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  مروریمقاله 

 

بر مطالعات علوم اعصاب  یمبتن یریادگیبر بهبود  مؤثر یآموزش اقدامات

 یمطالعه مرور کی: یتیترب

 

 ، محمدحسین یارمحمدیانیمحمود تلخاب، *یحقان بایفر، ییشکوه شفا

 

 

 چكيده

. است بر مغز آموزش ک اثراتدر نهیدر زم یقاتیتحق یهاهافتیاست که به دنبال ای رشته نیپژوهش ب نهیزم کی یتیاعصاب تربعلوم مقدمه: 

، حاضر یمطالعه مرور. ستفاده کنندا آنها از یریادگیبهبود  یتوانند برامی رانیاست که مدرسان و فراگ ییهاروشو توسعه  نییعلم تع نیهدف ا
 . دینجام گردا یتیبر مطالعات علوم اعصاب ترب یمبتن، یریادگیمؤثر بر بهبود  یآموزش از اقدامات ینمودن برخبا هدف مشخص 

سنت پژوهش نیا در: هاروش صاب ترب،  ((Narrativeی مروری   یالدیم 2021تا  1995 خیتار از، یتیمتون مرتبط با مطالعات علوم اع

 ,Google scholar, ERIC, Knowledge E, SIDمانند:  ییهاهگایج ممتجو در پا قیاز طر یشممم مم 1400 تا 1380 خیو از تار

Sciencedirect Wiley, Springer ممماننممد:  یدیممبمما کلمممات کل وTeaching Method، Brain-based Learning, 

Educational Neuroscience, به روش  یتیربت علوم اعصممماب، بر مغز یمبتن یریادگی، سیروش تدر یفارسممم یهاهواژ دیکل با و
قبل  یآموزش اقدامات نییتب به یکه به نوع یمتون، تعداد نیکه از ا کتاب به دست آمد مقاله و 156 هیاول یدر ج تجو، شد یبررس یمرور

 . دیانتخاب گرد ،پرداخته بودند سازگار با مغز یریادگیبراساس  سیضمن عمل تدرقبل و و  سیاز شروع تدر

 یاز الگو آموزش عمل ضمنقبل وو  آموزش بر اساس مراحل: قبل از عمل یتیمرور مطالعات علوم اعصاب ترباطالعات حاصل از نتايج: 

برآمده از  یهاکار. راهرائه نمودمراحل ا نیدر ا رندگانیادگیمدرسان و  یرا برا ییهاکارراهو  دیگرد یبندجمع خالصه و، سیتدر یعموم
راجعه به م -3، رندگانیادگی یورود یهاویژگی نییتع -2، یآموزش اهداف نیو تدو نشیگز -1در مراحل:  یتیمطالعات علوم اعصاب ترب

 آنها ارائه شد که استفاده از یآموزش اقدام 12 در، یریادگیو  آموزش ندیبهبود فرا یو استفاده از آن برا زشیو انگ یریادگی یروانشناس
 . شدخواهد  سیتدر یو اثربخش رندهیادگیمغز  کردعمل شیباعث افزا رانیو فراگ انیتوسط مرب

ضمن قبل و و آموزش عمل مراحل قبل از در یتیاقدامات حاصل از مطالعات علوم اعصاب ترب کارگیریبهرسد که یم به نظرگيري: نتيجه

 . گذار باشد تأثیر آنها یریادگی شیافزا جهیدر نت و رانیبتواند در بهبود عملکرد مغز فراگ آموزش عمل

 

 یتیعلوم اعصاب ترب، مغز بر یمبتن یریادگی، سیروش تدری كلیدی: هاهواژ
 304تا  294(:44)22؛ 1401 آذر /در علوم پزشكي آموزش مجله ايراني
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 یچگونگ و تیدرباره ماهای ارزنده است که اطالعات

در . کندمی عرضه یتیرشد به دانش و عمل ترب و یریادگی

و  یرشته کاربرد کیبه عنوان  تیدانش ترب تیواقع ماه

 گریبا د شناختیعصب یمبان قیضرورت تلف، یارشته نیب

 سازگار با مغز را یریادگی. (1)سازدیم شنرا رو یمبان

درس و  یطراح، سیتدر یهاروشعنوان ه توان بمی

بر  یمبتن یریادگینوع  نیا، دانست یدرسی برنامه

و پردازش  افتیدر مورد نحوه در یعلم اتیکشف نیدتریجد

با  رانی)چگونه فراگ شناختیکه به رشد یعوامل مغز و

 و آموزند(می تفاوتم یرشد و بلوغ اجتماع، سن شیافزا

و  آنها یاجتماع-یعاطف یریادگیاز  یبانیپشت، نیهمچن

 هیاز تغذ یبرخوردار و هایکالسبا هم یرابطه قو جادیا

در  یریادگیشناخت نقشه . (2خوب و سالم دانست)

در ، مغز و پردازش آن یعنی یریادگیمرکز  نیترمهم

جز از راه مطالعات  ناپسینورون و س هاونیلیم

در واقع عملکرد . (3) ستین پذیرامکان، مغز شناختیعصب

 نهیدر زم شناختیتوان براساس مطالعات عصبمی را مغز

 دهیچیپ یکرد چرا که مغز اندام یو بهساز تیریمد یریادگی

 است تیمربوطه به هر موقع یاختصاص یکدها یو دارا

 . (4نمود) کیرا تحر آنها یریادگی نهیتوان در زممی که

 یاست که با دقت طراح یشامل اصول آموزش سازگار با مغز

 مؤثر اریبس سیو بعد از تدر نیح، مراحل قبل یو برا اندشده

 نیبر ا (Laxman & Chin) نیالکسمن و چ. کنندمی عمل

 تیتواند ماه، میمغز به طور بالقوه دنیند که فهمهستباور

به  لیرا تبد یسنت یآموزش طیمح و دهد رییرا تغ آموزش

 راًیکه اخ ندیگومی آنها .دینما یتعامل یریادگی طیمح

 اتیتجرب یدهد که غنامی نشان یشناسعصب قاتیتحق

گذارد یم تأثیرمغز  یکیزیبر رشد ف عیبه طور سر یریادگی

 نیا. است رانیدر فراگ یرشد فکر یهااز علت یکی نیو ا

در مغز  راتییتغ جادیا یکه برا دارندیاذعان م سندگانینو

 یریادگی جادیبهتر است که کار با هدف ا، یعواق یبه معنا

 . (5ارائه گردد) یبلند مدت و با زمان و شدت مناسب

مغز و  یبا عنوان بررس و همکاران (Parkپارک ) پژوهش

اشاره داشت که علوم مغز و علم  مسأله نیبه ا یریادگی

 ینیبشیپ شانیتوان براساس عملکردهامی را یریادگی

 یهاطیکه در مح ییهاتیکه براساس موقع معنا نیبد، نمود

، ودشمی عمداً به وجود آورده ای دیآمی به وجود یریادگی

 فعال هاتیموقع نیاز مغز مخصوص ا ینقاط

 نیا شناختیاست که علوم اعصاب نیبرا یشوندوسعمی

 تیریمد نهیرا در زم یروشنی ندهیآ و دینما هموار را ریمس

 کسونگیکه توسط ا یپژوهش. (6)دهد دینو یریادگی

(xiong)  طیو مح یمعمار یبه بررس، شدو همکاران انجام 

اثبات  اشاره داشت و یریادگی ییساختمان بر کارا یکیزیف

 ییبسزا تأثیردر عملکرد بهتر مغز  یریادگی طینمود که مح

در  (Iyiegbuniwe & Apeh) ویکبونیا اپه و. (7دارد)

بر مغز بر  یمبتن یریادگی یهااستراتژی تأثیرپژوهش 

 افتندیدست  جهینت نیبه ا، یریادگی یبرا رانیفراگ زهیانگ

سازگار با مغز تفاوت  یریادگی یهااستراتژیکه با کاربرد 

براساس  رندگانیادگی یریادگی زهیانگ در یدارامعن

 & Ekemen) هانیالکمن و ب. (8وجود ندارد) تیجنس

Beyhan) حاصل از  یهاهداد، یلیبه مطالعه فراتحل

سازگار با  یریادگی تأثیر یبر بررس یکه مبتن یمطالعات

 اختندپرد، بود رانیو نگرش فراگ یلیتحص شرفتیمغز بر پ

 یادیمثبت و ز تأثیرسازگار با مغز  یریادگیکه  افتندیدر و

 یگریپژوهش د. (9دارد) آنها و نگرش یلیتحص شرفتیبر پ

تحت عنوان  همکاران و (Thurrodliyah) هیتوسط تورودل

بر مسائل  تأکیدبر مغز با  یمبتن یریادگیتوسعه مدل 

مدل  کی دین تولآانجام گرفت و هدف  یعلم-یاجتماع

 جیبهبود نتا یسازگار با مغز برا یکاربرد، معتبر یریادگی

اطالعات  نیا. (10بود) یتفکر انتقاد یهاو مهارت یریادگی

 آنها توانند مؤثرتر شوند اگرمی آن است که مدرسان انگریب

، و قابل اعتماد است جیکه را یدر دانش و پژوهش

 یدرک بهتر انیفرض که مرب نیو با ا ندینما یگذارهیسرما

 آموزش توانند، میمغز داشته باشند یریادگی یچگونگ از

 نیبرهم. (11)ندینما لیارزش و مؤثر تبد با ندیفرآ کیرا به 

مشخص نمودن  در یحاضر سع یپژوهش مرور، اساس
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بر مطالعات علوم اعصاب  یمبتن یآموزش از اقدامات یبرخ

 سیو ضمن عمل تدر سیدر مراحل قبل از عمل تدر یتیترب

اقدامات بتواند  نیکه مشخص شدن ا رسدمیبه نظر . دارد

 در انیمرب مدرسان و یاتیعمل یراهبردها یگشاراه

 . باشد تیترب و آموزش

 هاروش

با هدف ، حاضر ((Narrativeسنتی  یمطالعه مرور

بر  یمبتن یریادگیمؤثر در بهبود  یآموزش اقدامات

مطالعات  یبررس. انجام شد یتیمطالعات علوم اعصاب ترب

 یشمس 1400تا  1380و  یالدیم 2021تا  1990 خیاز تار

 ,ERIC, Springer: یهاهگایجستجو در پا قیاز طر

Sciencedirect, Google scholar, Genesis, 

Knowledge E, SID مانند:  یدیو با کلمات کلteaching 

Method ،Brain-based Learning ،Educational 

Neuroscience سی: روش تدریفارس یهاهواژ دیو کل ،

 دیانجام گرد یتیعلوم اعصاب ترب، بر مغز یمبتن یریادگی

، شد افتیمقاله و کتاب 156، هاهواژ دیکل نیو با استفاده از ا

ماند و با  یباقمقاله  120، یحذف مقاالت تکرار ازکه پس 

 لیمقاله به دل 95، ماندهیمقاالت باق دهیمطالعه عنوان و چک

 و آموزش عدم تناسب با موضوع اقدامات قبل از عمل

مقاله وارد مطالعه  18و  دیحذف گرد، آموزش ضمن عمل

مقاله به  4و  یسیمقاله به زبان انگل 14، تعداد نیاز ا. شد

شده مرتبط با  یآورجمع یهاهداد. بود یزبان فارس

بر اساس مراحل اول و دوم ، یتیمطالعات علوم اعصاب ترب

بندی دسته نیو ا دیگردبندی طبقه سیتدر یعموم یالگو

 انیاثربخش مرب سیاقدام مؤثر در تدر 12منجر به ظهور 

 سیدر مراحل قبل از عمل تدر رانیفراگ یریادگیو بهبود 

 . دیگرد سیضمن عمل تدر وو قبل 

 

 نتايج

 یتیمطالعات علوم اعصاب ترب مقاله مرتبط با 18از 

 ضمن عمل و آموزش قبل از عمل یهاتیبراساس فعال

ورود مطالعات علوم اعصاب  تیاهم، مقاله 3، آموزش

 نیاستفاده از ا، مقاله 5و  تیو ترب آموزش در یتیترب

استفاده از ، مقاله 10و  یآموزش هیمطالعات در اقدامات اول

 در یتیمده از مطالعات علوم اعصاب تربآ ستاطالعات به د

کرده  یرا بررس سیتدر یبراسازی اقدامات مؤثر بر آماده

 . شودمی به اختصار اشاره، 1بودند که در جدول 

 

 ضمن عملقبل و و آموزش )قبل از عمل یآموزش از مقاالت مرور شده مرتبط با اقدامات یبرخ یمشخصات اختصار :1 جدول

 یتیبر مطالعات علوم اعصاب ترب تأکید با (آموزش
 شماره

 رفرنس
 نتایج نوع مطالعه جمعیت هدف سال چاپ نام نویسنده

4 RL Carhart-Harris 2017 - سنتز پژوهی 
 وانتقال عصبی سروتونین افزایش 

 به نامالیماتنسبت واکنش انطباقی 

7 Xiong 2018 تحلیلی دانشجویان 
محیط یادگیری در عملکرد بهتر تأثیر

 مغز

8 Apeh 2021 یادگیرندگان 

طرح پیش آزمون پس آزمون با 

گروه کنترل در قالب شبه 

 آزمایشی

 عدم تفاوت در جنسیت یادگیرنده در

ی یادگیری مبتنی هااستراتژیکاربرد 

 بر مغز

9 Ekemen 2020 فرا تحلیلی انآموزدانش 
سازگار با مغز بر  یریادگی تأثیر

 رانیو نگرش فراگ یلیتحص شرفتیپ

10 Thurrodliyah 2020 توسعه و تحقیق دبیرستان دولتی پاکوسری جمبر 

استفاده ازنتایج کاربردی  تأثیر

یادگیری سازگار با مغز برای بهبود 

 ی تفکر انتقادیهامهارت

13 OzlemYagcioglu 2014 
دانشجوی دانشگاه دوکوز  90

 ایلول
 توسعه و تحقیق

 سازگار بایادگیری راهبردهای  تأثیر

 افزایش یادگیری فراگیران بر مغز

اصل در رابطه با  9بندی طبقه کیفی-کمی نفر از اساتید و صاحب نظران 13 2019 داداش زاده 15
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اصل مرتبط  4، همسانورسازی غوطه

اصل در  2و اطالعات با پردازش فعال 

توام با  شیاریوهماهنگی با راهبرد ه

آرامش در راهبردهای یادگیری 

 سازگار با مغز

17 Azilawati Jamaludin 2019 - - 
استفاده از یادگیری عملی وهنر باعث 

 بهبود یادگیری

22 Caine 2016 فراگیران ومربیان - 

تواند می فهمیدن مغز به طور بالقوه

را تغییر دهد و  آموزش ماهیت

 ی سنتی را تبدیل به محیطهاکالس

 یدیادگیری تعاملی نما

18 Rory Bahadur 2021 توصیفی دانشجویان ان وآموزدانش 
 ی متنوعهاسبکشی استفاده از خاثرب

 در یادگیری سازگار با مغز آموزش

 کیفی یادگیری سازگار با مغز 2015 براتعلی 19

مربیان و  تربیشآشنایی تأثیر

ی حاصل از علوم هاهفراگیران با یافت

اعصاب در جهت تربیت مغز و 

 اثربخش

  انآموزدانش 2013 تمسکی 24

و یادگیرنده  شناخت سبک اسنادی

بازسازی آن به همراه ایجاد 

مغز سازگار با ی یادگیری هاشاخص

افزایش قدرت یادگیری  درتوانند می

 نقش داشته باشند فراگیران

5 Laxman 2010 کیفی یادگیرندگان 
استفاده از حرکات فیزیکی برای بهبود 

 یادگیرندهگردش خون و عملکرد مغز 

 

شده از  یآورجمع به دست آمده اطالعات جیتوجه به نتا با

 :گرددمیبندی دسته ریمقوله به شرح ز 4مرور متون در 

 

 یتیعلوم اعصاب ترب-1

مفهوم  تیبر اهم تیترب و میتعل یقبل یهاهآموز که یحال در

 یریفراگ رساختیعنوان ز به یذهن یهاقالب ای هاهوار طرح

در تالش است  شناختیعلوم اعصاب، اندداشته تأکید، دیجد

و تجربه چگونه در مغز پردازش  نشیب، دانش ابدیدر

موجود در مغز چطور موجبات  یعصب ارتباطات و شوندیم

به  یتیاعصاب ترب کنندوعلومیرا فراهم م دیجد یریادگی

، هیدر نظر شناختیعلوم یها و کاربردهامطالعه داللت

بر  یمبتن یتیترب هینظر، پردازدمی یتیعمل ترب و استیس

است و  تیدرباره ترب یپردازهینظر مغز و مطالعه ذهن و

درباره  دنیشیاند م ساختن وظمن یبرا یتا طرح کندمیکمک 

ای لهیکه وس یتیترب استیفراهم شود وس جاربت و هاهدیپد

 هیاست که بر پا ییبه اظهارنظرها دنیبخش یعمل یمعنا یبرا

 وندیباعث پ، شده استبندی صورت و میتنظ هینظر کی

 یتیدر مطالعات علوم اعصاب ترب شودیوعمل م هینظر

 کیبه  یآموزش اقدامات یتیترب استیس و هیبدون نظر

 عمل لذا، شودیم یمنته هاهیتوص اندرزها و سلسله پند و

که ، است یمفهوم یالگو دیسطح تول نیترملموس یتیترب

 یتیترب انیبا مشارکت متول عمل و عرصه در دیبا ریناگز

 یشده در بستر واقع دیتول یمفهوم یتا الگو فتدیاتفاق ب

 که اقدامات یمطالعات، مبنا نیوبر هم. (12فهم شود) تیترب

اثربخش  آموزش کیورود به  یرا برا یتیترب و یآموزش

 رسدمی به نظر، است یضرور، دیعمل فراهم نما در

که در  یافراد هیکل یاقدامات بتواند برا نیمشخص شدن ا

 . دارند سودمند باشد تیفعال سیوتدر یریادگیحوزه 

 

 سازگار بامغز یریادگی-2

در ارتباط با  ریاخ یهادر سال یمختلف یهاهدگاید

مطرح شده است که هر کدام با نگاه  یآموزش یهایتئور
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. اندقرار داده یرا مورد بررس آموزش یتئور، خاص خود

 یریادگی یتئور، هاهدگاید نیا نیتر تیاز پراهم یکی

 یآموزش ،مغز سازگار با یریادگی. سازگار با مغز است

شود می یریادگیی است که در آن دستگاه مغز وارد مقوله

مغز و  یهامربوط به پردازش نیقوان رشیو شامل پذ

 .معنادار است یریادگی یبرا سیتدر یدهسازمان

در درک ما از عملکرد مغز  یتیعلوم اعصاب ترب یهاهافتی 

به  هاهافتی نیبه ا انیاز مرب یاریانسان مؤثر است و بس

به عنوان مثال . پردازندمی سمنظور کاربست در کالس در

 کالس درس خسته یهاساعتدر طول ، یگاه رانیفراگ

 تیبه وضع، ممکن است آنها یخستگ لیدال، شوندمی

 یبستگ آنها یهاکتاب ادیز ناتیبه تمر ای، آنها یروانشناخت

 یاساس در مطالعات انجام شده برا نیبرا. (13داشته باشد)

مطالعات علوم  ینابرمب یریادگی یهاتیفعال یطراح

 نی( به عنوان اخرهاروشاستفاده از )به  یتیاعصاب ترب

با  آموزش حوزه پژوهش و از مجموع دو ییدستاوردها

 گوپاسخ بر اطالعات فکورانه و یمبتن یهاروشبر  تأکید

اقدامات مؤثر به همراه  نیهمچن در حوزه پژوهش و

 (هاروش)به . گرددمی هیتوص آموزش محصوالت حوزه

 یریادگی و مسألهتفکر و حل  یهامهارت قیتلف باتواند می

 یرا برا رانیوارد شود و فراگ یدر برنامه درس، فعال

 . (12)زاندیبرانگ یریادگی

 

  سیاقدامات قبل از تدر -3

بر  تأکیدبا  ،یریادگیهنر و علم  نیتوازن ب نهیدر زم مطالعه

علوم اعصاب و  دهیروابط درهم تن، یتیعلوم اعصاب ترب

و  یریادگی، آموزش .کندیرا برجسته م یبرنامه درس

با . هستند تیو ترب میبه عنوان عناصر مهم تعل یابیارزش

 استدالل شده است که ادغام علوم اعصاب در یشواهد علم

 یهنر آمادگ، است یبرنامه درس یهنر طراح، آموزش

به  آموزش در سیتدر یکردهایدر استفاده از رو انیمرب

از کار علوم اعصاب ، یطرز ماهرانه است و درک درست

مؤثر  رانیفراگ یریادگیدر بهبود  تواندیم، در عمل یتیترب

، درک عملکرد مغز عیاکنون به واسطه رشد سر. (11باشد)

شدت  زیاز علوم اعصاب ن یبرنامه درس یپذیرتأثیرسطح 

 تیبرخاسته از فهم ماه یتیترب یو کاربردها افتهی یتربیش

و رشد مغز به طور آشکار مجوز ورود به  یریادگی

 . (1را کسب کرده است) یدرس یهاهبرنام

 یبرنامه درس یتیاساس مطالعات علوم اعصاب ترب بر

 یاز زندگ یبخش چیاست و ه یبر مغز مرتبط با زندگ یمبتن

 انیمرب. اموزندیدر باره آن ن رندگانیادگیوجود ندارد که 

 رانیفراگ یواقع یبر اهداف زندگ دیخود را با آموزش

اهداف در برنامه  افتنیتحقق  تیدر نها. ندیسازگار نما

 ریتصاو رییمنجر به تغ ستیبامی بر مغز یمبتن یدرس

 یواقع یدار بر تجارب زندگمعنا یریادگی. (10گردد) یذهن

 یرا برا ییهاتمرکز کرده و فرصت اتیتجربسازی یو غن

بندی طبقه قیو از طر دینمامی فراهم رانیفراگ یریادگی

 بهبود، افتهیاطالعات در قطعات سازمان  یواحدها

برای معناداری با آرمیدگی هوشیار  جستجو. (14)ابدیمی

 داریآشنا و پا، ملموس یطیاست مح ازیلذا ن، یابدمی افزایش

را به ای نهیزم دیبا، نیهمچن. فراهم شود رندگانیادگی یبرا

به  اقیاشت، یحس کنجکاو رانیوجود آورد تا در آن فراگ

به مبارزه با مشکالت را در خود  لیو اکتشاف و م یینوجو

 شیهادر انتخاب رندهیادگی به دیبا، رو نیاز ا. ت کنندیتقو

ارتباط  جادیا ییکه توانا یمدرسان، عمل داده شود یآزاد

 روش، را دارند نیشیپ یهاهنو و آموخت میمفاه نیب

شود و یم منجر رانیبهتر فراگ یریادگیبه  آنها آموزش

 شیافزا دیمطالب جد یریادگی یرا برا آنها تیقابل

 . (15دهند)می

احساس  رانیکنند که فراگ جادیا یطیمح دیبا انیمرب

لذت بردن از  یگام برا نیاول نیا. ندینما یو راحت یسالمت

نقش عواطف در این که با توجه به . (16است) یریادگی

 یمرب، مهم است اریاطالعات بس یادآوریو سازی رهیذخ

و  یمثبت عاطف یهاتیمنبع موثق از حما کی جادیبا ا دیبا

، تیسرشار از رضا یول، جو فارغ از استرس کی نیتأم

از  یعیوسی هدامن یو با ارتقا یو تعامالت اجتماع قیتشو
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و  یاجتماع، یباشناختیز، یجسمان، یذهن یهامهارت

 یآگاه، کمک کند تا از احساسات خود رانیبه فراگ، یعاطف

مطلع  شانیریادگیبر  یعاطف طیشرا تأثیرداشته و بر نحوه 

انسان در آن واحد کارهای بسیاری را  مغز. (17شوند)

، تخیالت، عواطف و احساسات، تفکرات. دهدمی انجام

با دیگر  زمانهمتمایالت و استعدادهای انسان به طور 

 .(16کنند)ی پردازش اطالعات تعامل میهاحالت

 مهارت یدارا رانیکه در آن فراگ یریادگیاهداف  نیترمهم

و  مسألهو حل  یتفکر انتقاد، یهمکار، ارتباطات، شوندمی

، رانیبه عنوان مثال اگر فراگ. است یو نوآور تیخالق

 یهاروشبه ، ندیکسب نما یتفکر انتقاد یهامهارت

 به یمهارت تفکر انتقاد. کنندیتر فکر متر و منظممستقل

 یو واضح بررس عیتا مشکالت را سر کندمی کمک آنها

 یابیارز، به دست آورند اهر گونه اطالعات مرتبط ر، ندینما

 . (10ارائه دهند) یمنطق یهاکنند و راه حل یریگجهیو نت

 

 سیقبل و ضمن تدر اقدامات

به عنوان علت  زهیمولد رفتار و انگ یعامل کل زشیانگ

 کیبه عنوان  زهیانگ. (14رفتار خاص است) کی یاختصاص

. (18دارد) ینقش اساس یریادگیدر بهبود  یجانیمؤلفه ه

انتظارها ، هاهمعتقدند که رفتارها توسط نقش انیشناخت گرا

 تأثیرشوند و بر می تیو هدا جادیفرد ا یهاو نسبت دادن

 کردیدر رو. دارند تأکیدفرد  تیبر موفق یدرون زشیانگ

ها، مشوق. هستند رانیفراگ زشیها منبع انگمشوق، یرفتار

 باز ای زدیانگیم است که رفتار را بر یدادیرو ایء یش کی

، یکالم قیتشو، که به کمک نمره یانیدارد؛ لذا مربمی

با  ای زانندیانگ یرا برم رانیفراگ، زیآمبرخورد محبت

-می را باز آنها ناپسند یاز انجام رفتارها خیو توب یمهریب

 یپاداش تأثیر. (14برند)می را باال آنها زشیسطح انگ، دارند

او متفاوت  یبر پاسخ عصب، کندمی افتیدر رندهیادگیکه 

 یباشد؛ لذا مرب زیناچ ایممکن است مهم  تأثیر نیاست و ا

مؤثرتر از  دهاستفا یبرا دیجد یهاکارراهبه دنبال  دیبا

 . (19پاداش باشد)

خود  یهاهمعتقد است که کاربرد جنب (Ormerad) اورمراد

را به  رانیعالقه فراگ، یکنجکاو، ییایو پو تیفعال، ینظم ده

 معتقد نیمحقق. جلب خواهد کرد یریادگی یو محتوا ندیفرآ

به کاربست اصول  یدرس یهاهبرنام قیند که تلفهست

 :دیکه باای شود به گونهمی بر مغز منجر یمبتن یریادگی

و رشد  یاخالق، یجسم، یاجتماع، یان رشد عاطفیم -1

 رندگانیادگی یبرا ییهافرصت -2. شود جادیا وندیپ یفکر

 یهاو مهارت قیکه عال اموزندیب ییفراهم شود تا محتوا

 -3. زاندیرا بر انگ شانیو استعدادها ازیچندگانه مورد ن

 یو تجارب زندگ یرا با دانش اصل دیجد یآموزش مواد

 یهاهتا در پروژ زانندیرا برانگ رانیفراگ -4. مربوط سازند

را در  رندگانیادگی-5. کار کنند گریکدیمشترک با 

متعدد  یکنند که قلمروها ریدرگای دهیچیپ یهاهپروژ

 . (20را به هم مربوط سازد) ییمحتوا

 شناختیدستگاه مهم یاز کارکردها یکی یجانیه یمیخودتنظ

به  دنیبه منظور رس هاجانیه تیریمد ییو به توانا است

رفتاراشاره  تیو کنترل و هدا فیکامل نمودن تکال، اهداف

 یبرا تیظرف شیو افزا یدلسوز، بدون مراقبت. (21دارد)

 طیمح. کنندنمی و نوجوانان رشد هاهبچ، و عشق یهمدل

 گریکدیو سالم بزرگساالن و ارتباط همساالن با  یتماعاج

 ینقش مؤثر رانیفراگ یجانیه یمیدر بهبود خودتنظ

 -1 که چطور: رندیگمی ادی میخودتنظ رندگانیادگی. (6دارد)

مناسب  یاز راهبردها -2 ند؛یخود را حفظ نما زشیانگ

خودشان آگاه  یعادات فکر لیاز تحل -3 استفاده کنند؛

 یافتنیرا انتخاب کنند که دست  یناسباهداف م -4 باشند؛

چگونه بر خود  -6 کنند؛ تیریزمان و منابع را مد -5 باشند؛

اعتماد داشته باشند و  شانیهاییکرده و به توانا هیتک

 احساسات و عواطف خود را شناخته و نحوه برخورد با

 کنند و چرامی چگونه رفتار گرانیکه د -7 اموزند؛یرا ب آنها

متفاوت تعامل  یهاکه با انسان رندیگب ادی دیبا آنها

 . (22کنند)

ی هاهکه پرورش و رشد مغزی با شیو یطیمح در

تدریس تفکر  یبرا، شودمی غیرتهدیدکننده به چالش کشیده
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. گیری شودو ساخت حافظه الزم است از انواع هنرها بهره

شود مغز می یادگیری از طریق بصری و عملی سبب

. (23تری پدید آورد)تر و تازهارتباطات قوی، یادگیرنده

که  کندمی جادیا یافت مغز، یروان ارو فش دیاحساس تهد

 کی لهیو به وس است دیبه تهد یروان - یستیپاسخ ز کی

. است شکست همراه ایآموخته شده و  یاز ناتوان یحس

احساس ترس و اضطراب را  کی یشخص دچار افت ذهن

 ییحالت توانا نیو چالش را؛ و در ا جانینه ه، کندمی تجربه

. (22شود)می قشر مخ او مختل، در کل وفرد  شهیتفکر و اند

معماری و  یریادگیبر احساس لذت از  مؤثراز عوامل  یکی

است که اگر با اصول و اسلوب  یریادگی یهاطینمای مح

تحریک  یتواند از نظر زیباشناختمی مناسبی طراحی شود

با رشد مغز در ارتباط بوده ، ییهاچنین محیط. کننده باشد

 . (23شوند)می یتربیش یو سبب فعالیت مغز

در  یریادگی، بر مغز یمبتن یریادگی دگاهید در

حاصل  ینیعی هتجرب قیشکل خود از طر نیتراثربخش

سازگار با  ی( یادگیرPatricia) ایشیبه اعتقاد پاتر. شودیم

که  یبا وجود. آیدمی به دست یمغز به واسطه تجارب عین

متفاوت  تیتوانند در سه نوع فعالمی مغز یهاستمیخرده س

عناصر خرده  ی: که تمامیموضوعدانش  الف( شرکت کنند:

را  یعصب ستمیشده در سرتاسر س عیتوز یهاستمیس

 قی: از طریادانش مقوله دهد؛ ب( یمورد استفاده قرارم

دانش  شود؛ ج(می دیلحظات گذرا در سطح دانش واحد تول

 جهیبه نتای دانش مقوله یمتوال دی: که از تولیانیب

مواجهه با  هعمد طوره ب یآموزش نظام یول، (24)رسدمی

 رانیفراگ ییادگیر یکلمات و اعداد را برا، یاطالعات نظر

تجربیات عملی و ، ورزش، بازی. (23فراهم ساخته است)

ی چالش برانگیز منبع اصلی یادگیری هاانواع فعالیت

مثل بسکتبال و  یهواز یهایشرکت در باز. (25هستند)

، اگونگون طیمواجه کردن فرد با شرا لیدله فوتبال ب

 یهاتیاثر فعال. کندمی تیدر فرد را تقو ییاجرا یهاکارکرد

 دسته دو، شناختییندهایبر عملکرد افراد در فرآ یبدن

 یهاتیفعال (2 نامنظم و منقطع یهاتیانواع فعال (1:هستند

 یهاتیبر اثر فعال ییاجرا یهاکه کارکردای منظم چندهفته

 شیرا افزا مغز یشانیقسمت پ تیو فعال افتهیمنظم بهبود 

 لیعالوه بر تسه یهواز یهاتیفعال، طبق مطالعات. دهدمی

پاسخ و درک مطلب را ، دقت، تمرکز، ییاجرا یهاکارکرد

بدن به غذا  یاعضا هیمغز هم مانند بق. (18بخشد)می بهبود

 یمصرف یدرصد انرژ 50به  کیدارد و نزد ازین یو انرژ

لذا  رسدمی کودکان و نوجوانان به مصرف مغز

توانند با کمک می در مدارس یآموزش انریزبرنامه

از  یریجلوگ یرا برا یبهتر ییغذا میرژ یعلم یهاهافتی

 میان هنگام مطالعه تنظآموزدانش یو خواب آلودگ یخستگ

 . (22کنند)

 

 بحث

 از اقدامات یبرخ نییبه تب یمرور کردیمطالعه با رو نیدر ا

بر اساس مطالعات علوم ، یریادگیمؤثر بر بهبود  یآموزش

بر اساس مراحل اول  هاهافتیپرداخته شد و  یتیاعصاب ترب

. دیگردبندی ( طبقه2)جدولسیتدر یعموم یو دوم الگو

 رارمطالعه مورد استفاده ق نیکه در ا سیتدر یعموم یالگو

 دیمطرح گرد 1961در سال  "رابرت گلیزر"توسط ، گرفت

بسط داده  "رابینسون"و  "راجرز"توسط  1971و در سال

 یمرحله اول برا در، الگو نیبراساس مراحل ا. (16شد)

و  نشیبه گز یالزم است مرب آموزش یآماده شدن برا

بتواند  دیبا نیبپردازد و همچن یآموزش اهداف نیتدو

مرحله  و در دینما نییرا تع رندگانیادگی یورود یهاویژگی

 یبرا، زشیو انگ یریادگی یمراجعه به روانشناسبا ، بعد

 . دیاقدام نما رانیفراگ یریادگیو  آموزش ندیبهبود فرا

 (7، ص1998نر، یوبرال جی)گ سیتدر یعموم یمراحل الگو: 2جدول 

 الگوی عمومی تدریس
 یآموزش پایان واحد 4مرحله 3مرحله 2مرحله  1مرحله  شروع واحد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 12

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5512-fa.html


mui.ac.irijme.http://   301/  (44) 22: 1401مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آذر 

 آموزش پیش از عمل آموزش پیش از عمل یآموزش

 و ضمن آن

 آموزش ضمن عمل

گزینش و تدوین 

 یآموزش اهداف

های تعین ویژگی

 ورودی یادگیرندگان

مراجعه به 

روانشناسی یادگیری 

و انگیزش و استفاده 

از آن برای بهبود 

و  آموزش فرایند

 یادگیری

ها و شیوهانتخاب 

ی هاروشکاربست 

 مناسب تدریس

انتخاب و اجرای 

و فنون  هاروش

 وسنجش مناسب 

 ارزشیابی

 

اطالعات به دست آمده از  یبندجمع از ریز یهاکارراه

به  یتیمرور متون مرتبط با مطالعات علوم اعصاب ترب

و قبل  آموزش دست آمد که براساس دو مرحله قبل از عمل

بندی طبقه سیتدر یعموم یالگو آموزش و ضمن عمل

 :دیگرد

 یبه کمک دستاوردها یآموزش و یتیاهداف ترب یطراح -1

)سه حوزه  یتیعلوم اعصاب ترب یکاربرد نینو

(؛ 11و10و3و1()یتیو علوم ترب کیولوژیزیف، یروانشناخت

پردازان و هیاست که نظر نیا انگریمطالعات انجام شده ب

الزم است با اتکاء به اصول و  یتیترب انریزبرنامه

، یتیترب یشناسعصب یبرگرفته از مبان یتیترب یکاربردها

، شناختی مرتبط با رشد یدرس یهاهبرنام یطراح یبرا

 یهاروش یو بهبود اجرا رانیفراگ یو اجتماع یعاطف

 . رندیعلم بهره گ نیاز ا، انیمرب سیتدر

 یمغز با طراح زمانهمپردازش  تیاستفاده از قابل -2

، متنوع مانندپردازش اطالعات یآموزش یهاتیفعال

(؛ براساس 22و16و15و10)(مسألهحل ، کاربرد، مشاهده

را به وجود آورد ای نهیزم دیبا یمرب، مطالعات انجام شده

 ییبه نوجو اقیاشت، یحس کنجکاو رندگانیادگی، تا در آن

 تیبه مبارزه با مشکالت را در خود تقو لیو م، و اکتشاف

روش  کی رانیفعال کردن مغز فراگ یکه برا ییاز آنجا. کنند

ها و کارراهاز  دیبا انیمرب، ستین گوپاسخ کارراه کی ای

کمک  رندگانیادگیفعال کردن مغز  یفنون گوناگون برا

 . رندیبگ

از ، رانیفراگ یواقع یبر زندگ یاهداف مبتن یطراح -3

(؛ 26و14و12و10)آنها یشخص یارتباط با زندگ قیطر

است که اهداف برنامه  نیا انگریمطالعات انجام شده ب

و  تیمنجر به حفظ تمام ستیبامی بر مغز یمبتن یدرس

کامالً مرتبط به  یهاهطیح ای هاهمغز شود و در حوز تیکل

 تأکید دهیدرهم تن میبه مفاه دیمحتوا با. گردند نیهم تدو

 رانیفراگ یکه برا ابدیرشد  یطیداشته باشد و در مح

. مرتبط باشد آنها یو تجارب شخص یمعنادار و به زندگ

، اطالعات را به روش خودشان، رندگانیادگیالزم است که 

شان و در ارتباط با یزمانی هدر طول محدود

، یبندطبقه. پردازش کنند، خودشان شناختییهاهنقش

شود که می موجب، فرد یدر متن زندگ یریگجهیو نت لیتحل

 . ماندگارتر گردد، اطالعات

با ، در شبکه ذهن دیجد یالگوهاسازی توجه به فعال -4

(؛ 14و12و5)نیشینو و تجارب پ میمفاه نیارتباط ب جادیا

دهد و مغز از می رخ یالگوساز قیمعنا از طر یجستجو

 یطراح، الگو دیاطالعات و تول افتیدر یبرا ینظر ساختار

 فاقد معنا مقاومت نشان یدر برابر الگوها یول، شده است

که ، در گرو آن است سیتدر یدهد؛ لذا اثربخشمی

 یبزند و الگوها یبتواند دست به معناساز رندهیادگی

 یاز اطالعات کالمای ارائه خالصه. آورد دیرا پد یمشخص

مورد  یاز محتوا یکل یدی)که د توسط مدرس یریتصو ای

آن  هیتوان بر پامی را یلیدهد و اطالعات تفصمی نظر ارائه

 . تواند مؤثر باشدمی مرحله نیارائه داد( در ا

 نیآثار مطلوب ا تیو تقو رانیفراگ نیشیدرک تجارب پ -5

و  یاریهم، یبر همدل یمبتن یفضا جادیا قیتجارب از طر
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با  دیو مدرسان با انی(؛ مرب26و23و14بخش)لذت یریادگی

. ..و یاجتماع، یارتباط، یعمل یهاتیمناسب فعال تیریمد

 ربتجا هیبر پا، یمطالب درس یریادگی یالزم را برا نهیزم

 . ندیلذت بخش فراهم نما

 یو معنادار برا زانندهیبرانگ، دیجد یهامحرک جادیا -6

عالئق و ، استعدادها، یریادگی یرهایشناخت مس

(؛ بر اساس 19و18و14)رانیمتفاوت در فراگ یهاییتوانا

 دیمورد با نیا افتنیتحقق  یمطالعات انجام شده برا

 یهاروش، یآموزش یهاطینگاهمان را نسبت به مح

 رانیعالقه فراگ ختنیبرانگ باعثکه  یدیو عقا سیتدر

 . میده رییتغ، شودمی

مرتبط با  یهااراِئه موضوع قیاز طر جاناتیه کیتحر -7

 زیآم تیموفق یهاتیفعال شیستا و دییو تأ رانیعالئق فراگ

نشان  هاپژوهش یهاهافتی(؛ 19و18و14و8)آنها یریادگی

الزم است ، رانیدر فراگ زهیانگ جادیا یداده است که برا

موضوعات مختلف  یزانندگیبرانگ تیاز خاص انیمرب

خود را با تجارب و موارد جالب  آموزش و ندینما ادهاستف

 یکالم یهاقیاز تشو، یمقتض طیهمراه سازند و در شرا

 . ندیاستفاده نما

، زانندهیبرانگ طیمح قیاز طر یجانیه یمیبهبود خودتنط -8

 نهیزمسازی و فراهم مسألهحل ، تمرکز، توجه نیتمر

(؛ 22تا20و6)یاریو هم یهمدل، یفرد انیارتباطات م

است که الزم است  نیا انگریمطالعات انجام شده ب

. ندیبا هم برقرار نما یخوب یارتباط اجتماع، رانیفراگ

. کندمی تیتعامالت را تقو نیا یو مشارکت یگروه یریادگی

باور  زیو ن شناختیسالم به رشد نظام یتعامالت اجتماع

شود: می پنج مؤلفه در او تیو باعث تقو کندمی کمک ریفراگ

 -3مثبت متقابل  یوابستگ -2تعامالت رو در رو  -1

 یریگمیمهارت تصم -4 یو گروه یفرد یهاتیمسؤول

 یفرد تیریمد یهامهارت -5 یگروه

 یمبتن، تازه و معنادار یاهداف مرتبط با محتواها انیب -9

 جاناتیه یختگیبرانگ یبرا یواقع یبر زندگ

 ادیدر باره مغز  انی(؛ آنچه مرب21و14و11و10)ریفراگ

 نیتدو یترتا به طور اثربخش کندمی به آنان کمک رندیگمی

الزم ، رندهیادگی یجانیه یختگیبرانگ یبرا. ندیهدف نما

 انیخود را ب یآموزش درس اهداف یدر ابتدا انیرباست م

 یریادگیخود اهداف  یبخواهند که برا رینموده و از فراگ

 . دیانتخاب نما

، تفکر تیتقو یبا نشاط و شاداب برا، آرام طیشرا جادیا -10

به منظور غلبه بر ترس  جاناتیاستدالل و استنتاج و کنترل ه

 انگری(؛ مطالعات انجام شده ب26و16و14)یریادگیو موانع 

 یاریسرشار از هوش یبه خلق حالت ازین انیآن است که مرب

 کی، حالت نیا. ان دارندآموزدانشهمراه با آرامش در مغز 

ی هکه در آن درج کندمی جادیرا ا یآرامش عموم تیوضع

در سطح ، رانیفراگ یذهن یریو درگ نییپا اریبس، دیتهد

 . تر قرار داردیعال

 یهایو باز یبدن یهاتیفعال یبرا یاختصاص ساعات -11

 تیتقو یداخل و خارج از مدرسه برا طیدر مح یهواز

و بهبود  هاارتباط نورون شیافزا، مغز تیفعال

، ورزش، (؛ بازی24و22و18و16و1)شناختیعملکرد

منبع ، چالش برانگیز یهاتجربیات عملی و انواع فعالیت

 یبدن تینشان داده که فعال مطالعات. اصلی یادگیری هستند

مغز هم  ییدر بهبود توانا، بر سالمت جسم تأثیرعالوه بر 

 . دارند یینقش بسزا

 قیمناسب از طرای هیتغذ یالگو جیو ترو یمعرف -12

کم چرب همراه با  ییغذا میشامل استفاده از رژ، خانواده

حفظ  یبرا یآب کاف دنیمتنوع و نوش جاتیو سبز هاهویم

است  نیا انگری(؛ مطالعات ب22و21و16مغز) اریحالت هوش

خوردن و  یرا برا رانیفراگ دیبا نیو والد انیکه مرب

)که شامل  کامالً سازگار با مغز وهیش کیدر  دنیآشام

اجتناب از ، کندمی که به مغز کمک نیپروتئ یخوردن مقدار

 دنینوش و، ادیز ریدر مقاد هادراتیکربوه هیرویمصرف ب

عملکرد درست مغز  یبرا یدنینوش ایآب  یادیمقدار ز

 . ندینما قیتشو، ریفراگ

 

 گيرينتيجه
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و اجرای طراحی حاکی از آن است که ، نتایج این مطالعه

و قبل و ضمن  آموزش ی قبل از شروع عملآموزش اقدامات

ای حرفه آموزش نیاز به -1از جمله: ، طلبدمی الزاماتی راآن 

در  علوم اعصاب تربیتی حوزهو تخصصی مربیان مرتبط با 

علوم  فیزیولوژیک و، روانشناختی)ای سه زمینه بین رشته

برای شناخت  آنها است که در توانمندسازی ،(تربیتی

و کارکردهای مغز او  های فردی فراگیر و قابلیتهاویژگی

راستای تا به وسیله این توانمندی قادر باشند در ، است مؤثر

مغز بهتر عملکرد ی برای ریزبرنامهطراحی اهداف و 

 -2. زمینه یادگیری اثربخش را فراهم نمایند، فراگیران

ی قبل از آموزش ریزی در راستای اجرای اقداماتبرنامه

کمک کند تا درک نماید  مربیتواند به می که ،شروع تدریس

در فراهم کردن اقدامات  گیرد ومی چگونه یادیادگیرنده  که

 تدارک -3. تالش نماید، برای یادگیری فراگیرمقدماتی  اولیه و

نیاز به یک برنامه مدون که  ،یادگیری مبتنی بر مغزمحیط 

 برانگیزاننده آرام و، غنی محیط طراحی در زمینهتحقیقاتی 

سازی شاداب. ارددو عملکرد بهتر آن  مغزسازی برای آماده

بهبود ، نمودهیادگیری را جذاب  و آموزش تواندمی که محیط

داشته ی متمادی به همراه هاتمرکز و تنظیم هیجانی را در سال

فراهم آوردن اقدامات ارتباط فراگیران به جهت  -4. باشد

ساز یادگیری تواند زمینهمی که ،کسب تجارب فردی و گروهی

 . العمر گرددمادام

 

 قدرداني
 سندگانی که از مقاالت و نتایج تحقیقاتیوسیله از کلیه نو بدین

در انتشار این مقاله مروری استفاده گردید تشکر و  آنان

 نماییم.قدردانی می
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Effective educational measures to improve learning based on 

educational neuroscience studies: a review 

 

Shokouh Shafaei 1, Faribaa Haghani2, Mahmoud Talkhabi3, Mohammad Hosein 

Yarmohammadian4 
 

Abstract 

 
Introduction: Educational neuroscience is an interdisciplinary field that seeks research findings in the field 

of understanding the effects of education on the brain. This field of science endeavors to determine and develop 

methods that teachers and learners can use to improve learning. This review study sought to identify some 

effective educational measures to improve learning, based on educational neuroscience studies.  

Methods: In this study, the texts on educational neuroscience studies, from the years 1995 to 2021 through 

databases such as: Google scholar, ERIC, Knowledge E, SID, Sciencedirect, Wiley, Springer and keywords 

such as: teaching method, Brain-based learning, educational neuroscience were reviewed, in the initial 

search, 156 articles and books were obtained, of which, texts that somehow explain the educational measures 

before the start of teaching and before/and while the teaching practice was selected based on learning 

compatible with the brain.  

Results: The information obtained from the review of educational neuroscience studies based on the steps: 

before the teaching process and before and during the teaching process was summarized and provided 

solutions for teachers and learners in these stages. The solutions derived from the studies of educational 

neuroscience in the three stages as follows: 1- selecting and formulating educational goals, 2- determining 

the input characteristics of learners, 3- referring to the psychology of learning and motivation and using it to 

improve the teaching and learning process, they were presented in 12 educational actions that used by teachers 

and learners to increase the learner's brain function and the effectiveness of teaching.  

Conclusion: It seems that the use of the measures obtained from educational neuroscience studies in the stages 

before the training, and before and during the training can be effective in improving the of learners’ brain 

function and increasing their learning.  
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