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برنامه درسی مبتنی بر مغز ٭

                                  محمود تلخابی
   

چکيده
برنامه درسی مجموعه فرصتهايی برای يادگيری است؛ اما آنچه واقعيت يادگيری است در حال تغيير 
ين نحو که تلقی ما از يادگيری بر فرصتهايی که برای دانش آموزان فراهم می آوريم، تأثير خواه  است. ب
ارد، پژوهشهای مربوط به مغز است. در  اشت. يکی از زمينه هايی که بر مفهوم يادگيری تأثير می گ گ
ه و تفاوت ميان آنها مورد غفلت  گاه مغز کليتی بی نظير است که در نظامهای آموزشی تکه تکه ش اين دي
قرار گرفته است. از اين رو آگاهی ما دربارۀ مغز ممکن است دانش برنامه درسی را متأثر سازد. به عنوان 
د شبکه عصبی است، به اين پرسش  انيم واقعيت يادگيری حاکی از فراين برقراری مج مثال اين که ما ب
ه است که  منتهی خواه ش که آيا برنامه درسی چنين فرصتی را فراهم می آورد. در اين مقاله کوشش ش

گاه مطالعات مغز را نسبت به عناصر برنامه درسی آشکار سازد. دي
گی واقعی دانش آموزان مرتبط  اف برنامه درسی باي با زن  نتايج پژوهش حاضر نشان می ده که اه
گردد. در اين برنامه درگير ساختن تمام قسمتهای مغز از اهميت ويژه برخوردار است، ضمن آنکه بر نقش 
هنر و موسيقی تأکي می شود. ارزشيابی به فراين يادگيری معطوف است و خود ارزيابی دانش آموزان 
. از آنجا که مغز شبکه ای منحصر به فرد و آهنگ رش کودکان متفاوت است، بنابراين  را ارج می نه
برنامه درسی را صرفًا متناسب با سن زمانی دانش آموزان نمی توان تهيه کرد. اين نوع برنامه به غنی سازی 
گی اجتماعی در  . همچنين اين برنامه زن محيط يادگيری تمايل دارد و بر فضای عاطفی مناسب تأکي می کن

 . رسه را پشتيبانی می کن و تفاوت سبکها و ترجيحات دانش آموزان را مورد توجه قرار می ده م
کلي واژه ها: برنامه درسی، عناصر برنامه درسی، آموزش مبتنی بر مغز، يادگيری

* تاريخ دريافت مقاله: 1386/11/29؛  تاريخ آغاز بررسی: 1386/12/19؛  تاريخ تصويب: 1387/7/15.
(Talkhabius@gmail.com :ای ميل) 1- دانشجوی دورۀ دكتری فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران 
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مقدمه 
مغز انسان دارای قسمتهای گوناگون است اما نظام آموزشی فعلی تنها درصد كوچكی از آن را 
آموزشهای مدرسه ای بر جزيی باريك از مغز تمركز دارند كه در قسمت  نشانه رفته است .اكنون 
چپ قشر مخ قرار گرفته است و منزوی شدن قسمتهای خاص مغز همبستگی و انسجام نظام مند آن 

را از ميان برده است (كری ، 2005). 
نظامهای  كه  آورد  وجود  به  را  آگاهی  اين  مغز  تسلط  تكنولوژی  طرح  با   (1988  ) هرمان  ند 
مدرسه ای ما تمركز بسيار زياد بر مهارتهای استداللی با توالی زمانی دارند و تواناييهای خالقانه را 

كامًال تحت الشعاع قرار می دهند.(به نقل از حائری زاده، 1380)
تكه تكه  آموزشی  محيطهای  در  اغلب  كه  است  خاصی  يكپارچگی  و  تماميت  دارای  مغز 
می شود. نتايج پژوهشها نشان می دهند كه همبستگی مثبت بسيار قوی ميان تسلط نيم كره راست  
و   1986).امانی  (استلرن  دارد  وجود  مدرسه  در  رفتاری  مشكالت  يا  تحصيلی  شكست  و  مغز 
ايران نژاد (1989)، همچنين نشان داد كه دانش آموزان نمی توانند تصوير كامل يا هدف اطالعات 
منجر به  اغلب  مدارس  فراهم آمده در  فرصتهای  زيرا  نمايند؛  شناسايی  پايان  نقطه  را تا رسيدن به 
محروميت مغز می شوند. به طوری كه جنسن (1996) استدالل می كند ما از كمتر از يك درصد 

يك درصد مغز خود استفاده می كنيم.
پژوهشهای گالين (1983)،  اچ چين 1 (2003) اشاره می كند كه اكنون تحقيقات بسيار مانند 
پی مك لين (1978) ديويد بوهم (1980) لسلی هارت (1983) پيتر و نانسی كالين (1982) ، 
مك كارتی (1990) و كين (1994) آگاهيهايی ما را دربارۀ مغز افزايش داده اند. بنابراين عاقالنه 

نخواهد بود اگر اين اطالعات را ناديده بگيريم.
برنامه  برای  اشاراتی  چه  مغز  به  مربوط  يافته های  می شود  بررسی  پرسش  اين  حاضر  مقاله  در 
درسی دارند و چگونه می توان نوعی برنامه درسی طراحی كرد كه با حفظ تماميت مغز تواناييهای 
بيشتری از آن را به كار بگيرد. بدين جهت بر مبنای تئوريهای شناخت مغز، مالحظاتی برای عناصر 

ُنهگانه برنامه درسی پيشنهاد می شود تا چارچوب برنامه درسی مبتنی بر مغز روشن گردد. 

1- Hsieh, Hsiu- Chin
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مغز انسان 
مغز انسان بالغ، در حدود 1300 تا 1400 گرم وزن دارد. 78٪ مغز را آب ، 10٪ آن را چربی 
و 8 درصدش را پروتئين تشكيل می دهد. اليه بيرونی مغز را قشر مخ 1 تشكيل داده است؛شكنجها 
و تاهای آن سبب می شود كه ناحيه سطحی مغز بيشترين قسمت را داشته باشد. به طور كلی اهميت 
مغز در اين است كه  بخش اعظم دستگاه عصبی را در خود جای داده است. مغز انسان بيشترين 
خود  خاصی از  عملكرد  حال  دارد كه تا به  جهان  متفاوت  گونه های  در  تخصصی را  غير  مساحت 
برای  را  خارق العاده ای  انعطاف پذيری  كه  است  امر  همين  است (هاروارد 1994) .  نداده  نشان 

يادگيری به انسان می بخشد.
مغز از دو نيم كره مخی تشكيل يافته است؛ نيم كره چپ و نيم كره راست. اين دو نيم كره با 
دسته ای از رشته های عصبی به يكديگر مرتبط هستند. بزرگ ترين اين رشته ها جسم پينه ای نام دارد. 

جسم پينه ای به دو طرف مغز امكان می دهد تا با سهولت بيشتر تبادل اطالعات داشته باشند. 
پس  از  عبارتند  لب  چهار  اين  می كنند.  تقسيم  ُلب2  نام  به  ناحيه  چهار  به  را  مغز  دانشمندان 
سری3، پيشانی4، آهيانه ای5  و گيجگاهی6 .لب پس سری در بخش ميانی عقب مغز قرار دارد. 
وكار  سر  برنامه ريزی  و  مسئله  حل  خالقيت،  قضاوت،  چون  هدفمندی  فعاليتهای  با  منطقه  اين 
دارد. لب آهيانه ای در ناحيه باالی عقب مغز است و پردازش كاربردهای زبانی  و حسی پيشرفته 
تر را بر عهده دارد. لبهای گيجگاهی نيز عمدتًا مسئول شنيدار، حافظه، معنا و زبان هستند. در 

عملكرد اين لبها نوعی همپوشانی نيز ديده می شود.
حوزه ای كه در وسط مغز جای دارد هيپوكامپ7، تاالموس8، هيپوتاالموس9 و بادامه10 را دربر 
می گيرد. اين ناحيه ميان مغزی ( كه به دستگاه ليمبيك شهرت دارد) مسئول اموری چون عواطف، 
1- Cerebral Cortex 
2- Lobe 
3- Occipital 
4- Frontal 
5- Parietal
6- Temporal  
7- Hippocampus
8- Thalamus 
9- Hypothalamus
10- Amygdale
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خواب، توجه، نظارت بر بدن، هورمونها، تمايالت جنسی، بوييدن و توليد مواد شيميايی در مغز 
است.

يادگيری مبتنی بر مغز 
نتايج پژوهشها نشان می دهد كه معلمان نسبت به گذشته، اطالعات بيشتری در زمينۀ چگونگی 
يادگيری مغز دارند. آنچه معلمان درباره مغز ياد می گيرند به آنان كمك می كند تا به طور اثر بخشی 
را  اصل  دوازده  خود  پژوهش  در  ر. (1990)  كين،  و  جی  كين،  كنند .  تدريس  آموزان  دانش  به 

برای كاربرد يادگيری مبتنی بر مغز در كالس ذكر می كنند :
1. مغز پردازشگری موازی است.

2.يادگيری همۀ فيزيولوژی بدن را درگير می كند. 
3. جستجوی معنا امری فطری است.

4. جستجوی معنا از طريق الگو سازی1 اتفاق می افتد.
5. عواطف در الگو سازی نقش حياتی دارند.

6. هر مغزی به طور همزمان اجزا و كل را  درك وخلق می كند.
7. يادگيری مستلزم توجه كانونی و ادراك پيرامونی است.

8. يادگيری همواره فرايند هوشيار و نا هوشيار ذهنی را درگير می سازد.
9. دو نوع سيستم حافظه وجود دارد :سيستم حافظه فضايی2 و سيستم حافظه طوطی وار3.

10. زمانی كه حقايق و مهارتها در سيستم حافظه  فضايی جای داده می شوند، مغز بهتر درك 
می كند و به ياد می آورد.

11. يادگيری از طريق چالش تقويت و با تهديد و ترس متوقف می شود .
12. هر مغز منحصر به فرد است .

هر گاه آموزشهای كالسی متناسب با مغز دانش آموزان باشد به احتمال زياد دانش آموزان ،قادر 
به يادگرفتن خواهند بود . 

1- Patterning 
2- Spatial memory
3- Rote memory
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نمرات  درسها  در  دانش آموزان  از  بسياری  می نويسد:   (1382) ابوالقاسمی  ترجمه  پاتريشيا 
خوب می گيرند، اما  اقرار می كنند كه هرگز از آنچه يادگرفته اند، استفاده نكرده اند؛ چون بيرون 
از محيط، آموزش ديده اند. در واقع ما دانش آموزان را مجبور به حفظ مطالب بی معنا می كنيم. 
در حالی كه يادگيری فرايند ساختن شبكه های عصبی است. افراد در طول زندگی خود شبكه هايی 
را در قشر مغز خود می سازند؛ اين شبكه ها دارای اطالعات بسيار درباره انواع مفاهيم هستند. مغز 

اين شبكه ها را از سه راه می سازد: 
فيزيولوژيك  ارتباط  طريق  كه از  شبكه ای  ايجاد  و  پديده ها  با  مستقيم  مواجهه  عينی:  تجربه   

واقعی ميان نورونها ذخيره می شود.
است.  يادگيری  دوم  سطح  واقعی،  اشياء  سمبلهای  يا  نمادها  استفاده از  نمادين:  يادگيری   
در  و  نمی آورد  دانش آموز  مغز  به  دارد،  وجود  عينی  تجربه  يك  در  كه  را  پرباری  مفهوم  شيوه  اين 

نتيجه معنای كمتری دارد. 
 يادگيری نظری: در اين سطح يادگيری صرفًا از طريق اطالعات نظری و عمدتًا، كلمات و 

اعداد شكل می گيرد.
عينی  تجربه  طريق  از  خود  شكل  بخش ترين  اثر  در  يادگيری  می كنيد  مالحظه  كه  همان گونه 
حاصل می شود. در واقع يادگيری سازگار با مغز به واسطه تجارب عينی به دست می آيد. با اين 
يعنی  است؛  ساخته  فراهم  دانش آموزان  يادگيری  برای  را  سوم  سطح  عمدتًا  آموزشی  نظام  حال 

مواجهه با اطالعات نظری، كلمات و اعداد. 

تئوريهای شناخت مغز و آموزش
ند هرمان1 پدر تكنولوژی تسلط مغز با تحقيق و تجارب خود به اين نتيجه رسيد كه مغز نه فقط 
از جنبه فيزيكی بلكه از جنبه عملكردی نيز تخصصی شده است. وی معتقد است كه افراد از نيم 
كره های مغز به يك شيوه و با فراوانی برابری استفاده نمی كنند. در واقع افرادی برای حل مسئله 
از حالت مسلط مغز خود استفاده می كنند؛ برای مثال فردی كه مسئله ای را به صورت تحليلی و 
يا با نگاه به آمار و ارقام حل می كند و آن را در داخل فرمول منطقی يا فرايندی متوالی قرار می دهد 
در حال استفاده از نيم كره چپ خود است؛ برعكس اگر فرد به دنبال الگوها و تصاويری باشد كه 
1- Ned Herman
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تأثيرات حسی دربردارند و ادراكی شهودی از كل يك پديده به دست می هند از نيم كره راست مغز 
خود استفاده می كند (به نقل از حائری زاده، 1380).

چهار ربع مغز

دانش آموزانی كه نيم كره چپ مغزشان مسلط است با خواندن دربارۀ يك موضوع ياد می گيرند، 
در حالی كه دانش آموزانی كه نيم كره راست مغزشان غالب است با تماشای نمايش يا انجام دادن 

فعاليتهای عملی ياد می گيرند. 
زمانی  توالی  با  استداللی  مهارتهای  بر  زياد  بسيار  تمركز  ما  مدرسه ای  سيستمهای  كه  آنجا  از 
دارند، تواناييهای خالقانه كامًال تحت الشعاع قرار می گيرند. بنابراين  آنچه امروز نياز است يك 
توازن بهتر و ارزش قايل شدن برای همه تواناييهای تفكر است. اكنون بايد ياد بگيريم كه چگونه 
از اين تواناييها استفاده كنيم  و آنها را برای تفكر، حل مسائل و به كارگيری كل مغز درهم آميزيم 

(حائری زاده و محمد حسين ، 1380).
همان طور كه در شكل فوق مالحظه می كنيد به اعتقادند هرمان حالتهای خاص مغز را می توان 
دارند.  را  خود  دانستن  روشهای  و  ارزشها  زبان،  يك  هر  كه  كرد  تقسيم  مجزا  قسمت  چهار  به 
استعاری  وجه  بر  تأكيد  برای  می دهد.  نشان  را  تفكری  تمايالت  ربعی  چهار  مغز  استعاری  الگوی 
 A اين الگو ند   هرمان ربعها را به ترتيب الفبايی نام گذاری كرد. قسمت بااليی ربع (قشر مخ) را  با
و قسمتهای C، B و D را و در جهت خالف حركت عقربه های ساعت نشان داد. هر كدام از اين 
ربعها گروه های بسيار متمايزی از تواناييهای تفكری يا روشهای يادگيری و دانستن را دارا هستند. 

در اين ديدگاه هر شخص تركيبی بی همتا از تمايالت تفكری و سبكهای يادگيری است.
ند هرمان با ارزيابی بيش از نيم ميليون نفر دريافته است كه 7٪  افراد فقط يك نوع  تسلط دارند، 

      D بصری، گل نگرانه، 
شهودی، نوگرايانه، مفهومی، 

تخيلی

A منطقی، واقعی 
انتقادی، فنی، تحليلی، كمی

C ميان فردی، احساسی
   عضالنی، احساساتی،

         حسی

B محافظه كار ساختار يافته با 
توالی سازمان يافته با جزييات 

مشروح طرح ريزی شده
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60٪ تسلط دو تايی دارند، 30٪ تسلط سه تايی و تنها 3٪  تسلط چهار گانه (ABCD)  دارند. از 
آنجا كه تمايال ت مغز قابل تغيير هستند، نظام آموزشی و فرصتهای يادگيری فراهم آمده می توانند. 

به پرورش افراد تمام مغزی مبادرت ورزند.
سازی"  تصوير  طريق  از  يادگيری  ذهن:  "بينش  عنوان  با  خود  كتاب  در   (1983) گالين1 
می نويسد: دانستن فعاليتهای بينش ذهنی، ما را به آن سوی محدوديتهای شيوه خطی تفكر می برد 

و ما را قادر می سازد تا شخصًا به شيوه شهودی، فوری و مستقيم تجربه كنيم. 
در اين ديدگاه برنامه درسی به مجموعه ای از مهارتهای ذهنی خواهد پرداخت تا مفاهيم محدود 
تمرينهای ذهنی ــ  خودكاوی مانند توجه، تمركز، تجسم؛  فعاليتهای  سنتی و روزمره را از طريق 
بدنی؛ فعاليتهای تصوير سازی تقويت شده به واسطه هنر توسعه دهد . همۀ اين فعاليتها به افزايش 

آگاهی درونی و هوشمندی منجر می شوند.
سه  مغز  آموزش  ذهن :  سه  همراه  به  ذهن  يك  عنوان "  با  خود  اثر  در  لين2 (1978)  مك  پی 
بعدی" تصويری از تئوری مغز سه بعدی ارائه می كند. او می نويسد ما سه مغز داريم كه با همكاری 
هم عمل می كنند. قديمی ترين مغز ( خزندگان ) مسئول تمامی كاركردهای بدن از جمله ويژگيهای 
ارثی، نياز به تشريفات، تكرار و يادگيری از راه تقليد است. دومين مغز ما ليمبيك (پستاندارن) 
انسان  كانون  كه  است  نئوكرتكس  سومين،  است.  تغيير  و  خالقيت  عواطف،  جايگاه  كه  است 
خالقيت،  سازی،  مفهوم  تحليل،  عقالنی،  تفكر  محل  اينجا  است.  داده  جای  خود  در  را  عالی 
همكاری (نه  يا  سينرژی  شعف،  و  شور  وجود،  وحدت  قبيل  از  متعالی  احساسات  و  آينده  بينش 
رقابت)، آرامش روحی و در اوج بودن است. نئوكرتكس از طريق تصاوير ذهنی و درونی، بينشها 
و احساسات همانند سخن می گويد و ابزاری است كه به وسيله آن بينشها و شهودات دربارۀ امور 
صورت  به  و  می گذارند  تأثير  بدن  و  مغز  توسعه  و  رشد  بر  ذهن  تصاوير  اين  می شوند.  دريافت 

طرحی جامع 3 برای فعاليت انسان عمل می كنند (به نقل از امانی و ايران نژاد 1995).
ديويد بوهم 4 (1980) در تئوری تمام نگاری 5 خود توضيح می دهد كه هر تكه اطالعاتی كه به 

1- Galyean 
2- P. Maclean
3- Master plan
4- David Bohm
5- Holographic theory
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مغز می رسد با اطالعات ديگر ارتباط بر قرار می كند و تمام قطعه های اطالعات را در بر می گيرد. 
اگرچه ذهن هشيار ما صرفًا تكه كوچكی از اطالعات - يك قطعه پازل - را درك می كند، اما مغز 
نگاهداشتن  طريق  از  را  كار  اين  مغز  می كند.  حفظ  اطالعاتی  قطعۀ  يك  دربارۀ  را  اطالعات  همۀ 
ما  برای  تصاوير  با  كار  هنگام  به  تربيت  بدين  می دهد.  انجام  موجود  اطالعات  از  كامل1  تصوير 

آسان تر است كه كل را ببينيم تا قسمتهای مجزای آن را (همان منبع). 
لسلی هارت 2  ( 1983) می گويد مغز بر مبنای يك برنامه عمل می كند و تمامی اعمال ما نتيجه 
برنامه های عصبی هستند كه فعاليت مغز را هدايت می كنند. دستگاه ليمبيك يعنی مركز عواطف، 
تمام نيازها و خواسته ها، نظرات و باورهای ما را در خود نگه می دارد. اين اعمال به صورت يك 
الكترومغناطيسی عمل می كند، فعاليتهای عصبی را كنترل و نهايتًا در بارۀ آنچه بايد انجام  نيروی 
بنابراين  می شود.  ذخيره  ذهنی  تصوير  يك  صورت  به  مغز  در  نيرو  اين  می گيرد.  تصميم  گيرد، 
روش تغيير رفتار عبارت است از تغيير تصاويری كه ما دربارۀ رفتارهايمان داريم؛ به عبارت ديگر 

تغيير تصاويری كه در ذهن داريم.
انسان  رشد  در  شونده  هدايت  پردازی  تصوير  تجسم  فرايندهای  مطمئنًا  كه  می كند  اشاره  وی 
صحبت  خياالتشان  و  رؤياها  دربارۀ  مردمی كه  داستانهای  ما  كه  زمانی  ويژه  به  هستند،  ضروری 
و  درونی  بينش  يك  با  كشفياتشان  كه  می كنند  تصديق  دانشمندان  كه  زمانی  طور  همين  و  می كنند 

همراه با احساسات يا هيجانهای مربوط به صحت فرضيه ها آغاز می شود.
هارت در جای ديگر اشاره می كند كه مغز يك دستگاه به شدت بی پروايی است؛ گو اينكه به 
طور طبيعی ــ همانند قلب كه خون را پمپاژ می كند ــ برای يادگيری برانگيخته شده است. به اعتقاد 
در  يادگيری  جايگاه  به  می خواهيم  واقعًا  چنانچه  بنابراين  نمی شود،  سازگار  مدارس  با  مغز  وی 
راستای نيازهای ملی و تقاضای عمومی دست پيدا كنيم، مدارس بايد تغيير كنند تا با مغزی كه ما 

امروز آن را می شناسيم، سازگار شوند.
شون كری3 (2005) می نويسد: مطابق پژوهشهای انجام شده در موسسه تكنولوژی كاليفرنيا 
در دهه 1950 قسمت چپ مغز توانايی تحليل ، كاربرد واژه ها و كار با اعداد را  به ما می دهد؛ 

1- Whole picture
2- Leslie Hart
3- Shaun kerry
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برعكس قسمت راست مغز در برابر تواناييهايی از قبيل تشكيل و پيوند مفاهيم، قرار دادن جزئيات 
كنار يكديگر برای دستيابی به يك قانون از يك تصوير كامل و خالق بودن، پاسخگو است. 

همانطور كه بسياری از مردم چپ دست يا راست دست هستند، اغلب آنها نيز يا نيم كره راست 
مغزشان غالب است يا نيم كره چپ مغزشان. افرادی كه نيم كره چپ مغزشان مسلط است در نظام 

آموزشی كنونی موفق تر هستند چراكه خالقيت را محدود كرده و بر واژه ها و اعداد متكی اند.
هر مغز دارای ويژگيهای منحصر به فردی است؛ اين بی همتايی متضمن آن است كه  هر شخص 
و  نمی شوند  شناسايی  ما  فرهنگ  در  تفاوتها  اين  چند  هر  است؛  متفاوت  آموزشی  تجربه  نيازمند 
اغلب دانش آموزان در درون يك سيستم آموزشی قرار می گيرند و تنها نيازهای افرادی كه نيم كره 
چپ مغزشان غالب است برآورده می شود. در واقع جامعه ما دستگاه ليمبيك و نيم كره راست را 

به شدت مورد غفلت قرار داده است. اين امر آسيب جدی بر رشد آگاهی وارد می سازد.
مطالعه استلرن 1و همكاران (1986) نشان داده است كه همبستگی مثبت بسيار قوی ميان تسلط 
نيم كره راست مغز و شكست تحصيلی يا مشكالت رفتاری در مدرسه وجود دارد. نتايج اين مطالعه 
نشان داده كه تسلط يكی از نيم كره های مغز ناشی از تفكر آموخته شده از طريق فعاليتهای تحصيلی 
ــ فرهنگی است كه در آن بر تواناييهای تحليلی ــ كلی مربوط به نيم كره چپ تأكيد می شود. از اين 
طريق می توان شكست تحصيلی دانش آموزان راست مغز را كه قادر به سازگاری با فعاليتهای كلی 

و تحليلی مدرسه نيستند، تبيين كرد.
ما  آموزشی  نظام  می نويسد:  كرو3 (1986)  مطالعات  به  اشاره  با  نيز   (1991) امفون2  اس. 
اساسًا به افرادی كه نيم كره چپ مغزشان غالب است اختصاص يافته است. مطالعه شواهد نشان 
مسلط  مغزشان  راست  كره  نيم  كه  هستند  افرادی  كنندگان  تحصيل  ترك  از  بسياری  كه  می دهد 
است. امفون طی مطالعاتی به بررسی كاركرد نيم كره های مغز پرداخت. وی به بررسی اين پرسش 
رفتارهای  آموزش  در  می تواند  و  برمی انگيزد  را  مغز  كره  نيم  دو  هر  موسيقی  چگونه  كه  پرداخت 
مطلوب به كودكان كمك نمايد. به اعتقاد او با بهره گيری از  موسيقی می توان آموزش را تقويت 
آموزش  برای  الگويی  اساس  همين  بر  وی  می انگيزد.  بر  را  مغز  كل  فعاليتهای  موسيقی  زيرا  كرد 

كودكان ارائه می دهد :
1- Stellern 
2- S. Mfune
3- Crowe
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يادگيری تمام مغزی و موسيقی
رفتارهای مطلوب موسيقی

رفتارهای مطلوب گنجانده 
شده در موسيقی شاد

يادگيری 
تمام مغزی

دانش  مبنای  بازشناسی  از  است  عبارت  يادگيری  می نويسند:   (1995) نژاد  ايران  و  امانی 
شهودی افراد كه  به شكل خود تنظيمی كنترل می شود. تمام خرده سيستمهای مغز قادرند به طور 
پويا خودشان را تنظيم كنند. اين نوع خود نظم دهی كل درون مايه بازشناسی اطالعات را بر عهده 
می گيرد. بازشناسی مستلزم آن است  كه خرده سيستمهای مغز به طور خود نظم جو، انعطاف پذير 

و همزمان در زمينه هماهنگی در حال پيشرفت كل مغز، به پردازش اطالعات مبادرت ورزند .
ديدن  به  قادر  كه  است  اين  می شوند،  مواجه  آن  با  مدارس  التحصيالن  فارغ  كه  مشكلی  بزرگترين 
اجرای  از  ناشی  مشكل  اين  نيستند.  شده  عرضه  جديد  اطالعات  در  الگوها  تشخيص  و  كامل  تصوير 
ی  محتوا   ، رويكرد  اين  در  می رود.  كار  به  تكه  تكه  رويكردهای   آن  در  كه  است  تدريسی  روشهای 
اطالعات جديد به تكه های كوچك تقسيم و با يك شيوه پی در پی به دانش آموزان ارائه می شود. بنابراين 

دانش آموزان نمی توانند تصوير كل يا هدف اطالعات جديد را تا رسيدن به نقطه پايان شناسايی كنند. 
بر  تأكيد  مسئله  برای  رويكرد  اين  پرداخته اند.  كلی  موضوعی -  رويكرد  طرح  به  آنان  رو  اين  از 
روش آموزشی برای نيم كره چپ مغز راه حلی پيشنهاد می كند. در واقع رويكرد موضوعی - كلی 
روشی مناسب است برای يادگيری از طريق به كارگيری عملكرد تمام زير سيستمهايی كه در مغز فعال 
هستند. اين رويكرد از  كاربرد فعاليتهايی كه به خلق دانش موضوعی كمك می كند حمايت می كند و 
كاركرد در حال پيشرفت زيرسيستمهای مغز را كه با همديگر كار می كنند، مورد تأييد قرار می دهد.

پس ازنگاهی گذرا به نتايج برخی از پژوهشها در زمينه  شناخت مغز و آموزش، در بخش بعدی 
مقاله به پيامدهای پژوهشهای مغز در برنامه درسی خواهيم پرداخت. در اين بحث برای هر يك از 
عناصر نهگانه برنامه درسی، اشاراتی مطرح می شود كه می تواند زمينه ای برای توليد برنامه درسی 
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مبتنی بر مغز تلقی شود.
 

پيامدهای پژوهشهای مغز در برنامه درسی 
محتوا،  اهداف،  نه گانه  عناصر  به  توجه  كالين  از  نقل  به   (1380) همكاران  و  مهرمحمدی 
مكان،  و  فضا  زمان،  يادگيری،  ابزار  و  منابع  ارزشيابی،  روش های  يادگيری،  های  فعاليت 
اين  در  اين  بنابر  می دانند.  ضروری  درسی  برنامه  طراحی  در  را  تدريس  راهبردهای  و  گروه بندی 

قسمت به داللت های مطالعات مغز در طراحی برنامه های درسی اشاره می گردد: 
هدفها 1: در برنامه درسی مبتنی بر مغز هدفها چگونه طراحی می شوند و در الگوی برنامه از 

چه جايگاهی بر خوردارند؟ 
كه  كرد  ادعا  می توان  اكنون  هستند.  برنامه  يك  اساسی  جهت گيری  دهندۀ  نشان  معموًال  هدفها 
هدفهای آموزشی اغلب در مسيری متفاوت از زندگی واقعی فراگيران قرار گرفته است. به بيان ديگر 
اهداف دانش آموزان را برای دنيايی آماده می كند. كه وجود ندارد يا اينكه آموزشها در يك محيط غير 
واقعی و ساختگی اتفاق می افتد. كه در آن دانش آموزان قادر به درك روابط ميان آموخته های خود با 
زندگی واقعی نيستند. همان گونه كه كالين (1982) و كين (1990) و ديگر محققان اشاره كرده اند 
برنامه درسی مبتنی بر مغز مرتبط با زندگی است و هيچ بخشی از زندگی وجود ندارد كه دانش آموزان 
منجر به  مبتنی بر مغز  می بايست  برنامه درسی  نياموزند. عالوه بر اين اهداف  دربارۀ آن در مدرسه 
حفظ تماميت و كليت مغز شود و در حوزه ها يا حيطه های كامًال مرتبط به هم تدوين گردند. در نهايت 

تحقق يافتن اهداف در برنامه درسی مبتنی بر مغزمی بايست منجر به تغيير تصاوير ذهنی گردد.
محتوا 2: در برنامه درسی مبتنی بر مغز محتوا چگونه سازمان می يابد و آن چگونه عاليق دانش آموزان 
را مورد توجه قرار می دهد؟ آيا محتوا بايد به مفاهيم جداگانه تأكيد داشته باشد يا مفاهيم در هم تنيده؟

ايران نژاد(1989) اشاره می كند كه خرده سيستمهای مغز می توانند در سه نوع فعاليت متفاوت 
شركت كنند:

1. دانش موضوعی3- كه تمامی عناصر خرده سيستمهای توزيع شده در سرتاسر سيستم عصبی 
را مورد استفاده قرار می دهد.

1- Objectives
2- Content
3- Thematic  
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2. دانش مقوله ای1- از طريق لحظات گذرا در سطح دانش واحد توليد می شود.
3. دانش بيانی 2- كه از توليد متوالی دانش مقوله ای به نتيجه می رسد.

كنجكاوی و  پويايی،  فعاليت و  كاربرد جنبه های خود نظم دهی،  همچنين معتقد است كه  او 
عاليق دانش آموزان به فرايند و محتوای يادگيری جلب خواهد كرد.

نمی كنند  عمل  جداگانه  طور  به  مغز  كره های  نيم  كه  كه  می دهند  نشان  مغز   پژوهشهای  اكنون 
نظامهای  اگرچه  است،  مغز  تمام  فعاليت  متضمن  مغز  كاركرد  عالی ترين  به عنوان  يادگيری  و 
برای  آمده  فراهم  يادگيری  محتوای  بنابراين  كرده اند.  گيری  نشانه  را  مغز  چپ  كره  نيم  آموزشی 
فراگيران بايد بتواند هم نيم كرۀ چپ و هم نيم كره راست مغز را تحريك نمايد. بر اساس مطالعات 
آموزشی  محيطهای  كه  محروميتی  اما  است،  برانگيخته  يادگيری  برای  ذاتًا  مغز  هارت(1983) 
برای مغز فراهم می سازند توانايی آن را  تا ميزان قابل توجهی كاهش می دهد. پاتريشيا (1382) 
استدالل می كند كه ما بايد بر آموزش هر دو نيم كره مغز تأكيد داشته باشيم، زيرا آنها هميشه با هم 
كار می كنند. نيم كره چپ متن را پردازش می كند و نيم كره راست محيط را به فراهم می آورد. ما 
بايد محتوا را در محيطی رشد دهيم كه برای دانش آموزان معنادار و به زندگی و تجارب شخصی 
آنها مرتبط باشد؛ يعنی آموزش هر دو نيم كره مغز. معموًال مواد درسی جداگانه تدريس می شوند؛ 

بنابراين دانش آموزان نمی توانند كاربرد اطالعات آموخته شده را در زندگی بيابند.
كين، جی و كين، ر. (1991) معتقدند كه تلفيق برنامه های درسی به كاربست اصول يادگيری 

مبتنی بر مغز منجر می شود به گونه ای كه :
 ميان رشد عاطفی، اجتماعی، جسمی، اخالقی و رشد فكری پيوند ايجاد شود.

مهارتهای  و  عاليق  كه  بياموزند  را  محتوايی  تا  شود  فراهم  آموزان  دانش  برای  فرصتهايی   
چندگانه مورد نياز و استعدادهايشان را بر انگيزاند.

 مواد آموزشی جديد را با دانش اصلی وتجارب زندگی مربوط سازند.
 دانش آموزان را برانگيزانند تا در پروژه های مشترك با يكديگر كار كنند.

 دانش آموزان را به پروژه های پيچيده ای درگير كنند كه قلمروهای متعدد محتوايی را به هم 
1- Categorical 
2- Propositional 
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مربوط می سازند.
بنابراين يادگيری مبتنی بر مغز از برنامه  درسی درهم تنيده حمايت می كند. اين ديدگاه به اين 
پرسش پاسخ می دهد كه چرا ما بايد به تلفيق برنامه درسی بپردازيم. مغز كل يكپارچه ای است كه 

تكه تكه كردن آن عملكرد مغز را كاهش می دهد و توانايی ادراك كل را محدود می سازد.
اچ چين (2003) می نويسد كه پيتر و كالين (1982) پس از اجرای آزمايشی برنامه درسی خود در 
يكی از مدارس مريلند ويژگيهای برنامه درسی به هم پيوسته1 آن مدارس را بدين شرح بيان كرده اند: 

1. شكست سنگ بنای پيروزی است.
2. تمامی دانش آموزان باهوش اند و استعداد ذهنی نامحدودی دارند.

3. هر كس می تواند و بايد به ديگران كمك كند.
توانمند  و  تركيب  خوش  حساس،  تقصير،  بی  استعداد،  با  خوب،  آموزان  تمامی دانش   .4

هستند. افرادی پيرامون آنها نيز اين ويژگيها را دارند.
5. زندگی به شدت جالب، لذت بخش قابل كنترل و ارضا كننده است.

6. اين باور وجود دارد كه ما در حال عزيمت به عصری با فرصتهای نا محدود برای همگان 
هستيم و آينده  آرامش را به ارمغان خواهد آورد و به پريشانی و تشويش پايان خواهد داد.

7. آموزش مرتبط با زندگی است و هيچ بخشی از زندگی وجود ندارد كه دربارۀ آن آموخته نشود.
8. تمام موضوعات درسی با يكديگر درتعامل اند.

9. كوشش اول در هر كار عبارت است از ورود به ارتباط لذت بخش و مفيد با آن.
10.  يادگيری اغلب امری لذت بخش دربارۀ فعاليتهای انسانی است.

11.  اين احساس وجود دارد وقتی كه ما به شيوه ای مناسب ياد می گيريم يادگيری در سراسر 
زندگی جريان دارد.

يك  در  آنها  با  می توانيم  ما  و  كنند  خطا  است  ممكن  قدرت  صاحبان  كه  است  اين  باور   .12
ارتباط انسانی و برابر قرار بگيريم.

1- Interlocking curriculum     
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به طور كلی مغز برای ادراك و خلق الگوها طراحی شده است و با ارائه اطالعات در زمينه های 
علم زندگی واقعی و دانش موضوعی بايد به دانش آموزان كمك كرد تا الگوها را شناسايی كرده و 

با تجارب قبلی ارتباط برقرار كنند.
فعاليتهای يادگيری1: در برنامه درسی مبتنی بر مغز چه نوع فعاليتهای يادگيری توصيه می شود؟

شناخت بهتر از نيم كره های مغز به اين آگاهی منجر می گردد كه آنها به طور جداگانه كار نمی كنند. 
يك  به  ما  كه  وقتی  ندارم  شك  می گويد:  مونترا  شناختی  عصب  مؤسسه  از  زانو  رابرت  مثال،  برای 
قطعه موسيقی گوش می دهيم، تمام مغزمان درگير می شود. در هر حال فعاليتهای يادگيری طراحی 

شده بايد تمام مغز را به فعاليت وادارند. ازاين رو پژوهشگران مغز به طرح موارد زير می پردازند:
مورد  را  ذهنی  مهارتهای  از  مجموعه ای  بايد  درسی  برنامه  كه  است  معتقد  گالين(1983)    
بدنی؛  ذهنی-  تمرينهای  تجسم؛  تمركز،  توجه،  خودكاوی،  مانند  فعاليتهايی  دهند؛  قرار  توجه 

فعاليتهای تصوير سازی تقويت شده به واسطه هنر.
كه  راه هايی  اغلب  از  باشد  نداشته  دسترسی  هنر  به  كه  كودكی  می نويسد:   (1977) ويليامز 

می تواند به كمك آنها دنيا را تجربه كند به گونه ای نظام مند محروم می شود.
پاتريشيا (1382) دو فعاليت را برای آموزش تمام مغز پيشنهاد می كند:

1. درگير كردن دانش آموزان در حل مشكالت واقعی زندگی: بسياری از  شبكه های عصبی ما 
را تجربيات واقعی شكل داده اند، بنابراين می توان با درگير ساختن دانش آموزان در حل مشكالت 

واقعی در مدرسه و جامعه از اين تمايل طبيعی سود برد.
2. شبيه سازی: در شرايطی كه امكان پرداختن به مشكالت واقعی وجود ندارد ،شبيه سازی 

فرصتی مفيد فراهم خواهد ساخت. 
كين وكين(1991) نيز به طرح فعاليتهای زير پرداخته اند:

1. مغز اعمال متعددی را به طور همزمان انجام می دهد؛ بنابراين بايد با استفاده از استراتژيهای 
متنوع محتوا را ارائه كرد؛ ازقبيل فعاليتهای فيزيكی، فرصت يادگيری فردی، تعاملهای گروهی، 

فعاليتهای هنری و موسيقی.

1- Learning activities 
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بايد  رو  اين  از  كرد.  درگير  پيچيده  و  معنادار  چالش  با  می توان  را  ذهن  طبيعی  كنجكاوی   .2
تالش كرد تا فعاليت و دروسی ارائه شود كه جستجوی معنا را به وسيلۀ ذهن برانگيزد.

آثار  پوستر،  مانند  رسانه هايی  است.  پيرامونی  ادراك  و  كانونی  توجه  مستلزم  يادگيری   .3
هنری، خبرنامه و موسيقی را بايد در برنامه گنجاند. اين فعاليتها می بايست خارج از حوزۀ تمركز 

بالفصل دانش آموز باشد.
جدا  از  بايد  بنابراين  است؛  كل  و  اجزاء  ايجاد  و  دريافت  به  قادر  همزمان  طور  به  مغز  هر   .4
كردن اطالعات از زمينه آن پرهيز كرد. فعاليتهای طراحی شده بايد نيازمند تعامل و ارتباط با تمام 

مغز باشند.
اغلب  حاضر  حال  در  است؛  متنوعی  بسيار  آموزشی  فعاليتهای  مستلزم  مغز  تمام  آموزش   .5
كارهای آموزشی در مدارس منجر به تحريك نيم كره چپ مغز می شود و به عبارتی نيم كره راست 
مغز مورد غفلت قرار می گيرد. پژوهشهای  مغز بر اين موضوع داللت دارند كه فعاليتهای هنری و 

موسيقی می تواند ميان دو نيم كره مغز ارتباط برقرار كند و به حفظ كليت مغز ياری رساند.
امانی و ايران نژاد  (1995) می نويسد: براساس پژوهشهای مربوط به كاركردهای مغز ورابطه 
قرار  توجه  مورد  را  مغز  راست  كره  نيم  بايد  درسی  برنامه های  كه  می شود  پيشنهاد  آموزش،  با  آن 
توسعه  مغزرا  توانايی  هنری،  مهارتهای  طور  همين  و  فضايی  و  گرا  كل  تكاليفی  طريق  از  و  دهند 
دهند. پژوهشگران معتقدند با انجام دادن چنين فعاليتهايی دانش آموزان قادر خواهند بود نيم كره 

فراموش شده را فعال سازند. 
داد كه  زمانی رخ خواهد  رفتار  تغيير  مفهوم  يادگيری به  مغز،  بر  مبتنی  درسی  برنامه  اساسًا در 
دانش آموزان تصاويری را كه دربارۀ رفتارها دارند تغيير دهند، يعنی تصاويری كه در ذهن دارند. 
بنابراين در اين ديدگاه تمامی فعاليتهای آموزشی بايد معطوف بر تغيير تصاوير ذهنی باشند.                                           
نيازمند  يادگيری  پيشرفت  از  ارزشيابی  مغز  بر  مبتنی  درسی  برنامه  در  ارزشيابی1:  روشهای 

برقراری چه نوع تعاملی ميان معلم و دانش آموز است؟
دانش  دانش آموزان  تا  آورند  فراهم  فرصتی  بايد  معلمان  يادگيری،  پيشرفت  ارزشيابی  برای 

1- Evaluation procedures
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ارزيابی1  خود  بر  مغز  بر  مبتنی  درسی  برنامه  تأكيد  حال،  اين  با  بيازمايند.  عمل  در  را  خود  جديد 
خواهد بود. دانش آموزان بايد بتوانند به اصالح و پااليش آموخته های خود بپردازند. آنها كاربرد 
آموخته های جديد خود را برای مفهوم سازی، بر قراری ارتباط، اثر بخشی و خالقيت مورد تحليل 
قرار می دهند و از اين طريق از صحت و دقت اطالعات جديد اطمينان حاصل می كنند و در صورت 

نياز به اصالح آن خواهند پرداخت. 
می انجامند؟  يادگيری  محيط  پربارسازی  به  ابزارهايی  و  منابع  چه   :2 يادگيری  ابزار  و  منابع 

پژوهشهای مغز چه آگاهی هايی را برای غنی سازی محيط يادگيری به ارمغان می آورند؟
تغييرناپذير  ای  گونه  به  مغز  كه  می شد  تصور  چنين  گذشته  در  می نويسد:  كوتاالك (1996) 
عصب كشی شده است، در حالی كه بهترين كاری كه  مغز انجام می دهد، يادگيری است و آن مغز 
را تغيير می دهد؛ زيرا مغز می تواند با هر رفتار، تجربه يا تحريك جديد خود را از نو عصب كشی3 
كند. اين كار از طريق محركهای درونی يا بيرونی آغاز می شود، بنابراين محيط  غنی می تواند در 

مغز در حال رشد تغييرات فيزيكی ايجاد كند (به نقل از پاتريشيا، ترجمه ابوالقاسمی، 1382).

ويژگيهای محيط يادگيری غنی 
1. احساس امنيت و حذف تهديد 

2. تنوع محركهای محيطی: در چنين محيطی مغز ارتباطات جديد در خود ايجاد می كند و اين 
امرمنجر به افزايش ظرفيت يادگيری می شود.

يادگيری  فرصتهای  ساختن  فراهم  با  می توان  را  كار  اين  برانگيز:  چالش  اطالعات  ارائه   .3
جديد، تغيير راهبردهای آموزشی، حمايت از فرايند يادگيری و ... انجام داد.

4. ارائه بازخورد: در واقع مغز مطابق با بازخورد عمل می كند.
5. انجام دادن فعاليتهای گروهی: در فرايند تعامل گروهی افراد احساس ارزشمندی می كنند.

6. آموزش خواندن: اين كار برای تحريك مغز بسيار مفيد است و با افزايش گنجينۀ واژگان 
ارتباطات مغز توسعه پيدا می كند.

1- Self- Evaluation
2- Learning material and resources
3- Rewire
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7. تحريك حركتی: با انجام دادن حركات بدنی جديد مغز رشد می كند؛ بنابراين فعاليتهای 
بدنی برای تحريك حركتی خاص بايد در برنامه گنجانده شوند.

8. آموزش تفكر و حل مسئله: حل مسائل چالش برانگيز بهترين روش برای رشد مغز است. 
سه   در  را  آن  و  می سازد  درگير  را  مغز  تمام  كه  است  محركی  موسيقی  موسيقی:  آموزش   .9
نقش می توان به كار برد. به عنوان برانگيزاننده برای تغيير شرايط عاطفی يادگيرنده، در نقش حامل 

واژگان و نهايتًا به منزلۀ چاشنی.
10. انعطاف پذيری برنامه: دادن حق انتخاب به فراگير در گزينش محتوا و شيوۀ يادگيری. 

كين و كين(1991) می نويسند عواطف و شناخت نمی توانند جدا از هم باشند، بنابراين محيط 
يادگيری بايد نگرشهای مثبت ميان دانش آموزان و معلمان را تقويت كند. عواطف در ذخيره سازی 
و يادآوری اطالعات بسيار مهم هستند، لذا بايد به دانش آموزان كمك كرد تا از احساسات خود، 

آگاهی داشته و بر نحوۀ تأثير شرايط عاطفی بر يادگيريشان آگاه باشند.
زمان 1: برنامه درسی مبتنی بر مغز چه زمانی را برای يادگيری مناسب می داند؟ در اين ديدگاه 

آيا زمان بندی برنامه بايد ثابت باشد يا انعطاف پذير؟
بنابراين رشد  فيزيولوژی بدن را درگير می كند؛  يادگيری تمام  كين وكين(1991) می گويند: 
توجه  بايد  لذا  می گذارند.  تأثير  يادگيری  توانايی  بر  عاطفی  حاالت  و  شخصی  آرامش  جسمی ، 
يادگيری  برای  را   آنها  آمادگی  زمانی،  سن  و  نيست  يكسان  كودكان  رشد  آهنگ  كه  باشيم  داشته 
خواندن  آموزش  می توانند  والدين  می نويسد:  جنسن (1996)  اريك  مثال  برای  نمی دهد.  نشان 
را از شش ماهگی آغاز كنند و در مدارس بايد شرايطی فراهم شود تا دانش آموزان تا 12 سالگی با 

واژگان بيشتر و چالش برانگيز تر مواجه شوند و زبان بيگانه را نيز بياموزند. 
فضا و مکان 2: آيا در برنامه درسی مبتنی بر مغز تأكيد بر مكان يادگيری است يا فضای يادگيری؟ 

آيا آن محدود به كالس درس است؟
اگر بپذيريم هر مغز منحصر به فرد است، در اين صورت كالس نمی تواند تنها مكان يا فضای 
بر  و  كرد  خواهد  حمايت  متنوع  محيطهای  از  مغز  بر  مبتنی  درسی  برنامه  بنابراين  باشد .  يادگيری 
1- Time
2- Spac & Environment
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سازگاری محيط با مغز تأكيد خواهد داشت ( نه سازگاری مغز با محيط ــ آنچه امروزه در مدارس بر 
آن اصرار می شود). همچنين برنامه درسی مبتنی بر مغز طرفدار يادگيری در درون محيط است. مغز 
زمانی می تواند در زمينۀ يادگيری عملكرد بهتر داشته باشد كه يادگيری در محيط رخ دهد؛ زيرا جدا 
كردن يادگيری از محيط واقعی، عملكرد مغز را كاهش می دهد. در واقع محيط يادگيری فضايی 
است كه در آن مغز به طرزی مناسب عالی ترين كار خود يعنی يادگيری را به انجام می رساند. از اين 

رو طبيعتًا برنامه درسی مبتنی بر مغز تأكيد بر فضای1 يادگيری خواهد داشت نه مكان2 يادگيری. 
گروه بندی 3: نظام مشاركت در برنامه درسی مبتنی بر مغز چگونه شكل می گيرد؟

اطالعات  كاربرد  كه  كند  كمك  آموزان  دانش  به  تا  می كوشد  مغز  بر  مبتنی  درسی  برنامه  نظام 
در زندگی را بيابند . برای مثال يادگيری درس تاريخ به آنها كمك خواهد كرد تا وقايعی را كه در 
از  نظام  اين  دارد،  اجتماعی  ماهيت  زندگی  كه  آنجا  از  اما  كنند.  درك  می افتد  اتفاق  امروز  دنيای 
مشاركت فراگيران در جريان فعاليتهای يادگيری نيز حمايت خواهد كرد. بدين سان در نظام برنامه 
درسی مبتنی بر مغز، دانش آموزان در فهم و يادگيری خود ديگران را سهيم می كنند و در تقويت 
از  می توان  يادگيری  محيطهای  در  مغز،  پژوهشهای  اساس  بر  می كوشند.  يكديگر  يادگيريهای 
گروه های هميار بهره برد. اين گروه ها در فرايند تعامل درونی به اعضا احساس ارزشمندی و توجه 

می بخشند و مغز با ترشح آندروفينها4 و دوپامين5 موجب می شود تا افراد از كارشان لذت ببرند.
راهبردهای تدريس6 : در برنامه درسی مبتنی بر مغز فرايند يادگيری  چگونه شكل می گيرد؟ 

دانش آموزان و معلمان در آن چه نقشی دارند؟ 
همان گونه كه مك كارتی(1990) يادآوری می كند  روشهای تدريس بايد به سبكهای يادگيری 
متفاوت فراگيران توجه نمايند؛ بنابراين شيوه تدريس بايد به گونه ای برنامه ريزی شود كه تمام مغز 
يادگيری  سبك  با  سنی  تمامی گروه های  در  همۀ  فراگيران  تا  آورد  فراهم  فرصتی  و  سازد  درگير  را 
متفاوت بهره ببرند. شون كری (2005) استدالل می كند كه مغز هر فرد بی همتا است. به اعتقاد 
وی اين بی همتايی متضمن آن است كه هر شخص نيازمند تجربه آموزشی متفاوتی است. در اين 
1- Space
2- Place
3- Grouping 
4- Endorphines 
5- Dopamine 
6- Teaching strategies
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ديدگاه دانش آموزان مسئوليت يادگيری را بر عهده می گيرند و در آن هم به دريافت اطالعات و هم 
به پردازش اطالعات می پردازند.

در تئوری تسلط مغز نيز ند هرمان همانند مك كارتی عملكرد مغز را در چهار ربع مورد توجه 
قرار می دهد. به باور او شيوه های تدريس بايد ضمن احترام به ترجيحات مغز فراگيران، تمام مغز 
را مخاطب قرار دهند. نكته اساسی در شيوه تدريس مبتنی بر مغز اين است كه معلمان بايد در به 

كارگيری روشهای متنوع و چندگانه تدريس مهارت بااليی كسب كنند. 
مك كارتی (1990) شيوه تدريس تمام مغزی(چهار بخش) را ارائه كرده است؛ اين شيوه كه شامل 
چهار سبك يادگيری است در هشت گام به اجرا در می آيد و فعاليت نيم كره راست و نيم كره چپ را به 
هم پيوند می زند.شيوۀ تدريس تمام مغزی نقشه ای برای چگونگی برنامه ريزی و ارائه آموزش فراهم 
می كند تا تمامی فراگيران در همه گروه های سنی كه سبك يادگيری متفاوتی دارند، بهره ببرند. در طول 
گامهای تدريس به شيوه آموزش تمام مغزی نقش معلم تغيير می كند تا دانش آموزان مسئوليت يادگيری 
را خود بر عهده گيرند. پژوهشها نشان می دهند كه اين شيوه انگيزه  دانش آموزان را افزايش می دهد. 
اگرچه روشهای تدريس فراوانی وجود دارند اما شيوه چهار بخش به الگوی تمام مغزی نزديك تر است  
زيرا آن هم به دريافت و هم به پردازش اطالعات می پردازد. به عالوه مطابق پژوهشهای عصب شناختی 

شيوه چهار بخش ترجيحات نيم كره های مغز فراگيران را مورد اهميت قرار می دهد. 

(4MAT)تدريس چهار بخش

ربع اول
دريافت اطالعات عينی 

محسوس، پردازش متفكرانه 
اطالعات (چرا؟)

دريافت اطالعات انتزاعی 
پردازش فعاالنه اطالعات 

(چگونه؟)
ربع سوم

ربع دوم
دريافت اطالعات انتزاعی 

پردازش متفكرانه اطالعات 
(چيست؟)

دريافت اطالعات عينی 
پردازش فعاالنه اطالعات 
(چگونه يا چه می شود؟)

ربع چهارم

بر اساس شيوه چهار بخش دو فرض اساسی عبارتند از:
1.   هر يك از دانش آموزان سبك يادگيری و تمايالت ترجيحی پردازش نيم كره خود را حفظ 

خواهند كرد.
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2. معلمان به طراحی استراتژيهای آموزشی خواهند پرداخت كه به صورت يك فرايند نظام مند 
به تمايالت دانش آموزان توجه نمايند.

همان گونه كه در شكل 3 مالحظه می كنيد شيوه تدريس چهار بخش چهار ربع را  برای فعاليت 
يادگيری فراگيران شناسايی كرده است . 

بخشد.  بهبود  را  فردی  ميان  مهارتهای  و  تفكر  مهارتهای  می تواند  مغزی  تمام  آموزش  روش 
حال  عين  در  می دهد؛  توسعه  شخصی  منبع  يك  عنوان  به  را  بودن  تيم  يك  عضو  مفهوم  همچنين 
روش تمام مغزی ميزان درگيری دانش آموزان با فعاليتهای يادگيری را كه اغلب نشانگر برانگيختی 
آنان است، اندازه گيری می كند بنابر اين با كاربرد رويكرد تمام مغزی معلمان می توانند آموزشی را 

طراحی كنند كه در دانش آموزان شايستگيهای الزم محيط كار و زندگی را ايجاد كنند .
می كند تا در  كمك  معلمان  مغزی به  تمام  تدريس  شيوه  می كند كه  تأكيد  كارتی (1983)  مك 
تمام  آموزش  شيوه  ديگر،  بيان  به  كنند .  كسب  بااليی  مهارت  آموزش  گانه  چند  روشهای  كاربرد 
مغزی به معلمان كمك می كند تا درك عميقی از مواد آموزشی به دست آورند و به تبع آن اثربخشی 

آموزش خود را افزايش دهند .
هارت (2002) نيز اشاره می كند كه يادگيری مبتنی بر مغز بر مبنای ساخت و كاركرد مغز ايجاد 
می شود، اما آموزش سنتی اغلب مانع فرايند طبيعی مغز می شود و آن را مورد غفلت قرار می دهد. 
كين و كين1(1994) اظهار می كند كه يادگيری مبتنی بر مغز آموزش را تحت تأثير قرار داده است. 
برنامه  در  مغز  بر  مبتنی  يادگيری  كاربرد  چگونگی  بر  بايد  معلمان  و  مديران  ريزان،  برنامه  بنابراين 

درسی، آموزش و سنجش توجه داشته باشند.
هشت گام برای آموزش تمام مغز عبارتند از:

1. ارتباط2: ارتباط ميان نيم كره چپ و راست مغز را فعال كنيد. برای اين كار تجربه ای را 
به وجود آوريد يا تجارب قبلی مرتبط به هم را فراخوانی كنيد.

مفهوم  و  كنند  تأمل  تجاربشان  درباره  تا  می دهد  فرصت  فراگيران  به  مرحله  اين  بررسی3:   .2
برخی از فعاليت ها را روشن سازند؛ با اين كار نيم كره چپ فعال می شود.

1- Caine & Caine
2- Connect
3- Examine
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( در هر دو اقدام دانش آموزان بايد مشاركت داشته باشند. اين دو مرحله بر ويژگی های  برای 
ربع اول منطبق است و برانگيختگی الزم را ايجاد می كند.)

3. تخيل1: اين كار نيم كره راست مغز را فعال می كند. موضوع گام سوم درهم تنيدن تحليل متفكرانه 
در مفهوم است و به يادگيرندگان كمك می كند تا مفهوم ارائه شده را تصور(تخيل) و درك نمايند.

4. توصيف2 : اين مرحله به معلم اجازه می دهد تا نظر و فهم متخصصان درباره مفهوم را شرح 
خواهند  را  مهارت ها  و  مفاهيم  فراگيران  كار  اين  با  دهند.  توسعه  را  ضروری  مهارت  و  مفهوم  و 
آموخت. اين مرحله نيم كره چپ مغز را فعال می كند. (مراحل سه و چهار منطبق با فراگيران ربع 
دومی طراحی شده است. بنابراين معلمان بايد ارتباط ميان مفهوم و روابطش با زندگی دانش آموزان 

را از طريق فعاليتهای عينی گسترش دهند.)
5. آزمون از طريق به كاربردن3: اين مرحله نيز نيم كره چپ مغز را فعال می سازد و هدف آن 
در  بيازمايند.  عمل  در  را  خود  جديد  دانش   تا  دانش آموزان  برای  است  فرصت هايی  كردن  فراهم 
پايان درس، معلمان می توانند از طريق پرسش يا كاربرگ هايی فهم دانش آموزان از مطالب جديد 

را مورد آزمون قرار دهند.
طريق  از  را  يادگيری هايشان  تا  می شود  داده  فرصت  فراگيران  به  مرحله  اين  در  دادن4:  بسط   .6
مغز  راست  كره  نيم  سازی  فعال  برای  مرحله  اين  دهند.  بسط  پيچيده تر  موقعيت های  در  آنها  كاربرد 
طراحی شده است.(در هر دو مرحله پنج و شش دانش آموزان بايد فعال باشند. در واقع اين دوگام 
برای فراگيران ربع سومی طراحی شده است. بنابراين معلمان بايد فعاليت های عملی آماده كنند تا 

دانش آموزان بتوانند يادگيريهايشان را با شيوه های شخصی خود سازماندهی و با هم  تركيب كنند).
7.  اصالح و پااليش5: اين گام نيز نيم كره چپ مغز را فعال می سازد. اين مرحله به فراگيران 
كمك می كند تا كاربرد يادگيری جديدشان را برای مفهوم سازی،ارتباط، ثمربخشی و ابتكار مورد 
تحليل قرار دهند. معلمان بايد مطمئن باشند كه تحليل دانش آموزان از اطالعات جديد دقيق است 

و در صورت نياز آن را اصالح كنند.
1- Imagine
2- Define
3-Try
4- Extent
5- Refine
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8. تلفيق1: اين مرحله به دانش آموزان اجازه می دهد تا در فهم و دركشان با ديگران سهيم شوند 
و يادگيری جديد را با زندگيشان در هم آميزند. اين كار نيم كره راست مغز را فعال خواهد ساخت.

ويژگيهای  با  منطبق  هشت  و  هفت  باشند. (مراحل  فعال  بايد  دانش آموزان  همۀ  نيز  مرحله  اين  در 
فراگيران ربع چهارمی طراحی شده است. بنابراين معلمان بايد دانش آموزان را در يادگيری و سهيم 
و  شوند  درگير  يادگيری  در  آنها  تمام  كه  جايی  تا  كنند  پشتيبانی  درس  كالس  در  يادگيری  در  شدن 

مسئوليت  يادگيری را بپذيرند).
و  چپ  كره  نيم  كاركردهای  كارگيری  به  برای  آموزشی  رويكرد  عنوان  به  تدريس،  روش  اين 
راست مغز در تدريس به وجود آمده است . اين شيوه تمركز دارد. بر يادگيری و تفكر فعال به مثابه 
بخشی از روشهای آموزشی كه نيم كره های چپ و راست را به هم متصل می سازد. همچنين اين 
رويكرد می كوشد تا فراگيرا ن را قادر سازد كه توانايی ديدن تصوير كل و كامل را به دست آورند و 

الگوهای موجود در اطالعات عرضه شده را تشخيص دهند.

نتيجه گيری
جدی  آموزشی  شيوه های  زمينۀ  در  را  ترديدهايمان   ، مغز  عملكرد  بارۀ  در  ما  آگاهی  توسعه 
می سازد؛ از اين رو، چنانچه آموزش را كوششی برای هدايت عملكرد مغز تلقی كنيم، شناخت آن 
برای سازگار كردن آموزش با مغز ضروری خواهد بود. در اين مقاله نگارنده بر آن بود كه ضرورت 
چنين تطابقی را تا حدودی آشكار سازد. اگرچه دانش ما دربارۀ مغز در حال تكامل است و هنوز با 
پرسشها و ابهامات فراوان مواجه هستيم، با اين حال به نظر می رسد با اتكا به يافته های پژوهشهای 

مربوط به مغز می توان تصويری از عناصر برنامه درسی مبتنی بر آن را شكل داد.  
بدين سان دربارۀ عنصر هدف می توان گفت كه تمايل برنامه درسی مبتنی بر مغز، به مرتبط كردن 
ساختن برنامه درسی به زندگی، ضمن حفظ كليت و تماميت آن به تغيير تصوير ذهنی معطوف است. 
در زمينۀ عنصر محتوای يادگيری نيز انواع متعدد دانش مطرح می شود، بر اين اساس محتوای يادگيری 
برنامه  استفاده از  زندگی و  واقعی  علم  زمينه  اطالعات در  با ارائه  كند و  درگير  مغز را  تمام  بتواند  بايد 
يادگيری  فعاليتهای  ديدگاه  اين  در  سازد.  مربوط  محيط  به  را  يادگيری  محتوای  تنيده،  درهم  درسی 
عمومًا محركی برای تمام مغز محسوب می شوند. اين فعاليتها بايد بتوانند مهارتهای ذهنی مانند توجه، 

1- Integration
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می شود  تأكيد  فعاليتها  تنوع  بر  رويكرد  اين  در  كنند.  تقويت  و...  مسئله  حل  خودكاوی،  تمركز، 
ديدگاه  اين  در  می دهد.  قرار  خود  كانون  در  را  موسيقی  و  هنر  كل گرا،  تكاليف  از  حمايت  ضمن  و 
همچنين  حمايت می شود؛  ارزيابی  نظام خود  يادگيری عمدتًا درعمل اتفاق می افتد و از  ارزشيابی از 
مفهوم سازی و خالقيت از جايگاهی ويژه برخوردار است. دربارۀ عنصر منابع يادگيری می توان گفت 
كه رويكرد مبتنی بر مغز طرفدار غنی سازی محيط يادگيری است. اين رويكرد می كوشد تا از طريق 
و...  بازخورد  ارائه  برانگيز،  چالش  اطالعات  ارائه  متنوع،  محركهای  ارائه  عاطفی،  امنيت  ايجاد 
سن  بر  آن  اما  است،  توجه  مورد  نيز  زمان  عنصر  مغز  بر  مبتنی  ديدگاه  در  نمايد.  مديريت  را  يادگيری 
متفاوت است و  كودكان  رويكرد اعتقاد بر اين است كه آهنگ رشد  زمانی تكيه نمی كند، زيرا در اين 
می توان آموزش خواندن را قبل از دورۀ دبستان آغاز كرد. همچنين برنامه درسی مبتنی بر مغز بيشتر بر 
فضای يادگيری تأكيد دارد تا مكان يادگيری و معتقد است اين كار را می توان از طريق ايجاد بينش مثبت 
ميان معلمان و دانش آموزان و توجه بر عواطف انجام داد. دربارۀ مؤلفه گروه بندی نيز، تأكيد برنامه 
شدن  سهيم  برای  موقعيتهايی  كردن  فراهم  كاربا  اين  است؛  هميارانه  يادگيری  بر  مغز  بر  مبتنی  درسی 
راهبردهای  اينكه  نهايتًا  و  می شود  انجام  (سينرژی)  هم فزا  از  مندی  بهره  و  يادگيری  در  دانش آموزان 
تدريس نيز در اين رويكرد مورد توجه است. بر اين اساس، تدريس، مبتنی بر سبكهای يادگيری دانش 
آموزان ارائه می شود؛ از اين رو از تنوع در راهبردهای تدريس حمايت می شود. به بيان ديگر می توان 
گفت كه در آموزش مبتنی بر مغز تمام مغز در فرايند آموزش درگير می شود. برای اين كار معلمان بايد 

از شيوه های آموزش چندگانه بهره ببرند و به تمايالت ترجيحی دانش آموزان توجه نمايند.
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