
©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:5(1):108-116 

Identifying the Dimensions and Components of E-Learning based 

on the Theory of Brain-Compatible Learning in the Iranian 

Higher Education System 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose:The purpose of this study is to identify the dimensions and 

components of e-learning based on the theory of brain-compatible 

learning in the Iranian higher education system. 

Materials and Methods: The research method was applied in terms 

of purpose and qualitative in terms of data type. In the qualitative 

part, the data collected through interviews were analyzed using 

coding methods and the results were identified as the dimensions of 

main and secondary concepts and categories. The statistical 

population included 30 knowledgeable experts who were selected 

by purposive sampling. Hypertext was used to collect data in the 

qualitative part. 

Findings: The results showed that based on the analyzes performed 

by the meta-combination method, in the first step, common codes 

were identified and extracted from the research background. In the 

next step, common codes were classified as research components 

and dimensions and then indicators related to Dimensions and 

components were presented and a total of 3 dimensions (structural, 

contextual, content), 23 components (organizational factors, 

educational network structure, scientific structure, educational 

structure, research structure, support structure, evaluation structure 

and performance evaluation, infrastructure Technology 

(technology) economic infrastructure, management and leadership 

infrastructure, administrative infrastructure and support system, 

cultural, social and value infrastructure, participatory learning 

requirements, specialized manpower, individual factors (teacher and 

student), appropriate and advanced technology, aspects Brain-

adapted education, design of effective presentation environment, 

extensive communication networks (communication and social 

networks), innovation styles, creating pleasant, optimal and rich 

opportunities for learning, creating a pleasant emotional 

environment for the brain and learning, ethical and political 

considerations ) And 158 common indices were extracted. 

Conclusion: The results showed that the design and development of 

appropriate and excellent courses proves the success of learners in 

e-learning in higher education. 
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 یکیآموزش الکترون یابعاد و مولفه ها ییشناسا

سازگار با مغز در نظام  یریادگی هیساس نظرابر

 رانیا یآموزش عال

 ، *1یابرغان یمنظر عزت
 مایآموزش از دور، دانشگاه پ یزیگروه برنامه ر ،یدکتر یدانشجو

 )نویسنده مسئول(.  رانینور ، تهران، ا
 ، 2 یلیاسمع زهره
 نراینور، تهران ، ا امی، دانشگاه پ یتیگروه علوم ترب، اریاستاد

  3یرضا سرمد محمد
 .رانینور ، تهران ، ا امی، دانشگاه پ یتیگروه علوم ترب، استاد

 
 دهیچک

آموزش  یابعاد و مولفه ها ییپژوهش شناسا نی: هدف از اهدف
 سازگار با مغز در نظام آموزش یریادگی هیبر اساس نظر یکیالکترون

 .است رانیا یعال
و از نظر نوع  یروش پژوهش از نظر هدف کاربرد و روش ها: مواد

 قیشده از طر یگردآور یداده ها ،یفیبود. در بخش ک یفیداده ها ک
 لیو تحل هیمورد تجز یکدگذار یها وهیمصاحبه، با استفاده از ش

وله ها و مق یو فرع یاصل میبه صورت ابعاد مفاه جیقرار گرفته و نتا
نفر خبرگان مطلع به  30شامل  یمشخص شده اند. جامعه آمار

به روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع  یریموضوع که با نمونه گ
 از فراترکیب استفاده شد. یآوری داده ها در بخش کیف

صورت گرفته به  یها نشان داد بر اساس تحلیل ها افتهی ها: تهفای
مشترك از پیشینه  یکمک روش فراترکیب در گام اول کدها

 مشترك تحت یکدها یو استخراج شد در گام بعد یایپژوهش شناس
 یشده و سپس شاخص ها یعنوان مؤلفه ها و ابعاد پژوهش دسته بند

بعد  3مرتبط با ابعاد و مؤلفه ها ارائه شد و در مجموع تعداد 
ساختار  ،یمؤلفه )عوامل سازمان 23(، ییمحتوا ،یا نهیزم ،ی)ساختار

 ،یساختار پژوهش ،یساختار آموزش ،یساختار علم ،یشبکه آموزش
 ساختریعملکرد، ز یابیو ارز یابیساختار ارزش ،یبانیساختار پشت

و  تیریساخت مد ریز ،یساخت اقتصاد ری( زی)تکنولوژ یفناور
 ،یفرهنگ رساختیز ،یبانیو نظام پشت یادار رساختیز ،یهبرر

 یانسان یروین ،یمشارکت یریادگیالزامات  ،یو ارزش یاجتماع
متناسب و  ی(، فناوری)مدرس و دانشجو یمتخصص، عوامل فرد

ارائه  طیمح یسازگار با مغز، طراح یآموزش یجنبه ها شرفته،یپ
 و یارتباط یاگسترده )شبکه ه یارتباط یاثربخش، شبکه ها

 و نهیبه ند،یخوشا یفرصت ها جادیا ،ینوآور ی(، سبکه هایاجتماع
مغز و  یبرا ندیخوشا یجانیه طیمح جادیا ،یریادگی یبرا یغن
شاخص مشترك  158( و یاسیو س یمالحظات اخالق ،یریادگی

 .استخراج گردید
مناسب و  یو توسعه دوره ها ینشان داد طراح جینتا :یریگ جهینت

در  یکیالکترون یریادگیدر  رانیفراگ تیاثبات کننده موفق یعال
 باشد. یموثر م یآموزش عال

 
ام سازگار با مغز، نظ یریادگی ،یکیآموزش الکترون :یدیکل واژگان

یآموزش عال

 05/01/1400تاریخ دریافت: 
 30/02/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولm.ezzati730@yahoo.com 
 

 مقدمه
در دنیای پرشتاب کنونی، بسیاری از روش های آموزشی سنتی 
ناکارآمد و کند هستند و قدرت کافی را برای انتقال مفاهیم جدید 

فراگیران را ندارند. بنابراین، الزم است که از ابزارهایی که فن به 
آوری های نوین در اختیار قرار می دهند، در این زمینه به نحو احسن 

از جمله این فناوری ها، فن آوری اطالعات و  استفاده گردد.
ارتباطات است که مو جب خدمات و پیشرفت هایی بسیاری در 

همزمان در سال های اخیر  (.1) استعرصه آموزش و یادگیری شده 
و با توجه به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات، شاهد تغییرات 
بنیادی و فزاینده ای در آموزش عالی بوده ایم.حرکت به سوی 
رویکردهای نوین در آموزش عالی ایجاب کرده است که بسیاری از 

وره دانشگاه های جهان از فن آوری آموزش الکترونیکی در ارائه د
(. همچنین ورود فناوری های اطالعات و 2ها استفاده کنند )

ارتباطات، افزایش دسترسی به رایانه در آموزش عالی و مواجه شدن 
دانشگاه ها با چالش هایی نظیر افزایش تقاضا برای آموزش، نیاز به 

منظور تهیۀ منابع جدید و کاربرد فناوری   فعالیت های اقتصادی به
ائۀ خدمات آموزش در بازار جهانی، سبب شده اطالعات برای ار

است که دانشگاه ها در مورد نقش های سنتی خود تجدید نظر و 
آموزش عالی ایران  (.3)ساختارهای سازمانی جدید ی را ایجاد کنند 

نیز، در یک دهه اخیر با توجه به چالش هایی از قبیل تقاضای 
کمبود عضو روزافزون برای آموزش عالی و عدم کفایت بودجه، 

هیات علمی تمام وقت و نیاز به حذف محدودیتهای جغرافیایی، 
یادگیری و آموزش الکترونیکی را مورد توجه جدی قرار داده است 

و همچنین جاذبه ای برای آن دسته از فراگیرانی است که به ( 4)
دنبال آموزش خاصی هستند که در برنامه های سنتی به سهولت در 

ور از موسسات آموزشی زندگی می کنند، و یا دسترس نیستند، یا د
به دالیل مختلفی تمایل دارند دور ه خودشان را با سیستم دیگری 

 (.5) تکمیل نمایند
از انجایی که نظریه یادگیری سازگار با مغز فرایندی یادگیرنده 
محور است که تمامیت مغز را مورد استفاده قرار می دهد، اصول 

هارچوب نظری را برای یادگیری موثر، یادگیری سازگار با مغز چ
فرایند تدریس و بهترین شرایطی که یادگیری در مغز اتفاق می افتد، 
را فراهم می نماید. یادگیری سازگار با مغز بین شناخت از مغز و 

کین و کین مبانی نظری  (.6چگونگی آموزش پیوند برقرار می سازد )
عنوان اصول یادگیری سازگار با را در دوازده اصل، تحت  یادگیری

سازگار با مغز بیان کردهاند ، که خالصه ای از دانش موجود در 
خصوص یادگیری را در بردارد، و به بیان داللت ها و کاربردهای 

بر مبنای تجارب و   . آن ها(7) تربیتی آن اهتمام ورزیده اند
های خود معتقد هستند که یادگیری موثر و مطلوب مستلزم پژوهش
هوشیاری آرمیده: ایجاد -1 گرفتن سه عنصر بنیادی است:در نظر 

 غوطه وری هماهنگ در -2فضای عاطفی بهینه برای یادگیری. 
تجارب پیچیده: ایجاد فرصت های چالش برانگیز مناسب برای 

پردازش فعال تجارب: استفاده از روش های موثر در  -3یادگیری. 
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 و همکاران   یابرغان یمنظر عزت 110
 

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

ری مطرح شده (. دوازده اصل یادگی8، 1جهت تحکیم یادگیری )
اصل اول: در کل جریان  شرح است: این توسط کین و کین نیز به

یادگیری مغز )ذهن(  اصل دوم: یادگیری، فیزیولوژی نقش اساسی دارد.
اصل  جستجوی معنا، امری ذاتی است. اصل سوم: جنبه اجتماعی دارد.

اصل  جستجوی معنا از طریق الگویابی صورت می گیرد. چهارم:
اصل ششم: مغز  اهمیت فراوان دارد.  هیجانات برای الگویابیپنجم: 

یادگیری شامل  اصل هفتم: اجزا و کل را همزمان پردازش می کند.
یادگیری دارای  اصل هشتم: توجه، تمرکز و ادراك پیرامونی است.

دو رویکرد نسبت به  اصل نهم: جنبه خودآگاه و ناخودآگاه است.
ذخیره سازی و اندوزش مفاهیم به  رویکرد اول: حافظه وجود دارد:

صورت جدا از یکدیگر و رویکرد دیگر: درگیر شدن همزمان 
: اصل دهم سیستم های متعدد حافظه برای معنا بخشیدن به تجربه.

اصل یازدهم: یادگیری پیچیده با چالش  یادگیری جنبه رشدی دارد.
 هر مغز اصل دوازدهم: شود و با تهدید متوقف می شود.تقویت می

 . به طور خاص سازمان داده می شود
نظریه یادگیری مغز محور یا مبتنی بر مغز است که با تایید و تاکید 
بر جایگاه مغز در یادگیری افراد، در صدد اعتباربخشی و به رسمیت 

(. در این 9شناختن نقش آن در فرایند یاددهی یادگیری می باشد )
تار زیست شناختی رفرویکرد با تکیه بر بنیادهای عصب شناختی و 

انسان، ماهیت و کارکردهای دستگاه عصبی، قشر مخ و ویژگی ها و 
کارکردهای متنوع آن، تاکید می شود که محیط یادگیری در معنای 
وسیع خود به گونه ای سازماندهی می شود که باعث بروز و ظهور 
ظرفیت های مغزی افراد می شود. این تئوری یادگیری بر مبنای 

کارکرد مغز بنا شده است، تا زمانی که مغز عمل ساختار و 
فرایندهای نرمال و عادی خود را دنبال نماید، یادگیری اتفاق می افتد 

(. برخی متخصصان و صاحبنظران حوزه یادگیری مغز محور با 7)
اذعان به ویژگی های آموزش و یادگیری مبتنی بر مغز، به ویژه بر 

نند. ی در این رویکرد تاکید می کبکارگیری و نوع برنامه درسی تلفیق
در این راستا جنسن معتقد است که مغز انسان زمانی بهتر یاد می 
گیرد که داده های چند بعدی، گذرگاه های مغز را فعال کنند. لذا 
یادگیری در مغز به صورت چند بعدی صورت می گیرد و بنابراین 

ری ری بهتآموزش و برنامه های تلفیقی می توانند فرصت های یادگی
(. این برنامه ها باید به گونه ای 10را برای دانشجویان ایجاد نمایند )

طراحی شوند که همزمان در بردارنده تمام اهداف شناختی، عاطفی 
 حرکتی یادگیری باشند.-و روانی

در همین رابطه فاتح راد، محمدخانی و مصلح، پژوهشی تحت عنوان 
مبتنی بر یادگیری مغز شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش )

پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه محور(  انجام دادند. 
های اصلی با افراد صاحب نظر در زمینه یادگیری مغزمحور، مقوله

و فرعی مربوط به پدیده یادگیری مغز محور احصا و عوامل علی 
موثر بر این پدیده شامل فیزیولوژی مغز، جستجوی معنا، ادراکات، 

های بدنی شناسایی شدند. وامل محیطی، نقش معلم و فعالیتع
های آموزشی و ای شامل دیدگاه سازمانهمچنین عوامل زمینه

پشتیبانی از سبک یادگیری مغزمحور که در کیفیت آموزشی موثر 
بودند. با توجه به نظرات خبرگان راهبردهایی چون تغییر نگرش از 

سب و آموزش یادگیری طریق آموزش، ایجاد محیط آموزشی منا

آموزشی تواند در زمینه باالبردن کیفیتمغزمحور به معلمان می
موثر باشد. الگوهای دارای بار هیجانی و عاطفی به درك مفاهیم و 
یادسپاری بهتر تجارب یادگیری و هدایت توجه افراد کمک 

فیزیولوژیکی مغز از دیدگاه زیست -کنند. مطالعه ابعاد هیجانیمی
. محمدی فارسانی، روندلمی جدید و بسیار مهم به شمار میشناختی ع

در پژوهش خود نشان داد از منظر رویکرد سازگار با مغز، مهمترین 
دوره رشد مغز، پنج سال اول زندگی است و کیفیت تعامالت کودك 
با محیط یادگیری، تعیین کننده رشد مغز او و ارتباطات بین سلولی 

ی سیاست های آموزشی باید به سمت آن است. بنابراین، جهت گیر
طراحی محیط های یادگیری که حداکثر تعامل با کیفیت را طلب 

 (.11می کند، باشد )
 جنسن، معتقد است که یادگیری سازگاربا مغز، سبک یادگیری
هریک از یادگیرندگان را اصالح خواهد کرد و بر این تاکید دارد 

در این دیدگاه (. 12) که مغز چطور به طور طبیعی یاد می گیرد
چگونگی دریافت، پردازش، تفسیر اطالعات، ایجاد ارتباطات، 
اندوزش، به خاطر آوردن پیام ها از سوی مغز مورد بررسی قرار می 
دهد.و بر این اساس در حال حاضر به دنبال ساختار و کارکرد واقعی 
مغز انسان در تغییر دادن چارچوب ها برای ایجاد آموزش موثر 

و همچنین با توجه به اهمیت روزافزون توسعه پایدار و نقش  است
آموزش و یادگیری و تلفیق آن با فناوری و اطالعات، مسائل و چالش 
های آموزش از دور و آموزش الکترونیکی در تحقیقات، نظریه ها 

اما بیشتر  و کاربردها مورد توجه وبررسی قرار گرفته است.
ای آموزش الکترونیکی تحقیقات فعلی برای طراحی دوره ه

و به طور خاص به  توسعه دوره و یا طراحی آن متمرکز است  برای
یک مدل طراحی نظری با تمرکز بر نظریه یادگیری سازگار با مغز 

و با توجه به این که   برای برنامه های آموزش عالی نمی پردازد
تئوری یادگیری سازگار با مغز بر مفاهیمی متمرکز است که "

رای به حداکثر رساندن و دستیابی به اطالعات ایجاد می فرصتی ب
آموزش از   کند و نزدیکی این چشم انداز که با اهداف مطالعات

دور و طراحی محیط های الکترونیکی مطابقت دارد واز طرفی، 
باتوجه به منافع آن، تقاضا برای برگزاری دوره های آموزش های 

ها افزوده شده است. از این الکترونیکی در برنامه آموزشی دانشگاه 
این  رو با توجه به نیاز و ضرورت پرداختن به موارد ذکر شده،

شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش مطالعه با هدف طراحی 
اطر خ سازگار با مغز انجام می شود و الکترونیکی بر اساس نظریه

نشان می سازد که ممکن است طراحی و توسعه دوره های مناسب 
ثبات کننده موفقیت فراگیران در یادگیری الکترونیکی در و عالی ا

 آموزش عالی باشد.
 

 مواد و روش ها
این پژوهش از جمله پژوهش های کیفی است که از نظر هدف در 
رده پژوهش های کاربردی و از نظر روش انجام در رده پژوهش 
های توصیف و از نظر گردآوری داده ها و جمع بندی، روش 

در انجام پژوهش به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه  فراترکیب است.
های یادگیری سازگار با مغز در نظام آموزش عالی ایران است، لذا 
شناسایی مولفه های یادگیری سازگار با مغز در این پژوهش به 
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ترتیب این گام ها انجام گرفت: در گام اول با مراجعه به متون 
مقاالت داخلی و خارجی،  تخصصی یادگیری سازگار با مغز از جمله

کتاب ها و نشریات معتبر، شاخص های به یادگیری سازگار با مغز 
شناسایی، بررسی و با روش مطالعه کرنل خالصه نویسی شد. و در 

نفر از خبرگان اشباع مولفه ها شناسایی شد. در گام دوم برای  30
 اطمینان از موثر بودن شاخص های شناسایی شده به عنوان یادگیری
سازگار با مغز از روش مصاحبه عمیق کانونی بین خبرگان استفاده 
شد، خبرگان برگزیده، گروهی از کارشناسان در زمینه آموزش 
الکترونیکی و متخصصان ذهن و تربیت که اعضای پانل دلفی در 
بخش کیفی تشکیل دادند که سال ها در مشاغل آموزشی سابقه داشته 

ه های منتخب، با تجربه و صاحب و در رابطه با شاخص ها و مولف
نظر و دارای مقاالت متعدد در این زمینه بودند. سپس با توجه به 
نتایج مصاحبه با خبرگان تعدادی از مولفه ها ریزش پیدا کرد و در 
نهایت فرم مصاحبه ای نیمه ساختارمند تهیه شد. در این پژوهش از 

 روش فراترکیب استفاده شده است. 
 از کیفی بخش در اطالعات گردآوری هتج حاضر پژوهش در

 اسناد از استفاده است بدیهی است. شده استفاده باز مصاحبه ابزار

 قرار حیطه این در پژوهش موضوع با رابطه در موجود مدارك و

 با پژوهش این در شده گردآوری یهاداده مجموعه که ،گیرندیم

 سپس .شودیم ترکیب باهم مضمون تحلیل تکنیک از استفاده

 و تدوین ساخته محقق پرسشنامه قالب در آمده دست به کدهای
 .باشدیم پرسشنامه کمی، بخش در پژوهش ابزار صورت این به
 نکنندگا کترمشا ایبر را هشوپژ هاییافته ،ییروا سیربر ایبر
 لعماا هاآن اتنظر نقطه و مطالعه هاآن توسط نظریه متن و ئهارا
 بینیزبا و مطالعه ردمو ساتیدا سطتو هشوپژ ینا ن،پایا در شد

 شد. نبیا نهایی نظریه تغییر یا حصالا جهت اردیمو و فتگر ارقر

 و پژوهشگران تتصمیما مسیر دادن ننشا طریق از هاداده پایایی
 ،کدها ه،شد تحلیل م،خا هایداده تمامی دادن ارقر همچنین

 ساتیدا راختیا در هاسؤال و لیهاو افهدا ،مطالعه یندآفر ها،مقوله

 تحقیق هایگام متما ستیدر نظرانصاحب قیقد حسابرسی با و

 معموالً آزمون، باز پایایی محاسبۀ برای گرفت. ارقر تأیید ردمو

 نمونه بـرای مصـاحبه چنـد گرفتـه، انجـام هایمصاحبه میان از

 و کوتاه زمانی فاصلۀ در هامصاحبه از یک هر شود.می انتخاب
 با شدهمشخص کدهای سپس شده؛ ذاریکدگ بار دو مشخصی

 یکدگذار ثبات ارزیابی برای روش این .شدند مقایسه یکدیگر
  رود.می کار به پژوهشگر

 از روش بخش کیفی در پژوهش این های داده آوری جمع برای

 گرفته صورت های تحلیل اساس بر است. شده استفاده فراترکیب

 پیشیته از مشترك کدهای اول گام در روش فراترکیب کمک به

 مشترك بعدی کدهای گام در شد استخراج و شناسایی پژوهش

 سپس و شده بندی دسته پژوهش ابعاد و ها مؤلفه عنوان تحت

 مجموع در و شد ارئه ها مؤلفه و ابعاد با های مرتبط شاخص

)عوامل  مؤلفه 23 بعد )ساختاری، زمینه ای، محتوایی(، 3 تعداد
آموزشی، ساختار علمی، ساختار آموزشی، سازمانی، ساختار شبکه 

ساختار پژوهشی، ساختار پشتیبانی، ساختار ارزشیابی و ارزیابی 
عملکرد، زیرساخت فناوری )تکنولوژی( زیر ساخت اقتصادی، زیر 
ساخت مدیریت و رهبری، زیرساخت اداری و نظام پشتیبانی، 

ی، تزیرساخت فرهنگی، اجتماعی و ارزشی، الزامات یادگیری مشارک
نیروی انسانی متخصص، عوامل فردی )مدرس و دانشجوی(، فناوری 
متناسب و پیشرفته، جنبه های آموزشی سازگار با مغز، طراحی 
محیط ارائه اثربخش، شبکه های ارتباطی گسترده )شبکه های 
ارتباطی و اجتماعی(، سبکه های نوآوری، ایجاد فرصت های 

یجاد محیط هیجانی خوشایند خوشایند، بهینه و غنی برای یادگیری، ا
 شاخص 158 برای مغز و یادگیری، مالحظات اخالقی و سیاسی( و

 .گردید مشترك استخراج
 

 یافته ها 
 مطالعات از شده استخراج عوامل تمام برای ابتدا پژوهش این در

 یک هر هوممف گرفتن در نظر با سپس گرفته، نظر در را کدی پیشین،
 ینا به. کردیم دسته بندی مشابه مفهوم یک در را آنها کدها، این از

 صورت تحلیل های اساس بر. شدند مشخص مفاهیم پژوهش ترتیب،
 انتخاب مقاله نهایی 210 روی محتوا تحلیل روش کمک به گرفته
 برای کد 162 و مفهوم 23 و مقوله سه تعداد مجموع در شده،

 انایر عالی آموزش نظام در مغز با سازگار یادگیری نظریه هایمؤلفه
 از حاصل یافته های. شدند گذاری برچسب و کشف پژوهش این در
 طالعهم چنین تاکنون قبلی در مطالعات که بود آن بیانگر مرحله این

 خاصی جنبه به فقط مطالعات، از هریک و نشده انجام نظام مندی
 غزم با سازگار یادگیری نظریه اساس بر الکترونیکی از آموزش

 و منسجم چارچوب یک قالب در چندگانه ابعاد و داشته اند توجه
 کدهای 1در جدول . است نشده گرفته نظر نظام مند در صورت به

 .تاس شده نشان داده مفهوم و مقوله هر با مرتبط شده استخراج نهایی
 

 . مقوله بندی یافته ها1جدول 
 کد مفاهیم مقوله

 ساختاری

 ساختار سازمانی، اطالعات، ارتباطات، کنترل، تصمیم گیری، نیروی انسانی، مدیریت عوامل سازمانی

 ساختار شبکه آموزشی
آموزش، فضا و اهداف آموزشی، محتوای آموزش، مهارت مدسان، روش تدریس، مدل 

تجهیزات اموزشی، آموزش مبتنی بر مغز، رویکردهای یادگیری سازگار با مغز، شبکه 
 آموزش ساختارمند

 ساختار علمی

نظریه های به کار گرفته شده  استفاده از متدهای جدید علمی در آموزش، مدیریت دانش،
 راهبردی، مشاوره های انجام علمی، تجربیات مستندسازی در آموزش موثر،

پژوهش ها برای استقرار یادگیری  انجام  گروهی، پژوهش مشاور، شرکت های تعداد
 سازگار با مغز،
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 ساختار آموزشی

 انتقال یادگیری، ارائه – یاددهی های تعامل با کاربران، تعامل با مدرسان، استراتژی
، فناوری  آموزشیاجزای  در ساختار آموزشی کنترل و تعامل واقعی، دنیای به یادگیری

د آموزشی، چن اصالح، روش و ارزشیابی آموزشی ، پشتیبانی آموزشی،  ساختارمند، منابع
 وجهی بودن آموزش

اهداف پژوهشی، استفاده از  و تولید محتوا، خدمات پژوهشی، مقاصد تحلیل پژوهشی، ساختار پژوهشی
 عصبی نوین، الگوهای یا ها شبکه

 ساختار پشتیبانی
 از فنی های حمایت و ،کمک واستاد دانشجو از حمایت های فوری، سیستم بازخورد

 دانشجو و استاد برای دوره شروع های راهنمایی و هدایت کاربران، و سیستم

ساختار ارزشیابی و ارزیابی 
 عملکرد

ارزیابی مستمر، بررسی بازخورد ها، ارزشیابی روش های آموزش، ارزیابی مدرسان 
فت، پیشر سنجش و ارزیابی های معیارها، سیستم بر دانشجویان، نظارتآموزشی، ارزیابی 

 همتایان توسط ارزیابی ارزیابی، الکترونیکی، خود آموزش دوره ارزیابی

 زمینه ای

 (تکنولوژی) فناوری زیرساخت

 شخصی، کتابخانه فناوری، رایانه زیرساخت یادگیری،  الکترونیکی، رابط محتوای
هوشمند، سخت افزار، نرم افزار، شبکه  آموزشی د، محیطهوشمن الکترونیکی،کالس

آموزش، مهارت کار با فناوری، کیفیت فناوری، پشتیبان فناوری و  هوشمند، تکنولوژی
 طراحی

 اقتصادی ساخت زیر
 دسترسی سرمایه، جذب برای گذاران سرمایه با تعامل

 روی بر گذاری سرمایه بودجه، تنوع منبع منابع، به یکسان

 کنفرانس ها و جلسات علمی پژوهشی، بودجه آموزشی، برگزاری تحقیقات،

 رهبری و مدیریت ساخت زیر

 اداش،پ سیستم و آموزش الکترونیکی سازگار با مغز ، تشویق از عالی مدیر پشتیبانی
 حمایت

 تفکر رهبری، رهبری،مدل انتصاب و انتخاب دانشجویان، شیوه و کارکنان،اساتید از
 هسته رهبری،
 قوی، فرایندهای مدیریت، راهبرد رهبری

 پرسنل، کارکنان اداری و پشتیبانی، آموزش یا پرسنل پشتیبانی نظام و اداری ساخت زیر
 و اجتماعی فرهنگی، ساخت زیر

 ارزشی
فرهنگ استفاده از آموزش های الکترونیکی، فرهنگ حمایت از روش های نوین، ارزش 

 انسانی توانمند، مالك های ارزشی، فرهنگ سازمانیگذاری بر مبنای تربیت نیروی 

یکی الکترون الکترونیکی مشارکت محور، تدریس آموزش مشارکتی،محتوای یادگیری مشارکتی الزامات یادگیری
 الکترونیکی آموزش در کالس، تعامل مشارکتی مشارکتی، یادگیری

 متخصص انسانی نیروی
 فناوری، مهارت پداگوژی، مهارت مجازی، مدرس های مدرس،صالحیت های ویژگی
 تخصصی ارتباطی، مهارت مهارت

 عوامل فردی )مدرس و دانشجو(
 گییادگیری، ویژ ها، شکستن پرتی حواس رساندن حداقل یادگیرنده،به توجه کردن جلب
 مهارت ارتباطی افراد، مهارت مجازی،  فراگیر مهارتی های یادگیرنده، صالحیت های
 افراد،فراشناختی  های

 محتوایی

 فناوری متناسب و پیشرفته
استفاده از فناوری های نوین در امر آموزش، اجزای فناوری، رابط کاربری و فناوری 

 میان رد کامپیوتر و فناوری از استفاده فنی اطالعات، دانش پیشرفته، استفاده از فناوری
 دانشجویان

مثبت، تولید  اجتماعی فشار یادگیرنده،اعمال هیجان شامل،تحریک گذاری فاصله سازگار با مغز آموزشی های جنبه
 دیدگاه و بازتاب یادگیری، تسهیل تجربه سازی معنی، مفهوم و ارتباط شامل،ایجاد

 ارائه اثربخش محیط طراحی
 ارتباطی، ازامکانات استفاده به دانشجویان رشد ترغیب ذهنیت یک القاء و تهییج

 راهنمایی و یادگیری موضوع تحلیل صمیمی، جو ایجاد سازماندهی،
شبکه های ارتباطی گسترده )شبکه 

 شبکه های ارتباطی گسترده، رسانه ها و فضای مجازی، انجمن های آموزشی مجازی های ارتباطی و اجتماعی(

 شبکه های نوآوری
 گروههای دانش، تبادل

 واحد های شبکه مجازی، انجمن های شده، شبکه سازمان های کاری نوآور،

 محلی، شبکه های نامتمرکز، و متمرکز شبکه های چندجانبه، یا
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 همکاری های راهبردی، روابط ، پراکنده، شبکه های

 سازمانی، شبکه های تحقیقاتی بین

 بهینه خوشایند، فرصت های ایجاد
 یادگیری غنی برای و

 ترسیدس از مجازی، اطمینان یادگیری انتقال در کیفیت ابقاء و آموزش، ایجاد دوره ساختار
تداوم یادگیری، ابزارهای کمکی،  های تمرین ها، ایجاد برنامه انتقال در عادالنه برابری و

 قابلیت کارایی باال، دسترسی پذیری، رعایت ادب، شایستگی مدرسان، ایجاد همدلی،
 ارتباطات خوشایند پذیری، انعطاف

 خوشایند هیجانی محیط ایجاد
 گیرییاد و مغز برای

 نتایج ،( نیپشتیبا مشارکتی، انفرادی،) یادگیری خوشایند فرایند محتوا انگیزشی، و منابع
آموزشی موثر، تهییج محتوای آموزشی، تحریک هیجان یادگیرنده، مفهوم سازی یادگیری، 

 مجازی مطلوب کیفیت و مجازی تجارب

 در اخالقی اصول کارگیری اخالقی افراد، به ویژگیاخالق، اخالقیات،  و ای حرفه تعهد مالحظات اخالقی و سیاسی
 مجازی اخالق و ها، تفکر سیاست اجرای و درس کالس

 قبل مراحل از حاصل های یافته فراترکیب، روش از مرحله این در
 پژوهش اصلی هدف اساس بر نیاز مورد های مقاله شوند می ارائه

 بود، غزم با سازگار الکترونیکی آموزش بر موثر عوامل شناسایی که
 مورد دقت به ماه 3 زمان مدت در و شده انتخاب پژوهشگر سوی از

 و الکترونیکی آموزش های مولفه و ابعاد و گرفت قرار بررسی
 رکیبت و پیشینه عمیق بازنگری طریق از مغز با سازگار یادگیری

 از تن دو و مشاور راهنما، اساتید نظر از اعمال پس ها یافته
 بعد 3 در مغز با سازگار یادگیری و الکترونیکی آموزش متخصصان

 پژوهش مفهومی مدل اساس بر .است شده بندی دسته مؤلفه 23 و

 آموزش بر مؤثر های مؤلفه عنوان به عوامل دسته سه جمعاً
 آموزش نظام در مغز با سازگار یادگیری نظریه اساس بر الکترونیکی

 نامه شپرس تدوین برای که گردیده بندی دسته و شناساییایران  عالی
 و تفکیک های ریزتر مؤلفه به عوامل این خبرگان نظر کسب و

 سطوح اطالعات گردید؛ ارائه متناسب های گویه مؤلفه هر برای
 شکل به 2 جدول در تحقیق گویه های و ها مؤلفه عوامل، تحلیل

 .است شده داده نشان خالصه
 

 

 . اطالعات سطوح تحلیل عوامل، مولفه ها و گویه های پژوهش2جدول 
 جمع تعداد سنجه مولفه ها ابعاد

 ساختاری

 7 سازمانی عوامل

53 

 9 آموزشی شبکه ساختار

 8 علمی ساختار
 10 آموزشی ساختار
 5 پژوهشی ساختار
 4 پشتیبانی ساختار

 10 عملکرد ارزیابی و ارزشیابی ساختار

 محتوایی

 5 پیشرفته و متناسب فناوری

54 

 7 مغز با سازگار آموزشی های جنبه
 4 اثربخش ارائه محیط طراحی

 3 (اجتماعی و ارتباطی های شبکه) گسترده ارتباطی های شبکه
 11 نوآوری های شبکه

 12 یادگیری برای غنی و بهینه خوشایند، های فرصت ایجاد
 7 یادگیری و مغز برای خوشایند هیجانی محیط ایجاد

 5 سیاسی و اخالقی مالحظات

 زمینه ای

 14 (تکنولوژی) فناوری زیرساخت

55 
 6 اقتصادی ساخت زیر

 10 رهبری و مدیریت ساخت زیر
 2 پشتیبانی نظام و اداری ساخت زیر

 5 ارزشی و اجتماعی فرهنگی، ساخت زیر
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 5 مشارکتی یادگیری الزامات
 6 متخصص انسانی نیروی

 7 (دانشجو و مدرس) فردی عوامل
 162 تعداد کل گویه ها

 
 الگوی کدگذاری و پارادایمی بر اساس یافته های کیفی پژوهش. 1شکل 

 

 اصول یادگیری سازگار با مغز:مولفه ها و 

تحقیقات اخیر در علوم شناختی و علوم اعصاب و ارتباط آن با نظریه 
و عملکرد تربیتی پیشرفت های قابل مالحظه ای در درك ارتباط 
بین مغز و آموزش و تعیین اصول یادگیری مبتنی بر فرایندهای 

د ندارد. شناختی مغز داشته است. اما توافقی جامع در مورد آنها وجو
لذا تعیین اصول جامع در حوزه یادگیری سازگار با مغز ضروری 

نویسندگان مختلف برداشت های مختلفی از اصول (. 13) باشدمی
حال،   یادگیری مبتنی بر فرایندهای شناختی مغز ارائه کرده اند. با این

 بسیاری از مفاهیم آنها با یکدیگر همپوشانی نیز دارند.
لیست معتبری از طبقه بندی یادگیری سازگار  در حال حاضر، هیچ

با مغز وجود ندارد که تمام متغییرهای شناخته شده مغز را توصیف 
 و شامل شود.

فهرست زیر به عنوان یک مرور کلی از اصول و تحقیقات شناخته 
 تر شده سازگار با مغز است

 ماندگاری طوالنی مدت حافظه، بدون تمرین امکان ندارد-1
 های یادگیری کوتاه و متمرکز بهترین هستندفعالیت -2
یادگیری توسط چالش تقویت می شود و توسط تهدید مهار می -3

 شود
 احساسات بر یادگیری )الگوپذیری( تأثیر می گذارد.-4

یادگیری شامل توجه متمرکز و درك محیطی است )تجارب -5
 یادگیری باید چند وجهی باشد(

ی و مجموعه ای از سیستم ها مغز دارای یک سیستم حافظه فضای-6
برای یادگیری ریشه ای است. )مغز دارای سیستم های حافظه ضمنی 

 و صریح جداگانه ای است(.
های کلی را درك و پردازش مغز به طور همزمان اجزا و بخش-7

 کند.می
یادگیری کل فیزیولوژی را درگیر می کند )سبک زندگی سالم -8

 باعث یادگیری می شود(
 پردازنده موازی است )چند وظیفه ای(مغز یک -9

 های طبیعی و اجتماعی اتفاق می افتد.یادگیری در محیط-10
 هر مغز منحصر به فرد است-11
 جستجوی معنا ذاتی است-12
 جستجوی معنا از طریق الگوپذیری رخ می دهد-13
)خودآگاه( و  یادگیری همیشه شامل هر دو فرایند آگاهانه-14

 ناخودآگاه است.
 یادگیری با شرایط و زمینه خاص بهترین است-15
یادگیری فرآیند شکل گیری شبکه ها یا الگوهای عصبی جدید -16

 است
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الگوهای جدید فقط می توانند به عنوان پسوند از الگوهای -17
 موجود شکل بگیرند

فراگیران باید الگوها را خودشان تشخیص دهند و به هم متصل  -18
از آنچه که به طور فعال، شخصاً و به طور  کنند )یادگیری تنها از

 دهد.است رخ میشده خاص تجربه
های مختلف یادگیری انتخاب متناسب با یادگیرندگان، سبک -19

 شود )درسها باید چند وجهی باشد(
یادگیری باید در مورد )زمینه( و تجارب زندگی واقعی  -20

 فراگیران اعمال شود
 تقویت می کندبازخورد فوری یادگیری را  -21
 یادگیری مشارکتی است و تحت تأثیر تعامالت با دیگران است -22
 

 نتیجه گیری
های آموزش  مولفه و ابعاد پژوهش حاضر با هدف شناسایی

 آموزش نظام در مغز با سازگار یادگیری الکترونیکی بر اساس نظریه
ده، شبنابر یافته های تحقیق مدل مفهومی ارائه ایران انجام شد.  عالی

عوامل و مؤلفه ها شناسایی شده و دسته بندی انجام شده از متغیرها 
توسط محقق با توجه به تأیید روایی )سازه و محتوا( و نقطه نظرات 
کیفی اخذ شده از خبرگان )پرسشنامه های دلفی( به تأیید رسید، 
ضمنا مدل مفهومی پس از تأیید به مدلی عملیاتی تبدیل گردید. عالوه 

ی مفهوم آموزش الکترونیکی بر اساس نظریه سازگار با مغز بر معرف
و اهمیت آن در نظام آموزش عالی کشور و شناسایی ریشه های بومی 
و متمایز از ادبیات معمول برای آنها، عوامل زیادی به عنوان 
متغیرهای اثرگذار بر آموزش الکترونیکی سازگار با مغز شناسایی و 

ساختاری، عوامل محتوایی و عوامل در سه دسته کلی شامل عوامل 
شاخص برای این عوامل  162مؤلفه و  23زمینه ای تلخیص و تعداد 

معرفی گردید و نهایتا جایگاه آموزش الکترونیکی سازگار با مغز 
در نظام آموزش عالی تبیین گردید. در این پژوهش الگوی یادگیری 

ام نور اه پیسازگار با مغز در محیط یادگیری الکترونیکی در دانشگ
یک کشوری ارائه شد. همانگونه که ذکر شد   دانشجویان منطقه

مؤلفه ها و ابعاد نهایی الگوی یادگیری سازگار با مغز در محیط 
یادگیری الکترونیک بر مبنای مطالعه ادبیات پژوهش، نظر 
متخصصان و پس از اعمال آزمون های آماری )تحلیل عاملی اکتشافی 

 مؤلفه23ساختاری، محتوایی، زمینه ای، و  بعد، 3و تأییدی( در 
ساختار  ساختار شبکه آموزشی،ساختار علمی، )عوامل سازمانی،

آموزشی،ساختار پژوهشی،ساختار پشتیبانی، ساختار ارزشیابی و 
ارزیابی عملکرد،زیرساخت فناوری )تکنولوژی(، زیر ساخت 

 زیر ساخت مدیریت و رهبری، زیر ساخت اداری و نظام اقتصادی،
پشتیبانی، زیر ساخت فرهنگی، اجتماعی و ارزشی،الزامات یادگیری 
مشارکتی، نیروی انسانی متخصص، عوامل فردی )مدرس و دانشجو(، 
فناوری متناسب و پیشرفته، جنبه های آموزشی سازگار با مغز، 
طراحی محیط ارائه اثربخش، شبکه های ارتباطی گسترده )شبکه 

های نوآوری، ایجاد فرصت های  شبکه های ارتباطی و اجتماعی(،
خوشایند، بهینه و غنی برای یادگیری، ایجاد محیط هیجانی خوشایند 
برای مغز و یادگیری، مالحظات اخالقی و سیاسی( مؤثر در یادگیری 

سازگار با مغز در محیط یادگیری الکترونیک دانشگاه پیام نور 
 شناسایی و طبقه بندی شد. 

نی و ایجاد محیط هیجانی خوشایند با فراهم سازی تجربه های غ
برای مغز و یادگیری و در نظر گرفتن جنبه های آموزشی سازگار با 
مغز برای یادگیرنده که سه مولفه شناسایی شده در پژوهش حاضر 

زی هور ساظون) هستند و براساس مولفه دوم یادگیری سازگار با مغز
 افته وآناندر تجربه های پیچیده(، شور و شوق یادگیری افزایش ی

های متنوع نیازمند استفاده بهینه از زمان و  -برای انجام فعالیت
برنامه ریزی بوده که به صورت خودتنظیم مجموعه فعالیت های 
خود را اولویت بندی و نیز زمان بندی نمایند که در نتیجه، توانایی 
برنامه ریزی آنان افزایش یافته است. بنابراین و با توجه به مطالب 

مولفه،  5شده می توان گفت نتایج پژوهش حاضر در باب تاثیر  ذکر
جنبه های آموزشی سازگار با مغز، ایجاد محیط هیجانی خوشایند 
برای مغز و یادگیری، ایجاد فرصت های خوشایند، بهینه و غنی برای 
یادگیری، جنبه های آموزشی سازگار با مغز، ساختار آموزشی 

(؛ صالحی نجف 14فر و همکاران ) عزیزیاثربخش، با نتایج پژوهش 
( 17(؛ شاه حسینی و همکاران )16(؛ فرخی و کریمیان )15آبادی )

 مطابقت دارد.
آشنایی مدرس و یادگیرنده از عملکرد مغز در فرآیند یادگیری و 
شناخت مولفه های سازگار با مغز، زمینه را برای ایجاد نگرش 

د. این نگرش، فرد را یادگیرنده بودن مدرس و فراگیر فراهم می ساز
از حالت تک بعدی به حالت چند بعدی ارتقا داده و در فرآیند 
آموزش و یادگیری، به استفاده از روش های متنوع سوق می دهد و 
در هنگام برخورد با موانع، توانایی بازنگری برنامه ها را با حفظ 

انعطاف پذیری شناختی است.   توجه به هرکدام دارا بوده که همان
ناخت انعطافپذیری نورونی برای مدرس و وآشنایی نسبی آن برای ش

یادگیرنده و با در نظرگرفتن برنامه های متنوع براساس برنامه ریزی 
های انجام شده توسط مدرس، ذهن یادگیرنده، توانایی تغییر تمرکز 
ذهنی بین محرك های مختلف را کسب کرده و انعطاف پذیری، 

ه مطالعه جیراساك ساخو مغز اُرگانی بنا ب  افزایش یافته است.
اجتماعی و پویاست و متناسب با فضای زندگی، خود را سازگار می 
کند و تجربه های فضای زندگی، مغز را در مسیرهای قدرتمند جهت 
می دهد و از طریق تعامالت اجتماعی، خود را تغییر می دهد و 

ط ا و روابهمکانسیم مغز بر روابط اجتماعی تاثیرگذاشته و مهارت
اجتماعی نیز به نوبهی خود بر رشد و توسعهی مغز موثر است. 
بنابراین بر اساس اصل دوم یادگیری سازگار با مغز )مغز/ذهن 
اجتماعی است( ارتباطات و تعامالت موثر، موجب یادگیری و 
انعطافپذیری نورونی میشود و ارتباطات مثبت موجب میشود که 

باشد به راحتی یاد بگیرد. یکی از مغز بیشتر منعطف شده و قادر 
برآیندهای مولفه ی اول یادگیری سازگار با مغز، ایجاد محیط 
هیجانی خوشایند، برای یادگیری است که در این پژوهش، با فراهم 
سازی شرایط آن از طریق شبکه های ارتباطی گسترده )شبکه های 

جه تو ارتباطی و اجتماعی( زیر ساخت فرهنگی، اجتماعی و ارزشی و
به عوامل فردی )مدرس و دانشجو(، زمینه های فعال سازی فعالیت 
های شناختی سطح باال از جمله انعطاف پذیری شناختی که در لُب 
پیشانی مغز است، میسر می شود و نیز ایجاد محیط غنی یادگیری بر 
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اساس محرك های متنوع و مرتبط و محتواهای پُربار، براساس به 
یری سازگار با مغز، موجب افزایش کارگیری اصول یادگ

 انعطافپذیری شناختی می گردد.
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