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 مقاله پژوهشی

 چکیده
م. احساسات مثبت های اجتماعی نیازمندیفردی به مهارتبرای موفقیت در روابط بین مقدمه:

و رضایت از خود حاصل موفقیت در این روابط است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی 
آموزان پسر پایه نهم های اجتماعی دانشیادگیری مغزمحور و تفکر خالق در ارتقاء مهارت

 متوسطه شهرستان بناب انجام گردیده است.
پس آزمون بود و جامعه آماری این پژوهش  -آزمایشی با پیش آزموننیمه، نوع پژوهش رو :

شهرستان بناب  1399-1400آموزان پسر پایه نهم متوسطه اول سال تحصیلی را دانش
ای گیری تصادفی خوشهنفر به روش نمونه 45آموزان تشکیل داده بودند. از بین این دانش

دو گروه آزمایش و  نفر به صورت 15آموزان به طور تصادفی در سه گروه انتخاب شدند. دانش
ای برای هر کدام دقیقه 45ی جلسه 15، یک گروه کنترل قرار گرفتند. تعداد جلسات آموزشی

های اجتماعی آوری اطالعات به وسیله پرسشنامه رشد مهارتهای آزمایش بود. جمعاز گروه
افزار ( صورت گرفت. اطالعات به دست آمده توسط تحلیل کوواریانس و با نرم 1386کرامتی )

SPSS-26  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
های آموزشی در کالس، های به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان دادیافته ها:یافته

 2/39های آزمایش موثر بوده است. همچنین تفکر خالق های اجتماعی گروهافزایش مهارت
را تبیین رتدرصد واریانس نمرات مها 9/37درصد و آموزش مبتنی بر مغز  های اجتماعی 

 کردند.
ادگیری های این پژوهش میاساس یافتهبر  گیری:نتیجه آموزش ی توان نتیجه گرفت که 

های اجتماعی گذاشته و ( بر روی مهارتp<05/0داری )مغزمحور و تفکر خالق تأثیر معنی
رتقاء های آزمایش گردیده است. همچنین تأثیر تفکر خالق موجب ارتقاء آن در گروه در ا

 محور بوده است.های اجتماعی بیشتر از یادگیری مغزمهارت
 آموزان.دانش، های اجتماعیمهارت، آموزش تفکر خالق، محوریادگیری مغز ی:کلمات کلید
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Abstract 
Introduction: We need social skills to succeed in interpersonal 
relationships. Positive emotions and self-satisfaction are the results 
of success in these relationships. This study aimed to Compare the 
Effectiveness of Brain-Based Learning and Creative Thinking in 
Improving Students' Social Skills of ninth grade high school male 
students in Bonab city. 
Method: The type of quasi-experimental research was pre-test-
post-test and the statistical population of this study was ninth-grade 
male students in the academic year 1399-1400 in Bonab city. 
Among these students, 45 were selected by cluster random 
sampling. Students were randomly divided into three groups of 15 
in two experimental groups and one control group. The number of 
training sessions was 15 sessions of 45 minutes for each 
experimental group. Data were collected using the Keramati Social 
Skills Development Questionnaire (2007). The obtained data were 
analyzed by analysis of covariance and SPSS-26 software. 
Results: Findings obtained from analysis of covariance showed 
that training classes are effective in increasing the social skills of 
experimental groups. Also Creative thinking 39.2% and brain-
based education 37.9% explained the variance of social skills 
scores. 
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be 
concluded that the training of brain-based learning and creative 
thinking has a significant effect (p<0.05) on social skills and has 
promoted it in experimental groups. Also, the effect of creative 
thinking in promoting social skills has been more than brain-based 
learning. 
Keywords: Brain-based learning, Creative Thinking, Social Skills, 
Students. 
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 مقدمه
احساسا  مثبت و رضایت از های اجتماعي نیازمندیم. برای موفقیت در رواب  بین فردی به مهار 

پوذیر بوودن در مقابول مشوکال  زنودگي و خود حاصل موفقیت در این رواب  است. دلیل آسوی 

 –هوای ازم اسوت. بسویاری از مشوکال  و اختالفوا  روانويتعامال  اجتماعي نداشتن توانایي
ای ای مقابلوههوهای اجتماعي و مهار اجتماعي دارند. یادگیری مهار  -های روانيریشه، عاطفي

ی برای مقابله .شوداجتماعي ما باع  پیشرفت در زندگي مي –های روانيزندگي و افزایش توانایي

هوای هوا توانوایيها هسوتیم کوه بوه آنای از توانایيبهتر با شرای  سخت زندگي نیازمند مجموعه
، های دیگورباط با انسانکند تا در ارتها به انسان کمک ميگویند. این توانایياجتماعي مي –رواني

فرهنگ و محی  خود با خرسندی رفتار کند و سالمت رواني و جسمي خود را تضمین نماید ، جامعه
 (.1399، ؛ ترجمه محمد خاني2016، 1)کلینکه

برای دستیابي به اهداف یادگیری اسوتفاده از راه کارهوای موؤثر اهمیوت بسویار زیوادی دارد. 
کنند. بوه آموزان را جستجو ميمختلف در بهبود یادگیری دانشهای معلمان اثربخش همیشه رو 

معلموان در جسوت و جووی ، دلیل این که راه حل کامل و واحد برای توسعه یادگیری وجود ندارد
یوک رویکورد جهواني بوه ، هایشان را هدایت نماید. هم اکنوونکه فعالیت، نتای  تحقیقاتي هستند

ی محال  تربیت پیدا شده است. عالوه بر انتشار گسترده تحقیقا  عمومي علوم اعصا  و تعلیم و

-های مختلف آگاهي بخشي به معلمان را آغاز و دانشوگاهسایت، ی مغز و تعلیم و تربیتدر زمینه

-برپا کرده و بعضي شرکت "علم عص  در تعلیم و تربیت"مراکزی با عنوان ، هایي نظیر کمبری 

ی ابوداعا  تربیتوي مغزمحوور روی رساني در زمینهعهای تجاری و مؤسسا  عمومي نیز به اطال

های علووم اعصوا  در موورد (. یک رو  آموزشي مغزمحور از پژوهش1396، اند )شمشیریآورده
 آمووزان چگونوه در کوالس یواد گرفتوه و رشودکند تا بفهمد دانشنحوه عملکرد مغز استفاده مي

تضمن این است که معلمین بدانند مغز چگونوه یا سازگار با مغز م 2کنند. آموز  مبتني بر مغزمي

شیوه آموزشي خوشایندی را طراحي کنند ، با در نظر داشتن این اطالعا  کنند و پس از اینکار مي
 (. 2010، 3)استیونز و گلدبرگ

های سرآمد تفکور انسوان اسوت کوه هموواره مفهوومي یکي از ویژگي، آفرینندگي و خالقیت

ی ابعواد های انسان که تقریباً هموهترین ویژگيترین و اساسيان مهمگسترده داشته است و به عنو
دهد. به عبار  دیگور حاصول اندیشوه و های زندگي وی را تحت تأثیر کامل خود قرار ميو جنبه

ی جهان و رسیدن به های انسان در گسترهی دگرگونيرفتار خردمندانه و خالقانه بستر اصلي همه
، اجتمواعي، انسان متوجه شده که بورای حول مسوائل فوراوان علموي .برترین علوم و فنون است

، بایست از تفکر خالق استفاده نماید تغییرا  سریع علم و فنواوری اموروزاقتصادی و فرهنگي مي

                                                 
1. Klinkeh 

2. Brain based taeching 
3. Stevens & Goldberg 
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نتیجه تفکر خالق انسان و عامل پیشرفت سریع جوامع و دوری از یکنواختي است. انسان توانسته 
هوا به اهداف خود دست پیدا کنود و در تموامي زمینوه، کر خالقبا بکارگیری و پرور  مهار  تف

 (.1395، موجبا  پیشرفت خود را فراهم کند )میرقداری

های ذهني و شوناختي واقعیت علمي این است که با اطالع از چگونگي عملکرد مغز و فرایند
هوا و قابلیوت آموزان کمک کنویم تواتوان ادعا کرد به عنوان یک معلم به دانشمخاطبان خود مي

ای موؤثر بکارگیرنود. در واقوع های مغزی خود را برای فهم معنادار مباح  درسي به گونوهظرفیت

-مغز را به مثابه یک معنوا، یادگیری است. دانشمندان، دهدبهترین کاری که مغز انسان انجام مي

غزمحوور پوارادایم داننود. لوذا یوادگیری متر نمودن یادگیری مهم مويدر پر بار کردن و جذا ، ساز
توجوه ، های موجود در روند آموز  و یادگیری در کوالس درسجدیدی است که به دنبال چالش

و ، دسوتجردی، بسیاری از پژوهشگران دنیا در دو دهه اخیر را به خود جل  نموده اسوت )حسوني

 (.1394، پاکدامن
جهي بوه افوزایش آشنایي با یادگیری مغزمحور و درک این نوع از یادگیری کموک شوایان توو

تحقیقوا  ، های عمده در درک مغز و یوادگیریوری در تدریس خواهد نمود با وجود پیشرفتبهره

یوادگیری نیافتوه اسوت -کاربرد مهمي در فرایند یاددهي، چه در نظر و چه در عمل، علوم اعصا 
دا از تحقیقا  (. با این که رشته علوم اعصا  ج2014، . ترجمه خرازی2011، 1و اوتاها، جین، )مور

های ایون رشوته بورای کند از یافتهیک تحقیق و محالعه ارف توصیه مي، آموز  و پرور  است

های آموزشي استفاده شوود. آموز  مغز و از گنجایش آن برای تأثیرگذاری بیشتر و بهتر بر قسمت
-ز بیشتر از یافتهسال اخیر درباره مغ 40های ( یافته2015) 4و شافلي 3ساانوا، 2به دید دکتر بروس

(. 2017، 5ی آن نیز بسیار زیواد بووده اسوت )نقول از ابرینواسال گذشته و رشد و توسعه 400های 

گر شناخت آدا  و ضواب  مغز برای یادگیری پر معني و ساماندهي تعلیما  یادگیری مغزمحور بیان
فحری برای آموختن  محور به این صور  است که مغز به طورهاست. پایه یادگیری مغزبر طبق آن

با معني سازماندهي گردیده است و درست همان گونه که هور کارشناسوي بورای عملکورد خوو  
آموز  دهندگان هم در جایگاه کارشناسوان ، ی درگیر با آن مهار  استمحتاج آگاهي از مجموعه

اسوتفاده قورار  ی یادگیری مغز با خبر باشند و مبادی سازگار بوا آن را مووردیادگیری باید از طریقه
معلموان ، در غیراین صور ، ای در ذهن یادگیرندگان ایجاد شوددهند تا یادگیری همیشگي و ریشه

، ؛ ترجمه ابوالقاسومي6کنند )ولفمانند طبیباني هستند که بدون آشنایي با سیستم بدن طبابت مي

د مبحو  (. یادگیری مغزمحور نوعي آموز  محرح شده اسوت کوه در آن سیسوتم مغوز وار1391

                                                 
1. Moore, Jyn & Utah 
2. Bruce 
3. Salanova 
4. Schaufeli 

5. Abreens 
6. Wolf 
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تفسویر و ذخیوره و ، شود. این نوع آمووز  کوه بور طریقوه عملکورد مغوز )پورداز یادگیری مي
ی سیسوتم دانش آموز محور است و برای یادگیری از هموه، تمرکز دارد( …رمزگرداني اطالعا  و

ر یادگیری مغزمحور که ب، (. به بیان دیگر 2016، 2نقل از دومان، 1کند )گرین لیفمغز استفاده مي

هوای مغوز و هوای مورتب  بوا پورداز شامل قبول کردن قانون، وضعیت یادگیری مغز اصرار دارد
(. در 2016، 4؛ نقول از دوموان3شوود )کواین و کواینساماندهي تدریس برای یادگیری معنادار موي

ریوزی راه یادگیری همان راهي است که مغز به طور ذاتي برای یادگیری برنامه، یادگیری مغزمحور

 (.2016، 6؛ نقل از سرکان2010، 5ه است )جنسنکرد
ابتکار و ارز  اجتماعي همراه است. این طرز فکر در ، پذیری نوعي تفکر با تغییر 7تفکر خالق

زماني ، ها همگاني استهای زندگي انسان خود را نشان داده است و بین تمام انسانی قسمتهمه

آن وقت تووان دلیول ، د درخور فکری همراه باشدها با رشکه توان شناخت و اطالعا  ذهن انسان
شود مهوار  تفکور ایجاد مي، شود و تفکر خالق که تفکری سح  بااستآوردن ذهني بیشتر مي

از ، تصویرسازی و خلق آثار جدید و مبتکرانه از موضوعا  در ذهن اسوت. تفکور خوالق، آفریننده

-که بر اساس تخیل و شهود اسوت و مويهای ذهن انسان است؛ ترین نمایشترین و پیچیدهعالي

شود )گلکواری و های جدید استفاده ميتوان آن را عملیاتي ذهني خواند که از آن برای ساخت ایده
شود. با بوه گیری و حل مسئله تفکر خالق خوانده ميهای تصمیم(. ترکی  مهار 1392، راستگو
گیرد ها مورد بررسي قرار ميیکایک آن  های متفاو  مسئله و نتایگیری این نوع تفکر راه حلکار

، دریابد )سیف، های که خود تجربه کرده استتواند مسائل را عالوه بر راه حلو با این کار فرد مي
های اجتماعي و ارتباطا  پر بار برای داشتن کارایي موفق در زندگي ازم (. دارا بودن مهار 1386

هوای اجتمواعي وی ها است بر مهار در ارتباط با آنهای اجتماعي که فرد است. فرهنگ و گروه

های اجتماعي نقش بسیار زیوادی ایفوا گذارند. در سالمت رفتاری و اجتماعي افراد مهار تأثیر مي
های نامحلو  نمووده و نشوان مؤثر و اجتنا  از پاسخ کنند. رفتارهایي که فرد را قادر به ارتباطمي

ایون ، شووندهوای اجتمواعي نامیوده مويافراد هستند مهار  و اجتماعي ی سالمت رفتاریدهنده

ارتبواط ، اجتماع وجود داشته و شامل رفتارهایي مانند داوطل  شودن ها در داخل فرهنگ ومهار 
کمک خواستن در حل مشکال  و درخواست کمک به دیگران دادن اسوت. یکوي از ، برقرار کردن

هوا بووده و نسوبت اجتمواعي آن هوایهوار های آموزشي برای کودکان توسوعه ممهمترین هدف
بر سالمت فردی و اجتماعي و همچنین بر موفقیت تحصیلي  هابرخورداری هر کس از این مهار 

                                                 
1. Green Leaf 

2. Duman 
3. Caine 
4. Duman 
5. Jensen 

6. Cercon 
7. Creative Thinking 
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های اجتماعي مناسو  را یواد (. بیشتر کودکان مهار 2017، 2و الیو 1گذار است )گریشمآنان تأثیر
ماننود برقوراری ارتباطوا  نواموفق بوا اند و این امر باع  افزایش مشوکال  روانشوناختي نگرفته
هوای جوانبي و عدم شورکت در فعالیوت، عملکرد نامناس  تحصیلي، افسردگي، اضحرا ، همتایان

و عصبانیت در دوران کودکي و سنین بوااتر خواهود بوود ، رانده شدن توس  همتایان، گیریگوشه
، وهش خوود متوجوه شودهوای پوژ( بور اسواس یافتوه1396(. ذهبیوون )2016، 4و فلورا 3)سگرین

( در پوژوهش 1393یادگیرندگان از تفکر خالق به میزان متوسوحي برخووردار هسوتند. عسوگری )

آشونا کوردن ، ابوراز وجوود، تدریس فعوال، حل مسئله، های بار  مغزیرو ، دیگری متوجه شد
، کوالس پوذیر درهای آموزشي انعحافمعلمان با خالقیت و ارز  و اهمیت آن و استفاده از برنامه

داکوام و ، آمووزان دارنود. تحقیقوا  آزاد فوالحتأثیر مثبتي بر خالقیت و پیشرفت تحصیلي دانش
، خوالق نشوان داد بر روی الگوهای سازوکارهای دفاعي با توجه بوه میوزان تفکور (1396اورنگ )

و بوه ، تر از افراد دارای تفکر کمتر خالق اسوتها رشد یافتهسبک دفاعي افراد که تفکر خالق آن
دارای تفکر خالق در مقایسه با گروه دارای تفکر کمتر خالق از سازوکارهای رشود  طور کلي افراد

( در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که 1389و فرخي )، ابراهیمي، سیفي. کنندای استفاده ميیافته

، آراموش های انجام شده بر طبق سه عامل یادگیری مغزمحور در تدریس )هوشیاری هموراه بواکار
سازی هماهنگ در تجوار  پیچیوده و پورداز  فعوال اطالعوا ( میوزان درک محلو  و ورغوطه

عبودی و حمزیوان ، آموزان را افزایش داده است. در هموین راسوتاهمچنین کیفیت یادگیری دانش

محوور ی یادگیری مغز( در پژوهشي به این نتای  دست یافتند که؛ یادگیرندگاني که به شیوه1397)
آمووزان آمووز  پیشرفت تحصیلي بیشتر و بااتری در مقایسه بوا دانوش، وز  داده شده بودندآم

نشوان داد کوه آمووز  تفکور ، ( در پژوهشي1395زکریا )دیده با رو  تدریس معمول داشتند. پور

توانود سوودمند باشود. فاضول و قاسومي ای کودکان دبستاني ميخالق بر کاهش نافرماني مقابله
هوای تفکور خوالق و نقادانوه در آمووز  مهوار ، پژوهشي به این نتیجه رسیدند که( در 1393)

، خرموایي، دهد. سلیماني داودليگذارد و آن را افزایش مينوجوانان تأثیر مي شناختيروانبهزیستي 
( در پژوهشي به این نتیجه رسیدند کوه رو  آمووز  خوانودن بور 1398و حسین چاری )، جوکار

دقوت ، به طور معناداری بور بهبوود عملکورد خوانودن، نسبت به رو  رای  اساس رو  مغزمحور
در سرعت خواندن و همچنوین در درک محلو  خوانودن فراگیوران توأثیر داشوته اسوت. ، خواندن
-خالقیت در گذر زموان پایودار موي، ( به این نتیجه رسیدند که2017) 6و راپاپور  5گور، پژوهشي

هشي عنوان کردند که معلمان و آموز  دهندگان از پیچیدگي ( طي پژو2012کاین و کاین ) باشد.

                                                 
1. Gresham 
2. Elliot  
3. Segrin  
4. Flora 

5. Goor 
6. Rapoport 
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اطالعوي ندارنود. ، گیرد و چه زماني کارکرد  بهینوه اسوتو ظرفیت این که چگونه مغز یاد مي
هوا در کوالس بوه های مغز و اجرای آنها تأیید کرد که آشنایي معلمان با کارکردهای آنپژوهش

 1در پژوهشي که چنگ و چوان ها افزایش دهد.هینه را در آنتواند یادگیری بمي، آموزانهمه دانش

های تفکر و تفکر انتقادی رابحه وجود دارد. نتیجه گرفتند در میان سبک، ( انجام داده بودند2014)
ی منفوي دارد و تفکر انتقادی با سبک آفریننده ارتباط مستقیم اما با سوبک محافظوه کوار رابحوه

( بر طبق پژوهشي 2015) 2قادی با یکدیگر در ارتباط هستند. سالههمچنین تفکر خالق و تفکر انت

انود آموزاني که بر پایه آموز  مبتني بر مغز آموز  دیودهدارد دانشابراز مي، که انجام داده است
دهود نشوان موي (2019) 3انگیزه زیادی برای یادگیری درس فیزیک دارند. نتای  پژوهش توفکسي

پیشورفت تحصویلي و ، شي مثبت و معناداری را روی یادسپاری دانشکه یادگیری مغزمحور اثربخ
( طوي 2017) 4یوادگیری دارد. کیودینگر-نگر  دانشجویان نسوبت بوه درس در فرآینود یواددهي

های یادگیری سازگار با مغوز در حیحوه مودارس پژوهشي به این نتیجه رسید که استفاده از راهبرد
مؤثر است. همچنین تحقیق ، آموزان ضعیفن به ویژه دانشآموزاابتدایي در پیشرفت خواندن دانش

های تدریس سنتي در های تدریس مبتني بر مغز نسبت به رو ( در رابحه با رو 2014) 5ورتاک

( در 2013) 6ی گتوزباشود؛ و بوا محالعوهدر یک جهت مي، آموزانافزایش پیشرفت تحصیلي دانش
هوای بوااتر ز در پیشرفت تحصیلي درس ادبیا  در پایهارتباط با تأثیر مثبت یادگیری مبتني بر مغ

( با عنووان یوادگیری سوازگار بوا مغوز و بوه 2018) 7و با پژوهش برون و اولوین، دنبال شده است

هوای خوانودن کند و در نتیجوه مهوار ی مغز را فعال ميهایي که هر دو نیمکرهکارگیری راهبرد
نشوان داد کوه ( 2012) 8محالعه اگو و سویفونماید. محابقت مي، دهدآموزان را گستر  ميدانش

زبان انگلیسي را بهتر ، های سازگار با مغز تدریس شددانشجویان زبان انگلیسي که از طریق فعالیت

 گرفته شده حداقل تا شش هفته پس از آموز  قابل بازیابي بود آموختند. عالوه بر آن وااگان فرا

محوور رویکوردی سازی یوادگیری مغوزکه پیادهاین نتیجه رسید ( در تحقیق خود به 2017) 9سالم.
تثبیت یادآوری و بازیابي لغا  داشته و همچنوین بوه افوزایش ، های شنیداریمؤثر در رشد مهار 

 . کندهای زباني کمک ميحداکثری انگیزه در جهت یادگیری مهار 
ام آن بوا آمووز  رسومي توان جدید بودن این رو  تدریس به لحاظ ادغبه لحاظ نوآوری مي

-آموزان در تدریس و یادگیری را بیوان کورد و بور دروس درسي و به کارگیری قدر  ذهني دانش

پیشورفت ، آموز  یادگیری مغزمحور باع  افزایش اعتماد به نفس، های انجام شدهاساس پژوهش

                                                 
1. Cheng & Chan 
2. Saleh 
3. Tufekci 

4. Kiedinger 
5. Wortock  
6. Getz 
7. Broun & Oelwein 

8. Lago & Seepho 
9. Salem 
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قیت و شود و تفکر خالق موج  افزایش خالافزایش درک محل  و سرعت یادگیری مي، تحصیلي
 شوناختيروانبهزیسوتي ، گورددای کودکان دبستاني ميکاهش نافرماني مقابله، پیشرفت تحصیلي

گوذارد و موجو  های دفاعي افراد نیز تأثیر ميدهد. همچنین بر رشد سبکنوجوانان را افزایش مي

ور  های اجتمواعي صوهای اندکي پیرامون مهار شود. با توجه به این که پژوهشافزایش آن مي
مقایسه اثربخشوي یوادگیری مغزمحوور و تفکور ، در همین راستا هدف پژوهش حاضر، گرفته است

کنود کوه آیوا آموزان است؛ و این فرضیه را بررسي مويهای اجتماعي دانشخالق در ارتقاء مهار 

آمووزان های اجتماعي دانوشآموز  یادگیری مغزمحور و آموز  تفکر خالق موج  ارتقاء مهار 
 ؟شودمي

 

 روش 

، پوس آزموون بوا گوروه کنتورل بوود. جامعوه آمواری-پژوهش از نوع نیمه آزمایشي پیش آزموون
بوه رو  ، گیوریآموزان پسر پایه نهم متوسحه اول شهرسوتان بنوا  بودنود. نمونوهی دانشهمه
ای تصادفي از بین مدارس پسرانه متوسحه اول بنا  یوک مدرسوه انتخوا  شود و از بوین خوشه

آموز انتخا  و بوه تصوادف در سوه گوروه نفر دانش 45، پایه نهم به صور  تصادفي آموزاندانش
نفور در گوروه گوواه قورار  15نفر در گروه آزموایش دیگور و  15نفری در یک گروه آزمایش و  15

تووان فهرسوت کورد ی اعضای جامعوه را نمويگرفتند. دلیل انتخا  این رو  این است که همه

-ی فراهم آوردن مشاهدا  با افزایش مسوافت بوین اعضوا افوزایش مويو هزینه و زمان ازم برا

بعود ، آوری اطالعا  به دلیل اینکه مدارس به علت شیوع کرونوا تعحیول بودنودیابد. بعد از جمع
محالو  ، آمووزانهای ازم با مدیر و معلمان مدرسه و کس  رضوایت از اولیواء دانوشاز هماهنگي

رسوان شواد کوه بورای آمووز  آموزان از طریق بسوتر پیوامشآوری شده برای آموز  به دانجمع
هوای آموزشوي هماننود سوایر دروس کوه در بوا ایجواد گوروه، در دوران کرونا ایجواد شوده اسوت

-هوای آزموایش در ایون پیوامآمووزان گوروهبه آموز  دانوش، گرددآموز  و پرور  تدریس مي

ی کوه ایون کوار بوه وسویله، توه شودرسان پرداخته شد. ابتدا از هر سه گوروه پویش آزموون گرف

آمووزان در اختیوار گوروه های اجتماعي دانوشها به صور  آنالین جهت بررسي مهار پرسشنامه
های آزموایش موورد آمووز  قورار گرفتنود. ایون های آزمایش قرار گرفت؛ سپس گروهگواه و گروه

رسوان شواد ی پیوامبرناموهروز از هفتوه و در بسوتر  3ای و در دقیقه 45ی جلسه 15ها در آموز 

 16توا  15آمووزان بوین های آزمایش انجوام گرفوت. سون حودودی دانوشبرای هر کدام از گروه
هوای ی مهوار توسو  پرسشونامه، سال بود. بعد از اتمام آموز  از هور سوه گوروه پوس آزموون

 90 در کول تعوداد، ها مخدو  و نواقص نبووداجتماعي کرامتي گرفته شد. هی  یک از پرسشنامه

میوانگین و ، هوای آموار توصویفيهوا از رو پرسشنامه تکمیل شد و جهت تجزیه و تحلیول داده
هوای ی دادهتحلیول کوواریوانس اسوتفاده شود. هموه، انحراف استاندارد و از رو  آمار اسوتنباطي
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داری و در سوح  معنوي 26ی نسوخهSPSS به دست آمده از طریق نورم افوزار تحلیول آمواری
 جزیه و تحلیل قرار گرفت.( مورد ت05/0)

 

 ابزار پژوهش

هوای بورای بررسوي افوزایش مهوار های اجتمیاعی کرامتیی: الف( آزمون رشد مهارت

( اسوتفاده شود. 1386هوای اجتمواعي کرامتوي )آمووزان از آزموون رشود مهوار اجتماعي دانوش

س سووال اسوت کوه بور اسوا 40های اجتمواعي کرامتوي شوامل پرسشنامه ارزشیابي رشد مهار 
گاهي اوقا  و خیر( امتیواز بنودی شوده اسوت. سوواا  ، های بليای )شامل گزینهگزینه 3طیف 

هوا شوامل سونجد. ایون مؤلفوههوای اجتمواعي فراگیوران را مويها رشد مهار با توجه به فرضیه

فعالیوت گروهوي و ، انجوام وظیفوه، رعایوت مقوررا ، های مربوط به احتورام بوه دیگورانمهار 
ناموه دکتوری بور اسواس ست. این آزمون توسو  محمدرضوا کرامتوي بورای پایوانپذیری اتحمل

و دیگوران طراحوي و اعتباریوابي شوده  1و میلبورن، تموک، اسومیت، داماس، سفران، دیدگاه گا 

، 80توا  40نموره بوین ، اسوت 120و حود بواای آن  40است. حد پایین نمرا  پرسشونامه بوین 
هووای میووزان رشود مهوار ، 80و نموره بوااتر از ، هوای اجتمواعي ضووعیفمیوزان رشود مهووار 

 دهد.اجتماعي قوی را نشان مي
بوه دسوت آورد. همچنوین در  %89محمدرضا کرامتي پایایي پرسشنامه را بوا آلفوای کرونبواخ 

بوه دسوت آمود و روایوي ابوزار  %74( میزان پایایي برابور 1390پژوهش حسیني نس  و سلحاني )
 مورد استفاده محرز گردید.

 

 ها تهیاف
توا  15دانش آموز پسر پایه نهوم بوا حودود سوني  45تعداد ، شناختيجمعیتهای اساس ویژگيبر 
آموده  1هوا در جودول سال مورد محالعه قرار گرفت که در اداموه اطالعوا  توصویفي متغیور 16

 است.
 

                                                 
 1. Gat, Safran, Damas, Smith, Tamak, & Milburn 
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 های آزمایش وهای اجتماعی متغیرهای گروه. آمار توصیفی نمرات پرسشنامه مهارت1جدول 

 کنترل

 
 

هوای آن موورد بررسوي قورار گرفوت. بررسوي پویش فورض، قبل از انجام تحلیل کوواریانس
هوای هوای اجتمواعي در گوروهپیش فرض رابحه خحي بین متغیر کنترل و متغیر وابسته مهوار 

متغیور  بین متغیر تصادفي کمکوي )پویش آزموون( و پوس آزموون، آزمایشي اول و دوم نشان داد

ی اجتموواعي رابحوه خحووي وجوود دارد و پوویش فورض رابحووه خحوي بووین هواوابسوته مهووار 
 .های اجتماعي رعایت شده استمتغیر وابسته مهار  متغیرکنترل و

 هوای متغیورها بوا آزموون لووین بورای نرموال بوودن دادهبررسي مفروضه همگني واریانس

متغیور مسوتقل ، یوادگیری مغزمحوور و در گوروه آزموایش دوم، وابسته که در گروه آزموایش اول
 بر روی متغیر وابسته اعمال شده است.، باشدآموز  تفکر خالق مي

 
 ها در متغیر وابسته. نتایج آزمون لوین برای برابری واریانس2جدول 

 
 

باشود کوه ( موي05/0داری متغیر در هر دو گوروه بزرگتور از )سح  معني 2با توجه به جدول 
گیوریم بوین میوزان واریوانس گردد. بنابراین نتیجه مويميباشد و فرضیه صفر تایید دار نميمعني

داری وجوود نودارد و نمرا  متغیرهوای گوروه آزموایش و کنتورل در پوس آزموون تفواو  معنوي

 ها همگن هستند.واریانس
کوه در اسومیرنوف -برای بررسي نرمال بودن توزیع نمرا  پس آزموون از آزموون کلمووگروف

ور و در گوروه آزموایش دوم متغیور مسوتقل آمووز  تفکور گروه آزموایش اول یوادگیری مغزمحو
از اسوتفاده گردیود. اطالعوا  بوه دسوت آموده ، خالق بر روی متغیر وابسته اعمال شوده اسوت

-+( موي96/1و  -96/1بوین )، هوای حاصول شودهداده، اسمیرنوف نشوان داد-آزمون کلموگروف
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از توزیوع نرموال برخووردار درصود نتیجوه گرفوت کوه نمورا   95تووان بوا اطمینوان باشند و مي
 هستند.
 

 . نتایج بررسی مفروضه یکسانی شیب رگرسیون3جدول 

 
 

دار ( معنوي411/0در متغیر گروه* پیش آزمون نتوای  شوی  رگرسویون ) 3با توجه به جدول 
هوای پوژوهش در پویش آزموون و پوس آزموون مشوابه باشد و شی  دو خ  مربوط به گروهنمي
-های رگرسیون پیش آزموون و پوس آزموون در گوروهوضه یکساني شی باشند. در نتیجه مفرمي

 های تحقیق رعایت شده است.
 

 های اجتماعی در تحلیل کوواریانس. بررسی تفاوت نمرات پس آزمون مهارت4جدول 

 
                             05/0* p< 

( و بوا 468/16) Fشود اثور متغیور مسوتقل بوا مقودارمشاهده مي 4همان طور که در جدول 
شود. یعنوي آمووز  یوادگیری مغزمحوور دار است و فرضیه صفر رد ميمعني 27و  1درجه آزادی 

ی نهوم دوره متوسوحه اول شهرسوتان آمووزان پسور پایوههای اجتمواعي دانوشبر افزایش مهار 
 Fگوذارد. همچنوین پویش آزموون بوا مقودار داری روی آن مويبنا  مؤثر اسوت و توأثیر معنوي

 های اجتماعي موثر است.دار است و بر نمرا  مهار معني 27و  1( با درجه آزادی 281/398)

توانود ی این موضوع اسوت کوه متغیور مداخلوه موينشان دهنده( 379/0همچنین اندازه اثر )
 های اجتماعي را تبیین کند.درصد از واریانس نمرا  پس آزمون مهار  9/37
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 های اجتماعی در پس آزموننمرات مهارت . میانگین و انحراف معیار5جدول 

 میانگین تعدیل شده    انحراف معیار  میانگین تعدیل نشده     تعداد      گروه   

 آزمایش

 کنترل

15 

15 

66/95 

80/90 

34/11 

05/10 

27/95 

19/91 

 

هوای اجتمواعي گوروه آزموایش شود میانگین نمرا  مهوار مشاهده مي 5با توجه به جدول 
( گردیوده اسوت 19/91( و برای گروه کنتورل برابور )27/95ف تأثیر پیش آزمون برابر )پس از حذ

هوای اجتمواعي گوروه که نشان دهنده تأثیر رو  آموزشي مغزمحوور در افوزایش نمورا  مهوار 

 آزمایش است.
های به دست آمده از گروه دوم که متغیر آموز  تفکر خوالق بور روی متغیور در ادامه یافته

 آمده است.، ال شده استوابسته اعم
 

 . نتایج بررسی مفروضه یکسانی شیب رگرسیون6جدول 

 
دار ( معنوي864/0در متغیر گروه* پیش آزمون نتوای  شوی  رگرسویون ) 6با توجه به جدول 

هوای پوژوهش در پویش آزموون و پوس آزموون مشوابه باشد و شی  دو خ  مربوط به گروهنمي
-های رگرسیون پیش آزموون و پوس آزموون در گوروهشی باشند. در نتیجه مفروضه همگني مي

 های تحقیق رعایت شده است.
 

 های اجتماعی در تحلیل کوواریانس. بررسی تفاوت نمرات پس آزمون مهارت7جدول 

 
                             05/0* p< 
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بوا ( و 436/17) Fشود اثور متغیور مسوتقل بوا مقودارمشاهده مي 7همان طور که در جدول 
شوود یعنوي آمووز  تفکور خوالق بور دار است و فرضیه صفر رد مويمعني 27و  1درجه آزادی 
ی نهوم دوره متوسوحه اول شهرسوتان بنوا  آموزان پسر پایوههای اجتماعي دانشافزایش مهار 

F (901/930 )گذارد. همچنوین پویش آزموون بوا مقودار داری روی آن ميمؤثر است و تاثیر معني
 های اجتماعي موثر است.دار است و بر نمرا  مهار معني 27و  1 با درجه آزادی

توانود ی این موضوع اسوت کوه متغیور مداخلوه موي( نشان دهنده392/0همچنین اندازه اثر )
 را تبیین کند.های اجتماعي مهار درصد از واریانس نمرا  پس آزمون  2/39

 
 تماعی در پس آزمونهای اج. میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت8جدول 

 
هوای اجتمواعي گوروه آزموایش شود میانگین نمرا  مهوار مشاهده مي 8با توجه به جدول 

( گردیوده اسوت 1/90( و برای گوروه کنتورل برابور )09/93پس از حذف تأثیر پیش آزمون برابر )
هوای اجتمواعي گوروه آزموایش ی تأثیر آموز  تفکر خوالق در افوزایش مهوار که نشان دهنده

 است.

 

 گیریبحث و نتیجه
در این تحقیق که بوا عنووان مقایسوه اثربخشوي یوادگیری مغزمحوور و تفکور خوالق در ارتقواء 

اسوتفاده از یوادگیری مغزمحوور و ، مشوخص شود، آموزان انجام گردیدهای اجتماعي دانشمهار 

ایون د. باشوتوانود موؤثر آمووزان مويهای اجتمواعي دانوشآموز  تفکر خالق در افزایش مهار 
 2کیوودینگر، (2015) 1سواله، (1389و فرخوي )، ابراهیموي، هووای سویفيیافتوه بوا نتوای  پوژوهش

کوه یوادگیری ایونمبنوي بور، ( همسو است2019) 3و توفکسي، (1397عبدی و حمزیان )، (2017)

-میزان درک محلو  و انگیوزه یوادگیری درس و همچنوین کیفیوت یوادگیری دانوش، محورمغز

پیشورفت تحصویلي بیشوتر و ، آموزان آموز  دیده با ایون شویوهدهد. دانشمي آموزان را افزایش
ایون در تبیوین آموزان آموز  دیده با رو  تودریس معموول داشوتند. بااتری در مقایسه با دانش

هوای مختلوف مغوز با توجه به این که یادگیری مغزمحور به شناخت قسومت، توان گفتیافته مي
شوود. بهتور اسوت ها برای یادگیری بهینه و مؤثر محال  مربوط موينو شیوه استفاده درست از آ

گانوه آمووز  بور اسواس آن به شوناخت کوافي از مغوز و اصوول دوازده، آموزان یا فراگیراندانش

                                                 
1. Saleh  

2. Kiedinger 
3. Tufekci 
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هوای اجتمواعي های یادگیری آن را بدانند. زیرا این آموز  موجو  ارتقواء مهوار برسند و رو 
 شود.در آنان مي
تفکر خالق توأثیر بیشوتری نسوبت بوه یوادگیری های به دست آمده دادهبر اساس  همچنین

گذارد. این یافتوه نیوز بوا نتوای  تحقیقوا  عسوگری های اجتماعي ميمغزمحور بر افزایش مهار 
داکوام و ، و آزاد فوالح، (1396ذهبیوون )، (1395زکریوا )پوور، (1393فاضول و قاسومي )، (1393)

این کوه یادگیرنودگان از تفکور خوالق بوه میوزان متوسوحي  برمبني، ( همسو است1396اورنگ )

-و آشنا کردن معلمان بوا خالقیوت و ارز  و اهمیوت آن و اسوتفاده از برناموه، برخوردار هستند

آمووزان خالقیوت و پیشورفت تحصویلي دانوشتأثیر مثبتي بر، پذیر در کالسانعحافهای آموزشي
توانود سوودمند ای کودکوان دبسوتاني مويابلوههمچنین تفکر خالق بر کاهش نافرمواني مق، دارد

دارای تفکور خوالق  دهود. همچنوین افورادنوجوانان را افزایش مي شناختيروانباشد؛ و بهزیستي 

کننود. در ای اسوتفاده مويدر مقایسه با گروه دارای تفکر کمتر خالق از سازوکارهای رشود یافتوه
توسو  ، هوای مربووط بوه آنفکر خالق و فرایندیادگیری ت، توان بیان کردتبیین این یافته نیز مي

، آمووزان و اسوتفاده از ایون عوامولآموزان و شناخت عوامول رشود تفکور خوالق در دانوشدانش

 شود.های اجتماعي در آنان ميموج  ارتقاء مهار 
توان نتیجه گرفت که هور دو رو  آمووز  یوادگیری مغزمحوور مي، با توجه به محال  فوق

 گردد.آموزان پسر پایه نهم ميهای اجتماعي در دانشع  افزایش مهار با، و تفکر خالق

های تحقیق انجام شده این است کوه تحقیوق در شورای  کرونوای کشوور از جمله محدودیت
ها در بستر فضوای مجوازی صوور  گیورد و کوالس انجام شد که این اتفاق باع  گردید آموز 

و همچنوین ، یقواتي متغیور یوادگیری مغزمحوورحضوری تشکیل نشود. محدودیت در پیشینه تحق

آمووزان پسور پایوه نهوم موورد محالعوه ها باع  گردید فقو  دانوشضرور  دسترسي به آزمودني
هوا تنهوا آوری دادهآموزان دیگر مقاطع در پژوهش حضور نداشته باشوند. جموعقرار گیرند و دانش
، شووداده نگردیود. پیشونهاد مويهوا اسوتفها صور  پوذیرفت و از سوایر رو از طریق پرسشنامه

هوای درس خوود اسوتفاده معلمان از رو  آموزشي یادگیری مغزمحور و تفکور خوالق در کوالس

آمووزان گردنود. آمووز  و هوای اجتمواعي دانوشتا به این طریق موج  افوزایش مهوار ، کنند
آموزشوي  هوایهوا را بوا رو های ضمن خدمت بورای معلموان آنتواند با ایجاد دورهپرور  مي

-هوا را در کوالستواننود ایون رو به این طریق معلمان موي، مغزمحور و تفکر خالق آشنا سازد

-های آموزشي مناس  بوا امکانوا  موورد نیواز بورای دانوشهای خود به کار گیرند. ایجاد محی 

تا تفکر خالق خوود را پورور  دهنود. ایجواد سواعا  آموزشوي فووق برناموه یوا تلفیوق ، آموزان
همچنوین ، هوای درسرسمي دروس بوا یوادگیری مغزمحوور و تفکور خوالق در کوالسآموز  

 حجم بیشتری از نمونه مورد محالعه قرار گیرد.، های مشابهشود در انجام پژوهشپیشنهاد مي
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شود بور روی سوایر مشوکال  پیشنهاد مي، با توجه به تأثیر یادگیری مغزمحور و تفکر خالق
هوای بعودی تغذیوه یادگیری نیز پژوهشي انجام گیورد. در پوژوهش اختالا ، آموزان ماننددانش
هوا داده شوود. و در پایوان هوای یکسوان در مدرسوه بوه آنآمووزان کنتورل شوود و از غوذادانش

، ریزان درسي با طورح دروس و محالو  مناسو  در توألیف کتو  درسويبرنامه، شودپیشنهاد مي
آمووزان گردنوود. تفکور خوالق در دانوش موجو  یوادگیری و بوه کوارگیری آمووز  مغزمحووور و

 آموزان دختر نیز انجام پذیرد.همچنین این تحقیق در مقاطع تحصیلي دیگر و بر روی دانش
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