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بنام خدا

الندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گی



I never teach my pupils, I 

only attempt to provide the 

Conditions in which they 

can learn .

( Albert Einstein )
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ارتباط مدیریت و یادگیری؟؟؟
هرکنندهمتمایزوفردبهمنحصرعامل:رهبریومدیریت

استایجامعهوسازمان
هتوسع:جوامعبرخییافتگیتوسعهاصلیدالیلازیکی

مدیران
کارهاییوسازوهازمینهالزامات،نیازمندمدیرانتوسعه

یادگیرینیزومدیرفردییادگیریکنندهآسانکهاست
.باشدسازمانی

میپدیدرایادگیرندهسازمانهایایجادهایزمینهامراین
أکیدتمنابعواطالعاتتسهیمرفتار،تغییربرآندرکهآورد
هکبدانندبایدمتولیانتوسعه،راهکارهایانتخابدر.دارد

رسایآن،اساسبرتاگیرندمیفرارامطالبچگونهمدیران
.کنندتعریفراتوسعهالزامات
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؟؟؟یادگیری 
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ساختار شگفت انگیز مغز
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ساختار شگفت انگیز مغز
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مغز همانند نقشۀ 

ر ارتباطی یک کامپیوت

عظیم است

میلیارد نورون100

از توانایی برقراری بیش

تریلیون ارتباط10

مدارهاوارتباطاتچقدرهر

هایراهباشند،قویتر

جریانبرایرابیشتری

خواهیداختیاردراطالعات

.داشت



ول های مغز در هر ساخت دو میلیون پیوند جدید بین سل
دقیقه در نوزادان

وران نوزادیساخت نیمی از پیوندهای یک بزرگسال در د
زرگسالدر دو سالگی تعداد پیوندها فراتر از انسان ب
تفاده کودک قرار پیوندهایی که در فرایند یادگیری مورد اس

نگرفته اند، هرس می شوند
8



سلول های عصبی مغز

نورون واحدکالبد شناختی و 

.کارکردهای سامانه عصبی مغز است

90تا 85

درصدسلول های مغز

تا 10از نوع گلیال و 

درصدباقیمانده15

.نورون هستند

نقش اساسی دو نوع 

ی سلول  مغزی در یادگیر

ال سلول های گلی)و رفتار

(و نورون ها
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سلول های عصبی مغز

10

بیلیون 100مغز انسان در حدود 

نورون دارد

هر نورون می تواند هزاران پیوند

با نورون های دیگر بسازد

روزانه تعدادی از نورون ها به 

دلیل تجزیه،پوسیدگی و عدم 

استفاده از بین می رود

نتایج مطالعات جدید نشان می

دهد که سلول های مغزی یا نورون

های جدیدی به جای سلول های از 

بین رفته متولد می شوند

هر نورون از سه بخش تشکیل 

:  شده

جسم سلولی، دندریت و آکسون

وزن بدن ما را تشکیل % 2مغز ما 

می دهد، اما به تنهایی مصرف 

کل انرژی است% 25کننده 
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ساختار نورون
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ساختار سلول های مغزی
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ساختار سلول های مغزی
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ساختار سلول های مغزی
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Neurons

neuron.mp4


مغز راست و چپ ساختار 
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مغز راست و چپ ساختار 
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نپذیر استتغییر از یک نیکره مغز به نیمکره دیگر به سرعت  امکا.
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یادگیری
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20

تعریف یادگیری

ر نتیجه در دانش یا رفتار فرد دتغییر نسبتا پایدار یادگیری
.تجربه است



Definition of Learning

 Learning is the relatively permanent change in a 

person's knowledge or behavior due to 

experience(Kimble,1961)

 A change in Human disposition or Capability 

that persists over a period of time and is not 

simply ascribe to processes of 

growth(Gagne,1985)

 The process of gaining knowledge and 

experience(Malcolm Knowles) 21



اصلی یادگیرینظریه سه 

- های رفتارگرایی نظریه

- گرایینظریه های شناخت

- نظریه های سازنده گرایی
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تعریف یادگیری از نظر رفتارگرایان

بیرونی و رفتارگرایی ، جنبشی در روانشناسی و فلسفه است که بر روی جنبه های
نداردآشکار رفتار فرد تأکید می کند و با فرایندهای ذهنی سر و کار 

پاسخو(شوندمیمنجررفتاربهکهشرایطی)هامحرککهمعتقدندرفتارگرایان
ستقیممطوربهتوانمیراهاآنکههستندرفتارهایجنبهتنها(واقعیرفتار)ها

علمادایجدرتوانندمیکههستندعینیمتغیرهایهاآنبنابراین،کردمشاهده
.شوندگرفتهکاربهرفتار

استآشکاررفتاردرتغییر:یادگیری.
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تعریف یادگیری از نظر شناخت گرایان

افرادهککنندمیتأکیدایمشاهدهغیرقابلذهنیفرایندهایبرگرایانشناخت
ربهاآن.برندمیکاربهجدیدهایمهارتیااطالعاتیادآوریویادگرفتنبرای
فوریغییرتصورتبهاستممکنکهاستدرونیفرایندی،یادگیریکهباورنداین
.نشودظاهر،آشکاررفتاردر

عبارتبه.استانسانفکرییاذهنهایفعالیت،شناختیروانشناسیموضوع
یوروداطالعاتانواع،آنطریقازکهاستفرایندهاییعلماینموضوع،دیگر

ورهذخی،گردیدهبسطیاافزایش،کاستی،دگرگونیدچارمغزبه(دادهادرون)
عناوینیلشامفرایندهااین.گیردمیقرارمختلفهایاستفادهموردوشدهبازیابی

رایندهایف.شودمینیززبانویادگیری،حافظه،الگوبازشناسی،ادراکقبیلاز
موردویکردرایندرگیریتصمیمومسئلهحل،انتقادیتفکرمثلذهنیترعالی

گیرندمیقرارتحلیل
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تعریف یادگیری از نظر سازنده گرایی
م تاکید سازنده گرایی، بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و ساختن دانش و عل

.دارد

 ست که یادگیری ا»:سانتراک برای سازنده گرایی این تعریف را عنوان نموده است
«.بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم آن تاکید می کند

اصول و مولفه های ساختن گرایی

فتن سه هنگامی که صحبت از ساختن گرایی به میان می آید در واقع الزمه آن پذیر
:پیش فرض است

1 )ه ادراک در تعامل ما با محیط شکل می گیرد و نمی توانیم درمورد چیزی ک
.یادگرفته شده جدا از این که چگونه یادگرفته شده است صحبت کرد

2 )تعارض شناختی محرکی برای یادگیری می باشد.

3 )دانش در بستر اجتماعی شکل می گیرد. 25



دنیای جدید، کمتر از هر زمان دیگری ازIQ آنچه پررنگ تر . صحبت می کندآموزشازو
.استمهارت یادگیریشده

را بر هر یک از ما باید خود، مسئولیت جستجو و جذب دانش مورد نیازدر شرایطی که
اشند که از کسانی موفق تر هستند و می توانند نسبت به دیگران متمایز بعهده بگیریم،

.در سطحی باالتر از دیگران قرار بگیرندمهارت یادگیری،نظر
 ده  و یادگیری، یک رویداد پیچیاین است کهمهارت یادگیریدرپیش فرض کلیدی

ود پیدا غیرقابل درک ذهنی نیست؛ بلکه یک مهارت است که با تمرین و تکرار، بهب
.می کند





؟علوم شناختی

علوم شناختی و فناوری های برگرفته از آن یکی
از دانش های نو است که انتظار می رود تحول 

.عظیمی را در حیات بشر بیافریند
 علوم شناختی، نانوتکنولوژی،فناوری

.......زیستی،دانش و فناوری اطالعات
مجموعه علوم و فناوری های همگرا

NBIC(Nano technology, Bio technology, 
Information technology, Cognitive sciences)
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علوم اعصاب شناختی

مطالعه ساختارهای درگیر در کارکردهای شناختی مغز
ناوریاولویت راهبردی دانش و ف:علوم شناختی در کشورهای پیشرفته
 دهه مغز=1990دهه(Brain decade)
رقابت بسیار شدیدی در دستیابی سریع تر به اسرار مغز
تدوین مراکز مطالعات علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی،: در ایران

سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی
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Neuroeducation

رددرگیرساختارهایمطالعهبهشناختیاعصابعلوم
.پردازدمیمغزشناختیکارکردهای

اولویتهایازپیشرفتهکشورهایدرشناختیعلوم
شدیدیرقابتوشدهتعریففناوریودانشراهبردی

وجودمغزاسراربهترسریعدستیابیدرکشورهاآنبین
.دارد
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قالبدرکاربردیعلومازجدیدیشاخهMBE

(MIND,BRAIN,EDUCATION)زمغدانشکارگیریبه-استگرفتهشکل
یادگیریویاددهیعلومدر

 ۱۹۷۰های تکنولوژی در درک یادگیری مبتنی بر مغز در اوایل دهه ی پیشرفت:

fMRI : در مغز نشان می دهد و هر چه جریان خون بیشتر باشد ، خون را جریان
.  فعالیت نرونی بیشتر است 
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(توموگرافی انتشار پوزیترون)PET scan(positron-emission 

tomography)  : ری از را اندازه می گیرد که معیار دیگگلوکز میزان متابولیسم
.استفعالیت مغز 
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ای سال اخیر در مورد مغز بیشتر از یافته ه40یافته های 
استسال پیش  رشد و گسترش داشته 400



Brain Based Learning

سنتیشیوهمحدودیتوحذفجهتدرجدیدیرویکردهایوهانظریه،امروزه
هادیدگاهاینازیکی.شوندمیاجراآموزشکیفیارتقایبرایوتدریس

Brain)مغزبرمبتنییادگیری Based Learning)است.
میقراردتأکیموردرامغزیادگیرینظامکهاستآموزشی،مغزبرمبتنییادگیری

.دهد
سازمانتغییرجریاندریادگیریکهاستدادهنشاننوروساینسهایپژوهش

کهاستمغزتغییرهنرنوعیتدریسگیردمیصورتمغزکارکردی
.کندمیایجادفراگیررفتاروتجربیاتها،محرکبینراجدیدیپیوندهای

است،محیطتغییرحالدرشرایطبامغزمداومتطابقالزمهکهمغزپذیریانعطاف
.سازدمیممکنراهاییپیوندچنینایجاد
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تعریف یادگیری از نظر نوروساینس

یگردازکهشودمیارائهیادگیریازجدیدیتعریفنوروساینس،اخیرمطالعاتدر
ایهدندریتتشکیلیادگیری،مطالعات،ازجنبهایندر.استمتمایزهانظریه
میتواندمغززیرامیدهدرخسادگیبهاینواستجدیدمغزیساختاریاجدید

.دهدتغییرراعصبیجریانات
وردمرامغزتمامیتکهاستمحوریادگیرندهفرایندیمغزبرمبتنییادگیری

درفعاالنهخودفراگیران،همهکهپذیردمیراحقیقتاینومیدهدقراراستفاده
.میسازندراخویشدانشیادگیری،گوناگونهایزمینهوهاموقعیت

یادگیریبرایمغزمقرراتوقواعدشناختازاستعبارتمغزمحوریادگیری
ها،آناساسبرهاآموزشدهیسازمانومعنادار

ادارمعنیادگیریبرایطبیعیطوربهمغزکهاستاینمغزمحوریادگیریاساس
.استشدهریزیبرنامه

ی،محیطعواملتاثیرتحتیادگیریاست،یادگیریدراصلیعاملمغزچهاگر
.هستهمفرداجتماعی-روانیهایساختار
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 Brain-based learning is a comprehensive approach to

daily instruction that focuses on how the brain learns

naturally.

 The 12 founding principles are often referred to as the

system principles of natural learning, recognizing that

natural learning is both biological and psychological

(R.N. Caine & G.Caine, 1991).
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گانه یادگیری مبتنی بر مغز12اصول 

12ایبرکهداردوجودمغزبرمبتنییادگیریدراصل
یجاداونوروساینسدانشمندانهاییافتهبهتردرک

شدهطراحییادگیریوهایافتهاینبینارتباط
.است
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مغز یک پردازشگر موازی است-1
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مغز یک پردازشگر موازی است-1

میاتفاقزمانیهماندرتمایالتوتصوراتعواطف،افکار،
.استپردازشحالدرمحیطازحاصلاطالعاتکهافتند

آموزشیارزش
کردندرگیربرایهاتکنیکوراهبردهاازمتنوعیطیف

تاودشمیباعثاین.گیردقراراستفادهموردبایدفراگیر
مغزعملکردهایجنبههمهبهکهکنیمحاصلاطمینان
شودمیپرداخته
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بدن را درگیر می کندفیزیولوژی یادگیری کل -2

یتواند یادگیری مانند نفس کشیدن امری طبیعی است، اما م
.کسب شود یا تسهیل یابد

هر چیزی که روی عملکرد  فیزیولوژیک ما اثرگذار است ،
.روی ظرفیت یادگیری ما نیز اثر می گذارد

ارزش آموزشی
مدیریت استرس، تغذیه، ورزش و استراحت و
یری در دیگر جنبه های مدیریت سالمت باید در فرایند یادگ

.نظر گرفته شوند
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.جستجوی معنا امری ذاتی است-3

بهمامحیطوتجاربمعنادارساختنوفهمبرایتالش
مواردخودکارطوربهمغز.گیردمیصورتخودکارصورت

قفمتوتواننمیرامعناجستجوی.کندمیثبتراآشنا
.ودشمتمرکزیابندیکانالتواندمیفقطبلکهکرد،

ارزش آموزشی
محتواومطالب.باشدآشناوثباتبابایدیادگیریمحیط

هایبانتخاوباشندمعنادارحالعیندروانگیزهیجانباید
عاتیاطالمعنایبتواندفراگیرآندرکهدهندارائهرازیادی

.کنددرکراشودمیارائهاوبهکه
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.رخ می دهد الگوسازیجستجوی معنا از طریق -4

اطالعات.استشدهطراحیالگوهاتولیدودرکبرایمغز
مغز.دشونمیبندیتقسیموسازماندهیمعنادارالگوهایبه
.کندمیمقاومتمعنابیالگوهایبرابردر

ارزش آموزشی
لشکبهمعناایجادوادراکاتازالگوبرداریحالدردائماما

یهافعالیتدرگیرکهزمانیحتی.هستیممختلفهای
طریقازفقطمدرسیک.نیستیمرسمییادگیری

یادگیریگیریجهترویتواندمیمختلفرویکردهای
افتهیادغامدروسیاموضوعیتدریس:نظیربگذاردتاثیر
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عواطف در الگو سازی نقش اساسی دارند-5

وعواطفسازماندهیوتاثیرتحتآموزیممیماکهآنچه
درجهویشخصتعصباتبرمبتنیذهنیشرایطواحساسات

بهمانیازومابنفساعتمادمورددرهاداوریپیش
.داردقراراجتماعیتعامالت

ارزش آموزشی
ایندفردرفراگیرنگرشواحساساتکهکنیمدرکباید

زمینهدرییادگیرنتایجکنندهتعیینودارندنقشیادگیری
.هستندآیندهیاحالزماندردلخواه
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عواطف در الگو سازی نقش اساسی دارند-5

45



.هر مغزی جزء و کل را به صورت همزمان درک و پردازش می کند-6
وراستهاینیمکرهبینمعناداریتفاوتکهدهدمینشانهاپژوهش

ردمغزنیمکرهدوهرسالمانسانیکدرحالاینبا.داردوجودمغزچپ
میسازماندهیرااطالعاتهمباتعاملدرروزانههایتجربه
بطورمغزواستواقعیغیرچپمغز/راستمغزازماتصورات.کنند

(راستمغز)سازدمیکلاجزاءازو(چپمغز)کندمیتحلیلهمزمان

ارزش آموزشی
رییادگیچونبسازدزمانطولدررامهارتودانشبایدخوبتدریس

.استتجمعیوپیشرونده
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یادگیری مستلزم توجه کانونی و ادراک پیرامونی است-7

ذبجاستدرگیرهاآنبامستقیمبطورکهرااطالعاتیمغز
توجهحیطهازخارجکهاطالعاتیبهچنینهماماکند،می

.داردتوجهنیزهستندمستقیم
ارزش آموزشی

دارنداهمیتآموزشیمحیطهایجنبههمه.
اق،اشتیطریقازرافراگیراناشتیاقوعالقهبایدمدرسان

.کنندجلبخودنقشایفایومربیگری
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یادگیری مستلزم توجه کانونی و ادراک پیرامونی است-7
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در جریان یادگیری همواره هم فرایندهای هشیار و هم فرایندهای نا هشیار درگیرند-8

گیریم،مییادوکنیممیدرکهشیارانهبصورتکهآنچهازبیشترخیلی
.شوندمیماقبلیدانشازبخشیناخودآگاهبصورتماتجارب

ارزش آموزشی
وتامل.بیفتداتفاقدیرترونگیردصورتفوراممکنستدرک

یادگیریمحیطدرپردازشبرایزمانیصرفو(Reflection)بازاندیشی
.استاهمیتحائز
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:مغز ما حداقل دو روش سازماندهی حافظه دارد-9

سیستم حافظه فضایی

سیستم حافظه طوطی وار

نامعبیاطالعاتیامعناداراطالعاتحاویکنیممیمطالعهکهمطلبیاینکهبهبسته
تجاربجزئیاتمعنابیاطالعات.شوندمیبندیدستهوسازماندهیمتفاوتیباشد،بصورت

رایبافرادکههستندحافظهازنوعیمعناداراطالعاتحالیکهدردارید،کههستندایروزانه
.برندمیبکارسواریدوچرخهنظیرشدهگرفتهیادهایمهارتنامیدن

بیادوراخوانیفامکانونداردتمرینبهنیازیکهداریمفضاییوطبیعیحافظهسیستمیکما
ماشتجاربشودمیباعثفضاییحافظهسیستم.کندمیفراهمراتجاربفوریآوردن

بتثخودکاربصورترااطالعاتمیدهداجازهشمابهکهکندایجادمغزدرجدیدیارتباطات
.گیردمیانگیزهنوآوریباواستفعالیتحالدرهموارهسیستماین.کنید

امرتبطننسبتااطالعاتذخیرهبرایخاصبطورکهاستحافظهازبخشیوارطوطیحافظهاما
وجداترفردواقعیتجربهوقبلیدانشازهامهارتواطالعاتچقدرهر.استشدهطراحی
.داشتواهدخوجودمطالبتکرارووارطوطیحافظهبهبیشتریوابستگیباشد،ترنامرتبط

ارزش آموزشی
ضربجدولنظیراستمهماوقاتبعضیوارطوطییادگیری
سهیلترایادگیریانتقالمطالبکردنحفظبهشدهدادهاختصاصآموزششرایطسایردر

.کندنمی
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درک و یادآوری دانش و مهارت هایی که در حافظه فضایی مغز ذخیره می شوند، -10

.بهتر انجام می گیرد
بانزدستورولغاتباچندگانهتعاملیتجاربطریقازراخودمادریزبانما

شکلاجتماعیتعامالتودرونیفرایندهایطریقازمادریزبان.گیریممییاد
.گیردمی

آموزشیارزش 
طریقازگیرییادکهجاییاست،مغزبرمبتنییادگیریکلیدقویتریناصلاین

کمیدتهدیشده،هماهنگبخوبیکهیادگیریمحیطدرفراگیرکردنورغوطه
درچالشازباالییسطحواستزندگیواقعیتجاربشبیهدارد،وجودآندر
.افتدمیاتفاقشود،میاحساسآن

همینهب.هستندزندگیسرتاسردرجدیدارتباطاتساختنبهقادرهانورون
تاهمیحائزشود،دادهممکنهایروشهمهبهتوسعهاجازهمغزبهاینکهدلیل
.است

رادافهایظرفیتورشدبرایمحدودیتیهیچکهواقعیتاینبهاستمهم
.بگذاریماحترام،نداردوجودبیشتریادگیریبرای
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.یادگیری از راه ایجاد چالش ارتقا می یابد و با تهدید و هراس بی ثمر می ماند-11

رارتباطاتابیشترین،استحمایتوتشویقموردپذیریریسککهزمانیمغز
وهیافتکاهشمغزتواناییکند،دریافتتهدیدیکههنگامیاما.سازدمی

.کندمیناتوانیاحساس

آموزشیارزش 
فراینددریردرگرافراگیراگرباشدوتنشواسترسفشار،تحتنبایدفراگیر

.رفتخواهدبینازمغزناتوانیاحساسکنیم،یادگیری
داردنیازکردنریسکوتفکربرایامنمحیطیبهفراگیر.
شودیادگیریمانعتشویق،جایبهممکنستشکستازترس.
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.هر کسی به صورت منحصر به فردی سازمان یافته استمغز -12

آنهمهامادارند،مشابههایسیستمازایمجموعههاانسانهمه
هایحیطموفردقبلیدانشدرتفاوتژنتیکی،ساختاراساسبرها

.دارندفرقهمبامتفاوت
آموزشیارزش 

برایانتخاباجازههاآنبهبایستیواندمتفاوتهمبافراگیران
.شوددادهخودشانبفردمنحصردیدگاهازدنیادرک

افرادهوشواستعدادیادگیری،سبکدرچنینهمهاتفاوت
.شودمیمشاهده
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گانه یادگیری مبتنی بر مغز12تکنیک آموزشی حاصل از اصول سه

هوشیاری آرمیده(relaxed alertness)

 ور سازی هماهنگ در تجارب پیچیدهغوطه

(orchestrated immersion in complex experience)

تجاربفعالپردازش

 active processing of experience
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هوشیاری آرمیده(relaxed alertness:)

کهاستزمانی.استیادگیریبرایبهینهعاطفیفضایایجاد
.شوندمیواردیادگیریمحیطدرهمباعواطفوشناخت

بهرمنجمطلوبوگرمفضاییایجادوتهدیدحسبردنبیناز
شودمیمغزباسازگاریادگیریمحیطایجاد

ارددپذیریریسکبهتمایلفراگیرمغز،باسازگارکالسدر.
یادگیریازحمایتواجتماعیحسایجادوروابطگسترش
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غوطه ور سازی هماهنگ در تجارب پیچیده
orchestrated immersion in complex experience

رییادگیبرایمناسببرانگیزچالشهایفرصتایجاد
زندگیبهراآموزشیمحتوایمعناداریادگیریبرای

.دهیدربطواقعی
بینانسجامایجادبرایطبیعیظرفیتیدارایمغز

مرتبطغیرظاهربهاطالعاتاززیادیمقادیر
بارویکردهاییتدریسکهزمانیبنابراین.است

سازگارییادگیریفرامیخواند،راتعاملیموضوعات
.یابدمیافزایشوداشتهمغزبابیشتری

محتوایتجربهمعنیبههماهنگورسازیغوطه
استواقعیمسائلحلوپروژهانجامطریقازآموزشی
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تجاربفعالپردازش
active processing of experience

رمنظوبهارتباطاترساندنحداکثربهمغز،باسازگارمحیطدر
دارداهمیتعمیقدرکتضمین

همکهاستفراگیراطالعاتکردندرونیتقویتفعال،پردازش
باشدمنسجممفهومینظرازهمومعنادارشخصیبصورت

بلیقیادگیریبهرااطالعاتفراگیرفعال،پردازشاولیهمراحلدر
هبقادرفردمحتوابریافتنتسلطباسپسودهدمیربطخود

شودمیمسئلهحلویادگیریبکاربستن
بازتاب(refletion)استفعالپردازشمرحلهازبخشی.
میجدیداتصاالتجدید،تجاربویادگیریباهمزمانمغز

جدیدهایدندریتاتصاالتطریقازنرونیاتصاالتاین.سازد
ودموجترقدیمیمطالببهراجدیدباورهایمغزکهاستایشیوه

.دهدمیربطمغزدر
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طراحی محیط یادگیری سازگار با مغز
میکاهشزیادیمیزانبهرامغزتوانمندیفقیریادگیریهایمحیطامادارد،یادگیریبهتمایلذاتامغز

.دهند
گذاردمیتاثیرنآعصبیهایشبکهپیچیدگیورشدبرمحیطباتعاملوتجربهواستپذیرتربیتمغز.

58

تغذیه

نور

اکسیژن

رنگ

موسیقی

ا محیط یادگیری سازگار ب
مغز



طراحی محیط یادگیری سازگار با مغز
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بگذارداثرکردعملونشاطسطحذهنی،خستگیازافرادتجربهسطحبرمیتواندکاریفضایازمحیطیویژگیهای
داردکارکنانکردعملورفتارروانی،سالمتبرزیادیتأثیرکهاستکارمحیطبالقوهویژگیهایازیکیروشناییو

افرادریکاوریوعملکردهوشیاری،برمنظمطوربهکارساعاتطولدرمیتوانندنورمنبعنوعورنگ
تأثیربگذارند

از نور زرد در محیط  یادگیری بهتر است( فشار روانی ایجاد )منفی نور فلوئورسنت بر مغز به دلیل تأثیرات •
.شوداستفاده ( ایرشته المپ )

. روشنایی به عنوان پارامتر اصلی مؤثر بر درک، پردازش و عملکرد شناختی افراد محسوب میشود•



طراحی محیط یادگیری سازگار با مغز
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هستندتأثیرگذاربخش،آرامشومثبتهیجانیمحیطایجادباهارنگ.

حیطمسقفبرای)آبیرنگنیزو(نارنجیوزرد)مغزبرمثبتاثراتباهایرنگ
.استترمناسب(یادگیری



طراحی محیط یادگیری سازگار با مغز
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تغذیه کافی و مناسب بر مغز و یادگیری و یادآوری، تاثیرمثبت  دارد•
شودمصرف الزم است غذاهای متنوع •
ت ضعف یادگیری می شود، زیرا وقتی میزان آب خون کم می شود، غلظکاهش آب بدن منجر به •

یب نمک خون باال می رود و جریان سیاالت از سلول به داخل خون افزایش می یابد و به این ترت
.موجب باال رفتن فشار خون و فشار روانی در فرد می شود

تغذیه مناسب با پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و کالری کافی•
، میوه و شیر(گردو، بادام، پسته و فندق )مواد غذایی مفید نظیر مغزها •



طراحی محیط یادگیری سازگار با مغز
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ادگیری، بهتر از آنجا که مغز مصرف کنندۀ یک پنجم اکسیژن بدن است، برای بهتر شدن عملکرد مغز و ی•
.است چند عدد گلدان گل طبیعی در محیط یادگیری تعبیه شود



طراحی محیط یادگیری سازگار با مغز
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تاثیر موسیقی بر بسیاری از بخش های مغز ثابت شده است•
.موثر استمطالعات اخیر نشان داده موسیقی در جنبه های مختلفی چون کم کردن سطح استرس،بهبود حافظه و کاهش درد•



طراحی محیط یادگیری سازگار با مغز
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.خواب با تنظیم کارکردهای شناختی و جسمانی بدن عنصری اساسی در یادگیری است•
خواب منظم ، انتقال اطالعات به حافظه بلند مدت و تحکیم اطالعات موجود در حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد•
.کمبود خواب باعث اختالل در یادآوری و پردازش اطالعات جدید می شود•



محیط یادگیری سازگار با مغز
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.افراد در تفکر، احساس و رفتارشان عملکرد یکسانی ندارند•
ر نتیجه در از آنجا که یادگیری ساختار مغز را تغییر می دهد، هر چه انسان ها بیشتر یاد بگیرند، مغز آن ها متفاوت تر و د•

.همه ابعاد رفتاری و حتی نیمرخ هوش متفاوت و متمایز از یکدیگر می شوند



محیط یادگیری سازگار با مغز
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.مغز عاطفی است و به طور طبیعی به عواطف توجه می کند•
.سوب می شودیادگیری مح-به چگونگی برانگیختگی هیجانات مثبت فراگیر، بخش مهمی از فرایند یاددهیتوجه •
.هیجان موجب ترغیب توجه و توجه موجب ترغیب یادگیری، حافظه و حل مسئله می شود•
اده کردشبیه سازی استفگویی و برای لذت بخش کردن یادگیری و ارتقای انگیزش می توان از نمایش، قصه •
ه افراد و ایجاد جو عاطفی مثبت، تقویت روحیه مشارکت، حذف تهدیدات، تحریک عواطف و ارائه بازخورد سازنده ب•

Reflection

نگرش
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سرفراز باشید


