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  كاربرد نوروپسيكولوژي در آموزش و پرروش

  ∗دكتر حسن عشايري
  

  خالصه
در اين مقاله از نگاه و رويكردي نوروپسيكولوژيك به مسايل آموزش و پرورش پرداخته 

اي   تربيتي از زاويهتعامل ميان مغز و محيط مدار اين بحث و بررسيِ. شود مي
درواقع تمهيد شرايط بيروني و محيطي اعم از فضاي آموزشي، . نوروپسيكولوژيك است

هاي معلّم، نقاشي و رنگ و هنر، و تناسب ميان اجزاء ساختار فيزيكي و انساني  آمادگي
آموزشي، ضرورتي بنياني در پردازش صحيح اطّالعات، افزايش كارآيي، و به اين واسطه حفظ 

يابد؛ قدرت  از اين رهگذر خالقيت تكوين مي. شياري و آگاهي در سطوح باال استه
يابد،  گيرد؛ سرعت انتقال و ابتكار عمل توسعه مي رويارويي با مشكالت و حلّ مسأله شكل مي

هاي خود و  شود و مديريت و مهار ارادي هيجان هاي مثبت و منفي ممكن مي بروز هيجان
اين مجموعه به انتقال دانش هم . گردد سازي مي و بازداري فعال، زمينهديگران و درواقع ابراز 

اين سطوح تعاملي به تدريج به . شود آموزانه و همدالنه ميان مربي و آموزنده منجر مي
هاي روابط ميان فردي و اجتماعي تعميم و تسرّي يافته و از سويي مانع دچار آمدن به  شيوه

 از سوي ديگر از ابراز رفتارهاي پرخاشگرانه ممانعت به عمل شود و رفتارهاي بازدارنده مي
هاي اجتماعي در احقاق حقوق خويش  شود در زمينه آورد؛ در عين حالي كه موجب مي مي

نگر و همگرا و چند وجهي آموزش و پرورش  همچنين ديدگاه يكپارچه. اهمال نورزيم
شناختي سيستم عصبي و درمان و  نوروپسيكولوژيك، در زاويه ديد ما نسبت به بنيان آسيب

فرآيندهاي ذي نقش در تكوين يادگيري . آورد بازپروري آن هم تغييري تحولي پديد مي
توانند به همين زمان كوتاه زمينة اختالل در يادگيري و با تعميق آن موجب وضعيتي مرضي  مي

ه سان همان و بالطبع درواقع مضمون اصلي تغيير تربيتي و اختالل در اين رويكرد ب. نيز باشند
مفهوم شناختة هم مرزي مسايل مختلف تربيتي و مسايل مرضي است و بالتبع سحواي عمدة 

  .شود تغيير و درمان نيز در اين فراشد سلسله مراتبي ديده مي
فرآيند درمان به ايجاد هشياري و آگاهي است كه با زايل ساختن موانع بيروني بازدارندة 

ها  گيري بسياري از ناتواني نوعي مواجهة پيشگيرانه در بازداري از شكلاز تعامل مغز و محيط، 

                                                 
  علوم بهزيستي و توانبخشياستاديار دانشگاه  ∗
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اين مباحث در سه سطح تعامل آموزش و پرورش با مغز كاري، . دهد ها، صورت مي و اختالل
  .شود مغز هيجاني و مغز اجتماعي ارايه مي

  ولوژيآموزش و پرورش، مغز كاري، مغز هيجاني، مغز اجتماعي، نوروپسيك: واژگان كليدي

  
در معنايي كُلّي نوروپسيكولوژي رابطة ساختار مغز، سيستم عصبي و كاركرد و عملكرد اين 

  .با اين حال امروزه نوروپسيكولوژي در دو حوزة باليني و تجربي تداوم دارد. سيستم است
در اين مقاله با توجه به رويكرد نوروپسيكولوژي به آموزش و پرورش، جنبة باليني نيز 

آنچه در اين رويكرد، مورد توجه و بررسي است، نگاهي چند وجهي و . گيرد قرار ميمدنظر 
كند كه رويكرد آموزش و پرورش  نوروپسيكولوژي مطرح مي. پيوسته به تعليم و تربيت است

گيرند بايد مبتني بر  ها و افرادي كه مورد تعليم قرار مي از سطوح باالي مديريتي تا ابزار، شيوه
هم پيوسته و سلسله مراتبي باشد كه در رأس آن، مغز به عنوان شبكة عصبيِ ساختاري به 

يعني شبكه عصبي در .  دارد  نام1گيرد كه مغز كارآمد توليدگر فرايندهاي عالي ذهني، قرار مي
در اين نگاه، . حد بيولوژي ـ و نوروفيزيولوژي براي ايجاد فرايند ذهني اهميتي درخور دارد

گرا به مسائل آموزشي  اي و تقليل اي تك جنبه اي كه بتواند به گونه نامههيچ استراژي و بر
هاي فيزيكي، محيطي و بيولوژيكي در آنچه به عنوان  بپردازد، پذيرفته نيست، بلكه تمامي جنبه
چنين رويكردي مستلزم . آيد، دخيل و اثرگذار است فرآورده و عملكرد نهايي در نظر مي

ي كه به آموزش و پرورش همچون سيستمي به هم پيوسته نگرشي چند وجهي است، نگرش
بنگرد، كه در آن همانند مغز تمامي سطوح و زير سطوح مرتبط با بافت آموزشي، به يكديگر 

گري،  تواند بر پايه ابزار و آزمون براساس اين اصل است كه نوروپسيكولوژي مي. مرتبط هستند
ردي كه بايد ارايه شود، نظر بدهد و به تبيين مابين آنچه كه در سيستم جاافتاده، و آن عملك

هاي وارده به سيستم عصبي نيز متحول شده  در اين نگاه درمان و بازپروري آسيب. امور بپردازد
هاي رفتاري و  با اين تعريف، درمان چه در حيطه. گردد و از كار آمدي بيشتري برخوردار مي

در .  دنبال ايجاد هشياري و آگاهي خواهد بودگرايانه به هاي عصبي در نگاهي كُل چه در حيطه

                                                 
1- working brain 
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توان ميان منشاء عضوي يك اختالل يا منشاء رواني و اجتماعي آن تمايز  اين مسير است كه مي
گردد، حتّي در  هاي باليني ـ عصب روان پايه ميسر نمي قائل شد؛ و اين مهم جزء با بررسي

نگر   مغزي نيز، اين نگاه يكپارچههاي زمينه تشخيص و شناخت و بازپروري مشكالت و آسيب
 دقيقه كمبود اكسيژن 1اي بسيار كوتاه مدت، چون  گاه حادثه. و چند وجهي حائز اهميت است

تواند اثراتي بعدي بر يادگيري و حلّ مسأله داشته باشد، كه با هيچ دستگاهي  در هنگام تولّد مي
  .يابي است انبه و تعاملي قابل دستگيري و تشخيص نيست و تنها در بررسي همه ج قابل اندازه

اي در زندگي روزانه، در نوروپسيكولوژي آموزش و  در اين رويكرد است كه هر پديده
اي فيزيولوژيكي بسيار مهمي است،  به عنوان مثال، خواب پديده. گردد پرروش واجد اهميت مي

شياري خواهيم  دقيقه ه50در صورتي كه در وضعيت مناسب فيزيولوژيكي بخوابيم حدود 
 1نمايند و حافظة كاري وگرنه هشياري، توجه و تمركز كه الزمة يادگيري است، افت مي(داشت 

آموزان در  دانش%  72دهند كه  ها نشان مي پژوهش. بيند به عنوان بخشي از مغز كاري آسيب مي
تواند،  هاي اين پديده مي شناسي يكي از سبب. دورة آغازين دچار اختالل در هشياري هستند

آموزان باشد، كه پرداخت به آن، موجب افزايش انگيزش، توجه و  مشكالت خواب دانش
  .هشياري بيشتر خواهد گشت، كه در مجالي ديگر به آن خواهيم پرداخت

بنابراين در پردازش اطّالعات روز كه ميكيرانس هشياري است، نه تنها در مورد 
 نيز بايد بسيار دقّت نمود، چرا كه معلّم خود يك آموزان بلكه در مورد معلّمان و محيط دانش

در همين . آور باشد تواند مالل دهنده اطّالعات مي و محيط به عنوان آرايش. ساختار است
شناسي محيط، طراحي و معماري فضايي آموزشي، در كنار  قسمت است كه روان

در اين . گردد ه مينوروپسيكولوژي در بافتي يكپارچه، در جهت ايجاد فضايي بهينه، همرا
رويكرد است كه هنر و استفاده از رنگ و نقاشي براي ايجاد محيطي با حداكثر كارايي وارد 

محيط آموزشي نه تنها بايد رنگي باشد بلكه بايد تناسبي در آن باشد كه . شود صحنه مي
  .هشياري را باال نگه دارد

                                                 
1-  working memory 
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 45 يا 40بر اين است كه براساس اين اصول است كه در آموزش و پرروش جديد عقيده 
 دقيقه آموزش بدهيد، در واقع در نوروپسيكولوژي، 5دقيقه شرايط آموزشي را فراهم نماييد و 

سازي شرايط براي انتقال  دهم، بلكه هم آموزي و آماده كسي اجازه ندارد بگويد آموزش مي
نمندي، ابتكار، آموز توا دانش. گيرد در اين مسير است كه خالقيت شكل مي. دانش مطرح است

  .يابد مواجهه و دريافت مسيرها را مي
هاي نوروپسيكولوژي در مورد اثرات محيط بر ذهن يا مغز كارآمد است  در نتيجة پژوهش

درواقع . ها نيز تغيير نموده است كه با تغيير ساختاري تعامل مغز و محيط ساختار مدرسه
  .اردهاي جديد نشان از ارتباط كيفيت مغز با محيط د داده

گردند،  ها و اختالها نيز، از صحنه خارج مي اگر با اين ديد جلو برويم، بسياري از ناتواني
ساز و آشكارساز مسأله بوده است، كه با تغيير آن،  به دليل آنكه يك مانع بيروني و محيطي زمينه

ز عوامل حتّي در زمينة درمان ني. گردد بسياري از مشكالت آموزشي و تربيتي كودك نيز رفع مي
. شود و اثربخشي درمان چند برابر خواهد شد محيطي در كنار عوامل شخصي در نظر گرفته مي

  .محيطي نمادي از شكل مغز ما است و مغز ما شكل يافته در محيط ما است
 1قسمت دوم از رويكردي نوروپسيكولوژي در آموزش و پرروش بررسي مغز هيجاني

العاده مهم  در سنين پايين فوق. هاي كودكان است  ويژگيخواهي، يكي از مهمترين هيجان. است
است كه كودك بتواند هيجان خود را چه مثبت و يا منفي ابراز نمايد و حتّي اين ابراز در 

ها را محورمند نمود و هدايت كرد،  اگر بتوان هيجان. پذير باشد كالس درس نيز بايد امكان
امروزه . و اثرات يادگيري را بهبود بخشيد. ذار بودتوان در سطوح ديگري يادگيري نيز اثرگ مي

ها مورد مقايسه و سنجش قرار  گيري نمود و اثر آن را بر ساير جنبه توان اندازه ها را مي هيجان
ها و يادگيري مهار  ابراز هيجان. ها را در مديريت آن بررسي و لحاظ نمود داد و اثر ساير بخش

پذير است، آموزش بايد به كودك كمك  در كودك امكان 2و مديريت آنها با ايجاد بازداري
ها، بتواند آنها را كنترل و اصالح نمايد، اين امر با ايجاد بازداري  نمايد تا عالوه بر ابراز هيجان

                                                 
1-  Emotional brain 
2-  inhibition 
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نمايد  ، تفكر، خودداري و بازداري فكري به كودك كمك مي1تأمل. گيرد آموزشي صورت مي
هاي خود آگاه   مسأله مدار برخورد نمايد و از هيجانتا با هيجان به عنوان مسأله و به صورت

  .گشته و هشيارانه به ابراز و بازداري آنها اقدام نمايد
اي  بنابراين هيجان، پديده. ها امري برخاسته از مغز، اما شكل گرفته در محيط است هيجان

 درنتيجه .گردد مندي آن به فرهنگ و خاستگاه آن برمي فرهنگي است، بروز، ظهور و سامان
هاي يك  بررسي آن نيز بايد در ساختي فرهنگي و اجتماعي صورت گيرد، چرا كه ميان هيجان

هاي عميقي وجود دارد كه  اي ديگر به دنيا آمده، تفاوت كودك ايراني و كودكي كه در نقطه
  .ها است گر نقش فرهنگ در شكل ابراز و بازداري هيجان نشان

نحوه پاسخ به آنها از ابتدا تحت تأثير محيط و هاي خود و ديگري و  شناخت هيجان
گيرد،  يابد، كودكي كه ياد نمي به تبع آن حلّ مسأله و خالقيت نيز شكل مي. يادگيري است

چگونه با فرد پرخاشگر به درستي مواجه شود و يا اين كه هيجان خود را در برخورد با يك 
برخوردار نيست، اين كودك نياموخته شكست، مديريت نمايد، از قدرت خالقيت و حلّ مسأله 

به طرزي مشابه، اين . چگونه بايد به مسائل بنگرد، آنها را مديريت نمايد و به آنها پاسخ دهد
كودك در همدلي و حس همبستگي با گروه نيز مشكل خواهد داشت، چرا كه همدلي نيز در 

 اطّالعات هيجاني و عاطفي هد، به شرطي كه مغز بتواند جريان ارتباطي دو و چندگانه روي مي
بينيم در فرهنگ ما كودكان از همان ابتدا  اين است كه مي. را به درستي پردازش نمايد

و ضعيف بودن ديگري به . آموزند زور و پرخاشگري، معياري از تفوق بر ديگران است مي
 و توانيم در مقابل زورگو معناي سلطه نمودن بر او است و در همين شرايط است كه نمي

ورزي، به دور از پرخاشگري، احقاق حقّ نمائيم و يا هر عمل جرأت  مستبد بايستيم و با جرأت
  .اي را پرخاشگري تعبير ننماييم ورزانه

فرد بودن، بر منافع فردي تاكيد نمودن و تمامي امور را در زمينة نفع شخصي ديدن و 
 محيطي اين چنين برخاسته و اي است فرهنگي، كه از سوداگري رفتاري داشتن، تماماً خصيصه

  .اي ساخته است از ابتدا مغزي تك بعدي خودمحور و يك جنبه

                                                 
1-  reflection 
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گر  بر اين اساس آموزش و پرروش بايد متغيرهاي مهمي را در كه در امر آموزش مداخله
هستند، مشخّص نموده و به اين بپردازد كه كدام عوامل در كميت و كيفيت پردازش اطالعات 

  .اثر دارند
رود، اما اين   در يك معنا در تمامي اين سه حيطه به سوي ايجاد بازداري پيش ميآموزش

ها نه در معناي معمول آن و يا در معناي بازداري رفتاري صرف كودك است، بلكه اين  بازداري
. ها به معناي ايجاد و برانگيختن توقف رفتاري و سپس ايجاد تأمل در كودك است بازداري

ي بافت كودك با ايجاد تأمل در كودك بايد بتواند بازداري مغزي و آموزش محيط و تمام
هاي توقف، كودك از عمل خود پسخورد دريافت داشته و  سيناپسي در او ايجاد نمايد، در وهله

  .نمايد يابد و از اين رو و به اصالح هشيارانة بازداري آن اقدام مي نسبت به آن آگاهي مي
  . نيز، معنايي جزء بازداري ندارد1پذيري  جامعهدر معنايي ديگر اجتماعي شدن و

.  است2قسمت سوم رويكرد نوروسايكولوژي به آموزش و پرورش بازداري مغز اجتماعي
گيرد و اجتماعي  چگونگي تكوين مغزي اجتماعي، يعني  چگونه يك مغز اجتماعي شكل مي

  .انديشد انديشد و يا اين كه فردي مي مي
بعد اين ارتباط . گيرد دن در ارتباط اوليه كودك با مادر شكل ميهاي اجتماعي ش اولين رگه

هاي ديگري  در جريان رشد، نظام. يابد تر خانواده شكل مي تر گشته و در محيط وسيع گسترده
تر كه واسطه انتقال فرهنگ  نيز به اين تعامل افزوده شوند، مدرسه به عنوان محيطي گسترده

هاي خانواده باشد مهمترين ساختار اجتماعي است كه  زشبخش آمو جامعه است و بايد قوام
  .تواند، ساختار جمعي مغز را شكل بخشد مي

مغز اجتماعي هنگامي شكل خواهد گرفت، كه هر سه نظام با هم هماهنگ باشند، و در يك 
دهد، مدرسه  در فرهنگي مانند فرهنگ ما كه خانواده يك نوع آموزش مي. جهت حركت نمايند

توان از  گيرد، چگونه مي كند و فرهنگ راهي ديگر را در پيش مي ر را تبليغ مياصولي ديگ
مغزي اجتماعي سخن گفت، مغزي كه بايد بتواند نيازهاي خود و جمع را در ساختاري 

                                                 
1-  socialization 
2-  social brain 
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هاي مختلف  هاي بسياري بر حوزه در شرايطي كه تعارض. يكپارچه و همگرا در نظر گيرد
فضايي در هم، متعارض و ناهمخوان بر افكار، رفتار و آموزشي و انتقال فرهنگ حاكم است و 

ها به صورتي  ها و شناخت ها، هيجان سازي و انتقال دانش، تجربه گفتار ما حاكميت دارد، درون
يابي مغز را جرياني متقابل در محيط بدانيم،  دهد، اگر مغز يا شكل متعارض و چندگانه روي مي

مند داشت و در پيامد   مغزي منسجم، يكپارچه و جهتتوان انتظار داشت در چنين فضايي، نمي
مند، ديد، بلكه نتيجه اجتماعي شدن چندگانه، مغزي متعارض  آن رفتاري نسبتĤً باثبات و هدف

 .تر خواهد بود و عملكردي متعارض
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