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چکیده
هدف :مطالعات حاکی از این است که مغز انسان حاوی کاربردهای ویژهای برای بهبود یادگیری بوده و معلمانی که
تئوریهای جدید آموزش مبتنی بر مغز را استفاده میکنند ،تجارب یادگیری دانشآموزان را تا سطح باالیی افزایش
میدهند .این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی
دانشآموزان متوسطه اول انجام شد.
روش :پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر ماکو در سال تحصیلی  1981-89بود .نمونهای به
حجم  93نفر ( 11نفر برای گروه آزمایش و 11نفر برای گروه گواه) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به تصادف
در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامههای درگیری تحصیلی ( )AESو
راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( )MSLQبود .اساس آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز ،پیادهسازی 12
اصل یادگیری مغزمحور کاین و همکاران ( )2331بود که مجموعاً در  9جلسه  13دقیقهای اجرا شد .تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه  SPSSانجام شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها
در یادگیری خودتنظیمی به میزان  71درصد و در درگیری تحصیلی به میزان  19درصد شده است (.)p<3/31
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها ،یادگیری سازگار با مغز منجر به افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش
در یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی نسبت به گروه گواه شده است .ازاینرو میتوان مطرح کرد یادگیری
سازگار با مغز بر یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .به این صورت که در یک محیطی
که سرشار از حضور مؤلفههای مغزمحور باشد یادگیری روند صعودی داشته و به اثرات مثبتی در نگرش ،درگیری
تحصیلی و خودتنظیمی دانشآموزان میانجامد.
کلید واژهها :یادگیری سازگار با مغز ،یادگیری خودتنظیمی ،درگیری تحصیلی ،دانشآموزان متوسطه اول.
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 .1مقدمه
در دو دهه گذشته ،درگیری تحصیلی 1بهدلیل جامعیت در توصیف انگیزه و یادگیری دانشآموزان و
همچنین بهعنوان یک عامل پیشبینیکننده قوی عملکرد ،پیشرفت و موفقیت دانشآموزان در مدرسه،
مورد توجه پژوهشگران و مربیان قرار گرفته است (الم 2و همکاران .)231۲ ،مفهوم درگیری تحصیلی
به کیفیت تالشی که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا بهصورت مستقیم
به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (سماوی و نجارپوریان .)1989 ،درگیری تحصیلی را مشارکت
فعال دانشآموز در تکالیف و فعالیتهای تحصیلی تعریف کردهاند که شامل چهار بعد رفتاری،9
شناختی ،7عاطفی 1و عاملیت ۲است .درگیری رفتاری شامل رفتارهای قابلمشاهده دانشآموزان در
برخورد با تکالیف است و مؤلفههای تالش ،پایداری و درخواست کمک از دیگران را شامل میشود.
درگیری شناختی به انواع فرایندهای پردازش که توسط دانشآموزان برای یادگیری مورداستفاده قرار
میگیرد اشاره دارد و شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی است .درگیری عاطفی شامل سه مؤلفه
احساس ،ارزش و عاطفه است (داتو و کینگ .)2319 ،1درگیری دانشآموزان در فعالیتهای مدرسه،
برای موفقیت تحصیلی ضروری و حیاتی است (وانگ و هولکمب .)2313 ،9دانشآموزان برای کسب
دانش و مهارتهای آموزشی الزم است فعاالنه درگیر فعالیتهای آموزشی شوند (وانگ و اکلز.)2319 ،8
این سازه تصویر روشنی از پیشرفت و شکست تحصیلی دانشآموزان ارائه میدهد و بهعنوان
امیدبخشترین رویکرد برای مداخله در نظر گرفته شده است (کریستون 13و همکاران.)2339 ،
دانشآموز ان با درگیری تحصیلی باال تالش ،پافشاری و رفتارهای خودتنظیمی بیشتری برای رسیدن
به اهداف خود نشان میدهند و خودشان را به چالش میکشند و از چالش و یادگیری لذت میبرند
(شافستال ،آرندت و براون.)2319 ،11
خودتنظیمی در یادگیری از مقولههایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری میپردازد این
سازه ابتدا در سال18۲1توسط بندورا مطرح شد (یوسفزاده .)1989 ،در چند سال اخیر نیز
خودتنظیمی )SRL( 12بهعنوان یک موضوع مهم و اساسی برای معلمان و فراگیران مطرح بوده است
(عابدی ،سعیدیپور ،فرجاللهی و صیف .)1987 ،یادگیری خودتنظیمی از مقولههایی است که به نقش
فرد در فرایند یادگیری توجه دارد (پوراصغر ،کیامنش و سرمدی .)1981 ،خودتنظیمی نوعی از
1. academic engagement
2. Lam
3. behavioral
4. cognitive
5. emotional
6. agentic engagement
7. Datu & King
8. Wang & Holcombe
9. Eccles
10. Christenson
11. Schoffstall, Arendt, & Brown
)12. self-regulated learning (SRL

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال نهم ،شمارة شانزدهم ،بهار و تابستان 171 0011

یادگیری است که افراد بهجای آنکه برای کسب دانش و مهارت بر معلمان ،والدین یا دیگر عوامل
آموزشی تکیه کنند ،شخصاً تالشهای خود را آغاز و هدایت میکنند (احمدی .)1989 ،پینتریچ و دی
گروت1883( 1؛ به نقل از هاول و بارو )2311 ،2نظریه یادگیری خودتنظیمی را در سال  1883عنوان
کردند و عصاره این نوع یادگیری را ،راهبردهای شناختی 9و فراشناختی 7تشکیل میدهند (ژنگ ،لی
و چن .)231۲ ،1راهبردهای شناختی برای تسهیل یادگیری و تکمیل تکلیف استفاده میشوند و به
دانشآموزان کمک میکنند تا اطالعات جدید را برای ترکیب با اطالعات قبلی فراهم کنند و آنها را
در حافظه بلندمدت ذخیرهسازی نمایند ،این راهبردها عبارتند از راهبردهای تکرار یا مرور ،۲بسط یا
گسترش معنایی 1و سازماندهی( 9البی ،مکراندر ،هامر .)231۲ ،8راهبردهای فراشناختی شامل
مهارتهایی است که یادگیرندگان را قادر میسازد تا فرایندهای شناختی را کنترل کنند و آنها را
بفهمند .راهبردهای فراشناختی شامل برنامهریزی یا تفکر انتقادی 13و خودتنظیمی فراشناختی 11است
(ساکس ،لیجن ،ادوالد و اون .)2311 ،12بوکارتس2332( 19؛ به نقل از بیمبنتی )2338 ،17بهبود
مهارتهای خودتنظیمی در فراگیران را هدف اصلی آموزشوپرورش میداند ،زیرا فرد با این مهارتها
نهتنها در دوران تحصیل یادگیری خویش را هدایت میکند ،بلکه پس از اتمام تحصیالت نیز فرد
میتواند دانش خود را همزمان با دانش روز تطبیق دهد.
امروزه ،نظریهها و رویکردهای جدید متنوعی مانند سازندهگرایی ،هوشهای چندگانه ،یادگیری
فعال ،یادگیری پژوهش محور در جهت حذف و محدودیت شیوه سنتی تدریس و برای ارتقای کیفی
آموزش و بهبود ویژگیهای فردی دانشآموزان همچون درگیری تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی
اجرا میشوند (محمدیمهر .)1998 ،یکی از این دیدگاهها آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز11
است .مغز با هر چیزی که مربیان و شاگردان در محیط آموزشی یا مدرسه انجام میدهند ارتباط
نزدیکی دارد و اندامی است که انسان را برای سازگاری با محیط و یادگیری توانمند میسازد (جنسن،1۲
 .)2339یادگیری سازگار با مغز بر چگونگی یادگیری طبیعی مغز تأکید دارد و بهدنبال تغییر چارچوب،
1. Pintrich & Degroot
2. Howell & Buro
3. cognitive strategies
4. metacognitive strategies
5. Zheng, Li & Chen
6. rehearsal
7. elaboration
8. organization
9. Elby, Macrander & Hammer
10. planning or critical thinking strategies
11. meta cognitive self-regulation
12. Saks, Leijen, Edovald & Oun
13. Boekaerts
14. Bembenutty
15. Brain-compatible learning
16. jensen
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براساس ساختار و کارکرد واقعی مغز انسان است (سوزا .)231۲ ،1آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار
با مغز نوعی از آموزش است که سیستم مغز وارد مقوله یادگیری میشود؛ تمرکز این آموزش بر نحوه
کارکرد مغز (پردازش ،تفسیر ،ذخیره و رمزگردانی اطالعات و غیره) میباشد؛ دانشآموز محور است و
از کل سیستم مغز برای یادگیری استفاده میشود (دومان .)233۲ ،2مؤلفههای اساسی آموزش
یادگیری مغزمحور شامل هوشیاری توأم با آرامش( 9ایجاد محیط هیجانی خوشایند برای یادگیری)،
غوطهورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده( 7ایجاد فرصتهای خوشایند ،بهینه و غنی برای یادگیری)
و پردازش فعال تجارب( 1ایجاد راههای خوشایند برای تحکیم یادگیری) است (کاین.)2338 ،۲
یادگیری مغزمحور بهجای یادگیری حفظی بر یادگیری معنادار تأکید میکند .بهعبارتدیگر ،مغز
چیزهایی را که منطقی یا معنادار نیستند را بهراحتی یاد نمیگیرد و وجود ساختار برای یادگیری مهم
است .ازآنجاکه یادگیری همیشه به معانی و اهداف گسترده بستگی دارد ،معلمان باید از داستانها،
موضوعهای پیچیده و استعارهها برای ارتباط و درک اطالعات استفاده کرده و به دانشآموزان کمک
کنند تا معنی اطالعات جدید را ببینند (توفکچی و دمیرل .)2338 ،1در این راستا ،پژوهشهای
بینهایت کمی در خصوص تأثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز بر خودتنظیمی تحصیلی و
درگیری تحصیلی دانشآموزان وجود دارد و اکثریت تحقیقات انجامشده بر تأثیر این روش مداخله بر
پیشرفت تحصیلی (ارول و باتدال کارادومان2319 ،9؛ دومان ،)2313 ،8نگرشها و فرایندهای انگیزشی
(سالم2311 ،13؛ اوزیزی و جوناه ،)2311 ،و حافظه و پردازش اطالعات (بونما )2338 ،11دانشآموزان
انجامشده است .پژوهشهای صالح ( ،)2312توفکچی و دمیرل ( )2338و رابرتز )2332( 12نشان داد
که آموزش مبتنی بر رویکرد مغزمحور قادر به بهبود معنیدار انگیزش یادگیری ،پیشرفت ،نگرش،
یادآوری و فرایندهای یادگیری و شناختی دانشآموزان است .بااینوجود ،نتایج برخی از مطالعات نشان
داده است که آموزش یادگیری سازگار با مغز میتواند بر فرایندهای خودتنظیمی و درگیری تحصیلی
مؤثر باشد ،بهطوریکه خلیلی صدرآباد ،ابراهیمی قوام و رادمنش ( )198۲در پژوهشی مطرح ساختند
که آموزش یادگیری مغزمحور تأثیر معنیداری بر یادگیری خودتنظیم دانشآموزان گروه آزمایش در
دوره پسآزمون و سه ماه پیگیری نسبت به گروه کنترل دارد .ویسوانتام و سولومون )231۲( 19در
1. Sousa
2. Duman
3. Relaxed Alerthess
4. Orchestrated Immersion in Complex Experience
5. Active Processing of Experience
6. Caine
7. Tüfekçi & Demirel
8. Erol & Batdal Karaduman
9. Duman
10. salem
11. Bonnema
12. Roberts
13. Viswanathan & Solomon
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پژوهشی خاطرنشان ساختند که استفاده از رویکرد آموزش مبتنی بر مغز بهطور معنیداری منجر به
بهبود درگیری تحصیلی دانشآموزان شده است .عبدالمالکی ( )1981در پژوهشی نشان داد که آموزش
مغزمحور تأثیر معنیدار ی بر بهبود یادگیری خودتنظیم و باورهای فراشناختی دانشآموزان دارد.
سیفی ،ابراهیمی قوام ،عشایری ،فرخی و درتاج ( ) 198۲مطرح نمودند که یادگیری سازگار با مغز بر
بهبود برنامهریزی و حل مسئله کارکردهای اجرایی دانشآموزان تأثیر معنیداری دارد.
درگیری تحصیلی سازهای است که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی
مطرح گردید و بهعنوان پایه و اساسی برای تالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر
قرار گرفت (عابدینی ،حجازی ،سجادی و قاضی طباطبایی .)1991 ،براساس نتایج تحقیقات درگیری
فعاالنه الزمه هر نوع تحول و پیشرفت در حوزه تحصیلی و از مهمترین پیشبینی کنندههای پیامدهای
تحصیلی ازجمله باال بودن نمرات و پیشرفت تحصیلی است .از سوی دیگر ،دانشآموزان ازطریق
یادگیری خودتنظیمی میتوانند فرآیند پیشرفت خود را به سمت اهداف تعیینشده ،مورد نظارت قرار
دهند .ازاینرو ،پرداختن به موضوع درگیری تحصیلی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان و تالش
برای بهبود آن از طریق مداخالت جدیدتر همچون آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز میتواند
منجر به معرفی مدلهای متفاوتی از مداخالت آموزشی که در درازمدت منجر به بهبود عملکردهای
تحصیلی دانشآموزان میشوند ،گردد .ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام
شد که آیا آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز بر یادگیری خودتنظیمی مؤثر است؟ همچنین آیا
آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز بر درگیری تحصیلی دانشآموزان مؤثر است؟
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول شهر ماکو در سال تحصیلی
 1981-89به تعداد  2333نفر بود .جهت تعیین حجم نمونه پژوهش ،گال ،بورگ 1و گال ()1981
قاعدهای را پیشنهاد کردهاند که طبق آن برای تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی ،تعداد  11نفر برای
هر یک از گروههای آزمایش و گواه پیشنهاد شده است .بنابراین ،از این جامعه ،نمونهای به حجم 93
نفر ( 11نفر برای هر گروه) به روش نمونهگیری هدفمند و با در نظر گرفتن مالکهای ورود و خروج
انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .نحوه انتخاب نمونه آماری نیز
بدینصورت بود که ابتدا از بین تمامی مدارس پسرانه سطح متوسطه اول شهر ماکو  2مدرسه به
تصادف انتخاب و سپس پرسشنامههای درگیری تحصیلی ( )AESو راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
( )MSLQدر بین دانشآموزان پایه نهم آن مدرسه اجرا و  93نفر براساس معیارهای ورود به مطالعه
انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 11نفر) و کنترل ( 11نفر) جایگزین شدند.
1. Gall & burg
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مالکهای ورود :کسب نمره پایینتر از  93در پرسشنامه درگیری تحصیلی ( ،)AESو کسب نمره
پایینتر از  83در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( ،)MSLQرضایت آگاهانه دانشآموز
برای شرکت در پژوهش ،استفاده از داروهای روانپزشکی حداقل  2هفته قبل از شروع مداخله ،ابتال
به بیماریهای شدید جسمانی یا روانی و وجود سابقه بیماری جسمانی و روانی.
مالکهای خروج :دریافت سایر مداخلههای آموزشی همزمان با اجرای مطالعه.
مالحظات اخالقی :در این مطالعه شرکتکنندگان دو گروه در یک جلسه توجیهی شرکت نمودند و
اهداف پژوهش برای آنها تشریح شد تا انگیزه و موافقت الزم آنان جهت شرکت در پژوهش جلب
گردد .سپس در این جلسه فرم همکاری در پژوهش توسط دانشآموزان تکمیل و تصریح شد که
شرکتکنندگان این حق و اختیار را دارند که در هر مرحله از پژوهش براساس میل و اختیار کامل به
همکاری خود با پژوهشگر خاتمه دهند .پژوهشگر به مراجعان این اطمینان را داد که کلیه مطالب
ارائهشده در جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامهها محرمانه بوده و در اختیار هیچ فرد و سازمانی قرار
نمیگیرند و نتایج بهصورت گروهی و بدون ذکر نام مراجعان تحلیل میشوند .در این پژوهش گروه
گواه هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد و اشاره گردید که بعد از پایان اجرای مداخله در گروه آزمایش،
مداخله موردنظر عیناً برای آنها نیز انجام خواهد شد.
 .1-2ابزار پژوهش
پرسشنامه درگیری تحصیلی :)AES( 1این پرسشنامه توسط ریو ( )2319ساخته شده است .این
پرسشنامه از  11ماده و چهار خردهمقیاس درگیری عاملی ،رفتاری ،شناختی و عاطفی تشکیل شده و
میزان درگیری دانشآموزان را در امور تحصیلی میسنجد .سؤالهای  1تا  1درگیری عاملی ۲ ،تا 8
درگیری رفتاری 13 ،تا  19درگیری شناختی و سؤالهای  17تا  11درگیری عاطفی را میسنجد.
پاسخگویی آزمودنی به مادههای این مقیاس بر اساس لیکرت هفت درجهای از کامال مخالفم ( )1تا
کامال موافقم ( )1میباشد .در این پرسشنامه ،مجموع نمره هر آزمودنی در کل پرسشنامه در دامنهای
از  11تا  118و برای مؤلفه درگیری عاملی  1تا 91؛ و همچنین برای مؤلفههای درگیری رفتاری،
شناختی و عاطفی در دامنهای از  7تا  29میباشد (رمضانی .)1981 ،ریو ( )2319در تحلیل عاملی
اکتشافی چهار عامل ،درگیری عاملی ،رفتاری ،عاطفی و شناختی را بهدست آورد و تحلیل عاملی
تأییدی نشان از برازش مدل چهار عاملی با دادهها داشت .عالوهبراین ریو ( )2319پایایی
خردهمقیاسهای عاملی را برابر با  ،3/9۲رفتاری  ،3/9۲عاطفی  ،3/83و شناختی  3/97بهدست آورد
که نشاندهنده همسانی درونی مطلوب این پرسشنامه است .رمضانی ( )1981در پژوهشی با بررسی
ویژگیهای روانسنجی مقیاس ضمن تأیید روایی سازه و ساختار چهار عاملی مقیاس از طریق تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی  ،پایایی مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  3/82و
برای هر یک از مؤلفههای درگیری عاملی  ،3/91درگیری رفتاری  ،3/18درگیری عاطفی  3/91و
1. Academic engagement scale
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درگیری شناختی  3/18گزارش نمود .حاجی علیزاده ،رفیعیپور و سماوی ( )1981در مطالعهای پس
از انجام تحلیل عاملی ،ساختار چهار بعدی مقیاس را مورد تأیید قرار داد و پایایی آن را از طریق آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  3/91و برای هر یک از مؤلفههای درگیری رفتاری ،عاملیت ،شناختی
و عاطفی بهترتیب برابر با  3/99 ،3/91 ،3/87و  3/19گزارش نمود.
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری :)MSLQ( 1برای سنجش یادگیری خودتنظیمی در
این مطالعه از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( )MSLQاستفاده شد که توسط پینتریچ
و همکاران در سال  1881ساخته شده و دارای  91گویه است (درتاج و افشاریان .)1981 ،این
پرسشنامه دارای دو بخش راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری است که در این پژوهش با
توجه به الگو و سازههای پژوهش ،از بخش راهبردهای یادگیری استفاده گردید .بخش راهبردهای
یادگیری  91ماده دارد که  17ماده شامل سؤاالت (،21 ،27 ،22 ،21 ،23 ،19 ،19 ،11 ،8 ،1 ،1
 21و  )91مربوط به راهبردهای شناختی ( 7ماده مرور ذهنی ۲ ،ماده بسط دهی و  7ماده سازماندهی)
و  11ماده (سؤاالت  28 ،29 ،2۲ ،29 ،18 ،11 ،1۲ ،11 ،17 ،12 ،13 ،9 ،۲ ،7 ،9 ،2و  )93نیز مربوط
به راهبردهای فراشناختی ( 1ماده برنامهریزی یا تفکر انتقادی و  12ماده نظارت و خودتنظیمی
فراشناختی) است .سؤاالت این پرسشنامه براساس مقیاس پنج درجهای لیکرت بهصورت کامالً مخالف
( ،)1مخالف ( ،)2بدون نظر ( ،)9موافق ( )7و کامالً موافق ( )1نمرهگذاری میشود .نمرهگذاری سؤاالت
 2و  11بهصورت معکوس انجام میگیرد .در این پرسشنامه ،مجموع نمره هر آزمودنی در کل پرسشنامه
در دامنهای از  91تا  111و برای راهبردهای شناختی  17تا  13و راهبردهای فراشناختی  11تا 91
میباشد (درتاج و افشاریان .)1981 ،ساکس و همکاران ( )2311در بررسی روایی سازهاین پرسشنامه
با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ساختار کلی پرسشنامه را تأیید و همچنین در بررسی پایایی
مقیاس ،همسانی درونی مؤلفههای آن را در دامنهای از  3/97تا  3/83و برای کل مقیاس  3/82گزارش
نمودند .درتاج و افشاریان ( )1981ضمن تأیید روایی سازه مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی ،همسانی
درونی زیرمقیاسهای مرور ذهنی ،بسطدهی ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و خودتنظیمی فراشناختی
را بهترتیب برابر با  3/91 ،3/83 ،3/81 ،3/99و  3/92گزارش نمودند.
بسته آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز :2اساس آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز،
پیادهسازی  12اصل یادگیری مغزمحور کاین ،کاین ،مک کلینتیک و کلیمکس )2331( 9است که
مجموعاً در  9جلسه  13دقیقهای اجرا شد .در این جلسات مؤلفههای اساسی آموزش یادگیری سازگار
با مغز شامل هوشیاری توأم با آرامش (ایجاد محیط هیجانی خوشایند برای مغز و یادگیری)،
غوطهورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده (ایجاد فرصتهای خوشایند ،بهینه و غنی برای یادگیری)
و پردازش فعال اطالعات (ایجاد فرصتهای بهینه و غنی برای یادگیری) آموزش داده میشود (خلیلی
1. Motivated Strategies for Learning Questionnaire
2. Teaching based on the Brain-compatible learning
3. Mcclintic & Klimex
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صدرآباد و همکاران198۲ ،؛ صالح و سوبرامینیام2319 ،1؛ سیفی و همکاران .)198۲ ،جلسههای
آموزشی در جدول ( )1بهصورت مختصر ارائه شده است.
جدول  :1برنامه آموزشی یادگیری سازگار با مغز
جلسات
1
2
9

7

1

۲

1

9

محتوا
برقراری ارتباط ،ضرورت یادگیری سازگار با مغز ،آشنایی دانشآموزان با ساختار مغز و سیر تکاملی آن ،کارکرد
هر یک از قسمتهای مغز در ارتباط با یادگیری
الف) آرمیدگی هوشیار ،ب) غوطهورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده ج) پردازش فعال تجارب
تشریح مشکالت زندگی واقعی در آموزش ،نگرش دوستانه معلم به دانشآموزان ،تشریح ایدهها ،ایجاد جو چالشی
از طریق تکالیف فردی ،حل کردن معما در طول یادگیری ،یادگیری گروهی و مشارکتی ،ایجاد تجارب مداری
بهوسیله محبت ،احترام به بزرگترها برای غلبه بر عادات قدیمی و ایجاد عادات جدید.
تدارک محیط و محتوایی ملموس ،انعکاس دانش قبلی ،ایجاد زمینهای برای تحریک حس کنجکاوی ،اشتیاق
به نوجویی و اکتشاف ،تقویت میل به مبارزه با مشکالت ،ایجاد محیط شاد از طریق فعالیتهای مثبت همچون
تعریف جوک ،استفاده از رنگهای آرامبخش (سبز ،آبی و قهوهای) ،انعکاس عالیق دانشآموزان در محتوا ،ایجاد
جو عاطفی مطلوب در کالس درس و مدرسه.
استفاده از راهکارهای مختلف برای فعال کردن مغز دانشآموزان ،حرکت از جز به کل در یادگیری (مثالی از
درس دهم کتاب علوم تجربی در مورد موقعیت زمین در فضا ارائه شد) ،تأکید بر کنترل استرس و نقش آن در
یادگیری ،تمرینات بدنی و آرامش ،حفظ بهداشت ،استفاده از تغذیه سازگار با مغز در زنگهای تفریح ،استفاده
از بطریهای آب برای هر دانشآموز و تشویق به استفاده از آن.
استفاده از تجارب واقعی زندگی روزمره برای تأکید بر نقش الگوگیری در یادگیری ،تلفیق برنامه درسی با
موضوعات زندگی روزمره ،تشویق دانشآموزان برای استخراج الگوها از اطالعات ارائهشده و عدم تحمیل الگو،
ارائه برنامههای یادگیری با توجه به ساختهای تحولی و رشدی دانشآموزان ،توجه به سطح درک و فهم ،توجه
به منطقه تقریبی رشد و استفاده از اصول آن.
تدارک فعالیتهای آموزشی مرتبط با امور جاری زندگی برای ارتباط به دانستهها و مهارتها با حافظه طبیعی،
اجرای نمایشهای کالسی در رابطه با موضوعات ،بازدیدهای میدانی ،بازخوانی داستانها ،تحریک عالقه و
اشتیاق دانشآموزان از طریق الگوسازی ،بهکارگیری راهکارهای بازخورد همچون تصحیح بهموقع برگهها.
فراهم کردن مکثهای کافی در طول تدریس برای پردازش اطالعات ،تشویق دانشآموزان به پرسیدن سؤال در
کالس و پاسخ به سؤالهای مطرحشده ،تحسین نوآوریها و حل ابهامات دانشآموزان ،تدریس متنوع و
چندجانبه بهمنظور تحریک عالیق بصری ،لمسی ،عاطفی و شنوایی دانشآموزان با توجه به تفاوتهای فردی.

روش اجرا و تحلیل دادهها :در این پژوهش شرکتکنندگان دو گروه در مرحله پیشآزمون
پرسشنامههای درگیری تحصیلی ( )AESو راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( )MSLQرا تکمیل و
سپس آزمودنیهای گروه آزمایش طی  9جلسه  13دقیقهای هفتهای  1جلسه تحت آموزشهای
مربوط به آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز توسط پژوهشگر در مرکز مشاوره آموزشوپرورش
شهر ماکو قرار گرفتند .بعد از اتمام جلسات آموزشی ،مجدداً هر دو گروه پرسشنامههای درگیری
1. Saleh & Subramaniam
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تحصیلی ( )AESو راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( )MSLQرا در مرحله پسآزمون تکمیل
نمودند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس در نسخه  23برنامه  SPSSشرکت IBM
انجام شد.
 .3یافتههای پژوهش
در این پژوهش  79/9درصد از شرکتکنندگان در رده سنی  17سال ،و  1۲/1درصد در رده سنی 11
سال قرار دارند .میانگین سنی برای گروه آزمایش  ،17/۲3برای گروه کنترل  17/19و میانگین سنی
کل شرکتکنندگان  17/11بود.
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جدول  :2شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی
متغیرها

یادگیری
خودتنظیمی

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش

درگیری تحصیلی
کنترل

مرحله

حداقل

حداکثر

میانگین

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

1۲
99
1۲
1۲
۲2
17
۲9
۲9

98
89
83
81
1۲
99
92
92

92/23
99/۲1
97/19
9۲/31
13/19
91/19
11/93
17/91

انحراف
معیار
9/98
7/18
7/12
1/97
9/99
7/22
1/31
7/13

آماره z

معنیداری

3/8۲3
3/998
3/82۲
3/818
3/873
3/871
3/8۲۲
3/873

3/۲91
3/3۲۲
3/291
3/۲11
3/991
3/771
3/933
3/991
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با توجه به جدول ( )2شرکتکنندگان دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون یادگیری
خودتنظیمی و درگیری تحصیلی دارای سطح میانگین مشابهی هستند ولی در پسآزمون یادگیری
خودتنظیمی و درگیری تحصیلی شرکتکنندگان گروه آزمایش سطح میانگین باالتری نسبت به
شرکتکنندگان گروه کنترل دارند .همچنین ،نتایج آزمون شاپیرو-ویلک در جدول ( )2حاکی از نرمال
بودن توزیع دادهها در یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی بوده ( )p>3/31و پیشفرض نرمال
بودن توزیع دادهها برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار است.
جدول  :3نتایج همگنی واریانسها و همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس برای یادگیری خودتنظیمی و
درگیری تحصیلی
آزمون  Mباکس برای

آزمون لون
متغیر وابسته

F

df1

df2

معنیداری

یادگیری خودتنظیمی

9/92

1

29

3/318

درگیری تحصیلی

9/2۲

1

29

3/392

یادگیری خودتنظیمی و
درگیری تحصیلی
 M= 1/91باکس
F=3/11۲
 =3/۲77معنیداری

با توجه به جدول ( )9نتایج آزمون لون و آزمون ام باکس ( )F=3/11۲ ،P=3/۲77حاکی از برقراری
پیشفرضهای همگنی واریانسها و همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس برای یادگیری خودتنظیمی
و درگیری تحصیلی است .همچنین ،پیشفرضهای همگنی شیب خط رگرسیونی و رابطه خطی بین
متغیر همپراش و متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول ( )7حاکی از برقراری
این پیشفرضها برای یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی بود .در ادامه ،با کنترل اثر
پیشآزمون ،سطح معناداری آزمون المبدأی ویلکز ،حاکی از این است که حداقل از نظر یکی از
متغیرهای یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد و نشانگر آن است که  ۲2درصد از تفاوت مشاهدهشده در میانگین یادگیری خودتنظیمی
و درگیری تحصیلی مربوط به تأثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز میباشد (, 2=3/۲21
.)F=23/11 , P=3/3331
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جدول  :4نتایج تحلیل کواریانس اثرات بینگروهی میانگین یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی
مؤلفهها

یادگیری خودتنظیمی

درگیری تحصیلی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه*پیشآزمون

۲/13

1

۲/13

3/118

پیشآزمون

129/9۲

1

129/9۲

۲8/21

3/3331

گروه

11۲/71

1

11۲/71

29/97

3/3331

خطا

18۲/79

2۲

1/11

منبع تغییرات

F

سطح معناداری

ضریب اتا

3/99۲

3/391
3/121
3/719

گروه*پیشآزمون

12/11

1

12/11

3/9۲2

3/9۲9

3/391

پیشآزمون

189/79

1

189/79

19/18

3/331

3/971

گروه

738/82

1

738/82

28/22

3/3331

3/128

خطا

9۲7/1۲

2۲

17/39
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نتایج جدول ( )7نشان میدهد که آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز منجر به تفاوت معنیدار
بین گروهها در یادگیری خودتنظیمی ( )F=29/97, 2=3/719و درگیری تحصیلی (, 2=3/128
 ،)F=28/22شده است .لذا ،آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز منجر به افزایش میانگین نمرات
یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی در شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
شده است .ازاینرو میتوان مطرح کرد آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز بر یادگیری
خودتنظیمی و درگیری تحصیلی دانشآموزان مؤثر است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز بر یادگیری
خودتنظیمی و درگیری تحصیلی دانشآموزان بود .یافته اول پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر
یادگیری سازگار با مغز منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در درگیری تحصیلی به میزان  19درصد
شده است .لذا ،آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز منجر به افزایش میانگین نمرات
شرکتکنندگان گروه آزمایش در درگیری تحصیلی نسبت به گروه کنترل شده است .ازاینرو میتوان
مطرح کرد آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز بر درگیری تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .این
یافته با بخشی از یافتههای ،سالم ،)2311( 1ارول و باتدال کارادومان ،)2319( 2ویسوانتام و سولومون
( )231۲و اوزیزی و جوناه ( )2311همسو است .بهطوریکه ویسوانتام و سولومون ( )231۲خاطرنشان
ساختند که استفاده از رویکرد آموزش مبتنی بر مغز بهطور معنیداری منجر به بهبود درگیری تحصیلی
دانشآموزان شده است .اوزیزی و جوناه ( )2311خاطرنشان ساختند که آموزش مبتنی بر اصول
مغزمحور بهطور قابلتوجهی قادر به بهبود و افزایش پیشرفت تحصیلی ،نگرش و انگیزش دانشآموزان
شده است .عبدالمالکی ( )1981در پژوهشی نشان داد که آموزش مغزمحور تأثیر معنیداری بر بهبود
یادگیری خودتنظیم و باورهای فراشناختی دانشآموزان دارد.
در تبیین این یافته میتوان مطرح کرد که دانش معلم از کارکردهای مغز و استفاده مناسب و بهجا
از اصول یادگیری مغزمحور در حین تدریس و ارائه روشهای تدریس چالشبرانگیز تأثیر مثبتی بر
فرایندهای نگرشی و تمایالت مثبت دانشآموزان دارد .به عبارتی ،یادگیری در یک محیطی که سرشار
از حضور مؤلفههای مغزمحور (محیط غنی یادگیری ،کنترل هیجانات و پردازش اطالعات) باشد روند
صعودی داشته و به اثرات مثبتی در نگرش ذهنی و درگیری تحصیلی دانشآموزان میانجامد (حسنی
و همکاران .)1987 ،ریسپرس و التفی )233۲( 9یادگیری مغزمحور را بهعنوان روش بینظیری برای
به چالش کشیدن ذهن دانشآموزان میدانند و تأکید میکنند که یادگیری مغزمحور موجب افزایش
1. Salem
2. Erol & Batdal Karaduman
3. Respress & Lutfi
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اعتمادبهنفس ،و درگیری تحصیلی دانشآموزان میگردد .همچنین ،بهکارگیری روشهای متنوع
تدریس و یادگیری در جهت فراهمسازی تجارب غنی برای دانشآموزان از قبیل ،بهکارگیری حواس
مختلف در فرآیند یادگیری ،یادگیری مشارکتی و نقش فعال یادگیرندگان در فرآیند یادگیری براساس
مؤلفه دوم یادگیری سازگار با مغز (غوطهورسازی فعال در تجارب بهینه) مهارت درگیری تحصیلی
دانشآموزان را بهبود میبخشد (بخاری .)2311 ،فراهمسازی تجارب غنی و چالشبرانگیز در محیطی
که جو هیجانی مثبتی دارد ،کنجکاوی و شوق یادگیری را بههمراه دارد و این شوق یادگیری براساس
سیستم تشویق درونی ،بهترین محرک برای فرآیند حل مسأله است و محیط یادگیری که براساس
سیستم تشویق درونی باشد ،با توجه به تفاوتهای فردی و ارائه بازخوردهای متنوع و متناسب ،عالوهبر
حفظ بهداشت روان دانشآموزان و ایجاد محیط آرامشبخش برای یادگیری و پرورش زمینههای
خالقیت ،لذت طبیعی را برای آنان به همراه داشته و اثرات بسیاری در کیفیتبخشی یادگیری و
درگیری تحصیلی دارد (آرزی-میچل .)2319 ،1از طرفی فرآیند غنیسازی ارتباطات سلولی مغز و نیز
توانایی انعطافپذیری آن در فرآیند یادگیری از طریق مشاهده فیلم و تصاویر مرتبط برای دانشآموزان،
انگیزه الزم برای درگیری تحصیلی را به وجود آورده است و عالوه بر کسب لذت و تالشهای خودجوش
آنان ،برای عمیقتر شدن یادگیری و نیز با ایجاد فرصتهای چالشبرانگیز در موقعیتهای یادگیری
براساس آرامش توأم با هوشیاری ،درگیری تحصیلی بهبود یافته است (آولوال.)2311 ،2
یافته دوم پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز منجر به تفاوت معنیدار
بین گروهها در یادگیری خودتنظیمی به میزان  71درصد شده است؛ بنابراین ،آموزش مبتنی بر
یادگیری سازگار با مغز منجر به افزایش میانگین نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش در یادگیری
خودتنظیمی نسبت به گروه کنترل شده است .ازاینرو میتوان مطرح کرد آموزش مبتنی بر یادگیری
سازگار با مغز بر یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان مؤثر است .این یافته با بخشی از یافتههای سیفی
و همکاران ( ،)198۲خلیلی صدرآباد و همکاران ( ،)198۲صالح ( ،)2312توفکچی و دمیرل ()2338
و رابرتز ( )2332همسو است .در این راستا ،خلیلی صدرآباد و همکاران ( )198۲مطرح ساختند که
آموزش یادگیری مغزمحور تأثیر معنیداری بر یادگیری خودتنظیم دانشآموزان گروه آزمایش در دوره
پسآزمون و سه ماه پیگیری نسبت به گروه کنترل دارد .سیفی و همکاران ( )198۲مطرح نمودند که
یادگیری سازگار با مغز بر بهبود برنامهریزی و حل مسأله کارکردهای اجرایی دانشآموزان تأثیر
معنیداری دارد .صالح ( )2312مطرح نمود که آموزش مبتنی بر رویکرد مغزمحور قادر به بهبود
معنیدار انگیزش یادگیری دانشآموزان است .توفکچی و دمیرل ( )2338خاطرنشان ساختند که
بهکارگیری رویکرد آموزش مبتنی بر مغز بهطور معنیداری منجر به بهبود پیشرفت ،نگرش ،یادآوری

1. Arzy-Mitchell
2. Awolola
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و فرایندهای یادگیری دانشآموزان میگردد .رابرتز ( )2332خاطرنشان ساخت که رویکرد یادگیری
سازگار با مغز تأثیر مثبتی بر بهبود فرایندهای یادگیری و شناختی دانشآموزان دارد.
در تبیین این یافته میتوان مطرح کرد یادگیری مغزمحور با در نظر گرفتن نحوه کارکرد مغز و با
کشف راههایی که کارکرد مغز را به حداکثر میرساند ،یادگیری را پشتیبانی و حمایت میکند
(دیکیسی و گوزو سیل .)2317 ،1در کالسهای مغزمحور اعتقاد بر این است که یادگیرندگان
منحصربهفرد هستند و دانش قبلی آنها بهعنوان پایه و مبنایی برای یادگیری جدید عمل میکند.
یادگیرندگان ترغیب میشوند تا در خالل فرآیند یادگیری برخی مهارتها را بیاموزند .آنها نهتنها
میآموزند که تفکر را در فرآیند یادگیری بهکارگیرند ،بلکه خود فرآیند تفکر را نیز میآموزند (اوزدن
و گولتکین .)2339 ،2آموزش یادگیری مغزمحور با توجه به فعالیتهای انجامشده براساس سه مؤلفه
یادگیری مغزمحور در تدریس (هوشیاری توأم با آرامش ،غوطهورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده و
پردازش فعال اطالعات) سبب افزایش فرایندهای شناختی و فراشناختی یادگیری میشود (دوریس،9
 .)2331به عبارتی ،پردازش فعاالنه اطالعات از طرف دانشآموز در محیط یادگیری موجب میشود تا
فرصت درونی کردن اطالعات بهصورت معنادار و مفهومی فراهم شود و این امر منجر به انتقال بهینه
اطالعات از حافظه کوتاهمدت به حافظه بلندمدت و همچنین نظارت فراشناختی دقیق میشود.
در یادگیری سازگار با مغز محیط یادگیری طوری طراحی میشود که در آن یادگیرنده احساس
امنیت کرده و در این حال چالش را بهمنظور افزایش یادگیری تجربه میکند .فعالیتهای انجامشده
براساس سه مؤلفه یادگیری مغزمحور در کالس و همچنین سازماندهی کالس و طراحی طرح
درسهای منطبق بر یادگیری سازگار با مغز ،کیفیت یادگیری را افزایش داده و باعث بهبود
خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان شده است .آموزش مغزمحور راهی است برای تفکر درباره فرآیند
یادگیری و مجموعهای از اصول و راهبردهای تربیتی است که میتواند دانشآموز را در تصمیمگیری
بهتر درباره فرآیند یادگیری توانمند سازد (دومان .)2313 ،رویکرد یادگیری مغزمحور یک روش پویا
و فعال است ،و روشهای تدریس فعال ازاینجهت میتوانند بر افزایش خودتنظیمی کمککننده باشند
که آنها میتوانند ادراک کنترل بیشتری بر تکالیف داشته باشند و نیز محتوی حاصلشده ،نتیجه
فعالیتهای خود فراگیر در آفرینش آن است و به مجموعه روشهایی اشاره دارد که فعالیت دانشآموز
را در رابطه با نیازهای عمومی وی برمیانگیزد و شیوههایی که در این روش به کار گرفته میشود ،از
تحول ذهنی دانشآموز و خودتنظیمی یادگیری او پیروی میکنند (عبادی.)1981 ،
عدم اجرای مرحله پیگیری به دلیل موانع زمانی و مالی ،طوالنی شدن فرایند هماهنگی با سازمان
آموزشوپرورش بهدلیل مشکالت موجود در خصوص تأیید پرسشنامهها و محتوای مداخله آموزشی و
دشواریهای موجود در انتخاب دانشآموزان با توجه به مالکهای ورود و خروج ازجمله محدودیتهای
1. Dikici & Gozuyesil
2. Ozden & Gultekin
3. Doris
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مطالعه بود .لذا ،با توجه به نبود مرحله پیگیری و لزوم شفافسازی در خصوص اثرات بلندمدت آموزش
مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی با گنجاندن مراحل پیگیری
تداوم اثرات آموزشی در درازمدت مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به یافتهها پیشنهاد میگردد از فنون
این مداخله آموزشی بهطور مؤثری در سطح مدارس برای بهبود وضعیت تحصیلی دانشآموزان استفاده
شود .همچنین آموزش روشهای مبتنی بر یادگیری سازگار با مغز به معلمان در قالب آموزشهای
ضمن خدمت میتواند اثرات بلندمدت قابلتوجهی را در عملکردهای تحصیلی دانشآموزان داشته
باشد.
تشکر و قدردانی
از تمامی دانشآموزان ،معلمان و مدیرانی که در این پژوهش همکاری نمودند سپاسگزاری میگردد.
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