Vol. 11, No 2, Autumn & Winter 2022

ISSN(Print): 2251-6352

ISSN(Online): 2423-4265

Research in Clinical Psychology and Counseling
https://tpccp.um.ac.ir
Research Article

DOI: 10.22067/tpccp.2022.36976.0

The Effectiveness of Desuggestopedia Teaching Method based on Two Hemispheres of the
Brain on High School Students’ Mathematical Attitude and Anxiety (a Single Subject Study)
Hamideh Mahmoodi1, Behrooz Mahram2, Fatemeh Hajiarbabi3
Recived: 27/10/2020

Accepted: 19/03/2022

Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of desuggestopedia
teaching method based on two hemispheres of the brain on the mathematical attitude and
anxiety of first high school students (a single subject study).
Method: The present study was an experimental study with a single subject design. From the
population of eighth grade female students in Mashhad, two students were selected using
purposive sampling method. These two subjects, respectively, received 4 and 7 sessions of
traditional teaching and completed the mathematical attitude and anxiety scales after each
session of education. The data were then used to determine the baselines for each subject.
After determining the baselines of each student, rhythmic breathing along with math training
was presented to the subjects and music and relaxation were also used. The two subjects were
trained in this way for 6 and 3 sessions, respectively. At the end of each session, the subjects
were asked to complete the study measures. Moreover, in order to follow up the effects of
the intervention, about one month after the completion of training, the subject answered again
the scales of mathematical attitude and anxiety.
Findings: According to the results, the desuggestopedia teaching method based on two
hemispheres of the brain was effective in increasing the scores of attitude towards
mathematics (with delta indices equal to 48/68 and 3/11, respectively for two subjects) and
decreasing the scores of mathematical anxiety (with delta indices equal to 2/18 and 2,
respectively for two subjects).In general, the results showed a positive effect of
desuggestopedia teaching method on a positive attitude towards mathematics and reducing
mathematical anxiety.
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mathematical anxiety
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسي اثربخشي روش تدریس تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضي
دانشآموزان دختر متوسطه اول بود.
روش :پژوهش از نوع آزمایشي با طرح مطالعات تک موردي بود .از ميان دختران پایه هشتم شهر مشهد ،دو آزمودني با روش
هدفمند جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند .این دو آزمودني به ترتيب  4و  7جلسه آموزش سنتي را دریافت و بعد از هر
جلسه آزمونهاي نگرش و اضطراب ریاضي را تکميل کردند .با استفاده از این داده ها ،خط پایه براي هر دانشآموز تعيين شد.
پس از مشخص شدن خط پایه هر دانشآموز؛ تنفس ریتميک همراه با آموزش ریاضي به آزمودنيها ارائه و از موسيقي و تن
آرامي نيز بهرهگيري شد .آزمودنيها به ترتيب  6و  3جلسه با استفاده از این شيوه آموزش دیدند .در پایان هر جلسه از آزموني ها
خواسته شد به ابزارهاي پژوهش پاسخ بدهند .همچنين براي پيگيري اثرات مداخله ،آزمودني حدود یک ماه پس از اتمام آموزش
مجدداً به مقياس هاي نگرش ریاضي و اضطراب پاسخ دادند.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که روش آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز در افزایش نمرات نگرش به ریاضي
(با شاخص هاي دلتاي  48/68و  3/11به ترتيب براي دو آزمودني) و کاهش نمرات اضطراب ریاضي (با شاخص هاي دلتاي 2/18
و  2به ترتيب براي دو آزمودني) موثر بوده است .به طور کلي ،نتایج این پژوهش بيانگر تأثير مثبت تدریس تلقينزدایي مبتني بر
دو نيمکره مغز بر نگرش به ریاضي و کاهش اضطراب ریاضي است.
واژههای کلیدی :تلقينزدایي ،تدریس مبتني بر دو نيمکره مغز ،نگرش به ریاضي ،اضطراب ریاضي.

 . 1دانشآموخته کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي ،موسسه آموزش عالي کاویان ،مشهد ،ایرانamineh1385@gmail.com ،
 . 2دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران ( ،نویسنده مسئول)bmahram@um.ac.ir ،

 . 3استادیار گروه روانشناسي ،موسسه آموزش عالي کاویان ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
هر برنامهي درسي در مسير پرورش استعدادهاي مخاطبان یادگيري؛ باید که براي تدریس و
بهکارگيري هر الگوي آموزشي ،مباني روانشناختي و زیستي یادگيرندهها را بهموازات مباني فلسفي و
تاریخي و روانشناختي مورد استفاده و اتکا قرار دهد ()Ernstein & Hankins, 2013
نگرش مثبت و باورها در زمينهي دانش ریاضي بهاندازهاي مهم هستند که توانایي فرد در پيشرفت در
دنياي جهاني را تضمين ميکنند ( .)Davadas & Lay, 2020همچنين ریاضيات براي تمدن و توسعه انساني
بسيار مهم است ( .)Kundu & Ghose, 2016ازاینرو ،ریاضيات موضوعي است که در برنامهي درسي
مدارس از مقاطع ابتدایي تا متوسطه در اکثر کشورها بهعنوان بخش مهمي در امر یادگيري وجود دارد.
استعداد و ویژگيهاي دانشآموزان در دستيابي به آنها و لذت بردن از یادگيري ریاضيات تأثير دارد
( .)Mazana, Suero Montero, & Olifage, 2019غفور و کوروکان ( )Gafoor & Kurukkan, 2015اظهار
داشتند که به دليل سبک آموزشي نامناسب ،مشکل داشتن در پيروي از دستورالعملها ،درک موضوع و
یادآوري معادالت در حل مسائل ،سبب شده است که دانشآموزان درس ریاضي را دوست نداشتهِ باشند.
یافتهها نشان ميدهد که نگرش به ریاضيات بهطور معناداري با موفقيت آنها نسبت به یادگيري ریاضي ارتباط
دارد (.)Aydin & Aytekin, 2019; Mathai, 2014
ریاضيات یک علم زیربنایي است و استفاده و کاربرد آن براي رشتههایي بيشمار ،زمينهي ادراک آن
را به عنوان علمي مفيد و سودمند براي همگان به ارمغان مي آورد .با این وجود؛ برگزاري دوره هاي فشرده
و دشوار ریاضي باعث مي شود تا سطح قابل قبولي از موفقيت در خصوص یادگيري ریاضي حاصل نشود
( .)Tuncer & Yilmaz, 2020دانشآموزان به دليل وجود فرمولهاي پيچيده ،ناتواني در محاسبات دقيق و
از همه مهم تر عدم توانایي حفظ فرایند یادگيري ،نگرش منفي نسبت به ریاضيات دارند .درنتيجه اینها،
اضطراب نسبت به درس ریاضيات بهعنوان نوعي ترس مطرح ميشود و عملکرد دانشآموزان از نظر
فعاليتهاي ریاضي کاهش ميیابد .از آنجا که افراد معتقدند که باید به آنچه ميتوانند درک کنند ،عالقهمند
شوند و تالش کنند تا بتوانند موفق شوند ،در مورد ریاضي آنها معتقدند که درگير شدن با آنچه نميفهمند،
غيرضروري و بيفایده است ( .)Geary, Hoard, Nugent, & Scofield, 2021اضطراب ریاضي بهطور مداوم
با سطوح پایينتر از درگيري و انگيزه و عملکرد ضعيفتر در ریاضيات مرتبط بوده است ( Malanchini et

 . )al., 2020اضطراب ریاضي یک پدیده گسترده است؛ یک تحقيق گسترده در مقياس بزرگ درباره افراد
 15ساله نشان داد که  30درصد دانشآموزان در کشورهاي مختلف عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
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( ) OECDهنگام حل مسائل ریاضيات احساس اضطراب یا ناتواني ميکنند (Suárez-Pellicioni, Núñez-
.)Peña, & Colomé, 2016

به اعتقاد کامياب ) )Kamiab,2006نگرش به درس ریاضي از پنج مؤلفهي اساسي تشکيل شده است:
 )1عواطف فرد نسبت به مفهوم ریاضي )2 ،عواطف فرد نسبت به فعاليت ریاضي )3 ،ارزش ریاضي در ساختار
اهداف کلي فرد )4 ،نتایجي که فرد انتظار دارد با مطالعه ریاضي به دست آورد )5 ،نگرش فرد نسبت به معلم
ریاضي ( .))Zaki, 2011نگرش به درس ریاضي داراي سه مؤلفهي احساسات ،باورها و رفتارهاي افراد نسبت
به درس ریاضي است که هر کدام از این سه مؤلفه داراي جنبههاي مثبت و منفي

هستند ( Zan, Brown,

 .)Evans, & Hannula, 2006نگرش و اضطراب یک رابطه دوسویه دارند .چنانچه نگرش دانشآموز ،معلم
و والدین منفي باشد ،اضطراب ریاضي باال خواهد بود .این ترکيب تالش یادگيري را کاهش ميدهد.
عواطف حاصل از تجربههاي منفي در درس ریاضي مانع فهم و یادگيري ریاضي ميشود .بسياري از فراگيران
با تفکرات منفي ،کليشهاي و ناکارآمد پا به عرصه یادگيري ميگذارند ،بهعبارتدیگر به موفقيت و عملکرد
خود در این درس اعتقاد ندارند و این احساس ضعف در یادگيري و عملکرد ریاضي به افت تحصيلي منجر
ميشود ( .)Aghaei, 2014بر اساس گزارش مرکز ملي مطالعات بينالمللي تيمز و پرلز 1وضعيت دانشآموزان
ایراني در دو مطالعهي بينالمللي تيمز (طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دروس ریاضي و علوم تجربي) و
پرلز (سواد خواندن) ،در دورههاي گذشته همواره با فراز و نشيبهایي روبهرو بوده و جایگاه مناسبي نداشته
است .در تازهترین نتایج این دو آزمون که به سال  2016مربوط ميشود ،ایران کماکان جایگاه خوبي ندارد
(.)Roshchina, Roshchin, & Rudakov, 2017
اگرچه درگذشته مغز بهعنوان جعبهاي سياه تلقي ميشد که درک آن غيرممکن مينمود؛ اما اکنون
سير مطالعات به باز کردن این جعبه اسرارآميز مبادرت نمودهاند ( .)Wolfe, 2010با پيشرفتهاي وسيع در
حوزهي علوم اعصاب؛ شناخت بهتر و دقيقتري نسبت به مغز و کارکردهاي آن حاصلشده و با تأکيد بر
مهم ترین کار مغز (یادگيري) ضرورت گفتمان مداوم بين دانشمندان علوم اعصاب و صاحبنظران تعليم و
تربيت به وجود آمده است؛ تعاملي که نتيجهي آن ،آموزش و یادگيري مغز محور بوده و اصولي براي
یادگيري بهينه و معنادار با تأکيد بر مغز و ساختار بهينهي آن توسط صاحبنظران این رشته تدوین گردیده
است (.)Caine, Caine, McClintic, & Klimek, 2009

ازآنجایي که در ریاضي هر دو حيطه ي مغز فعال است مثالً در ناخواني براي عدد ،حيطهي نيمکره
1. Timss and Pirls
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چپ ،نانویسي اعداد ،نيمکره چپ و درک فضایي نيمکره راست (در مردها بيشتر از زنها) غالب است؛
مشخص ميگردد که غلبهي دوسویه ميتواند در بهبود فعاليتهاي مربوط به ریاضي چارهساز باشد
(.)Roshanzadeh, 2015
تأثير آموزش از طریق فعالسازي همزمان دو نيمکره مغز ،نيازمند تدوین روشي کارآمد ،براي استفاده
از این ظرفيت بالقوه خواهد بود .نتایج بهدستآمده درروش ابداعي لوزانف 1در به یادسپاري اطالعات،
زمينهي استفاده از این رویکرد را بهویژه در یادگيري زبانهاي بيگانه ،فراهم نمود .ميلر ( )Miller, 2008در
معرفي رویکرد ابداعي لوزانف در یادگيري زبانهاي بيگانه به یادسپاري هزار واژه در روز و یادآوري آنها
بعد از شش ماه به ميزان  88در صد اشاره ميکند.
لوزانف از ترکيب دو کلمه  suggestionیعني تلقين و  pedagogyیعني آموزش ،رویکرد جدید خود
یعني ) suggestopedia (usیا ) Suggestopaedia (ukرا ابداع نمود ()Jackson, 2008؛ اما بعدها
«سازوکاري براي آزادسازي از مفاهيم منفي اوليه مربوط به مشکالت فرایند یادگيري» را مهم دانست که از
طریق زندگي افراد در جامعه ایجاد شده و آموزش تلقين زدایانه 2را داراي تمرکز بيشتري بر آزادسازي
دانست .بر این اساس در پژوهش حاضر از عبارت «آموزش مبتني بر تلقينزدایي» استفاده شده است .آموزش
تلقينزدایي در زمينههاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد اما اغلب در آموزش زبان خارجه بهکاربرده
شده است .بر اساس ادعاي لوزانف ،فراگيران با استفاده از این روش سه تا پنج برابر سریعتر از روشهاي
آموزشي سنتي ميتوانند یکزبان بيگانه را بياموزند ( .)Richards & Rodgers, 2014او در تارنماي خود،
غایت مطلوب آموزش تلقيني را ارتقاء یادگيري بهوسيلهي بهرهبرداري از قدرت تلقين آن دانسته و ادعا
نموده است که آموزش تلقينزدایي (سازوکاري براي آزادسازي از مفاهيم منفي اوليه مربوط به مشکالت
فرایند یادگيري) است که از طریق زندگي افراد در جامعه ایجاد شده است .تامورا ( )Tamura, 1983مبتني
بر نگاه لوزانوف ،یادگيري از طریق تلقينزدایي را بر اساس توأمان سازي همزمان ابعاد آگاه و ناخودآگاه
ذهن آدمي ،فرایندي با سرعت و بازده باالي یادگيري 3دانسته که از طریق تحریک نمودن هر دو نيمکره
راست و چپ مغز ،کليت آدمي را درگير یادگيري مينماید .او استفاده از موسيقي و تلقينهاي روانشناختي
(با هدف تلقينزدایي روزمرههاي زندگي) را از عوامل اساسي این فرایند ميداند .ریساباال اینکاالدا
( )Resabala Encalada, 2000نيز تلقينزدایي را روشي فعال براي تدریس زبان ميداند که محدودیتهاي
1. Lozonov
2 desuggestopedia
3 superlearning
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ناشي از ترس یادگيرندهها را مرتفع و یادگيري را براي آنها آسان و دوستداشتني ميکند .بهزعم او
یادگيرندهها در این محيط یادگيري به احساسي خوب دستیافته و راحتي و رهاسازي عضالني را تجربه
ميکنند.
با توجه به اینکه روش تلقينزدایي در امر تدریس زبان انگليسي ( )Colliander & Fejes, 2021به کار
برده شده است اما در دروس دیگر و بهخصوص دروس تحليلي مانند ریاضي مطالعاتي انجامنشده است؛ بنابراین،
بهمنظور پر کردن خالء پژوهشي در این زمينه ،پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي روش تدریس تلقينزدایي
مبتني بر دو نيمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضي دانشآموزان متوسطه اول انجام گرفته شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقيقات آزمایشي با طرح مطالعات تک موردي 1است .در این پژوهش از طرح
 ABبا

پيگيري استفاده شد .در این طرح موقعيت  Aاندازهگيريهاي خط پایه را نمایش داد و موقعيت B

نشاندهندهي اندازهگيري هاي بعد از مداخله بود .جهت بررسي ميزان پایداري اثر مداخله بر روي نگرش و
اضطراب دانشآموزان ،یک ماه بعد از آخرین مداخله ،مجدداً آزمون نگرش به ریاضي و اضطراب از ریاضي
به عمل آمد و نتایج با دو مرحله خط پایه و مداخله مقایسه شد.
بر مبناي طرح فوق ،آزمودني اول در معرض چهار جلسه آموزش سنتي و  6جلسه آموزش به شيوهي
تلقين زدایي و آزمودني دوم در معرض هفت جلسه آموزش سنتي و سه جلسه آموزش به شيوه تلقينزدایي
قرار گرفت .با هدف کنترل رخدادهاي همزمان بهخصوص در شرایط انجام مطالعه که همزمان با همهگيري
بيماري کووید  19بود ،شرایط آموزش در یک مقطع زماني خاص براي دو آزمودني یکسان نبود .با هدف
پيگيري و با فاصله زماني سي روز ،آزمونها مجدد بر روي دو دانشآموز اجرا شد.
نمونه و روش نمونهگیری

انتخاب آزمودني در این مطالعه ،به صورت در دسترس و هدفمند انجام شد .مالک انتخاب آزمودني
در این پژوهش دانشآموزان پایهي هشتم ،داشتن سالمتي جسماني و رواني ،داراي نگرش منفي نسبت به
ریاضي و همچنين اضطراب دانشآموزان از ریاضي بود که بدین منظور با توجه به سابقهي تدریس پژوهشگر
و استمرار فعاليت آموزشي بهعنوان دبير ریاضي مقطع متوسطهي اول ،دو نفر از دانشآموزان دختر متوسطهي
اول در ناحيهي شش آموزشوپرورش شهر مشهد که در سال تحصيلي  1399-1400در پایهي هشتم مشغول

1. single-subject experiment
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به تحصيل بودند و شرایط شرکت در این مطالعه را نيز داشتند ،بر اساس شناخت پژوهشگر در طي دو سال
تحصيلي قبلي ،انتخاب شدند که پس از درخواست از آنها براي شرکت داوطلبانه در طرح پژوهشي و اعالم
آمادگي از طرف آنها و خانواده ایشان ،پروتکلهاي بهداشتي براي رعایت موارد بهداشتي در زمان اپيدمي
بيماري کرونا به آنها ارائه شد.
انتخاب آزمودني پژوهش از دانشآموزان متوسطهي اول به چند دليل صورت گرفت .ابتدا به دليل
تدریس پژوهشگر در این مقطع و در دسترس بودن دانشآموزان بود .دليل دیگر انتخاب این مقطع تحصيلي،
سطح باالي نگرش منفي و اضطراب دانشآموزان در سن نوجواني و همچنين پيامدهاي منفي حاصل از
انتقالهاي چندگانه در دانشآموزان متوسطهي اول (انتقال از ابتدایي به متوسطهي اول و انتقال از متوسطهي
اول به متوسطهي دوم) بود و دليل سوم انتخاب این مقطع ،ورود دانشآموزان به سن تفکر انتزاعي که یکي
از ملزومات تجسم ذهني در روش تلقينزدایي است.
ویژگیهای دو دانشآموز شرکتکننده در طرح:
م.ب .دانشآموز  14ساله کالس هشتم متوسطه اول .فرزند چهارم خانواده که یک برادر و دو
خواهر ناتني دارد .پدر او کارگر بازنشسته و مادر خانهدار ،هر دو داراي تحصيالت سوم راهنمایي نظام قدیم
هستند .بررسي پروندهي تحصيلي او نشاندهندهي ضعف و شکستهاي پيدرپي ایشان از اول ابتدایي در
ریاضيات است اما در سایر دروس مشکالت چنداني ندارد .تکرار پایه نداشته است ولي به دليل کسب نمرات
پایين در ریاضيات ،اعتمادبهنفس پایين دارد طوري که بر اساس گفتههاي خودش حاضر به رفتن بهپاي تخته
براي حل مسائل ریاضي نبوده است و طبق گفتههاي مادرش هنگام انجام تکاليف ریاضي در منزل دچار
دلهره و تشویش ميشود .م .ب از سالمتي کامل جسمي و روحي برخوردار بوده و در برقراري رابطه گرم و
صميمانه با دوستان و همکالسيهایش مشکلي ندارد.
م .ص .دانشآموز  14ساله ،کالس هشتم متوسطه اول .فرزند سوم خانواده که دو برادر ناتني دارد.
پدر او کارمند و مادر خانهدار است .هر دو داراي تحصيالت دیپلم هستند .بررسي پروندهي تحصيالت او
مشکلي را از نظر عملکردي نشان نميداد اما ابراز بيعالقگي نسبت به ریاضي داشت و طبق گفتههاي
خودش ،هميشه روز امتحان ریاضي از مشکل سردرد رنج ميبرد و براي انتخاب رشته در متوسطهي دوم در
پي رشتهاي است که ریاضي نداشته باشد .بر اساس گفتههاي مادرش از کالس اول ابتدایي درس ریاضي به
صورت خصوصي با او کار شده است .او نيز از نظر جسمي و روحي سالم بوده ،رابطهاي کامالً صميمانه با
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دوستان و همکالسيهایش دارد و در رابطه با سایر دروس مشکل ندارد.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامهی نگرش ریاضی

1

پرسشنامهي نگرش به ریاضي بر اساس پرسشنامهي کلي نگرش نسبت به علوم که توسط ایکن 2در
سال  1979تهيه شده بود ،اجرا شد .نسخهي فارسي آن توسط فردایي و فرزاد

( FARDAEI & Farzad,

 )2012با  16عبارت و در قالب سه مقياس لذت بردن ،ترس و ارزش قائل شدن براي علم (در اینجا :ریاضيات)
ارائه گردید .این پرسشنامه در پژوهشهاي داخلي و خارجي (براي مثال )Zaki, 2011( :مورد استفاده قرار
گرفته است .فردایي و فرزاد ()FARDAEI & Farzad, 2012؛ این پرسشنامه را در ایران هنجاریابي و
اعتباریابي کرده و ضریب پایایي ابزار را براي دانشآموزان برابر با  0/89گزارش و روایي ابزار را نيز از طریق
تحليل عاملي مورد تأیيد قرار دادند.
مقیاس اضطراب ریاضی
این مقياس توسط شکراني( )Shokrani, 2002طراحي و اجرا شده است.مقياس اضطراب ریاضي دو
عامل ( اضطراب امتحان ریاضي ) و ( اضطراب ماهيت ریاضي ) را مورد سنجش قرار ميدهد .این مقياس
 18گویه دارد که  9گویهي آن مربوط به اضطراب امتحان ریاضي و  9گویهي آن مربوط به اضطراب ماهيت
ریاضي است .دانشآموزان براي پاسخگویي ،طيف  4درجهاي کامالً موافقم تا کامالً مخالفم را خواهند
داشت .نمرهي باالتر نشاندهندهي اضطراب ریاضي باالتر و نمرهي پایينتر نشاندهندهي اضطراب کمتر
خواهد بود .شکراني با استفاده از تحليل عاملي بر روي دانشآموزان اصفهان ،از مجموع  38سؤال تعداد 18
سؤال را انتخاب و هنجار نمود .وي روایي این مقياس را از طریق همبسته کردن با مقياس اضطراب کتل برابر
با  0/53گزارش کرده است .پایایي پرسشنامه اضطراب ریاضي توسط شکراني با استفاده از آلفاي کرونباخ
 0/92براي کل مقياس ،براي عامل اضطراب امتحان ریاضي  0/89و براي عامل ماهيت ریاضي  0/89گزارش
کرده است.
انتخاب محتوای آموزش ریاضی

محتواي آموزشي انتخاب شده براي خط پایه مباحث مربوط به جذر و احتمال بود که با توجه به
ادامهدار بودن آن در پایه نهم انتخاب شد که دو آزمودني بهطور جداگانه در چهار جلسه تحت آموزش به
1. mathematics attitude scale
2. Aiken
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روش معمول قرار گرفتند و در پایان ،ارزشيابي از آنها به عمل آمد .در این روش؛ مؤلفههاي مشترک شامل
چيدمان معمول کالس ،پرسش از مباحث جلسه قبل ،کنترل تکاليف ،حل تمرین جلسه قبل ،تدریس معلم به
شيوه معمول ،جزوهنویسي ،تعيين تکليف ،ارزشيابي و نمره کالسي بود و از کتاب درسي ریاضي ،دفتر و
قلم ،ماژیک و وایت برد به عنوان ابزارهاي آموزش استفاده شد.
جدول  :1طرح درس کلي به شيوه معمولي
طرح درس کلي آموزش ریاضي براي اندازهگيري خط پایه (به شيوه معمول کالسهاي مدرسه)
روز

مراحل

روز اول

ارائه

فعالیت

شرح

ارزیابي آغازین

پرسش از نکات جلسه قبل و دانش پيشين دانشآموز درباره موضوع و
درج نمره کالسي براي او

ارائهي درس

توضيح درس توسط معلم به شيوه معمول ،امالء جزوه ،دادن فرصت براي
حل فعاليت و حل کار در کالس توسط دانشآموز ،کنترل تکاليف
دانش آموز و ثبت نمره براي حل فعاليت و کار در کالس ،پاسخ به
اشکاالت دانشآموز و ارائه تکليف براي جلسه بعد

کنترل تکاليف
حل تمرین
روز دوم

جزئيات

نوشتن تکاليف در دفتر و حل آنها در منزل و ثبت نمره حل تکاليف
حل تمرین توسط دانشآموز در تخته کالس ،کنترل درستي آن توسط
معلم و ثبت نمره

رفع اشکال

پاسخ به اشکاالت دانشآموز

ارزشيابي

گرفتن آزمون به صورت کتبي و ثبت نمره آزمون

تعيين تکليف

نوشتن و حل مجدد اشکاالت آزمون در منزل براي جلسه بعدي

براي آموزش به شيوه تلقين زدایي؛ از آمادهسازي محيط کالس (نصب پوسترهاي مرتبط با درس
ریاضي ،استفاده از گلهاي طبيعي) – استفاده از ميز و صندلي و مبل راحتي در چيدمان کالسي -استفاده از
نور کم هنگام تجسم و تن آرامي -آزادي عمل دانشآموزان در کالس درس -استفاده از روش اکتشافي،
بارش فکري ،پرسش و پاسخ بهجاي سخنراني ،کودک سازي (استفاده از شعر و آواز و بازيهاي کودکانه)-
شوخي و خندهي کنترلشده -تجویز آزادي در خطا – توجه به ظاهر آراسته و با اقتدار معلم و درعينحال
صميمي و دوستانه با فراگيران استفاده شد .ابزارهاي مورد استفاده در این روش شامل پوسترهاي آموزشي
(ترجيحاً ساخته شده توسط خود فراگيران) – فایلها ،کليپها و پاورپوینتهاي آموزشي و بازي ،ریاضي-
فایلهاي موسيقي-دستگاه پخش آنها -تخته کالس و کتاب درسي ریاضي بود.

اثربخشي تدریس تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز بر15 ...

سال  ،11شماره  ،2پایيز و زمستان 1400

جدول  :2طرح درس کلي به شيوه آموزش تلقينزدایي
خالصهي طرح درس کلي به روش آموزش تلقينزدایي
روز

مرحله

شرح

فعالیت
آغاز

شروع کالس با جمالت آرامشبخش و استفاده از تلقينات مثبت

مقدمه

توضيح فرآیند آموزش و آمادهسازي فراگيران براي ورود به مرحله تن آرامي.

تن آرامي
مرحله اول:
ارائه

1

تجسم

آغاز تنفس منظم و اجراي آرامسازي عضالني.
در انتهاي مرحله آرامسازي درحاليکه هنوز چشمانشان بسته است ،معلم محتواي

هدایتشده
بازگشت

آموزشي را به شيوه دیالوگهاي جامع ،جذاب و هدفمند ارائه ميکند.
بعد از پایان تجسم هدایتشده ،معلم دقایقي را سکوت ،سپس با شمارش
معکوس ،دانشآموزان بهآرامي به فضاي کالس بازميگردند.

روز اول

توضيح کلي

محتواي آموزشي و موضوع اصلي درس به صورت کلي به شيوهاي مناسب
بيان ميشود.
ابتدا موسيقي پخش ميشود و معلم ،هماهنگ با نغمهها ،فعاليتها و کار در

مرحله دوم:
جلسات
کنسرت

کالسهایي که در ابتداي هر مبحث درس ریاضي ارائهشده را همراه با
فاز فعال

3

2

دانشآموزان خوانده و حل ميکنند ،این کار به آهستگي انجام ميپذیرد تا
دانش آموزان بتوانند تحليل ذهني نموده و طرحوارههاي پيشين خود را
اصالح یا تغيير دهند.

فاز منفعل

4

در این مرحله موسيقي تغيير نموده ،دانشآموزان کتابها را کنار گذاشته و
با چشمان بسته به توضيحات تکميلي معلم گوش ميدهند و مفاهيم ،فرمولها
و کاربرد آنها را در ذهن خود مجسم مينمایند.

مرحله سوم:
روز دوم

جزئيات

ارائه نمایشي

5

طبيعت ،کاربرد ریاضي در خلقت و  ...نمایش داده و همچنين ميتوان از

و
تمرین

در این مرحله بهمنظور تلفيق هنر و آموزش ،کليپهاي کاربرد ریاضي در
تشبيه مباحث مختلف ریاضي به امور زندگي ،به مکانها ،شخصيتها و

6

حاالت رواني مختلف افراد بهره جست.
بازي

انجام بازي ،ریاضي بهمنظور دلپذیر نمودن فضاي آموزش و کودک سازي،
همچنين ساخت کار عملي مرتبط با موضوع و تلفيق ریاضي با سایر دروس،
حل تمرینات مربوطه توسط دانشآموزان به شيوه نمایشي و بازي.

1. presentation
2. concert session
3. active concert
4. passive concert
5. elaboration
6. practice
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روش اجرای پژوهش
با توجه به شيوع بيماري کرونا در کشور و تعطيلي مدارس ،تشکيل کالسها در مدرسه و فضاي حقيقي
کالس امکانپذیر نبود .بدین منظور پژوهشگر کالسها را در فضاي خانه خود تشکيل داد .ابتدا پژوهشگر با
توجه به شناختي که از دانشآموزان داشت ،سه نفر از آنها را که شرایط حضور در پژوهش را دارا بودند
انتخاب نمود و بعد از بيان هدف از مطالعه موردنظر براي دانشآموزان و خانوادهي آنها به صورت مجازي،
رضایتنامه و دستورالعملهاي بهداشتي را براي آنها ارسال نموده و بعد از موافقت و امضاي توافقنامهها توسط
دانشآموزان و خانوادهي آنها ،فضایي براي تشکيل کالس آماده شد .یکي از دانشآموزان به دليل
مسافرتهاي زیاد از کالسها محروم شد بدین ترتيب نمونه در دسترس پژوهشگر دو نفر از دانشآموزان بودند.
در این پژوهش آزمودني ( 1م-ص) چهار جلسه آموزش سنتي و آزمودني ( 2م-ب) هفت جلسه
آموزش سنتي را دریافت نمود و بعد از هر جلسه آزمونهاي نگرش و اضطراب ریاضي را پاسخ دادند؛ بدین
ترتيب خط پایه براي هر دانشآموز مشخص شد.
پس از مشخص شدن خط پایه هر دانشآموز ،ضمن بيان اهميت و فواید آموزش به شيوه تلقينزدایي،
نحوهي صحيح تنفس ریتميک ،موسيقي و تن آرامي ،یک جلسه توجيهي براي آزمودنيها بهمنظور تسلط
آنها بر شيوهي تن آرامي و فرایند دقيق تنفس ریتميک  2-4-2که از عناصر مهم در آموزش تلقينزدایي
ميباشند ،تشکيل شد .بعد از تسلط یافتن آزمودنيها بر مهارتهاي فوق ،انتخاب موسيقي مناسب (موسيقي
آرامشبخش بتهوون براي تن آرامي و تجسم ذهني و همچنين قطعه  4بتهوون براي ارائه درس) با رعایت
اصول و مؤلفههاي آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز و طي مراحل آن ،همچنين جهت اندازهگيري
سريهاي زماني ،براي یکي از آزمودنيها به مدت دو هفته شش جلسه  90دقيقهاي ،محتواي انتخاب شده از
کتاب ارائه شد و براي آزمودني دوم همزمان با آزمودني اول در سه جلسه اول همچنان آموزشهاي خط
پایه تکرار شد و بعد از سه جلسه ،آزمودني دوم نيز مداخله را دریافت نمود.
در پایان هر جلسه آزمونهاي نگرش به ریاضي و اضطراب از ریاضي از آنها به عمل آمد .بهمنظور
پيگيري تداوم نگرش مثبت به ریاضيات و همچنين تداوم کاهش اضطراب ریاضي به کمک روش
تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز ،بعد از مدتزمان حدوداً یک ماه ،مجدداً آزمودنيها به پرسشنامههاي
نگرش به ریاضي و اضطراب از ریاضي پاسخ دادند و نتایج حاصل با نتایج حاصل از خط پایه و مداخله
مقایسه شد.
براي تجزیهوتحليل دادهها ،براي هر آزمودني دادههاي خام مربوط به سه موقعيت خط پایه ،مداخله و
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پيگيري به صورت نمودار رسم ميشود .موفقيت یا شکست این طرح بالفاصله از روي نمودار براي معلم و
آزمودنيها مشخص ميشود و بهروشني اثر مداخله قابل استدالل است .در پژوهش حاضر براي تحليل
فرضيههاي پژوهش از تحليل دیداري نمودارها ،شاخص ثبات و اندازه اثر استفاده شد.
یافتههای پژوهش
نمرات خام در اندازهگيري جلسات مختلف هر دو آزمودني در سه موقعيت خط پایه ،مداخله و پيگيري
در موضوع نگرش و اضطراب در جدول  3آمده است.
جدول  :3نمرات نگرش به ریاضيات و اضطراب ریاضي در موقعيتهاي خط پایه ،مداخله و پيگيري براي دو آزمودني
جلسهها
خط پایه

آزمودنی

پيگيري

مداخله

یک
اضطراب ریاضيات م-ب (آزمودني )2

63 53 61 63

44

51

60

55

37

37

39

دو

اضطراب ریاضيات م-ص (آزمودني )1

41 45 43 46

40

37

40

43

41

37

34

نگرش ریاضيات

سه

م-ب (آزمودني )2

38 50 43 38

45

44

43

43

54

60

56

نگرش ریاضيات

چهار

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

یک

م-ص (آزمودني )1

38 39 38 38

41

47

46

51

46

54

53
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شکل  :1خط ميانه و محفظهي ثبات نگرش آزمودنيها به ریاضي ( 1م-ص) و آزمودني ( 2م-ب)

در شکل  1خط ميانه و محفظهي ثبات براي نگرش به ریاضي آزمودنيها ترسيمشده است .با توجه به
شکل سمت راست 100 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و  100درصد دادهها در مرحله مداخله در درون
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محفظه ثبات قرار دارند .در شکل سمت چپ ،خط ميانه و محفظهي ثبات براي نگرش به ریاضي آزمودني
( 2م-ب) ترسيم شده است .با توجه به شکل 100 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و  100درصد دادهها در
مرحله مداخله در درون محفظهي ثبات قرار دارند.

شکل  :2خط ميانه و محفظهي ثبات اضطراب ریاضي آزمودني اول (م-ص) و آزمودني دوم (م-ب)
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در شکل  2خط ميانه و محفظهي ثبات براي اضطراب ریاضي آزمودني (1م-ص) در شکل راست
ترسيم شده است .با توجه به شکل 100 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و  100درصد دادهها در مرحله
مداخله در درون محفظهي ثبات قرار دارند .در شکل چپ ،خط ميانه و محفظهي ثبات براي اضطراب ریاضي
آزمودني ( 2م-ب) ترسيم شده است .با توجه به شکل 85/7 ،درصد دادهها در مرحله خط پایه و 66/67
درصد دادهها در مرحله مداخله در درون محفظهي ثبات قرار دارند؛ بنابراین ،ميتوان گفت با توجه به اینکه
بيش از  80درصد دادهها در این محفظه قرار دارد ( ،)Hassanabadi, 2019دادهها در هر دو مرحله باثبات
است .همچنين به منظور بررسي اینکه آیا در مرحله پيگيري نيز نتيجه مداخله در ميزان نگرش به ریاضي و
اضطراب ریاضي آزمودني تاثيرگذار بوده است ،از شاخص دلتا استفاده شد .این شاخص به بررسي نمرات
حاصل از بزرگترین نمره در موقعيت خط پایه ،مداخله و پيگيري معطوف بوده و اگر نمره اندازه اثر کمتر از
 ،0/87بين  0/87تا  2/67و بزرگتر از 2/67باشد مي توان گفت به ترتيب اندازه اثر کوچک ،متوسط و بزرگ
مي باشد .با محاسبهي شاخص دلتا براي بررسي تغييرات نگرش به ریاضي در آزمودني (1م-ص)؛ ارزش
 48/68مشاهده شد که اندازه اثري بزرگ قلمداد ميشود .همچنين شاخص دلتا براي بررسي نگرش به ریاضي
آزمودني ( 2م-ب) برابر با  3/11به دست آمد که این اندازه اثر نيز بزرگ قلمداد ميشود .همچنين شاخص
دلتا براي بررسي اضطراب ریاضي آزمودني اول برابر با  2/18و براي آزمودني دوم برابر با  2مشاهده شد که
اندازه اثر براي هر دو مشاهده متوسط ارزیابي گردید.
نتیجه
این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز بر نگرش به ریاضي
و اضطراب از ریاضي دانشآموزان صورت گرفت .بنيان نظري پژوهش ،مبتني بر سالها تحقيق و آزمایش
در حوزهي آموزش ،توسط روان پزشک بلغاري ،گئورگي لوزانف بود .پس از لوزانف محققان و مربيان
بسياري با هدف کسب نتایج بهتر در فرایند آموزش ،روش آموزش تلقينزدایي را در موضوعات مختلف
درسي موردبررسي و آزمایش قرار دادهاند و نتایج شگفتانگيزي را گزارش نمودهاند اما در ایران تاکنون
این روش به شکل علمي و با رعایت کامل اصول و فنون آن مورد آزمایش و بررسي قرار نگرفته است.
بهمنظور تحقق این امر پس از مطالعهي مباني نظري و پيشينهي پژوهشهاي انجام شده در این زمينه،
اصول و فنون آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز استخراج و تعيين گامها و مراحل اجراي آن تعيين
گردید .سپس براي انتخاب جامعهي پژوهش و نمونهي مناسب ،بر اساس شرایط و امکانات قابل حصول در
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شرایط خاص و با توجه به شناخت و سابقهي تدریس پژوهشگر در درس ریاضي و در مقطع موردنظر ،دو
نفر از دانشآموزاني که شرایط ورود به مطالعه براي آنها احراز شده بود؛ بعد از اعالم آمادگي داوطلبانه،
انتخاب و محتواي آموزشي پایه براي آنها اجرا شد و در ادامه براي اجراي روش تلقينزدایي مبتني بر دو
نيمکره مغز ،آموزش هاي الزم را دریافت نمودند سپس طي شش جلسه محتواي انتخاب شده را با روش
تلقينزدایي آموزش دیدند .بهمنظور پيگيري از ماندگاري اثر این روش بعد از حدود یک ماه مجدداً به
پرسشنامهها پاسخ دادند.
یافتههاي حاصل از تحليل نمودارهاي هر دو آزمودني بيانگر اثربخشي روش تدریس تلقينزدایي مبتني
بر دو نيمکره مغز بر افزایش نگرش مثبت دانشآموزان به ریاضيات بود .طبق نتایج نمودار دادههاي هر دو
آزمودني پس از مداخله و پيگيري روندي صعودي در جهت هدف پژوهش دارد .نگرش مثبت و باورها در
زمينه دانش ریاضي بهاندازهاي مهم هستند که توانایي فرد در پيشرفت در دنياي جهاني را تضمين ميکنند
( .)Davadas & Lay, 2020دانشآموزان به دليل سبک آموزشي نامناسب ،مشکل داشتن در پيروي از
دستورالعملها ،درک موضوع و یادآوري معادالت در حل مسائل ،سبب شده است که آنها درس ریاضي
را دوست نداشتهِ باشند ( .)Gafoor & Kurukkan, 2015یافتهها نشان ميدهد که نگرش به ریاضيات بهطور
معناداري با موفقيت آنها نسبت به یادگيري ریاضي ارتباط

دارد ( Aydin & Aytekin, 2019; Mathai,

 .)2014فراهم آوردن محيط فعال یادگيري با استفاده از روش تلقينزدایي براي تدریس ،دانشآموزان را
وادار به انجام وظيفه تفکر مرتبه باالتر مانند تجزیه و تحليل ،ترکيب و ارزیابي ميکند که به نوبه خود موجب
بهبود موفقيت شناختي دانشآموزان و نيز حفظ یادگيري ميشود .دیگر یافتهها نيز داللت بر اثربخشي
آموزشهاي مبتني بر دو نيمکره مغزي بر کاهش نمرات اضطراب دانشآموزان از این درس داشت و روندي
نزولي از نمرات اضطراب را نشان داد که نشاندهنده اثربخشي آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز
بر کاهش اضطراب دانشآموزان است .دانشآموزان به دليل وجود فرمولهاي پيچيده ،ناتواني در محاسبات
دقيق و از همه مهمتر عدم توانایي حفظ فرایند یادگيري ،نگرش منفي نسبت به ریاضيات دارند .درنتيجه
اینها ،اضطراب نسبت به درس ریاضيات بهعنوان نوعي ترس مطرح ميشود و عملکرد دانشآموزان ازنظر
فعاليتهاي ریاضي کاهش ميیابد .ازآنجاکه افراد معتقدند که باید به آنچه ميتوانند درک کنند ،عالقهمند
شوند و تالش کنند تا بتوانند موفق شوند ،در مورد ریاضي آنها معتقدند که درگير شدن با آنچه نميفهمند،
غيرضروري و بيفایده است ( .)Geary et al., 2021اضطراب ریاضي بهطور مداوم با سطوح پایينتر از
درگيري و انگيزه و عملکرد ضعيفتر در ریاضيات مرتبط بوده است (.)Malanchini et al., 2020
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به اعتقاد دیدگاه کين و کين ( )Caine & Caine, 1991و کين ،کين ،مک کلينت و کليماک ( Caine,

 )Caine, McClintic, & Klimek, 2005فرایند تلقينزدایي از طریق سه تکنيک آموزشي مبتني بر مغز سبب
عملکرد بهتر دانشآموزان ميشود؛ غوطهوري -ایجاد یک محيط یادگيري است که دانشآموزان به طور
کامل در تجربيات آموزشي غرق شوند ،هوشياري توأم با آرامش -ایجاد محيطي که ترس دانشآموزان را
به حداقل رسانده و چالش ،درگيري ذهني ،توجه به موضوع را در آنها بيشتر نماید و پردازش فعال -به
دانشآموزان اجازه داده مي شود تا براي تحکيم و دروني کردن اطالعات به صورت فعال به پردازش
اطالعات بپردازند (ایجاد فرصتي براي تثبيت و دروني سازي).
عملکرد همزمان دو نيمکرهي مغز و ارتباط بدن با مغز بهعنوان یک سيستم یکپارچه به کمک
تمرینهاي آرميدگي ،تنفس ریتميک و موسيقي در یادگيري زبانهاي خارجي نتایج غيرمنتظرهاي را به بار
آورده ،چنانکه ميلر ( )Miller, 2008در توضيح روش کاربردي لوزانف بيان داشت ،یادگيرندگان زبانهاي
خارجي پس از شش ماه  88درصد و پس از  22ماه حدود  57درصد از واژگان را بازخواني کردند .عملکرد
ضعيف ،افت تحصيلي در درس ریاضي و تمایل پایين دانشآموزان براي یادگيري ریاضي از مشکالت رایج
و عمدهي خانوادهها و نظام آموزشي کشورها است .ترس و نگراني از افت تحصيلي ریاضي یکي از دالیل
پایين بودن تمایل دانشآموزان براي فراگيري این درس است .ترس و نگراني از یادگيري ریاضي و عملکرد
ضعيف در این درس سبب ترک تحصيل بسياري از دانشآموزان و همچنين از دست دادن بسياري از
فرصتهاي شغلي افراد شده است .عواطف حاصل از تجربههاي منفي در این درس مانع فهم و یادگيري
ریاضي ميشود ()Mathai, 2014؛ بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسي تأثير یادگيري به روش تلقينزدایي
بر نگرش و اضطراب دانشآموزان متوسطهي اول در درس ریاضي ،بهعنوان رویکردي جدید ،در آموزش
به دنبال شناخت مسيري بود تا با ارائه آموزشهاي الزم به عوامل و عناصر فرایند یاددهي -یادگيري و آشنایي
با اصول تدریس تلقينزدایي ،دانشآموزان از نگرش مثبت و اضطراب کمتر و عملکرد باال در درس ریاضي
برخوردار شوند که نتایج نيز نشان از تأثيرگذاري روش تلقينزدایي بود.
در استفاده از روش تلقينزدایي مشاهده شد که عالقه دانشآموزان نسبت به یادگيري ریاضي افزایش
یافت ،به نظر دانشآموزان فضاي کالس خوب بود .دانشآموزان عالقهمند به کار با روش متفاوتي از
آموزش سنتي بودند ،آنها از تنوع در کالس و محيط یادگيري صميمي خوششان ميآمد .آنها در هنگام
یادگيري ریاضيات احساس مثبتي به آن داشتند و آزادي و راحتي روش تدریس تلقينزدایي را نسبت به
فضاي خشک کالس سنتي ترجيح ميدادند.
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موضوع تلقينزدایي چشمانداز خوبي در تحقيقات و در زمينه آموزشي دارد .این روش افقهاي بسياري
را باز ميکند و ایدههاي ما را در مورد اینکه آموزش خوب چيست دوباره زیر سؤال ميبرد .پژوهش حاضر
یک آزمایش مفيد براي دانشآموزان بوده است ،آنها دیدگاه خود را در مورد درس ریاضي و نقش معلم
تغيير دادند .بهعنوان مثال ،بعد از درسهاي مبتني بر روش تلقينزدایي ،دانشآموزان متفاوت از روش سنتي،
شادمان به استقبال معلم ميشتافتند .این روش تدریس ميتواند معلمان را تشویق کند که روشهاي جدیدي
را در کالس خود امتحان کنند .با پرسش از خود و آوردن ویژگيهاي جدید به درس ،معلمان ميتوانند
انگيزهي دانشآموزان را افزایش دهند .عالوه بر این ،کل مدرسه ميتواند این قسمت آزمایشي را فرصتي
مناسب براي ارائه روش جدید و مفيد به دانشآموزان خود بداند .با توجه به نيازهاي هر مدرسه ،ميتوان
کالسهاي ویژهاي ترتيب داد که بتواند ریاضيات یا سایر دروس را با استفاده از روش تلقينزدایي براي
دانشآموزاني که دیگر روش قدیمي آموزش را جذاب نميدانند ،آموزش داد.
با توجه به نتایج پژوهش در زمينهي تأثير روش تلقينزدایي بر افزایش نگرش مثبت دانشآموزان ،یافتههاي
این مطالعه براي معلمان ریاضي و مدیران مدارس ،دانشآموزان و برنامه ریزان درسي ميتواند مفيد واقع شود.
یافتههاي این مطالعه نشان داد که تکنيک آموزشي پيشنهادي براي افزایش نگرش مثبت به ریاضي در دانشآموزان
تأثير دارد .در صورت استفاده از روش آموزشي تلقينزدایي ،یادگيري دانشآموزان در زمينه ریاضي بهبود
ميیابد ،عالقه به یادگيري ریاضي بيشتر ميشود و یادگيري عميق براي دانشآموزان اتفاق ميافتد .از اینرو معلمان
ميتوانند براي ایجاد کالس دانشآموز محور در آموزش ریاضي در مدارس از تکنيک آموزشي تلقينزدایي
استفاده نمایند .با توجه به یافته پژوهش دوم مبني بر تأثير روش تلقينزدایي بر کاهش اضطراب دانشآموزان،
جامعه علمي ميتواند روش تلقينزدایي را بهعنوان رویکرد نوین آموزشي در زمينه ریاضي به کار بندد .همانطور
ال در مقدمه مورد بحث قرار گرفت ،با بهکارگيري روش تلقينزدایي در آموزش ریاضي ،ميتوان تصویر
که قب ً
ناخوشایندي را که از ریاضي در اذهان برخي دانشآموزان وجود دارد ،تغيير داد تا دیگر دانشآموزان از ریاضيات
هراس نداشته باشند ،کليت وجودي خود را با ریاضي پيوند زده و رابطه ریاضيات را با زندگي خود بهتر درک
نمایند .همچنين الزم است بستر مناسب براي انجام آموزش تلقينزدایي مبتني بر دو نيمکره مغز در مدارس فراهم
شود تا پژوهشهاي دیگري با جامعه بزرگتر و نمونه بزرگتر به صورت آزمایشي اجرا شود ،آزمایشي در
گروهي گستردهتر و با وجود گروه کنترل صورت گيرد ،بهنحويکه تعميمپذیري و اعتبار دروني و بيروني پژوهش
بيشتر تأمين شود .از جمله محدودیتهاي این پژوهش ميتوان به مواردي از قبيل شيوع ویروس کرونا و استفاده
دانشآموزان از ماسک که باعث دشواري در تنفس ریتميک و تجسم ميشد؛ اشاره نمود.
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