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ویژگی های محتوایی و اهداف برنامه درسی الکترونیک از منظر نظریه علوم اعصاب
شناختی
عادل محمدی ، 1محمدعلی رستمی نژاد ، 2محسن

آیتی3

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه بیرجند( نویسنده مسئول)
 2دانشیار علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند
 3دانشیار علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی ویژگیهای محتوایی و اهداف برنامه درسی الكترونیكی از منظر نظریهی علوم اعصاب شناختی
به روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی بود .مقاالت منتشر شده در پایگاههای علمی پرتال علوم انسانی ،جهاد دانشگاهی،
مگایران ،ایران داک و نورمگز به عنوان جامعه مقاالت فارسی و پایگاه اریک از میان پایگاه های علمی معتبر برای زبان انگلیسی
انتخاب شد .مقاالت دارای دسترسی تمام متن ،بكار رفتن کلیدواژه در عنوان یا چكیده و قرارگیری در چارچوب زمانی  2010تا
 2021معیارهای شمول مقاالت بودند .برای تحلیل محتوای قیاسی از عناصر نهگانه کالین استفاده شد .یافتهها در زمینه عنصر
اهدف نشان داد که برنامه درسی الكترونیكی باید قابلیتهای شناختی را در کالس تقویت کنند .در زمینه عنصر محتوا نیز
محتوا باید به  )1درگیری شناختی یادگیرنده با دروس کمک کند؛  )2منابع متناسب با توانایی یادگیرندگان باشد؛ و )3
درگیری غیرکالمی با آموزش الكترونیكی ایجاد کند.
واژههای كلیدی :علوم اعصاب شناختی ،یادگیری الكترونیكی ،برنامه درسی برخط ،برنامه درسی الكترونیكی ،یادگیری شناختی.
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 .1مقدمه
یادگیری همواره یكی ازمهمترین اهداف در آموزش و پرورش بوده است .تاکنون تحقیقات فراوانی در زمینه عوامل موثر بر
یادگیری انجام گرفته است .نظریههای یادگیری اغلب در پی آن هستند که با ایجاد تغییراتی در فرایندهای آموزشی بتوانند
یادگیری را بهبود ببخشند(شریعتمداری.)1370 ،
در شرایط کنونی و با توجه به مجازی شدن آموزش دروس رویكرد برنامهدرسی به سمت آموزش برخط و آموزشهای
الكترونیكی هدایت شده است .برنامههای درسی مبتنی بر آموزشهای الكترونیكی انواع مختلفی دارند از جمله  )1آموزش
مبتنی بر رایانه)2 1آموزش به کمک رایانه)3 2آموزش مبتنی بر وب )4 3یادگیری مبتنی بر وب)5 4یادگیری

برخط5

)6یادگیری مجازی6همه این مفاهیم زیر پوشش بزرگتری تحت عنوان یادگیری الكترونیكی قرار میگیرند(آلن و سیمن7نقل
در مقصودی و ملكشاهی .)1395 ،حتی فارغ از شرایط فعلی ،آموزش الكترونیكی در کشورهای مختلف مانند :آمریكا ،هند،
چین ،استرالیا ،نیوزلند و آفریقا مورد توجه قرار گرفته است و اقداماتی همچون دیجیتال کردن تمام کتابهای مدارس ،اتصال
تمام مدارس به پهنای باند وای فا8رایگان ،ایجاد دورههای باز آنالین موک9در همه مدارس ،ایجاد پرتالهای یادگیری آموزش
مهارت در کشور هند انجام شده است(پالویا ،آرون ،گوپتا ،ماهاپاترا ،پاریدا ،رونسر و سیندی .)201810،در دوره کرونا یادگیری
آنالین که در مدارس جدید است می تواند برای تقویت مدارس سنتی و آموزش در خانه مورد توجه قرار گیرد .محیطهای
یادگیری از راه دور این امكان را به دانش آموزان میدهد تا جهانی از هر آنچه در خواب میبینند فراهم آورند .تعامل ،انعطاف
پذیری ،شبیهسازی و امكان یادگیری در این محیط ها فراهم شده است .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که در صورت
داشتن محیط فنی و پشتیبانی مناسب می توان از محیط تدریس مجازی با موفقیت در مدرسه یا آموزش عالی استفاده
کرد(باسیالی و کواواد.)202011،
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نزدیک ترین عنوان به رویداد امروز مدارس ما برنامه درسی برخط است .برنامه درسی برخط به یک دوره آموزشی رسمی گفته
میشود که از امكانات اینترنت و و ب برای ایجاد یک محیط یادگیری باز و توزیع شده استفاده میکند .در این بستر
یادگیرندگان و معلمان برای دسترسی به اطالعات ،فراهم کردن محتوا و متن ،تبادل و ایجاد دانش ،از تعامالت معنادار همزمان
و غیر همزمان بهره میگیرند (ولش12نقل در مالمحمدی ،کرمی ،جعفری ثانی و معلم  .)1399 ،اجرای موفقیتآمیز یادگیری
الكترونیكی تا حد زیادی وابسته به برنامه درسی است که طراحی و تدوین میشود .نتایج پژوهشهای گوناگون نشان میدهد
که در طراحی و تدوین برنامهدرسی برخط ،بسیاری از جنبههای آموزشی مورد غفلت قرار میگیرد(جعفری ثانی ،رضوانی،
نوجینی و پاک مهر .)1392 ،در پژوهشی محمود( 9 )2020ویژگی برای برنامهدرسی برخط پیشنهاد میکند )1 :مدیریت صدا
و لحن  )2تدوین استراتژیهایی برای تقویت تعامالت کالس  )3توجه به زیرساخت و تجهیزات  )4ارزیابی انعطافپذیر متناسب
با شرایط فراگیران  )5وجود برنامههای پشتیبان برای مشكالت فنی  )6تبدیل دورههای بزرگ به ماژولهای کوچكتر  )7توسعه
تواناییهای فراگیران  )8ضبط سخنرانیهای آنالین و تهیه مطالب خودآموز  )9تخصیص معلمیار متخصص به فناوری برای
تدریس .در پژوهشی دیگر سینک و هرلی ( )2017یكی از استانداردهای مشخص شده برای اثربخشی آموزش برخط را
خودداری از تمرکز بر روی صداقت فراگیران و توجه به اقدامات تنبیهی و مدیریت رفتار عنوان میکنند .در چین از معلمان
خواسته شده تا از کپی برداری از روشهای تدریس عادی کالس خودداری کنند و پخش یا ضبط کالسها به صورت زنده
ممنوع شده است(ژو ،لی ،وو و ژو .)202013،
دانشگاهها و موسسات مختلفی به طراحی شاخصها و معیارهای برنامه درسی برخط پرداختهاند اما هر کدام به بررسی بعضی از
ابعاد برنامهدرسی توجه کردهاند و گاه با دستهبندیهای متعدد موجب پراکندگی موضوع شدهاند(مالمحمدی و همكاران،
 .)1399ل ذا قبل از تولید هرگونه محتوای آموزشی ،معلمان و مربیان باید به دنبال ویژگیها و اصول برنامه درسی برخط بر
مبنای نظریههای مطمئن در یادگیری باشند .توجه به این ویژگیها اثربخشی برنامه درسی برخط را تعیین میکند.
از آنجا که یادگیری به طور مشخصی با عملكرد مغز پیوند خورده است ،توسعه دانش ما در زمینه کارکردهای مغز میتواند
کمک شایانی در رابطه با بهبود وضعیت یادگیری داشته باشد(ولف .)138214،علوم شناختی یا علوم مطالعه مغز به بررسی
سازوکارهایی میپردازد که انسانها از طریق آنها به کسب دانش اقدام میکنند .علوم اعصاب شناختی بیشتر با ساختارها و
کنش های مغز و سیستم عصبی سر و کار دارد .پژوهشگران مغز با پرده برداشتن از اسرار مغز ،منطق مستحكمی برای ایجاد
کالسهای درسی تدارک میبینند؛ توجه به هیجانات دانشآموزان و ایجاد محیط غنی یادگیری ،افزایش مهارتهای توجه و
ایجاد معنا و ارتباط بین آموختههای جدید و قبلی دانشآموزان برخی از این راهبردها است(خرازی و تلخابی .)1390 ،در واقع
چیزی که سبب تمایز این رویكرد از رویكردهای دیگر و سایر نظریهها در تدریس است توجه به مبانی عصب شناختی و فرایند-
های مغزی است .به نظر میرسد آگاهی معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت از ساختار مغز و جایگاه این عضو به عنوان
اثرگذار ترین عضو بدن در فرایند یادگیری مفید است .زمانی که متولیان امر آموزش بدانند مغز تحت چه شرایطی بهتر یاد می-
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گیرد ،روشها و رویكردهای تدریس خود را بر مبنای آن برنامهریزی می کنند .معلمان باید ضمن شناخت قسمتهای مختلف
مغز از نحوه فعالیتهایی که در مغز صورت می گیرد نیز آگاهی داشته باشند؛ برای مثال معلمی که بداند هیجانات مثبت باعث
میشود هورمونها و موادی در مغز ترشح شود که سبب یادگیری بهتر میشود ،رغبت بیشتری برای استفاد از روشهای
آموزشی همانند روشهای اکتشافی ،همیاری و ایفای نقش نشان خواهدداد .همچنین در حالتی مخالف ،کسی که نسبت به
نقش مخرب محیطهای پر استرس و تهدید آمیز بر مغز دانشآموزان آگاهی یابد راه کارهایی را برای کنترل این موارد اتخاذ
میکند(کریج.)200315،
با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده علوم اعصاب شناختی راهبردها و داللتهایی را در زمینههای تربیتی عنوان
کرده است .یافته های علوم اعصاب شناختی در واقع فنونی برای استفاده و تجویز در کالس درس نیست بلكه دادههای تجربی
در باره چگونگی یادگیری مغز را جمعآوری میکند و بر مبنای آن معیارهایی برای تدوین برنامه درسی و آموزش توصیه می-
شود(خرازی و تلخابی.)1390 ،
 )199016اصول یادگیری سازگار با مغز را در  12اصل خالصه کرد .این اصول شامل موارد زیر است؛  )1مغز یک
کاین و کاین (
پردازشگر موازی است؛  )2یادگیری مستلزم درگیری فیزیولوژی بدن است؛ )3جستجوی معنا امری ذاتی است؛  )4جستجوی
معنا از طریق الگو سازی صورت میگیرد؛  )5عواطف در الگو سازی نقش مهمی دارند؛  ) 6هر مغزی جز و کل را به صورت
همزمان درک میکند؛  ) 7یادگیری نیازمند توجه کانونی و ادراک محیط پیرامون است؛  )8در جریان یادگیری فرایندهای
هشیار و ناهشیار مغز درگیرند؛  )9یادگیری بواسطه دو حافظه فضایی و طوطیوار صورت میگیرد؛  )10واقعیتها و مهارتهایی
که در حافظه فضایی مغز ذخیره میشوند بهتر قابل درک و یادآوری هستند؛  )11تهدید و فشار باعث دور شدن یادگیری و
چالشها تقویت کننده آن هستند و )12هر مغزی منحصر به فرد است.
در پژوهشی دیگر گوسوامی( ) 200817اصول یادگیری بر اساس علوم شناختی را اینگونه خالصه کرده است  )1یادگیری
افزایشی و مبتنی بر تجربه است؛  )2یادگیری چند حسی است؛  )3مكانیسم یادگیری مغز ساختار را از ورودی استخراج می-
کند؛  )4یادگیری اجتماعی است؛  )5یادگیری قشری ،را میتوان توسط سیستمهای قدیمی تر از نظر فیلوژنتیكی18تنظیم کرد
و  )6یادگیری  ،مادام العمر و داری انعطاف و جبرانپذیری است.
 ) 200719در کتاب یادگیری سازگار با مغز ،تغییرات برنامه سازگار با تحقیقات مغز را اینچنین بیان میکند )1
جنسن (
متناسب شدن درسی از سه منظر رشدی ،رفتاری و شغلی؛  )2آموزش معلم همراه با ذهن است نه نمره آزمون؛  )3در طراحی
کالس توجه به نور،دما و آکوستیک ؛ )420محتوای روزانه ،هفتگی و ساالنه دانشآموزان کمتر اما عمیقتر خواهد بود؛ )5
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استراتژیهای آموزشی متمرکز بر افزودن تازگی ،چال ش ،داشتن محدودیت ورودی ،محدوده دامنه توجه ،فعالیت بیشتر ،شبیه
سازی و فعالیتهای تجربی؛  ) 6ارزشیابی با تمرکز بر نمونه کارها در مورد همه ،اندازهگیری تالش ،عشق به یادگیری ،در جهت
اولویتهای بودجهبندی آزمونهای پرمخاطره وجود ندارد.
عالوه بر اصول باال برخی مح ققان نسبت به طراحی و ایجاد محیط مناسب برای یادگیری پژوهشهایی انجام داده اند .محورهای
زیر در ارتباط با فراهم آوردن محیط یادگیری سازگار با مغز باید مد نظر باشد )1 :تغذیه مناسب با پروتئین ،مواد معدنی،
ویتامین و کالری کافی؛  )2برانگیختگی حواس مختلف؛  )3ایجاد فضای یادگیری عاری از فشار روانی؛  )4مواجهه با چالشهایی
که نه بسیار آسان و نه خیلی دشوار باشند؛  ) 5فراهم کردن فرصت فعالیت و تعامالت اجتماعی برای کودک؛  )6پروش مهارت-
هایی از جمله عالیق ذهنی ،فیزیكی ،زیبایی شناختی  ،اجتماعی و هیجانی کودک؛  )7توجه به فعالیتهای مورد عالقه کودک؛
 )8ایجاد محیط لذت بخش برای اکتشاف کودک؛  )9فراهم کردن زمینه مشارکت کودک در یادگیری(دیاموند و هوپسون

21

به نقل از خرازی و تلخابی.)1390،
در مورد کاربرد علوم اعصاب شناختی در زمینه یادگیری الكترونیكی ،اقداماتی انجام شده است در این میان میتوان به برنامه
نوروکی22اشاره کرد که توسط کی آلنسو و همكاران( )201723ارائه شده است .این برنامه یک پلتفورم یا سكوی نرمافزاری
است که مبتنی بر یافته های علوم شناختی برای آموزش الكترونیكی توسعه یافته است .در حالی که بیشتر سیستم عاملهای
سنتی بر محتوا  ،مدیریت محتوا و استفاده از روشهای معلم محور تمرکز دارند ،نوروکی بر یادگیرنده تمرکز میکند و از
یادگیری مشارکتی ،فرایندهای انگیزشی و دیدگاه "یادگیری با انجام کار" 24استفاده میکند در بررسی دیگری
مارتینز( ) 200325مهمترین اصلی که بر اساس علوم اعصاب برای کاهش افت تحصیلی دانشجویان در آموزش الكترونیكی
آموزش بوده است.
ضروری دانسته است ،شخصی سازی26
دسته دیگری از پژوهشها با استفاده از برخی از فناوریهای علوم اعصاب مانند دستگاه ردیابی چشم27ویژگیهای محتوای
الكترونیكی چند رسانه ای را مورد بررسی قرار دادهاند .در بررسی پیشینه پژوهشهای حوزه ردیابی چشم در چندرسانهای
آموزشی ،یافتههای آلمدگ( )201828نشان داد اصول یادگیری چندرسانهای  ،محتوای چندرسانهای  ،تفاوتهای فردی،
فراشناخت و احساسات از عوامل مهمی هستند که میتوانند بر توجه به محتوای الكترونیكی چند رسانهای و متعاقب ًا بر
یادگیری چند رسانهای تأثیر بگذارند .به عنوان نمونه دیگر ونگاگ و استیچر( )201029دادههای ردیابی چشم با بهبود
21

Diamond &Hopson

22
NeuroK
23
Calle-Alons etal
24
learning by doing
25
Martinez
26
personalization
27
Eye tracking
28
Alemdag
29
Van Gog, T., & Scheiter
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طراحی آنها بر اساس دانش نحوه پردازش مواد توسط یادگیرندگان ممكن است باعث ارتقاء کیفیت محتوای چندرسانهای
الكترونیكی شود.
با توجه به آنچه گذشت )1،مطالعات پراکنده اصول و توصیههایی برای آموزش بر اساس نظریه علوم اعصاب شناختی ارائه
کردهاند و این یافتهها در قالب یک الگوی خاص سازماندهی و ترکیب نشدهاند؛  )2عدم توجه به ویژگیهای آموزش الكترونیكی
از منظر علوم اعصاب شناختی و  )3با توجه به نوپا بودن آموزشهای الكترونیكی و فراگیرشدن آن پس از پاندمی کوید19؛
پژوهش حاضر در صدد شناسایی و سازماندهی ویژگیهای محتوایی و اهداف برنامهدرسی الكترویكی از منظر علوم اعصاب
است.
شناختی بر اساس الگوی طراحی برنامه درسی کالین30
اهداف پژوهش


شناسایی ویژگیهای اهداف برنامه درسی الكترونیكی از منظر علوم اعصاب شناختی؛



شناسایی ویژگیهای محتوا برنامه درسی الكترونیكی از منظر علوم اعصاب شناختی؛

سواالت پژوهش


اهداف برنامه درسی الكترونیكی از منظر علوم اعصاب شناختی چه ویژگی دارد؟



محتوا برنامه درسی الكترونیكی از منظر علوم اعصاب شناختی چه ویژگی دارد؟

.2روش
این پژوهش در طبقهبندی کمی و کیفی پژوهشها ،در دسته پژوهشهای کیفی قرار دارد .روش تحقیق استتفاده شتده در ایتن
پژوهش روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی است.
روش تحلیل محتوا یكی از روشهای تحقیقی است که از گذشتهای نسبتاً دور مورد استتفاده قترار گرفتته استت .ایتن روش در
سادهترین شكل ،به بیرون کشیدن مفاهیم مورد نیاز پژوهش از متن مورد مطالعه میپتردازد؛ مفتاهیمی کته در قالتب مقتوالتی
منظم ،سامان مییابند .روش تحلیل محتوا بر این فرض بنا شده است که با تحلیل پیامهای زبتانی متیتتوان بته کشتف معتانی،
اولویتها ،نگرشها ،شیوههای درک و سازمانیافتگی جهان دست یافت (ویلكینسون و بیرمنگهام .)2003 ،
اگر پژوهشگر روش قیاسی را برای انجام تحلیل محتوای کیفی انتخاب کند ،پژوهشگر ابتدا بایتد یتک متاتریس طبقهبنتدی بته
وجود آورد؛ یعنی ابتدا باید طبقهها را در اختیار داشته باشد .پژوهشگر بایتد ایتن طبقتهها را مبنتای کتار ختود قترار داده و بته
کدگذاری محتوای انتخاب شده بر اساس این طبقهها بپردازد .پژوهشگر میتواند در ضتمن فرآینتد کدگتذاری ،در هتر جتا کته
احساس نیاز کند ،تغییراتی را در طبقههای خود اعمال کند .به این صورت که طبقات جدیدتری را اضافه کنتد ،طبقتههای کتم
نقل در زنگنه ،والیتی ،قاسمی.)1396 ،
کاربرد را حذف کند و طبقههای مشابه را در هم ادغام کند (الو و گینكاز31
30

Klein

31
Elo & Kyngas

238

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

دو عنصر هدف و محتوا به عنتوان مبنتای اصتلی طبقهبنتدی قترار
در پژوهش حاضر با توجه به عناصر نه گانه فرانسیس کالین32
گرفته است.
هر پژوهش باید قلمرو پژوهش خود را به گونهای مشخص کند تا سایر محققتان بتواننتد چنتد و چتون پتژوهش و مطتالبی کته
پژوهش براساس آنها به سرانجام رسیده است را به راحتی تشخیص دهند .از میان پایگاههای علمی معتبر فارستی ،پرتتال علتوم
انسانی ،اس آی دی (جهاد دانشگاهی) ،مگایران ،ایرانداک و ن ورمگز به عنوان جامعه مقتاالت فارستی انتختاب شتد و از میتان
پایگاههای علمی معتبر برای زبان انگلیسی پایگاه اریک33انتخاب شتد .علتت انتختاب اریتک بته عنتوان یتک پایگتاه داده معتبتر
انگلیسی این بود که این پایگاه  9مجله علمی معتبر در حوزه علوم شناختی و تعلیم و تربیت و بیش از  52مجله معتبتر علمتی
در زمینه فناوری را در خود نمایه کرده است.
در پایگاههای پژوهش نام برده ،با استفاده از کلید واژه «علوم اعصاب و یتادگیری الكترونیكتی»« ،علتوم شتناختی و روش هتای
یاددهی-یادگیری»« ،علوم اعصاب شناختی و ارزشیابی آموزشی» و کلید واژههای مرتبط بتا عناصتر اهتداف و محتتوای کالیتن،
جستجو به دو زبان فارسی و التین انجام شد .از آنجا که برای علوم اعصاب شناختی بعضاً از اصطالح علوم شناختی نیز استتفاده
میشود؛ در کلید واژهها از هر دو استفاده شد .در مورد برنامه درسی الكترونیكی نیز که از کلید واژههای برنامته درستی بترخط،
آموزش الكترونیكی ،آموزش مجازی و یادگیری برخط استفاده میشود در این پژوهش نیز این کلیدواژهها در کنار هتم بتا علتوم
اعصاب شناختی مورد بررسی قرار گرفت.
معیار شمول و عدم شمول مقاالت در تحلیل محتوای کیفی عبارت بود از:
 )1کلیدواژه در عنوان ،چكیده یا کلیدواژههای مقاله به کار رفته باشد؛
 )2تمام متن در دسترس باشد؛ و
 )3در بازه زمانی  2010تا  2021باشد.
معیار عدم شمول در پژوهش حاضر ،دارا نبودن ویژگیهای شمول مقاالت بود.
مسئله مهم این است که با بررسی مقاالت فارسی پیش از سال  ،1395موضوعات مرتبط با آموزش مجازی و استتفاده از فضتای
مجازی در زمینه برنامه درسی الكترونیكی ،عموماً به کارآمدی و نظر فراگیران و مربیان نسبت به خوب بودن یا نبودن و کیفیت
آموزش ها از نظر کیفی پرداخته شده است؛ همچنین پیش از ایتن دوره ،ابزارهتای استتفاده از کالسهتا و آموزشهتای آنالیتن
چندان فراگیر نبودهاند ،و بنابراین مقاالت پیش از این دوره ،از چارچوب پژوهش حذف میشوند.
پس از جستجو ،تعداد  34مقاله فارسی و  29مقاله انگلیسی یافت شد که با موضوع ایتن پتژوهش همختوانی داشتت .همچنتین
چارچوب زمانی پژوهش ،از سال  1395و جدیدتر و برای مقاالت انگلیسی ،از سال  2010و جدیدتر انتخاب شد.
جهت اجرای روش تحلیل محتوای قیاسی برای مقتاالتی کته معیارهتای شتمول را دارا بودنتد ،یتک متاتریس ستاخت یافتته از
مولفههای اهداف و محتوای برنامه درسی کالین تشكیل شد و پس از تعریف نظری و عملیتاتی هتر کتدام از مولفتههای الگتوی
کالین ،پاراگرافهای مقاالت مورد بررسی قرار گرفت و ویژگیهای هر کدام از مؤلفههای اهداف و محتوای برنامه درستی کالیتن

32

Francis Klein

33
)Education Resources Information Center (ERIC

239

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

شناسایی ،استناج و در طبقات مورد نظر قرار گرفت.
 ،)200634در پژوهش حاضر:
بر اساس مراحل پیشنهادی توماس (
 )1دادههای خام ( مقاالت) جمعآوری و آمادهسازی شد؛
 )2متون به طور عمیق مطالعه شد؛
 )3طبقات ایجاد شد ،طبقات کلی از اهداف پژوهش که همان مولفههای الگوی کالین است مبنا قرار گرفت و طبقات
جزئی و زیرطبقات از متون استنتاج شد؛
 )4کدهای دارای همپوشانی و متونی که کددهی نشدهاند ،مجدداً شناسایی شدند و در مرحله پایانی،
 )5اصالحات در طبقهبندی صورت گرفت.
بطور خالصه ،روش بكار رفته در این پژوهش ،همانند شكل  1میباشد.

شکل  – 1خالصه روش بکار رفته در پژوهش

در این مرحله ،متون بطور کامل مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شد تا آشنایی کافی با محتوای موجود در مطالب علمتی ایجتاد
شود .در این پژوهش ،همزمان با مطالعه مطالب ،سعی شد تا یک دستهبندی اولیه نیز براساس نتایج هتر پتژوهش انجتام گیترد.
همچنین همزمان با انجام دستهبندی اولیه ،مطالب به دو نفر دیگر نیز ارائه شد تا آنان نیز بطور مستقل اقدام به مطالعه مطالتب
کرده و دستهبندی خود را نیز ارائه دهند .بدین صورت ،از روایی و پایایی پژوهش اطمینان حاصل شد.

34

Thomas
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یافته ها
در این مرحله ،طبقات حاصل از مرحله قبل ،به صورت مدون و مرتب ،مورد دستهبندی قرار میگیرد .طبقهبندی نتایج پتژوهش
در ادامه ارائه شده است.
هدف اول :شناسایی ویژگیهای اهداف برنامه درسی الکترونیکی از منظر علوم اعصاب شناختی؛
یافته پژوهش در راستای هدف اول پژوهش در جدول  1گزارش شده است:

جدول  -1طبقه نهایی ایجاد شده از مقاالت با مبنای شناختی ،براساس عنصر «هدف» در الگوی کالین
منبع

واحد معنایی

واالس-اسپورگین

دانشآموزان بیشتر از فناوری برای جستجوی اطالعات استفاده میکنند و کمتر به عنوان رسانه و یتا

()2019

ابزاری برای همكاری بین همساالن که با سطوح باالتر تعامل شناختی مرتبط هستند؛ استتفاده متی-
کنند.

عصتتتاف و راجتتتا تواناییهای شناختی ،یادگیری الكترونیكی را تقویت میکنند و بالعكس
()2016
ماهارانی و

برای غلبه بر خطاهای دانش آموزان بر اساس تعارض شناختی ،چارچوب الزم است

سوبانجی
()2018
ماهارانی و

تعارض شناختی باید در یادگیری کالس بهبود یابد.

سوبانجی
()2018
فیروزی ،کاظمی

متغیرهای شناختی – اجتماعی از جمله خودکارآمدی رایانه -انتظارات عملكرد -تعامل و رضایت از

و جوکار ()2017

یادگیری ،باعث تقویت یادگیری می شوند.

الكایی ،تبریزی و

انتخاب استراتژی شناختی به طور قابل توجهی بر میزان افزایش و حفظ واژگان تأثیر میگذارد.

چاالک ()2020
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آمی و روهاک

آگاه شدن معلمان از نورومیت ها (در دوره پیش از خدمت) 5سبب تمایل بیشتر معلمان به 3اجرای

()2017

روشهای آموزشی موثر میشود.

وندیبانا و

توجه به ساختار توسعه حرفه ای معلمان و برگزاری دوره های آموزشی علوم اعصاب شناختی برای

کرانمور ()2019

موفقیت برنامه مبتنی بر علوم اعصاب حیاتی است.

کلمنت و لووات

دانش قابل استفاده (از علوم اعصاب ،مربوط به یاددهی) مستقیماً به نقش معلم در روند برنامه درسی

()2012

مربوط میشود.

چنانكه در جدول  1مشاهده می شود از منظر علوم شناختی عنصر اهداف باید دارای ویژگیهای ذیل باشد.
 )1هدف استفاده از فناوری تعامل با همساالن باشد
 )2تواناییهای شناختی در یادگیری الكترونیكی تقویت شوند.
 )3تعارض شناختی باید تقویت شود.
 )4کلیه متغیرهای شناختی-اجتماعی (خودکارآمدی رایانهای  -انتظارات عملكرد  -تعامتل  -رضتایت از یتادگیری)
باید تقویت شوند
 )5خودکارآمدی رایانهای ،انتظارات عملكرد و جو یادگیری با توجه به نقشی که در رضتایت از یتادگیری دارد ،بایتد
مورد توجه قرار گیرد
 )6استراتژی شناختی مناسبی انتخاب شود تا باعث تقویت حضور شناختی شود.
 )7معلمان از نورومیتها (در دوره پیش از خدمت) آگاه شوند.
 )8پیگیری دوره های آموزشی علوم اعصاب شناختی درنظر گرفته شود.
 )9توجه و بازنگری در نقش معلم در روند برنامه درسی صورت گردد.
هدف دوم :شناسایی ویژگیهای محتوای برنامه درسی الکترونیکی از منظر علوم اعصاب شناختی؛
یافته پژوهش در راستای هدف دوم پژوهش در جدول  2گزارش شده است:

 35سوءتفسیر یافتههای علمی و کاربردهای نامناسب این یافتهها ،باورهای غلطی را راجع به فرآیندهای عصبی یادگیری القاء خواهد کرد .این امر شایع بوده
و از این نوع اطالعات غلط معموالً با عنوان «نورومیتها» یاد میشود (آمی و روهاک.)17 :2017 ،
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جدول  -2طبقه نهایی ایجاد شده از مقاالت با مبنای شناختی ،براساس «محتوا» در الگوی کالین
منبع

واحد معنایی

آلمدگ ()2018

اصول یادگیری چندرسانهای میتواند بر توجه به محتتوای الكترونیكتی چنتد رستانهای و متعاقبتاً بتر
یادگیری چند رسانهای تأثیر بگذارد.

آلمدگ ()2018

استفاده از محتوای چندرسانهای میتواند بر یادگیری چند رسانهای تأثیر بگذارد.

یو ()2019

تفاوتهای جنسیتی قابل توجهی در بارهای شناختی ،نگرشها و موفقیتهای تحصتیلی در یتادگیری
زبان انگلیسی با کمک سكوی یادگیری موبایلی وجود دارد.

هتتال ،متتایر ،روس ما نباید یادگیری را آسان کنیم .در عوض  ،یادگیری باید چالش برانگیز باشد  -پر از آنچته "دشتواری
()2012

های مطلوب" نامیده می شود.

سوزا ()2021

توسعه مهارت های اجتماعی و عاطفی دانش آموزان از موارد اصلی مورد توجه در علوم اعصاب
آموزشی است .برخی از یافته های علوم اعصاب حاکی از این است که احساسات حافظه را تقویت می
کند.

سوزا ()2021

به مربیان و والدین یادآوری می شود که آنها نباید انتظار داشته باشند توانایی های اجتماعی  ،عتاطفی
و شناختی با رشد کودکان با همان سرعت رشد کنند .شایستگی های اجتماعی زود ظهور می کننتد و
به دنبال آن شایستگی های احساسی .و شایستگی های شناختی باال بعدا ظاهر متی شتود .ایتن بلتوغ
پلكانی بیانگر این است که تأکید بر رشد شایستگی های اجتماعی باید از ستال هتای پتیش دبستتانی
آغاز شود.

سوزا ()2021

یكی از وظایف اصلی سیستم شناختی مغز (واقع در لوب پیشانی) کنترل پاسخهای عتاطفی استت .بتا
این حال  ،این منطقه برای اکثر افراد  10سال عقب مانده است  ،بنابراین توانایی مغز در مهار افتراط و
تفریط عاطفی محدود است .این یافته توضیح جزئی علوم اعصاب برای رفتار غیر منطقی نوجوان است.
بنابراین مهم است که به نوجوانان و نوجوانان کمک کند تا احساسات ختود را در هنگتام رشتد کتردن
تشخیص دهند و آنها را با استراتژی های مدیریت شخصی که می توانند از آنها برای تعدیل احساسات
خود استفاده کنند قبل از اینكه منجر به یک رفتار پشیمان کننده شوند  ،راهنمایی کنیم.

واتتتتتاگوداکومبورا از برنامه درسی براساس ورودی های علوم اعصاب انتظار داریم که فراگیران خاطرات جدید ماندگار یا
()2017

ارتباطات عصبی دانش را حفظ کنند که از جهات مختلفی مفید خواهد بود .در حالت ایده آل  ،این
خاطرات یا ارتباطاتی که ایجاد می کنند نباید محدود به یک حوزه تحصیل ،حوزه انضباطی یا حرفه
باشد .فراگیران باید بتوانند از خاطرات حفظ شده یا ارتباطات شناسایی شده به طور گسترده تر در هر
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موقعیت مناسب زندگی واقعی استفاده کنند.
واتتتتتاگوداکومبورا حافظه کاری ما ظرفیت محدودی دارد و وقتی آن را با جزئیات ختاص پتر متی کنتیم ،ماننتد مطالعته
دقیق کتاب ،به جای مفاهیم سطح باال ،ممكن است نتوانیم آنچه را یاد می گیریم با هم مرتبط کنتیم.

()2017

از این رو پیشنهاد می شود عالوه بر تجویز یک کتاب درسی مناسب برای برنامه درسی که انجتام متی
دهیم ،خالصه ای از مفاهیم مهم سطح باال را برای مرجع در اختیار فراگیران قرار دهیم.
تلخابی ،رحمتی،

در طراحى آموزشى مى توان روش هایى را به کار برد که دانش آموزان ناچار به درگیرى بیشتر و

فتحی و هاشمی

پردازش هاى عمیق ترى شوند.

()1399

چنانكه در جدول  2مشاهده می شود از منظر علوم شناختی عنصر محتوا باید دارای ویژگیهای ذیل باشد.
 )1اصول یادگیری چندرسانهای باید درنظر گرفته شود.
 )2محتوای چندرسانهای باید درنظر گرفته شود.
 )3تفاوتهای فردی باید درنظر گرفته شوند.
 )4توجه به احساسات و عواطف باید درنظر گرفته شوند.
 )5محتوا باید به گونهای باشد که به نوجوانان و جوانان کمک شود تا با استتراتژیهای شخصتی بتواننتد احساستات
خود را تعدیل کنند.
 )6محتوای یادگیری نباید آسان باشد ،یادگیری باید چالش برانگیز و همراه دشواری های مطلوب باشد.
 )7هرچه محتوا عملی و تعاملی تر باشد یادگیری بهتر اتفاق می افتد.
 )8محتوای یادگیری باید پلكان بلوغ دانش آموزان را در نظر بگیرد ،شایستگی های اجتماعی زود ظهور می کنند و
به دنبال آن شایستگی های احساسی و شایستگی های شناختی باال بعدا ظاهر می شود.
 )9محتوای یادگیری باید به گونه ای باشد که فراگیران بتوانند ارتباطات عصبی و خاطرات ایجاد شده را در موقعیت
های مناسب زندگی واقعی استفاده کنند.
 )10فراگیران باید عالوه بر یک محتوای کامل ،بتوانند به خالصه ای از مفاهیم مهم سطح باال دسترسی پیدا کنند تتا
ظرفیت حافظه کاری به طور مناسب پر شود.
 )11در طراحی آموزشی ،روشهایی بكار رود که دانش آموزان ناچار به درگیرى بیشتر و پردازش هتاى عمیتق تترى
شوند.
نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ،شناسایی ویژگیهای برنامه درسی الكترونیكی از منظر نظریهی علوم اعصاب شناختی به روش تحلیل محتوای کیفی
قیاسی بود .برای رسیدن به این هدف ،روش تحقیق به صورت تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی انتخاب شد تا بتوان موارد مورد نظر را از
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تحقیقات سایر محققان استخراج نمود .با توجه به پژوهش حاضر آنچه باید در رابطه با عنصر هدف مورد توجه قرار گیرد شامل :تقویت
تعارض شناختی فراگیران؛ تقویت حضور شناختی؛ توجه معلمان به نورومیت ها در برنامه درسی؛ توجه به خودکارآمدی رایانه ای ،انتظارات
عملكرد و جو یادگیری است .در رابطه با عنصر محتوای برنامه درسی نیز مواردی همچون :محتوای مبتنی بر اصول چند رسانه ای؛ توجه به
تفاوت های فردی؛ توجه به احساسات و عواطف؛ توجه به ارتباطات عصبی و پیوند این ارتباطات با موقعیت های مناسب زندگی واقعی؛
استفاده مناسب محتوا از ظرفیت حافظه کاری؛ محتوا چالش برانگیز و دارای دشواری های مطلوب باشد و سبب درگیری بیشتر و پردازش
های عمیق تری در فراگیران شود.
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