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Abstract
The purpose of this study was to determine the
effect of brain-based education on preschoolers
level of learning and their linguistic
preparedness. This research was carried out
using quasi-experimental design with pre-test
and post-test design. The subjects were 40
students who were selected by multistage cluster
sampling and were divided into experimental
and control group (two classes of 20 people).
The pre-school educator of experimental group
was trained in 9 sessions moreover two sessions
of brain education were given to children's
parents. The learning environment was changed
based on the components affecting the brain
(light, nutrition, oxygen, colour, music, and
water). Subsequently, in the experimental group,
training was provided for four months based on
the principles of the brain-based curriculum. For
both groups, pre-test and post-test were
performed according to the content of the
activities planned for the preschool education.
Data were analyzed using covariance and T tests.
The findings indicated that brain-based
education has a significant effect on increasing
the level of learning and its sustainability as well
as their linguistic preparedness.
Keywords: Pre-school education, Brain based
education, Learning, Learning sustainability,
linguistic preparedness
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چکیده
 تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مغز برر میرزن،هدف پژوهش حاضر
 نیرن. یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزن پیش دبستانی برود نسر
پژوهش به روش شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمو و پس آزمرو
 جامعة آماری شامل همة نوآموزن دورة پیشدبستانی شهر.نجرن شد
 نوآموز بودند که به روش نمونه گیرری04  آزمودنی های. تبریز نس
خوشرهنی چندمرحلرهنی ننتخررا شردند و در دو گررو آزمررایش و
 به مربری گررو آزمرایش. نفر ) قرنر گرفتند04 کنترل (دو کالس
 جلسه و به نولیای نوآموزن طی دو جلسه آموزش مبتنی برر9 طی
 محیط یادگیری بر نساس مؤلفههای تأثیرگذنر.مغز آموزش دند شد
.  موسرییی و آ ) تغییرر یافر،، رنر،  نکسیژ، تغذیه،بر مغز (نور
 آموزش ها با توجه به نصول برنامه درسری،سپس در گرو آزمایش
 برنی هر دو گرو پیش آزمو. ما نرنئه شد0 مبتنی بر مغز به مدت
و پسآزمونی با توجه به محتونی فعالی های در نظر گرفته شد در
 دند های پژوهش با نستفاد نز آزمرو.دورة پیش دبستانی نجرن شد
 یافترههرا حراکی نز آ برود کره.) تحلیرل شردt( کوونریانس و تی
آموزش مبتنری برر مغرز برر نفرزنیش میرزن یرادگیری و پایردنری
.یادگیری و نیز آمادگی زبانی آنا تأثیر معنیدنر دنرد
، آمروزش مبتنری برر مغرز، دور پریش دبسرتانی:واژههایکلیدی
 آمادگی زبانی، یاددنری،یادگیری
e-fathiazar@tabrizu.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
یدی از میم ترین اعضای ب ن عضوی به نام مغز است که
جایگاه عالی ترین تفدرات بشکری اسکت .از نظکر ادلمکن
( )Edelman,2006یدی از مسائل مربوط بکه انسکان ککه
پیون ی عمیق با مغز دارد ،مسئلة یکادگیری اسکت .مغکز
ظاهراً دارای ساختمانی هم شدل و یدنواخت اسکت ،امکا
عالی ترین محصول تدامکل اسکت ،اطالعکات را دریافکت،
پردازش و ذخیره میکن .)Nilipour,2017( .
مغز تنیا ارگانی است که در هنگام تول ناتمام اسکت
و در سرتاسر عمر به توسکهه و تدامکل ادامکه مکی دهک .
وظیفه نخستین مغکز در ککودکی ایجکاد ارتباطکات بکین
ح ود  100میلیارد سلول مغزی است که به این ارتبکاط
"سیناپس" می گوین  .در سه سال نخست زنک گی ،مغکز
یک کودک می توان در ح ود هزار تریلیون سکیناپس را
بککه وجککود آورد .نککورونهککایی کککه مککورد اسککتفاده قککرار
می گیرنک تقویکت و آن هکایی ککه مکورد اسکتفاده قکرار
نمی گیرن ضهیف می شون  .آنچه موجب ایجاد و تقویکت
ارتباطات سیناپسی می شود ،تجکاربی اسکت ککه فکرد در
تهامل با محیط خود کسب می کن  .در یک محیط غنی،
ته اد بیشکتری ارتبکاط بکین سکلول هکای مغکزی ایجکاد
می شود و تهک اد بیشکتر ارتبکاط ،یکادگیری سکری تکر و
مهنادارتری را به دنبال خواه داشت.)Schiller,2010( .
آگاهی از ماهیت و چگونگی یادگیری مغز و طراحکی
برنامکههکای آموزشکی منطبکق بکا نحکوه یکادگیری مغکز
دانشآموزان همواره یدی از دغ غههکای میکم و اساسکی
بسیاری از عصب شناسان و مربیکان بکزر بکوده اسکت.
درواق می توان گفت که در هر عصری بسکته بکه سکط
دانش بشری از ککارکرد مغکز و چگکونگی یکادگیری آن،
تفدر و سیاست تربیتی نیکز تحکت تکثییر قکرار گرفتکه و
برنامه های م ارس نیز به تب آن دسکتخوش تغییکرات و
تحوالتی ش ه است .سرآغاز رویدکرد مبتنکی بکر مغکز را
می توان شروع دهه نود میالدی و ظیکور فکن آوری هکای
نوین تصویربرداری و رش خارق الهاده فیم مغز و حافظه
دانست به گونه ای که در آستانه ورود بکه سک ه بیسکت و

یدم تکالش هکای پژوهشکگران بکر برقکراری یکک پیونک
مستحدم میان علکوم اعصکا و برنامکه درسکی مک ارس
مهطوف گشت و مبانی عصکب شکناختی بکه طکور آشکدار
مجوز ورود به برنامههای م ارس را کسب کرد.
بر اسکاس نظریکة گیدکه ( )Geke, 2005رابطکة علکم
عصب و تهلیم و تربیت بای دوطرفه باش و مربیکان نیکز
برای پروژه های علوم اعصا پرسش هایی مطرح کننک و
به موازات آن از آزمکایش هکای علکوم اعصکا داده هکای
تربیتی بیرون بدشن  .در حقیقت مطالهة یادگیری ،علوم
تهلیم و تربیکت و عصکب را بکه یدک یگر پیونک مکی زنک
( .)Goswami,2006در این راسکتا یکادگیری مبتنکی بکر
مغز یا علم ذهن ،نیز یک مفیوم مرتبط با یادگیری است
که به دنبال طراحی فراین های طبیهی به منظکور ایجکاد
ح اکثر یادگیری مکثیر و ککارا اسکت ( Abou-Elgheit,
 .)2012یککادگیری مبتنککی بککر مغککز بککر اسککاس علککم
عصبشناسی و آن نوع یادگیری اسکت ککه متناسکب بکا
عملدککرد طبیهککی مغککز اسککت .ایککن رویدککرد ،رویدککردی
پیچی ه به آموزش است که نتایج پژوهش های مربوط به
علوم زیستی -عصکبی را مکورد اسکتفاده قکرار مکی دهک
چنین آموزشی بکر روش هکای طبیهکی ککه یکک مغکز از
طریق آن ها یاد می گیرد تثکی می ورزد و مبتنی است بر
دانشی که امروزه از ساختار و عملدردهکای واقهکی مغکز
انسان در دورههای رش ی گوناگون وجود دارد.
یادگیری مبتنی بر مغکز ،شکناخت قواعک و مقکررات
مغککز بککرای ایجککاد یککادگیری مهنککادار و سککازماندهککی
آموزش ها بر اساس آن هکا اسکت .اسکاس یکادگیری مغکز
محور این است که مغز به طکور طبیهکی بکرای یکادگیری
مهنادار برنامه ریزی ش ه است و درست همان طوری ککه
هر متخصصی برای عملدکرد مطلکو نیازمنک شکناخت
مجموعه درگیر با آن تخصص است ،مهلمان هم به عنوان
متخصصان یادگیری بایک از نحکوه یکادگیری مغکز آگکاه
باشن و اصول سازگار با آن را به کار ببن ن تا یکادگیری
پای ار و اساسی در ذهن دانش آموزان شدل گیرد در غیر
این صورت مهلمان بکه پزشکدانی مکی ماننک ککه بک ون
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آشکککنایی بکککا دسکککتگاه بککک ن طبابکککت مکککیکننککک
( .)Abreena,2007آنگونکه ککه لسکلی هکارت ( Leslie
 )Hart,2002بککه نقککل از تاکوهامککا ()Tokuhama,2011
بیان می کن " :طراحی تجار آموزشی ب ون فیکم مغکز
مانن طراحی دستدش ب ون فیم دست انسکان اسکت".
این نوع آموزش ،فراین ی یادگیرن ه محور است که همة
دانش آموزان خود در موقهیت ها و زمینکه هکای گونکاگون
یادگیری دانش خویش را میسازن  ،چراکه مغز هنگکامی
به بیتکرین صکورت یکاد مکی گیکرد ککه مکواد و تجکار
یادگیری منطبکق بکا نیازهکا ،توانمنک ی هکا و عالیقشکان
طراحی شود ()Mehrmohammadi, 2010
عملدرد پیچی ة مغز در ارتباط با یادگیری و آمکوزش
دارای چیار مولفة اصلی است :حافظه ،هیجکان ،هکوش و
ادراک .حافظه به عنوان تثییر تجربه تهریکف شک ه اسکت.
حافظه متشکدل از دو سیسکتم اسکت :حافظکة اولیکه یکا
کوتاه م ت ،حافظة بلن مک ت .ایکن دو سیسکتم حافظکه
متفاوت عمل می کننک  .مغکز از سکازوکار سکیگنال هکای
الدتریدکی بکرای عملدکرد حافظکة کوتکاهمک ت اسککتفاده
مککیکن ک  ،درحککالیکککه بککرای ذخیککرهسککازی بلن م ک ت
لینکهای دائمی نوری بین سلولهکا تشکدیل مکیدهک .
حافظة کوتاه م ت وابسته به سط فهالیت اعصا اسکت
درحالیکه حافظة بلن م ت با وزن فهالیت سکروکار دارد.
در مورد هیجان نیز بای گفتکه فراینک یکادگیری بک ون
هیجککان و الگوهککا کامککل نمککیشککود .در غیککا هیجککان،
اطالعات بی مهنی مکی شکون  ،یکادگیری بایک هیجکان را
به طور کامل درگیر سازد نه اینده بکا آن تنیکا بکه عنکوان
یک عامل مدمل رفتکار کنک  .شایسکتگی هکوش انسکان
می توان به سه به اصکلی تقسکیم شکود :هکوش سکیال،
هوش متبلور و است الل فضایی -دی اری .هکوش سکیال
توانایی رش تدنیک هایی برای اب اع و حل مسائل ج ی
است و هوش متبلور توانایی کاربرد تجار کسکب شک ه
قبلی را دارد که می توانن برای حل مشکدالت فهلکی بکه
کار رون  .است الل فضایی دی اری ،قابلیت ویژه ای اسکت
بکرای اسککتفاده از تصککاویر و ارتباطککات دیک اری در حککل

مسائل .هم ادراکات هوشیارانه و هم ادراکات ناهوشیارانه
در یادگیری سیم دارن  .بنابراین برنامه های درسکی بایک
به یادگیرن گان اجازه دهنک ککه تجکار و رویک ادهای
عاطفی گذشته را فراخوانی کنن  .دوازده اصکل بنیکادین
نظریه یادگیری مبتنی بر مغز در ارتبکاط بکا ایکن چیکار
مثلفه بنا نیاده شک هانک ( .)Abou-Elgheit, 2012ایکن
اصککول بککهطککور تفصککیلی در بخککش پیشککینه بککه همککراه
داللت های آموزشی در برنامه درسی بیان خواه ش اما
در اینجا بهطور کوتاه چنین بیان میشود.
 مغز یک پردازن ة موازی است مغز ما می توانک
عملدردهای چن گانه را همزمکان انجکام دهک .
این عملدردها مکی تواننک در ماهیکت متفکاوت
باشن (منطقی و عاطفی).
 یککادگیری ،کککل فیزیولککوژی بکک ن را درگیککر
می کن تجار گذشته ،ویژگکی هکای فکردی و
ارزش های فرهنگی نقکش میمکی در یکادگیری
ایفا میکنن .
 جستجوی مهنا امری ذاتی است انسان ها برای
یادگیری ساخته ش ه ان  .یکک غریکزة بنیکادین
مغز انسان ،بقا از طریق حل پ ی ه های طبیهی
و رف عطش برای کسب اطالعات است.
 جسککتجوی مهنککا از طریککق الگککوپردازی رخ
می ده مغز اطالعات و پ ی ه هکا را بکه عنکوان
الگوهککای اطالعککاتی کککه بککا یدکک یگر مککرتبط
هستن  ،طبقه بن ی مکی کنک  .ذخیکره سکازی و
بازیابی موفق این اطالعات زمانی اتفاق می افت
که الگو پردازی درسکتی در مغکز اتفکاق افتکاده
باش .
 هیجککان بککرای الگککوپردازی ضککروری هسککتن
انسان ها بیشتر احساسکی هسکتن تکا منطقکی.
درگیر کردن هیجکان در فراینک یکادگیری بکه
ارتقا بیشتر کیفیت یادگیری کمک میکن .
 هر مغزی به طور همزمان اجزا و کل ها را ادراک
و خلق می کن مغز می توان تده هکای کوچکک
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اطالعات و مفاهیم وسکی ایک ه هکا را همزمکان
ادراک کن .
 یککادگیری مسککتلزم توجککه متمرکککز و ادراک
محیطککی اسککت یککادگیری موفککق زمککانی رخ
می ده که هم اطالعات وسی و هم اطالعکات
جزئی و دقیق همزمان درگیر شکون  .ایکن ککار
می توان از طریق مکرتبط ککردن یکادگیری بکا
تجار و هیجان زن گی واقهی انجام شود.
 یککادگیری فراینکک های هوشککیار و ناهوشککیار را
درگیککر مککیکنک هککم جنبککههککای مشککخص و
ملموس و هم جنبههکای نکاملموس و انتزاعکی
بای در یادگیری درگیر شکون  .تحریکک امیک ،
منش و تجار گذشته به یادگیری مبتنکی بکر
مغز کمک میکن .
 ح اقل دو نوع حافظه وجود دارد یک سیسکتم
حافظة فضایی و مجموعهای از سیستمها بکرای
یادگیری عادتی (طوطیوار) .حافظة فضایی بکه
تدرار نیاز ن ارد و به حفظ فوری تجار منجکر
مکیشککود .زمککانی ککه حقککایق و میککارتهککا در
حافظة فضایی جای گیرن  ،مغز بیتر می فیمک
و به یاد میآورد.
 تجربه های تهاملی چن گانه یادگیری از طریکق
فراین های درونی و تهامل قوام مییاب  .تهامکل
چن گانه درواق  ،تهاملی برای فهالسازی انکواع
ارگان هایی است که مکی توانک بکرای یکادگیری
ایربخش مثیر واق شون  .زبانآمکوزی ازجملکه
پ ی ه هایی اسکت ککه بکا اسکتفاده از تهکامالت
چن گانه اتفکاق مکی افتک و در عمکل فهکالیتی
تلفیقی است.
 یادگیری به واسطة چالش ها توسهه می یاب و با
تی ی ها متوقف می شود مغز اگکر بکا چکالش و
رقابت درگیر باش به طکور غریکزی بیتکر عمکل
می کن  .درعین حال ،تی ی و ترس مکی تواننک
در توان مغز برای یادگیری اختالل ایجاد کنن .

 هککر مغککزی منحصککربهفککرد اسککت هککر مغککزی
ویژگیها ،نیازها ،امی ها ،انگیزهها ،استه ادها و
سط هوشی منحصکربه فکردی دارد .پکس ایکن
ویژگککیهککا تککا آنجککا کککه ممدککن اسککت بایکک
گروه بن ی ش ه و هک ف قکرار گیرنک (Abou-
.)Elgheit, 2012
نتایج پژوهش های انجام گرفته بیانگر آن است ککه از
منظر رویدرد مبتنی بر مغز میکم تکرین دورة رشک مغکز
سال هکای نخسکتین زنک گی اسکت و کیفیکت تهکامالت
کودک با محیط یادگیری تهیکینکننک ة رشک مغکز او و
ارتباطات بین سلولی آن است .تجار و تهامکل ککودک
با محیط ،مغز کودک را شدل میدهن و مهماری عصبی
او را که بر چگونگی ارتباط با تجکار بهک ی او ایرگکذار
است طراحی مکی کننک (88 .)Schiller,2010درصک از
ذهککن ،شخصککیت و میککارتهککای کککودک در پککنج سککال
نخست زن گی پرورش می یاب  .مکاه هکا و سکالهکای اول
زن گی مرحلکه ای بکرای رشک تمکام عمکر هسکتن  .اگکر
کودکی تماس انسانی و زبانی یا محرک های بسیار کمکی
را تجربه کن رش مغکز او ککه وابسکته بکه ایکن تجکار
هست متوقف مکی شکود و یکا در پیشکرفت و توسکهه بکا
شدست مواجه می گردد بنابراین بکر اسکاس ایکن نظریکه
آموزش های دوران کودکی در سکال هکای اولیکه زنک گی
نقش حیاتی در زن گی حکال و آینک ه او ایفکا مکی کننک
( )Edie, D. & Schmid, D., 2007و جیککتگیککری
سیاست های آموزشکی بکرای ایکن دوره بایک بکه سکمت
طراحی محیطهای یکادگیری و برنامکههکای درسکی ککه
ح ک اکثر تهامککل بککا کیفیککت را طلککب مککیکنن ک باش ک .
نخستین دورة آموزشی در سالهای اولیکة زنک گی دورة
پیش دبستانی است که شامل برنامه هایی است که بکرای
کودکان  3تا  6سال قبل از ورود آن ها بکه دورة دبسکتان
ارائه می شود .ازآنجاکه ایکن دوران مکورد توجکه و عالقکه
طیف وسیهی از صاحب نظکران تهلکیم و تربیکت ،جامهکه
شناسککان ،روانشناسککان ،فالسککفه و فیزیولوژیسککتهککا و
بسیاری از متص یان حرفه هکای گونکاگون بکوده اسکت و
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میم ترین و اساسی ترین دوران رش و بالن گی در گسترة
آموزش وپرورش است ،چنانچه برنامکه درسکی مناسکب و
کارآم برای ایکن دوران طراحکی و اجکرا شکود کودککان
بککهطککور سککیریناپککذیری در جککذ و کاربسککت دانککش
میکوشن و تجار یادگیری مثبتکی ککه در ایکن دوران
کسب میکنن به آنان کمک خواه کرد قابلیتهایشکان
را باال ببرن و افرادی توانمن پرورش یابن .
از پژوهشهایی ککه بکه آمکوزش مبتنکی بکر مغکز در
دوره های مختلف ابت ایی پرداختکه باشک  ،مکی تکوان بکه
پککککژوهش محمکککک ی فارسککککانی ( Mohammadi
 ،)Farsani,2018نکککککوری ( ،)Noori,2010نکککککوری و
میرمحمکککک ی (،)Noori, Mehrmohammadi,2010
تلخابی ( ،)Talkhabi,2008اشاره داشکت ککه عکالوه بکر
تبیین چارچو مفیومی یادگیری مبتنکی بکر مغکز ،بکه
پاره ای از مفروضکه هکای عناصکر برنامکه درسکی در ایکن
رویدککرد پرداختککه و داللککتهککای آموزشککی آن را ذکککر
کردهان .
سککیفی و همدککاران ( Saifi, Ebrahimi, Farokhi,
 )2010در پژوهشی بکا عنکوان "بررسکی تکثییر آمکوزش
یادگیری مغزمحور بر درک مطلکب و سکرعت یکادگیری
دانککشآمککوزان" بککه ایککن نتیجککه رسککی ن کککه آمککوزش
یادگیری مغز محکور بکر میکزان درک مطلکب و سکرعت
یککادگیری دانککشآمککوزان افککزوده و بککر افککزایش کیفیککت
یادگیری آنها تثییر گذاشته است.
خلیلککککی و همدککککاران ( Khalili, Ebrahimi,
 )Radmanesh, 2018در پژوهشککی ،ایربخشکی آمککوزش
یادگیری مغز محور بر یادگیری خودتنظیم دانشآمکوزان
را گککزارش کککرد .کریمککی ( )Karimi, 2017نیککز در
پژوهشی مشابه ،تثییر مطلو الگوی یادگیری مغز محور
را بر یادگیری میارت های فناورانه در دانش آمکوزان دوره
متوسطه گزارش داد.
هایلنکک ( )Hoiland,2005در پژوهشککی بککا عنککوان،
تهبیککر و اسککتنباط م ک یر و مهلککم در اسککتفاده از نتککایج
پژوهش مغزمحور در آموز خوان ن ،به این نتیجه رسکی

که به از آموزش راهبردهکای مغکز محکور  22درصک از
مهلمان روش های آموزش خوان ن را با راهبردهکای مغکز
محور همراه می سازن  .برنامة هنرهای زیبا بکا تثکیک بکر
کارکرد آن بر مغز و یادگیری به افزایش اعتمادبه نفکس و
پیشرفت تحصیلی ،پژوهشی است که ریسپرس و التفکی
( )Respress & Lutfi,2006بککر روی دانککشآمککوزان
مشدلدار انجکام دادنک و بکه ایکن نتیجکه رسکی ن ککه
هنرهای زیبا راهی برای به چالش کشی ن ذهن است.
دوریس ( )Doris,2007در پژوهشکی نشکان داد ککه
آمککوزش مغککز محککور بککه افککزایش نمککرههککای ریاضککی
دانش آمکوزان کمکک مکی کنک  .ویلکز ( )Wills,2007در
پژوهشی دیگر با عنوان راهبردهای آموزش مغکز محکور،
روشهایی برای بیبود حافظه و یکادگیری دانکشآمکوزان
ارائه کرد .نتیجة این پژوهش ایربخشی ایکن راهبردهکا را
بر بیبود یادگیری و تقویت حافظه نشان داد.
با توجه به نقش و اهمیت مغکز در فراینک یکاددهی-
یادگیری و توجه کمتر آموزش هکای پکیش دبسکتانی بکه
ابهاد و جنبه های ککاربردی یکادگیری مبتنکی بکر مغکز و
کارکردهای ذهنی ،حافظه ،هیجان و پکردازش ،پکژوهش
در این حوزه از ارزن گی و بایستگی ویژه برخوردار اسکت
و پرسش اساسی مطرح این است که آیا آموزش مبتنکی
بر مغز در میزان یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزان تثییر
دارد؟
روش پژوهش و اجرا
ایککن پککژوهش بککه روش شککبه آزمایشککی و بککا طککرح
پیش آزمون و پس آزمون اجرا ش  .بکا توجکه بکه شکرایط
خاص پژوهش (آموزش ها ،تغییرات فضای آموزشی و )...
پژوهشگران نیازمن همداری متص یان م رسه بودن  .به
مربی گروه آزمایش طی  9جلسه و به اولیکای نوآمکوزان
طی دو جلسه آموزش مبتنی بر مغز آمکوزش داده شک .
مربیان با شرکت در کارگاه آموزشی توسط پژوهشگر بکه
شناخت مغز و اصکول برنامکه درسکی مبتنکی بکر مغکز و
مثلفه های تثییرگذار بر مغز و یکادگیری دسکت یافتنک و
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طرح ها و روش هکای آموزشکی خکود را طراحکی کردنک .
بسته های آموزشی طراحی ش ه بکرای گکروه آزمکایش از
 12اصل یادگیری مبتنی بکر مغکز پیکروی ککرده اسکت
به طوری که از این  12اصل  40شاخص قابل ان ازه گیری
استخراج و سپس به تثییک متخصصکان علکوم اعصکا و
علوم تربیتی رسی ه است و این  40شاخص در آمکوزش
نوآموزان گروه آزمایش به کار گرفته ش ه است.
از سویی دیگر وال ین نوآموزان گروه آزمایش نیکز بکا
شناخت موارد باال و نیکز کنتکرل برخکی مثلفکه هکا مثکل
خوا کافی نوآموزان و تغذیکه سکازگار بکا مغکز (ککه در
کنترل پژوهشگر نبود) در فراهمسازی محکیط یکادگیری
مبتنی بر مغز همداری کردن  .محیط یادگیری بر اساس
مثلفه های تثییرگذار بر مغز (نور ،تغذیه ،اکسیژن ،رنک،،
موسیقی و آ ) تغییر یافت .این مثلفهها عبارتان از:
 .1نور :بکا وجکود نکور مناسکب ککافی و طبیهکی ،در
کالس از نور زرد (المپ رشتهای) استفاده ش .
 .2آ  :به دلیل نیاز اساسکی مغکز بکه آ و تکثییرات
منفی کمبود آ بر مغکز و یکادگیری ،دسترسکی آسکان
نوآموزان به آ در هر زمان از آموزش فراهم گردی .
 .3تغذیه :میان وع ه های غذایی مفی (گردو و بکادام
و پسته و فن ق) و غذای گرم و میوه در نظر گرفته ش .
 .4اکسیژن :برای ایجاد هوای مطبکوع ککالس تهک اد
نوآموزان ده نفر در نظر گرفته ش و گلهای طبیهی نیز

در ککککالس گذاشکککته شک ک  .مسکککاحت ککککالس بکککرای
جنبوجوش مناسب بود.
 .8رن :،به دلیکل تکثییر رنک ،هکا بکر ایجکاد محکیط
هیجانی مثبت و آرامش ،رن ،های آرامش بخش و روشن
مثل آبی و سبز ،زرد و نارنجی در رن ،آمیکزی ککالس و
نقاشیهای مناسب روی دیوار و انتخا لوازم ککالس بکه
کار گرفته ش .
 .6موسیقی :با توجه به اینده موسیقی بر بسکیاری از
بخککشهککای مختلککف مغککز تککثییر مککیگککذارد ،بیشککتر
فهالیت های مربوط به نمایش خکالق و نیکز نقاشکی و یکا
درست کردن کاردستی با موسیقی همراه بود.
برای سنجش میکزان یکادگیری نوآمکوزان در هکر دو
گروه همزمان و پیش از دخالت متغیر مسکتقل آمکوزش
مبتنی بر مغز ،آزمون به عمل آم و آمادگی زبکانی ،نیکز
توسط آزمونی دیگر به صورت انفرادی مورد سنجش قرار
گرفت .پیش آزمون و پس آزمونی بکا توجکه بکه محتکوای
فهالیت های در نظر گرفته ش ة دورة پیش دبستانی اجکرا
شک  .سککپس در گککروه آزمککایش ،آمککوزشهککا بککهصککورت
کاربردی توسط مربیان و زیر نظر پژوهشگر با توجکه بکه
اصول آموزش مبتنی بر مغز و به م ت  4ماه ارائه شک و
گروه کنتکرل نیکز بکا آمکوزش رایکج خکود ادامکه یافکت.
دادههای گردآوری ش ه با استفاده از آزمون کوواریکانس
و تی تحلیل ش .

جدول  .8برنامة آموزشی یادگیری مبتنی بر مغز برای مربیان
عنوان کارگاه
آشنایی با ساختار مغز و سیستم عصبی
مهرفی اجمالی رویدردهای یادگیری
آشنایی دبیران با محتوا و اه اف پیشدبستانی
کارکرد هر یک از قسمتهای مغز در ارتباط با یادگیری
ضرورت یادگیری مبتنی بر مغز
اصول یادگیری مبتنی بر مغز و داللتهای آموزشی
طراحی برنامههای درسی مبتنی بر مغز
آموزش خانواده ()1
آموزش خانواده ()2

مدت زمان
 1ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
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ابزار پژوهش
متغیر وابستة این پژوهش میزان یادگیری نوآموزان بکود
که آزمونی برای این منظور طراحی ش  .ایکن آزمکون بکا
توجه به محتوای کتا راهنمای برنامکه و فهالیکت هکای
آموزشککی و پرورشککی دورة پککیشدبسککتانی کککه توسککط
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشکی در سکال 1393
چاپ ش ه است ،تنظیم گردی  .این آزمون با توجه به در
نظر گرفتن همة ابهاد و اه اف رش ی و نیز فهالیت هکای
تهیین ش ه برای دورة پیشدبستانی طراحی و بیشکترین
نمرة این آزمون  18در نظر گرفته ش .
ابزار دیگری که به میزان آمادگی زبکانی نوآمکوزان را
مورد سنجش قکرار مکی داد ،آزمکون آمکادگی زبکانی نکام
داشکت ککه توسکط رسکولی ( )rasouli, 2011سکاخته و
استفاده ش ه بکود .ایکن آزمکون از شکش بخکش واژگکان
تصویری ،درک مهنی ،تولی واژه ،تولیک جملکه ،تدمیکل
جمله های ناقص و دقت شنوایی (هکر بخکش شکامل 10
پرسش) تشدیل ش ه است .بیشترین نمکرة ایکن آزمکون
 60است .روایی این آزمکون تثییک شک ه و پایکایی ایکن

آزمون از راه دو بار کاربرد آن در فاصلة زمانی یک هفته،
در یک گروه  20نفری از دانش آمکوزان برابکر بکا  0/83و
همچنین پایایی آزمکون بکرای گکروه  20نفکره از طریکق
آلفای کرونباخ  0/91گزارش ش ه است.
جامعة آماری و نمونة پژوهش
جامهة آماری شامل همة نوآمکوزان دورة پکیشدبسکتانی
شیر تبریز بود .دو کالس ( 20نفر گکروه آزمکایش و 20
نفککر گککروه کنتککرل) بککه روش نمونککهگیککری خوشککهای
چن مرحله ای از بین کالس هکای مراککز پکیش دبسکتانی
وابسته به آموزش وپرورش انتخا ش ن  .برای جلوگیری
از سوگیری های آزمایشی و نیز رعایت جوانب آموزشی و
تربیتککی ،از منطق که چیککار آمککوزشوپککرورش ،دو کککالس
پیش دبستانی غیردولتی پکس از یدسکان سکازی شکرایط
بهعنوان گروههای گواه و آزمایش انتخا ش ن .
یافتهها

جدول  .6میانگین ،انحراف معیار ،نمرات آزمون یادگیری و آمادگی زبانی گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون و
پسآزمون
متغیر

گروه /آماره
آزمایش

میزان یادگیری
کنترل
آزمایش
آمادگی زبانی
کنترل

تعداد افراد

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

همان طور ککه در جک ول ( )2مالحظکه مکی شکود از
لحاظ توصیفی بکین میکانگین نمکرات متغیرهکای مکورد
بررسی در پیش آزمکون و پکس آزمکون گکروه آزمکایش و
کنترل تفاوت وجود دارد .با توجه به طرح پژوهش حاضر
که از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گکروه کنتکرل بکود

20
20
20
20

میانگین

انحراف معیار

10/2

1/2

16/08

1/3

11/1

1/16

13/8

1/2

31/28

3/9

49/48

3/8

33/88

3/66

38/2

3/29

بری تحلیل داده ها و به منظور کنترل ایر پکیش آزمکون از
روش تحلیل کوواریانس استفاده ش  .در این نوع تحلیکل
بای شروطی رعایت گردد تا بتوان بکه نتکایج بکه دسکت
آم ه اطمینان کرد .نخست به منظور نرمال بکودن توزیک
نمرات در پیش آزمون و پس آزمکون و تصکمیم گیکری در
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تفککاوت مهنککیدار بککین میککانگینهککای دو گککروه در
پیشآزمون از آزمون آماری لوین استفاده ش ککه نتکایج
آن در ج ول ( )4گزارش ش ه است.

مورد استفاده از آزمکونهکای پکارامتری یکا ناپکارامتری و
همچنککین بررسککی کفایککت حجککم نمونککه از آزمککون
کولمککوگروف -اسککمیرنف و سککپس بککهمنظککور اطمینککان
نسبت به همسانی واریانس های دو گکروه و عک م وجکود

جدول  .5خالصه آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

شاخص /متغیر

میزان یادگیری

میزان یادگیری

آمادگی زبان

آمادگی زبان

z

0/99

1

0/24

0/21

p

0/22

0/26

0/62

0/69

مطالهه محقق ش ه است چراکه مقادیر  zمحاسکبه شک ه
در سط  P ≤0/08مهنادار نیست.

من رجات ج ول ( )3نشان میده ککه پکیشفکر
نرمال بودن توزیک متغیرهکای وابسکته در نمونکه مکورد

جدول  .5آزمون تحلیل کوواریانس مقایسة نمرات میانگین پسآزمون گروه آزمایش و کنترل در آزمون آمادگی زبان و آزمون
یادگیری
متغیر

همگنی شیبها

همگنی واریانسها

لوین

Sig

F

Sig

میزان یادگیری

0/63

0/42

1/3

0/26

آمادگی زبانی

0/9

0/34

1/84

0/22

بر اساس نتایج آزمون ج ول ( )4با توجکه بکه ایندکه
آزمون لوین و همگنی شکیب هکای رگرسکیون در سکط
 P ≤0/08مهنادار نیست ،بنکابراین پکیش فکر همگنکی
واریانس ها در هر دو آزمون تثیی می شکود .مهنکاداری F
کوواریانس در سط ( )P ≤0/08نشان می ده ککه بکین
میانگین گروه آزمایش و کنترل تفاوت مهنکاداری وجکود

 fکوواریانس

Sig

144/26

0/000

323/92

0/000

دارد .درنتیجه فرضکیة پکژوهش تثییک مکی شکود ،یهنکی
میزان یادگیری و آمکادگی زبکانی نوآمکوزان بکا آمکوزش
مبتنی بر مغز تغییر مکی کنک بکه عبکارت دیگکر آمکوزش
مبتنککی بککر مغککز در میککزان یککادگیری و آمککادگی زبککانی
نوآموزان تثییر گذاشته است.

جدول  .4خالصه اطالعات آزمونتی زوجی ،بهمنظور مقایسة میانگین نمرات آزمون یادگیری در دو حالت
گروهها

میانگین

S

اختالف میانگین

S

T

DF

Sig

بالفاصله به از آموزش

16/08

1/31

0/1

0/3

1/48

19

0/163

 2ماه به از آموزش

18/98

1/39
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بر اساس نتایج آزمون ،میتوان نتیجه گرفت که بکین
نمرات نوآموزان گروه آزمایش در دو مرحله (پس آزمکون
و بازآزمایی) تفکاوت مهنکاداری در سکط خطکای 0/08
وجود ن ارد ( )sig =0/163بنابراین این فرضیه که اعمال
متغیر آزمکایش (دورة آمکوزش مبتنکی بکر مغکز) ،دارای
نتایج پای ار به م ت دو ماه در بین نوآموزان بکوده اسکت
نیز تثیی میشود.
بحث
یادگیری مبتنی بر مغز برخاسته از ضرورت بیره بکرداری
از ظرفیت هکا و قابلیکت هکای مغکز در فراینک یکاددهی-
یادگیری بوده و بر اساس ساختار و عملدرد مغکز انسکان
طراحی می شود .سازماندهی برنامکه درسکی مبتنکی بکر
مغز از نوع تلفیقی اسکت ککه در آن بکه پیونک و ارتبکاط
موضوعات مختلف درسی با ید یگر و نیز با موقهیت های
زن گی واقهی تثکی می گردد با این اوصاف و با توجه بکه
اینده یادگیری اوان کودکی و نیکز زبکان آمکوزی در دورة
پیش دبستانی از اهمیکت بسکزایی برخکوردار اسکت لکذا
ه ف از این پژوهش فراهم سازی زمینه بکرای گسکترش
کاربرد آموزش مبتنکی بکر مغکز در بکین نوآمکوزان بکود.
انتظار این بود که آموزش مبتنی بر مغز ،میزان یادگیری
و آمادگی زبانی و نیز یادداری را افزایش ده  .یافته هکای
به دست آم ه از ج ول ها ایر مثبت و مهنکی دار آمکوزش
مبتنی بر مغز را نشان داد .ازآنجاکه در ارتبکاط بکا تکثییر
آموزش و یادگیری مبتنی بر مغز در دورة پیش دبسکتانی
پژوهشی یافت نش  ،یافته های این پژوهش با یافته هکای
سیفی و همدکاران ()Saifi, Ebrahimi, Farokhi, 2010
و یافته های دوریس ( )Doris,2007نیکز همسوسکت .بکه
نظر میرس ارتباط بین سکه گکروه نوآمکوزان ،مربیکان و
وال ین و نیز آگکاهی داشکتن و نگکرش همسکو در مکورد
اصول یادگیری و آموزش مبتنی بر مغز در این سه گروه
شککرایط یککادگیری را بککرای نوآمککوزان تسککییل کککرده و
نوآموزان به دور از هرگونه اسکترس و رقابکت ناسکالم بکه
یادگیری می پردازن  .در این پژوهش مربیان با آگکاهی از

اصول دوازده گانه آموزش مغز محور و اسکتفاده بیینکه از
آن و در نظر داشتن مثلفه های تثییرگذار مثبت و منفکی
بر آن ،به طراحکی روش هکای مناسکب و ارائکة محتکوای
آموزشی با تثکی بر آموزش مبتنکی بکر مغکز پرداختنک .
اولیا نیز در کنار مربیان دریافته بودن که ایجکاد محکیط
غنی با عواطف خوشاین و مطلو نوآموزان در یادگیری
آنان تثییر دارد .عواطف و شناخت نمی توانن ج ا از هکم
باشن بنابراین محیط یادگیری بای نگرش هکای مثبکت
میککان نوآمککوزان و مربیککان را تقویککت کن ک  .عواطککف در
ذخیره سازی و یادداری اطالعات بسیار میم هستن  ،لکذا
بای به نوآموزان کمک کرد تا از احساسات خود ،آگکاهی
داشته و از نحوة تثییر شرایط عاطفی بکر یکادگیری شکان
آگاه باشن  .توجه به خوا و زمان کافی برای تک ریس و
نیز تغذیه ،آ و ورزش چکه در خانکه و چکه در محکیط
م رسه باعث افزایش میزان یکادگیری نوآمکوزان خواهک
ش .
در تبیین نتکایج مربکوط بکه یکادداری آموختکه هکای
نوآموزان بای گفت که ازآنجاکه آموزش مبتنکی بکر مغکز
بککه تمامیککت مغککز توجککه دارد و آن را در ابهککاد مختلککف
ازجمله نیازهای تغذیه ای ،عاطفی و شناختی مورد توجه
قرار می ده و با توجه به آموزش های چن گانه مربیان و
وال ین ،میزان ایربخشی آن بر میزان یادگیری و آمادگی
زبانی نوآموزان پای ار است .این نتیجه بکا نظکرات هکارت
( )Leslie Hart,2002مبنی بر اینده آموزش مبتنکی بکر
مغز بر مبنکای سکاخت و ککارکرد مغکز ایجکاد مکی شکود
همسوست و نشاندهن ة آن است که اگر روش آمکوزش
بر مبنای اصول و ساخت مغکز باشک  ،پایک اری آمکوزش
بیشتر است لکذا در راسکتای یافتکه هکای ایکن پکژوهش
پیشنیاد می شود نظام آموزش وپرورش ،آمکوزش مبتنکی
بر مغز را جز اه اف اساسکی خکود در تربیکت مهلمکان و
مربیان و باال بردن سط دانش حرفه ای آن ها قرار دهک .
همچنین در آموزشهای خانواده اهمیت اصکول آمکوزش
مغز محور و تثییرات شگرف آن بر یادگیری بازگو شود.
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