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 چکیده

 ران یا یمغز در نظام آموزش ت یترب کردیبر رو یمبتن یاضیمعلمان ر یاحرفه ۀتوسعارائۀ الگوی  پژوهش حاضر با هدف

 یهاافتهی پژوهش، سؤال به پاسخ یبرااست.  دمننظاممرورهای  ۀیفی و در زمرک از نوع پژوهش ت گرفت. اینورص

 جهت بود. هدفمند صورت¬به یریگ نمونه یبرا استفاده مورد روش. شدند یبندمقوله سپس و یکدگذار متون یدیکل

 یآورجمع اول ۀمرحل در  مقاله 109 تعداد شالت نیا حاصل. دیگرد استفاده  زمایپر فلوچارت از متن نیبهتر انتخاب

 انتخاب متون نیا ۀمطالع حاصل. دیگرد وارد پژوهش در یینها یرکوردها عنوانبه مقاله 29 تعداد تا  یانه. بود اطالعات

 پژوهش یهاافتهی .دادند لیتشک را الگو  ابعاد که بود ییهامقوله به یدسترس تا ینها و هاآن یکدگذار ،یدیکل یهاافتهی

شده بر الگوی شناسایی ند کهنشان داد ان ریاضیمم معلمداو ایتوسعۀ حرفهابعاد الگوی شناسایی ص و صخدر حاضر

برقراری ارتباط بین علوم  اند ازعبارتپیشین طالعات م در تأکیدترتیب میزان به . ابعاد این الگو بعد استوار است  9

تغییر روش تدریس ریاضی با درک ، صبیی عکمک تصویربردارشناختی و آموزش ریاضی در کالس درس بهاعصاب

، دگیری سازگار با مغزکمک یاریاضیات به در آموزاندانش پیشرفت تحصیلی ، ضیدر هنگام یادگیری ریاد مغز عملکر

 یهاپژوهش یهات یمحدود، یاضیرکاری و کنترل توجه در پیشرفت  ۀنقش حافظ، یاضیرساختار مغز و پردازش 

 ،یعددی در پیشرفت ریاض یاهزشداپرکارگیری به، آموزش ریاضی ۀدر کاربرد آن در حوز اب آموزشیعلوم اعص

-پیاده .آموزشی مبتنی بر مغز برای کمک به معلمان ریاضی در تدریس ۀیک بست ۀو تهی یاضیرمدل جامع پردازش 

 ریاضی در کالس درس مغز مبتنی بر رویکرد تربیت مداوم معلمان ریاضی ایتوسعۀ حرفهالگوی  سازی صحیح

-پیادهباشد. ات مثبتی میتأثیردارای که  در تدریس معلمان شود و اثربخشی رداانعم یهاتفاوتمنجر به ایجاد  تواندیم

 ریاضی در کالس درس مبتنی بر رویکرد تربیت مغز مداوم معلمان ریاضی ایتوسعۀ حرفهالگوی  سازی صحیح

 باشد. ی میمثبت تاتأثیردارای که  در تدریس معلمان شود و اثربخشی دارامعن یاهتفاوتمنجر به ایجاد  تواندیم

، نظام آموزشی معلمان ریاضی، رویکرد مبتنی بر تربیت مغز ،معلمان مداوم ایتوسعۀ حرفه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

فضا و  ،یآموزش لیمعلم، وسا ا،ههرندیادگ ی ،ید درساعم از برنامه و موا یتیدر نظام ترباجزا و عناصر مختلف 

را  های آموزشیسازمان مورد نظر اهدافبه  یابیند تا دستمتقابل دار ریتأث گریکدی رات باباعتبودجه و ا زات،یتجه

 ان یم نیالزم برخوردار باشند. در ا یو کارآمد ت یفیاز ک  ییتنهابه زااز اج کیالزم است هر همچنینسازند.  ریپذامکان

 یمحورهاآموز معلم و دانش ت. درواقعاس یلاص گاهیجادارای  یریادگ ی و یاددهی یندهایمرکز فرآ واننعهبمدرسه 

 یمناسب برا طیشرا یسازنقش را در فراهم نیترمعلم که مهم ت یصالحلذا  ؛شوندیمحسوب م ندیفرآ نیا یاصل

 (.1989 ،ی)رجالاست  یرروض د،ینمایم فایا در نظام آموزشی یریادگ ی یهات یفعال

 یهات یفعالیندها و شارکت در فرآکه با م ختن معلمانیاسآماده عبارت است  رسالت نظام آموزشی نیترمهم

شوند  آموزاندانشموجب بهبود یادگیری  خود یاحرفه یهانگرشو  هامهارتانش، افزایش د منظوربه شدهیزیرطرح

 سطتو  هاآنهستند که شناخت  ییهات یهو کرات و باورها، تفدارای دانش،  زانآمو دانش .(1391)طاهری و همکاران، 

زش برای آمو  ۀدهعنوان به یونسکو سازمان از طرفدهه اخیر . کندیمکمک  زانآمو دانشیری معلم به افزایش یادگ 

هدف   5با  را یهآموزش ریاضی پا یهاچالشبا عنوان  ییهاپروژه این سازمان .ت ساهدش یراذگ م انپایدار  ۀتوسع

؛ این ضی است یس ریامعلمان ریاضی و تدرآموزش ه ب خاص مربوط طوربهمورد  2 هاآنبین که از نموده عریفت

ۀ پروژ. دانش ریاضی مورد نیاز برای تدریس ریاضیو  ضیمعلمان ریا ایتوسعۀ حرفهو  یسازادهآم اند ازعبارت موارد

کشورها معنای متفاوتی ه با دیگر د، در مقایسمی عرضه شونتر بو در بسمباحث  مذکور معتقد است که اگر این

 (.1395)مهربانی،  شت داخواهند

باال،  ت یفیباک  یعملکرد دارایرا معلمان یز؛ باشدمی ار مهمیبسنیز ریاضیات  یریادگ یآموزش و نقش معلمان در 

در  یریادگ یاعظم  خشب نکهیاجه به تو  با .ندیآیمشمار هب آموزاندانش یریادگیت یفیک  افزایشعامل در  نیترمهم

ری و حافظه در مغز( بخش یادگیمرکز عنوان بهو مغز )هیپوکامپ  دشو یمانجام  یریادگی و یاددهی طیمح

رد تا عملکرد یند قرار گ ین فرآیارویکرد مبتنی بر مغز باید در  ؛ لذااست  یریادگ یو  یاددهیند یاز فرآ یریناپذییجدا

 ی ریادگی افزایشدر  یعلمان نقش مهمم یاحرفهرشد  گرید طرفز ا د.انطلوب برسطح مبه سرا  رندگانیادگ ی

و دانش  ییرشد دانش محتوا یبرا ؛ لذاعهده داردرب وپرورشآموزش امنظ ات دراصالح اعمال و آموزاندانش

 ورمنظبه یپژوهشام انج با توجه به موارد نذکور ضرورت دارد. هامستمر آن یاحرفهمعلمان، توجه به رشد  یاگوژپد

 .رسدیم رویکرد تربیت مغز ضروری به نظر بری مبتن مداوم معلمان ریاضی یاحرفهرشد  یالگو  یطراح

شناسی و آموزش و روان یهاهینظربودند تا از بر معلمانی متکی بود که آموزش دیده درگذشتهدرس  یهاکالس

علوم  ۀکه داشتن درک از تحقیقات پای شودی م دالل . امروزه استاستفاده کنند یاددهیتحقیق و تجربیاتشان در تدریس و 

یا  آموزاندانشپیشرفت  ۀ م است که مطالعالز  قدرهمانری، دگییا ییربنایزیادگیری و اجزای  مینهز دراعصاب 

اد ار زیو شم آموزاندانشبا توجه به اهمیت یادگیری ریاضی برای  (.2015، 1)زادیناباشند میمهم روانشناسی آموزشی 

مرور  غزو یادگیری مبتنی بر م اب آموزشیعصا معلمان، علوم ایتوسعۀ حرفه ه پیرامون موضوعشدانجامت تحقیقا

 
1 Zadina 
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 ۀ ارائ ست ازپژوهش حاضر عبارت ا پژوهش هدف  ؛ زیراشا باشدراهگ تواندیممقاالت موجود در این زمینه  مندنظام 

در اغلب موارد  کیستماتیمرور سهمچنین  .مغزر رویکرد تربیت معلمان ریاضی مبتنی بمداوم  ایتوسعۀ حرفهالگوی 

یافتن به الگوی مورد نظر واحد و مشخص در دست یبه برآورد جیب نتایک در تر یآمار یهااز روش یریگ با بهره

 .برخوردار است  یسازمیو تصم یریگ جهیدر نت ییلذا از توان و اعتبار باال ؛کندیمکمک 

 از نظر هجامع وپرورشآموزش .کندیم یزیریپیک جامعه را قدرت  ضعف و یهاهیپا ،«شوپرورآموزش» نهاد

یکی  که با سایر نهادهای اجتماعی ارتباط متقابل دارد. ت است بلندمد یگذارهیسرما یک ،تربیت وتعلیم نظرانصاحب 

 عنوانبهاین نظام معلمین در  .شدابیم «معلم» ،ار است آن استو  ۀبر پای وپرورشآموزشهر نظام  ارکانی که نیترمهماز 

شمار ی و فعالیت در جامعه بهزندگ  برای آموزاندانشر جهت پرورش مل داو سایر ع ۀدهندسازمانو  کنندهت یهدا

و  ریگ چشممستلزم توجه در نظام مذکور  هادانشاطالعات و  روزافزونهمراهی با تغییر و افزایش  .ندیآیم

یادگیری  ۀو حنتدریس و  یهاوهیشآگاهی معلم از  باشد.میمعلمان کار فیت ی افزایش کیمتمرکز برا یهایزیربرنامه

-یم آموزاندانش گاهی از عالیق در یادگیری، تأثیرات زبان و فرهنگ، خصوصیات فردی و آ هاتفاوت ، آموزاندانش

 (. 1395)کالنتری،  دسازمسیر رشد معلم را هموار  تواند

گام   «نمعلما مداوم ایتوسعۀ حرفه»ر آنکه در جهت شناخت مفاهیم ت مگنیس ریپذامکان آگاهی نسبت به مسائل فوق

کت جدید حر یهایاستراتژآینده با نگاه به  سمت بهو  ۀ این موضوع مورد تحلیل قرار گیردینپیش . بایدبرداشته شود

این  . دالس را دارنقصد تغییر در ک  شامل تمام رفتارهایی است که 1مداوم ایتوسعۀ حرفهمفهوم  (.1989)رجالی،  دشو 

آموزش رسمی و یادگیری شغلی  ۀاگانمفاهیم جدگرفتن کاربا به ح نیست.ضاتربیت اغلب ووتعلیم نظام  در مفهوم

هانه آگا یهات یفعالمداوم شامل تمام تجربیات طبیعی و  ایتوسعۀ حرفه. شودیم، ناواضحی مسئله بیشتر اشتباه طوربه

از این طریق به ؛ لذا دنشو یمبه فرد، گروه یا مدرسه مرتبط  میرمستقیغمستقیم یا  طوربهاست که  هشدیزیربرنامهو 

 (.1991، 2دای) کندیموزش در کالس درس کمک کیفیت آم

 آموزاندانش افت شدید  توانمیایران  کشور ژهیوبه اکثر کشورهای دنیا وپرورشآموزشل مطرح در نظام مسائ ازجمله

کاهش تعداد  ،مدارس از ریاضی آموزاندانش (. درک ضعیف 1989 )رجالی، موداشاره نت ضیاریا در درس

که با  کمبود معلمان ریاضی مناسب  و ریاضی یهارشتهتحصیالت عالی در  یهادورهط واجد شرای آموزاندانش

باشند ن افت از ای ییهاانهشن توانندیم شودیمتشدید  ریاضی واجد شرایط لیالتحصفارغ یهامهارتتقاضای باال برای 

هیچ که  کندیمتصریح  21قرن برای  جهانی وپرورشآموزش نظام یللمالنیبکمیسیون (. 2002، 3چریس و همکاران)

برای افزایش کیفیت ارائه ریاضی در  مؤثر یکارهاراهیکی از  معلمان صورت گیرد.بدون همکاری  تواندینماصالحی 

ار و تخای سبر مبناکه  5« رویکرد تربیت مغز»توجه به یاضی است. برای معلمان ر 4مداوم  ایتوسعۀ حرفهمدارس، 

رویکرد  نیترجامع ،این تئوری (.2003، 6کاینو کائن) راستا ایفا کنددر این  نقش مهمی ندتوایم ،شدهکارکرد مغز بنا
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طبیعی   ورطبهغز یادگیری م تأکید اصلی آن بر چگونگی. باشدمی ایجادشده براساس تحقیقات علوم عصبی آموزشی

 (.1393)اسدیان،  است 

نگام آموزش به همغز  ز اینکها افراداست که درک  ارمعناداز اصول  یامجموعهکاربرد  «،رمحو مغز تربیت  رویکرد»

که ارتباطاتی میان عملکرد  محور یک پارادایم و الگوی جدید. تربیت مغزدهدیمافزایش  را کندیمصورت فعالیت چه

ات جامع به آموزش است که از تحقیق یادگیری مبتنی بر مغز یک رویکرد. کند و آموزشی ایجاد و فعالیت تربیتیمغز 

یادگیری طبیعی مغز انسان  یا علوم اعصاب تربیتی بر چگونگی 1غز. تربیت مبتنی بر مکندیمخیر علوم اعصاب استفاده ا

 یهامهارتبه  یابیدست  ۀست که نحو لید دانشی ادر حال تو  علوم اعصابدرواقع  (.1399مبتنی است )براتعلی، 

انش را مشخص نماید. این در سطح بیولوژیکی دگیری داین یا شدنگی منعکسچگون نینچ. همریاضی را بیابد

 (.2015)زادینا،  یاری رساند مدارس توسط معلمان آموزش ریاضی یهات یصالح ۀدر درک بهتر توسع تواندیم

معلمان فراهم  یابر ییمبنا دانشی که ؛ی تدریس شودیک دانش علم عنوانبه تواندیم غزر تربیت مرویکرد مبتنی ب

شوند که به  یادهندهآموزشمسیر هدفمند استفاده کنند و  از راهبردها در یکمتوجه شوند، ول را تا اص سازدیم

نگه  روزبهوم، خود را مدا ایرفهتوسعۀ حاز طریق  همواره. چنین معلمانی است  تدریس خود واقف یهااستدالل 

علوم اعصاب  یارشتهنیبتحقیقات ل حاصسی آموزشی صاب و روانشناعاپیوند بین علوم  (.1393)اسدیان،  دارندیم

و  یریادگ ی یشناختعصب  یهاسمیمکان ترعیوسدستیابی به درک  این پیوند عبارت است ازاست. هدف  آموزشی

است که علوم  یاحوزه ،آموزش ریاضی رسدیمه نظر (. ب8201، 2همکارانبنر و را)گ  مؤثرآموزش  ۀحمایت از توسع

(. آموزش ریاضی به مراحل طراحی تحقیق 2010، 3باشد )کویینی داشتهسهم مهمدر آن  تواندیم یشناختصابعا

و تفسیر نتایج  را در آموزش ریاضی مورد تأیید قرار دهد هاه ینظر تواندیمعلوم اعصاب  کهیدرحال کندیمکمک 

زش و در آمو فعلی  یهاهینظرلوژی مغز و و یبررسی دانش تکامل و فیز (.2018، 4)لیکین ممکن سازدرا تحقیق 

شناسی و ، روانوپرورشآموزشترکیب ) مغز یربرداریتصو اطالعات جدید از ین دانش با یادگیری ریاضی و ادغام ا

 ء در خدمت ارتقا تواندیم (دنشو یمتیبانی با تحقیقات پش یخوببهدرسی که  ۀعلوم اعصاب و آگاهی از مداخالت برنام

 ن از ترکیب و تلفیق به بهترین نحو ممک تا سازدلم ریاضی فراهمبرای معالگویی  . همچنینقرار گیرد یضیادگیری ریا

 ایرفهتوسعۀ حعصبی فراگیر، راه جدید برای  ۀ. آموزش ریاضی مطابق با توسعشودجهت تدریس ریاضی استفاده 

و به رفع  کردهایجادد تدریس خو  یهایژاستراتتغییرات الزم را در  ی کهطوربه ؛بودیاضی خواهدمداوم معلمان ر

 در کالس ریاضی کمک کنند. انآموزدانشاحساس ضعف و ناتوانی 

و  یرکااهمالمحور بر یادگیری درس ریاضی، آموزش مغز ریتأث»با عنوان  پژوهشی( 1398و کیخایی )راتعلی ب

موزش که آ ها مطرح کردند. آندندادانجام  «أصفهانچهارم ابتدایی شهر ۀ پای آموزاندانش ی تحصیل خودکارآمدی

چهارم  ۀپای آموزاندانشدر  یکاراهمال محور بر یادگیری ریاضی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و مغز

بر محور که آموزش مغز مشخص شد ریانس مکررون تحلیل وابا انجام آزم .اثر دارد آزمونپسابتدایی شهر اصفهان در 
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بر خودکارآمدی تحصیلی در طول زمان اثر  ؛ لیکنثر دارددر طول زمان ا یکاراهمالاهش نمرات ریاضی و ک یشافزا

   .ندارد

عی و یادگیری مغزمحور بر شایستگی اجتما_یاددهی یهایاستراتژتأثیر »با عنوان  پژوهشی( 1396براتعلی و زارع )

یاددهی  یهایاستراتژها نتیجه گرفتند که نانجام دادند. آ «أصفهانشهر اول دبستان  ۀیضی و علوم پایادگیری درس ریا

بر   ؛ لیکندنتأثیر معناداری دار آموزاندانشی یادگیری مغزمحور بر شایستگی اجتماعی و یادگیری درس ریاض_

-یادگیری و به ۀاگر معلمان از نحو ئلۀ مذکوربا توجه به مس ندارد.تأثیر معنادار آماری  آموزاندانشیادگیری علوم 

بیل صرف زمان مناسب برای مؤثر بر یادگیری بهینه از ق یهات یموقعانند و تمیان آگاهی یابند غز فراگیریادسپاری م

در امر  زانآمو دانشبه هیجانات و نقش فعال  ،، معناسازییریپذانعطافیری، یادگیری، محیط غنی و پربار یادگ 

 ا فراهم سازند.یادگیری ر

تربیت  رویکرد براساساحساسی _تعاملی یهایژاستراتیر استفاده از تأث»وان با عن پژوهشی( 1394داود )براتعلی و آل

 یاحرفهپیش یهاآموزشگاههفتم  ۀذهنی پای توانکمدختر  آموزاندانشیادگیری درس ریاضی  ءمحور بر ارتقامغز

احساسی رویکرد _یاملتع یهایاستراتژنتیجه گرفتند که استفاده از ها ند. آن انجام داد «أصفهانان اول است ۀمتوسط

تربیت همچنین ذهنی، تأثیر معنادار دارد.  توانکم آموزاندانشمحور در افزایش یادگیری ریاضیات در بین مغزتربیت 

 یهایاستراتژبردن کارهبکه با  رسدی مبه نظر ذهنی شده و  توانکم آموزاندانش ایش یادگیری مغزمحور باعث افز

 هبود یادگیری درس ریاضی بود.د بشاه توانیمیادگیری _یاددهی یهازمانمغزمحور در کالس و در 

در یادگیری  آموزاندانش تیموفقبر انگیزه و یر رویکرد مبتنی بر مغز تأث»با عنوان پژوهشی ( 2017) 1ام. مکارینا

گیری ریاضی و پیشرفت در یاد آموزاندانش ۀانگیز سطح پایین براساس پژوهش مذکورداد. جام « انریاضی در اندونزی

صورت  در یادگیری ریاضی با استفاده از روش یادگیری مبتنی بر مغز آموزاندانش تیموفقو  انگیزهبهبود و با  هاآن 

فراهم شود تا  آموزاندانشبرای  یریپذانعطاف یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری این است که وی مطرح کرد  .گرفت 

شده مبتنی بر اصول مشتق ز، روش یادگیریروش یادگیری مبتنی بر مغکند. مطلوب تقویت  طوربهمغز را ۀ ن بالقو توا

مغز  یتوانمندسازکه تالش برای  کندیم. یادگیری مبتنی بر مغز مفهومی برای یادگیری ایجاد از درک مغز است 

ها انجام کار جب ومکه یادگیری مبتنی بر مغز را  یزیربرنامه یهامؤلفه 2به نقل از جنسن روهشگ. پژاست  آموزاندانش

، شروع و 4یسازآماده، 3ضاز قرار گرفتن در معر پیش بندی کرد:دسته یلذ صورتبهشوند می احسنت به نحو 

 تن آرامش، اشد ،9، توافق و ادغام8تأیید و بررسی اعتماد ،7و رمزگذاری حافظهدوره  ،6دادندقت شرح، با5یآورجمع

 نداشتن استرس  ، انگیزه ونفساعتمادبه
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آموزش  یهاکالسزش مبتنی بر مغز در آمو  یهاروشکشف »ن با عنوا پژوهشی (2010) 1نس دارسی جکستکن

ا چگونه و بازیابی اطالعات ر هارهیذخفرآیندها،  و کندیممغز چگونه کار  نکهیا وی مطرح کرد « انجام داد.متوسطه

 یهاروشبا  که متناقض ییهاوهیش به ترویج بسیاری از مدارس ؛ لیکنبرای هدایت پداگوژی مهم است  دهدی مانجام 

 یترجامعرویکرد ، تدریس مبتنی بر مغز یهاوهیش. غافل از اینکه دهندیمادامه  ،تحقیقات مغز است  ۀلیوسبهپیشنهادی 

 .دهدیمنشان  ی طبیعی راگیریادکه ارتباطات مغز و  آوردیم تدریس به وجود ۀدر زمینرا 

 آموزان دانش مان به معل توسطتقسیم و کسر  شر آموزمحور بأثیر یادگیری مغزت»نوان با ع پژوهشی( 2007) 2دوریس

بر  در تدریس و یادگیریمحور نشان داد که کاربرد اصول یادگیری مغز « انجام داد. ویپنجم یک مدرسه غیردولتی ۀپای

 افزوده است. آموزاندانش ت تحصیلی نمرات درس ریاضی و پیشرف

است. با و موضوعی توجه شده یاحرفهنوع دانش  2اضی به زش معلمان ریات مربوط به آمو بیاددر  اخیر ۀده 2 در

 شدهانجام یهاپژوهش کهیدرحالا داد. ج یاحرفهرویکرد تربیت مغز را در دانش  ۀدانش دربار ۀمؤلف توانیماین نگاه 

از برای اخیر تنها دانش موضوعی مورد نی یاهسالدر اند؛ لیکن از بلوغ رسیده یادرجهیاضی به رآموزش  ۀدر حوز

  رسد یمبه نظر  مذکوربا توجه به موارد آموزشی قرار گرفته است.  گذاراناست یسمورد توجه  یاندهیفزا طوربه تدریس 

-بدینگام بردارد. ریاضی معلمان  یاحرفهدانش  ۀم معلمان ریاضی باید در جهت توسعمداو ایتوسعۀ حرفهکه برنامه 

شد  خألعلوم اعصاب و آموزش ریاضی متوجه این  ۀدر حوز شدهانجام یهاپژوهشسی با بررحاضر وهشگر منظور پژ

یاضی مبتنی بر رویکرد مداوم معلمان ر ایتوسعۀ حرفه ییک الگو  ۀدر قالب ارائ که نیاز است نتایج کارهای پژوهشی

توسعۀ الگوی  ۀارائبا هدف  پژوهش حاضر دلیل؛ بدینیار بخش آموزش قرار گیردشده و در اختیبندجمع تربیت مغز،

این پژوهش عبارت است ۀ مطرح در فرضیصورت گرفت.  مبتنی بر رویکرد تربیت مغزمداوم معلمان ریاضی  ایحرفه

؛ اثر دارد آموزاندانشدگیری ریاضی غز بر یارویکرد ممداوم معلمان ریاضی مبتنی بر  ایتوسعۀ حرفهالگوی  از اینکه

مداوم معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت  ایتوسعۀ حرفهالگوی  یهامؤلفه ص شود کهمشخ سؤالین لذا پاسخ ا

 ند؟ اکدام مغز

تی و ح وپرورشآموزش اوت نظامتفم یهاردهسئولین و م زانیربرنامه تواندیماین پژوهش  یهاافتهیی کل طوربه

الزم  ۀمداوم، زمین ایۀ حرفهسعتو مدل  ۀد تا با ارائا یاری دهتحصیلی ر یهادورهر دیگو  هارستانیدباجرایی وامل ع

رده و موجب پیشرفت در یادگیری ریاضیات برای شناخت رویکرد تربیت مغز توسط معلمان ریاضی را فراهم ک 

 شوند. آموزاندانش
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 یشناسروش

 کلیدی متون یهاافتهی ،شوهپژ السؤ است. برای پاسخ به  مندنظاممرورهای  ۀیفی و در زمرک  پژوهش حاضر از نوع

جهت انتخاب بهترین . هدفمند صورتبه یریگ نمونهده برای د استفاروش مور .ندشد یبندمقولهو سپس  ذاریکدگ 

آوری اطالعات بود. معجۀ اول ر مرحله دمقال 109 تعداداستفاده گردید. حاصل این تالش  1زمایاز فلوچارت پر متن

 یهاافتهیاین متون انتخاب  ۀحاصل مطالع. یدگردرد وا پژوهشرکوردهای نهایی در  انعنوه بمقاله  29تعداد  تا ینها

 تشکیل دادند. بود که ابعاد الگو را ییهامقولهه و نهایتا  دسترسی ب هاآنکلیدی، کدگذاری 

رور مروش از  مان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغزداوم معلم ایتوسعۀ حرفهدستیابی به الگوی  منظوربه

 متون موجود در مندنظاممرور  هدف،پژوهش با توجه به  سؤالر این قسمت برای پاسخ به د استفاده گردید.2مندنظام 

ن ییتع ی. برات ورد توجه قرار گرفم مان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغزمداوم معل ایتوسعۀ حرفه ۀجهان در زمین

-نیبد ؛شدن انجام شدو شامل یستگی، شایگرغربال، ییال شناساحمر رانک و کنامه روش دست  براساس نمونۀ آماری

مداوم  ایتوسعۀ حرفه واژگان کلیدی یو جوحاصل از جست  یپژوهشمقاالت  ۀیلک ،ییشناساۀ ه در مرحلک ب یترت

 رتالند پایرانی ماناطالعاتی  یهابانکدر ریاضی شی و آموزش تربیت مغز، علوم اعصاب آموز معلمان ریاضی، رویکرد

جوی وجست  ران، نورمگز و پایگاهی، مگ4یدیااس ،3م انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علو  انسانی جامع علوم

 Countinuingواژگان کلیدیهمچنین از آوری شدند. جمعکشور  5و گنج مدارک علمیپژوهشگاه اطالعات 

Professional Development for Math Teachers ،Brain Based Education،Neuroscience and Math 

Education  یالمللنیب یهاگاهیپادر  زبانیسیانگلبرای جستجوی مقاالت  هاآن یهاب یترک و Academia.edu ،  

Sciencedirect ،Researchgate  وERIC را داشتند در کنار  که بیشترین احتمال وجود مقاالتی با این موضوع

لعه عالوه بر  . در این مطااستفاده شد ،کنندیمو مجالت را نمایه  هات یساگل اسکوالر که بسیاری از گوگل و گو

رابر با )ب1397/ 12/ 20جو در تاریخ و. این جست هم استفاده شد هارفرنسمذکور از روش کنترل  یهات یسا

 که شدرفته در نظر گ  بعدهب 2000از سال  انتشار مقاالت زمانی ۀباز. گردید( و با سینتکس مناسب انجام 2018/ 10/ 3

 گردید.یی سامقاله شنا 109 درمجموع

مرور ن مقاالت یو مناسب، عناو ت یفیباک دن به مقاالت یرس یدر ابتدا برا شدهآوریمقاالت جمعبا توجه به تعداد باالی 

د داتع)ر مقاالت یسا ند،با موضوع پژوهش نداشت یاطارتب هاآنن یه عناوک  یمقاالتو  یرارکپس از حذف مقاالت ت .شد

ورود  یارهایه با معک  یمقاالت، دهیکچ ۀن مرحله پس از مطالعیشدند. در ا یگرلغرباوارد مرحله و  شدند یبررس (78

، ده باشندیمعتبر داخل و خارج از کشور به چاپ رس یو پژوهش یه در مجالت علمک  ییهاپژوهش) ندتناسب داشت

 یشناختاعصابلوم ویکرد تربیت مغز، عریاضی، ران علمم مداوم ایتوسعۀ حرفهدر دسترس بود و به  هاآنمتن کامل 

مقاله(.  49ن شدند )ییت تعیفیک یابیو ارز یستگیشا ۀورود به مرحل یو آموزش ریاضی اشاره کرده بودند( غربال و برا

فیت زیابی کیاز ابزار ار مقاالت یابین مرحله جهت ارزیدر ا قرار گرفت. یابیمورد ارزن مقاالت یامل اک سپس متن 

 
 شدنتا شامل ییشناسا جو ووجست مرحلۀس مناسب از کنتیاطالعات با س یجووت جستفلوچار 1
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شاخص  9علم مرتون که توسط مهرام با  یعلوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارها ۀپژوهشی در حوز _علمی یهاالهقم

 48ژوهش( ابع، گزارش پ، منیریگجهینت، هاافتهینمونه(،  و مقدمه، مرور پیشینه، روش )ابزار، جامعه)عنوان، چکیده، 

 یصورته منابع بهک ر است ک به ذ است، استفاده شد. الزمن شدهویبسیار کم( تدطیف )بسیار زیاد، زیاد، کم،  4ه و گوی

تا در زمان شند ها مشخص نباآن یشناختکتابر اطالعات یسنده، مجله و سایه نام نو ک قرار گرفت ار مرورگران یدر اخت

متن مقاالت  درل یمورد تحل واحدقاالت درج شد. م یتمام ۀنمر ،یابیم ارزاتمااز  پس. صورت نگیرد یری، سوگ یابیارز

مداوم معلمان ریاضی  ایتوسعۀ حرفه ۀدربارموجود در متن مقاله و محتوای آن هود و مکنون گونه مضمون مشهر

گر یدکیبا  هاآن ج یهمزمان انجام و نتا طوربه پژوهشگر 2مراحل توسط  یتمام. بودی بر رویکرد تربیت مغز مبتن

ر ک ذ یل مربوطه در جدولیل، دمقاله شدنرد و در صورت ردیگمنابع صورت ن در انتخاب یریسه شد تا سوگ یمقا

ه شد و بر آن مبنا یته یستیلکمنظور چنیبدنمود.  ین افراد، نفر سوم داوریب نظراختالفصورت در همچنین د. یگرد

دگان، سنیی، سال، نو انگلیس زبان فارسی، عنوان تحقیق بهزبان حقیق به مانند عنوان ت یتفاوتم یلدهایدر ف عاتاطال

د ییتأ ید. برایو زمان دسترسی به سایت استخراج گرد کلیدی، آدرس سایت یهاافتهیار، مجله/کتاب، روش انجام ک 

صورت  لهمقا10بر  هادادهاستخراج  تدا، در ابمشغول کارر یمتخصصان درگ  یست عالوه بر نظر جمعیلکچ ییروا

ند یمانان حاصل نیان اطمتا پژوهشگردچار تغییر شدند ف یرلدها و تعیفاز  دادیتعنظرات،  یبندجمعپس از  .گرفت 

ن ی. پس از اهستنداستخراج از متن مقاالت  یاز برایورد نم یهادادهشده متناسب با متن مقاالت و یطراح یلدهایف

ت یه قابلدن بیرس یراشدند. ب یبنددسته)ابعاد(  ترگ بزر یهاگروهریر زو دقرار گرفتند  یدگذارک  مورد هانمونهگام، 

 یبنددستهاستخراج و  یلن( استفاده شد. براکنیگوبا و ل) قمحق 1ینیخودبازب کینکاز ت هاافتهی یریاعتبار و اعتبارپذ

شده استخراج اطالعاتام سرانج شد. یبرداربهرهان پژوهشگران متخصص یم یند رفت و برگشتیفرآ کیاز  نیز هامقوله

 اکثره ک پژوهشگر ناظر که  کیار یمغز در اختن ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مداوم معلما ایتوسعۀ حرفهاز ابعاد 

 ی راب یاجلسهگرفت. سپس پژوهشگران با پژوهشگر ناظر  قرار ،و سوگیری نداشت ده ینش شده را ندیگز یهامقاله

 یمامت ت یدرنهارفت. صورت گ  گرانپژوهش ز توسطین یینها ینیخودبازب که ردندک رگزار ب ،ابعاد یبنددستهردن ک یینها

 دند.ید گردیینترل و تأک  ،ۀ پژوهش حاضرنیزمدر  نظرصاحب متخصص و  1توسط  تخب مقالۀ من 29
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 ل یورود به تحل  یبرا منتخبمقاالت    :1جدول  

 ۀشدانتخابمقاالت  تعداد

 یابیاز ارز پس یی نها

 شدهجوواد مقاالت جستتعد

 ییس نهاکنتیبا س
 یطالعاتگاه ایپا یاتاطالع اهگیپانام 

 

 

26 

 

 

0 ERIC  

 

 ی المللنیب

13 Researchgate 

11 Sciencedirect 

7 Academia.edu 

72 google 

 
 

 

3 

  پرتال جامع علوم انسانی  0

 
 

 بانفارسی ز

 مدارک علمی کشور گنج  2

 ی دیااس 0

 ان ریمگ 0

 نورمگز  2

 گوگل فارسی 2

 جمع ______ 109 29

 

 ها یافته

کلیدی  یهاافتهیدقیق متون منتخب،  ۀ پس از مطالع شده در تحلیل نهاییرکورد وارد 29 ۀطالعدر این بخش با تکیه بر م

العات این بخش در جدول اط .ندراج شدتخسا هامقوله نیز یبنددستهکدگذاری و از  ۀ بعدل. در مرحتعیین گردید

  اند:ارائه شده( 2)شماره 

 یمعلمان ریاض ایتوسعۀ حرفه ی ولگابعاد ا   :2جدول  

 ابعاد الگو تعداد منابع فارسیع مناب انگلیسی منابع

Jie Liu et al (2019) 

Xinlin Zhou & et al (2018) 

Azalia Herma (2017) 

Carolyn Kieran (2017) 

González_Garrido (2017) 

Ana SusacSven Braeutigam (2014) 

Roza Leikin (2018) 

Linnea Karlsson Wirebring & et al (2015)  

 

 

 ( 2017)میه سیفی و همکاران  س

 ( 2017) امیرحسین آشنا

 

 

10 

 

 

ساختار مغز و  

 پردازش ریاضی

 

Jie Liu et al (2019) 
Carolyn Kieran (2017) 

González_Garrido (2017 
Bert De Smedt & Roland H. Grabner (2018) 

COREY DRAKE (2016) 
Bert De Smedt (2014) 
David C. Geary (2011) 

 

 

_________ 

 

 

7 

کارگیری  به

عددی   یهاپردازش 

 یدر پیشرفت ریاض

Jie Liu et al (2019) 
Carolyn Kieran (2017) 

Ana SusacSven Braeutigam (2014) 

Roza Leikin (2018) 

John Munro (2014)  

 

و همکاران   یحسن یمهد 

(2015 ) 

 

6 

 

جامع پردازش   مدل

 ریاضی
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 ابعاد الگو تعداد منابع فارسی منابع منابع انگلیسی

Azalia Herma (2017) 
Carolyn Kieran (2017) 

González_Garrido (2017) 
Linnea Karlsson Wirebring & et al (2015) 

David C. Geary (2011) 
John Munro (2014) 

Janet N. Zadina (2015) 
J. Landeira_Fernandez (2012) 

David A. Sousa (2008)  

 

 

 

 

 ( 2017امیرحسین آشنا )

 

 

 

 

 

10 

 
و  کاری  ۀظنقش حاف

در  کنترل توجه 

 پیشرفت ریاضی

 

Xinlin Zhou & et al (2018) 
Carolyn Kieran (2017) 

González_Garrido (2017) 
Ana Susac Sven Braeutigam (2014) 

Roza Leikin (2018) 
Linnea Karlsson Wirebring & et al (2015) 

De Smedt & Roland H. Grabner (2018) 
Bert De Smedt (2014) 

J. Landeira_Fernandez (2012) 
David A. Sousa (2008) 

Kerry Lee (2018) 
Lieven Verschaffel et al (2016) 

Daniel AnsariLan M. Lyons (2016) 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

14 

 
 

ین برقراری ارتباط ب

شناختی م اعصابعلو

و آموزش ریاضی در 

کمک  کالس درس به

 تصویربرداری عصبی 

 

Roza Leikin (2018) 
John Munro (2014) 

David A. Sousa (2008) 
Kerry Lee (2018) 

Lieven Verschaffel et al (2016) 
Daniel AnsariLan M. Lyons (2016) 

Bert De Smedt (2011) 
Connie White (2014) 

TANYA JOHNSON (2003) 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

7 

 یهات ی محدود

علوم   یهاپژوهش 

ی در  اعصاب آموزش

  ۀر حوزد کاربرد آن 

 آموزش ریاضی

Azalia Herma (2017) 
Carolyn Kieran (2017) 

González_Garrido (2017) 
Ana Susac Sven Braeutigam (2014) 

Linnea Karlsson Wirebring & et al(2015) 

COREY DRAKE (2016) 
John Munro (2014) 

Janet N. Zadina (2015) 
David A. Sousa (2008) 
Bert De Smedt (2011) 
Connie White (2014)  

 

 

 

 

 ( 2017)میه سیفی و همکاران  س

مهدی حسنی و همکاران  

(2015 ) 

 

 

 

14 

 
تغییر روش تدریس  

درک  ریاضی با

گام  هن عملکرد مغز در

 یادگیری ریاضی

 

Azalia Herma (2017) 
Ana Susac Sven Braeutigam (2014) 

Roza Leikin (2018) 
Janet N. Zadina (2015) 
David A. Sousa (2008) 

Juanita M. Costillas (2016) 
Samuel Adejare Awolola (2011)  

 

 ( 2017)میه سیفی و همکاران  س

همکاران   مهدی حسنی و

(2015 ) 

 

 

11 

  آموزاندانش پیشرفت

کمک  به تاضیدر ریا

یادگیری سازگار با 

 مغز 

 

TANYA JOHNSON (2003) 
Juanita M. Costillas (2016) 

M Mekarina and Y P Ningsih (2017)  

 

 ( 2017)میه سیفی و همکاران  س

مهدی حسنی و همکاران  

(2015 ) 

 
 

5 

  ۀیک بستۀ تهی

ز  آموزشی مبتنی بر مغ

برای کمک به معلمان  

 ریاضی در تدریس



 1401(، بهار 66)مسلسل  2، شماره 17های مدیریت آموزشی، دوره فصلنامه نوآوری 

126 

 براساسد مغز مبتنی بر رویکرمداوم معلمان ریاضی  ایتوسعۀ حرفهابعاد الگوی  (2دول شماره )عات جاطال طبق

شناختی و آموزش ریاضی در کالس درس برقراری ارتباط بین علوم اعصاب شامل رتیب تبه در متون یشترین تأکیدب

ضی لکرد مغز در هنگام یادگیری ریا(، تغییر روش تدریس ریاضی با درک عمدرصد 52صبی )ی عکمک تصویربرداربه

(، ساختار مغز و درصد 41ری سازگار با مغز )دگیکمک یات بهریاضیا در آموزاندانش(، پیشرفت تحصیلی درصد 52)

 یهات یمحدود، (درصد 37) یاضیرکاری و کنترل توجه در پیشرفت  ۀ(، نقش حافظددرص 37) یاضیرپردازش 

 یهاپردازشکارگیری (، بهدرصد 26آموزش ریاضی ) ۀاربرد آن در حوزعلوم اعصاب آموزشی در ک  یهاپژوهش

ترتیب شامل نیز بهپرداخته شده  هاآن کمترین ابعادی که در متون به  باشند.می (درصد 26ی )یاضعددی در پیشرفت ر

ضی در تدریس آموزشی مبتنی بر مغز برای کمک به معلمان ریا ۀستیک ب ۀو تهی منبع( 18) یاضیرمدل جامع پردازش 

 باشند.درصد( می 18)

اند؟،  ضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز کداممعلمان ریا CPDالگوی  یهامؤلفهپژوهش مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 

ن و تمدر د یک أتان زیم ۀنددهنشانط و طخ ت ماخض (1در نمودار شماره ). است ارائه شده محور اصلی 9با  وی ذیلالگ

وجود افت تحصیلی در این و  آموزاندانشیری ریاضی برای با توجه به اهمیت یادگ .ست ا دعب ره رب شهوژپرد و م

انکارناپذیر است. از طرفی  یامقولهمداوم معلمان ریاضی،  ایتوسعۀ حرفهزمینه،  رشته و نقش مهم معلم در این 

چه ، مغز هنگام آموزش به که نانسان را از ایاست که درک  معناداراز اصول  یامجموعهرویکرد تربیت مغز، کاربرد 

مداوم معلمان ریاضی  ایتوسعۀ حرفهطراحی الگویی مؤثر برای  خأل . لذا دهدیمیش را، افزا کندیمصورت فعالیت 

پژوهش حاضر بر آن شد   مبتنی بر رویکرد تربیت مغز، برای نظام آموزشی جاری کشور، کامال  محسوس است. بنابراین

 ایدمن ر رویکرد تربیت مغز را طراحیمعلمان ریاضی مبتنی ب اومدای موسعه حرفهتا الگوی ت
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 ضیاوم معلمان ریاای مدرفهح ابعاد الگوی توسعۀ : 1نمودار 

 

 

 

وی توسعۀ ابعاد الگ

ای مداوم رفه ح 

 معلمان ریاضی

 

در  و کنترل توجه ری کا ۀ نقش حافظ

 پیشرفت ریاضی

 

 

تغییر روش تدریس ریاضی با درک عملکرد 

 یاضیگام یادگیری رهن مغز در

 

آموزشی مبتنی بر مغز برای  ۀ یک بستۀ تهی

 کمک به معلمان ریاضی در تدریس

اختی و شنم اعصابعلوبرقراری ارتباط بین 

کمک آموزش ریاضی در کالس درس به 

 تصویربرداری عصبی

 

کمک در ریاضیات به  آموزاندانش پیشرفت

 مغز یادگیری سازگار با

علوم اعصاب  یهاپژوهش یهاتیمحدود

آموزش  ۀحوزر آموزشی در کاربرد آن د

 ریاضی

 ساختار مغز و پردازش ریاضی

 

 ردازش ریاضیمدل جامع پ

 

 

 دل پردازش عددی مگارگیری به 

 ت ریاضیشرفدر پی
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 گیری حث و نتیجهب

تحول در آموزش، نظر پژوهشگران و الگویی مؤثر برای ایجاد  عنوانبهآموزش مغزمحور ر موضوع اخی یهاسالدر 

و  ریگ سخت ک معلم رات و قوانین یدستو  ،است. مغزخود جلب کردهدر جهان به کارگزاران آموزشی بسیاری را

تأثیر  تواندیمیط خوشایند، که یادگیری در یک مح کنندیمتأیید  شناسعصب . دانشمندان ردیگ ینمرا یاد  ریناپذانعطاف 

درک عملکرد مغز در . اندبردهی پی عصبی بر روند یادگیر یهادهندهانتقالبه تأثیر  هاآنباشد. هفراوانی بر مغز داشت

ه ب تدریس ایجاد کند که یهاروشییرات قابل توجهی در تغ تواندیم ریاضی توسط معلمدرس م یادگیری هنگا

مثابۀ یک نوآوری در این موضوع به رساند. یاری خواندریاضی  درس ترآسانیری بهتر و در جهت یادگ  آموزاندانش

 باشد.یستۀ توجه مدیران و معلمان میشاپرورش وآموزشنظام 

ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز که کمک به ن مداوم معلما ایتوسعۀ حرفهالگوی  به هدف استخراجبا توجه 

گار با مغز بر است، یادگیری ساز برای یادگیری مؤثرتر آموزاندانشک به بالطبع کم معلمان برای تدریس بهتر و

ر و کارکرد واقعی مغز ساختا براساس، دنبال تغییر چارچوببه . همچنینچگونگی یادگیری طبیعی مغز تأکید دارد

تربیت کنونی وه مشکالت تعلیمآموزش مؤثر است. یادگیری سازگار با مغز رویکردی پیچیده و آگاه ب انسان برای ایجاد  

. یادگیری مبتنی کنندیمتالش  آموزاندانشمغز  یتوانمندسازمغز برای یادگیری مبتنی بر  ۀحوزاست. پژوهشگران در 

 مداوم معلمان ریاضی ایتوسعۀ حرفهالگوی  ارائۀا لذ ؛شده از درک مغز است ر مغز و مشتقشده با کااهنگبر مغز هم

 امری ضروری است. مغز ت یبتر کردیرو بر یمبتن

الگوی  ند کهنشان داد مداوم معلمان ریاضی ایتوسعۀ حرفهابعاد الگوی شناسایی ص وصخرد حاضر ی پژوهشهاافتهی

برقراری ارتباط بین علوم  اند ازعبارت تأکیدترتیب میزان به . ابعاد این الگو بعد استوار است  9شده بر شناسایی

وش تدریس ریاضی با درک تغییر ر، صبیی عکمک تصویربرداری در کالس درس بهشناختی و آموزش ریاضاعصاب

، ازگار با مغزدگیری سکمک یاریاضیات به در آموزاندانش پیشرفت تحصیلی ، ضیعملکرد مغز در هنگام یادگیری ریا

 یهاوهشپژ یهات یمحدود، یاضیرکاری و کنترل توجه در پیشرفت  ۀنقش حافظ، یاضیرساختار مغز و پردازش 

 ،یعددی در پیشرفت ریاض یهاپردازشکارگیری به، آموزش ریاضی ۀعلوم اعصاب آموزشی در کاربرد آن در حوز

-پیاده .مغز برای کمک به معلمان ریاضی در تدریس موزشی مبتنی برآ ۀیک بست ۀو تهی یاضیرمدل جامع پردازش 

 ریاضی در کالس درس بر رویکرد تربیت مغز مبتنی مداوم معلمان ریاضی ایتوسعۀ حرفهالگوی  سازی صحیح

  باشد.ات مثبتی میتأثیردارای که  در تدریس معلمان شود و اثربخشی دارامعن یهاتفاوتمنجر به ایجاد  دتوانیم

توسعۀ  ۀمدلی در زمین ، الگو یاندخارجی و داخلی را بررسی کرد یهاپژوهش  پژوهشگران حاضر هتا آنجایی ک 

-ایج بهنترا با  پژوهشکه بتوان نتایج این  است هلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز ارائه نشدمداوم مع ایحرفه

تأثیر آموزش ریاضی  ۀدر زمین پیشینالعات ژوهش، نتایج مطاین پ یهاافتهی ن؛ لیکمقایسه کرد هاآن آمده از دست 

 1دوریس  نتایج پژوهش نتایج این بررسی با پژوهش. دهدیمبر مغز را مورد تأیید قرار تئوری یادگیری مبتنی  براساس

یادگیری  اصول کاربرد که دادهنشان محورمغز یرییادگ  و آموزش با مرتبط یهاپژوهش کندیم( که بیان 2007)

نقل از  افزوده است، )به آموزاندانش  تحصیلی پیشرفت  و ریاضی درس نمرات بر یادگیری و یستدر در محورمغز

 
1.Doris 
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أثیر ( را که به بررسی ت1394) داودو آل براتعلی یهاافتهیاین پژوهش ( همخوانی دارد. 1389و همکاران،  سیفی

یادگیری درس ریاضی ء تقامحور بر ارمغز رویکرد تربیت  براساساحساسی _تعاملی یهایاستراتژاستفاده از 

تأثیر خود  پژوهش( در 1398) براتعلی و کیخائی. کندیما تأیید پرداخته است رذهنی  توانکمدختر  آموزاندانش

زارع و همخوانی دارد. پژوهش  را مثبت ارزیابی کردند که با نتایج این گیری درس ریاضیبر یادآموزش مغز محور 

بر شایستگی اجتماعی و یادگیری درس ریاضی و علوم محور یادگیری مغز_یاددهی یهایاستراتژأثیر ( ت1396) براتعلی

نشان ( 2010) 1تنس دارسی جککنسکامال  در راستای پژوهش حاضر است.  یجۀ مذکورکه نت را مثبت ارزیابی کردند

 پژوهش با نتایج این که آوردیمجود تدریس به و ۀدر زمین یترجامعرویکرد بر مغز  یس مبتنیتدر یهاوهیشکه  داد

در یادگیری ریاضی  آموزانانشدتأثیر رویکرد مبتنی بر مغز بر انگیزه و مؤفقیت  نیز( 2017) 2. مکاریناام همسو است.

 دارد. همخوانی پژوهش نبا نتایج ای که کردارزیابی  در اندونزی را مثبت 

رویکرد تربیت ۀ ر زمینآگاهی معلمان د افزایشجهت به دات ذیلپیشنهاپژوهش حاضر، حاصل از  یهاافتهیبا توجه به 

 اند:شدهشرح ذیل ارائه بهمحور یادگیری مغز_یاددهی یهایاستراتژده از مبتنی بر مغز و استفا

ر رابطه با جهت آشنایی و همکاری با مدارس د وپرورشآموزش سازمانوجیهی برای مسئوالن برگزاری جلسات ت •

 مشابه در مدارس یهاپژوهشج این پژوهش و نتای سازیپیساده

علمان مآشنایی دانشجو  جهت  ویان دبیری ریاضیدانشجبرای ل کالس و کارگاه عملی در دانشگاه فرهنگیان تشکی •

 مغز با رویکرد تربیت مبتنی بر

اضی مداوم معلمان ری ایتوسعۀ حرفهارائۀ الگوی برای دبیران ریاضی و خدمت آموزش ضمن یهادورهتشکیل  •

 کارگیری آن در کالس درسهمعلمان با این مدل و بجهت آشنایی  مبتنی بر رویکرد تربیت مغز

مداوم  ایتوسعۀ حرفه دیدج یوـ گلا ده ازافتـ سا اـ ب یـ شزو مآ نو ـتماد و و م کنندگانهتهین و املعم شودمی پیشنهاد •

زان و و مآشندا یریگ داید و بهب هب قیرطاز آن  ا ت د نآور م هارفم دروس امت یریگدای یارب ب سانم یرتسبمان معل

 دو ش کمک هانآ یریگ داـی ت یفرظ شیازفا
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