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  الگوي طراحی برنامه درسی سازگار با مغز

علی نوري
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  تاریخچه و سیر تحول تاریخی الگو

دهد که آگاهی از ماهیت و چگونگی یادگیري مغز و  نگاهی به سیر تحول رابطه بین علوم اعصاب و تربیت نشان می    

هاي مهم و اساسی بسیاري از یکی از دغدغه آموزان هموارههاي آموزشی منطبق با نحوه یادگیري مغز دانش طراحی برنامه

مغز کارکرد در هر عصري بسته به سطح دانش بشري از توان گفت که در واقع می. عصب شناسان و مربیان بزرگ بوده است

هاي مدارس نیز به تبع آن دستخوش  تفکر و سیاست تربیتی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و برنامه ،آن یادگیريو چگونگی 

. )1390نوري، (ات و تحوالتی شده استتغییر

العاده فهم مغز، رشد خارق هاي نوین تصویربرداري و ظهور فناوري ، به واسطهنود میالديبا ورود به دهه به هر حال،     

به طور آشکار مبانی عصب شناختی کرد و  هاي درسی از علوم اعصاب نیز شدت بیشتري پیداثیرپذیري برنامهأسطح این ت

یافته براي آزمون اثربخشی تدریس  هاي سازمان نخستین تالشاز میان . دهاي مدارس را کسب کرد به برنامهورو مجوز

بعد از چهار سال  آنان .اشاره کرد) 1997( 2به گزارش پژوهشی چهارساله کین و کینتوان  میمبتنی بر یادگیري مغز 

برنامه این دو مدرسه گزارش نمودند که در نتیجه اجراي اجراي آموزش مبتنی بر اصول یادگیري سازگار با مغز  در 

در آستانه ورورد به سده . آموزان و انگیزه آنها به یادگیري نمایان گردیده است آموزشی، پیشرفت زیادي در یادگیري دانش

عطوف گشت درسی مدارس مهاي پژوهشگران بر برقراري یک پیوند مستحکم میان علوم اعصاب و برنامه بیست و یکم تالش

 4وست وتر و ولفتوسط » 3برنامه درسی سازگار با مغز«ن کوتاه و خواندنی با عنوااي  مقالهل این سده وایو از همان ا

درسی سازگار با مغز به حوزه و به این ترتیب براي نخستین بار عنوان برنامه ؛منتشر شد 5رهبري تربیتیدر مجله ) 2000(

.دمجالت معتبر تربیتی راه پیدا کر

پژوهشگران حوزه بسیاري از  هاي اخیر در سال مغزو رشد  يریادگی یت و چگونگیماهگسترش دانش بشري درباره     

در جهت بهبود یادگیري و  این دانش ارزشمندثرتر از ؤکه هرچه بیشتر و م ه استترغیب نمودبیش از پیش را  درسیبرنامه

درسی سازگار با مغز صورت گرفته براي معرفی یک برنامههاي زیادي  ششها و کو تالشدر همین راستا  .آموزش بهره گیرند

مبادرت درسی منطبق با اصول یادگیري مغز اي از راهبردها و رهنمودهاي برنامه مجموعهبه استنباط و استخراج که اغلب 

؛ )2008(8گاسوامی، )2007(7، جنسن)2005(6همکارانکین و توان به  این مطالعات می هایی از به عنوان نمونه. اند نموده

  .اشاره کرد) 1390(و نوري) 2010(9اسپینوزا-تاکاهاما

  مبانی و مفروضات اساسی الگو

فرایندي  بر این باورند که یادگیري درسی،برنامه شناختیمبانی عصب با اتکا بهالگوي طراحی سازگار با مغز طرفداران     

منطبق  ،که مواد و تجارب یادگیري ردیگیاد میبه بهترین صورت  یهنگام آنانز مغدهد، و رخ می آموزاناست که در مغز دانش

 يالگوها«توان در دسته بنابراین، الگوي سازگار با مغز را می). 1390نوري، ( طراحی شودشان و عالیق هابا نیازها، توانمندي

                                               
  استادیار دانشگاه مالیر. ١

2 - Caine & Caine
3 - Brain Compatible Curriculum
4 - Westwater & Wolfe
5 - Journal of Educational Leadership
6 - Caine et al
7 - Jensen
8 - Goswami
9 - Tokuhama-Espinosa
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همچون سایر الگوهاي  .قرار داددرسی امهطراحی برن )1388مهرمحمدي و همکاران،  نقل از به نک،( »محور رنده یادگی

ها، نیازها، عالیق، د بر محور خواستیهاي تربیتی باگیري در خصوص پدیده تصمیمهرگونه در این الگو نیز  ،یادگیرنده محور

ب ین ترتیبه ا ).2005ن و همکاران، ی؛ ک2000وتر و ولف،  ؛ وست2004کین، (هاي یادگیرنده اتخاذ شودها، و پویاییتوانمندي

ت یبر ماه یمبتن یدرسدر خصوص عناصر برنامه يریگمیسازگار با مغز عبارتست از تصم یدرسبرنامه یتوان گفت که طراحیم

 یدرسبرنامه یطراحکانون توجه آن بر است که  ییسازگار با مغز الگو یدرسبرنامه يآموزان؛ و الگومغز دانش يریادگیو نحوه 

. گرددیمعطوف مافته از دانش و پژوهش مغز یتنتاج اس يریادگیبر محور اصول 

    الگو هاي برنامه درسی مبتنی برویژگی

درسی سازگار با مغز از طریق بکارگیري اصول و رهنمودهاي سازگار با برنامهکنند که طرفدراران این الگو به روشنی ادعا می     

و حل مسئله در  گیريریزي، تصمیمآنان در برنامه ان و توانمنديمغز در صدد پرورش کفایت هیجانی و اجتماعی یادگیرندگ

آنها . کنند توصیف می» 1کارکردهاي اجرایی«تحت عنوان ) 2005(ندگی واقعی است؛ آنچه که کین و همکارانهاي زموقعیت

پوشی تنگاتنگی دارند، معتقدند که پرورش کارکردهاي اجرایی که با عملیات قشري عالی مرتبط هستند و با توجه و حافظه هم

هاي متناسب با مسائل مختلف النه در خلق و اجراي برنامهادهند که به صورت مستقل عمل کند و فعبه یادگیرنده امکان می

  . درگیر شود

 يریادگیاز اصول که  است ییها و رهنمودهااریبر مع یسازگار با مغز مبتن يدر الگو يریادگیتجارب  یانتخاب و سازمانده     

لفه یا عنصر بنیادي درسی داراي سه مؤکه برنامه ن اصول داللت بر آن دارندیادر مجموع، . شوند یمغز استنباط و استنتاج م

، »2هوشیاري آرمیده« عبارتند از يادیبن این سه عنصر. پذیرند ثیر میأاست که هرگز از هم جدا نیستند و از یکدیگر ت

  ). 1390، يورن( »4ملیپردازش تأ« و »3لدرگیري فعا«

هوشیاري  ست که وضعیتاولین فعالیت براي تحقق یادگیري بهتر، فراهم ساختن یک وضعیت بهینه براي ذهن ا     

شیارانه آموزان ه جاد شرایطی است که دانشهوشیاري آرمیده به معنی ای .شود نامیده می) 2005کین و همکاران، (آرمیده

از چنین وضعیتی برخوردار است، احساس  که اي یادگیرنده. تهدید نکنند فعالیت کنند و در عین حال احساس ترس یا

 يبرا ییها ط و فرصتین شرایفراهم ساختن چن .)همان( کند و انگیزش درونی براي یادگیري دارد شایستگی و اعتماد می

اي العاده بیتی فوقاهمیت تر آموزاندانشهیجانی و اجتماعی ت یپرورش کفا یعنی، یدرسبرنامه ین هدف اساسیتحقق ا

هاي یادگیري و تدریس  ت درگیرشدن در فعالیتأو اجتماعی مناسب، یادگیرندگان جرفقدان شرایط هیجانی  دردارد، زیرا 

نیز هست، چرا که هاي جدید و درگیر شدن در کارکردهاي اجرایی  ، بنیاد اکتساب مهارتین حالتیچن. پیدا نخواهند کرد

  . کند یپبدا منی و هم به لحاظ شناختی آمادگی درگیر شدن در تجارب یادگیري را هیجارنده هم به لحاظ یادگی

هاي یادگیري متعدد و  طراحی تجارب و فرصت سازگار با مغز تدارك و یدرسبرنامه يدر الگو ین عنصر اساسیدوم    

ساخت فعاالنه دانش است که  ،یادگیريدهد که  یمطالعات مغز نشان م .متنوع براي مشارکت فعال همه یادگیرندگان است

) 2005(ن و همکارانیگر، همانگونه که کیبه عبارت د. بر دانش قبلی، تجربه و تمایالت و نیازهاي هر یادگیرنده مبتنی است

ور  ا فعاالنه در تجارب یادگیري غوطهگیرد که آنه مغزهاي یادگیرندگان زمانی به بهترین صورت یاد میکنند،  یخاطرنشان م

آموزان را به جاي دهد که دانش این ساخت فعاالنه دانش زمانی رخ می .ر ساخت دانش و فهم مشارکت کنندشوند و د

تسهیل و ؛ يریادگیتجارب  یقیتلف یدهنسازما. دانش تلقی کنیم» کنندگان خلق«دانش، به عنوان » کنندگان دریافت«

 حواس چندگانهر ساختن یو درگ ؛رائه و بازنمایی دانشهاي چندگانه ا گیري از روش بهره؛ تشویق مشارکت و تعامل اجتماعی

                                               
1 - executive functions
2 - relaxed alertness
3 - active engagement
4 - reflective processing
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در  يریادگیرندگان در تجارب یادگیفعال  يریدرگ يهستند که برا يا عمده یآموزش يرندگان از جمله رهنمودهایادگی

   .از آنان بهره گرفت توان یم یلیمختلف تحص يها هیو در پا یدرسبرنامه یمراحل مختلف طراح

به عبارت دیگر . ملی به تلفیق و سازماندهی اطالعات براي ساخت معنا از تجربه اشاره داردأپردازش ت، سوم يادیعنصر بن    

ساخت معنا . شود بندي می دهی، تلفیق و دسته ملی سطحی از یادگیري عمیق است که یادگیري تحلیل، سازمانأپردازش ت

پردازش عمیق است، فقدان چنین فرصتی مانعی براي  مل وأنیازمند فرصت زمانی کافی براي ت از تجربه بیش از هر چیز

تحکیم به معناي آن است که اطالعات براي یادگیري ماندگار و ورود به . هاي یاد گرفته شده است تحکیم دانش و مهارت

ته شده رسد که نتیجه تغییرات فیزیولوژیکی براي یادداري اطالعات یادگرف حافظه بلندمدت به زمان نیاز دارد و به نظر می

کند، چرا که تقویت و پیچیدگی  هاي جدید به تحکیم حافظه کمک می هاي قبلی با یادگیري پیوند دادن یادگیري. باشد

پیام این بینش براي مهمترین  .)2002زول، (یابد یادداري اطالعات افزایش میپیوندهاي سیناپسی افزایش، و بنابراین 

هاي  افزایش بار محتواي برنامه؛ درسی عمق بیشتر از وسعت اهمیت داردرنامهب طراحی در درسی این است کهطراحی برنامه

همانگونه که در واقع، . آموزان نیست درسی به لحاظ کمی و ارائه مطالب زیاد در یک دوره زمانی کوتاه سازگار با مغز دانش

سریعتر و بیشتر فراموش خواهند  آموزان هم هرچه بیشتر و سریعتر آموزش دهیم، دانشکند،  یخاطرنشان م) 2007(جنسن

  .کرد

مغز هر یادگیرنده در جستجو، و هاي پژوهشگران درباره چگونگی یادگیري طبیعی مغز حاکی از آن است که  یافته    

که عمده است که  یتیام تربین پیا يحاو یها به روشنن تفاوتیا. منحصر به فرد استساخت دانش و پردازش اطالعات 

کسان نه تنها به لحاظ علمی یوه یک شیدرسی یکنواخت براي همه یادگیرندگان و سنجش عملکرد آنان به  تجویز یک برنامه

؛ 2005کین و همکاران، ؛ 1390، ينور( ترویج و اشاعه نابرابري در تربیت است ،مردود است، بلکه به لحاظ اخالقی نیز

شرایطی حاکم است که به موجب آن هر کودکی فرصتی براي ، نجش سازگار با یادگیري طبیعی مغزسدر  ).2009فوگارتی، 

ازمنابع ؛ دهد آموز ارائه می است و از این رو تصویر دقیقی از پیشرفت دانشا یو پونجش فرایندي مستمر ؛ سموفقیت دارد

زا سنجش و آموزش از هم مج؛ آموز حاصل شود شود تا بینش عمیقی از پیشرفت دانش چندگانه ارزشیابی استفاده می

صت خود سنجی، آموزان به صورت مداوم فر ه دانشان سنجش بی؛ در جردهند نیستند و یک کل یکپارچه را تشکیل می

دازه نتیجه به همان ان ،مالك سنجش، میزان فهم است و فرایند یادگیري؛ شود مل و بازبینی داده میأبازخورد و همچنین ت

شوند، بلکه پیشرفت  آموزان با یکدیگر مقایسه نمی هاي مختلف دانش روهگنکه یتر از همه ا؛ و مهمتپایانی حائز اهمیت اس

  ).1390، ينور(شود زمان محاسبه می او در طول يشرفت فردیپ هر یادگیرنده بر حسب

  هاها و مثالنمونه

 نیتدوو  یمعتبر پژوهش مغز طراح يها افتهی يوجود دارد که بر مبنا يارزشمند یدرس يها برنامهضر در حال حا    

  .اشاره کرد RAVE-O؛ و  Fast ForWord ؛UDL يها به برنامه توان یاند که از جمله آنها م شده

 یشناس بر مطالعات علوم اعصاب و روان یشود مبتن یده مینام UDLکه به اختصار  1يریادگیشمولجهان يالگو    

ز ر( کند یت میزان را حماآمو دانش يریادگیدهد که  یارائه م یدرسک برنامهین یو تدو یبه طراح یعمل یچارچوب ،يریادگی

خواندن  يریادگی يدشوار ،کودکان یکه در برخ ه استشد یمبنا طراح نیبر ا Fast ForWord رنامهب). 2002؛ 2ری یم و

گان دهنده واژ لیتشک يصداهاکند که  ین برنامه به کودکان کمک میا. است آنان زدر مغ يداریشناز اختالل پردازش  یناش

، 3یعلم يریادگیسسه ؤم (کنددا یپبهبود آنان خواندن  يها مهارت قین طریعتر پردازش کنند و از ایرا سر ينوشتار

به  يا لفهؤک برنامه چندمی 4)نویسی و درست ،زبان درگیري با واژگان،خزانه  خودکاري، بازیابی،( RAVE-O برنامه ).2006

                                               
1 - Universal Design for Learning
2 - Rose & Meyer
3 - Scientific Learning Corporation
4 - RAVE-O (Retrieval, Automaticity, Vocabulary, Engagement with Language, and Orthography)
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آن توسط مطالعات مختلف  یه و اثربخششد یطراح یشیپر کال خاص خوانشکودکان دچار اش يبراکه  خواندن استآموزش 

   .)2000 ،1یدانلو  لری، مولف(د شده استییتأ

  نقد الگو

قرار  یزان درسیر برنامههر چند در حال حاضر منابع و اطالعات زیادي درباره چگونگی یادگیري و رشد مغز در دسترس     

در قالب کتاب، کارگاه آموزشی، و یا » یادگیري مبتنی بر مغز«با برچسب  که دارد، اما در عین حال، بخشی از آنچه

- تاکاهاما( شود اطالق می »2هاي عصبی افسانه«آنها هستند که به  يشود، ادعاهاي نامعتبر هاي یادگیري عرضه می بسته

ن ادعاها یه خاطر آن است که امذکور ب ينامعتبر بودن ادعاها ).1390، ي؛ نور1389، يو مهرمحمد ينور؛ 2010اسپینوزا، 

 یکنون يهااند و در واقع پژوهشظهور نموده هاي پژوهشی فراتعمیم یافته ایشناختی  هاي عصب داده ریتفس ءاز سو یناش

تفسیر یا  ءبرخاسته از سو که ییها برنامهاز  یکی). 2004، یگاسوام(اعتبار بودن آنها را آشکار ساخته است یعلوم اعصاب ب

اران رفدط. 5است )1988، 4دنیسون و دنیسون( »3ورزش مغز«شهرت پیدا کرده است، برنامه  هاي پژوهشی م دادهفراتعیم

بر این باورند که برخی حرکات جسمانی خاص، درگیري هر دو نیمکره مغز را موجب شده و در نتیجه یادگیري و این برنامه 

سازد که از همه  هایی یادگیرندگان را قادر می ند که چنین ورزشکن آنها ادعا می. کند آموزان را تقویت می پیشرفت دانش

  . هاي مغز خود استفاده کنند و در نتیجه یادگیري آنان بهبود پیدا کند بخش

دا یشهرت پعلوم اعصاب  يها افتهیر نادرست یجه تفسیاست که در نت یک نمونه از محصوالتیبرنامه ورزش مغز تنها     

 یدرسبرنامه یطراح: ن آنها عبارتند ازیاز متداول تر یبرخوجود دارد که  یین ادعاهایگر از چنید ییها نمونه. کرده است

 پربار هاي محیطچپ، و / بر حسب مغز راست یدرس يها آموزان، افتراق برنامه رشد مغز دانش یاتیح يها منطبق با دوره

  ). 2010اسپینوزا،  - تاکاهاما؛ 2004، یگاسوام؛ 1999بروئر، ( کودکی دوران در زایی سیناپس سریع رشدمتناسب با 

از یک طرف مستلزم اجتناب از ظهور ادعاهاي نامعتبر برخاسته سازگار با مغز  یدرسبرنامه يشرفت و بهبود الگوین، پیبنابرا    

یم و محصوالت هاي پژوهش مغز و براندازي ادعاهاي نادرست حاکم است، و از طرف دیگر تولید مفاه از تفسیر نادرست یافته

زان یر پیام صریح و روشن است که برنامه این امر حاوي این. باشد جدید مبتنی بر مبانی مستحکم و شواهد کافی و مستند می

به  دکنندگان منفعل مفاهیم و اطالعات موجو به جاي استفاده یان علوم اعصاب و برنامه درسیوند میعالقمند به پ یدرس

ریزان درسی  هرچند که برنامهن، یعالوه بر ا .یم و سازندگان خالق مفاهیم معتبر جدید تبدیل شوندگران منتقد این مفاهتحلیل

 با این وجودپردازند، ، هماهنگی و همخوانی بین آنها به انتخاب الگوي برنامه درسی میهاي خود دهی به فعالیت منظور جهت به

توانند از همه الگوها، در جهت دستابی به اهداف متنوع  بلکه آنها میکنند، اتکا  یک الگوي خاص به منحصراًضرورتی ندارد که 

اي از مفاهیم برخاسته از فهم یادگیري مغز  بخش عمدهن است که ید ذکر شود ایکه با يگرینکته د .تربیتی بهره گیرند

سالیان متمادي به آن  شناختی در طول یید مفاهیم و اصولی است که پژوهش تربیتی و روانجدید نیست، بلکه تاً ضرورتاً

 .دست یافته است
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