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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 

The aim of this study was to determine the effect of brain-based 

teaching-learning strategies on learning mathematics and experimental 

sciences of first grade students by quasi-experimental method with pre-

test-post-test design with a control group. The statistical population of 

this study was all first grade elementary school students in Isfahan in 

2017-17, and from this number, two classes of 34 people were selected 

by available sampling method and placed in two groups of control and 

experiment. The intervention process in this study was based on the 

brain-based teaching-learning strategies of the University of Florida in 

2016. In this study, SPSS software was used to analyze the data.. The 

results showed that brain-based teaching-learning strategies have a 

significant effect on students 'learning of mathematics (P <0.01), but 

have no significant effect on students' learning of science (P <0.05). 
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 مقدمه 
دنیای کار و  ،ها برای حضور در دانشگاهویژه آموزش اثربخش و با کیفیت به کودکان و آماده کردن آن به ای آموزشدر هر جامعه

ای خود مادران و جامعه از مسئولین و معلمان است. جامعه انتظار دارد که معلمان در زندگی حرفه ،زندگی آینده یکی از انتظارات پدران

ها برای حضور در زندگی داده تا موجبات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و در نتیجه آماده کردن آن را جاهای تدریس اثربخش ویژگی

دهد و کیفیت از طرفی آموزش علوم تجربی و ریاضی بخش درخور توجهی از فعالیت مدارس را به خود اختصاص می را فراهم سازند.

رود. در واقع درس های توسعه یافتگی آن جامعه به شمار میصورانه مردم در جامعه یکی از شاخآموزش علوم و سطح سواد علمی و فنا

هستند بدیهی است که آموزش مناسب و بهبود عملکرد تحصیلی ها از اهمیت زیادی برخوردار علوم تجربی و ریاضی به موازات سایر درس

ه یادگیری دانش آموزان در این درس وجود دارد.نظر بر این است که در درس ریاضی ،مستلزم شناسایی مشکالتی است که بر سر را

مشکالتی که بر سر یادگیری ریاضیات موثر است،منشا درونی یا بیرونی دارند. مشکالتی گه منشا درونی دارند،از ویژگیهای فردی دانش 

شکالت برون فردی از عوامل آموزان در پردازش ذهنی،یادگیری،انگیزش و نگرش ها سرچشمه می گیرند،در حالی که م

یافته های سومین مطالعه (Alam al-Hudaei,2002فرهنگی،اجتماعی،آموزشی و چگونگی تدریس و برخورد معلمان اثر می پذیرد)

دهد که یادگیری دانش آموزان ایرانی در این درس بسیار پایین است المللی تایمز در زمینه علوم تجربی دوره ابتدایی نشان میبین

(Ranjdoost, 2011،) اما در درس ریاضی وضعیت بهتری دارند 

از آنجا که عمده دانش ریاضی دانش آموزان،در کالس درس کسب می شود،مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بهبود عملکرد تحصیلی  

آموزان ظراحی  دانش آموزان،روش های آموزشی این درس است. رویکردهای آموزشی فراوانی در جهت بهبود عملکرد ریاضی دانش

تحقیقات مبتنی بر مغز اطالعات  ..( ,2005Highland ( است 1شده است که یکی از این رویکردها،الگوی آموزش یادگیری مغزمحور

را برای همه سنین و همه نیازها را به  که یادگیریجدیدی را درباره نحوه یادگیری انسان فراهم کرده و متخصصان را در طراحی برنامه های 

یادگیری مغزمحور به عنوان رویکردی جدید در آموزش و (. Bhattacharjee and Deb, 2016)توانا ساخته است  ،رساندحداکثر می

 رش استمطرح شده است و پژوهش آن رو به گست 1980از سال  ،نمایدشناخت مسیری که مغز به طور طبیعی برای یادگیری طراحی می

(Saifi, et al. 2017.) 

این نوع آموزش که بر  .شودیادگیری مغز محور یک نوع آموزش تعریف شده است که در آن دستگاه مغز وارد مقوله یادگیری می 

کل رای یادگیری از ب دانش آموز محور است و ،متمرکز است هتفسیر و ذخیره رمزگردانی اطالعات و غیر ،پردازش ،چگونگی کارکرد مغز

شامل پذیرش قوانین مربوط به  ،دارد تأکیدبه عبارتی دیگر یادگیری مغز محور که بر چگونگی یادگیری مغز  .کنددستگاه مغز استفاده می

در یادگیری مغز محور مسیر یادگیری همان مسیری است که مغز به  .شودهای مغز و سازماندهی تدریس برای یادگیری معنادار میپردازش

 (.Seifi, et al. 2011)برای یادگیری طراحی کرده است طور طبیعی 

 پارادایم مغزمحور یادگیری لذا دانند،می مهم یادگیری نمودن ترجذاب و کردن بار پُر در سازمعنا یک مثابه به را مغز دانشمندان 

زش و یادگیری در کالس درس توجه بسیاری از پژوهشگران دنیا در دو آمو روند در موجود هایچالش دنبال به که است مهیجی و جدید

اساس یادگیری مغزمحور این است که مغز به طور طبیعی برای یادگیری .(Hasani, et al. 2016)دهه اخیر را به خود جلب کرده است 

مند شناخت مجموعه درگیر با آن تخصص طور که هر متخصصی برای عملکرد مطلوب نیاز ریزی شده است و درست همانمعنادار برنامه

 یادگیری تا ببندند کار به را آن با سازگار اصول و باشند آگاه مغز یادگیری نحوه از یادگیری متخصصان عنوان به باید هم ، معلماناست

د که بدون آشنایی با دستگاه بدن طبابت نمانت معلمان به پزشکانی میاین صور غیر در گیرد، شکل آموزان دانش ذهن در اساسی و پایدار

 . (Wolf, 2018)کنند می

                                                           
1.brain-based learning.  
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اصول یادگیری مغزمحور،چهارچوب نظری را برای یادگیری موثر فرایند تدریس و بهترین شرایطی که یادگیری در مغز اتفاق می 

ر کدام خود دارای زیر مولفه هایی مهم ترین مولفه های اثرگذار در یادگیری مغزمحور،که ه(Aghazadeh,2011افتد،فراهم می نماید)

 است،عبارت اند از: 
 (Relaxed Alerthess.هوشیاری توام با آرامش) 1

 ( Orchestrated Immersion in Complex Experrience.غوطه ورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده 2

 ( Active Processing of Experience  ( )Caine & Caine,2005((. پردازش فعال اطالعات3

تواند کاربردهای فراوانی در یمغزمحور م هایاستراتژی از استفاده کهداشت  عنوان ،2013( در پژوهشی در سال  Barataliبراتعلی) 

. ها استفاده کردسیادگیری مبتنی بر مغزمحور در کال-توان از فرایند یاددهیمی و یادگیری افراد داشته باشد-های یاددهیتربیت و حوزه

تواند بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی تاثیر داشته که یادگیری مغزمحور می در پژوهشی بیان داشت(Hasani,2016) حسنی

با رویکرد یادگیری مغز محور و رویکرد تجربه زبانی بر  ءدر تحقیقی عنوان داشته است که آموزش انشا (،(Ebadi,2019عبادی.باشد

در ، ( Samadi 2014,صمدی ) .وشتاری دانش آموزان پسر کالس ششم مقطع ابتدایی موثر بوده استخودکارآمدی تحصیلی و بیان ن

تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش مبتنی بر مغز بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه پنجم دبستان شهر 

 2012,تاراج).آموزان کاهش یافت شمبتنی بر مغز مشکالت مربوط به عملکرد ریاضی دانکه به واسطه آموزش  به این نتیجه رسید ،اصفهان

Taraj) ،آموزان در پژوهشی بیان داشت که راهبرد یادگیری مغزمحور و راهبردهای شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش

در تحقیقی به این نتیجه رسید که ، ) Yaareemoghadam 2013,دم)یاری مق.دختر ناموفق پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه موثر بوده است

آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی تفاوت 

ز محور بر میزان درک مطلب و سرعت در تحقیقی بیان داشت که آموزش یادگیری مغ ،( Seifi 2011,سیفی).معنادار ایجاد کرده است

که آموزش  ندبیان داشتهمچنین آنها  .ها تاثیر قابل توجهی داشته استو بر افزایش کیفیت یادگیری آن است یادگیری دانش آموزان افزوده

     ، (Saleh,2012  صالح).استیادگیری مغزمحور موجب افزایش معنادار درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی شده 

نسبت به درس  در گزارش پژوهشی خود تحت عنوان اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر مغز در ایجاد انگیزه یادگیری دانش آموزان

 برای بیشتری دیدند، انگیزه آموزش مغز بر مبتنی آموزش اساس بر که آموزانیدانش داشت ، اظهارمالزیفیزیک در میان دانش آموزان 

 پیشرفت بر روی معناداری و مثبت تاثیرات مغز بر مبتنی یادگیری است داشته (، بیان2009) Tüfekçi دارند. فیزیک درس ییادگیر

-Hosseini حسینی نسب و لطف الهی).یادگیری دارد-دهییاد فرایند در درس به نسبت دانشجویان نگرش و دانش یادسپاری تحصیلی،

nasab& ( Lotfollahi به مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر مغز و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش  ،2014در سال  در پژوهشی

روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات بر آموزان در درس مطالعات اجتماعی عنوان داشت که آموزش مبتنی بر مغز 

 اجتماعی تاثیر داشته است.

این  ،یادگیری مغزی بر روی عملکرد دانش آموزان مطرح شده است-ت استراتژیک یاددهیبا توجه به مطالبی که بیان شد اهمی 

تواند بر افزایش یادگیری درس علوم تجربی و ریاضی دانش یتحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا یادگیری مغز محور م

انجام گرفته  پژوهش های اندکیویادگیری مغزمحور تاکنون در ایران  دربارۀ آموزشاین در حالی است که  ؟آموزان تاثیر مثبت داشته باشد

ن به روش های قدیمی و سنتی بیشتر مطالب را به دانش آموزان یاد می دهد که در بیشتر موارد بازدهی یادگیری ارو نظام آموزش ای است
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این نوع یادگیری در سال . داشته باشدبر درک مطلب و سرعت یادگیری  یتأثیرات مثبتتواند مغز محور می این یادگیریاما  پایینی دارد،

های اخیر رو به پیشرفت بوده است اما هان طور که گفته شد در کشور ما توجه کافی به این مقوله صورت نگرفته است. مسأله مهم این است 

های غنی باشد تا دانش آموزان را به چالش فکری بکشاند. هانگیز بودن، شامل برنامکه باید یادگیری را ایجاد نمود که عالوه بر هیجان

های اثربخش برای یک تدریس مناسب که در نتیجه موجب یادگیری در دانش آموزان گردد از مسائل مهم یک بنابراین انتخاب برنامه

 باشد.برنامه درسی می

 روش پژوهش

جامعه آماری  .از نوع تحقیقات کاربردی است و گروه کنترل بودپس آزمون با -پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

که در زمان تحقیق در مدارس این شهر مشغول به تحصیل  ندبود 1396-97در سال این پژوهش دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اصفهان 

این افراد به صورت گیری در دسترس از یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان با دو کالس پایه اول انتخاب شدند و بودند و به شیوه نمونه

 SPSSهای پژوهش از نرم افزار به منظور تجزیه و تحلیل داده .قرار گرفتند (نفر 16)و گروه کنترل  (نفر 16)در دو گروه آزمایشی تصادفی 

تحلیل ، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی مانندهای آمار توصیفی ها از شاخصدادهدر توصیف  .استفاده شد 23نسخه 

 .به کار گرفته شد (آنکوا) تک متغیره کوواریانس

 ابزار پژوهش

اب درسی سوال شامل کوتاه پاسخ، کامل کردنی، چند گزینه ای بود و با استفاده از هدف ها و محتوای کت 30پرسشنامه مجموعه 

مقطع رسید. براساس شاخص عملکرد تحصیلی ریاضی و ریاضی و علوم پایه اول طراحی شد و به تأیید سه نفر از متخصصین و معلمان همان 

علوم پس از تدوین جدول، سواالت که معرف رفتارهای ریاضی و علوم آموزش داده شده به دانش آموزان بود استخراج و تدوین گردید. 

محقق ساخته عملکرد تحصیلی ریاضی سواالت محتوای کتاب ریاضی و علوم که مورد آزمایش و مداخله قرار گرفته و در پس آزمون 

براساس جدول محتوا و هدف انتخاب و نمره گذاری شد. مجموع بارم یا نمره سواالت به عنوان نمره خام آزمودنی در یادگیری ریاضی و 

  علوم در نظر گرفته شد.

 روش اجرا

 این پژوهش به طور تصادفی یکی از مدارس ابتدایی شهرستان انتخاب شد و دو کالس پایه اول با هماهنگی مسئولین پرسشنامهدر  

و از آنها خواسته شد پرسشنامه  توزیع گردید (ورزش و خالقیت ،پایه)توسط پژوهشگر در میان سه معلم ،ابتدا مخصوص هر یک از متغیرها 

سال دوره  7تا  6) آموزاننفر از دانش 34 پرسشنامه بین خود را مطرح نمایند.پس از بررسی و تایید معلمان ، را بررسی و نظرات اصالحی

  کنندگان شرکت سپس از شد. آوریجمع وتوزیع  مغزمحور یادگیری-های ورود برای جلسات استراتژی یاددهیواجد مالک (ابتدایی

 شرکتبود، ساعته  2جلسه  18ز محور که شامل مغ یادگیری-یاددهی هایاستراتژی با مداخله تحت دوره آزمایش خواسته شد در درگروه

ای از جلسات خالصه .آوری شدنداجرا و جمع هاچک لیست ،تمرینات برای مرحله پس آزمون ،در آخرین جلسه پس از مرور کلی .نندک

 .آورده شده است 1آموزشی در جدول 

یک محتوای جلسات آموزشی یاددهی یادگیری مغز محور -1جدول   

 نوع فعالیت های مغز محوراستراتژی

 های کششی سبک در کالسورزش ؛ورزش صبحگاهی نحوه ارتباط برقرار کردن 1
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تقویت رفتارهای اجتماعی بین  2

 فردی

اهمیت دادن  ؛عاطفی و روانی، توجه جدی به تحقق اهداف شناختی ،توجه به احساس دانش آموزان

 به روابط درست معلم و دانش آموزان و بالعکس

اهمیت دادن به روابط معلم با  3

 شاگرد

استفاده  ؛ارزشیابی جهت جلوگیری از تحقیر و انزوای فراگیران و حین تدریس روابطاستفاده از این 

 های کارگاهی و بازدیدهای علمیاز این روابط در زمان فعالیت

محتوای دروس  ؛های تقویت توجه و حافظهتدریس مهارت ؛های زندگی در درسگنجاندن مهارت خواندن و تفکر هایتقویت مهارت 4

 علمی و حواس گوناگون در تدریس

ها حس کنترل را در طول این فعالیت؛ تربیت بدنی و آموزش ،های هنراز طریق فراگیری مهارت کاهش استرس در هنگام یادگیری 5

 .دهدموزان افزایش میزندگی فردی دانش آ

حداقل ) زمان برای کاهش استرس 6

 (دقیقه 15

های موجود در حرکات ریلکسیشن یا مدیتیشن در بعضی از زمان ؛انجام نرمش در برنامه صبحگاه

 ای در کالسهای چند دقیقهانجام نرمش؛ کالس

استفاده از موسیقی  ؛شرکت در مسابقات هنری مدرسهاستفاده از هنر در کارهای گروهی کالس  توجه به احساسات دانش آموز 7

استفاده  ؛های روشن و جذاب توسط معلم یا خود فراگیراستفاده از لباس با رنگ ؛آرام حین انجام تمرینات

 از گلدان در کالس برای شادابی محیط و افزایش اکسیژن

 برقراری ارتباط بین یادگیری و 8

 زندگی

 هاتجربه نحوه برخورد و شکست با آن ؛های شخصی در محیط زندگیاستفاده مستقیم از تجربه

توجه جدی به تحقق اهداف  9

 عاطفی و روانی حرکتی،شناختی

های مختلف شیوه و بصری-استفاده از ابزارهای مختلف سمعی ؛ترکیب و تلفیق اهداف تدریس

 تدریس

1

0 

برنامه ریزی  ،بندی هدفمندگروه

 شده و متنوع اجتماعی

 ؛های فوق برنامهفعالیت ،استفاده از گروه بندی در قالب گروه های درسی در کالس و اردوها

های چند نفره با ترکیب قوی و متوسط و تیم شکلهای درسی و به استفاده از گروه بندی به عنوان گروه

 ضعیف با نظارت معلم

1

1 

ها و تسلط چهره به جهت تغییر موقعیت و یا تغییر آرایش تیمدار ههای تکی و دستاستفاده از صندلی کنترل هیجانات دانش آموزان

های درد جهت افزایش ارویی با بعضی موقعیتروی برای معنوی هایبارقه ر؛ ایجادچهره فراگیران بر همدیگ

 در انجام کار هنری عملیهای استفاده از مهارت ؛تحمل صبر

1

2 

کاهش اختالالت یادگیری و 

 توانبخشی

های درسی برای گفتمان و بحث گروهی با ترکیب مناسب و تغییر اعضا در فواصل از گروهاستفاده 

های استفاده از فیلم ؛نوشیدن آب و قرار دادن ظرف آب در کالس، استفاده از موسیقی ،زمانی مشخص

 میوهخوردن لقمه کوچک به عنوان صبحانه یا  ؛آموزشی

1

3 

 تصاویر از استفاده فراگیر؛ کنار در صمیمانه نشستن گاه و تمرین حل زمان فراگیر با لممع شدن همراه حافظه پذیری انعطاف تقویت

ایجاد بازدیدهای  ؛های شهریب جهت حضور در محیطمناس هایبرنامه دادن قرار اینترنتی؛ هایسایت و

 بندی کالسعلمی و فعالیت های کالسی و غیره منطبق با بودجه

1

4 

 تقویت تفکر خالق و تقویت

 پژوهش

طرح معمای هفتگی در کالس با  ؛استفاده از روش بحث و گفتگوی آزاد و متقابل در کالس

 خلق سواالت تازه و عجیب در ارتباط با موضوع درس ؛مضامین چند بعدی

1

5 

 های مختلف در حل یک مسئلهرسیدن به روش ؛استفاده از بارش مغزی یا کنکاش مغزی سازماندهی الگوهای تفکر

1

6 

های تقویت مهارت

 اجتماعی

ایجاد  ؛ایجاد فرصت مناسب و موفقیت آمیز برای فراگیر ضعیف به کمک دیگر اعضای گروه

 استفاده از صندلی مهربانی ؛هایی برای مطرح شدن فراگیر برای رسیدن به احساس خوشایندفرصت

1

7 

فراهم کردن فرصت 

 برطرف شدن به فراگیر

 یا نفره چند هایگروه در شرکت آموزشی؛ هایبازی در رحضو با فراگیر برای فرصت ایجاد

 به آن ارائه و اینترنت یا و کتاب مطالعه کمک با علمی تحقیقات انجام با مغزی بارش بازی؛ هم هایتیم
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 یی به تمرینات ارائه شده در نرم افزارهای آموزشیگو پاسخ کالس؛

1

8 

تشویق فراگیران به تأمل 

 ورزی اشتباهات

 ؛ایجاد حس امنیت و فرصت تکرار و تمرین موقع اشتباهات بهترین شیوه برای حذف اشتباهاهدای 

 های زندگیاستفاده از بارش مغزی در گروه آموزش مهارت

 

 های پژوهشیافته

درصد دارای  5/68درصد دارای تحصیالت کاردانی و  3/8درصد دارای تحصیالت دیپلم،  01/23از بین پدران اعضای نمونه، 

درصد تحصیالت  07/68درصد تحصیالت کاردانی و  8/5درصد تحصیالت دیپلم،  13/26تحصیالت کارشناسی بودند. از بین مادران 

درصد در سطح باالی وضعیت  8/18درصد در سطح متوسط و  2/81طبقه اجتماعی  هکارشناسی داشتند. همچنین اعضاء نمونه با توجه ب

به  برای یادگیری درس ریاضی و علومآزمون آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار دو مرحله پیش، 2اقتصادی قرار داشتند. در جدول 

 صورت تفکیک شده برای دو گروه آزمایش و کنترل آورده شده است.

 
به تفکیک گروه آزمایش و کنترل برای یادگیری درس ریاضی و علومهای توصیفی شاخص -2جدول   

 کنترل آزمایش مرحله زیر مقیاس

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 13/1 89/17 30/1 31/17 پیش آزمون درس ریاضی

 44/1 03/18 81/0 84/18 پس آزمون

 21/1 94/17 34/1 93/17 پیش آزمون درس علوم

 91/0 69/18 02/1 78/18 پس آزمون

 

بود.  84/18آزمون برابر و میانگین پس 31/17برای گروه آزمایش برابر با  درس ریاضیآزمون ، میانگین پیش2با توجه به جدول   

گزارش شده است. با استفاده از  78/18آزمون آن برابر با و میانگین پس 93/17برابر  آزمایشبرای گروه  درس علومآزمون میانگین پیش

 (.3ت )جدول آزمون کولموگرف اسمیرنف به بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات پرداخته اس

 

درس ریاضی و علومآزمون کولموگرف اسمیرنف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات  -3دول ج  

 گروه کنترل گروه آزمایش مرحله آزمون مقیاس

 معناداری سطح درجه آزادی آماره آزمون معناداری سطح درجه آزادی آماره آزمون

 16/0 16 17/0 08/0 16 21/0 پیش آزمون درس ریاضی

 20/0 16 13/0 06/0 16 26/0 آزمون پس

 17/0 16 17/0 09/0 16 20/0 پیش آزمون درس علوم

 20/0 16 16/0 08/0 16 21/0 آزمون پس

 

(، طبیعی بودن توزیع نمرات مورد تایید قرار گرفت. همچنین با بررسی آزمون لوین و P<05/0با توجه به معنادار نبودن این آزمون )

 P<05/0در سطح برای درس ریاضی  F( 1،32= ) 85/1برای درس علوم و با مقدار  F( 1،32= ) 10/0عدم معناداری این آزمون با مقدار 
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پراش و وابسته تایید شد و این زوج گروه با یکدیگر های همگروه معنادار نبوده است و فرضیه صفر آزمون لوین مبتنی بر همگنی بین

 ، نتایج آزمون فرض همگنی شیب رگرسیونی آورده شده است.4تجانس دارند. در جدول 

 

یادگیری دروس ریاضی و علومبرای  نتایج آزمون فرض همگنی شیب رگرسیونی -4جدول   

مجموع  متغییر وابسته منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

 059/0 750/3 552/3 2 103/7 علوم تجربی گروه-پیش آزمون

 094/0 810/6 820/1 2 640/3 ریاضی

 

دار نیست. بنابراین پیش فرض همگنی رگرسیون در معنی P<05/0( در سطح یحاکی از آن است که اثر متقابل )تعامل ،4نتایج جدول 

معنادار نبوده  P<05/0در سطح  F( 4، 18/7119= ) 15/1با اندازه  75/7باکس برابر همچنین مقدار امتمامی متغیرهای وابسته برقرار است. 

 ها برقرار است. است و تساوی کوواریانس

 

  دروس ریاضی و علومیادگیری مغزمحور بر -ددهیتحلیل کوواریانس تاثیر استراتژی های یا -5جدول 

س
مقیا

مجموع  منبع 

 درجه آزادی مجذورات

سطح  F مجذورات گینمیان

 داریمعنی

 آماریتوان  ات مجذور

س ریاضی
در

 995/0 414/0 000/0 858/21 855/18 1 855/18 پیش آزمون 

 936/0 294/0 001/0 909/12 135/11 2 135/11 گروه

     863/0 31 741/26 خطا

      34 000/11577 کل

س علوم
در

 000/1 275/0 041/0 881/10 909/22 1 909/22 پیش آزمون 

 886/0 011/0 570/0 330/0 071/0 2 071/0 گروه

     214/0 31 645/6 خطا

      34 000/11964 کل

 

 P<01/0در سطح  F=  858/21مقدار آزمون تحلیل کوواریانس با کنترل پیش آزمون برای درس ریاضی با  ،5با توجه به جدول 

-های یاددهیو استفاده از استراتژیتایید نگردید  P<05/0در سطح  F=  881/10تایید شد، اما این مداخله برای درس علوم با مقدار 

. براساس نداشته استآموزان تاثیر معناداری  دانش درس علومبر ، اما تاثیر معناداری داردآموزان دانش درس ریاضییادگیری مغزمحور بر 

های مربوط به تاثیر استفاده از استراتژیریاضی ، تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در میزان نمرات 29/0 درس ریاضی ضریب تاثیر

ریاضی دانش آموزان در درصد تغییرات موجود در نمرات  0/29ت که یادگیری مغزمحور معنادار بوده است و این بدین معناس-یاددهی

آزمون در مقایسه با پسدرس ریاضی در مرحله قابل تبیین است. به بیان دیگر تغییرات نمرات  ایاثر مداخلهآزمون با استفاده از پسمرحله 

ای موثر موجب افزایش ه توانسته است به عنوان مداخلهیادگیری مغزمحور بوده است ک-های یاددهیآزمون ناشی از استراتژینمرات پیش
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تغییرات حالت دیگر با بررسی  در باشد.درصد می 93آموزان گردد. این در حالی است که توان آماری آزمون  دانش نمرات درس ریاضی

دهد که نشان می یادگیری مغزمحور-یاددهیهای آزمون ناشی از استراتژیآزمون در مقایسه با نمرات پیشپسدرس علوم در مرحله نمرات 

 این عوامل بر روی یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر معناداری نداشته است.

 گیریبحث و نتیجه

درس  برتوانسته است یادگیری مغزمحور -های یاددهیتوان بیان داشت که استفاده از استراتژیمیبا توجه به نتایج به دست آمده   

استفاده از این  بنابراین داشته باشد، ولی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان مؤثر نبوده است.آموزان تاثیر معناداری دانش یادگیری ریاضی

یادگیری -های یاددهیاستراتژینتیجه معنادار بودن تأثیر دانش آموزان شده است.  درس ریاضی سطح یادگیریاستراتژی موجب باال رفتن 

 Seifi( و 2012) Hasani (2016 ،)Samadi (2014 ،)Tarajهای با یافتهمغزمحور بر یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی 

ان پایه اول یادگیری مغزمحور بر یادگیری علوم دانش آموز-های یاددهیاستراتژی( همخوان بوده است. نتیجه عدم معناداری تأثیر 2011)

 (، همخوان نبوده است.2020) Wolf( و 1389(، سیفی )2015) Moradiهای ابتدایی با یافته

توان بیان داشت که یکی از عوامل موثر بر یادگیری یادگیری مغزی بر یادگیری ریاضی می-در تبیین اثربخشی استراتژی یاددهی

باشد. بیان صریح اهداف، بیان درس به زبان روشن و قابل فهم، ارائه حور میدرس ریاضی یادگیرندگان، استراتژی مناسب یادگیری مغزم

درس به شکل ساختار یافته و منظم، فعال بودن شاگرد در جریان آموزش و ارتباط داشتن مطالب جدید با دانش قبلی دانش آموزان، ضمن 

شوند و وجود الگوی آموزشی که تمام این عناصر را داشته بهبود دقت و حافظه و ارائه آموزش باعث افزایش یادگیری دانش آموزان می

  آنهاای در حل مساله را به نحو خالقانه مغز محورروش   دانش آموزان به یادگیری. تواند وضعیت موجود را به حد مطلوب برساندباشد، می

مورد نیاز برای حل مساله به یاد گیرندگان  مفاهیم و اصولای برای یادآوری عنوان وسیله می تواند به یادگیری مغز محورروش . بردباال می

دهد و به ن میاو یادگیری کارکردهای مفیدی نش تدریس در یادگیری مغزی بر یادگیری ریاضی -اثربخشی استراتژی یاددهی .کمک کند

  .انجامدها میها و ایدهبین راه حل رتباطل برقراری اتسهی

توان گفت که دانش معلم از کارکردهای مغز یادگیری مغزی بر یادگیری علوم می-ستراتژی یاددهیهمچنین در تبیین عدم اثربخشی ا

های تدریس چالش برانگیز در درس علوم، کمک شایان حین تدریس و ارائه روشو استفاده مناسب و بجا از اصول یادگیری مغز در 

نداشته است. یادگیری از طریق آموزش مغز در یک محیط که سرشار از توجهی به یادگیری درس و تمایالت مثبت به آن را به همراه 

های مغز محور )محیط غنی یادگیری، کنترل هیجانات و پردازش اطالعات( باشد، تأثیر چندانی نداشته است و به اثرات مثبت حضور مؤلفه

های مغزی از جمله تفکر دهی و تحریک فعالیتدر یادگیری درس علوم دانش آموزان منجر نشد. در نتیجه آموزش مغزمحور موجب جهت

 شوند.شود، لذا این آموزش منجر به یادگیری دانش آموزان در درس علوم نیز نمیو یادگیری در درس علوم نمی

های این پژوهش به طوری که از جمله محدودیت ،های دیگر عاری از اشکال و محدودیت نیستالبته این پژوهش به مثابه پژوهش

و همچنین است آموزان پایه اول دبستان شهر اصفهان اجرا شده  شبر روی دانتنها نمونه که  ءان محدودیت قلمرو مکانی و سنی اعضاتومی

 هایپایه آموزانبه دانش نتایج و تعمیم پذیری آن بسطاشاره کرد که در  ،محدودیت جنسی که بر روی دختران دانش آموز بوده است

لیست  چکعلمان و مربیان برای به دست آوردن نمرات از م برخی کامل همکاری عدم پذیرد. انجام احتیاط با ایدب پسران و دیگر تحصیلی

همچنین عدم اجرای آزمون پیگیری به دلیل محدودیت زمانی را نیز از دیگر موارد  .توان در این مورد ذکر کرددروس را نیز می

دانش شایستگی اجتماعی تقویت افزایش برای معلمان گردد،می پیشنهاد دلیل همین . بهتوان اشاره کردهای این پژوهش میمحدودیت



  27  28تا   19،سال سوم، شماره پنجم ، ص 1400تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی،بهار و تابستان  –نشریع علمی 

توان انجمن یادگیری مغز می ،این شیوهاز یادگیری عملکرد مغزی بهره بگیرند و برای بهتر استفاده کردن -های یاددهیآموزان از استراتژی

ای هگروه از آتی هایپژوهش در تا داد پیشنهاد زمینه این پژوهشگران به توانمی . همچنیننپژوهشی را تشکیل داد-کز علمیامحور در مر

 جنسی دیگر و مقاطع تحصیلی باالتر نیز استفاده کنند و به بررسی نتایج پژوهشی به دست آمده بپردازند
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