
 
1 

 
 

 
 

 پایهشناختی  روان یندهایآراهبردهای تقویت فر
ّّدّقت،  ّ ّفعالّۀادراک،حافظّّ
ّابتداییآموزانّّدانشّدر

ّ

ّ

ّوّاولیاّمعلماننکتۀّویژۀّّ 20ّّبهّهمراه

ّیادگیریّویژۀّآموزشیّوّتوانبخشیّمشکالتکارشناسّمرکزّّتحتّنظر

ّ

ّ

ّ

ّنوابّکاظمی

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
 انتشارات آوای نور

 1396-تهران



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   - 1366 کاظمی، نواب،  : سرشناسه 
آموزان ابتدايی: به  دانش )دقت، ادراک، حافظه فعال( در شناختی پايه راهبردهای تقويت فرايندهای روان : عنوان و نام پديدآور 

نکته ويژه معلمان و اولیا تحت نظر کارشننا  مرکنآ آموزشنی و توانب شنی مشنکژت وينژه        ۲۰همراه 

 / نواب کاظمی. يادگیری

 .1396 تهران : آوای نور،  : مش صات نشر 
 .م   ۲9×۲۲ ؛.ص ۲۴۰  : مش صات ظاهری 
 978-6۰۰-3۰9-3۰7-۲ : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

       Cognition in children کودکان در شناخت  : موضوع 
 Visual perception in childrenادراک بصری در کودکان  : موضوع 

 Attention in children دقت در کودکان : موضوع 

 Memory in children حافظه کودکان : موضوع 

 Motor ability in children  های حرکتی در کودکان مهارت : موضوع 

 Executive ability in children توانايی اجرايی در کودکان : موضوع 

 Mental discipline پرورش ذهن : موضوع 

 BF7۲391396 ۲کش/   : رده بندی کنگره 
 1۵۵/۴13  : بندی ديويیرده  
 ۴8۲۲6۰۵  : شماره کتابشناسی ملی 
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 حافظۀ فعال( ادراک،       )دق ت، شناختیّپایهّروانیندهایّآراهبردهایّتقویتّفر

                                                              نکتنۀ وينژم معلمنان و اولینا تحنت نظنر کارشننا  مرکنآ            ۲۰                        آموزان ابتدايی به همراه          در دانش

                                     آموزشی و توانب شی مشکژت ويژم يادگیری

 نواب کاظمیتالیف: 

 انتشارات: آوای نور

 1396چاپ: اول 
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 رپیش گفتا
خوش بیناننه  های   برآورد      شوند.    می      يافت       کشوریو           مدرسه، شهر  ،                 يادگیری در هر کژ       ويژم      مشکژت          موزان با       دانش آ

            علنی رمن      ،                 ين دانش آمنوزان  ا  .در يادگیری و تحصیل مشکل دارندآموزان  دانش      درصد  1۰-1۵       حدودا  دهد،  می نشان

                              منجنر بنه مشنکژت وينژه در        ،   امر                  ضعف دارند که همین    ای           های پايه      فرآيند   از    ای          در پاره        طبیعی،                  ِ برخورداری از هوشِ

    ِ   حنسِ   ايجاد                    عدم اعتماد به نفس و   ،              نند مشکژت سلوک               اجتماعی ديگر ما                        ، رياضیات و مشکژت روانی              خواندن، نوشتن

     شود.    می       احسا                    يادگیری بیش از پیش                          و ضرورت درمان مشکژت ويژم    یت      پس اهم      شود.        شده می                 درماندگی آموخته

        موجنود         شناختی       روان        پردازش    های                                 يادگیری، ادراک، حافظه و فرايند    های                               بسیاری در سطح کشور با رويکرد    های       کتاب

               ژت ينادگیری و           درمان مشک         ِ کاربردیِ    های                          به راهبردهای عملی و روش   ها                                          است اما متاسفانه تعدادی کمی از اين کتاب

 کنند کنه   منی  فردوسی بآرگ را منعکس       معروف  بیتآن شايد بتوان گفت مجموعۀ حاضر،                    حافظه پرداخته اند.      تقويت 

 «.دوصد گفته چون نی  کردار نیستنیست/بآرگی سراسر به گفتار »

  و         ، ادراک              پاينه )دق نت           شنناختی        روان       هنای        ينند            تقوينت فرا                       کامل از تمرينات ويژم   ای        جموعه   ، م                     کتابی که پیش رو داريد

       مقطنع           آمنوزان          داننش                              و بهبنود حافظنۀ فعنال در            يادگیری  م         مشکژت ويژ      دچار                ِ ر درمان کودکانِ       به منظو   (          حافظۀ فعال

                به اين شرح است:   ،   کند    می                 های ديگر متمايآ                         که اين اثر را از مجموعه     هايی           از ويژگی   ای       خژصه  .    است         ابتدايی

                       دی راهبردهنای دقنت،          هن  آور      کنه      است      نظری                      راهبردهايی با پشتوانۀ     از  «           کامل درمانی     بستۀ  »              اين مجموعه يک    . 1

  .    کند.    می       تسهیل                              کار درمانگران را برای درمان،   ،         يک مجموعه    در      فعال               ادراک و حافظۀ

                تلفیقنی نینآ                  بنه تقوينت       ها،        مهارت                     وه بر تقويت جداگانۀ     که عژ    اند            طراحی شده   ای          به گونه           اين مجموعه            راهبردهای   . ۲

   ۀ                           مثال بعضنی تمريننات حیطن          به طور        ديگر.   «          اهداف فرعی »             و درکنار آن   «        هدف ويژه »                   به عبارتی تاکید بر         پردازد.     می

              و ينا بعضنی      .     کنند       منی                               را نینآ همآمنان وارد عمنل      «       حافظنه         تش یص و    ،     ادراک »        ، حیطۀ   دقت      بهبود          عژوه بر   «   دقت»

       نینآ      هنا                ديگر مهنارت      رشد   و   «            بهبود استدالل   ، ه       حل مسأل »         به تقويت                  بر تقويت ادارک،      عژوه   «     ادارک »     حیطۀ          تمرينات

        انجامد.    می

           ِ     بنا کودکنانِ            سالۀ کار   ۵       زمانی                    تمرينات در طی دورم      عملی       ش صی و                        مجموعه به وسیلۀ تجربۀ      بودن        اثرب ش       تايید   . 3

  .             مشکژت يادگیری     چار د

        حافظنۀ         بهبود                                                   منتشر شدم ديگر درکشور با تاکید بر راهبردهای ويژم     های                                       . سعی در متمايآ ساختن کتاب از مجموعه ۴

   ه             فراواننی بن        هنای                  به وسیلۀ پژوهش         يادگیری،       شناسی       روان                                به عنوان يک نظريۀ جديد در حوزم                  ال که کار آمدی آن   فع

                 اثبات رسیده است.

      هنای                                بنه منظنور تقوينت مهنارت      مقطع ابتدايی در سراسر کشور       آموزان       دانش           ِ برای عمومِ     کتاب                  ابل استفاده بودن  ق   . ۵

  .  ال  فع               و بهبود حافظۀ     ذهنی

           و رواننی         ذهننی       هنای                                فرآيند درمان و تقويت مهنارت           پیشبرد      جهتدر                 معلمان و اولیا          ويژه برای      نکتۀ     ۲۰          به همراه   . 6

        آموزان.      دانش

                     در مسیر زندگی بننده                                        کار با کودکان دارای مشکژت يادگیری را              که تجربۀ جديد      دان     قدر           مهربان را          خداوند           در پايان، 

       سنپا              زنندگی ام        هنای                                                   همسر عآيآم به پا  زحمات بی دريغشان در طول سنال                         ه  چنین از پدر و مادر و            قرار داد.

 .     گآارم
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