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چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش مبتنی بر یادگیری مغز محوور موی-
باشد .در سالهای اخیر «آموزش مغز محور» بهعنوان الگویی مؤثر بورای ایجواد تحوول در آمووزش،
پژوهشگران و کارگزاران آموزشی را به خود متوجه نموده است .روش پژوهش ازنظر هودف کواربردی
است و ازنظر نوع داده ها ،این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد بوهعنووان
روش پژوهش استفادهشده است .در بخش کیفی ،دادههای گرداوری شده از طریق مصاحبه ،با استفاده
از شیوههای کدگذاری مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و نتایج بهصورت ابعاد مفاهیم اصولی و فرعوی و
مقولهها مشخصشدهاند .جامعه آماری شامل  10نفر خبرگان مطلع به موضوع که با نمونوهگیوری بوه
روش گلوله برفی انتخاب شدند .پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با افراد صواح نظور در
زمینه یادگیری مغز محور ،مقولههای اصلی و فرعی مربوط به پدیده یادگیری مغز محور احصا و عوامل
علی مؤثر بر این پدیده شامل فیزیولوژی مغز ،جستجوی معنا ،ادراکات ،عوامل محیطی ،نقش معلوم و
فعالیتهای بدنی شناسایی شدند .همچنین عوامل زمینهای شوامل دیودگاه سوازمانهوای آموزشوی و
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
محور به معلمان میتواند در زمینه باال بردن کیفیت آموزشی مؤثر باشد .الگوهای دارای بار هیجانی و
عاطفی به درک مفاهیم و یادسپاری بهتر تجارب یادگیری و هدایت توجه افراد کمک میکنند .مطالعه
ابعاد هیجانی-فیزیولوژیکی مغز از دیدگاه زیستشناختی علمی جدید و بسیار مهم به شمار میروند
کلیدواژهها :کیفیت آموزش ،یادگیری مغز محور ،داده بنیاد

 1گروه مدیریت آموزشی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
گروه مدیریت آموزش عالی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3عضو هیئت علمی ،گروه ریاضی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
مغز و نحوه یادگیری انسان طی چند دهه گذشته بهطور قابلمالحظهای مورد توجه واقع شده است.
سالها پیش ،تمام شواهد موجود در پایگاههای مغز ،رفتارهای غیر متعارف مبتنی بر برخی از اختالالت
پیشرفته در مغزهای غیر طبیعی یا آسی دید بوده است (مارتین لوچز.)2012،1
تکنولوژی اطالعاتی درباره ادراک ،عملکردهای شناختی و عاطفی فراهم آورده کوه باعوا ایجواد
انگیزه در محققان علوم اعصاب و معلموان شوده اسوت .از آنجوا کوه محققوان قادرنود بوا اسوتفاده از
فناوریهای جدید آنچه در مغز اتفاق میافتد را مشاهده کنند ،این امر باعا ایجاد عالقه در آنهوا جهوت
توجه به فرایندهای یادگیری میگردد (جید.)2002،2
یادگیری را میتوان بنیادی ترین فرایندی دانست که در نتیجه آن ،موجودی ناتوان و درمانده ،بوه
فرد تحول یافته ای مبدل می شوود کوه توانواییهوای شوناختی و قودرت اندیشوه وی حود و مورزی
نمیشناسد .یادگیری از منظر علوم اعصاب ،فرایند تغییرات در الگوی پیوند بین نورونها با یکدیگر است
که میتواند به چندین طریق از طریق شکل گیری سیناپسهای جدید ،حذف سیناپسی و یا تقویوت یوا
تضعیف پیوندها یا شبکه های عصبی موجود منعکس شود .تحقیقات اخیر در علووم شوناختی و علووم
اعصاب و ارتباط آن با نظریه و عملکرد تربیتی پیشرفتهای قابل مالحظه ای در درک ارتباط بین مغز و
آموزش داشته است (نوری.)2012،3
در سال های اخیر " آموزش مغز محور "بهعنوان الگویی مؤثر برای ایجاد تحول در آموزش ،نظور
پژوهشگران و کارگزاران آموزشی بسیاری را در جهان به خود جل کرده است .مغز دستورات و قوانین
یک مدرسه سختگیر و انعطاف ناپذیر را یاد نمیگیرد و برنامه خودش را دارد .مغز برای آموزشهوای
رسمی ،طراحی ضعیفی دارد .در حقیقت مغز در همه طراحی ها یکسان عمل نمیکند ،به بیان دقیقتر،
مغز از طریق انتخاب و بقا ،بهتر رشد مییابد و برای بقا طراحی شده است نه آموزش های رسمی .بور
اساس این رویکرد ،دانش آموزان ،آنچه را که در مدرسه برای بقای خود نیاز دارنود را انتخواب و اجورا
خواهند کرد .یادگیری مبتنی برمغز دارای قالبی تعریف شده و جزموی نیسوت .در حقیقوت بیوان یوک
دستورالعمل و فرمول برای آن ،در مخالفت آشکار با اصول یادگیری مبتنی برمغز خواهد بود .اگر چوه
رویکرد مبتنی بر مغز یک دستورالعمل و یا روشی برای ما آماده نمی کند ،در عوض ما را تشویق می-
کند که طبیعت مغز را در تصمیم گیوریهایموان موورد توجوه قورار دهویم( .جنسون ،ترجموه سویفی،
نصرتی.)1329،
1 Martín-Loeches M.
2 Giedd JN.
3 Nouri A.
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برای تضمین کیفیت آموزش دو مقوله از همه مهم تر است :فرآیند آموزش و عملکورد فراگیوران.
این ضمانت مستلزم دسترسی به اطالعات درست ،دقیق و کافی است توا براسواس آن تصومیم هوای
صحیح و مناس اتخاذ شود بنابراین بهبود کیفیت آموزش با بهبوود فرآینود تصومیم گیوری در نظوام
آموزشی مرتبط است و تصمیم گیری نیز خود مستلزم سیستم اطالعات مدیریت است .به همین دلیل
سطوح تصمیم گیری با محوریت مدرسه با دستیابی به توافق جمعی درباره سیاست ،اهداف آموزشوی،
نیازهای آموزشی ،نیازهای بازار کار و اشتغال و جامعه از یک سو و بسیج منوابع و سورمایه گوذاری در
آموزش از سوی دیگر درارتقاء کیفیوت آمووزش بوهعنووان یوک ضورورت نقوش آفرینوی موی کنود.
(محمدپناه)1329،
کیفیت آموزشی نتیجه یک سلسله اقدامات و عملیوات مشوخص اسوت کوه پاسوخگوی نیازهوای
اجتماعی معین در یک نقطه زمانی و مکانی خاص باشد (بازرگان.)1390،
نظریه یادگیری مغز محور یا مبتنی بر مغز است که با تایید و تاکید بور جایگواه مغوز در یوادگیری
دانش آموزان ،در صدد اعتبار بخشی و به رسمیت شناختن نقش آن در فرایند یواددهی یوادگیری موی
باشد .در این رویکرد با تکیه بر بنیاد های عص شناختی و زیسوت شناسوی رفتوار انسوان ،ماهیوت و
کارکردهای دستگاه عصبی ،قشر مخ و ویژگی ها و کارکردهای متنوع آن ،تاکید می شود کوه محویط
یادگیری در معنای وسیع خود به گونه ای سازماندهی می شود که باعا بروز و ظهوور ظرفیوت هوای
مغزی دانش آموزان می شود .این تئوری یادگیری بر مبنای ساختار و کارکرد مغز بنوا شوده اسوت .توا
زمانی که مغز عمل فرایندهای نرمال و عادی خود را دنبال نماید ،یادگیری اتفواق موی افتود (کوین و
رینت.)2017 ،
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
می کنند .د ر این راستا جنسن معتقد است که مغز انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که داده هوای چنود
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
ایجا د نمایند .این برنامه ها باید بگونه ای طراحی شوند کوه همزموان در بور دارنوده ی تموام اهوداف
شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی یادگیری باشند.
البته الزم به ذکر است تلفیق یا در هم آمیختن موضوعات درسی و حوزه های محتوایی ،یکوی از
جال ترین و چالش برانگیز ترین مباحا مربوط به برنامه های درسی است .اندیشوه ایون تلفیوق بوه
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
سوی دیگر برنامه های درسی مدارس باید رشد و توسعه ی مجموعوه ای از مهارتهوای ذهنوی نظیور
خودکاوی ،توجه ،تمرکز ،تجسم ،تمرینهای ذهنی -بدنی و فعالیتهای تصویر سازی از طریوق کواربرد
هنر را مورد توجه قرار دهند .بعالوه باید با استفاده از راهبرد های متنوع ،محتوا را بوه دانوش آمووزان
ارائه و آموزش داد.
واژه یادگیری نقطه تالقی علوم اعصاب و علوم تربیتی است .این دو حیطه معوانی مختلفوی را بوه
این واژه نسبت میدهند .به لحاظ زیستشناختی هنگامی یادگیری رخ می دهد کوه بتووانیم تغییورات
همراه آن را در کارکردهای مختلف زیستی ببینیم.
بطور کل تحقیقات عصبی -تربیتی سه دسته مطالعه را در بر می گیرد :مطالعات علموی ،واسوط و
عمل محور .بعالوه سه نوع شاهد اساسی وجود دارد که می تواند به درک یادگیری کمک نماید .شاهد
زیستشناختی ،اجتماعی و تجربی (جنسن ،ترجمه سیفی ،نصرتی.)1329،
نوظهوری و دیگران ( )1392به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مغز در میوزان یوادگیری و آموادگی
زبانی نوآموزان دورة پیشدبستانی پرداختند و نشان داد آمووزش مبتنوی بور مغوز بور افوزایش میوزان
یادگیری و پایداری یادگیری و نیز آمادگی زبوانی آنوان توأثیر معنویدار دارد .موحودی و پورمحمودی
( )1397به تحلیل فعالیت شناختی مغز در هنگام تفکر طراحانه مبتنی بر خالقیوت پرداختنود و نشوان
دادند که در منطقه پیشانی ،مرکزی و آهیانه ای در هنگام تفکر شناختی خالقانه میزان آلفا باالتر می
باشد و همچنین در منطقه گیجگاهی میزان دلتا باالتر می باشد اموا در سوایر بانودهای فرکانسوی در
مناطق دیگر تغییر معناداری دیده نشد .سویفی ( ) 1391بوه اثربخشوی یوادگیری سوازگار بوا مغوز بور
مؤلفههای برنامهریزی و حل مسألهی کارکردهای اجرایی دانشآموزان دبستان پرداخت و نتایج نشان
داد که یادگیری سازگار با مغز بر افزایش مؤلفههای برنامهریزی و حلمسألۀ کارکردهای اجرایی مؤثر
بوده است .این یافتهها ،یادگیری و آموزش هوشمندانه و آگاهانه را مرتبط بوا توانوایی برناموهریوزی و
حلمسأله مغز میداند .لگو سیفو )2012( 1طی پژوهشی به این نتیجه رسید که فعالیتهای سوازگار بوا
مغز بر یادگیری زبان و نگهداری ذهنی آن در دانشجویان زبوان انگلیسوی موؤثر بووده اسوت .بواس2
( ) 2010در پژوهشی اثر بخشی فعالیت های یادگیری مبتنی بر مغز بر سطوح پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان را گزارش کرده است .ریسپرس و التفی )2002( 3در پژوهشی دیگر ،با عنوان یوادگیری مغوز
1 Lego & Seepho
2.Bas
3 - Lutfi & Respress
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محور و نقش هنرهای زیبا ،در دانش آموزان مسئله دار این نتیجه رسیدند که هنرهای زیبا راه مناسبی
برای به چالش کشیدن ذهن دانش آموزان با اصول یادگیری مغز محور است .برنامه هنرهای زیبوا بوا
تأکید بر کارکرد آن بر مغز و یادگیری به افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت تحصویلی دانوش آمووزان
منجر می شود.
هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی مبتنی بریادگیری مغوز محوور موی
باشد.
روش
روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده ها ،کیفی است .داده های گورداوری شوده از
طریق مصاحبه با خبرگان ،با استفاده از شیوه های کد گذاری مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتوه و نتوایج
به صورت ابعاد مفاهیم اصلی و فرعی و مقوله ها مشخص شده اند .این خبرگان افورادی هسوتند کوه
دارای تجربه و تخصص کافی در زمینه کیفیت آموزش مبتنی بر یادگیری مغز محور میباشند .جامعوه
آماری شامل خبرگانی هستند که دارای ویژگی هایی نظیر در دسترس بوودن ،تجربوه ،تناسو رشوته
تحصیلی ،مدرک تحصیلی ،اشتغال به تدریس در دانشگاه ،سوابقه پژوهشوی و توألیفی در ایون زمینوه
بودند .در این پژوهش نمونه گیری به روش گلوله برفی و به تعداد  10نفر از بین خبرگان ایون حووزه
انتخاب شدند .سواالت مصاحبه به شرح ذیل می باشد:
 -1از دیدگاه شما عوامل علوی اثور گوذار بور کیفیوت آموزشوی مبتنوی بور نظریوه یوادگیری مغوز
محورکدامند؟
 -2از دیدگاه شما عوامل زمینهای اثر گذار بر کیفیت آموزشوی مبتنوی بور نظریوه یوادگیری مغوز
محورکدامند؟
 -3چه راهکارهایی در زمینه اجرای نظریه یادگیری مغز محور دارید؟
-4پیامد استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری مغز محور بر کیفیت آموزش چیست؟
تجزیهوتحلیل مصاحبهها
عوامل علی اثر گذار بر کیفیت آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری مغز محورکدامند؟
روش جمع آوری اطالعات ،روش مصاحبه عمیق است .در این مطالعه با  10نفور مصواحبه انجوام
شد که از مصاحبه  6به بعد ،تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شوده اسوتا اموا بورای اطمینوان توا
مصاحبه دهم ادامه یافت.
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در این پژوهش مصاحبه های ضبط شده پس از پیاده سازی ،با استفاده از روش تحلیل محتووا بوه
صورت سطر به سطر بررسی ،مفهوم پردازی ،مقوله بندی و سپس ،بر اساس مشابهت ،ارتباط مفهومی
و خصوصیات مشترک بین کدهای باز ،مفاهیم و مقوالت (طبقه ای از مفواهیم) مشوخص شودند .در
جداول کدهای باز ،مقوله های فرعی و مقوله های مربوط به شرایط علّی ،زمینه ای ،میوانجی ،پدیوده
محوری و راهبردها و پیامدهای مربوط ارائه شده است.
در کدگذاری اولیه به همه ی نکات کلیدی مصاحبه ها ،عنوانی داده شود ،سوپس در مرحلوه بعود،
کدهای اولیه به علت تعداد فراوان آنها به کدهای ثانویه تبدیل و چند کد ثانویه تبودیل بوه یوک کود
مفهومی شد.
کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه وتحلیل در نظریه پردازی داده بنیاد است .هدف از این مرحله
برقراری رابطه بین طبقه های تولید شده (در مرحله کدگذاری باز) است .این کار (عمل) بر اساس مدل
پار ادایم انجام می شود و به نظریه پرداز کمک می کند تا فرآیند نظریوه را بوه سوهولت انجوام دهود.
اساس فرآیند ارتباط دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقه ها قورار دارد .هودف
نظریه پردازی بنیادی ،تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده .برای تبدیل تحلیل هوا بوه نظریوه،
طبقه ها باید بهطور منظم به یکدیگر مربوط شوند.
در این مطالعه چند راهبرد اساسی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در خصوص یادگیری مغز محور
پیشنهاد شده است که در بخش بحا و نتیجه گیری به آن پرداخته شده است.
در پاسخ به سؤال پژوهش ،پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با افوراد صواح نظور در
زمینه یادگیری مغز محور ،مقوله های اصلی و فرعی مربوط به پدیده یادگیری مغز محور احصا و مدل
مفهومی نهایی به شرح زیر تدوین شد .مدل ترسیمی ارائه شده برای یادگیری مغز محور به شرح ذیل
است:
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بحث و نتیجهگیری
پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با افراد صاح نظر در زمینوه یوادگیری مغوز محوور،
مقوله های اصلی و فرعی مربوط به پدیده یادگیری مغز محور احصا و عوامل علّی مؤثر بر این پدیوده
عوامل فیزیولوژی مغز ،جستجوی معنا ،ادراکات ،عوامل محیطی ،نقوش معلوم و فعالیوت هوای بودنی
شناسایی شدند .همچنین از نتایج مصاحبه با خبرگان شرایط زمینه ای دیدگاه سازمان های آموزشی و
پشتیبانی از سبک یادگیری مغز محور در کیفیت آموزشی مؤثر بودنود .بوا توجوه بوه نظورات خبرگوان
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راهبردهایی چون تغییر نگرش از طریق آموزش ،ایجاد محیط آموزشی مناس و آموزش یادگیری مغز
محور به معلمان می تواند در زمینه باال بردن کیفیت آموزشی مؤثر باشد.
با توجه به نتایج در مورد عوامل مؤثر می توان گفت:
عوامل فیزیولوژیک مغز
در زمینه عوامل فیزیولوژیک مغز زمانی که یادگیرندگان احساس هایی مانند استرس ،فشار روانی،
تهدید ،درماندگی و خستگی دارند تنها قادرند حقایق منفرد را به یواد آورنود و از پردازشوهای انتقوادی
عاجزند .همچنین براساس نظر هوارد ( )2011عواطف تعیین میکنند که یادگیرنودگان بوه چوه چیوزی
توجه کنند و بنابراین بر آنچه یاد میگیرند نیز تأثیر میگوذارد .فراینودهای تفکور بوه سوطح پوایینی از
استرس نیاز دارند.
تأثیر مخرب استرس و فشار روانی زیاد بر یادگیری مغز بسویار موؤثر اسوت .تحقیقوات گوسووامی
( )2004نشان میدهد که احساسات چگونه برانگیخته میشوندو چگونه بر حافظه ،توجوه و حتوی تفکور
سطح باال تأثیر میگذارد.
استرس متوسط در برخی زمینه ها ممکن است باعا افزایش عملکرد شود اما استرس زیاد باعوا
کاهش عملکرد یادگیری و در نهایت کاهش کیفیت آموزشی شود.
یافته های این پژوهش با بخشی از یافته های ریسپرس و التفی )2002( 1و پاشیک )2007( 2که
بین اعتماد به نفس و راهبردهای رابطه معنی داری وجود دارد همخوانی دارد.
جستجوی معنا
در زمینه جستجوی معنا به منظور ایجاد روابط قوی و ماندگار بین شبکه های عصبی بایود دانوش
جدید به دانش قبلی یادگیرندگان پیوند داده شود و یادگیری آنهااز طریق پیش بینی دقیق و بور پایوه
الگوسازی صورت گیرد .بسیاری از یادگیری های انسوان بور پایوه توانوایی مغوز محوور در تشوخیص
الگوهاست .تشخیص الگو به واسطه مقایسه مداوم اطالعات جدید با آنچه که قوبال میودانیم صوورت
میگیرد .برای هر آنچه ما میدانیم شبکه های عصبی زیوادی در مغوز وجوود دارد .هور واقعیتوی کوه
میدانیم ،هر ایدهای که درک میکنیم و هر عملی که انجام میدهیم شکلی از شوبکه نورونهوا در مغوز
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است .چالش اصلی این است که شبکه شخصی هر فرد شبیه شبکه دیگران نیست .اسوتفاده از شوبکه
های یادگیرندگان بهعنوان نکته شروع نیاز به یک تغییر اساسی در نظام این اصل کاربردهوای بسویار
مهمی برای یادگیری کالسی دارد .یادگیری بسیاری از مفاهیم بر پایه تجارب قبلی صوورت میگیورد.
این اصل ریشه در فلسفه سازنده گرایی داردا دانش آموزان دانش خود را بر پایوه ارتبواط بوین دانوش
مفهومی جدید و یادگیری قبلی میسازند .ارتباط اطالعات جدید به دانش قبلی فرصتی برای هور نووع
یادگیری معنادار ایجاد میکند
الگوهای دارای بار هیجانی و عاطفی به درک مفاهیم و یادسپاری بهتر تجارب یادگیری و هدایت
توجه افراد کمک میکنند .مطالعه ابعاد هیجانی-فیزیولوژیکی مغز از دیدگاه زیستشناختی علمی جدید
و بسیار مهم به شمار میروند .امروزه دانشمندان علم عصو  ،بورای تشوریح ایون اجوزای ارزشومند از
یادگیری ،قدمهای جدیدی برداشته اند.
یافته های این پژوهش با تمسکی ( )1391که به این نتیجه رسید که سبک اسنادی درونی بیرونی
خوشایند با تمامی مولفه های یادگیری مغز محور دانشآموزان معنیدار است همخوانی دارد .نتایج این
تحقیق همچنین نشان داد رابطه تجارب مثبت و منفی با مولفه های آرمیدگی هوشیار و پردازش فعال
و همچنین تجارب مثبت با غوطهور سازی همخوان معنیداراست.
همچنین یافته های این پژوهش با کمالی حسینی ( )1392که یادگیری مغوز محوور بوا انگیوزش
تحصیلی رابطه دارد همخوانی دارد.
ادراکات
در زمینه ادراکات می توان گفت توجه مداوم توانایی تمرکز بر روی یک موضوع خاص برای مدت
زمان طوالنی است و توجه انتخابی توانایی نادیده گرفتن عوامل دیگر و محرکهای مزاحم و تمرکز بر
روی یک موضوع خاص میباشد .وقتی توجه مغز به چیز دیگری است ،آنچه در مقوابلش قورار دارد را
نمیبیند .وقتی دانش آموز نسبت به هدف یادگیری مطمئن نیست ،احتماال به جنبه های غیرمرتبطی از
فعالیت توجه نشان میدهد و در یادگیری ناموفق خواهد بود .پس تعیین اهوداف یوادگیری صوریح بوه
یادگیرندگان کمک میکند تا به آنچه باید یاد بگیرند توجه کرده و یاد بگیرند.
یافته های این پژوهش با بخشی از یافته های اینوشن و همکاران ( )2014که نشان داد موسویقی
نقش تعیین کننده ای در آماج اهداف یادگیری مغز محور ایفا می نماید همخوانی دارد.
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عوامل محیطی
اطالعات رسیده به مغز قبل از آنکه به نواحی مرتبط با تفکر سطح باال برسد ،با احساسات در ارتباط
است .پیام تلویحی این یافته این است که مربیان نمیتوانند اهمیت خالقیت در محیط های یوادگیری
مثبت که تأثیر منفی استرس را کاهش میدهد ،انکار کنند ،همچنین ایجاد فرصتهایی بورای برقوراری
ارتباط شخصی دانش آموز با بزرگساالن به معلمان پیشنهاد میشود .این امر افزایش عملکرد و کاهش
استرس و به دنبال آن کاهش رفتارهای خطر پذیر را به دنبال دارد .گنجاندن طنز و خنده باعا کاهش
استرس میشود .دانشآموزان کالسهایی که طنزآمیز میباشد ،عملکرد بهتوری از خوود نشوان میدهنود.
روحیه مثبت میتواند روند ایجاد خالقیت را در دانش اموزان گسترش دهد.
یافته های این پژوهش با بخشی از یافته های اینوشن و همکاران ( )2014کوه نشوان داد شوادی
محیطی نقش تعیین کننده ای در آماج اهداف یادگیری مغز محور ایفا می نماید همخوانی دارد.
نقش معلم
در زمینه معلم می توان گفت استفاده از برنامه درسی مبتنی بر نمایش و هنر باعا افوزایش لوذت
یادگیری میشود .هر شکلی از هنر شبکه های عصبی را درگیور میکنود .هنرهوای بصوری و نمایشوی
میتواند توجه و حافظه را افزایش دهد .طراحی برنامه هنری میتواند عاملی برای کاهش استرس باشد.
چندین نظریه در یادگیری مغز محور استفاده از هنر بهعنوان وسیله ای برای تثبیت احساسات انسوانی
را حمایت کرده اند که باعا ایجاد ارتباطات عصبی جهت بازیابی دانوش قبلوی و ارتبواط بوا تجوارب
کنونی با هدف ساخت معنا میشود .نظریه هندل و دیگران ( )2011در مورد چهوار قسومت مغوز ایون
زمینه را حمایت میکند و فرصتهایی برای طراحی برنامه درسی فراهم میکند تا با مدلهای سه بعدی در
فرایند یادگیری و تدریس انطباق دهد .مدل چهار بعدی آموزش اگر از طریق استفاده از زیبایی شناسی
انجام شود ،بسیار معنیدار است و باعا افزایش تولید اندروفینها میشوود ،بوهطووری کوه یوادگیری بوه
حداکثر توانایی خود میرسد.
نوری ( )2012معتقد است علم عص -تربیوت از ارزش کواربرد تکورار بورای آمووزش یوک ایوده
پشتیبانی میکنند .تمرین و تکرار موج تقویت پیوندها و شبکه های عصبی میشوود .تجربوه بوهطوور
مداوم ارتباطات عصبی را تغییر میدهد .پردازش هر چه بیشتر اطالعات طی زمان ،موج شوکلگیری
پیوندهایبیشتر ،تحکیم های بهتر و در نتیجه بهبود حافظه میشود .این مفهوم حاوی این پیام است که
دانش آموزان برای یادسپاری اطالعات نیاز به تمرین و تکرار دارند .در کالسهای درسی که بوه روش
مغز محور هدایت میشوند ،یادگیرندگان هر بار بوه شویوه مشوابهی بوه تمورین و فعالیوت نمیپردازنود.
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رهنمودهای مهم برای کالس درس میتواند شامل موارد زیر باشد :تقویت توانایی تلخیص و یادداشت
برداری دانش آموزان ،تشویق دانش آموزان به استخراج مطال کلیدی و ارائه در کالس درس ،بهوره
گیری از سازماندهی گرافیکی برای تکرار مطال چون نقشه مفهومی و کارهوای گروهوی .همچنوین
بسیاری از مطالعات عص -تربیت از این اصل حمایت میکنند که مغزانسوان عمومابوه دنبوال توازگی
است .تجارب نو روشی قدرتمند برای جل و حفظ توجه دانش آموزان می باشد.
یافته های این پژوهش با بخشی از یافته های اینوشن و همکواران ( )2014کوه نشوان داد معلوم
نقش تعیین کننده ای در آماج اهداف یادگیری مغز محور ایفا می نماید همخوانی دارد.
فعالیت های بدنی
تمرین و تحرک فیزیکی کارکرد مغز را تقویت میکند ،وضع روانی را بهبود بخشیده و یوادگیری را
افزایش میدهد .تحرک و فعالیت جسمانی به واسطه افزایش مطلق جریان خون به سمت مغز ،موج
افزایش اکسیژنرسانی و همچنین تحویل مواد مغذی مورد نیاز سلولهای عصبی از جمله گلوکز میشود .
افزایش اکسیژنرسانی انرژی کافی در اختیار مغز قرار میدهد ،استرس کاهش مییابد .از دیدگاه جوئول و
دیگران ( ))2001تحرک جسمانی به لحاظ شناختی در تغییر تمرکز مجدد توجه تأثیر میگذارد که ایون
امر بر شکلگیری و بهبود حافظه مؤثر است .معلمان باید فعالیتهای جسمانی را در فعالیتهای روزانه قرار
دهند .فعالیت بدنی مانند دویدن و انواع ورزشهای هوازی جریان اکسیژن به مغز را بهبود میبخشند اما
مغز به چیزی بیشتر از اکسیژن نیاز دارد .مغز همچنوین نیواز بوه آب و گلووکز دارد .از دسوت دادن آب
میتواند شدیدا یادگیری را مختل کند .پروتئین نیز برای سالمتی مغز ضروری اسوت .پوروتئین سوطح
سروتونین در مغز را افزایش میدهد که باعا افزایش هوشیاری ،توجه و انگیزه میشود.
منابع





بازرگان ،عباس (« .)1390ارزیابی درونی دانشگاه ها و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیوت آمووزش عوالی»،
فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،سال سوم ،شمارههای  3و .4
بازرگان ،عباس .)1320( .ارزشیابی آموزشی (مفاهیم ،الگوها ،فرایند عملیاتی) ،تهران :انتشارات سمت.
جنسون ،ا .)1329(.یوادگیری مغوز محوور ) پوارادایم جدیود آمووزش (.ترجموه سویفی ،سانصورتی ،ن .
تهران:انتشارات رشد فرهنگ.
جنسن ،اریک .)1391( .یادگیری مغز محور (پارادایم جدید آموزش) .تهران :رشد فرهنگ.
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