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مقدمه

انعطاف پذيري عصبي توانايي سازماندهي مجدد شبکههاي عصبي

امروزه ،نظريهها و رويکردهاي جديدي مانند سازنده گرايي،

مغزي در پاسخ به تجربيات جديد زندگي است .اطالعات جديد و

هوشهاي چندگانه ،يادگيري فعال ،يادگيري پژوهش محور در

مهارتهايي که بهوسيله آموختن يا تجربيات کسب ميشوند باعث

جهت حذف و محدوديت شيوه سنتي تدريس و براي ارتقاي کيفي

تغيير عملکردي مداوم در درون مغز ميشود (.)1

آموزش اجرا ميشوند .يکي از اين ديدگاهها يادگيري مبتني بر مغز

تصويربرداريهاي مغزي بهخوبي نشان ميدهند زمان فعاليتهايي

) (Brain Based Learningاست .يادگيري مبتني بر مغز ميتواند به

نظير خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن و ...تنها بخشهاي معيني از مغز

عنوان يک پاسخ ميان رشتهاي به اين سئوال باشد”.موثرترين روش

فعاليت شديدتري دارند و بهنظر ميرسد اين مناطق مسوول اصلي

مکانيسمهاي يادگيري مغز چيست؟”.

و يا بهعبارت ديگر منشا کنترل و هدايت فعاليت مورد نظرهستند.

مطالعات در حوزه علوم اعصاب يافتههايي از چگونگي عملکردهاي

از طرف ديگر وقتي به روند تکامل انسان رجوع کنيم خواهيم ديد

مغز و اينکه يادگيري چگونه شکل ميگيرد ،فراهم آورده است.

که انسان امروزي از نظر ژنتيک ساختار مغزي تقريبا هيچ تفاوتي با

علوم بنيادي اعصاب ( Neuroscienceعصب شناسي و رفتارشناسي

انسانهاي اوليه مث ً
ال سي هزار سال پيش ندارد .تفاوتهايي که ما در

مغز و سلسله اعصاب) ،از جمله دانشهاي پيچيدهاي است که به

سطح هوش و استعداد و تواناييهاي انسان اعصار گذشته و حال

تدريج و آرام آرام وارد عرصههاي زندگي گرديده ،نوروساينس

ميبينيم عمدتا نه بهدليل تفاوت در ساختار مغزي (سخت افزار)

شاخهاي از بيولوژي است که درباره مغز و سيستم عصبي اطالعات و

بلکه بهدليل تفاوت برنامهريزي و تعليم و تربيت (نرم افزار) ميباشد.

ديدگاههاي مربوطه را فراهم آورده است .امروزه کاربردهاي عصب

در اينجا براي تفکر و تامل بيشتر ،فهرستي از عناوين پژوهشهايي

شناسي در علوم تربيتي و آموزش و پرورش ،گستردهتر از ساير

را ارايه ميدهيم که دربردارنده مفاهيم ضمني براي بهبود يادگيري،

زمينهها نمود يافته است .اخيرا مشاهداتي بر روي عملکرد مغز

حافظه ،عملکرد مدارس و قابليتهاي کارکنان و مربيان هستند:

انسان با استفاده از تکنولوژيهاي پيشرفتهاي مانند

FMRI، NMRI،

 PET، MRIصورت گرفته و بيانگر آن است که به ازاي فعاليتهاي
مختلف بدني و فکري ،مناطق مختلفي از مغز فعاليتهاي ويژهاي
از خود نشان ميدهند و به کمک اين علوم ،فاکتورهاي زيادي شامل
حافظه ،توجه ،احساس ،الگوبرداري و تاثيرات آنها در يادگيري
مورد مطالعه موشکافانه قرار گرفته است .مطالعات اخير با کمک
تکنيکهاي تصويربرداري مختلف ،نشان داده مغز وضعيت ثابتي
ندارد ،در واقع مغز دايما در حال تغيير و سازگار کردن ايدههاي
مخالف جديد با انديشههاي قبلي است .انعطاف پذيري عصبي
ميتواند به عنوان يک توانايي تغييرپذير شيميايي و ساختاري پاسخ
مغز به محيط پيرامونش تعريف شود (چادلر .)2005به عبارت ديگر
1ـ عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

 مغز اجتماعي« :پايگاه اجتماعي» و «تعامالت» چگونه بر «سطوحهورموني» تاثير ميگذارند؟
 مغز موسيقيايي :آموزش موسيقي چگونه بر مغز و رفتار تاثيرميگذارد؟
 مغز هورموني :هورمونها چگونه ميتوانند بر «شناخت» تاثيربگذارند؟
 -مغز متحرک :حرکت چگونه بر يادگيري تاثير ميگذارد؟

 مغز انعطاف پذير :چگونه ميتوان مغز را غني ساخت و چهچيزي ميتواند آن را تغيير دهد؟
 مغز فضايي :ساخت و کار فضا« ،يادگيري رابطه اي» و «يادآوري»چيست؟
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 مغز توجه کننده« :قشر پيش پيشاني مغز» چگونه توجه را برميانگيزد يا از آن ميکاهد؟
 مغز عاطفي :تهديدها چگونه بر حافظه ،سلولها و ژنها تاثيرميگذارند؟
 -مغز صبور :زمان چگونه بر فرايند يادگيري تاثير ميگذارد؟

 مغز محاسباتي :بازخورد چگونه نقش خود را در شکل گيريشبکههاي عصبي ايفا ميکند؟
 -مغز ماهر :هنر چگونه بر مغز و رفتار تاثير ميگذارد؟

 مغز پيوسته :واحدهاي اطالعات مغز ،چگونه در سراسر بدنگردش ميکنند؟
 مغز رشد يابنده :چگونه ميتوان ارزش سالهاي اوليه زندگيرا با دانستن اين که در آن سالها چه اعمالي را در چه دورههايي

هدفمندي چون قضاوت ،خالقيت ،حل مسئله و برنامه ريزي سر

بايد انجام داد ،بهينه کرد؟

وكار دارد .لب آهيانهاي در ناحيه باالي عقب مغز است و پردازش

 مغز گرسنه :تغذيه ،چگونه بر يادگيري اثر ميگذارد و در اينمورد بهترين غذاها کدام است؟
 مغز به يادآورنده :خاطرات ما چگونه «کدگذاري» و «بازيابي»ميشوند؟

كاربردهاي زباني و حسي پيشرفتهتر را بر عهده دارد .لب گيجگاهي
نيز عمدتا مسئول شنيدار ،حافظه ،معنا و زبان است.
درعملكرد اين لبها نوعي همپوشاني ديده ميشود .حوزهاي
كه در وسط مغز جاي دارد هيپوكامپ ،تاالموس ،هيپوتاالموس
وجسم بادامه را دربر ميگيرد .اين ناحيه ميان مغزي كه به دستگاه

وقتي يافتههاي علوم اعصاب را با يافتههاي جامعهشناسي ،شيمي،

ليمبيك شهرت دارد مسوول اموري چون عواطف ،خواب ،توجه،

انسان شناسي ،مطالعات محيط زيست ،روانپزشکي ،روانشناسي،

نظارت بر بدن ،هورمونها ،تمايالت جنسي ،بوييدن و توليد مواد

علوم تربيتي و درماني ترکيب ميکنيم به کاربردهاي قدرتمندي

شيميايي در مغز است (.)4

دست مييابيم .مغز ،چيزي است که آن را در اختيار داريم .اما ذهن
عبارت از نحوه استفاده ما از مغز ميباشد (.)2

يادگيري مبتني بر مغز

کري ( )2005ميگويد :مغز انسان داراي قسمتهاي گوناگون

در حال حاضر توجه فزايندهاي به چگونگي کارکرد مغز ،پردازش

است اما نظام آموزشي فعلي تنها درصد كوچكي از آن را نشانه

اطالعات توسط آن ،تعبير و تفسيرهايي که از اين اطالعات به عمل

رفته است (.)3

ميآورد و نحوه ذخيره اطالعات وجود دارد .ماهيت شناخت ،کنش

مغز از دو نيمكره چپ و نيمكره راست تشكيل يافته است .اين دو

مغز و ساختار دانش همگي به يکديگر مرتبطاند .يادگيري مبتني

نيمكره با دستهاي از رشتههاي عصبي به يكديگر مرتبط هستند.

بر مغز ،آموزشي است که نظام يادگيري مغز را مورد تاکيد قرار

بزرگترين اين رشتهها جسم پينهاي نام دارد .جسم پينهاي به دو

ميدهد .در اين ديدگاه چگونگي دريافت ،پردازش ،تفسير اطالعات،

طرف مغز امکان ميدهد با سهولت بيشتري تبادل اطالعات داشته

ايجاد ارتباطات ،اندوزش ،به خاطر آوردن پيامها از سوي مغز مورد

باشند .دانشمندان مغز را به چهار ناحيه (لُب) تقسيم کردند ،اين

بررسي قرار ميدهد (.)5

چهار لب عبارتند از لب پس سري ،لب پيشاني ،لب آهيانهاي و

يادگيري مبتني بر مغز فرايندي يادگيرنده محور است که تماميت

لب گيجگاهي.

مغز را مورد استفاده قرار ميدهد و اين حقيقت را ميپذيرد که همه

لب پس سري در بخش مياني عقب مغز قرار دارد و با فعاليتهاي

دانش آموزان ،خود فعاالنه ،در موقعيتها و زمينههاي گوناگون
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يادگيري ،دانش خويش را ميسازند.

 -4جستجوي معنا از طريق الگو سازي اتفاق ميافتد

در مطالعات اخير نوروساينس ،توصيف جديدي از يادگيري فراهم

نظام اجرايي در قشر جلوي پيشاني مغز در الگوسازي و سازماندهي

شده است که از ديگر نظريهها متمايز است .در اين جنبه از مطالعات،

معنادار فعال ميشود .مغز براي فهم و ايجاد الگوها طراحي شده است

يادگيري ،تشکيل دندريتهاي جديد يا ساختار مغزي جديد است

و در مقابل الگوهاي بي معنايي که به آن تحميل شود مقاومت ميکند.

و اين بهسادگي رخ ميدهد زيرا مغز ميتواند جريانات عصبي را
تغيير دهد (.)6

 -5عواطف و هيجانات در الگو سازي نقش حياتي دارند

اصول يادگيري مبتني بر مغز چهارچوب نظري را براي يادگيري

مطالب به طور ساده ياد گرفته نميشوند .هر آنچه که ما ياد ميگيريم

موثر ،فرايند تدريس و بهترين شرايط که يادگيري در مغز اتفاق

از طريق احساسات و عواطف تحت تاثير قرار گرفته و سازماندهي

ميافتد ،فراهم مينمايد .بر اساس نوروبيولوژي ،اين اصول مربيان را

ميشود.

براي انتخاب و فراهم آوردن محيطهاي مناسب يادگيري راهنمايي
ميکنند .کاين و کاين ( )2002اين اصول را به شرح ذيل ذکر

 -6مغز اجتماعي است

نمودند (:)7

مغز اجتماعي است و اين بدان معناست که قابليتها و ظرفيتهاي

 -1مغز پردازشگري موازي است به اين معنا که آن

مغز بهواسطه تعامالت فرد با محيط و انسانهاي ديگر رشد وتحول

فعاليتهاي مختلفي را در آن واحد انجام ميدهد

مييابد و بنابراين محيط کالس درس به عنوان يک محيط اجتماعي

مغز انسان در آن واحد کارهاي بسياري را انجام ميدهد .تفکرات،

بايد به نحوي طراحي شود که تسهيل کننده تعامالت و يادگيري

عواطف و احساسات ،تخيالت ،تمايالت و استعدادهاي انسان به

مشارکتي باشد.

طور همزمان با ديگر حالتهاي پردازش اطالعات تعامل ميکنند و
در همان زمان دانش عمومي اجتماعي و فرهنگي ما شواهد را توسعه

 -8يادگيري مستلزم توجه كانوني و ادراك پيراموني است

ميدهند .شواهد آشکار در تحقيقات مغز نشان ميدهد تفاوتهاي

يادگيري نياز به توجه به پديدهها دارد .توجه براي حافظه و بقا

مهمي بين نيمکره چپ و راست انسان وجود دارد.

اساس و پايه است .مغز اطالعاتي را که با آنها ارتباط و درگيري
مستقيم دارد جذب ميکند.

 -2يادگيري همه فيزيولوژي بدن را درگير ميكند

يادگيري همواره فرايند هوشيار و نا هوشيار ذهني را درگير ميسازد

ارتباط متقابل قسمتهاي مختلف مغز اهميت فيزيولوژي بدن انسان

بسياري از يادگيريها در افراد ناخودآگاه و در سطح خاصي از

را گوشزد ميکند .مغز يک بافت فيزيولوژيکي است که بر طبق

هوشياري صورت ميگيرد .انسان بيش از آنکه آگاهانه به درک و

قواعد فيزيولوژي عمل ميکند .بدن و ذهن با هم ارتباط دروني

فهم بپردازد ناخودآگاه ياد ميگيرد.

دارند .زماني که شخص در يک تجربه پيچيده مثل تصميمگيري
درگير ميشود ،مجموعه بدن ومغز با هم به طور طبيعي کار ميکنند.

 -9دو نوع سيستم حافظه وجود دارد :سيستم حافظه فضايي

 -3جستجوي معنا امري ذاتي است

درک و فهم و يادسپاري مطالب زماني اتفاق ميافتد که دانستهها

جستجوي معنا ضامن حفظ بقاست و بنياني براي ظرفيت مغز به

و مهارتها به حافظه طبيعي يا فضايي راه يابد .پردازش اطالعات

حساب ميآيد .مغز در عين حال که موارد آشنا را ثبت ميکند به

هر دو نوع حافظه را افزايش ميدهد.

و سيستم حافظه سطحي

صورت همزمان براي پاسخ به محرکهاي جديد ميکوشد .جستجو
براي معناداري با آرميدگي هوشيار افزايش مييابد جستجو براي

 -10يادگيري امري تحولي و رشدي است

معنا هرگز متوقف نميشود.

سيستمهاي آموزشي گرايش به طبقهبندي و سازماندهي يادگيرندگان
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بر پايه سني دارند و اين مسئله تغييرات رشد و تحول فرد و نظام

 -12هر مغز منحصر به فرد است

شناختي را نشان ميدهد.

همه انسانها دستگاه مغزي مشابهي دارند ولي هر کس از جنبههاي
وراثتي و پيش دانستههاي متفاوتي برخوردار است در محيطهاي

 -11يادگيري از طريق چالش تقويت و با تهديد و ترس

متفاوتي پرورش يافته است.

متوقف ميشود

کالسهاي مبتني بر مغز را « مکانهاي دوستانه مغزي» نام نهادند .اين

در زمان استرس و ترس هورمونهاي خاصي در بدن و مغز ترشح

کالسها محيطهاي يادگيري هستندکه عملکردهاي مغزي و نقش

ميشوند که مقدار کمي از اين هورمونهاي استرس ميتواند به

آنها در يادگيري در عباراتي از فرايند تدريس و يادگيري مالحظه

يادگيري کمک کند اما در مقادير زياد بر بدن و مغز و سيستم ايمني

ميگردد .اين کالسها همچنين يک محيط غني از هيجانات هستند

اثر منفي ميگذارد.

جايي که يادگيرنده در چالشهاي تجربيات غوطه ور ميشود .نهايتا،
در کالسهاي مبتني بر مغز ،اين باور وجود دارد که يادگيرندگان
منحصر به فرد هستند و دانش پيشين به عنوان يک پايهاي براي
يادگيري جديد به کار ميرود (.)8
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