
0 
 

                                          

 رد رابطه با رتبیت و چگونگی عملکرد مغز رد یادگیری اهیینکته                  
 mindset in the classroom ربداشت از کتاب:
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 ارتباط چگونگی کاررکد مغز با آموزش

 آموزان با چگونگی کاررکد مغز این است هک:رضورت آشنایی دانش
 گذرد؟انجام بازی، یادگیری و ... رد مغز آنها هچ میآنها باید بدانند زمان 

 



2 
 

 گیریدوقتی هک شما! چیز جدیدی یاد می
 شوند. ره هچ ارتباطات بیشتررت میکنند. این ارتباطات با تمرین و تالش قویاه ارتباطات جدیدی ایجاد مینورون                                       

رتاه باید ردک روشنی داشته باشند هک ره هچ از این اتصاالت یا مسیراهی شود. رتاکم بیشتر مغر هب معنی "هوشمندرت" بودن شما است. زبرگرت میشود، مغز متراکم                             
اند تصور کنید. ره بار هک این اهیی هک توسط یک تکه ریسمان انزک هب هم متصل شدهونشوند. تجارب یادگیری جدید را هب عنوان نوررت میعصبی بیشتر استفاده شود، آنها قوی

شود. حال، آن ریسمان ضعیف،  قدرت یک طناب شود ات زمانی هک رب یادگیری تسلط ایجاد میرت میو قوی شود، آن ریسمان انزک قوییادگیری جدید تمرین و هب کارگیری می
اه و تجارب قبلی ارتباط ربرقار نمایند. ره هچ رد طول آموزان، مهم است هک معلمان هب طور دماوم با دانستهتقویت این اتصاالت عصبی رد دانش ضخیم و قوی را دارد. ربای

 دهد.یک توالی یادگیری ارتباطات بیشتری ایجاد شود، با توسعه و تقویت مسیراهی عصبی، تغییرات فیزیکی بیشتری رد مغز رخ می
 آموزان باید بدانند هک یک مسیر عصبی جدید مانند راه رفتن رد یک جنگل انشناخته ربای اولین بار است.و دانش رتاهزبرگ

 ره هچ بیشتر از یک مسیر استفاده شود، سداه و موانع کمتری رد راه وجود خواهد داشت. 
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 آموزان آموزش دهیمرد مورد مغز هب دانش

کار و انگیزه هب طور دماوم رد حال تغییر دانش                                                آموزان باید ردک کنند هک هوش بسته هب تالش، پشت
 کنداست. آنها هب زودی متوهج خواهند شد هک هوش چیزی است هک رد صورت استفاده از آن رشد می

 رگدد.و ارگ از آن استفاده نشود ژپرمده می 
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 را رد آغوش کشید؟اه توان چالشچگوهن می
 شود؟رت میاهی علمی و مهارتی کار راحترچا؟ بعد از ره تمرین رد رابطه با پدیده                        

آموز شود پس! دانشرت میرت و قویاه رب ارث تمرین و تالش ره لحظه محکمزریا اتصاالت نورون
 کشد.اه را رد آغوش میشود و چالشرت میمصمم
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 اه رد مغز،اطالع از وضعیت نورون
 ای دارد؟آموز هچ افیدهربای دانش 

اه رد مغزش بهم کند نورونداند وقتی هک ربای حل مسائل سخت بیشتر تالش میآموز با تسلط رب این چگونگی، میدانش
 شوند.رت میاند و ره لحظه قویپیوسته

 شود.می اش ربای تالش بیشتررب، ارث این تصوریسازی انگیزه
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 آموزانیادآوری پیوسته هب دانش
 رت شدن را دارند، آموزان باید پیوسته یادآوری شود هک: تواانیی باهوشهب دانش

 پذریی است هک هب نحوه استفاده از آن بستگی دارد.ره مغزی دارای اقبلیت انعطاف 
 شود ورت میمغز آنها حکم یک ماهیچه را دارد هک با ورزش قوی

 باشد.اهی یادگیری میورزش مغز آنها، تالش پیگیر و استقبال از چالش 
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 هوش یک وژیگی ذاتی راکد نیست!

 رت شویم.توانیم با تالش بیشتر باهوشما همه می
 ساختار فکری رشد:

 توانم این کار را انجام دهمالبته! هک من می
  فقط باید تالشم را بیشتر کنم.
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 رشدمحوررد سیستم آموزشی 

 شود:آموزان رمسوم و تکرار میاین اصطالحات بین رمبیان، والدین و دانش
 رگدد .ارگ تالش کنی همه چیز ممکن می –شوی رت میارگ یک تمرین دیگر حل کنی، باهوش  -توانی!تو می

 کنند.همه با اراده و انگیزه همدیگر را تشویق می 
 هیم.دما هب تالش اداهم می –توانیم! ما می
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 از ذهنیت ایستا، هب سوی ذهنیت رشد
 اهی تعلیم و رتبیترب اساس آرخین یافته

سفر کنیم. ما رمبیان! ما والدین! ات شاهد پیشرفت  رشدهب ذهنیت  ایستاما! باید از ذهنیت 
 هب جامعه هدهی کنیم! اقنونمندو  خوشحالای رفزندانمان باشیم و شهروندانی افساهن
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 والدین مهربان!
 هب تالش رکدن، صبر داشتن رفزندان را. همیشه تمایل کنیماز تشویق ساختار فکری رشد استفاده 

 .و تمرین رکدن را تشویق کنیم 
  مموفقیت را هب "باهوش بودن" یا "بهترین بودن" نسبت ندهی 

کار نسبت دهی بلکه هب سخت  .مکوشی و پشت
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 .مپذریی را هب آنها بیاموزی انعطاف 
توانند، زمانی هک اوضاع طبق ربانهم آنها پیش تغییر! بخشی از زندگی است. والدین می                                                                   

چینند و یکباره ای ربای رفتن هب موزه میرود، این رفتار را هب رفزندان نشان دهند. ربای مثال، ارگ والدین ربانهمنمی
توانند بالافصله با انتخاب یک فعالیت جایگزین )یا اراهئ چند فعالیت وند هک موزه آن روز بسته است، میش متوهج می

کاس این رفتار رد زندگی ره روزه  د( انعطافناز میان آنها انتخاب کن  رفزندانجایگزین هک   پذریی را آموزش دهند. انع
 والدین، هب وژیه رد رشایط آزاردهنده مهم است.
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 و تنبیه تشویق
و یا انجام وظایفی را هک  ان! باید اقدامات رفزندانجام تشویق و تنبیهزبرگساالن رد 

مانند: کار شما   .، هن شخص رفزندشان رارقار دهند خطابصورت رگفته مورد  آنهااز رطف 
 یا کار شما مناسب نبود. رد این حالت آنها مغرور و یا عالی بود، تالش سختی رکدید و 

 نخواهند شد.تخریب 
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 دمل مناسب ربای تشویق رفزندان، توسط والدین
آموزد، رد مورد خودشان چطور فکر کنند. آنها باید همیشه تالش و کوشش می آنهااه و اعمال هب دهد. این کلمهمی رفزنداندهند ایپمی هب آورند و ره عملی هک انجام میای هک پدر و مارد هب زبان میره کلمه

 ا بستایند.  ربای مثال:رفزند خود ر
 مناسب انمناسب

کاری!  کنی و رد آن زمینه همیشه بادقت هستی!واقعاً سخت کار می واقعاً ورزش
 کنی و این کاماًل مشخص است!رد دمرهس سخت تالش می خیلی باهوشی!

 پیشرفت داشتی!ای؛ چقدر بینم هک رد نقاشی خیلی تمرین رکدهمی ات عالی است، تو نقاش کوچک منی!نقاشی
کار عالی هستی، تو می  ای از آن خواهی دید!العادهاهی فوقهب تمرین اداهم بده؛ تو نتیجه توانی پله بعدی باشی!تو ورزش

 کنیم.افتخار کنی. ما هم هب تو افتخار میگذارد. باید هب خودت اهیت تأثیر میکنی، کاماًل رد نمرهوقتی تالش می کند.گیری، این من را خیلی خوشحال میاهی خوبی میهمیشه نمره
 سالمت و رپ توان باشید –اداهم دارد 


