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   چکیده
 جادیا يبرا مغز مقررات و قواعد شناخت مغز، بر یمبتن يریادگی
 پژوهش است. آنها اساس بر هاآموزش یدهسازمان و معنادار يریادگی

 يریادگی بر مغز بر یمبتن یآموزش شنیکیاپل تأثیر یبررس هدف با حاضر
 یلیتحص سال در ییابتدا دوم آموزاندانش یتجرب علوم درس يادداری و

 طرح با یتجرب شبه حاضر پژوهش روش گرفت. جامان 99-98
 هیکل شامل يآمار جامعه بود. کنترل روهگ با آزمونپس-آزمونپیش
 شامل کنندگان شرکت و قم استان ییداتاب دوم هیپا پسر آموزاندانش

 طور به ،بودند شده انتخاب دسترس در ۀنمون عنوان به که نفر 30
 شامل مطالعه نیا ابزار .ندگرفت قرار نفره 15 گروه دو در یتصادف
 بود. ساخته محقق يریادگی آزمون و محور مغز ساخته محقق شنیکیاپل
 تأیید مورد آموزشة حوز نامتخصص و انمدرس توسط آزمون نیا ییروا
 مقدار 20 چاردسونیکودرر روش از استفاده با آن ییایپا و گرفت قرار
 جلسه 10 مدت به شیآزما وهگر در آموزاندانش شد. گزارش 78/0

 منظور به گرفتند. قرار مغزمحور شنیکیاپل بر یمبتن آموزش تأثیر تحت
 استفاده مکررهاي يگیراندازه انسیوار لتحلی از هاداده یاستنباط لیتحل
 بر مغز بر یمبتن یآموزش شنیکیاپل که داد نشان پژوهشهاي افتهی شد.
 از استفاده نیبنابرا .)p<0.05( دارد. معنادار تأثیر يادداری و يریادگی
 مغز، بر یمبتن يریادگی اصول اساس بر شده یطراح یآموزش شنیکیاپل

 دوم هپای انآموزدانش یتجرب علوم درس يریادگی در یتوجه قابل تأثیر
 يریادگی اصول شودمی شنهادیپ پژوهش جینتا به توجه با دارد. ییابتدا
 و یادگیري بهبود جهت آموزشیهاي اپلیکیشن تولید در مغز بر یمبتن

  .ردیگ قرار ستفادها مورد یادداري
  

  کلیديهاي واژه
  يادداری ،يریادگی شن،یکیاپل مغز، بر یمبتن يریادگی

  
  

Abstract   
Brain-based learning is the knowledge of the rules and 
regulations of the brain to create meaningful learning 
and organize training based on them. The aim of this 
study was to investigate the effect of brain-based educa-
tional application on learning and memorization of ex-
perimental science course for second grade elementary 
students in the 98-99 academic year. The method of the 
present study was quasi-experimental with a pretest-
posttest design with a control group. The statistical 
population included all the second-grade male students 
of in Qom province and the participants including 30 
people who were selected as the available sample were 
randomly divided into two groups of 15 people. The 
tools of this study included a researcher-made brain-
based application and a researcher-made learning test. 
The validity of this test was confirmed by the instructors 
and experts in the field of education and also its reliabil-
ity was reported to be 0.78 using the Koder Richardson 
20 method. Students in the experimental group were 
influenced by brain-based application-based education 
for 10 sessions. In order to inferentially analyze the data, 
repeated measures analysis of variance was used. The 
findings showed that brain-based educational application 
has a significant effect on learning and reten-
tion.(p<0.05). Therefore, the use of educational applica-
tion designed based on the principles of brain-based 
learning has a significant effect on learning and retention 
the experimental science course of second grade elemen-
tary students. According to the research results, it is 
suggested that the principles of brain-based learning be 
used in instructional application to enhance learing and 
retention. 
 
Keywords 
Brain-Based Learning, Brain-Based Application, Learn-
ing, Retention   
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  مقدمه
هاي کردیرو ت،یترب و میتعل عرصه در ریاخهاي دهه در

 گذاشته عرصه به پا یآموزشهاي ندآیفر با ارتباط در یمختلف
 که ستا هانظریه نیا از یکی مغز بر یمبتن يریادگی است.
 گرفته قرار تیترب و میتعل متخصصان از ياریبس توجه مورد
 مرتبط و آن دکارکر نحوه و مغز بر دیتأک با نظریه نیا است.
 وارد را يدیجد مباحث ،يریادگیهاي ندیفرا با آن کردن
 نیا مختلف ابعاد به توجه است. کرده یآموزشهاي عرصه
 شرفتیپ آن تبع به و یآموزشهاي ندآیفر با ارتباط و نظریه
 .رسدمی نظر به يضرور يامر تیترب و میتعل حوزه در
 معنادار اصول از یهایهمجموع کاربرد مغزمحور، يریادگی

 چطور آموزش هنگام به ما مغز نکهیا ازرا  ما درك که است
 در تالش ).2004 ،1(جنسن .کندمی ارائه ،کندمی تیفعال

 تیوضع بهبود و آموزاندانش يریادگی تیفیک يارتقا جهت
 نیترمهم از کودکان، مورد در خصوصاً پرورش و آموزش
 که ییآنجا از ست.ا کشورها از ياریبس يادیبنهاي تیاولو
 و دیتول است، يریادگی ندیفرا در لیدخ یاصل عضو مغز

 و يریادگی بهبود به تواندمی مغز کارکرد درباره دانش توسعه
 همان ).2016 ،2ایپاند و (وارگس نجامدیب یدرسهاي برنامه
 نیترعمده کندمی اظهار )2004:1( 3یگاسوام که گونه
 تیماه مطالعه« یتیترب علوم و اعصاب علوم اتصال حلقه
 و مغز تیماه از یآگاه ،»است يریادگی یچگونگ و حافظه
 عمل و دانش بر یمهم تأثیر تواندمی ،يریادگی یچگونگ
  باشد. داشته یتیترب

 تمام فیتوص يبرا که است یاصطالح اعصاب علوم
 رود.می کار به انسان مغز عملکرد و ساختار به مربوط علوم
 هر اعصاب علوم و سیتدر و آموزشهاي حرفه که آنجا از
 که است یعیطب شوند،می مغز به مربوط مسائل شامل دو
 در دارد. وجود یلیتحص رشته دو نیابه پل زدن  ياهقعال
 با مرتبط يفناور در شرفتیپ لیدل به گذشته، الس 20 یط

 در یتوجه قابل زانیم انسان، مغز از یپزشک يربرداریتصو
  .است بوده دسترس در یعصب قاتیتحق سطح

                                                
1. Jensen 
2. Varghese & Pandya 
3. Goswami 

 یجنبشکه  دارندمی انیب )2016( 4یمورف و هوهنن
 و یشناخت اعصاب علومهاي نهیزم ادغام يبرا یجهان

از  مغز است. يریادگی مرکز در مغز رایز ؛دارد وجود آموزش
 قرار استفاده مورد يریادگی هنگام که است یاصل ارکان
 شتریب يریادگی به مندانعالقه لیدل نیهم به .ردیگمی

 از نهیبه استفاده یچگونگ و انسان مغز یشناس ستیز درباره
  گویند.سخن می يریادگی و آموزش تیتقو يبرا دانش آن

 بر یمبتن يریادگی ينظر یمبان )1995( 5نیک و نیک
 سازگار يریادگی اصول عنوان تحت اصل، دوازده در را مغز
 در موجود دانش ازاي هخالص که اندکرده انیب مغز با

 و هاداللت انیب به و بردارد در را يریادگی خصوص
 يمبنا بر آنها اند.دهیورز اهتمام آن یتیتربهاي کاربرد
 و مؤثر يریادگی کهند معتقد خودهاي پژوهش و اربتج

 ياریهوش يادیبن عنصر سه گرفتن نظر در مستلزم مطلوب
 پردازش و دهیچیپ تجارب در هماهنگ يورغوطه ده،یآرم
 ،يمهرمحمد و ينور و1390 ،يخراز و ی(تلخاب است فعال

1389.(  
 يبرا را ينظر چهارچوب مغز بر یمبتن يریادگی اصول

 يریادگی که طیشرا نیبهتر و سیتدر ندیفرا مؤثر، يریادگی
 يولوژینوروب اساس بر .دینمایم فراهم افتد،می اتفاق مغز در
 آوردن فراهم و انتخاب يبرا را انیمرب اصول نیا

   .دکنیم ییراهنما يریادگی مناسبهاي یطمح
 که معنا نیا به است يمواز يپردازشگر مغز .1
 يالگو .دهدیم انجام واحد آن در را یمختلفهاي تیفعال

 که است آن يمعنا به مغز در اطالعات يمواز پردازش
 و یخط يالگو کی از شهیهم مغز در اطالعات پردازش
 نقل به ؛2006 (ادلمن، کندینم تیتبع یبینپیش قابل یمتوال
 یکل يساختار در درس ارائه اساس نیا بر ).1393 ي،نور از
 تیکل که یدرس نیعناو ازاي هشبک ارائه و وستهیپ هم به و

 هیتوص بهتر يریادگی يبرا ،کشدمی ریتصو به را درس
  ).2011 ،6سوسا ؛1995 ن،یک و نی(ک شودمی

 (بدن کندیم ریدرگ را بدن يولوژیزیف همه يریادگی .2
 هاانسان کند).می کنترل را بدن مغز و گذاردمی تأثیر مغز بر
 ذهن و بدن نیب تعامل به یمتک که دارند يریادگی ستمیس

                                                
4. Hohnen & Murphy 
5. Caine, R. N. & Caine, G 
6. Sousa  



 23     ییابتدا دوم هیپا انآموزدانش یتجرب علوم درس يادداریو  يریادگیبر مغز بر  یمبتن یآموزش شنیکیاپل ریتاث :رضا طلیمی و همکاران

 

 انسان بدنهاي بخش همه گرید یعبارت به است.
 گریهمد بر و ارتباطند در گریکدی با که هستند ییهاستمیس

 تحت نهیبه يریادگی الف) اساس نیا بر گذارند.می تأثیر
 هیتغذ برنامه ب) دهد.می رخ استرس از یمتعادل سطوح

 ج) دهد.می قرار تأثیر تحت را حافظه و يریادگی نامطلوب
 د) کند.می مختل را يریادگی یکاف استراحت و خواب کمبود
 است يضرور مغز يریادگی يبرا یجسمان نیتمر و تحرك
  ).1393 ،ي(نور

 یذات طور به (مغز است. يفطر يامر معنا يجستجو .3
 ؛1998( يریگ دارد). معنا يجستجو و يریادگی به شیگرا
 يطور انسان مغزکه  داردمی انیب )،1393 ي،نور از نقل به

 ادی را ییزهایچ و کند توجه ییزهایچ به تا است شده یطراح
 يبقا يریادگی دارد. ازین هابدان خود يبقا يبرا که ردیبگ
 یعیطب صورت به انسان مغز و کندمی نیتضم را هانسانا

  .ردیبگ ادی بقا کارکرد کی عنوان به تا است شده یطراح
 افتد.می اتفاق يالگوساز قیطر از معنا يجستجو .4
 اطالعات يبندطبقه و معنادار یسازمانده به يالگوساز
 نیب ارتباط يبرقرار ،یشناختعصب منظر از دارد. اشاره
 و تريقو را یعصبهاي شبکه د،یجد تجارب و یقبل دانش
 اصل نیا سازد.می ماندگارتر و ترقیعم را يریادگی جهینت در
 در را اطالعات ،یزندگ سراسر در ما که است آن از یحاک
 نیا وستهیپ ما مغز و میکنمی رهیذخ یعصبهاي مدار
 به را دیجد اطالعات تا کندمی جستجو را یعصبهاي مدار
  ).2011 ،1زونایاسپ-(تاکاهاما سازد مرتبط آنها

 دارند. یاتیح نقش يسازالگو در جاناتیه و عواطف .5
 یحاک جاناتیه حوزه در مغز پژوهشگران یکنونهاي افتهی
 که هستند يریادگی انواع همه ادیبن جاناتیه که است آن از
 و میاموتو ،نتونی(ه دارند حضور يریادگی ندیفرا کل در

 بلکه يریادگی تنها نه یجانیه يریدرگ ).2008 ،2زا دالکیه
 ،یجانیه تجربه يادآوری با رایز ؛کندمی لیتسه را يادآوری

 (سوسا، شودمی آورده خاطر به یراحت به زین يریادگی تجربه
 به نسبت او نگرش و معلم انتظارات عالوه به ).1998
 عزت و حافظه ،يریادگی در آنان عملکرد بر آموزاندانش
  ).2002 ،3(زول گذاردمی تأثیر نفس

                                                
1. Tokuhama-Espinosa 
2. Hinton, C., Miyamoto, K., & Della‐Chiesa, B. 
3. Zull 

 تعامل قیطر از افراد و است یاجتماع اندام کی مغز .6
 بدان نیا و است یاجتماع مغز .رندیگمی ادی گریکدی با

 تعامالت واسطه به مغزهاي تیظرف و هاتیقابل که معناست
   .ابدییم تحول و رشد گریدهاي انسان و طیمح با فرد

 یرامونیپ ادراك و یکانون توجه مستلزم يریادگی .7
 .است يریادگی یاساس ارکان از یکی هادهیپد به توجه است.
 را یاطالعات مغز است. هیپا و اساس بقا و حافظه يبرا توجه
 ابعاد .کندیم جذب دارد میمستق يریدرگ و ارتباط آنها با که

 توجه الف) :تاس لیذ شرح به مفهوم نیا درباره شده بحث
 یجانیه يریدرگ ب) است. يریادگی هرگونه مقدمه یانتخاب
 و کنواختی توجه به قادر مغز ج) .کندمی کیتحر را توجه
  .ستین وستهیپ

 است. ناخودآگاه و خودآگاه جنبه يدارا يریادگی .8
 است). ياریهوش چندگانه سطوح يریدرگ مستلزم يریادگی(
 از پس يریادگی از یبخش که دارد آن بر داللت اصل نیا

 از ياریبس در و کند دایپ ادامه تواندمی زین آموزش و سیتدر
 امیپ نیا يحاو اصل نای .افتدمی اتفاق ارانهیناهوش مواقع
اي هعمد نقش یملأخودت و یفراشناختهاي ندیفرا که است
  ).1393 ،ي(نور کندمی فایا حافظه و يریادگی در

 حافظه ستمیس دارد: وجود حافظه ستمیس نوع دو .9
 و ساختار به توجه با .یسطح حافظه ستمیس و ییفضا

 يریادگی فواصل در تأمل زمان يرینظرگ در حافظه، عملکرد
 و شتریب يادداری يبرا يریادگی از بعد استراحت زمان و

 پاداش حافظه ساختار به توجه با است. دیمف يریادگی میتحک
 زدن کف مثل یانتراعهاي پاداش ژهیو به يفور زشیانگ و
 مثبت و یمنفهاي بازخورد از یبیترک ارائه و گرفتن جشن و

 در یکل بازخورد يجا به خطا هر کنار در متمرکز و ساده
  ).2005 ،4(کانل ندمؤثر يریادگی بتیتثب و تیتقو

 نیا طابقم است. يرشد و یتحول يامر يریادگی .10
 ارائه است. مناسب سیتدر از قبل یکل يریتصو ارائه اصل
 مباحث انیم ارتباط تواندمی درس اطالعات از یسازمان
 کمک يریادگی بهبود به و داده نشان را یقبل و دیجد یدرس
 با مبناي بر که داردمی انیب )2010( اسپرنگر نیهمچن کند.
 حواس با مرتبطهاي رسانه انواع از استفاده اصل، نیا

 تیاهم به توجه با يریادگی و آموزش در یکیزیف مختلف
  است. شده هیتوص یانتراع به ینیع مطالب از حرکت

                                                
4. Connell 
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 ترس و دیتهد با و تیتقو چالش قیطر از يریادگی .11
 در هاییهورمون استرس، و ترس زمان در .شودیم متوقف
 يریادگی به تواندمی آنها کم مقدار که شودمی ترشح بدن

 و ترس زمان در نیهمچن ).1995 ن،یک و نی(ک کند کمک
 زین بدن یمنیا ستمیس ،يریادگی کاهش بر عالوه استرس
 به يریادگی طیمح شودمی هیتوص نیبنابرا .شودمی فیتضع
  باشد. دیتهد و ترس استرس، هرگونه از دور

 دهدمی نشان هاافتهی است. فرد به منحصر مغز هر .12
هاي تفاوت به مغز کارکرد و ساختار در يفردهاي تفاوت که
 منجر هوش همچون خاص یشناختهاي يتوانمند در يفرد
 بر است.هاي ارزند یتیتربهاي داللت دربردارنده که شود
 ستند،ین گریکدی به هیشب يمغز دو چیه اصل نیا طبق
 تیاهم آموزاندانش يفردهاي تفاوت به یستیبا نیابنابر
   داد. ژهیو

 همراه تلفنهاي دستگاه ،يتکنولوژ شرفتیپ با امروزه
 به افراد تمام یزندگ سبک و روزمره تیفعال از یبخش

 به آموزاندانش يکنجکاو و عالقه است. کودکان خصوص
 نیا به توجه با .ستین دهیپوش یکس بر ابزار نیا از استفاده
هاي طیمح یطراح با توانندمی یآموزش متخصصان موضوع

 یلیتحص شرفتیپ به همراه تلفن بر یمبتن يریادگی
  کنند. یانیشا کمک آموزاندانش
 اریسهاي يفناور قیطر از که هاییآموزش در یطرف از
 نیا است مطرح کهاي همسئل نیترمهم ،ردیگمی صورت
 بهبود را يریادگی ،يفناور از صرف استفاده ایآ که است
 يایمزا از يگیربهره يبرا نکهیا عالوه به بخشد؟می
 يمحتوا توانمی همراه تلفن بر یمبتنهاي شنیکیاپل

 به همراه تلفن بر یمبتن شنیکیاپل قالب در را آموزش
 شنیکیاپل که است آن بهتر ای کرد عرضه آموزاندانش
 ای يریادگی يالگو کی با متناسب همراه تلفن بر یمبتن
 به سپس و شود نیتدو و یطراح یخاص یآموزش یطراح
  د؟یورز مبادرت آن ارائه
 مغز بر یمبتن يریادگی يایمزا و هایژگیو به توجه با
 در کشور از خارج و داخل در یمختلفهاي پژوهش شاهد
 تأثیر یبررس به که میابوده مغز بر یمبتن يریادگی با رابطه
 شرفتیپ زش،یانگ مانند یمختلفهاي ریمتغ يرو بر آن

 هاپژوهش نیا ۀجمل از اند.پرداخته يریادگی و یلیتحص
 همکاران و پهرآباد ينوظهورهاي پژوهش به توانمی

 و شاد یلیاسماع )،1396( همکاران و یفیس )،1398(

 و کشور داخل در )1392( يصمد و )1395( همکاران
 )،2019( همکاران و 2یسان )،2020( همکاران و 1مایفاط

 به الزم اما کرد. اشاره )2011( 4صالح و )2016( 3شباتات
 یبررس به تنها شده نجاماهاي پژوهش اکثر که است ذکر
هاي جامعه و هامؤلفه يرو مغز بر یمبتن يریادگی تأثیر

 يبرا ییالگو ای نقشه طرح، نکهیا بدون اند؛پرداخته مختلف
 ادغام دنبال به ای و رندیبگ نظر در شده ارائه يمحتوا یطراح

  باشند. اریس آموزش و يفناور در الگو نیا
 هوشمند، همراههاي تلفنهاي تیقابل به توجه با
 در توانندمی همراه تلفن بر یمبتن یآموزشهاي شنیکیاپل

 و ریتصو لم،یف انواع از و شده یطراحهاي چندرسان قالب
 یدرس موضوعات ها،ايچندرسانه کرد. استفاده آنها در متن
 یشکل و شود سپرده خاطر به ترراحت که یصورت به را
 با يریادگی در .دهدمی ارائه باشند، داشته هاکتاب از ترابجذ

 انگیزه و بوده ترفعال رندگانیادگی رودمی انتظار هاچندرسان
 سرگرم و ریپذانعطاف .باشند داشته یادگیري براي بیشتري
 است هاايچندرسانههاي ویژگی دیگر از بودن کننده

 صورتبه یآموزش خدمات چنانچه ).2200 ،5(ماهارگ
 با رندگانیادگی شوند، ارائه وب قیطر از صرفاً و نیآنال

 مرورگر به یشگیهم یدسترس نداشتن رینظ ییهاتیمحدود
 وجود از این رو .شوندیم مواجه پرسرعت نترنتیا و مناسب
 دایپ ضرورت شیپ از شیب یآموزش يکاربردهاي افزارنرم
 رابط ،همراه تلفن بر یمبتن یآموزشهاي شنیکیاپل .کندیم

 رندهیادگی به را امکان نیا و دارند یآسان اریبس يکاربر
 واسطهیب و تینهایب افزار،نرم نصب بار کی با که دهندیم
 یدسترس به گرید و باشد داشته یدسترس یآموزش مطالب به

 نباشد. ازمندین مطالب دانلود و پرسرعت نترنتیا به مداوم
 و يریپذانعطاف لیدل به لیموبا يکاربردهاي افزارنرم

 مردم یزندگ از یبخش به اطالعات، يوجوجست سهولت
هاي افزارنرم از استفاده تیمز نیتربزرگ اند.شده لیتبد

 مواد به یدسترس و استفاده سهولت ،یآموزش يکاربرد
  .است نترنتیا به نداشتن یدسترس صورت در یحت ،یآموزش

                                                
1. Fatima 
2. Sani 
3. Shabatat 
4. Saleh 
5. Maharg Paul 
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 از ياریبس ،کروناویروس  وعیش لیدل به 2020 سال در
 ياجرا يبرا آموزدانش يشتریب تعداد و شدند لیتعط مدارس

 .کردند نام ثبت نیآنالهاي دوره در دور راه از يریادگی
 یآموزشهاي يفناورهاي حل راه ونسکوی مانند هاییسازمان

 يبرا را سیار یادگیري و آموزشهاي ظرفیت از استفاده و
 ذکر دور هرا از آموزش لیتسه يبرا مدارس به کمک
   .)2020 ،1تراس و کرچر میلر، ،(لوسک اندکرده

 که است یمختلف یمعان يدارا 2اریس يریادگی اصطالح
 و یآموزش يفناور ،یکیالکترون آموزش ازاي هرمجموعیز به

هاي دستگاه با يریادگی بر که دارد اشاره دور راه از آموزش
 یمختلف فیتعار سیار يریادگی است. متمرکز همراه تلفن
 ،یکیالکترون يریادگی مانند یمختلفهاي نام اب و دارد
 در يریادگی حرکت، هنگام در يریادگی ،یشخص يریادگی

 یدست يریادگی و مکان هر زمان/ هر در يریادگی جا، همه
 است: نیا سیار يریادگی از فیتعر کی  شود.می شناخته

 یادگیرنده که افتدمی اتفاق یهنگام که يریادگی نوع هر«
 يریادگی ای ؛نباشد شده نییتع شیپ از و ثابت مکان کی در
هاي فرصت از یادگیرنده که افتدمی اتفاق یهنگام که
 استفاده همراه تلفنهاي يفناور توسط شده ارائه يریادگی

 زارع و پور يمهد از نقل به ؛2003 همکاران، و ی(اومل »کند
  ).2013 ،3یکف

 اشاره ریز موارد به توانمی اریس يریادگی يایمزا از
  کرد:

 و يفور بازخورد ارائه )2 یشخص يریادگی لیتسه )1
 زمان هر و جا هر در يریادگی کردن ریپذامکان )3 یابیارز
 از تیحما )5 رندگانیادگی از يدیجد جوامع جادیا )4
 و یرسمهاي يریادگی کردنمرتبط )6 یتیموقع يریادگی
 به کمک )8 یآموزش اختالالت کاهش )7 یررسمیغ
 )10 تیریمد و ارتباطات بهبود )9 اختالل دچار رندگانیادگی

 (کرات، یآموزش عدالت يبرقرار )11 هانهیهز کاهش
  ).1399 گوجار، یلیاسمع از نقل به ؛2013

 و يریادگی بهبود يبرا يفناور تیاهم در )2010( 4باترو
 که یاقیاشت و مهارت که کندمی اشاره نکته نیا به سیتدر

 آور رتیح دهند،می نشان هاانهیرا از استفاده هنگام کودکان
                                                
1. Lossec., Millar, Curcher & Teräs 
2. Mobile learning 
3. Mehdipour & Zerehkafi  
4. Battro 

 نشان شواهد که کندمی نشان خاطر نیهمچن او است.
 نیا با کودکانهاي تماس نیاول سن نیانگیم که دهدمی
 لیتما مقابل، در است؛ کاهش حال در هايفناور
هاي رسانه به يانرژ و زمان اختصاص به آموزاندانش
 هاانهیرا و ونیزیتلو ،ییدئویوهاي يباز همچون یکیالکترون

 از نقل به ؛1997( لستوریس نیهمچن است. شیافزا به رو
هاي هرسان يروینکه  کندمی اظهار )1393 ي،نور

 آنان یجانیه يمحتوا در يزیچ هر از شتریب یکیالکترون
 از يعناصر دربردارنده یارتباطهاي رسانه است؛ نهفته
 توجه به وادار را آموزاندانش که هستند یجانیه کیتحر
 عناصر دادن قرار با یارتباطهاي رسانه طراحان کنند.می
 را کنندگان استفاده توجه خود،هاي برنامه در يقو یجانیه

   کنند.می جلب
 انتخاب است، موجود بازار در شنیکیاپل هزاران امروزه

 است. دشوار کودکان آموزش يبرا هابرنامه نیترمناسب
هاي برنامه مانند هابرنامه از یبرخ که است نیا امر نیا لیدل
 یآموزش نظر از و بوده کننده سرگرم اریبس يباز بر یمبتن
 بر عالوه هستند. کودك رشد و یشناخت رشد در تأثیر فاقد
 نامناسب کودکان خاص سن يبرا هابرنامه از یبرخ نیا

 ارزش اگر ز،یآمخشونتهاي يباز مثال عنوان به هستند.
 يبرا قطعاً ،ندارند کودکان يریادگی يبرا يادیز یآموزش
 رزاك، و وسفی( هستند نامناسب زین خردسال کودکان

2013(.  
 گرفتن نظر در بدون آموزشیهاي فناوري کارگیري به
 تواندنمی آموزشیهاي رویکرد و آموزشی طراحیهاي الگوي
 طراحی در همواره اساس این بر باشد. اثربخش چندان
 بوده توجه مورد آموزشی اصول به توجه آموزشیهاي رسانه
 يزیربرنامه و یطراحاي هگون به دیبا آموزش ندیفرا است.
 جهینت بتوان و باشد مغز در یراتییتغ جادیا یپ در تا شود
 به توجه با امر نیا اگر کرد. مشاهده رفتار در را آن یعلم

 یآموزش نظام باشد، هاايرسانهچند و دیجد يتکنولوژ
 بود؛ دخواه يریادگی و آموزش دیجدهاي روش با همگام

 يریادگی مختلف، حواس کاربرد خاطر به هاياچندرسانه رایز
 یجانیالر از نقل به ؛2002 (گلن، دهندمی قرار تأثیر تحت را
  ).1396 ،يدیرش و

 در مغز بر یمبتن يریادگی نهیزم در که يادیز قاتیتحق
 که است تیواقع نیا انگریب ،است شده انجام درس کالس

 آموزاندانش يریادگی شرفتیپ در مغز بر یمبتن يریادگی
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 شده انجام کشور از خارج که یقاتیتحق به است. بوده مؤثر
   :کرد اشاره لیذ موارد به توانمی است

 عنوان تحت یپژوهش )2020( همکاران و مایفاط
 عیتسر يبرا مغز بر یمبتن يریادگیهاي عنصر از استفاده«
 مطالعه نیا دادند. انجام »هیپا علوم آموزاندانش يریادگی در

 ياستراتژ نوع سه عملکرد در تفاوت نییتع منظور به یتجرب
 هر که ددا نشان مطالعه نیا شد. انجام مغز بر یمبتن آموزش
هاي گروه رایز بودند مؤثر مغز بر یمبتن يریادگی عنصر سه

 نمره کنترلهاي گروه به نسبت يمواز طور به مداخله
  دادند.می نشان را يشتریب شیافزا

 عنوان تحت یپژوهش )2019( همکاران و یسان
 بر تسلط ارتقاء يبرا مغز بر یمبتن يریادگی از استفاده«

 انجام »یکیالکتر مدار يریادگی در آموزاندانش مفهوم
 بر یمبتن يریادگی تأثیر یبررس مطالعه نیا از هدف دادند.
 یکیالکتر مدار يریادگی در آموزاندانش مفهوم تسلط بر مغز
 مفهوم تسلط جینتا بود. هشتم هیپا آموزاندانش يابر

 گرفته ادی را مغز بر یمبتن آموزش از استفاده که آموزاندانش
 با که است یآموزاندانش مفهوم تسلط از بهتر ، بودند
  بودند. آموخته یسخنران بر یمبتن يریادگی از استفاده
 تحت یپژوهش )2018( 1امبالنله و استال یس،گالد
 و حفظ بر مغز بر یمبتن يریادگی يالگو تأثیر« عنوان
 انجام »هیجرین ترابا، التیا در دانشکده انیدانشجو نگرش
 بر یمبتن يریادگی يالگو تأثیر یبررس به مطالعه نیا دادند.
 آموزشهاي دانشکده در کیزیف انیدانشجو بر مغز
 با که یانیدانشجوکه  داد نشان مطالعه نیا جهینت پردازد.می
 به نسبت ،بینندمی آموزش مغز بر یمبتن يریادگی يالگو
 کسب يشتریب مثبت نگرش و دانش سیتدر روش این
  کنند.می

 عنوان تحت یپژوهش )2018( 2آلبلوشی و یآلبلوش
 يبرا محوريتکنولوژ مغز بر یمبتن يریادگی یاثربخش«

 »هشتم هیپا آموزاندانش علوم در يادداری و میمستق حفظ
 يریادگی تأثیر یبررس حاضر، پژوهش از هدف دادند. انجام
 در آموزاندانش يادداری و میمستق حفظ يبرا مغز بر یمبتن
 یشیآزما گروه که داد نشان آزمونپس جینتا بود. علم
 است. کرده عمل بهتر کنترل گروه به نسبت يفناور

                                                
1. Gladys, Stella & Omobolanle  
2. Al-Balushi, K. A & Al-Balushi, S. M 

 کنترل گروه نیب که داد نشان يادداری آزمون جینتا نیهمچن
 گر،ید طرف از ندارد. وجود يمعنادار تفاوت يفناور گروه و

 آزمون در گرید گروه دو به نسبت یذهن شیآزما گروه
 آنها داشتند. گرید گروه دو از بهتر مراتب به ملکردع يادداری

 تأثیر از تردید در تواندمی تازگی اثر که کردند پیشنهاد
 تحقیقات به اما باشد، داشته نقش تکنولوژي از استفاده
  است. نیاز بیشتر

 تأثیر« عنوان تحت یپژوهش )2016( 3الترونه و شباتات
 یمبتن يریادگی کی بر یمبتن یاددهی-یآموزش برنامه کی
 انجام »یمیش نهم هیپا دختر آموزاندانش شرفتیپ بر مغز بر

- آموزش برنامه تأثیر ییشناسا هدف با مطالعه نیا دادند.
 شرفتیپ بر مغز بر یمبتن يریادگی بر یمبتن يریادگی

 نشان جینتا شد. انجام یمیش در نهم هیپا دختر انآموزدانش
 شرفتیپ در يمعنادار تفاوت يآمار نظر از که داد

 نیا محققان دارد. وجود کنترل و شیآزما گروه آموزاندانش
 بر یمبتن که را آموزشهاي روش از استفاده پژوهش

  کردند. شنهادیپ، است علوم و یمیش در مغز يریادگی
 کردیرو یاثربخش« عنوان با یپژوهش )،2011( صالح
 يریادگی ةزیانگ جادیا و يریادگی در مغز بر یمبتن آموزش
 نیا به او داد. انجام ،»کیزیف درس به نسبت آموزاندانش
 یمفهوم درك و يریادگی زهیانگ که کرد دایپ دست جهینت
 مغز بر یمبتن يریادگی مدل با که یآموزاندانش کیزیف
 روش به که یآموزاندانش به نسبت بودند دهید وزشآم
  بود. شتریب بودند، دهید آموزش متعارف سیتدر
 تأثیر« عنوان با یپژوهش در )،2008( 4تکینگل و نوزدا
 در يادداری و یلیتحص تیموفق بر مغز بر یمبتن يریادگی
 آزمونپس آزمونپیش روش با که ،»یعلم گانه5 دوره کی
 جهینت نیا به شد انجام آموزدانش 22 يرو بر کنترل گروه با
 وشر به که است هاییگروه نیب يمعنادار اختالف که دیرس
  بودند. شده داده آموزش مغز بر یمبتن يریادگی

 که است گرفته صورت هاییپژوهش زین کشور داخل در
  کرد: اشاره لیذ موارد به توانمی

 تحت یپژوهش )1398( همکاران و پهرآباد ينوظهور
 و يریادگی زانیم در مغز بر یمبتن آموزش تأثیر« عنوان
 دادند. انجام »یدبستان شیپ دوره نوآموزان یزبان یآمادگ

                                                
3. Shabatat  & Tarawneh 
4. Ozden & Gultekin 
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 بر مغز بر یمبتن آموزش تأثیر نییتع مطالعه نیا از هدف
 یدبستان شیپ آموزاندانش یزبان یآمادگ و يریادگی زانیم
 بر عالوه مغز بر یمبتن آموزش که داد نشان جینتا .ودب

 تأثیر يریادگی يداریپا و يریادگی شیافزا در زبان، یآمادگ
  دارد. يمعنادار
 روش یاثربخش« عنوان با یپژوهش )،1397( يعباد
هاي باور بر مغزمحور يریادگی کردیرو با انشا آموزش

 پنجم آموزاندانش ينوشتار مهارت و یلیتحص يخودکارآمد
 داد نشان انسیکووار لیتحل از استفاده با داد. انجام »ییابتدا
 نیهمچن و شیآزما گروه و کنترل گروه ينوشتار انیب نیب
 شیآزما گروه و کنترل گروه یلیتحص يخودکارآمد نیب

 يریادگی ةویش به انشاء آموزش نیبنابرا بود. معنادار تفاوت
 مؤثر آموزاندانش ينوشتار انیب و يبرخودکارآمد مغزمحور

  است. بوده
 مبتنی یادگیري با رابطه در که هاییپژوهش رغم علی

 و داخل دراي همطالع هیچ در ،است گرفته صورت مغز بر
 در مغز بر مبتنی یادگیري اصول کارگیري به کشور از خارج
 از و نگرفته قرار توجه مورد آموزشیهاي اپلیکیشن طراحی
 بسیار اهمیت داراي حوزه این در پژوهش نظري مبانی حیث
 یبررس موضوع نیا حاضر پژوهش در اساس این بر است.
 شنیکیاپل در مغز به مربوطهاي افتهی ادغام که گرددمی

 يریادگی جینتا در يتأثیر چه همراه تلفن بر یمبتن یآموزش
 و دارد ییابتدا دوم هیپا آموزاندانش علوم درس يادداری و

 برنامه ینوع مغزهاي کارکرد به توجه با توانمی چگونه
 آموزاندانش ییتوانا شیافزا سبب که کرد یطراح یآموزش
 یبررس حاضر پژوهش هدف نیبنابرا شود. علوم درس در

 و يریادگی زانیم بر مغز بر یمبتن یآموزش شنیکیاپل تأثیر
  .است علوم درس در ییابتدا دوم هیپا آموزاندانش يادداری

  
  پژوهش روش
 از استفاده لیدل به و موضوع تیماه لحاظ از حاضر پژوهش

 است يکاربرد نوع از ،يریادگی و آموزش نهیزم در آن جینتا
 که رودمی شمار به یتجرب شبه قیتحقهاي روش زمره در و
 استفاده کنترل گروه با آزمونپس آزمونپیش طرح از آن در
 مقطع پسر آموزاندانش حاضر پژوهش جامعه است. شده
 لیتشک 98-99 یلیتحص سال در قم استان ییابتدا دوم
 در يریگنمونه پژوهش، يریگنمونه روش و دهندمی

 15 گروه دو در و انتخاب آموزدانش 30 که است دسترس
  شدند. میتقس شیآزما و کنترل نفره

 دوم علوم درس 10 و 9 درس مطالب پژوهش منظور به
 در و یطراح مغز بر یمبتن يریادگی يالگو اساس بر ییابتدا
 يساز ادهیپ همراه تلفن بر یمبتن یآموزش شنیکیاپل قالب
 مربوط مجزا گروه دو يمجازهاي فضا از یکی در سپس شد.
 گروه در شد. داده لیتشک کنترل و شیآزما گروه به
 با لمیف کی قالب در آموزش، شروع از قبل ش،یآزما
 عناصر و شنیکیاپل با رابطه در هاآن يایاول و آموزاندانش
 دو هر در شد. ارائه یحاتیتوض مغز بر یمبتن يریادگی يادیبن

 آزمایش گروه در سپس شد. ارسال آزمونپیش گروه
 قرار گروه در بود جلسه هر به مربوط که یآموزش شنیکیاپل
 یقبل شنیکیاپل همراه، تلفن در شنیکیاپل نصب با شد. داده
 در بود. یدسترس قابل يبعد جلسات و شدمی یرسان روز به

هاي لمیف مجازيهاي آموزش روال طبق ز،ین کنترل گروه
 يمحتوا جلسه 10 در شد. يبارگزار ساخته محقق یآموزش
 داده آموزش ییابتدا دوم یتجرب علوم 10 و 9 فصل یآموزش

 از بعد شد. انجام آزمونپس دورههاي انت در مجدداً شد.
  شد. برگزار يادداری آزمون آموزش، از روز 21 حدود گذشت

 آزمون از پژوهش ازین موردهاي داده يآورجمع جهت
 سوال 9 يحاو آزمون نیا شد. استفاده ساخته معلم يریادگی
 و اهانی(گ ییابتدا دوم یتجرب علوم 10 و 9هاي فصل از

 به بود. شده دهید تدارك نمره، ستیب مجموع با جانوران)
 جواب بدون ای و بود شده داده جواب غلط که هاییسوال
 عالوه هاسوال یطراح در .دیگرد منظور صفر نمره بود،

 رینظ یشناخت يباال سطوح که شد یسع دانش برسطح
 تأیید جهت شود. توجه زین بیترک و لیتحلهاي مهارت
 که ینیمعلم اریاخت در آزمون نیا ،ییمحتوا و يصور ییروا

 علوم نیمتخصص نیهمچن و کنندمی سیتدر را درس
 به توجه با آزمون يصور ییروا ابتدا گرفت. قرار یتیترب
 بودن درك قابل ،يظاهر شکل تناسب چون ییارهایمع

 ابتدا ،ییمحتوا ییروا نییتع جهت شدند. تأیید سواالت
 و آموزش وزارت توسط شده نییتعهاي سرفصل و اهداف
 یبررس ییابتدا دوم علوم 10 و 9 فصل با رابطه در پرورش

 بر که گرفت قرار لیتحل مورد هاآزمون سواالت سپس شد.
 نسبت سپس باشند. شده استخراج درس اهداف اساس

 قسمت هر به آزمون هر به سواالت شده داده اختصاص
 ییروا یاصالحات از پس و گرفت قرار یبررس مورد کتاب
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 از آزمون ییایپا محاسبه يبرا شد. تأیید ییمحتوا و يصور
 78/0 آن مقدار که شد استفاده 20 چاردسونیکودرر روش
  شد. گزارش

 مغز بر مبتنی یادگیري اصول اساس بر پژوهش این در
 علوم 10 و 9 دروس آموزش جهت آموزشی اپلیکیشن
 به آموزشیهاي رهنمود شد. طراحی ابتدایی دوم پایه تجربی
 اساس بر ساخته محقق مغز بر مبتنی اپلیکیشن در رفته کار

  :است ذیل موارد شامل گانهدوازده اصول
 در چندگانههاي حواسهاي تیقابل از يگیربهره .1

 اشکال يریدرگ نهیزم جادیا ف،یتکال و آموزش یطراح
 مشاهده، دادن، (گوش رندگانیادگی حواس مختلف
 مسائل، ساختن مطرح آموزان،دانش با گو و گفت
 يالگو به توجه و...)، یشفاه و ينوشتار فیتکال
 .یدرس يمحتوا یچیمارپ

 با استرس لحاظ به متعادل يریادگی جو کی جادیا .2
 يبرا دوره آغاز از قبل که یحاتیتوض استفاده
 و یکاف هیتغذ برنامه تدارك شد، ارسال آموزاندانش
 از تیمحروم عوامل با مقابله آموزان،دانش يبرا مناسب
 آرامش جادیا يبرا دروس یمابق کردن لیتعط با خواب

 نیا يبرگزار زمان در انآموزدانش در یکاف خواب و
 و کردن ورزش به آموزاندانش قیتشو ،یآموزش دوره
 طول در یعمل فیتکال ارائه و یبدنهاي تیفعال انجام
 .دوره

هاي تیموقع و فیتکال با آموزاندانش ساختن ارویرو
 يبرا مهم درس و موضوع انتخاب :شنیکیپلا در یواقع

 ای مرتبط آموزش و شنیکیپلا یطراح شن،یکیاپل ساختن

 با آموزش کردن معنادار آموزان،دانش یواقع یزندگ ازین
 یواقع یزندگ طیمح از که یآموزشهاي لمیف از استفاده
 تیفعال بر یمبتن آموزاندانش یابیارزش است. شده ضبط

 یفرصت آموزدانش هر که یطیشرا جادیا ي،عملکرد
 هر از بعد مستمر سنجش از استفاده دارد. تیموفق يبرا

 فصل هر و جلسه
 يریادگی در يریادگی تجارب و هافرصت یطراح .3

 د،یجد درس در یقبل درس اطالعات ارائه معنادار،
 يبرقرار فصل، دو هر اول در قبل فصل از یابیارزش
هاي لمیف در دیجد تجارب و یقبل دانش نیب ارتباط
 .شده ساخته

 يبرقرار ،بود شنیکیاپل قالب در تیفعال نکهیا توجه با .4
 بود، شده جادیا آموزاندانش یجسم و یذهن تیامن

 گرانید توسط شدن ریتحق از یهراس آموزاندانش
 ارائه با آموزاندانش نفس به اعتماد تیتقو نداشتند،
 تالش امکان .تیفعال هر انجام از بعد مثبتهاي بازخورد
 اول؛ مرتبه در که ینیتمر به ادند جواب يبرا مجدد
 از يریجلوگ جهت به است شده داده جواب غلط

 یدرون زهیانگ شیافزا شده. آموخته یدرماندگ
 و هاکنیآ ر،یتصاو دادن قرار از استفاده با آموزاندانش

 اپلیکیشن یادگیري مبتنی بر مغز. 1شکل 
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هاي رسانه يروین از يگیربهره جذاب.هاي قسمت
 .یکیالکترون

 جهت یاجتماعهاي شبکه از یکی در گروه ساخت .5
 به سیتدر قیطر از یمشارکت يریادگی يبرقرار

 در تیفعال به آموزاندانش بیترغ و قیتشو گر،یکدی
 گروه بودن باز ،یاجتماع شبکه در شده ساخته گروه
 جهت به فیتکال ارائه آموزان،دانش نیب امیپ تبادل يبرا

 ياعضا ریسا با آموزدانش يهمکار و رابطه يبرقرار
هاي مهارت موضوع به پرداختن جهت به خانواده
 با يهمکار به مربوط مطالب انیب پژوهش، در یاجتماع

 و يهمکار مشارکت، آموزش آن طبع به و گریکدی
 .یگروه کار در شرکت

 با توجه ختنیانگ بر در جاناتیه يروین از يگیربهره .6
 قالب در استاندارد یآموزشهاي لمیف از استفاده

 به توجه آموزان،دانش سن با متناسب شنیکیاپل
 محدود از استفاده با رندگانیادگی توجه دامنه تیمحدود
 جلسات، کردن متنوع جلسه، هر آموزش زمان کردن
 قاعده به توجه و... یآموزشهاي لمیف کردن کوتاه
 زانیم رنگها، و ریتصاو از استفاده به توجه تاخر،-تقدم
 کردن يبند زمان شن،یکیاپل در و... اشکال صدا،

 یروزرسان به ارسال با روز طول در شنیکیاپل از استفاده
 به بودن ملزم و روز از یمناسبهاي زمان در شنیکیاپل

 جهت به مشخص زمان تا جلسه در فیتکال ارسال
 یتوجه تمیر در راتییتغ با آموزش ساختن منطبق

 ییمحتوا بار کردن نیسنگ از اجتناب رندگان،یادگی
 وهیش نیا بودن دیجد به توجه با آموزش و یدرس برنامه
 .آموزاندانش يبرا آموزش

 تفکر رشد يبرا هاییفرصت ساختن فراهم .7
 ساختن ریدرگ از يگیربهره با یتأملخود و یفراشناخت
 هیته از استفاده با رندگانیادگی ياریهوش مختلف سطوح
 و گفت ها، فیتکل در آموزاندانش جانب از گزارش
 جادیا شده، ساخته گروه در یگروههاي بحث و شنود
 مشاهده يروین از يگیربهره با یتأمل تفکر يبرا طیشرا
 که ارائه هر یانیپا سواالت از استفاده و آموزاندانش
 بخشد.می بهبود را تفکر و درك

 هر سیتدر در متعددهاي وهیش و اشکال از استفاده .8
 از استفاده ،يفناور از استفاده سنجش، و قسمت
 حافظههاي ستمیس از مؤثر يگیربهره يبرا هاییراهبرد

 طرح از استفاده با رندگانیادگی توجه ختنیبرانگ مثل
 ها، نیتمر در تحرك آموزش، یتازگ چالش، سوال،

 آموزاندانش مشارکت و تیلفعا ت،یموقع و صدا رییتغ
 از قبل اهداف کردن مشخص گروه، در و هانیتمر در
 از استفاده با یحس حافظه به توجه فصل، هر ارائه
 انتقال يبرا یآموزش لمیف هر از بعد تکرار و نیتمر

 به توجه مدت، کوتاه به یحس حافطه از اطالعات
 هب دادن استراحت فرصت از استفاده با مدت بلند حافظه
 ارائه. هر از بعد آموزاندانش

 يرشد سطوح با منطبق شنیکیاپل یطراح .9
 فهم قابل و وایش کالم از استفاده رندگان،یادگی

 و ساده يکاربر رابط از استفاده ،ییابتدا آموزدانش
 .مصور

 دیتهد و استرس از يعار يریادگی جو کی جادیا .10
 ياریهوش یذهن (حالت متعادل چالش با همراه و دیشد
 که آموزاندانش يبرا یحاتیتوض انیب با )دهیآرم
 شما یلیتحص شرفتیپ در دوره نیا یانیپا یابیارزش
 کند، کمک شما تیموفق به تواندمی اما ندارد یمنف تأثیر
 یلیخ نه ساده یلیخ نه فیتکال( متعادلهاي چالش ارائه

 سخت)
 با رندگانیادگی يفردهاي تفاوت به توجه .11
 و فصل هر در آموزش مختلفهاي روش از گیريبهره

 آموزاندانش ویژه مختلفهاي روش با آنها سنجش
 اي، گزینه دو سوال آمیزي، رنگ جمله از ابتدایی مقطع
  و... کردنی وصل
 آماريهاي روش از هاداده تحلیل جهت مطالعه این در
 و نمرات میانگین درصد فراوانی، محاسبۀ جمله از توصیفی
 به هاداده تحلیل جهت همچنین .شد استفاده معیار انحراف
 با واریانس تحلیل روش از استنباطی، صورت
 Repeated measure( مکررهاي گیرياندازه

ANOVA( شد استفاده.  
  

  پژوهشهاي افتهی
 در اریمع انحراف و نیانگیم شامل یفیتوصهاي داده ابتدا در

 یاستنباط شکل به سپس و ارائه کنترل و شیآزماهاي گروه
   شوند.می لیتحل

 از انحراف ن،یانگی(م یفیتوصهاي داده شامل 1 جدول
 نیانگیم شیآزما گروه در .است )انسیوار و اریمع
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 و 67/16 ،07/7 بیترت به يادداری و آزمونپس آزمون،پیش
 و آزمونپس آزمون،پیش نیانگیم نیهمچن .است 87/15

 و 13/14 ،33/7 بیترت به کنترل گروه در يادداری آزمون
  .است 80/12

 نیب یفیتوص لحاظ از شودمی مالحظه که طور همان
 و آزمونپیش در یبررس موردهاي ریمتغ نمرات نیانگیم

  دارد. وجود تفاوت کنترل و شیآزماهاي گروه آزمونپس
 آزمون از یاستنباط صورت به هاداده لیتحل جهت

 مورد زمانی آزمون این شد. استفاده مکررهاي يریگاندازه
 تحت پژوهش کنندگان شرکت که گیردمی قرار استفاده
 قرار گیرياندازه مورد نوبت چند در مستقل متغیر تأثیر
 یک کهآنجایی از مطالعه این در ).2017 (فیلد، گیرندمی
 آزمون،(پیش زمانی بازه سه در متوالی صورت به متغیر
 روش از ،شد گیرياندازه دوم) آزمونپس و اول آزمونپس

که  است ذکر به الزم شد. استفاده مکرر گیرياندازه تحلیل
 جمله از آنهاي فرض شیپ از آزمون نیا انجام از قبل
 نانیاطم هاانسیوار یهمگون ها،داده عیتوز بودن یعیطب

  شد. حاصل
 درون و یگروه نیب اثرات به مربوطهاي داده 2 جدول

 یگروه نیب اثرات در يمعنادار سطح .است یگروه
)05/0p<( از شیآزما و کنترل گروه دو نیب دهدمی نشان 

 نیهمچن دارد. وجود يمعنادار تفاوت يریادگی زانیم نظر
 که دهدمی نشان زین یگروه درون اثرات به مربوطهاي داده
 گروه دو درون در یمتوال آزمون 3 هر نیانگیم یکل طور هب

   ).>05/0pدارد( وجود يمعنادار تفاوت کنترل و شیآزما
 نظر از هم ،يریادگی زانیم فوق،هاي داده طبق بر
 نظر از هم گر،یکدی با گواه و شیآزما گروه دوۀ سیمقا
 و هاگروه از کدام هر درون در یمتوال آزمون 3 هر نیانگیم
 در ها،گروه و هاآزمون از کیهر متقابل اتتأثیر نظر از هم
 نیبنابرا است. بوده کنترل گروه از شتریب شیآزما گروه
 تأثیر تحت که شیآزما گروه يادداری و يریادگی نیب تفاوت
 که کنترل گروه و بودند مغز بر یمبتن شنیکیاپل آموزش

  است. دار معنا دند،یند یآموزش نیچن
 سه هر در يریادگیهاي نیانگیم اساس بر 2 شکل
 .دهدیم ارائه را هاگروه يریادگی زانیمو  شده رسم آزمون

 را شیآزما گروه در ،يادداری و يریادگی شیافزا نمودار نیا
 یکل طور به چه اگر .دهدیم نشان کنترل گروه به نسبت

 گروه، دو يبرا یالمتو آزمونسه  هر در يریادگی زانیم

 شیآزما گروه يبرا زانیم نیا اما است، داشته شیافزا
 هایآزمودن اطالعات سطح به توجه (با کنترل گروه به نسبت

   است. بوده شتریب )آزمونشیپ در
 و شیآزماهاي گروه يادداری و يریادگی زانیم سهیمقا .2 شکل

  کنترل
  

  گیريو نتیجه بحث
 یمبتن يریادگی شنیکیاپل تأثیر یبررس هدف با پژوهش نیا
 یتجرب علوم درس يادداری و يریادگی بر مغز بر

 داد نشان پژوهش جینتا شد. انجام ییابتدا دوم آموزاندانش
 يریادگی بر مغز بر یمبتن شنیکیاپل از استفاده با آموزشکه 
 یتجرب علوم درس در ییابتدا دوم آموزاندانش يادداری و

 از استفاده با که یگروه واقع در است. داشته يمعنادار تأثیر
 کنترل گروه به نسبت دندید آموزش محور مغز شنیکیاپل
 در چند هر کردند. کسب يادداری و يریادگی در يبهتر جینتا

 در مغز بر مبتنی یادگیري اصول کارگیري به با رابطه
 این با ،است نشده انجامهاي مطالع آموزشیهاي اپلیکیشن

 یادگیري اصول که مطالعاتی نتایج با پژوهش این نتایج حال
 و ایفاطم جمله از اندداده قرار بررسی مورد را مغز بر مبتنی

 و سیگالد ،)2019( همکاران و یسان )،2020( همکاران
 و شباتات )،2018( همکاران و یآلبلوش )،2018( همکاران
 ،)2008( تکینگل و نوزدا ،)2011( صالح )،2016( همکاران
 )1397( همکاران و عبادي )،1398( همکاران و نوظهوري
  بود. همسو
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 يبردار بهره ضرورت از برخاسته مغز بر یمبتن يریادگی
 يریادگی-یاددهی ندیفرا در مغزهاي تیقابل و هاتیظرف از

 یطراح انسان مغز عملکرد و ساختار اساس بر و بوده
 نوع از مغز بر یمبتن یدرس برنامه یدهمانسا شود.می
 مختلف موضوعات ارتباط و وندیپ به آن در که است یقیتلف
 تأکید یواقع یزندگهاي تیموقع با زین و گریکدی با یسدر
 که گفت توانمی ،پژوهش نظري مبانیبه  توجه با گردد.می

 از جابه و مناسب استفاده و مغزهاي کارکرد معلم دانش
هاي روش ارائه و سیتدر در مغزمحور يریادگی اصول
 انیشا کمک م،علو درس در زیانگبر چالش فیتکل و سیتدر
 در يریادگی دارد. همراه علوم یلیتحص شرفتیپ به یتوجه
 ياری(هوش مغزمحورهاي مؤلفه حضور از سرشار که یطیمح
 پردازش و دهیچیپ تجارب در هماهنگ يورغوطه ،دهیآرام

 شرفتیپ در یمثبت اثرات و داشته يصعود روند ،باشد فعال)
 نکهیا وهعال به .خواهد داشت آموزاندانش یلیتحص

 الف) همراه، تلفن و اریسهاي يفناور يباال يریپذانعطاف
 فراهم یآموزش اهداف به دنیرس جهت را یمناسب طیشرا
 ریغ یطیمح در تا سازدمی قادر را آموزاندانش ب) سازد،می
 آموزش جادیا با ج) و بپردازند يریادگی به کالس طیمح از
 ریتصاو وت،ص متن، رینظ يمتعدد عناصر ۀلیوس به
 آموزاندانش حواس يریدرگ امکان ... و شنیمیان ،یکیگراف
 با آموزش اگر یطرف از کند.می فراهم را يریادگی انیجر در
 يفرد اتیخصوص نییتب و یدرسهاي هدف در حیصر انیب

 و مندنظام یشکل به و یقبل دانش با ارتباط و آموزاندانش
 انجام مغز) بر یبتنم يریادگی( مشخص طرحی قالب در

 انیب شود.می آنها يداریپا و هاآموخته تیتثب باعث شود،
 از استفاده که است برخورداراي هژیو تیاهم از زین نکته نیا

 به جامعه افراد انیم در رواج حال در سرعت به همراه تلفن
 آنها يبرا یخاص تیمحبوب از و است آموزاندانش خصوص
 در مغز بر یمبتن يریادگی يالگو از استفاده است. برخوردار

 توجه ابتدا همان از همراه تلفن بر یمبتن شنیکیاپل
 به و کندمی جلب يریادگی يمحتوا به را آموزاندانش
 مغز بر یمبتن يریادگی يالگو با متناسب که ییمحتوا
 سبب تواندمی که دهدمی نشان عالقه ،است شده یطراح
 يریادگی گفت توانمی نیرابناب شود. آموزاندانش يریادگی

 دلیل به همراه تلفنهاي شنیکیاپل اساس بر مغز بر یمبتن
 یدسترس قابل بودن، دیجد و عیبد :رینظ هایییژگیو داشتن
 به نسبت آموزاندانش عالقه کالس، از ریغ یمکان در
 آنها، سن با متناسب همراه تلفن بر یمبتنهاي شنیکیاپل

 مانند یعملهاي تیفعال انجام ف،یتکل و محتوا متنوع ارائه
 و متنوعهاي یابیارزش لم،یف و ریتصو صورت به شیآزما
 يادداری و يریادگی جادیا به منجر ع،یسرهاي بازخورد ارائه
 در واسطه به مغز بر یمبتن يریادگی است. شده آموزاندانش

 در يمؤثر نقش یآموزش یطراح و يریادگی اصول برداشتن
 نیا بر کند.می فایا رانیفراگ يریادگی لیتسه و قیتعم

 بهبود جهت یدرس يمحتوا دیتول و هیته مراکز اساس
 یآموزشهاي روش یفیک سطح يارتقا و يریادگی طیشرا
 کتب یطراح در مغز بر یمبتن يریادگی يالگو از توانندمی
 بردارند. گام همراه تلفن و انهیرا بر یمبتن يمحتوا و یدرس
 محتوا، متنوع ارائه امکان مغز بر ینمبت یآموزش شنیکیاپل

  آزمایش) و (گواه گروه تفکیک به یادداري آزمون نمرات و یادگیري آزمونپس و آزمونپیش نمرات توصیفی شاخص .1 جدول
  کنترل گروه  آزمایش گروه  
  یادداري آزمون  آزمون پس آزمون پیش  یادداري آزمون  آزمون پس  آزمون پیش  

  15  15  15  15  15  15  ها آزمودنی تعداد
  80/12  13/14  33/7  87/15  67/16  07/7  میانگین

  30/2  64/2  02/2  80/2  09/2  15/2  معیار از انحراف
  31/5  98/6  09/4  83/7  38/4  63/4  واریانس

  یادگیري میزان بر هاآموزش تأثیر یافتن براي شونده تکرارهاي آزمون واریانس تحلیل خالصۀ .2 جدول
  اتا مجذور معناداري سطح  F آماره  مجذورات میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  هاآزمون نوع

  گروهی بین اتتأثیر
  65/0  00/0  58/4  11/71  1  11/71  گروه
  -  -  -  50/15  28  17/434  خطا

  گروهی درون اتتأثیر
  97/0  00/0  26/1067  31/596  2  62/1192  آزمون

  60/0  00/0  03/43  04/24  2  08/48  گروه*آزمون
  -  -  -  559/0  56  28/31  خطا
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 در تیفعال انجام به آموزاندانش بیترغ زمان، تیریمد
 معلمان نیبنابرا دهد.می قرار رانیفراگ ارتیاخ در را منزل
 از استفاده به نسبت را خود توجه توانندمی ییابتدا دوره
 بهبود جهت همراه تلفن بر یمبتن یآموزشهاي شنیکیاپل
 یطراح در معلمان کم دانش لیدل به کنند. وفمعط يریادگی
 يریادگی و همراه تلفن بر یمبتنهاي شنیکیاپل دیتول و

 خدمت ضمنهاي کالس شودمی شنهادیپ مغز، بر یمبتن
 و مغز بر یمبتن يریادگی يالگو با ییآشنا يبرا انیفرهنگ
 وندیپ جهت شودمی شنهادیپ شود. برگزار محتوا یطراح

هاي پژوهش اعصاب، علوم و یتیترب علوم حوزه شتریب
هاي کردیرو و یشناخت عصب یمبان خصوص در يرتشیب

 به توجه با شود. انجام سیتدر نینوهاي وهیش و یآموزش
 قالب در مغز بر یمبتن يریادگی يگذارتأثیر و تیاهم
 انجام يبرا مساعدهاي نهیزم جادیا ،یآموزش شنیکیاپل

 عرضه و دیتول و حوزه نیا در يدراهبر و دیمفهاي پژوهش
 به آن، کاربرد جیترو يبرا ممکنهاي الگو و يکاربرد دانش
 آموزاندانش رفتار یدهجهت در اثربخش يابزار عنوان
  شود.می هیتوص
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