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Abstract  Article Info 

Introduction: Today, the use of appropriate training strategies that are compatible with 

the principles of the brain are considered in science education. Because of the greater 

compatibility of the contextual learning strategy with the principles of the brain-based 

learning, this study examined the impact of this strategy on natural science education. 

Methods: The research method is semi experimental. The statistical population 

includes all third grade elementary students in Tabriz studying in 2018-2019. Using 

multi-stage cluster sampling method, 112 students (57 in the experimental group and 

55 in the control group) were selected as the sample. The measuring tool includes a test 

of learning at two levels of knowledge and the level of understanding and higher levels, 

which was performed in the pre-test and post-test. The educational plan in the 

experimental group was implemented by trained teachers in 8 sessions, while the 

control group was trained with the conventional approach. Covariance test was used to 

analyze the data. 

Results: The results showed that the level of learning at the level of knowledge between 

the studied samples in the experimental group before (mean 4.45) and after the 

intervention (mean 5.89) was not statistically significant (p = 0.326). However, at the 

level of understanding and higher, the amount of learning before (5.35) and after the 

intervention (10.80) is a significant difference (p = 0.001). 

Conclusion: Applying a contextual strategy that is more consistent with brain-based 

principles can be used as an appropriate approach to improve learning level in natural 

science education. 
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 ده کی چ

ینه ای  امروزه استفاده از راهبردهای مناسب و سازگار با مغز در آموزش علوم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل انطباق زیاد راهبرد زم  : مقدمه

 مورد بررسی قرار داده است.با اصول یادگیری مبتنی بر مغز، پژوهش حاضر تأثیر این راهبرد را در آموزش علوم تجربی 

باشد که در سال تحصیلی  شهر تبریز می  پایۀ سوم ابتداییجامعۀ پژوهش شامل کلیه دانش آموزان  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است.   ها: روش

نفر گروه  55نفر گروه آزمایش و  57دانش آموز)   112ای  ای چند مرحلهمشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه 1398- 1397

در دو سطح دانشی و سطح درک و فهم و باالتر می باشد که در    شاهد( به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل آزمون میزان یادگیری

لسه اجرا گردید. درحالی که، گروه شاهد  ج  8آزمون اجرا گردید. طرح آموزشی در گروه آزمایش توسط معلمان آموزش دیده در  آزمون و پسمرحله پیش 

 با رویکرد مرسوم آموزش دیدند. در تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس استفاده شده است.

)میانگین  نتایج نشان می : هایافته آزمایشی قبل  دانشی بین نمونه های مورد مطالعه در گروه  یادگیری در سطح  از  45/4دهد که میزان  بعد  و   )

(  35/5که، در سطح درک و فهم و باالتر میزان یادگیری قبل ) (. در صورتیp=    326/0( اختالف آماری معناداری نداشته است) 89/5مداخله)میانگین 

 (.p=001/0تفاوت معنادار می باشد) (80/10و بعد از مداخله) 

به کارگیری راهبرد زمینه ای که با اصول مغز محور سازگاری بیشتری نشان می دهد، می تواند در ارتقاء سطح یادگیری فراگیران در   : یریگجه ینت

 آموزش علوم تجربی مورد استفاده قرار بگیرد.

 زمینه محور، سطح یادگیری، علوم تجربی اصول یادگیری مغز محور، راهبرد  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
ای وسعت یافته است که  فناوری پویا، به اندازهامروزه دانش و  

های علمی و استفاده از  تنها از راه آموزش دقیق و کاربرد روش
پژوهش با  نتایج  همگامی  عمیق،  و  گسترده  آموزشیِ  های 

امکانپیشرفت جهان  است های  ویژگی[1]  پذیر  از  برنامه  .  های 
ۀ درک علمی  ها برای توسعریزی درسی، تأکید بر استفاده از زمینه

زمینه درسی  برنامه  است.  بین  بوده  ارتباط  ایجاد  از طریق  محور 
دانش واقعی،  دنیای  و  متداول  مسئله علوم  این  درگیر  را  آموزان 

دانش[2]  کنندمی محتوای  .  میان  بتوانند  که  در صورتی  آموزان 
احساس   کنند،  برقرار  ارتباط  خود  روزمرة  زندگی  با  علوم  درس 

.  [ 3]  زش علوم، فعّالیتی مفید و کاربردی استخواهند کرد که آمو
های  ای باید عمدتاً آنچه را که در موقعیتبنابراین، آموزش مدرسه
افتد ، الگو قرار دهد و امکان درک و تفسیر واقعی زندگی اتفاق می

های واقعی زندگی تدارک ها، وقایع و روابط را در موقعیتپدیده
جانبه [5و4]  ببیند همه  رو.  تلفیقینگری،   Integrated)  یکرد 

approach)های ، تفکّر، آگاهی ، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه
تر، کسب علم سودمند و  علمی و زندگی واقعی و به عبارت روشن

دار باید در آموزش علوم مورد توجّه قرار گیرد و فرصتی را هدف
است که  . روشن  [6]  برای تلفیق علوم با زندگی روزمره فراهم کند

شایستگی و  انتظارات  جدید اگر  محتوای  در  آموزشی  نظام  های 
های مرسوم آموزش داده  های علوم تجربی با همان روشکتاب

  شود، اهداف جدید برنامۀ درس علوم تجربی محقق نخواهند شد 
[7]   . 

های آموزشی ، اغلب در مسیری متفاوت در حال حاضر، هدف
گرفته   قرار  فراگیران  واقعی  زندگی  -دانش  ،کهبطوری  .است از 
های خود با زندگی واقعی  آموزان قادر به درک روابط میان آموخته

برونر)[8]  نیستند یاددهی2005.  فرایند  های یادگیری کالس  -( 
بی مطالب  آموزش  را  میدرس  منفصل  مفاهیم  و  کمعنا  ه  داند 

ها را حفظ کرده و از  آموز به صورت منفعل و طوطی وار آندانش
. بخش  [ 9]  ها با محیط بیرون از مدرسه عاجز استدرک ارتباط آن

شود  ها تدریس مییِ دانش انتزاعی که در مدارس و دانشگاهعمده
زمینه در  بازیابی  ،  قابل  واقعی  زندگی  در  نیز  و  مسئله  های حلّ 

های آموزشی متعارف در مدارس، از  مهمترین هدف.  [10]  نیست
شناسی دانش و رشد  نوع شناختی هستند، که با یادآوری و یا باز

بر اساس طبقه  توانایی ها و مهارت های ذهنی، سر و کار دارد. 
دانش،    ( سطح  شامل شش  حیطه  این  در  یادگیری  بلوم،  بندی 

های  تخاب دیدگاهبنابراین، ان  . [11]  باشنددرک و فهم و باالتر( می
آموزان را از سطح  یادگیری و راهبردهای  مناسب تدریس که دانش

در   برساند،  یادگیری  باالی  نیز سطوح  و  فهم  و  به درک  دانش 
 آموزش علوم تجربی اهمیت زیادی دارد. 

دیدگاه   ویژگیCognitivism)  گرایانشناختاز  هایی  (، 

زش اطّالعات  برای یادگیری مشخص شده است که به فرایند پردا
معروف است. در فرایند پردازش اطاّلعات، ارتباط دادن اطاّلعات  

محرّک به  مهمی  قبلی  عوامل  از  تعمیم  و  بازخورد  جدید،  های 
. در دیدگاه  [12]  هستند که جریان یادگیری را هدایت می کنند

گرایی دانشConstructivism)  سازنده  اساس  (،  بر  آموزان 
آزمایش دریک موقع و  با  تجربه  تعامل  بینانه،  واقع  و  معنادار  یت 

-محیط پیرامونی، مشارکت فعّال در فرایند یادگیری، معنا را می

-ضمن به چالش کشیدن دانش   گرایی. در سازنده[13]  سازند

موزان، باید تجارب آموزشی و یادگیری طوری سازماندهی  آ

. بحث [ 14] شوند تا آنها قادر به ساخت دانش جدید باشند 

های کوچک برای رسیدن به پاسخ  کالسی، مشارکت در گروه

 . [15] های مورد تأکید این دیدگاه استصحیح از روش
پژوهش های انجام یافته در علوم اعصاب و مغز، درک  امروزه  

خوب برای تصمیم   یو مبنای  بیشترکردهما را از فرایند یادگیری  
باره کارکرد   پژوهش در .[16] گیری های آموزشی ارائه نموده اند

مغز می تواند مبنایی برای آزمودن اندیشه ها و دیدگاه های تربیتی  
گذشته باشد و فرصتی فراهم می سازد تا اعتبار آنها از منظر علوم  
اعصاب مورد آزمون قرار گیرد. بنابر این، علوم اعصاب به عنوان  
علم توصیفی، با ارائۀ اطالعاتی ارزشمند در باره چگونگی یادگیری 

های و رشد می تواند یکی از منابع ارزشمند، اطالعاتی برای نظریه
 . [17] عمل تربیتی قلمداد شود

نظران  اصول متعدّدی برای یادگیری مغز محور توسط صاحب
است گردیده  ارائه  آموزش [19،  18  ]  مختلف  در  حال،  این  با   .

پذیری مغز، پردازش فعّال تجارب و تعامل مغز با محیط و  تربیت
شبکه میرشد  عصبی  طراحی  های  برای  مناسب  مبنایی  تواند 

بخشی از اصول یادگیری مبتنی    .[20]  آموزشی سازگار با مغز باشد 
سامانۀ شناختی در انزوا  -1بر مغز در این راستا به شرح زیر است. 

 . [21] کندها کار میعمل نمی کند، بلکه در تعامل با سایر سامانه
ای مغزی مرتبط با  سامانه های غیر  انگیزش و هیجان، فراینده

یادگیری مؤثّر تنها از طریق پرداختن به -2. [14] شناختی هستند
  [.23،  22، 19، 16، 14] پذیردتجربیّات زندگی واقعی صورت می

این، مغز کودکان باید در زندگی واقعی و تجربیّات یادگیری بنابر
جستجو  -3.  [19،  16]  ور شوداند، غوطهدار که در هم آمیختهمعنی

و اکثر اطالعات ذخیره شده در حافظۀ  [18] برای معنا ذاتی است
-4.  [21]  شودمدّت عمدتا به صورت معنایی رمزگردانی میدراز

-5.  [25،  24]  کندازخورد دقیق و بموقع، یادگیری را تقویت میب
 .[18] شودادگیری از طریق چالش تقویت می ی

  یبرا  یعیطب  ییهستند که از توانا  یمعلّمان علوم کسان  نیبهتر
ها به طور کردن آن  ریدر دانش آموزان خود و درگ  زهیانگ  جادیا

فرا در  جا  یریادگی  ندیفعّال  به  و  هستند  خاطر    یبرخوردار  به 
آموزان از ها؛ درک و فهم دانشهیو رو فیها ، تعارتیسپردن واقع

دهند. راهبرد  یاوّل، توسعه م  تیاولورا به عنوان    یاساس  میمفاه
علوم    یهاافتهیمعلّمان که توسط    نیا  یمناسب و مورد استفاده

  ی مبتن   یریادگیمورد توجه بوده است، استفاده از راهبرد »  یشناخت
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زم سال    20  در.  [27]  است   «Contextual learning»نهیبر 
-را اجرا کرده  نهیبر زم  یمبتن  یریادگیاز کشورها،    یاریگذشته بس
از طر زم  یمبتن  یریادگی  ق یاند.  زندگ  نه،یبر  با    ی مطالب مرتبط 

توانند  ی. معلّمان م[28]  شودیآموزان آموزش داده مدانش  ةروزمر
آموزان را  دانش  ،یو مرتبط با زندگ  یبا فراهم کردن مسائل واقع

تحر  ختهیبرانگ همکار  کیو  به    یمساع  کیتشر  ،یکنند.  و 
  یریادگیآموزان به درک و  دانش   ریها با ساگذاشتن پاسخاشتراک

  یبا ارتباط دادن محتوا   ،یا نهیزم  یریادگیکند.  ی کمک م  میمفاه
زم  یعلم موضوعات  ، یواقع  ی زندگ  ینهیبه  به  را  مغز    ی اعمال 

ا  نیدهد. ایم  وندیپ  یبامعن از  به   همّنظر م  نیموضوع  است که 
.  [29]  کندیکمک م  زیحافظه بلند مدت ناطاّلعات در    ینگهدار

مبتن روش  یآموزش  ساختار    یستیبا  یانهیزم  یر یادگی  یهابر 
اساس  افتهی مولفه  پنج  تا  دادن  یباشد    به (،Relating)  ارتباط 

گذاشتن به(Experiencing)  تجربه   ،( ،  (Applyingکاربردن 
اشتراکی  ی مساع  کیتشر  وی  همکار به    گذاشتنا 

(Cooperation) انتقال را   یریادگی (Transfering)  دادن  و 
 ببرد. شیپ

 ی هاآموزش سازگار با مغز در حوزه ۀنیدر زم یادیز قاتیتحق
است که    تیواقع  نیا  انگریآموزش مختلف و علوم انجام شده و ب 

،  32،  31،  30]  مؤثّر بوده است   یریادگیآموزش سازگار با مغز در  
  ی ها در زندگو کاربرد آموخته  نهیحال، توجّه به زم  نی. با ا[34،  33

مح تأث  یرامونیپ  طیو  دستآن  ریو  در  باال  یابیها  سطوح    یبه 
مؤلّفه  یریادگی از اصول مغزمحور، مورد   یهابه عنوان  برگرفته 

   اند.واقع نشده ی توجه چندان
کارگیری های تجربی در بهموضوعی که هنوز انجام پژوهش

های متناقض نماید ، وجود یافتهر را ضروری میآموزش زمینه محو
این آموزش است. در مطالعات عصاره و همکاران نتایج  باره    در 

ناصری[2] و  هنرپرور  بدریان،  روهاتی [35]  آذر،  و  نورخولیس   ،  
کام[28] و  اوزای  جونزمورفی،  [36]  توسان  ،  و  و    [ 37]  ، الن 

استفاده از راهبرد تدریس و یادگیری مبتنی بر    [38]پارک و لی  
و  تحصیلی  پیشرفت  های  مؤلفه  روی  بر  مثبت  تأثیری  زمینه 

کارگیری این راهبرد در تحقیق  اند. در صورتی که بهنگرش داشته 
  ، اشتو و آسفا[40]  ، جعفرزاده[ 39]  نژادبدریان، عربشاهی و عبدی

یلی تأثیر معنادار  بر روی میزان پیشرفت تحص  [ 42]و تورال    [41]
 دهد. نشان نمی

های  بیشتر محقّقان با این ادعا که معلّمان برخی از جنبه

، اندهای خود گنجانیدهیادگیری مبتنی بر مغز را در کالس

اینموافق هستند.   ،با  اجرای مؤثرتر در آموزش   حال  مسیر 

اساس   بر  و  مستمر  تحقیقات  انجام  نیازمند  محور،  مغز 

-می آوری شواهد و تأمّل در عمل  اقدام ، جمعریزی ،  برنامه

-های اخیر شاهد تغییرات در محتوای کتابدر سال  .[43] باشد 

و  ه زمینه  به  توجّه  جهت  در  ابتدایی  دورة  در  علوم  درسی  ای 
حال، تحقیقات کافی آموزان هستیم، با اینتجربیّات زندگی دانش

رفته است.  در خصوص راهبرد تدریس مؤثّر در این راستا صورت نگ
علی پژوهشهمچنین،  اصول  رغم  تأثیر  دربارة  فراوان  های 

پژوهش مغز،  بر  مبتنی  ابعادی یادگیری  تأثیر  دربارة  کافی  های 
خاصّ از آنها در دستیابی به سطوح یادگیری صورت نگرفته است.  
با توجّه به اینکه هر کدام از مراحل اجرای راهبرد زمینه محور با  

ورد نظر این پژوهش در تناظر و همسو  بخشی از اصول مغزی م
هستند، این مطالعه در نظر دارد با اجرای دقیق و مؤثّر هر کدام از 
را در دستیابی به   اثربخشی این اصول  مراحل راهبرد زمینه ای، 
سطوح باالی شناختی )درک و فهم و باالتر از آن( مورد ارزیابی 

تجر علوم  موضوع  اینکه  دلیل  به  دهد.  قرار  با  بیشتر  بیشتر  بی 
تجربیّات محیط زندگی و پیرامون آن سر و کار دارد، نتایج این  

هایی بهتر برای کاربرد اصول مبتنی بر مغز و راهبرد تحقیق داللت
می فراهم  علوم  آموزش  برای  محور  بر  زمینه  مجموع  در  نماید. 

ی حاضر با اساس توجه به اهمیت پژوهش و بیان مساله، مطالعه
ر راهبرد مبتنی بر زمینه براساس اصول یادگیری  هدف تعیین تاثی

آموزان   دانش  تجربی  یادگیری درس علوم  بر سطوح  مغز محور 
 پایه سوم ابتدایی انجام شد. 

 روش پژوهش 
و با استفاده از طرح    روش پژوهش در این تحقیق نیمه تجربی

پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد است. جامعۀ آماری این 
-دانش آموزان دورة اوّل ابتدایی مدارس شهر تبریز میپژوهش،  

شیوه در  با باشد.  مقایسه  برای  آزمایش  گروه  از یک  رایج،  های 
استفاده می کنترل  اینشود.  گروه  نمونه  با  اندازه حجم  هر  حال، 

. به این منظور، در  [44]بیشتر باشد، توان آزمون بیشتر خواهد بود.  
تصاگیری  نمونه انتخاب  شهر    ناحیهسه    ای،دفی مرحلهبه روش 

  یک مدرسه و از هر مدرسه دو کالس  ناحیهتبریز انتخاب و از هر  
کالس   گروه آزمایشی و  هاکالسدر پایه سوم ابتدایی که یکی از  

-میانگین تعداد دانش .ندتعیین گردید شاهدگروه دیگر به عنوان 
  شنامۀ پرساز    هاآوری دادهنفر است. برای گرد  19آموزان هر کالس  

علوم،   آموزش  تحصیلی  این  گردیداستفاده  پیشرفت   پرسشنامه. 
سؤال اول(   8) در دو سطح دانشیسوال چهارگزینه ای   28شامل 

( در حیطۀ  28تا سوال    9و سطح درک و فهم و باالتر )از سوال  
از   آزمون،  محتوایی  روایی  تعیین  برای  گردید.  تهیه  شناختی 

است.  شده  استفاده  متخصّصان  منظور،    قضاوت  این  برای 
معلم علوم تجربی پایۀ سوم ابتدایی با تجربه    6پرسشنامه از طرف  

اساتید صاحب از  یکی  از  و  پس  و  بررسی  علوم  آموزش  در  نظر 
اصالح مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین در این پژوهش با توجه  

می تحصیلی  پیشرفت  نوع  از  آزمون  اینکه  تعیین  به  برای  باشد، 
کردن استفاده شد. شاخص پایایی بزار از روش  دو نیمهپایایی این ا

  محاسبه گردید. 747/0آزمون با این روش 
شوند، بلکه مبنایی  اصول مغزی به عنوان روش محسوب نمی

تصمیم میگیریبرای  محسوب  آموزشی  طراحی  در  شوند.  ها 
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مراحل اجرای راهبرد مبتنی بر زمینه با اصول مغزی که در مقدمه  
می تناسب  در  شدند،  با  معرفی  آموزشی  طراحی  بنابراین،  باشند. 

توجه به مراحل راهبرد زمینه ای انجام یافت. میزان شاخص روایی  
( طراحی آموزشی، به تفکیک هر کدام از مراحل،  CVI)  محتوایی

  80/0توسط ده نفر از صاحب نظران تعیین و میزان آن بیشتر از  
بر اعتبار طراحی آموزشی به عمل  به دست آمد. این میزان داللت  

 ل یتحل  ها ازآزمون فرضیهو    هاداده  لیو تحل  هیتجز  برایآمده دارد.  
-تحلیل کوواریانس به محقق امکان می استفاده شد. انسیکووار

ها را پس از حذف یا کنترل آماری اثر  های بین گروهدهد تا تفاوت
 .[45] یک متغیر دیگر بررسی کند

آموزش های الزم به معلّمان گروه آزمایش برای اجرای طرح،  
 4گروه آزمایش به مدت    ،ارائه گردید. پس از اجرای پیش آزمون  

در   و  مغز  8هفته  آموزش  معرض  در  قرار    -جلسه  محور  زمینه 
 های گروه شاهد به روش مرسوم آموزش دیدند.  گرفتند و کالس

.  [ 46]  طراحی آموزشی با راهبرد زمینه محور پنج مرحله دارد
برقراری ارتباط بین دانش    _  (Relating)  مرحله برقراری ارتباط

ارائۀ    )از جمله تجربیات قبلی( در یادگیری معنی دار ضروری است. 
مطالب کاربردی و مرتبط با زندگی روزمرّة دانش آموزان بویژه در 

. طرح سؤاالتی  [1] علوم تجربی، نقشی مهمّ در ایجاد انگیزه دارد
آموزان  با این ویژگی ها در این مرحله، ضمن ایجاد انگیزش، دانش

سازد.  را برای جستجوی معنا و یافتن پاسخ در مراحل بعد آماده می
اقدا با اصول مغزی  این  اشاره   3تا    1مات  آنها  به  که در مقدمه 

راستا می است، در یک  به تجربه گذاشتنگردیده    باشند. مرحلۀ 

(Experiencing)_     به پرداختن  از طریق  تنها  مؤثّر  یادگیری 

مقدمه(.    2اصل شماره)  تجربیّات زندگی واقعی صورت می گیرد
اس مشاهده، توصیف ها و کسب تجربیّات جدید براسانجام فعّالیت

پدیده تبیین  سپس  به  و  دستیابی  و  مفاهیم  با  آشنایی  سبب  ها، 
های مرتبط با  آموزان در تبیین پدیدهشود که به دانشاصولی می

به کاربردن   زندگی و محیط پیرامونی کمک خواهد کرد. مرحلۀ 
(Applying)_    اساس اصل شماره اطالعات ذخیره  3بر  اکثر   ،

مدّت عمدتا به صورت معنایی رمزگردانی می  شده در حافظۀ دراز 
شود. به منظور پی بردن به یادگیری فراگیران، سواالت متعدّدی  

می انتظار  و  مطرح  فهم  و  درک  سطح  دانشدر  به  رود  آموزان 
سؤاالت پاسخ دهند. چنین سؤاالتی به ایجاد معنا در ذهن و شکل  
گیری حافظه بلند مدت در فراگیران کمک نموده و پاسخ دادن به  

نماید.  ها بر دستیابی فراگیران به سطح درک و فهم داللت میآن

در این    _(Cooperating)   مرحلۀ همکاری و تشریک مساعی  
دانش پاسخمرحله  می آموزان  اشتراک  به  را  خود  گذارند.  های 

اصل شماره  )  کندبازخورد دقیق و بموقع، یادگیری را تقویت می
اشتراک4 به  ارائه  (.  برای  فرصت  ایجاد  ضمن  پاسخ،  گذاشتن 

ها، عمق درک و فهم و بنابراین، سبب معناداری بازخورد از آموخته
می انتقالبیشتر  مرحلۀ  د  _(Transferring)  شود.  ر یادگیری 

موجود   دانش  جدید زمینۀ  زمینۀ  و  موقعیّت  در  آن  از  استفاده  و 
موضوع می راستای  در  بایستی  فراگیران  منظور،  این  به  باشد. 

درسی، به سواالت مرتبط با زندگی و محیط پیرامونی پاسخ ارائه  
نمایند. این مرحله به منزله چالش فکری برای فراگیران محسوب 

 (.5اصل شماره ) شودمی

 های پژوهش  یافته
دانش   شاخص های آمار توصیفی مربوط به میزان یادگیری

 می باشند. 1آموزان به شرح جدول شماره 
هددای دهددد کدده نمددرهنشددان مددی 1مندددرجات جدددول 

-آزمددون نزدیددک بدده هددم اسددت و در پددسمیددانگین در پددیش
تواندد آزمون تا حدودی با هم تفاوت دارندد. البتّده ایدن امدر مدی

آزمون باشد. بده همدین دلیدل مدی تدوان بدا پیشناشی از تأثیر  
اسددتفاده از تحلیددل کوواریددانس تددأثیر پددیش آزمددون را از نتددایج 

 پس آزمون حذف کرد. 
آزمون    این  هایپیش فرض  کوواریانس  تحلیل  از  استفاده  برای

 .  گرفت قرار  بررسی مورد
اگدر توزیدع فراواندی هدر پدیدده نرمال بودن توزیع نمدرات:  

صدورت تصدادفی انتخداب شدده اسدت مدورد   طبیعی را کده بده
بررسی قرار دهدیم، همدواره از شدکل یکسدانی پیدروی خواهندد 
کرد. نرمال بدودن توزیدع یکدی از فرضدیات آزمدون پارامتریدک 
است و از دو شداخص کجدی و کشدیدگی بدرای کنتدرل نرمدال 

. بدا توجده بده اینکده نمونده [47]بودن توزیع استفاده می شدود  
ع و بدده صددورت تصددادفی و بددا تعددداد از جامعدده آمدداری وسددی

نفددر( انتخدداب شددده اسددت. لددذا  30نسددبتا بیشددتری  )بدداالتر از 
احتمدددال توزیدددع نرمدددال در نموندددۀ آمددداری وجدددود دارد. 
پژوهشددگران ایددن تحقیددق، از مقدددار چددولگی و بلندددی بددرای 
تعیین نرمال بودن اسدتفاده نمودندد. اگدر خدارم قسدمت کجدی 

باشددد،  -2+ و 2در دامندده و بلندددی بددر انحددراف اسددتاندارد 
  بینی می شود.احتمال توزیع نرمال نمرات دو آزمون پیش

 میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلی و مؤلّفه های آن د ر گروه آزمایش وشاهد .1جدول 

 گروه 

 میزان یادگیری 
 پس آزمون پیش آزمون

N 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 گروه آزمایش 
 57 74/1 89/5 64/2 45/4 دانشی 

 57 12/11 80/10 34/4 35/5 درک و فهم

 گروه شاهد 
 )کنترل( 

 55 43/2 22/4 95/2 60/3 دانشی 

 55 58/8 56/6 20/3 65/4 درک و فهم
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، در تمامی آزمون ها، میزان چولگی   2بر اساس نتایج جدول 
واقع شده اند. بنابر این توزیع نمرات    -2+ و  2و بلندی در دامنه  

 طبیعی در نظر گرفته می شوند.  

بدده منظددور بررسددی همگنددی : همگنییی واریییانس هییا
واریددانس در دو آزمددون دانشددی و درک وفهددم، از آزمددون لددون 

 استفاده شده است.
، برای هر سه  (sig) داریس این جدول، سطوح معنیبراسا
بنابراین با اطمینان،  ت. دار نیسبیشتر است و معنی 05/0 متغیر، از

واریانسمی یکسانی  شرط  بگوییم،  تحلیل توانیم  انجام  برای  ها 
   .کواریانس برقرار است

 صددورتی یکددیگر در بددا همپددراش هدا متعدارف همبسدتگی
 پدیش آزمدون  یدک  از  بدیش  شدر پدژوه  که  است  بررسی  قابل

 یددک فقددط پددژوهش ایددن در ازآنجاکدده. باشددد داشددته وجددود
 بدده نیددازی اسددت، گرفتدده قددرار مددورد اسددتفاده آزمددونپددیش
  .نیست پیش فرض این بررسی

روش دو نیمه    از  استفاده  آزمون( با)پیش  همپراش  متغیّر  پایایی
پایایی آزمون است )شاخص    گرفته  قرار   تأیید  و  مورد بررسی   کردن

  .محاسبه شده است( 747/0با این روش 
مستقل   متغیر  و  همپراش  متغیر  همبستگی  بودن  خطی  در 

مقدار   با  دانشی  سطح  در  یادگیری  متغیر  و    F=  607/31برای 
داری  ،  معنی  F=  912/45یادگیری در سطح درک و فهم با مقدار  

 (. P= 001/0شود ) مشاهده می
در بررسی همگنی شیب رگرسیون برای آزمون دانشی با مقدار  

094/0  =F    (،759/0=P مقدار با  نیز  فهم  و  درک  وآزمون   )
461/3=F(  ،066/0=Pمعنی نمی(  پیش  دار  این  نتیجه  در  باشد 

 گیرد.  فرض نیز مورد تایید قرار می
: بددین میددانگین میددزان یددادگیری درس  1فرضددیه صددفر

آمددوزان در سددطح دانددش براسدداس روش علددوم تجربددی دانددش
-ای هیچگوندده تفدداوت معنددیتدددریس سددنتی و راهبددرد زمیندده

 داری وجود ندارد.
دهدد کده بدین میدانگین نمدرات نشدان مدی  4نتایج جددول

پددس آزمددون در دوگددروه آزمددایش و شدداهد  تفدداوت معندداداری 
 1رد و فرضددیه صددفر 1وجدود ندددارد. بنددابر ایددن فرضدیه خددالف

 شود.تایید می
: بین میانگین میزان یادگیری درس علوم  2یه صدددفرفرضددد

آموزان  در سدددطح درک و فهم براسددداس روش تجربی دانش
داری گونده تفداوت معنیای هیچتددریس سدددنتی و راهبرد زمینده

 وجود ندارد.
آزمون،  بیانگر آن است که بین میانگین نمرات پس  5جدول  

د وجود  معناداری  تفاوت  شاهد،  و  آزمایش  دوگروه  ارد  در 
(001/0=pبنابر این فرضیه صفر .)تایید   2رد و فرضیه خالف    2

 شود.  می

 های کجی و بلندیاندازه  مقادیر محاسبه شده .2جدول 

 انحراف استاندارد  تعداد 
 بلندی چولگی 

 انجراف استاندارد  آماری  انجراف استاندارد  آماری 

 453/0 - 465/0 228/0 - 306/0 1/ 7088 112 آزمون دانشی پیش

 453/0 - 205/0 228/0 038/0 2/ 2352 112 آزمون درک و فهم پیش

 453/0 - 448/0 228/0 - 187/0 1/ 7166 112 آزمون دانشی پس

 453/0 456/0 226/0 266/0 3/ 7664 112 آزمون درک و فهمپس

 ها واریانس همگنی آزمون .3جدول 

 F df1 df2 Sig آماره لون 

 323/0 112 1 987/0 آزمون دانشی پیش

 115/0 112 1 524/2 آزمون درک و فهم پیش

 091/0 112 1 906/2 آزمون دانشی پس

 125/0 112 1 393/2 آزمون درک وفهمپس

 در سطح دانش میان گروه آزمایش و شاهد نتایج تحلیل کوواریانس میزان یادگیری .4جدول 

 ضریب اتا  سطح معنی داری F میانگین مجذورات  df درجۀ آزادی  مجموع مجذورات  3نوع  وابستهمتغیر  منابع

 009/0 326/0 972/0 940/1 1 940/1 آزمون دانشی پس آزمون دانشی پیش

 در سطح درک و فهم و باالتر میان گروه آزمایش و شاهد نتایج تحلیل کوواریانس میزان یادگیری .5جدول 

 متغیر وابسته منابع
مجموع  3نوع 

 مجذورات 
 F میانگین مجذورات  dfر درجۀ آزادی

-سطح معنی

 داری
 ضریب اتا 

آزمون درک  پیش
 و فهم 

آزمون درک  پس
 و فهم 

637/137 1 637/137 669/15 001/0 127/0 
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 بحث 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبرد مبتنی بر زمینه  
براساس اصول یادگیری مغز محور بر سطوح یادگیری درس علوم  
تجربی بود. هر چند این راهبرد بر میزان یادگیری در سطح دانش  

معنی اختالف  شاهد،  و  آزمایش  گروه  دو  مقایسه  نشان  در  داری 
آموزان در سطح درک و فهم و  دانش دهد، بر میزان یادگیرینمی

معنادار دارد. این نتیجه با یافته   باالتر در آموزش علوم تجربی تاثیر
، [35]  ، بدریان، هنرپرور و ناصری آذر[2]  های عصاره و همکاران

مورفی، الن  ،  [36]، اوزای و کام توسان  [28]نورخولیس و روهاتی  
که از راهبرد مبتنی بر زمینه در    [38پارک و لی ]و    [ 37]  و جونز

 خوانی دارد. اند، همآموزش استفاده کرده
از موقعیتیادگ بارة موضوعات و فرایندها، جدا  های یری در 

.  [14]  معناستواقعی و عدم ارتباط با رویدادهای زندگی، عمدتا بی
می تقویت  چالش  از طریق  بایستی [18]  شودیادگیری  معلّمان   .

ور سازند. این به  یادگیرنده را در تجربیّات تعاملی و پیچیده غوطه
آموز آن را دوست دارد و احساس  دانشهایی اشاره دارد که محیط

افراد  .  [19]  کندکند بخشی از محیط است و با آن زندگی میمی
شوند که در شان میاغلب موفق به حل مسائلی در زندگی روزمره

یا زمینه    اند و در شکل روزمرهحالت رسمی قادر به حل آن نبوده
تعامل نموده کنند. افرادی که با شرایط  مشابه آن، بهتر عمل می

و  خودشان تجربه می کنند، فرایندهای حل مسئله را نیز کنترل 
کنند. حتی اگر دانش الزم را برای حل مسئله نداشته باشند، در می

آیند. بنابراین، دانش در چنین روشی، بر  صدد جستجوی آن بر می
آموخته می شود  دانستن  برای  نیاز  اصل  .  طرفداران  [2]  اساس 

آموزان  حور معتقدند که در این راهبرد انگیزه دانشآموزش زمینه م
یابد و فراگیران در این راهبرد از مطالعه  برای مطالعه افزایش می

 .  [39] برندبیشتر لذت می
های طرح آموزشی در این تحقیق اغلب  ویژگی فعّالیت و سؤال

-هستند. مهارت(  Process skills)  های فرایندیاز نوع مهارت
فرایندی علوم، چارچوبی برای نحوة کار، تفکّر و حلّ مسئله  ای  ه

. در روند آموزش و تحقیق،  [48]  کنندبه روش علمی فراهم می
ایده بودن  علمی  مهارتمیزان  از  استفاده  به  از ها  فرآیندی  های 
نتیجه گیری  جمله مشاهده، فرضیّه سازی، حدس زدن، تفسیر و 

مهارت این  دارد.  ارتبا بستگی  در  ایدهها  دادن  به ط  موجود  های 
شکل  ، جدید  فرضیّهتجربه  آزمایش  و  شواهد  گیری  برابر  در  ها 

-آموزان مهارت. در این رویکرد دانش[49]  شودجدید استفاده می
و  ه تناسب ظرفیت  به  فرا گرفته،  را در سطح وسیعی  ای علمی 

توانند از دانش آموخته شده  تر می کنند و راحتتوان خود رشد می
 .[2] ندگی واقعی استفاده کننددر ز

توان چنین استنباط کرد  در تبیین یافته های این پژوهش می
و   دانش  انتقال  به  معلمان  اغلب  مرسوم،  تدریس  روش  در  که 

-نمایند و غالبا روش محتوای تعیین شده در کتب درسی تاکید می
های سنجش و ارزشیابی موضوع محور بوده و به دانش اندوخته  

شود. بنابراین، عدم مشاهده یری طوطی وار تاکید میشده و یادگ
دار در سطح دانشی بین دو گروه آزمایش و شاهد  اختالف معنی

 قابل توضیح هست.  
پیچیده  های  پدیده  با  آموزان  دانش  دادن  قرار  معرض  در 

نماید  پیرامون زندگی، ضمن ایجاد چالش فکری فرصتی فراهم می
ها ت قبلی خود، به تبیین این پدیدهتا آنها بتوانند بر اساس تجربیا

دانش توانایی  لذا  سؤاالت  بپردازند.  نوع  این  به  پاسخ  در  آموزان 
بیانگر دستیابی به سطح کاربرد و سطوح باالی شناختی خواهد  

وجه تمایز بین راهبرد مورد استفاده در این پژوهش با روش بود.  
تجربیات قبلی  مرسوم این است که در راهبرد مبتنی بر زمینه به  

فراگیران توجه شده و مطالب آموزشی در ارتباط با موضوعات و  
می  ارائه  واقعی  زندگی  ایجاد  تجربیات  ضمن  بنابراین،  شود. 

نیز معنی برای فراگیران  از طرف  دار میانگیزش، یادگیری  شود. 
ها فرصت ارتباط بیشتر و دریافت  دیگر، به اشتراک گذاشتن آموخته

به موقع برای یادگیرنده را از طرف معلم و سایر    بازخورد مناسب و 
میدانش فراهم  نیز  به  آموزان  خود  مناسب  بازخورد  ارائه  نماید. 

 افزاید.  تقویت و تحکیم یادگیری می
در ایددن پددژوهش امکددان انتصدداب تصددادفی مقدددور نبددود و 

شدود تعمدیم احتمال گرایش معلمدان مجدری طدرح سدبب مدی
آزمددون، نتددرل اثددرات پددیشبددا تامددل صددورت پددذیرد. عدددم ک

احتمال رخددادهای همزمدان بدا اجدرای متغیدر مسدتقل و رشدد 
آمدددوزان در طدددول تحقیدددق از جملددده و پختگدددی داندددش

 های این تحقیق می باشد.محدودیت
پیشنهاد می شود به معلّمان علوم تجربی در خصوص نحوه  
طراحی آموزشی زمینه محور، آموزش های الزم و کافی داده شود  

نات استفاده از این راهبرد در مدارس فراهم شود. همچنین،  و امکا
به دلیل اینکه اغلب موضوعات علوم پزشکی به حوزه علوم تجربی  

هایی در آموزش دانشجویان این مربوط هستند، این تحقیق داللت
 نماید.رشته ارائه می 

 نتیجه گیری
نتدایج این مطدالعده نشدددان داد کده کداربرد راهبرد زمینده محور،  

داری موجب پیشدرفت یادگیری در سدطح درک و فهم طور معنیب
هایی برای اسدتفاده شدود. بر این اسداس، داللتو سدطوح باالتر می

از این راهبرد را در آموزش علوم تجربی فراهم کرده و این امکان  
تر کردن آورد تدا بده عمیقرا بده معلمدان و دانش آموزان بوجود می

ت گمدارده و بده دانش آموزان در فرایندد یداددهی و یدادگیری همد
دسدتیابی به سدطوح باالتر شدناختی کمک کنند. این راهبرد که با 

قرار می مورد حمدایدت  نیز  محور  مغز  یدادگیری  گیرد،  اصدددول 
های کاربردی به منظور توجه بیشدتر به دیدگاه شدناختی و داللت

نماید. بنابراین، به معلمان سداخت گرایی در آموزش علوم ارائه می
شدددود در آموزش علوم از این راهبرد کده بدا کدارکرد  وصدددیده میت

 طبیعی مغز در یادگیری سازگار هست، بیشتر استفاده کنند. 
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 سپاسگزاری 
که   منتخب  مدارس  تجربی  علوم  معلمان  و  مدیران  از 
و   تشکّر  رساندند،  یاری  تحقیق  این  انجام  در  را  پژوهشگران 

 قدردانی می شود. 
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