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 چکیده    

پنجم  یهدانش آموزان دختر پا یزشیانگ یبر باورها مغز محور یادگیریآموزش  یاثربخشتعیین حاضر با هدف  پژوهش

پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه  -پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  این انجام شد.یی ابتدا

-98نفر در سال تحصیلی  1760آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر خوی به تعداد 

سشنامه براساس معیارهای ورود به مطالعه به روش از طریق اجرای پر نفر 30از این جامعه، نمونه ای به حجم  بود. 1397

پیش آزمون  مراحلشرکت کنندگان دو گروه در  نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

 8را تکمیل و سپس آزمودنی های گروه آزمایش طی ( MSLQپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )و پس آزمون 

تجزیه و تحلیل داده  تحت آموزش های مربوط به رویکرد آموزش مغزمحور قرار گرفتند. جلسه 1هفته ای  دقیقه ای 50سه جل

آموزش یادگیری مغز تحلیل داده ها نشان داد که  انجام شد. 20نسخه  SPSSها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه 

شامل خودکارآمدی  دانش آموزان (=2, 01/24F=76/0)باورهای انگیزشی در ها دار بین گروهمنجر به تفاوت معنی محور

(46/0=2, 70/21F=) ارزشگذاری درونی ،(2=66/0, 39/48F=) و اضطراب امتحان (2=25/0, 17/8F=)  .با شده است

به  ن موثر است و منجرتوجه به یافته های می توان مطرح کرد که آموزش یادگیری مغزمحور بر باورهای انگیزشی دانش آموزا 

متغیرهای خودکارآمدی و ارزشگذاری درونی و همچنین کاهش میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در  افزایش

 . میانگین نمرات اضطراب امتحان می گردد

 مغز، دانش آموزان  یادگیریآموزش یزشی، انگ یباورها: کلیدواژه ها   

 

 مقدمه

ت بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد. در چند سال اخیر انگیزش و باورهای در عصر حاضر، تعلیم و تربی

به عنوان یک موضوع مهم و اساسی برای جوامع، والدین، معلمان و فراگیران مطرح بوده است )عابدی، سعیدی پور،  1انگیزشی

 
1 . Motivational Beliefs 
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ژگی های روانشناختی، عامل تعیین کننده (. باورهای انگیزشی به عنوان یکی از اساسی ترین وی1394فرج اللهی و صیف، 

نیرومندی در تصمیم دانش آموزان برای درگیری با فرایندهای یادگیری محسوب می گردد )اسمیت، دبراباندر، بوکارتز و 

 یزشتواند بر انگ یکه م یاست، عوامل یادگیریدر  یکننده تأثیر عوامل عاطف یانب یزشیانگ(. باورهای 2017، 1مارتینز

اشاره دارد که جهت  ییبه باورها یزشیانگ یداشته باشد. باورها یرو آزمون تأث یفتکل ی،نسبت به موضوعات درس ندگانیادگیر

  (.1392، سلمانی اردکانی و هاشمی ،برزگر بفرویی) هستند یلیتحص یها یتکننده فعال یتدهنده و هدا

و  4، ارزشگذاری درونی3باورهای خودکارآمدی دارای سه مولفه 2باورهای انگیزشی براساس مدل پینتریچ و دیگروت

می باشد. خودکارآمدی را باور یادگیرنده به توانایی های خود جهت سازمان دادن و اجرا کردن روش هایی  5اضطراب امتحان 

ده برای رسیدن به پیشرفت های تعیین شده می دانند، داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردهای قبلی به تنهایی پیش بینی کنن

مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیست بلکه باور انسان درباره توانایی های خود در انجام دادن آن ها بر چگونگی عملکرد فرد 

 که به یدهد، باور یدرس خاص م یا یفتکل یککه دانش آموز به  یتیبه اهم یدرون یارزشگذار(. 2013، 6موثر است )لوکلیر 

(، 1394مرادی، دهقانی زاده و سلیمانی خشاب، شود ) یکند، اطالق م یالعه آن دنبال مکه از مط یدارد و هدف یفآن تکل

در مورد  یهمراه با نگران یو رفتارها ی،نگران ی،به حس منف یمهم در مراکز آموزش یدهپد یکاضطراب امتحان به عنوان 

 (. 2009، 7کند )بمبنوتی یدر امتحان اشاره م یستگیشا

پژوهش  یادگیریفعال،  یادگیریچندگانه،  یهوش ها یی،مانند سازنده گرا یدیجد یکردهایها و رو یهامروزه، نظر

 و بهبود فرایندهای انگیزشی دانش آموزان  آموزش یفیک یارتقا یو برا یستدر یسنت یوهش یتمحور در جهت حذف و محدود

یادگیری مغز مبتنی بر مغز به عنوان است.  8یادگیری مبتنی بر مغز یا مغزمحور  یدگاه ها آموزشد یناز ا یکیشوند.  یاجرا م

مطرح  1980رویکردی جدید در آموزش و شناخت مسیری که مغز به طور طبیعی برای یادگیری طراحی می نماید، از سال 

درباره  ینیقوان یرشدارد و شامل پذ یدمغز تأک یادگیری یمغز محور بر چگونگ یادگیری (.2014، 9شده است )یاغچی اوغلی

(. 2005، 10کاین، کاین، مک کلینتیک و کلیمکس)ی باشد معنادار م یادگیری یبرا یستدر یمغز و سازمانده یش هاپرداز

آموزش بر نحوه  ینشود؛ تمرکز ا یم یادگیریمغز وارد مقوله  یستماست که س ینوع آموزش یکمغز محور  یادگیریآموزش 

  ی مغز برا  یستمباشد؛ دانش آموز محور است و از کل س یم غیره(و  اطالعات یو رمزگردان یرهذخ یر،کارکرد مغز )پردازش، تفس

 12توأم با آرامش یاریهوش (. مولفه های اساسی آموزش یادگیری مغزمحور شامل2006، 11)دومان شود یاستفاده م یادگیری

 یند، خوشا یافرصت ه یجاد)ا 13یچیدههماهنگ در تجارب پ  یغوطه ورساز، (یادگیری یبرا یندخوشا یجانیه یطمح یجاد)ا

است )محمدی مهر،  (یادگیری یمتحک یبرا یندخوشا یراه ها یجاد)ا 14پردازش فعال تجاربو  (یادگیری یبرا یو غن ینهبه

 
1 . Smit, de Brabander, Boekaerts & Martens 
2 . Pintrich & Digroot 
3 . Self - efficacy 
4 . Intrinsic value 
5 . Test anxiety 
6 . Locklear 
7 . Bembenutty 
8 . Brain Based Learning 
9 . Yagcioglu 
10 . Caine, Caine, McClintic and Klimex 
11 . Duman 
12 . Relaxed Alerthess 
13 . Orchestrated Immersion in Complex Experience 
14 . Active Processing of  Experience 



 

 

1389 .) 

شواهد رو به رشدی وجود دارد که نشان می دهد مداخله مبتنی بر یادگیری مغزمحور منجر به بهبود خودکارآمدی 

، 2( و درگیری تحصیلی می گردد )ویسوانتام و سولومون2013، 1ش )آکیورک و آفاجان(، انگیزش و سطح نگر1397)عبادی، 

( در مطالعه ای اشاره کردند که آموزش مبتنی بر مغز به طور معنی داری 2018) 3در این راستا، صالح و سوبرامینیام (.2016

( در پژوهش مطرح 2018) 4ل کارادومانمنجر به بهبود پیشرفت تحصیلی فیزیک در دانش آموزان می گردد. ارول و باتدا

کردند که تفاوت معنی داری بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از بکارگیری فعالیت های مرتبط 

 با مدل یادگیری مبتنی بر مغز مشاهده گردید. 

کننده  یلتسه یا یشگیرندهپ  یطمغز، عوامل و شرا یادگیری یبه چگونگ یادیز یپژوهش ها یر،در طول دو دهه اخ

استفاده از  یرو تأث یتو ترب یممرتبط با مغز در جهت بهبود تعل یپژوهش ها یها یافتهاز  یریبهره گ یمغز، چگونگ یادگیری

کشورها رو به گسترش است،  یشترپژوهش ها در ب ینکه ا یاند. در حال رداختهپ  یادگیریبر بهبود  مغزمحور یراهبردها

. لذا توسعه رویکردهای آموزشی موثر بر فرایندهای انگیزشی محدود است یاربس یراندر ا مغزمحور یادگیریه حوز یپژوهش ها

دانش آموزان همچون مداخالت مبتنی بر یادگیری مغز محور ضرورتی انکارناپذیر است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال 

یی پنجم ابتدا یهدانش آموزان  دختر پا یزشیانگ یبر باورها رمغز محو یادگیریآموزش پاسخگویی به این سوال است که آیا 

 موثر است؟ 
 

 روش  

 .بودپس آزمون و گروه کنترل  -پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

 

 یری گنمونه جامعه، نمونه و روش  

نفر در سال  1760جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر خوی به تعداد 

( قاعده ای را پیشنهاد کرده اند که 1391و گال ) 5بورگ بود. جهت تعیین حجم نمونه پژوهش، گال، 1397-98تحصیلی 

گواه پیشنهاد شده است.  نفر برای هر یک از گروه های آزمایش و 15طبق آن برای تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی، تعداد 

و با در نظر گرفتن نفر برای هر گروه( به روش نمونه گیری هدفمند  15نفر ) 30از این جامعه، نمونه ای به حجم بنابراین، 

. نحوه انتخاب نمونه آماری نیز بدین شدندمالک های ورود و خروج انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین 

مدرسه به تصادف انتخاب و سپس پرسشنامه  2صورت بود که ابتدا از بین تمامی مدارس دخترانه سطح ابتدایی شهر خوی 

 
1 . Akyürek & Afacan 
2 . Viswanathan & Solomon 
3 . Saleh & Subramaniam 
4 . Erol & Batdal Karaduman 
5 . gall & burg 

 طرح تجربی مربوط به روش اجرای تحقیق برای گروه آزمایش و کنترل :1جدول 

 آزمون پس متغیر مستقل پیش آزمون گروه

 T2 ( مغز محور یادگیریآموزش   )  T1 X آزمایش

 T1 (-) T2   کنترل



 

 

نفر براساس معیارهای ورود به  30( در بین دانش آموزان آن مدرسه اجرا و MSLQیادگیری ) راهبردهای انگیزشی برای

 .شدندنفر( جایگزین  15نفر( و کنترل ) 15مطالعه انتخاب و در دو گروه آزمایش  )

 و خروج  مالک های ورود

در مولفه اضطراب   20ر از در مولفه های خودکارآمدی و ارزشگذاری درونی و نمره باالت 25کسب نمره پایین تر از 

(، تحصیل در مقطع پنجم MSLQامتحان در بخش راهبردهای انگیزشی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )

ابتدایی، رضایت آگاهانه دانش آموز و موافقت کتبی پدر و مادر برای شرکت در پژوهش، وضعیت جسمی و روانی مطلوب برای 

 شرکت در مطالعه.

هفته قبل از  2یر مداخله های روانشناختی همزمان با اجرای مطالعه، استفاده از داروهای روانپزشکی حداقل دریافت سا

 شروع مداخله، ابتال به بیماری های شدید جسمانی یا روانی و وجود سابقه بیماری جسمانی و روانی.

 ( MSLQپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ) 

( استفاده شد MSLQیزشی در این مطالعه از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )برای سنجش باورهای انگ

(. این پرسشنامه 1395گویه است )درتاج و افشاریان،  47ساخته شده و دارای  1991در سال  1پینتریچ و همکاران که توسط

ه( است که در این پژوهش با توجه به الگو و گوی 22گویه( و راهبردهای یادگیری ) 25دارای دو بخش راهبردهای انگیزشی )

ماده دارد و از سه مولفه  25سازه های پژوهش، از بخش راهبردهای انگیزشی استفاده گردید. بخش راهبردهای انگیزشی 

( 24و  20، 17، 16، 11، 8، 5، 4، 1(، ارزش گذاری درونی )22و  21، 19، 14، 12، 10، 9، 6، 2خودکارآمدی )شامل سواالت 

 ی ا پنج درجه یاسپرسشنامه بر اساس مق ینا التسوا( تشکیل شده است. 25و  23، 18، 15، 13، 7، 3و اضطراب امتحان )

 ین در اگذاری می شود.  ( نمره5) کامال موافق( و 4) موافق(، 3) بدون نظر(، 2) مخالف(، 1) کامال مخالفبه صورت  یکرتل

و اضطراب  45تا  9، ارزش گذاری درونی 45تا  9خودکارآمدی در دامنه ای از  مولفه در یهر آزمودن اتپرسشنامه، مجموع نمر 

( در بررسی روایی سازه این 2015) 2ساکس، لیجن، ادوالد و اون (.1395می باشد )درتاج و افشاریان،  35تا  7امتحان 

در بررسی پایایی مقیاس، همسانی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ساختار کلی پرسشنامه را تایید و همچنین 

( 1395گزارش نمودند. درتاج و افشاریان ) 92/0و برای کل مقیاس  90/0تا  34/0درونی مولفه های آن را در دامنه ای از 

ضمن تایید روایی سازه مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، همسانی درونی زیرمقیاس های خودکارآمدی، ارزش گذاری 

 گزارش نمودند.  88/0و  81/0، 90/0، 81/0اضطراب امتحان و نمره کل باورهای انگیزشی را به ترتیب برابر با درونی، 

 بسته آموزش یادگیری مغزمحور 

( است که که 2005اصل یادگیری مغزمحور کاین و همکاران ) 12اساس آموزش یادگیری مغزمحور، پیاده سازی 

می شود. در این جلسات مولفه های اساسی آموزش یادگیری مغزمحور شامل هوشیاری دقیقه ای اجرا  50جلسه  8مجموعاً در 

توأم با آرامش )ایجاد محیط هیجانی خوشایند برای مغز و یادگیری(، غوطه ورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده )ایجاد فرصت 

ی بهینه و غنی برای یادگیری( آموزش های خوشایند، بهینه و غنی برای یادگیری( و پردازش فعال اطالعات )ایجاد فرصت ها

 
1 . Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 
2 . Saks, Leijen, Edovald &  Oun 



 

 

دقیقه ای به صورت گروهی برگزار شد.  50جلسه  8(. لذا، این مداخله در 1396)خلیلی صدرآباد و همکاران،  داده می شود

 ( ارائه شده است.2شرح مختصر جلسه های آموزشی در جدول )

 برنامه آموزشی یادگیری مغزمحور :2جدول

 محتوا عنوان جلسه ردیف

 اجرای پیش آزمون - -

 معرفی  یادگیری سازگار با مغز 1

برقراری ارتباط، معرفی اجمالی رویکردهای یادگیری، ضرورت یادگیری سازگار با مغز، آشنایی دانش آموزان با 

ساختار مغز و سیر تکاملی آن به صورت مصور و مفهومی متناسب با سطح درک دانش آموزان، کارکرد هر یک از 

 مغز در ارتباط با یادگیریقسمت های 

2 
معرفی مولفه های یادگیری سازگار با 

 مغز

الف( آرمیدگی هوشیار )نقش چالش و تهدید در یادگیری، اجتماعی بودن مغز و ذهن، معناداری یادگیری و نقش 

 هیجانات در یادگیری(

یادگیری و درگیری  ب( غوطه ورسازی هماهنگ در تجارب پیچیده )پردازش های موازی مغز )کلی و جزئی(،

 فیزیولوژیکی، معناداری از طریق الگویابی و تحولی و رشدی بودن یادگیری(

ج( پردازش فعال تجارب )یادگیری و حافظه طبیعی، یادگیری مستلزم توجه درونی و ادراک بیرونی است، فرایندهای 

 آگاهانه و ناآگاهانه یادگیری و منحصر به فرد بودن مغز هر فرد(

3 
 چالش و  تهدید در یادگیری ( نقش1

 ( اجتماعی بودن و مغز و ذهن2

تشریح مشکالت زندگی واقعی در آموزش، ارائه مواد درسی جدید، گروه بندی، بازی و تدریس توسط خود دانش 

آموز، نگرش دوستانه معلم به دانش آموزان، تشریح ایده ها، ایجاد جو چالشی از طریق تکالیف فردی، حل کردن معما 

 طول یادگیری.در 

ارتباط اجتماعی خوب بین دانش آموزان و معلمان، یادگیری گروهی و مشارکتی، ایجاد تجارب مداری به وسیله 

 محبت، احترام به بزرگترها برای غلبه بر عادات قدیمی و ایجاد عادات جدید.

4 
 ( معناداری یادگیری3

 ( نقش هیجانات در یادگیری4

آشنا و پایدار، انعکاس دانش قبلی، ایجاد زمینه ای برای تحریک حس کنجکاوی،  تدارک محیط و محتوایی ملموس،

 اشتیاق به نوجویی و اکتشاف، تقویت میل به مبارزه با مشکالت

ایجاد محیط شاد از طریق انرژی های ذهنی و تعریف جوک، استفاده از رنگ های آرامبخش )سبز، آبی و قهوه ای(، 

محتوا، ایجاد جو عاطفی مطلوب در کالس درس و مدرسه با استفاده خالق موثر از  انعکاس عالیق دانش آموزان در

 راهبردهای ارتباطی بین دانش آموز، همکالسی، موضوع درس و معلم

5 
( پردازش های موازی مغز )کلی و 1

 جزئی(

 ( یادگیری و درگیری فیزیولوژیکی2

موزان مانند استفاده از شکل ها، نمودارها، برجسته سازی استفاده از راهکارهای مختلف برای فعال کردن مغز دانش آ

 اشکالت، پرکردن جاهای خالی و غیره. حرکت از جز به کل در یادگیری.

تاکید بر کنترل استرس و نقش آن در یادگیری، تمرینات بدنی و آرامش، حفظ بهداشت، نشان دادن برنامه غذایی در 

در زنگ های تفریج ماننده میوه، چهارمغز و شیر، تعویض المپ های کالس و استفاده از تغذیه سازگار با مغز 

فورسنت سفید با نور زرد، استفاده از موسیقی کالسیک در زمان حل مسائل درسی و زمان استراحت در کالس، 

تعویض دکوراسیون کالس و ایجاد تازگی محیط کالس با همکاری دانش آموزان، استفاده از بطری های آب برای هر 

 نش آموزان و تشویق به استفاده از آن، به کارگیری گلدان های طبیعی در کالس درس برای اکسیژن رسانی بهتردا

6 
 ( معناداری از طریق الگویابی3

 ( تحولی و رشدی بودن یادگیری4

وضوعات استفاده از تجارب واقعی زندگی روزمره برای تاکید بر نقش الگوگیری در یادگیری، تلفیق برنامه درسی با م

 زندگی روزمره، تشویق دانش آموزان برای استخراج الگوها از اطالعات ارائه شده و عدم تحمیل الگو.

ارائه برنامه های یادگیری با توجه به ساخت های تحولی و رشدی دانش آموزان، توجه به سطح درک و فهم، توجه به 

 منطقه تقریبی رشد و استفاده از اصول آن.

7 

 افظه طبیعی( یادگیری و ح1

( یادگیری مستلزم توجه درونی و -2

 ادراک بیرونی است

 

تدارک فعالیت های آموزشی مرتبط با امور جاری زندگی برای ارتباط به دانسته ها و مهارت ها با حافظه طبیعی، 

 اجرای نمایش های کالسی در رابطه با موضوعات، بازدیدهای میدانی، بازخوانی داستان ها.

اشتیاق دانش آموزان از طریق الگوسازی، ایجاد ارتباطات غیررسمی، ارزش گذاری بر احساسات و  تحریک عالقه و

باورها، استفاده از راهکارهای بیرونی برای تشویق مغز، به کارگیری راهکارهای بازخورد همچون تصحیح به موقع برگه 

 ها، بیان نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و تشویق به موقع آنها

8 
رایندهای آگاهانه و ناآگاهانه ( ف3

 یادگیری

 ( منحصر به فرد بودن مغز هر فرد4

فراهم کردن مکث های کافی در طول تدریس برای پردازش اطالعات، تشویق دانش آموزان به پرسیدن سوال در 

ش کالس، تشویق سایر دانش آموزان برای پاسخ به سوال های مطرح شده، تحسین نوآوری ها و حل ابهامات دان

 آموزان.

تدریس متنوع و چند جانبه بمنظور تحریک عالیق بصری، لمسی، عاطفی و شنوایی دانش آموزان با توجه به تفاوت 

 های فردی، تحسین تفکر خالقانه در تکالیف فردی و ایجاد شرایط انتخاب های آزاد در انجام فعالیت ها

 اجرای پس آزمون - -



 

 

 

 
 

 

 جمع آوری داده ها و روش اجرا

هماهنگی های الزم با آموزش و پروش شهر خوی به جامعه اخذ مجوز الزم از دانشگاه آزاد واحد خوی و ایجاد س از پ 

دانش آموز انتخاب و  30هدف مشخص شده مراجعه و پس از انتخاب دانش آموزان با توجه به مالک های ورود و خروج، تعداد 

. بعد از انتخاب گروه نهایی، شرکت کنندگان در یک جلسه توجیهی دنبه تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد

انگیزه و موافقت الزم آنان جهت شرکت در پژوهش جلب  شدشرکت و در این جلسه، اهداف پژوهش برای آنها تشریح و سعی 

ق و اختیار را کنندگان این حکه شرکت گردیدو در این جلسه فرم همکاری در پژوهش توسط دانش آموزن تکمیل و تصریح 

دارند که در هر مرحله از پژوهش براساس میل و اختیار کامل به همکاری خود با پژوهشگر خاتمه دهند. همچنین پژوهشگر به 

مراجعان این اطمینان را داد که کلیه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامه ها محرمانه بوده و در اختیار 

 ار نمی گیرند و نتایج به صورت گروهی و بدون ذکر نام مراجعان تحلیل می شوند. هیچ فرد و سازمانی قر

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

انجام شد؛ بدین صورت که ابتدا از روش های آمار توصیفی  20نسخه  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار 

رسی نسبت توزیع شرکت کنندگان و متغیرها استفاده و سپس از آزمون )میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد( جهت بر

جهت بررسی نرمال بودن توزیع شرکت کنندگان و در نهایت جهت پاسخ به سوال اصلی پژوهش با  1ویلک-های آماری شاپیرو

 . گردیداز آزمون تحلیل کوواریانس استفاده رعایت پیش فرض های الزم 

 یافته ها 

 ی توصیفی و نتایج همتاسازی شرکت کنندگان گروه های آزمایش و کنترل را از نظر توزیع سنی نشان می دهد.آماره ها :3 جدول

 معنی داری t انحراف استاندارد میانگین گروه

 507/0 40/10 آزمایش

 516/0 47/10 کنترل 724/0 -357/0

 504/0 43/10 کل

 

( و 47/10(، گروه کنترل )40/10سنی برای گروه آزمایش )( مالحظه می گردد میانگین 1-4چنانکه در جدول )

مستقل جهت بررسی همتا بودن شرکت کنندگان از  t( بود، همچنین نتایج آزمون 43/10میانگین سنی کل شرکت کنندگان )

( به خوبی =p=  ،357/0-t 724/0نظر توزیع سنی نشان می دهد که گروه های شرکت کننده در پژوهش از نظر سنی )

 تاسازی گردیده اند. هم

 

 
1. Shapiro–Wilk Test  



 

 

 آماره های توصیفی و نتایج نرمال بودن توزیع داده ها در متغیرهای پژوهش

جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها به عنوان ( را z)ویلک  -نتایج آزمون شاپیرو شاخص های مرکزی، پراکندگی و :4جدول 

 شان می دهد.برای متغیرهای پژوهش ن یکی از پیش فرض های تحلیل کوواریانس

 میانگین حداکثر حداقل مرحله گروه متغیر ها
انحراف 

 معیار
 معنی داری zآماره 

 خودکارآمدی

 آزمایش
 689/0 960/0 448/5 60/23 35 16 پیش آزمون

 544/0 951/0 303/5 13/27 38 20 پس آزمون

 کنترل
 173/0 917/0 509/5 27/24 38 17 پیش آزمون

 939/0 976/0 974/4 20/25 34 17 پس آزمون

 ارزشگذاری درونی

 آزمایش
 074/0 893/0 068/4 87/19 27 15 پیش آزمون

 147/0 912/0 758/3 47/24 31 19 پس آزمون

 کنترل
 074/0 893/0 448/4 73/20 29 16 پیش آزمون

 122/0 907/0 280/4 80/21 31 17 پس آزمون

 اضطراب امتحان

 آزمایش
 911/0 974/0 871/3 13/22 29 16 پیش آزمون

 515/0 949/0 225/3 60/18 25 14 پس آزمون

 کنترل
 496/0 948/0 669/2 87/21 27 18 پیش آزمون

 595/0 954/0 154/02 27/20 24 16 پس آزمون

 

خودکارآمدی، مشاهده می شود شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون ( 4)چنانکه در جدول 

خودکارامدی و ارزشگذاری دارای سطح میانگین مشابهی هستند ولی در پس آزمون  اری درونی و اضطراب امتحانارزشگذ

باالتر و در پس آزمون اضطراب امتحان شرکت کنندگان گروه آزمایش شرکت کنندگان گروه آزمایش سطح میانگین  درونی

( 2-4ویلک در جدول )-د. همچنین، نتایج آزمون شاپیرونسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل دارن سطح میانگین پایینتری

( و پیش <05/0pبوده ) متغیرهای خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحانحاکی از نرمال بودن توزیع داده ها در 

 فرض نرمال بودن توزیع داده ها برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار است.

 یافته های استنباطی 

یزشی دانش آموزان دختر پایه پنجم انگ یباورها آموزش یادگیری مغز محور بر مولفه خودکارآمدی (1

 ابتدایی موثر است. 

یزشی دانش آموزان دختر پایه پنجم انگ یباورهاآموزش یادگیری مغز محور بر مولفه ارزشگذاری درونی  ( 2

 ابتدایی موثر است. 

یزشی دانش آموزان دختر پایه پنجم انگ یباورها تحانآموزش یادگیری مغز محور بر مولفه اضطراب ام  (3

 ابتدایی موثر است. 

جهت بررسی و پاسخ به فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. بطوری که قبل از 

نظور بررسی پیش فرض انجام تحلیل کوواریانس، مفروضه های این آزمون آماری به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند. بم

ویلک استفاده گردید. نتایج این آزمون برای -نرمال بودن توزیع نمرات، قبل از انجام تحلیل کوواریانس، از آزمون شاپیرو



 

 

( ارائه شده است. چنانکه مالحظه می گردد 2-4متغیرهای خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان در جدول )

وزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد، بنابراین فرض نرمال بودن برای متغیرهای فوق برقرار است. در ادامه، توزیع نمرات گروها با ت

  (.3-4دومین پیش فرض، یعنی پیش فرض همگنی واریانس ها با آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت )جدول 

 

 

 باورهای انگیزشی در دو گروهرای کوواریانس ب-ها و همگنی ماتریس واریانسنتایج همگنی واریانس: 5جدول 

 متغیر وابسته
 آزمون لون

 برای متغیرها باکس Mآزمون 
F df1 df2 معنی داری 

 باکس=M  228/9 060/0 28 1 843/3 خودکارآمدی

358/1F= 

 معنی داری =228/0

 675/0 28 1 180/0 ارزشگذاری درونی

 508/0 28 1 450/0 اضطراب امتحان

 

، پیش فرض همگنی متغیرهای پژوهشاز آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چند متغیری برای  قبل از استفاده

متغیرهای خودکارآمدی، پیش فرض برای این و نتایج حاکی از برقراری  مورد بررسی قرار گرفت واریانس با آزمون لون 

  (.5بود )جدول ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان 

-، پیش فرض همگنی ماتریس های واریانسمتغیرهاه از تحلیل کوواریانس چند متغیری برای در ادامه بمنظور استفاد

بود متغیرها ، حاکی از عدم معناداری این آزمون برای 5باکس بررسی شد که نتایج آن در جدول  Mکوواریانس با آزمون 

(228/0P= ،228/9F=لذا با توجه به برقرار بودن پیش فرض همگنی ماتریس وار .)کوواریانس برای انجام تحلیل -یانس

خطی چندگانه در متغیرهای وابسته از آزمون تحلیل کوواریانس چند کوواریانس چند متغیری و اطمینان از نبود خطر هم

در دو گروه استفاده شد. همچنین، متغیرهای خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان متغیری برای بررسی تفاوت 

و گنی شیب خط رگرسیونی و وجود رابطه خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند پیش فرض هم

 مورد تایید قرار گرفتند. در جدول زیر نتایج تحلیل مانکوا ارائه شده است:

 باورهای انگیزشینتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای دو گروه در : 6جدول 

 توان آزمون ضریب اتا معناداری F زشار نام آزمون

 1 758/0 0001/0 016/24 758/0 ویلکز الندای

 1 758/0 0001/0 016/24 242/0 اثر پیالیی

 1 758/0 0001/0 016/24 132/3 اثرهتلینگ

 1 758/0 0001/0 016/24 132/3 بزرگترین ریشه روی

 

ویلکز، حاکی از این است که حداقل  الندایح معناداری آزمون ( با کنترل اثر پیش آزمون، سط6با توجه به نتایج جدول )

در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری متغیرهای خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان از نظر یکی از 

ثیر آموزش یادگیری تامربوط به  متغیرهای فوقدرصد از تفاوت مشاهده شده در میانگین  76وجود دارد و نشانگر آن است که 

 نیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت آماری قابل قبول برای این نتیجه گیری است.  1. توان آماری است مغزمحور

 

 



 

 

 منبع تغییرات مولفه ها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

 خودکارآمدی

 040/0 349/0 916/0 217/2 1 217/2 گروه*پیش آزمون 

 906/0 0001/0 608/239 596/541 1 596/541 پیش آزمون

 463/0 0001/0 549/21 709/48 1 709/48 گروه

    260/2 25 509/56 خطا

 ارزشگذاری درونی

 017/0 545/0 378/0 729/0 1 729/0 گروه*پیش آزمون 

 885/0 0001/0 225/193 799/347 1 799/347 پیش آزمون

 659/0 0001/0 393/48 106/87 1 106/87 گروه

    800/1 25 999/44 خطا

 اضطراب امتحان

 072/0 204/0 711/1 638/3 1 638/3 گروه*پیش آزمون 

 659/0 0001/0 409/48 446/127 1 446/127 پیش آزمون

 246/0 008/0 176/8 524/21 1 524/21 گروه

    633/2 25 818/65 خطا

 

آموزش  آزمون به عنوان متغیر همپراش )کمکی(،دهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشمی( نشان 6نتایج جدول )

ارزشگذاری ، (=2, 549/21F=463/0) خودکارآمدیمتغیرهای ها در دار بین گروهمنجر به تفاوت معنی یادگیری مغز محور

متغیر  . میزان تاثیر برایشده است (=2, 176/8F=246/0) اضطراب امتحانو   (=2, 393/48F=659/0) درونی

 بود. از این رو می توان مطرح کرد که درصد  25 اضطراب امتحاندرصد و  66 ارزشگذاری درونی، درصد 46 خودکارآمدی

دانش آموزان  دختر  یزشی )خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان(انگ یبر باورها مغز محور یادگیریآموزش 

 است. یی موثرپنجم ابتدا یهپا

 

 بحث و نتیجه گیری

متغیر ها در دار بین گروهمنجر به تفاوت معنی آموزش یادگیری مغز محوریافته فرضیه اول پژوهش نشان داد که 

میانگین نمرات شرکت کنندگان  افزایشبه  آموزش یادگیری مغزمحور منجرلذا، شده است.  درصد 46 به میزانخودکارآمدی 

مغز  یادگیریآموزش  نسبت به گروه کنترل شده است. از این رو می توان مطرح کرد کهارآمدی متغیر خودکگروه آزمایش در 

این یافته با یافته های عبادی  یی موثر است.پنجم ابتدا یهدانش آموزان  دختر پایزشی انگ یباورها مولفه خودکارآمدی بر محور

(، 2018صالح و سوبرامینیام ) (،1394حاتم زاده ) (،2018) (، ارول و باتدال کارادومان2017(، سولومون و همکاران )1397)

 ( همسو است. 1395( و کمالی حسین زاده )2017علیزاده آقایونس )

 ییرمغز محور، امکان تغ یادگیری یبودن راهبردها یآموزش یتوجود دارد، قابل یافته ینا یینتب یکه برا یلیاز جمله دال

از ساختار مغز  یبا آگاه یراندببه عبارتی،  کاربرد راهبردها در متن آموزش است. رییادگی یتقابل ینو هم چن یطیمح یطشرا

ارائه طرح   یزروش مناسب و ن یبر آن، به طراح یمثبت و منف یرگذارتأث یاز آن و در نظر داشتن مؤلفه ها ینهاستفاده به یزو ن

بر مغز و  روانیفشار  یراز تأث یبا آگاه ینن و والددانش آموزا  یران،روش پرداختند. به عالوه، دب ینبر ا یمبتن یدرس ها

مؤثر  یاربس یحذف عوامل استرسزا و کاهش فشار روان یزو بدون استرس و ن یندخوشا یادگیری یطمح یجاددر ا یادگیری،

  رد ک یتدانش آموزان را تقو یمیو خودتنظ یریانعطاف پذ ی،احساس خودکارآمد ی،بدون فشار روان یادگیری یطبودند. مح



 

 

 .(2014)یاغچی اوغلی، 

 متغیرها در دار بین گروهمنجر به تفاوت معنی آموزش یادگیری مغز محوریافته فرضیه دوم پژوهش نشان داد که 

میانگین نمرات شرکت  افزایشبه  آموزش یادگیری مغزمحور منجرشده است. لذا، درصد  66به میزان ارزشگذاری درونی 

آموزش   نسبت به گروه کنترل شده است. از این رو می توان مطرح کرد کهارزشگذاری درونی  متغیرکنندگان گروه آزمایش در 

این یافته  یی موثر است.پنجم ابتدا یهدانش آموزان  دختر پایزشی انگ یباورها مولفه ارزشگذاری درونی بر مغز محور یادگیری

( و توفکچی و دمیرل 2013(، حقیقی )2013اجان )(، آکیورک و آف1394(، حسنی و همکاران )2010با یافته های دومان )

 ( همسو است. 2009)

 یادگیری مغز و استفاده مناسب و به جا از اصول  یدانش معلم از کارکردهادر تبیین این یافته می توان مطرح کرد که 

تمایالت مثبت دانش  تاثیر مثبتی بر فرایندهای نگرشی و یزچالش برانگ یستدر یو ارائه روش ها یستدر ینمغز محور در ح

کنترل  یادگیری، یغن یطمغز محور )مح یمؤلفه ها ضورکه سرشار از ح یطیمح یکدر  یادگیریآموزان دارد. به عبارتی، 

 انجامد یدانش آموزان م یشرفتو پ  ذهنی در نگرش یداشته و به اثرات مثبت یو پردازش اطالعات( باشد روند صعود یجاناته

  .(1394)حسنی و همکاران، 

ها در دار بین گروهمنجر به تفاوت معنی آموزش یادگیری مغز محوریافته مربوط به فرضیه سوم پژوهش نشان داد که 

کاهش میانگین نمرات اضطراب  به  آموزش یادگیری مغزمحور منجرشده است. لذا، درصد  25به میزان  متغیر اضطراب امتحان

مولفه اضطراب   بر مغز محور یادگیریآموزش  و می توان مطرح کرد کهنسبت به گروه کنترل شده است. از این ر امتحان

(، 2017این یافته با یافته های مکارینا و نینگسی ) یی موثر است.پنجم ابتدا یهدختر پا دانش آموزانیزشی انگ یباورها امتحان

 ( همسو است. 2012( و صالح )1396(، سیفی و همکاران )1396خلیلی صدرآباد و همکاران )

انجام شده بر اساس  یها یتمغز محور با توجه به فعال یادگیریآموزش  اشاره کرده اند کهمحققان در تبیین این یافته 

و پردازش فعال  یچیدههماهنگ در تجارب پ  رسازیتوأم با آرامش، غوطه و یاری)هوش یسمغز محور در تدر یادگیریسه مؤلفه 

سه گروه دانش آموز،  ینرسد ارتباط ب یشود. به نظر م یم یادگیری یاشناختو فر یشناخت یندهایفرا یشاطالعات( سبب افزا

دانش  ی را برا یادگیری یطسه گروه، شرا یندر ا یادگیریداشتن و نگرش همسو در مورد اصول  یآگاه یزو ن یروالدین و دب

، 1یسدور) کنند یم یمد را تنظخو یادگیریکرده و دانش آموزان فارغ از هرگونه اضطراب و رقابت ناسالم،  یلآموزان تسه

2007).  

دشواری اجرای از دیگر محدودیت های مطالعه بود. نبود  مرحله پیگیری برای بررسی تداوم اثرات مداخله آموزشی 

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای دانش آموزان پایه پنجم به دلیل سن پایین آنها و وجود مشکالتی در درک سواالت از 

 ت های مطالعه بود. دیگر محدودی

بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش توصیه می شود دوره هایی برای افزایش اطالعات معلمان در خصوص ساختار و نحوه 

کارکرد مغز بمنظور سازماندهی کالس بر طبق تئوری آموزش مبتنی بر یادگیری مغز محور برگزار گردد تا معلمان بتوانند 

 وزش سازگار با مغز طراحی کنند. تدریس خود را منطبق با آم
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The purpose of this study was to determine the the effectiveness of brain-based 

learning teaching on motivational beliefs of primary fifth grade girl students. This 

study is a semi-experimental study with pretest-posttest and control group design. The 

statistical population included all female students of fifth grade elementary schools in 

khoy city to number of 1760 students in the academic year of 2017-2018. From this 

population, a sample size of 30 people was selected through a questionnaire based on 

the entry and exit criteria by purposeful sampling method and were replaced in two 

experimental and control groups. Participants of the two groups completed the pre-test 

and post-test stages of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) and in 

the meantime, the subjects of the experimental group were placed under the training of 

brain-based learning teaching during 8 sessions of 50 minutes. Data analysis was 

performed using covariance analysis in spss program. Data analysis showed that 

brain-based learning teaching led to a significant difference between the groups in 

student's motivational beliefs (F=24/01, 2=0/76) including self-efficacy (F=21/70, 

2=0/46), Intrinsic value (F=48/39, 2=0/66), and test anxiety (F=8/17, 2=0/25). 

Regarding the findings, it can be argued that brain-learning learning is effective on 

students' motivational beliefs and leads to an increase in the mean scores of the 

participants in the experimental group in the self-efficacy and intrinsic value as well 

as the decrease in the average test anxiety scores. 
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