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Abstract 

Introduction: The purpose of this study is to help to develop standards in nerve education by utilizing views of 

prominent professors in the field of neuroscience, psychology and education, and moreover by employing 

documents available in this field. 

Methods: In this research, a qualitative method of grounded theory was used. Data collection methods consisted 

of interviews, documents and texts, and questionnaires. The participants in the first phase of the study were 13 

people with expertise in neuroscience, psychology and education. Semi-organized interviews were used to collect 

data. Furthermore, the latest findings from experts in the field of neuro-education were also applied as 

complementary information in the next section of the study. The Strauss and Corbin method was employed to 

analyze the interviewees. 

Results: The result of the three-steps encoding of the collected data was extraction of three main categories, 

eleven sub categories, and thirty one characteristics or concepts. Finally, the Lawshe index (CVR) confirmed the 

fourteen basic principles of learning. 

Conclusions: Overall, the findings of the analysis showed that studying and understanding the structure and 

function of the brain in thinking and practicing of the curriculum is essential step for improving the learning 

process of students. Neuroscience provides valuable information about the brain's learning system, which allows 

us to make more informed decisions about the curriculum. 
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و  یفبا استفاده از مطالعه اکتشا تیترب -بر عصب  یمبتن یریادگیاصول  نییتع

 آن یآموزش یهاداللت نییتب

 3 دیفانزادهیمهد الی، ل2 بیاد وسفی، 2 آذری، اسکندر فتح،*1 یحلوائکاردان الیژ

 
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یدرس یزیبرنامه ر یدکتر یدانشجو 1
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یتیاستاد، گروه علوم ترب 2
 رانیا ز،یتبر ز،ی(، دانشگاه تبری)علوم اعصاب شناخت یشناسستیگروه ز ار،یاستاد 3

 22/20/1331 تاریخ دریافت:

 20/20/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
برجسته در حوزه  دیاز نقطه نظر اسات تیترب-مطالعه کمک به رشد استانداردها در رشته عصب نیهدف از ا :مقدمه

 است. نهیزم نیو اسناد و مدارک موجود در ا یتیو علوم ترب یعلوم اعصاب، روانشناس

اطالعات شامل  یگردآور یهااستفاده شده است. روش یانهیزم هیاز نوع نظر یفیپژوهش از روش ک نیدر ا :کار روش

نظر  نفر از افراد صاحب 13کنندگان در مرحله اول پژوهش تعداد . شرکتباشدیمصاحبه، اسناد و متون و پرسشنامه م

فاده است افتهیسازمانمهیها از مصاحبه نداده یآور عجم یبودند. برا یتیو علوم ترب یعلوم اعصاب، روانشناس نهیدر زم

وهش پژ یبه عنوان اطالعات مکمل در قسمت بعد زین تیترب-متخصصان در حوزه عصب یهاافتهی نیآخر نیشد. همچن

 استفاده شد. Strauss and Corbinصاحبنظر از روش افراد  یهامصاحبه لیتحل ی. برادیاستفاده گرد

 یو س یمقوله فرع ازدهی ،یشده، استخراج سه مقوله اصل یگردآور یهاداده یاسه مرحله یکدگذار جهینت ها:یافته

 نمود. دییرا تأ یریادگی یآر الشه چهارده اصل اساس یو یشاخص س تاًیمفهوم بود. نها ای یژگیو کیو 

که مطالعه و درک ساختار و عملکرد مغز در تفکر و عمل  دهندینشان م لیتحل یهاافتهیدر مجموع : گیرینتیجه

 اریآموزان است. علوم اعصاب اطالعات بسدانش یریادگیآموزش و  ندیدر بهبود فرا یمهم اریگام بس یبرنامه درس

در مورد  یترآگاهانه ماتیتا تصم دهدیکه به ما اجازه م کندیمغز فراهم م یریادگی ستمیدر مورد س یارزشمند

 ..میریبگ یدرس یهابرنامه

 واژگان کلیدی:

 تیترب-عصب

 یریادگیاصول 

 یانهیزم هینظر

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

مغز و نحوه یادگیری انسان طی چند دهه گذشته به طور قابل 

ها پیش، تمام شواهد . سال[3-1]ای مورد توجه واقع شده است مالحظه

های مغز رفتار انسان بر اساس مطالعه مغزهای غیر موجود در پایگاه

. در دهه [4]طبیعی یا آسیب دیده یا با برخی از اختالالت پیشرفته بود 

هایی مثل ، پیشرفت در تصویربرداری عصبی و تکنولوژی1302

 :EEGتصویربرداری و الکتروانسفالوگرام )

Electroencephalographicنشمندان این اجازه را داد تا ( به دا

. این [1-0]بتوانند ساختار و کارکرد مغز را مورد مطالعه قرار دهند 

 و عاطفی فراهمتکنولوژی اطالعاتی درباره ادراک، عملکردهای شناختی 

آورده که باعث ایجاد انگیزه در محققان علوم اعصاب و معلمان شده 

های جدید آنچه است. از آنجا که محققان قادرند با استفاده از فناوری

افتد را مشاهده کنند، این امر باعث ایجاد عالقه در در مغز اتفاق می

یادگیری را . [0]گرددها جهت توجه به فرایندهای یادگیری میآن

ان آن، موجودی ناتو ترین فرایندی دانست که در نتیجهتوان بنیادیمی

های شناختی و رسد که تواناییای میو درمانده، به فرد تحول یافته

ناسد. یادگیری از منظر علوم شقدرت اندیشه وی حد و مرزی نمی

ست ها با یکدیگر ااعصاب، فرایند تغییرات در الگوی پیوند بین نورون

دید، ج هایگیری سیناپستواند به چندین طریق از طریق شکلکه می

و یا تقویت یا تضعیف پیوندها  (Synaptic pruningحذف سیناپسی )

. تحقیقات اخیر در [0]شود های عصبی موجود منعکس مییا شبکه

علوم شناختی و علوم اعصاب و ارتباط آن با نظریه و عملکرد تربیتی 

ای در درک ارتباط بین مغز و آموزش داشته های قابل مالحظهپیشرفت

ج مطالعات پژوهشگران در این زمینه منجر به رشد رشته است. نتای

-Neuroتربیت )-های مختلف چون عصبمطالعاتی شده است که با نام

education )[3]( علم ذهن، مغز و تربیت ،Mind, brain and 

education )[12 ,11] شناسی تربیتی )و یا عصبEducational 

neuroscience )[12] مطالعه از اصطالح  نامگذاری شده است. در این

تفاده ای اسرشتهتربیت برای توصیف یک رشته مطالعاتی بین-عصب

هایی چون علوم اعصاب، روانشناسی، علوم شده است که با ارتباط دانش

شناختی و علوم تربیتی در صدد ایجاد یک علم جدید یادگیری است 

هد دهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده و تغییر که ممکن است شیوه

. به منظور هماهنگی چگونگی یادگیری مغز با راهبردهای آموزشی [0]

دوازده اصل یادگیری مغز محور  Caine and Caineسازگار با مغز، 

ده با استفا Tokuhama and Espinosa. همچنین [13]پشنهاد کردند 
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از روش گرنددتئوری اصولی را برای رشته عصب تربیت تعیین نمود 

بندی شد. مطالعه وی . این اصول به روش فراتحلیل و دلفی جمع[11]

نامید. اگرچه، « ذهن، مغز و تریبت»منجر به مدلی شد که وی آن را 

Caine and Caine   وTokuhama and Espinosa  برخی از مسائل

اند اما بررسی بسیاری از مسائل و مهم در این زمینه را روشن کرده

 راهکارهای پژوهشی هنوز هم ادامه دارد.

اگرچه استانداردهایی در علوم مغز و اعصاب، روانشناسی و آموزش وجود 

-دارد اما توافقی جامع در مورد استانداردهای این ارتباط، یعنی عصب

تربیت به طور غیر مستقیم و -وجود ندارد. مفاهیم عصب تربیت

های متمادی در کالس درس به کار گرفته نامتناقض برای سال

. یکی از نتایج عدم ایجاد استانداردها، ابهام در این [10, 14]شوندمی

ود شها تا چه حد و چگونه سوءاستفاده میمسئله است که از این یافته

های مربوط به مغز آسیب زاست. برای و چگونه تعمیم نادرست یافته

از افزایش سیناپس در  1302تا  1312مثال، کشفیات بین دهه 

های غنی قرار داشتند، خبر داد که های جوانی که در محیطموش

با  [11]این پژوهش وارد جامعه آموزشی شد های ها بعد یافتهمدت

ها، نتایج آن منجر به گسترش وجود غیر انسانی بودن این یافته

های یادگیری برای نوزادان و های آموزشی درباره بهبود محیطتوصیه

می بین کودکان شد. با این اوصاف مشخص است که یک پل رس

. [10, 11]های مغز و اعصاب، روانشناسی و آموزش وجود ندارد رشته

ترین متفکران آموزشی همسو با یکی از بزرگ Gardnerدر نتیجه 

ا تربیت ر-دیگران در این زمینه، ایجاد یک کالس از متخصصان عصب

تربیت شامل معلمانی هستند که -کند. متخصصان عصبپیشنهاد می

دانند و دانشمندان علوم اعصاب درباره مغز و چگونگی یادگیری بهتر می

 باشند. معلمان نیزای تدریس میهمند به شیوهو روانشناسان که عالقه

تربیت نیاز دارند به این دلیل که بسیاری از معلمانی -به آموزش عصب

ه اند کهایی آموزش دیدهکنند، در دانشگاههایشان کار میکه در کالس

منحصراً بر روی نحوه تدریس تمرکز داشتند نه چگونگی یادگیری 

. به طور مداوم دانشمندان علوم اعصاب و روانشناسان [11]آموزان دانش

های عصبی نیاز دارند زیرا صرفاً به یادگیری تمرکز دارند. با به آموزش

تربیت طی سه دهه گذشته رشد زیادی داشته -اینکه که رشته عصب

تر تر و کاربردیاست اما تقاضای بسیاری برای پارامترهای واضح

های نظام آموزشی شنیده تربیت از تمامی بخش-رهای عصباستاندا

تربیت برای رشد آن -. تعریف استانداردها در عصب[13]شود می

 د.انت اما تاکنون این استانداردها مورد توافق قرار نگرفتهضروری اس

تربیت -هدف از این مطالعه کمک به رشد استانداردها در رشته عصب

از نقطه نظر اساتید برجسته در حوزه علوم اعصاب، روانشناسی و علوم 

تربیتی و اسناد و مدارک موجود در این زمینه است. با توجه به اینکه 

تربیت محدود بوده و با عنایت به -زمینه اصول عصب دانش موجود در

اینکه به نظر پژوهشگران مطالعات کیفی بهتر از سایر مطالعات قادر به 

 باشند و همین طور با درتبیین و توضیح مفاهیم مبهم و ناشناخته می

نظر گرفتن این موضوع که پژوهشی مشابه در رابطه با اصول یادگیری 

باشد، کاربرد روش سایر نقاط دنیا محدود می تربیت در ایران و-عصب

ر باشد زیرا دمطالعات کیفی بهترین گزینه ممکن در این خصوص می

های کیفی محققین به دنبال پاسخ به موضوعاتی هستند که پژوهش

. [22]های اندکی در رابطه با موضوع وجود دارد اطالعات و پژوهش

تربیت -سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که استانداردها در عصب

تربیت -شود؟ و چه میزان توافق بین کارشناسان عصبچگونه تعریف می

 در ارتباط با این استانداردها )اصول( وجود دارد؟

 کار روش

تربیت در سه دسته مطالعات علمی، -های پژوهش در حوزه عصبروش

. [21]شوند بندی مید دهنده و مطالعات عمل محور طبقهمطالعات پیون

تربیت، در -ه مطالعات مطرح شده در حوزه عصباز بین سه دست

دهنده بهترین نقش را دارند. مطالعات پژوهش حاضر مطالعات پیونده

تر تاثیرات و تناسب بالقوه مفاهیم پیونددهنده با هدف بررسی دقیق

-مرتبط با یادگیری به منظور دستیابی به یک شناخت تربیتی و عصب

وع مطالعات پیوندی در سه دسته شوند. در مجمروانشناختی انجام  می

شوند که در این پژوهش از روش کیفی کمی، کیفی و ترکیبی انجام می

های گردآوری اطالعات ای استفاده شده است. روشاز نوع نظریه زمینه

ا هباشد که هر یک از آنشامل مصاحبه، اسناد و متون و پرسشنامه می

ل شده است. های مختلف ساخته، اجرا و تحلینیز به صورت

نفر از افراد صاحب  13کنندگان در مرحله اول پژوهش تعداد شرکت

نظر در زمینه علوم اعصاب، روانشناسی و علوم تربیتی بودند. برای جمع 

ها با یافته استفاده شد. مصاحبهسازمانها از مصاحبه نیمهآوری داده

ف پژوهش اجازه قبلی انجام گرفت و پیش از آغاز مصاحبه موضوع و اهدا

شود شوندگان رسید. مطالبی که در این مقاله ارائه میبه اطالع مصاحبه

ها در کنندگان به پرسشهایی است که از پاسخ شرکتمربوط به یافته

های فرایند مصاحبه استخراج شده است همچنین آخرین یافته

تربیت نیز به عنوان اطالعات مکمل در -متخصصان در حوزه عصب

وهش استفاده شده است. به این صورت که به به منابع قسمت بعدی پژ

تربیت به -و اسناد مکتوب داخلی و خارجی مرتبط با رویکرد عصب

یادگیری و تربیتمراجعه و اطالعات مورد نیاز جمع آوری گردید. برای 

 Strauss and Corbinهای افراد صاحبنظر از روش تحلیل مصاحبه

رایندی منظم و در عین حال به این صورت که طی ف استفاده شد.

و برای اینکار از فرایند سه جمع آوری شد  هامقایسه مداوم داده

ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده مرحله

ها چندین بار خوانده و جمالت گردید. برای کدگذاری باز، متن مصاحبه

سپس کدهای  اصلی آن استخراج شده و به صورت کدهایی ثبت شد و

. در کدگذاری محوری، طبقات به طبقات گرفتهایی قرارمشابه در دسته

ده تری درباره پدیتر و کاملهای دقیقفرعی خود ربط داده شد تا تبیین

ها سازی و پاالیش مقولهکدگذاری انتخابی فرایند یکپارچه. ارائه شود

خاص در است؛ به این ترتیب که محقق با ایجاد یک آهنگ و چیدمان 

 .ندکدهی یک تئوری تنظیم میها را برای ارائه و شکلها، آنبین مقوله

هایی که توسط گوبا جهت افزایش اعتماد و اعتبار علمی نتایج از روش

و لینکلن پیشنهاد شده است، استفاده شد. این دو پژوهشگر چهار معیار 

ا ارائه ید رقابلیت اعتماد و قابلیت تأی، پذیریقابلیت اعتبار، انتقال

اند. به منظور رعایت قابلیت اعتبار پژوهش سعی شد افرادی وارد کرده

آموزش و در زمینه علوم اعصاب و ای مطالعه شوند که دانش غنی

رو حداقل معیار ورود به یادگیری مغز محور داشته باشند. از این

مصاحبه، افراد صاحبنظر در زمینه علوم اعصاب، روانشناسی و 

باشد که دارای مدرک دکتری بوده و در زمینه یزی درسی میربرنامه

شناسی تربیتی، آموزش و یادگیری مغز محور آگاهی علوم اعصاب، عصب

پذیری پژوهشگر موظف است تا مجموعه دارند. جهت تحقق انتقال
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ها و توصیفات متنی خود را به نحوی کامل و غنی عرضه کند که داده

ی پیشین، تطبیق کرد و تائید نظری آن یافته بتوان آن را با ادبیات نظر

را دریافت. ضمن آنکه پژوهشگران دیگر باید بتوانند درباره قابلیت انتقال 

های دیگر قضاوت کنند. همچنین اطالعات کسب ها به محیطاین یافته

شده توسط دو نفر از اعضای هیات علمی که در زمینه تحقیقات کیفی 

رسی و تأیید قرار گرفت به عالوه توصیف باشند مورد برصاحب نظر می

زمینه مورد بررسی، ارائه توضیحات الزم در مورد مشارکت کنندگان و 

های مستقیم آنان نیز در این راستا انجام گرفت. استفاده از نقل قول

جهت تعیین قابلیت اعتماد دو نفر از افراد آشنا به روش گرنددتئوری 

د ها مورمودند تا توافق بین نظرات آنها را جداگانه کدگذاری نمصاحبه

ها و سازی و ثبت دادهآوری، پیادهبررسی قرار گیرد. همچنین در جمع

ها نهایت دقت صورت گرفته تخصیص زمان کافی برای جمع آوری داده

های دقیق و چندین باره است. قابلیت تأیید از طریق مرور و بازبینی

طالعه با نگاهی به مطالعات پیشین های این مها، تفسیرها و یافتهداده

شود، به نحوی که سایر پژوهشگران بتوانند قادر به درک حاصل می

ج ها و دستیابی به نتایتجربه متخصصان در این زمینه و پیگیری داده

های حاصل از مطالعات برای تجزیه و تحلیل دادهمشابه باشند. 

 اده شد.استنتاج استفای نیز از روش توصیف، تحلیل، تفسیر و کتابخانه

 هایافته

های گردآوری شده، استخراج سه ای دادهنتیجه کدگذاری سه مرحله

مقوله اصلی، یازده مقوله فرعی و سی و یک ویژگی یا مفهوم بود. با 

های استخراجی نسبتاً زیاد و خارج از حجم مناسب توجه به اینکه مقوله

ارائه شده  1جدول ر قالب ای از مضامین را دباشد لذا خالصهمقاله می

 است.

 

 های مشارکت کنندگانهای به دست آمده از پاسخهای اصلی، فرعی و ویژگیمقوله :1جدول 

 هاویژگی هازیرمقوله

  فرایند رشد )مغز محور(

شناخت تأثیر الگوها و قوانین رشد در 

 یادگیری

ها و رشد، تداوم رشد مغز و سلسله های حساس برای یادگیری برخی مهارتعوامل ژنتیکی و محیطی بر رشد انسان، وجود دورهتأثیر 

 مرتبی بودن آن.

 تغییر و رشد مغز در سراسر بزرگسالی بر اثر تجربه، توانایی انطباق مغز با شرایط جدید. العمر مغزتغییر و رشد مادام

 های فردی مغز افرادهای فردی، تأثیر تجربه بر تفاوتهای بیولوژیکی تفاوتتمرکز بر جنبه کارکرد مغز افرادتفاوت در ساختار و 

 تضمین بقای انسان به واسطه جستجوی طبیعی اطالعات، ثبت و ذخیره و بازیابی اطالعات مهم و معنادار در مغز گرایش ذاتی مغز به جستجوی معنا

 کشف امور تازه محرکی برای الگوسازی.برقراری ارتباط بین دانش جدید و دانش قبلی،  کشف الگوها

  فیزیولوژیکی مغز-ابعاد هیجانی

 نقش عواطف و هیجانات در یادگیری
سترس اای و تقلید عواطف، کمک به هدایت توجه، تأثیر مخرب های آیینهکمک به درک مفاهیم و یادسپاری بهتر تجارب یادگیری، نورون

 و فشار روانی زیاد بر یادگیری

 رعایت عادت غذایی مطلوب، ضرورت خواب کافی برای یادگیری بهتر، تحرک جسمانی و یادگیری عوامل زیستی مؤثر بر یادگیری مغز

برقراری محیط یادگیری مهیج و چالش 

 برانگیز

یادگیری، بازخورد و یادگیری، حذف تهدید از محیط یادگیری، تجارب یادگیری چالش برانگیز، تأثیر مخرب محیط اولیه محدود بر 

 های هنری و بهبود یادگیریفعالیت

 غریزه قدرتمند مغز برای برقراری روابط اجتماعی، تعامل تنگاتنگ رشد شناختی و رشد اجتماعی تأثیر روابط اجتماعی مطلوب

  ابعاد شناختی مغز

 حفظ و جلب توجه مغز
توجه مداوم و یکنواخت، گرایش مغز به توجه انتخابی، تحریک توجه به واسطه تحریک هیجانی، توجه و به خاطر  عدم توانایی مغز به

 سپاری تصاویر بزرگ بهتر از جزئیات

 ظهبرای انواع مختلف مدارهای حاف-اما همپوش-های حافظه و وجود مسیرهای عصبی چندگانهبهبود قابلیت های چندگانه حافظه و یادگیریسیستم

ها به شکل اتفاقی برای برخی مضامین جهت هایی از نقل قولنمونه

روشن شدن برای خوانندگان محترم به شرح زیر ارائه شده است. به 

 های مهم مربوطای در خصوصیکی از ویژگیکنندهعنوان نمونه مشارکت

بازیابی اطالعات به گرایش مغز به جستجوی معنا که ثبت و ذخیره و 

 کند:مهم و معنادار در مغز است، چنین بیان می

معنی رو به رو مغز انسان طوری طراحی شده که وقتی با الگوی بی"

شه گفت فرد همواره زنه. درواقع به این صورت میشه اون و پس میمی

ها رو در معرض اطالعات بسیاری قرار دارد. اطالعاتی که مغز بتونه اون

کنه بندی کنه را ثبت و ذخیره میقرار بده و سازماندهی و طبقه کنار هم

رستی ها رو به دتونه بعداً به درستی بازیابی کنه ولی آگه نتونه اونو می

 ."کنهسازماندهی کنه در برابرشون مقاومت می

شوندگان معتقدند تالش مغز در برقراری ارتباط بین همچنین مصاحبه

 ود.شاملی اساسی در الگوسازی محسوب میدانش جدید و دانش قبلی ع

اند دکند و آنچه را که قبالً میمغز به طور مداوم آنچه را که دریافت می"

کند. درواقع تشخیص الگوها از طریق مقایسه مداوم را با هم مقایسه می

 ."آیدداند، به دست میاطالعات جدید با آنچه که مغز از قبل می

ازه در مباحث یادگیری روشی مفید و گنجاندن اطالعات جدید و ت

سازد تا با عالقه و اشتیاق اطالعات کاربردی است که فراگیر را قادر می

ای از تجربه خود در زمینه ارائه کنندهجدید را یاد بگیرد. مشارکت

 کنند:اطالعات تازه و به روز اینگونه اظهار نظر می

های دریافتی حرک(، مRASبخشی از مغز به نام سیستم فعال مجدد )"

گیرد که به چه اطالعاتی اعتماد کرده و کند، تصمیم میرا فیلتر می

ند. کنتوجه کند. اطالعات حیرت انگیز و تازه توجه فراگیر را جلب می

ها، به یادگیری در کالس درس، این بدان معناست که تغییر برنامه

راد های علمی و دعوت از افکند مثل گردشآموزان کمک میدانش

 آموزانآموزان همه به یادگیری بهتر دانشموفق برای حضور بین دانش

 "انجامند.می
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ک کنندگان کمدر خصوص نقش حیاتی هیجانات بر یادگیری، مشارکت

ای ترین مزایبه درک مفاهیم و یادسپاری بهتر تجارب یادگیری را از مهم

ر این ها بترین تاکید آندرگیری هیجانی فراگیران بیان کردند. اصلی

است که رویدادهای هیجانی بهتر از رویدادهای خنثی درک شده و یاد 

 شوند.گرفته می

ه شوند. وقتی یوقایع عاطفی بهتر از وقایع خنثی به خاطر سپرده می"

 شود. پردازش بهترشود بهتر پردازش میمطلبی با بار عاطفی همراه می

که با بار عاطفی همراه  شود. محتواییمحتوا باعث درک بهتر مفاهیم می

ماند و در مقایسه با تری در حافظه میمی شه مدت زمان طوالنی

تر و با دقت بیشتری یاد مطالبی که با بار عاطفی همراه نیست کامل

 "شود.گرفته می

نظر متخصص دیگر بر این است که عالوه بر اینکه عواطف نقش مهمی 

الب نیز مؤثر باشد. وی معتقد تواند در یادآوری مطدر یادگیری دارد، می

 بخشد:است محتوای دارای بار هیجانی یادآوری آن را تسهیل می

حوزه جدید مطالعاتی که امروزه مطرح شده و باید با دقت بیشتری به "

اون توجه کنیم مفهومی به نام تفکر هیجانی یا هوش عاطفی است. 

ه و ری، حافظتاکید این نوع تفکر بر نقش عواطف و هیجانات در یادگی

های درسی یادآوری است. شناخت و هیجان باید در کنار هم در برنامه

و آموزش مورد توجه قرار گیرند. وقتی تجارب یادگیری با جنبه عاطفی 

شود، در نتیجه یادگیری شود مفاهیم بهتر درک میو هیجانی همراه می

ه ادآوری تجربتر است. با یافتد و یادآوری آن نیز راحتمعنادار اتفاق می

 "شود.تر یادآوری میهیجانی، تجربه یادگیری هم راحت

کنندگان بر این است که فراگیران به محتوایی همچنین نظر مشارکت

 ها خوشایند باشد:کنند که برای آنتوجه می

کند. مطالب ارائه مغز انسان به تجارب دارای مؤلفه هیجانی توجه می"

 فرستد کهشود پیامی به مغز میه میای که با جنبه عاطفی همراشده

به چیزی توجه کند و یا توجه نکند. عواطف و هیجانات توجه را بر 

 "شود.انگیزاند و و در پی آن توجه هم باعث بهبود یادگیری میمی

گذرد اما تأثیر این ای نمیهای آیینهمدت زمان زیادی از کشف نورون

ی از جمله یادگیری کشف را در درک بسیاری از عملکردهای عصب

ها ای نه تنهای آیینهتوان کتمان کرد. متخصصان معتقدند نوروننمی

های در اجرا و درک حرکات دیگران نقش دارند بلکه به واسطه نورون

 گذارند.ای افراد احساسات و عواطف خود را با هم به اشتراک میآیینه

ه ها اعمال افراد بلککنند که نه تنای به افراد کمک میهای آیینهنورون"

نیت و احساسات پشت این اعمال را تشخیص دهند و درک کنند. وقتی 

 کنند، مراکز عاطفیآموز با هم تعامل برقرار میدو فرد مثالً معلم و دانش

 "پذیرد.ها از یکدیگر تأثیر میآن

اکثر افراد به کمی فشار نیاز دارند تا در زمان یادگیری هشیار باشند اما 

تواند مخرب بوده و مانع گرفتن فرد در معرض فشار زیاد میقرار 

درگیری فرایندهای عالی تفکر شود. نظر یکی از متخصصان به این شرح 

 است:

تواند به ما ها هم مخرب نیستند مقادیر کم استرس میتمام استرس"

کمک کند که بتوانیم تحت شرایط مختلف کار کنیم و منجر به آن 

اری را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم. اما زمانی شود که ما هر کمی

شود بهای این که فرد مداوم تحت استرس باشد، مغز وی مجبور می

شه گفت استرس یک عامل قدرتمند فشار مداوم را بپردازد. می

های آزاد شده ناشی از تاثیرگذار بر یادگیری و حافظه است. هورمون

و  ای برای کنترل یادگیریاحیهاسترس با تأثیر بر کورتکس مغز که ن

 شوند. استرس باعثهای مغزی میاحساسات است، باعث تقویت فعالیت

شود که منجر به تقویت عملکرد مغزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها می

گردد. اما ترشح مداوم این گلوکوکورتیکوئیدها و سطح باالی خونی می

 ترین بخشاصلی شود کهباعث آسیب به هیپوکامپ می هااین هورمون

 "مسئول حافظه صریح فرد نظیر حقایق و رویدادها است.

ها تغذیه منظم و مطلوب نیز برای کارکرد مغز مهم است و همه انسان

و  اندغذایی را تجربه کردهحوصلگی ناشی از بیاحساس گیجی و بی

 کنند:آموزان اشاره میهمچنین به لزوم داشتن تغذیه سالم در دانش

اینکه تغذیه برای تأمین انرژی مغز بسیار ضروری هست ولی هر با "

 کند تا به بهترینها به مغز دانش آموز کمک نمیمواد غذایی و کالری آن

شیوه یاد بگیرد. صرف داشتن تغذیه مهم نیست مهم تغذیه سالم هست. 

آموزان حذف مصرف از رژیم غذایی دانشباید برخی غذاها و تنقالت بی

های غذایی خوب کمتر در اختیار مدارس و معلمان ه عادتشود. اگرچ

است اما مهم آگاهی معلمان در این زمینه است. با آموزش دادن 

آموزان و والدینشان درباره اهمیت تغذیه سالم یادگیری بهتری رو دانش

 "در فراگیران شاهد خواهیم بود.

خصوص ضرورت خواب کافی برای یادگیری بهتر نظر در 

ش تواند به افزایکنندگان حاکی از آن است که کمبود خواب میمشارکت

سرعت پیری مغز و نیز کاهش حجم مغز و کارکردهای شناختی ذهنی 

انجامد. محرومیت از خواب موجب افت فاکتورهای شناختی انسان می

کنندگان نقش مدرسه را در این خصوص بسیار یکی از مشارکت شود.می

 داند:مهم می

شود که باعث ز خواب امروزه در اکثر نوجوانان دیده میمحرومیت ا"

شود وبسیاری از عملکردهای شناختی و کاهش یادگیری و یادآوری می

کند. برنامه زمانی مدرسه در این زمینه نقش مهمی هیجانی را مختل می

های باالیی زودتر است در های مدارس در سالدارد. زمان شروع کالس

توانند برنامه زمانی خواب خود را با آن سازگار حالیکه نوجوانان نمی

دهد. در نتیجه ها رخ میکنند. چون تغییراتی در تعادل هورمونی آن

های اول صبح خواب آلودند و بعد از ظهر که مدارس تعطیل هستند سال

شود. بهتره مدارس تالش کنند تا بین زمان ها بهتر میهوشیاری آن

وزان آمتعادل برقرار کنند تا یادگیری دانش خواب و برنامه زمانی مدارس

 "بهبود یابد.

ای دیگر مزیت اصلی خواب را در برقراری پیوند بین کنندهمصاحبه

داند و به نقش تاثیرگذار والدین در تنظیم دانش جدید و دانش قبلی می

 کند:برنامه خواب فرزاندان اشاره می

مغز برای پیوند بین خواب از فرایندهای ضروری حیات انسان هست. "

دانش جدید و دانش قبلی به زمانی برای استراحت نیاز دارد. خواب به 

کند. مخصوصاً حافظه اخباری یا حافظه تحکیم حافظه نیز کمک می

بک شود. سخوابی باعث کاهش تمرکز و توان یادگیری فرد میآشکار. بی

 از ابتدا یکنامنظم زندگی نقش مهمی در این زمینه دارد. والدین باید 

نظم مشخصی را در زندگی کودک مشخص کنند تا کودک طبق آن 

زندگی کند. محرومیت از خواب بیشتر به دلیل برنامه نامنظم والدین 

است که بالطبع از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی نامطلوب 

 "آموزان هست.دانش
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در خصوص تأثیر تحرک جسمانی بر افزایش عملکرد مغز، 

ن غفلت و چشم پوشی از درس تربیت بدنی را مورد انتقاد کنندگاشرکت

 اند. نظر ایشان به این شرح است:قرار داده

 BDNF: Brain-Derivedورزش فاکتوری است که باعث افزایش )"

Neurotrophic Factorها در برابر شود، مقاومت سلول( در مغز می

ند. ورزش در آموزش کها را تسریع میبرد و ترمیم آنها را باال میآسیب

آموزان باید جدی گرفته شود. متاسفانه کالس درس ورزش دانش

 "شود.هدف اداره میخود و بیهمیشه بی

بازخورد مبتنی بر این فرض است که به منظور بهبود یادگیری، 

دانند، دارند. وقتی ها هنوز نمیآموزان نیاز به دانستن آنچه آندانش

ها تالش خود را شود، جهت اصالح آنگاه میفراگیر از اشتباهات خود آ

 دهد.افزایش می

باید تالش کنیم تا بازخورد شخصی یادگیرنده را بیشتر کنیم. بازخورد "

دهد و های سازگاری فرد را افزایش میتردیدها را کاهش داده و توانایی

 "دهد.های فشار روانی هیپوفیزآدرنال را کاهش میدر عین حال واکنش

نظر جالبی دارد، وی به محک گذاشتن تدریس معلمان را امری استادی 

ضروری دانسته و به لزوم ارزشیابی نتایج تدریس در راستای نتایج 

 کند:یادگیری اشاره می

ت آموزان نیسمن معتقدم ارزشیابی فقط شامل نتایج یادگیری دانش"

یز ن بلکه به واسطه ارزشیابی از فراگیران، نتایج آموزش و تدریس معلم

شود. بهترین نوع بازخورد، بازخورد فرایندی است که سنجش می

 ."فرصتی برای اصالح و رشد است. هم برای معلم و هم برای دانش آموز

محیط یادگیری آرام و به دور از تهدید نقش حیاتی و نیرومندی در 

آموزان دارد. عملکرد تحصیلی، روانشناختی و رفتاری دانش

های یادگیری را یکی از د بیش از حد در محیطکنندگان تهدیمشارکت

موانع عمده یادگیری ذکر کردند و معتقدند نخست باید نسبت به حذف 

 ها به این شرح است:تهدید از محیط یادگیری اقدام کرد. اظهارات آن

گیرد بادامه، هیپوتاالموس زمانی که فراگیر در معرض تهدید قرار می"

شود. باعث ترشح کورتیزول و آدرنالین میکند. در نتیجه را تهدید می

شوند که فرد تحت تأثیر تهدید فیزیکی، پس این مواد زمانی ترشح می

گیرد. اگر این ها عاطفی قرار میتر از همه اونمحیطی، تحصیلی و مهم

های مغزی در ها بیشتر ترشح شوند باعث مرگ سلولهورمون

آموزان انتظار یادگیری ششوند. در نتیجه نباید از دانهیپوکامپ می

 "بهتری داشته باشیم.

ن، آموزاهای هنری قدرت باالیی در افزایش یادگیری دانشانواع فعالیت

د کنندگان معتقدنها دارند. مشارکتتقویت تخیل، خالقیت و نوآوری آن

های غنی و متنوع از طریق های ارائه اطالعات با روشیکی از روش

 گیرد.ی بر هنر صورت میهای یادگیری مبتنفعالیت

د شودرگیر شدن در کارهای هنری موجب تقویت مسیرهای عصبی می"

نماید. موسیقی، و نقاشی، تئاتر و ... که توجه و تمرکز را کنترل می

ترکیبی از حرکت و پردازش شناختی هستند که اتصاالت مغزی را 

ه تهای هنری حداقل یک بار در هفبخشند. شرکت در کالسبهبود می

 "کند.به رشد مغز فراگیران کمک می

کنندگان در اظهارات خودضمن اشاره به جلب توجه فراگیر، مشارکت

اند و معتقدند مربیان باید حفظ توجه وی را نیز بسیار مهم بیان کرده

آموزان قادر به توجه یکنواخت برای مدتی طوالنی نیستند بدانند دانش

هایی برای استراحت در نظر رصتو برای تحقق یادگیری بهینه باید ف

 گرفته شود.

ن کنند. بدوآموزان را بیش از حد انباشته میها مغز دانشبیشتر معلم"

ها داده شود تا بتونند این حجم باالی اطالعات اینکه زمان کافی به آن

را به هم ارتباط بدهند. معلم اونقدر اون مطالب رو تدریس کرده که فکر 

کند که همین مطالب ب آسونه ولی فراموش میکند که درک مطالمی

ها به زمانی برای درک به ظاهر ساده برای فراگیران جدید هست و آن

 "آن نیاز دارند.

های محیطی بسیار زیادی رو به رو است. در هر لحظه مغز ما با محرک

توجه انتخابی نقش مهمی در یادگیری دارد. مغز در هر لحظه به واسطه 

ها زند که به کدام محرکدر سر داریم، دست به انتخاب میاهدافی که ما 

ها ها را پردازش و احتماالً ذخیره کند و به کدام محرکتوجه کند و آن

 توجهی کند.بی

های متعددی روبه رو است ولی در یک مغز انسان همواره با محرک"

زمان تنها قادر به تمرکز بر یک موضوع است. به این معنی که در هر 

ای تواند به موارد محدودی توجه کند و باید به نفع پارهلحظه فقط می

 "ها از توجه به سایر موارد صرف نظر کند.موارد و محرک

استادی کلید اصلی موفقیت فراگیر در توجه را مشخص نمودن هدف و 

 داند. نظر وی به این شرح است:موضوع یادگیری می

کنیم وی دقیقاً ر مشخص میوقتی ما اهمیت موضوع را برای فراگی"

داند که باید چه چیزی رو یاد بگیرد. واقعیت این است که تشخیص می

ها آموزان مشکل هست. وقتی موضوع برای آنموضوع برای دانش

 "کنند.شود بهتر بر آن موضوع تمرکز میمشخص می

همچنین متخصصانارتباط اطالعات جدید به زندگی واقعی را بهترین 

 های حافظه عنوان کردند.فزایش قابلیتروش برای ا

های وقتی تجارب دنیای واقعی دانش آموزان اهمیت داشته و فعالیت"

ها مرتبط شود قدرت حافظه در ثبت، ذخیره و بازیابی یادگیری به آن

ها و حقایق در زمینه واقعی شود. قرار دادن مهارتاطالعات بیشتر می

 "کند.فرایندهای حافظه را تسهیل می

دهد. باید اطالعاتی که در یادگیری بهتر در شرایط طبیعی رخ می"

شود به تجارب زندگی واقعی پیوند داد. آموز قرار داده میاختیار دانش

با ارتباط محتوا به زندگی واقعی فراگیر، انگیزه یادگیری و پیشرفت 

 "شود.دانش آموز تقویت می

برد انواع تکرار برای کنندگان از ارزش کارهمچنین برخی از مشارکت

 های حافظه حمایت کردند.افزایش توانایی

های معین نقش موثری در تحکیم اطالعات در مرور مطالب با فاصله"

های مختلف به فراگیر حافظه دارد. تمرین و تکرار یک مفهوم به شیوه

کند تا آن را به خاطر بیاورید. بهتر است اطالعات را با کمک می

یاد گرفت. مثالً وقتی فراگیر درباره یک موضوع بحث  های مختلفشیوه

کند، فیلم تماشا کند، بخواند و حتی خالصه کند، اطالعات یکسان می

گیرند که با این روش یادآوری در مسیرهای نورونی متفاوتی قرار می

 "گیرد.تر صورت میاطالعات هم راحت

 ست که در فرایندهایی اها اشاره شد مربوط به یافتهمطالبی که به آن

ها استخراج شده است و کنندگان به پرسشمصاحبه، از پاسخ شرکت

های در قالب اصول یادگیری ارائه گردید. همچنین آخرین یافته

تربیت نیز به عنوان اطالعات مکمل استفاده -متخصصان در حوزه عصب

شده است. به این صورت که به به منابع و اسناد مکتوب داخلی و 
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-های اینترنتی مرتبط با رویکرد عصبر دسترس و سایتخارجی د

تربیت به یادگیری و تربیتمراجعه و اطالعات مورد نیاز جمع آوری 

گردید. حال سؤال اینجاست این تعداد اصول و مفاهیم استخراج شده 

شناسی توان به فرایند آموزش علوم به خصوص زیسترا چگونه می

نفر از  13ن استخراج شده در اختیار ارتباط دهیم. به این منظور مضامی

اساتید صاحبنظر در زمینه علوم اعصاب و آموزش علوم قرار گرفت و 

ها در خصوص هر یک از این مضامین بررسی و با روش الشه )( نظر آن

یا یزرگتر  0/2ها آن CVRمورد محاسبه قرار گرفت. مضامین اصلی که 

ر نظر گرفته شد که در بود، به عنوان عوامل اصلی تدریس د 0/2از 

 آمده است. 2جدول 
 

 (CVRتربیت حاصل از شاخص سی وی آر الشه )-اصول یادگیری عصب :2جدول 

 اصول یادگیری
های بسیار تعداد پاسخ

 ضروری
CVR 

 13/2 11 دانش جدید به دانش قبلی یاد گیرندگان پیوند داده شود.به منظور ایجادروابط قوی و ماندگار بینش بکههای عصبی باید 

 13/2 11 .کندبه درک مفاهیم و یادسپاری بهتر تجارب یادگیری کمک میالگوهای دارای بار هیجانی و عاطفی 

 13/2 11 تواند توجه و حافظه را افزایش دهد.هنرهای بصری و نمایشی می

 13/2 11 کند.عاطفی به هدایت توجه افراد کمک میالگوهای دارای بار هیجانی و 

 13/2 11 استرس و فشار روانی زیاد بر یادگیری مغز، تأثیر مخرب دارد.

 04/2 12 گذارد.رعایت عادت غذایی مطلوب بر یادگیری تاثیرمی

 04/2 12 تحرک جسمانی بر توانایی یادگیری مغزتاثیردارد.

کند اما فقط از دو محرک توجه کند در واقع مغز انسان همزمان چیزهای زیادی را حس می تواندهمزمان به دو یا بیشمغزنمی

 دهد )توجه انتخابی(.کنیم که موردتوجه قرارمیچیزهایی را که انتخاب می
11 13/2 

 04/2 12 تری دارد.های توجه کوتاهمغز قادر به توجه مداوم و یکنواخت نیست و دوره

 04/2 12 ها را از طریق حواس چندگانه تجربه کند.گیرد که آنپیچیده را بهتر یاد میمغز زمانی اطالعات 

 1 13 شود.های عصبی میتمرین و تکرار موجب تقویت پیوندها و شبکه

 13/2 11 مغز انسان عموما به دنبال تازگی است.

 13/2 11 برای یادگیری بازخورد حائز اهمیت است.

 04/2 12 گیرد.در زمینه طبیعی و واقعی قرار دارند، مغز بهتر یاد میها وقتی حقایق و مهارت

بحث

های اخیر، جامعه علمی شاهد بحث پیرامون ارتباط بین دانش در سال

شناسی با اهداف آموزشی بوده است. آنچه که بحث معاصر درباره عصب

 کند،اعصاب و آموزش را از دوران گذشته متمایز می ارتباط بین علوم

دانش انباشته در مورد مغز انسان و عملکرد آن است که با ظهور و 

های اخیر های تصویربرداری کامپیوتری مغز در دههگسترش فناوری

. هدف از این مطالعه کمک به تدوین اصول [22]فراهم شده است

تربیت است. این اصول بر پایه نظر -یادگیری مبتنی بر عصب

بندی و کنندگان و اسناد و مدارک مرتبط در این زمینهجمعمشارکت

تأثیر آن بر یادگیری مورد بررسی قرار گرفت و هدف نهایی ایجاد یک 

توافق در بین کارشناسان به منظور کاربرد علمی این اطالعات به طور 

باشد. نهایتاً شاخص سی وی آر الشه چهارده اصل رسمی در آموزش می

ترین اصل حاصل از مصاحبه اساسی یادگیری را تأیید نمود. اولین و مهم

کنندگان این است که به منظور ایجاد روابط قوی و ماندگار کتبا شر

های عصبی باید دانش جدید به دانش قبلی یادگیرندگان بین شبکه

ی بینی دقیق و بر پایه الگوسازپیوند داده شود. یادگیری از طریق پیش

های انسان بر پایه توانایی . بسیاری از یادگیری[13, 11]افتداتفاق می

مغز در تشخیص الگوهاست. تشخیص الگو به واسطه مقایسه مداوم 

گیرد. برای هر آنچه دانیم صورت میاطالعات جدید با آنچه که قبالً می

های عصبی در مغز وجود دارد. هر واقعیتی که دانیم شبکهما می

دهیم کنیم و هر عملی که انجام میای که درک میدانیم، هر ایدهمی

ها در مغز است. چالش اصلی این است که شبکه شکلی از شبکه نورون

ای هشخصی هر فرد شبیه شبکه دیگران نیست. استفاده از شبکه

یادگیرندگان به عنوان نکته شروع نیاز به یک تغییر اساسی در نظام 

. این اصل کاربردهای بسیار مهمی برای یادگیری [23]آموزشی دارد

کالسی دارد. یادگیری بسیاری از مفاهیم بر پایه تجارب قبلی صورت 

آموزان شگرایی دارد؛ دانگیرد. این اصل ریشه در فلسفه سازندهمی

دانش خود را بر پایه ارتباط بین دانش مفهومی جدید و یادگیری قبلی 

. ارتباط اطالعات جدید به دانش قبلی فرصتی برای [11]سازندمی

 .[24]کندیادگیری معنادار ایجاد می

الگوهای دارای بار هیجانی و عاطفی به درک مفاهیم و یادسپاری بهتر 

ابعاد کنند. مطالعه و هدایت توجه افراد کمک میتجارب یادگیری 

شناختی علمی جدید و فیزیولوژیکی مغز از دیدگاه زیست-هیجانی

امروزه دانشمندان علم عصب، برای تشریح روند. بسیار مهم به شمار می

اند. این اصل های جدیدی برداشتهاین اجزای ارزشمند از یادگیری، قدم

نندگان در شاخص الشه را کسب کرده کبیشترین تاکید توسط شرکت

کنندگان کمک به درک مفاهیم و یادسپاری بهتر تجارب مشارکتاست. 

ترین مزایای درگیری هیجانی فراگیران بیان کردند. یادگیری را از مهم

ها بر این است که رویدادهای هیجانی بهتر از ترین تاکید آناصلی

شوند. همچنین مغز از رویدادهای خنثی درک شده و یاد گرفته می

ای طراحی شده است که در وهله اول به اطالعاتی لحاظ ژنتیکی به گونه

کند که دارای بار هیجانی قوی باشد. همچنین نظر توجه می

کنند کنندگان بر این است که فراگیران به محتوایی توجه میمشارکت

 Sander et al. (2220 )[20]ها خوشایند باشند. پژوهش که برای آن

شود عواطف منجر به توجه می Philpطبق نظر  موید این مطلب است.

. قسمت [21]شود و توجه منجر به یادگیری، حافظه، حل مسئله می

غز به هم مرتبط هستند؛ بسیاری از عاطفی و قسمت شناختی م
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. خلق محیط [21]پذیرد تصمیمات ما از چگونگی احساس ما تأثیر می

هایی برای یادگیری کالسی مثبت و عاطفی توسط معلمان، ارتباط

 .[21, 11]کند عمیق ایجاد می

از طرف دیگر زمانی که یادگیرندگان احساس تهدید، درماندگی و 

کنند، فقط قادرند حقایق منفرد را به یاد آورند و از خستگی می

نند کتوان گفت عواطف تعیین میجزند. پس میهای انتقادی عاپردازش

که یادگیرندگان به چه چیزی توجه کنند و بنابراین بر آنچه یاد 

. واضح است که فرایندهای تفکر به [21]گذاردگیرند نیز تأثیر میمی

 .[20]سطح پایینی از استرس نیاز دارند 

هنر نیز یکی از کدهای مکرری است که از گفتگو با متخصصان پدید 

اند استفاده از برنامه درسی مبتنی کنندگان گزارش کردهآمد. مشارکت

های شود. هر شکلی از هنر شبکهبر هنر باعث افزایش لذت یادگیری می

تواند توجه و هنرهای بصری و نمایشی می. کندرا درگیر می عصبی

تواند عاملی برای کاهش طراحی برنامه هنری می حافظه را افزایش دهد.

استرس باشد. چندین نظریه در یادگیری مغز محور استفاده از هنر به 

ه اند کای برای تثبیت احساسات انسانی را حمایت کردهعنوان وسیله

تباطات عصبی جهت بازیابی دانش قبلی و ارتباط با تجارب باعث ایجاد ار

در مورد چهار  Hermannشود. نظریه کنونی با هدف ساخت معنا می

هایی برای طراحی کند و فرصتقسمت مغز این زمینه را حمایت می

های سه بعدی در فرایند یادگیری کند تا با مدلبرنامه درسی فراهم می

مدل چهار بعدی آموزش اگر از طریق  .[23]و تدریس انطباق دهد 

دار است و باعث استفاده از زیبایی شناسی انجام شود، بسیار معنی

طوری که یادگیری به حداکثر  شود، بهها میافزایش تولید اندروفین

های تدریس و فعالیت Rooneyرسد. طبق نظر توانایی خود می

برد و آموزان را باال مییادگیری هنر محور سطح عالقه و انگیزه دانش

آوردهای های شناختی برای کسب دستها، مهارتطبق برخی گزارش

 .[32]بخشد دانشگاهی را بهبود می

تأثیر مخرب استرس و فشار روانی زیاد بر یادگیری مغز اصل مهم 

کنندگان حاصل شد. تحقیقات نشان دیگری بود که از مصاحبه با شرکت

شوند )چه مثبت و چه ته میدهد که احساسات چگونه برانگیخمی

گذارد. منفی( و چگونه بر حافظه، توجه و حتی تفکر سطح باال تأثیر می

ها ممکن است باعث افزایش عملکرد استرس متوسط در برخی زمینه

شود اما استرس مفرط و طوالنیمدت باعث کاهش توانایی کسب 

 .[33-31]شود ها میاطالعات و یادآوری آن

Schwabe and Wolf  یک کاهش سی درصدی در عملکرد

ردند که هنگام یادگیری لغات جدید در شرایط دانشجویانی مشاهده ک

اطالعات رسیده به مغز قبل از آنکه به . [34]زا قرار داشتند استرس

نواحی مرتبط با تفکر سطح باال برسد، با احساسات در ارتباط است. پیام 

توانند اهمیت خالقیت در است که مربیان نمیتلویحی این یافته این 

د، دههای یادگیری مثبت که تأثیر منفی استرس را کاهش میمحیط

هایی برای برقراری ارتباط شخصی انکار کنند،همچنین ایجاد فرصت

شود. این امر افزایش دانشآموز با بزرگساالن به معلمان پیشنهاد می

اهش رفتارهای خطر پذیر را عملکرد و کاهش استرس و به دنبال آن ک

طنز و خنده باعث کاهش استرس گنجاندن  .[30]به دنبال دارد 

باشد، عملکرد بهتری هایی که طنزآمیز میآموزان کالسشود. دانشمی

تواند روند ایجاد خالقیت روحیه مثبت می .[31]دهند از خود نشان می

را تسهیل کند زیرا باعث افزایش فعالیت در قشر پیش پیشانی و قشر 

ر عواطف دگیری و کمربندی قدامی )نواحی مرتبط با شناخت، تصمیم

شود. مشخص نمودن انتظارات و اهداف روشن نیز به کاهش مغز( می

 کند.استرس دانش آموزان کمک می

کنندگان به تأثیر تغذیه و تحرکجسمانیدر همچنین مشارکت

رد اند. تمرین و تحرک فیزیکی کارکافزایشتوانایییادگیریمغزاشاره کرده

 خشیده و یادگیری را افزایشکند، وضع روانی را بهبود بمغز را تقویت می

دهد. تحرک و فعالیت جسمانی به واسطه افزایش مطلق جریان خون می

رسانی و همچنین تحویل مواد به سمت مغز، موجب افزایش اکسیژن

شود. افزایش های عصبی از جمله گلوکز میمغذی مورد نیاز سلول

 س کاهشدهد، استررسانی انرژی کافی در اختیار مغز قرار میاکسیژن

یابد. تحرک جسمانی به لحاظ شناختی در تغییر تمرکز مجدد توجه می

گیری و بهبود حافظه مؤثر است گذارد که این امر بر شکلتأثیر می

های روزانه قرار های جسمانی را در فعالیتفعالیتمعلمان باید [31]

های هوازی جریان دهند. فعالیت بدنی مانند دویدن و انواع ورزش

بخشند اما مغز به چیزی بیشتر از اکسیژن اکسیژن به مغز را بهبود می

نیاز دارد. مغز همچنین نیاز به آب و گلوکز دارد. از دست دادن آب 

را مختل کند. پروتئین نیز برای سالمتی مغز تواند شدیداً یادگیری می

ه دهد کضروری است. پروتئین سطح سروتونین در مغز را افزایش می

شود. اصل بعدی که با باعث افزایش هوشیاری، توجه و انگیزه می

شاخص سی وی آر الشه مورد تأیید قرار گرفت این است که مغز 

جه کند در واقع مغز تواند همزمان به دو یا بیش از دو محرک تونمی

کند اما فقط چیزهایی را که انسان همزمان چیزهای زیادی را حس می

دهد )توجه انتخابی(. همچنین مغز کنیم مورد توجه قرار میانتخاب می

تری دارد. های توجه کوتاهقادر به توجه مداوم و یکنواخت نیست و دوره

تاثیرگذار بر  کنندگان این دو اصل را به عنوان اصول مهممشارکت

هر انسانی به صورت پیوسته غرق در میدانی از یادگیری قلمداد کردند. 

هاست و به صورت پیوسته بخشی از این میدان را انتخاب کرده محرک

کند. توجه یک پدیده طبیعی است که به واسطه و به آن توجه می

-مطالعات عصبشود. عالیق، چیزهای نو، عواطف و معانی، راهبرد می

تواند توجه نکند، در واقع مغز همواره دهد مغز نمیربیت نشان میت

 .[11]کند نسبت به چیزی توجه می

توجه مداوم توانایی تمرکز بر روی یک موضوع خاص برای مدت زمان 

طوالنی است و توجه انتخابی توانایی نادیده گرفتن عوامل دیگر و 

باشد. وقتی های مزاحم و تمرکز بر روی یک موضوع خاص میرکمح

د. بینتوجه مغز به چیز دیگری است، آنچه در مقابلش قرار دارد را نمی

آموز نسبت به هدف یادگیری مطمئن نیست، احتماالً به وقتی دانش

دهد و در یادگیری های غیرمرتبطی از فعالیت توجه نشان میجنبه

پس تعیین اهداف یادگیری صریح به . [11]ناموفق خواهد بود 

کند تا به آنچه باید یاد بگیرند توجه کرده و یاد یادگیرندگان کمک می

روشن ساخت که فراخنای توجه افراد  Immordino‐Yangبگیرند. 

 های مفروض به نوع و سطح تجربه عاطفی وابسته است.برای محرک

ای است که با موقعیت همراه است. سطح توجه افراد وابسته به عاطفه

 عاطفه بهتر مساوی با توجه بهتر و یادگیری بهتر است.

ها را از طریق گیرد که آنمغز زمانی اطالعات پیچیده را بهتر یاد می

حواس چندگانه تجربه کند. این اصل به کرات توسط متخصصان مورد 

توانایی پردازش چندگانه دارد که به صورت  تاکید قرار گرفت. مغز

اند که با مطالعات نشان داده [0]دهدطبیعی به شیوه موازی رخ می
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تر خواهد بود و با کارگیری همه حواس، یادگیری اثربخش تکیه بر

حواس پنجگانه، پردازش اطالعات و درگیر شدن فراگیر، بیشتر از زمانی 

با استفاده از حواس چندگانه،  شود.است که از یک حس استفاده می

. گیردسازی بهتر صورت میاتصاالت شناختی بیشتر شده و مفهوم

توان اطالعات را بازیابی کرد. برای یک معلم همچنین به راحتی می

های مفید در مورد چگونگی یادگیری، بسیار مهم است که با راهنمایی

 کند. هر چه تجارب چند حسی برای کمک به یادگیری فراگیران فراهم

تر باشد، احتمال ماندگاری بیشتر های دریافت اطالعات متنوعروش

ای مختلف، نواحی مختلفی اطالعات در مغز وجود دارد. ابزارهای رسانه

های متعددی از مغز در کنند و زمانی که بخشاز مغز را فعال می

توان اطالعات را سریعتر به خاطر شوند میهماهنگی با هم فعال می

سپرد و نگهداری کرد. بینایی حس بسیار مهمی است و بیشترین درصد 

توان با استفاده از گیرد. مییادگیری از طریق همین حس صورت می

انش تر داشت و دتر و تعاملیهای بصری، تدریسی به یاد ماندنیفعالیت

های سیاه و سفید، نوازی از قبیل: ورقآموزان خود را با منابع چشم

ها و ... ایجاد انگیزه و یادگیری آنان را تحریک کرد.بنابراین، گترکیب رن

آموزان بهتر است معلمان برای داشتن یک کالس درس شاد و دانش

هایی است که تحریک موفق از یادگیری چند حسی که شامل فعالیت

 تمام حواس را درپی دارد، استفاده کنند.

انی وزش یک ایده پشتیبتربیت از ارزش کاربرد تکرار برای آم-علم عصب

 های عصبیکنند. تمرین و تکرار موجب تقویت پیوندها و شبکهمی

دهد. این شود. تجربه به طور مداوم ارتباطات عصبی را تغییر میمی

کند که از آن استفاده کن یا دسترسی موضوع از این قاعده پیروی می

ر وند دشبه آن را از دست بده. مسیرهای سیناپسی که استفاده نمی

معرض هرس عصبی قرار دارند در حالیکه مسیرهای عصبی که به 

 .[11]شوند شوند، تقویت میمنظور یادگیری تکرار می

گیری پیوندهای پردازش هر چه بیشتر اطالعات طی زمان، موجب شکل

این  [0]شود می های بهتر و در نتیجه بهبود حافظهبیشتر، تحکیم

آموزان برای یادسپاری اطالعات مفهوم حاوی این پیام است که دانش

های درسی که به روش مغزمحور نیاز به تمرین و تکرار دارند. در کالس

شوند، یادگیرندگان هر بار به شیوه مشابهی به تمرین و هدایت می

تواند شامل زند. رهنمودهای مهم برای کالس درس میپردافعالیت نمی

موزان، آبرداری دانشموارد زیر باشد: تقویت توانایی تلخیص و یادداشت

آموزان به استخراج مطالب کلیدی و ارائه در کالس درس، تشویق دانش

گیری از سازماندهی گرافیکی برای تکرار مطالب چون نقشه بهره

-همچنین بسیاری از مطالعات عصب. [31]مفهومی و کارهای گروهی 

است. کنند که مغزانسانعمومابهدنبالتازگیتربیت از این اصل حمایت می

آموزان تجارب نو روشی قدرتمند برای جلب و حفظ توجه دانش

 .[33, 30]باشند می

کند و دوپامین هم موجب چیزهای جدید در مغز دوپامین آزاد می

وز آمشود. وقتی دانشهای جدید در مغز میافزایش انگیزه و ایجاد نورون

 گیردگردد یا در معرض محتوای تازه قرار میبه دنبال چیزهای تازه می

 دهد یکافتد. اول از همه، با هر فعالیتی که انجام میچندین اتفاق می

شود. این اتصاالت روی یکدیگر ساخته تصال سیناپسی ایجاد میا

یابد و اتصاالت شود و در نتیجه فعالیت عصبی فرد افزایش میمی

نی گیرند، این یعشود تا روی اتصاالت دیگر قرار میبیشتری ایجاد می

 .[31]افتد یادگیری اتفاقمی

ترین و در عین حال مناقشه ارزشیابی، سنجش و بازخورد مهم

آموزان هستند. براییادگیری، های یادگیری دانشبرانگیزترین جنبه

بازخورد حائز اهمیت است. کل مغز موجودی است که به خود رجوع 

کند؛ در واقع براساس آن چه که تا به حال انجام شده است، تصمیم می

جام دهد. بدون این نظام شکوهمند بازخورد گیرد که چه کاری انمی

)در مغز(، از یادگیری عاجز خواهیم بود. در علوم اعصاب، بازخورد یا 

ها دارد های خودکار عصبی به محرکهای بازخورد اشاره به پاسخحلقه

مسئله مهم، تمرکز  .[42]شود بینی شده میکه منجر به اقدامات پیش

آموزان باید بازخوردی از عملکرد خود بر این موضوع است که دانش

های این اصل به معلمان این است که یکی از پیام .[33]داشته باشند 

بندی روشی عالی برای بازخورد اجتماعی و تحصیلی محسوب گروه

کنند، در مورد نظرها آموزان با یکدیگر صحبت میشود. وقتی دانشمی

 کنند.ای دریافت میرهای همدیگر، بازخورد ویژهو رفتا

اصل دیگر که به کرات در مصاحبه با متخصصان و در منابع مورد تاکید 

ها در زمینه طبیعی و واقعی بوده، این است که وقتی حقایق و مهارت

آموزانی که در بافت زندگی گیرد. دانشقرار دارند، مغز بهتر یاد می

کرد بهتری نسبت به کسانی دارند که صرفاً گیرند عملواقعی یاد می

 .[41]برداشتی از بافت دارند 

بر یادگیری های زمانهای اصیل و واقعی یکی از جنبهطراحی درس

است. منظور از اصیل بودن این است که مفاهیم در دنیای واقعی زندگی 

آموزان زمانی قانون نیوتن به عنوان مثال دانش .[11]فراگیران قرار دارد 

آورند که افتادن یک سیب از درخت را در مقابل تر به یاد میرا راحت

چشمانشان ببینند. معلمان باید تالش کنند تا بین آنچه در کالس 

ر بط کنند. این امشود با کاربرد در زندگی دانش آموزان مرتتدریس می

ان آموزنه تنها نیازمند دانستن موضوع است بلکه درک نیازهای دانش

تواند تنها از طریق ارزیابی دقیق آموزان میاست. درک نیازهای دانش

ها با خود به کالس دانش قبلی آنان و توجه به بافت فرهنگی که آن

ست تر آن الیتر و اصوآورند، صورت گیرد. با این اوصاف شیوه صحیحمی

هایی برای فراگیران فراهم شود تا بتوان یک موضوع را از که فرصت

طریق تجربه عملی در محیط واقعی و نه صرفاً تالش نظری بیاموزند و 

این هدف ممکن است با استفاده از روش آموزشی یادگیری موقعیتی 

(Contextual learning .جامه عمل بپوشد ) 

 گیرینتیجه

 های علوم اعصابت دیدگاه درباره نحوه به کارگیری یافتهبا وجود تفاو

ند توادر تربیت و یادگیری، دیدگاه غالب آن است که علوم اعصاب می

به عنوان یک منبع ارزشمند اطالعاتی برای تفکر در علوم تربیتی قلمداد 

 .[0]شود

دهند که مطالعه و درک ساختار های تحلیل نشان میدر مجموع یافته

رد مغز در تفکر و عمل برنامه درسی گام بسیار مهمی در بهبود و عملک

آموزان است. علوم اعصاب اطالعات فرایند آموزش و یادگیری دانش

ه ما کند که ببسیار ارزشمندی در مورد سیستم یادگیری مغز فراهم می

های درسی تری در مورد برنامهدهد تا تصمیمات آگاهانهاجازه می

تربیت بر پایه نظر -یری مبتنی بر عصببگیریم. اصول یادگ

بندی و کنندگان و اسناد و مدارک مرتبط در این زمینه جمعمشارکت

تأثیر آن بر یادگیری مورد بررسی قرار گرفت و هدف نهایی ایجاد یک 

توافق در بین کارشناسان به منظور کاربرد علمی این اطالعات به طور 
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م است تاکید شود کهاصول باشد. در پایان الزرسمی در آموزش می

یادگیری بر گرفته از علوم اعصاب، نیازمند آزمون در شرایط واقعی است 

که این امر نیازمند مشارکت متخصصان علوم اعصاب، روانشناسی، علوم 

 های درسی است. تربیتی و معلمان در طراحی و اجرای برنامه

 اخالقی تأییدیه

 صورت علمی کامالً طور به و نویسنده خود توسط متون بررسی کلیه

 .است گرفته

 منافع تعارض

 گونه هیچ علوم پزشکی در آموزش راهبردهای مجله و نویسندگان بین

 .ندارد وجود منافع تعارض

 مالی منابع

 است. گردیده منابع تأمین محقق توسط
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