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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان دانش عصبشناسی با رفتارهای یادگیری ،عملکرد یادگیری و
تفکر سطح باال در دانشجویان بود .روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
کلیه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی بوده که  422نفر از آنها به روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش عصبشناسی هوکوالنو-هوزل (،)1221
رفتارهای یادگیری مك درموت و همکاران ( ،)4777عملکرد یادگیری یانگ ،کلمز و مورفی ( )1220و
تفکر سطح باال سرمد و همکاران ( )4072است .یافتههای پژوهش نشان داد بین دانش عصبشناسی با
رفتارهای یادگیری رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .بین دانش عصبشناسی با عملکرد یادگیری رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .بین دانش عصبشناسی با تفکر سطح باال رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج
نشان داد بین دانش عصبشناسی با رفتارهای یادگیری ،عملکرد یادگیری و تفکر سطح باال در دانشجویان
رابطه وجود دارد .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که میتوان با برگزاری دورههای آموزشی و تهیه
پکیجهای آموزشی دانش عصبشناسی دانشجویان را افزایش داد.
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مقدمه
یکی از ویژگیهای ضروری و مهم فرد در یك جامعه یادگیرنده ،توانایی تعلیم پذیری و
تربیتپذیری است که به معنای یادگرفتن و رفتن بهسوی یادگیری است (دورن .)1241 ،4در
هر نظام آموزشی یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است و بهکارگیری تمامی راهبردها
در نظام آموزش همگی در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده است .همچنین بهبود
یادگیری و موفقیت دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزشوپرورش و
یکی از عوامل مهم در پیشرفت کشورها است .واقعیت مهم آن است که همه پیشرفتهای
شگفتانگیز انسان ،در دنیای امروز زائیده یادگیری است .انسانها بیشتر توانائیهای خودشان
را از طریق یادگیری به دست میآوردند و از طریق یادگیری رشد فکری پیدا میکنند و
توانائیهای ذهنیشان فعلیت مییابد؛ بنابراین چنین میتوان نتیجه گرفت که همه
پیشرفتهای بشر درنتیجه یادگیری به دست میآید .برای رسیدن به آن الزم است به عوامل
مؤثر در آن توجه خاصی مبذول شود (دهاقین و حجازی .)4079 ،هیلگاد ( )4079روانشناس
آمریکایی در یك تعریف جامع یادگیری را اینگونه تعریف میکند« :یادگیری یعنی تغییر
نسبتاً پایدار در رفتار که بر اثر تجربه در تواناییهای بالقوه فرد به وجود میآید.».
در تعریف یادگیری تغییر در رفتارهای قابلمشاهده و توان رفتاری یکی از اصطالحات
کلیدی است .رفتارهای یادگیری شامل رفتارهایی همچون توجه به تکالیف درسی ،گوش
دادن فعال ،نگرش مثبت به یادگیری ،انگیزه رقابت ،پشتکار ،مهارتهای حل مسئله،
انعطافپذیری در پردازش اطالعات ،تمایل به دریافت پسخوراند از معلم ،تعهد به انجام
تکالیف درسی ،تعهد در پافشاری کردن و ماندگاری در مواجهه با مشکالت تحصیلی،
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

بهکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی است (عابدی و همکاران .)4071 ،رفتارهای
یادگیری از هوش متفاوت هستند شامل الگوهای رفتاری قابلمشاهده دانشآموز هنگام
مواجهه با تکالیف یادگیری در مدرسه است (هان و همکاران .)1227 ،1مك درموت و

1. Thorn
2. Hahn et al.
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همکاران )1221( 4با بررسی خود بر روی کودکان پیشدبستانی رفتارهای یادگیری
مورداشاره را در سه مؤلفه انگیزه شایستگی (کنجکاوی و انگیزشی که کودك برای فهم
تکالیف یادگیری از خود نشان میدهد) ،نگرش به یادگیری (رفتارهای عمومی نظیر تعامل
وی با همساالن یا افراد بزرگسال در بافت یادگیری که کودك از خود نشان میدهد) و
توجه/پایداری (توجه و پشتکار نشان دادن کودك به چالشی که در اثر مواجهه با تکلیف
متناسب با سن خود با آن مواجه میشود) خالصه نمودند .همانگونه که از محتوای مؤلفههای
رفتارهای یادگیری مشخص است این رفتارها عناصری ضروری برای یادگیری در محیطهای
آموزشی در دانشآموزان محسوب میشوند (هادی پور و همکاران.)4071 ،
تحقیقات نشان دادهاند آموزش رفتارهای یادگیری به دانشآموزان در موفقیت تحصیلی
و بهبود عملکرد تحصیلی آنها مؤثر بوده است (استات4791 ،1؛ بارنت4778 ،0؛ دیپرنا و
الیوت1221 ،1؛ واندر وین و پتسما .)1227 ،1رفتارهای یادگیری نقش مهمی در موفقیت
تحصیلی دانشآموزان دارند (بالوتسکی و همکاران1244 ،8؛ کانی وز و همکاران1228 ،9؛
هان و همکاران .)1227 ،امروزه عملکرد یادگیری دانشآموزان بهعنوان یك شاخص مهم
برای ارزیابی نظام آموزشی موردتوجه قرار میگیرد .همواره عملکرد یادگیری دانشآموزان
یکی از مهمترین راههای ارزیابی عملکرد معلمان محسوب میشود و برای دانشآموزان نیز
نمرات و معدل تحصیلی معرف تواناییهای علمی آنها برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر
است .ازاینرو عملکرد یادگیری همواره برای معلمان ،دانشآموزان ،والدین و پژوهشگران
حوزه تربیتی حائز اهمیت بوده است (پارالردی و همکاران .)1241 ،تمایز یادگیری-عملکرد
مفهومی در رفتارگرایی است که بر تفاوت بین یادگیری یك رفتار و عملکرد واقعی رفتار

1. McDermott et al.
2. Stott et al.
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5. Van der Veen & Peetsma
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یادگیری فقط عملکرد یك رفتار آموختهشده نیست بلکه تغییر در توانایی و پتانسیل انجام
رفتار است .هنگامیکه ارگانیسم توانایی انجام یك رفتار یا عملکرد خاص را پیدا کند،
ممکن است قبل از انجام آن برای مدتزمان پنهان یا استفادهنشده باقی بماند .یادگیری
عملکردی نیست  -یادگیری را به یك رفتار آموختهشده تبدیل میکند که درواقع عملکرد
است (آلی داگ .)1212 ،4عملکرد یادگیری فرایندی است که با سنجش و اندازهگیری،
ارزشگذاری و قضاوت درباره پیشرفت یادگیرنده در یك دوره زمانی مشخص میشود و
از این منظر عملکرد بهعنوان یك فرایند راهبردی تلقی میشود که عامل حیاتی و تعیینکننده
تحقق برنامههای جامعه است و چنانچه با دیدگاه فرایندی و بهطور مستمر انجام شود موجب
ارتقاء ،اثربخشی و کارایی افراد میشود (شارعی نیا و همکاران .)4079 ،درواقع عملکرد
یادگیری دانشآموزان یکی از مهمترین و عینیترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی
و اثربخشی نظامهای آموزشی است و تمامی کوششها و تالشها این نظام درواقع جامع
عمل پوشاندن بدین امر تلقی میشود (درتان و همکاران .)4079 ،مطالعات شناختی عملکرد
و یادگیری انسان نشان داده است که فرایند یادگیری بر اساس یك معماری بنیادی شناخت
که شامل یك حافظه بلندمدت قوی و حافظه کوتاهمدت با ظرفیت محدود است صورت
میپذیرد .حافظه فعال ،پردازشگر شناختی اصلی انسان است که در ایجاد و تلفیق
بازنماییهای ذهنی و نگهداری کوتاهمدت اطالعات مربوطه نقش دارد .حافظه بلندمدت
مجموعه دانش سازمانیافته ما را در قالب طرحوارهها ذخیره میکند (سیف.)4079 ،
امروزه دانشآموزان برای ورود به عصر دانایی و روبرو شدن با تحوالت مستمر ،باید
بهطور فزایندهای مهارتهای تفکر سطح باال و خالق را برای تصمیمگیری مناسب و حل
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

مسائل پیچیدة جامعه فراگیرند (رسولی و عیسی مراد .)4071 ،امروزه بسیاری از محققان
تربیتی پرورش مهارتهای تفکر سطح باال را از هدفهای اساسی آموزشوپرورش میدانند
زیرا تفکر سطح باال برای موفقیت در جهان معاصر که دانش با سرعت زیاد در حال افزایش
است ،ضرورت اساسی تلقی میشود (مارینا و هالپرن .)1244 ،1تفکر سطح باال شامل
1. AlleyDog
2. Marin & Halpern
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مهارتها یا راهبردهای تفکر ،تفکر انتقادی ،استدالل علمی ،پژوهش ،یادگیری مسئله محور
و حل مسئله است (زهار .)1240 ،4تفکر سطح باال سبکی از فکر کردن در مورد هر موضوع،
محتوا یا شکل است که فرد متفکر کیفیت فکر کردن خود را با تحلیل کردن ،ارزیابی و
نوسازی آن باال میبرد (جونز .)1249 ،1رشد و پرورش مهارتهای فکری دانشآموزان
همواره مسئله پیچیدهای در آموزش بوده و کارشناسان تعلیم و تربیت اتفاقنظر دارند که
رشد تفکر سطح باال وظیفه اصلی مراکز آموزشی بوده و باید بخش الینفك آموزش در هر
مقطعی باشد (مباشری ،منوچهری و نوروزی .)4078 ،برخورداری از مهارت تفکر سطح باال
میتواند اندوختههای علمی را به کار گیرد و به حیطه عمل بکشاند .توسعه چنین تفکری تا
حد زیادی نیازمند تجدیدنظر در روشهای تدریس است که متأسفانه بسیاری از روشهای
تدریس متکی به معلم نهتنها جوابگوی توسعه تفکر انتقادی دانشآموزان نیست ،بلکه تمایل
و وابستگی آنان را به معلم افزایش داده و منجر به وخیم شدن مشکالت یادگیری میگردد
(لی و بویل .)1241 ،0درواقع ترویج و مهیا ساختن شرایط برای رشد تفکر سطح باال در
آموزش یکی از الزامات اساسی و مهم جامعه علمی امروز است تا از این طریق دانشآموزان
به کمك فنآوری اطالعات به منابع مختلف اطالعاتی دستیافته و به ارزیابی سایر دیدگاهها
و نظرات بپردازند و مهارت تفکر سطح باال را افزایش دهند.
یکی از چالشهای اساسی علم ،برقراری ارتباط بین پژوهشهای بنیادی بازندگی روزمره
است .موفقیت جوامع مدرن و همینطور موفقیت تعلیم و تربیت منوط به پرداختن به چنین
ارتباطی است .دانشمندانی هستند که تصور میکنند به روشهای تازهای در ارتباط بین ذهن،
مغز و تربیت دست یافتهاند .این تصور تااندازهای ناشی از پیوندی است که بین رشتههای علوم
رشد خود را شروع کرده است؛ این رشد حاصل تحوالت در تحقیقات علوم اعصاب و سایر
فناوریهای تصویربرداری مغزاست؛ ازآنجاییکه مغز اصلی ارگان یادگیری است ،بنابراین
1. Zohar
2. Jones
3. Lee & Boyle
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55

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

انتظار میرود یافتههای این حوزه علوم در یاددهی-یادگیری کاربردهای فراوانی داشته باشد
(راوت و ویلیام .)1249 ،4در دهه گذشته ،برای ایجاد گفتمان بین علوم اعصاب شناختی و علوم
تربیتی تالشهایی شده است .این امر به دلیل یافتههای جدیدی از علوم اعصاب است که برای
آموزش-پرورش دارای ارزش واقعی هستند .متقابالً ،دانشمندان علوم اعصاب نیز بهطور
فزایندهای تمایل دارند تا یافتههای خود را در حوزه یادگیری در دنیای واقعی بکار برند .این
تفکرات اغلب تحت عنوان «علوم اعصاب آموزشی» نامیده میشوند ،اصطالحی که
کاربردهای علم اعصاب شناختی را در امر آموزش در برمیگیرد (جونز و همکاران.)1241 ،
علوم اعصاب به مطالعه در مورد چگونگی ارتباط بین کارکردهای ذهنی با فرایندهای عصبی
میپردازد .علوم اعصاب بهعنوان علم درك فرایندهای ذهنی مرتبط با یادگیری تعریف میشود
(بشرپور و عیسی زادگان .)4078 ،دانش علوم اعصاب ،دانش مطالعه سامانه عصبی است .دانش
علوم اعصاب زیرشاخهای چندرشته ای از زیستشناسی است که با بهرهگیری از فیزیولوژی،
آناتومی ،زیستشناسی تکاملی و زیستشناسی سلولی و مولکولی ،مدلسازی ریاضی و
روانشناسی به درك ویژگیهای نورونها و مدارهای عصبی میپردازد .بهطور سنتی علوم
اعصاب یکی از زیرشاخههای پزشکی و زیستشناسی و داروسازی شناخته میشد .به هر رو
این دانش اکنون یك دانش میانرشتهای است و درواقع با دیگر رشتههای دانش مانند شیمی،
رایانه ،مهندسی ،زبانشناسی ،ریاضی؛ پزشکی ،روانشناسی ،فیزیك و فلسفه همکاری دارد
(ویکیپدیا.)1247 ،1
با پیشرفت علم اعصاب شناختی و ارتباطی که میان علم اعصاب و آموزش در سالهای
اخیر به وجود آمده است ،دریچه جدیدی در زمینه یادگیری و یاددهی به روی متخصصان
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

آموزشوپرورش باز شده است .به برکت این ارتباط ،امروزه متخصصان آموزشوپرورش
شناختی ،درك عمیقتری از فرایند یادگیری و یاددهی یافتهاند و از نقش مغز در یادگیری،
یادسپاری ،بازیابی ،تفکر ،استدالل ،تصمیمگیری ،برنامهریزی ،داوری ،خالقیت و دیگر
کارکردهای مغزی آگاهی بیشتری دارند (رویانی.)4070 ،
1. Ravert & William
2. Wikipedia
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محجوب ( )4079پژوهشی با عنوان مقدمهای بر عصبشناسی یادگیری و نقش
فراشناخت در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری انجام داد .نتایج نشان داد شناسائی ابعاد عصبی
ـ شناختی یادگیری دریچه جدیدی را به سوی فهم بهتر و اثربخشتر فرایندهای یادگیری ـ
یاددهی گشوده است و استفاده از ظرفیتهای آن میتواند محیطهای یادگیری را پویاتر
سازد .مهدوی نسب و مرادی ( )4079پژوهشی با عنوان ریشههای درخت یادگیری :کاربرد
مبانی عصبشناسی تعامل در یادگیری انجام دادند .نتایج پژوهش نشان میدهد جذابیت
محتوا و در نظر گرفتن منطقه سیالی ذهن ،مسئله محوری ایجاد چالش درونی ،ارائه محتوای
کاربردی و متناسب با نیازهای واقعی یادگیرنده ،ارائه الگو و مثالهای مناسب ،ارائه بازخورد
مناسب ،در نظر گرفتن سطح و شرایط یادگیرنده ،ارائه محركهای چندوجهی با استفاده از
روشهای تدریس و محتوای مناسب ،توجه به ظرفیت کانالهای شناختی انسان و در نظر
گرفتن بار شناختی در یادگیری ،ایجاد محیط و روابط عاطفی مطلوب بین عناصر مختلف
تعامل در آموزش (یادگیرنده ،استاد ،محتوا) و توجه به یادگیری مشارکتی و همکاری و
بحث و گفتگو میان یادگیرندگان ازجمله مواردی هستند که مورد پشتیبانی یادگیری مبتنی
بر مغز و عصبشناسی تعامل و یادگیری هستند و باعث ایجاد تعامل مطلوب در محیطهای
یادگیری میشوند .رشیدی و همکاران ( )4079پژوهشی با عنوان فرا تحلیل اثربخشی
مداخالت عصب روانشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان با اختالالت یادگیری
ویژه انجام دادند .نتایج حاکی از آن بود که این مداخالت عصب روانشناختی بر بهبود
عملکرد تحصیلی دانشآموزان با اختالالت یادگیری ویژه تأثیر بسیار زیادی داشته است.
شیرزاد و همکاران ( )4079پژوهشی با عنوان بررسی عصبشناختی مغز رهبران سازمانی در
الکتروآنسفالوگرافی کمی ،تکالیف شناختی طراحی کنیم؟ انجام داد .نتایج نشان داد تکلیف
شناختی  TTبرای مطالعه تفکر استراتژیك در زمینه  EEGمناسبتر است ،زیرا تغییرات
شدت امواج آلفا حین انجام این تکلیف شناختی در مقایسه با دو تکلیف شناختی دیگر،
افزایش بیشتری را نشان میداد .صادقی و همکاران ( )4071پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

فعالیت مرتبط با تفکر استراتژیك :چگونه برای مطالعه و آزمایش با ابزار

آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری دانشجویان انجام دادند.
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نتایج نشان داد مدیریت آموزش برگرفته از راهبردهای علوم اعصاب تربیتی ،باعث بهبود
یادگیری دانشجویان میشود .تان و امیل )1247( 4پژوهشی با عنوان یادگیری معلمان جهت
کاربرد علوم اعصاب برای آموزش در کالس درس انجام دادند .نتایج نشان داد که علوم
اعصاب توانایی حمایت از افزایش درك معلمان از یادگیری و تعلیم و تربیت را دارد .جاگی
و شاه )1249( 1پژوهشی با عنوان علوم اعصاب ،یادگیری و تمرین عملی-چالش ها و
کاربردها انجام دادند .نتایج نشان داد روانشناسی و علوم اعصاب میتواند با هدف کلی
افزایش توانایی انسان و یادگیری برای همه ،بینش در مورد مکانیسمهای عصبی و شناختی
یادگیری را فراهم کند.

دانستن جزئیات کارکردی مغز در فرایند آموزش و یادگیری با بهرهگیری از مطالعات
تصویربرداری عصبی ،اطالعات ارزشمندی را در اختیار قرار داده است و در پرتو آن
دانشمندان حوزه یادگیری و یاددهی ،یافتههای علوم اعصاب را در عرصه تعلیم و تربیت به
کار گرفتهاند .پژوهشهای علوم اعصاب نشان داده است که یادگیری ،در جریان تغییر
سازمان کارکردی مغز صورت میگیرد و لذا تدریس نوعی هنر تغییر مغز است که پیوندهای
جدیدی را بین محركها ،تجربیات و رفتار دانشآموز ایجاد میکند .انعطافپذیری مغز که
الزمه تطابق مداوم مغز با شرایط در حال تغییر محیط است ،ایجاد چنین پیوندهایی را ممکن
میسازد؛ بنابراین مهمترین حلقه اتصال علوم اعصاب و آموزشوپرورش مطالعه ماهیت و
چگونگی یادگیری و شکلگیری حافظه است (درانی و همکاران .)4071 ،از طرفی پژوهش
در رابطه با دانش عصبشناسی در حوزه یادگیری و آموزش در ایران انجام نشده است یعنی
به علوم اعصاب آموزشی و تربیتی توجه نشده و موردبررسی قرار نگرفته است .با توجه به
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

اینکه موضوعی با عنوان دانش عصبشناسی در آموزش با توجه به متغیرهای وابسته رفتارهای
یادگیری ،عملکرد یادگیری و تفکر سطح باال انجام نشده است؛ بنابراین هدف از پژوهش
حاضر بررسی رابطه دانش عصبشناسی با رفتارهای یادگیری ،عملکرد یادگیری و تفکر
سطح باال در دانشجویان است.
1. Tan & Amiel
2. Jaeggi & Shah
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فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 دانش عصبشناسی دانشجویان با رفتارهای یادگیری و مؤلفههای آن در دانشجویانرابطه دارد.
 دانش عصبشناسی دانشجویان با عملکرد یادگیری در دانشجویان رابطه دارد. -دانش عصبشناسی دانشجویان با تفکر سطح باال در دانشجویان رابطه دارد.

روش
روش تحقیق توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه عالمه
طباطبائی تهران است .با توجه به اینکه برای روش همبستگی حجم نمونه  422به باال مناسب
است 422 .نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان به روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان
نمونه انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش عصبشناسی هوکوالنو-هوزل (،)1221
رفتارهای یادگیری مك درموت و همکاران ( ،)4777عملکرد یادگیری یانگ ،کلمز و
مورفی ( )1220و تفکر سطح باال سرمد و همکاران ( )4072است:
پرسشنامه دانش عصبشناسی .این پرسشنامه توسط هوکوالنو-هوزل ( )1221به نقل از سلیمانیها
( )4070ساخته شد .پرسشنامه دارای  8مؤلفه دانش مربوط به مغز با سؤاالت ،11 ،40 ،9 ،1 ،0
 ،17عوامل مؤثر بر کارایی بهتر مغز با سؤاالت  ،11 ،12 ،41 ،41 ،42 ،1تعامل محیط و فرد با
سؤاالت  02 ،19 ،18 ،11 ،49 ،14 ،9و  ،01زمان استفاده از مغز با سؤاالت ،01 ،04 ،10 ،4
تمثیلهایی برای مغز با سؤاالت  00 ،47 ،41 ،7 ،1و ترمیمپذیری مغز با سؤاالت ،49 ،48 ،44 ،8
سازه آن  17درصد است (سلیمانیها .)4070 ،نمیدانم صفر ،خیر  4و بله  1است.
پرسشنامه رفتارهای یادگیری .مقیاس رفتارهای یادگیری در سال  4777توسط مك درموت و
همکاران ساخته شده است و دارای  11سؤال و چهار مؤلفه انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به
یادگیری ،توجه /پشتکار ،راهبرد /انعطافپذیری است .انگیزه شایستگی سؤاالت ،4-9

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

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

توجه/پشتکار سؤاالت  ،7-41نگرش نسبت به یادگیری سؤاالت  ،48-12راهبرد/انعطافپذیر
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سؤاالت  14-11است .باالترین نمره در این آزمون  12و پایینترین نمره صفر است .مقیاس
این پرسشنامه لیکرت است که از هیچوقت با امتیاز  ،2گهگاهی  4و همیشه  1درجهبندی
میشود .در این پرسشنامه سؤاالت  11 ،14 ،12 ،47 ،48 ،41 ،44 ،8 ،4بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشوند .ضرایب پایایی (همسانی درونی) این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ
برای انگیزه رقابت  ،2/91نگرش نسبت به یادگیری  ،2/99انعطافپذیری راهبرد  2/97و
توجه/پشتکار  2/91و نیز ضرایب پایایی به روش بازآزمایی را برای انگیزه رقابت ،2/71
انعطافپذیری راهبرد  ،2/71توجه-پشتکار  ،2/71نگرش نسبت به یادگیری  2/74گزارش
کردند .همچنین روایی این مقیاس را به روش تحلیل عاملی بررسی کردهاند که در کل چهار
عامل فوق در اندازهگیری رفتارهای یادگیری تأیید شده است (مك درموت و همکاران،
 .)4777عابدی و همکاران ( )4071روایی سازه پرسشنامه را با روش تحلیل عاملی در سطح
مطلوب و ضرایب پایایی به روش بازآزمایی را در دامنهای از  2/70تا  2/72گزارش کردهاند.
ضرایب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ نیز در دامنهای از  2/99تا  2/91به دست آمده
است (عابدی و همکاران.)4071 ،
پرسشنامه عملکرد یادگیری .توسط یانگ ،کلمز و مورفی (1220؛ به نقل از مهدی پور،
 )4070ساخته شد .این پرسشنامه دارای  1سؤال است .پرسشنامه تك مؤلفهای است.
نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت از بسیار کم امتیاز  ،4کم امتیاز ،1
متوسط امتیاز  ،0زیاد امتیاز  1و بسیار زیاد امتیاز  1است .حداقل امتیاز ممکن  1و حداکثر 11
خواهد بود .نمره بین  1تا  :9میزان عملکرد یادگیری در حد پایینی است ،نمره بین  9تا :48
میزان عملکرد یادگیری در حد متوسطی است و نمره باالتر از  :48میزان عملکرد یادگیری
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

در حد باالیی است .در پژوهش مهدی پور ( )4070برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی
محتوا استفادهشده است .در پژوهش مهدی پور ( )4070پایایی مؤلفههای پرسشنامه بر اساس
روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  2/92 SPSSبهدستآمده
است درنتیجه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.
پرسشنامه تفکر سطح باال .این پرسشنامه توسط سرمد و همکاران ( )4072ساخته شد.
پرسشنامه دارای  9گویه است .پرسشنامه تك مؤلفهای است .نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس
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طیف  1درجهای لیکرت از بسیار ضعیف امتیاز  ،4ضعیف امتیاز  ،1متوسط امتیاز  ،0خوب
امتیاز  1و عالی امتیاز  1است .حداقل امتیاز ممکن  9و حداکثر  01خواهد بود .نمره بین  9تا
 :44میزان تفکر سطح باال در حد پایینی است ،نمره بین  44تا  :11میزان تفکر سطح باال در
حد متوسطی است و نمره باالتر از  :11میزان تفکر سطح باال در حد باالیی است .در پژوهش
عبدی و همکاران ( )4070روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده
است .پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ  2/71به دست آمد درنتیجه پرسشنامه از
پایایی مطلوبی برخوردار است.

یافتهها
فرضیه :بین دانش عصبشناسی با رفتار یادگیری و مؤلفههای آن رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه ارتباط میان دانش عصبشناسی با رفتار یادگیری و مؤلفههای آن،
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ذیل ارائه
شده است.
جدول  .1بررسی ارتباط میان دانش عصبشناسی با رفتار یادگیری و مؤلفههای آن
رفتار

انگیزه

توجه/

نگرش به

راهبرد

یادگیری

شایستگی

پشتکار

یادگیری

انعطافپذیر

ضریب همبستگی

-2/041

-2/111

-2/410

2/287

-2/189

سطح معنیداری

2/224

2/222

2/419

2/178

2/229

فراوانی

422

422

422

422

422

ضریب همبستگی پیرسون
دانش
عصبشناسی

** همبستگی در سطح معنیداری  2/24معنیدار است.

یادگیری که در جدول فوق خالصه شده است ،حاکی از این است که همبستگی متوسطی و
معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد که به لحاظ آماری ،معنادار است (،r=-2/041
 .) sig.= 2/224بدین لحاظ ،ضرایب همبستگی نشان میدهند که با افزایش دانش
عصبشناسی از رفتارهای یادگیری کاهش مییابد .این رابطه در دو مؤلفه از چهار مؤلفه رفتار
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یافتههای استنباطی تحقیق در رابطه با آزمون فرضیه ارتباط بین دانش عصبشناسی با رفتار
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یادگیری معنیدار و در دو مؤلفه معنیدار نبوده است .به بیانی دیگر ،انگیزه شایستگی و راهبرد
انعطافپذیری همبستگی معکوس و معنیداری با دانش عصبشناسی دارند.
فرضیه :بین دانش عصبشناسی با عملکرد یادگیری رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه ارتباط میان دانش عصبشناسی با عملکرد یادگیری ،از آزمون
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  .2بررسی ارتباط میان دانش عصبشناسی با عملکرد یادگیری
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی

دانش

دانش عصبشناسی

عملکرد یادگیری

4

2/129

سطح معنیداری

عصبشناسی

فراوانی

2/222
422

422

** همبستگی در سطح معنیداری  2/24معنیدار است.

یافتههای استنباطی تحقیق در رابطه با آزمون فرضیه ارتباط بین دانش عصبشناسی با
عملکرد یادگیری که در جدول فوق خالصه شده است ،حاکی از این است که همبستگی
متوسطی و مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد که به لحاظ آماری ،معنادار است
( .) sig.= 2/222 ،r=2/129بدین لحاظ ،ضرایب همبستگی نشان میدهند که با افزایش دانش
عصبشناسی ،عملکرد یادگیری افراد افزایش یافته و وضعیت عملکرد یادگیری افراد
مطلوبتر میگردد.
فرضیه :بین دانش عصبشناسی با تفکر سطح باال رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه ارتباط میان دانش عصبشناسی با تفکر سطح باال ،از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ذیل ارائه شده است.
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جدول  .3بررسی ارتباط میان دانش عصبشناسی با عملکرد یادگیری
ضریب همبستگی پیرسون
دانش
عصبشناسی

ضریب همبستگی

دانش عصبشناسی

تفکر سطح باال

4

2/149

سطح معنیداری
فراوانی

** همبستگی در سطح معنیداری  2/24معنیدار است.

2/222
422

422
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یافتههای استنباطی تحقیق در رابطه با آزمون فرضیه ارتباط بین دانش عصبشناسی با
تفکر سطح باال که در جدول فوق خالصه شده است ،حاکی از این است که همبستگی
متوسط به باال و مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد که به لحاظ آماری ،معنادار است
( ) sig.=2/222 ،r =2/149بدین لحاظ ،ضرایب همبستگی نشان میدهند که با افزایش دانش
عصبشناسی افراد ،تفکر سطح باال در آنها رشد بیشتری مییابد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان دانش عصبشناسی با رفتارهای یادگیری،
عملکرد یادگیری و تفکر سطح باال در دانشجویان است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان
دانشگاه عالمه طباطبائی تهران که  422نفر از آنها به روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان
نمونه انتخاب شدند.
نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد بین دانش عصبشناسی با رفتارهای یادگیری و
مؤلفههای آن رابطه وجود دارد .یافتههای این پژوهش با پژوهش محجوب ( ،)4079مهدوی
نسب و مرادی ( ،)4079رشیدی و همکاران ( ،)4079صادقی و همکاران ( ،)4071تان و امیل
( )1247و جاگی و شاه ( )1249همسو است .در تبیین این فرضیه میتوان گفت علوم اعصاب
شناختی تأکید میکند که چگونه فرآیندهای عصبی به فرآیندهای ذهنی میانجامد و به همین
ترتیب ،این فرآیندهای ذهنی بر رفتار ما تأثیر میگذارد (به عبارت دقیقتر ،تعامل دوجانبه
بین زیستشناسی و محیط اجتماعی انسان وجود دارد؛ ذهن بهعنوان یك مفهوم ضروری
برای درك رابطه دوطرفه بین مغز و رفتار ازجمله رفتار یادگیری است) .نتایج پژوهش
تربیتی ،باعث بهبود یادگیری دانشجویان میشود .یادگیری و آنچه در مدارس اتفاق میافتد
صرفاً یك فرایند عقالنی منطقی و غیر جسمی نیست و مغز و تعامالت عصبی آن نقش مهمی
را در یادگیری انسان ایفا میکند .سیستمهای عصبی مغز از تعامالت و روابط اجتماعی ما
حمایت میکنند ،برای تصمیمگیریها به کار گرفته میشوند و نقش مهمی دارند (ایموردینو
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مکعب یکی از شگفتانگیزترین سیستمهایی است که در نظام خلقت با آن روبهرو هستیم
(خدا پناهی)4071 ،؛ و با وجود شباهت ساختاری همه این مغزها به یك شیوه فکر نمیکنند؛
این واقعیت ساده میتواند برای آموزش انقالبی باشد زیرا نیازمند رویکردی عصبشناسی
است (شرارا و کارانین پی .)1249 ،4برای شناخت مبتنی بر مغز مطالعه سلولهای مغزی
موردنیاز است و قطعاً درك ما از نحوه کار نورونها ،نقش انتقالدهندههای عصبی و نشان
دادن همبستگی بین فعالیت مغزی و وظایف تحصیلی سرنخهای مشخصی را در مورد نحوه
یادگیری ارائه میدهد (آلفر نیك و فارمر دوگان .)1242 ،1ازاینرو توجه به پژوهش و
استفاده از یافتههای پژوهشی علوم اعصاب در عمل آموزش نیازمند پژوهش است (مرکادو،0
 )1249چراکه با پیشرفت علم اعصاب شناختی و ارتباطی که میان علم اعصاب و
آموزشوپرورش در سالهای اخیر به وجود آمده است ،دریچه جدیدی در زمینه یادگیری
و یاددهی به روی متخصصان آموزشوپرورش باز شده است (جنسن ترجمه محمدحسین و
رضوی )4091 ،و در میان مربیان عالقه زیادی به یادگیری در مورد یافتههای علوم اعصاب
و پیامدهای آن در آموزش وجود دارد (هاروارد و جونز.)1242 ،
نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد بین دانش عصبشناسی با عملکرد یادگیری رابطه
وجود دارد .یافتههای این پژوهش با پژوهش محجوب ( ،)4079مهدوی نسب و مرادی
( ،)4079رشیدی و همکاران ( ،)4079صادقی و همکاران ( ،)4071تان و امیل ( )1247و
جاگی و شاه ( )1249همسو است .در تبیین این فرضیه میتوان گفت نتایج پژوهش رشیدی
و همکاران ( )4079حاکی از این است که این مداخالت عصب روانشناختی بر بهبود
عملکرد تحصیلی دانشآموزان با اختالالت یادگیری ویژه تأثیر بسیار زیادی داشته است.
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توفسکی و دمیرال ،)1227( 1در پژوهشی با عنوان «تأثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت
تحصیلی ،میزان یادداری و نگرش و فرایند یادگیری دانشآموزان» که با روش تجربی و
طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام شد به این نتیجه دست یافتند که محیط
1. Shearer & Karanian
2. Alferink & Farmer-Dougan
3. Mercado
4. Tüfekçi & Demirel
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یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر مثبتی بر یادگیری سطح باال ،یادداری و نگرش دانشآموزان
دارد .ازدن و گالتکین )1229( 4در مطالعهای نشان دادند که یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت
تحصیلی و یادداری دانش قبلی اکتساب شده دانشآموزان تأثیر دارد.
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد بین دانش عصبشناسی با تفکر سطح باال رابطه وجود
دارد .یافتههای این پژوهش با پژوهش شیرزاد و همکاران ( ،)4079رویانی ( )4070همسو
است .در تبیین این فرضیه میتوان گفت راهبردهای علوم اعصاب تربیتی شامل درگیری فعال
و پردازش تأملی است .درگیری فعال شامل مفاهیمی چون :سازماندهی تلفیقی مواد و
تجارب یادگیری؛ تسهیل و تشویق مشارکت و تعامل اجتماعی؛ ارائه و سنجش آموزش به
روشهای چندگانه؛ استفاده از نیروی حواس چندگانه در طراحی آموزش؛ طراحی
برنامههای درسی و تدریس منطبق با سطوح رشد یادگیرندگان؛ طراحی فرصتها و تجارب
یادگیری تسهیلکننده یادگیری معنیدار است و پردازش تأملی مفاهیمی چون :استفاده از
تمرین و تکرار برای بهبود یادسپاری و یادآوری مهارتها؛ ایجاد فرصتهایی برای پرورش
تفکر تأملی و فراشناختی؛ درگیر ساختن توجه متمرکز و یادگیری از بافت پیرامون؛ ایجاد
شرایط تشویقکننده یادگیری مداوم؛ طراحی برنامههای آموزشی و درسی منطبق با نیازهای
زندگی واقعی را دربر دارد.
نتایج نشان داد بین میزان دانش عصبشناسی بر رفتار یادگیری ،عملکرد یادگیری و تفکر
سطح باال دانشجویان رابطه وجود دارد .مطالعات اخیر بر روی تصاویر مختلف از مغز،
اطالعات ارزشمندی درباره چگونگی یادگیری و رشد آن در اختیار مربیان قرار داده است
و آنان را به تالش در راستای استنتاج و استخراج اصول و داللتهای تربیتی معتبر از مبانی
اعصاب ترغیب نموده است .یافتههای اخیر پژوهشگران درباره چگونگی کارکرد مغز و رشد
آن در چرخه حیات به پیدایش بینشهای تازهای درباره موضوعاتی همچون تفکر ،حافظه،
هیجان ،انگیزه ،یادگیری و رشد منجر شده است .این بینشها بر علوم اجتماعی سایه انداخته
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و تا اندازهای موجب تجدیدنظر در تبیینهای موجود از مسائل و موضوعات اجتماعی و
تربیتی گردیده است .این تحوالت بیشترین تأثیر را در روانشناسی بر جای نهاده و مورد
پیدایش شاخههای علمی جدیدی همچون «علوم اعصاب شناختی»« ،روانشناسی تحولی» شده
است (خرازی)4071 ،؛ بنابراین علوم اعصاب بهعنوان علم توصیفی با ارائه اطالعاتی ارزشمند
درباره چگونگی یادگیری و رشد میتواند یکی از منابع ارزشمند اطالعاتی برای نظریههای
عمل تربیتی قلمداد شود .از این منظر میتوان گفت که یکی از مهمترین نقشهای علوم
اعصاب در تربیت ،توصیف و تبیین مبانی عصبشناختی است که زیربنای اصول یادگیری و
تدریس است.
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جنسن ،اریك .)4091( .مغز و آموزش .ترجمه لیلی محمدحسین و سپیده رضوی ،تهران:
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عابدی ،احمد؛ هادی پور ،محبوبه؛ جعفری هرندی ،رضا و شفیعی ،اقبال .)4071( .بررسی
پایایی ،روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتارهای یادگیری بر روی
دانشآموزان دوره راهنمایی .اندازهگیری تربیتی.12-10 ،)41(1 ،
محجوب ،حسن .)4079( .مقدمهای بر عصبشناسی یادگیری و نقش فراشناخت در
فرایندهای یاددهی ـ یادگیری .مطالعات منابع انسانی.478-489 ،)4(7 ،
مهدوی نسب ،یوسف و مرادی ،مهسا .)4079( .ریشههای درخت یادگیری :کاربرد مبانی
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