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 چکیده

-موی  مغز محوور بر کیفیت آموزش مبتنی بر یادگیری  مؤثرهدف از این پژوهش شناسایی عوامل 

ای ایجواد تحوول در آمووزش،    عنوان الگویی مؤثر بور  به« آموزش مغز محور» یراخهای سال در باشد.
پژوهش ازنظر هودف کواربردی    روش پژوهشگران و کارگزاران آموزشی را به خود متوجه نموده است.

عنووان   ها، این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد بوه نوع داده ازنظراست و 
ی شده از طریق مصاحبه، با استفاده های گرداور شده است. در بخش کیفی، داده روش پژوهش استفاده

صورت ابعاد مفاهیم اصولی و فرعوی و    وتحلیل قرارگرفته و نتایج به گذاری مورد تجزیههای کداز شیوه
گیوری بوه   نفر خبرگان مطلع به موضوع که با نمونوه  10اند. جامعه آماری شامل  شده ها مشخصمقوله

 در نظور  صواح   افراد با مصاحبه و موجود نظری انیمب مطالعه از روش گلوله برفی انتخاب شدند. پس

و عوامل  احصا یادگیری مغز محور پدیده به مربوط فرعی و اصلی هایمقوله زمینه یادگیری مغز محور،
علی مؤثر بر این پدیده شامل فیزیولوژی مغز، جستجوی معنا، ادراکات، عوامل محیطی، نقش معلوم و  

هوای آموزشوی و   ای شوامل دیودگاه سوازمان   چنین عوامل زمینههای بدنی شناسایی شدند. همفعالیت
پشتیبانی از سبک یادگیری مغز محور که در کیفیت آموزشی مؤثر بودند. با توجه به نظورات خبرگوان   
راهبردهایی چون تغییر نگرش از طریق آموزش، ایجاد محیط آموزشی مناس  و آموزش یادگیری مغز 

و  یجانیبار ه یدارا یالگوهاه باال بردن کیفیت آموزشی مؤثر باشد. تواند در زمینمحور به معلمان می
. مطالعه کنندیتوجه افراد کمک م یتو هدا یادگیری تجارب بهتر یادسپاریو  یمبه درک مفاه یعاطف
 روندیمهم به شمار م بسیار و یدجد یشناختی علم زیست یدگاهمغز از د یزیولوژیکیف-هیجانی ابعاد

 ، داده بنیادیادگیری مغز محور ،فیت آموزشکی ها: کلیدواژه
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 مقدمه

است.  شده واقع توجه مورد ای مالحظه قابل طور به گذشته دهه چند طی انسان یادگیری نحوه و مغز
 اختالالت از برخی رفتارهای غیر متعارف مبتنی بر مغز، پایگاههای در موجود شواهد تمام پیش، هاسال

 (.1،2012بوده است )مارتین لوچز دید آسی  یا غیر طبیعی مغزهای پیشرفته در
 یجواد کوه باعوا ا   آورده فراهم یو عاطف یشناخت یدرباره ادراک، عملکردها یاطالعات یتکنولوژ

. از آنجوا کوه محققوان قادرنود بوا اسوتفاده از       اسوت  در محققان علوم اعصاب و معلموان شوده   یزهانگ
جهوت   آنهوا  عالقه در یجادامر باعا ا یناهده کنند، ارا مش یافتدمغز اتفاق م در آنچه یددج یهایفناور

 (.2،2002گردد )جیدیم یادگیری یندهایراف توجه به
درمانده، بوه   و ناتوان یآن، موجود یجهدانست که در نت یندیفرا یادی ترینبن میتوان را یادگیری 

 یو مورز حود   یو یشوه اند قودرت  و یشوناخت  هوای ییکوه توانوا  مبدل می شوود   یافته ایفرد تحول 
 است یکدیگرنورونها با  ینب یوندپ یدر الگو ییراتتغ یندفرا اعصاب، از منظر علوم یادگیری. یشناسدنم

 یوا  یوت تقو یاو  یناپسیس ید، حذفجد یناپسهایس یریگ شکل یقاز طر یقطر ینبه چند تواندیکه م
و علووم   یناختشو  علووم  در یراخ یقاتتحق شود.موجود منعکس  یعصب یها شبکه یوندها یاپ یفتضع

مغز و  یندر درک ارتباط ب یا قابل مالحظه یتی پیشرفتهایو عملکرد ترب یهاعصاب و ارتباط آن با نظر
 (.3،2012)نوری است آموزش داشته

عنوان الگویی مؤثر برای ایجاد تحول در آموزش، نظور   به"آموزش مغز محور  " یراخدر سال های 
را در جهان به خود جل  کرده است. مغز دستورات و قوانین پژوهشگران و کارگزاران آموزشی بسیاری 

هوای  گیرد و برنامه خودش را دارد. مغز برای آموزشگیر و انعطاف ناپذیر را یاد نمییک مدرسه سخت
تر، کند، به بیان دقیقرسمی، طراحی ضعیفی دارد. در حقیقت مغز در همه طراحی ها یکسان عمل نمی

یابد و برای بقا طراحی شده است نه آموزش های رسمی. بور  ا، بهتر رشد میمغز از طریق انتخاب و بق
اساس این رویکرد، دانش آموزان، آنچه را که در مدرسه برای بقای خود نیاز دارنود را انتخواب و اجورا    

دارای قالبی تعریف شده و جزموی نیسوت. در حقیقوت بیوان یوک       یادگیری مبتنی برمغز خواهند کرد.
فرمول برای آن، در مخالفت آشکار با اصول یادگیری مبتنی برمغز خواهد بود. اگر چوه  دستورالعمل و 

-رویکرد مبتنی بر مغز یک دستورالعمل و یا روشی برای ما آماده نمی کند، در عوض ما را تشویق می

 سویفی،  ترجموه  جنسون، ) هایموان موورد توجوه قورار دهویم.     کند که طبیعت مغز را در تصمیم گیوری 
 (.1329ی،نصرت
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. یوران آموزش و عملکورد فراگ  یندمهم تر است: فرآ همهآموزش دو مقوله از  یفیتک ینتضم یبرا
 یهوا  یماست توا براسواس آن تصوم    یو کاف یقبه اطالعات درست، دق یضمانت مستلزم دسترس ینا

در نظوام   یوری گ یمتصوم  ینود آموزش با بهبوود فرآ  یفیتبهبود ک ینو مناس  اتخاذ شود بنابرا یحصح
 یلدل یناست. به هم یریتاطالعات مد یستمس مخود مستلز یزن یریگ یممرتبط است و تصم یشآموز

 ی،اهداف آموزشو  یاست،درباره س یبه توافق جمع یابیمدرسه با دست یتبا محور یریگ یمسطوح تصم
در  یگوذار  یهمنوابع و سورما   یجسو و بس یکبازار کار و اشتغال و جامعه از  یازهاین ی،آموزش یازهاین

 کنود.  یمو  ینوی ضورورت نقوش آفر   یوک  عنووان  بوه آمووزش   یفیوت درارتقاء ک یگرد یآموزش از سو
 (1329)محمدپناه،

 نیازهوای  پاسوخگوی  کوه  اسوت  مشوخص  و عملیوات  اقدامات سلسله یک نتیجه کیفیت آموزشی

 (.1390در یک نقطه زمانی و مکانی خاص باشد )بازرگان، معین اجتماعی
 یوادگیری  در مغوز  جایگواه  بور  تاکید و تایید با که است مغز بر تنیمب یا محور مغز نظریه یادگیری

 موی  یوادگیری  یواددهی  فرایند در آن نقش شناختن رسمیت به و بخشی اعتبار صدد در آموزان، دانش

 و ماهیوت  انسوان،  رفتوار  شناسوی  زیسوت  و شناختی عص  های بنیاد بر تکیه با رویکرد این در .باشد
محویط   کوه  شود می تاکید آن، متنوع کارکردهای و ویژگی ها و مخ رقش عصبی، دستگاه کارکردهای
 هوای  ظرفیوت  ظهوور  و بروز باعا که شود می سازماندهی ای گونه به خود وسیع معنای در یادگیری

ن تئوری یادگیری بر مبنای ساختار و کارکرد مغز بنوا شوده اسوت. توا     شود. ای می آموزان دانش مغزی
کوین و  ) ی نرمال و عادی خود را دنبال نماید، یادگیری اتفواق موی افتود   زمانی که مغز عمل فرایندها

 (.2017رینت، 
برخی متخصصان و صاحبنظران حوزه یادگیری مغوز محوور بوا اذعوان بوه ویژگیهوای آمووزش و        
یادگیری مبتنی بر مغز، به ویژه بر بکارگیری آموزش و نوع برنامه درسی تلفیقی در این رویکرد تاکیود  

ر این راستا جنسن معتقد است که مغز انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که داده هوای چنود   می کنند. د
بعدی، گذرگاه های مغز را فعال کنند. لذا یادگیری در مغز به صورت چند بعدی صوورت موی گیورد و    
بنابراین آموزش و برنامه های تلفیقی می توانند فرصتهای یادگیری بهتوری را بورای دانوش آمووزان     

د نمایند. این برنامه ها باید بگونه ای طراحی شوند کوه همزموان در بور دارنوده ی تموام اهوداف       ایجا
 حرکتی یادگیری باشند. -شناختی، عاطفی و روانی

البته الزم به ذکر است تلفیق یا در هم آمیختن موضوعات درسی و حوزه های محتوایی، یکوی از  
ه برنامه های درسی است. اندیشوه ایون تلفیوق بوه     جال  ترین و چالش برانگیز ترین مباحا مربوط ب

درازای تاریخ برنامه درسی و همواره در حال تکوین و تکامل بوده است. بعالوه مغز کل یکپارچوه ای  
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است که قطعه قطعه کردن آن عملکردش را کاهش داده و توانوایی ادراک کول را از او موی گیورد. از     
شد و توسعه ی مجموعوه ای از مهارتهوای ذهنوی نظیور     سوی دیگر برنامه های درسی مدارس باید ر

بدنی و فعالیتهای تصویر سازی از طریوق کواربرد    -خودکاوی، توجه، تمرکز، تجسم، تمرینهای ذهنی
هنر را مورد توجه قرار دهند. بعالوه باید با استفاده از راهبرد های متنوع، محتوا را بوه دانوش آمووزان    

 ارائه و آموزش داد.
ری نقطه تالقی علوم اعصاب و علوم تربیتی است. این دو حیطه معوانی مختلفوی را بوه    واژه یادگی

هنگامی یادگیری رخ می دهد کوه بتووانیم تغییورات     شناختی زیستدهند. به لحاظ  این واژه نسبت می
 همراه آن را در کارکردهای مختلف زیستی ببینیم.

بر می گیرد: مطالعات علموی، واسوط و    تربیتی سه دسته مطالعه را در -بطور کل تحقیقات عصبی
عمل محور. بعالوه سه نوع شاهد اساسی وجود دارد که می تواند به درک یادگیری کمک نماید. شاهد 

 (.1329ی،نصرت سیفی، ترجمه ، اجتماعی و تجربی )جنسن،شناختی زیست
تأثیر آموزش مبتنی بر مغز در میوزان یوادگیری و آموادگی     بررسی ( به1392نوظهوری و دیگران )
 یوزان م یشبور مغوز بور افوزا     یآمووزش مبتنو  و نشان داد  پرداختند دبستانی زبانی نوآموزان دورة پیش

موحودی و پورمحمودی    دارد. دار یمعنو  یرآنوان توأث   یزبوان  یآمادگ یزو ن یادگیری یداریو پا یادگیری
نشوان   یوت پرداختنود و  بر خالق یمغز در هنگام تفکر طراحانه مبتن یشناخت یتفعال یلتحل ( به1397)
که در منطقه پیشانی، مرکزی و آهیانه ای در هنگام تفکر شناختی خالقانه میزان آلفا باالتر می  ندداد

باشد و همچنین در منطقه گیجگاهی میزان دلتا باالتر می باشد اموا در سوایر بانودهای فرکانسوی در     
( بوه اثربخشوی یوادگیری سوازگار بوا مغوز بور        1391سویفی ) ر معناداری دیده نشد. تغیی دیگر مناطق
نتایج نشان  پرداخت و آموزان دبستان ی کارکردهای اجرایی دانش ریزی و حل مسأله های برنامه مؤلفه

مسألۀ کارکردهای اجرایی مؤثر ریزی و حلهای برنامهداد که یادگیری سازگار با مغز بر افزایش مؤلفه
ریوزی و   توانوایی برناموه  را مرتبط بوا   ها، یادگیری و آموزش هوشمندانه و آگاهانه این یافته .ده استبو
 بوا  سوازگار  که فعالیتهای رسید نتیجه این به پژوهشی طی (2012) 1سیفو لگو .ددان می مغز مسأله حل

 2بواس  .اسوت  بووده  انگلیسوی موؤثر   زبوان  دانشجویان در آن ذهنی نگهداری و زبان یادگیری بر مغز
( در پژوهشی اثر بخشی فعالیت های یادگیری مبتنی بر مغز بر سطوح پیشرفت تحصیلی دانش 2010)

مغوز  پژوهشی دیگر، با عنوان یوادگیری   در (2002) 3تفیالریسپرس و  آموزان را گزارش کرده است.
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   42مغز محور( یادگیریبر  یآموزش )مبتن یفیتعوامل مؤثر بر ک ییشناسا
  

 مناسبی زیبا راه که هنرهای رسیدند دار این نتیجه آموزان مسئله در دانش ،و نقش هنرهای زیبا محور
 بوا  زیبوا  هنرهای هآموزان با اصول یادگیری مغز محور است. برنام برای به چالش کشیدن ذهن دانش

آمووزان   بر کارکرد آن بر مغز و یادگیری به افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت تحصویلی دانوش   تأکید
 .شود منجر می

مبتنی بریادگیری مغوز محوور موی     هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی
 باشد.

 روش
نوع داده ها، کیفی است. داده های گورداوری شوده از    ازنظرروش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و 

وتحلیل قرارگرفتوه و نتوایج    طریق مصاحبه با خبرگان، با استفاده از شیوه های کد گذاری مورد تجزیه
مشخص شده اند. این خبرگان افورادی هسوتند کوه     صورت ابعاد مفاهیم اصلی و فرعی و مقوله ها به

باشند. جامعوه   یمدارای تجربه و تخصص کافی در زمینه کیفیت آموزش مبتنی بر یادگیری مغز محور 
در دسترس بوودن، تجربوه، تناسو  رشوته      رینظ ییها یژگیو یکه دارای هستند شامل خبرگانآماری 
 نوه یزم نیو در ا یفیو توأل  یگاه، سوابقه پژوهشو  در دانش سیاشتغال به تدر ،یلیمدرک تحص ،یلیتحص
نفر از بین خبرگان ایون حووزه    10این پژوهش نمونه گیری به روش گلوله برفی و به تعداد  در .بودند

 انتخاب شدند. سواالت مصاحبه به شرح ذیل می باشد:
از دیدگاه شما عوامل علوی اثور گوذار بور کیفیوت آموزشوی مبتنوی بور نظریوه یوادگیری مغوز            -1
 حورکدامند؟م

ای اثر گذار بر کیفیت آموزشوی مبتنوی بور نظریوه یوادگیری مغوز       از دیدگاه شما عوامل زمینه -2
 محورکدامند؟

 چه راهکارهایی در زمینه اجرای نظریه یادگیری مغز محور دارید؟ -3
 پیامد استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری مغز محور بر کیفیت آموزش چیست؟-4

 

 هاصاحبهوتحلیل م تجزیه
 عوامل علی اثر گذار بر کیفیت آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری مغز محورکدامند؟

نفور مصواحبه انجوام     10روش جمع آوری اطالعات، روش مصاحبه عمیق است. در این مطالعه با 
به بعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شوده اسوتا اموا بورای اطمینوان توا        6شد که از مصاحبه 

 .ادامه یافت دهم مصاحبه
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محتووا بوه    تحلیل روش از استفاده با پیاده سازی، از پس شده ضبط مصاحبه های پژوهش در این
 مفهومی ارتباط مشابهت، اساس بر سپس، و مقوله بندی مفهوم پردازی، بررسی، سطر به سطر صورت

 شودند. در  صمشوخ  مفواهیم(  از )طبقه ای مقوالت و مفاهیم باز، کدهای بین مشترک و خصوصیات

 پدیوده  میوانجی،  زمینه ای، علّی، شرایط به مربوط مقوله های و فرعی مقوله های باز، جداول کدهای

 .است شده ارائه مربوط پیامدهای و و راهبردها محوری
سوپس در مرحلوه بعود،     ،به همه ی نکات کلیدی مصاحبه ها، عنوانی داده شود  کدگذاری اولیهدر 

چند کد ثانویه تبودیل بوه یوک کود     و فراوان آنها به کدهای ثانویه تبدیل کدهای اولیه به علت تعداد 
 شد.مفهومی 

وتحلیل در نظریه پردازی داده بنیاد است. هدف از این مرحله  کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه
در مرحله کدگذاری باز( است. این کار )عمل( بر اساس مدل )برقراری رابطه بین طبقه های تولید شده 

ادایم انجام می شود و به نظریه پرداز کمک می کند تا فرآیند نظریوه را بوه سوهولت انجوام دهود.      پار
هودف   .اساس فرآیند ارتباط دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقه ها قورار دارد 

، نظریه پردازی بنیادی، تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده. برای تبدیل تحلیل هوا بوه نظریوه   
 .طور منظم به یکدیگر مربوط شوند طبقه ها باید به

 خصوص یادگیری مغز محور در مطلوب وضعیت به رسیدن برای اساسی راهبرد چند مطالعه این در
 .است شده پرداخته آن به نتیجه گیری و بحا بخش در که است شده پیشنهاد
 در نظور  صواح   افوراد  با بهمصاح و موجود نظری مبانی مطالعه از پس سؤال پژوهش، به پاسخ در

مدل  و احصا یادگیری مغز محور پدیده به مربوط فرعی و اصلی مقوله های زمینه یادگیری مغز محور،
یادگیری مغز محور به شرح ذیل  برای شده ارائه ترسیمی مدل .شد تدوین زیر شرح به نهایی مفهومی
 است:
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 گیریبحث و نتیجه
 زمینوه یوادگیری مغوز محوور،     در نظر صاح  افراد با مصاحبه و موجود نظری مبانی مطالعه از پس

و عوامل علّی مؤثر بر این پدیوده   احصا یادگیری مغز محور پدیده به مربوط فرعی و اصلی مقوله های
ی بودن  یهوا  و فعالیوت  نقوش معلوم  یطی، مح ، عواملادراکات، معنا ، جستجویمغز یزیولوژیعوامل ف

 سازمان های آموزشی و یدگاهدج مصاحبه با خبرگان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. همچنین از نتای
سبک یادگیری مغز محور در کیفیت آموزشی مؤثر بودنود. بوا توجوه بوه نظورات خبرگوان       از  پشتیبانی
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مغز  یادگیری محیط آموزشی مناس  و آموزش ، ایجادآموزش یقنگرش از طر ییرتغ راهبردهایی چون
 ر زمینه باال بردن کیفیت آموزشی مؤثر باشد.معلمان می تواند دمحور به 

 با توجه به نتایج در مورد عوامل مؤثر می توان گفت:

 

 عوامل فیزیولوژیک مغز
 روانی، فشار هایی مانند استرس، احساس یادگیرندگانکه  یزماندر زمینه عوامل فیزیولوژیک مغز 

 یانتقواد  پردازشوهای  آورنود و از  یواد به منفرد را  یققادرند حقا خستگی دارند تنها و یدرماندگ ید،تهد
 یوزی بوه چوه چ   یادگیرنودگان  یکنند کهم یین( عواطف تع2011هوارد )همچنین براساس نظر عاجزند. 

از  یینیسوطح پوا   تفکور بوه   ینودهای فرا یگوذارد. م یرتأث یزن یاد میگیرندبر آنچه  ینتوجه کنند و بنابرا
 .دارند یازاسترس ن
 یگوسووام یقوات  تحق بسویار موؤثر اسوت.   مغز  یادگیریبر  یادز یانمخرب استرس و فشار رو یرتأث

تفکور   یو چگونه بر حافظه، توجوه و حتو  یشوندم یختهکه احساسات چگونه برانگ میدهد نشان (2004)
 .یگذاردم یرسطح باال تأث
زیاد باعوا  اما استرس  شود عملکرد یشممکن است باعا افزا ینه هازم یمتوسط در برخ استرس

 د یادگیری و در نهایت کاهش کیفیت آموزشی شود.کاهش عملکر
( که 2007) 2و پاشیک (2002) 1تفیالریسپرس و یافته های این پژوهش با بخشی از یافته های 

 رابطه معنی داری وجود دارد همخوانی دارد. بین اعتماد به نفس و راهبردهای

 

 جستجوی معنا
دانوش   یود با یعصب یها شبکه بین ماندگار و یروابط قو یجادبه منظور ادر زمینه جستجوی معنا 

 یوه و بور پا  یقدق یش بینیپ یقاز طریادگیری آنها و داده شود ی یادگیرندگان پیوندبه دانش قبل یدجد
 یصدر تشوخ  مغوز محوور   ییتوانوا  یوه انسوان بور پا   یادگیری هایاز  یاریبس ی صورت گیرد.الگوساز

صوورت   یودانیم با آنچه که قوبال  م  یدجد عاتاطال مداوم یسهالگو به واسطه مقا یصالگوهاست. تشخ
 کوه  یتوی در مغوز وجوود دارد. هور واقع    ی زیوادی عصب یها شبکه دانیمیم ما هر آنچه ی. برایگیردم

از شوبکه نورونهوا در مغوز     یدهیم شکلیکه انجام م یو هر عمل یکنیمکه درک م یدهایهر ا میدانیم،

                                                 
1 - Lutfi & Respress 

2. Pociask 
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 . اسوتفاده از شوبکه  یستن یگرانشبکه د یهبهر فرد ش شخصی است که شبکه ینا یاست. چالش اصل
 یاربسو  یاصل کاربردهوا  ینا در نظام یاساس ییرتغ یکبه  یازعنوان نکته شروع ن به ی یادگیرندگانها
. میگیورد  صوورت  یتجارب قبل یهبر پا یماز مفاه یاریبس یادگیریدارد.  یادگیری کالسی یبرا یمهم
دانوش   ینارتبواط بو   یوه خود را بر پا دانش آموزان دانشداردا  ییگرا در فلسفه سازنده یشهاصل ر ینا

 ی هور نووع  برا یفرصت یبه دانش قبل یدارتباط اطالعات جد ی میسازند.قبل یادگیریو  یدجد یمفهوم
 یکندم یجادمعنادار ا یادگیری
 یتو هدا یادگیری تجارب بهتر یادسپاریو  یمبه درک مفاه یو عاطف یجانیبار ه یدارا یالگوها
 یدجد یشناختی علم زیست یدگاهمغز از د یزیولوژیکیف-هیجانی . مطالعه ابعادیکننداد کمک متوجه افر

ارزشومند از   یاجوزا  یح ایون تشور  ی. امروزه دانشمندان علم عصو ، بورا  یروندمهم به شمار م بسیار و
 اند. برداشته یدیجد یقدمها یادگیری،

سبک اسنادی درونی بیرونی  رسید که( که به این نتیجه 1391یافته های این پژوهش با تمسکی )
نتایج این همخوانی دارد.  دار است آموزان معنی خوشایند با تمامی مولفه های یادگیری مغز محور دانش

تحقیق همچنین نشان داد رابطه تجارب مثبت و منفی با مولفه های آرمیدگی هوشیار و پردازش فعال 
 است.دار ن معنیهمخوا  سازی  ور و همچنین تجارب مثبت با غوطه

انگیوزش  بوا   یادگیری مغوز محوور  ( که 1392همچنین یافته های این پژوهش با کمالی حسینی )
 رابطه دارد همخوانی دارد.تحصیلی 

 

 ادراکات
مدت  یموضوع خاص برا یک یتمرکز بر رو ییتوجه مداوم توانادر زمینه ادراکات می توان گفت 

مزاحم و تمرکز بر  محرکهای و یگرگرفتن عوامل د یدهناد ییتوانا یاست و توجه انتخاب طوالنی زمان
است، آنچه در مقوابلش قورار دارد را    یگرید یزمغز به چ ی توجه. وقتیباشدموضوع خاص م یک یرو
از  یرمرتبطیغ جنبه های احتماال  به یست،مطمئن ن یادگیریآموز نسبت به هدف  دانش وقتی .یبیندنم
 بوه  یحصور  یوادگیری اهوداف   یینپس تع. خواهد بود دگیری ناموفقیاو در  یدهدتوجه نشان م یتفعال

 .یاد بگیرندتوجه کرده و  یرندبگ یاد یدتا به آنچه با یکندکمک م یادگیرندگان
 موسویقی  ( که نشان داد2014همکاران ) و یافته های این پژوهش با بخشی از یافته های اینوشن

 همخوانی دارد. نماید می ایفا محور مغز یادگیری اهداف آماج در ای کننده تعیین نقش
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 عوامل محیطی
 ارتباط در احساسات با برسد، باال سطح تفکر با مرتبط به نواحی آنکه از قبل مغز به رسیده اطالعات

 یوادگیری  در محیط های خالقیت اهمیت نمیتوانند مربیان که است این یافته این پیام تلویحی .است

 برقوراری  بورای  فرصتهایی ایجاد ینهمچن کنند، میدهد، انکار هشکا را استرس منفی تأثیر که مثبت

 کاهش و افزایش عملکرد امر این .میشود پیشنهاد معلمان به بزرگساالن با شخصی دانش آموز ارتباط

 کاهش باعا خنده و طنز گنجاندن .دارد دنبال را به پذیر خطر رفتارهای کاهش آن دنبال به و استرس

 میدهنود.  نشوان  خوود  بهتوری از  عملکرد میباشد، طنزآمیز که کالسهایی زاندانشآمو .استرس میشود

 خالقیت را در دانش اموزان گسترش دهد. ایجاد روند میتواند مثبت روحیه
شوادی   ( کوه نشوان داد  2014همکاران ) و یافته های این پژوهش با بخشی از یافته های اینوشن

 همخوانی دارد. نماید می ایفا محور مغز یرییادگ اهداف آماج در ای کننده تعیین نقش محیطی

 

 نقش معلم
لوذت   یشهنر باعا افوزا نمایش و  ی برمبتن یاستفاده از برنامه درسدر زمینه معلم می توان گفت 

 یشوی و نما یبصور  ی. هنرهوا یکنود م یور را درگ ی عصبیها از هنر شبکه ی. هر شکلیشودم یادگیری
باشد.  استرس کاهش یبرا یعامل یتواندم یبرنامه هنر یحدهد. طرا یشرا افزا حافظه توجه و یتواندم

 یاحساسات انسوان  یتتثب یبرا یله ایعنوان وس مغز محور استفاده از هنر به یادگیریدر  یهنظر ینچند
 و ارتبواط بوا تجوارب    یدانوش قبلو   یابیجهت باز یارتباطات عصب یجادا باعا اند که کرده یترا حما
 یون مغوز ا  قسومت  در مورد چهوار ( 2011) یگراندهندل و  یه. نظریشودبا هدف ساخت معنا م کنونی
در  یسه بعد یتا با مدلها یکندفراهم م یدرس ی برنامهطراح یبرا ییو فرصتها یکندم یترا حما ینهزم
 یشناس یباییاز ز یق استفادهآموزش اگر از طر یمدل چهار بعد .انطباق دهد یستدر یادگیری و یندفرا

بوه   یوادگیری کوه   یطوور  بوه  یشوود، م ینهااندروف یدتول افزایش است و باعا یدارنمع یارانجام شود، بس
 .یرسدخود م توانایی حداکثر
 یوده ا یوک آمووزش   یاز ارزش کواربرد تکورار بورا    یوت ترب-علم عص است  ( معتقد2012) ینور
ر طوو  . تجربوه بوه  ی میشوود عصب یها و شبکه یوندهاپ یتو تکرار موج  تقو ین. تمریبانی میکنندپشت

 یریزمان، موج  شوکلگ  یاطالعات ط یشترهر چه ب پردازش. یدهدم ییررا تغ یمداوم ارتباطات عصب
است که  یامپ ینا یحاو ین مفهوما یشود.بهبود حافظه م یجهبهتر و در نت یم هایتحک یوندهایبیشتر،پ

که بوه روش   یدرس یو تکرار دارند. در کالسها ینبه تمر نیاز اطالعات یادسپاری یآموزان برا دانش
. یپردازنود نم فعالیوت  و ینبوه تمور   یمشوابه  یوههر بار بوه شو   یادگیرندگان یشوند،م هدایت مغز محور



   21مغز محور( یادگیریبر  یآموزش )مبتن یفیتعوامل مؤثر بر ک ییشناسا
  

یادداشت و  یصتلخ ییتوانا یتباشد: تقو یرز موارد شامل یتواندکالس درس م یمهم برا یرهنمودها
بهوره   کالس درس، و ارائه در یدیآموزان به استخراج مطال  کل دانش تشویق آموزان، دانش برداری
 ینهمچنو  ی.گروهو  یو کارهوا  مفهومی تکرار مطال  چون نقشه یبرا یکیگراف یاز سازمانده گیری
ی توازگ  دنبوال  عمومابوه  که مغزانسوان  یکنندم یتاصل حما یناز ا تربیت-از مطالعات عص  یاریبس
 می باشد. آموزان جل  و حفظ توجه دانش یقدرتمند برا ینو روش تجارب .است

 معلوم  ( کوه نشوان داد  2014همکواران )  و های این پژوهش با بخشی از یافته های اینوشنیافته 
 همخوانی دارد. نماید می ایفا محور مغز یادگیری اهداف آماج در ای کننده تعیین نقش

 

 فعالیت های بدنی
 را یوادگیری  و بخشیده بهبود را روانی وضع میکند، تقویت را کارکرد مغز فیزیکی تحرک و تمرین

 موج  مغز، سمت خون به جریان مطلق افزایش واسطه به جسمانی فعالیت و تحرک .افزایش میدهد

 .میشود گلوکز جمله از عصبی سلولهای نیاز مورد مواد مغذی تحویل همچنین و اکسیژنرسانی افزایش

جوئول و  از دیدگاه  .کاهش مییابد استرس میدهد، قرار مغز اختیار در کافی انرژی افزایش اکسیژنرسانی
 ایون  که میگذارد توجه تأثیر مجدد تمرکز تغییر در شناختی لحاظ به جسمانی ( تحرک(2001) یگراند

قرار  روزانه فعالیتهای در را جسمانی فعالیتهای باید معلمان است. مؤثر حافظه بهبود و شکلگیری بر امر
 اما میبخشند بهبود را مغز به جریان اکسیژن هوازی ورزشهای انواع و دویدن مانند بدنی فعالیت .دهند

آب  دادن دسوت  از .دارد گلووکز  و آب بوه  نیواز  همچنوین  مغز .دارد اکسیژن نیاز از بیشتر چیزی به مغز
 سوطح  پوروتئین  .اسوت  مغز ضروری سالمتی برای نیز پروتئین .کند مختل را یادگیری شدیدا میتواند

 .میشود انگیزه و توجه ری،هوشیا افزایش که باعا میدهد افزایش را مغز در سروتونین
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 ( 1390بازرگان، عباس« .)ها و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیوت آمووزش عوالی    ارزیابی درونی دانشگاه» ،

 .4و  3های  ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره فصلنامه پژوهش و برنامه
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