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مقدمه 
مبانی برنامه درسی را میتوان به عنوان مجموعهای از گزارههای تبیینی یا توصیفی قلمداد کرد که از دانش

فلسشفه و

علوم بنیادی دیگر از جمله روانشناسی ،جامعه شناسی و غیره استنباط میشوند .از این مبانی میتشوان بشه اسشتررا
مجموعهای از اصول یا گزارههای تجویزی کلی دست یافت که فعالیتهای مرتلف تربیتی از جمله فعالیتهای برنامشه
درسی را هدایت میکنند (باقری .)0991 ،در منابع ترصصی برنامه درسی ،مبانی زیستشناسی آن کمتر مشورد توجشه
قرار گرفته ،به طوریکه حتی می توان از آن به عنوان حوزه ای مغفول یاد کرد .با این وجشود ،ششکی نیسشت کشه مبشانی
زیستشناختی برنامه درسی نیز دست کم به همان اندازه مبانی روانشناسی و جامعهشناسی آن سشزاوار توجشه اسشت.
در واقع ،دان

بنیادی زیستشن اسی از یك طرف به جهت افزای

فهم ما از چیستی و چگونگی یشادگیری و از طشرف

دیگر به جهت تجهیز نظریه های تربیتی به معنای عام و نظریه برنامه درسی به طور خاص به یافتههای تجربشی دقیش ،
مبنایی ارزشمند برای بهبود برنامه درسی و تدریس محسوب میشود (زول .)2112 ،2بنابراین ،در تعامل بشا «فلسشفه»،
«جامعهشناسی» و «روانشناسی» میتوان از «زیستشناسی» نیز برای بهبود تفکر و عمل برنامه درسی بهره گرفت.
مبانیزیستشناختی 

همچون سایر مبانی برنامه درسی ،سهیم ساختن مبانی زیستشناختی برنامه درسی در نظریه و عمل برنامه درسشی
از طری بکارگیری مستقیم یافتههای این دان

میسر نیست ،بلکه این امر میتواند از طری اسشتنباط مجموعشهای از

گزارههای توصیفی معتبر از این یافته ها تحق پیدا کند .این مبانی استررا شده که از پشتوانه علمی معتبر برخوردار
هستند ،هم به غنای نظری برنامه درسی میافزایند و هم اینکه میتوانند در موقعیتهای تصمیمگیری راهنمای عمشل
برنامه ریزان درسی قرار گیرند .در این نوشتار ،پیشینه پژوهشی و نظری مرتبط با این حوزه مورد تحلیل قرار گرفتشه و
در قالب مجموعه مبانی زیر خالصه شده است.
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تجربهساختاروکارکردمغزراتغييرمیدهد

یافتههای اخیر زیستشناسی بیانگر آن است که برنامهریزی ژنتیك برای رشد عادی مغز کافی نیسشت ،بلکشه رششد
مغز محصول تعامل بین ژنتیك ،مغز ،و تجربه است .این بدان معناست که سرشت و پرورش هر دو برای رششد بهنجشار
مغز ضروریاند (بلیكمور و فریث0911 ،0؛ ادلمن ،2112 ،2پوزنر و روتبشارت2112 ،9؛ کنشدی ،کشارو  ،و تامسشون،4
 .)2110بر مبنای یافتههای این مطالعات ،تجربه ،ساختار فیزیکی مغز و به تبع آن سازماندهی کشارکردی آن را تغییشر
می دهد .به این قابلیت تطاب مداوم مغز با شرایط در حال تغییر اصطالحاً «انعطافپذیری عصشبی »5اطشال مشیششود
(بلیك مور و فریث0911 ،؛ پوزنر و روتبارت2112،؛ برانسفورد ،براون ،و کوکینش 2111،2؛ انصشاری2؛  .)2111حاصشل
این فهم ،به طور حتم حاوی داللت ها و کاربردهایی ارزنده برای فهشم یشادگیری و رششد و بشه تبشع آن برنامشه درسشی
مرصوصاً در حمایت از ایده یادگیری مادامالعمر خواهد بود.
جستجويمعنا (ساختمعناازتجربه)ذاتیاستوازطریقالگوسازيرخمیدهد

همچنانکه هارت )0999(1اظهار میکند « مغز به طور طبیعی ماشینی است که در جستجوی اکتشاف الگوهشا اسشت.
کارکرد مغز در اکتشاف ،ساخت ،و بسط الگوها همانند کارکرد قلب در پمپاژ خون است که نیازی بشه آمشوزش نشدارد،
بلکه فرایندی طبیعی و ذاتی است»(صص .) 005-002الگوسازی فرایندی است که از طری مشرتبط نمشودن آموختشه-
های جدید با آموخته های قبلی یا مرتبط نمودن الگوهای جدید بشا الگوهشای قبلشی در مغشز حاصشل مشیششود(کین و
همکاران2115 ،؛ وست واتر و ولف .)2111،9عالوه براین ،گنجای

محدود حافظه کوتاه مدت (کشاری) در نگهشداری و

بازیابی قطعاتی محدود از اطالعات برای یك دوره زمانی کوتاه ایجشاب مشیکنشد کشه ایشن قطعشات اطالعشات در قالشب
واحدهایی بزرگتر و شبکههایی منسجم و معنیدار سازماندهی و دسشتهبنشدی ششوند .در واقشع ایشن اصشل ،اخربرششی
برنامههای درسی تلفیقی در تحق یادگیری معنی دار و سشاخت الگوهشای منسشجم و هماهنش

را حمایشت مشیکنشد.

بنابراین ،مسئلهها ،پروژهها ،مفاهیم ،تمثیلها ،استعارهها و تشبیهها از جمله مضمونهای تلفی کننده مناسبی هستند
که برنامههای درسی میتوانند بر محور آنها طراحی شوند.
یادگيريفرایندياجتماعیاست

مطالعه پیشنه مرتبط به مغز و یادگیری نشان میدهد کشه از منظشر تکشاملی ،برش

عمشده یشادگیری انسشانهشای

نرستین از طری تعامالت و روابط آنها با یکدیگر حاصل شده است (گری .)2111 ،01اکتشاف نشورونهشای آینشهای
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1. Blakemore & Frith
2. Edelman
3. Posner & Rothbart
4. Kennedy, Caruso, & Thompson
5. Neural plasticity
6. Bransford, Brown & Cocking
7. Ansari
8. Hart
9. Westwater &Wolfe
10. Geary
11. Mmirror neurons
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یکی دیگر از شواهد جذابی است که یادگیری از طری تعامل با دیگران را حمایت میکند .به نظر میرسد که توانشایی
مشاهده یا تقلید رفتارهای دیگران محصول کارکرد سیستم نورونهای آینشهای اسشت (ایموردینیشو-یانش
2119؛ باترو .)2101 ،2این بین ها مؤید این ادعاست که برقراری یك جو تعامل اجتماعی مطلوب در کشال

و فیششر،0
در

و

مدرسه یادگیری بهینه مغز را تسهیل میکند (گاسوامی .)2111 ،9ماهیت اجتماعی یادگیری انسان با مطالعشات روان-
شناسی شناختی و تربیتی نیز همروان است و بهره گیری از راهبردهای یادگیری مششارکتی در آمشوزش را پششتیبانی
میکند.
راپردازشمیکند 

مغزبهمثابهیکپردازشگرموازياطالعات
بر های مرتلف مغز هر کدام کارکردهای مرتلفی دارند اما با یکدیگر هماهن
مغز به یك شیوه خطی ،ساختاریافته ،و قابل پی
حوا

و به هم مرتبط هستند .در واقشع،

بین یاد نمی گیشرد ،بلکشه بشه طشور همزمشان اطالعشات را از طریش

مرتلف و گذرگاههای عصبی مرتلف پردازش می کند .این بدان معناست که اشکال مرتلف آمشوزش ،گشذرگاه-

های مرتلف حسی در مغز را درگیر میسازد؛ این درگیر ساختن همه حوا

در یشادگیری و تقویشت آن نقش

عمشده

دارد .از این رو ،برنامه درسی باید شرایط و فرصشت هشایی فشراهم سشازد کشه زمینشه درگیشری اششکال متعشدد حشوا
یادگیرندگان در فرایند یادگیری فراهم شود (زول2112 ،؛ کین و همکاران2115 ،؛ تاکاهاما -اسپینوزا.)2101 ،
مغزهریادگيرندهايمنحصربهفرداست

عالوه بر تفاوتهای ژنتیکی در مغزهای افراد ،تجربه به معنای عام آن (تعامل با محیط) نه تنها ساختار مغشز ،بلکشه
کارکرد آن را تغییر میدهد ،به طوری که حتی ساختار و کارکرد مغز دوقلوهای یشك ترمکشی هشم در نتیجشه تجربشه
متفاوت میشود (ادلمن2112 ،؛ کین و همکاران2115 ،؛ پوزنر و روتبشارت)2115 ،؛ در نتیجشه ،ویژگشیهشای رفتشاری
افراد نیز متفاوت میشود ،به طوریکه هیچ دو نفری حتی یك نیمرخ هوشی مشابه ندارند (گاردنر .)0919 ،4ایشن اصشل
پشتوانه محکمی برای نظریه کثرت گرایی شناختی به برنامه درسی است کشه بشا اعتقشاد بشه تنشوه ششیوههشای اراهشه و
بازنمایی ،و تعدد توانمندی های هوشی یادگیرندگان ،احترام به تفاوتهای فردی آنان را برجستهتر میسشازد؛ و بیشانگر
آن است که تجو یز یك برنامه درسی یکسان برای همه یادگیرندگان مانع برقراری عدالت تربیتی به معنای واقعشی آن
میشود (نك .به آیزنر.)0995 ،5
هيجاناتدریادگيرينقشحياتیدارند 

شواهد زیستشناختی زیادی در حمایت از این ایده وجود دارد که بشین فراینشدهای هیجشانی و ششناختی ارتبشاطی
تن گاتن

وجود دارد .هیجانات موجب ترشح موادی شیمیایی در مغز میشوند که به لحاظ فیزیولوژیکی ارتباطات بشین

نورونها ،و متعاقباً به لحاظ کارکردی ،توانایی توجه ،تفکر ،یادگیری ،و یادآوری را تحت تأخیر قرار میدهنشد .در واقشع،
1. Immordino-Yang & Fischer
2 . Battro
3. Goswami
4. Gardner
5. Eisner
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هیجاتات و شناخت «دو روی یك سکه» هستند که با یکدیگر پیوند تنگاتن
گیری ،و تفکر بدون حضور هیجانات رخ نمیدهد (ایموردینیو -یان

دارند ،و هیچگونشه یشادگیری ،تصشمیم-

و فیشر ،2119 ،ایموردینیو -یانش

و داماسشیو،0

2112؛ تاکاها -اسپینوزا2101 ،2؛ خرازی .)0915 ،بنابراین ،ابعاد و مؤلفههای هیجانی یادگیری نیز همچون جنبههای
شناختی آن باید در کانون توجه برنامههای درسی و آموزش قرار گیرد.
یادگيريمستلزمدرگيريکلفيزولوژيیادگيرندهاست

ا ین اصل به صورت تلویحی به سه جنبه عمده اشاره دارد که بر تعامل ذهن-مغز -بدن متکی اسشت .ایشن جنبشههشا
عبارتند از تغذیه ،تحرک و جنب و جوش ،و خواب.تحرک و ورزش جسمی مقدار اکسیژن خون را افزای

مشیدهشد و

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که باال بودن میزان اکسشیژن در خشون تمرکشز مجشدد توجشه را فراخوانشده ،و در
نتیجه عملکرد شناختی انسان را بهبود میبرشد .این یافتهها بیانگر توجه بیشتر به تربیتبدنی و هنرهشای حرکتشی ،و
تلفی واقعی آنها در برنامههای درسی مدار

است.

خواب که کارکردهای شناختی و جسمانی بدن را تنظیم می کند ،یك عنصر اساسی یادگیری اسشت .خشواب مشنظم،
انتقال اطالعات به حافظه بلندمدت را تحت تأخیر قرار میدهد و برای تحکیم یادگیری الزم است (باترو ،فیشر ،و لینا،9
 .)2111یکی از مهمترین داللت های مطالعات مبانی زیستی خشواب بشرای برنامشه درسشی بشه چگشونگی سشازماندهی و
طراحی برنامه زمانی مدار

منطب با مراحل رشد دان آموزان مربوط میشود .به عنوان نمونه مطالعات حشاکی از آن

است که ترشح هورمون مالتونین – 4که با تنظیم برنامه زمانی خواب ارتباط دارد -در طول سالهای نوجوانی معمشوالً
در ساعاتی از شب دیرتر از کودکان و بزرگساالن ترشح میشود و به همین خاطر بیشتر نوجوانان دیرتشر مشیخوابنشد و
بنابراین دیرتر بیدار میشوند .از این رو شروه کال های در

نوجوانان در ساعات اولیه صبح بشا سشاعتهشای خشواب

آنان تداخل پیدا میکند و یادگیری بهینه آنان را مانع میشود (باترو و همکاران2111 ،؛ جنسن.)2115 ،
عالوه بر این ،مغز مصرف کننده انرژی است و حدود  21درصد انرژی بدن را از طری خون دریافت و مصشرف مشی-
کند .منابع این انرژی گلوکز ،اکسیژن ،و آب است (جنسن2115 ،؛ هشوارد -جشونز .)2112 ،5بنشابراین دانش آمشوزان و
والدین آنها باید از اهمیت تغذیه و نوشیدن آب در عملکرد بهینه مغز و بشدن آگشاهی یافتشه ،و سیاسشتهشای تربیتشی
مناسبی در خصوص تغذیه دان آموزان در ساعات حضور در مدرسه منطب با پژوه های انجام شده اتراذ گردد .
یادگيريانسانهممستلزمتوجهمتمرکزوهمادراکپيرامونیاست 

مطالعات علوم اعصاب حاکی از آن است که مغز هم در سطوح هوشیار و هم ناهوشیار اطالعات را از محیط پیرامشون
جذب می کند .پردازش هوشیار به معنای آن است که مغز از میان اطالعات متعدد دریشافتی بشه برششی از آنهشا توجشه
متمرکز دارد که اصطالحاً به آن «توجه انترابی» گفته میشود .پردازش ناهوششیار بشدان معناسشت کشه یادگیرنشدگان

1. Immordino-Yang & Damasio
2. Tokuhama-Espinosa
3. Battro, Fischer & Léna
4. Melatonin
5. Howard- Jones
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برخی اطالعات را ناهوشیارانه و غیرارادی از بافتی که در آن قرار دارنشد نیشز دریافشت مشیکننشد کشه اصشطالحاً بشه آن
«ادراک پیرامونی» گفته میشود (تاکاهاما -اسپینوزا2101 ،؛ بلیكمور و فریث.)2115 ،
به عبارت ساده تر در معنای تربیتی ،بر
معلم قصد نمیشود ،اما دان

زیادی از یادگیریهای دان آموزان از پی

توسط برنامهریشز درسشی یشا

آموزان یاد می گیرند .این مفهوم اهمیت برنامشه درسشی ضشمنی را برجسشته مشیسشازد.

برنام ه درسی ضمنی در این معنا بیانگر آن است که بسیاری از آنچه که بر یادگیری تاخیر میگذارد و اغلشب آنچشه کشه
معلم و دان آموزان یاد می گیرند ،هرگز هوشیارانه قصد نشده است و نوعی از معنا را خل میکنشد کشه مشیتوانشد بشه
لحاظ ارزشی خوب یا بد باشد.
جمعبنديونتيجهگيري 
مسئله عمدهای که نق

علوم زیستی و مرصوصاً علوم اعصاب در بهبود سیاست و عمل تربیتی را با چشال

مواجشه

ساخته و به ایجاد شکاف بین این دو قلمرو دامن میزند ،ظهور برخی ادعاهای سوء تفسیر ششده از یافتشههشای علمشی
است که به آنها «افسانههای عصبی( »0بروهشر0999 ،؛ او ای سشی دی2112، 2؛ گیشك2115،9؛ نشوری و مهرمحمشدی،
 )0919اطال میشود .برخی از رایجترین این افسانهها عبارتند از :استفاده از همشه برش هشای مغشز از طریش ورزش
مغز؛ تفکیك جنسیتی به واسطه تفاوت های هورمونی و عصبی؛ افزای

قابلیت هشوش و یشادگیری بشه واسشطه فشراهم

کردن یك محیط پربار در دوران کودکی؛ دوره های حیاتی رشد مغز و از دست رفتن فرصت یادگیری برخشی مهشارت-
های خاص مانند زبان دوم؛ استفاده  01یا  21درصد از مغز؛ و افترا برنامههای درسی بر حسشب یادگیرنشدگان دارای
نیمکره راست یا نیمکره چپ مسلط (نك .به نوری و مهرمحمدی0919 ،؛ نوری.)0991 ،
خالصه اینکه برنامهریزان درسی باید هم در تفسیر یافتههای علوم زیستی به طور عام و پژوه

مغز به طور خشاص،

و هم در استنباط داللتها و کاربردهای تربیتی از این یافتهها هششیارانه عمشل نمشوده و فعاالنشه در فهشم ،بکشارگیری،
تحلیل ،ارزشیابی و تولید این دان

ارزشمند در نظریه و عمل برنامه درسی سهیم شوند.
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