت قابل توجـه  دیگـری در حوزه هـای مختلـف 
شـده  دچـار  هیجانـی  و  شـناختی  رفتـاری،  تحصیلـی،  اجتماعـی 
یـا  کیفیـت  کاهـش  و  کارکـرد  ایـن مشـکالت، مزاحـم  و  اسـت )1( 
ایجـاد  برنامـه  درسـی  هـدف  کـه  آنجـا  از  می شـود.  فـرد  پیشـرفت 
شـرایط بهینـه بـرای یادگیـری طبیعـی مغـز یادگیرنـده اسـت، تبییـن 
عناصر برنامه درسـی منطبق با مسـائل زندگی واقعی دانش آموزان 
تقویـت  را  دانش آمـوزان  پیشـرفت  و  یادگیـری  انگیـزه ی  می توانـد 
کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه مغـز شـبکه ای منحصـر به فـرد و آهنگ رشـد 
 متناسـب با 

ً
کودکان متفاوت اسـت، بنابراین برنامه درسـی را صرفا

کـرد. ایـن نـوع برنامـه بـه  سـن زمانـی دانش آمـوزان نمی تـوان تهیـه 
عاطفـی1   فضـای  بـر  دارد،  تمایـل  یادگیـری  محیـط  غنی سـازی 
کـه در آن دانش آمـوزان فعـال باشـند، نـه منفعـل و  مناسـب )جـوی 
باعـث شـکفته شـدن شـخصیت عقلـی، اخالقـی و سـازمان یافتـن 
کـودکان شـود، فـرد را بـه ابـداع و نـوآوری وا دارد،  مبـادالت فکـری 
انگیـزه و رغبـت او را افزایـش داده و باعـث یادگیـری واقعـی شـود( 
پشـتیبانی  را  مدرسـه  در  اجتماعـی  زندگـی  برنامـه  می کنـد،  کیـد  تأ
کـرده و تفـاوت سـبک ها و ترجیحـات دانش آمـوزان را مـورد توجـه 
که  قـرار می دهـد )2(. دسـتیابی بـه آمـوزش، ارزش بنیادینـی اسـت 
توانایـی  و رشـد  یادگیـری  بایـد فرصـت  فـردی  هـر  نشـان می دهـد 
کـودکان بـا نیازهـای  خـود را تـا باالتریـن حـد ممکـن داشـته باشـد. 
بهره منـد  خـود  خـاص  و  ویـژه  درسـی  برنامـه  از  دارنـد  حـق  ویـژه 
آنـان فراهـم  بـرای  برابـر آموزشـی  کـه فرصت هـای  شـوند در حالـی 
کـودکان یـا در تضـاد بـا  می شـود، مگـر اینکـه برخـالف منفعـت ایـن 
 .)3( باشــــد  کودکــان  دیگـر  بـرای  مــــؤثر  آمــــوزش  کـردن  فــراهــــم 
برنامه هـای درسـی بـرای این دسـته از دانش آموزان، برنامه درسـی 
آ نهـا  بـرای  مکملـی  درسـی  برنامـه  اینکـه  بـدون  می باشـد  عمومـی 
که بیش فعالـی باعث ایجاد اختالل  فراهـم و تدویـن شـود. از آنجا 
کودکان با اختالل  کارکردهای اجرایی مغز می شـود، بسـیاری از  در 
کارکـردهــــای  نارسـایی توجــه/ بیش فـــعالی، بـه دلیـــل اخــــتالالت 
اجرایـی مغـز، بـا یادگیـری یـا حـل تکالیـف خـود مشـکل دارنـد، امـا 
عنـوان  بـه   را  آ نهـا  بتـوان  کـه  نیسـت  انـدازه ای  بـه  مشـکالت  ایـن 
کاهش  توجه، موجب مشـکالت  اختالل یادگیری تشـخیص داد. 
کـودکان تأثیـر  تحصیلـی ، اجتماعـی و خانوادگـی شـده و بـر عملکـرد 

کاهش  سـوء می گـذارد و در نهایـت منجـر بـه احسـاس بی کفایتـی و 
اعتمـاد بـه نفـس در آ نهـا شـده و آنـان را از جامعـه و مدرسـه متنفـر 
کودکان با اختالل نارسـایی توجه/بیش فعالی  می سـازد. در مجموع 
کارکردهـای مختلـف اجرایـی از جملـه: توجـه،  در سـطوح پیشـرفته 
برنامه ریـزی، بـازداری پاسـخ، خودتنظیمـی، نظـارت و حل مسـأله، 
کنـدی دارند )4(. نظام آموزشـی فعلـی تنها درصد  تحـول و رسـش 
کوچکـی از مغـز را نشـانه رفتـه اسـت و آموزش هـای مدرسـه ای بـر 
جـزء باریکـی از مغـز تمرکـز دارنـد و منـزوی شـدن )دور مانـدن و در 
گرفتـن( سـمت های خـاص مغـز همبسـتگی و انسـجام  زاویـه قـرار 
مغـز  بـر  مبتنـی  یادگیـری  اسـت )5(.  بـرده  میـان  از  آن  را  نظام منـد 
برخاسـته از ضـرورت بهره  بـرداری از ظرفیت هـا و قابلیت هـای مغـز 
در فرآینـد  یاددهی-یادگیـری بـوده و بـر اسـاس سـاختار و عملکـرد 
کـه سـازمان دهی برنامـه  مغـز انسـان طراحـی می شـود )6(. از آنجـا 
کـه بـه پیونـد و ارتبـاط  درسـی مبتنـی بـر مغـز از نـوع تلفیقـی اسـت 
مـوقـــعیت های  بـا  نیـز  و  یکدیگـر  بـا  درسـی  مختلـف  موضوعـات 
مـــــغز،  بـا  آمــــوزش سازگـــار  کیـد می شــــود )7(.  تأ زندگـی واقـــعـــی 
بر اسـاس سـاختار و قوانیـن  از وقایـع پیش بینی شـده  مجموعـه ای 
یادگیـری در مغـز جهـت دسـتیابی بـه هـدف اصلـی آمـوزش اسـت. 
تفسـیر  و  پـردازش  دریافـت،  چگونگـی  اسـاس  بـر  برنامـه  درسـی 
اطالعـات توسـط مغـز، ذخیره سـازی و یـادآوری پیام هـا توسـط مغز 
کیـد دارد تـا مـکان  طراحـی می شـود و بیشـتر بـر فضـای یادگیـری تأ
کـه خـود را بـه مـا نشـان می دهد و عینـی آن را درك  یادگیـری: آنچـه 
کـه در پس زمینـه ذهـن هماننـد خاطـره باقی  می کنیـم، فضـا و آنچـه 
گفـت فضـا  خواهـد مانـد، مـکان آن خواهـد بـود. در واقـع می تـوان 
و در  احسـاس می شـود  آن  کالبـد  لمـس  و  آن  بـا حضـور در  فقـط 
کـه  جایـی خـارج از آن درك شـدنی نیسـت، ولـی مـکان از آنجایـی 
قابلیـت خاطـره شـدن دارد و در ذهـن متبلـور می شـود، در ذهـن 
کید آن  خواهـد مانـد و در هـر جـای دیگـری قابل بازگویی اسـت و تأ
مغـز،  بـر  مبتنـی  درسـی  برنامـه  در  اسـت.  هم یارانـه2  یادگیـری  بـر 
کـه  داد  خواهـد  رخ  زمانـی  رفتـار،  تغییـر  مفهـوم  بـه  یادگیـری 
دارنـد،  ذهـن  در  رفتارهـا  مـورد  در  کـه  را  تصاویـری  دانش آمـوزان 
تغییـر دهنـد )15(. هیـوگ3 معتقـد اسـت حرکـت به سـمت آموزش 
گیـر در انگلسـتان منجـر بـه تغییـر خواسـته های مجریـان آن بـرای  فرا
و  منسـجم  نظـام  یـک  ارائـه  و  کـودکان  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی 
کـودکان بـا اختـالل  هم آهنـگ بـرای حمایـت و پشـتیبانی و آمـوزش 
نارسـایی توجه/ بیش فعالی شـده اسـت. در این راسـتا الزم اسـت 

1. Emotional
2. Collaborative learning

3. Hughes
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کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

کـدام عناصـر برنامـه درسـی و بـه چـه صـورت  کـه  مشـخص شـود 
قـرار  بازبینـی  یـا  تغییـر  توجـه،  مـورد  دانش آمـوزان  ایـن  بـرای  بایـد 
زمـان ممکـن  تمدیـد  اینکـه  بـه  اشـاره دارد  یافته هـا  برخـی  بگیـرد. 
کـردن اضطـراب آزمـون، بـه دانش آمـوزان بـا اختـالل  کـم  اسـت بـا 
بـا  افـــراد  کنـد )8(، زیـرا ایـن  کمـک  نارســــایی توجه/بیش فعالـی 
و  داشـته  مشـکل  اسـتاندارد  زمـان  مـدت  در  آزمـون  یـک  تکمیـل 
کـه  محیطـی  آماده سـازی  ماننـد  انطباق هایـی  بـه  نیـاز  همچنیـن 
 

ً
کم شـده اسـت، دارنـد )9(. چنانچه واقعا عوامـل حواس پرت کـن 
بخواهیـم بـه جایـگاه یادگیـری در راسـتای نیازهـای ملـی و تقاضـای 
که  کنند تا بـا مغزی  کنیـم، مـدارس بایـد تغییـر  عمومـی دسـت پیـدا 
از  یکـی  بنابرایـن،  شـوند.  سـازگار  می شناسـیم،  آن را  امـروز  مـا 
کـه از طریـق آن می تـوان آمـوزش مبتنی بر مغز  راهبردهـای آموزشـی 
می باشـد.  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی  برنامـه   سـاخت  عملـی  را 
آمـوزش مکمـل، بـه معنـی به کارگیـری چنـد روش در ارائـه  محتـوای 
آموزشـی اسـت و هـدف از آن عمیـق یادگیـری دانش آمـوز و ایجـاد 
مهارت هـا  تمریـن  و  مفاهیـم  دربـاره ی  اندیشـیدن  بـرای  فرصـت 
کـرد. روش او  ایـده را  مـارش1 در سـال 2003 مطـرح  اسـت. ایـن 
فـردی  یادگیـری  و  حضـوری  و  الکترونیکـی  تجهیـزات  از  اسـتفاده 
کـه بـرای یـک برنامـه آموزشـی از راه کارهـای مختلف  بـود، به طـوری 
لـوح فشـرده،  برخـط،  آمـوزش  کالسـی،  آمـوزش  قبیـل  از  آموزشـی 
عباسـیان،   .)10( شـود  اسـتفاده   ... و  بروشـور  اسـالید،  کتـاب، 
آمـوزش  برنامـه  تدویـن  هـدف  بـا  پژوهشـی  در  عابـدی  و  شـهنی 
بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی  بـرای دانش آمـوزان  توجـه 
بـر  عـالوه   درمانگـران  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  ابتدایـی  دوره 
روش های قبلی می توانند از این بسته آموزشی برای دانش آموزان 
کـــنند )11(.  بـا اخـــتالل نارســایـــی توجــه/بیــش فــــعـــالی استــفاده 
کــیفـــیت روابط دانش آمـــوز و  زندارسـکی2 و همکـــاران، به بررســی 
کودکان  کـودکان بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالی و  معلـم در 
کودک  کـه توانایی یک  عــادی پرداخـت. یافته هـا نشـان می دهند 
کـمـــک و  در نشـــان دادن رفـــتارهای اجـتمـــاعی، مـــانند تعــامل، 
کم تعارض تـر  گرم تـر و  کالس، ممکـن اسـت رابطـه ی  همکــاری در 
کـودکان بـا اختـالل نارسـایی توجـه/ کالس خـود را بـرای  بـا معلـم 
کــــند )12(. بیـــوتیا3 و همـکاران،  بیش فــعالی و بـدون آن تسهــیل 
اختـالل  بـا  خردسـال  کـودکان  روان شـناختی  عصـب  جــنبه های 
یادگیـری را بررسـی نمودنـد. آنهـا نشـان دادنـد یکـی از ویژگی هـای 

کارکردهـای  در  نارسـایی  یادگیـری،  اختـالل  بـا  خردسـال  کـودکان 
کم توجهـی اسـت )13(. آزادی و همـکاران در مطالعـه  اجرایـی و 
بـرای  کـه می تـوان از روش یادگیـری مسـتقل  خـود، بیـان می کننـد 
اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  تکانـه  کنتـرل  و  تحصیلـی  فرآینـد  بهبـود 
کـرد )14(. بـاس4 بـه نقـل از  نارسـایی توجه/بیش فعالـی اسـتفاده 
افراختـه و همـکاران در پژوهشـی اثربخشـی فعالیت هـای یادگیـری 
کرد  گیران را بررسـی  مبتنـی بـر مغـز بـر سـطوح پیشـرفت تحصیلـی فرا
آمـوزش  اثربخشـی  بررسـی  هـدف  بـا  پژوهشـی  در  دومـان5   .)15(
گیران در درس ریاضی بررسـی  مبتنـی بـر مغـز، پیشـرفت یادگیری فرا
رویکـرد  از  اسـتفاده  کـه  دریافتنـد  کان6  آفـا و  کـورک  آ  .)16( نمـود 
یادگیـرِی سـازگار بـا مغـز بـر سـطوح انگیـزش و نگـرش دانش آمـوزان 
کالس های علوم مؤثر بوده اسـت )17(. لگوسـیفو7   پایه هشـتم در 
کـه فعالیت هـای سـازگار بـا مغـز  طـی پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه رسـید 
بـر یادگـــیری زبـان و نگــــهداری ذهــــنی آن در دانشـــجـــویان زبـان 
کیداینگـر8 طـی پژوهشـی بـه ایـن  انگلیسـی مؤثـر بـوده اسـت )18(. 
کـه به کارگیـری راهبردهـای یادگیـری سـازگار بـا مغـز در  نتیجـه رسـید 
پیشـرفِت خوانـدِن دانش آمـوزان  ابتدایـی در  مـدارس  چارچـوب 
بویـژه دانش آمـوزان ضعیـف، مؤثـر اسـت )19(. بـا توجـه بـه نتایـج 
کردن  کـم   کـه بـرای  پژوهش هـای ذکـر شـده، از جملـه راهکارهایـی 
توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  مشـکالت 
گرفـت، تهیـه برنامه هـای درسـی مکمـل سـازگار بـا  می تـوان در نظـر 
ایجـاد  باعـث  بیش فعالـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  می باشـد.  آ نهـا  مغـز 
شـامل  یادگیـری  و  می شـود  مغـز  اجرایـی  کارکردهـای  در  اختـالل 
توجـه،  تمرکـز،  توانایـی  بویـژه  کارکردهـای اجرایـی مغـز  از  اسـتفاده 
بـه  نیـاز  می باشـد،  حافظـه  فعـال  از  اسـتفاده  و  کار  در  مشـارکت 
احسـاس  بیشـتر  دانش آمـوزان  از  دسـته  ایـن  در  مکمـل  آمـوزش 
می شـود. جمع بنـدی ایـن دیدگاه هـا، رسـالت و وظیفـه همگانـی و 
همـه چیـز، از جملـه آموزش هـای مکمـل مدرسـه را تعییـن می کنـد. 
کـه  اسـت  واجـب  کشـوری  هـر  تربیـت  و  تعلیـم  نظـام  بـر  بنابرایـن 
زمینه هـای اجرایـی برنامـه و آموزش هـای مکمـل را فراهـم بیـآورد. 
آموزش هـای مکمـل ویـژه دانش آمـوزان بـا اختالل نارسـایی توجه/

 متمرکـز برنامه ریـزی درسـی و 
ً

بیش فعالـی بـا توجـه بـه رویکـرد نسـبتا
کافی نداشـتن به  مشـکالت و رشـد مهارت های اجتماعی،  توجه 
یاددهـی  /  فرآینـد  در  گیـران  فرا از  ایـن دسـته  و شـناختی  هیجانـی 
و  نارسـایی  تعدیـل  بـرای  منظـور  بدیـن  اسـت.  الزم   یادگیـری، 
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کید بر مغز الگــوی برنامــه درســی مکمــل ویــژه دانش آموزان با اختــال نارســایی توجه/بیش فعالی بــا تأ

کاسـتی های برنامـه  درسـی و آموزش هـای فعلـی، توجـه به عالئق و 
و  برنامــــه  گـــروه،  ایـن  خـاص  نیازهـــای  بـه  پاســـخ  و  اســـتعدادها 
گرفته  آموزش هایـی در قالـب مکمـل بـرای اجـرا در مـدارس در نظـر 
مرتبـط  مؤلفه هـای  و  ابعـاد  در  پیرامـون  محیـط  تحـوالت  شـود. 
کـه طراحـان برنامه هـای درسـی بایـد بـه  سـمت  نشـان داده اسـت 
ابعـاد  مهمتریـن  از  یکـی  بـه  توجـه  بـا  یادگیـری  نمـودن  یکپارچـه 
توانمنـدی انسـان یعنـی مغـز برونـد )10(. جهـت یکپارچـه نمـودن 
یادگیـری شناسـایی مهمتریـن مبانـی مؤثـر بـر طراحـی برنامـه درسـی 
بتـوان براسـاس یافته هـای  تـا  الزامـات اساسـی اسـت  از  مغزمحـور 
یادگیـری مغزمحـور و  بررسـی و تحلیـل نظریه هـای  از آن و  حاصـل 
برنامـه   مکمـل  الگـوی  مرتبـط،  دیدگاه هـای  و  رویکردهـا  تنظیـم 
توجـه/ نارسـایی  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار   درسـی 
تأثیـر  نمـود.  طراحـی  آن  بـا  مرتبـط  عناصـر  به همـراه  را  بیش فعالـی 
بـر  اجتماعـی  و  روان شـناختی  عصب شـناختی،  فلسـفی،  مبانـی 
طراحـی برنامـه درسـی مبتنـی بر نظریـه یادگیری مغز محـور به گونه ای 
ایجـاد خألهـای اساسـی در  از هـر یـک، ضمـن  کـه غفلـت  اسـت 
بافـت برنامـه درسـی، موجب سـردرگمی هایی در طراحی الگوهای 
بـه نیازهـای خـاص  مرتبـط خواهـد شـد. در مبانـی فلسـفی توجـه 
بـرای همـه دانش آمـوزان،  برابـر  ایجـاد فرصت هـای  یادگیرنـدگان، 
احتـرام بـه تفاوت هـا و تغییـر سـاختارها مـورد توجـه اسـت و یکـی از 
آماده سـازی  آمـوزش،  مناسب سـازی  بـرای  مؤلفه هـا  اصلی تریـن 
برنامـه  درسـی مناسـب دانش آمـوزان می باشـد. در خصـوص مبانی 
روان شـناختی بـا توجـه به اینکه تفاوت هـای بارزی بین دانش آموزان 
بـه  عـادی  دانش آمـوزان  بـا  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا 
ویژگی هـای هیجانـی، حرکتـی، شـناختی،  مغـزی،  لحـاظ عملکـرد 
اسـت  کـه الزم  نشـان می دهـد  دارد،  اجتماعـی وجـود  و  رفتـاری 
برنامـه  بـا  تفاوت هایـی  دانش آمـوزان  از  گـروه  ایـن  درسـی  برنامـه 
درسـی دانش آمـوزان عـادی داشـته باشـد. بعـالوه، دانش آمـوزان 
بـا اخـــــتالل  نارســــایی توجه/بیش فــــعالی مــــسائل و مـــشـکــــالت 
بیشـتری در زمـــینه های مــــختلف تحصیلـی، رفــــتاری، اجتمـــــاعی 
و جسـمی-حرکتی تجربـه می کننـد و برنامـه  درسـی مکمـل سـازگار با 
گام برمی دارد.  مغز آنان در جهت پیشـگیری یا درمان این مسـائل 
بـه لحـاظ مبانـی اجتماعـی نیـز، برنامه ریـزی مکمـل مبتنـی بـر مغـز، 
مبانـی  و  می دهـد  کاهـش  را  آ نهـا  بـر  اجتماعـی  تنـش  و  فشـار 
کـه یادگیری فرآیندی  عصب شـناختی برنامـه درسـی، بـر این باورند 
کـه در مغـز دانش آمـوزان رخ می دهـد و مغز آنـان هنگامی به  اسـت 
کـه مـــواد و تجــــربه های یادگــــیری،  بهتریـن صــــورت یـاد می گــــیرد 
منطبـق بـا نیازهـا، توانمندی هـا و عالیق شـان طراحـی شـود )20(. 

در  تصـــمیم گیری  از  اسـت  عـــبارت  مغـز  بـا  سـازگار  درسـی  برنامــــه 
خصـوص عناصـر برنامـه درسـی مبتنـی بـر ماهیـت و نحـوه یادگیـری 
در  می تـوان  را  مغـز  بـا  سـازگار  الگـوی  بنابرایـن  دانش آمـوزان.  مغـز 
دسـته الگوهـای یادگیرنـده محـور قـرار داد. در الگـوی مکمل مبتنی 
بـر مـــغـــز دانش آمــــوز بـا اخــــتالل نارسـایی توجــه/بیش فـــعالی نیـز 
بـر  بایـد  تربیتـی  پدیده هـای  گونـه تصمیم گـــــیری در خـــصوص  هـر 
پویایی هـای  و  توانمندی هـا،  عالئـق،  نیازهـا،  خواسـت ها،  محـور 
آ نهـا اتخـاذ شـود. بـه همین دلیـل، با نگاهی به مقوله برنامه درسـی 
و  تحصیلـی  پیشـرفت  در  کـه  مثبتـی  آثـار  و  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل 
کاهـش مشـکالت دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری دارد، امـا در 
آمـوزش  قـرار نگرفتـه و  برنامـه  درسـی مـدارس مـورد توجـه جـدی 
عمومـی یکسـان طراحـی و اجـرا می شـود و بـا توجـه بـا ایـن مسـأله 
کـه بازدهـی آموزش هـا در دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری مرتبـط 
عـادی  مـدارس  در  کـه  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا 
تحصــــیل می کــــنند در حــــد مطلـوب نمی باشــــد، طراحـی برنامـــه 
درسـی مکمـل سـازگار بـا مغـز می توانـد زمینه رفع برخی مشـکالت و 
نابسـامانی های یادگیـری را فراهـم سـازد و باعـث افزایـش بازدهـی 
دانش آمـوزان بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی شـود. بـرای 
دسـت یابی بـه ایـن اهـــــداف، الزم اسـت ســــؤال های زیـر پاســــخ 

داده شــوند:

بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی  برنامـه  الگـوی  مؤلفه هـای  و  ابعـاد   )1
شـامل  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  مغـز 

می شـود؟ مـواردی  چـه 

2( الگـوی برنامـه  درسـی مکمـل سـازگار بـا مغـز دانش آمـوزان بـا 
الزم  اعتبـار  از  انـدازه  چـه  تـا  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل 

اسـت؟ برخـوردار 

روش 

کیفـی  کتشـافی اسـت. در بخـش  ایـن پژوهـش آمیختـه از نـوع ا
کمی از روش پیمایشـی  کیفـی و در بخـش  از روش تحلیـل محتـوای 
اسـتفاده شـد. در بخش کیفـی، از مصاحبـه نیمه هدایـت شـده و در 
کمـی از پرسشـنامه اسـتفاده شـد و عناصـر بـه  دسـت آمـده  بخـش 
کیفی، اسـناد،  گرفـت جامعه آماری بخش  مـورد اعتباربخشـی قـرار 
پایگاه هـای اطالعاتـی، متخصصـان و صاحب نظـران برنامه ریـزی 
کـودکان بـا نیازهـای ویـژه و علـوم اعصـاب  درسـی و روان شناسـی 
کارشناسـان آمـوزش  کمـی معلمـان، مشـاوران و  و مغـز و در بخـش 
و پـرورش مــقطع ابتدایـی شـهر مشـــهد بودنـد. حجـــم نمــــونه در 
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کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

کیفـی 17 نفـر شـامل، 4 نفـر متخصـص حـوزه روان شناسـی  بخـش 
و عصب شناسـی، 6 نفـر خبـرگان برنامـه  درسـی و 7 نفـر مشـاوران و 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری (  کارشناسـان آمـوزش ابتدایـی )مـدرک 
کارشـناس آموزشـی و 7  کمـی 373 نفـر معلـم، 37 نفـر  و در بخـش 
بـود. روش نمونه گیـری در  کارشـناس مشـاوره مقطـع ابتدایـی  نفـر 
کمـی روش سرشـماری  کیفـی، روش هدفمنـد و در بخـش  بخـش 
)معلمـان(  چندمرحلـه ای  خوشـه ای  و  مشـاوران(  و  )کارشناسـان 
بـود. در مـورد روایـی ابزارهـای پژوهـش از روایـی محتوایـی و بـرای 
بـرای  شـد.  بهره گیـری  کرونبـاخ  آلفـای  روش  از  پرسشـنامه  پایایـی 
کیفی،  کیفی از روش های تحلیل  تجزیه و تحلیل داده ها در بخش 
کیفـی و تحلیـل محتـوا و در  کـی بـر داده هـای  شـرح تحلیلـی و ادرا
کمـی از روش تحلیـل عاملی اسـتفاده شـد. ضمن بهره گیری  بخـش 
متخصصـان  و  خبـرگان  از  نفـر   17 بـا  اسـناد  از  حاصـل  محتـوای  از 
گرفـت  برنامـه  درسـی، روان شناسـی و علـوم مغـز مصاحبـه صـورت 
و مجمـوع نتایـج دربـاره عناصـر برنامـه درسـی مکمـل سـازگار بـا مغـز 
کیفی بهره گیری  کمی از نتایج بخش  جمع آوری شـد. سـپس در بخش 
و در قالـب پرسشـنامه تنظیـم و از متخصصـان برنامه ریـزی درسـی، 
کارشناسـان و مشـاوران مقطع  روان شناسـی و علوم مغز و معلمان، 
کرونبـاخ بـرای  ابتدایـی، نظرخواهـی بـه  عمـل آمـد. ضریـب آلفـای 
مؤلفه هـا )منطـق، اهداف، محتوا، راهبردهـای یاددهی-یادگیری، 
زمـان  معلـم،  نقـش  منابـع،  و  مـواد  یادگیـری،  فضـای  ارزشـیابی، 
گیـر( بـرای تمامـی مؤلفه هـا  گروه بنـدی و ویژگی هـای فرا یادگیـری، 
پرسـش های  بیـن  درونـی  همبسـتگی  بنابرایـن  بـود.   0/7 بـاالی 
هریـک از مؤلفه هـا زیـاد و در نتیجـه پرسـش ها همگـن بودنـد. برای 

کدگذاری باز و محوری اسـتفاده  کیفـی از  تحلیـل داده هـا در بخـش 
جمـع آوری  از  حاصل شـده  خـام  داده هـای  منظـور  بدیـن  شـد. 
کدگـذاری بـاز و محـوری تحلیـل شـد. در  اطالعـات در دو مرحلـه 
و  ُخـرد  مجـزا،  بخش هـای  در  شـده  جمـع آوری  داده هـای  واقـع 
بیـن  ارتبـاط  بـر اسـاس  کدگـذاری محـوری  نام گـذاری و در مرحلـه 

مقوله هـا و زیرمقوله هـا، داده  هـا تنظیـم شـد. 

یافـــته ها 

برنامـه  الگـوی  ابعـاد و مؤلفه هـای  کـه  بـه سـؤال اول  در پاسـخ 
نارسـایی  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  مـــغز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی 
یافته هـای  اسـت،  داده  قـرار  سـؤال  مـورد  را  توجه/بیش فعالـی 
کتابخانـه ای، پیشـینه  بـر اسـاس نتایـج مطالعـات نظـری،  حاصـل 
بـرای  برنامـه درســــی  مــــطلوب  و  و وضــــعـــیت موجـود  پژوهــــش 
دانش آمــــــوزان بـا اخـــتالل نارســــایی توجه/بیش فــــعالی، ابعـــــاد 
ضرورت هـای فلسـفی، روان شـناختی، اجتماعی، عصب شـناختی 
و 10 عنصـر هـدف، محتـوا، فعالیت هـای یاددهی-یادگیـری، مـواد 
گروه بنـدی،  معلـم،  نقـش  گیـر،  فرا ویژگی هـای  یادگیـری،  منابـع  و 
و  ارائـه شـــد  و  ارزشـیابی دســــته بندی  و  یادگیـری  زمــــان، فضـای 
طبـق جـدول 1، تنظیـم و مـدل برنامـه درسـی مـورد نظـر برشـمرده 
نفـر،   19 نظـرات  هـــدفمند  نمــونه گــــیری  اسـاس  بـر  سـپس  شــــد. 
کارشناسـان بـا اسـتفاده از مصاحبـه  صاحب نظـران، متخصصـان و 
مؤلفه هـای  خصـوص  در  آ نهـا  دیـدگاه  و  گرفتـه  نیمه سـاختاریافته 
نظـر تکمیـل  مـورد  الگـوی  برنامـه درسـی  تعـداد عناصـر  و  بنیادیـن 

. شــــد

کر۱(  جدول 1( عناصر برنامه  درسی مکمل مبتنی بر مغز دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی )اقتباس از الگوی ا

گرایــی، توانمنــدی در حــل چالش ها، تــداوم و  کاربــرد  منطق اشاره به: یادگیــری ترکیبــی، آمــوزش ارتباطــی، دوســویه، مکمــل، معنــادار، 
پایــداری عملکــرد، رضایتمنــدی، افزایــش مســئولیت پذیــری، یادگیــری عمقــی، اســتقالل در یادگیــری، بهبــود مهارت هــای فراشــناختی، 
کنــش  کنــش و وا گروهــی،  کــره ای،  مفاهیــم متنــوع و چندگانــه، آشــنایی بــا مســایل واقعــی جامعــه، یادگیــری هم یارانــه، روئیدنــی، مذا

عملــی، ارایه و نمایــش، خــودارزیابــی و شناســایی نیازهــای مغزی دانش آموز با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی

1. Van Acker 

گیـر، تعییـن نـوع آزمون  تشـخیص عملکـرد دانش آمـوز بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی بـر اسـاس نـوع مشـکل و شـرایط فرا
آزمـــودن دانـش  باشـد،  آ نهـا  توانمنـد سـازی  و  بهـــبود  بـر  کیـد  تأ کتبـی(،  کارپوشـه، شـفاهی، فهرسـت وارسـی و  )عمـــلکردی، 
گیـران  گیـران )خود سـنجی، بـا مفهوم سـازی، برقـراری ارتبـاط و اثربخـش نمـودن خالقیـت فرا گیـران توسـط فرا نظری-عملـی فرا

کارکـردی و محتوایـی داشـته باشـد. ارتبـاط و انسـجام 
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کید بر مغز الگــوی برنامــه درســی مکمــل ویــژه دانش آموزان با اختــال نارســایی توجه/بیش فعالی بــا تأ
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گیـر،  کـردن محیطـی غنـی سرشـار از معنـا و چالش هـا، ایجـاد شـرایط جهـت  سـاخت الگوهـا ی معنـادار  توسـط فرا شـامل فراهـم 
گیـر  اسـتفاده روش هـای خـالق و متنـوع فراوانـی بـرای تکـرار )مغـز بـا »تکـرار« یادگیـری را تقویـت می کنـد(، سـپردن مسـئولیت بـه فرا
حیـن یادگیـری، تشکیل گروه های مشارکتی و فراشـناخت، فراهـم نمـودن فرصـت و حـق انتخـاب بـرای دانش آمـوز و اسـتفاده 
کالس درس بـا اسـتفاده از تقویت کننـده مناسـب، اجـرای  کم توجـه در  از حافظـه فضایـی طبیعـی مغـز، مدیریـت رفتـار دانش آمـوز 
مطابـق  تکالیـف  تعییـن  خود تقویتـی،  و  خود نظـم   دهـی  خودکنترلـی،  دسـتوردهی،  خـود  آمـوزش  همانند سـازی،  قوائـد،  منظـم 
و  تمایـالت  بـه   توجـه  بـا  تدریـس  راهبردهـای  بکارگیـری  بدنـی سـودمند،  فعالیـت  از  اسـتفاده  بـا محـدوده ی  توجـه دانش آمـوز، 
انگیزه هـای دانش آمـوز بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی براسـاس ویژگی هـا و توانمندی هـای شـبکه های یادگیـری سـه گانه 
گروهی )شـناختی، راهبـردی و هیجانـی( آ نهـا، بهبـود مهارت هـای تفکـر و روابـط بین فـردی بـا توجه بـه نقش هیجان هـا در یادگیری 

پـردازش اطالعـات توسـط شـبکه های  گیـر، جـذب و سـرعت در  بـودن مغـز هـر فرا بـه فـرد  شـامل: مؤلفه هایـی چـون منحصـر 
سـه گانه مغـز )شـناختی، راهبـردی و هیجانـی(، تأثیـر نقـش و جایـگاه لب هـای چهارگانـه بـا عملکـرد تک ربعـی، دوربعی، سـه ربعی 
کـودکان  و دانش آمـوزان بـا اختـالل نارسـایی  گیـران،  و چهـار  ربعـی، قـدرت تصویـر  سـازی ذهنـی متفـاوت و مشـترک بـا دیگـر فرا
کـه وظایـف  متناسـب بـا مهـار جنبه هـای مثبـت از خصوصیـات آ نهـا باشـد مؤثرتـر عمـل می کننـد. توجه/بیش فعالـی در مواقعـی 

کـی و درک مفهـوم، تقویـت حافظـه فعـال،  شـامل: تقویـت تمرکـز و توجـه، تقویـت  دقـت،  تقویـت حافظـه، تقویـت اسـتدالل ادرا
کشـف، اختـراع  و ابتـکار، تقویـت ذهـن، جهـت رویارویـی بیشـتر بـا چالش هـا،  تعامل و ارتباط  تقویـت قابلیـت  مغـز در افزایـش 
بـا اختـالل نارسـایی توجـه/ بـا مشـکالت دانش آمـوز  بـا توجـه  مغـز، تنـوع و تکثـر اهـداف  تمام  با  فعالیت هـای طراحی شده 

اسـاس  بـر  گیـر،  فرا پاسـخ گویی  سـرعت  و  اطالعـات  پـردازش  در  مغـز  کلیـت  مشـارکت  و  جـذب  تـوان  جهـت  در  بیش فعالـی، 
گیـران، تدوین  نیازهـای واقعـی دانش آمـوز بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی و سـازگار بـا ویژگی هـای عمومـی و فردی مغز فرا
گیران در سـه شـبکه شـناختی، راهبـردی و هیجانـی، تضمین  بـا توجـه بـه یکپارچگـی عملکـرد مغـز، سـازگاری بـا ویژگی هـای مغـز فرا
گیـر، تدویـن در چارچـوب الگـوی  کلیـت مغـز در پـردازش اهـداف آموزشـی و سـرعت پاسـخ گویی فرا تـوان جـذب و مشـارکت 
کـه محصـور و محکـوم بـه اهـداف اموزشـی تجویـز شـده نباشـد. فعال سـازی دسـتگاه لمبیـک جهـت  سـازنده گرایی به گونـه ای 
ایجـاد و هدایـت هیجانـات و برانگیختگـی مؤثـر یادگیرنـده بـرای افزایـش انگیـزه و اثربخـش یادگیـری توجـه، اهداف برنامه درسـی 
مبتنی بر مغز می بايست مرتبط به هم تدوين شـوند و باعـث حفظ تمامیت و کلیت مغز شـده و منجر به تغییر تصاوير ذهنی 

شود.

کی، سـرعت پردازش  و حافظـه فعال،  شامل: تمرين ها ي مربـوط بـه تقويـت دقت و تمرکز، تقويت تجسم فضايی، استدالل ادرا
گذشـته ی مغـز در چارچـوب تجـارب  یادگیـری معنـا دار، تلفیـق محتـوا بـا توجـه بـه ویژگی هـای مغـز، تناسـب محتـوا بـا تجربیـات 
کتـب بـا  توانایی هـای مغـز دانش آمـوز بـا اختـالل  یادگیـری جهـت تقویـت مدارهـای عصبـی، متناسـب بـودن حجـم محتـوای 
کمـک اصـوات، جمـالت و داسـتا ن ها و فعالیت هـای مربـوط  نارسـایی توجه/بیش فعالـی، تقویـت   مهارت  هـای شـنیداری بـا 
کـی  ک  دیـداری و شـنوایی، تجسـم فضایـی، اسـتدالل ادرا بـه پیونـد شـنیداری و تقویـت مهارت هـای مغـزی،  فعالیت هـای ادرا
و سـرعت پـردازش، ایجـاد فرصـت فعالیت هـای حرکتـی بیشـتر جهـت تخلیـه انـرژی ، فعـال نمـودن همـه خرده  سـامانه ها ی مغـز 
در عیـن یکپارچگـی، برخواسـته از محیـط آموزشـی در چارچـوب نیازهـای دانش آمـوز بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی ، 
گروهـی و پیچیـده باشـد، محتـوا ی  گذشـته مغـز، حـاوی یادگیری هـای  مشـوق یادگیـری معنـا دار باشـد، تناسـب بـا تجربه هـای 

مبتنـی بـر عالقـه و فعالیت هـا و تجربه هـای چند حسـی، مبتنـی بـر هـوش سـیال فضایـی و متبلـور.
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کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

ی
گیر

اد
ی ی

ها
ت 

الی
فع

ا و 
دهـ

هبر
را

بع
منا

 و 
واد

م

شـامل: اسـتفاده از موسیقی و تحرك بـه  عنـوان عناصر بسیار مهم و تغذيـه ی کلیدی در يادگیری مغزمحور، توجه به 
تغذیـه و آب، بـه  عنـوان عوامـل بسـیار مهـم و تأثیرگـذار در فرآینـد  یاددهـی- یادگیـری در تدویـن برنامه هـای درسـی مبتنـی بـر مغـز، 
کمک آموزشـی فعالیت محور، از رسـانه های متنوع آموزشـی )مواد و وسـایل متنوع آموزشـی( مانند پوسـترها، آثار هنری،  وسـایل 
کیت هـای الزم برای تقویت برنامه  درسـی متناسـب، بازی هـای رایانه ای  کانونـی،  خبرنامـه، موسـیقی  جهـت فعـال نمـودن توجـه 
کمکـی از طریـق فراهم سـازی امکانـات آموزشـی و تسـهیل فضاهـای یادگیـری چندگانـه، ارتقـا  آمـوزش توجـه، اسـتفاده تکنولـوژی 
کارهـا و یادگیری های  کمکی، توانمند سـاختن در انجام   مهارت هـای زندگـی، تحـرک و اجتماعـی شـدن ایـن افـراد بـا آموزش های 
کیفـی محرک هـای درونـی و بیرونـی  کمـی و  خـود سـاخته و افزایـش انگیـزه و عالقـه و شـادی و عـزت  نفـس آنـان )23(. افزایـش 
گروهـی همـراه بـا عواطـف و هیجـان. ایجـاد ظرفیت هـای جدیـد و ارتقـاء آن،  کمـک بـه ایجـاد و ارتقـاء یادگیـری  محیـط یادگیـری. 
گیـر  بـا توجـه بـه چالش پذیـر بـودن مغـز در مواجهـه بـا مسـائل جدیـد سـازمانی؛ تنـوع در منابـع و ابـزار یادگیـری، ایجـاد تحـرک در فرا
گیران در راسـتای  جهـت تثبیـت مدارهای هـای عصبـی، حافـظ فضایـی و رونـدی و فضاهـای سیناپسـی مرتبـط، حـق انتخـاب فرا

توانایی هـای انحصـاری مغز

پروژه هایـی  علمـی،  گـردش  کالسـی،  نمایش هـای  چندگانـه،  هوش هـای   بـه  توجـه  داستان سـرایی،  آزاد،  بازی هـای   شـامل: 
و  زمانـی  موقعیـت  اسـاس  بـر  بیش فعـال،  مغـز   بـا  متناسـب  به کارگیـری روش هـای خالقانـه  و  کـودک  نیـاز  و  اسـاس عالقـه  بـر 
تـوان  گرفتـه شـود.  نظـر  بـه شـرایط در  توجـه  بـا  و  نارسـایی توجه/بیش فعالـی  اختـالل  بـا  مکانـی و شـدت مشـکل دانش آمـوز 
گیـر،  کلیـت مغـز را داشـته باشـد، توجـه بـه همـه مهارت هـای ذهنـی بویـژه تقویـت تـوان پردازشـگری اطالعـات فرا فعال سـازی 
گیـر درگیـر باشـد. اسـتفاده از شبیه سـازها جهـت افزایـش قـدرت تصویرسـازی مغـز و  بـا حـل مشـکالت واقعـی محیـط آموزشـی فرا
شـکل گیری شـبکه های عصبـی جدیـد. فعالیت هـای چالشـی، معنـادار و پیچیدگـی آن متناسـب بـا تـوان دانش آمـوز بـا اختـالل 
آثـار  پوسـترها،  ماننـد  آموزشـی(  متنـوع  وسـایل  و  )مـواد  آموزشـی  متنـوع  رسـانه های  از  اسـتفاده   ، توجه/بیش فعالـی  نارسـایی 
ک پیرامونـی مغـز بـه محتـوا و فعالیـت یادگیـری، تناسـب  کانونـی و ادرا هنـری، خبرنامـه، موسـیقی جهـت فعـال نمـودن توجـه 
بـا شـبکه های  شـناختی، اسـتراتژیک و عاطفـی مغـز، در جسـتجوی معنـا و درک و فهـم نمادهـا در ابعـاد واژه هـا و تصویرهـا و...

توانمنـد سـازد.

ی
گیر

اد
ی ی

ضا
ف

کاهش فشـار روانی فضای  کالسـی بـر اسـاس نیازهـا و عالئـق دانش آمـوزان، محیـط امن و بـدون تهدید،  شـامل طراحـی فضـای 
کم جمعیـت، دادن حـق انتخـاب بـه  کالس هـای   یادگیـری، قـرار دادن دانش آمـوز بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی در 
کم تنـش و فاقـد اضطـراب، تقویت آرامش و احساسـات معنوی مثبت،  گیـر در انتخـاب محتـوا و شـیوه یادگیـری، محیط هـای  فرا
کالس و سـرویس آمـوزش ویـژه توسـط مدرسـه، فضـای فیزیکی مناسـب جهت  فضـا و محیـط بسـیار حمایت کننـده )21(. ایجـاد 
کالسـی و روش تدریـس نهفتـه اسـت و  ناتوانـی در یادگیـری  نمی باشـد )22(.  کـودکان در محیـط  کلیـد مشـکالت ایـن  ارزیابـی، 
کـودکان، تنظیمـات محیطـی جهـت افزایـش توانایـی  کاهـش تنـش و انتقـال آرامـش از محیـط جهـت بهبـود و پیشـرفت ایـن 
بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی ،  بـا توجـه بـه مشـکالت و معضـالت دانش آمـوز  و موفقیـت، ایجـاد فضـای اطمینـان 
کالس بـرای آ نهـا، فضاهـا و مـکان یادگیـری منعطـف، غنـی و سـازگار بـا نیازهـا، عالیـق و ویژگی هـای  ایجـاد فعالیـت و انگیـزه در 
گیـر بیش فعـال، ایجـاد سـهولت اسـتفاده  از انـواع منابـع و ابـزار یادگیـری و امکانـات مبتنـی بـر فّناوری هـای آموزشـی  مغـزی فرا
در فرآینـد یاددهی-یادگیـری مبتنـی بـر نظریـه یادگیـری مغزمحـور، ایجـاد هیجانـات مثبـت یادگیـری و برانگیختگـی مطلـوب در 
گیـران؛ جـذاب، دوسـت داشـتنی، نشـاط آور و برانگیزاننـده باشـد، اسـتفاده  کی مغـز فرا چارچـوب ویژگی هـای انحصـاری و اشـترا
بـا اختـالل نارسـایی توجـه/ نیـاز دانش آمـوز  بـر اسـاس  بـا محیط هـای یادگیـری  مغزمحـور  از جدیدتریـن اسـتانداردهای مرتبـط 

بیش فعالـی.
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کید بر مغز الگــوی برنامــه درســی مکمــل ویــژه دانش آموزان با اختــال نارســایی توجه/بیش فعالی بــا تأ

در جـدول 2، اهمیـت اهـداف، محتـوا و راهبردهـای یاددهی-یادگیـری برنامـه درسـی مکمـل مبتنـی بـر مغـز دانش آمـوزان مقطـع ابتدایی 
کارشناسـان مشـاوره و آموزشـی آمـده اسـت. بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی از نظـر معلمـان و 

کارشناسان در مورد اهداف، محتوا و راهبردهای یاددهی-یادگیری برنامه درسی مکمل جدول 2( توزیع فراوانی و درصد نظر معلمان و 

      

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا گروه ها        

۱00 377 0 0 0 0 0 0 6 23 94 354 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ۱00 7 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 0 0 20 7 80 28 کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0 0 0 0 0 0 7/۱ 30 92/9 389 کل

شاخص های آماری

ان
زم

گیـر، بازخـورد سـریع، تنـوع و انعطـاف در زمان بنـدی، محـدود  کافـی بـرای تفکـر و اندیشـه بـه فرا شـامل: دادن زمـان و فرصـت 
نکـردن زمـان یادگیـری بـه چارچـوب آمـوزش مدرسـه، سـازگاری زمان یادگیری  با سـایر عناصر برنامه  درسـی، سـازمان دهی زمان 
یادگیـری براسـاس نـوع فعالیـت، تناسـب زمـان یادگیـری بـا توانمندی  های  این دسـته از دانش آموزان و امکانـات یادگیری، توجه 
ک  نبـودن سـن زمانـی،  کـودکان و مـال بـه رشـد جسـمی، آرامـش شـخصی و حالت هـای عاطفـی، یکسـان نبـودن  آهنـگ رشـد 
گرفتن تفاوت هـای یادگیری(  تنظیـم زمـان در برنامـه  درسـی مبتنـی بـه تـوان یادگیـری مغـز دانش آمـوز  به  صورت فردی )بـا در نظر 

و مشـترک، تناسـب بیـن  زمـان برنامـه   درسـی بـا توانمندی هـای شـبکه های شـناختی، راهبـردی عاطفـی مغـز

ی
ند

وه ب
گر

 2 یـا 3 سـال از لحـاظ بلـوغ عاطفـی 
ً

شـامل یادگیـری مشـارکتی، دانش آمـوز بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی، معمـوال
 آ نهـا بـا هیـچ یـک از دانش آمـوزان 

ً
کالس مشـکل زا می شـود زیـرا معمـوال از همسـاالن خـود عقـب هسـت. ایـن مسـأله در 

کالس ارتبـاط صمیمـی ندارنـد و از تنهایـی رنـج می برنـد و ممکـن اسـت در صـدد آزار و اذیـت هم کالسـی های خـود بـرای 
کـه در راه برقـراری ارتبـاط دانش آمـوز بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی بـا سـایر  ـم اسـت 

ّ
جلـب توجـه برآیـد. وظیفـه معل

کوشـش بـر  گام هـای مؤثـر و جـدی بـردارد. در برنامـه  درسـی مبتنـی بـر مغـز،  گروهـی  کالس از طریـق فعالیـت   دانش آمـوزان 
کـه زندگـی ماهیـت اجتماعـی  کاربـرد اطالعـات در زندگـی را بیابنـد. از آنجـا  کـه  کنـد  کمـک  ایـن اسـت تـا بـه دانش آمـوزان 
گیـران در جریـان فعالیت هـای یادگیـری حمایـت می کنـد. در برنامـه  درسـی مبتنـی بـر مغـز،  دارد، ایـن نظـام از مشـارکت فرا
دانش آمـوزان در فهـم و یادگیـری خـود، دیگـران را سـهیم می کننـد و در تقویـت یادگیری هـای یکدیگـر  می کوشـند. بهره گیـری 
گروه هـای هم یـار در محیط هـای یادگیـری بـه اعضـا احسـاس ارزشـمندی و توجـه می بخشـد و مغـز بـا ترشـح آندروفین هـا1  از 
گروه بنـدی باعـث مشـارکتی شـدن  کارشـان لـذت ببرنـد. براسـاس ویژگی هـای مغـز؛  و دوپامیـن2 موجـب می شـود تـا افـراد از 
کانونـی دارنـد و سـبب ارتقاء  گیـران نقـش محـوری و  جریـان یادگیـری می شـود. بـا توجـه بـه خودتنظیمـی مغـز در یادگیـری؛  فرا

گروهـی و... می شـود. گیـران، ایجـاد تعامـل و درک متقابـل بیـن آ نهـا و فهـم مسـائل  یادگیـری فرا

1. Endorphines 2. Dopamine

کلغیرضروریعدم تناسبمتناسبمفیدضروری شاخص ها

ف
دا

اه

سطح معنی داری 0/53 درجه آزادی: 52   خی دو: ۱۱9/49  
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کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

کلی برای اهداف تعیین  که مالحظه می شود به طور  همان طور 
شده 30 نفر مفید بودن و 389 نفر ضرورت داشتن را برای آن ذکر 
نشان  تفکیک  به  گروه  هر3  پاسخ های  درصد  و  فراوانی  کرده اند. 
داده شده است. با توجه به اینکه سطح معنی داری مقدار خی دو 
محاسبه شده 0/53 است و از 0/05 بزرگ تر است، بنابراین فرض 
نظر  توزیع  اینکه  بر  )مبنی  صفر  فرض  و  می شود  پذیرفته  پژوهش 
مشابه  مکمل  درسی  برنامه  اهداف  درباره  کارشناسان  و  معلمان 
گروه،  نیست( رد شد. به سخن دیگر، بیش از 92/2 درصد هر  سه 
را در حد ضرورت  برنامه  درسی مکمل  الگوی پیشنهادی  اهداف 
شده  تعیین  اهداف  که  گفت  می توان  بنابراین،  کرده اند.  تأیید 
با  ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  مغز  با  سازگار  مکمل  درسی  برنامه 
کارشناسان  اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی، از دیدگاه معلمان و 
کارشناسان  بین نظر معلمان و  آموزشی و مشاوره ضروری است و 
در این خصوص اختالف معناداری وجود ندارد. همچنین فراوانی 
به  مشـاوره  و  آموزشی  کارشناسان  و  معلمان  پاسخ های  درصد  و 
محتوای  اهمیت  بیان کننده  که  است  شده  داده  نشان  تفکیک 
ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  مغز  با  سازگار  مکمل  درسی  برنامه 
که  هــمــان طور  اســت.  توجه/بیــش فـعــالی  نارسایی  اختالل  با 
نفر  کلی برای مــحتوای تعیین شــده 67  مـالحظه می شــود، به طور 
کرده اند. با  مفید بودن و 352 نفر ضرورت داشتن را برای آن ذکر 
توجه به اینکه سطح معنی داری مقدار خی دو محاسبه شده 0/61 
پذیرفته  پژوهش  فرض  بنابراین  است،  بزرگ تر   0/05 از  و  است 
کارشناسان  می شود و فرض صفر )مبنی بر اینکه توزیع نظر معلمان و 
درباره محتوای برنامه  درسی مکمل مشابه نیست( رد می شود. به 
الگوی  گروه، محتوای  هر  سه  از 84/3 درصد  بیش  دیگر،  سخن 

کرده اند.  تأیید  ضرورت  درحد  را  مکمل  درسی  برنامه  پیشنهادی 
درسی  برنامه  شده  تعیین  محتوای  که  گفت  می توان  بنابراین، 
مکمل سازگار با مغز دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختالل یادگیری 
دانش آموز با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی از دیدگاه معلمان 
بین نظر معلمان  آموزشی و مشاوره ضروری است و  کارشناسان  و 
ندارد.  وجود  معناداری  اختالف  خصوص  این  در  کارشناسان  و 
درسی  برنامه   یاددهی-یادگیری  راهبردهای  اهمیت  همچنین 
مکمل سازگار با مغز دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختالل نارسایی 
آموزشی  و  مشاوره  کارشناسان  و  معلمان  نظر  از  توجه/بیش فعالی 
که مالحظه می شود، به طورکلی  نشان داده شده است. همان طور 
برای راهبردهای یاددهی-یادگیری تعــیین شـــده 8  نفر مـــتناســـب 
بودن، 61  نفر مـــفیــد بودن و 350 نفر ضــرورت داشــتن را برای آن 
گروه به تفکیک  کرده اند. فراوانی و درصد پاســخ هـــای هــر  ســه  ذکر 
مـــعنــی داری  سطح  اینکـه  به  توجــه  با  اســـت.  شده  داده  نشان 
مــقدار خی دو محاسبه شده 0/57 است و از 0/05 بزرگ تر است، 
بر  )مبنی  صفر  فرض  و  می شود  پذیرفته  پژوهــش  فرض  بنابراین 
کارشناسان درباره محتوای برنامه درسی  اینکه توزیع نظر معلمان و 
مکمل مشابه نیست( رد شد. به سخن دیگر با توجه به اینکه حدود 
الگــوی  یاددهی- یادگیری  راهبردهای  گروه،  83/7  درصد هر  سه 
کـرده اند،  پیشــنهـــادی برنامـــه درسی مکمل را در حد ضــرورت تأییــد 
که راهبردهای یاددهــی-یادگیری تعیین  گـفت  بنابـرایـــن، می توان 
مــقطع  دانش آمــوزان  مــغـز  با  سازگار  مکمل  درسی  برنامـه   شده 
معلمان،  از دیدگاه  توجه/بیش فــعالی  نارسایی  اختالل  با  ابتدایی 
کارشناسان آموزشی و مشاوره ضــروری است و بین نظر معلمان و 

کارشناسان در این خصوص اختالف معناداری وجود ندارد. 
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۱00 377 0 0 0 0 0 0 ۱5/4 57 84/6 320 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 0 0 ۱4/3 ۱ 85/7 6 کارشناسان مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 0 0 26 9 6/2 26 کارشناسان آموزشی
۱00 4۱9 0 0 0 0 0 0 ۱5/7 67 84/3 352 کل

شاخص های آماری
90 377 0 0 0 0 ۱/9 7 ۱4/۱ 53 84 3۱7 معلمان

۱/7 7 0 0 0 0 0 0 2/6 ۱ 97/4 6 کارشناسان مشاوره
8/4 35 0 0 0 0 2/9 ۱ 20/۱ 7 77 27 کارشناسان آموزشی
۱00 4۱9 0 0 0 0 ۱/8 8 ۱4/5 6۱ 83/7 350 کل

شاخص های آماری
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سطح معنی داری: 0/6۱ درجه آزادی: ۱28   خی دو: ۱57  

سطح معنی داری: 0/57 درجه آزادی: ۱58    خی دو:۱39/77   
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کید بر مغز الگــوی برنامــه درســی مکمــل ویــژه دانش آموزان با اختــال نارســایی توجه/بیش فعالی بــا تأ

فضـا، مـواد و منابـع یادگیـری، ارزشـیابی و زمـان در برنامـه درسـی 
مکمـل سـازگار بـا مغـز

کیـد  تأ یادگیـری  بـر فضـای  بیشـتر  بـر مغـز  مبتنـی  برنامـه  درسـی   
کار را می تـوان از طریـق  دارد تـا مـکان یادگیـری و معتقـد اسـت ایـن 
بـر  توجـه  و  دانش آمـوزان  و  معلمـان  میـان  مثبـت  بینـش  ایجـاد 
گفـت  عواطـف انجـام داد. دربـاره عنصـر منابـع یادگیـری می تـوان 

کـه رویکـرد مبتنـی بـر مغز طرفدار غنی سـازی محیط یادگیری اسـت. 
ارائـه  عاطفـی،  امنیـت  ایجـاد  طریـق  از  تـا  می کوشـد  رویکـرد  ایـن 
محـرکات متنـوع، ارائـه اطالعات چالش برانگیـز و بازخورد یادگیری 
را مدیریـت نمایـد. به منظـور ارزیابـی میـزان تفـاوت نظـر معلمـان و 
کارشناسـان نسـبت بـه ضـرورت مـواد و منابـع برنامـه تعییـن شـده 
کـه نتایـج آن در  و فضـای یادگیـری از آزمـون خـی دو اسـتفاده شـد 

گـزارش شـده اسـت. جـدول 3 

مکمـل  درسـی  برنامـه  یادگیـری  فضـای  اهمیـت   3 جـدول  در 
نارسـایی  اختـالل  بـا  ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار 
کارشناسـان مشـاوره و آموزشـی  توجه/بیش فعالی از نظر معلمان و 

کـه مالحظـه می شـود، به طـور  نشـان داده شـده اسـت. همان طـور 
بـودن،  مــتناسب  نفـر  تعییـن شـده 8  یادگیـری  فــضای  بـرای  کلـی 
ذکـر  آن  بـرای  را  داشـتن  ضـرورت  نفـر   350 و  بـودن  مفیـد  نفـر   61

کارشناسان در مورد فضا، مواد و منابع یادگیری برنامه  درسی مکمل جدول3( توزیع فراوانی و درصد نظر معلمان و 
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۱00 377 ۱/9 7 ۱4/۱ 53 84 3۱7 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 0 0 ۱4/3 ۱ 85/7 6 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 2/9 ۱ 20/۱ 7 77 27 کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0 0 0 0 ۱/8 8 ۱4/5 6۱ 83/7 350 کل

شاخص های آماری

۱00 337 0 0 0/3 ۱ 0/6 2 ۱5/3 6۱ 83/8 3۱3 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 0 0 ۱4/3 ۱ 85/7 6 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 0 0 ۱6/3 ۱2 83/7 23 کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0 0 0/2 ۱ 0/4 2 ۱8/7 74 80/7 342 کل

شاخص های آماری

۱00 377 ۱/۱ 4 88/2 49 92/6 324 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 0 0 28/2 2 7۱/8 5 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 0 0 ۱۱/4 4 88/6 3۱ کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0 0 0 0 0/9 4 ۱3/۱ 55 86 360 کل

شاخص های آماری

۱00 377 0 0 0 0 0/8 3 ۱3/4 50 85/8 324 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 0 0 43/9 3 56/۱ 4 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 0 0 3۱/4 ۱۱ 68/6 24 کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0 0 0 0 0/7 3 ۱5/2 64 84/۱ 352 کل

شاخص های آماری

کلغیرضروریعدم تناسبمتناسبمفیدضروری شاخص ها
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خی دو: 90/76  درجه آزادی: 56  سطح معنی داری: 0/46

خی دو: ۱24/88  درجه آزادی: 48   سطح معنی داری: 0/55

خی دو: 93/52  درجه آزادی: 54  سطح معنی داری: 0/47

خی دو: 62/74  درجه آزادی: 34  سطح معنی داری: 0/39
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۱مـــــــــرداد و شــــــــهـــــریــور ۴ ۰ ۰

کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

تفکیـک  بـه  گـروه  سـه  هـر  پاسـخ های  درصـد  و  فراوانـی  کرده انـد. 
معنـی داری  سـطح  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـده  داده  نشـان 
مقـدار خـی دو محاسـبه شـده 0/46 اسـت و از 0/05 بزرگ تـر اسـت، 
بنابرایـن فـرض پژوهـش پذیرفتـه می شـود و فـرض صفـر )مبنـی بـر 
کارشناسـان در مـورد فضـای یادگیـری  اینکـه توزیـع نظـر معلمـان و 
برنامـه  درسـی مکمـل مشـابه نیسـت( رد شـد. بـه سـخن دیگـر، بـا 
گـروه، فضای یادگیری  توجـه بـه اینکـه حدود 83/7 درصد هر سـه 
ضـرورت  حـد  در  را  مکمـل  درسـی  برنامـه   پیشـنهادی  الگـوی 
یادگیـری  فضـای  کـه  گفـت  می تـوان  بنابرایـن،  کرده انـد،  تأییـد 
دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی  برنامـه   شـده  تعییـن 
دیـدگاه  از  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  ابتدایـی  مقطـع 
بیـن  و  اسـت  ضـروری  مشـاوره  و  آموزشـی  کارشناسـان  و  معلمـان 
ایـن خصـوص اختـالف معنـاداری  کارشناسـان در  نظـر معلمـان و 
معلمـان  پاسـخ های  درصـد  و  فراوانـی  همچنیـن  نـدارد.  وجـود 
و  مـواد  اهمیـت  بیان کننـده  کـه  مشـاوره  و  آموزشـی  کارشناسـان  و 
مقطـع  دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی  برنامـه  منابـع 
اسـت.  آمـده  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  ابتدایـی 
منابـع  و  مـواد  بـرای  به طورکلـی  می شـود،  مالحظـه  کـه  همان طـور 
نفـر  بـودن،74   متناسـب  نفـر   2 تناسـب،  نفـر عـدم   1 تعییـن شـده 
کرده انـد.  مفیـد بـودن و 342 نفـر ضـرورت داشـتن را بـرای آن ذکـر 
گـروه بـه تفکیـک نشـان داده  فراوانـی و درصـد پاسـخ های هـر  سـه 
مقـدار خـی دو  معنـی داری  اینکـه سـطح  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـده 
بنابرایـن  اسـت،  بزرگ تـر   0/05 از  و  اسـت   0/55 شـده  محاسـبه 
اینکـه  بـر  )مبنـی  صفـر  فـرض  و  می شـود  پذیرفتـه  پژوهـش  فـرض 
کارشناسـان دربـاره مـواد و منابـع برنامه درسـی  توزیـع نظـر معلمـان و 
مکمـل مشـابه نیسـت( رد شـد. بـه سـخن دیگـر، بـا توجـه بـه اینکـه 
گروه، مواد و منابع الگوی پیشـنهادی  حدود 80/7 درصد هر سـه 
کرده انـد. می تـوان  برنامـه  درسـی مکمـل را در حـد ضـرورت تأییـد 
برنامـه درسـی مکمـل سـازگار  تعییـن شـده  مـواد و منابـع  کـه  گفـت 
توجـه/ نارسـایی  اختـالل  بـا  ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  مغـز  بـا 
مشـاوره  و  آموزشـی  کارشناسـان  و  معلمـان  دیـدگاه  از  بیش فعالـی 
کارشناسـان در ایـن خصـوص  ضـروری اسـت و بیـن نظـر معلمـان و 
روش هـای  اهمیـت  همچنیـن  نـدارد.  وجـود  معنـاداری  اختـالف 
ارزش یابـی برنامـه درسـی مکمـل سـازگار بـا مغـز دانش آمـوزان مقطـع 
و  معلمـان  نظـر  از  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  ابتدایـی 
کارشناسـان مشـاوره و آموزشـی نشـان داده شـده اسـت. همان طور 
ارزش یابـی  روش هـای  بـرای  طورکلـی  بـه  می شـود،  مالحظـه  کـه 
 360 و  بـودن  مفیـد  نفـر   55 بـودن،  متناسـب  نفـر   4 شـده  تعییـن 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کرده انـد.  بـرای آن ذکـر  را  نفـر ضـرورت داشـتن 

سـطح معنـی داری مقـدار خـی دو محاسـبه شـده 0/47 اسـت و از 
بنابرایـن فـرض پژوهـش پذیرفتـه می شـود و  0/05 بزرگ تـر اسـت، 
کارشناسـان درباره  فـرض صفـر )مبنـی بـر اینکـه توزیـع نظـر معلمـان و 
روش های ارزش یابی برنامه  درسـی مکمل مشـابه نیسـت( رد شـد. 
گـروه، روش هـای  اینکـه حـدود 86 درصـد هـر  سـه  بـه  بـا توجـه  و 
حـد  در  را  مکمـل  درسـی  برنامـه  پیشـنهادی  الگـوی  ارزش یابـی 
کـه روش هـای ارزش یابـی  گفـت  کرده انـد، می تـوان  ضـرورت تأییـد 
تعیین شـده برنامـه درسـی مکمـل سـازگار بـا مغز دانش آمـوزان مقطع 
ابتدایـی بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی از دیـدگاه معلمـان 
کارشناسـان آموزشـی و مشـاوره ضـروری اسـت و بیـن نظـر آ نهـا در  و 
ایـن خصـوص اختـالف معنـاداری وجـود نـدارد. همچنیـن فراوانـی 
کارشناسـان آموزشـی و مشـاوره بـه  و درصـد پاسـخ های معلمـان و 
کـه بیان کننـده ی اهمیـت زمـان یادگیـری  تفکیـک نشـان داده شـده 
ابتدایـی  بـا مغـز دانش آمـوزان مقطـع  برنامـه درسـی مکمـل سـازگار 
می باشـد.  آ نهـا  نظـر  از  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا 
به طورکلـی، بـرای زمـان یادگیـری تعیین شـده 3 نفر متناسـب بودن، 
بـرای آن ذکـر  64 نفـر مفیـد بـودن و 352  نفـر ضـرورت داشـتن را 
تفکیـک  بـه  گـروه  سـه  هـر   پاسـخ های  درصـد  و  فراوانـی  کرده انـد. 
معنـی داری  سـطح  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـده  داده  نشـان 
مقـدار خـی دو محاسـبه شـده 0/39 اسـت و از 0/05 بزرگ تـر اسـت، 
بنابرایـن فـرض پژوهـش پذیرفتـه می شـود و فـرض صفـر )مبنـی بـر 
کارشناسـان دربـاره زمان یادگیـری برنامه  اینکـه توزیـع نظـر معلمـان و 
درسـی مکمـل مشـابه نیسـت( رد شـد. بـه سـخن دیگـر بـا توجـه بـه 
الگـوی  یادگیـری  زمـان  گـروه،  سـه  هـر  درصـد   84/1 حـدود  اینکـه 
کرده اند.  پیشـنهادی برنامـه درسـی مکمل را در حد ضـرورت تأیید 
کـه زمـان یادگیـری تعییـن شـده برنامه درسـی مکمل  گفـت  می تـوان 
نارسـایی  اختـالل  بـا  ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار 
و  آموزشـی  کارشناسـان  و  معلمـان  دیـدگاه  از  توجه/بیش فعالـی 
کارشناسـان در ایـن  مشـاوره ضـروری اسـت و بیـن نظـر معلمـان و 

نـدارد.  وجـود  معنـاداری  اختـالف  خصـوص 

گیر وگروه بندی نقـش معلم، ویژگی های فرا

کارشناسان  گروه معلمـان و  فراوانی و درصد پاسخهاي هر سه 
و  گیـر  فرا ویژگی هـای  معلـم،  نقـش  به  نسبت  آموزشـی  و  مشـاوره 
 )5( جـدول  در  تفکیك  به  شـده  تعیـین  برنامـه ی  در  گروه بنـدی 
نشان داده شده است. بـه  منظـور ارزيـابی میزان تفاوت نظر سـه 
گروه، از آزمـون خـی دو اسـتفاده شـد کـه نتايج آن در جدول زير 

است.  شده  گزارش 
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کید بر مغز الگــوی برنامــه درســی مکمــل ویــژه دانش آموزان با اختــال نارســایی توجه/بیش فعالی بــا تأ

کارشناسان  در جدول 4، فراوانی و درصد پاسخ های معلمان و 
اهمیـت  بیان کننـده ی  کـه  شـده  داده  نشـان  مشـاوره  و  آموزشـی 
نقـش معلـم در برنامـه درسـی مکمـل سـازگار بـا مغـز دانش آمـوزان 
کـه  بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی اسـت  مقطـع ابتدایـی 
بـه طورکلـی بـرای اهمیـت نقـش معلـم، 4 نفـر عـدم تناسـب، 41 نفر 
متناسـب بـودن، 127 نفـر مفیـد بـودن و 247 نفـر ضـرورت داشـتن 
کرده انـد. بـا توجـه بـه اینکه سـطح معنـی داری مقـدار خی دو  را ذکـر 
محاسـبه شـده 0/14 اسـت و از 0/05 بزرگ تر اسـت، بنابراین فرض 
پژوهـش پذیرفتـه می شـود و فـرض صفـر )مبنـی بـر اینکـه توزیـع نظـر 
مکمـل  درسـی  برنامـه  معلـم  نقـش  دربـاره  کارشناسـان  و  معلمـان 
مشـابه نیسـت( رد شـد. بـه سـخن دیگـر، بـا توجـه بـه اینکـه حـدود 
پیشـنهادی  الگـوی  نقـش معلـم در  گـروه،  هـر سـه  58/9 درصـد 
کرده انـد، می تـوان  برنامـه  درسـی مکمـل را در حـد ضـرورت تأییـد 
کـه اهمیـت نقـش معلـم در برنامـه  درسـی مکمـل سـازگار بـا  گفـت 
مـــغز دانش آمـوزان مـــقطع ابتدایـی بـا اخـــتالل نارســـایی توجـــه/
بیش فعـــالی از دیدگـــاه آ نهـا ضـروری اسـت و بیـن نظـــرها در ایـن 

خصـوص اختـالف معناداری وجود ندارد. به  منظور ارزیابی میزان 
کارشناسـان نسـبت بـه ضـرورت ویژگی های  تفـاوت نظـر معلمـان و 
کـه   شـد  اسـتفاده  خـی دو  آزمـون  از  شـده،  تعییـن  برنامـه  گیـر  فرا
ویژگی هـای  اهمیـت  کننـده ی  بیـان  پاسـخ ها  درصـد  و  فراوانـی 
گیـر در برنامـه  درسـی مکمـل سـازگار بـا مغـز دانش آمـوزان مقطـع  فرا
ابتدایـی بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالی اسـت. به طورکلی، 
نفـر   19 تناسـب،  عـدم  نفـر   1 تعیین شـده  گیـر  فرا ویژگی هـای  بـرای 
متناسـب بـودن، 97 نفـر مفیـد بـودن و 302 نفـر ضـرورت داشـتن 
معنـی داری  سـطح  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  کرده انـد.  ذکـر  آن  بـرای  را 
مقدار خی دو محاسـبه شـده 0/36 اسـت و از 0/05 بزرگ تر اسـت، 
بنابرایـن فـرض پژوهـش پذیرفتـه می شـود و فـرض صفـر )مبنـی بـر 
گیـر  کارشناسـان در مـورد ویژگی هـای فرا اینکـه توزیـع نظـر معلمـان و 
برنامـه درسـی مکمـل مشـابه نیسـت( رد شـد. بـه سـخن دیگـر، بـا 
گـروه، ویژگی هـای  اینکـه حـدود 72/8 درصـد هـر سـه  بـه  توجـه 
گیـر الگـوی پیشـنهادی برنامـه  درسـی مکمـل را درحـد ضـرورت  فرا
گــیر  که ویژگـــی های فرا گـفـــت  کــرده اند. بنابرایـــن، مــــی توان  تأیید 

گروه بنـــدی  گیــر و  گی هـــای فرا کارشــــناسان )مــشاوره و آمـــوزشی( درباره نقــش مـــعلم، ویژ جدول 4( توزیــع فــراوانی و درصــد نظــر مـــعلمان و 
در برنامه  درسی مکمل
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فرا گروه ها        

۱00 377 0 0 ۱/۱ 4 8/8 33 29/4 ۱۱۱ 60/7 229 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 28/6 2 28/6 2 42/9 3 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 ۱7/۱ 6 40 ۱4 42/9 ۱5 کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0 0 ۱ 4 9/8 4۱ 30/3 ۱27 58/9 247 کل

شاخص های آماری

۱00 377 0/3 ۱ 4/8 ۱8 20/6 77 74/3 28۱ معلمان
۱00 7 0 0 0 0 0 0 28/6 2 7۱/4 4 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 2/9 ۱ 50/5 ۱8 46/6 ۱6 کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0/3 ۱ 4/7 ۱9 22/2 97 72/8 302 کل

شاخص های آماری

۱00 377 0 0 ۱/۱ 4 8/8 33 29/4 ۱۱۱ 60/7 229 معلمان
۱00 7 0 0 0 0 28/6 2 28/6 2 42/9 3 کارشناس مشاوره
۱00 35 0 0 0 0 ۱7/۱ 6 40 ۱4 42/9 ۱5 کارشناس آموزش
۱00 4۱9 0 0 ۱ 4 9/8 4۱ 30/3 ۱27 58/9 247 کل

شاخص های آماری

کلغیرضروریعدم تناسبمتناسبمفیدضروری شاخص ها

لم
مع

ش 
نق
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گیر
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ی 
ژگ

وی

خی دو: 8/55  درجه آزادی: 6  سطح معنی داری:0/۱4

خی دو: 54/9۱  درجۀ آزادی: 38  سطح معنی داری: 0/36

خی دو: 55/8  درجه آزادی: 6  سطح معنی داری: 0/۱4
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۱مـــــــــرداد و شــــــــهـــــریــور ۴ ۰ ۰

کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ
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افزایـش توانایـی توجـه و تمرکـز ، ایجـاد انگیزه در دور نگه داشـتن از شـرایط مخـل در یادگیری،تقویت ادراك دیداری برای 
کلمـات و  کل و اجـزای یـك شـیء یـا مقولـه، افزایـش مهـارت بازیابـی درسـت تصاویـر،  کـودك در درك  افزایـش شـناخت 
کـردن، سـازمان دهی اهـداف متناسـب بـا اختالل نارسـایی توجه همراه بـا بیش فعالی   اشـکال از حافظـه دیـداری، خـرد 

طرح ریـزی اهـداف  فـردی رفتـاری متناسـب اختـالل نارسـایی توجـه همراه با بیـش فعالی

کشـف و تقویـت اسـتعدادها، بـرآوردن خواسـته های مثبـت، واپـس زدن تلقین هـای منفی،  رفتـار مناسـب پذیرفتـه شـدن، 
کل و اجزای یك مقوله.  کردن، تمایز شـکل از زمینه و شـناخت  کردن تفاوت ها، جور  کردن، پیدا  کامل  انجام تمرین های 
کارت حافظـه پومین ) یکـی از ابزارهای  بازی هـای جورچیـن بـرای تقویـت درك فضایـی و درك جهت هـا. انجـام بازی هـای 
کـردن شـیء مفقـود شـده، بـه خاطر سـپاری ترتیـب تصاویـر یـا اشـیا، تشـخیص  طراحـی شـده بـرای تقویـت حافظـه(، پیـدا 
هم شـکل ها بـرای تقویـت حافظـه دیـداری. تمرین هـای حافظـه فعـال دیـداری، بازی هـای توالـی حافظـه فعـال دیـداری بـا 
کلمـات(، تشـخیص تصاویـر بـا توجـه بـه تصویـر نمونـه، تمریـن  فعـال، هوش هـای  کارت هـا )اشـکال، اعـداد و  جابه جایـی 
تحـرک،  و  موسـیقی  آمـوزش  حل مسـئله،  بـر  مبتنـی  عملـی،  شبیه سـازی   حدتسـلط،  مشـارکتی،  در  یادگیـری  چندگانـه، 
کالمـی، حـل مشـکالت،  گروه بنـدی، نمایش هـای  گردش علمـی، مقاله نویسـی، داسـتان گویی، پـروژه،  یادگیری تجربـی. 
سـازمان دهی  و  مطالعـه  مهارت هـای  جـوش،  جنـب  و  پـر  بازی هـای  بـا  محتـوا  عملـی،  شبیه سـازی های  روزنامه نـگاری، 
تمرکـز،  و  یادگیـری  بـه  کمـک  راهبردهـای  رفتـار،  و اصـالح  تکنیک هـای سـنجش  اجتماعـی خـاص،  مفیـد،  مهارت هـای 
کالس بـرای چنـد دقیقـه(، آمـوزش رفتارهای مناسـب و حذف  رفتارهـای نامطلوب،  کاهـش فشـار )مثـل تـرک  روش هـای 

تنـوع تکالیـف و فعالیت هـا، آمـوزش مهارت هـای تکمیلـی متناسـب بـا اختـالل نارسـایی توجـه همـراه بـا بیش فعالـی 

محتـوای شـناختی، اخالقـی، زیسـتی، هیجانـی،  اجتماعـی،  بازی هایـی بـرای افزایـش تمرکـز، تفکـر، انتقـال احساسـات و 
تقویـت درک فضایـی، تکلیـف متناسـب بـا شـرایط عاطفـی، روانـی، فیزیکـی، تمرکـز و تلقیـن مثبـت مهـارت حل مسـأله ی 
اجتماعـی مدیریـت زمـان ، نظـم دادن بـه محیـط شـخصی، فیلـم آموزشـی و روش نمایشـی، تصاویـر آموزشـی و مرتبـط 
کتشـافی، تمریـن بـرای تقویـت ادراك دیـداری،  بـا اصـول یادگیـری، بـازی بـرای تقویـت تمرکـز و حافظـه فعـال دیـداری و ا
کاسـتن پیچیدگـی  کلمـات بـرای تقویـت حافظـه دیـداری، مفاهیـم و تصاویـر جذاب تـر و بارزتـر،  بـازی یـادآوری تصاویـر و 
ماننـد   ( پیچیـده  موضوعـات  ارائـه  گام،  بـه  گام  ارائـه  و  درسـی  واحدهـای  کـردن  کوچـک  آن،  ساده سـازی  و  محتـوا 
گمراه کننـده، دوری از بمبـاران  کمتـری از محتـوا در یـک زمـان مشـخص، حـذف توضیحـات  زنجیره سـازی(  ارائـه حجـم 
اطالعاتـی، ارائـه ی محتـوا در قالـب نرم افـزار، به کارگیـری مداخـالت رفتـاری مؤثـر، اسـتفاده شـیوه های اصـالح رفتـار، 

ADHD مهارت هـای  اجتماعـی خـاص

فضا: رنگ، موسـیقی نور نمایش چیدمان مناسـب با اختالل نارسـایی توجه همراه با بیش فعالی
کسـیژن، متناسب سـازی ابزار آموزشـی و محیط فیزیکی یادگیری و تعبیه فضای تمرکز مواد آموزشـی: تغذیه، ا

کـردن روی مشـکل ترین مسـائل در سـاعات اولیـه ی روز، تغییـر دادن سـرعت انجـام  کار  زمـان: دادن فرصـت بیشـتر، 
کـم بین آزمون ها کوتاه مـدت فواصل زمانی  فعالیـت بـرای بـاال بـردن دقـت و توجـه، اعـالم زمـان انجام تکالیـف، آزمون 

کاهـش تأثیرپذیـری  افزایـش میـزان توجـه و تمرکـز بـه هنـگام یادگیـری، افزایـش میـزان انگیـزه بـرای انتقـال احساسـات، 
از شـرایط مخـل در یادگیـری، رعایـت اصـول درسـت نشسـتن، افزایـش مهارت هـای ادراك دیـداری و توانایـی شـناخت 
افزایـش میـزان  افزایـش مهارت هـای درك فضایـی و چگونگـی تشـخیص جهت هـا،  کل و اجـزای یـك شـیء،  و درك 
کاهش  کلمـات و اشـکال از حافظـه دیـداری، ارزیابـی محیـط و ایجاد زمان بیشـتر برای  مهـارت بازیابـی درسـت تصاویـر، 

اضطـراب، بـدون حواس پرتـی

ح برنامه  درسی مکمل سازگار با مغز دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی شکل 1( جزئیات طر
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شکل2( طراحی برنامه درسی مکمل سازگار با مغز دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی

ADHD نیازهای ویژه دانش آموز

منطق برنامه 
ADHDمکمل

نظریه های مغزمحور
رویکردهای برنامه درسی مغزمحور

گیرمحور الگوی فرا
گانه مبانی 7 

عالیق

چالش ها و 
دشواری ها

اقتضائات 
رشدی

فضا و زمانمحتوااهداف
نقش ارزیابیمکان

معلم
مواد وگروهبندی

منابع

کم توجه / بیش فعال گار با مغز دانش آموز  برنامه درسی ساز

فعالیت های 
یادگیری

لزوم برخورد

توانایی ها

تجارب

ضرورت 
برنامه 

مبتنی بر 
مغز

اهمیت 
زیست شناختی 
رفتار در یادگیری

غفلت از 
کارکردهای

مغز

ضرورت تغییر 
تفکر درباره  
تربیت بدنی 

و هنر

عدم همگرایی 
اهداف آموزشی 
گیر با زندگی فرا

کید افراطی  تأ
بر نیمکره چپ

اصول 
برنامه 
مکمل

رویکرد تلفیقی 
در محتوا

اهمیت 
دوره رشد

رعایت ارکان 
تجویزی و 
غیرتجویزی

اهمیت 
تداوم آموزش

ضرورت 
ارزشیابی 
تشخیصی

رویکرد 
متناسب با 

ADHD

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            14 / 18

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2241-fa.html


75 سال بیـست و یکم، شـماره 3ـ ــ  پـیاپی 163

۱مـــــــــرداد و شــــــــهـــــریــور ۴ ۰ ۰

کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی  برنامـه   شـده  تعییـن 
مقطـع ابتدایـی بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی، از دیـدگاه 
بیـن  و  اسـت  و مشـاوره ضـروری  آموزشـی  کارشناسـان  و  معلمـان 
کارشناسـان در ایـن خصـوص اختـالف معنـاداری  نظـر معلمـان و 
کارشناسـان  وجـود نـدارد. فراوانـی و درصـد پاسـخ های معلمـان و 
برنامـه  گروه بنـدی  اهمیـت  بیان کننـده ی  کـه  مشـاوره  و  آموزشـی 
بـا  ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی 
اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی در جـدول 4 آمـده اسـت. بـه 
گروه بنـدی ، 4 نفـر عـدم تناسـب، 41 نفـر  بـرای مولفـه ی   طورکلـی 
متناسـب بـودن، 127 نفـر مفیـد بـودن و 247 نفـر ضـرورت داشـتن 
سـه  هـر   پاسـخ های  درصـد  و  فراوانـی  کرده انـد.  ذکـر  آن  بـرای  را 
گـروه بـه تفکیـک نشـان داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکه سـطح 
معنـی داری مقـدار خـی دو محاسـبه شـده 0/14 و از 0/05 بزرگ تـر 
صفـر  فـرض  و  می شـود  پذیرفتـه  پژوهـش  فـرض  بنابرایـن  اسـت، 
گروه بندی  کارشناسـان دربـاره  )مبنـی بـر اینکـه توزیـع نظـر معلمان و 
اینکـه  بـه  بـا توجـه  برنامـه درسـی مکمـل مشـابه نیسـت( رد شـد. 
گروه بنـدی الگوی پیشـنهادی  گـروه،  حـدود 58/9 درصـد هـر سـه 
کرده انـد. می تـوان  برنامـه درسـی مکمـل را در حـد ضـرورت تأییـد 
بـا  برنامـه درسـی مکمـل سـازگار  تعیین شـده  گروه بنـدی  کـه  گفـت 
توجـه/ نارسـایی  اختـالل  بـا  ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  مغـز 
آموزشـی و مشـاوره  کارشناسـان  و  از دیـدگاه معلمـان  بیش فعالـی 
کارشناسـان در ایـن خصـوص  ضـروری اسـت و بیـن نظـر معلمـان و 

اختـالف معنـاداری وجـود نـدارد. 

سؤال دوم پژوهش

بـا  دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی  برنامـه  الگـوی 
از  انـدازه  چـه  تـا  و  چیسـت  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل 
کـه بـه دنبـال  اعتبـار الزم برخـوردار اسـت؟ در پاسـخ بـه سـؤال دوم 
بـر مغـز بـرای  تدویـن الگـوی مناسـب برنامـه درسـی تکمیلـی مبتنـی 
مـدارس  در  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان 
مصاحبه هـا،  طریـق  از  شـده  جمـع آوری  مطالـب  اسـت،  ابتدایـی 
بـه روش نظام منـد  مطالعـه منابـع علمـی معتبـر داخلـی و خارجـی، 
تحلیل شد و الگوی مـــورد نظـــر طراحـــی و تدویـــن و بـــرای توصیـــف 
نیـاز  مـورد  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل  درسـی  برنامـه   الگـــوی  عناصـــر 
دانش آمـوزان مقطـع ابتدایـی بـا اختالل نارسـایی توجه/بیش فعالی 

کراسـتفاده شـد. ا وان  توســـط  شـــده  از عناصـــر دســته بنـــدی 
که در شـکل )1( نشـان داده شـده، الگوی برشـمرده  همان گونه 
شـده از فرآینـد  پژوهـش، شـکل مـدون و یـا سـاختار برنامـه  درسـی 

اختـالل  بـا  ابتدایـی  مقطـع  دانش آمـوزان  مغـز  بـا  سـازگار  مکمـل 
گرفتـه و در  کـه از مبانـی ریشـه  نارسـایی توجه/بیش فعالـی اسـت 
دل خـود جلوه هایـی از داللت هـای مرتبـط بـا نظریه هـای یادگیـری 
مغزمحـور و مـدل 10 عنصـری برنامـه درسـی را نشـان می دهـد. بـه 
برخـوردار  جامعیـت  ویژگـی  از  شـده  طراحـی  الگـوی  دلیـل  همیـن 
بـوده و بـر اسـاس نتایـج جداول )2 و 3(، می توان اینگونه اسـتنباط 
معلـم  نقـش  آموزشـی،  )اهـداف  درسـی  برنامـه  عناصـر  کـه  کـرد 
زمـان،  یادگیـری،  فعالیت هـای  محتـوا،  تدریـس(،  )راهبردهـای 
یادگیـری  ابـزار  و  منابـع  گروه بنـدی،  ارزش یابـی،  مـکان،  و  فضـا 
محتوایـی  و  کارکـردی  انسـجام  دارای  نیـز  گیـر(  فرا ویژگی هـای  و 

می باشـند. به هـم  نسـبت 

نتیجه گیری و  بحث 

در سـازماندهی اهـداف سـازگار بـا مغـز دانش آمـوزان بـا اختـالل 
مناسب سـازی ها  برخـی  اسـت  الزم  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی 
صـورت بگیـرد. ضعـف ایـن دانش آمـوزان در برخـی مهارت هـای 
دانش آمـوزان  بـه  نسـبت  کالمـی  و  زیسـتی  اجتماعـی،  شـناختی، 
بـه  بیشـتری  جدیـت  بـا  کـه  می کنـد  ایجـاب  را  الـزام  ایـن  عـادی، 
اهـداف تصریـح شـده در ایـن حیطه هـا توجـه شـود. بـه ایـن منظـور 
می تـوان بـرای ایـن اهـداف، دسـت بـه تدویـن محتـوای درسـی زد 
کـه اغلـب پیش نیـازی بـرای یادگیـری دروس و  کـه  ویژگی هایـی را 
مفاهیـم اصلی انـد، در ایـن دانش آمـوزان پـرورش دهـد. بنابرایـن 
کـردن آ نهـا از جملـه مـواردی  سـازماندهی مجـدد اهـداف و ُخـرد 
کـه در الگـوی تکمیلـی برنامـه  درسـی سـازگار بـا مغز بـرای این  اسـت 
گیـرد و اهـــداف بـا توجـــه به  دانش آمـــوزان بایـــد مـــورد توجـه قـــرار 
بنیـادی یادگیـری مغزمحـور: هشـیاری آرمیـده )هشـیاری  3 عنصـر 
کـه دانش آموزان هشـیارانه  آرمیـده بـه معنـی ایجـاد شـرایطی اسـت 
یـا تهدیـد نکننـد(،  کننـد و در عیـن حـال احسـاس تـرس  فعالیـت 
فراهـم  جهـت  در  را  شـرایط  تأملـی،  پـردازش  و  فعـال،  درگیـری 
سـاختن یـک وضعیـت بهینـه بـرای ذهـن و فعالیـت هشـیارانه و بـه 
دور از تـرس و تهدیـد فراهـم سـازد. ایـن نـوع آمـوزش بـر چگونگـی 
توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  دانش آمـوز  مغـز  کارکـرد 
متمرکز اسـت و باید دانش آموز محور باشـد و بر اسـاس مسـیر طبیعی 
توجـه/ نارسـایی  اختـالل  بـا  بـرود. دانش آمـوزان  پیـش  آنـان  مغـز 
بیش فعالـی در برخـی مهارت هـای اخالقی، اجتماعی، شـناختی و 
مشـکل  دچـار  می شـود،  ایجـاد  آن  پـی  در  کـه  مسـائلی  و  زیسـتی 
هسـتند و ایـن مسـأله لـزوم تدویـن محتـوای رسـمی بـرای پـرورش 
ایـن دسـته از مهارت هـا را برای آ نها ایجـاب می کند. این مهارت ها 
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کالمـی و حرکتـی و  در حیطه هـای اجتماعـی، هیجانـی، شـناختی، 
در قالب های مختلف و جذابی مانند بازی و... قابل ارائه هسـتند. 
بنابرایـن بایـد پـرورش ایـن مهارت هـا بـه  صـورت رسـمی و در قالب 
گیـرد.  کیـد قـرار  یـک محتـوای مشـخص و واضـح بـرای آ نهـا مـورد تأ
نحوه سـازمان دهی محتوا برای این دانش آموزان باید دسـت خوش 
تغییراتـی بشـود. در واقـع ویژگـی ظاهـری محتوا ماننـد صفحه آرایی 
الزم اسـت متناسـب بـا ویژگی هـای ایـن دانش آمـوزان باشـد یعنـی 
اصلـی  محـرک  و   شـوند  کم رنـگ  بسـیار  غیرضـروری  محرک هـای 
ماننـد مفاهیـم و تصاویـر اصلـی بـه  صورت جذاب تـر و بارزتری ارائه 
بـر محـرک اصلـی  کنـد و تمرکـز  را جلـب  تـا توجـه دانش آمـوز  شـود 
گمراه کننـده حـذف شـوند. تعداد  بیشـتر شـود. توضیحـات اضافـی 
کمتـری ارائـه و از بمبـاران اطالعاتـی دوری شـود. بـرای  مثال هـای 
جلـب توجـه بیشـتر، محتـوا در قالب هـای متنـوع مانند نـرم افزار و ... 
کتاب هـای معمولـی ارائـه شـود. از طرفـی سـطح دشـواری  بجـای 
محتـوا نیـز باید بر اسـاس توانایی هـا و ویژگی های این دانش آموزان 
کاسـتن از پیچیدگـی محتـوای موجود  گرفتـه شـود. بنابرایـن  در نظـر 
گام  کوچک کـردن واحدهـای درسـی و ارائـه ی  و ساده سـازی آن، 
بــه گــام مــوضـوعـــات پیچـــیده بـا اســـتفاده از روش هـــایی مـــانند 
زمـان  یـک  بـرای  محتـوا  از  کمتـری  حجـم  ارائـه ی  و  زنجیره سـازی 
مشـخص، منجـر بـه نتایـج قابـل قبول تـری در یادگیـری آ نهـا خواهـد 
انتخـاب محتـوای  از مؤلفه هـای اصلـی در  یکـی  شـد. دانش آمـوز 
آموزشـی اسـت و ویژگی هـا و نیازهـای خاص او محتـوا را تحت تأثیر 
قـرار دهـد. بـا توجـه بـه نیاز هـا و ویژگی هـای مغـزی دانش آمـوزان بـا 
در  اصالحـات  برخـی  لـزوم  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل 
بـرای  تکمیلـی  ارائـه ی محتـوای  و  موجـود  سـازمان دهی محتـوای 
ایـن  بهبـود  در  آموزشـی  مداخله هـای  بنابرایـن  دارد.  وجـود  آ نهـا 
چـون  اقدام هایـی  اسـت  الزم  و  بـوده   اثربخـش  دانش آمـوزان 
تدویـن  مهارتـی  تکمیلـی  محتـوای  و  محتـوا  مجـدد  سـازمان دهی 
شـود. در خصـوص روش هـای یاددهی-یادگیـری و آموزش دروس 
کنتـرل و  کنـد و روش هایـی بـرای  مختلـف  معلـم بایـد برنامه ریـزی 
کالس ها و مداخله رفتاری داشـته باشـد. محیط و فضای  مدیریت 
کـه می توانـد هم باعـث تغییر  آموزشـی نیـز از جملـه عناصـری اسـت 
 دانش آمـوزان بـا اختـالل 

ً
عملکـرد مطلـوب دانش آمـوزان خصوصـا

بـا  اهـداف،  عنصـر  زمینـه  در  شـود.  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی 
گروه هـا ماننـد دانش آمـوزان بـا  توجـه بـه ویژگی هـای خـاص برخـی 
اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی، الزم اسـت بـه برخـی اهداف 
نحـوه ی  اینکـه  یـا  شـود  بیشـتری  توجـه  و  کیـد  تأ شـده  تعییـن 
نظـر  در  بنابرایـن  شـود.  تغییراتـی  دسـت خوش  آنهـا  سـازمان دهی 
گرفتـن برخـی تمهیـدات سـاده محیطـی می توانـد درصـد باالیـی از 

کنـد. زمـان در آمـوزش  کنتـرل  مشـکالت دانش آمـوزان مـورد نظـر را 
یـک  نارسـایی توجه/بیش فعالـی،  بـا اختـالل  بـرای دانش آمـوزان 
عنصـر اصلـی و تأثیرگـذار اسـت. بسـیاری از صاحب نظـران هنـگام 
کـودکان بـر زمـان بـه  عنـوان یـک عامل  ورود بـه بحـث آمـوزش ایـن 
کیـد داشـته و راهبردهایـی چـون تقطیع زمانی، اسـتفاده از  اصلـی تأ
زمـان مفیـد یادگیـری و رفـع محدودیت زمانی را بـرای به کارگیری در 
ایـن زمینـه مطـرح سـاخته اند. در ارزیابـی  دانش آمـوزان بـا اختـالل 
یـا  و  تغییراتـی در طراحـی  اسـت  توجه/بیش فعالـی الزم  نارسـایی 
اجــرای ارزیابی هـا اعمـال شـــود. تغـــییر در ارائـه آزمـــون، فــرصــت 
گرفتن  پاسـخ دهی بـه آزمـون، رفـع محدودیت هـای زمانـی، در نظـر 
زمان تمدید شـده، آزمون گیری در محیطی بدون عوامل حواس پرتی 
کنـد. بنابرایـن، اسـتفاده  کمـک  و آزمـون شـفاهی می توانـد بـه آنـان 
از برنامـه مکمـل درسـی توسـط معلمـان و چگونگـی مدیریـت افـراد 
کالس درس از اهمیـت  بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی در 
و  عملـی  راهکارهـای  بـا  بایـد  معلمـان  اسـت.  برخـوردار  ویـژه ای 
درسـی  و  محیطـی  انطباق هـای  ایجـاد  جهـت  متعـددی  مناسـب 
برنامـــه های  بتواننـد  بایـد  آ نهـا  باشــــند.  آشـــنا  کـودکان  ایـــن  بـرای 
کـودکان و با حفظ اصـول برنامه  مداخلـه ای را بـا توجـه بـه نیازهـای 
کـه چگونـه می تـوان محیـط  گام ایـن اسـت  تغـــییر دهـــند. اولیـن 
کـه دانش آمـوزان بـا اختالل نارسـایی  کالس را به گونـه ای تغییـر داد 
کالس درس  کثـر میـزان توجـه خـود در  توجه/بیش فعالـی بـا حدا
حضـور داشـته باشـند. یکـی از ایـن تغییـرات، به حداقـل رسـاندن 
کـه حـواس دانش آمـوز را پـرت می کنـد. ماننـد  محرك هایـی اسـت 
کاهـش سـر و صـدا، برداشـتن عکس ها و  بسـتن پنجره هـا بـا هـدف 
ردیـف  در  دانش آمـوز  نشـاندن  کالس،  دیوارهـای  از  نقاشـی ها 
گام  کـه معلـم بیشـترین نظـارت را بـر او داشـته باشـد.  جلـو، جایـی 
کالس بـا  بعـدی طراحـی برنامه هـای اصـالح و مدیریـت رفتـار در 
استفاده از قراردادهای رفتاری و تعیین پیامدها است. قراردادهای 
ایجـاد  دانش آمـوزان  بـرای  بیرونـی  انگیـزه  نوعـی  واقـع  در  رفتـاری 
می کننـد. در ایـن قراردادهـا، رفتار مناسـب دانش آموز با پیامدهای 
گنجینـه ی  خوشـآیند همـراه می شـوند و بتدریـج رفتـار مطلـوب در 
کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه  می شـود.  تثبیـت  دانش آمـوز  رفتـاری 
ایـن  بـرای  بویـژه  سـال  طـول  تمـام  در  بایـد  رفتـار  مدیریـت  برنامـه 
دانش آموزان تداوم داشـته باشـد. در این فرآیند، پرهیز از پیامدهای 
کـودك نسـبت بـه  مــــنفی بســـیار مــهـــم اسـت زیـرا مـــمکن اســت 
موفقیـت خـود دچـار یـأس و ناامیـدی شـود و اعتمـاد بـه نفسـش 
و  انتظـارات  کـه  باشـند  داشـته  توجـه  بایـد  معلمـان  یابـد.  کاهـش 
و  غیرواقعـی  نبایـد  دانش آمـوزان  پیشـرفت  بـرای  آ نهـا  معیارهـای 
دسـت نیافتنـی باشـد. بویـژه در ابتـدای برنامـه مدیریـت رفتار، باید 
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کید بر مغز الگوی برنامه درسی مکمل ویژه دانش آموزان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با تأ

موفقیـت  احتمـال  کـه  شـود  طراحـی  به گونـه ای  رفتـاری  قـرارداد 
کار دانش آمـوز  دانش آمـوز زیـاد باشـد و تـا جـای ممکـن در ابتـدای 
بعـدی  پیشـرفت های  بـرای  او  وانگیـزه  نشـود  بـا شکسـت مواجـه 
کوتـاه فعالیـت فیزیکـی هنـگام  افزایـش یابـد. یـک یـا چنـد دوره ی 
کـرده و بـه او اجـازه می دهـد بـا  کـودک را بـاز  انجـام تکالیـف، فکـر 
تمرکـز بیشـتری تکالیفـش را انجـام دهـد. معلمـان بایـد در آمـوزش 
بـه  توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  کـودکان  بـه  خوانـدن 
پیش نیازهـای یادگیـری همچـون حافظـه  فعـال توجـه نماینـد. بـه  
از  کـه در زمینـه ی حافظـه  فعـال اعـم  عبـارت دیگـر آموزش هایـی 
اعـداد،  تصاویـر،  از  اسـتفاده  بـا  اجرایـی  و  شـنیداری  دیـداری، 
کـودکان داده می شـود، موجـب فعـال شـدن  کلمـات و حـروف بـه 
می شـود.  اسـت،  حافظـه  فعـال  بـا  رابطـه  در  کـه  مغـز  از  بخشـی 
همچنیـن ایـن آموزش هـا باعث افزایش سـرعت خواندن و نامیدن 
بهبـودی خوانـدن مؤثـر  نوبـه خـود در  بـه  نیـز  ایـن  و  تصاویـر شـده 
کارکردهایی همانند سـازمان دهی، تصمیم گیری،  اسـت. در واقع، 
ادراك  و  کنتـرل حرکتـی، احسـاس  تبدیـل  و  کاری، حفـظ  حافظـه 
را  حل مسـأله  و  درونـی  زبـان  بازسـازی،  آینـده،  پیش بینـی  زمـان، 
عصب شـناختی  اجرایـی  کارکردهـای  مهمتریـن  جملـه  از  می تـوان 
کنش هـای  و  یادگیـری  تکالیـف  انجـام  و  زندگـی  در  کـه  دانسـت 
کمـك می کنـد. در تبییـن نتایـج و الگـوی طراحـی  هوشـی بـه انسـان 
شـده ی برنامـه ی  درسـی مکمـل سـازگار بـا مغـز دانش آمـوزان مقطع 
که  گفـت  ابتدایـی بـا اختـالل نارسـایی توجه/بیش فعالـی می تـوان 
چنانچـه الگـوی برنامـه  درسـی با توجه بـه ویژگی های دانش آموزان 
خواهـد  بیشـتر  برنامـه  موفقیـت  احتمـال  شـود،  طراحـی  و  تدویـن 
گـر اجـزاء و عناصـر برنامـه  درسـی بـه  صـورت دقیق  شـد. همچنیـن ا
گیران تدوین  بررسـی و راهکارهـا بـر اسـاس نقـاط قوت و ضعـف فرا
اتخـاذ  بـا  گرچـه  یافـت.  خواهـد  افزایـش  برنامـه  اثربخشـی  شـود، 
درسـی  برنامه هـای  طراحـی  در  نظـری  رویکردهـای  از  یکـی 
دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه و داللت هـای آن می تـوان، برنامـه 
درسـی مبتنـی بـر مغـز بـرای ایـن افـراد را در مقـام نظـر طراحـی نمـود 
مـــقتضیات عــمــل و اســـناد  بـه  بـدون توجـه  برنامـه ای  امـا چنیـن 
برنامــه، صـــرفأ برنامـــه ای دور از واقعیـت خواهـد بـود. بـه همیـن 
مــــباحث و رویکردهـای نظـری  بـه  بـا توجـه  مـــقاله  ایــــن  دلیـل در 
زمینـه  و  بافـت  هریـک،  معایـب  و  مزایـا  و  برنامـه  طراحـی  جـــهت 
آمـوزش، ویـژه دانش آموزان با اختالل نارسـایی توجه/بیش فعالی 
و فضـای عملـی و مقتضیات آن، نگاهی چند بعدی در ویژگی های 
عناصـر برنامـه درسـی مکمـل مبتنـی بـر مغز پیگیری شـده اسـت. در 
که  کرد  طراحـی برنامـه  درسـی مبتنـی بـر مغز بایـد به این نکتـه توجه 
تمامـی  اسـت  الزم  بلکـه  نمی کنـد،  عمـل  تجویـزی  درسـی  برنامـه 

کننـدگان از جملـه دانش آمـوز، معلمـان، والدیـن و سـایر  مشـارکت 
ذی نفعـان در فرآینـد برنامه ریـزی مشـارکت داشـته و بـا هـم تعامـل 
کننـد. بـا توجـه بـه نتایـج پیشـنهاد می شـود مسـئوالن و برنامه ریـزان 
درسـی توجـه ویـژه و خاصـی بـه نقـش برنامـه  درسـی مکمـل مبتنـی 
کـه بـا اسـتفاده از برنامـه درسـی مکمـل  بـر مغـز داشـته باشـند. چـرا 
بـا  دانش آمـوزان  مشـکالت  از  بسـیاری  کـه  بـود  امیـدوار  می تـوان 
کاهش یابد. بر اسـاس مصاحبه ها  اختالل نارسـایی توجه/بیش فعالی 
کـه بـا  و اطالعـات بـه  دسـت آمـده از منابـع علمـی مشـخص شـد 
از  گـروه  ایـن  نیازهـای  و  ویژگی هـا  گسـترده  تنـوع  بـه  توجـه 
دانش آمـوزان، الزم اسـت قبـل از هـر اقدامـی بررسـی نیازهـا بـرای 
ویژگی هـا،  و  گیـرد  صـورت  انفـرادی  صـورت  بـه   دانش آمـوز  هـر 
کم بر وی مشـخص شـود و بر این اسـاس یک  مسـائل و شـرایط حا
وی  خـاص  ویژگی هـای  و  مغـز  بـا  متناسـب  مکمـل  درسـی  برنامـه  
کـه در ایـن پژوهـش، طـرح برنامـه   بـه ایـن  بـا توجـه  کـرد.  تدویـن 
درسـی مکمـل ویـژه دانش آمـوزان دوره ابتدایـی مـورد بررسـی قـرار 
قابـل  کامـل  طـور  بـه   پژوهـش  ایـن  نتایـج  بنابرایـن  اسـت،  گرفتـه 
تعمیـم بـه همـه دوره هـای تحصیلـی نیسـت و بـر اسـاس نتایـج ایـن 
کارگاه هـای آموزشـی توسـط آمـوزش و  پژوهـش پیشـنهاد می شـود: 
پـرورش بـا محوریـت اسـاتید مجـرب رشـته عصب شناسـی تربیتی و 
بـا  تعامـل  و  آمـوزش  نحـوه  بـا  آشـنایی  منظـور  بـه  روان شناسـان 
توجه/بیش فعالـی  نارسـایی  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  و  کـودکان 

کادر آموزشـی و اجرایی مدارس برگزار شـود. برای معلمان، 

تشکر و قدردانی

کـه در انجـام ایـن پژوهـش مـا را  بدین وسـیله از تمـــام عزیزانـی 
یـاری نمودنـد تشـکر و قدردانـی می شـود.
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