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چکیده
راهحلِ مشکالتِ تعلیم و تربیت کنونی ،نیازمند رویکردی پیچیدهتر وآگاهانه است که بخشی مهم بهوسیلهی
علمِ مغز ،ذهن و تعلیم و تربیت (یادگیری سازگار با مغز) ارائه شده است .یادگیریِ سازگار با مغز بر چگونگی
یادگیری طبیعی مغز تأکید دارد و به دنبال تغییرِ چارچوب ،بر اساس ساختار و کارکردِ واقعی مغز انسان برای
ایجادِ آموزش مؤثر است .هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفههای
برنامهریزی و حلمسألۀ کارکردهای اجرایی دانشآموزان پایه چهارم دبستانی بود .این پژوهش با طرحِ گروه
کنترلِ نابرابر ،از طرحهای نیمهآزمایشی انجام گرفت .جامعه آماری شامل کلیهی دانشآموزان دبستانی پسرانه
غیردولتی مدارس سالم در شهر تهران (  7مدرسه) در سال تحصیلی  99-95بود و نمونهی هدفمند به تعداد
13دانشآموز پایه چهارم از دو مدرسه سالم منطقه  5تهران انتخاب شد 51 .ساعت آموزش سازگار با مغز
برای معلم گروه آزمایش و  1ماه آموزش دانشآموزان بر اساس طرح درسهای سازگار با مغز برای دروس
ریاضی ،فارسی و علوم اجرا شد .با استفاده از ابزار آزمون برج لندن ،دادههای پیشآزمون و پسآزمون
جمعآوری شد و با استفاده از آزمونهای تحلیل کوواریانس یک راهه و چند راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .نتایج نشان داد که یادگیری سازگار با مغز بر افزایش مؤلفههای برنامهریزی و حلمسألۀ کارکردهای
اجرایی مؤثر بوده است ( =1/931اندازه اثر .)F=49/99 ،P>1/13 ،این یافتهها ،یادگیری و آموزش
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هوشمندانه و آگاهانه با توجه به مؤلفهها و اصول یادگیری سازگار با مغز را بر توانایی برنامهریزی و حلمسأله
تأکید میکند.

واژگان کلیدی :برنامهریزی ،حلمسأله ،کارکردهای اجرایی ،یادگیریِ سازگار با مغز.

مقدمه
ی
امروزه ،موفقیتهای زندگی بهطور چشمگیری به توانایی دانشآموزان در برنامهریز ِ
زمانشان ،سازماندهی و اولویتبندی اطالعات و حلمسأله بستگی دارد که همهی آنها از
مؤلفههای کارکردهای اجرایی 3مغز است (وندر نایت و همکاران .)4139،4کارکردهای
اجرایی ،اصطالحی است کلی که بهطور تاریخی مترادف است با کارکرد لُب پیشانی،1
جاییکه نقش مهمی در شکلگیری رشد اصولی شناخت و رشد اجتماعی دارد و از یک
مجموعه تواناییهای شناختی مانندِ برنامهریزی که اجازه میدهد یک شخص ،مسألهای را
حل کند و یا هدفی را انجام دهد ،تشکیل شده است (هانسون ،9اتانس و پالوک.)4139،5
کارکردهای اجرایی بهوسیلهی علوم شناختی شهرت یافته است و یکی از مؤلفههای مهم آن،
برنامهریزی هدفمند کارها بوده و به کارکردهایی از لُب پیشانی نسبت داده میشود
(الریسون .)4131 ،1برنامهریزی بهعنوان یک مؤلفهی مهم از فعالیتِ معطوف به هدف است
که توانایی تنظیم پیشرفت کارها و شیوهی سازماندهیِ راهبردی و مؤثر را بر عهده دارد
(جورجیو .)4131،7ارزیابی این مؤلفه به این توانایی نیاز دارد که فرد گامهای مختلف را پیش
برده و در حینِ اجرا ،ارزیابی برنامه را نیز داشته باشد .الزم به یادآوری است که توانایی
برنامهریزی کردن بهمنظور حل مسأله ،برای مهارتهای ریاضیات بسیار اساسی است
(وندرنایت و همکاران .)4139 ،محققان ،مدارک و شواهد محکم و گستردهای را در ارتباطِ
نقش کارکردهای اجرایی بر بهبود پیشرفت تحصیلی گزارش کردهاند :از جمله ،پژوهشهای
بسیاری نشان داده اند که ظرفیت کارکردهای اجرایی در دوران اولیه کودکی ،پیشرفت
1. executive functions
2. Van der Niet
3. frontal lobe
4. Hanson
5. Atance & Paluck
6. Larrison
7. Georgiou
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تحصیلی را در ریاضی و سواد خواندن و نوشتن پیشبینی میکند و خواندن و نوشتن بهعنوان
یکی از مهارتهای اساسی یادگیری وابسته به رشدِ قشرِ پیش پیشانی مغز بهشمار میرود
(نیفید و همکاران .)4131 ،3همچنین گارسیا و همکاران )4139( ،4بررسی کردند که
کارکردهای اجرایی با مهارتهای درک مطلب ،خواندن ،زبان و ریاضیات نیز مرتبط است.
روپوویک )4139( 1ارتباطات بین کارکردهای اجرایی و توانایی یادگیری اصول حل مسأله
را بررسی نموده است .پاسخهای برنامهریزی ،فرآیندهای شناختیِ چندگانه مانندِ پاسخهای
بازداری و حافظهکاری را درگیر میکند و به عناصر اساسی از کارکردهای اجرایی باز
میگردد (بست و همکاران .)4119 ،9کارکرد اجرایی مهم دیگر ،پاسخ به برنامهریزی و حل
مسأله که به پردازشهایی که انتخاب و پاسخهای مناسب را تسهیل میکند ،ارتباط دارد
(وندر نایت و همکاران .)4139 ،حل مسأله ،5یافتن راهحلی که با آن بتوان بر مانع غلبه کرد
1

و به وضعیت مطلوب رسید .این مهارت به قدری اهمیت دارد که بنا بهگفتهی کارل پوپر
( )3999تمام زندگی حل مسأله است؛ بنابراین تقویت این مهارت از سنین کودکی بسیار
ضرورت دارد .پژوهشهای حل مسأله نشان داده است که مسیر سازماندهی رفتارِ افراد برای
حرکت به سوی یک هدف ،در واقع یک ویژگی اساسی حلمسأله است که هدایت کننده
بوده و ارتباطات بین کارکردهای اجرایی و توانایی یادگیری اصول حلمسأله مورد بررسی
قرارمیدهد (اندرسن4111 ،؛ به نقل از روپوویک .)4139 ،با توجه به درک پیچیدگیهای
فرآیند آموزش و یادگیری ،نیاز است در کیفیت بخشی آن همسو با پیشرفتهای علمی نسل
حاضر ،گامهای بلندی را برداشت .از طرفی ایجاد یک محیطِ سازمانیافته بر مسیری که مغز
بهطور طبیعی یاد میگیرد ،میتواند سادهترین و سرنوشتسازترین اصالحِ تعلیم و تربیتی در
هر شروعی باشد (سیفی و نصرتی .)3139 ،راهحل اساسی برای مشکالتِ تعلیم و تربیت
کنونی ،نیازمند رویکردی پیچیدهتر وآگاهانه است که به وسیلهی علمِ مغز ،ذهن و تعلیم و

1. Nayfeld et al
2. Garcia et al
3. Ropovik
4. Best et al
5. problem solving
6. Karl Popper
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تربیت( 3یادگیری سازگار با مغز )4ارائه شده است .یادگیری سازگار با مغز ،آمادهسازی یک
رویکرد جامع و سازندهگرا به آموزش بر پایهی پژوهشهای اخیر در علوم اعصاب است که
شرایط محیطی ،هیجانی و شناختیِ بهینه برای یادگیری را نشان داده و ساختار ،کارکرد و
مراحل تحولی مغز را توضیح میدهد و نیز چارچوب هدایتِ بیولوژیکی را برای تدریس و
یادگیری بر پایهی اینکه چطور مغز بهطور طبیعی یاد میگیرد ،آماده میکند (به نقل از
بلدنسپرگر .)4139 ،1سه مولفه ی اساسی یادگیری سازگار با مغز ،شاملِ آرمیدگی هوشیار،
غوطهورسازی در تجارب و پردازش فعال اطالعات است (کین و همکاران .)4119 ،9این
مولفهها برای کمک به هدایت و پرورش شیوههای آموزش مؤثر و کمک به دانشآموزان
طراحی شده است تا استانداردهای باالی یادگیری را کسب کرده و آن را حفظ نماید .در
اواخر دههی مغز ( ،)3991-3999همکاریِ بین رشتهای و دوسویه بین روانشناسی تربیتی و
علوم اعصاب در این حوزه افزایش یافته است و دانشگاههای هاروارد ،جان هاپکینز،
آکسفورد ،کالیفرنیا ،کمبریج و  ...در این حوزه رشتهی تخصصی تأسیس نمودند و همچنان
به فعالیتهای روزافزون خود ادامه میدهند .تا سال  4131شمار پژوهشهایی که بهطور
مستقیم مرتبط با علمِ تعلیم و تربیت سازگار با مغز بوده ،رشد وسیعی در کاربرد مفاهیم در
این رشته داشته است و نوآوریها و پژوهشها در این رشته با سرعت خیلی زیاد ادامه دارد
(توکوهاما -اسپینوسا .)4131 ،5کیداینگر )4133( 1طی پژوهشی به این نتیجه دست یافت که
به کارگیری راهبردهای یادگیری سازگار با مغز در چارچوب مدارس ابتدایی در پیشرفتِ
خواندنِ دانشآموزان بهویژه دانشآموزان ضعیف ،مؤثر است .مطالعه آولوال )4133( 7اثر
راهبردهای یادگیری مغزمحور را بر پیشرفت یادگیری ریاضیات دانشآموزان متوسطه نشان
داد .صالح ) 4134( 3به این نتیجه رسید که دانش آموختگانِ با رویکرد تدریسِ سازگار با
مغز ،دارای فهم مفهومی بهتر بودند .آکورک و آفاکان )4131( 9دریافتند که استفاده از
)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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رویکرد یادگیریِ سازگار با مغز بر سطوح انگیزش و نگرش دانشآموزان پایهی هشتم در
کالسهای علوم مؤثر بوده است .لگو سیفو )4134( 3طی پژوهشی به این نتیجه رسید که
فعالیتهای سازگار با مغز بر یادگیری زبان و نگهداری ذهنی آن در دانشجویان زبان انگلیسی
مؤثر بوده است .رحمان و بکاری )4133( 4در پژوهشی با عنوانِ اثربخشیِ نظریهی یادگیریِ
سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی بیان داشتهاند که نقشِ مغز انسان در تفکر ،حل مسأله،
هیجان و حافظه ،حیاتی است و نتایج این مطالعه نشان داد که دانشآموزانِ گروه آزمایش
در مقایسه با گروه کنترل ،عملکرد بهتری داشتند .دومان )4131( 1هدف از پژوهش خود را
بررسی اثرات یادگیری سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سبکهای یادگیری
متفاوت بیان داشت .نتایج مطالعه نشان داد که رویکرد سازگار با مغز در گروه آزمایش در
افزایش پیشرفت دانشآموزان نسبت به گروه کنترل (رویکرد سنتی) بسیار مؤثر بوده است.
در دو دههی اخیر ،پژوهشهای زیادی در ارتباط با چگونگی یادگیری مغز ،عوامل و شرایط
مانع یا تسهیلکننده یادگیری مغز ،چگونگی بهرهگیری از یافتههای پژوهش مغز در جهت
بهبود تعلیم و تربیت و تأثیر به کارگیری راهبردهای سازگار با مغز در بهبود یادگیری انجام
شده است و شمار پژوهشها در اکثر کشورها روز به روز گسترده میشود اما میزان
پژوهشهای حوزهی یادگیری سازگار با مغز در ایران بسیار محدود بوده است .پژوهش
سیفی ( )3137در دانشگاه عالمه طباطبایی در ارتباط با یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و
سرعت یادگیری دانشآموزان دبستانی بهصورت مداخلهای نشان داد که آموزش یادگیری
9
مغزمحور موجب افزایش در سرعت یادگیری و درک مطلب دانشآموزان میشود .حقیقی
( )4131در دانشگاه تهران در پژوهشی مداخلهای نشان داد که بررسی اثرات یادگیری
مغزمحور بر پیشرفت یادگیری انگلیسی یادگیرندگان و یادآوری و ذخیرهسازی آن در ذهن
مؤثر است .نوری ( )3191در دانشگاه تربیت مدرس با هدف تدوین چارچوب نظریِ برنامه
درسی سازگار با مغز با روش پژوهشیِ نظریهی برخاسته از دادهها ،نظریهی برنامه درسیِ
ساخت و سازگرایی عصبی 5را تدوین نموده است .در این پژوهشها ،نیاز است بهصورت
1. Lego & Seepho
2. Rehman & Bokhari
3. Duman
4. Haghighi
5. neuro constructivism
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مداخلهای ،مؤلفههای اساسی را که در متغیرهای درک مطلب ،سرعت یادگیری ،پیشرفت
یادگیری زبان انگلیسی و  ...مؤثرند را بررسی کنند که شامل مؤلفههای کارکردهای اجرایی
از قبیل برنامهریزی ،حل مسأله ،توجه و  ...است.
بهطورکلی در پژوهشهای ذکر شده ،یادگیری سازگار با مغز بر پیشرفت ریاضیات،
خواندن ،یادگیری زبان انگلیسی و نیز میزان یادآوری ،نگرش ،درک مفاهیم ،تفاوت
سبکهای یادگیری ،سطوح انگیزش و درک معلمان از اصول یادگیری سازگار با مغز بیشتر
بهصورت زمینهیابی وگاهی مداخلهای مورد مطالعه قرار گرفته است .در این پژوهشها
طراحی جامعی که تمامی مؤلفهها را در نظر داشته باشد از قبیل محیط یادگیری ،فرآیندهای
آموزش معلمان و بهکارگیری اصول یادگیری سازگار با مغز در فرآیند آموزش بهطور
منسجم مشاهده نشده است و صرفاً هر یک از پژوهشهای ذکر شده بر تعداد محدودی از
مؤلفهها در یک مدت زمان نسبتاً کم ،توجه کردهاند .این خأل میتواند نیاز به تدوینِ برنامهی
آموزشیِ منسجم و جامعِ سازگار با مغز را در پایه چهارم دبستان –کهاساس پایههای دیگر
بهویژه در دروس ریاضی ،علوم و فارسی به شمار میرود و فقر پژوهشی در این پایه وجود
دارد -موجب شود که پژوهش حاضر در بخشی بهآن پاسخ خواهدگفت .به دلیل نقش مهم
و کلیدی کارکردهای اجرایی بر پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمیِ رفتاری ،یادگیری و پیشبردِ
رفتار اجتماعی و هیجانی برای موفقیت در زندگی دانشآموزان در سنین کودکی و نوجوانی،
در این پژوهش دو تا از مولفههای مهم کارکردهای اجرایی (برنامهریزی و حل مسأله)
بهعنوان متغیرهای وابسته انتخاب شد تا اثربخشیِ یادگیریِ سازگار با مغز بر آنها مطالعه شود.
هدف کلیِ برنامۀ آموزشیِ یادگیری سازگار با مغز ،بهبودِ فرآیند آموزش و یادگیری است
و اهداف اصلی پژوهش حاضر ،اثربخشی برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر
مؤلفههای برنامهریزی و حل مسألۀ کارکردهای اجرایی دانشآموزان پایه چهارم دبستانی
بود .فرضیههای پژوهش عبارت بودند از :برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر
مؤلفههای برنامهریزی و حل مسألۀ کارکردهای اجراییِ دانشآموزانِ پایه چهارم دبستان مؤثر
است.
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روش پژوهش
با توجه به شرایط اجرای پژوهش که نیازمندِ یک فرآیند طوالنی و پیچیده از آموزشها برای
معلم و دانشآموزان بود ،از طرحهای نیمهآزمایشیِ 3طرح گروه کنترلِ نابرابر استفاده شد.
جامعهآماری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از کلیهی دانشآموزان دبستانیِ
پسرانه غیردولتی مدارس سالم در شهر تهران (  7مدرسه) که در سال تحصیلی 99 -95
مشغول تحصیل بودند .با توجه به این که تحقیقات مداخلهای حداقل به  35نفر نیازدارد،
نمونهی هدفمند از پایه چهارم دو دبستان غیردولتی از مجموعه مدارس دبستانی پسرانه سالم
منطقه  5شهر تهران به تعداد  91نفر دانشآموز( هرگروه آزمایش و گواه  41نفر) انتخاب
شدند که به دلیل افت یک آزمودنی از هر گروه ،در نهایت به  13نفر کاهش یافت.
گروه آزمایش
T1
X
T2
گروه کنترل
T1
T2
نمودار  .1طرح گروه کنترل نابرابر

پس از معرفی و تبیین طرح پژوهشی برای مدیران مدارس ،سرفصلهای آموزشی
سازگار با مغز طراحی شد و فرآیند آموزش معلم با تبیین و نیازآفرینی برای معلم گروه
آزمایش به مدت  51ساعت آغاز شد .همسو با فرآیند آموزش معلم ،طرحدرسهای ارایۀ
آموزش دروس اصلی (ریاضی ،فارسی و علوم) بر اساس یادگیری سازگار با مغز برای مدت
 1ماه تحصیلی با مشارکت فعال معلم و پژوهشگر طراحی و روایی محتوایی آنها با استفاده
از نظرات اساتید صاحب نظر تعیین شد .در ادامه محیط کالسی سازگار با مغز بر اساس
مؤلفههای نور ،رنگ ،اکسیژن و موسیقی آمادهسازی شد .ضمن ارائه جلسۀ توجیهی برای
اولیای دانشآموزان ،پیشآزمون حل مسأله و برنامهربزی کارکردهای اجرایی برای هر دو
گروه آزمایش و گواه اجرا شد .فرآیند بهکارگیری یادگیری سازگار با مغز در کالس درس
به مدت  1ماه تحصیلی برای دانشآموزان گروه آزمایش در دروس ریاضی ،فارسی و علوم
اجرا شد و دانشآموزان آموزشهایی در ارتباط با شناخت مغز و یادگیری سازگار با آن را
دریافت نمودند .بعد از این مدت ،پسآزمون برنامهریزی و حلمسأله از مؤلفههای
کارکردهای اجرایی برای هر دو گروه بهصورت مجزا اجرا شد و پس از شاخصهای آمار

1. quasi – experimental design
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توصیفی ،از آزمونِ تحلیل کوواریانسِ یک راهه و چند متغیری برای تحلیل دادهها استفاده
شد.
جدول .1برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز برای معلم
ردیف

3

عنوان جلسه
معرفی و تبیین یادگیری
سازگار با مغز

سرفصلها



معرفی اجمالی رویکردهای یادگیری



ضرورتهای یادگیری سازگار با مغز



زمان
(ساعت)
5

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

4

ساختار و کارکرد مغز



کارکرد هریک از قسمتهای مغز در

5

ارتباط با یادگیری

1

معرفی مؤلفههای
یادگیری سازگار با مغز

الف) آرمیدگی هوشیار
ب) غوطهورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده

1

ج) پردازش فعال تجارب
 -3نقش چالش و تهدید در یادگیری

9

اصول یادگیری آرمیدگی
هوشیار

 -4اجتماعی بودن مغز و ذهن
 -1معناداری یادگیری
 -9نقش هیجانات در یادگیری

4
4
4
4

 -3پردازشهای موازی مغز (کلی و جزیی)
اصول غوطهورسازی هماهنگ
5

در تجارب پیچیده

 -4یادگیری و درگیری فیزیولوژیکی
 -1معناداری از طریق الگویابی
 -9تحولی و رشدی بودن یادگیری

4
4
4
4

اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفههای برنامهریزی و حل مسألهی...

ردیف

عنوان جلسه

سرفصلها

111

زمان
(ساعت)

 -3یادگیری و حافظه طبیعی
 -4یادگیری مستلزم توجه درونی و ادراک
1

اصول پردازش فعال تجارب

بیرونی است.
 -1فرآیندهای آگاهانه و ناآگاهانه یادگیری

4
4
4
4

 -9منحصر به فرد بودن مغز هر فرد
7

3

نقش محیط غنی بر
یادگیری
سیستم تشویق سازگار با
مغز

تأثیر عوامل محیطی مانند نور ،موسیقی ،تغذیه؛
آب و خواب بر مغز و یادگیری
تاثیرات تشویقهای بیرونی بر مغز

5
3

راهکارهایی برای تشویق مغز

ابزار پژوهش شامل :آزمون برج لندن 3که شامل مجموعه تکالیفی با هدف ارزیابی
کارکردهای اجرایی (توانایی برنامهریزی و حل مسأله) میباشد و از معروفترین آزمونهای
برنامهریزی و حل مسأله است که اولین بار توسط شالیس 4در سال  3934معرفی شد .شیوهی
نمرهگذاری در این آزمون بدین صورت است که بر مبنای اینکه فرد در چه کوششی مسأله
را حل کند ،نمره به او تعلق میگیرد .بدین ترتیب زمانی که یک مسأله در کوشش اول حل
شود  1نمره ،زمانی که در کوشش دوم حل شود  4نمره ،زمانی که در کوشش سوم حل
شود  3نمره و زمانی که سه کوشش به شکست منجر شود ،نمرهی صفر به فرد داده میشود.
حداکثر نمره در این آزمون  11است ( .)34×1=11این آزمون در ایران توسط مشهدی و با
همکاری مؤسسه علوم رفتاری -شناختی سینا در سال  3191بهصورت رایانهای و به زبان
فارسی در آمده است و اساتیدی محترم 1بر تهیه و رواسازی آزمون نظارت داشتند .این
آزمون شامل مجموعه تکالیفی است که در هر یک از آنها آزمودنی باید سه حلقه را روی
1. Tower of London
2. Shallice
 . 1دکتر پرویز آزاد فالح ،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر سید کاظم رسول زاده طباطبایی ،دانشیار دانشگاه تربیت
مدرس؛ دکتر عاطفه سلطانی فر ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ دکتر علی مشهدی ،استادیار دانشگاه مشهد.
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سه ستون مطابق الگویی که کامپیوتر ارائه میکند ،بچیند .در هر صفحه نمایش دو چیدمان
به آزمودنی نشان داده میشود که هر یک سه ســتون عمـودی بـا اندازههـای مختلـف دارد
و حلقههایی با سه رنگ مختلف روی آنها قــرار گرفتـه اسـت .چیدمان سمت چپ
بـهعنـوان الـگو یـا هـدف ،بـه آزمودنـی نشـان داده میشود و قابل تغییر نیست .چیدمان
سمت راست ،شــامل حلقـههایی اسـت که محل قرارگیــری آنها میتواند بـه وسـیلهی
آزمودنـی تغیـیرکند .این آزمون چهار مرحله دارد کــه هـر مرحلـه نسـبت بـه مرحلـهی قبـل
بـه تدریج مشکلتر میشود .مرحلــهی اول بـا دو حرکـت حـل میشود ،مرحلهی دوم با سه
حرکت ،مرحلــهی سـوم بـا چـهار حرکـت و مرحلـهی چهارم با پنج حرکت .هر یک از
چهار مرحلهی فوق چهار بار تکــرار میشود .به آزمودنی یادآوری میشود کــه پس از
توضیح دستورالعمل ،قبل از شروع هر مرحله ،ابتدا بــه چیدمـان سمت چپ نـگاه کنـد و
پـس از آن ،محـلِ حلقهها را در نظر بگیرد ،ســپس بـر اسـاس الـگویِ هـدفِ ارزیـابی و
برنامـهریزی حرکـات ،حلقهها را در چیدمــانِ سمت راست حرکت دهد؛ بهطوری که با
حداقل حرکت ممکن بتواند مســأله را حل کند .نتایج نهایی که در هر مرحله بهوسیلهی
کامپیوتر ثبت میشود عبارتند از ،تعداد مسألههای حل شده ،زمان تأخیر یا زمان طراحی که
دربرگیرندهی تعداد لحظههایی است که از ارائهی الگو تا آغاز اولین حرکت در یک
کوشش ،برای فرد محاسبه میشود ،زمان آزمایش که کل لحظهها ،از آغازِ اولین حرکت
در یک کوشش تا کامل کردن حرکتها در همان کوشش است ،زمان کل آزمایش،
مجموع زمان تأخیر و زمان آزمایش است و تعداد خطا و امتیازِ کل به صورت دقیق به وسیلهی
رایانه محاسبه میشود .این آزمون دارای روایی سازهی خوب در برنامهریزی و حلمسألهی
افراد است و پایایی این آزمون مورد قبول و  1/79گزارش شده است (لیزاک 3و همکاران،
.)4119

یافتههای پژوهش
برای آزمونِ فرضیههای پژوهش ،از آزمونِ تحلیل کوواریانسِ یک راهه و تحلیل
کوواریانس چند متغیری استفاده شد ،با توجه به اینکه یکی از مفروضات تحلیل

1. Lezak et al
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کوواریانس ،نرمال بودن دادههاست .در جدول  4نتایج بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع
متغیرها برای پیشآزمون وپسآزمون ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنوف (نرمال بودن دادهها) در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

متغیرها

پیش آزمون

99/57

97/49

1/37

پس آزمون

371/97

95/99

1/94

p<1/15

حل مسأله
(امتیاز کل)

پیش آزمون

49/94

9/49

1/17

p<1/15

پس آزمون

11/41

4/99

1/51

p<1/15

برنامه ریزی

پیش آزمون

393/94

51/113

3/17

p<1/15

پس آزمون

93/94

95/51

1/97

p<1/15

حل مسأله

پیش آزمون

43/97

1/91

1/31

p<1/15

(امتیاز کل)

پس آزمون

41/13

9/11

1/111

p<1/15

(زمان
تأخیر)

(زمان
کنترل

گیری

معیار

p<1/15

برنامه ریزی
آزمایش

مرحله اندازه

میانگین

انحراف

z

معنی داری

تأخیر)

چنانچه که در جدول  4مشاهده میشود فرض نرمال بودن دادهها برای همه متغیرها برقرار
است (.)p<1/15
فرضیه اول :برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفهی برنامهریزی
کارکردهای اجرایی دانشآموزان پایه چهارم دبستان مؤثر است .بهمنظور مقایسه نمرات
برنامه ریزی در دو گروهِ آزمایش و کنترل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره
( )MANCOVAاستفاده و نمرات پیشآزمون کنترل شد .همچنین بررسی مفروضهی
همگنی شیبِ رگرسیون نشاندادکه بین گروهها و نمرهی پیشآزمون ،زمان تأخیر تعامل
معناداری وجود ندارد ()F=3/13 ،p<1/15؛ بنابراین مفروضهی همگنیِ شیبِ رگرسیون

رعایت شده است .بعداز بررسی مفروضههای تحلیل کوواریانس نتایج مربوط به آزمونهای
چند متغیره در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .3نتایج مربوط به آزمون چند متغیره
اثر

مقدار

F

ریشه روی

1/93

39/19

1

13

1/1113

1/533

3/13

39/19

1

13

1/1113

1/533

3/13

39/19

1

13

1/1113

1/533

فرضیه

بزرگترین

درجه آزادی

گروه

اثر
هوتلینگ

درجه آزادی خطا

ویلکز

سطح معنی داری

المبدای

اندازه اثر

اثر پیالیی

1/53

39/19

1

13

1/1113

1/533

نتایج مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAدر جدول ()9
آمده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مقایسه میانگین برنامه ریزی در گروه آزمایش و
کنترل
متغیر

زمان
تأخیر
تعداد
خطا

امتیاز
کل

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

گروه

39344/11

3

39344/11

49/31

خطا

33343/71

11

1539/49

کل

973751

13

گروه

3171/77

3

3171/77

خطا

4171/53

11

14/94

کل

31159

13

گروه

411/95

3

411/95

خطا

157/91

11

31/31

کل

13159

13

43/37

39/15

سطح
معنیداری

اندازه
اثر

توان
آماری

***

1/911

1/993

1/1113

1/1113

1/1113

***

***

1/199

1/111

1/995

1/939

*** P>0/0001
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همانطور که جدول ( )9نشان میدهد با کنترل نمرهی پیشآزمون ،بین سه نمرهی زمان

تأخیر ( =911 ،F=49/31 ،P>1/13اندازه اثر) ،تعداد خطا (=1/199 ،F=43/37 ،P>1/13
اندازه اثر) و امتیاز کل ( =1/111 ،F=39/15 ،P>1/13اندازه اثر) بین دو گروه آزمایش و

کنترل ،تفاوت معناداری مشاهده شد .یعنی برنامهی آموزشیِ یادگیریِ سازگار با مغز ،باعث
افزایش زمان تأخیر در پس آزمون ،کاهش تعداد خطا در پسآزمون و افزایش امتیاز کل در
پسآزمون شده و میتوان گفت برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر افزایش قدرت
برنامهریزی دانشآموزانِ پایه چهارم دبستان مؤثر است؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش تأیید
میشود.
فرضیه دوم :یادگیری سازگار با مغز ،بر مؤلفۀ حل مسألۀ کارکردهای اجرایی
دانشآموزانِ پایه چهارم دبستان مؤثر است.
بهمنظور مقایسهی نمرات کلی حل مسأله (امتیاز کل در آزمون برج لندن) در دو گروه
آزمایش و کنترل ،از آزمون تحلیل کوواریانس یک راههی متغیره ( )ANCOVAاستفاده
شد .بررسی مفروضهی همگنیِ واریانسها از طریق آزمون لِوِن ،نشان داد که این مفروضه

رعایت نشدهاست ( .)F)11،3(=9/95 ،p>1/13بررسی مفروضهی همگنیِ شیبِ رگرسیون،
نشانداد که بین گروهها و نمرۀ پیشآزمون ،تعاملِ معناداری وجود ندارد (،p<1/15
)F=4/94؛ بنابراین ،مفروضهی همگنیِ شیبِ رگرسیون ،رعایت شده است .نتایج مربوط به
آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه در جدول ( )5آمده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس یك راهه مقایسه میانگین حل مسأله در گروه آزمایش و کنترل

نمره پیش آزمون

منبع تغییرات

مجموع

مجذورات

درجه آزادی

مجذورات

میانگین

F

داری

کل

13159

13

سطح معنی

خطا

119/13

15

31/91

(امتیاز کل)

اندازه اثر

گروه

459/99

3

459/99

49/99

1/1113

***

توان آماری

315/77

3

315/77

31/15

1/113

1/474

1/991

1/931

1/993

***P>0/0000
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نتایج مربوط به آزمون تحلیل کوواریانسِ یکراهه نشان میدهد با کنترل نمرۀ
پیشآزمون ،بین نمرات حل مسأله (امتیاز کل) دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت معناداری
وجود دارد ( =1/931اندازه اثر)F=49/99 ،P>1/1113 ،؛ بنابراین ،برنامۀ آموزشی یادگیریِ
سازگار با مغز بر حل مسألۀ دانشآموزانِ پایه چهارم دبستان مؤثر است .چرا که نمرهی امتیاز
کل دانش آموزانِ در آزمون برج لندن با توجه به جدول ( ،)4در مرحلهی پسآزمونِ گروه
آزمایش افزایش یافته است ،پس نتیجه میگیریم که آموزش یادگیری سازگار با مغز ،باعث
افزایش قدرت حل مسألۀ دانشآموزانِ پایه چهارم دبستان شده است ،همچنین اندازۀ اثر برابر
با  1/931است ،یعنی  1/93از تغییراتِ نمرات پسآزمون دانشآموزان ،ناشی از شرکت در
برنامهی آموزشی یادگیریِ سازگار با مغز بوده است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش حاکی از این بود که برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر افزایش
برنامهریزی دانشآموزان مؤثر است؛ بنابراین فرضیه پژوهشی تأیید شد .اگرچه پژوهشی مبنی
بر تأثیر یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفۀ برنامهریزی کارکردهای اجرایی یافت نشد ولی
توجه به پژوهش جورجیو ( )4131که مهارت برنامهریزی در پیشرفت عملکرد را بررسی
کرده است و نیز پژوهشِ بست ،مایلر ،و جونیز ( )4119که توانایی برنامهریزی را بهعنوان
اوج کارکرد اجرایی برشمرده ،نقش آن را در پیشرفت تحصیلی بسیار مهم قلمداد کرده
است؛ بنابراین با پژوهشهایی که تأثیر یادگیری سازگار با مغز ،بر پیشرفت تحصیلی را
بررسی نمودهاند همخوانی داشته و بهطور غیرمستقیم با یافتههای دومان ( )4131همخوانی
دارد .یادگیری سازگار با مغز ،یادگیری هوشمندانه و آگاهانه با توجه به مؤلفهها و اصول،
تاثیرگذاراست و با ارائه آموزشها برای معلم در ارتباط با ساختار مغز ،مؤلفهها و اصول
یادگیری سازگار با مغز ،اهمیت نظم در ساختار مغز و یادگیری ،روشنتر شده و برای
استفادهی بهینه از زمان آموزش ،طراحی طرح درسهای پویا توسط معلم نیازمند است و
استفاده از طرح درس در فرآیند آموزش ،توانایی برنامهریزی معلم و آرامش توام با هوشیاری
را که از مؤلفههای یادگیری سازگار با مغز است را افزایش میدهد و دانشآموزان با مشاهده
و الگوگیری از معلم ،نظم و برنامهریزی را در فرآیند یادگیری خود بهکار میگیرند .از طرفی
با ارائه آموزشها به دانشآموزان در ارتباط با مغز و یادگیری آن و آشنایی با کارکرد و نظم
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سیستم مغز و قرارگرفتن در یک محیط غنی که فعالیتها و یادگیریهای سازگار با مغز در
آن انجام میپذیرد ،توانایی برنامهریزی دانشآموزان افزایش یافته است.
دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که برنامهی آموزشی یادگیری سازگار با مغز بر افزایش
قدرت حل مسأله دانشآموزان پایه چهارم دبستان مؤثر است .اگرچه پژوهشی مبنی بر تأثیر
یادگیری سازگار با مغز بر مولفهی حلمساله کارکردهای اجرایی یافت نشد ولی با توجه به
اینکه با پیشرفت تحصیلی به ویژه در یادگیری ریاضیات ،مهارتِ حلمساله نیز افزایش
مییابد ،با پژوهشهایی که تأثیر یادگیری سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی ریاضیات را
بررسی نمودهاند ،همخوانی داشته و بهطور غیرمستقیم با یافتههای آولوال ( )4133و رحمان و
بکاری ( )4133همخوانی دارد .با ارایۀ آموزشهای الزم بر اساس اصول یادگیری سازگار با
مغز برای معلم درجهت آموزش آگاهانه و هوشمندانه 3و با عملیاتی نمودن این آموزشها
در فرآیند یادگیری دانشآموزان و نیز بهکارگیری روشهای متنوع تدریس در جهت
فراهمسازی تجارب غنی برای دانشآموزان از قبیل ،بهکارگیری حواس مختلف در فرآیند
یادگیری ،یادگیری مشارکتی و نقش فعال یادگیرندگان در فرآیند یادگیری بر اساس مؤلفه
دوم یادگیری سازگار با مغز (غوطهورسازی فعال در تجارب بهینه) مهارت حلمسألهی
دانشآموزان افزایش یافته است .فراهمسازی تجارب غنی و چالش برانگیز در محیطی که
جو هیجانی مثبتی دارد ،کنجکاوی و شوق یادگیری را به همراه دارد و این شوق یادگیری
براساس سیستم تشویق درونی ،بهترین محرک برای فرآیند حلمسأله است و محیط یادگیری
که براساس سیستم تشویق درونی باشد ،با توجه به تفاوتهای فردی و ارایهی بازخوردهای
متنوع و متناسب ،عالوه بر حفظ بهداشت روان دانشآموزان و ایجاد محیط آرامشبخش
برای یادگیری و پرورش زمینههای خالقیت ،فرآیندِ حل مسأله توسط دانشآموزان ،لذت
طبیعی را برای آنان به همراه داشته و اثرات بسیاری در کیفیت بخشی یادگیری دارد .از طرفی
فرآیند غنیسازی ارتباطات سلولی مغز و نیز توانایی انعطافپذیری آن در فرآیند حلمسأله
از طریق مشاهدهی فیلم و تصاویر مرتبط برای دانشآموزان ،انگیزهی الزم برای مهارت حل
مسأله را بهوجود آورده است و عالوه بر کسب لذت و تالشهای خودجوش آنان ،برای
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عمیقتر شدن یادگیری و نیز با ایجاد فرصتهای چالش برانگیز در موقعیتهای یادگیری بر
اساس آرامش توام با هوشیاری ،مهارت حلمسأله افزایش یافته است.
از مهمترین محدویتهای این پژوهش میتوان به شرایط خاصی که برای استفاده بهتر
از ابزار پژوهشی باید مورد توجه قرار می گرفت و در مواردی ،رعایت آن خارج از دسترس
پژوهشگر بود مانندِ محیط مساعد به لحاظ سرو صدا را اشاره کرد .از دیگر محدودیتها،
تعطیلی چند روزه بابت آلودگی هوا و محدود شدن جلسات اولیای دانشآموزان صرفاً به
یک جلسه آموزشی در ابتدای سال میتوان اشاره کرد.

از پیشــنهادهای مهم ،میتوان به ایجاد مراکز پژوهشــی" مغز و تعلیم و تربیت" و تربیت

پژوهشـــگران دراین حوزه اقدام نموده و نیز به گنجاندن آموزش های ســـازگار با مغز در
دورههای تربیت معلم برای ارتقای سطح علمی معلمان اشاره کردو عالوه نیاز است تا تأثیر
یادگیریِ ســــاز گار با مغز بر مول فه های دیگ ِر کارکرد های اجرایی از قب یل بازداری،
ســازماندهی ،آغازگری و  ...بررســی شــود و نیز پژوهشهایی در ارتباط با این موضــوع در
پایهها و دورههای تحصـــیلی مختلف ،هم برای دختران و هم پســـران انجام پذیرد .همچنین
تأثیر یادگیری ســازگار با مغز ،بر یادگیریِ خود تنظیم ،رشــد تربیت معنوی دانشآموزان و
انگیزش آنان مورد بررســی قرارگرفته ،پژوهشهایی در ارتباط با تأثیر یادگیری ســازگار با
مغز بر نگرش معلمان و مدیران و کیفیت بخشیِ آموزش آنان انجام شود .همچنین نیاز است
فرصـــت هایی در مدارس دولتی ایجاد شـــده تا این پژوهش با جامعه و نمونۀ بزرگتر به
صورت آزمای شی اجرا و تعمیم پذیری آن نیز برر سی شود و نیز آموزش سازگار با مغز در
دروس دیگر ،برنامههای فوق برنامه و آموزش مربیان انجام شود.
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