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Background and Aim: Different education methods play crucial roles on 

student’ learning improvement, and dealing with new and novel concepts is an 

important aspect in managing education & teaching. The present study was conducted 

to evaluate the effect of education management based on educational neuroscience on 

student’ learning improvement. 

Methods: In this quasi-experimental with pre-test, post-test design and a control 

group study, two classes consist of 30 students from faculty of management in 

Kharazmi university were participated as a sample in access. Of these, classes of 15 

students were selected as a control group and 15 students as an experimental group. 

Control group was instructed through traditional method of teaching human resource 

management (HRM) and quasi-experimental group was instructed through strategies of 

educational neuroscience used in a scenario made for teaching the same content of 

HRM. Data was collected by Teacher made essay test in HRM learning improvement 

were used for pre-test and post-test that confirmed their validity and reliability.  

Descriptive statistics and ANCOVA were used to analyze the data. 

Results: Findings indicated that there is significant difference between the two 

groups, in the post- test of HRM learning improvement (p≤0.01). The results showed 

high significant impact of  the strategies of educational neuroscience ten steps in 

teaching HRM on student’ learning improvement in the experimental group. 

Conclusions: This result reflected the success of the strategies of educational 

neuroscience compared with traditional teaching methods and was a scientific evidence 

to recommend the use of this model in teaching. 

 KeyWords: Education management, Educational neuroscience, Learning improvement, 

students 
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کند و های مختلف آموزشی نقش مهمی را در بهبود یادگیری دانشجویان ایفا میروش زمینه و اهداف:

وهش هدف این پژ .مهم در مدیریت آموزش و تدریس است یاجنبهداشتن با مفاهیم تازه و نوظهور   سروکار

 های علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری دانشجویان بود.تعیین تأثیر مدیریت آموزش مبتنی بر راهبرد

با گروه  آزمونپسو  آزمونیشپآزمایشی با استفاده از طرح  شبه  مطالعهدر این : بررسیروش 

ی در دسترس نمونه نوانعبه دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمیاز  دانشجو 03دو کالس به تعداد ، کنترل

گروه آزمایش انتخاب شدند. گروه کنترل به روش  عنوانبهنفر  51گروه کنترل و  نفر 51مشارکت داشتند. 

 راهبردهای بر اساس خود را آموزش دید و گروه آزمایش آموزش مدیریت منابع انسانی را درس سنتی

تشریحی معلم ساخته بهبود یادگیری  مونها از آزآوری دادهبرای جمععلوم اعصاب تربیتی طی کرد. 

مورد تأیید قرار  هاآنپایایی و روایی  شد کهاستفاده  آزمونپسآزمون و در پیش مدیریت منابع انسانی

 آنالیز شدند.های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس از شاخصبا استفاده  ها داده .گرفت

بهبود یادگیری مدیریت منابع انسانی در دو  آزمونپسی هابین نمره  ها نشان دارد کهیافته: هایافته

نتایج حاصل از پژوهش ، یگردعبارتبه  .(P≤0.01) وجود دارد دارییمعنگروه آزمایش و کنترل تفاوت 

بهبود بر  های علوم اعصاب تربیتیمبتنی بر راهبرد ده گام مدیریت آموزش بسیار معنادارتأثیر  دهندهنشان

 .در گروه آزمایشی بوددرس مدیریت منابع انسانی در  اندانشجوی یادگیری

 علوم اعصاب تربیتی یراهبردهامدیریت آموزش مبتنی بر  یتموفق دهندهنشاناین نتیجه، : گیرینتیجه

تدریس  در این الگو بردبه کارو شاهد علمی منتج از پژوهش برای توصیه در مقابل روش تدریس سنتی 

 .است
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 مهمقد

های اساسی علم، برقراری ارتباط بین یکی از چالش

روزمره است. موفقیت جوامع مدرن،  یبازندگهای بنیادی پژوهش

موفقیت تعلیم و تربیت منوط به پرداختن به چنین  طورینهمو 

های کنند به روشارتباطی است. دانشمندانی هستند که تصور می

. این تصور اندیافتهدستت ای در ارتباط بین ذهن، مغز و تربیتازه

های علوم شناختی ناشی از پیوندی است که بین رشته یاتااندازه

های اخیر درباره یافته .[9]است یجادشدهاعصب شناسی -و زیست

های جدید چگونگی کارکردهای مغز به پیدایش موجی از بینش

درباره موضوعاتی همچون تفکر، حافظه، انگیزش، یادگیری و رشد 

ها اطالعات ارزشمندی درباره . این یافته[8-5]شده استمنجر 

چگونگی یادگیری و رشد مغز در اختیار مربیان قرار داده است که 

آنان را به تالش در راستای استنتاج و استخراج اصول و 

یادگیری و  یشناختعصبهای تربیتی معتبر از مبانی داللت

تربیت و علوم  آموزش و برقراری پیوندی مستحکم بین دو قلمرو

هایی که برای این یکی از نام .[3-8]اعصاب ترغیب نموده است

است که بر  رود، علوم اعصاب تربیتیحوزه نوظهور به کار می

ای رشته ینمنظربرابطه بین علوم اعصاب و علوم تربیتی از 

ترین قلمروهای معرفتی است پردازد علوم اعصاب یکی از جوانمی

و کارکرد سیستم عصبی انسان در سطح  که به مطالعه ساختار

 علوم و اعصاب علوم تعامل .[9-7]پردازدسلولی و سیستمی می
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 علم حوزه در عمل و تفکر نظریه، بهبود در تواندمی تربیتی

 یادگیری چگونگی با آشنایی البته .افتد مؤثر یادگیری-آموزش

 تاس حوزه دو این کاربردی تلفیق در بحث هرگونه نیازپیش مغز،
 در شرایط با مغز مداوم تطابق الزمه که مغز یریپذانعطاف .[90]

 سازدمی ممکن را پیوندهایی چنین ایجاد است، محیط تغییر حال
 در یادگیری، که است داده نشان اعصاب علوم هایپژوهش .[8]

 تدریس، لذا و گیردمی صورت مغز کارکردی سازمان تغییر جریان

 ها،محرک ینراب جدیدی پیوندهای که است مغز تغییر هنر نوعی

دهد می نشانشواهد  .[9،3]کندایجاد می فراگیر رفتار و تجربیات

های یادگیری نقش مهمی در استفاده خالق که آموزش استراتژی

از اطالعات دارد و فراگیران موفق از راهبردهای مؤثری برای 

 راهبردهای علوم .[99]کنندمی استفادهپردازش اطالعات خود 

اعصاب تربیتی شامل درگیری فعال و پردازش تأملی است. 

تلفیقی مواد و  دهیسازماندرگیری فعال شامل مفاهیمی چون: 

 ؛تسهیل و تشویق مشارکت و تعامل اجتماعی؛ تجارب یادگیری

استفاده از نیروی  ؛های چندگانهارائه و سنجش آموزش به روش

های درسی و هطراحی برنام؛ حواس چندگانه در طراحی آموزش

ها و طراحی فرصت؛ تدریس منطبق با سطوح رشد یادگیرندگان

باشد و می دارمعنییادگیری  کنندهتسهیلتجارب یادگیری 

استفاده از تمرین و تکرار برای  پردازش تأملی مفاهیمی چون:

هایی برای فرصت ؛ ایجادهابهبود یادسپاری و یادآوری مهارت

درگیر ساختن توجه متمرکز و  ؛ختیو فراشنا یتفکر تأمل پرورش

یادگیری  کنندهیقتشوشرایط  ایجاد ؛یادگیری از بافت پیرامون

ی آموزشی و درسی منطبق با نیازهای هابرنامهطراحی  مداوم؛

 .[98]داردزندگی واقعی را دربر 

برای تربیت افرادی که بتوانند جهانی بیندیشند و به 

تصویر بزرگ را بینند و شوند  یبندپاهای عالی انسانی ارزش

ها را نقادانه مورد ارزیابی مسائل را درست بفهمند و افکار و اندیشه

جامعه به آموزش  یتو تربقرار دهند، الزم است نظام تعلیم 

های فعال و مؤثر های تفکر علمی و یادگیری از طریق روشمهارت

بر درک  یدتأک یجابه. آموزش به روش سنتی [93]توجه نماید

ها، به حفظ مطالب توجه دارد. در این آن یریکارگبههیم و مفا

 یرفعالغاطالعات، ساکت و  کنندهیافتدرروش، دانشجو صرفاً 

و  یسازفعالیادگیری بهتر و ماندگارتر با  کهیدرحالاست، 

شود. مشارکت هر چه بیشتر دانشجو در امر یادگیری محقق می

های نوین ه از روشمتخصصان آموزشی بر استفاد یدتأکامروزه 

های آموزش، آموزش . یکی از این روش[95]فراگیر محور است

ارتقای کیفیت  باهدفاست. این روش  گروهیادگیری مبتنی بر 

یادگیری دانشجویان از طریق افزایش مهارت حل مسئله، 

اطمینان از حضور دانشجویان در کالس درس با آمادگی قبلی، 

 .[98]گرددیری فعال ارائه میو یادگ یپرانرژایجاد یک کالس 

 به دادن جهت در یادگیری - تدریس یهاهینظر 

 از معلمان از دارند. بسیاری بسیاری تأثیر آموزشی هایفعالیت

 خویش یهاکالس یرواقعیغ و خشک شرایط و یرفعالغ فضای

 در بتوانند که هستند روشی دنبال به آنان ناراضی هستند،

 یهاتیفعال انجام و دانش کسب رایب کافی انگیزه یادگیرندگان

 تدریس پیشرفته و نوین الگوهای بین از .[91]کنند ایجاد آموزشی

از  توانیمدهد می شکل فراگیران در را دارمعنی یادگیری که

ی علوم اعصاب تربیتی( مغز )راهبردهاهای تدریس مبتنی بر روش

ستفاده ی یادگیری فعال در کالس در س اهاکیتکننام برد که از 

( در پژوهشی به بررسی 8093) همکارانو  Houffنماید. می

 یادگیری مبتنی بر مغز در چارچوب علوم شناختی پرداختند.

های مختلف یادگیری یادگیری مبتنی بر مغز را شامل سبک هاآن

های یادگیری فعال برای بهبود بخشیدن به برنامه و و تکنیک

(، به 8099) Awolola. [99]کردند عنوانپیشرفت دانشجویان 

بررسی تأثیر استراتژی یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت 

نتایج پژوهش نشان داد که استراتژی آموزش تحصیلی پرداخت. 

آموزان نسبت به مبتنی بر مغز سبب افزایش پیشرفت دانش

 & Murray, Kaniasty .[99]گرددهای سنتی آموزش میروش

Robertson (8090 ،)متفاوت حافظه فعال را در  یسازوکارها

آموز مقطع دانش 770پیشرفت تحصیلی را در مطالعه روی 

حافظه  سازوکارهایدهند که نمایند و نشان میابتدایی بیان می

فعال شامل کنترل توجه، انباره موقت نسبت به تکالیف حافظه 

بندی ذهنی، سهم معکوس سازی( و طبقه یسازمرتبفعال )مثل 

توفسکی و  .[97]ش و پیشرفت تحصیلی دارندتری در هومهم

Tufcki & Demirel (8007 در پژوهشی با عنوان ،)" تأثیر

یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی، میزان یادداری و 

که با روش تجربی و طرح  "آموزاننگرش و فرایند یادگیری دانش

ه با گروه کنترل انجام شد به این نتیج آزمونپسو  آزمونیشپ

دست یافتند که محیط یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر مثبتی بر 

 .[80]آموزان داردیادگیری سطح باال، یادداری و نگرش دانش

Ozden & Gultekin (8009در مطالعه ،) کهای نشان دادند 

یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی و یادداری دانش 

 .[89]آموزان تأثیر داردقبلی اکتساب شده دانش

 تدریس یهاروش در یدنظرتجد لزوم فوق، موارد به توجه با

 مراکز سوی از تدریس فعال یهاروش به بیشتر توجه و سنتی

های . یکی از انواع جدید روشکندمی پیدا ضرورت آموزشی

تدریس فعال که این مقاله به سنجش میزان تأثیر آن بر یادگیری 
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تنی بر راهبردهای علوم پردازد مدیریت آموزش مبدانشجویان می

ترتیب، توالی و به معنای مدیریت آموزش اعصاب تربیتی است. 

های مفاهیم مباحث درسی )به شکل هدایت مراحل اجرای شناسه

مقوالت و قلمرو موضوعات درس( در جهت بهبود یادگیری 

تعیین میزان تأثیر  باهدف. لذا این مطالعه [88]فراگیران است

بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در مدیریت آموزش مبتنی 

 است. گرفتهانجامبهبود یادگیری دانشجویان 

 هاروش

 -آزمایشی پیش یهانوع طرحاین مطالعه شبه آزمایشی از 

شامل  یاست. جامعه آمار با گروه کنترل آزمون -آزمون و پس

کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ان یدانشجو

دو کالس درس مدیریت منابع انسانی با  میانبود که از این 

آزمون و کنترل در دو گروه  در دسترس یریگنمونهاستفاده از 

با ش ینفر در گروه آزما 98) قرار گرفتند یتصادف صورتبه

 یراهبردهامبتنی بر مدیریت آموزش  استفاده از ده گام الگوی

 یتسنوه یبه ش کنترلنفر در گروه  98و  علوم اعصاب تربیتی

 شیآزما گروه دند(.یرا آموزش د مدیریت منابع انسانی سخنرانی()

آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب  جلسه تحت 1 مدت به

 قرار قهیدق 980 مدت به جلسه هر و یهفتگ صورتبه تربیتی،

آموزش را به شیوه  نترل،ک گروه هک بود یحال در نیگرفت و ا

 در این تحقیق از الگوی .کردیمافت یدر سخنرانی(معمول )

به شکل ده  مبتنی بر علوم اعصاب تربیتی [83]آموزشمدیریت 

 شد: استفاده به شرح زیر یاندانشجو یادگیری برای بهبودفرمان 

مبحث عناوین اصلی  مفاهیم و ساختاربندی. اول گام

 .نمودار قالب رسم نقشه و در درسی مدیریت منابع انسانی

جزئی مبحث  اوین کلی وعن تصویرسازی از. گام دوم

 مدیریت منابع انسانی درسی

توسط اوّل و دوّم الگوی مدیریت آموزش  هایگامانجام 

درس مدیریت منابع انسانی به کالس  ورود قبل از دانشجویان

 ،موردنظردرس  ساختار با جویاندانشیی آشنافرصت خوبی برای 

 یا قالب نمودار فرعی موضوع درس در عناوین اصلی و شناسایی

به ذهن  خطور یافته ساده تصاویر همراه باو  هاآنپیوند نقشه 

پیش "همان  درواقعاین مراحل شود. میعنوان  هر مورد در هاآن

فعال  با بدون ارائه سخنرانی و مدرس است و "دهنده سازمان

جریان موضوع  تدریس در آغاز پیش از آنان را دانشجویانساختن 

ا این کار تصویرسازی و پیچیدگی . در ضمن بدهدمی درس قرار

. دانشجویانی که از قبل مهارت شودمیذهنی دانشجویان تقویت 

، تصویر بهتری از مفاهیم کلی ارائه دارندزمینهبیشتری در این 

. و در صورت امکان تشویق دانشجویان به کسب دهندمی

چون رایانه، نقاشی و...که این خود عالوه بر تشویق  هاییمهارت

مطالب را به همراه  دهیسازمانجویان به مشارکت، تلفیق و دانش

همچنین  سازد ودارد و حواس چندگانه دانشجویان را درگیر می

که تمامی این  نمایدمیتسهیل  دارمعنیشرایط را برای یادگیری 

 مدیریت آموزش مبتنی برموارد تحت عنوان درگیری فعال در 

 .شودیمراهبردهای علوم اعصاب تربیتی مطرح 

نقشه  اساس بر دانشجوتکوینی آمادگی  ارزیابی. سوّم گام

کنترل  منظوربه حضوروغیابهنگام  درس و آغاز در : مدرسدرس

انجام  شجویاندان ی کهتکالیف از شجویانذهنیات دان تولیدات و

این گام به  ٔ دستمایه. که آوردمیارزشیابی به عمل  ،اندداده

دیریت آموزش مبتنی بر علوم ملحاظ استفاده از راهبردهای 

استفاده از مفهوم تمرین  تواندیماعصاب تربیتی در کالس درس 

 .و تکرار برای بهبود یادسپاری و یادآوری مطالب باشد

 مقداربرای پایش  های تخصصی. تشکیل گروهچهارم گام

مطالب درس  پیونددهنده نقشهبر  دانشجویانذهنی تصور کلی و 

اصلی  هایعنوان یک از هرانشجویان: و رسیدگی به اعتراض د

 واحدهایی و هابخشبه  مبحث درسی مدیریت منابع انسانی

و  یابدمیهای یادگیری شکل آن گروه اساس برو  شودمیتقسیم 

 مطالب را پیاپی اطالعات و طوربه و قدمبهقدم خود شجویاندان

به  گروه خود هر تا خواهدمی دانشجویان از. مدرس گیرندمیپی 

شناخت ذهنی  ،فاصله بپردازند، شدهداده تکلیف و مقایسه کار

شناخت مطالب درس مشخص  کلی از تصویر با را مسلط خود

مطرح ، دارند مدرساعتراضی به ارزیابی  بنابراین اگر و نمایند

 نفسعزت مثبتی بر نقش یاریگری اثر در و مدرس نمایند

 دارد. شجویاندان

دار پیوند بین عناوین و زیر . ترسیم مجدد نموپنجمگام 

عناوین مبحث درسی مدیریت منابع انسانی. با توجه به اینکه 

 هامهارتدانشجویان با روش تعاملی به کسب محتوای علمی و 

آنان با مشاهده و  درواقعپرداختند و در فرایند تفکر درگیر شدند. 

ید گیرند و در جریان مشاهده و تقلتقلید از رفتار دیگران یاد می

هدفمند اهدافشان را تعیین و از  طوربهکه چگونه  کنندمیکشف 

خود و دیگران بیاموزند و درک و فهم خود را از طریق انتقادات و 

مدیریت دیگران گسترش دهند. که مفهوم آن در  هاپیشنهاد

تواند توجه میراهبردهای علوم اعصاب تربیتی  آموزش مبتنی بر

 یرامون باشد.متمرکز و یادگیری از بافت پ
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. مقایسه نمودار ترسیمی دانشجو با نمودار کامل: ششمگام 

های خود با دیگران پی برده هدف این است که دانشجو به تفاوت

اصلی چقدر تفاوت دارد.  بادانشو اینکه ساخت شناخت ذهن او 

مدیریت آموزش دستمایه این گام به لحاظ استفاده از مفاهیم 

های فردی ، درک تفاوتاعصاب تربیتی راهبردهای علوم مبتنی بر

دانشجویان در یادگیری توسط مدرس و طراحی برنامه درسی 

در این  . در ضمنمی باشدمنطبق با سطوح رشد یادگیرندگان 

و تفکر  تأملی خودبرای  هاییفرصتمرحله برای دانشجو 

 یز ابزارهاین هایخود سنج چراکه شودمیفراشناختی ایجاد 

تشاف وساخت معنا کق و ایه فهم عمکهستند  لتأم یبرا یموثر

 .کنندیمل یرا تسه

گروهی )تهیه  صورتبه شدهاصالح. تهیه نمودار هفتمگام 

نمودار مطلوب(: در این گام الگوی مدیریت آموزش مدیریت منابع 

 روی یک نقشه کلی بر کاری یکدیگرهم باجویان دانشانسانی، کل 

نمایند. میتوافق  تقویت کند، که بهتر بتواند سناریوی تدریس را

نمودار مطلوب آموزش مباحث درسی  عنوانبه درواقعاین نمودار 

شود. در این گام دانشجویان محسوب می مدیریت منابع انسانی

ضمن تشویق به مشارکت و تعامل اجتماعی با یکدیگر 

که این خود  یابندمی یریادگیبر  تأملرا برای  هاییفرصت

ر کتف دربارهر کا تفیفراتر به سطح فراشناخت  قدمیکشناخت را 

 .بردیم

 این :تدوین سناریوی تدریس محتوای درس .هشتمگام 

 اولین مرحله از ،منابع انسانی الگوی تدریس مدیریت آموزش گام

 پشت سر با اجرایی مدیریت آموزش است. ،برنامهطراحی  ،وظیفه

 با یاندانشجو و مدرس ،کنندهدرگیر قبل  هایگامگذاشتن 

در این مرحله از  برای آموزش درس، ریزیبرنامه مطالب درسی و

 بادر کالس درس  دانشجویان و الگوی مدیریت آموزش، مدرس

محتوای مطالب درسی  جریان تدوین رئوس و در کاری یکدیگرهم

برنامه روایت تدریس  و گیرندمی سناریوی دلخواه تدریس قرار در

آموزشی مناسب آن  فنّاوریریس و مطلوب را با لحاظ الگوهای تد

این گام به لحاظ  دستمایه .نمایندمبحث درسی تدوین می

راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در کالس درس، استفاده از 

طراحی برنامه درسی و تدریس منطبق با سطوح رشد 

 باشد.یادگیرندگان می

ای آشنای . اجرای سناریو: انتظار از مدرس حرفهگام نهم

وی مدیریت آموزش در این گام، ایجاد هماهنگی و انسجام به الگ

های یادگیری دانشجویان، های آموزش خود، سبکبین سبک

درس و باالخره سبک محیطی  یافتهتدوینسبک موجود محتوای 

مناسب و پاسخگوی به الگوی مدیرت آموزش است. مدرس 

سبک آموزش خود، سبک یادگیری دانشجویان، و سبک  برحسب

الگوی مناسب  یط حاکم بر کالس درس و عناصر تدریس،و شرا

مناسب از  ٔ  استفادهآموزش را انتخاب و طرح درس خود را با 

 .آورددرمیبه اجرا  فنّاوری

شناسایی مشکالت  آن بر تأثیر یابی پایانی وشارز. دهمگام 

آگاهی مدرس و  منظوربه: ارزشیابی در این مرحله یادگیری

فیق خود در امر آموزش و یادگیری است. دانشجویان از میزان تو

که بدین منظور از آزمون معلم ساخته جهت بررسی پیشرفت 

در ضمن بهبود یادگیری( دانشجویان استفاده شد. ) تحصیلی

ه کم یرید بپذیبا ینبنابراند مداوم است یفرا یک یریادگی ازآنجاکه

د ارزشمن یریادگیمحصول  اندازهبهم ک دستهم یریادگیند یفرا

مؤید  درواقعکل این فرایند که شامل ده گام است  ینبنابرااست. 

راهبردهای علوم  یادگیری مداوم مدیریت آموزش مبتنی بر

 اعصاب تربیتی است.

آزمون معلم ساخته بهبود یادگیری  شامل پژوهشابزار 

در  سؤال 8) سؤال 90درس مدیریت منابع انسانی شامل 

تشریحی بود  صورتبه (آزمونپسدر  ارزهم سؤال 8و  آزمونیشپ

قبل از شروع دوره از  آزمونیشپشد. نمره محاسبه می 80که از 

یک هفته  آزمونپسهر دو کالس آزمایش و کنترل گرفته شد و 

 به عملپس از اتمام دوره مجدد از هر دو کالس آزمون و کنترل 

 یادگیریروایی صوری و محتوایی آزمون معلم ساخته بهبود  آمد.

 نظرانصاحب پیشرفت تحصیلی( در مدیریت منابع انسانی توسط)

نفر از  8مورد تائید قرار گرفت. جهت روای صوری کیفی از نظرات 

که درس مدیریت منابع انسانی را تدریس  علمیهیئتاعضای 

برای یافتن سطح دشواری، میزان عدم تناسب، ابهام  کردندمی

ت استفاده شد که با توجه عبارات یا وجود نارسایی در معانی کلما

 روایی کیفی بررسی دراصالحات جزئی اعمال شد.  هاآنبه نظرات 

که درس مدیریت منابع  علمیهیئتاعضای  از نفر 8 از محتوا

 دقیق مطالعه از پس شد درخواست کردندمیانسانی را تدریس 

 .نمایند ارائه کتبی صورتبه را خود اصالحی هایابزار، دیدگاه

 رعایت محتوا، موارد روایی کیفی ارزیابی در که شد یدتأک همچنین

 قرارگیری ،سؤاالت مناسب، اهمیت کلمات از استفاده زبان، دستور

 را شدهیطراح ابزار تکمیل خود، زمان مناسب جای در سؤاالت

 تغییرات متخصصین، نظرات آوریجمع از دهند. پس قرار مدنظر

 از اینکه سپس برای اطمینان گرفت، قرار موردتوجه در ابزار الزم

 ،شدهیطراح محتوا گیریجهت اندازه نحو بهترین به ابزار سؤاالت

 ( استفادهCVI: Content validity index) محتوا روایی شاخص از
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 که شد خواسته متخصصین محتوایی، از روایی تعیین جهت .شد

 طیف لیکرتی اساس بر را زیر معیار سه ،سؤال 8 از یک هر در مورد

 واضح و ساده بودن بودن، نمایند: مربوط اظهارنظر یچهارقسمت

 :5و  مرتبط :3 مرتبط، یتا حدود: 8،مرتبط یرغ :9 بودن. )مثالً

 امتیازات مجموع یلهوسبه CVI امتیاز منظور مرتبط(. بدین کامالً

 اندکرده کسبنمره ) )باالترین 5 و 3که رتبه  آیتم هر برای موافق

 با مطالعه این در شد. خواهد محاسبه هندگاندیرأکل  تعداد بر

 شد. پذیرش محاسبه محتوا روایی شاخص (CVI فرمول از استفاده

جهت بررسی  .[85]بود 97/0باالتر از  CVIنمره  بر اساس هاتمیآ

پیشرفت تحصیلی( از ) یادگیریآزمون معلم ساخته بهبود  پایایی

گروه کنترل  روش همبستگی آزمون بین دو گروه متفاوت )نمرات

استفاده  و نمرات گروه همسان در کالس متفاوت( آزمونپیشدر 

 به دست آمد. P<0.05ی دارمعنیبا سطح  89/0شد که مقدار 

و  هانمرهمیانگین ) توصیفیآمار  از هاداده وتحلیلیهتجزجهت 

برای  آزمون کوواریانس() استنباطیانحراف معیار( و از روش آمار 

 استفاده شد. SPSS افزارنرمستفاده از آزمون فرضیه با ا

 هایافته

زن و  1 نفر مرد و 7نفر گروه آزمایش  98در این پژوهش از 

پژوهش را  هاینمونهنفر مرد  1نفر زن و  7 نفر گروه کنترل 98از 

 گرایش با MBA رشته دانشجویان آزمایش گروهتشکیل دادند.. 

 MISگرایش  با MBA رشته دانشجویان کنترل گروه و یاستراتژ

 آزمونیشپکه میانگین نمرات  دهدمینشان  9جدول .بودند

( و انحراف معیار آن 89/99بهبود یادگیری در گروه آزمایشی )

( و انحراف معیار 98/91و میانگین نمرات در گروه کنترل ) 81/9

(، -91/9است، همچنین با توجه به نتایج آزمون تی ) 75/9آن 

 .(P>0.01) استدرصد  9از  تررگبزی آزمون دارمعنیسطح 

بیان  tآزمون  یگردعبارتبهبنابراین فرض صفر رد نشده است. 

که در بهبود یادگیری تفاوت بین میانگین نمرات  کندمی

مایش و کنترل به لحاظ آزمون دانشجویان در دو گروه آزپیش

که میانگین نمرات  دهدمیدار نیست. همچنین نشان آماری معنی

( و انحراف 81/99بهبود یادگیری در گروه آزمایشی ) نآزموپس

( و 09/99و میانگین نمرات در گروه کنترل ) 77/0معیار آن 

t (89/3- ،) است، با توجه به نتایج آزمون 58/9انحراف معیار آن 

(. P<0.01) استدرصد  9از  ترکوچکداری آزمون سطح معنی

بیان  tآزمون  ریگدعبارتبهشده است.  بنابراین فرض صفر رد

آزمون داری بین میانگین نمرات پسکه تفاوت معنی کندمی

گروه آزمایش و کنترل وجود  بهبود یادگیری دانشجویان در دو

 .باشدمیو میانگین گروه آزمایشی بیشتر از گروه کنترل  دارد

 شدهدادهنشان  هاواریانسنتایج آزمون همگنی  8در جدول 

که مفروضه همگنی  دهدمینشان  fه ی آماردارمعنیعدم . است

 ها برای متغیر بهبود یادگیری رعایت شده است.واریانس

تفاوت بین میانگین نمرات بهبود یادگیری در  3جدول 

در دو گروه آزمایش و  آزمونیشپبعد از کنترل  آزمونپسمرحله 

است. میزان  99/91که برابر با  دهدمیکنترل را نشان 

ی دارمعنیبا سطح   =59/90fمون برابر است با از آز آمدهدستبه

09/0 Sig= آزمونیشپدهد این تفاوت با کنترل که نشان می 

. بنابراین مدیریت آموزش برگرفته از (≥0009P) است دارمعنی

بهبود  ی بردارمعنیراهبردهای علوم اعصاب تربیتی تأثیر مثبت و 

 یادگیری دانشجویان داشته است.

 

 

 بهبود یادگیری آزمونپسآزمون و برای نمرات پیش t. نتایج آزمون 0جدول 

 P تی بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد نفرات 

   02 51/51 15/5 15/55 51 گروه آزمایش 

 01/2 -55/5 02 51 41/5 20/55 51 گروه کنترل

   02 51/55 44/2 15/52 51 گروه آزمایش

 25/2 -05/3 01/54 51/51 10/5 25/55 51 گروه کنترل

 

 های متغیرخالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس .2جدول 
 

 

 

 

 یدارمعنیسطح  گروهیدروندرجه آزادی  درجه آزادی بین گروهی Fآماره  متغیرها

 55/2 02 5 25/0 بهبود یادگیری

 پیش آزمون

 پس آزمون

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               6 / 9

http://edcbmj.ir/article-1-1020-fa.html


 9378 تیر – خرداد▐ 8 شماره 7ل سا▐ راهبردهای آموزش در علوم پزشکیمجله 

903 

 

 د یادگیریبهبو تحلیل کوواریانس جهت بررسی .3 جدول

 یدارمعنیسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 55/2 53/2 05/2 5 05/2 بهبود یادگیری آزمونپیش

 25/2 15/52 55/55 5 55/55 گروه

   11/5 05 41/15 میزان خطا

 

 بحث

تأثیر مدیریت آموزش که تعیین  در راستای هدف مطالعه

 یاندانشجواب تربیتی در بهبود یادگیری علوم اعص راهبردهایمبتنی بر 

از این پژوهش نشانگر این موضوع بود که  آمدهدستبهنتایج  ،بود

در بهبود یادگیری  یتوجهقابل تأثیرهای نوین استفاده از شیوه

حاکی از آن است که میانگین نمرات  هایافتهدانشجویان دارد. 

انی در دانشجویان در درس مدیریت منابع انس آزمونپیش

های آزمایش و کنترل، قبل از اجرای مدیریت آموزش مبتنی گروه

، گروهراهبردهای علوم اعصاب تربیتی که یک روش مبتنی بر  بر

مشارکتی و فعال در یادگیری است؛ تفاوت معناداری نداشتند ولی 

راهبردهای علوم اعصاب  پس از اجرای مدیریت آموزش مبتنی بر

آزمون مشخص شد ین دو گروه در پسنمرات ا مقایسهتربیتی و 

آزمون این دو گروه تفاوت معناداری وجود که بین نمرات پس

 طوربهدارد، و میانگین نمرات دانشجویان در گروه آزمایش 

گروه کنترل بیشتر بود.  آموزاندانشمعناداری از میانگین نمرات 

ام به عبارتی دانشجویانی که دوره آموزشی را بر اساس الگوی ده گ

ی نمرات باالتری دارمعنی طوربهمدیریت آموزش طی کردند 

نسبت به دانشجویانی که به روش سنتی آموزش دیدند، کسب 

تأثیر الگوی مدیریت آموزش بر بهبود  ازنظرکردند. ین نتیجه 

که  پژوهشی هاییافتهو پیشرفت تحصیلی شاگردان با  یادگیری

در تدریس مباحث سودمندی الگوی مدیریت آموزش  دهندهنشان

و  Joyceبه نقل از  Behrangi .[88،81]باشدمختلف است، همسو می

الگوهای  درواقعالگوهای تدریس "( بیان کردند 8005همکاران )

الگوهای مناسب تدریس ضمن  یریکارگبهیادگیری هستند، با 

، هامهارتدر کسب اطالعات، نظرات،  آموزاندانشکمک به 

نظرشان، ابزار یادگیری و نحوه یادگیری نیز  های تفکّر و ابرازراه

پژوهش نشان داد  . همچنین نتایج[89]"شودمیبه آنان آموخته 

که الگوی مدیریت آموزش بر اساس راهبردهای علوم اعصاب 

تربیتی موجب پیشرفت تحصیلی دانشجویان شده است. بنابراین 

 بر آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی،مدیریت 

تحقیقاتی که توسط  بهبود یادگیری شاگردان مؤثر بوده است.

(، 8093) و همکاران Houff(، 8095) محققانی چون بارکت

Awolola (8099 ،)Murray (، 8090) و همکارانTufeski  و

Demirel (8007 ،)Ozden (8009 ،)Weimer (8009 و ،) 

 

Duman (8001 صورت گرفته )دهدمینشان  ،[30-89، 89،-99]است 

که کاربرد الگوی مدیریت آموزش مبتنی بر علوم اعصاب تربیتی 

معناداری به  طوربهتواند در بهبود یادگیری مباحث درسی می

یکی از راهبردهای  ازآنجاکهلحاظ آماری مؤثر باشد. همچنین 

 یهابرنامهمدیریت آموزش مبتنی بر علوم اعصاب تربیتی، طراحی 

زهای زندگی واقعی فراگیران ذکر آموزشی و درسی منطبق با نیا

نه یط بهیجاد شرایز باید این یبرنامه درس یشد. لذا هدف اساس

رنده باشد که این امر نیز در این ده یادگی یعیطب یریادگی یبرا

 موردتوجهآن در تدریس و سنجش  یریپذانعطافگام با توجه به 

 است. قرارگرفته

در پیشرفت  که تدریس اثربخش انددادهپژوهشگران نشان 

. [39]است ترمهمیادگیری دانشجو از سایر عوامل  تحصیلی و

مدیریت آموزش مبتنی بر علوم اعصاب تربیتی ضرورت گریز از 

و تأکید بر محفوظات را ضروری دانسته و  جانبهیکسخنرانی 

هدایت یادگیری در مسیر مشارکت، تقویت و توسعه، ساخت 

هیم مرتبط و افزایش منظم دانش در ذهن دانشجویان از مفا

پایداری دانش قبلی و آسان شدن کسب اطالعات جدید را توصیه 

 نماید.می

 گیرییجهنت

علوم  راهبردهایمدیریت آموزش مبتنی بر  یریکارگبهبا 

نسبت به استفاده  یامالحظهقابل طوربهفراگیران  اعصاب تربیتی،

گو گیرند. با این الیاز الگوهای سنتی در تدریس پیشی م

 ،بندی کنندو دانش خود را طبقه توانند اطالعاتیشاگردان م

 دنبال بازشناسند، به گوناگون یهاتیموقعهای خود را در دانسته

نند. کوگفتگو بحث طور مستندبه همواره و باشند یمنطق لیدال

 سازدیس، فعّال میتدر یاز ابتدا را شاگردان ذهن الگو نیبعالوه ا

مدیریت آموزش برگرفته از  یجهدرنت داردیه منگ انتها فعّال تا و

راهبردهای علوم اعصاب تربیتی، باعث بهبود یادگیری دانشجویان 

 شود.می
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 تقدیر و تشکر 

شایسته است از اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی که بدون همکاری آنان انجام 

 شکر شود.این پژوهش ممکن نبود تقدیر و ت

 تعارض منافع:

 .هیچ گونه تعارض منافعی در این مطالعه وجود ندارد 
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