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Abstract: The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the 

quality of education based on brain-based learning. The approach of the present study 

was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section 

of experts has sufficient experience and expertise in the field of education and learning, 

which in this study is considered 10 people. The statistical population in the quantitative 

section of the professors of the Research Institute of Neurological Sciences affiliated to 

Baqiyatallah University and Allameh Tabatabai University, the statistical population was 

50 people. Data collection tools are semi-structured in the qualitative part of the interview 

and in the quantitative part of the questionnaire. In the quantitative part of the research 

tool, a researcher-made questionnaire was made. Qualitative data analysis was analyzed 

by systematic data method and quantitative data analysis by Spss and expert choice 

software. The main and sub-categories related to brain-based learning statistics and causal 

factors affecting this phenomenon include: brain physiology factors, meaning search, 

perceptions, environmental factors, teacher role and physical activity, as well as two 

factors of educational organizations perspective and style support Brain-centered learning 

in educational quality was identified as underlying factors. Based on the results of the 

analyzes with AHP technique, the final weight of meaning search factor was obtained in 

the first rank, brain physiology factor in the second rank, environmental factors in the 

third rank, teacher role in the fourth rank, physical activity in the fifth rank and 

perceptions in the sixth rank. 
Keywords: Educational quality, brain-centered learning. 
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 مقدمه

 بوه چشوگییری به طوو  زندگی های موفقیت امروزه 

 هیسازماند برنامه  یزی زمانشان، د  دانش آموزان توانایی

 کوه دا د بسوگیی مسولههحل  و اطالعات بندی اولویت و

بوه مغز کوا کرد از مؤلفوه هوایبخشوی  این موا د هگه ی

 یوادگیری (.2014 هگکا ان و نایت وند ( شگا  می  وند

 هب سازنده و جامع یک  ویکرد آماده سازی مغز، با سازگا 

کوه  است اعصاب عهوم د  اخیر پایه پژوهشهای بر آموزش

 یادگیری برای بهینه شناخگیِ و هیجانی محیطی، شرایط

  ا مغوز تحوولی و مراحول کا کرد ساخگا ، و داده نشان  ا

 برای  ا بیولوژیکی هدایتِ چا چوب نیز و دهد می توضیح

 طبیعی به طو  مغز چطو  اینکه پایه بر و یادگیری تد یس

 یوهنظر (.2014بهدنسپرگر ) نگاید می آماده گیرد، می یاد

و  تأییودبر مغز اسوت کوه بوا  یمبگن یامغز محو   یادگیری

د  صودد  آمووزان،دانش  یادگیریمغز د   ییاهبر جا تأکید

 ینودشوناخگن نقوش آن د  فرا یتو به  سگ یاعگبا  بخش

 ادیوبر بن یهبا تک یکرد و ینباشد.د  ا یم یادگیری-یاددهی

 یت فگا  انسان، ماه یشناس یستو ز یعصب شناخگ یها

و  هوا یژگویقشور موو و و ی،دسوگیاه عصوب یو کا کردها

 یادگیری یطشود که مح یم تأکیدمگنوع آن،  یکا کردها

شود کوه  یم یسازمانده یخود به گونه ا یعوس یمعنا د 

 یدانوش آمووزان مو یمغز یها یتباعث بروز و ظهو  ظرف

 . (2004 )جنسن شود

 اهبرد و  یری،مغز محو  با سه لغت به کا گ یتو ترب تعهیم

به مغز محو ،  یتو ترب یمشود. تعه یم یدهاصول، بهگر فهگ

شده از فهم مغوز  یتاصول هدا یه اهبرد ها بر پا یریگکا 

 بوه طوو است که مغوز،  یریمس یادگیری به عبا تیاست. 

اسوت چنود  یکردیشده است.  و یآن طراح یبرا یعیطب

 یبورا یوزیچوه چ"پرسش که  ینبر اساس ا که ی شگه ا

مغز  یتو ترب تعهیم شده است.  ی، طراح"؟مغز خوب است

د  واقع مغوز . یادگیریتفکر د با ه  یاست برا یمحو   اه

 ،پویا و دا ای ساخگا ی بسویا  پیییوده نظامبه عنوان یک 

غیر خطی عگل می کند. داشگن چنوین نیواهی  به صو ت

نسبت به مغز، آشکا  نگودن ضعف هوا و محودودیت هوای 

مگخصصوان و ، شیوه مرسوم تفکر خطی است. این تصوویر

دانشگندان  ا بوه ایجواد تغییورات اساسوی د  نووع نیواه و 

دیدگاه خود نسبت به مقوله آموزش و یادگیری مجبو  می 

د  دهوه اخیور بورای نیوز ن د  نظوام آموزشوی ایورا نگاید.

ایجاد تناسب بین آمووزش و نیازهوای جامعوه، مشوا کت »

کهیه کا کنان د  تحول نظوام آموزشوی، افوزایش  ضوایت 

فراگیران، بهبود مسگگر فرآیندهای آموزشی و انطباق آنهوا 

با اسگاندا دها، افزایش سطح خالقیوت و نووآو ی، کواهش 

منوابع و هزینه های خودمات آموزشوی، صورفه جوویی د  

بهبود  وابط کا ی، افزایش سطح توانگنودی هوای هیلوت 

د  به کا گیری مدیریت فراگیر « هگی و کا کنان آموزشیع

فوراوان  تأکیودد  بخش های آموزشی، بهداشگی و د مانی 

به طو ی که د  بر سی های اخیر که با هود   ،شده است

موفقیت سازمان هوای آموزشوی و  رب رشناسایی عوامل مؤث

شگی د  مسیر کیفیت فراگیر صو ت گرفگه اسوت، بور بهدا

شده  تأکیدگسگرش الیوها و تکنیک های مدیریت کیفیت 

 (.1383)حگیدی  است

 ( از جامع ترین نظامAHP) مراتبی سهسهه تحهیل فرایند

معیا هوای  بوا گیوری تصوگیم بورای شوده طراحوی هوای

تووان  موی مودل، این از گیری بهره با زیرا است؛ چندگانه

معوادتت  قالوب د  مراتبوی سهسوهه صوو ت بوه  ا مسلهه

 د  نظر  ا کیفی و یکگّ مخگهف معیا های آن د  و د آو د

 دهد  ا می امکان این گیرنده تصگیم به  وش این گرفت.

 سواخگا  سهسوهه یوک قالوب د   ا پیییوده مسلهه یک تا

 و زیر معیا هوا معیا ها، هد ، بین  وابط بر مگکی مراتبی

 های مخگهف گزینه فرایند این کند. سازی مدل ها گزینه

تحهیول  امکوان و دهود موی دخالوت گیوری تصگیم د   ا

 سوازد. فراهم می  ا معیا ها زیر و معیا ها  وی حساسیت

 بوا امکوان زوجوی، مقایسوه پایوه بر فرایند این هگینین،

اسوت  شوده نهواده بنوا محاسوبات و هوا قضواوت تسوهیل

 (.1988)اصغرپو ، 

 آمووزش توأثیر بر سویبوه  (1398) دییوراننوظهو ی و 

مبگنی بر مغز د  میزان یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزان 

 یآمووزش مبگنو ندو نشان داد پرداخگه دبسگانیدو ة پیش

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521166/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521166/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521166/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521166/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521166/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1521166/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
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 یوزو ن آن یودا یو پا یوادگیری یوزانم یشبر مغز بور افوزا

موحودی هگینین . دا د دا یمعن تأثیرآنان  یزبان یآمادگ

مغوز د   یشناخگ یتفعال یلتحه به (1397) و پو محگدی

نشوان یت پرداخگند و بر خالق یهنیام تفکر طراحانه مبگن

د که د  منطقه پیشانی، مرکزی و آهیانه ای د  هنیوام ندا

و  بووده آلفوا بواتترامووا  میوزان  ،تفکر شناخگی خالقانوه

دلگا باتتر موی اموا  هگینین د  منطقه گیجیاهی میزان 

ناطق تغییور باشد اما د  سایر باندهای فرکانسی د  سایر م

 معنادا ی دیده نشد. 

( پژوهشی به منظو  بر سی  ابطه بوین 2017هاوچینک )

 یاضی )ا زیابی و حول دانش آموزان د  گهکردو عاضطراب 

ت نسوب ن داد اضطراب ، نشامسلهه( بر  وی افراد انجام داد

 بیشوگری بور توأثیر حافظوه کوا یو  هوش غیر کالمویبه 

جسول  و وانود  بوی  دانوش آمووزان دا د. عگهکرد  یاضی

کوه  یبه موضوع خودا زیابی مدا س د  کشو های( 2016)

مسلولیت کیفیت آموزش و پروش تنهوا بور عهوده دولوت 

نیست و بین هیلت های دولگی و مدا س تقسیم می شود؛ 

ان پرداخگند. از دیدگاه آنها،  خودا زیابی مد سوه بوه عنوو

 لیوری پیشنهاد شده است.  اهی برای بهبود کیفیت یادگی

کوه   سوید نگیجوه ایون بوه پژوهشوی طی (2012) سیفو

 نیهودا ی و زبوان یوادگیری بور مغوز با سازگا  فعالیگهای

 .اسوت بووده انیهیسی موؤثر زبان دانشجویان د  آن ذهنی

( نیز د  پژوهشوی اثور بخشوی فعالیوت هوای 2010باس )

یادگیری مبگنی بر مغز بر سطوح پیشرفت تحصیهی دانش 

 .آموزان  ا گزا ش کرده است

(، تد یس خووب، برناموه د سوی مورتبط، 2005) یونسکو

های آموزشوی مجهوز، مودیریت اثوربخش و کوا برد محیط

یابی بوه دستهای یادگیرنده محو   ا عوامل مؤثر د   وش

د  زمینه یادگیری نظریوه هوای مخگهفوی  داند.کیفیت می

یه ا ائه شده است که یکی از جدید ترین این نظریه ها نظر

آن بر کوا کرد مغوز بوه  تأکیدیادگیری مغز محو  است که 

عنوان مهم ترین عضو یادگیرنوده د  وجوود انسوان اسوت. 

شوی جوامع تورین  ویکورد آموزنظریه یادگیری مغز محو  

است که بر اساس تحقیقات عهوم عصبی ایجاد شده اسوت. 

بر این اساس، انگظا  می  ود با انجام پژوهشهایی د  زمینه 

یووادگیری مغزمحووو ، برنامووه  یووزی مناسووبی جهووت بووه 

کووا گیری ایوون شوویوه از یووادگیری د  آموووزش و پروشووو 

واقعیت عهگی این اسوت کوه بوا  آموزش کشو  انجام شود.

ی عگهکردهای مغز و فراینودهای ذهنوی و اطالع از چیونی

شناخگی مخاطبان خود می توان ادعا کرد به عنووان یوک 

معهم می توانیم به دییران کگوک کنویم توا قابهیوت هوا و 

ظرفیت های خود  ا برای فهم معنادا  مباحث د سوی، بوه 

به کا  گیرند. د  واقع بهگرین کا ی که مغوز  مؤثرگونه ای 

دگیری است. از این  و؛ دانشگندان نسان انجام می دهد؛ یا

مغز انسان  ا به مثابه یوک معنوا سواز د  پربوا تر کوردن و 

می دانند.  یوادگیری  مؤثرجذاب تر کردن فرایند یادگیری 

مغز محو  پا ادایم مهی  و جدیودی اسوت کوه بوه دنبوال 

)کیسی، جون و  چالش های موجود د   وند یادگیری است

آموزشوی  ایو  د  مودا س  از آنجاکوه نظوام(. 2018 هیر

مبگنی بر شیوه های  فگا گرا و سنگی بوده، و با توجوه بوه 

 وند  وزافوزون تگایول بوه اسوگفاده از شویوه هوای نووین 

آموزش و تفاوت د  نیاز هوای دانوش آمووزان، اسوگفاده از 

ه نظور موی  سود. بوه نظریات و الیوهای جدید ضرو ی بو

گا جاییاه خوود عالوه مفهوم کیفیت د  تولید و صنعت نسب

آو ده اسوت اموا د   بوه دسوت ا به فراخو  نیاز مشوگریان 

حیطه ی آموزش این مفهووم هگینوان گنو  و پیییوده 

به شناسایی و اولویت بندی  حاضر پژوهش حاضراست. لذا 

 .دبر کیفیت آموزش می پرداز مؤثرعوامل 

 کاروش ر

 یوهنظوور شوو از، کووا بردیاز نظوور هوود   تحقیوق وش 

 کوردی و است. پیگایشی -یفیداده ها از نوع توص گردآو ی

شوده از  گوردآو ی یها داده .بود خگهیحاضر، آم یپژوهش

موو د  یکدگوذا  یهوا یوهمصاحبه، با اسگفاده از ش یقطر

و  یاصه همقول به صو ت ی قرا  گرفگه و نگا یلو تحه یهتجز

 کگّید  بخش  هگینین و مقوله ها  مشخص شدند. یفرع

د   یجامعه آموا  اسگفاده شد.از پرسشنامه محقق ساخگه 

پژوهشکده عهوم اعصواب   عهگی هیلت اعضای کگّیبخش 

اهلل و دانشویاه عالموه  یوهوابسوگه بوه دانشویاه بق یشناخگ
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از  یکیحاضور پوژوهش .نودنفر بود 50به تعداد  ییطباطبا

  وایوی گیوری،انودازه هوایبرازش مودل یبر س یا هایمع

هور سوازه بوا  هگبسوگیی میزان بر سیهگیرا است که به 

توجوه بوه اینکوه  بوا .پوردازدمیها( خوود سؤاتت )شاخص

ایون معیوا  د  لوذا  ،است AVE ،5/0مقدا  مناسب برای 

، د  به دست آو دمو د مگغیرهای مکنون مقدا  مناسبی  ا 

 .شود تأییودنگیجه مناسب بودن  وایی هگیورای پوژوهش 

 ،پس از تائید  وایی محگوایی و  وایی سوازه ابوزا  پوژوهش

 آزمایشویمنظو  اطگینان از پایایی پرسشنامه، با اجرای به

برای هر کودام  این ضریب محاسبه شد نفری 30نگونه  د 

آلفای  SPSSافزا   از ابعاد مدل مو د بر سی به کگک نرم

آنجا که ضریب آلفوا بورای تگوام شد و از کرونباخ محاسبه 

بنووابراین پرسشوونامه از پایووایی  بووود 7/0مگغیرهووا بوواتی 

  .بودمناسب برخو دا  

از  وش نظریوه داده بنیواد بووه ، پووژوهشد  بخوش کیفوی 

، بخوش ایون جامعوه آموا ی د  شود.سگفاده اعنوان  وش 

خبرگان دا ای تجربه و تخصص کافی د  زمینه آمووزش و 

نفور د  نظور  10  پوژوهش حاضورکوه د   بودندیادگیری 

گرفگه شد. برای این منظو  از کسانی اسگفاده شود کوه د  

این زمینه کا  پژوهشی داشگه اند یا دا ای سابقه تود یس 

جگع آو ی اطالعات، مصواحبه  ابزا . شگنداین زمینه دا د 

به بعود، تکورا  ششم . د  این مطالعه از مصاحبه بودعگیق 

؛ اموا و اشباع حاصل شود گی مشاهده شدد  اطالعات د یاف

 صاحبه هوای. مادامه یافت دهمبرای اطگینان تا مصاحبه 

 تحهیل  وش از اسگفاده با پیاده سازی، از پس شده ضبط

 مفهووم پوردازی، بر سوی، سطر به سطر محگوا به صو ت

و  مفهومی ا تباط مشابهت، اساس بر سپس، و مقوله بندی

 مقووتت و مفواهیم بواز، کدهای بین مشگرك خصوصیات

 .شدند مشخص مفاهیم( از )طبقه ای

وظیفه شناسی و مسلولیت پوذیری، سوودمندی و آسویب 

نرساندن، توجه بوه  فواه دییوران و ا ائوه اطالعوات کوافی 

د با ه چیونیی پژوهش به تگامی آزموودنی هوای شورکت 

کننده، کسب  ضایت ناموه کگبوی بوه منظوو  شورکت د  

 عایوت اخوالق پژوهشوی، کود جهوت  پژوهش  عایت شد.

د  کگیگووووه  IR.USWR.REC.1398.112اخووووالق 

 اخالق دانشیاه ثبت شد.

 یافته ها

 بووه گووزا ش 1جدول پژوهش حاضوورپووژوهش حاضوور     

 بوه مربووط مقولوه هوای و فرعوی مقوله های باز، کدهای

 و  اهبردها محو ی پدیده میانجی، زمینه ای، عهّی، شرایط

 می پردازد. مربوط پیامدهای و

 .کدگذاری ثانویه و شکل دهی کدهای مفهومی و مقوالت1جدول 

Table 1. Secondary coding and shaping of concept codes and categories 
  ینشیگز یکدها

 ابعاد()
 شماره مصاحبه (یم)مفاه یهاول یکدها )مقوله( یمحور یکدها

 مغز یزیولوژیعوامل ف

 روانیفشار 
و  یا نهییآ ینورونها ،یریادگیبهتر تجارب  یادسپاریو  میکمک به درک مفاه

 عواطف دیتقل
 10و9و7و5و3و2و1

 10و9و7و6و5و4و1 یجمع تیفعال ،یمشارکت یریادگی ،تیخالق داشتن یخودکارامد

 اضطراب
عملک رد  تی که منجر به تقو شودیم دهایکوئیباعث ترشح گلوکوکورت اضطراب

 .گردد یم یمغز
 10و9و7و6و5و4و1

 معنا جستجوی
 الگویابی

 داند را می قبالً که را آنچه و کند می دریافت که را آنچه مداوم طور به مغز

 .کند می مقایسه هم با
 9و8و7و6و5و4و2و1

 9و8و7و6و5و3و1 مغز در معنادار و مهم اطالعات بازیابی و ذخیره و ثبت خواهی هیجان

 ادراکات
 9و7و6و5و4و3و2و1 فردی تفاوتهای بیولوژیکی های جنبه بر تمرکز تمرکز

 9و8و6و5و4و3و2و1 یقیموس به دادن گوش ،آهنگ با یریادگی موسیقی

 محیطیعوامل 
 9و8و7و6و5و3و2و1 زیبرانگ چالش یریادگی تجارب سرزندگی

 10و9و8و7و6و5و3و1 زولیباعث ترشح کورت جهی. در نتکند یم دیتهد را پوتاالموسیه تنش پر طیمح یادگیری محیط طراحی
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 .ردیگ ی. قرار مشود یم نیو آدرنال

 9و8و7و6و5و3و2و1 که مغز فعالتره یموارد مهم در ساعات یریادگی ،آموزش یها ساعت زمان آموزش

 نقش معلم

 خوب و اثر بخش یستدر
 حافظه در اطالعات میتحک در یمؤثر نقش نیمع یها فاصله با مطالب مرور

 .دارد
 9و8و7و5و4و3و2و1

 10و8و6و5و4و3و2و1 مغز یکارکردها با ییآشنا ،محور مغز یریادگی در تجربه تجربه

 به صورتارائه مطالب 

 یریتصو
 9و8و7و5و4و3و2و1 .دهد شیافزا را حافظه و توجه تواند یم یشینما و یبصر یهنرها

 ورزش بدنی های فعالیت
 عیآنها را تس ر میو ترم برد یرا باال م بهایآس مقاومت سلولها در برابر ورزش

 .داردریتأثمغز یریادگی ییتوانا بر یجسمان تحرکو   کند یم
 10و8و6و5و4و3و2و1

 

 یکودها ه،یاساس کد ثانو باز بر یکدگذا   ینگا ،1 جدول

 ،مقوتت نییتع از پس .دهد یم ا ائه  او مقوتت  یمفهوم

 1کوه د  جودول  تاس هینظر یاصه طبقات ساخت مرحهه

  از پس اول پژوهش، سؤال به پاسو د  .است شده ا ائه

 

 

 صاحب نظر افراد با مصاحبه و موجود نظری مبانی مطالعه

 فرعوی و اصوهی مقوله هوای مغزمحو ، یادگیری زمینه د 

مودل  و شگرده شوده مغز محو  یادگیری پدیده به مربوط

 .شد تدوین  1د  شکل  نهایی مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مغز محور یادگیریارائه شده برای   یمیمدل ترس. 1شکل 

Figure 1. Drawing model presented for brain-centered learning

 

 

 

 پدیده محوری

 آموزشکیفیت 

 علّی شرایط

  مغز یزیولوژیعوامل ف

 معنا جستجوی

 ادراکات

 یطیمح عوامل

 نقش معلم

 یبدن یها فعالیت

 زمینه ای شرایط

 

 سازمان های آموزشی یدگاهد

 سبک یادگیری مغزمحوراز  پشتیبانی

 راهبردها
 

 آموزش یقنگرش  از طر ییرتغ

 محیط آموزشی مناسب ایجاد

 معلمان مغزمحور به یادگیری آموزش

 پیامدها

 یادگیری مغز محور  استفاده از افزایش 

 کیفیت آموزشیبهبود 

 آموزشی های ی شیوهها یریگ یمتصم هبودب
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 یمبگنو یآموزشو یفیوتبور ک موؤثرعوامل د  مدل سازی 

 اثرگوذا  عوامولاولویت بندی ، هد  مغز محو  یادگیریبر

اخگصوا   که د  د خت تصگیم به است کیفیت آموزشی بر

های  قیب هگوان عوامول نهوایی عنوان شده است و گزینه

شش که پس از تجزیه و تحهیل آما ی انگخاب شد.  ندمؤثر

نقوش ، اد اکوات،  جسوگجوی معنوا، فیزیولوژی مغز :عامل

بوه عنووان   فعالیوت هوای بودنیو،  عوامل محیطی،  معهم

های د  نظور معیا های تصگیم گیری جهت ا زیابی گزینوه

 اثرگوذا  عوامولاولویت بندی . بدین معنی که دندگرفگه ش

 باشد. عامل می 6از این  مگأثر کیفیت آموزشی بر

 جسگجویا قام  ینا با اصهی معیا هایاز  یکهر  یهاوزن

عوامول  (،0.188مغوز) یزیولووژیعوامول ف (،0.269معنا)

 یوووتفعال ،(0.154نقوووش معهوووم) (،0.175)یطووویمح

گووزا ش شووده اسووت.  (0.100و اد اکووات)(0.114)یبوودن

 کیفیوتاثرگوذا  بور  اصهیعامل  6مطابق با داده ها  وزن 

آموده  2د  جودول  یاصوه یا هوایبه عنووان مع آموزشی،

و  یطبقوه بنود یو فرعو یطبقات اصوه 3است. د  جدول 

 شده است.  یکتفک

 از مقوالت کلیطبقات  دهیشکل  .2جدول 

Table 2. Formation of general classes of categories 

 (فرعیمقوالت)طبقه  اصلیطبقات 

 موثر متغیرهای

 مغز یزیولوژیعوامل ف

 معنا جستجوی

 ادراکات

 محیطیعوامل 

 نقش معلم

 بدنی های فعالیت

 ای زمینهعوامل 
 آموزشی هایسازمان  دیدگاه

 مغزمحور یادگیریاز سبک  پشتیبانی

 آموزش های مکانیزم

 آموزش طریقنگرش  از  تغییر

 مناسب آموزشی محیط ایجاد

 مغزمحور به معلمان یادگیریآموزش 

 ها پیامد

 مغز محور یادگیریاستفاده از   افزایش

 آموزشی کیفیتبهبود 

 آموزشی های شیوه های گیری تصمیمبهبود 

 

وزن  بهبا توجه  ینهگین و 2جدول یبند طبقهبه با توجه 

  یو مولفه ها مقادیر یاصه یها یا از مع یکهر  یتو اهگ

 

 یوزانمربوطوه و م یمغز محو  با وزن ها یریگ یادموثر بر 

 گردد. یم یحتشر 3شان د  جدول  یاثر گذا 

 و مولفه ها متغیرها  نهایی یبند اولویت . 3جدول

Table 3. Final prioritization 

 ییوزن نها یرمعیاروزن ز یوزن عامل اصل ها مؤلفه ها یرمتغ ردیف

 مغز یزیولوژیعوامل ف 1

 روانیفشار 

0.188 

0.491 0.092 

 0.077 0.407 اضطراب

 0.019 0.101 خودکارآمدی
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 معنا جستجوی 2
 یخواه هیجان

0.269 
0.586 0.158 

 0.111 0.414 الگویابی

 ادراکات 3
 تمرکز

0.100 
0.587 0.059 

 0.041 0.412 موسیقی

 یطیعوامل مح 4

 یادگیری یطمح یطراح

0.175 

0.533 0.093 

 0.049 0.280 زندگیسر 

 0.033 0.187 زمان اموزش

 نقش معلم 5

 خوب و اثربخش تدریس

0.154 

0.423 0.065 

 0.047 0.305 تصویریارائه مطالب به صورت 

 0.042 0.272 تجربه

   0.100 ورزش یبدن یها فعالیت 6

 

 گیری نتیجهو حث ب

عوامول می توان گفوت  آمده به دستبا توجه به نگای  

شوش ، مغوز یوادگیریبر یمبگنو یآموزشو یفیتبر ک مؤثر

عامل فیزیولوژی مغوز، جسوگجوی معنوا، اد اکوات، نقوش 

برکیفیوت  فعالیوت هوای بودنیو  معهم، عوامول محیطوی،

 یزموان ،د  زمینه عوامل فیزیولوژی مغوز ندآموزش اثرگذا 

 ،فشوا   وانوی ،اضوطرابمانند اتی احساس یادگیرندگانکه 

 یققاد نود حقوا تنهوا  ،دا نودخسگیی  و ید ماندگ ید،تهد

. عاجزنود یانگقواد پردازشوهای آو نود و از یوادمنفرد  ا به 

 یمو یوینعواطف تع (2011) هگینین براساس نظر هوا د

 ینتوجه کنند و بنوابرا یزیبه چه چ یادگیرندگان کنند که

د  حقیقوت  گوذا د. یمو توأثیر یوزن گیرند یاد میبر آنیه 

  .دا نود یوازن اضوطراباز  یینیسطح پوا تفکر به یندهایفرا

مغوز  یوادگیریبر  یادز یو فشا   وان اضطرابمخرب  تأثیر

که  دهد می نشان (2004) یقات گوسوامیتحق است. مؤثر

و چیونه بر حافظوه،  شوند یم یخگهاحساسات چیونه برانی

 یافگوه هوای .دنگذا  یم تأثیرتفکر سطح بات  یتوجه و حگ

 یسوپرس و با بخشی از یافگوه هوای حاضر  پژوهش حاضر

کوه بوین اعگگواد بوه ( 2007پاشویک )و (  2008) تفیت

 ابطه معنی دا ی وجود دا د هگخوانی   اهبردهاینفس و 

 د.ندا 

و  ی وابوط قوو یجوادبه منظوو  اد  زمینه جسگجوی معنا 

به دانوش  یددانش جد یدبا ،یعصب یها شبکه بین ماندگا 

 از  آنها یادگیریو  داده شود ی یادگیرندگان پیوندقبه

 

 ی صوو ت گیورد.الیوساز یهو بر پا یقدق یش بینیپ یقطر

بوا  یودجد اطالعات مداوم یسهالیو به واسطه مقا یصتشخ

 ینا ی. چالش اصهگیرد یصو ت م دانیم یآنیه که قبالً م

 ییورانشوبکه د یههور فورد شوب شخصوی است که شوبکه

ه به عنوان نکگو ی یادگیرندگانها . اسگفاده از شبکهیستن

 ،اصوول یونا د  نظوام یاساسو ییورتغ یوکبوه  یوازشوروع ن

 یوندا د. ا یادگیری کالسوی یبرا یمهگ یا بس یکا بردها

 آمووزان دا د؛ دانوش یویگرا د  فهسفه سوازنده یشهاصل  

و  یودجد یدانوش مفهووم ینا تباط ب یهخود  ا بر پا دانش

و  یجوانیبوا  ه یدا ا یالیوهوا .سوازند ی میقبه یادگیری

 یادگیری تجا ب بهگر یادسپا یو  یمبه د ك مفاه یعاطف

-هیجوانی . مطالعه ابعادیکنندتوجه افراد کگک م یتو هدا

 و یدجد یعهگ یست شناخگیز یدگاهمغز از د یزیولوژیکیف

 .  وند یمهم به شگا  م

( که به 1396) با تگسکی پژوهش حاضر حاضریافگه های 

سووبک اسوونادی د ونووی بیرونووی  کووه ایوون نگیجووه  سووید

هووای یووادگیری مغووز محووو   مؤلفووهخوشووایند بووا تگووامی 

هگینوین  د. هگخووانی دا  ،دا  اسوتمعنوی آموزاندانش

( کوه 1395) کگالی حسوینیبا  پژوهش حاضریافگه های 

 ، ابطووه دا دانییووزش تحصوویهی بووا  یووادگیری مغووز محووو 

  هگخوانی دا د.

 ییتوانوا ،توجوه موداومد  زمینه اد اکات می تووان گفوت 

است  طوتنی مدت زمان یموضوع خاص برا یکتگرکز بر 

 و ییوورگوورفگن عواموول د یوودهناد ییتوانووا یو توجووه انگخوواب
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 یموضوع خاص م یک یمزاحم و تگرکز بر  و های محرك

مطگولن  یوادگیریآموز نسبت به هد   دانش وقگی. باشد

توجوه  یتاز فعال یرمرتبطیغ جنبه های احگگاتً به یست،ن

پوس . خواهود بوود یوادگیری نواموفقو د   دهد ینشان م

نقوش بسوزایی د  کیفیوت  یحصور یادگیریاهدا   یینتع

با بخشی از یافگوه  پژوهش حاضریافگه های  یادگیری دا د.

  موسیقی که نشان داد( 2014هگکا ان ) و های اینوشن

 محو  مغز یادگیری اهدا  آما  د  ای هکنند تعیین نقش

  هگخوانی دا د. ،نگاید می ایفا

  سیده اطالعاتد   ابطه با عوامل محیطی می توان گفت 

 بوات سوطح تفکور بوا مرتبط به نواحی آنکه از قبل مغز به

 گهیاف این پیام تهویحی. است ا تباط د  احساسات با برسد،

د  محیط  خالقیت اهگیت توانند نگی مربیان که است این

 می کاهش  ا اضطراب منفی تأثیر که مثبت یادگیری های

 ایجواد  ونود توانود موی مثبوت کنند.  وحیوه دهد، انکا 

 طنز گنجاندن موزان گسگرش دهد.آخالقیت  ا د  دانش 

د    آمووزان دانش  شود می اضطراب کاهش باعث خنده و

 موی نشوان خوود بهگری از عگهکرد طنزآمیز، هایی کالس

بوا بخشوی از یافگوه هوای  پژوهش حاضریافگه های  دهند.

 شادی محیطی  ( که نشان داد2014هگکا ان ) و اینوشن

 محو  مغز یادگیری اهدا  آما  د  ای کننده تعیین نقش

 هگخوانی دا د. ،کند می ایفا

د   هنورنگایش و اسگفاده از د  زمینه معهم می توان گفت 

. هور شوود یمو یوادگیریلذت  یشباعث افزا برنامه د سی

. کنود یمو یور ا د گ ی عصوبیهوا شوبکه ،از هنور یشکه

 ا  حافظوه توجوه و توانود یمو یشویو نگا یبصور یهنرها

 توانود یمو یبرناموه هنور یطراحوهگینین دهد.  یشافزا

د   یوهنظر ینباشود. چنود اضوطراب کواهش یبورا یعامه

 یهه ایوسو عنووان مغز محو  اسگفاده از هنور بوه یادگیری

 باعث اند که کرده یت ا حگا یاحساسات انسان یتتثب یبرا

و ا تبواط  یدانش قبه یابیجهت باز یا تباطات عصب یجادا

 یوه. نظرشوود یبا هد  سواخت معنوا مو کنونی با تجا ب

 یونمغوز ا قسگت د  مو د چها ( 2011) هندل و دییران

 ی برناموهطراحو یبورا ییو فرصگها کرده یت ا حگا ینهزم

 .آو ده اسوت فوراهم مبگنی بر مدل های سه بعودی ید س

 کهاست  یشناس یباییزاسگفاده از  یمدل چها  بعدمزیت 

کوه  یبوه طوو  ،شوده هوا ینانود وف یودتول افزایش باعث

هگینین معهم با .  سد یخود م میزان به حداکثر یادگیری

 یونودهاپ یتموجب تقو تواند می و تکرا  ینتگراسگفاده از 

 معگقود اسوت (2012) نوو ی. ی شوودعصوب یها و شبکه

یبانی موی پشوگآن  ا  ،یودها یکآموزش  یکا برد تکرا  برا

ی م هدایت که به  وش مغزمحو  ید س ی. د  کالسهادکن

 و ینبوه تگور یمشوابه یوههر با  به ش یادگیرندگان شوند،

کوالس د س  یمهم بورا ی.  هنگودهاپردازند ینگ فعالیت

و  یصتهخو ییتوانوا یتباشد: تقو یرز موا د شامل تواند یم

آمووزان بوه  دانوش تشویق آموزان، دانش یادداشت بردا ی

بهوره  و ا ائوه د  کوالس د س، یودیاسگخرا  مطالوب که

تکورا  مطالوب چوون  یبورا یکیگراف یاز سازمانده گیری

از  یا یبسو ینهگینو. یگروهو یو کا هوا مفهوومی نقشه

کوه  کنند یم یتاصل حگا یناز ا یتربیگ-یمطالعات عصب

 ینوو  وشو تجوا ب .ی استتازگ دنبال عگومابه انسان مغز

 می باشود. آموزان جهب و حفظ توجه دانش یقد تگند برا

 و با بخشی از یافگه های اینوشن پژوهش حاضریافگه های 

 کننده تعیین نقش معهم  ( که نشان داد2014هگکا ان )

 ،نگایود موی ایفوا محوو  مغز یادگیری اهدا  آما  د  ای

  هگخوانی دا د.

 فیزیکوی تحورك و تگورین ،فعالیت های بودنید  زمینه 

 بهبوود  ا  وانوی وضوع کنود، موی تقویوت  ا کا کرد مغز

به گفگه اسویایز و  دهد. افزایش می  ا یادگیری و بخشیده

نووو ون هووا  ا د  هیپوکاموو   ،و زش (2019جرشووگن )

افزایش می دهد. نو ونهای جدید به طو  مداوم به نوواحی 

ش افزای معینی از مغز از قبیل هیپوکام  افزوده می شوند.

ه کوتاه مدت و بهنود مودت تعداد نو ون ها نه تنها بر حافظ

گوذا  تأثیربر قد ت تخیول و تجزیوه و تحهیول افوراد  بهکه

سووهولهای جدیوود هیپوکاموو  اهگیووت عگهکووردی اسووت. 

 تحرك(2006) از دیدگاه جوئل و دییران مشخص نیست.

توجوه  مجودد تگرکز تغییر د  شناخگی لحاظ به جسگانی

 حافظه بهبود و گیری شکل بر امر این که گذا د می تأثیر
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 فعالیوت د   ا جسگانی فعالیگهای باید معهگان است. مؤثر

  قرا  دهند.  وزانه های

نظوری موجوود و مصواحبه بوا افوراد  مبانیپس از مطالعه 

 اصهیمغزمحو ، مقوله های  یادگیری زمینهصاحب نظر د  

مغوز محوو   احصوا و  یوادگیری پدیودهمربوط بوه  فرعیو 

مغوز ،  فیزیولووژیعوامول  پدیوده ایونموثر بر  عهّیعوامل 

نقوش معهوم و  محیطوی،معنا، اد اکات، عوامول  جسگجوی

 نگوای از  هگینوینشودند .  شناسوایی بودنی های فعالیت

 هوایسازمان  دیدگاه ای زمینه شرایطمصاحبه با خبرگان 

مغزمحووو  د   یووادگیریاز سووبک  پشووگیبانیو   آموزشووی

موثر بودند . با توجه بوه نظورات خبرگوان  آموزشی کیفیت

 ایجوادآمووزش،  طریوقاز  نیرش تغییرچون    اهبردهایی

مغزمحوو  بوه  یوادگیریمناسب و آموزش  آموزشی محیط

 مووثر آموزشی کیفیتباتبردن  زمینهتواند د   میمعهگان 

 باشد.

ها که توسوط نورم تحهیلو  تجزیهحاصل از  نگای براساس 

به دست  گیری تصگیم هایو  وش  چویسافزا  اکسپرت 

معنا د   تبوه اول ، عامول  جسگجویعامل  نهاییآمد وزن 

، د   تبه سوم محیطی، عوامل مغز د   تبه دوم فیزیولوژی

 تبوه پونجم و و زش و  ، اد اکوات تبه چهوا م نقش معهم

 . تبه ششم به دست آمدند بدنی تربیت
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 رب بر کیفیت آموزش مبگنی مؤثرعوامل و  تبه بندی شناسایی  حاضر پژوهش حاضرهد   چکیده:

 کیفی خبرگان جامعه آما ی د  بخش. بود (کگّی –کیفی )، آمیخگه  ویکرد پژوهش بود. یادگیری مغز محو 

د  ن نگونه به عنوانفر  10 پژوهش حاضرکه  بوددا ای تجربه و تخصص کافی د  زمینه آموزش و یادگیری 

به  وابسگه پژوهشکده عهوم اعصاب شناخگی اعضای هیلت عهگی کگّید  بخش  یآما  جامعه نظر گرفگه شد.

د  بخش کیفی  ها و ی دادهآابزا گرد نفر بود. 50به تعداد  دانشیاه بقیه اهلل و دانشیاه عالمه طباطبایی

از  حاصل ی براساس نگاکگّینظام .بود محقق ساخگه پرسشنامه کگّیمصاحبه نیگه ساخگا یافگه و د  بخش 

عنا د  وزن نهایی عامل جسگجوی م ، Analytical Hierarchy Processها با تکنیک تجزیه و تحهیل

عالیت ف ،چها م    تبه سوم، نقش معهم  تبهدعوامل محیطی ، عامل فیزیولوژی مغز د   تبه دوم تبه اول، 
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