
 

 

، با رفتارهای یادگیری شناسیعصبرابطه میزان دانش  بررسی

 و تفکر سطح باال در دانشجویان عملکرد یادگیری

 2محمدرضا نیلی احمدآبادی، 1مریم رجبیان ده زیره

 فناوری آموزش و یادگیری

 87تا  14، ص 79، بهار 41سال چهارم، شماره 

 41/41/79تاریخ دریافت: 

 47/21/77تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ری و عملکرد یادگی، با رفتارهای یادگیری شناسیعصبهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان دانش 

ر شامل . جامعه آماری پژوهش حاضبودهمبستگی -. روش پژوهش توصیفیبودتفکر سطح باال در دانشجویان 

 عنوانبهدر دسترس  گیرینمونهبه روش  هاآننفر از  422که  بودهکلیه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی 

، (1221هوزل )-هوکوالنو شناسیعصبرهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش نمونه انتخاب شدند. ابزا

( و 1220) یکلمز و مورف، انگی عملکرد یادگیری، (4777) مك درموت و همکارانرفتارهای یادگیری 

با  شناسیعصبپژوهش نشان داد بین دانش  هاییافته. است( 4072تفکر سطح باال سرمد و همکاران )

طه با عملکرد یادگیری راب شناسیعصبوجود دارد. بین دانش  دارمعنیرابطه منفی و  رفتارهای یادگیری

 با تفکر سطح باال رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج شناسیعصبمثبت و معنادار وجود دارد. بین دانش 

 انیشجوو تفکر سطح باال در دان یریادگیعملکرد ، یریادگی یبا رفتارها شناسیعصبدانش نشان داد بین 

ی و تهیه آموزش یهادورهبا برگزاری  توانیمکه  شودیموجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد  رابطه

 دانشجویان را افزایش داد. شناسیعصبآموزشی دانش  هاییجپک

 ریعملکرد یادگی، رفتارهای یادگیری، شناسیعصبدانش تفکر سطح باال، كلیدی:  یهاواژه

  

                                                           

.4   .دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

m.rajabiyan1393@gmail.com 
 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. .1
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 مقدمه
و  یریپذ میتعل ییتوانا، رندهیادگیجامعه  كیو مهم فرد در  یضرور یهایژگیاز و یکی

ر د(. 1241، 4ناست )دور یریادگی یسوو رفتن به ادگرفتنی یاست که به معنا یریپذتیترب

اهبردها ر یتمام یریکارگبرخوردار است و به ییبسزا تیاز اهم یریادگی یهر نظام آموزش

بهبود  نیچناست. هم شدهنییتع شیبه اهداف از پ دنیرس یدر راستا یدر نظام آموزش همگ

 ووپرورش آموزش یابیمهم در ارز یهااز شاخص یکیآموزان دانش تیو موفق یریادگی

 یهاشرفتیمهم آن است که همه پ تیکشورها است. واقع شرفتیمهم در پ عواملیکی از 

خودشان  یهایئتوانا شتریها باست. انسان یریادگی دهیامروز زائ یایدر دن، انسان زیانگشگفت

و  نندکیم دایپ یرشد فکر یریادگی قیو از طر آوردندیبه دست م یریادگی قیرا از طر

مه گرفت که ه جهینت توانیم نیچن نیبنابرا؛ ابدییم تیفعل شانیذهن یهایتوانائ

به عوامل  به آن الزم است دنیرس ی. برادیآیبه دست م یریادگی جهیبشر درنت یهاشرفتیپ

روانشناس  (4079) لگادیه(. 4079، )دهاقین و حجازی مبذول شود یمؤثر در آن توجه خاص

 رییتغ یعنی یریادگی»: کندیم فیتعر گونهاینرا  یریادگیجامع  فیتعر كیدر  ییکایآمر

 .«.دیآیم به وجودبالقوه فرد  یهاییدر رفتار که بر اثر تجربه در توانا داریپا نسبتاً

ات و توان رفتاری یکی از اصطالح مشاهدهقابلدر تعریف یادگیری تغییر در رفتارهای 

گوش  ،. رفتارهای یادگیری شامل رفتارهایی همچون توجه به تکالیف درسیاستکلیدی 

، ئلهسحل م یهامهارت، پشتکار، انگیزه رقابت، نگرش مثبت به یادگیری، دادن فعال

ام تعهد به انج، تمایل به دریافت پسخوراند از معلم، در پردازش اطالعات پذیریانعطاف

 ،تعهد در پافشاری کردن و ماندگاری در مواجهه با مشکالت تحصیلی، تکالیف درسی

رفتارهای  (.4071، راهبردهای شناختی و فراشناختی است )عابدی و همکاران کارگیریبه

ام هنگ آموزدانش مشاهدهقابلیادگیری از هوش متفاوت هستند شامل الگوهای رفتاری 

(. مك درموت و 1227، 1مواجهه با تکالیف یادگیری در مدرسه است )هان و همکاران

                                                           

1. Thorn 

2. Hahn et al. 
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رفتارهای یادگیری  دبستانیپیش( با بررسی خود بر روی کودکان 1221) 4همکاران

نگیزه شایستگی )کنجکاوی و انگیزشی که کودك برای فهم ا مؤلفهرا در سه  مورداشاره

نگرش به یادگیری )رفتارهای عمومی نظیر تعامل ، (دهدیمتکالیف یادگیری از خود نشان 

( و دهدیمدر بافت یادگیری که کودك از خود نشان  سالبزرگوی با همساالن یا افراد 

ف شی که در اثر مواجهه با تکلی/پایداری )توجه و پشتکار نشان دادن کودك به چالتوجه

 یهاهمؤلفکه از محتوای  گونههمان( خالصه نمودند. شودیممتناسب با سن خود با آن مواجه 

 یهاطیحمرفتارهای یادگیری مشخص است این رفتارها عناصری ضروری برای یادگیری در 

 (.4071، )هادی پور و همکاران شوندیمان محسوب آموزدانشآموزشی در 

یلی ان در موفقیت تحصآموزدانشآموزش رفتارهای یادگیری به  انددادهتحقیقات نشان 

؛ دیپرنا و 4778، 0؛ بارنت4791، 1)استات مؤثر بوده است هاآنو بهبود عملکرد تحصیلی 

(. رفتارهای یادگیری نقش مهمی در موفقیت 1227، 1؛ واندر وین و پتسما1221، 1الیوت

؛ 1228، 9؛ کانی وز و همکاران1244، 8ند )بالوتسکی و همکارانان دارآموزدانشتحصیلی 

یك شاخص مهم  عنوانبهان آموزدانشامروزه عملکرد یادگیری  (.1227، هان و همکاران

ان آموزدانش. همواره عملکرد یادگیری ردیگیمقرار  موردتوجهبرای ارزیابی نظام آموزشی 

یز ان نآموزدانشو برای  شودیمارزیابی عملکرد معلمان محسوب  یهاراه ترینمهمیکی از 

برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر  هاآنعلمی  یهاییتوانانمرات و معدل تحصیلی معرف 

والدین و پژوهشگران ، انآموزدانش، عملکرد یادگیری همواره برای معلمان روازاین. است

 عملکرد-یادگیری (. تمایز1241، )پارالردی و همکارانحوزه تربیتی حائز اهمیت بوده است 

 رفتار واقعی عملکرد و رفتار یك یادگیری بین تفاوت بر که است رفتارگرایی در مفهومی

. ندارد یازن رفتار عملکرد یا عملکرد به لزوماً مهارت یا رفتار یك یادگیری. کندیم تأکید

                                                           

1. McDermott et al. 

2. Stott et al. 

3. Barnett 

4. DiPerna & Elliott 

5. Van der Veen & Peetsma 

6. Bulotsky-Shearer et al. 

7. Canivez et al. 
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 انجام پتانسیل و توانایی در تغییر بلکه نیست شدهآموخته رفتار یك عملکرد فقط یادگیری

، کند یداپ را خاص عملکرد یا رفتار یك انجام توانایی ارگانیسم کهیهنگام .است رفتار

 یرییادگ. بماند باقی نشدهاستفاده یا پنهان زمانمدت برای آن انجام از قبل است ممکن

 عملکرد اقعدرو که کندیم تبدیل شدهآموخته رفتار یك به را یادگیری - نیست عملکردی

، گیریاندازه(. عملکرد یادگیری فرایندی است که با سنجش و 1212، 4آلی داگاست )

و  ودشیمو قضاوت درباره پیشرفت یادگیرنده در یك دوره زمانی مشخص  یگذارارزش

 کنندهنییعتکه عامل حیاتی و  شودیمیك فرایند راهبردی تلقی  عنوانبهاز این منظر عملکرد 

ب مستمر انجام شود موج طوربهجامعه است و چنانچه با دیدگاه فرایندی و  یهابرنامهتحقق 

عملکرد  درواقع(. 4079، )شارعی نیا و همکاران شودیماثربخشی و کارایی افراد ، ارتقاء

ی معیارها برای بررسی و ارزیابی کارای نیترینیعو  ترینمهمان یکی از آموزدانشیادگیری 

جامع  درواقعاین نظام  هاتالشو  هاکوششآموزشی است و تمامی  یهانظامو اثربخشی 

(. مطالعات شناختی عملکرد 4079، و همکاران درتان) شودیمعمل پوشاندن بدین امر تلقی 

شناخت  اری بنیادیو یادگیری انسان نشان داده است که فرایند یادگیری بر اساس یك معم

ورت ص استبا ظرفیت محدود  مدتکوتاهقوی و حافظه  بلندمدتکه شامل یك حافظه 

پردازشگر شناختی اصلی انسان است که در ایجاد و تلفیق ، . حافظه فعالردیپذیم

 بلندمدتاطالعات مربوطه نقش دارد. حافظه  مدتکوتاهذهنی و نگهداری  یهاییبازنما

 (.4079، )سیف کندیمذخیره  هاوارهطرحما را در قالب  افتهیسازمانمجموعه دانش 

د بای، ورود به عصر دانایی و روبرو شدن با تحوالت مستمر یان براآموزدانشامروزه 

حل  مناسب و گیریتصمیم یق را براالو خ سطح باال تفکر یهامهارت یاندهیفزا طوربه

(. امروزه بسیاری از محققان 4071، )رسولی و عیسی مراد رندیفراگجامعه  دةیچیمسائل پ

 دانندیم وپرورشآموزشاساسی  یهاهدفتفکر سطح باال را از  یهامهارتتربیتی پرورش 

زیرا تفکر سطح باال برای موفقیت در جهان معاصر که دانش با سرعت زیاد در حال افزایش 

تفکر سطح باال شامل (. 1244، 1)مارینا و هالپرن شودیمضرورت اساسی تلقی ، است

                                                           

1. AlleyDog 

2. Marin & Halpern 
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محور  ئلهمس یریادگی، پژوهش، یاستدالل علم، یتفکر انتقاد، تفکر یراهبردها ای هامهارت

 ،از فکر کردن در مورد هر موضوع یسبک سطح باالتفکر  (.1240، 4)زهار است مسئلهو حل 

و  یابیارز، ردنک لیفکر کردن خود را با تحل تیفیشکل است که فرد متفکر ک ایمحتوا 

 انآموزدانش یفکر یهامهارتو پرورش  (. رشد1249، 1)جونز بردیمآن باال  ینوساز

 ارند کهد نظراتفاق تیبو تر میدر آموزش بوده و کارشناسان تعل یادهیچیپهمواره مسئله 

موزش در هر آ نفكیبخش ال دیبوده و با یمراکز آموزش یاصل فهیوظ سطح باال رشد تفکر

 سطح باال مهارت تفکربرخورداری از  (.4078، یو نوروز یمنوچهر، یباشد )مباشر یمقطع

کری تا توسعه چنین تفعمل بکشاند.  طهیو به ح ردیرا به کار گ یعلم یهااندوخته تواندیم

 هایروشبسیاری از  متأسفانهتدریس است که  هایروشدر  تجدیدنظرحد زیادی نیازمند 

بلکه تمایل ، تان نیسآموزدانشجوابگوی توسعه تفکر انتقادی  تنهانهتدریس متکی به معلم 

 گرددیمو وابستگی آنان را به معلم افزایش داده و منجر به وخیم شدن مشکالت یادگیری 

در  باال تفکر سطح شدر ایبر یطاشر ختنسا مهیاو  یجوتر درواقع (.1241، 0)لی و بویل

ان آموزدانش طریق یناز ا تا ستا وزمرا علمی جامعه مهم و ساسیا تماالزاز ا یکی زشموآ

 هاهیدگاد سایر یابیارز بهو  افتهیدست طالعاتیا مختلف منابع به تطالعاا آوریفن کمك به

 و مهارت تفکر سطح باال را افزایش دهند. نددازبپر اتنظرو 

ره بنیادی بازندگی روزم یهاپژوهشبرقراری ارتباط بین ، اساسی علم یهاچالشیکی از 

موفقیت تعلیم و تربیت منوط به پرداختن به چنین  طورهمینو  است. موفقیت جوامع مدرن

، ین ذهندر ارتباط ب یاتازه هایروشبه  کنندیمارتباطی است. دانشمندانی هستند که تصور 

علوم  یهاشتهربین ناشی از پیوندی است که  یاتااندازه. این تصور اندافتهیمغز و تربیت دست 

سرعت به 4772. دانش در مورد مغز از دهه ایجادشده است شناسیعصب-شناختی و زیست

خود را شروع کرده است؛ این رشد حاصل تحوالت در تحقیقات علوم اعصاب و سایر  رشد

نابراین ب، که مغز اصلی ارگان یادگیری استازآنجایی های تصویربرداری مغزاست؛فناوری

                                                           

1. Zohar 

2. Jones 

3. Lee & Boyle 
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یادگیری کاربردهای فراوانی داشته باشد -های این حوزه علوم در یاددهیرود یافتهمیانتظار 

برای ایجاد گفتمان بین علوم اعصاب شناختی و علوم ، در دهه گذشته .(1249، 4)راوت و ویلیام

رای های جدیدی از علوم اعصاب است که بهایی شده است. این امر به دلیل یافتهتربیتی تالش

طور دانشمندان علوم اعصاب نیز به، متقابالً .رش دارای ارزش واقعی هستندپرو-آموزش

این  .های خود را در حوزه یادگیری در دنیای واقعی بکار برندای تمایل دارند تا یافتهفزاینده

اصطالحی که ، شوندنامیده می «علوم اعصاب آموزشی»تفکرات اغلب تحت عنوان 

(. 1241، گیرد )جونز و همکاراندر امر آموزش در برمی کاربردهای علم اعصاب شناختی را

 یعصب یندهایبا فرا یذهن یکارکردها نیارتباط ب یبه مطالعه در مورد چگونگ علوم اعصاب

 شودیمعلم درك فرایندهای ذهنی مرتبط با یادگیری تعریف  عنوانبه. علوم اعصاب پردازدیم

است. دانش  عصبی سامانهدانش مطالعه ، اعصابدانش علوم  (.4078، زادگان یسی)بشرپور و ع

، یولوژیزیاز ف گیریبهرهاست که با  شناسیزیستاز  یچندرشته ا یارشاخهیزعلوم اعصاب 

و  یاضیر سازیمدل، یو مولکول یسلول شناسیزیستو  یتکامل شناسیزیست، یآناتوم

م علو یطور سنت. بهپردازدیم یعصب یمدارهاو  هانورون یهایژگیودرك  هب یروانشناس

هر رو  . بهشدیمشناخته  یو داروساز یشناسستیو ز یپزشک هایزیرشاخهاز  یکیاعصاب 

، یمیدانش مانند ش یهارشته گریبا د درواقعاست و  ایرشتهمیاندانش  كیدانش اکنون  نیا

 دارد یرو فلسفه همکا كیزیف، یشناسروان، یپزشک ؛یاضیر، یسشنازبان، یمهندس، انهیرا

 (.1247، 1پدیاویکی)

 یهاالسبا پیشرفت علم اعصاب شناختی و ارتباطی که میان علم اعصاب و آموزش در 

دریچه جدیدی در زمینه یادگیری و یاددهی به روی متخصصان ، اخیر به وجود آمده است

 شوپرورآموزشامروزه متخصصان ، باز شده است. به برکت این ارتباط وپرورشآموزش

، یریو از نقش مغز در یادگ اندافتهیاز فرایند یادگیری و یاددهی  یترقیعمدرك ، شناختی

ت و دیگر خالقی، داوری، ریزیبرنامه، گیریتصمیم، استدالل، تفکر، بازیابی، یادسپاری

 (.4070، کارکردهای مغزی آگاهی بیشتری دارند )رویانی

                                                           

1. Ravert & William 

2. Wikipedia 
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و نقش  یریادگی یشناسبر عصب یامقدمه( پژوهشی با عنوان 4079محجوب )

 یاد عصبابع یشناسائی انجام داد. نتایج نشان داد ریادگیـ  یاددهی یندهایفراشناخت در فرا

ـ  یریادگی یندهایفرا تراثربخشفهم بهتر و  یرا به سو یدیجد چهیدر یریادگی یـ شناخت

 اتریرا پو یریادگی یهاطیمح تواندیمآن  یهاتیظرفگشوده است و استفاده از  یاددهی

: کاربرد یریادگیدرخت  یهاشهیر( پژوهشی با عنوان 4079مهدوی نسب و مرادی ) سازد.

 تیجذاب دهدیمنشان وهش پژ جیانت ی انجام دادند.ریادگیتعامل در  شناسیعصب یمبان

 یتواارائه مح، یچالش درون جادیا محوری مسئله، ذهن یالیمحتوا و در نظر گرفتن منطقه س

ه بازخورد ارائ، مناسب یهامثالارائه الگو و ، رندهیادگی یواقع هایازیو متناسب با ن یکاربرد

فاده از با است چندوجهی یهامحركارائه ، رندهیادگی طیدر نظر گرفتن سطح و شرا، مناسب

ر انسان و در نظ یشناخت یهاکانال تیتوجه به ظرف، مناسب یو محتوا سیتدر هایروش

ر مختلف عناص نیمطلوب ب یو روابط عاطف طیمح جادیا، یریادگیدر  یگرفتن بار شناخت

و  ریهمکاو  یمشارکت یریادگیمحتوا( و توجه به ، استاد، رندهیادگیتعامل در آموزش )

 یمبتن یریادگی یبانپشتی مورد که هستند یموارد ازجمله رندگانیادگی انیبحث و گفتگو م

 یهاطیمحتعامل مطلوب در  جادای باعث و هستند یریادگیتعامل و  شناسیعصببر مغز و 

 یاثربخش لیفرا تحل( پژوهشی با عنوان 4079رشیدی و همکاران ) .شوندیم یریادگی

 یریادگیآموزان با اختالالت دانش یلیبر بهبود عملکرد تحص یشناختمداخالت عصب روان

شناختی بر بهبود روانتایج حاکی از آن بود که این مداخالت عصب انجام دادند. ن ژهیو

آموزان با اختالالت یادگیری ویژه تأثیر بسیار زیادی داشته است. عملکرد تحصیلی دانش

در  یمغز رهبران سازمان یشناختعصب یبررس( پژوهشی با عنوان 4079شیرزاد و همکاران )

با ابزار  شیمطالعه و آزما ی: چگونه براكیاستراتژمرتبط با تفکر  تیفعال

 فیکلتانجام داد. نتایج نشان داد  ؟میکن یطراح یشناخت فیتکال، یکم یالکتروآنسفالوگراف

 راتییتغ رایز، تر استمناسب EEG نهیدر زم كیمطالعه تفکر استراتژ یبرا TT یشناخت

، گرید یشناخت فیبا دو تکل سهیدر مقا یشناخت فیتکل نیانجام ا نیشدت امواج آلفا ح

 تیریمد ریتأث( پژوهشی با عنوان 4071صادقی و همکاران ) .دادیرا نشان م یشتریب شیافزا

انجام دادند.  نایدانشجو یریادگیدر بهبود  یتیعلوم اعصاب ترب یبر راهبردها یآموزش مبتن
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ث بهبود باع، یتیعلوم اعصاب ترب یآموزش برگرفته از راهبردها تیریمدنتایج نشان داد 

با عنوان یادگیری معلمان جهت  یپژوهش( 1247) 4تان و امیل .شودیم انیدانشجو یریادگی

کاربرد علوم اعصاب برای آموزش در کالس درس انجام دادند. نتایج نشان داد که علوم 

اگی ج اعصاب توانایی حمایت از افزایش درك معلمان از یادگیری و تعلیم و تربیت را دارد.

چالش ها و -یادگیری و تمرین عملی، اب( پژوهشی با عنوان علوم اعص1249) 1و شاه

 یبا هدف کل تواندیمو علوم اعصاب  یروانشناسکاربردها انجام دادند. نتایج نشان داد 

 یشناخت و یعصب یهاسمیمکاندر مورد  نشیب، همه یبرا یریادگیو  توانایی انسان افزایش

 .را فراهم کند یریادگی

طالعات از م گیریبهرهدانستن جزئیات کارکردی مغز در فرایند آموزش و یادگیری با 

اطالعات ارزشمندی را در اختیار قرار داده است و در پرتو آن ، عصبی یربرداریتصو

علوم اعصاب را در عرصه تعلیم و تربیت به  یهاافتهی، دانشمندان حوزه یادگیری و یاددهی

 در جریان تغییر، علوم اعصاب نشان داده است که یادگیری یهاپژوهش. اندگرفتهکار 

و لذا تدریس نوعی هنر تغییر مغز است که پیوندهای  ردیگیمسازمان کارکردی مغز صورت 

غز که م پذیریانعطاف. کندیمایجاد  آموزدانشتجربیات و رفتار ، هامحركجدیدی را بین 

ن ایجاد چنین پیوندهایی را ممک، یر محیط استالزمه تطابق مداوم مغز با شرایط در حال تغی

مطالعه ماهیت و  وپرورشآموزشحلقه اتصال علوم اعصاب و  ترینمهمبنابراین ؛ سازدیم

(. از طرفی پژوهش 4071، حافظه است )درانی و همکاران گیریشکلچگونگی یادگیری و 

در حوزه یادگیری و آموزش در ایران انجام نشده است یعنی  شناسیعصبدر رابطه با دانش 

وجه به قرار نگرفته است. با ت موردبررسیبه علوم اعصاب آموزشی و تربیتی توجه نشده و 

ای در آموزش با توجه به متغیرهای وابسته رفتاره شناسیعصباینکه موضوعی با عنوان دانش 

ژوهش بنابراین هدف از پ؛ انجام نشده استعملکرد یادگیری و تفکر سطح باال ، یادگیری

و تفکر  یریادگیعملکرد ، یریادگی یبا رفتارها شناسیعصبرابطه دانش  یبررسحاضر 

 .است انیسطح باال در دانشجو

                                                           

1. Tan & Amiel 

2. Jaeggi & Shah 
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 از: اندعبارتپژوهش  یهاهیفرض

آن در دانشجویان  یهامؤلفهو  دانشجویان با رفتارهای یادگیری شناسیعصبدانش  -

 رابطه دارد.

 دانشجویان با عملکرد یادگیری در دانشجویان رابطه دارد. شناسیعصبدانش  -

 دانشجویان با تفکر سطح باال در دانشجویان رابطه دارد. شناسیعصبدانش  -

 روش 
. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه عالمه استهمبستگی -روش تحقیق توصیفی

به باال مناسب  422. با توجه به اینکه برای روش همبستگی حجم نمونه استطباطبائی تهران 

 عنوانبهدر دسترس  گیرینمونهبا استفاده از جدول مورگان به روش  هاآننفر از  422است. 

 نمونه انتخاب شدند.

، (1221هوزل )-هوکوالنو شناسیعصبابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش 

کلمز و ، انگی عملکرد یادگیری، (4777) درموت و همکارانمك رفتارهای یادگیری 

 :است( 4072( و تفکر سطح باال سرمد و همکاران )1220) یمورف

 هایمانیسل( به نقل از 1221هوزل )-این پرسشنامه توسط هوکوالنو. شناسیعصبپرسشنامه دانش 

، 11، 40، 9، 1، 0 سؤاالتدانش مربوط به مغز با  مؤلفه 8( ساخته شد. پرسشنامه دارای 4070)

تعامل محیط و فرد با ، 11، 12، 41، 41، 42، 1 سؤاالتعوامل مؤثر بر کارایی بهتر مغز با ، 17

، 01، 04، 10، 4 سؤاالتزمان استفاده از مغز با ، 01و  02، 19، 18، 11، 49، 14، 9 سؤاالت

، 49، 48، 44، 8 سؤاالتمغز با  یریپذمیترمو  00، 47، 41، 7، 1 سؤاالتبرای مغز با  ییهالیتمث

بود و روایی  99/2 . پایایی کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخاست 08، 01، 19

 .است 1و بله  4خیر ، صفر دانمینم(. 4070، هایمانیسل) استدرصد  17سازه آن 

توسط مك درموت و  4777یادگیری در سال  یرفتارهامقیاس . پرسشنامه رفتارهای یادگیری

به  نگرش نسبت، انگیزه شایستگی مؤلفهو چهار  سؤال 11همکاران ساخته شده است و دارای 

، 4-9 تسؤاال. انگیزه شایستگی است پذیریانعطافراهبرد/ ، توجه/ پشتکار، یادگیری

 پذیرانعطافراهبرد/، 48-12 سؤاالتنگرش نسبت به یادگیری ، 7-41 سؤاالتتوجه/پشتکار 
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. مقیاس استنمره صفر  نیترنییپاو  12. باالترین نمره در این آزمون است 14-11 سؤاالت

 بندیدرجه 1و همیشه  4گهگاهی ، 2 ازیامتبا  وقتچیهکه از  استاین پرسشنامه لیکرت 

معکوس  صورتبه 11، 14، 12، 47، 48، 41، 44، 8، 4 سؤاالت. در این پرسشنامه شودیم

. ضرایب پایایی )همسانی درونی( این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ شوندیم گذارینمره

و  97/2راهبرد  پذیریانعطاف، 99/2نگرش نسبت به یادگیری ، 91/2برای انگیزه رقابت 

، 71/2و نیز ضرایب پایایی به روش بازآزمایی را برای انگیزه رقابت  91/2توجه/پشتکار 

گزارش  74/2نگرش نسبت به یادگیری ، 71/2پشتکار -توجه، 71/2راهبرد  یریپذانعطاف

هار که در کل چ اندکردههمچنین روایی این مقیاس را به روش تحلیل عاملی بررسی  کردند.

 ،رفتارهای یادگیری تأیید شده است )مك درموت و همکاران گیریاندازهعامل فوق در 

( روایی سازه پرسشنامه را با روش تحلیل عاملی در سطح 4071(. عابدی و همکاران )4777

. اندکردهگزارش  72/2تا  70/2از  یادامنهمطلوب و ضرایب پایایی به روش بازآزمایی را در 

به دست آمده  91/2تا  99/2از  یادامنهضرایب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ نیز در 

 (.4071، دی و همکاراناست )عاب

، پور یمهد ؛ به نقل از1220)ی کلمز و مورف، انگی توسط. یریادگیعملکرد پرسشنامه 

. استی امؤلفه. پرسشنامه تك است سؤال 1( ساخته شد. این پرسشنامه دارای 4070

، 1کم امتیاز ، 4ی لیکرت از بسیار کم امتیاز ادرجهپنجی پرسشنامه بر اساس طیف گذارنمره

 11و حداکثر  1. حداقل امتیاز ممکن است 1و بسیار زیاد امتیاز  1زیاد امتیاز ، 0متوسط امتیاز 

: 48تا  9 نیبنمره ، استدر حد پایینی  یریادگیعملکرد  زانیم: 9 تا 1نمره بین  خواهد بود.

 یریادگیعملکرد  زانیم: 48و نمره باالتر از  استدر حد متوسطی  یریادگیعملکرد  زانیم

 ییپرسشنامه از روا ییروا نییتع ی( برا4070) مهدی پور در پژوهش .استدر حد باالیی 

ی پرسشنامه بر اساس هامؤلفهپایایی ( 4070) مهدی پوردر پژوهش  .است شدهمحتوا استفاده

 آمدهدستبه SPSS 92/2افزار روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم

 شنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.پرس جهیدرنتاست 

 ( ساخته شد.4072همکاران )این پرسشنامه توسط سرمد و . پرسشنامه تفکر سطح باال

اس پرسشنامه بر اس گذارینمره. است یامؤلفه. پرسشنامه تك استگویه  9 یداراپرسشنامه 
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خوب ، 0امتیاز  متوسط، 1ضعیف امتیاز ، 4لیکرت از بسیار ضعیف امتیاز  یادرجه 1طیف 

تا  9 نمره بین خواهد بود. 01و حداکثر  9. حداقل امتیاز ممکن است 1و عالی امتیاز  1امتیاز 

در تفکر سطح باال  : میزان11 تا 44نمره بین ، استدر حد پایینی تفکر سطح باال میزان  :44

 شدر پژوه .تاسدر حد باالیی تفکر سطح باال : میزان 11و نمره باالتر از  استحد متوسطی 

( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده 4070عبدی و همکاران )

پرسشنامه از  درنتیجهبه دست آمد  71/2است. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 

 پایایی مطلوبی برخوردار است.

 هایافته
 ارد.د وجود رابطه آن یهامؤلفه و یادگیری رفتار با شناسیعصب دانش فرضیه: بین

، آن یهالفهمؤ و یادگیری رفتار با شناسیعصب جهت بررسی فرضیه ارتباط میان دانش

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول ذیل ارائه  از آزمون

 شده است.
 آن یهامؤلفه و یادگیری رفتار با شناسیعصب بررسی ارتباط میان دانش. 1جدول 

 ضریب همبستگی پیرسون
رفتار 

 یادگیری

انگیزه 

 شایستگی

 توجه/

 پشتکار

نگرش به 

 یادگیری

راهبرد 

 رپذیانعطاف

 دانش

 شناسیعصب

 -189/2 287/2 -410/2 -111/2 -041/2 ضریب همبستگی

 229/2 178/2 419/2 222/2 224/2 داریسطح معنی

 422 422 422 422 422 فراوانی

 .استدار معنی 24/2داری در سطح معنیهمبستگی  **

 رفتار با شناسیبعص های استنباطی تحقیق در رابطه با آزمون فرضیه ارتباط بین دانشیافته

حاکی از این است که همبستگی متوسطی و ، که در جدول فوق خالصه شده است یادگیری

 ،r=-041/2)ت معنادار اس، معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد که به لحاظ آماری

 224/2 = sig..) که با افزایش دانش  دهندیمضرایب همبستگی نشان ، بدین لحاظ

ر . این رابطه در دو مؤلفه از چهار مؤلفه رفتاابدییماز رفتارهای یادگیری کاهش  شناسیعصب



62 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

گی و راهبرد انگیزه شایست، نبوده است. به بیانی دیگر دارمعنیو در دو مؤلفه  دارمعنییادگیری 

 دارند. شناسیعصببا دانش  داریمعنیهمبستگی معکوس و  پذیریانعطاف

 دارد. وجود رابطه یادگیری عملکرد با شناسیعصب دانش : بینفرضیه

 زموناز آ، یادگیری عملکرد با شناسیعصب جهت بررسی فرضیه ارتباط میان دانش

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول ذیل ارائه شده است.
 یادگیری عملکرد با شناسیعصب بررسی ارتباط میان دانش .2جدول 

 عملکرد یادگیری شناسیعصبدانش  ضریب همبستگی پیرسون

 دانش

 شناسیعصب

 129/2 4 ضریب همبستگی

 222/2  داریسطح معنی

 422 422 فراوانی
 .استدار معنی 24/2داری همبستگی در سطح معنی **

 با شناسیبعص های استنباطی تحقیق در رابطه با آزمون فرضیه ارتباط بین دانشیافته

حاکی از این است که همبستگی ، که در جدول فوق خالصه شده است یادگیری عملکرد

معنادار است ، دارد که به لحاظ آماریمتوسطی و مستقیمی بین این دو متغیر وجود 

(129/2=r ،222/2 = sig..) انش که با افزایش د دهندیمضرایب همبستگی نشان ، بدین لحاظ

عملکرد یادگیری افراد افزایش یافته و وضعیت عملکرد یادگیری افراد ، شناسیعصب

 .گرددیمتر مطلوب

 دارد. وجود رابطه تفکر سطح باال با شناسیعصب دانش فرضیه: بین

ضریب  آزمون از، تفکر سطح باال با شناسیعصب جهت بررسی فرضیه ارتباط میان دانش

 همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول ذیل ارائه شده است.
 یادگیری عملکرد با شناسیعصب بررسی ارتباط میان دانش .3جدول 

 تفکر سطح باال شناسیعصبدانش  ضریب همبستگی پیرسون

 دانش

 شناسیعصب

 149/2 4 ضریب همبستگی

 222/2  داریسطح معنی

 422 422 فراوانی
 .استدار معنی 24/2داری همبستگی در سطح معنی **
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 با شناسیبعص های استنباطی تحقیق در رابطه با آزمون فرضیه ارتباط بین دانشیافته

حاکی از این است که همبستگی ، شده استکه در جدول فوق خالصه  تفکر سطح باال

است  معنادار، متوسط به باال و مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد که به لحاظ آماری

(149/2 =r ،222/2 sig.=) نش که با افزایش دا دهندیمضرایب همبستگی نشان ، بدین لحاظ

 .ابدییمرشد بیشتری  هاآنتفکر سطح باال در ، افراد شناسیعصب

 یریگجهینتبحث و 
، یریادگی یبا رفتارها شناسیعصبدانش  زانیرابطه م یبررس هدف از پژوهش حاضر

ویان . جامعه آماری شامل کلیه دانشجاست انیو تفکر سطح باال در دانشجو یریادگیعملکرد 

 عنوانبهدر دسترس  گیرینمونهبه روش  هاآننفر از  422دانشگاه عالمه طباطبائی تهران که 

 نمونه انتخاب شدند.

و  با رفتارهای یادگیری شناسیعصبنتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد بین دانش 

مهدوی ، (4079محجوب ) این پژوهش با پژوهش یهاافتهیآن رابطه وجود دارد.  یهامؤلفه

تان و امیل ، (4071صادقی و همکاران )، (4079رشیدی و همکاران )، (4079نسب و مرادی )

اب گفت علوم اعص توانیم. در تبیین این فرضیه است( همسو 1249و جاگی و شاه ) (1247)

جامد و به همین انکند که چگونه فرآیندهای عصبی به فرآیندهای ذهنی میمی تأکیدشناختی 

عامل دوجانبه ت، ترگذارد )به عبارت دقیقاین فرآیندهای ذهنی بر رفتار ما تأثیر می، ترتیب

عنوان یك مفهوم ضروری ذهن به و محیط اجتماعی انسان وجود دارد؛شناسی بین زیست

برای درك رابطه دوطرفه بین مغز و رفتار ازجمله رفتار یادگیری است(. نتایج پژوهش 

علوم اعصاب  یآموزش برگرفته از راهبردها تیریمد( نشان داد 4071صادقی و همکاران )

 افتدیمیادگیری و آنچه در مدارس اتفاق  .شودیم انیدانشجو یریادگیباعث بهبود ، یتیترب

یك فرایند عقالنی منطقی و غیر جسمی نیست و مغز و تعامالت عصبی آن نقش مهمی  صرفاً

عصبی مغز از تعامالت و روابط اجتماعی ما  یهاستمیس. کندیمرا در یادگیری انسان ایفا 

وردینو و نقش مهمی دارند )ایم شوندیمبه کار گرفته  هایریگمیتصمبرای ، کنندیمحمایت 

 متریسانت 4112 بربالغگرم و حجمی  4122(. مغز انسان با وزنی حدود 1229، یانگ و دامسیو
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هستیم  رووبهراست که در نظام خلقت با آن  ییهاستمیس نیزتریانگشگفتمکعب یکی از 

؛ نندکینمك شیوه فکر به ی با وجود شباهت ساختاری همه این مغزها ؛ و(4071، )خدا پناهی

 شناسیعصببرای آموزش انقالبی باشد زیرا نیازمند رویکردی  تواندیماین واقعیت ساده 

مغزی  یهاسلول(. برای شناخت مبتنی بر مغز مطالعه 1249، 4است )شرارا و کارانین پی

عصبی و نشان  یهادهندهانتقالنقش ، هانوروندرك ما از نحوه کار  قطعاًو  است موردنیاز

حوه مشخصی را در مورد ن یهاسرنخدادن همبستگی بین فعالیت مغزی و وظایف تحصیلی 

توجه به پژوهش و  روازاین(. 1242، 1)آلفر نیك و فارمر دوگان دهدیمیادگیری ارائه 

، 0پژوهشی علوم اعصاب در عمل آموزش نیازمند پژوهش است )مرکادو یهاافتهیاستفاده از 

با پیشرفت علم اعصاب شناختی و ارتباطی که میان علم اعصاب و  چراکه( 1249

دریچه جدیدی در زمینه یادگیری ، اخیر به وجود آمده است یهاسالدر  وپرورشآموزش

و  نیمحمدحسباز شده است )جنسن ترجمه  وپرورشآموزشو یاددهی به روی متخصصان 

 علوم اعصاب یهاافتهیادگیری در مورد ( و در میان مربیان عالقه زیادی به ی4091، رضوی

 (.1242، و پیامدهای آن در آموزش وجود دارد )هاروارد و جونز

ابطه با عملکرد یادگیری ر شناسیعصبنتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد بین دانش 

مهدوی نسب و مرادی ، (4079این پژوهش با پژوهش محجوب ) یهاافتهیوجود دارد. 

( و 1247تان و امیل )، (4071صادقی و همکاران )، (4079همکاران )رشیدی و ، (4079)

دی گفت نتایج پژوهش رشی توانیم. در تبیین این فرضیه است( همسو 1249جاگی و شاه )

شناختی بر بهبود که این مداخالت عصب روان( حاکی از این است 4079و همکاران )

ت. ویژه تأثیر بسیار زیادی داشته اسآموزان با اختالالت یادگیری عملکرد تحصیلی دانش

تأثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت »در پژوهشی با عنوان ، (1227) 1دمیرال وفسکی وت

و  که با روش تجربی «آموزانمیزان یادداری و نگرش و فرایند یادگیری دانش، تحصیلی

ه محیط ت یافتند کآزمون با گروه کنترل انجام شد به این نتیجه دسآزمون و پسطرح پیش

                                                           

1. Shearer & Karanian 

2. Alferink & Farmer-Dougan 

3. Mercado 

4. Tüfekçi & Demirel 
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آموزان انشیادداری و نگرش د، یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر مثبتی بر یادگیری سطح باال

ای نشان دادند که یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت در مطالعه( 1229) 4ازدن و گالتکین .دارد

 .آموزان تأثیر داردتحصیلی و یادداری دانش قبلی اکتساب شده دانش

 رابطه وجود با تفکر سطح باال شناسیعصبنتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد بین دانش 

( همسو 4070رویانی )، (4079این پژوهش با پژوهش شیرزاد و همکاران ) یهاافتهیدارد. 

فعال  راهبردهای علوم اعصاب تربیتی شامل درگیری گفت توانیم. در تبیین این فرضیه است

تلفیقی مواد و  دهیسازمان. درگیری فعال شامل مفاهیمی چون: و پردازش تأملی است

تجارب یادگیری؛ تسهیل و تشویق مشارکت و تعامل اجتماعی؛ ارائه و سنجش آموزش به 

استفاده از نیروی حواس چندگانه در طراحی آموزش؛ طراحی  چندگانه؛ هایروش

تجارب  ها وطراحی فرصت های درسی و تدریس منطبق با سطوح رشد یادگیرندگان؛برنامه

 و پردازش تأملی مفاهیمی چون: استفاده از استدار کننده یادگیری معنییادگیری تسهیل

ورش هایی برای پرها؛ ایجاد فرصتتمرین و تکرار برای بهبود یادسپاری و یادآوری مهارت

؛ ایجاد نتفکر تأملی و فراشناختی؛ درگیر ساختن توجه متمرکز و یادگیری از بافت پیرامو

 های آموزشی و درسی منطبق با نیازهایطراحی برنامه کننده یادگیری مداوم؛شرایط تشویق

 .زندگی واقعی را دربر دارد

یری و تفکر عملکرد یادگ، بر رفتار یادگیری شناسیعصبنتایج نشان داد بین میزان دانش 

 ،ویر مختلف از مغزسطح باال دانشجویان رابطه وجود دارد. مطالعات اخیر بر روی تصا

اطالعات ارزشمندی درباره چگونگی یادگیری و رشد آن در اختیار مربیان قرار داده است 

ز مبانی تربیتی معتبر ا یهاداللتو آنان را به تالش در راستای استنتاج و استخراج اصول و 

وم ربیتی و علت دوشاخهبین  مستحکمیادگیری و آموزش و برقراری یك پیوند  شناسیعصب

اخیر پژوهشگران درباره چگونگی کارکرد مغز و رشد  یهاافتهیاعصاب ترغیب نموده است. 

، افظهح، درباره موضوعاتی همچون تفکر یاتازه یهانشیبآن در چرخه حیات به پیدایش 

ته بر علوم اجتماعی سایه انداخ هانشیبیادگیری و رشد منجر شده است. این ، انگیزه، هیجان

                                                           

1. Ozden & Gultekin 
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موجود از مسائل و موضوعات اجتماعی و  یهانییتبدر  تجدیدنظرموجب  یااندازهو تا 

تربیتی گردیده است. این تحوالت بیشترین تأثیر را در روانشناسی بر جای نهاده و مورد 

شده  «روانشناسی تحولی»، «علوم اعصاب شناختی»علمی جدیدی همچون  یهاشاخهپیدایش 

ارزشمند  یبا ارائه اطالعات یفیعلم توص عنوانبهصاب علوم اع نیبنابرا؛ (4071، است )خرازی

 یهاهینظر یبرا یاز منابع ارزشمند اطالعات یکی تواندیمو رشد  یریادگی یدرباره چگونگ

علوم  یهانقش ترینمهماز  یکیگفت که  توانیممنظر  نیقلمداد شود. از ا یتیعمل ترب

و  یریادگیصول ا یربنایزاست که  شناختیعصب یمبان نییو تب فیتوص، تیاعصاب در ترب

 .است سیتدر

 منابع
تهران: ، و سپیده رضوی نیمحمدحسترجمه لیلی  مغز و آموزش.(. 4091اریك. )، جنسن

 مدرسه

 . تهران: سمت.نوروسایکالوژی و سایکو فیزیولوژی(. 4071محمد کریم. )، خدا پناهی

، علوم اعصاب شناختی و آموزش(. 4071) سعید.، و رضایییاسمن ، کمال؛ علیزاده، درانی

 اجتماعی و یهابیآسدومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی 
 .مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، قم، فرهنگی ایران

و  خودتنظیمی، تحلیلی بر رابطه بین خودکارآمدی(. 4079)الهه. ، حجازیو  وحیده، دهاقین

 .421-70 ،(7) 9، شناسیروانرویش پنج عامل بزرگ شخصیت با یادگیری. 

 بر یپرداز عهیبد سیروش تدر اثربخشی(. 4071ابوالقاسم. )، مراد یسیع و وسفی، یرسول

، (4)8، یدر علوم انسان تیابتکار و خالقان. آموزدانش یلیتحص شرفتیو پ تیخالق

419-491. 

فرا تحلیل اثربخشی (. 4079) عبدالحسین.، شمسیو  ساالر، فرامرزی ؛اعظم، رشیدی

ت آموزان با اختالالشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشمداخالت عصب روان

 .412-411 ،(8) 8، شناخت پزشکیروانمجله روانشناسی و یادگیری ویژه. 
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گیزه تحصیلی و ان نقش تجسم بر مبنای علوم عصبی بر پیشرفت(. 4070زینب. )، رویانی
ربیت دانشگاه ت، دانشکده علوم پایه، کارشناسی ارشد نامهپایان ان.آموزدانشریاضی 

 دبیر شهید رجایی.

محمد نقی  ترجمه زمینه روانشناسی هیلگارد )اتکینسون(.(. 4079اتکینسون. ) ،آلریتا 

 تهران: رشد.، براهنی

ران: ته .روانشناسی یادگیری و آموزشروانشناسی پرورشی نوین: (. 4079. )اکبرعلی، سیف

 دوران.

تأثیر  (.4071) حسن رضا. ،آبادیزین و بیژن ،عبدالهی، محمدرضا ،بهرنگی، زینب ،صادقی

مدیریت آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری 

 .421-79 ،(1) 7، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی .دانشجویان

(. بررسی 4071اقبال. )، رضا و شفیعی، محبوبه؛ جعفری هرندی، احمد؛ هادی پور، عابدی

روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتارهای یادگیری بر روی ، پایایی

 .12-10، (41)1، تربیتی گیریاندازهان دوره راهنمایی. آموزدانش

و نقش فراشناخت در  یریادگی یشناسبر عصب یا(. مقدمه4079حسن. )، محجوب

 .478-489، (4)7، یمطالعات منابع انسان. یریادگیـ  یاددهی یندهایفرا

درخت یادگیری: کاربرد مبانی  یهاشهیر(. 4079مهسا. )، مرادییوسف و ، هدوی نسبم

نوین  یدستاوردها المللیبینچهارمین کنفرانس ، تعامل در یادگیری شناسیعصب
لمی دانشگاه جامع ع، اصفهان، علوم تربیتی و روانشناسی، پژوهشی در علوم اجتماعی

 .نوین علوم نوآوری و خالقیت توسعه مرکز و هایشهردار همیاری سازمان–کاربردی 

عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان  ریتأث(. 4070) .مصطفی، مهدی پور
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مطالعه موردی: دانشجویان ) یاسالمدانشگاه آزاد 

زاد آ ارشد. دانشگاه یکارشناس نامهانیپا .اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن(

 اسالمی. واحد رشت.
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(. تأثیر برنامه آموزشی مادران 4071حسن. )، فرهاد و احدی، محبوبه؛ جمهری، هادی پور

ا شش سال. ار تچه نامبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویك بر رفتارهای یادگیری فرزند

 .88-10، 09، روانشناسی تربیتی

 ی(. بررس4079. )نیآر، پور یقل و یمحمدعل، ینظر ؛محمد، اردکان ییابو؛ منصور، رزادی

: چگونه كیاستراتژمرتبط با تفکر  تیدر فعال یمغز رهبران سازمان یشناختعصب
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