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Abstract 

Background and Objectives: today, development of mental anf physical capacities has become one 

of the main goals in all disciplines. Brain base learning methods based on scientific research on how 
the brain learns has become a promising research center. The purpose of this study was to determine 
the effectiveness of brain-based education on cognitive-affective outputs of English learnin. 
 
Methods: In this study which was done in line with this goal and in the form of an inter-group pilot 
project with pre-test and post-test with the ninth grade students of Bostanabad city. Testers were 
selected by multi-stage cluster sampling and were replaced in two experimental and control groups 
(two classes of 15 people). Then, for the experimental groups, brain-based training strategies were 
implemented in 10 sessions and for the control group, no intervention was performed. The Williams 
and Dessie learning atmosphere questionnaire and Pintrich, Smith, Garcia and McCage motivational 
strategies were used to measure the background and motivational learning conditions in the two 
stages of pre-test and post-test. 
Finding:  Data analysis using multivariate analysis of covariance showed that improving the 
background and motivational conditions for learning English is effective. These findings have practical 
implications for the areas of English language teaching that are discussed in detail. 

Conclusion: These findings have practical implications for the areas of English language teaching 

that are discussed in detail. 
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  شده   تبدیل   هارشته   تمام  در   اصلی   اهداف  از   یکی   به   فیزیکی   و   ذهنی   هايظرفیت   امروزه توسعه   :پیشینه و اهداف

  تحقیقات   کانون  به  مغز،  یادگیري  نحوه  مورد  در  علمی  تحقیقات  براساس   مغز  بر  مبتنی  یادگیري  هايروش   و

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مغز بر شرایط و لذا   است  شده   تبدیل   امیدوارکننده 

  یادگیري زبان انگلیسی می باشد. انگیزشی و  اي  زمینه 

  

آزمون و پس آزمون از دانش آموزان پایه نهم شهرستان  در قالب طرح آزمایشی بین گروهی با پیش  :  روش ها

نفر به روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و در دو گروه    30بستان آباد است. آزمودنی ها  

نفره) جایگزین شدند. سپس براي گروه هاي آزمایشی راهبردهاي آموزشی    15آزمایش و کنترل ( دو کالس  

به مرحله اجرا گذارده شده و براي گروه کنترل، مداخله اي به عمل نیامده جهت    جلسه 10مبتنی بر مغز طی 

اندازه گیري شرایط زمینه اي و انگیزشی یادگیري در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه جو  

  و مک کیجی استفاده شد.  یادگیري ویلیامز و دسی و راهبردهاي انگیزشی پینتریچ، اسمیت، گارسیا

  

رایط زمینه اي و  :  فته هایا ان داد بهبود ـش تفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نـش تحلیل داده ها با اـس

ت. این یافته ها تلویحات کاربردي در عرصـه هاي آموزش زبان  ی یادگیري زبان انگلیسـی اثربخش اـس انگیزـش

  انگلیسی داشته که به طور مبسوط مورد بحث واقع می شود. 

  

: کلیدي کلمات آموزش مبتنی بر مغز، یادگیري، زبان انگلیسی، زمینه اي   

  وانگیزشی

 چکیده 
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 مقدمه

مفهوم  از این رو این تجاربی اســت که در نتیجه تعامل بین فرد و محیط به وجود می آیند.    بخشتداوم    ،یادگیري

به این معنی که در همه اشــکال تجارب و توانمندي ، تبیین رفتارهاي انســان از اهمیت حیاتی برخوردار اســتدر  

ــت و در این مـیان، ـیادگیري زـبان دوم ( ــتثنی  )L2ـهاي آدمی، نقش ـیادگیري غیرـقاـبل انـکار اسـ از این امر مسـ

ت ینگراولو  1(آروننیـس گاهیدر م  )FL) یا زبان خارجی(L2). یادگیري زبان دوم (2،2018و ـس  وقعیت هاي آموزـش

به ضروري ترین عنصر ارتباطی در  بدیل شدنبه طور روزافزون در حال ت  بوده وبه عنوان یکی از الزامات فراگیران  

در واقع یادگیري زبان انگلیســی یک ضــرورت انکار   ).4،2000، زنگال2000  3دیکینز-ري( دهکده جهانی اســت

ــازي  ــته هاي مختلف با افزایش روند جهانی س ــت و آموزش رش ــی، زبان علم اس ــت؛ زیرا زبان انگلیس ناپذیر اس

ان  ه زـب د همگی ـب دـی انی و آموزش علوم ـج ارت جـه اي رادیویی و تلویزیونی، تـج ه ـه اـم ات بین المللی، برـن اـط ارتـب

ورت می گیرند   ی ـص طح حرفه اي،  انگلیـس کالت فراوان در دنیاي عو در ـس نایی با این زبان برابر با بروز مـش دم آـش

). از طرف دیگر زبان انگلیسـی یکی از دروسـی اسـت که مخصـوصـا در برنامه 2012مدرن امروزي اسـت (دونگبو،

ان و دانش ). اکثر معلم1382درـسی دوره متوـسطه بیـشترین افت تحـصیلی را به خود اختـصاص می دهد (قهرمانی،

قف کالس، درگیر فرایند یاددهی اعت هاي زیادي در زیر ـس تند، باز هم   -آموزان با آنکه ـس یادگیري این درس هـس

ی، احمدي و لطفی، ته اند (عباـس مگیري در این زمینه نداـش یار در کالس درس، 1388موفقیت چـش ). از عوامل بـس

تفاوتی توســط محققان تعریف شــده اســت. نقش معلم و حمایت وي می باشــد. حمایت معلم به صــورت هاي م

تی، درك و قابلیت اعتماد را دربرمی گیرند. حمایت معلم به  ورت کلی ویژگی هایی مانند توجه، دوـس تعاریف به ـص

ی دارند.  خـص اره می کند که دانش آموزان باور دارند، معلمان به آنها ارزش می دهند و با آنها روابط ـش حدودي اـش

ــطوح ـباالتري از عالـقه و ـلذت از کالس وقتی دانش آموزان معل ه عنوان افراد ـحامی تجرـبه می کنـند، سـ       ـمان را ـب

ــکینر5،1993گودنو( ــیلی ـباالتر( فلنر1993،  7و بلومـنت 6؛ اسـ ) و انتـظارات 1985و همـکاران، 8)، مفهوم خودتحصـ

روابط بین معلمان و دانش آموزان، محیط اجتماعی .  پیشرفت تحصیلی باالتر در کالس درس را گزارش می دهند.  

ــاـمل نگرش ـبه ـیادگیري، هنـجارـهاي  ــاي اجتـماعی کالس درس، شـ کالس درس را تـحت ـتاثیر قرار می دـهد. فضـ

تباهات و دمعلمان  تعامل اجتماعی، پذیرش ایده ها و اـش ط معلمان می باـش ده توـس اختارهاي یادگیري تعیین ـش  ـس

  یادگیري ـساختارهاي  و  یادگیري  رویکردهاي  درـسی،  مواد انتخاب  ـشامل  تحـصیلی  محیط  هدایت  مـستقیم  مـسئول

ــتند   کالس   در ــبک  از  آموزان  دانش  ادراك. هس ــی،  محیط   و تدریس  هاي س ــبت آنها  یادگیري روش   کالس  به  نس

ه یل  و مدرـس اب،   25). در  1390مرادي، (دهد   می  قرار  تاثیر  تحت  را  تحـص د دانش علوم اعـص ته، با رـش ال گذـش ـس
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ــمندان و معلمان به طور فزاینده ــاب در زمینه کارکردهاي مغز و تاثیر آن بر برخی از دانش اي از مزایاي علوم اعص

دند (هوارد جونزیادگیري دانش ازگار با مغز 9019(  2). طبق نظر کاین و کاین2008 1آموزان آگاه ـش ) یادگیري ـس

ــت. بنابراین بهتر  ــناخت کدهاي مغز براي یادگیري معنادار و تنظیم فرایند تدریس در ارتباط با این کدها اسـ شـ

ریزان  ها باشد و معلمان و برنامهآموزان به روشی آموزش ببینند که متناسب با یادگیري طبیعی مغز آناست دانش

ــی درباره نحوه دریافت اطال ــب کنند درس ــیر و نحوه بازیابی اطالعات آگاهی کس ــط مغز، پردازش، تفس عات توس

هایی براي یادگیري عمیق خلق  محیط کالسی مثبت و عاطفی توسط معلمان، ارتباط).  2014،  3(توماس و سوامی

ــپینوزا،  -د (تاکاهاماکنایجاد می ــاس تهدید، درمان؛ ).  2008اسـ دگی و از طرف دیگر زمانی که یادگیرندگان احسـ

ــتگی می توان گفت  هاي انتقادي عاجزند. پس میکنند، فقط قادرند حقایق منفرد را به یاد آورند و از پردازش خس

اد میعواطف تعیین می ه ـی ابراین بر آنـچ د و بـن ه کنـن ه چیزي توـج ه ـچ ان ـب دـگ ادگیرـن ه ـی د ـک اثیر کنـن د نیز ـت گیرـن

(النگلیر و  واـضح اـست که فرایندهاي تفکر به ـسطح پایینی از اـسترس نیاز دارند   ).2013میتچل،  -د (آرزيگذارمی

  ).2005کانل، 

تراتژي هاي آموزش مبتنی بر مغز ، از نظر چالش هاي یادگیري ، براي همه دانش آموزان موثر اـست. بنا به      اـس

ت با این حال،  تفکر در مورد فرایند )، یادگیري مبتنی بر مغز راهی براي  2008(  4جنسـننظر راه حل  یادگیري اـس

تا  همه مـشکالت  با تمرکز بر  یافته هاي علوم اعـصاب ـشناختیدر حوزه یادگیري آموزـشگاهی نیـست و در این راـس

  . گشوده استیادگیري مبتنی بر مغز  مسیرهاي جدیدي را درحافظه  عملکردهاي

در تعامل با تم هاي حافظه به هم پیوـسته و  از تحقیقات علوم اعـصاب نـشان می دهد همه این ـسیـستوـضیح این که  

و ضـروري اسـت که براي تحقق یادگیري موثر این سـیسـتم ها به شـکل متعادل   )5،2014(کاین و کاینهم بوده

ــکل هماهنگ کار کنند  ــپرینگرعمل نموده و هنگام بازیابی اطالعات به ش ــتا  ).6،2008(اس توفکچی و   در این راس

ــرـفت ، حفظ ، نگرش و روـند ـیادگیري   مـطالـعه ودر ) 2009( 7دمیرل ش دانـتأثیر ـیادگیري مبتنی بر مغز بر پیشـ

از قبیل نگرش و پیشـــرفت یادگیري تاثیر ماندگار دارد و در  آموزان نشـــان داد که این روش برعوامل انگیزشـــی

ــی این روش یاددهی ــنتی آموزش و تدریس، اثربخش ــه با روش هاي س هاي یادگیري  یادگیري به برونداد  -مقایس

ــت ــوص    )2018(  8ارول و کارادومان. به عالوه مـطالـعه  مثـبت اسـ تأثیر فـعالیتـهاي همگام با مدل یادگیري  در خصـ

نشــان داد که این روش آموزشــی اثرات مثبت بر عملکرد ریاضــی مبتنی بر مغز بر موفقیت ریاضــی دانش آموزان  

گیري راهبردهاي موثر در حل مسائل ریاضی بر اساس دانش آموزان دارد و موجب انگیزش دانش آموزان براي بکار
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ــت که  )  2018( 1مـکاریـنا و نینگیح  ـمدل ـهاي ـیادگیري مبتنی بر مغز می گردد. از طرفی مـطالـعه ــان داده اسـ نشـ

ــیات  ــرفت دانش آموزان در یادگیري ریاضـ اثربخش بوده و اثرات روش یادگیري مبتنی بر مغز بر انگیزش و پیشـ

ــوـعات جبر و احتـماالت و ـبه ـکارگیري این روش ـها در موقعـیت ـهاي ـعادي ـتایـید ـکارآـمدي آن در ـیادگی ري موضـ

  گردیده و از طرفی موجبات شکل گیري انگیزش مثبت به مسایل ریاضی می شود.

در مورد تأثیر اـستراتژیهاي آموزـشی مبتنی بر مغز بر پیـشرفت و عزت   ی) تحقیق5201( 2ـشارماهمچنین  

ـــتان انـجام داد ه و ـبه نـتایج معنی داري در نفس در رابـطه ـبا درك محیط کالس (علوم) در بین دانش آموزان دبسـ

  تفاوت پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دو گروه مشاهده نموده است.

ــعف آموزش  ــی در ایران    اما از جمـله دالیل ضـ ) به عنوان یکی از مولـفان  1391بیرجـندي (زبان انگلیسـ

کتب زبان انگلیســـی در ایران، ضـــعف توانش و مهارت هاي معلمان، کمبود امکانات در حوزه تهیه منابع و آماده  

ســازي کتب، عدم همکاري اولیاء مدارس، فضــاي نامناســب مدارس، فقدان وســایل ســمعی و بصــري، عدم وجود  

ــوص اهداف زبان آموزي را از محدودیت ها و کالس ها  ــت هاي مدون در خص ــیاس و البراتورهاي ویژه و فقدان س

ینی ( یا حـس تا ـض ت. در همین راـس ی ذکر نموده اـس ی زبان انگلیـس ت هاي آموزـش کـس ) یکی از علل عدم 1376ـش

ــوخ تدری ــی در ایران را بکارگیري روش هاي منس ــی زبان انگلیس ــورت موفقیت در تحقق اهداف آموزش س به ص

ــته و عنوان میکند که با وجود کارآمدي برخی روش هاي تدریس، امروزه به علت فقدان   ــتوري دانس ترجمه و دس

دبیران مجرب، خبره و روزآمد و کمبود ساعات تدریس و شیوه هاي نامناسب آزمون و تاکید فراوان بر آزمون هاي 

وح تحصیلی هستیم. عالوه بر این بخشی و همکاران کتبی، شاهد عدم تحقق اهداف آموزشی زبان انگلیسی در سط

ت که پایین بودن  1375( یده اـس تان، به این نتیجه رـس ی در چندین اـس عیت آموزش زبان انگلیـس ی وـض ) با بررـس

ســطح ســواد والدین و عدم ارتباط آنها با مدارس، فقدان وســایل کمک آموزشــی، پر از ازدحام بودن کالس هاي 

ـشناختی و عدم به   –ها و عدم انطباق محتواي کتب انگلیـسی با مالك هاي ارتباطی  درس، ـضعف محتوایی کتاب  

یابی کیفیت آموزش  ی، محوریت آزمون هاي کتبی در ارزـش نجش آغازین در بدو تدریس زبان انگلیـس کارگیري ـس

ــت که برون دا ــی و فقدان مهارت هاي مطلوب در معلمان براي تدوین زبان، موجب گردیده اس دهاي  زبان انگلیس

  آموزش زبان انگلیسی در حد قابل قبول نباشد. 

هرچند که برون دادهاي آموزـشی زبان انگلیـسی در ـسطوح مدارس چندان قابل توجه نیـست، با این حال 

به موازات تاسـیس مراکز زبان آموزي خصـوصـی، شـاهد رشـد قابل توجه توانایی هاي دانش آموزان در بکارگیري  

ـشیوه هاي آموزـشی زبان در این مراکز حاکی از آن اـست که روش هاي بکار رفته در  زبان انگلیـسی بوده و بررـسی

ــت ( نامدار،  ــمی اس ــوم در نظام تعلیم و تربیت رس ). از طرفی، روند 1382این مراکز، متفاوت از روش هاي مرس

باق زبان آموزش زبان انگلیســی در برخی کشــورها، نشــان می دهد که موفقیت آن ها در این عرصــه، مرهون انط

ت که مدل  ده اـس ه تالش بر این ـش ناختی فراگیران بوده به نحوي که در این عرـص ب ـش آموزي با کارکردهاي عـص

 
1 Mekarina & Ningsih 
2 Sharma 
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ا در  ــایش ـه ا تغییرات و تحوالت مغزي فراگیران منطبق گردد. این گشـ ان دوم ـب د زـب اـفت و تولـی ـهاي نظري درـی

از ).  2002و کاین، 1ســانده شــده اســت ( کاینفرایند یادگیري زبان دوم تحت عنوان یادگیري مبتنی بر مغز شــنا

ــویی در ــته  یک دهه  طی  س  قرار  تربیت  و  تعلیم امر  محققان  توجه  مورد  مغز بر  مبتنی  یادگیري نیز  ایران  در  گذش

  یادگیري  بر اسـاس رویکرد انشـا  آموزش   روش   اثربخشـی  بررسـی  در)  1394(  زاده  حاتم  به نحوي که اسـت  گرفته

 دانش  نوـشتاري بیان  و  تحـصیلی  برخودکارآمدي  رویکرد  هردو  که  نـشان داده اـست  زبانی  تجربه  رویکرد  و  مغزمحور

 نـشان  محور  مغز  یادگیري  و  اـسنادي  ـسبک  رابطه  بررـسی  در)  1393(  همچنین تمـسکی.  دارد  مطلوب  تاثیر  آموزان

ت که یار  آرمیدگی  هاي  مولفه تحصـیلی با  منفی  و  مثبت  تجارب  داده اـس  تجارب  همچنین  و  فعال پردازش   و  هوـش

 همخوان ســـازي  ور  غوطه  با  منفی  تجارب  بین  رابطه اما  دار دارد،  رابطه معنی  همخوان ســـازي  ور  غوطه با  مثبت

ت  دار  معنی مدي.  نیـس یلی  عملکرد  بر  "مغز بر  مبتنی  یادگیري"  تأثیر)  1392( عالوه بر این ـص   آموزاندانش  تحـص

 عملکرد  به  مربوط مـشکالت  مغز،  بر  مبتنی  آموزش   واـسطه  به  که داده اـست نـشان ریاـضی  یادگیري  ناتوانی  مبتال به

ــی ــویی نوري. می یابد  کاهش  آموزاندانش  ریاض ــی به تدوین چارچوب مفهومی برنامه )  1390(از س طی پژوهش

بی، مبناي تدوین  ازنده گرایی عـص اخت گرایی و ـس ت که در آن، نظریه هاي ـس ازگار با مغز پرداخته  اـس ی ـس درـس

 آموزش   بخشی  اثر  بررسی  به)  1390( احمدیان  ،  عالوه بر این، عبدي.  و چارچوب مفهومی قرار گرفته است   نظریه

 نـشان  پنجم پایه  تجربی  علوم  درس   در  آموزان  دانش  تحـصیلی  برپیـشرفت  ـسنتی  روش  با  مقایـسه  در مغز  با ـسازگار

 دانش  با  مقایسه  در  باالتري  تحصیلی  پیشرفت  بینند می    آموزش   مغز  با سازگار  شیوه  به  که  آموزانی  دانش  که  دادند 

ــنتی  روش   به  دیده  آموزش   آموزان ــی به  )1390(  آرانی  مقدم  زاده  مهدي  همچنین .دارند   سـ   تعیین  طی پژوهشـ

  قوام  عالوه بر این ســیفی،ابراهیمی. اســت  پرداخته  پرورش   و  آموزش   نظام  در  مغز بر  مبتنی  درســی  برنامه جایگاه

ی  در)  1389(  وفرخی رعت  و  مطلب  درك بر  مغزمحور  یادگیري  تاثیر  بررـس ان دادند   آموزان  دانش  یادگیري ـس  نـش

 . دارد مثبت تاثیر آموزان دانش مطلب درك بر مغزمحور آموزش  که

اي هآن با نظریه و عملکرد تربیتی پیشــرفت    تحقیقات اخیر در علوم شــناختی و علوم اعصــاب و ارتباط

قابل مالحظه اي در درك ارتباط بین مغز و آموزش و تعیین اصــول یادگیري مبتنی بر فرآیندهاي شــناختی مغز 

ول جامع در حوزه یادگیري مبتنی بر مغز  ت. اما توافقی جامع در مورد آن ها وجود ندارد. لذا تعیین اـص ته اـس داـش

). در حال حاضــر مطالعات دقیق و کاملی درباره  1397فتحی آذر،ادیب و مهدي زاده،،انضــروري می باشــد (کارد

اـستفاده از اـصول یادگیري مبتنی بر فرایندهاي ـشناختی مغز در درس زبان انگلیـسی وجود ندارد و پژوهش حاـضر 

  تالش دارد کارکرهاي این اصول در درس زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار دهد.

چه تاثیري  س، سوال اصلی این است که یادگیري زبان دوم بر اساس ویژگی و کارکردهاي مغز  بر این اسا

؟ و دیگر اینکه آیا هماهنگ کردن یادگیري زبان دوم بر اســاس بر عوامل زمینه اي و انگیزشــی دانش آموزان دارد

 
1 Caine  
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عواـمل زمیـنه   درري مبتنی ـیادگی  ـکارکردـها و ویژگی ـهاي عملکردي مغز می تواـند ـبه پـیاـمدـها و ـبازده ـهاي مثـبت

  عرصه یادگیري منتهی گردد؟  اي و انگیزشی

  روش

ــی ـبا پیش آزمون  1گروه آزمودنی (  2پس آزمون و گروه گواه بود ـبه   -ـبا توـجه ـبه طرح تحقیق ـکه نیـمه آزـمایشـ

نفر توصــیه شــده   15گروه گواه) نیاز بود. از آنجا که حداقل تعداد نمونه در هر گروه آزمایشــی    1گروه آزمایش و  

آزمودنی انتخاب شد. با توجه به شرایط خاص پژوهش (آموزش    15) نمونه نهایی براي هر گروه  1385است (دالور،

 8ها، تغییرات فـضاي آموزـشی و ...) پژوهـشگران نیازمند همکاري متـصدیان مدرـسه بودند. مربی گروه آزمایش طی  

ــی به روش یادگیري مبتنی   ــه آموزش زبان انگلیس ــول و جلس ــی اص ــد. معلم زبان انگلیس بر مغز آموزش داده ش

راهبردهاي یادگیري مبتنی بر مغز توـسط پژوهـشگر به ـشناخت مغز و اـصول مبتنی بر مغز و مولفه هاي تاثیرگذار 

ده براي گروه آموزش که از  ی طراحی ـش ته آموزـش اس بـس ل پیروي    12بر مغز و یادگیري دـست یافتند و بر اـس اـص

ــده بود، آموزش   ــیژن،  ش ــاس مولفه هاي تاثیر گذار بر مغز (نور، تغذیه، اکس ها آغاز گردید. محیط یادگیري بر اس

ــیقی و آب) تغییر یافت. ــت آمده از ادبیات تحقیق به آن  این  رنگ، موس ــاس کاربردهاي به دس ــول که بر اس اص

  پرداخته شده به صورت زیر استفاده گردید:

  )11و1،2اصول  اساس  بر(  "میدههوشیاري آر"در راستاي پیاده سازي مولفه 

 بیشتر  اکسیژن دریافت براي ها کالس  در گلدان گذاشتن -

 ها کالس  در مناسب دماي و نور کنترل -

ــب  تـعذـیه  تهـیه - ــت مغز  نـیاز  مورد  مغزي  مواد  ـحاوي  ـکه نـهار وـعده  مـیان(  آموزان دانش  براي مـناسـ  و اسـ

 )مغز چهار و تازه میوه به مدرسه بوفه تجهیز

 هاي هوش  اسـاس  بر  آموزي  دانش  هاي  گروه تشـکیل  و  آموزان  دانش  براي  گروهی  میزهاي  کردن  فراهم -

 گانه چند 

  آموزان دانش به کارگروهی آموزش  جهت آموزي دانش مختلف هاي نمایشگاه برگزاري -

  )7و3،4،5( بر اساس اصول  "غوطه وري پیچیده"در راستاي پیاده سازي مولفه 

ــی  زبان پیوند  - ــات  برگزاري(    آموزان  دانش  واقعی  زندگی با انگلیس  خالق  تکالیف  ،طراحی زبان  کافه  جلس

 ..)و آموزان دانش روزمره زندگی با مرتبط 

 ...) و سالمتی ارتباطی، هاي روش  مبحث تدریس مثال طور به( انگیز هیجان کار یک با مبحث هر شروع -

  معلم همکاري با محققان توسط  آموزان دانش گروهی تعامالت در هیجانات کنترل مستقیم غیر آموزش  -

 دانش  در  هیجانی  هوش  پرورش   خصـوص  در  آموزشـی  بروشـورهاي  ارائه  و  والدین  براي جلسـات  برگزاري -

  آموزان
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  آموزان دانش تمرکز و توجه تقویت براي آموزان دانش خود توسط  آن نقد  و درسی غیر هاي فیلم پخش -

  )12و8،9 ،6 اصول اساس  بر(  "فعالپردازش " مولفه سازي پیاده راستاي در

ــاس   بر  مختلف  ـهاي گروه  براي  دروس   مرور  و   متنوع  ـهاي  درس   طرح  اراـئه - (   ـگاـنه  چـند   ـهاي  هوش   اسـ

 ..) و کالمی توضیح ، گروهی هاي بازي ، آموزشی هاي فیلم پخش

 آموزان دانش براي محققان توسط  ذهنی نقشه و نویسی خالصه هاي مهارت آموزش  جلسات برگزاري -

 کمک با  درـسی مباحث  در آنها  وـضعف  قوت  نقاط  بررـسی  و  آموزان  دانش با  محققان  توـسط   فردي  مـشاوره -

   فراشناختی هاي مهارت تقویت براي خودشان

 متعدد. هاي آزمونک گرفتن و سرگرمی و بازي صورت به ماه یک درطول کتاب هاي فصل  مرورکلیه -

  جلسه اول:

  درس اول: خوش آمدگویی، مروري بر ساختار جلسات و قوانین و مقررات مربوطه-

  تمرین: آشنایی با یکدیگر -

درس دوم: آـشنایی با ابعاد مختلف یادگیري زبان به روش جدید و تدارك ابزار و وـسایل مورد نیاز براي جلـسه آینده و تغییر ـسبک نـشـستن  -

  دانش آموزان به صورت گروهی

  بررسی و اظهار نظر درباره تغییر فیزیکی کالس و تغییر نور و تعذیه دانش آموزانتمرین:    -

  تکلیف در خانه: تغییر فضاي اتاق مظالعه به سبک یادگیري مبتنی بر مغز و نوشتن تغذیه در طول روز

  جلسه دوم:

    ختهدرس اول: شروع مبحث شخصیت ( درس اول کتاب) با چسباندن شکل هیجانات مختلف بر روي ت -

  به شکل بازي هاي گروهی  که در طول روز احساس کرده بودند  یتمرین: بیان کردن هیجانات -

  درس دوم: توضیح کالمی درباره انواع تیپ هاي مختلف شخصیتی و رفع اشکال هیجاناتی که به اشتباه نام برده شده بود. -

  دفترشان یادداشت کنند و بعد در کالس بخوانند.تمرین: ویژگی هاي شخصیتی هر یک از دوستانشان را در گروه در  

  ویژگی هاي شخصیتی هر یک از اعضاي خانواده را براي جلسه آینده در قالب داستانی بنویسند.تکلیف در خانه:  

  جلسه سوم:

  مبحث شخصیت و هیجانات  پخش فیلم آموزشی از    درس اول: -

    بین اعضاي خانواده و شخصیت هاي فیلم آموزشی  شخصیتی  يتمرین: ارائه تکالیف جلسه قبل و پیدا کردن شباهت ها

) به ـصورت توـضیح کالمی و ـسپس پرـسش و پاـسخ فعال از دانش آموزان و برطرف کردن اـشتباهات  am,is,areتدریس گرامر (درس دوم:   -

  گرامري

  ویسند.تمرین: یک جمله درباره مهم ترین ویژگی شخصیت خود، دوست صمیمی و گروهشان در دفترشان بن-

  دقیقه براي هر گروه)  10در کالس درباره شخصیت اجرا کنند ( حداکثر    هر گروه یک نمایشنامه کوتاه باید تهیه کرده وتکلیف در خانه:  -

  جلسه چهارم:  

  و نقد و اصالح اشتباهاتی که رخ داده بود .  درس اول: اجراي نمایشنامه-

  ) درباره شخصیت  listeningتمرین:  اجراي فایل (-

  درس دوم: انجام تکالیف کتاب به صورت فردي و دیدن نقاط قوت و ضعف دانش آموزان به صورت فردي-

ود به صـورت فردي عوامل شـخصـیتی داخل متن را با رنگ سـبز و  - ود و از آن ها خواسـته می ـش تمرین: متنی به دانش آموزان داده می ـش

  .  ) را با رنگ آبی مشخص کنندtobeافعال (

  از دانش آموزان می خواهیم براي تقویت مهارت نوشتاري، ویژگی هاي مردم دو کشور را با یکدیگر مقایسه کنند.در خانه:   کلیفت-
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  جلسه پنجم:

  معلم با چمدان، بلیط فرضی در دست، پاسپورت وارد کالس می شود. ( مبحث: سفر)درس اول:  -

  درباره آنچه براي سفر انجام داده است را بیان می کند.تمرین: هر دانش آموز تجربیات خود را  -

  فیلم آموزشی از سفر یک توریست پخش می شود و اصطالحات مورد نیاز این درس تکرار می شود.  درس دوم:-

افرتی در پیش دارید نیاز اـست چه چیز همراه داـشته باـشید و چگونه آماده ـشوید.  در خانه:   کلیفت- فقط لغات مورد نظر  تـصور کنید فردا مـس

  را به صورت کلمه یادداشت کنید.

  جلسه ششم:  

  درس اول: برطرف کردن اشتباهات تکالیف فردي و گذاشتن فایل صوتی درباره سفر  -

  تمرین: هر گروه خالصه آنچه شنیده اند و فهمیده اند را بیان کنند.-

  )  ingدرس دوم: ارائه گرامر بر اساس نقشه ذهنی ( تدریس  -

: هر گروه به قسمتی از مدرسه سر میزنند و آنچه در حال حاضر انجام می شود را به صورت جمله می نویسند و در کالس می خوانند  تمرین-

  ( تمرین گرامر).

را بنویـسد ( هدف    توریـستتن به یک هتل، گزارـشی از نحوه مـسافرت یک  یا از طریق تلویزیون یا از طریق رف  دانش آموزدر خانه: هر   کلیفت-

  تمرین واژگان).

  جلسه هفتم:

  درس اول: خواندن گزارش هر دانش آموز و رفع ایرادات

ز و  تمرین: بر اـساس آنچه دانش آموزان یاد گرفته اند می خواهیم هر گروه نمایـشنامه نامه اي را تهیه کنند. اجراي نمایـشنامه را در فـضاي با-

  پارك نزدیک مدرسه انجام می دهیم.

  مباحث کتاب باز میگردیم و هر کس سوالی درباره مباحث دارد پاسخ می دهیم.درس دوم: به  -

  تمرین:  متنی به دانش آموزان داده و می خواهیم جاهاي خالی را به صورت فردي پر کنند.-

  .تصور کنید فردا مسافرتی به کشوري دیگر در پیش دارید چه باید می کردید؟ ( تقویت مهارت نوشتاري)درخانه:   کلیفت-

  جلسه هشتم: 

  خواندن تکالیف جلسه قبل و ارائه بازخوردهاي فرديدرس اول:  -

  تمرین: از دانش آموزان می خواهیم هر آنچه از دو درس قبل یاد گرفته اند را بیان کنند.

  درس دوم: تکمیل مباحث گفته شده و نکات مهم دو درس

  تمرین: کوییز از دو درس اول کتاب نهم.

  جمله از آنچه در طول هفته اخیر تجربه کرده اید را بر اساس مباحث گرامري بنویسید.  10تکلیف در خانه:  

  جلسه نهم:

  معلم با یک کیک کوچک به بهانه تولد یکی از دانش آموزان وارد کالس می شود.  درس اول:  -

  تمرین: بیان کردن واژگان مورد نظر براي مراسم ها و جشن ها که متداول هستند.-

  جشن ملی یا دینی را به صورت نمایشی تمرین می کنیم.  درس دوم: یک-

  تمرین: لغات کتاب را خوانده و هر کس بیان می کند که کدام یک را در کدام جشن یا مراسم انجام می دهند. -

  تکلیف در خانه: هر دانش آموز خاطره انگیزترین جشن ملی یا مذهبی را که تجربه کرده است را می نویسد. -

  جلسه دهم: 

  درس اول: ارائه تکالیف و رفع ایردات هر دانش آموز و دیدن فیلم آموزشی از جشن یکی از کشورها   -

  تمرین: تفاوت ها و شباهت هاي جشن هاي ملی و خارجی را بیان کنند. -

  درس دوم: مباحث کتاب مرور گردیده و مکالمه کتاب به صورت رول پلی اجرا می شود. -

یک جشـن ملی، مذهبی داخلی یا خارجی مطالبی تهیه کرده و در مدرسـه به صـورت نمایشـگاه کوچکی ارائه می تمرین: هر گروه بر اسـاس  

  کنند.  
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 ابزار

آیتمی براي   81یک ابزار خودگزارش ده    کهپرـسـشنامه راهبردهاي انگیزـشی ه گیري ـشرایط انگیزـشی از  براي انداز

تانی جویان و دانش آموزان دبیرـس ی و راهبردهاي یادگیري در دانـش تفاده   ارزیابی راهبردهاي انگیزـش د اـس می باـش

ده یا1یچ، اـسمیتاـست. پینتر  ـش نامه1991(  3و مک کیجی 2، گارـس ـش ی براي یادگیري را  ) پرـس راهبردهاي انگیزـش

گویه،    12گویه،خودکارآمدي    5مقیاس اضـطراب امتحان  گویه،    14جهت گیري   هاي  مقیاس   که از  طراحی کردند 

در این پژوهش استفاده  گویه    19گویه و مدیریت منابع    12گویه، راهبردهاي فراشناختی    19راهبردهاي شناختی 

) براي تعیین پایایی این پرـسـشنامه از روش همـسانی درونی اـستفاده کردند 1991،1993پنتریچ و همکاران (ـشد. 

رایب آلفاي کرونباخ   ر به ترتیب  بوده اـس  91/0که ـض ت آمد    90/0ت. آلفاي کرونباخ در پژوهش حاـض براي و  بدـس

 15) اـستفاده ـشد. این پرـسـشنامه  1996از پرـسـشنامه جو یادگیري ویلیامز و دـسی (ـشرایط زمینه اي  اندازه گیري  

اند. روایی و ) تنظیم ـشده 5) تا کامال موافقم (1درجه اي از کامال مخالفم ( 5گویه دارد که بر اـساس طیف لیکرت  

) محاســبه گردیده اســت. ضــریب پایایی این مقیاس در پژوهش 1996پایایی این ابزار توســط ویلیامز و دســی (

ی ( تفاده از آلفاي کرونباخ،  1996ویلیامز و دـس ی (96/0) با اـس ، در مطالعه    93/0)  2000؛ در پژوهش بالك و دـس

  به دست آمد. 92/0حاضر و در پژوهش  91/0 )1391و امانی ( حجازي، خضري

  یافته ها

ــتاندارد به همراه جداول گرافیکی) متغیرهاي   ــیفی (میانگین و انحراف اس ــات توص ــخص در بخش نتایج، ابتدا مش

در ســطوح اندازه گیري پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل مورد   انگیزشــی  و  اي  زمینه شــرایط 

  استنباطی در ادامه آورده شده است.بررسی قرار می گیرد سپس نتایج 

 

 

 

 

  . مشخصات توصیفی شرایط زمینه اي و انگیزشی در گروه آزمایش و کنترل 1جدول

 
1 . Smith 
2 . Garcia 
3 . Mc Keachie 

تکلیف در خانه: بر اسـاس سـه مبحثی که تدریس شـده بود از دانش آموزان خواسـته می شـود که خودشـان به صـورت فردي داسـتانی را  -

 بنویسند و از واژگان هر درس استفاده کنند.  

در ارزشیابی هاي تکوینی * ارزشیابی نهایی به صورت کوییز انجام گردید اما در تمامی جلسات تفاوت هاي فردي و تکالیف خواسته شده نیز  

  مالك شده بود.
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راهبردهاي    راهبردشناختی   خودمختاري   اضطراب امتحان   حمایت معلم   گروه 

  فراشناختی 

جهت گیري  

  تکلیف

  SD         M  SD          M  SD          M  SD          M  SD          M  SD          M  

       80.40  14.94       65.93  2.60       11.93  9.11       93.26  آزمایش 

15.79  

86.66        15.99  78.53        17.67  

      32.80  14.51      32.53  4.80       14.93  24.22       46.46  کنترل 

11.25  

46.73         14.93  40.86       18.79  

تاندارد در هر دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پس 1در جدول ( یفی میانگین و انحراف اـس ات توـص خـص )، مـش

 می شود.  تلف تفاوت قابل مالحظه اي مشاهدهآزمون ارایه شده است. میانگین نمرات متغیرها در مقیاس هاي مخ

فرضــیه هاي پژوهش، از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره اســتفاده شــد، با توجه به اینکه یکی از براي آزمون  

نتایج بررســی پیش فرض نرمال بودن توزیع    2مفروضــات تحلیل کوواریانس، نرمال بودن داده هاســت. در جدول 

  .متغیرها براي پیش آزمون ارائه شده است

  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها اسمیرنوف جهت    -. آزمون کالموگروف 2جدول

  z  sig  مولفه ها   z  sig  مولفه ها 

  06/0  18/0  راهبردهاي شناختی  /.08  15/0  حمایت معلم 

  052/0  19/0  راهبردهاي فراشناختی   15/0  19/0  جهت گیري هدف 

  09/0  20/0  مدیریت منابع   13/0  14/0  خودمختاري 

  

ایر پیش فرض هاي تحلیل کوواریانس چند متغیري در پیش آزمون  -کالمگروفعالوه بر پیش فرض   میرنوف ـس اـس

)، براي بررـسی  <05/0pو پس آزمون براي همه متغیرها رعایت ـشده اـست و توزیع تمام متغیرها بهجار می باـشد (

ه ـکار بردیم (  Mکوارـیانس، آزمون -همگنی ـماتریس ـهاي وارـیانس ــی )، ب=09/0p= ،63/1fـباکس را ـب راي بررسـ

ت، مقدار   ده اـس تفاده ـش ته از آزمون لوین اـس در آزمون لوین براي متغیرهاي حمایت   Fواریانس ها در متغیر وابـس

ــطراب امتـحان (=16/0Fو =69/0P)، جـهت گیري ـهدف (=22/3Fو  =084/0Pمعلم ( )،  =39/4Fو =04/0P)، اضـ

ناختی (=02/0Fو  =86/0Pخودمختاري ( ناختی)،  =26/0Fو  =61/0P)، راهبردهاي ـش  =88/0P(راهبردهاي فراـش

ـــند. پس می توان گـفت ـکه وارـیانس ـهاي =06/0Fو =81/0P( ـمدیرـیت مـنابع  و  )=02/0Fو ) معنی دارا نمی ـباشـ

   خطا در متغیرهاي پژوهش در گروه هاي آزمایش و گواه تفاوت معنی داري نمی باشند و این فرض تایید می شود.

ــخص کردن معنی دار ه منظور مشـ داي ـب د متغیري المـب ایش و کنترل، آزمون چـن اوت در بین دو گروه آزـم ي تـف

ــان داد که حداقل در یک متغیر بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داري  )  =05/0P<  ،5/65Fویلکز ( نش
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ان ه هاي هنجاري بودن، همـس تفاده از مدل تحلیل کوواریانس چند متغیري مفروـض ی وجود دارد، در ادامه براي اـس

اـمه  وارـیانس خـطا و ـعدم تـفاوت ـماتریس ـهاي کووارـیانس براي دو گروه آزـمایش و کنترل برقرار بود ـکه نـتایج در اد

  .) آورده شده است3و در جدول (

 

 

 

درس زبان انگلیسی با کنترل   انگیزشی   و اي زمینه   شرایط. تحلیل کوواریانس، اثرات آموزش یادگیري مبتنی بر مغز بر 3جدول

 پیش آزمون 

 منبع  چند متغیري  تک متغیري

مدیریت  

 منابع 

راهبردهاي  

 فراشناختی

راهبردهاي  

 شناختی

جهت گیري   خودمختاري 

 تکلیف

اضطراب  

 امتحان 

Fa حمایت معلم  7( , 70/0)=15   

F( 1و24(  F( 1و24(  F( 1و24(  F( 1و24(  F( 1و24(  F( 1و24(  F( 1و24(    

45/3242  86/5064  06/5842  68/2238  5/3881  85/10  18/3120  روش  

33/6006  51/5664  63/4459  34/5479  02/8563  23/310  54/6419  خطا   

  آزمون اثرپیالیی                                                                            

معنادار اسـت. بنابراین فرض    >05/0P) در سـطح 70/0محاسـبه شـده (  Fنشـان می دهد،    3همانطور که جدول  

ود. یعنی ی، تایید می ـش بین دو گروه دانش آموزان    کلی پژوهش مبنی بر تفاوت گروه ها در متغیرهاي مورد بررـس

  گروه کنترل و آزمایش حداقل در یکی از متغیرهاي وابسته تفاوت معنی داري وجود دارد. 

       

  بحث و نتیجه گیري

ــرورت بهره برداري از ظرفـیت ها و قابلیت هاي مغز در فرایند یاددهی  ـــته از ضـ   -یادگیري مبتنی بر مغز برخواسـ

ــاس   ــاخـتار وـیادگیري بوده و بر اسـ ــود (نوظهوري، فتحی آذر، ادـیب و  سـ ــان طراحی می شـ عملکرد مغز انسـ

ــر پـیاـمدـها).  1398ـبافـنده، در بهبود عواـمل زمیـنه اي یعنی  اي مهمی در آموزش زـبان در کالس ـهـیافـته ـهاي ـحاضـ

ی دانش آموزان  به عنوان عامل زمینه اي  حمایت معلم   هشـی گرچه یافته هاي پژو  دارد.و همچنین عوامل انگیزـش

ورت کلی عوامل انگیزـشی را مورد بررـسی قرار داده اـست اما می توان گفت که ده  به ـص عف هاي خود درك ـش  1ـض

ازد تا بتوانند آنها را  درخواندن ده می تواند معلمان را از چالش هاي خاص فراگیران آگاه ـس ایی ـش ناـس تن ـش و نوـش

ود بخشــی به ویژه در آموزش و پرورش یادگیرنده  تنظیم کنند. خواندن و نوشــتن به طور موثر چنین تأثیرات بهب

 
1 Self-perceived weaknesses 
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در واقع اینکه معلمانی که گرایش به سمت آموزش محور بودن و امتحانات   .)1،2005محور کمک می کند (کارلس

راه حل رســـمی دارند مانع از تصـــمیم گیري اختیاري دانش آموزان در یادگیري زبان یا پیدا کردن نقاط قوت و  

و تبدیل به منجر به تقویت استقالل یادگیرنده    2SAهاي مناسب براي رفع مشکالت زبانی خود می شوند. اجراي  

ــتـقل خواـهد کرد (لی و برانتـمایر،  فردي ــتـفاده از راهبردـهاي ـیادگیري    .)2019مسـ در واقع می توان گـفت ـکه اسـ

ــارـکت دانش آموزان در فرایـند ـتدریس، ایـفاي نقش، توـجه ـبه هیـجاـنات  مبتنی بر مغز از جمـله ـتدریس فـعال، مشـ

اور  ت معلم و افزایش ـب اـی ه کالس، حـم ت ـب اد نگرش مثـب ه ایـج اي گروهی همگی منجر ـب ازي ـه دانش آموزان و ـب

ت.  خنان معلم بر پذیري و عزت نفس دانش آموزان گردیده اـس یت و ـس خـص اولین راه تاثیر رفتارها، خلق و خو، ـش

ـضمن اینکه انتظارات معلم بر یادگیري دانش آموزان   ه و یادگیري مـشاهده اي اـست.دانش آموزان از طریق مـشاهد 

  ) این امر تایید شده است.1994(3تاثیر چشم گیري دارد که در تحقیقات افرادي مانند ایوسیم ، مادون و چاتمن

 زبان واژگان تدریس در مغز بر ) می باشـد که آن رویکرد مبتنی2013نافا ( مطالعه کننده تایید  حاضـر مطالعه

مطالعه   یافته هاي آن، برا عالوه .کرد مهمی ایفا نقش دوم  زبان عنوان به انگلیســی زبان فراگیران به انگلیســی

ی حقیقی ( ده با یافته هاي پژوهـش  بازیابی و فراگیري بر محور-مغز آموزش  اثر بررـسی آن در ) که2013انجام ـش

 اثر مطالعه این نتایج  .دارد همخوانی خارجی، زبان عنوان به انگلیـسی آموزان  زبان به توـسط  انگلیـسی زبان  واژگان

 و پدرولی دوم (رپتو، زبان در لغات انتزاعی یادگیري در تصــاویر و ژســت ها)( حرکات وســیله به غنی ســازي

دونیا  اول اـصل کارگیريبه   از حاـصل نتایج در دار  معنی مثبت تفاوت وجود  ) مورد تایید قرار گرفت.4،2017ماـس

 .بود تایید  این از حاکی ـسنتی، روش  با مقایـسه در بوده، آن از بخـشی ژـست از اـستفاده و تـصویري غنی ـسازي که

 غیر یا انتزاعی لحاظ به شــده  اســتفاده کلمات نوع انتخاب در هاي مالحظ  مطالعه این در اســت ذکر به الزم

   .نگرفت صورت کلمات بودن انتزاعی

ــطراب امتـحان دانشاز نـتایج   ــازگار با مغز در کاهش اضـ آموزان  دیگر پژوهش این بود که تاثیر روش یادگیري سـ

د. یعنی همانطور طراب امتحان گروه  تایید ـش ازگار با مغز در کاهش میانگین اـض ان دادند، یادگیري ـس که نتایج نـش

انگین ـــبت ـبه گروه کنترل موثر، همچنین تـفاوت مـی ا ـهاي دو گروه معـنآزـمایش نسـ ه ـب افـت ــت. این ـی ادار بوده اسـ

ــت. به عنوان مثال وارگز و پاندیاهاي پژوهشیافته ــی تاثیر یادگیري  2016(  5هاي دیگر نیز همخوان اس ) به بررس

طراب امتحان دانش ازگار با مغز بر اـض طراب امتحان در گروه آزمایش ـس آموزان پرداخت. نتایج حاکی از کاهش اـض

) و 2017)، گالدیس اوززي و جوئل جوناه (2017)، مکارینا و نینگسی (2014اسوامی (هاي توماس و  بود. پژوهش

تراتژي2013آکیورك و آفاجان ( ترس فراگیران را ) نیز نقش اـس طح اـس ازگار با مغز در کاهش ـس هاي یادگیري ـس

یار موثر گزارش کرده باند. در تبیین این یافته میبـس ترس توان گفت طبق دیدگاه عـص ی، اـس ناـس باال یادگیري   ـش

 
1 Carless 
2 Self-assessment 
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هاي  کاهد. تصــویربرداريســازي و بازیابی اطالعات میکند و از ســاختار حافظه، توانایی ذخیرهمغز را مختل می

ان می بی نـش ورت مطلوب کار نمیعـص ت، مغز به ـص ترس باالـس طراب و اـس کند و این امر باعث دهد زمانی که اـض

هاي عث کاهش بازیابی صــحیح اطالعات از شــبکهشــود. به عالوه، اســترس باکاهش درك و قدرت حافظه می

ازي حافظه میذخیره ود، بنابراین هنگامی که دانشـس ی اطالعات قبال آموخته  ـش ترـس ت، دـس ار اـس آموز تحت فـش

ایجاد محیط امن و دوـستانه، برقراري ارتباط ـصمیمی معلم با فراگیران، گروهبندي فراگیران،  ـشود.  ـشده دـشوار می

خص نمودن انتظارات و اهداف  گنجاندن طنز و خنده ادقانه از فراگیران، مـش کر ـص در محیط یادگیري، تقدیر و تـش

یادگیري در کالس درس مغز محور اســـت که براي کنترل فشـــار روانی و -هاي یاددهیاز جمله فعالیت  روشـــن

پیـشرفت تحـصیلی    ) نیز تاثیر یادگیري ـسازگار با مغز بر افزایش2011آموزان موثر اـست. ـصالح (اـضطراب در دانش

آموزان در درس ریاضـــی را مثبت گزارش کرده اســـت. در رابطه با عوامل انگیزشـــی نیز و انگیزه یادگیري دانش

ــالم (2021ـهاي ـکاجیورا و همـکاران (پژوهش ــی2017)سـ )، گالدیس اوززي، جوـئل 2017(  1)، مـکاریـنا و نینگسـ

ــی    )  2013(  3) و آکیورك و آـفاـجان2017( 2جوـناه ــازـگار ـبا مغز بر انگیزش فراگیران را بررسـ ـتاثیر ـیادگیري سـ

تراتژيکرده ت. اند، نقش اـس یار مهم قلمداد کرده اـس ازگار با مغز را در بهبود انگیزش فراگیران بـس هاي یادگیري ـس

ط مواد آموزشی  دهد. ارتبادانش آموزان ارتباط می  فرایند یادگیري سازگار با مغز، مواد یادگیري را با زندگی واقعی

آموزان اســت. محتواي مرتبط با زندگی واقعی  با زندگی واقعی منبع بســیار غنی براي بهبود انگیزه یادگیري دانش

ته و نهایتا انگیزه یادگیري آن ها افزایش یابد. آموزان کمک میبه دانش کند که در فرایند یادگیري مشـارکت داـش

ت که   این حاضـر پژوهش مهم نکات از یکی  مسـایل درگیر را آموزاندانش بتواند  بیشـتر که تدریسـی روش اـس

ــتري انگیزش   تواند می کند، عاطفی ــرعت دانش ينماید. عالقه ایجاد یادگیري براي بیش آموزان باعث افزایش س

هاي یادگیري  اسـتراتژي اسـت، یادگیرنده يانگیزه یادگیري، اصـلی محور که جا آن از نیز و شـود  یادگیري می

ــازـگار ـبا مغز انگیزه مثـبت بر   نـماـید. ایـجاد فراگیران براي را ـهاییموفقـیت کنجـکاوي، حس ایـجاد ـبا تواـند می سـ

  گذارد.متابولیسم مغز تاثیر می

ــرایط عوامل  در تبیین نتایج مربوط به   ــی  و  اي  زمینه ش باید گفت که از آنجا که آموزش مبتنی بر مغز بر  انگیزش

) مبنی بر اینـکه آموزش مبتنی بر مغز بر 2002منطبق بر نظر ـهارت (اینـکه تـمامـیت مغز توـجه دارد و ـبا توـجه ـبه 

ت که اگر روش آموزش بر مبناي  ان دهنده آن اـس ت و نـش و اـس ود همـس اخت و کارکرد مغز ایجاد می ـش مبناي ـس

ـشد، پایداري آموزش بیـشتر اـست؛ لذا در راـستاي یافته هاي این پژوهش پیـشنهاد می ـشود اـصول و ـساخت مغز با

ـــیده و مـبانی ـیادگیري مبتنی بر مغز را در آموزش حرـفه اي  ـکه آموزش و پرورش در افزایش آـگاهی معلـمان کوشـ

ده تا منجر به شــاهد معلمان بگنجانند و از ســویی دیگر اهمیت این اصــول و راهبردها را به خانواده ها توصــیه کر

  یادگیري پایدارتر و اثربخش تر باشیم.
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