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چکیده
در چند دهه اخیر پژوهشگگران شگناختی در راه ه ها آموزش ریا ی پژوه

های قاهل توجّهی انجام داده و رویکرد شناختی را هه

عنوان یکی از رویکردهگای مهم در آموزش مؤثر ریگا گگگی معرفی نموده اند .هه دلیل اهمیّت این رویکرد در این حوزه ،پژوه
حا ر هه هررسی تاثیر آموزش مبتنی هر رویکرد مغز محوری هر یادگیری ریا ی دان آموزان پایه چهارم اهتدایی میپردازد .هرای
این کار 01 ،نفر از دان آموزان پایه چهارم اهتدایی شگگهر هیرجند هه روش تصگگادفی در گروههای آزمای

و کنترل قرار گرفتند و

مفهوم گر و تسسگیم از کتا ریا گی پایه چهارم اهتدایی انتخا گردید .ها اسگتفاده از پژوه های صورت گرفته در نحوه هه
کارگیری رویکرد مغز محوری هرای آموزش ریا گگی ،روش آموزش مبتنی هر این رویکرد هرای مفهوم گگر و تسسگگیم طراحی
شد .اهتدا از دان
آزمای

هراسگا

آموزان پی

آزمون محسق ساخته ریا ی هه عمل آمد و سپس هرای گروه کنترل هه روش معمول و هرای گروه

رویکرد مغز محوری ،آموزش ارائه گردید .در پایان ،پس آزمون ریا ی اجرا شد .یافته های پژوه

نشان داد

که آموزش ریا گگگی ها رویکرد مغز محوری نسگگگبت هه روش معمول هر سگگگ وا دان  ،درک و فهم و کارهرد حی ه شگگگناختی
یادگیری و توجه و پاسخ دادن حی ه عاطفی یادگیری ریا ی دان آموزان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کلید واژه ها :آموزش ،یادگیری مغز محور ،دان آموزان ،ریا ی.

 . 0دکتری هرنامه ریزی درسی ،گروه علوم ترهیتی ،دانشکده علوم ترهیتی و روان شناسی ،دانشگاه هیرجند ،ایران ،نویسنده مسئولhamedin000@gmail.com ،
 .8دانشجوی دکتری هرنامه ریزی درسی ،گروه علوم ترهیتی ،دانشکده علوم ترهیتی و روان شناسی ،دانشگاه هیرجند ،ایران.
 .3استادیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه مناهع انسانی ،دانشکده علوم ترهیتی و روان شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
یادگیری دان آموزان در ریا گگی ناشگگی از عوامل گوناگونی اسگگت که می توان این عوامل را در دو حی ه درون فردی و
هرون فردی طبسه هندی نمود .عوامل درون فردی از ویژگی های فردی دان آموزان در پردازش های ذهنی ،یادگیری ،انگیزش ها
و نگرش ها سگرچشمه می گیرند .در حالی که عوامل هرون فردی از اجتماع ،فرهنگ ،آموزش ،هرخورد معلّمان و  ...اثر می پذیرد
(لواسانی ،حجازی و خضری آذر.)0390 ،
در خصگو

یادگیری ریا گی ،سگالهای اول زندگی کودک و تجرهه های اولیّه او از اهمیّت هسگیار زیادی هرخوردار است.

کودکان از همان سگالهای اولیّه زندگی خود توانایی یادگیری ریا گی ،عالقهمندی هه آن و قاهلیّت رشگگد و ارتسای آن توانایی را
دارند .عالوه هر این ،آنچه آن ها از ریا گگگی می دانند ،می تواند حتّی پیشگگگرفت آن ها را در مهارت های خواندن نیز پی
(کلمنتس و ساراما .)8119 ،0ها توجّه هه نس

هینی کند

ریا ی در زمینهسازی هرای رشد قاهلیّتهایی چون انتخا گری ،نسّادی ،حل مسئله،

خلّاقیّت ،خودنظمی ،اسگتسالل فکری و یادگیری در طول عمر ،هرنامه ریزی مناسب هرای آن ،از جمله وظایف عمده نظام آموزش
عمومی هه حسگگگا می آیدکه می توان ها ایجاد تغییراتی در رویکرد معمول آموزش نسگگگبت هه ههبود یادگیری دان

آموزان اقدام

کرد.
در کال های معمول در

ریا گی ،آموزش عموما ها تو ی در مورد ایده مرهوطه در کتا درسی شروع می شود .سپس

ها نشگان دادن آن که چگونه تمرینات تعیین شده هاید حل شوند ادامه می یاهد .در صورت وجود هرگه های فعالیّت نیز ،معلّم سنتی
دان آموزان را در چگونگی اسگگتفاده از آن مناهع آموزشگگی هدایت و راهنمایی می کند .در چنین شگگرای ی ،تمرکز فعالیّت های
کال

در

ریا گگی عمدتا روی پیدا کردن پاسگگخ هاسگگت و مرجع تعیین کننده درسگگتی پاسگگخ نیز معلّم اسگگت .درپایان ،انتظار

می رودکه دان آموزان مهارت یا ایده جدیدی را که این چنین آموخته اند در حل مسگگایل هه کار هبرند .مبنای این نوع آموزش،
جذ منفعالنه ایدههاست و رویکرد غالب ،رفتاری و یادگیری در حد تسلط میهاشد (غالم آزاد و همکاران.)0390 ،
امروزه ،نظریه ها و رویکردهای جدید مانند سازنده گرایی ،هوش های چندگانه ،یادگیری فعال ،یادگیری پژوه

محور در

جهت حذف و محدودیت شیوه سنتی تدریس و هرای ارتسای کیفی آموزش اجرا می شوند .یکی از این دیدگاه ها یادگیری مبتنی
هر مغز است .در حال حا ر یک گرای

جهانی هه پژوه های اشتراکی علوم اعصا و تعلیم و ترهیت پیدا شده است .ژاپن هه

عنوان کشور پیشتاز در عرصهی علوم مغزی و تعلیم و ترهیت ،روی  01هزار دان آموز ،م العاتی کرده و انجمن پژوه
و ترهیت آمریکا در سال  0922گرای

تعلیم

خاصی هه ارتباط این دو حوزه نشان داده است.عالوه هر انتشار گسترده م الب در زمینه

مغز و تعلیم و ترهیت ،سایت های مختلف آگاهی هخشی هه معلمان را آغاز و دانشگاههایی نظیر کمبریج ،مراکزی تحت عنوان«علم
عصب در تعلیم و ترهیت"دایر کرده و هعضی شرکتهای تجاری و موسسات عمومی نیز هه اطالعرسانی در زمینه اهداعات ترهیتی
مغز محور روی آوردهاند (سیفی و همکاران)0329 ،
مغز انسان دستگاه پیچیده ای است که هنوز در مدار

از آن مانند یک اهزار ساده هرای ذخیره و هازیاهی اطالعات استفاده

می کنند(دیکسون8118،؛هه نسل از هایلند .)8110 ،لسلی هارت( )0923دو نوع یادگیری و آموزش را معرفی می کند«:یادگیری
سازگار ها مغز» و «یادگیری ناسازگار ها مغز» که شناخت و درک تفاوت هین این دو یادگیری یرای مرهیان آموزش و پرورش
روری است(کاین و کاین.)8112 ،
یادگیری مبتنی هر مغز ،آموزشی است که نظام یادگیری مغز را مورد تاکید قرارمی دهد .در این دیدگاه چگونگی دریافت،
پردازش ،تفسیر اطالعات ،ایجاد ارتباطات ،اندوزش ،هه خاطر آوردن پیامها از سوی مغز مورد هررسی قرار می دهد (دومان
هیل .)8112،یادگیری مبتنی هر مغز فرایندی یادگیرنده محور است که تمامیت مغز را مورد استفاده قرار می دهد و این حسیست را
می پذیرد که همه دان

آموزان ،خود فعاالنه ،در موقعیت ها و زمینه های گوناگون یادگیری ،دان

خوی

را می

سازند(ویس.)8111،

Clements &Sarama

1.

___________________________________________________________ تأثیر آموزش مبتنی هر مغزمحوری هر یادگیری ر

آشگگنایی ها یادگیری مغز-محور و درک این نوع از یادگیری کمک شگگایان توجهی هه افزای

و...

ههرهوری در تدریس خواهد

نمود .هاوجود پیشرفت های عمده در درک مغز و یادگیری ،تحسیسات علوم اعصا  ،چه در نظر و چه در عمل،کارهرد مهمی در
فرایند یاددهی-یادگیری نیافته است (فریث 0و هلک مور.)0390 ،
نگاه هه آموزش ریا ی ها رویکرد ((یادگیری مغز-محور)) لزوم توجه هه ساخت ها را روری می سازد و در شکل رسمی
و مدرسگگه ای ،مهمترین مسگگئله اسگگاسگگی آموزش ریا گگی را در ان باق متساهل محیط ،تجار  ،پردازش اطالعات و سگگاخت های
من سی طبیعی مرهوط هه مغز ،ها هرنامه ها و روش های آموزشگی ریا یات می داند .هناهراین مهمترین مولفه های اصلی و اثرگذار
در یادگیری ((مغز –محور)) هوشگگیاری توام ها آرام  ،8محیط غنی یادگیری«تجار پیچیده »3و پردازش فعال اطالعات اسگگت
(حسنی و همکاران.)0390 ،
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر هریادگیری ههتر مغز ،ایجاد محیط مناسب و سازگار ها آن است که از این امر از طریق تغذیه
مناسب ها پروتئین ،مواد معدنی ،ویتامین و کالری کافی؛ هرانگیختن همه ی حوا ؛ ایجاد فضای یادگیری فاقد استر
هی

از حد اما همراه ها درجه ای از دشواری خوشایند؛ ارائه ی مجموعه ای از چال

و فشار

های جدید که متناسب ها مرحله ای جدید

از رشد کودک ،که نه خیلی ساده هاشد و نه خیلی سخت؛ فراهم کردن فرصت ها و فعالیت هایی هرای تعامل اجتماعی؛ ارتسای
پرورش دامنه ی وسیعی ازمهارت ها و عالیق ذهنی ،فیزیکی ،زیبایی شناسی ،اجتماعی و هیجان؛ دادن فرصت انتخا هه کودک
وتغییر حوزه ی وسیعی از فعالیت ها؛ ایجاد فضای لذت هخ  ،هه منظور تسهیل اکتشاف؛ فراهم کردن زمینه مشارکت فعال هرای
یادگیرنده هه جای ترهیت مشاهده گری منفعل؛ توجه هه تفاوت های فردی ،مثال هه طور خا

پسرهایی که معموال مهارت های

زهانی را یک یا دو سال دیرتر از دخترها یاد می گیرند و یا دخترهایی که مانند پسرها در امور فیزیکی و فضایی سریع نیستند
(جنسن.)0391،0
در چند دهه اخیر در آموزش های یادگیری ،هه جنبه هایی از پژوه
تواند هرای آموزش ریا ی و ایجاد نگرش در دان

آموزآگاهی هخ

ها که هه سگگگاخت و کارکرد مغز مرهوط اسگگگت و می
و اثر گذار هاشد ،هه رشته علوم عصب شناسی توجه روز

افزونی می شگود .ههرنگی در نوشگته های خود از مو گع علوم عصگبی،یاد آور می شگود که کسب قدرت یادگیری تنها از طریق
مسدار مورد نظر نیسگگت ،هلکه هه لحاظ کیفیت محتوا و فرایند گرد آمدن آن،ارزشگگمند اسگگت.هنا هر این تجار محی ی پر هار و
پردازش اطالعات که پیرامون یادگیرنده گسگترده شگده ،مورد توجه اسگگت (حسگنی و همکاران .)0390 ،سگیفی ،اهراهیمی قوام و
فرخی ( )0329در پژوه

خود ،از زیر مؤلفه های محی ی اثرگذار ،نتایج معنادار هر درک م لب و سرعت یادگیری را استخراج

نموده اند.
مدل آموزش یکپارچه کالرک که هر اسگگا

نظریه رشگگد مغز /عسل جونگ شگگامل افکار،احسگگاسگگات و حس های فیزیکی

کشگگف و دریافت می شگگود ،رویکرد مغز محور را مد نظر قرار داده هه طوری که این مدل نیز از طریق چهار کارکرد-0تفکر-8
کشگگف و دریافت-3احسگگا

و هیجان -0حس های فیزیکی ،هرنامه درسگگی را سگگامان دهی می کند(لراک و مکمیالن.)8110،0

مؤلفه های اسگگاسگگی آموزش یادگیری مغز محور عبارت هودند -0:هوشگگیاری توام ها آرام ؛ -8غوطه ورسگگازی هماهنگ در
تجار پیچیده(ایجاد فرصگگت های خوشگگایند هرای یادگیری ؛ -3پردازش فعال اطالعات(ایجاد فرصگگت های ههینه و غنی هرای
یادگیری؛ هر اسا

این مؤلفه ها کاین و کاین( 08)8110اصل یادگیری مغز محور را طراحی کردند:

اصل اول :یادگیری هر اثرچال

افزای

می یاهد و ها تهدید هی ثمر می ماند .اصل دوم  :مغز و ذهن اجتماعی اند .اصل سوم:

جست وجو هرای معنا ذاتی است .اصل چهارم :هیجان ها در الگوسازی نس

تعیین کننده دارند .اصل پنجم :مغز یک پردازشگر

همزمان و موازی اسگت و پردازش های مغزی هم جزئی اند و هم کلی .اصگل شگشم :یادگیری مستلزم درگیر شدن فیزیولوژیک
1

. Frys&Blake Moore
Relaxed Alertness
3
Orchestrated Immersion in Complex Experience
4
-Jensen
5
- Leruks&Macmillan
2

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مغز اسگگت .اصگگل هفتم :جسگگت وجو هرای مفهوم سگگازی (معناداری) از طریق الگوگیری در مغز اتفاق می افتد .اصگگل هشگگتم:
یادگیری تحولی و رشگدی اسگت .اصگل نهم :درک و فهم و یادسپاری م لو زمانی اتفاق می افتد که دانسته ها و مهارت ها هه
حافظۀ طبیعی یا فضگگایی راه یاهد .اصگگل دهم :یادگیری مسگگتلزم توجه تأکیدی و ادراک پیرامونی اسگت .اصگل یازدهم :یادگیری
شامل فرآیندهای آگاهانه و ناآگاهانه است .اصل دوازدهم :مغز هر انسانی منحصر هه فرد است.
از جملگه مواردی کگه می تواند یادگیری را در چهارچو مغزمحوری افزای

آموزان راه های

دهد ،این اسگگگت که دان

گوناگونی هرای اثبات و نشگان دادن یادگیری های خود دارند و صگرفا در چارچو آزمون های اسگتاندارد شده و کتبی محدود
نمی شگوند .ارائه شفاهی ،روش های انجام پروژه و ..این موارد زمینه مناسبی هرای اینکه س

تسلط خود هر مو وعات مختلف

را هه گونه های متنوع نشان دهند و این عمل هاعث هاال رفتن اعتماد هه نفس آن ها می گردد .این امر ،هاعث نیرو مند شدن امکان
استفاده از دان

یادگرفته شده در محیط هیرونی نیز خواهد داشت(کاین و کاین.)8112، 0

هناهر نظرات پیاژه ،جنسن ،علم الهدایی و پژوه

های آقازاده ،سیفی و همکاران و آریافر و سایر پژوهشگران عبور سریع از

ساخت کیفی مسائل هه شکل کمی یا ریا ی را ،عامل عدم پیشرفت تحصیلی ریا ی می دانند؛ لذا از ادهیات مرهوط هه یادگیری
انسگگان ها رویکرد مغز – محور این طور هرداشگگت می شگگود که اسگگتفاده از شگگیوه های آموزشگگی واس گ ه ای در پردازش محتوای
ریا گی مؤثر هوده و کارهرد موقعیت های شگناختی در آموزش و پرورش از اهمیت زیادی هرخوردار اسگت .لذا دگرگونی سریع
عصگگگر دیجیتال در رشگگگد توان مغزی و انبوه عساید و نظریات و

جوامع و سگگگرعت غیر قاهل مهار پیشگگگرفت علم و دان  ،و نس

اکتشگگگافگات جگدیگد ،دیگر فرصگگگتی هرای انتسگال تمگامی یگافته های هشگگگری از طریق سگگگیسگگگتم محدود مدرسگگگه هاقی نخواهد
گذاشگت(اسپرانگر .)8101 ،8هه هر حال روان شناسی و پژوه
مغز تو گگگی

دهد (هالک مور .)8117 ،3ها توجه هه گرای

ترهیتی در هاره مغز ،هایستی هتواند رمز ذهن را هر ساختارو سازمان
های جهانی که هه پژوه

های اشگگگتراکی میان علوم اعصگگگا و
0

آموزش و پرورش م را شگده است ،معلمان نیز هه عنوان متخصصان یادگیری هاید از نحوه یادگیری در مغز آگاه هاشند(ولف ،
.)8110
0

پاشیک و استیل ( )8117نیزدر پژوهشی ها عنوان افزای

آموزان از طریق راهبردهای مغزمحور در درو

پیشرفت دان

»)،هوش های چندگانه نشان داده که راهبردهای مغزمحور اعتماد هه نفس دان
کاه

داده و هاعث پیشرفت تحصیلی شان شده است .پژوه

های مرتبط ها آموزش و یادگیری مغزمحور نشان داده که کارهرد

اصول یادگیری مغز محور در تدریس و یادگیری ،هر نمرات در

ریا ی و پیشرفت تحصیلی دان

است(دوریس .) 8117 ،2از پژوهشی دیگر ،ها عنوان «یادگیری مغزمحور و نس
نتیجه هه دست آمد که هنرهای زیبا راهی هی نظیر هرای هه چال

کشیدن ذهن دان

هرنامه ی هنرهای زیبا ها تأکید هر کارکرد آن هر مغز و یادگیری هه افزای
منجرمی شود (ریسپر

آموزان را افزای

و رفتارهای منفی آن ها را

هنرهای زیبا در دان

آموزان افزوده

آموزان مسئله دار» این

آموزان ها اصول یادگیری مغز محور است.

اعتماد هه نفس و پیشرفت تحصیلی دان

آموزان

و التفی.)8112 ،7

تمرکز هر مغز در یادگیری و اسگگتفاده از روشهای تدریس مبتنی هر مغز از مو گگوعات جدید حوزه علوم شگگناختی و علوم
ترهیتی است .تحسیسات نشان میدهد که تسویت فرآیندهای شناختی هاعث ارتسای یادگیری فرد هه ویژه در حوزه محاسبات ذهنی
خواهد شگد .اما تحسیسات تجرهی هیشتری الزم است تا میزان و نحوه تاثیرگذاری روش آموزش مبتنی هر مغز در یادگیری افراد را
مورد سگگگنج

قرار دهگد .حگال هگا توجگّه هه این که نوع رویکرد آموزش ریا گگگی در دوره اهتدایی اهمیّت زیادی در یادگیری

دان آموزان دارد ،این پژوه

ها هدف م العه تاثیر آموزش هراسگگا

رویکرد مغز محوری هر یادگیری گگر

و تسسگگیم در

دان آموزان پایه چهارم اهتدایی شهر هیرجند انجام گرفته است.
Caine&Caine

1-

2-Sprenger
3-Blakemor
4-wolf

Pociask&Settles

5-

6-Doris

Respress&Lutfi

7-

___________________________________________________________ تأثیر آموزش مبتنی هر مغزمحوری هر یادگیری ر

و...

روش پژوهش
این پژوه
پی

از نوع کارهردی است و از طرا تحسیق شبه آزمایشی یعنی طرا دوگروهی (گروه آزمای

و کنترل) ها

آزمون و پس آزمون استفاده شده است .یادگیری مغز محور ،کارهرد مجموعهای از اصول معنادار است که درک ما

را از اینکه مغز ما هه هنگام آموزش چ ور فعالیت می کند را ارائه می کند .در یادگیری مبتنی هر مغز مرهیان هایستی هه دان
آموزان اجازه دهند تا هه طور گروهی یاد هگیرند و از یادگیری های پیرامونی نیز استفاده نمایند .معلمان هاید یادگیری را هر
مبنای مشکالت واقعی سازماندهی نمایند و دان
داخل مدرسه یاد هگیرند .آن ها هاید هه دان

آموزان را تشویق کنند تا در موقعیت های هیرون از کال

و از

در

آموزان فرصت دهند تا هه صورت گروهی و از طریق مشارکت هه یادگیری

اقدام کنند و از یادگیری های پیرامونی خود استفاده کنند .معلم آگاه هه اصول یادگیری مغز محور می داند که یادگیری
فسط در کال

در

اتفاق نمی افتد .از این رو می کوشد ،دان

تشویق کند(گاردنر .)8111 ،طرا پژوه

آموزان را هه فراگیری از محیط هیرون از کال

هه شرا جدول شماره  8انجام شده است .جامعه آماری این پژوه

دان آموزان پایه چهارم دوره دوم اهتدایی شهرستان هیرجند در سال تحصیلی  92-99هودند .نمونه این پژوه
نفر از دان آموزان پسر پایه چهارم اهتدایی میهاشد که هه صورت تصادفی در گروههای آزمای
سپس پی آزمون هه عمل آمد که نتایج پی
هستند .لذا گروههای آزمای

در
کلیه

شامل 01

و کنترل قرار گرفتند.

آزمون (جدول  )3نشان داد که دو گروه از میانگین نسبتا هراهری هرخوردار

و گواه از همگنی الزم هرخوردار میهاشند.

هرای طراحی محیط یادگیری مبتنی هر مغز در گروه آزمای

عالوه هر این که در کال

و جلوی پنجره گل طبیعی وجود

داشت روی میزهای همه گروه ها گلدان ها گل طبیعی گذاشته شد و هنگام تدریس ریا ی همه شاگردان هه همراه خود آ
معدنی داشتند و در حین حل تمارین ریا ی استفاده می کردند .همچنین دمای کال

هه گونه ای تنظیم شد که نه خیلی گرم و

نه خیلی سرد هود .عالوه هر این ها هرای تامین اکسیژن کال  ،تهویه مناسب انجام می شد و هرای تدریس ر و تسسیم در گروه
اقدامات زیر انجام شد .گروه کنترل هه روش سنتی و ها استفاده از روش تدریس سخنرانی آموزش دیدند.

آزمای

جدول 0.مراحل آموزش مبتنی هرمغزمحوری
جلسه

اقدامات انجام شده

مفاهیم تدریس شده

یکی از تکنیک های یادگیری مبتنی هر مغز این است که فضای استر

و تر

حذف شود(اسپرنگر،

از کال

 )8118ها توجه هه این مو وع اقدامات زیر را انجام میدهیم؛
0

الگوسازی ،حذف حالت های
نام لو




ارائه یک الگوی ر آسان هرای از هین هردن تر

حل مثال های متعدد توسط شاگردان و ایجاد شور و نشاط در هین شاگردان



حل گروهی یک مسئله حذف حالت نام لو و تشویق شاگردان



طرا سوال توسط گروه ها و حل آن ها در گروه ها همکاری اعضا و حل تمارین کتا ها نظارت معلم

در یادگیری مبتنی هر مغز مرهیان هایستی هه دان
8

محاسبه حاصل ر ها روش
گسترده نویسی

شاگردان از مبحث و آرمیدگی هشیار

آموزان اجازه دهند تا هه طور گروهی یاد هگیرند و از یادگیری های

پیرامونی نیز استفاده نمایند(گاردنر .)8111 ،0ها توجه هه این مو وع اقدامات زیر را انجام میدهیم؛




یادآوری روش گسترده نویسی و انجام این ر ها ها استفاده از دانه ها توسط گروه ها
مسایسه نتایج حاصلضر گسترده نویسی عامل اول و یا عامل دوم ر توسط گروه ها
حل فعالیت های کتا توسط گروه ها وخودارزیاهی آن ها تحت نظارت معلم

Gardner

1

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________


3

محاسبه حاصل ر ها روش
مساحتی




چسباندن کاغذهای ش رنجی ها حل ر های متعدد هر روی دیوار کال

هرای جلب توجه

تو ی دادن روش مساحتی و انجام این روش هر روی کاغذ ش رنجی توسط شاگردان
حل مسایل متعدد ر هر روی دفتر ریا ی ها رسم شکل و حل فعالیت های کتا

تشکیل گروه های یادگیری در داخل هر کال  ،فراهم نمودن زمینه الزم هرای تعامل و ارتباط مستسیم آن ها ها
همدیگر و هه اشتراک گذاشتن اطالعات و دان
0

محاسبه حاصل ر ها روش
تکنیکی

 .)8112،ها توجه هه این مو وع اقدامات زیر را انجام میدهیم؛




یادآوری ر های دو رقمی در یک رقمی سال گذشته و ایجاد شور و نشاط در هین شاگردان
حل مسائل متعدد ها روش گسترده نویسی توسط شاگردان و کشف راه حل تکنیکی توسط گروه ها
حل فعالیت های کتا توسط گروه ها هر روی تخته ارزیاهی سایر گروه ها ها نظارت معلم

در یادگیری مبتنی هر مغز دان
0

حل مسائل ر

2

محاسبه های تسریبی

هین آن ها از جمله ،اصول هنیادی یادگیری مغز محور است(کاین و کاین

آموزان هایستی خود دارای چال

های معنادار فردی هاشند(سورگن .) 8112 ،0ها

توجه هه این مو وع اقدامات زیر را انجام میدهیم؛


در کال

آموزش روش های حل مسئله مانند رسم شکل ،حذف الگوهای نام لو و...ها مثال های متعدد
طرا مسئله و حل آن توسط شاگردان ها روش دلخواه و ترغیب آن ها هرای حل مسائل هیشتر
های مغز محور  ،دان

آموزان راه های گوناگونی هرای اثبات و نشان دادن یادگیری های خود دارندو

صرفا در چارچو آزمون های استاندارد شده و کتبی محدود نمی شوند (کاین و کاین)8112 ،


واکاوی رورت های تسریب زدن ها استفاده از پرس

و پاسخ



تسریب زدن اعداد دو رقمی ساده ها استفاده از چشم مغز شاگردان(تصویر سازی ها چشمان هسته)



حل مثال های متعدد توسط گروه ها و پاسخگویی هه فعالیت های کتا

محیط های غنی شده هه طور آشکار در رشد و یادگیری مغز تاثیر می گذارد( دیاموند و
7

آشنایی ها اجزا و راه ه های
تسسیم





2

هخ

9

تسسیم هر عددهای یک رقمی

01

تسسیم هر عدد دو رقمی

 .)8118ها

توجه هه این مو وع اقدامات زیر را انجام میدهیم؛


پذیری

هوپسون،8




غنی کردن محیط یادگیری ها چسباندن نمونه ای از حل تسسیم که اجزا و راه ه های آن نوشته هاشد.
عیب یاهی تسسیم های حل شده اشتباه توسط گروه ها
معرفی اجزا و قوانین مرهوط هه تسسیم و حل مثال ها و فعالیت های کتا
هخ

کردن شکالت های متعدد هین گروه ها ها هاقیمانده و هدون هاقیمانده

مرور مضر های مختلف اعداد ه ور جمع خوانی و معرفی هخ
حل مثال ها و فعالیت های متعدد و تعیین هخ

تفکر من سی و آزادی انتخا دان

پذیری آن ها

پذیر هودن آن ها

آموزان و مباحث گروهی و فرصت های گذر هه جامعه ،هاعث پیوند

مضامین هرنامه درسی ها زندگی واقعی می شود (کاین و کاین  .)8112،ها توجه هه این مو وع اقدامات زیر را انجام
میدهیم؛


در اختیارقراردادن دانه های متعدد هه گروه ها و تسسیم کردن دانه ها در هین اعضا و نوشتن تسسیم آن ها



حل کردن تسسیم ها ها شکل و دسته هندی آنها



حل فعالیت های کتا و مثال های متعدد هه صورت انتزاعی و تشخیص مسسومعلیه هااستفاده از تسریب




در اختیار قرار دادن کوییزنرهای مختلف در هین گروه ها و تسسیم کردن آن ها هه عددهای دو رقمی



دادن تمرین هه گروه ها که ها رسم هسته های صدتایی و ده تایی و یکی آن ها را هه اعداد دو رقمی داده

شده تسسیم کنند.


تشخیص مسسوم علیه هصورت اکتشافی در هین گروه ها و حل فعالیت های متعدد ها هیان روش ق ع کردن

Sorgen
Diamond& Hopson

1
2

___________________________________________________________ تأثیر آموزش مبتنی هر مغزمحوری هر یادگیری ر

در این پژوه

و...

روش آموزش مغز محوری ،متغیّر مستسل و یادگیری هه عنوان متغیر واهسته در نظر گرفته شده است و هرای

این که عامل معلّم کنترل گردد آموزش هر دو گروه را معلّم واحدی اداره میکرد .همچنین هرای همگن سازی دو گروه دان
آموزان هر اسا
سنج

پیشرفت تحصیلی ریا ی در کارنامه سال گذشته آنها هه دو گروه همگن تسسیم شدند .اهزار این پژوه

یادگیری دان آموزان آزمون محسّق ساخته هود که قبل و هعد آموزش هه عنوان پی

هر دو گروه هه عمل آمد .این آزمون هر اسا

هرای

آزمون و پس آزمون از دان آموزان

جدول هدف محتوای کتا ریا ی پایه چهارم ساخته شد .هراین اسا

سؤال ریا ی مرهوط هه مبحث ر و تسسیم طرا گردید و سپس از چندین معلم کارشنا

اهتدا 00

اهتدایی و اساتید دانشگاه خواسته

شد تا نظرات خود را در مورد سؤاالت هیان کنند که دو سوال هه دلیل اشکال در تنه سؤال حذف شد .در نهایت این آزمون شامل08
سؤال ترکیبی(جای خالی ،صحی غلط ،محاسبه و حل مساله) نهایی شد .ها توجه هه نرمال هودن توزیع نمرات ،همگنی واریانس
گروهها ،خ ی هودن راه ه پس آزمون و پی

آزمون ،هرای تحلیل دادهها و تعیین

آزمون و هراهر هودن رایب رگرسیونی در پی

تأثیر رویکرد مغز محوری از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید.
الزم هه ذکر است که پس از  01جلسه آموزش پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد که پس از افت نمونه  80نفر در گروه
گواه و  80نفر در گروه آزمای

آزمون دادند.
جدول  .8طرا پژوه

گروه

گمارش تصادفی

آزمای
کنترل

مورد استفاده در این پژوه
پی

آزمون

R

T0

R

T0

متغیر مستسل

پس آزمون

X

T8
T8

هرای اجرای پژوه  ،روش آموزش مبتنی هر رویکرد مغز محوری هرای مفهوم گگگر و تسسگگگیم در کتگا پایه چهارم
اهتگدایی طراحی گردیگد .سگگگپس آموزش هگای الزم هرای اجرای روش مبتنی هر رویکرد مغز محوری هه معلّم مرهوطه داده شگگگد.
آموزش در گروه کنترل هگه روش معمول هرای مفهوم گگگر و تسسگگگیم انجام گرفت و هعد از آن هرای گروه آزمای  ،آموزش
مبتنی هر رویکرد مغز محوری صورت پذیرفت.
یافته ها
هه منظور هررسگی تأثیر روش آموزش مغز محوری هر پیشگرفت تحصیلی دان آموزان از روش تحلیل کوواریانس استفاده
شگد .دلیل استفاده از این روش آماری کنترل تأثیر پی آزمون و سایر متغیرها هر نمرات پسآزمون است .هرای هررسی تعامل هین
نمرات پی آزمون در هین دو گروه نیز مسدار  Fهراهر ها  82382و مسدار معنیداری ( 12030 )sig.محاسبه شد که از لحاظ آماری
معنیدار نمیهاشگگد .لذا ،شگگرایط م لو یعنی توازی شگگیبهای رگرسگگیون هرای تحلیل کوورایانس فراهم میهاشگگد .جدول 3
میانگین نمرات پی آزمون و پس آزمون مرهوط هه دو گروه آزمای

و گواه را نشان میدهد.

جدول  .3میانگین نمرات پی آزمون و پسآزمون دو گروه آزمای
گروهها
پی آزمون
پسآزمون

و گواه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه گواه

80

2223

3280

گروه آزمای

80

2202

0210

گروه گواه

80

08290

0203

گروه آزمای

80

02273

3227
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جدول  .0نیز نتایج اجرای آزمون کوواریانس جهت هررسی نمرات دو گروه دان آموزان را نشان میدهد.
متغیر واهسته :نمرات پسآزمون
مجموع مجذورات

منبع

درجه آزادی

F

مجذور میانگین

Sig.

()df
مدل

اصالاشده0

0012803

8

8102087

032803

عرض8

08332008

0

08332008

پی آزمون

8012090

0

802090

022020

گروهها3

0202130

0

0202130

002900

خ ا

201278

08

002072

000012370

00

کل
کل

اصالا شده0

01212380

12111

792229

12111
12111
12110

00

همانگونه که جدول فوق نشگگان میدهد ،ها توجه هه مسدار  Fمحاسگگبه شگگده ( )002900و س گ

معنیداری ( )12110میتوان

نتیجگه گرفگت کگه عملکرد دو گروه در نمرات پسآزمون هگه طور معنیداری ها یکدیگر متفاوت هوده اسگگگت .لذا میتوان نتیجه
گرفت گروه آزمای

نسبت هه گروه گواه از عملکرد ههتری هرخوردار هوده است.

بحث و نتیجهگیری
یافته ها هیانگر تاثیر مثبت و معنادار روش آموزش مبتنی هر مغز هرای یادگیری مفهوم گگر و تسسگگیم در پایه چهارم اهتدایی
هود .دان

معلم از کار کرد های مغز و استفاده مناسب از اصول یادگیری مغز محور در حین تدریس و ارائه روش های تدریس

مسگئله محور در در

ریا گی کمک زیادی هه پیشرفت تحصیلی ریا ی می کند .همانطور که مالحضه شد دان آموزانی که

در گروههایی که معلم از رویکرد آموزش مغز محور اسگگتفاده کرده هود در مسایسگگه ها دان آموزانی که دریافت کننده اطّالعات
و راه حلها هوده اند نمره هیشتری در امتحان ریا ی کسب کردند نتایج نشان می دهد که ها آموزش ها رویکرد شناختی می توان هه
دان آموزان کمک کرد تا در یادگیری ریا گی فعّالتر هاشگند و هه درک عمیقتری نایل آیند .نتیجه حاصگگل از این پژوه
جهت تایید تحسیسات دوریس ( ،)8117ریسپر

و التفی( ،)8112سیفی و همکاران( ،)8101پاشیک و استیل ( )8117و حسنی و

همکاران( )0390می هاشد .پاشیک و استیل ( )8117نیزدر پژوهشی ها عنوان افزای
مغزمحور در درو

پیشرفت دان

داده و هاعث پیشگگرفت تحصگگیلی شگگان شگگده اسگگت .پژوه

تحصیلی دان

هنرهای زیبا در دان

کشگگیدن ذهن دان

یادگیری مغز محور اسگگت .هرنامه ی هنرهای زیبا ها تأکید هر کارکرد آن هر مغز و یادگیری هه افزای
آموزان منجرمی شود (ریسپر

آموزان را افزای

ریا گی و پیشرفت تحصیلی

آموزان افزوده اسگگت(دوریس .) 8117 ،از پژوهشگگی دیگر ،ها عنوان «یادگیری مغزمحور و نس

آموزان مسگگئله دار» این نتیجه هه دسگگت آمد که هنرهای زیبا راهی هی نظیر هرای هه چال

و

های مرتبط ها آموزش و یادگیری

مغزمحور نشگان داده که کارهرد اصگول یادگیری مغز محور در تدریس و یادگیری ،هر نمرات در
دان

آموزان از طریق راهبردهای

»)،هوش های چندگانه نشگگگان داده که راهبردهای مغزمحور اعتماد هه نفس دان

رفتارهای منفی آن ها را کاه

در

آموزان ها اصگگول

اعتماد هه نفس و پیشگگرفت

و التفی .)8112 ،سیفی ،اهراهیمی قوام و فرخی ( )0329در پژوه

خود ،از زیر

مؤلفه های محی ی اثرگذار ،نتایج معنادار هر درک م لب و سرعت یادگیری را استخراج نموده اند.
در سال های اخیر که تحوّل در آموزش و پرورش مورد توجّه قرار گرفته و هرنامه درسی دچار تغییر شده است پیشنهاد می
شود هرنامه ریزان درسی کتب ریا ی را هراسا

رویکرد مغز محوری طراحی کنند و معلّمان نیز هاید از روشهای سنتی هه سمت

رویکردهای نوین آموزش هه ویژه رویکرد مغز محور حرکت کنند تا دان آموزان یاد هگیرند که در هرخورد ها مسایل دنیای واقعی
1

Modified model
Width
3 Groups
4 Total modified
2
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دان

و...

خود را هه کار هرند و فعّاالنه در جستجوی راه حلها هاشند .معلّمان میتوانند ها استفاده از پژوه هایی که در زمینه رویکرد

مغز محور صورت گرفته است نسبت هه طراحی روش آموزش مبتنی هر این رویکرد هرای مو وعهای درسی مختلف ریا ی اقدام
کنند تا شاهد یادگیری و درک عمیقتر دان آموزان در در

ریا ی هاشیم .همچنین ها توجه هه کمبود پژوه

یادگیری مغز محور پیشنهاد می شود که رویکرد مغزمحوری در سایر مساطع تحصیلی و در درو
قرار گیرد.

ها در زمینه ی

دیگر نیز مورد پژوه

و م العه
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