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ریزی و برنامههای لفهبخشی یادگیری سازگار با مغز بر مؤاثر
 آموزان دبستاندانش کارکردهای اجرایی یلهمسأ حل
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 چکیده
ی وسیلههم بهاست که بخشی م تر وآگاهانهحلِ مشکالتِ تعلیم و تربیت کنونی، نیازمند رویکردی پیچیدهراه

بر چگونگی  زشده است. یادگیریِ سازگار با مغ ارائهیادگیری سازگار با مغز( )علمِ مغز، ذهن و تعلیم و تربیت 
کید دارد و به دنبال تغییرِ چارچوب، بر اساس ساختار و کارکردِ واقعی مغز انسان برای أمغز ت یادگیری طبیعی
های فهبر مولاصلی پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی یادگیری سازگار با مغز  هدف .است مؤثرایجادِ آموزش 

روه این پژوهش با طرحِ گ آموزان پایه چهارم دبستانی بود.کارکردهای اجرایی دانش سألۀمریزی و حلبرنامه
نی پسرانه آموزان دبستای دانششامل کلیهجامعه آماری آزمایشی انجام گرفت. های نیمهطرح از نابرابر،کنترلِ 

 به تعدادی هدفمند بود و نمونه 99-95مدرسه( در سال تحصیلی  7دولتی مدارس سالم در شهر تهران ) غیر
مغز  ساعت آموزش سازگار با 51 تهران انتخاب شد. 5سالم منطقه  آموز پایه چهارم از دو مدرسهدانش13

برای دروس  های سازگار با مغزآموزان بر اساس طرح درسماه آموزش دانش 1برای معلم گروه آزمایش و 
آزمون آزمون و پسهای پیشبرج لندن، داده ریاضی، فارسی و علوم اجرا شد. با استفاده از ابزار آزمون

مورد تجزیه و تحلیل قرار  های تحلیل کوواریانس یک راهه و چند راههشد و با استفاده از آزمونآوری جمع
کارکردهای  ۀلأمسریزی و حلهای برنامهلفهؤمافزایش گرفت. نتایج نشان داد که یادگیری سازگار با مغز بر 

ها، یادگیری و آموزش این یافته (.P ،99/49=F<13/1اندازه اثر،  =931/1بوده است ) مؤثراجرایی 
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له أمسی و حلریزبر توانایی برنامه ها و اصول یادگیری سازگار با مغز رالفهؤوشمندانه و آگاهانه با توجه به مه
 کند.کید میأت

 کارکردهای اجرایی، یادگیریِ سازگار با مغز. ،لهمسأریزی، حلبرنامه :واژگان کلیدی

 مقدمه
یِ ریزآموزان در برنامهگیری به توانایی دانشطور چشمزندگی بههای امروزه، موفقیت

 ها ازی آنبستگی دارد که همه لهمسأبندی اطالعات و حلی و اولویتدهشان، سازمانزمان
های (. کارکرد4،4139وندر نایت و همکاران)مغز است  3های کارکردهای اجراییلفهمؤ

، 1تاریخی مترادف است با کارکرد لُب پیشانیطور اصطالحی است کلی که به اجرایی،
گیری رشد اصولی شناخت و رشد اجتماعی دارد و از یک که نقش مهمی در شکلجایی

ا ای رلهدهد یک شخص، مسأکه اجازه میریزی های شناختی مانندِ برنامهمجموعه توانایی
 (.5،4139پالوک اتانس و ،9هانسون)تشکیل شده است حل کند و یا هدفی را انجام دهد، 

ای مهم آن، هلفهناختی شهرت یافته است و یکی از مؤی علوم شوسیلهکارکردهای اجرایی به
د شوریزی هدفمند کارها بوده و به کارکردهایی از لُب پیشانی نسبت داده میبرنامه

ی مهم از فعالیتِ معطوف به هدف است لفهعنوان یک مؤریزی بهبرنامه(. 4131، 1الریسون)
ارد را بر عهده د مؤثردهیِ راهبردی و ی سازمانکه توانایی تنظیم پیشرفت کارها و شیوه

ا پیش های مختلف رنیاز دارد که فرد گام به این توانایی مؤلفه(. ارزیابی این 7،4131)جورجیو
ایی که توان برده و در حینِ اجرا، ارزیابی برنامه را نیز داشته باشد. الزم به یادآوری است

های ریاضیات بسیار اساسی است ، برای مهارتمسألهمنظور حل ریزی کردن بهرنامهب
ای را در ارتباطِ (. محققان، مدارک و شواهد محکم و گسترده4139 )وندرنایت و همکاران،

های ژوهشپ اند: از جمله،نقش کارکردهای اجرایی بر بهبود پیشرفت تحصیلی گزارش کرده
اند که ظرفیت کارکردهای اجرایی در دوران اولیه کودکی، پیشرفت نشان داده بسیاری

                                                           
1. executive functions 

2. Van der Niet 

3. frontal lobe 

4. Hanson 

5. Atance & Paluck 

6. Larrison 

7. Georgiou 
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عنوان ن بهخواندن و نوشتو کند بینی میتحصیلی را در ریاضی و سواد خواندن و نوشتن پیش
رود مار میشهای اساسی یادگیری وابسته به رشدِ قشرِ پیش پیشانی مغز بهیکی از مهارت

( بررسی کردند که 4139) ،4(. همچنین گارسیا و همکاران1413، 3نیفید و همکاران)
های درک مطلب، خواندن، زبان و ریاضیات نیز مرتبط است. کارکردهای اجرایی با مهارت

 سألهم( ارتباطات بین کارکردهای اجرایی و توانایی یادگیری اصول حل 4139) 1روپوویک
ای ههای شناختیِ چندگانه مانندِ پاسخریزی، فرآیندهای برنامهرا بررسی نموده است. پاسخ

کند و به عناصر اساسی از کارکردهای اجرایی باز کاری را درگیر میبازداری و حافظه
ریزی و حل گر، پاسخ به برنامه(. کارکرد اجرایی مهم دی4119، 9گردد )بست و همکارانمی
 اردکند، ارتباط دیهای مناسب را تسهیل مهایی که انتخاب و پاسخله که به پردازشمسأ

حلی که با آن بتوان بر مانع غلبه کرد ، یافتن راه5مسأله حل (.4139 وندر نایت و همکاران،)
 1پوپر ی کارلگفتهبه قدری اهمیت دارد که بنا به این مهارت و به وضعیت مطلوب رسید.

است؛ بنابراین تقویت این مهارت از سنین کودکی بسیار  مسأله( تمام زندگی حل 3999)
دهی رفتارِ افراد برای نشان داده است که مسیر سازمان مسألههای حل پژوهشضرورت دارد. 

له است که هدایت کننده مسأف، در واقع یک ویژگی اساسی حلحرکت به سوی یک هد
ررسی له مورد بمسأری اصول حلگیبوده و ارتباطات بین کارکردهای اجرایی و توانایی یاد

های با توجه به درک پیچیدگی (.4139 ،روپوویک؛ به نقل از 4111اندرسن، ) دهدقرارمی
علمی نسل  هایپیشرفتفرآیند آموزش و یادگیری، نیاز است در کیفیت بخشی آن همسو با 

ی که مغز مسیریافته بر های بلندی را برداشت. از طرفی ایجاد یک محیطِ سازمانحاضر، گام
ربیتی در سازترین اصالحِ تعلیم و تترین و سرنوشتتواند سادهگیرد، میطور طبیعی یاد میبه

حل اساسی برای مشکالتِ تعلیم و تربیت (. راه3139هر شروعی باشد )سیفی و نصرتی، 
م و علیی علمِ مغز، ذهن و تکه به وسیله تر وآگاهانه استکنونی، نیازمند رویکردی پیچیده

                                                           
1. Nayfeld et al 

2. Garcia et al 

3. Ropovik 

4. Best et al 

5. problem solving 

6. Karl Popper 
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سازی یک شده است. یادگیری سازگار با مغز، آماده ارائه( 4)یادگیری سازگار با مغز 3تربیت
های اخیر در علوم اعصاب است که ی پژوهشگرا به آموزش بر پایهرویکرد جامع و سازنده

و  ارکردک شرایط محیطی، هیجانی و شناختیِ بهینه برای یادگیری را نشان داده و ساختار،
دهد و نیز چارچوب هدایتِ بیولوژیکی را برای تدریس و حولی مغز را توضیح میمراحل ت

ه نقل از ب) کندگیرد، آماده میطور طبیعی یاد میکه چطور مغز بهی اینیادگیری بر پایه
ی اساسی یادگیری سازگار با مغز، شاملِ آرمیدگی هوشیار، (. سه مولفه4139، 1بلدنسپرگر

این  (.4119 ،9و پردازش فعال اطالعات است )کین و همکاران ورسازی در تجاربغوطه
آموزان و کمک به دانش مؤثرهای آموزش ها برای کمک به هدایت و پرورش شیوهمولفه

 را حفظ نماید. در طراحی شده است تا استانداردهای باالی یادگیری را کسب کرده و آن
ای و دوسویه بین روانشناسی تربیتی و (، همکاریِ بین رشته3991-3999ی مغز )اواخر دهه

های هاروارد، جان هاپکینز، علوم اعصاب در این حوزه افزایش یافته است و دانشگاه
دند و همچنان نمو تأسیسی تخصصی آکسفورد، کالیفرنیا، کمبریج و ... در این حوزه رشته

طور هایی که بهشمار پژوهش 4131دهند. تا سال های روزافزون خود ادامه میبه فعالیت
مستقیم مرتبط با علمِ تعلیم و تربیت سازگار با مغز بوده، رشد وسیعی در کاربرد مفاهیم در 

ها در این رشته با سرعت خیلی زیاد ادامه دارد ها و پژوهشاین رشته داشته است و نوآوری
 یافت که ( طی پژوهشی به این نتیجه دست4133) 1کیداینگر (.4131 ،5اسپینوسا -)توکوهاما

کارگیری راهبردهای یادگیری سازگار با مغز در چارچوب مدارس ابتدایی در پیشرفتِ به
( اثر 4133) 7است. مطالعه آولوال مؤثرآموزان ضعیف، ویژه دانشآموزان بهخواندنِ دانش

ه نشان آموزان متوسطراهبردهای یادگیری مغزمحور را بر پیشرفت یادگیری ریاضیات دانش
( به این نتیجه رسید که دانش آموختگانِ با رویکرد تدریسِ سازگار با 4134) 3حداد. صال

( دریافتند که استفاده از 4131) 9مغز، دارای فهم مفهومی بهتر بودند. آکورک و آفاکان

                                                           
1. Mind،Brain and Education (MBE) 

2. Brain Compitable Learning 

3. Baldensperger 

4. Caine et al 

5. Easonips - Tamhukohama 

6. Kiedinger 

7. Awolola 

8. Saleh 

9. Akyurek & Afacan 
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شتم در ی هآموزان پایهرویکرد یادگیریِ سازگار با مغز بر سطوح انگیزش و نگرش دانش
( طی پژوهشی به این نتیجه رسید که 4134) 3است. لگو سیفوبوده  مؤثرهای علوم کالس
سی داری ذهنی آن در دانشجویان زبان انگلیهای سازگار با مغز بر یادگیری زبان و نگهفعالیت

 ی یادگیریِ( در پژوهشی با عنوانِ اثربخشیِ نظریه4133) 4رحمان و بکاریبوده است.  مؤثر
، مسأله اند که نقشِ مغز انسان در تفکر، حلبیان داشتهسازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی 

آموزانِ گروه آزمایش داد که دانش هیجان و حافظه، حیاتی است و نتایج این مطالعه نشان
( هدف از پژوهش خود را 4131) 1دوماندر مقایسه با گروه کنترل، عملکرد بهتری داشتند. 

یادگیری  هایبکسبررسی اثرات یادگیری سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با 
متفاوت بیان داشت. نتایج مطالعه نشان داد که رویکرد سازگار با مغز در گروه آزمایش در 

بوده است.  رؤثمرویکرد سنتی( بسیار )آموزان نسبت به گروه کنترل افزایش پیشرفت دانش
های زیادی در ارتباط با چگونگی یادگیری مغز، عوامل و شرایط ی اخیر، پژوهشدر دو دهه

ر جهت های پژوهش مغز دگیری از یافتهچگونگی بهره کننده یادگیری مغز،مانع یا تسهیل
ام جبه کارگیری راهبردهای سازگار با مغز در بهبود یادگیری ان تأثیربهبود تعلیم و تربیت و 

شود اما میزان ها در اکثر کشورها روز به روز گسترده میشده است و شمار پژوهش
پژوهش  ز در ایران بسیار محدود بوده است.ی یادگیری سازگار با مغهای حوزهپژوهش
طلب و م محور بر درک( در دانشگاه عالمه طباطبایی در ارتباط با یادگیری مغز3137سیفی )

ای نشان داد که آموزش یادگیری صورت مداخلهوزان دبستانی بهآمسرعت یادگیری دانش
 9شود. حقیقیآموزان میمحور موجب افزایش در سرعت یادگیری و درک مطلب دانشمغز

ای نشان داد که بررسی اثرات یادگیری ( در دانشگاه تهران در پژوهشی مداخله4131)
آن در ذهن  سازییادآوری و ذخیرهمغزمحور بر پیشرفت یادگیری انگلیسی یادگیرندگان و 

( در دانشگاه تربیت مدرس با هدف تدوین چارچوب نظریِ برنامه 3191است. نوری ) مؤثر
یِ برنامه درس ینظریهها، خاسته از دادهی بردرسی سازگار با مغز با روش پژوهشیِ نظریه

صورت ، نیاز است بههارا تدوین نموده است. در این پژوهش 5ساخت و سازگرایی عصبی

                                                           
1. Lego & Seepho 

2. Rehman & Bokhari 

3. Duman 

4. Haghighi 

5. neuro constructivism 
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های اساسی را که در متغیرهای درک مطلب، سرعت یادگیری، پیشرفت لفهای، مؤمداخله
اجرایی  های کارکردهایفهمؤثرند را بررسی کنند که شامل مؤل یادگیری زبان انگلیسی و ...

 ، توجه و ... است.مسألهریزی، حل از قبیل برنامه
یادگیری سازگار با مغز بر پیشرفت ریاضیات،  های ذکر شده،طورکلی در پژوهشبه

ت تفاو خواندن، یادگیری زبان انگلیسی و نیز میزان یادآوری، نگرش، درک مفاهیم،
های یادگیری، سطوح انگیزش و درک معلمان از اصول یادگیری سازگار با مغز بیشتر سبک

ا هپژوهشدر این  ای مورد مطالعه قرار گرفته است.یابی وگاهی مداخلهصورت زمینهبه
ها را در نظر داشته باشد از قبیل محیط یادگیری، فرآیندهای لفهطراحی جامعی که تمامی مؤ

ور طکارگیری اصول یادگیری سازگار با مغز در فرآیند آموزش بهآموزش معلمان و به
ای ذکر شده بر تعداد محدودی از ههر یک از پژوهش صرفاًمنسجم مشاهده نشده است و 

 یتواند نیاز به تدوینِ برنامهمی خألاین  اند.کم، توجه کرده نسبتاًها در یک مدت زمان هلفمؤ
گر های دیاساس پایهکه–آموزشیِ منسجم و جامعِ سازگار با مغز را در پایه چهارم دبستان 

رود و فقر پژوهشی در این پایه وجود ویژه در دروس ریاضی، علوم و فارسی به شمار میبه
آن پاسخ خواهدگفت. به دلیل نقش مهم موجب شود که پژوهش حاضر در بخشی به -دارد

و کلیدی کارکردهای اجرایی بر پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمیِ رفتاری، یادگیری و پیشبردِ 
ی، آموزان در سنین کودکی و نوجوانرفتار اجتماعی و هیجانی برای موفقیت در زندگی دانش

( مسألهریزی و حل برنامه) اجراییهای مهم کارکردهای هدر این پژوهش دو تا از مولف
ا مطالعه شود. ههای وابسته انتخاب شد تا اثربخشیِ یادگیریِ سازگار با مغز بر آنعنوان متغیربه

آموزشیِ یادگیری سازگار با مغز، بهبودِ فرآیند آموزش و یادگیری است  هدف کلیِ برنامۀ
یری سازگار با مغز بر ی آموزشی یادگی برنامهو اهداف اصلی پژوهش حاضر، اثربخش

آموزان پایه چهارم دبستانی کارکردهای اجرایی دانش سألۀمریزی و حل های برنامهمؤلفه
وزشی یادگیری سازگار با مغز بر ی آمهای پژوهش عبارت بودند از: برنامهبود. فرضیه

 ؤثرمآموزانِ پایه چهارم دبستان شکارکردهای اجراییِ دان ریزی و حل مسألۀهای برنامهمؤلفه
 است.
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 پژوهش روش
ا برای هطوالنی و پیچیده از آموزش پژوهش که نیازمندِ یک فرآیندبا توجه به شرایط اجرای 

طرح گروه کنترلِ نابرابر استفاده شد.  3آزمایشیِهای نیمهآموزان بود، از طرحمعلم و دانش
 دبستانیِآموزان ی دانشکلیهاز این پژوهش عبارت بودند  آماری مورد استفاده درجامعه

 99 -95که در سال تحصیلی مدرسه(  7دولتی مدارس سالم در شهر تهران ) پسرانه غیر
نفر نیازدارد،  35ای حداقل به با توجه به این که تحقیقات مداخلهمشغول تحصیل بودند. 

ی هدفمند از پایه چهارم دو دبستان غیردولتی از مجموعه مدارس دبستانی پسرانه سالم نمونه
انتخاب نفر(  41آموز) هرگروه آزمایش و گواه نفر دانش 91شهر تهران به تعداد  5منطقه 

 نفر کاهش یافت.  13ند که به دلیل  افت یک آزمودنی از هر گروه، در نهایت به شد
 T1                                     X                                    T2             گروه آزمایش         

 T1                                                                           T2            گروه کنترل            

 طرح گروه کنترل نابرابر .1 نمودار

های آموزشی سرفصلارس، مدپس از معرفی و تبیین طرح پژوهشی برای مدیران 
سازگار با مغز طراحی شد و فرآیند آموزش معلم با تبیین و نیازآفرینی برای معلم گروه 

 های ارایۀدرسآموزش معلم، طرح ساعت آغاز شد. همسو با فرآیند 51آزمایش به مدت 
دروس اصلی )ریاضی، فارسی و علوم( بر اساس یادگیری سازگار با مغز برای مدت  آموزش

با استفاده  هاآنمحتوایی  ماه تحصیلی با مشارکت فعال معلم و پژوهشگر طراحی و روایی 1
از نظرات اساتید صاحب نظر تعیین شد. در ادامه محیط کالسی سازگار با مغز بر اساس 

ی توجیهی برا جلسۀ ارائهسازی شد. ضمن ن و موسیقی آمادهنور، رنگ، اکسیژ هایمؤلفه
ربزی کارکردهای اجرایی برای هر دو و برنامه مسألهآزمون حل آموزان، پیشاولیای دانش

کارگیری یادگیری سازگار با مغز در کالس درس گروه آزمایش و گواه اجرا شد. فرآیند به
آزمایش در دروس ریاضی، فارسی و علوم آموزان گروه ماه تحصیلی برای دانش 1به مدت 

هایی در ارتباط با شناخت مغز و یادگیری سازگار با آن را ان آموزشآموزاجرا شد و دانش
های لفهمسأله از مؤریزی و حلآزمون برنامهت، پسدریافت نمودند. بعد از این مد

های آمار اخصصورت مجزا اجرا شد و پس از شردهای اجرایی برای هر دو گروه بهکارک

                                                           
1. quasi – experimental design 
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ا استفاده هبرای تحلیل دادهآزمونِ تحلیل کوواریانسِ یک راهه و چند متغیری توصیفی، از 
 شد.

 ی آموزشی یادگیری سازگار با مغز برای معلمبرنامه.1جدول 

 هاسرفصل عنوان جلسه ردیف
زمان 

 (ساعت)

3 
معرفی و تبیین یادگیری 

 سازگار با مغز

 یادگیریهای معرفی اجمالی رویکرد 

 های یادگیری سازگار با مغزترضرو 
5 

 ساختار و کارکرد مغز 4

  تئوری مک)ساختار مغز و سیر تکاملی آن 
 لوین و ....(

 های مغز در کارکرد هریک از قسمت
 ارتباط با یادگیری

5 

1 
های لفهمعرفی مؤ

 یادگیری سازگار با مغز

 الف( آرمیدگی هوشیار
 تجارب پیچیدهورسازی هماهنگ در ب( غوطه

 ج( پردازش فعال تجارب
1 

9 
اصول یادگیری آرمیدگی 

 هوشیار

 نقش چالش و تهدید در یادگیری -3

 اجتماعی بودن مغز و ذهن -4

 معناداری یادگیری -1

 نقش هیجانات در یادگیری -9

4 

4 
4 
4 

5 
ورسازی هماهنگ اصول غوطه

 در تجارب پیچیده
 

 کلی و جزیی()های موازی مغز پردازش -3

 درگیری فیزیولوژیکییادگیری و  -4

 معناداری از طریق الگویابی -1

 یادگیری تحولی و رشدی بودن -9

4 

4 
4 
4 
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 هاسرفصل عنوان جلسه ردیف
زمان 

 (ساعت)

 اصول پردازش فعال تجارب 1

 یادگیری و حافظه طبیعی -3

یادگیری مستلزم توجه درونی و ادراک  -4
 بیرونی است.

 فرآیندهای آگاهانه و ناآگاهانه یادگیری -1

 منحصر به فرد بودن مغز هر فرد -9

4 

4 
4 
4 

7 
محیط غنی بر نقش 

 یادگیری
عوامل محیطی مانند نور، موسیقی، تغذیه؛  ریتأث

 آب و خواب بر مغز و یادگیری
5 

3 
سیستم تشویق سازگار با 

 مغز

 بر مغز بیرونی یهاقیتشوتاثیرات 

 راهکارهایی برای تشویق مغز
3 

 

شامل مجموعه تکالیفی با هدف ارزیابی  که 3آزمون برج لندن: شامل ابزار پژوهش
ای هترین آزمونباشد و از معروفریزی و حل مسأله( میتوانایی برنامه) اجراییکارکردهای 

ی معرفی شد. شیوه 3934در سال  4است که اولین بار توسط شالیس مسألهریزی و حل برنامه
 سألهمه فرد در چه کوششی کگذاری در این آزمون بدین صورت است که بر مبنای ایننمره

اول حل  در کوشش مسألهگیرد. بدین ترتیب زمانی که یک را حل کند، نمره به او تعلق می
ل نمره، زمانی که در کوشش سوم ح 4نمره، زمانی که در کوشش دوم حل شود  1شود 
ود. شی صفر به فرد داده میبه شکست منجر شود، نمره نمره و زمانی که سه کوشش 3شود 

ایران توسط مشهدی و با  (. این آزمون در34×1=11است ) 11داکثر نمره در این آزمون ح
ای و به زبان صورت رایانهبه 3191 سالشناختی سینا در  -سسه علوم رفتاریهمکاری مؤ

این بر تهیه و رواسازی آزمون نظارت داشتند.  1فارسی در آمده است و اساتیدی محترم
ها آزمودنی باید سه حلقه را روی تکالیفی است که در هر یک از آنآزمون شامل مجموعه 

                                                           
1. Tower of London 

2. Shallice 

. دکتر پرویز آزاد فالح، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر سید کاظم رسول زاده طباطبایی، دانشیار دانشگاه تربیت 1

 .هدکتر علی مشهدی، استادیار دانشگاه مشی مشهد؛ دپزشکمدرس؛ دکتر عاطفه سلطانی فر، استادیار دانشگاه علوم 
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ن چیدماو دهر صفحه نمایش در کند، بچیند. می ارائهسه ستون مطابق الگویی که کامپیوتر 
دارد ف ـمختلی اـهازهنداا ـبدی وـعمن توــکه هر یک سه س شودمین داده نی نشادموآزبه 
ن سمت چپ ت. چیدماـساه ـگرفت اررــقها روی آننگ مختلف رحلقههایی با سه و 

ن قابل تغییر نیست. چیدماو  شودمین داده اـی نشـندموآزه ـبف، دـا هـگو یـلان اوـعنهـب
ی یلهـسوه ـب تواندمیها ی آنرــگیارت که محل قرـساههایی ـامل حلقــشسمت راست، 

ل ـقبی هـه مرحلـبت بـه نسـحلر مرـه هــکدارد مرحله ر چهان موآزین ا یرکند.ـی تغیـندموآز
با سه ی دوم مرحله، شودمیل ـت حـحرکدو ا ـبی اول ــه. مرحلشودمی ترمشکلیج ره تدـب

از با پنج حرکت. هر یک رم چهای هـمرحلو ت ـحرکر هاـا چـبم وـسی هــمرحل، حرکت
از پس  هــک شودمیدآوری نی یادموآز. به شودمیار رــتکر بار چهاق فوی مرحلهر چها

و د ـکنه گاـنن سمت چپ اـه چیدمــبا بتد، اهر مرحلهوع شراز قبل ، لعملراستودتوضیح 
و ابی ـیفِ ارزدـهیِ گوـلس ااـسار ـپس بــسد، نظر بگیررا در لِ حلقهها ـمحاز آن، س ـپ

که با ری طوبه؛ هددحرکت نِ سمت راست اــچیدمدر  را هاحلقهت، اـحرکی یزرهـبرنام
ی سیلهوله بههر مرحدر حل کند. نتایج نهایی که را أله ــند مساممکن بتوقل حرکت احد

های حل شده، زمان تأخیر یا زمان طراحی که لهعبارتند از، تعداد مسأ شودمیکامپیوتر ثبت 
ی الگو تا آغاز اولین حرکت در یک ههایی است که از ارائی تعداد لحظهدربرگیرنده

ها، از آغازِ اولین حرکت که کل لحظه د، زمان آزمایششوکوشش، برای فرد محاسبه می
ها در همان کوشش است، زمان کل آزمایش، در یک کوشش تا کامل کردن حرکت

ی مجموع زمان تأخیر و زمان آزمایش است و تعداد خطا و امتیازِ کل به صورت دقیق به وسیله
ی لهمسأریزی و حلر برنامهی خوب دشود. این آزمون دارای روایی سازهرایانه محاسبه می

 و همکاران، 3)لیزاک گزارش شده است 79/1افراد است و پایایی این آزمون مورد قبول و 
4119.) 

 ی پژوهشهایافته
های پژوهش، از آزمونِ تحلیل کوواریانسِ یک راهه و تحلیل برای آزمونِ فرضیه

که یکی از مفروضات تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد، با توجه به این

                                                           
1. Lezak et al 
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فرض نرمال بودن توزیع نتایج بررسی پیش 4جدول  در هاست.کوواریانس، نرمال بودن داده
 .آزمون ارائه شده استآزمون وپسمتغیرها برای پیش

 آزمونآزمون و پسها( در پیشنتایج آزمون کولموگراف اسمیرنوف )نرمال بودن داده .2جدول 

 متغیرها گروه
اندازه مرحله 

 گیری
 میانگین

انحراف 
 معنی داری z معیار

 آزمایش

 برنامه ریزی
)زمان 
 (تأخیر

p 37/1 49/97 57/99 پیش آزمون 15/1<  

p 94/1 99/95 97/371 پس آزمون 15/1<  

 حل مسأله
 )امتیاز کل(

p 17/1 49/9 94/49 پیش آزمون 15/1<  

p 51/1 99/4 41/11 پس آزمون 15/1<  

 کنترل

 ریزیبرنامه 
)زمان 
 تأخیر(

p 17/3 113/51 94/393 پیش آزمون 15/1<  

p 97/1 51/95 94/93 پس آزمون 15/1<  

 حل مسأله
 )امتیاز کل(

p 31/1 91/1 97/43 پیش آزمون 15/1<  

p 111/1 11/9 13/41 پس آزمون 15/1<  

 برقرار ها برای همه متغیرهاشود فرض نرمال بودن دادهمشاهده می 4چنانچه که در جدول 
 (.p>15/1است )

ریزی ی برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفهفرضیه اول: برنامه
منظور مقایسه نمرات به است. مؤثرآموزان پایه چهارم دبستان کارکردهای اجرایی دانش

ریزی در دو گروهِ آزمایش و کنترل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برنامه
(MANCOVA) یآزمون کنترل شد. همچنین بررسی مفروضهاستفاده و نمرات پیش 

عامل ت تأخیرآزمون، زمان ی پیشها و نمرهبین گروهدادکه همگنی شیبِ رگرسیون نشان
ی همگنیِ شیبِ رگرسیون بنابراین مفروضه؛ (p ،13/3=F>15/1معناداری وجود ندارد )

 هایزمونآهای تحلیل کوواریانس نتایج مربوط به بررسی مفروضه بعداز رعایت شده است.
 شده است. ارائه 1چند متغیره در جدول 
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 نتایج مربوط به آزمون چند متغیره .3جدول 

دار اثر
مق

 

F 

ی 
زاد

ه آ
رج

د
ضیه

فر
 

طا
 خ

ی
زاد

ه آ
رج

د
 

ی
دار

ی 
معن

ح 
سط

 

اثر
زه 

دا
ان

 

 گروه

 533/1 1113/1 13 1 19/39 53/1 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

93/1 19/39 1 13 1113/1 533/1 

اثر 
 هوتلینگ

13/3 19/39 1 13 1113/1 533/1 

 ترینبزرگ
 ریشه روی

13/3 19/39 1 13 1113/1 533/1 

( 9( در جدول )MANCOVAنتایج مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره )
 آمده است.

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مقایسه میانگین برنامه ریزی در گروه آزمایش و  .4 جدول
 کنترل

 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

اندازه 
 اثر

توان 
 آماری

زمان 
 تأخیر

 993/1 911/1 ***1113/1 31/49 11/39344 3 11/39344 گروه
     49/1539 11 71/33343 خطا
      13 973751 کل

تعداد 
 خطا

 995/1 199/1 ***1113/1 37/43 77/3171 3 77/3171 گروه

     94/14 11 53/4171 خطا
      13 31159 کل

 امتیاز
 کل

 939/1 111/1 ***1113/1 15/39 95/411 3 95/411 گروه

     31/31 11 91/157 خطا

      13 13159 کل

0001/0>P *** 
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ن ی زماآزمون، بین سه نمرهی پیشدهد با کنترل نمره( نشان می9طور که جدول )همان
= P ،37/43=F ،199/1<13/1= اندازه اثر(، تعداد خطا )P ،31/49=F ،911<13/1) تأخیر

= اندازه اثر( بین دو گروه آزمایش و P ،15/39=F ،111/1<13/1اندازه اثر( و امتیاز کل )
 ی آموزشیِ یادگیریِ سازگار با مغز، باعثکنترل، تفاوت معناداری مشاهده شد. یعنی برنامه

آزمون و افزایش امتیاز کل در در پس آزمون، کاهش تعداد خطا در پس تأخیرافزایش زمان 
قدرت  بر افزایش ی آموزشی یادگیری سازگار با مغزتوان گفت برنامهآزمون شده و میپس

 أییدتپژوهش  ۀبنابراین، فرضی ؛است مؤثرآموزانِ پایه چهارم دبستان دانشریزی برنامه
 شود.می

کارکردهای اجرایی  ۀلأحل مس ۀلفؤفرضیه دوم: یادگیری سازگار با مغز، بر م
 است. مؤثرآموزانِ پایه چهارم دبستان دانش
)امتیاز کل در آزمون برج لندن( در دو گروه  مسألهی نمرات کلی حل منظور مقایسهبه

 ( استفادهANCOVAمتغیره )ی آزمایش و کنترل، از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه
 ها از طریق آزمون لِوِن، نشان داد که این مفروضهی همگنیِ واریانسشد. بررسی مفروضه

شیبِ رگرسیون،  همگنیِی (. بررسی مفروضهp ،95/9(=11،3)F<13/1است )رعایت نشده
، p>15/1آزمون، تعاملِ معناداری وجود ندارد )پیش ۀها و نمرگروه داد که بیننشان

94/4=F)وط به نتایج مرب ی همگنیِ شیبِ رگرسیون، رعایت شده است.بنابراین، مفروضه ؛
 ( آمده است.5آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه در جدول )

 در گروه آزمایش و کنترل مسألهنتایج تحلیل کوواریانس یك راهه مقایسه میانگین حل  .5 جدول
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 دهد با کنترل نمرۀراهه نشان مینتایج مربوط به آزمون تحلیل کوواریانسِ یک
داری )امتیاز کل( دو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معنا مسألهآزمون، بین نمرات حل پیش

یادگیریِ آموزشی  (؛ بنابراین، برنامۀP ،99/49=F<1113/1اندازه اثر،  =931/1وجود دارد )
امتیاز  یاست. چرا که نمره مؤثرآموزانِ پایه چهارم دبستان دانش سازگار با مغز بر حل مسألۀ

آزمونِ گروه ی پس(، در مرحله4) جدولن با توجه به کل دانش آموزانِ در آزمون برج لند
ا مغز، باعث ب که آموزش یادگیری سازگار گیریممیآزمایش افزایش یافته است، پس نتیجه 

برابر  اثر دبستان شده است، همچنین اندازۀ آموزانِ پایه چهارمدانش افزایش قدرت حل مسألۀ
آموزان، ناشی از شرکت در آزمون دانشپساز تغییراتِ نمرات  93/1، یعنی است 931/1با 

 ی آموزشی یادگیریِ سازگار با مغز بوده است.برنامه

 گیریو نتیجه بحث
 ی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر افزایشبرنامه این بود کهحاکی از نتایج این پژوهش 

ژوهشی مبنی چه پشد. اگر تأییدبنابراین فرضیه پژوهشی  است؛ مؤثرآموزان ریزی دانشبرنامه
لی ریزی کارکردهای اجرایی یافت نشد وبرنامه یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفۀ تأثیربر 

ریزی در پیشرفت عملکرد را بررسی ( که مهارت برنامه4131جورجیو )توجه به پژوهش 
عنوان ریزی را بهتوانایی برنامه( که 4119کرده است و نیز پژوهشِ بست، مایلر، و جونیز )

حصیلی بسیار مهم قلمداد کرده اوج کارکرد اجرایی برشمرده، نقش آن را در پیشرفت ت
ی را یادگیری سازگار با مغز، بر پیشرفت تحصیل تأثیرهایی که بنابراین با پژوهش است؛

( همخوانی 4131)های دومان طور غیرمستقیم با یافتهاند همخوانی داشته و بهبررسی نموده
صول، ها و ابا توجه به مؤلفه شمندانه و آگاهانهگار با مغز، یادگیری هویادگیری سازدارد. 

ول ها و اصلفهمعلم در ارتباط با ساختار مغز، مؤها برای آموزش ارائهگذاراست و با تاثیر
تر شده و برای ، اهمیت نظم در ساختار مغز و یادگیری، روشنسازگار با مغز یادگیری

های پویا توسط معلم نیازمند است و وزش، طراحی طرح درسی بهینه از زمان آماستفاده
اری رامش توام با هوشیریزی معلم و آاستفاده از طرح درس در فرآیند آموزش، توانایی برنامه

ه آموزان با مشاهددهد و دانشهای یادگیری سازگار با مغز است را افزایش میلفهرا که از مؤ
ند. از طرفی گیرکار میریزی را در فرآیند یادگیری خود بهو الگوگیری از معلم، نظم و برنامه

آموزان در ارتباط با مغز و یادگیری آن و آشنایی با کارکرد و نظم ها به دانشآموزش ارائهبا 
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ا مغز در های سازگار بها و یادگیریگرفتن در یک محیط غنی که فعالیتسیستم مغز و قرار
 آموزان افزایش یافته است.ریزی دانشمهپذیرد، توانایی برناآن انجام می

یش ی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر افزادیگر نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه
 أثیرتاگرچه پژوهشی مبنی بر است.  مؤثرآموزان پایه چهارم دبستان دانش مسألهقدرت حل 

ه به اجرایی یافت نشد ولی با توجمساله کارکردهای ی حلیادگیری سازگار با مغز بر مولفه
افزایش  مساله نیزکه با پیشرفت تحصیلی به ویژه در یادگیری ریاضیات، مهارتِ حلاین
ت را یادگیری سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی ریاضیا تأثیرهایی که یابد، با پژوهشمی

رحمان و  ( و4133)ولوال های آطور غیرمستقیم با یافتهاند، همخوانی داشته و بهبررسی نموده
های الزم بر اساس اصول یادگیری سازگار با آموزش با ارایۀ همخوانی دارد.( 4133بکاری )

ها و با عملیاتی نمودن این آموزش 3مغز برای معلم درجهت آموزش آگاهانه و هوشمندانه
 جهتهای متنوع تدریس در کارگیری روشبهآموزان و نیز در فرآیند یادگیری دانش

کارگیری حواس مختلف در فرآیند آموزان از قبیل، بهسازی تجارب غنی برای دانشفراهم
 ؤلفهمیادگیری، یادگیری مشارکتی و نقش فعال یادگیرندگان در فرآیند یادگیری بر اساس 

 یلهمسأعال در تجارب بهینه( مهارت حلورسازی فغوطه)دوم یادگیری سازگار با مغز 
سازی تجارب غنی و چالش برانگیز در محیطی که یش یافته است. فراهمآموزان افزادانش

یری یادگجو هیجانی مثبتی دارد، کنجکاوی و شوق یادگیری را به همراه دارد و این شوق 
حیط یادگیری مله است و مسأ، بهترین محرک برای فرآیند حلاساس سیستم تشویق درونیبر

بازخوردهای  یهای فردی و ارایها توجه به تفاوتاساس سیستم تشویق درونی باشد، بکه بر
 بخشآموزان و ایجاد محیط آرامشمتنوع و متناسب، عالوه بر حفظ بهداشت روان دانش

ت آموزان، لذتوسط دانش مسألههای خالقیت، فرآیندِ حل برای یادگیری و پرورش زمینه
ز طرفی ا کیفیت بخشی یادگیری دارد.طبیعی را برای آنان به همراه داشته و اثرات بسیاری در 

له مسأحل در فرآیندپذیری آن انعطافسازی ارتباطات سلولی مغز و نیز توانایی فرآیند غنی
ل ی الزم برای مهارت حآموزان، انگیزهی فیلم و تصاویر مرتبط برای دانشاز طریق مشاهده

خودجوش آنان، برای  هایوجود آورده است و عالوه بر کسب لذت و تالشرا به مسأله

                                                           
1. smart instruction 
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ادگیری بر های یهای چالش برانگیز در موقعیتتر شدن یادگیری و نیز با ایجاد فرصتعمیق
 له افزایش یافته است.مسأمش توام با هوشیاری، مهارت حلاساس آرا

ر برای استفاده بهتبه شرایط خاصی که توان های این پژوهش میترین محدویتاز مهم
و در مواردی، رعایت آن خارج از دسترس باید مورد توجه قرار می گرفت  از ابزار پژوهشی

ا، هپژوهشگر بود مانندِ محیط مساعد به لحاظ سرو صدا را اشاره کرد. از دیگر محدودیت
ه ب صرفاًآموزان تعطیلی چند روزه بابت آلودگی هوا و محدود شدن جلسات اولیای دانش

 اشاره کرد. توانیمیک جلسه آموزشی در ابتدای سال 
تربیت   و "مغز و تعلیم و تربیت "توان به ایجاد مراکز پژوهشــیاز پیشــنهادهای مهم، می

ــگران دراین حوزه اقدام نموده و نیز به گنجاندن آموزش      ــازگار با مغز در      پژوهشـ های سـ
  ریتأثعلمی معلمان اشاره کردو عالوه نیاز است تا    های تربیت معلم برای ارتقای سطح دوره

فه     ی  با مغز بر مول گار  ــاز بازداری،           ادگیریِ ســ یل  های اجرایی از قب کارکرد های دیگِر 
در ارتباط با این موضــوع در   هاییدهی، آغازگری و ... بررســی شــود و نیز پژوهشســازمان

ــیلی مختلف، هم برای دختران و هم پســـران انجام پذیرد. همچنین  ها و دورهپایه های تحصـ
ــازگار با ریتأث ــد تربیت معنوی دانش یادگیری س موزان و آمغز، بر یادگیریِ خود تنظیم، رش

ــی قرارگرفته، پژوهش ــازگار با  یادگیری ریتأثهایی در ارتباط با انگیزش آنان مورد بررس س
مغز بر نگرش معلمان و مدیران و کیفیت بخشیِ آموزش آنان انجام شود. همچنین نیاز است     

ــت ــده    فرصـ تر به  بزرگ تا این پژوهش با جامعه و نمونۀ       هایی در مدارس دولتی ایجاد شـ
سازگار با مغز در          شود و نیز آموزش  سی  شی اجرا و تعمیم پذیری آن نیز برر صورت آزمای

 های فوق برنامه و آموزش مربیان انجام شود.دروس دیگر، برنامه

 منابع
ترجمه سمیه سیفی و  ،یادگیری مغزمحور، پارادایم جدید آموزش(. 4113جنسن، اریک. )

 . تهران: رشد فرهنگ.(3139) نرجس نصرتی
تهران: موسسه  افزار برج لندن.نرم(. 3191) .خدادادی، مجتبی؛ مشهدی، علی و امانی، حسین

 شناختی سینا. –تحقیقات علوم رفتاری 



 115                                               ...یمسأله و حل ریزیبرنامه هایسازگار با مغز بر مؤلفه یادگیری یاثربخش

 

 

(. بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت 3137سیفی، سمیه. )
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه آموزان پایه سوم ابتدایی. پایاندانشیادگیری 

 گروه روانشناسی تربیتی طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
(. تدوین چارچوب مفهومی برنامه درسی سازگار با مغز. رساله دکتری، 3191نوری، علی. )

 ریزی درسی.روه برنامهعلوم انسانی. گ دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده

Akyurek, E., & Afacan, O. (2013). Effects of Brain-Based Learning Approach 
on Students' Motivation and Attitudes Levels in Science Class. Online 
Submission, 3(1), 104-119. 

Awolola, S. A. (2011). Cypriot Journal of Educational Sciences. Sciences, 2, 
91-106. 

Baldensperger, D. P. (2014). An investigation of the impact of brain/mind 
learning on creativity (Doctoral dissertation, Walden University). 

Best, J. R., Miller, P. H., & Jones, L. L. (2009). Executive functions after age 
5: Changes and correlates. Developmental review, 29(3), 180-200. 

Bokhari, M. A. (2011). EFFECTIVENESS OF BRAIN-BASED LEARNING 
THEORY AT SECONDARY LEVEL. International Journal of 
Academic Research, 3(4). 

Caine, R. N. (2009). 12 Brain/mind learning principles in action: Developing 
executive functions of the human brain. Corwin Press. 

Duman, B. (2010). The Effects of Brain-Based Learning on the Academic 
Achievement of Students with Different Learning Styles. Educational 
Sciences: Theory and Practice, 10(4), 2077-2103. 

García-Madruga, J. A., Vila, J. O., Gómez-Veiga, I., Duque, G., & Elosúa, M. 
R. (2014). Executive processes, reading comprehension and academic 
achievement in 3th grade primary students. Learning and individual 
differences, 35, 41-48. 

Georgiou, G. K., & Das, J. P. (2016). What component of executive functions 
contributes to normal and impaired reading comprehension in young 
adults?. Research in developmental disabilities, 49, 118-128. 

Haghighi, M. (2013). The Effect of Brain-Based Learning on Iranian EFL 
Learners’ Achievement and Retention. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 70, 508-516. 

Hanson, L. K., Atance, C. M., & Paluck, S. W. (2014). Is thinking about the 
future related to theory of mind and executive function? Not in 
preschoolers. Journal of experimental child psychology, 128, 120-137. 

Kiedinger, R. S. (2011). Brain-based Learning and its Effects on Student 
Outcome In Elementary Aged Students Graduate Degree/Major: MS 
Education Research Adviser: Karen Zimmerman, Ph. D (Doctoral 
dissertation, University of Wisconsin-Stout). 

Lago, L., & Seepho, S. (2012). Brain-compatible activities for ESL 
vocabulary learning and retention. International Journal of Scientific and 
Research Publications, 2(1), 1-6. 



 69بهار ، چهل و سوم، شماره سیزدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                                  119

 

 

Larrison, A. L. (2013). Mind, brain and education as a framework for 
curricular reform. 

Nayfeld, I., Fuccillo, J., & Greenfield, D. B. (2013). Executive functions in 
early learning: Extending the relationship between executive functions 
and school readiness to science. Learning and Individual Differences, 26, 
81-88. 

Ropovik, I. (2014). Do executive functions predict the ability to learn 
problem-solving principles?. Intelligence, 44, 64-74. 

Saleh, S. (2012). Dealing with the Problem of the Differences in Students’ 
Learning Styles in Physics Education via the Brain Based Teaching 
Approach. International Review of Contemporary Learning Research, 
1(1), 47-56. 

Shallice, T. (1982). Specific impairments of planning. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 
298(1089), 199-209. 

Tokuhama-Espinosa, T. (2015). The new science of teaching and learning: 
Using the best of mind, brain, and education science in the classroom. 
Teachers College Press. 

Van der Niet, A. G., Hartman, E., Smith, J., & Visscher, C. (2014). Modeling 
relationships between physical fitness, executive functioning, and 
academic achievement in primary school children. Psychology of sport 
and exercise, 15(4), 319-325. 


