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گفت وگو با دکتر محمود تلخابی عضو هيئت  علمی دانشــگاه 
فرهنگيــان و مدير گروه ذهن، مغز و تربيت، مؤسســة آموزش 

عالی علوم شناختی را با اين سؤال آغاز می کنيم:

é جرياني كه در حوزة دانش ذهن، مغز و تربيت ايجاد 
شده است، چه ارمغاني براي كالس درس دارد؟ 

 امــروز دنياي جديد فناوري ها به پژوهشــگران اين امكان 
را مي دهــد که از طريــق تصويربرداري هــا و تجهيزات جديد 
مطالعات علوم اعصاب دسترســي هايي به مغز انسان پيدا كنند 
و بتواننــد دانش عميق تر و دقيق تــري از آنچه در دنياي ذهن 
و مغز وجود دارد، در اختيــار ما بگذارند. ما معلمان نياز داريم 
اين دانش را كســب كنيم تا بتوانيم برنامه ريزي اثربخش تری 
انجــام دهيم. از دو جنبه می توان به اين موضوع پرداخت. اول، 
مراقبت از سالمت ذهن و مغز بچه ها و دوم، توسعه و بهتر كردن 
مهارت های ذهن و مغز. مراقبت از ســالمت به اين معنا كه اگر 
مراقبت نكنيم، ممکن است از طريق محيط نامناسب  به ذهن و 
مغز بچه ها  آسيب بزنيم؛ براي مثال، مي توانيم با نوع پرسش  و 
پاسخ ها، بازخوردها و انتظاراتمان ويژگي هايی چون تفكر خالق، 
پرسشــگري، و نقادي را در بچه ها رشــد دهيم يا از بين ببريم 
و تخريب کنيم. اين ويژگی ها درواقع ســرماية شناختي جامعه 
هســتند. براي ارتقای سرماية شــناختي در جامعه، دو راه حل 
اساســي وجود دارد: اول، روش غيرمستقيم به اين معنا كه ما 
مستقيمًا مهارت ها و قابليت هاي شناختي را آموزش نمي دهيم 
بلكه در بســتر واقعی ياددهي يادگيري فرصت هايي را به وجود 
می آوريم كه توانايی های شــناختي بچه ها را ارتقا دهد. شــيوة  
دوم، شيوة حداقلي است؛ به اين معنا كه فرصت هاي مستقيمي 

را براي توسعة توانايي هاي شناختي بچه ها فراهم كنيم. 

كدام يك از اين دو مي تواند موفق تر باشــد؟ طبيعتًا اولی؛ به 
دليل اينکه اين فرصت ها در پهناي برنامة درسي توزيع شده اند. 
واقعي هستند و به موضوعات زندگي آغشته شده اند. ماندگارتر 
و عميق تر هســتند و ... اما آيا اين رويكرد كار ساده، امکان پذير 
و در دسترسي است؟ بايد بگوييم نه. واقعيت اين است كه اين 
كار پيچيدگي هايي دارد و به شدت به ظرفيت برنامة درسي ما، 

توانايي مربيان و معلمان و ... وابسته است.

é پس، اولی يعني روش غيرمســتقيم به اين معنا که 
در برنامه درســي و در كتاب هاي درسي قرار بگيرد و 
دومي يعني ساعت مجزا با بچه ها داشته باشيم و در آن، 
كاركردهاي اجرايي مغز را آموزش دهيم؛ آيا نمي شود 
چيزي بين اين دو تعريف کــرد؟ مثاًل معلم ها آموزش 
ببينند، معلم رياضي، ادبيــات، علوم و ... آموزش ديده 
باشــد و از اين آموزش ها در طراحي درســش به طور 

غيرمستقيم استفاده كند؟
 اين هم راه ميانه اي اســت که مي شود گفت برنامة درسي 
را تعديل مي كند و ظرفيتي براي القای مهارت هاي شــناختي 
در دل برنامة درسي به وجود مي آورد. البته نمي شود گفت كه 
برنامة درســي موجود در نقطة صفر است اما مسئله اين است 
كه در برنامة درســي ما نقشة مفهومي براي توسعة مهارت هاي 
شناختي وجود ندارد که بدانيم سطوح مهارت هاي شناختي در 
پايه های مختلف تحصيلي چگونه قرار است توسعه پيدا  كند. ما 
برای اينکه بدانيم در هر مقطعي چه ميزان توسعة قابليت هاي 
شناختي مورد انتظار است و احتمااًل به چه برنامه هاي ترميمي 
نياز داريم، بايد نقشــة مفهومی داشته باشيم و توليد اين نقشة 

مفهومی، نيازمند پروژه هاي پژوهشي است. 

دانش مغز
و كالس درس
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اما دومين وظيفه اي كه ما معلمان در مورد ذهن و مغز بچه ها 
داريم، بعد از مراقبت از سالمت ذهن و مغز بچه ها، توسعه و بهتر 
كردن مهارت های شــناختی است. در دو سطح مي توانيم به اين 
مؤلفه های شــناختي كه به طور طبيعي در ذهن و مغز ما وجود 
دارند نگاه كنيم. سطح اول، سطح كاركردي است که از آن به عنوان 
كاركردهاي شناختي ياد می شود و منظور از آن، امكان هايي است 
كه ذهن و مغز ما از طريق ســازوكاري بــراي ما فراهم مي كند 
تا به يك پردازش شناختي دســت بزنيم؛ مثاًل استدالل كنيم، 
چيزي را خلق كنيم، و به فهم و معناي جديدي دست پيدا كنيم. 
اگر بخواهم مباني اساسي آن را بگويم، شامل سيستم های توجه، 
حافظه، هيجان، تصميم گيري و سيســتم فراشناختي می شود. 
اين ها پنج مقولة بسيار حياتي هستند كه قابليت طبقه بندی به 
مؤلفه های جزئي تــري را دارند. براي مثال، »توجه« يك كاركرد 
شناختی است؛ يعني حواس ما به محرك هاي محيط پيرامونمان 
است، آن ها را شناسايي مي كنيم، دريافت مي كنيم و از فيلتري 
عبور می دهيــم که وارد دنيــاي پردازش ما شــود. اين ميزاِن 
كاركردي، ممكن است از يك فرد به فرد ديگر هم متفاوت باشد. 
سطح دوم، سطح مهارتي است. سطح كاركردي از طريق تمرين و 

فرصت هاي خاص، قابل ارتقا به سطح مهارتي است. 

é دانش ذهن و مغز به سياســت تربيتي چه كمكي 
مي تواند کند؟

 تأثيــر علوم ذهن و مغز در حــوزة آموزش را مي توانيم در 
سه سطح بررسي كنيم؛ سطح اول سطح سياستي است كه در 
تصميمات كالن سيستم تعليم وتربيت مي تواند تأثيرگذار باشد. 
سطح دوم، خط مشي ها و راهبردهاي مربوط به تعليم وتربيت و 
سطح سوم هم حوزة عمل اســت كه ابعاد مختلفی دارد؛ مثل 
كالس درس و كنش بين معلم و 

دانش آموزان.
سياست گذاري  حوزة  در 
مي توان به برنامة درسي و 

تأليف كتاب ها اشــاره كرد يا مسائلي مثل اينکه مطالعات ذهن 
و مغز، دربارة موضــوع زمان و يادگيري چه کمکی مي تواند به 
ما كند. اآلن ســال تحصيلي  ما اين طور است که بچه ها از آخر 
ارديبهشــت ماه به مدت چهار ماه مدرسه را ترك می کنند. اين 
فاصله از لحاظ منطق زمان بنــدي و اصول يادگيري مبتني بر 
ذهن و مغز به هيچ وجه فاصله ای منطقي نيســت؛ چون در يك 
بازة زماني چهار ماهه، پس رفتي در يادگيري اتفاق مي افتد که 
جبرانش راحت نيســت. امروز دانش ذهن و مغز به ما مي گويد 
كه اگر شما سه نيم سال داشــته باشيد و در پايان هر نيم سال 
يك هفته تا ده روز به بچه ها اســتراحت بدهيد و دوباره شروع 
كنيــد، بازده نتايج يادگيري بهتر از زماني خواهد بود كه هفت 

هشت ماه پشــت سر هم مي آيند و بعد، چهار 
ماه استراحت مي كنند. در اين سطح، می توان 
دربــارة اين گونه مباحث صحبــت كرد .حوزة 
خط مشــی ها مي تواند در هر نظام آموزشــي 
شيوه هاي متفاوتي داشــته باشد؛ مثاًل بخش 
آموزش مكمــل فوق برنامه مي تواند از ظرفيت 
خودش براي توسعة توانايي هاي شناختي بچه ها 
بهره ببرد. براي مثال، بعضی از مدارس، برنامة 
درسي خود را بسط داده اند؛ يعني بچه ها بيش از 
ساعاتی كه به طور قانوني بايد در مدرسه باشند، 
در مدرسه حضور پيدا مي كنندـ مثاًل روزي دو 
تا چهار ســاعت بيش از زمان عادي حضور در 
مدرسه ـ ولی متأسفانه می بينيم حتی در آنجا 
هم صرفًا در حوزة موضوعات درسي و توانايي 
دانش آموزان در حل مسئله هاي دانشي تمرين 
بيشتری صورت می گيرد و به تقويت سيستم 
شناختي پرداخته نمی شود. درحالی که در اين 
رويكرد، شايستگي ای كه انتظار مي رود بچه ها 
به آن دســت پيدا كنند، شايستگي مربوط به 
توفيق آن ها در حل مسائل واقعي زندگي است، 
نه آنچه الزامًا در موضوعات درسي وجود دارد؛ 

اينکه بچه ها بتوانند مثاًل خودكنترلي باالتري داشــته باشــند، 
هيجاناتشان را كنترل كنند، روابط اجتماعي بهتري با ديگران 
برقرار كنند، براساس نيازها و واقعيت و عاليقشان تصميم گيری 
كنند و به طــور كلي بتوانند رابطة خود با جهان پيرامونشــان 
را خوب و درســت تعريف كنند. اين انتظــارات با بدكاركردي 

شناختي آدم ها محقق نخواهند شد. 
سطح سوم ، سطح عمل است. واقعي ترين نظام آموزشي كه ما با 
آن مواجهيم، كالس درس است؛ جايي كه در آن يادگيري اتفاق 
مي افتد و قابليت هاي شــناختي به كار گرفته مي شوند. در اينجا 
می توان نمونه هاي بسيار كوچك عملی پيدا كرد؛ براي مثال، اگر 
به سيستم توجه دقت كنيد، كاركردش شبيه يك منحني زنگولة 
معكوس اســت. يعنی در يك بازة زماني كه بين آدم ها متفاوت 

اگر مراقبت 
نكنيم، ممکن 

است از طريق 
محيط نامناسب  

به ذهن و مغز 
بچه ها  آسيب 

بزنيم؛ براي مثال، 
مي توانيم با نوع 

پرسش  و پاسخ ها، 
بازخوردها و 
انتظاراتمان 

ويژگي هايی چون 
تفكر خالق، 
پرسشگري، 

و نقادي را در 
بچه ها رشد دهيم 
يا از بين ببريم و 

تخريب کنيم

تصميمات كالن سيستم تعليم وتربيت مي تواند تأثيرگذار باشد. 
سطح دوم، خط مشي ها و راهبردهاي مربوط به تعليم وتربيت و 
سطح سوم هم حوزة عمل اســت كه ابعاد مختلفی دارد؛ مثل 
كالس درس و كنش بين معلم و 

دانش آموزان.
سياست گذاري  حوزة  در 
مي توان به برنامة درسي و 
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است و تا بيســت دقيقه طول مي كشد، ابتدا توجه باال ست. در 
ميانــة اين بازه زماني، منحني پايين مي آيد و در انتها دوباره باال 
مي رود. اين عملكرد طبيعي اســت. اگر من به عنوان معلم اين را 
بدانم، وقتي برنامة تدريســم را می چينم، حواسم هست که كجا 
قرار اســت تجربه هاي نابی را براي بچه ها به وجود بياورم. اگر آن 
تجربه هاي ناب زماني اتفاق بيفتد كه توجه در پايين ترين سطح 
خود اســت، عماًل اثربخشی يادگيري را از دست داده ام؛ مثاًل اگر 
بخواهم براي يک کالس 45 دقيقه ای در دورة دبستان برنامه اي 
بچينم و اگر در اين 45 دقيقه يك نوع فعاليت آغاز شود و به طور 
مســتمر تا پايان 45 دقيقه ادامه پيدا كند، بايد بدانم كه بچه ها 
حداكثر يك ربع تا بيســت دقيقه از فعاليت را با من هستند نه 
كل 45 دقيقه ای را كه فعاليت در آن انجام مي شود. بنابراين، اگر 
می خواهم بچه ها در تمام طول کالس توجهشان به من باشد، بايد 
زمان را به ســه زمان يك ربعي تقسيم كنم و بعد از هر يك ربع 
تجربه،  تغييری اتفاق بيفتد. درواقع، در هر تغيير يک بار ديگر آن 
منحني را  از نو مي سازم تا بتوانم بچه ها را 45 دقيقه با خود همراه 
كنم. اگر اين تجربه، تجربة يكنواختي باشــد، من عماًل يک سوم 
توجه را دارم و در دوســوم زماني كه دارم سعی می کنم فرصت 
يادگيري براي بچه ها خلق  كنم، احتمااًل دريافتی اتفاق نمي افتد. 
ما قباًل هم مي دانســتيم كه اولين و آخرين تجربه ماندگار ترين 
تجربه ها هستند ولي نمي توانستيم توضيح بدهيم که چرا چنين 
اســت. مثال هايي از اين جنس مي شــود مطرح كرد که چگونه 
دانش ذهن و مغز با تبيين دقيق فرايند های شــناختي مي تواند 
به ما معلمان كمك كند كه بــراي تحقق يادگيري عميق تر در 
كالس درس و پايداري يادگيري، طراحي مناســبي انجام دهيم. 
يك مثال ديگر هيجان است. هيجان يكي از مؤلفه های شناختي 
مغفول جامعة ماست و نسبت به آن، قدری بد فهمي و کج فهمی 
وجود دارد؛ به اين معنا کــه اغلب تصور اين بوده كه اين مؤلفه 
مانعي براي فعاليت هاي شــناختي اســت و هر جا مي آيد، ما بد 
تصميم مي گيريم و اشــتباه مي كنيم. هميشه به ما گفته اند كه 
هيجاناتتان را كنترل كنيد، مراقب باشــيد هيجان زده نشويد يا 
احساسي عمل نكنيد. آن احساســی كه بچه ها امروز نسبت به 
مدرســه دارند، درواقع، حاصل بدفهمی نقش هيجان نسبت به 
كاركردهاي شناختي است. امروز مي دانيم كه هيجان مهم ترين 
نقش را در بهبود كيفيت كار رويكرد شناختي دارد و اگر نتوانيم 
سيستم هيجاني دانش آموزانمان را در طول دورة يادگيري فعال 
نگــه داريم، يادگيري به معنايي كه به حافظه و به حل مســئله 
مربوط است، عماًل در پايين ترين سطح خود اتفاق خواهد افتاد. 
اين نکته را که مطلبي تا چه ميزان در حافظة شما باقي می ماند، 
هيجان تعيين می کند؛ اينکه به چه چيز توجه می كنيد يا توجه 
نمی كنيد، به شــدت به چگونگی کارکرد سيستم هيجاني شما 
وابسته است. اينکه چقدر وقت می گذاريد تا يک مسئله به نتيجه 
برسد و حل شود، به سيســتم هيجاني شما بستگي دارد و اگر 
سيستم هيجاني شما پشــتيباني نكند، مسئله براي شما مهم 

نخواهد بود و آن را رها خواهيد كرد. بنابراين، معلمان به شــدت 
نيازمند آن اند كه سيستم هيجاني مغز را بشناسند و بدانند اين 

سيستم چگونه كار مي كند.
 يكي از مشكالتي كه معلمان و والدين معمواًل مطرح مي كنند 
اين اســت كه بچه ها انگيزه ندارند. سيســتم انگيزه به شدت به 
سيستم هيجاني وابسته است؛ اينکه شما چگونه، محيطي بچينيد 
و مناسباتي درست  كنيد كه هيجان كار خودش را به درستي انجام 
 دهد، نيازمند شناخت آن مؤلفه هاست. حاال سؤال اصلي اين است 
كه زمينه هاي فرهنگي جامعة ما در سيســتم تعليم وتربيت چه 
چيزهايي هســتند که مي توانند به بروز و ظهور هيجانات امكان 

واقعي ببخشند تا يادگيري واقعي براي بچه ها صورت بگيرد.

é در تجربه هاي جهاني، چه كشورهايي اين دانش مغز 
را وارد عرصة عمــل كرده اند؟ آيا می توانيد نمونه هاي 

تجربه شده را مثال بزنيد؟
 شــايد بشــود گفت يكي از قوي ترين تجربه ها را كشــور 
انگلستان دارد. در آنجا که برنامة درسي ملي ای توليد شده است 
كه مهارت هاي شناختي را در دل برنامة درسي تزريق مي كند. 
در اين برنامة درسی، تمام استانداردهاي يادگيري در پايه های 
تحصيلی )k-12( در تمام موضوع های درســی با مهارت هاي 
شــناختي مورد انتظارش توصيف می شود؛ يعنی ذکر می شود 
که قرار است در اين درس، چه قابليتی و در چه سطحی اتفاق 
بيفتد، و شايد از اين نظر يكي از بي نظير ترين سندها در دنياست.

اين سند در سايتشان1 موجود است. البته اين كار در الية دانش 
روان شناسي شــناختي مربوط به اين حوزه انجام شده است. در 
كشورهاي ديگري كه مطالعات عصب شناختی يادگيري هم اتفاق 
افتاده، برنامه ها، اصول و تجربه هاي جديدتري توليد شــده است. 
آن ها از يک سو سيستم تربيت معلم را بازطراحي كرده و از سوي 
ديگر، سيستم توليد محتوا و برنامه هاي درسي و ساز و كار مدرسه اي 
را تغييراتي داده اند؛ مثاًل آموزش های زيادی به صورت ويديو يا ... 
کار بازآموزی معلمان را انجام می دهند تا بدانند که دانش آموز چه 
موجودي است و چه قابليت هايي دارد و معلمان به اين همه تفاوت 
و تنوع كه در مغز بچه ها وجود دارد، چگونه بايد پاسخ بدهند. براي 
مثال، يكي از موضوعاتي که به شــدت در دنيا رويش كار مي شود 
و تجربه هايی هم در ايران در سطح پژوهشي اتفاق افتاده، موضوع 
تلفيق اســت كه از طرف دانش ذهن و مغز از اين جهت حمايت 
مي شود كه بهترين حالت يادگيري براي مغز مربوط به زماني است 
كه مســئله هاي يادگيري با زندگي واقعي مرتبط اند. االن مسائل 
موضوعات درسي موجود، مسئله هاي واقعي بچه ها نيستند و اگر 
اينها را تلفيق كنيد و مسئله هاي زندگي بچه ها در كانون فعاليت 
يادگيري شان قرار بگيرد، عماًل توانسته ايد ظرفيتی براي استفاده 
از تمــام مغز و پردازش موضوعات از زواياي مختلف با فرايندهاي 
شــناختي به  وجود بياوريد كه بتواند انواعی از سيستم حافظه و 

توجه را درگير حل مسئله كند و به يادگيري عميق كمك كند.
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وقتی معلمان 
بدانند که اين 
دانستنی ها و 

مهارت ها مديريت 
کالس را چقدر 
برايشان راحت 
می کند و تا چه 

حد باعث تسهيل 
و پايداری آن ها 
می شود و چقدر 
استقالل بچه ها 
را در يادگيری 

افزايش می دهد، 
از حرفة خودشان 

لذت بيشتری 
خواهند برد

é فرموديد که در سيستم انگلستان ميان اهداف هر 
دوره با استانداردهاي دانش ذهن و مغز هماهنگی وجود 
دارد. اين استانداردهاي دانش ذهن و مغز براي هر پاية 

تحصيلي کدام اند؟
 مدلــی انتخاب کرده اند به نام »مهارت های تفکر« که پنج 
مؤلفة اساسی دارد: پردازش اطالعات، استدالل، پژوهش، تفکر 
خــالق، و تفکر نقادانه يا ارزيابانه هر کــدام از اين مؤلفه ها نيز 
زيرمهارت هايی دارند. نزديک به پنجاه مؤلفة شناختی ذيل اين 
پنج مهارت برشمرده شده است و درواقع، تک تک اين ها به تجربة 
يادگيری در تک تک موضوعات درسی ورود پيدا کرده اند و چون 
برنامة درسی انگلستان موضوع ـ محور کار می کند، ظرفيتی را 
که هر موضوع درس برای توســعة مهارت های شناختی داشته 
است، مشخص کرده اند و دقيقًا می دانند که هر درسی می تواند 

برای کدام مهارت های شناختی ظرفيت بهتری داشته باشد.

é آيا براي آموزش معلمــان در اين حوزه، كار عملي 
انجام داده و بازخوردی گرفته ايد؟

 معلم نه تنها بايد از نظام شــناختي خود مراقبت کند بلكه 
بايد بتواند تشــخيص دهد که در كجا چه فرايندهايي را به كار 
گيــرد و مداخالتش براي اصالح چگونه بايــد اتفاق بيفتد. در 
مرحلة بعدي مي تواند ايــن آگاهي را در مورد ذهن بچه ها هم 
به كار گيرد؛ و برنامه اي براي بچه ها تدوين كند كه بتواند به اين 

ظرفيت ها احترام بگذارد و از آن ها مراقبت كند.
تجربه  اي را بــا اداره آموزش وپرورش تهران شــروع كرده ايم. 
دوره اي با عنوان اصول يادگيري مبتني بر مطالعات ذهني مغز 
طراحی شــد و در سه اليه ويژة مديران مناطق، معاونان آن ها و 
معلمان يكي از مناطق برگزار گرديد. بعد، به سراغ دانشگاه مهر 
البرز به عنوان يك دانشــگاه الكترونيكي، رفتيم و دوره آنالينی 
بــه نام »دورة اصول يادگيري مبتني بر مطالعات ذهن، مغز« را 
طراحی کرديم. بازخورد ما از اين دوره ها اين اســت كه معلمان 
يا مي گويند ما همين كارها را ســر كالس انجام مي دهيم و اين 
دوره ها حرف هاي جديدي نيستند و يا مي گويند اين  ها دوره هاي 
خوبي هستند ولي در كالس هاي ما قابل اجرا نيستند. می گويند 
ما كار خودمان را مي كنيم و كار خود ما هم خوب است. به نظر 
من، اين بزرگ ترين آفتي اســت كه سيستم ما را گرفتار کرده 

است. 
در مقابــل، مــا تجربه هاي ديگــري داريم در مدارســي كه 
درطول چندين ســال اين تجربه ها را پشت سر گذاشته اند. در 
اين مدارس، تجربه ای ديگر اتفاق افتاده اســت و شواهد، بسيار 
متفاوت اند و شــواهد نشــان می دهد که بچه هــا انتخابگرند، 
مسئوليت کارهايشان بر عهدة خودشان است، نسبت به حاالت 
ذهنی شــان، آگاه تر هســتند و از زمينه های انتخابشان آگاهی 
دارند. معلمان هم ســاختار نقش حرفه ای شان را در کل به هم 

ريخته اند و به گونة ديگری به حرفة معلمی نگاه می کنند.

é شايد بشود به معلم ها حق داد. تمايز اين دانش مغز 
با آنچه قباًل مي دانستيم چيســت؟ تفاوت آن با آنچه 
پياژه  و ساير دانشــمندان حوزة روان شناسي تربيتي 

مي گفتند، چيست يا نسبت به آن چه مزيتی دارد؟
 كار علم چيســت؟ اينکه پديده هاي جهان را تبيين کند تا 
ما فهم درســت تری از واقعيت جهان پيدا کنيم. پياژه در زمان 
خودش و با روش های پژوهش و ابزارهايی که داشــت، کوشيد 
تحول شــناختی در کودکان را برای مــا تبيين کند. امروزه ما 
ابزارهايی داريم که تبيينی متفاوت با آنچه پياژه دربارة رشــد 
شــناختی فکر می کرد، در اختيارمان می گــذارد. اين ويژگی 
علم اســت؛ بنابراين، تمايز از همين جا شــروع می شود. پياژه 
نمونة بارز اين مثال اســت. در جامعــة تعليم وتربيِت مبتنی بر 

رفتارگرايی، پياژه يک پيشرفت اساسی بود ولی 
امروز می دانيم که براســاس مطالعات جهانی 
نمی توانيم نظرية رشد شناختی پياژه را نظرية 
کاملی بدانيم. قباًل مــا به دليل فقدان ابزارها، 
را نمی شناختيم  واقعی شناختی  عملکردهای 
اما امــروز خيلی دقيــق می توانيم بگوييم که 
حافظه چگونه کار می کند و سيســتم هيجان 
چگونه اســت. ما قباًل نمی توانستيم تشخيص 
بدهيم چرا افراد اشــتباه می کنند؛ برای مثال، 
اگر کسی پشت ســر هم تصميمات نادرست 
می گرفت، فکر می کرديم عقلش را از دســت 
داده اســت. بعــد که با اين شــخص خطاکار 
صحبت می کرديد، می ديديد که خيلی درست 
هم استدالل می کند. پس چرا اشتباه می کند؟ 
امروز با تصويربرداری های دقيق مغز می فهميم 
که اين آدم سيســتم هيجانی اش مشکل پيدا 
کرده است نه سيســتم ِخَردش، موارد بسيار 
ديگری از کارکردهای اجرايی می توان مثال زد 
که امروز می دانيم و در گذشته نمی دانسته ايم. 

امروز به دقت می توانيم تشخيص دهيم که در اثر آسيب رسيدن 
به هر کدام از بخش های مغز، کدام بدکارکردی ممکن اســت 
در رفتــار آدم ها بروز پيدا کند. لزلی هارت مثال جالبی می زند؛ 
می گويد کسی که می خواهد دستکش بدوزد، بايد دربارة دست 
دانشی داشته باشد تا بتواند دستکش مناسبی بدوزد. ما معلمان 
در طول تاريخ، قبل از اينکه دربارة دست دانشی داشته باشيم، 
دســتکش دوخته ايم و فکر می کنيم باز هم می توانيم بدوزيم. 
چرا بايد به سراغ دانش جديد برويم و مقاومت در برابر يادگيری 
را بشکنيم. وقتی معلمان بدانند که اين دانستنی ها و مهارت ها 
مديريــت کالس را چقدر برايشــان راحت می کند و تا چه حد 
باعث تسهيل و پايداری آن ها می شود و چقدر استقالل بچه ها 
را در يادگيری افزايش می دهد، از حرفة خودشان لذت بيشتری 

خواهند برد.
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