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Introduction: The present study was conducted to develop a curriculum framework that would 
improve the neuroeducational literacy of teachers as a part of their professional knowledge. 
Methods: The proposed curriculum framework derived from this study was constructed by adopting 
a systematic review of the previous literature, which has mainly focused on educational neuroscience 
training for teachers.
Results: The developed framework, so-called the “NeroEduTeacher Program” characterizes the 
four major components (i.e., instructional objectives, curriculum content, instructional strategies, 
and assessment procedures) of a curriculum design to enhance the neuroeducational literacy of 
teachers. With respect to instructional objectives, it is expected to improve teachers’ knowledge of 
and attitudes toward neuroeducational concepts and principles, thereby strengthening their prac-
tice. To achieve these objectives, the curriculum content is organized around a syllabus, including 
the foundations for educational neuroscience, neuroeducational research methods, neuroplasticity, 
social cognition, computational modeling, language, literacy, mathematics cognition, scientific rea-
soning, arts and aesthetics, developmental disabilities, and neuromythology. Teaching the proposed 
syllabus successfully requires adopting a situated learning approach and providing a variety of 
authentic learning opportunities to create a learning environment that encourages problem-solving, 
engagement, and active collaboration. A variety of methods and procedures of assessment need to 
be used, specifically different forms of performance assessment to evaluate the performance of the 
participants in the “NeroEduTeacher Program”.
Conclusion: The present study hypothesized that the NeroEduTeacher program has the potential 
to enhance teachers’ neuroeducational literacy. Therefore, it is suggested that the relevance of the 
program is evaluated and validated by an expert survey, and then its effectiveness be tested through 
an experimental design.
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Extended Abstract
Introduction
The field of educational neuroscience is growing rapidly 

with the support of international organizations, profes-

sional journals, and academic programs to become an in-

teresting and exciting subject for both academic research-

ers and professional educators. The field's ultimate goal is 

to bring together insights from neuroscience, psychology, 

cognitive science, and education to enhance teaching and 

learning (10, 13). However, the scholar's efforts in this 
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direction have not been very successful or have not yet 

achieved the desired outcomes. Several studies have re-

cently shown that many teachers are still not well trained 

in translating brain knowledge into pedagogical practice 

and the neuromyths are still believed by many teachers in 

different countries (18-29).

To this understanding, during the last two decades, an in-

creasing existed emphasis on incorporating the science of 

learning into teacher professional development programs 

to effectively enhance teachers’ neuroeducational litera-

cy and lower the misleading influence of neuromyths on 

their understandings of learning and pedagogy (26). This 

issue is cricial because designing effective education pro-

grams for in-service teacher professional development is 

now widely recognized as the most critical of many im-

portant factors that combine to create the overall quality 

of education.

Although several studies have been published on the 

importance of educational neuroscience for educational 

policy and practice (9-15), few species have translated 

education neuroscience for teachers (40-42). Similarly, 

educational neuroscience training has not yet been in-

cluded in teacher-training programs or professional de-

velopment (33). To this end, the present study was con-

ducted to develop a curriculum framework that would 

improve the neuroeducational literacy of teachers as a 

part of their professional knowledge.

Methods
The present study is a systematic review (30) of the lit-

erature that has focused on the concepts and issues re-

lated to teachers’ neuroeducational literacy. To select the 

documents, the peer-review articles and books written in 

English searched using the terms: “Neuroeducation and 

Teacher”, “Teachers and Educational Neuroscience”, 

“Mind, Brain and Education and Teachers”, “Education, 

Neuroscience, and Teachers Training”, “Neuroscience 

for teachers”. The articles were searched using keywords 

through the ERIC and PubMed databases, and the books 

by title through the Google Books website. The initial 

search identified 147 articles in ERIC and 447 articles 

in PubMed. Since several articles were indexed jointly 

in both databases, a total of 512 articles were considered 

as a collection of research articles. In addition, in search 

of the books, 32 books were identified on Google Books 

website. After an overview of the titles and topics of the 

selected sources, only the items selected were related to 

the research problem. As a result of this process, eight ar-

ticles and three related books were identified as being of 

sufficiently high quality for this systematic review. These 

documents were first reviewed with a brief overview to 

obtain a general understanding of the topics. Subsequent-

ly, each was carefully analyzed, and key points related 

to the research topic were extracted from them. In the 

next step, the key points extracted from all the reviewed 

sources were combined and organized according to the 

purpose of the research in the categories of objectives, 

content, learning opportunities, and assessment, which 

were the basic components or elements of a curriculum 

design. 

Results
The proposed curriculum framework derived from this 

study was constructed by adopting a systematic review of 

the previous literature, which has predominantly focused 

on educational neuroscience training for teachers (31-42). 

The developed framework, so-called “NeroEduTeacher 

Program”, characterizes the four primary components 

(i.e., instructional objectives, curriculum content, instruc-

tional strategies, and assessment procedures), which col-

lectively form the essential components for a curriculum 

design aimed to enhance the neuroeducational literacy 

of teachers. It starts with learning outcomes, moves to 

syllabus planning, and incorporates learning experiences, 
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followed by assessing participants’ performance.

In terms of learning outcomes, the NeroEduTeacher 

program is systematically designed to extend teachers’ 

knowledge and understanding of essential concepts, and 

terminology used in educational neuroscience to improve 

teachers’ literacy and awareness of those aspects of neu-

roeducational knowledge, which are relevant to their 

professional practice, to develop teachers’ understand-

ing of the neuroeducation-supported principles underly-

ing learning and effective strategies for teaching derived 

from those principles, to extend teachers’ familiarity with 

educational neuroscience resources and materials useful 

for their teaching profession,  to develop teachers’ skills 

and attitudes to evaluate the current neuroeducation 

knowledge, and, where appropriate, to adapt or create 

new useful knowledge.

To achieve these learning outcomes, the curriculum syl-

labus should contain coverage of eleven units, including 

“the foundations for educational neuroscience”, “neuro-

educational research methodology”, “neuroplasticity and 

brain development”, “social cognition”, “computational 

modeling”, “language development and literacy acqui-

sition”, “mathematics cognition”, “scientific reasoning”, 

“arts and aesthetics”, “developmental disabilities”, and 

“neuromythology”.

Teaching the proposed syllabus successfully requires 

adopting a situated learning approach and providing a 

variety of authentic learning opportunities to create a 

learning environment that encourages problem-solving, 

engagement, and active collaboration. A need to provide 

a variety of learning opportunities existed for teachers 

situated in a context in which teaching takes place. There 

is also a need to thoughtfully provide teachers with neu-

roeducational bases of teaching at a level that is clear and 

easily understood yet does not compromise scientific va-

lidity. The program needs a duration of 55 to 70 hours 

of intensive training to show reasonable changes in the 

learning outcomes.

Teachers need to participate effectively in the course and 

meet the assessment requirements. They are required 

to show knowledge and understanding of relevant con-

cepts and principles to contain in the curriculum sylla-

bus through performance-based or authentic assessment 

procedures. Teachers need to be able to draw on this 

knowledge and understand to evaluate their strengths and 

weaknesses and develop solutions. 

Conclusion
Educational neuroscientists strongly suggest that teaching 

the basics, concepts, and findings of educational neuro-

science should be the focus of teacher training programs 

to equip teachers with valid neuroeducational knowledge 

and to reduce the spread of neuromyths. Accordingly, the 

present study, by combining the results of previous stud-

ies proposes a curriculum- the NeroEduTeacher program- 

to promote teachers' neuroeducational literacy during 

their in-service training courses as a part of teachers’ 

professional knowledge development. The program has 

the potential to promote teachers’ neuroeducational lit-

eracy and consequently reduce the spread of neuromyths 

among teachers. Therefore, it is suggested that this litera-

ture study on the matter be followed by an expert survey, 

then a case study, and ending with analyses of teachers’ 

efficacy and their attitudes toward the program. 
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مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تدوین یک چارچوب برنامه درسی برای ارتقای سطح سواد عصب_ تربیت شناختی معلمان 

به عنوان بخشی از دانش حرفه ای آنان انجام شده است.

آن دسته  نتایج  ترکیب  و  مرور  از طریق  نظامند،  مرور  روش  با  مطالعه  این  درسی حاصل  برنامه  روش کار: چارچوب 

مطالعات پیشین تدوین شده است که هدف اساسی آنها آموزش علوم اعصاب تربیتی به معلمان بوده است. 

یافته ها: در چارچوب تدوین شده که با عنوان »برنامه عصب_ تربیت معلم« معرفی می شود، جایگاه چهار مؤلفه اساسی 

تعیین شده است.  برنامه درسی، راهبردهای آموزشی و رویه های سنجش(  )اهداف آموزشی، محتوای  برنامه درسی  یک 

در مؤلفه اهداف آموزشی، درک و نگرش معلمان درباره مفاهیم و اصول علوم اعصاب تربیتی تقویت شود و از این طریق 

قابلیت ها و مهارت های تدریس آنان بهبود یابد. برای دستیابی به این اهداف، محتوای برنامه درسی بر محور مجموعه ای 

عصب_ تربیتی،  پژوهش  روش شناسی  اعصاب تربیتی،  علوم  مبانی  از  عبارتند  که  می شود  سازمان دهی  موضوعات  از 

درک  علمی،  استدالل  ریاضی،  شناخت  سواد،  و  زبان  محاسباتی،  مدل سازی  اجتماعی،  شناخت  عصبی،  انعطاف پذیری 

این سرفصل پیشنهادی، محیط  اثربخش  به منظور آموزش  ناتوانی های رشدی و عصب افسانه شناسی.  زیبایی شناختی، 

یادگیری باید با تکیه به رویکرد یادگیری موقعیتی و از طریق تنوعی از فرصت های یادگیری واقعی به مکانی برای حل 

مسئله، درگیری و مشارکت فعال معلمان تبدیل شود. برای ارزشیابی عملکرد شرکت کنندگان از روش ها و رویه های متعدد 

و متنوع سنجش به ویژه اشکال مختلف سنجش عملکردی استفاده شود.

نتیجه گیری: طرح برنامه درسی عصب_ تربیت معلم از این قابلیت برخوردار است که سطح سواد عصب_ تربیت شناختی 

معلمان را ارتقا بخشد و به عنوان یک راهنما مورد استفاده طراحان دوره های ضمن خدمت قرار گیرد. پیشنهاد می شود 

تناسب تربیتی این برنامه از دیدگاه متخصصین علوم اعصاب تربیتی اعتبارسنجی شود و سپس اثربخشی آن از طریق 

یک طرح آزمایشی در بوته آزمون قرار گیرد.
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مقدمه
اگر چه قدمت تالش ها برای درک مبانی عصب شناختی یادگیری و تربیت 
به حدود پنج هزار سال پیش از میالد بر می گردد، اما ترجمه این مبانی 
به سیاست ها و اقدامات قابل کاربرد در موقعیت های تربیتی از دهه های 
هشتاد و نود میالدی آغاز گردید )1، 2(. در دهه نود میالدی، گروهی 
از متخصصین تربیتی با استفاده از عناوینی همچون »آموزش مبتنی بر 
مغز«، و »یادگیری مبتنی بر مغز« از پیدایش و گسترش تحولی معنادار 

در تعلیم و تربیت سخن می گفتند )3، 4(. سخنگویان یادگیری مبتنی 
بر مغز از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، تولید بسته های آموزشی، 
انتشار کتاب و ارائه سخنرانی این ایده را اشاعه دادند و طولی نکشید که 
کتاب ها و کارگاه های آموزشی آنان با استقبال گسترده معلمان، والدین، 
مدیران مدارس، برنامه ریزان درسی و سیاست گذاران تربیتی نیز مواجهه 
بر مغز  یادگیری مبتنی  ایده  نپائید که محدودیت های  اما، دیری  شد. 
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توسط منتقدین آن آشکار شد و راهکارهای بدیلی برای بهره گیری از 
پژوهش علوم اعصاب در تربیت پیشنهاد شد.    

از میان منتقدین سرسخت آموزش مغزمحور می توان به Bruer اشاره 
کرد که در سال 1۹۹۷ مقاله مشهور خود با عنوان تربیت و مغز: پیوندی 
دست نیافتنی را منتشر کرد. Bruer پیوسته کوشید تا نشان دهد که 
و  نیست  ممکن  تربیت  و  اعصاب  علوم  میان  مستقیم  پیوند  برقراری 
پیشنهاد نمود که تربیت شناسان به دانش روان شناسی شناختی به عنوان 
پُل پیونددهنده این دو دانش مراجعه کنند )5(. او برای تایید این ادعای 
مبادرت  مغز  بر  مبتنی  یادگیری  نوشته های طرفداران  تحلیل  به  خود 
نمود و نشان داد که بخش گسترده ای از مفاهیم مورد حمایت آنان به 
از یافته های پژوهش مغز است )6(.  نوعی تفسیرهای تربیتی نادرست 
در پیشینه علوم اعصاب تربیتی به این تفسیرها/برداشت های نادرست 
 )Neuromyths( از یافته های علوم اعصاب اصطالحا افسانه های عصبی
گفته می شود )۷( و مطالعاتی که برای توصیف این افسانه ها، ریشه های 
عنوان  با  می پردازند،  آنها  گسترش  و  شیوع  زمینه های  و  پیدایش 
مطالعات عصب اسطوره شناسی )Neuromytholog( شناخته می شوند 
افزایش  یکم،  و  بیست  اول سده  به دهه های  ورود  با  به هر حال   .)8(
درک دانشمندان درباره یادگیری مغز از یک طرف و افزایش انتقادات 
به تشکیل  از طرف دیگر  افسانه های عصبی  بر اشاعه گسترده  اساسی 
گفتمانی بین المللی منجر شد که از ضرورت تاسیس یک علم یادگیری 
متولد  دهه  این  دوم  نیمه  در  که  علمی   ،)۷( می کرد  حمایت  جدید 
همچون  مختلفی  عناوین  با  یادگیری سپس  جدید  علم  این   .)۹( شد 
عصب_ مطالعات  یا  تربیتی«  اعصاب  »علوم  تربیت«،  و  مغز  »ذهن، 

تاسیس  از  هدف  و  شد  راه اندازی  دنیا  معتبر  دانشگاه های  در  تربیت 
عنوان عصب_تربیت شناس  با  متخصصین  از  نسل جدیدی  تربیت  آن 
)Neuroeducator( عنوان شده است، متخصصینی که بتوانند عالوه بر 
تولید دانش معتبر و سودمند، به طور سازمان یافته با تفسیرهای تربیتی 

نادرست از پژوهش مغز نیز مقابله کند )10(.  
به موازات گسترش این علم جدید یادگیری، بسیاری از طرفداران ایده 
یادگیری مبتنی بر مغز نیز دست از طرفداری آن شسته و به جنبش 
علوم اعصاب تربیتی پیوستند )به عنوان مثال نک. به 11( که رسالت 
اساسی این علم ایجاد اتصال در مرزهای سه قلمری ذهن )به طور خاص 
و  شناختی(  اعصاب  علوم  طور خاص  )به  مغز  شناختی(،  روان شناسی 

تربیت )به طور خاص برنامه درسی و پداگوژی( است )12(. 
رشته علوم اعصاب تربیتی به سرعت در حال رشد است و به پشتوانه 
سازمان های بین المللی )مانند جامعه بین المللی ذهن، مغز و تربیت(، 
تربیت و  و  اعصاب  )مانند نشریه روندها در علوم  نشریه های تخصصی 

دانشگاه های  در  آن  آموزش  همین طور  و  تربیت(  و  مغز  ذهن،  نشریه 
قلمروی  به یک   )... و  بریستول  )مانند هاروارد، کمبریج،  برجسته دنیا 
پویا و جذاب تبدیل شده است )13(. با وجود این پیشرفت ها، کارآمدی 
تالش های دانشمندان این رشته به طور تنگاتنگی با سطح سواد معلمان 
درباره دانش مغز و کاربردهای آن در تدریس ارتباط دارد )16-14( و 
نبوده  این عرصه چندان موفقیت آمیز  به نظر می رسد که تالش ها در 
ادعا شیوع  این  یا هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. پشتوانه  است 
است  دنیا  مختلف  کشورهای  در  معلمان  میان  در  عصبی  افسانه های 
این  است.  شده  گزارش   )18-2۹ )مانند  متعدد  پژوهش های  در  که 
گزارش ها بیانگر آن است که هنوز بسیاری از معلمان در ترجمه دانش 
مغز به فعالیت های تربیتی ناتوان هستند و به ادعاهای نامعتبری متوسل 
بار  به  دانش آموزان  تربیت  و  رشد  برای  منفی  پیامدهای  که  می شوند 
می آورد. به همین خاطر است که در همه مطالعات اشاره شده در باال 
توصیه شده است که معلمان در صورتی می توانند شواهد معتبر حاصل 
از یافته های علوم اعصاب تربیتی را به شکلی موثر در تدریس خود به 
همین  از  شوند.  مجهز  دانش  این  واژگان  و  مفاهیم  به  که  گیرند  کار 
روست که تلفیق مبانی عصب شناختی یادگیری و رشد در برنامه های 
درسی تربیت معلم پیش از خدمت و در حین خدمت اکنون به یکی از 

دغدغه های جدی دانشمندان علوم اعصاب تربیتی تبدیل شده است.
اگر چه منابع کافی در حوزه علوم اعصاب تربیتی در دسترس است که به 
بیان کاربردهای تربیتی پژوهش مغز پرداخته اند، اما منابع کمی وجود 
معلمان  سواد عصب_تربیت شناختی  پرورش  به  ویژه  طور  به  که  دارد 
تخصیص یافته اند. این منابع محدود نیز اگر چه بر ضرورت تدوین یک 
چارچوب برنامه آموزش ضمن خدمت برای ارتقای سواد عصب_تربیتی 
عنوان  به  همچنان  چارچوبی  چنین  ارائه  اما  نموده اند،  تاکید  معلمان 
در  مطالعه حاضر  منظور،  همین  به  است.  مانده  باقی  مغفول  حوزه ای 
صدد است از طریق تلفیق تکه های دانش موجود در پیشینه مرتبط با 
موضوع به تدوین یک چارچوب برنامه درسی مبادرت نماید که با اجرای 
آن سطح دانش و مهارت معلمان در ترجمه دانش علوم اعصاب تربیتی 

به اقدامات و فعالیت های تدریس بهبود پیدا کند. 

روش کار
مطالعه حاضر یک پژوهش مروری از نوع مرور سیستماتیک )نظام مند( 
است )30(، چون هدف اساسی آن مرور و ترکیب دانش اندوخته شده 
آن دسته از مطالعات پیشین است که به مطالعه مفاهیم و مسائل مرتبط 
مطالعه  مورد  جامعۀ  پرداخته اند.  معلمان  تربیتی  اعصاب  علوم  سواد  با 
پژوهش حاضر کلیه مقاله ها و کتاب های تخصصی منتشر شده در حوزه 
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آموزش علوم اعصاب برای معلمان بودند. برای انتخاب مقاله ها جستجو از 
طریق پایگاه منابع آموزشی )ERIC( و پایگاه اطالعات زیستی و پزشکی 
)PubMed( و برای انتخاب کتاب ها از سایت Google Books انجام شد. 
از طریق جستجوی دقیق واژه های مرتبط با موضوع، 14۷ مقاله در پایگاه 
ERIC و 44۷ مقاله در PubMed شناسایی شدند. از آنجا که تعدادی از 

عناوین به صورت مشترک در هر دو پایگاه نمایه شده بودند، در مجموع 
تعداد 512 مقاله نوشته شده به زبان انگلیسی به عنوان جامعه مقاله های 
پژوهش در نظر گرفته شد. با استفاده ار واژه های مورد جستجو از طریق 
سایت Google Books نیز تعداد 32 کتاب نوشته شده به زبان انگلیسی 
از مطالعه  به عنوان جامعه کتاب های مورد مطالعه شناسایی شد. پس 
اجمالی عناوین و مباحث منابع انتخابی تنها مواردی انتخاب شدند که 

مرتبط با موضوع پژوهش بودند و به طور خاص به طراحی، نقد یا ارزیابی 
سواد عصب_تربیت شناختی معلمان می پرداختند. در نتیجه این فرایند 
تعداد 8 مقاله و 3 کتاب مرتبط شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتند. روند 

انتخاب مقاله ها و کتاب ها در شکل 1 بازنمایی شده است.      
برای تحلیل مقاله ها و کتاب ها، ابتدا با مروری اجمالی بررسی شدند تا 
یک ادراک عام از مباحث حاصل شود. سپس هر کدام به دقت تحلیل 
آنها استخراج شد.  از  با موضوع پژوهش  شدند و نکات کلیدی مرتبط 
در مرحله بعد، نکات کلیدی استخراج شده از همه منابع مرور شده با 
محتوا،  اهداف،  مقوله های  در  پژوهش  به هدف  توجه  با  و  ترکیب  هم 
با  تعامل  در  که  شدند  سازمان دهی  سنجش  و  یادگیری  فرصت های 

همدیگر مؤلفه ها یا عناصر اساسی یک برنامه درسی را می سازند.  

Google Book و کتاب های در سایت ERIC و PubMed شکل 1. فرایند انتخاب نمونه مورد مرور از میان مقاله های نمایه شده در پایگاه های
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یافته ها
یک  تدوین  هدف  با  مطالعه  این  هدف  شد،  اشاره  پیش تر  همان گونه 
عصب_ سواد  ارتقای  برای  خدمت  ضمن  درسی  برنامه  چارچوب 

تربیت شناختی معلمان اجرا شد. برای این منظور مطالعات پیشین )12 
مقاله و 3 کتاب( انتخابی ابتدا مرور اجمالی شدند تا یک تصویر کلی 

از مقصود و منظور مجموع آنها حاصل شود. سپس، هر منبع به طور 
عمیق و دقیق مرور و نکات کلیدی آن استخراج شد. به خاطر محدودیت 
فضا، تنها بخشی از نکات کلیدی و مباحث اصلی مطرح شده به تفکیک 

مقاله ها و کتاب ها در جداول 1 و 2 خالصه شده است.    

جدول 1. عناوین و خالصه نکات کلیدی مقاله های مرور شده

مباحث اصلی و نکات کلیدیعنوان مطالعه

از  معلمان حین خدمت  ادراک  نحوه 

یک  تربیت:  با  اعصاب  علوم  ارتباط 

مطالعه اکتشافی )31(

این مطالعه نشان می دهد که معلمان اعتقاد دارند که علوم اعصاب در بهبود تدریس آنان نقش مهمی دارد. همچنین مجموعه ای 

از مباحث را پیشنهاد می کند که برای آموزش معلمان ارائه شوند. این مباحث عبارتند از رشد مغز، انعطاف پذیری عصبی، توجه، 

حالت های هیجانی، مغز اجتماعی، یادگیری و حافظه، مغز نوجوانان، مبانی عصبی خواندن، مبانی عصبی ریاضیات، خواب. 

یادگیری«  و  »مغز  درباره  تدریس 

زیست شناسی  درس  کالس های  در 

متوسطه )32(

این این مطالعه نتایج ارزشیابی یک ماژول آموزشی با عنوان »مغز و یادگیری« را ارائه می دهد که در کالس های درس زیست شناسی 

متوسطه اجرا شده است. سه موضوع اصلی این ماژول عبارتند از فرایندهای مغزی زیربنای یادگیری، رشد عصب_روان شناختی در 

دوره نوجوانی و تاثیر متغیرهای سبک زندگی )خواب، ورزش و تغذیه( در یادگیری. پس از آموزش معلمان و دانش آموزان از طریق 

این ماژول تاثیرات معناداری در دانش و باور معلمان و دانش آموزان درباره یادگیری مشاهده شده است.

برای  اعصاب  علوم  قابلیت های 

معلمان و عمل آنان )33(

این مطالعه به معرفی یک برنامه با عنوان BrainU می پردازد که به هدف آموزش علوم اعصاب به معلمان پیش از خدمت و در ضمن 

خدمت طراحی شده است. پس از شرکت در این برنامه، معلمان توانستند علوم اعصاب را یاد بگیرند و آن را به طرز موفقیت آمیزی 

به دانش آموزان تدریس کنند. موضوعاتی مانند مبانی علوم اعصاب، رشد مغز، آناتومی عصبی، مبانی ژنتیک، عصب اخالق، اختالالت 

عصبی، انعطاف پذیری عصبی و فرایندهای شناختی از طریق کارگاه به معلمان ارائه شدند و معلمان از شرکت در دوره رضایت داشتند.  

عمل  حین  پژوهش  از  استفاده 

مشارکتی برای حل چالش های عملی 

و فلسفی علوم اعصاب تربیتی )34(

این مطالعه ضمن مروری بر تاریخچه برنامه های رشد حرفه ای علوم اعصاب برای معلمان و شناسایی چالش های )عملی و فلسفی( 

این برنامه ها، یک طرح با عنوان »مطالعه یادگیری« توصیه می کند که شکلی از پژوهش حین عمل مشارکتی است. سپس درباره 

قابلیت های این طرح به عنوان یک مدل مناسب برای اکتشاف کاربردهای آموزشی علوم اعصاب بحث می کند. 

مغز  پژوهش  با  تربیت  آمیزش 

می تواند تدریس و یادگیری را بهبود 

بخشد )35(

این مطالعه نتایج یک پروژه آزمایشی سه ساله با عنوان پروژه انطباقی نوروپداگوژی را گزارش می کند که طی یک دوره آموزش ضمن 

خدمت به تعداد 80 معلم ارائه شده است. این پروژه ابتدا حوزه های محتوایی علوم اعصاب را معرفی کرده است که کاربردهای تربیتی 

دارند و نتایج حاکی از آن است که تدریس آنها منجر به بهبود کیفیت تدریس معلمان و بهبود رابطه معلم_دانش آموز می شوند.

علوم  ]جایگاه[  درباره  تامالتی 

اعصاب در تربیت معلم )36(

این مقاله ضمن درباره آموزش درباره یادگیری و رشد مغز به معلمان، ابتدا به معرفی برخی چالش های در این عرصه می پردازد 

که عبارتند از نحوه استخراج کاربردهای تربیتی از پژوهش علوم اعصاب، مقابله با افسانه های عصبی، برقراری ارتباط میان پژوهش 

آزمایشگاهی و عمل تدریس در کالس درس، هماهنگی در میان سطوح متفاوت تحلیل در علوم اعصاب و عمل تربیتی. سپس به 

برخی از امتیازات اساسی آموزش علوم اعصاب به معلمان اشاره می کند که عبارتند از غنا بخشیدن به دانش محتوای پداگوژیکی 

معلمان از چشم اندازهای چندگانه، فهم انعطاف پذیری عصبی و داللت های تربیتی آن، درک تاثیر محیط بر سیستم عصبی، یادگیری 

و رشد و ارتقای توانمندی آموزشی و پژوهشی معلمان. 

تاثیر یک برنامه تربیت معلم مقدماتی 

آموزش دیدگان  بر درک  یافته  تغییر 

از افسانه های عصبی )37(

این مطالعه نتیجه اصالحاتی در برنامه درسی دوره تربیت معلم مقدماتی را بیان می کند که نقش آموزش درباره افسانه های عصبی بر 

نگرش معلمان درباره کاربردهای پژوهش مغز در تربیت را آزمون کرده است. نتایج نشان داده است که در ابتدای آموزش معلمان به 

افسانه های عصبی شایعی مانند تاثیر روغن ماهی بر عملکرد تحصیلی، آموزش اقتراقی بر حسب راست/چپ مغزی، و آموزش متناسب 

با سبک یادگیری ترجیحی حسی افراد باور داشتند. پس از پایان دوره آموزشی، معلمان نشان دادند که این افسانه های عصبی را باور 

ندارند و کاربردهای آموزشی پژوهش علوم اعصاب در یادگیری و آموزش را با دیدی انتقادی ارزیابی می کردند.   
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پس از مرور دقیق و کامل منابع و استخراج نکات کلیدی، آنها با هم 
ترکیب شدند و بر اساس ویژگی های مشترک در مقوله هایی گروه بندی 
شدند که در اینجا عناوین مقوله ها همان عناصر برنامه درسی هستند. 
بنابراین از طریق تعیین تکلیف هر عنصر با حفظ همخوانی درونی بین 

معلمان  خدمت  ضمن  آموزش  برای  درسی  برنامه  چارچوب  یک  آنها 
عصب_تربیت  »برنامه  که  درسی  برنامه  چارچوب  این  گردید.  تدوین 
)اهداف  اصلی  مولفه  چهار  بر  است  مشتمل  می شود  نامیده  معلم« 
رویه های  و  آموزشی  راهبردهای  درسی،  برنامه  محتوای  آموزشی، 

مباحث اصلی و نکات کلیدیعنوان مطالعه

از علوم اعصاب برای  ترجمه تربیتی 

معلمان )38(

نتایج این پژوهش نشان داده است که معلمان شرکت کننده در پژوهش اعالم کرده اند که به جای آموزش مفاهیم تخصصی مغز 

و علوم اعصاب، به کاربردهای آموزشی یافته های علوم اعصاب عالقمند هستند. آنها همچنین تمایل دارند اطالعات به زبانی ساده 

برای آنان بیان شود. این مطالعه توصیه می کند که برای ترجمه مناسب یافته های علوم اعصاب برای معلمان باید همکاری میان 

تربیت_شناسان و عصب شناسان تقویت شود.  

یک  مغز:  درباره  یادگیری  ورای 

معلمان  تربیت  به  موقعیتی  رویکرد 

در ذهن، مغز و تربیت )39(

این مطالعه یک برنامه آموزش معلمان بر مبنای الگوی »یادگیری موقعیتی« توصیه می کند که هدف آن تربیت معلمانی است که 

قادر باشند خدمات تربیتی برای کودکان با نیازهای ویژه را با استفاده از کاربردهای دانش ذهن، مغز و تربیت بهبود بخشند. موضوعات 

اصلی که معلمان طی این دوره با آن آشنا می شوند عبارتند از رشد مغز، رفتار، مدل های اکتساب دانش علمی و همین طور کاربردهای 

ذهن، مغز و تربیت در رهبری و سیاست گذاری تربیتی و طراحی آموزشی.

جدول 2. عناوین و خالصه نکات کلیدی کتاب های مرور شده

مباحث اصلی و نکات کلیدیعنوان مطالعه

و  تربیت شناسان  برای  مغز  سواد 

روان شناسان )40(

این کتاب به هدف آشنا نمودن معلمان و روان شناسان با مفاهیم و کاربردهای تربیتی و بالینی علوم اعصاب شناختی تنظیم شده 

است. محتوای کتاب بر محور این موضوعات به زبانی ساده تنظیم شده است: اهمیت پژوهش مغز برای تعلیم و تربیت، تعامالت 

متقابل سرشت_پرورش در یادگیری و رشد، سطوح تحلیل در مطالعه مغز، نحوه برقراری پیوند میان علوم اعصاب و تربیت، ساختمان 

و کارکرد سیستم عصبی در سطح سلولی و مدارهای عصبی، روش های مختلف تصویربرداری و ثبت الکتریکی مطالعه مغز، رشد مغز 

و فرایندهای آن از قبیل نورون زایی، سیناپس زایی و میلینه شدن، دوره های حیاتی رشد مغز، مکانیسم های عصبی زیربنای خواندن، 

نوشتن و ریاضیات و داللت های پژوهش علوم اعصاب برای برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی

مغز در مدرسه: علوم اعصاب تربیتی 

در کالس درس )41(

در این کتاب پس از اشاره به ضرورت رشته جدید علوم اعصاب تربیتی، به بیان دغدغه های درباره بی اعتبار بودن ادعاهای طرفداران 

یادگیری مبتنی بر مغز و گسترش افسانه های عصبی پرداخته می شود. سپس ساختمان کارکردی و نحوه رشد مغز و روش های 

پایه های عصب شناختی موضوعاتی مانند  ادامه در فصل هایی مجزا،  مطالعه ساختار و کارکرد سیستم عصبی معرفی می شود. در 

یادگیری و حافظه، حافظه کاری و هوش، خالقیت و تجسم، تعامل اجتماعی، هیجان و انگیزش، زبان و خواندن، محاسبه و ریاضیات 

و هنرها، استدالل علی و قیاسی توصیف و کاربردهای حاصل از درک مکانیسم های عصبی زیربنای این موضوعات در برنامه درسی و 

آموزش به صورت روشن مورد اشاره واقع می شود. کتاب با فصلی در مورد آینده علوم اعصاب تربیتی پایان می یابد.

کاربرد  معلمان:  برای  اعصاب  علوم 

شواهد پژوهشی علم مغز )42(

با تعریف علوم اعصاب، کارکرد مغز، روش های مطالعه مغز، آموزش ریاضیات،  با هدف تقویت سواد عصب شناختی معلمان  کتاب 

بدفهمی های درباره کاربردهای آموزشی از پژوهش علوم اعصاب آغاز می شود، سپس مبانی عصب شناختی و کاربردهای عملی مفاهیم 

توجه، یادگیری، حافظه، کارکردهای اجرایی، فراشناخت، هیجان، انگیزه، شناخت اجتماعی بحث می شود. در ادامه پس از مرور مبانی 

عصب شناختی هوش و تفاوت های فردی، و همین طور ناتوانی های رشدی، به نحوه رشد سیستم عصبی با تمرکز بر دوره نوجوانی 

پرداخته می شود. با معرفی کاربردهای آموزشی روان شناسی شناختی و علوم اعصاب و ارائه یک جمع بندی کتاب بسته می شود. 
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محتوای برنامه درسی   
در برنامه ریزی درسی، پس از تعین نتایج و انتظارات باید تعیین شود 
که چه موضوعات و محتوایی برای دستیابی به آن انتظارات مناسب ارائه 
شود و آنها چگونه باید سازمان پیدا کنند. مرور پیشینه مورد مطالعه 
نشان داد که در فرایند آموزش معلمان مباحث و موضوعاتی هستند که 
آشنایی با آنها برای آنان ضروری است. این مباحث و موضوعات کلیدی 

علوم  در  پژوهش  روش شناسی  اعصاب تربیتی،  علوم  مبانی  از:  عبارتند 
مدل سازی  اجتماعی،  شناخت  عصبی،  انعطاف پذیری  تربیتی،  اعصاب 
شناخت  نوشتن،  و  خواندن  مهارت های  و  زبان  رشد  محاسباتی، 
و  رشدی،  ناتوانی های  زیبایی شناسی،  و  هنر  علمی،  استدالل  ریاضی، 
عصب افسانه شناسی. هر کدام از این فصول محتوا و روئوس مباحث آنها 

در جدول 4 معرفی شده است.

جدول 3. اهداف برنامه آموزش ضمن خدمت عصب_تربیت معلم

جدول 4. ساختار محتوا و مباحث کلیدی برنامه آموزش ضمن خدمت عصب_تربیت معلم

سنجش( که به عنوان مولفه های اساسی برنامه درسی تعریف شده اند و 
به هنگام طراحی برنامه های آموزشی باید جایگاه و تکلیف آنان روشن 
گردد )43(. در ادامه هر یک از این عناصر به تفکیک معرفی شده اند.       

اهداف آموزشی     
مرور پیشینه مربوطه نشان داد که در بُعد نتایج یادگیری، انتظار می رود 
حیطه  سه  در  معلم  عصب_تربیت  برنامه  در  شرکت کننده  معلمان 

شناختی، عاطفی_هیجانی و مهارتی تغییر کنند. در بُعد شناختی آنها 
درک،  را  اعصاب_تربیتی  علوم  کاربردهای  و  روش ها،  مفاهیم،  بتوانند 
بُعد عاطفی، سواد عصب_تربیت شناختی  تحلیل و ارزشیابی کنند. در 
مطالعه  به  و  کنند  تلقی  خود  حرفه ای  دانش  از  بخشی  عنوان  به  را 
مهارت های  مهارتی،  بُعد  در  شوند.  عالقمند  زمینه  این  در  پژوهش  و 
آموزشگری و پژوهشگری آنان تقویت شود و در گسترش و اشاعه دانش 

معتبر سهیم شوند. این اهداف در جدول 3 بازنمایی شده است: 

اهداف آموزشیابعاد

بُعد شناختی )دانشی(

گسترش شناخت و درک معلمان از مفاهیم و واژگان اصلی علوم اعصاب تربیتی

ارتقای سواد معلمان درباره حدود و قلمرو علوم اعصاب تربیتی

بهبود تفکر انتقادی معلمان درباره اصول یادگیری و رهنمودهای آموزشی مورد حمایت پژوهش عصب_تربیت

بُعد عاطفی_هیجانی )نگرشی(

درک اهمیت و ضرورت فراگیری سواد عصب_تربیتی

عالقه به مطالعه و پژوهش در حیطه علوم اعصاب تربیتی

باور و تعهد به بنای فعالیت تدریس بر پایه شواهد علمی

بُعد عملکردی )مهارتی(

ارتقای مهارت معلمان در ارزشیابی اعتبار اطالعات عصب_تربیتی

بهبود توانمندی معلمان در تولید دانش تازه در عرصه علوم اعصاب تربیتی

ارتقای قابلیت های حرفه ای و توانمندی پژوهشگری معلمان 

رئوس مباحثمحتوای برنامه درسی

مبانی علوم اعصاب تربیتی
با  عصب_اخالقی،  و  مبانی_فراهنگی_اجتماعی  ژنتیکی؛  و  عصب شناختی  مبانی  روان شناختی؛  و  فلسفی  مبانی 

هم نگری و تلفیق مبانی 

روش شناسی پژوهش در علوم اعصاب تربیتی

اهداف پژوهش عصبی_تربیتی؛ روش های تصویربرداری عصبی: fMRI ،fMRI و TMS؛ روش های ثبت الکتریکی: 

ERPs ،EEG و EMG؛ روش های رفتاری: روش های کمی، روش های کیفی و روش های ترکیبی

نحوه طراحی و اجرای پژوهش عصب_تربیتی
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راهبردهای آموزشی
رویکرد  به  اتکای  با  باال،  پیشنهادی  مواد  اثربخش  معرفی  منظور  به 
معنادار  یادگیری  تحقق  برای  مناسب  فرصت هایی  موقعیتی،  یادگیری 
از  تنوعی  سامان دهی  طریق  از  معلمان  فعالیت  و  درگیری  طریق  از 

فرصت های یادگیری مشارکتی و سناریوهای واقعی فراهم می شود. به 
نکات خالصه شده در  با  باید مطابق  یادگیری  تجربه های  ترتیب،  این 

جدول 5 طراحی و سازمان دهی شوند.

جدول 5. راهبردهای آموزشی مطلوب برنامه آموزش ضمن خدمت عصب_تربیت معلم

رئوس مباحثمحتوای برنامه درسی

رشد مغز و انعطاف پذیری عصبی

ویژگی های سیستم عصبی انسان؛ ساختمان و کارکرد سیستم عصبی انسان؛ فرایند رشد مغز از انعقاد نطفه تا مرگ؛ نقش 

یادگیری  محیط های  و  عصبی  انعطاف پذیری  مداوم؛  یادگیری  و  عصبی  انعطاف پذیری  رفتار؛  و  ذهن  مغز،  تغییر  در  تجربه 

اکتشافی 

شناخت اجتماعی

مبانی  فهم  از  برخاسته  تربیتی  کاربردهای  جسمانی،  و  عاطفی  ذهنی،  فرایندهای  زیربنای  عصبی_شناختی  پایه های 

عصب روان شناختی فرایندهای احساس و ادراک؛ توجه و حافظه؛ احساس و هیجان؛ استرس، کارکردهای اجرایی و فراشناخت؛ 

تصمیم گیری و حل مساله؛ خواب، تغذیه و تحرک جسمانی

مدل سازی محاسباتی
مدل سازی شناختی؛ سیستم های تدریس هوشمند؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ برنامه های انطباقی آموزشی )مانند برنامه های 

)Fast ForWord و Number Race رایانه ای

نیروهای اجتماعی و فرهنگی در یادگیری رشد زبان و فراگیری خواندن و نوشتن پایه های عصب شناختی و مکانیسم های مغزی زیربنای رشد زبان و سواد؛ نقش 

خواندن و نوشتن؛ پیام ها و داللت های پژوهش عصبی_تربیتی برای آموزش مهارت های خواندن و نوشتن

نواحی مغزی درگیر پردازش حساب؛ بازسازی نورونی و یادگیری ریاضیات؛ حس عددی؛ اضطراب ریاضی؛ استدالل ریاضیشناخت ریاضی

نقش هنرها در پرورش کارکردهای شناختی؛ هنرها و عواطف؛ موسیقی و یادگیری؛ هنرهای دیداری و عملکرد تحصیلیادراک زیبایی شناختی

استدالل علمی
فرایندهای شناختی درگیر استدالل علمی، مکانیسم های عصبی زیربنای حل مساله، استدالل علی، قیاسی و استعاری رشد 

استدالل علمی در چرخه حیات

ناتوانی های رشدی و آموزش ویژه

ویژگی های مغز کودکان با نیازهای ویژه )نقص توجه، اوتیسم، خوانش پریش، حساب پریش(؛ بینش های حاصل از مطالعات 

عصبی_تربیتی برای تشخیص کودکان با نیازهای ویژه؛ بینش های حاصل از مطالعات عصبی_تربیتی برای آموزش کودکان 

با نیازهای ویژه

عصب اسطوره شناسی
معنا و مفهوم افسانه عصبی؛ انواع افسانه های عصبی )سبک یادگیری ترجیحی حسی، دوره های حیاتی، محیط های غنی، راست/

چپ مغزی، باشگاه مغز، استفاده ده درصدی از مغز و ...(؛ میزان شیوع افسانه های عصبی؛ روش های مقابله با افسانه های عصبی

فرصت های یادگیریراهبردهای آموزشی

اتخاذ رویکرد یادگیری موقعیتی
با اتکای به رویکرد موقعیتی، محیط یادگیری به گونه ای طراحی و سازمان دهی شود که معلمان بتوانند با مسائل به طور واقعی یا از 

طریق سناریوهای واقع گرایانه درگیر شوند. 

برای تحقق یادگیری معنادار، دانش و تجربه های قبلی معلمان فعال شود و با تجربه های یادگیری جدید مرتبط گردد. ایجاد شرایط یادگیری معنی دار

استفاده از روش های یادگیری 
فعال و مشارکتی

برای ترغیب توجه و درگیری معلمان در فرایند آموزش از تنوع گسترده ای از راهبردهای آموزشی از قبیل روش های یادگیری معکوس، 

یادگیری گفت شنودی، روش های پروژه محور و حل مسئله استفاده شود. 

ارائه مباحث و کاربردی و به 
زبان ساده

ضمن این که مباحث باید به گونه ای تدریس شوند که معلمان به خوبی با آنها ارتباط برقرار کنند و آنها را قابل کاربرد در تدریس خود 

بدانند، زبان بیان و معرفی آنها در عین حفظ اعتبار علمی به اندازه کافی ساده و قابل درک باشد.  
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شیوه ها و رویه های سنجش
واقعی  سنجش  رویه های  و  روش ها  از  استفاده  نیز،  سنجش  بُعد  در 
بازخوردهای  ارائه  عملکردی،  مختلف سنجش  اشکال  ویژه  به  )اصیل( 
مفید و سازنده و همین طور مشارکت در تدوین طرح های آموزشی و 

نتایج  به  دستیابی  منظور سنجش سطح  به  می شود.  توصیه  پژوهشی 
یادگیری، معلمان شرکت کننده در برنامه عصب_تربیت معلم در حین 
دوره و در پایان دوره باید پیوسته با توجه به نکات مطرح شده در جدول 

6 مورد سنجش قرار گیرند: 

جدول 6. راهبردهای آموزشی مطلوب برنامه آموزش ضمن خدمت عصب_تربیت معلم

تکالیف و فعالیت هارویه های سنجش

سنجش اصیل )واقعی(
از روش ها و رویه های سنجش متعدد و متنوع به ویژه اشکال مختلف سنجش عملکردی استفاده شود تا سطح تغییرات در شناخت 

معلمان درباره مباحث ارائه شده به صورت عمیق ارزیابی شود. 

در حین آموزش، فعالیت ها، گفتگوها، پاسخ ها و تکالیف معلمان ارزیابی شود و به آنها بازخورد مناسب و سازنده داده شود. سنجش تکوینی و بازخورد سازنده

خودارزشیابی
نقاط قوت و نقاط ضعف خود در تدریس را با توجه تجربه های یادگیری از شرکت در برنامه بیان کنند و راه حل های پیشنهادی 

خود را بیان کنند. 

اقدام پژوهشی مشارکتی
یک طرح پژوهش اقدام پژوهشی مشارکتی )در گروه های 3 تا 5 نفره( مبتنی بر دانش اکستاب شده طی شرکت در دوره آموزشی 

تدوین و ارائه کنند. 

بحث
گسترش دانش درباره نحوه یادگیری و رشد مغز انسان در دهه های اخیر 
پژوهشگران و اندیشوران عالقمند به این حوزه را ترغیب کرده است تا 
دانش جدیدی با عنوان علوم اعصاب تربیتی )یا مطالعات ذهن، مغز و 
تربیت( تعریف کنند که رسالت اصلی آن بهبود برنامه ها، سیاست ها و 
اقدامات ترببیتی با اتکای به دانش تولید شده در محل تالقی مرزهای 
این  اما، ذکر  علوم روان شناسی، اعصاب و تربیتی است )1، 12، 44(. 
نکته مهم است که علوم اعصاب تربیتی همان یادگیری مبتنی بر مغز 
نیست، چرا که بخشی از آن چه با برچسب آموزش مبتنی بر مغز و یا 
یادگیری مبتنی بر مغز عرضه می شود تا اندازه زیادی مروج تفسیرهای 
تربیتی نادرست از پژوهش مغز است که اصطالحا به آنها »افسانه های 
عصبی« گفته می شود. چنین ادعاهایی در مواردی گزاره های شبه علم 
انحرافات  این  به هر دوی  مواردی  در  و  مواردی سفسطه،  در  هستند، 
علمی مبتال هستند و یکی از اهداف اصلی علوم اعصاب تربیتی براندازی 

چنین ادعاهایی است.    
واقعیت این است که در حال حاضر سطح دانش معلمان درباره مجموعه 
دانش تولید شده در حوزه علوم اعصاب تربیتی محدود است و در عین 
حال باور به درستی افسانه های عصبی در میان آنان متداول است. به 
از  جلوگیری  و  معتبر  عصب_تربتیی  دانش  به  معلمان  تجهیز  منظور 
شدیدا  تربیتی  اعصاب  علوم  پژوهشگران  عصبی،  افسانه های  گسترش 
اعصاب  علوم  یافته های  و  مفاهیم  مبانی،  آموزش  که  می کنند  توصیه 

تربیتی باید در کانون توجه برنامه های آموزشی معلمان هم در دوره پیش 
از خدمت و هم در دوره حین خدمت آنان قرار گیرد )35، 36، 45، 46(. 
بر همین اساس، مطالعه حاضر با هدف پیشنهاد یک طرح برنامه درسی 
برای ارتقای سواد عصب_تربیت شناختی معلمان طی دوره های آموزش 

ضمن خدمت آنان از طریق ترکیب نتایج مطالعات پیشین انجام شد.   
هدف اساسی این طرح با عنوان »برنامه عصب_تربیت معلم«، ارتقای 
سطح درک و نگرش معلمان از مفاهیم و واژگان علوم اعصاب_تربیتی و 
تقویت مهارت های تدریس و پژوهش آنان است. این اهداف در مطالعات 
پیشین نیز به صورت صریح و آشکار بیان شده است )36، 3۹، 40-42(. 
برای دستیابی به این اهداف، محتوا و مواد آموزشی بر محور موضوعاتی 
کلیدی سازمان دهی می شوند که عبارتند از مبانی علوم اعصاب تربیتی، 
عصبی،  انعطاف پذیری  تربیتی،  اعصاب  علوم  در  پژوهش  روش شناسی 
مهارت های  و  زبان  رشد  شناختی،  مدل سازی  اجتماعی،  شناخت 
ناتوانی های  زیبایی شناسی،  و  هنر  ریاضی،  نوشتن، شناخت  و  خواندن 
رشدی، و عصب اسطوره شناسی. این ساختار محتوایی نیز حاصل ترکیب 
از جمله )31-35، 40-42(  است که در مطالعات گذشته  موضوعاتی 
به عنوان مفاهیم و موضوعات اصلی ذکر شده اند که الزم است معلمان 
مواد  و  محتوا  ساختار  اثربخش  تدریس  منظور  به  شوند.  آشنا  آنها  با 
آموزشی باال الزم است با اتکای به یک رویکرد یادگیری موقعیتی شرایط 
فرصت های  از  تنوعی  طریق  از  معلمان  مشارکتی  فعالیت  و  درگیری 
 ،31( مطالعات  در  به طور خاص  هم  نتایج  این  فراهم شود.  یادگیری 
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34، 38، 41، 42( بیشتر از سایر منابع مورد توجه قرار گرفته است. در 
بُعد ارزشیابی نیز، به استفاده از روش ها و رویه های سنجش متعدد و 
متنوع به ویژه اشکال مختلف سنجش عملکردی برای دستیابی به نتایج 
یادگیری مطلوب توصیه می شود که در مطالعات )34، 38، 42( به طور 
صریح اشاره شده است. در پیشینه مرور شده توجه به متغیر زمان در 
آموزش ضمن خدمت علوم اعصاب تربیتی به معلمان  مورد توجه واقع 
نشده بود. با این حال، در مطالعات حوزه رشد حرفه ای معلمان تاکید 
شده است که میزان و طول آموزش ضمن خدمت باید متناسب با اهداف 
و محتوای دوره برنامه ریزی شود. به طور خاص نشان داده شده است 
که برنامه های 45 تا 60 ساعته منجر به تغییرات قابل قبولی در عملکرد 

معلمان می شوند )4۷(.    
و  برنامه ریزان  که  می شود  پیشنهاد  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر 
آموزش حین خدمت  برنامه  درباره  معلم  تربیت  حوزه  سیاست گذاران 
خدمت  حین  کنونی  دوره های  فهرست  در  کنند.  بازاندیشی  معلمان 
و  معلمان  برای  عناوین مختلف  با  دوره  تعداد 115۹   )48( فرهنگیان 
سایر نیروهای شاغل در آموزش و پرورش تعریف شده است که از این 
میان تنها یک مورد با عنوان »تربیت فرزند با رویکرد شناختی« )یک 
دوره 16 ساعته( به چشم می خورد که در سرفصل تعیین شده برای آن 
به برخی مباحث  علوم شناختی اشاره شده است. این در حالی است که 
دانش علوم اعصاب تربیتی یک علم مستقل است و علوم شاختی یکی 
از پایه های اصلی این قلمروی بین رشته ای است. بنابراین می توان گفت 
که در واقع آموزش مبانی و اصول عصب_تربیت شناختی یادگیری و 
مورد  برنامه های مصوب حین خدمت همچنان  در  معلمان  به  آموزش 

غفلت واقع می شود.   
عالوه بر این، در حال حاضر، دانشکده هاي تربیتي و تربیت معلم ایران 
به صورت مستقل واحدهای درسی مرتبط با علوم اعصاب تربیتی ارائه 
نمي دهند و مباحث مربوط به این حوزه بندرت در سایر واحدهای درسی 
)معماری(  طراحی کالن  از جمله  مصوب  اسناد  در  است.  تلفیق شده 
برنامه درسی تربیت معلم )4۹( به توانایی درک و تحلیل مبانی علمی 
تربیت به عنوان یکی از شایستگی های کلیدی حرفه معلمی اشاره شده 
است؛ اما، در این سند به مبانی علمی تربیت مانند مبانی روان شناختی 
یادگیری  عصب شناختی  مبانی  و  است  شده  اشاره  جامعه شناختی  و 
که  است  حالی  در  این  است.  مانده  باقی  مغفول  همچنان  آموزش  و 
مبانی  تلفیق  برای  تالش ها  پیش  دهه  از حدود یک  در سطح جهانی 
به صورت رسمی  معلم  تربیت  برنامه درسی  در  تربیت  عصب شناختی 
آغاز شده است. به عنوان مثال، شورای ملی اعتبارگذاری تربیت معلم 
آمریکا در سال 2010 گزارش یک سند مصوب را منتشر نموده که به 

علوم  یافته های  تا  ساخته  ملزم  را  معلم  تربیت  برنامه های  آن  موجب 
نمایند  تلفیق  برنامه های درسی خود  در  را  انسان  درباره رشد  اعصاب 
)50(. در همین راستا، نتایج یک پژوهش اخیر در ایران از شیوع گسترده 
افسانه های عصبی در میان دانشجو_معلمان حکایت می کند و پیشنهاد 
می کند تدابیری مناسب در جهت ارتقای سواد دانشجو_معلمان درباره 

کاربردهای آموزشی معتبر از دانش و پژوهش مغز اتخاذ شود )51(. 

نتیجه گیری
به  شواهد  ترکیب  به  اتکای  با  معلم  درسی عصب_تربیت  برنامه  طرح 
دست آمده از مطالعات گذشته قابلیت آن را دارد که در آینده به عنوان 
یک مدل مورد استفاده برنامه ریزان آموزش ضمن خدمت معلمان قرار 
گیرد. اما، روشن است که در حال حاضر هنوز این طرح نیازمند اصالح 
و بهبود است و باید در مطالعات آینده از زوایای مختلف ارزشیابی شود. 
به طور خاص پیشنهاد می شود طرح برنامه عصب_تربیت معلم در یک 
مطالعه اقدام پژوهشی با مشارکت و همکاری متخصصین علوم اعصاب 
تربیتی و معلمان مدارس ارزیابی و در صورت لزوم اصالح شود. سپس، به 
صورت آزمایشی اجرا شود و میزان اثربخشی آن در بوته آزمون قرار گیرد.      

    
مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق در پژوهش
شده  منتشر  مطالعات  نتایج  از  نظامند  مرور  مطالعه  یک  پژوهش  این 

است و بنابراین مالحظه اخالقی دخیل نبوده است.     

مشارکت نویسندگان 
بهره مند  افراد دیگر  از مشارکت  مقاله  این  نوشتن  فرآیند  نویسنده در 

نشده است.      

منابع مالی
نهادی حمایت مالی دریافت  یا  از هیچ موسسه  این پژوهش  انجام  در 

نشده است.     

تشکر و قدردانی
ایشان  بازخوردهای سازنده  به خاطر  تلخابی  از دکتر محمود  نویسنده 

درباره نحوه گزارش یافته های پژوهش قدردانی می کند.              
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