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 سخن مترجم

 سخن مترجم

نهایت است و جای افسوس دارد بی یفرصت نامحدود انسان برای تجربه یادگیری  
توان ؛ موانعی که مینتهای ما برای درک جهان با موانعی ساده محدود شوداکه توان بی

 ،در شناساندن این موانع ،بیش از هر چیز ،ارزش کتاب پیش روداد. تغییر ها را آن
ها و دستیابی به بینشی نامحدود در درک و یادگیری ایی برای رفع آنراهکارهطرح 
 است.

سازد، شناسی متمایز میموجود در حوزه روان آنچه این اثر را از سایر کتب خودیاری  
آموزش و  گرفته در زمینههای صورتتحقیقات و پژوهش محکم آن بر بدنه یتکیه

 لف  ؤهای کیفی و تجارب آموزشی مقیقات در کنار بررسییادگیری است. این تح
بها فراهم ساخته تا اثری ارزشمند برای هموارساختن مسیر یادگیری ای گرانمایهدست

 خلق شود.  ،در هر زمان و هر شرایطی ،برای هر فرد

 ،های کتاببخشرخی در ب، شاید آموزش ریاضیات یلف در حوزهؤبنا به تخصص م
نه بیشتر؛  ،یادگیری ریاضی است یبارهدرکتاب پیش رو صرفًا این تصور ایجاد شود که 

های زندگی به تمام حوزهتوان را می شدهمطرحنظر داشت که راهکارهای در باید اما
ها در راستای پیشبرد اهداف و رفع موانعی بهره و از آنداد  فردی و اجتماعی تعمیم

تر آنکه ریاضیات علم حاکم بر اند. مهمت شخصی را مسدود کردهکه مسیر پیشرف برد
به تفکر خالقانه و حل مسائل بیشتر منجر  شکبیجهان اطراف ماست و درک آن 

و  شود های این کتاب در یادگیری ریاضیات استفادهآموزهچه از  ؛ بنابراینخواهد شد
زندگی  آموزش، یادگیری و در کل   در قبالا را چه در هر حوزه و زمینه دیگری، دید م

 تغییر خواهد داد.

قدرم خانم هاجر شکری، در پایان، از همراهی دوست دیرین، عزیز و گران
دریغ تنها در مسیر ترجمه این کتاب مرا همراهی کرد، بلکه همواره و بیسپاسگزارم که نه

 .معنای کامل  دوستی است ی من  سازد و برامند میمرا از همفکری و همیاری خود بهره



 ذهن نامحدود  ||  10

 ردامید که این کتاب مرزها و باورهای محدودکننده را از پیش روی خوانندگان بردا
 پیش روی آنان بگشاید. های نوینی برای رشد، پیشرفت و شادمانی  و افق

 
 سمیه احمدی

 1398 پاییز 

 



 گفتارپیش

 گفتارپیش

آگاه  الیع یراز تدریس از  آموزگاران نایاب و برجسته است که آن دسته بولر از جو 
 ل کند.به دیگر معلمان منتق را این توانایی داند چگونهمی بر آن،است و عالوه

 که مغز کنیممیشویم، باور وارد مدرسه می یکودکدر  ای کهاز همان نخستین لحظه
و از آموختن  یاد بگیردخاص را  یموضوعات تواندمی ست، فقطایستاو ثابت  چیزی ما

باورهای  شویم و. با همین طرز فکر وارد بزرگسالی میدیگر عاجز است مسائلبعضی 
هوش »کنیم که قبول می ،مثال برای ؛پذیریمهایمان میتواناییباره را در ایشدهتثبیت
علم  که همچنانزننده و غلط )آسیب این مفروضات   نداریم. «خالق یذهن»یا  «ریاضی

ها و در قرار داده و انتخاب تأثیرتحتنوعی و در زمانی بهما را  ریک ازهنشان داده است( 
 مان را محدود ساخته است.آینده ،نهایت

طرز فکر های پرفروشی همچون استاد دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب ،جو بولر
باورها و  تأثیر را صرف مطالعه اشاز زندگی دههچندین آموزگار . این است 1ریاضی

مبارزه را به  ایافسانه ، اوذهن نامحدود. در کتاب کرده استآموزش بر  هاسوگیری
 شش کلید ویژه برای گشایشسپس،  ؛مغز ما ایستا و ثابت استگوید میکه  طلبدمی

 ،مطالعات اوبر اساس کند. و تجلی توان بالقوه و نامحدود ما در یادگیری معرفی می
به دلیل برتری  یابند، صرفاً ای دست میافرادی که به باالترین سطوح موفقیت در هر زمینه

مرهون استفاده از  این افراد موفقیت . به عقیده وی،اندنرسیدهجایگاه  آنژنتیکی به 
طور بهو  یستن «ایستا و ثابت»کند. مغز ما در این کتاب رونمایی می کلیدهایی است که

خودش را  ،اً مجددو  گار شودسازکند، با محیط  رشد دهد، تغییرتواند خودش را کامل می
ید بیاموزید؟ نواختن جد یخواهید در ریاضی پیشرفت کنید؟ زبان. آیا میکند ریزیبرنامه

                                                                        

.1 Mathematical Mindsets : شناسی آموزش و یادگیری روانبا عنوان را این کتاب نشر نوین
بخش و های الهامآموزان از طریق ریاضی خالقانه، پیامریاضی: شکوفاکردن استعداد نهفته دانش

 است. )م( کردهزاده منتشر آقای مهدی سلیمان با ترجمه آموزش خالق
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تواند گیتار را یاد بگیرید؟ کتاب بنویسید؟ حقیقت این است که هرکس در هر سنی می
چیزی  همان این   ؛سازدمیما را دگرگون  هر چیزی را بیاموزد و خود  نفس  یادگیری عمیقاً 

 کند. آن صحبت میباره صورتی ظریف و زیبا در این کتاب در بهاست که بولر 

 
ککارول د    (2)نویسنده کتاب طرز فکر 1و 

 شناسی دانشگاه استنفورداستاد روان

 

                                                                        

1. Carol Dweck 
.2 Mindset : ده است. کرمنتشر  شناسی نوین موفقیتطرز فکر؛ روانبا عنوان را این کتاب نشر نوین

 )م( 



 گانهمقدمه( کلیدهای شش

 مقدمه

 گانهکلیدهای شش

 گو ایراد کنم،هدیرا در موزه سن امرفتم تا سخنرانیمی که ؛ همچنانآفتابی بود یروز
درخشید، اندکی ایستادم تا از نوازش که زیر نور آفتاب می ش،های ساختماندر کنار ستون

های سکوی تاالر کنفرانس باال ام از پلهکه برای شروع سخنرانیخورشید بهره ببرم. زمانی
های علمی رین یافتهحوزه پزشکی، آخمتخصصان تا در حضور جمع زیادی از  ،رفتممی

در  های یادگیری به اشتراک بگذارم، اندکی اضطراب داشتم. من معموالً شیوهرا درباره 
مطمئن نبودم که این چندان  . به همین دلیل،کنمو والدین سخنرانی میمعلمان حضور 

دانستم آیا نمی. کردخواهند را چگونه درک آخرین دستاوردهایم  ،مستمعان گروه جدید  
 گذار خواهد بود یا خیر.تأثیرها های من بر آننظرات و ایده

بار این ،کنمکار میآموزان و آموزگاران دانشبا  اغلبهرچند . بیهوده بود امنگرانیالبته 
د بازخوردی که از متخصصان حوزه پزشکی دریافت کردم مشابه بازخورد همان افرانیز 
ها بالفاصله پیوند این زده و برخی نیز در شوک بودند. همه آنن شگفتااغلب حاضربود! 

های جدیدی بینش هاآنبرخی از  ؛ حتینظرات را با زندگی و کار خود درک کرده بودند
نزد من آمد و تعریف  ،از سخنرانیپس ه لکه کاردرمانگر بود، بالفاص ،دست آوردند. سارابه

 بیش از اندازه گویااست؛ چندین سال پیش از رشته ریاضی انصراف داده  کرد چطور
به این رشته تعلق دارد. او با یادآوری تجربیاتش، بیان کرد  کندکه باور  هبرایش دشوار بود

هایش او را در زندگی عقب نگه توانایی بارهزننده و غلط درکه چطور باورهای آسیب
 هایش محدود است. مانند اغلب مردم بر این باور بود که توانایی نیز اوند. اهداشت

اگر  !؟، چهاما اگر خالف این باور درست باشد و همه ما بتوانیم هر چیزی را بیاموزیم
مسیرهایی جدید و ایجاد  سمتبهها، حرکت امکان نامحدودی برای تغییر توانایی

؟ اگر هر روز ، چهادامه یابد نمازندگیاهم باشد و در سراسر هایی نوین برای ما فرهویت
دهد ؟ این کتاب شواهدی ارائه میشود، چه میصبح با مغزی جدید از خواب برخیزیم
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که افراد زمانیپذیر است و که مغز و زندگی ما تا حد زیادی منعطف و انطباقینمبنی بر ا
های خود تغییر دهند، را به زندگی و یادگیری شانند و رویکردباور پیدا کن مسئلهبه این 

 نتایجی شگرف حاصل خواهد شد. 

های هر روز با زنان و مردانی از سنین مختلف، مشاغل گوناگون و پیشینه تقریباً 
دارند.  انشخود و توان یادگیری یبارهزننده درکنم که باورهایی آسیبمتفاوت برخورد می

؛ نداهمند بودهای دیگر عالقهبه ریاضی، انگلیسی یا حوزه ترپیشکه  گویندمی بیشتر مردم
 رسیدند که برایشدند، به این نتیجه رو بهمشکلی رواما وقتی در یادگیری آن موضوع با 

 مسئلهرها کردند.  آن رابه همین دلیل، و  نیستند به اندازه کافی باهوش آن کار دادنانجام
های مرتبط با ریاضی را نیز حوزهتمام کند، اینجاست که وقتی فردی ریاضی را رها می

ترتیب، وقتی افراد به  هایی چون علوم، پزشکی و فناوری. به همین؛ حوزهگذاردمی کنار
کشند. توانند نویسنده شوند، دور کل علوم انسانی را خط میرسند که نمیاین باور می

سازی و سایر رسد که اهل هنر نیست، نقاشی، مجسمهوقتی فردی به این نتیجه می
 کند. های هنرهای زیبا را نیز رها میجنبه

برای یادگیری مسائل ان فراوبا شور و هیجان مدرسه را  ،ها کودکمیلیون ،هرساله
رسند که به اندازه و به این باور میشوند می سرخورده سرعتبهولی ؛ کنندجدید آغاز می

را رها  شانگیرند مسیر رسیدن به آرزوهایبقیه باهوش نیستند. بزرگساالن نیز تصمیم می
خوب و باهوش نیستند. هزاران نفر از  چنان که بایدکنند آنباور میتدریج به کنند؛ زیرا
کنند پنجه نرم میودست، با این ترس کننداقدام میهای شغلی مصاحبهبرای افرادی که 

. این باورهای از این موضوع آگاه شوند کافی ندانند و دیگران مبادا به اندازهکه 
را  اولیه هجرقطور معمول، بهاما ؛ گیردمی نشئتزا از درون ما محدودکننده و آسیب

ها آنکننده آموزشی منتقلمؤسسات و  سایر افراد کند کههای غلطی ایجاد میپیام
را محدود شان زندگی ،ام که باورهایی غلط. من کودکان و بزرگساالن زیادی را دیدههستند

ها انسان که باری راهای زیانبنویسم و افسانهکرده بود. به همین دلیل بر آن شدم کتابی 
در . زمان آن رسیده که رویکردی متفاوت به مبارزه بطلبم اندرا در زندگی عقب نگاه داشته

 . مطرح شود زندگی و یادگیریقبال 

یاضی، شنوند که هوش رمی از معلمان و والدینشانطور مستقیم، بهافراد زیادی 
به یادگیرندگان جوان  ،از سر خیرخواهی و کمک ،انگلیسی یا هنر ندارند. بزرگساالن

برای برخی در کودکی رخ  مسئلهخورد. این ها نمیگویند که فالن موضوع به درد آنمی
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دانشگاه انتخاب رشته برای که زمانی ،مثالً افتد؛ دهد و برای برخی دیگر دیرتر اتفاق میمی
برخی افراد در این راستا، شوند. در مصاحبه شغلی حاضر میکه  یبارنخستینکنند یا می
ای عده؛ اما کنندشان دریافت میهای بالقوهتواناییباره دررا های منفی مستقیمی پیام
رسند به این نتیجه می ،ضمنی، از گذر برخی باورهای فرهنگیصورت تلویحی و  به ،دیگر
 خورند. شوند و دیگران شکست میموفق میبرخی افراد که 

 هگانآموزیم و با کلیدهای شششده میعرضهوقتی دانش جدیدی را که در این کتاب 
کنیم. کلیدهای و ما نیز تغییر میکند میتغییر  نشویم، کارکرد مغزمایادگیری آشنا می

خود  واقعیت را نیز حتی دهد، خود تغییر می واقعیت   درباره تنها باور افراد رانه گانهشش
آگاه  خود های بالقوهاز توانایی ما که. در حقیقت، زمانیسازددستخوش دگرگونی می

؛ در غافل بودیم هاها از آنکه مدت کنیمکشف میهایی از وجودمان را شویم، بخشمی
 یمقادر ،زماندر این کنیم. بدون باورهای محدودکننده آغاز میرا  ایتازه زندگینتیجه، 
و بکشیم رو هستیم به آغوش روبه هاکوچک و بزرگی را که در زندگی با آنهای دشواری
کنیم. کاربردها و تلویحات این دانش جدید برای همگان  شانتبدیل فقیت و دستاوردبه مو

ت نوینی که این اطالعات جدید آشکار احتماالً امکانات و ؛ همچنین حائز اهمیت است
 برای معلمان، رهبران و یادگیرندگان بسیار مثمرثمر خواهد بود.  دکنمی

با دانشمندان  ،ورد هستم و در چند سال گذشتهمن استاد علوم تربیتی دانشگاه استنف
علوم اعصاب با دانش خود باره را درآنان ام و دانش حوزه مغز و اعصاب همکاری داشته

ام. همواره دانش موجود در این کتاب را با دیگر آموزش و یادگیری درهم آمیخته بارهدر
بدین متفاوت به مسائل داشته باشند تا  یخواهم نگاهها میشوم و از آنافراد سهیم می

ام؛ گذشته را صرف تمرکز بر ریاضیات کردهسالیان به درک بهتری از خود برسند. طریق 
زننده درباره یادگیری در میان معلمان، ای که در آن بیشترین باورهای آسیبرشته
فراگیر است؛ دلیل اصلی ب ریاضی در جهان اضطرا آموزان و والدین وجود دارد.دانش
ها( توانایی ریاضی )و برخی دیگر از تواناییگوید میکه  ی استباورموضوع پذیرش  این

شوند که انسان یا استعداد ریاضی . بسیاری از کودکان با این باور بزرگ میاستثابت 
رو دشواری روبه مشکل وادگیری ریاضی با ، وقتی افراد در یترتیب ! بدیندارد یا ندارد

 هر ،رسند که استعداد ریاضی ندارند. از آن زمان به بعدشوند، به این نتیجه میمی
ها میلیون مسئلهرود. این شمار میبهها کفایتی آنیادآور دیگری از بی ای  تازه یمسئله

 ود قرار داده است. خ تأثیرتحتانسان را 
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شغلی از اضطراب ریاضی رنج  جوانان در دوران کارآموزی   %48 ،پژوهشیبر اساس 
دانشجویانی که در دانشگاه، ریاضیات  %50 تقریباً  ،ای دیگرمطالعهبر اساس  [1]د.برنمی

توان دانست که چند دشوار می [2]بردند.میمقدماتی را اخذ کرده بودند، از اضطراب رنج 
به دوش  ریاضی شان در حیطهتواناییدرباره  ی رابارنفر از افراد جامعه باورهای زیان

 توان حدس زد این افراد نیمی از جمعیت را تشکیل دهند. اما می؛ کشندمی

شود، می روبهرومحققان بر این باورند که وقتی فردی با اضطراب ریاضی با اعداد 
گردد. همان مرکز ترسی که در زمان مواجهه با مار یا عنکبوت مرکز ترس در مغز او فعال می

گردد، فعالیت مراکز حل که مرکز ترس در مغز فعال میزمانی [3]شود.میدر مغز فعال 
اری از افراد در ریاضیات شکست شود. جای تعجب نیست که بسیخاموش می مسئله
! افتدمحض ایجاد اضطراب، قدرت تحلیل و تفکر در مغز از کار میبه زیراخورند؛ می

های . ما همواره درباره تواناییی منفی بر عملکرد مغز داردتأثیراضطراب در هر موضوعی 
؛ حال نکته حائز اهمیت این است که کنیممنتقل می هایی را به آنانپیام یادگیرندگان
های تدریسی که موجب ها را از شیوهها و خانهو آموزشگاه دهیم تغییرها را این پیام

 شوند، رهایی بخشیم. اضطراب می

ی عالی ایم و آن دسته از افرادی که به سطوحدنیا نیامدهبه یهای ثابتما با توانایی
این افسانه  [4]اند.نرسیدهها بدان جایگاهیابند به سبب برتری ژنتیکی خویش دست می

شایستگی کافی آموختن برخی موضوعات برای که مغزهای ما ثابت و ایستاست و ما 
و است باوری فراگیر ؛ اما از سوی دیگر، نداریم، از نظر علمی دقیق و صحیح نیست

 دهد.الشعاع خود قرار میهای زندگی روزمره ما را تحتاری دیگر از جنبهیادگیری و بسی
که بپذیریم مغزمان ثابت و ایستا نیست، از  احساس رهایی خواهیم کرد ما فقط زمانی

کند و از سوی دیگر، این تصور دست برداریم که ژنتیک  مسیر ما را در زندگی تعیین می
هر زمان پذیر و منعطف است. در حقیقت، سازش ،آورشگفت یطرزکه مغز ما بهبیاموزیم 

از دل  ؛ این باور شوددهی میسازماندوباره و کند میآموزیم، مغز ما تغییر چیزی می
در فصل  [5]است.بیرون آمده  1پذیری عصبیترین پژوهش عصر حاضر یعنی انعطافمهم
 خواهم کرد.  عرضه این موضوع بارهدر ی چشمگیر و مهمشواهد ،بعد

                                                                        

1  . neuroplasticity 
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نی . وقتی این ایده را با بزرگساالباید باور به تفکر ایستا و ثابت را کنار بگذاریمما 
از تجارب  ،بالاستثنا ،هاآن تک، تکهستند که عمدتًا معلمان و آموزگاران کنممیمطرح 
یاد بهرا هایی از خودشان تجربهها تمام آن تقریباً . گویندمیبا من سخن  شانیادگیری

شان و مانع موفقیتکرده یابند که چطور این باورها محدودشان درمی؛ همچنین آورندمی
ند اها باهوشایم که برخی آدمودهور بدر این افسانه غلط غوطه نوعیبهشده بود. همه ما 

و این باور زندگی ما را شکل داده نیستند... طور اینبرخی و  خاصی دارندو استعداد 
 است. 

، انهتأسفم. بودن توان و هوش افراد صحیح نیستدانیم که باور به محدودامروزه، می
دار است. خبر خوب فراگیر و ریشه ،در سرتاسر جهان ،هااین باورها در بسیاری از فرهنگ

شود. العاده حاصل می، نتایجی خارقطلبیممبارزه می قتی این باورها را بهاین است که و
کشیم؛ همچنین مینما و محدودکننده خط بطالن ما بر این باورهای نخ ،در این کتاب

آید. دست میبههایی را آشکار خواهیم کرد که با اتخاذ رویکردی بدون محدودیت فرصت
های به تمام حوزهتوان آن را و می بدون محدودیت از علم اعصاب آغاز شده ن رویکرد  ای

 . داد زندگی گسترش و تعمیممتفاوت 

ها قبل است و مطالعات پیشگام پذیری عصبی مربوط به دههکشف اولیه انعطاف
 رساندهبسیاری در این زمینه رشد و تغییر مغز را در میان کودکان و بزرگساالن به اثبات 

های کالسها و خانهچنان که باید راه خود را به این دانش آندلیل، اما به هر  [6].است
زبانی ساده و کاربردی، همچون همچنین، این نتایج  پژوهشی به ؛ درس باز نکرده است

خوشبختانه، پیشگامان  شود، مطرح نشده است.کلیدهایی که در این کتاب عرضه می
به اشتراک نیز با دیگران  را این ایدهند، اهکه از اصل تغییر مغز آگاهی یافتگوناگونی 
مان است. او یکی از این پیشگا ،شناس سوئیسیروان ،1ندرس اریکسونااند. گذاشته
روی  به توانایی مغز پی نبرد؛ بلکه با مطالعه بار از علم اعصاب رایج در زمان خودنخستین

العاده مغز را برای تغییر کشف توانایی خارق ،2به نام استیو ،جوان ایورزشکار و دونده
  [7]کرد.

                                                                        

1  . Anders Ericsson 
2  . Steve 
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در یادآوری را  های انسانمحدودیتآن بود که اریکسون در پژوهش خود به دنبال 
، ثابت شده بود 1929ای در سال مطالعهبر اساس . مطالعه کندتصادفی اعداد  فهرست

، مطالب ارتقا دهند. در آن پژوهش سپردنیادرا در به شانتوانند تواناییافراد می که
بسپارند. اریکسون یاد بهکه سیزده و پانزده عدد تصادفی را دادند به افراد آموزش  محققان

او از استیو بنابراین ند؛ اهکنجکاو بود بداند که این افراد چگونه به چنین پیشرفتی نائل شد
برای شرکت در پژوهش خود بهره  1یکی از دانشجویان متوسط دانشگاه کارنگی ملون

متوسط  کامالً  عملکردی کرد،را شروع اعداد  کردنحفظاستیو گرفت. در نخستین روزی که 
توان  ،یاد آورد. در چند روز بعدیبههفت و گاه هشت عدد را  . او قادر بود عمدتاً اشتد
 عدد رسید. 9او به زیر  یادسپردنبه

حداکثر  عجیب رخ داد. محققان و استیو بر این باور بودند که او به یسپس اتفاق
امنه اعداد را بیشتر اما او توانست د؛ یافته استاعداد دستیادسپردن بهدر  توانایی خود

گی العاده در زند خارق آغاز دو سال   رااریکسون این رخداد ! خاطر بسپاردبهعدد را  10و کند 
ادامه داد تا اینکه توانست  اشتدریجی کند. استیو به پیشرفت  میعنوان ای خود حرفه
 ی عظیمشاهکار نوبه خود،اتفاق، به اینخاطر بسپارد. بهعدد تصادفی را  82ای از رشته
متوسط بود که  ی. استیو دانشجویوجود نداشت ای در آنرفت و هیچ حقهشمار میبه

 رسانده بود. یتبزرگ و نادر به فعل موفقیتیرا برای کسب  اشتوانایی بالقوه

وی آزمودنی دیگری اش این مطالعه را راریکسون و تیم تحقیقاتی ،چندین سال بعد
را اش هحافظتوان  او. را در سطحی مشابه با استیو آغاز کردش نیز کار 2تکرار کردند. رن ی

! سپردخاطر بهندیده ارتقا داد و نزدیک به بیست عدد را آموزش یبه باالتر از حد شخص
گونه بدون هیچ ،از پنجاه ساعت آموزشبعد از آن و پس  و توقف شدم نوعیبهسپس 

اریکسون و تیمش را بر آن داشت تا  مسئلهاین ! پیشرفتی از مطالعه کنار گذاشته شد
  آورد.دست ، پیشرفت بیشتری بهدریابند چرا استیو در مقایسه با رن ی

                                                                        

1  . Carnegie Mellon University 
2  . Renee 
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آشنا شد. او دریافت  1«تمرین هدفمند»ای تحت عنوان اینجا بود که اریکسون با پدیده
است. هر زمان او کرده انگیزه پررقابتی و شدت بهرا  او حیهکه عالقه استیو به دویدن رو

مثال، او در  ؛ برایبستکار میبهخورد، راهبردهای جدیدی برای پیروزی به مانعی برمی
کردن بندیگروه ی را برایراهبرد؛ بنابراین شد روروبه و دشواریبا مشکل  رقم 24یادآوری 
چهارتایی ابداع کرد. استیو در فواصل زمانی منظم راهبردهای جدیدی  تهرشچهار ارقام در 

 کرد. را ایجاد می

شوید، می روبهروسازد: وقتی با مانعی را آشکار می ای بنیادیناین پژوهش نکته
از افقی متفاوت مفید خواهد بود. هرچند این  مسئلهاتخاذ رویکردی جدید و نگاه به 

 روبهرومحدودیتی یا رسد، بسیاری از ما وقتی با موانع نظر میبسیار منطقی به مسئله
اغلب به این نتیجه ، . در عوضدهیم تغییر مان راتوانیم نحوه تفکرسختی میبهشویم، می
ها آییم. اریکسون عملکرد انسانی را در بسیار از حوزهیرسیم که از پس آن کار برنممی

به  شدر عملکرد ندرت شخصیبه کند:گیری میگونه نتیجهو این کرده است مطالعه
. نادر است آن وجود نداشته باشد؛ چنین چیزی بسیارتغییر خورد که امکان ی برمیمانع

 دست شوند و از تالشتسلیم میاغلب مواقع، د هستند که این خود افرا در حقیقت،
  [8]کشند.می

استعداد و  به دلیل العاده حافظه استیوافراد شکاک تصور کنند که رکورد خارق شاید
است. اریکسون آزمایش خود را با هحرف فراتر از این مسئلهاما  بوده است؛ اوی تیزهوش
تکرار کرد. داریو بهتر از استیو عمل کرد و در حدود صد عدد را  2دیگری با نام داریو هدوند
افراد دیگری که در سطح  چشمگیرعملکردهای  نیز روی خاطر سپرد. سایر محققانبه

یک از این افراد برتری ژنتیکی هیچدریافتند که  پرداختند. آنان مطالعهبه  متوسط بودند
. گیرندمی کاربه فراوانیتالش و کوشش دادن این کار ی انجامبرا، بلکه رندنداخاصی 
بار و زیان و حتی نادرست کنیم، تفکری باوررا در افراد وجود توانایی خاص ژنتیکی اینکه 
های آموزشی در مدارس ما هنوز هم بسیاری از سیستم ،اینوجود . با است زنندهآسیب

                                                                        

(: نوع خاصی از تمرین است که کاماًل آگاهانه و Deliberate Practice. تمرین هدفمند )1
شود و استفاده از تمرکز و با هدف ارتقای عملکرد انجام می شود. این تمرین باشده انجام میحساب

 ای از تکرارهای ناآگاهانه نیست. )م(فقط مجموعه
2. Dario 
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های مدلی که توانایی ؛اند که توانایی انسان ثابت استشده بر اساس این مدل ساخته
 دارد. ها را از پیشرفت و موفقیت باز میو آن کندمیآموزان را محدود بالقوه دانش

هایی را برای ، فرصتشودمیگانه یادگیری که در این کتاب معرفی کلیدهای شش
و رویکردی متفاوت در  موفق شوند گوناگونکند تا در یادگیری موضوعات یجاد میافراد ا

های نهفته وجود خود به بخش که سازدزندگی اتخاذ نمایند. این کلیدها افراد را قادر می
آگاهی کردم می دسترسی یابند. پیش از سفری که در این کتاب تشریح خواهم کرد، تصور

یادگیری  برای داردمربوط به مغز و رویکرد  فاقد  محدودیت، معلمان را بر آن می از دانش
 ،تن 62با  ،این کتاب پیشبرد . برایکننداتخاذ  جدید یروش ،و تدریس موضوعات مدرسه

کردم و در  مصاحبه و شرایط زندگی متفاوت مشاغل ،سنین متفاوت، بااز شش کشور 
 است. رد فوق موتر از بدون محدودیت بسیار گسترده رویکرد   تأثیردریافتم  این روند،

هایشان دارد، تواناییباره ها دریکی از افرادی که سهمی عظیم در تغییر دیدگاه انسان
کبر اساس . است ،از همکاران من در دانشگاه استنفورد ،کارول دو ک نوع  ،تحقیق دو 
 [9]د.دارهای ما ی شگرف بر میزان تواناییتأثیرهایمان دها و تواناییاستعدا بارهتفکر ما در

توانند هر ها باور دارند که میند. آنبرخوردار 1«رشدطرز فکر »بنا به نظر او، برخی افراد از 
تصور . این افراد زننده دارندو آسیب 2«طرز فکر ثابت»بعضی دیگر چیزی را بیاموزند. 

 ،بیاموزند یجدید ند چیزهایو اگرچه قادراست مابیش ثابت ها ککنند هوش آنمی
ک در طول دهه هتوانند هوش پاینمی ها تحقیق و مطالعه نشان خود را تغییر دهند. دو 
 دهد. ر میقرا تأثیرتحتزندگی ما را  هیادگیری و نحو یدهد که این باورها محدودهمی

                                                                        

.1 growth mindset ک به معنای باورهای اساسی هر فرد درباره هوش و : طرز فکر در آرای دو 
های انسان محدود و ثابت نیست و قابلیتها یادگیری است. افراد  با طرز فکر رشد باور دارند که توانایی

 ها را ارتقا داد یا بیشتر کرد. )م(توان آنو با تمرین و تالش می
2 .fixed mindsetها در یادگیری : طرز فکر ثابت به این معناست که باور کنیم توان و قابلیت انسان

ها بسته به ژنتیک انسان که همه است. افرادی با طرز فکر ثابت بر این باورند موضوعات متفاوت ثابت
 توان تغییر داد یا بیشتر کرد. )م( خود، میزان توانایی ثابت و مشخصی دارند و این مقدار را نمی
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ک و همکارانش انجام دادند در کالس ریاضیات یکی از مهم ترین مطالعاتی که دو 
توجهی جالب 2تصورات قالبی ، محققاندر این مطالعه [10]گرفت.صورت  1دانشگاه کلمبیا

اما داد که به این رشته تعلق ندارند؛ جامعه به زنان جوان این پیام را میکشف کردند: را 
. وقتی گذاشت که طرز فکر ثابت داشتنداین پیام فقط روی آن افرادی تأثیر می

کردند که ریاضی به درد زنان دانشجویانی با طرز فکر ثابت این پیام را دریافت می
اما افرادی که از طرز فکر رشد ؛ شدندخورد، از ادامه تحصیل در آن رشته منصرف مینمی

 زیرارا پس بزنند و به مسیر خود ادامه دهند؛ تصور قالبی ر بودند، توانستند این برخوردا
 تواند هر چیزی را بیاموزد. کسی میهراین افراد با این باور ایمن شده بودند که 

تان تا چه خود درباره افکار مثبتآموزید که داشتن میشما  ،در سراسر این کتاب
آن، چه  برعالوهآموزید. برای پرورش آن میشگردهایی را  دارد؛ همچنین میزان اهمیت
به خود و  و تأثیر القای باورهای مثبت را دوست یا مدیر، اهمیت، والد چه و معلم باشید

 دیگران درک خواهید کرد.

تعامالت  تأثیر اند که در آن،پژوهشی انجام داده شناسان اجتماعیگروهی از روان
این مطالعه روی گروهی از  [11]ت.داده شده اسچشمگیر نشان  یصورت بهمثبت معلمان 

ای تدوین کرده صورت گرفت که مقاله ،انگلیسی درس در کالس ،آموزان دبیرستانیدانش
 شانآموزان بازخوردهای انتقادی و تشخیصی خوبی از معلمانبودند. تمام این دانش

ها در انتهای بازخورد یک جمله اضافی نیز وجود اما برای نیمی از آنیافت کردند؛ در
آموزان ویژه دانشبهآموزانی که آن جمله اضافی را دریافت کردند ). دانشداشت
و معدل داشتند گیری مپیشرفت تحصیلی چش ،در مدرسه ،پوست(، در سال بعدرنگین

داشتند  شانآموزان در انتهای بازخوردای که این دانشاما جمله؛ دنددست آوربهباالتری 
به این دلیل این بازخورد »شگرفی ایجاد کرد؟ آن جمله این بود:  هچه بود که چنین نتیج

 «.دهم که به تو باور دارمرا به تو می

های اهمیت کلمات و پیامها را با آن گذارم تااشتراک می بهبا معلمان  را این مطالعه
آموزی عین این پیام را در انتهای ارزیابی هر دانشباید یک معلم آشنا کنم، نه اینکه بگویم 

                                                                        

1. Columbia University 
2 .:stereotype های رفتاری افراد و شده درباره شیوهتعیینپیشمنظور از تصورات قالبی نظرات از

شود درباره یک فرد با شرایط خاص، انتظار رفتاری مشخص و ور قالبی سبب میهاست. تصگروه
 شده داشته باشیم. )م(تعیینپیشاز
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که  هاینمنظورتون »معلمی دستش را بلند کرد و پرسید:  ،هایمبنویسند! در یکی از کارگاه
 جمع خندیدند. همه افراد حاضر در « ؟نزنیم روی ُمهررو این جمله 

معلمان و  مؤثرمطالعات حوزه دانش مغزی، اهمیت باورهای شخصی و نقش در 
ای زندگی ما در جامعه، اینوجود . با مشخص شده استوضوح ها بهوالدین بر آن

 شود. روزه منتقل میهمه« استعداد و هوش ثابت»کنیم که پیام فراگیر می

یکی . کنندزننده کسب میطرز فکر ثابت و آسیبگاه  ،سالهسه مثالً  ،کودکان کوچک
استفاده  از آن جاهمهضرر است که در بی کوچک و ظاهراً  یلغتاز دالیل این موضوع، 

نفس فرزندانشان بهاعتماددر راستای کمک به  ،والدین همواره«. باهوش» هشود: واژمی
شنوند، در ابتدا با خود کودکان این واژه را می کهکنند. وقتیمی ها را باهوش خطابآن
و دشواری مشکل  اما بعدتر که در زندگی با؛ «!چه خوب! من باهوشم»اندیشند: می
 شانباور( دهداتفاقی که برای هر انسانی رخ می) خورندشوند یا شکست میمی روبهرو

ها همواره آندانیم که اکنون می« !اوه! من باهوش نیستم»: کنندو تصور میکند می تغییر
باید ، اما ی استخوبکردن کودکانمان کار تشویقکنند. خود را با این باور ثابت مقایسه می

های دیگری گاه نیاز است که از معادل ها را.نه شخص آن کنیم، را تشویق شانعملکرد
. در زیر، تعدادی گزینه برای چنین مواقعی ذکر شده استفاده کنیم« باهوش»جای واژه به

 است:

 دهندهتشویق رشد تشویق ایستا

توانی تقسیم کنی؟ آفرین چقدر تو می
 باهوشی!

توانی تقسیم کنی؟ چقدر خوب تو می
 ای.است که این کار را یاد گرفته

سخت را حل  مسئلهبه همین راحتی آن 
 کردی؟ خیلی باهوشی!

خیلی دوست  مسئلهحلت را برای آن راه
 داشتم. خیلی خالقانه بود.

مدرک تحصیلی خیلی خوبی داری؟ تو 
 ای!نابغه

مدرک تحصیلی خیلی خوبی داری؟ 
 ی.اهخیلی برایش زحمت کشید حتماً 

 

 ترین دانشجویان دورهبه تعدادی از موفق ،استنفوردمن در کالسی در دانشگاه 
خود « بیاموزیمچگونه ریاضیات را »کنم: لیسانس، درسی را تحت این عنوان تدریس می

ها پذیر هستند. به بسیاری از آنان در طول سالبار آسیباین افراد نیز در برابر باورهای زیان



 23 | |  گانهشش یدهایمقدمه( کل

به این دانشجویان « تو باهوشی»مثبت که  ند؛ اما همین پیام ظاهراً اده که باهوشگفته ش
ند، اها باور کنند باهوشگیرد که اگر آنمی نشئتآسیب رسانده است. دلیل این امر از آنجا 

 مسئله. این داشتد نکننده خواهویران ی، احساسدن با هر مشکلیشروبهرو محضبه
از تالش ؛ در نتیجه، ها هم باهوش نیستندقدرآنتصور کنند که  این افراد شودباعث می
 شوند. تسلیم بکشند و دست 

دارید، اطالعات این کتاب  1افسانه مغز ثابتدرباره ای نظر از اینکه چه تجربهصرف
دهد. اتخاذ رویکرد های خودتان و دیگران تغییر میقابلیتارتقای  هدرک شما را از نحو

با هویت،  مسئلهمحدودیت چیزی بیش از تغییر در نحوه تفکر ماست. این بدون 
روز را با یک کنید که را زمانی درک می مسئلهکار دارد. این وسرموجودیت و هستی ما 
را تجربه ویژه اگر آن روز، روز بدی بوده باشد که در آن شکستی ؛ بهاین دیدگاه زندگی کنید
بزرگ شده باشید. وقتی نامحدود هستید، چنین لحظاتی را  یکرده یا مرتکب اشتباه

مهم و نوین  نکاتی ها عبور کنید و حتیتوانید از آندانید؛ اما مینهید و غنیمت میارج می
 ترپیشکرد. او در آتالنتا زندگی می ،پس از جنگ داخلی ،2ها بیاموزید. جرج ادای راز آن

شد.  تبدیل بعدها به یک مشاور امالک بسیار موفق؛ اما باز پنبه بودمدیر روزنامه و بورس
تمام »: که پس از آن نیز بسیار مشهور شدگرفته  نشئتاز بینشی مهم  احتماالً موفقیت او 

بیایید با هم « .نشسته است هایت به انتظار توسوی ترسآنای، در آنچه همواره خواسته
سوی مرزهای باورهای منفی و آنبودن بیندیشیم و به  نامحدودهایی برای به راه
 های خود گام بگذاریم. ترس

 

                                                                        

1. Fixed brain myth  
2. George Adair 





 دهدپذیری عصبی همه چیز را تغییر میانعطافچگونه ( 1فصل 

 فصل اول

 ؟دهدپذیری عصبی همه چیز را تغییر میانعطافچگونه 

 کند؛از انسان را شکوفا  متفاوتیهای گانه قادر است جنبهیک از کلیدهای ششهر
 موارد بیش از سایردر عین حال، و  استتر نخستین کلید از همه مهم ،اما در این میان

شناسی استخراج پذیری مغز در علوم عصب. این اصل از انعطافشودمیغفلت  از آن
نظر برسد؛ اما بههایی از این شواهد آشنا جنبه ، شایدشده است. برای برخی از خوانندگان

چیزی است که در کارها مغایر با آنو کسبها و باورهای رایج در بسیاری از مدارس، کالج
ملتی متشکل از  داشته باشیم، در نتیجهباور  به مغز ثابت  اگر . شودمی مطرحاین کتاب 

 . افرادی در حصار باورهایی محدودکننده که الزم است تغییر یابند؛ یماخوردهافراد شکست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1کلید یادگیری شماره 

 کندمیآموزیم، مغز ما مسیرهای عصبی جدیدی را ایجاد و تقویت هربار که چیزی می
ید با ؛ اماتوانایی یادگیری ما محدود است گویدقدیمی می سازد. باورو به هم مرتبط می
 رشد هستیم.بهروما در سفری  هاین تصور جایگزین کنیم که هم این باور را با

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی شمالی معروف است، امریکادر  1ای از توسکانیکه به قطعه ،در بخشی از کالیفرنیا
نیچمایکل ویالیی قرار دارد که محل زندگی  ترین دانشمندان علوم یکی از برجسته 2مرز 

نیچ بود که  ترین کشفیات ور تصادفی با یکی از بزرگطبهاعصاب جهان است. این مرز 
های اش جدیدترین فناوریاو و تیم تحقیقاتی ،1970 هدر ده [1]شد. روبهروعصر حاضر 
 یک ها به دنبال ایجادکار بستند. آنبهها کشیدن ساختار مغز میمونتصویربهروز را برای 

                                                                        

1 .Tuscanyهای طبیعی بسیاری دارد. )م(ای در ایتالیا که جاذبه: منطقه 
2  . Michael Merzenich 
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نتایج  وار بودند کهفعالیت بودند. این دانشمندان امید در حال   از مغز   1نقشه ذهنی
در جامعه علمی ایجاد کند؛ اما آنچه مرزنیچ و همکارانش یافتند تازه موجی  شانپژوهش

برای همیشه  ؛ امواجی کهامواجی عظیم در بدنه دانش ایجاد نمودکه  ،موجی ساده تنهانه
 [2]ساخت.تغییر  دستخوشها را زندگی انسان

ها را تهیه کند؛ سپس این ذهنی مغز میمون هاین تیم تحقیقاتی در ابتدا موفق شد نقش
 کههای پژوهش خود را انجام دهد. زمانیها را به کناری گذاشت تا سایر بخشنقشه

های مغزی شبکه ای مهم پی بردند:به نکته شده بازگشتند،تهیه یهابه نقشه محققان
بود! دستخوش تغییر شده حال های ذهنی ترسیم شده بود، در نقشهتر پیشکه  ،هامیمون

درک نبودم آن را انگیز بود. من قادر حیرتواقع بهآنچه ما دیدیم »: کند میمرزنیچ اذعان 
ها مغز میمون :را مطرح ساختندگیری ممکن در نهایت، محققان تنها نتیجه [3]«.مکن
 پذیری عصبی بود. تولد مفهوم انعطاف این نقطه در حقیقت، .استسرعت در حال تغییر به

. شدرا منتشر کرد، با مقاومت سایر دانشمندان مواجه  شهایوقتی مرزنیچ یافته
 پنداشتند. برخی ازغلط  کامالً  را آنو کردند بسیاری از آنان از پذیرش این ایده امتناع 

 گفتند که مغزدانشمندان بر این باور بودند که مغز از زمان تولد ثابت است و دیگران می
ر شود. این ایده که مغز بزرگساالن هرروز در حال تغییتا دوران بزرگسالی تثبیت می نهایتاً 
، کسانی که پژوهش دو دهه پس از آن ،رسید. امروزهمینظر نچندان پذیرفتنی به، است

ند نیز آن را تصدیق اهپذیری عصبی بوددر ابتدا سرسختانه مخالف شواهد تحقیقی انعطاف
 کنند. می

، ما متفاوت هایکارها و فرهنگو ها، کسبمدارس، دانشگاه ،در طول صدها سال
اند که برخی افراد توانایی خاصی دارند و برخی گرفته حول این محور شکلانه، تأسفم

های آموزش دادن و گوناگون هایآموزان در گروهدادن دانشقرار ،ندارند. به همین دلیل
توانستند رسیده است. اگر افرادی در مدرسه نمینظر میبه درستی روشآنان متفاوت به 
بلکه ، های تدریس یا عوامل محیطی نبودهای خود دست یابند، ایراد از روشبه قابلیت

باره ها تحقیق دراما امروزه با دهه؛ شدمیتلقی ها مشکل مغزهای محدود آن
یادگیری و  بارهدر را بارپذیری مغز، زمان آن فرا رسیده که این افسانه زیانانعطاف
 کن کنیم. های فردی ریشهقابلیت

                                                                        

1  . mind map 
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استناد  مغزی در حیوانات پذیریانعطافباره محققان به شواهد نوین تحقیقاتی در
ها. یکی از در انسان بررسی قابلیت تغییر مغزشروع کردند به  بنا بر این روش،کردند و 
که من نخستین  شهری؛ ترین تحقیقات آن زمان در شهر لندن صورت گرفتبرجسته

و است آغاز کردم. لندن یکی از پویاترین شهرهای جهان در آن را ام شغل دانشگاهی
توان شاهد می ، هرروزهها شهروند و بازدیدکننده. در لندنهمواره سرشار از میلیون

ند. اگوناگونمسیرهای  ها وها، تقاطعبود که در حال عبور از خیابان 1های سیاهیتاکسی
کنند. مردم ای را رعایت میباالترین استانداردهای حرفهن  های  نمادیرانندگان  این تاکسی

دانند که اگر سوار تاکسی سیاه شوند و مسیری را درخواست دهند که راننده بلد لندن می
 رانی گزارش دهند. را به مقامات تاکسی موضوعنباشد، باید این 

دشوار است و رانندگان برای یادگیری  یتمام مسیرهای موجود در لندن کاریادگرفتن 
راننده تاکسی سیاه شود، حداقل  دکنند. برای اینکه فردی بتوانآن راهی طوالنی را طی می

من گفت که با او سفر کردم به  سیاهی چهار سال مطالعه کند. آخرین راننده تاکسیباید 
باید رانندگان  ،که برای کسب این شغل هفت سال مطالعه کرده است. در طول این زمان

موجود در شعاع شش مایلی اطراف ایستگاه  2هزار عالئم شهری20هزار خیابان و 25تمام 
با  آن راخاطر بسپارند. این کاری نیست که بتوان بهها را با هم مرکزی و ارتباط آن

ها برای اینکه از پس این کار برآیند، بارها و بارها در ساده انجام داد. راننده یادسپردنیبه
ها را از نزدیک تجربه ها، عالئم شهری و ارتباطات آنو خیابانکنند میها رانندگی جاده
ده سنجی 3«دانش»عنوان با کنند. در پایان دوران آموزشی، رانندگان در آزمونی می
 . بار در آن شرکت کنند ، باید دوازدهبرای قبولی ،طور متوسطبهآزمونی که ؛ شوندمی

کردند، نظر های سیاه دریافت میهای عمیق و جامعی که رانندگان تاکسیآموزش
های سیاه دانشمندان را جلب کرد. گروهی از محققان بر آن شدند مغز رانندگان تاکسی

پس از این آموزش  ،این پژوهش بر اساسا قبل و بعد از دوران آموزشی مطالعه کنند. ر
این  [4]بود.صورت معناداری رشد یافته  بهمغز این رانندگان  4فضایی، هیپوکامپ   یفشرده

                                                                        

1. black cabs 
2Landmarks .های خاص، میادین، : منظور عالئم طبیعی یا مصنوعی همچون بعضی ساختمان

 ها و... است. )م(مجسمه
3  . Knowledge 

 . قسمتی از مغز که مرکز حافظه و یادگیری است. )م(4
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پژوهش روی بزرگساالنی از  اینکهحائز اهمیت بسیار بود. نخست منظر مطالعه از چند 
 چشمگیری تغییر و رشد مغزی تمام افراد، در و صورت گرفته بودگوناگون های سنی رده

، در تفکر ه بودیعنی آن منطقه از مغز که رشد کرد ،هیپوکامپ دوم اینکه،. ه شددادنشان 
که این محققان دریافتند زمانی؛ همچنین فضایی و ریاضی بسیار حائز اهمیت است

 به دلیل تغییر؛ اما این شود، هیپوکامپ دوباره کوچک میشوندرانندگان بازنشسته می
این میزان از  [5].دهداز آن رخ می نکردن بلکه به دلیل استفاده، یستن افزایش سن

بزرگساالن  که همچنان! علم را شوکه کرد مغز و این حجم از تغییر، جهان   پذیریانعطاف
ارتباطات و مسیرهای جدیدی ایجاد  شانمغزهایعماًل کردند، آموختند و مطالعه میمی
 رفتند. از میان میها آن ،کردندنمیآن مسیرها استفاده  دیگر از کهزمانی ؛ اماکردمی

دانشمندان در  ،صورت گرفت. در همان حدود زمانی 2000 هاین کشفیات در اوایل ده
به نام  ساله9ی دختر را کشف کنند.پذیری مغزی فانعطاموفق شدند دنیای پزشکی 

شد. خطرناک می یهایتشنج موجب برد کهاز بیماری نادری رنج می 1تاکمرون م
چپ مغز او را بردارند. مغز نیمکره کل  ،جراحی انقالبییک پزشکان بر آن شدند تا طی 
پزشکان انتظار داشتند کمرون برای و به همین دلیل،  کندحرکات فیزیکی را کنترل می

 ،پس از جراحی ،این دختر کهوقتی؛ اما چندین سال یا حتی تمام عمرش فلج شود
زده شدند. تنها توجیهی که وجود تیم پزشکی شگفت ه، همانجام دادغیرمنتظره  یحرکات

ایجاد کرده بود تا کارکردهای  ارتباطات و پیوندهایی داشت این بود که نیمکره راست مغز  
و این رشد با سرعتی بیش از آنچه پزشکان انتظار  [6]دهدانجام  هممغز را  سمت چپ  

 داد. داشتند رخ می

از آن پس، کودکان دیگری نیز بودند که نیمی از مغز خود را از دست دادند. کریستینا 
 عمل جراحی 3کارسونجراح مغز به نام بن یک که داشت  سالهشت 2سانتهاوس
کریستینا نیز . جمهوری شدروی او انجام داد؛ این پزشک بعدها نامزد ریاست مشابهی

او اکنون  گرفت.را  شلیسانسفوقالتحصیل شد و مدرک بعدها از دبیرستان و کالج فارغ
 است. 4گفتاردرمانگر

                                                                        

1. Cameron Mott 
2. Christina Santhouse 
3. Ben Carson 
4. speech pathologist 
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مبنی بر رشد و تغییر دائمی مغز  ،از دنیای پزشکی و علوم اعصاب ،ما شواهد بسیاری
شویم، مغز ما متفاوت از روز گذشته در اختیار داریم. هر روز صبح که از خواب بیدار می

رسانیدن رشد مغزی در حداکثربههایی برای تسریع و با روش ،است. در فصول بعدی
 طول زندگی خود آشنا خواهید شد. 

 83میزبان  ،روزه ریاضیات در دانشگاه استنفوردههجدما در اردوی  ،چند سال پیش
 یآموزان از نظر معدل و باورهایشان در سطحآموز دوره متوسطه بودیم. این دانشدانش

کنندگان گفتند آموز به مصاحبهدانش 83این تمام  ،متوسط قرار داشتند. در نخستین روز
کسی را در ریاضی بااستعداد چه سؤال کردیمها ی از آنکه استعداد ریاضی ندارند. وقت

آموزان کالس را نام بردند. جای تعجب نبود که آن یکی از دانش صدایکدانند، می
 داشت. سؤاالت به  گوییپاسخبرای آموز باالترین سرعت را دانش

این  هکار کردیم. از هم زننده این کودکانروی باورهای آسیب ، مادر آن دوره
 ،آموزان پیش از حضور در اردو، آزمون ریاضیات گرفته شده بود. پس از هجده روزدانش
 طور متوسطبهآموز روی این افراد تکرار شد. عملکرد هر دانشدوباره همان آزمون  ،در اردو
انگیز این نتایج حیرت سال در مدرسه است. 8/2بهبود یافته بود، که معادل  50%

هایی که در صورت استفاده از های یادگیری مغز هستند؛ قابلیتشواهدی دیگر از قابلیت
 شود. های آموزشی صحیح و اصولی متبلور میپیام

کردیم. به همین کار می آموزانبردن باورهای غلط دانشبینازروی  آن دوره، مادر 
که فقط یک  دادیمشان ها نرا به آناز مغز کمرون  تصاویری ،معلمان همراه با ،دلیل

که  دادیمرا برای آنان شرح اش ماجرای عمل جراحیدر عین حال، و داشت  نیمکره
رشد اینکه روند بهبودی او و باره همچنین درمنجر به برداشتن نیمی از مغز او شده بود؛ 

کردیم. شنیدن صحبت  شانزده کرده بود، برایشگفت همه را تا چه حد نیمکره دیگر مغز او
در  ،بخش بود. در طول دوره آموزشیما الهام آموزان پژوهش  داستان کمرون برای دانش

دختر با نصف مغز اون اگر »شد: شنیده می هایی با این مضمون، زمزمهآموزانبین دانش
 «!تونم، من هم میرو بکنهتونسته این کار 

بسیاری از افراد باور دارند که در زمینه ریاضی، علوم، هنر، زبان یا دیگر موضوعات 
جای تقویت به شوندمی روبهرودشوار  یبا موضوع کهبه همین دلیل، وقتی. استعداد ندارند

کار را ندارند. البته دادن آن انجامرسند که توان به این نتیجه می، نواحی مغزی خود
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در طول شخص، هر و  خاص متولد نشده است یکس با مغزی کامل برای موضوعهیچ
 . کندمسیرهای عصبی مورد نیاز را ایجاد باید  اش،یادگیریدوران 

رشد  سبب آموزیم، از سه جهتما چیزی می کهمحققان بر این باورند وقتی ه،امروز
شود. در آغاز این ایجاد می نمسیر جدیدی در مغزمااینکه ست : نخشویممی زمانمغ

تر آن موضوع را یاد بگیریم، مسیر مزبور مسیر ظریف و ضعیف است، اما هرچه عمیق
بین دو ، شود و سوماگر مسیری موجود باشد، تقویت می . دوم اینکهشودمیتر قوی

  .شودمیایجاد  ارتباطی با هم مرتبط نبودند،تر مسیر که پیش

 
 

ایجاد و تقویت  فرایندافتد و در طول یادگیری ما اتفاق می این سه شکل رشد مغزی  
در ریاضیات، تاریخ، علوم، هنر، موسیقی و سایر  دهد کهمی امکانبه ما مسیرهای جدید 

دنیا به. ما با این مسیرها ریمدست آوای بههای تازهو موفقیتکنیم پیشرفت دروس 
شوند. همچنان که در فصل بعد های ما ایجاد میها همگام با یادگیریآن ؛ بلکهایمنیامده

تشریح خواهم کرد، هرچه بیشتر در یادگیری موضوعی سختی بکشیم و تقال کنیم، رشد 
ساختار مغز ما  ،فعالیت جدیدمغزی و یادگیری بهتری رخ خواهد داد. در حقیقت، با هر 

پیش رو داریم در بخشد که برای تکلیفی که و مدارهایی را تکامل می کندمیتغییر 
  [7]ت.استر مناسب

 پیام مغز ثابت

برای کودکان و بزرگساالنی  تا چه حداین دانش که  بیندیشیم موضوع بیایید به این
طور برای معلمان همین؛ است کنندهمتحول بیاموزند را توانند چیزیکنند نمیکه تصور می
و به این نتیجه  اندهای افراد را در یادگیری مالحظه کردهو شکست مشکالتو مدیرانی که 

ایم بسیاری از ما باور داریم یا از دیگران شنیده .ها هرگز موفق نخواهند شداند که آنرسیده
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 القانداریم. معلمان از سر بدخواهی این پیام را  استعدادخاص  کارهایدر بعضی  که
  کنند.آموزانشان عمل میها باور دارند که به صالح دانشآنکنند. نمی

یکی از  متأسفانه دهند.کار را انجام می این دادن به مادلداریبرای  سایر افراد نیز
 «!که استعداد ریاضی نداری هنداراشکالی »میان دختران این است:  عبارات رایج در
شده دریافت های تدریس نادرست و منسوخشیوهبا آموزان این پیام را برخی از دانش

بر سرعت در  تأکیدبندی کودکان بر اساس استعداد یا هایی چون گروهشیوه ؛کنندمی
 حال چهایم که توانایی یادگیری نداریم؛ این باور شرطی شده ابیادگیری. بسیاری از ما 
مکالمات مستقیم  این باور به ما القا شده باشد و چه از طریق از طریق سیستم آموزشی
ک را به محض اینکه افراد این باور وحشتنابهدر هر حال، ایم. با آموزگارانی که داشته
 های شناختی و یادگیری آنان تغییر خواهد کرد. فرایندکنترل خود درآورند، 

مسئول آزمایشگاه ریاضیات در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در  1جنیفر بریچ
 ل، اوکند. در اصس مییدرهم تمدیریت مرکز، ریاضیات  برعالوهاست. او  2سمارکوسن

زننده کند باورهای آسیبیکی از معدود مدرسان دانشگاهی است که سخت تالش می
ها ریاضیات و مغز از بین ببرد. جنیفر در آغاز بر این باور بود که انسان را دربارهدانشجویان 

اما ؛ ستها محدود به آن استعدادهاآیند و توان آندنیا میبهبا استعدادهایی مشخص 
تغییر و رشد مغزی، این باور او دستخوش تغییر شد. باره تر با مطالعه پژوهشی دربعد

 و حتی کندتدریس می شتحقیقات مربوط به رشد مغزی را برای دانشجویان ، اواکنون
دهند. تدریس دهد که خود نیز کار تدریس انجام میالتحصیالنی آموزش میبه فارغ آن را

های زیادی از مقاومتبا او  است. به همین دلیل، دشوار یکار دانش جدید و نوین مغز
دهند فکر کنند استعداد ریاضی یک توانایی ارثی که ترجیح می مواجه استجانب افرادی 

 است. 

 انناگه که هایش بوددر دفتر کارش مشغول رسیدگی به ایمیلجنیفر  ،چند ماه پیش
به گوشش  و این مکالمهشد . او به صدا دقیق شنیدای ، صدای گریهخود از دفتر مجاور

این  بنابراین شایددارن؛ مردها مغز متفاوتی با ها زن! تو زنی. ندارهاشکالی »: رسید
 « !یاد بگیریاون رو نتونی  اصالً  شایدزود یاد نگیری! رو مطلب 

                                                                        

1. Jennifer Brich 
2. California State University San Marcos 
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شجاعانه به در اتاق مجاور رفت و در زد.  .سخنان به خشم آمدجنیفر از شنیدن این 
تواند چند کلمه با او صحبت کند. سپس سرش را داخل کرد و از استاد مرد پرسید آیا می

ای مسئلهکرد با او وارد بحث شد؛ می القاپیام نادرستی که آن استاد به دانشجو  بارهدر
. خوشبختانه شداز جنیفر نزد رئیس دپارتمان  او مزبور و شکایت ناراحتی استاد باعثکه 

 رئیس دپارتمان زنی بود که نادرستی این حرف را قبول داشت و از جنیفر حمایت کرد. 

تازگی بهکند. او های غلط مربوط به ریاضیات و یادگیری مبارزه میجنیفر با افسانه
که چطور یکی از  هدوران تحصیالت تکمیلی گفتدر آفرینش مشکل از تجربهبرایم 

 بود: کرده دلسرد  او را استادانش

را ام رساله بارهرسانیدم. تحقیق درسال اول تحصیالت تکمیلی را به اتمام می
کردم می زیادی دادم. تالشکرده بودم و کارم را خیلی خوب انجام میشروع 

 ؛دشوار بودم برای 1در کالس توپولوژیموضوعی گرفتم. و نمرات خوبی هم می
دست آوردم. خیلی بهکردم و نمره خوبی هم در امتحان سختی تالش بهاما 

های امتحانی را گرفته بودیم و نمره من کردم. آن روز برگهبه خودم افتخار می
شحال بودم. سپس یا چیزی نزدیک به نمره کامل بود. خیلی خو 98

یادداشتی از استاد را در انتهای برگه امتحانم دیدم که نوشته بود پس از 
زده مثل من هیجان ن هماو اً حتم» کالس به نزد او بروم. با خود فکر کردم:

 کردم.افتخار می مشادمان بودم و به خود «.است

در خورم. اضیات نمیکه من به درد ری ، او گفتوقتی به دفتر استادم رفتم
ای در امتحان ام چنین نمرهتقلب توانسته آیا با خواست بداندمی حقیقت،

کند بتوانم در آینده ح به من گفت که فکر نمیووضبه ؛ همچنینکسب کنم
 های دیگر فکر کنم. شوم و مرا تشویق کرد به رشته دانریاضی

ام و اینکه معدلم در چه کرده ام را شروعرساله نوشتنبه او گفتم از تابستان 
مدارک لیسانس و  و ام را بیرون کشیدکارنامه نیز . اواست حدی
 نگاهی هااز آن بعضیلیسانسم را دید. سپس نمراتم را برداشت و به فوق

معنا بود که خودم این ن یبد که تلویحاً  رداز من ک االتیؤس ،انداخت. بعد از آن

                                                                        

ای نوین از ریاضیات که به بررسی نحوه چیدمان و اتصال عناصر شبکه به یکدیگر و خواص . شاخه1
 پردازد. )م(بنیادین فضا می
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زیرا من برای  ر هم کوبید؛د مراشدت بهاین کار او  !امدست نیاورهبهنمرات را 
 ؛دانستمقائل بودم و او را فردی بسیار فرهیخته می زیادی مرد احترام این

بسیاری از و  استادی که در دپارتمان ریاضی بسیار پرآوازه و مورد احترام بود
در ماشینم نشستم و  ،ستودند. پس از آن مالقاتدانشجویان پسر او را می

 برای مدتی طوالنی با صدای بلند گریه کردم.

 ،با او تماس گرفتم. وقتی ماجرا را شنید به همین دلیل، مادر من معلم است؛
از من خواست فکر کنم افرادی که در ریاضیات قوی  و بسیار عصبانی شد

 م.بیندیش گوناگونهای کنند. او مرا واداشت تا به شیوهچه می ند دقیقاً هست
سماجت  ،. پس از آنعطفی در آشنایی با طرز فکر رشد بودجا برایم نقطههمان

حتی در درس و  تااز آن نیرو استفاده کردم  و خشم من برانگیخته شد و من
از سکو  که همچنان ،امالتحصیلیشغلم بهتر از پیش عمل کنم. در روز فارغ

 معنادار تحویل دادم.  یبه آن استاد لبخند ،رفتمباال می

است بر این باور  شکه مسئول زندگی دانشجویان یاستاد ،تجربه جنیفربر اساس 
نیست که این استاد  فقط انهتأسفمبرخی افراد مناسب ریاضیات هستند. فقط بوده که 

جهان غرب سرشار از باورهای عمیق و ویژه ی دارد؛ تمام جهان و بهتفکر اشتباهنین چ
 گویدی که میباور :ها و مشاغل فراگیر استحوزه تماماست که در  ایدار فرهنگیریشه
شده و  القابه بسیاری از ما باوری که  ؛توانند به موفقیت دست یابندبرخی افراد می فقط
توانند عده معدودی می فقط که پیدا کنندایم. وقتی افراد یقین شرطی شدهآن  در قبالما 

ها را ابعاد زندگی آنتمام  مسئلهکار دست یابند، این  یک عالی در یبه سطوح
که به مسیرهای امیدبخشی  که شودمی از آن مانع ؛ همچنیندهدمیالشعاع قرار تحت

زننده و مضر است و همه ما را از دستیابی آسیب یباورین چندوست دارند، قدم بگذارند. 
 دارد. هایمان باز میبه قابلیت

برای یادگیری موضوعی خاص کنند که می القاوقتی معلمان یا دیگران به فردی 
آگاه نیستند یا از قبول آن  ، بدان علت است که از دانش جدید مغزهوش کافی ندارد

علوم، فناوری،  همچون اساتید و معلمان حوزه علوم پایهافراد اغلب  اینکنند. امتناع می
به آن خواهم پرداخت. به نظر من این افراد  ند؛ موضوعی که بعداً ا1مهندسی و ریاضیات

                                                                        

1. STEM (science, technology, engineering, and mathematics) 
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ب نیست که چرا جمعیت کثیری از اند. جای تعجگیر کرده 1«دوران باور به مغز ثابت» در
مرتبط با رشد مغزی  اند. علوم اعصاب  افراد در چنین مکان منفی و مخربی محصور شده

تا همین بیست سال پیش قطعی و مشخص نبود. پیش از آن، همه بر این باور بودند 
یاری از . بسکندنمیشود و مغز او تغییر خاص متولد می یاستعداد با شخص  که هر 

با شواهد علمی و پژوهشی جدید آشنا نیستند.  اساتید و معلمان در این نظام فکری  
 ؛کندمی ترغیب اساتید را به انتشارات مقاالت علمی بیشتر هاسیستم تشویقی دانشگاه

از  عمومی ی، کتبدانش تحقیقات جدید با عموم مردم گذاشتناینکه برای به اشتراکنه 
ترین شواهد تحقیقاتی در میان مجالت . این بدان معناست که مهمبنویسند تاین دس

. پرداخت شود پولی باید شانکردن برای تهیهمجالتی که ؛ آن هم ماندعلمی محصور می
، که بیش از چون آموزگاران، مدیران و والدینهمبه دست اشخاصی هرگز  این مجالت

 رسد.نمیهمه بدان نیاز دارند، 

 تغییر ادراک و مغز

واقعًا که رسد نمیحاصل از تحقیقات به دست افرادی  نوین و مهم   دانشدر حقیقت، 
سیس أرا ت 3را بر آن داشت تا یوکیوبد 2من و کتی ویلیامز. نبود این فرصت، بدان نیاز دارند

ن رساندن نتایج هدف اصلی آ و . یوکیوبد مرکزی در دانشگاه استنفورد استکنیم
ن نیاز دارند. ما در عصری داتحقیقات به دست معلمان، والدین و سایر افرادی است که ب

 بسیاری از دانشمندان علوم اعصاب و پزشکان   ای که در آن،؛ زمانهبریمسر میبهجدید 
با دانش نوین در این زمینه آشنا کنند تا مردم را هایی را ارائه میها و سخنرانیکتاب

در تغییر ادراکات  چشمگیر ییکی از آن دسته افرادی است که سهم 4سازند. نورمن دویج
 گذاشتن علوم نوین مغزی داشته است. اشتراکبهو 

است. عنوان  دهدمغزی که خود را تغییر میالعاده دویج پزشک و نویسنده کتاب خارق
 مطرحاز افرادی  فراوانی هاینمونه ،این کتابدر گویای محتوای آن است.  کتاب کامالً 

                                                                        

1. fixed-brain regime 
2. Cathy Williams 

3 .Youcubedآموز در رابطه با یادگیری میلیون دانش 230ای آموزشی که تاکنون به بیش از : برنامه
 دنبال کنید. )م( youcubed.orgتوانید درسایت ریاضیات یاری رسانده است؛ اطالعات بیشتر را می

4. Norman Doidge 
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های شدید یادگیری یا مشکالت پزشکی )مثل سکته( تحت آموزش با ناتوانیکه  اندشده
 های دروغینبسیاری از افسانه ،در کتاب خود ،اند. دویجبهبود یافته مغزی قرار گرفته و کامالً 

، ندمغز جدا از یکدیگرمتفاوت این باور که نواحی  ،مثالبرای  ؛بردزیر سؤال میمغز  بارهدررا 
کند. دویج از عصری مغز تغییر نمیاز همه اینکه تر ارتباط و تشریک مساعی ندارند و مهم

دارد جای اذعان می؛ همچنین کندمغز تغییر نمیکردند گمان می که کندتاریک صحبت می
 ،افتد. به زعم اوآهسته اتفاق می تا این حدمغز  پذیریانعطافتعجبی نیست که پذیرش 

در طول  زیرا با این نظر موافقم؛ [8]ت.نیاز اس عقالنی یبه انقالباین تغییر برای پذیرش 
رو با مردمانی روبه طور مکرر،بهام، که مشغول تدریس دانش جدید مغز بودهسالیانی 

 های انسانی اکراه داشتند. مغز و قابلیت درباره شانشدم که از تغییر دیدگاهمی

های مدارس در طول پیرو رویکرد مغز ثابت هستند. سیستم ،کماکان ،مدارس بیشتر
بسیار دشوار است. یکی از ها گذاری و تثبیت شده و تغییر آنسالیان بسیار طوالنی پایه

آموزان بر اساس ای که در آن دانشاست؛ شیوه 1«ردیابی»های آموزش ترین روشرایج
در همان  ،جمعیو به صورت دستهشوند میبندی دستهگوناگون های توانایی خود در گروه

آموزانی که در دانش %88 ،پژوهشی در بریتانیابر اساس  بینند.ها آموزش میگروه
شده بودند، تا پایان مدرسه در همان گروه باقی بندی دسته یچهارسالگی در گروه

آموزان در سنین تعجبی ندارد. وقتی به دانشگونه هیچاین نتایج هولناک جای  [9]ماندند.
و مطابق کنند میرا باور  مسئلهها این ترند، آنه ضعیفپایین گفته شود که متعلق به گرو

 . خواهند کردرفتار خود با باور 

آموز متعلق به کدام گروه شود هر دانشمیافتد که به معلمان گفته اتفاق زمانی میاین 
 یرفتار خواهند کرد. پژوهشآموزان متفاوت چه نخواهند با دانشو ها چه بخواهند ناست. آ
 2100کودکستان تا پایه سوم در بیش از  مقطع از ،هزار کودکدوازدهروی نزدیک به  دیگر

آموزانی که دانشمیان از  [10]ت.انجام شد که نتایجی مشابه داش ،مدرسه در ایاالت متحده
نتوانستند به همساالن  کدامز هیچهرگتر کار خود را آغاز کرده بودند، های ضعیفدر گروه

آموزان بر مبنای بندی دانشهایی در گروهاز چنین سیاستها برسند. خود در باالترین گروه
توان دفاع کرد: در صورتی که منجر به شان فقط در یک صورت میسطح توانایی
 نین نیست. ؛ حال آنکه چبرای همه افراد شود ی بهتردستاوردهای

                                                                        

1. tracking 
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شده است. بر اساس مطالعاتی انجام تدریس،  روی این شیوه، در زمینه خواندن
کنند در مقایسه با آن دسته از مدارسی که از چنین سیاستی پیروی می مطالعات، نتایج

هایی در چنین یافته [11]دهند.می تر نشانضعیف یعملکرد ،طور متوسطبه ،سایر مدارس
در مدارس  را . در پژوهشی، یادگیری ریاضیاتشوددیده میریاضیات بیشتر زمینه 

ام. در هر دو کشور و هر دو مقطع، مقایسه کرده امریکاراهنمایی و متوسطه انگلیس و 
کردند، ریس میآموزان تدهایی با سطح توانایی متفاوت به دانشمدارسی که در گروه

  [12]داشتند.بهتر در مقایسه با مدارس دیگر  یعملکرد

مدارس آن توافق  هاست که هم یناحیه آموزشی وسیع 1فرانسیسکواتحادیه سان
در آغاز مخالفت  مسئلهحذف کنند. این  تا پایه یازدهم های پیشرفته رااند کالسکرده

 آموزان تا پایه دهم  دانش هاما در طی دو سالی که هم؛ رانگیختبسیاری از والدین را ب
کاهش  %8 به %40 یکسان در ریاضیات دریافت کردند، میزان شکست در جبر از یآموزش
  [13]یافت.

 چشمگیری تغییر احتماالً  ،در طی این دو سال ،روش تدریس معلمان در این ناحیه
دست بهآموزان برای یادگیری هایی بوده که دانشنداشته است. آنچه تغییر کرده فرصت

ها، آموزان و نه برخی از آنند. تمام دانشاهخود پیدا کرد درباره ند و باورهایی کهاهآورد
ند. اهو پیشرفت بیشتری نیز نشان داد اندمحتوای آموزشی سطح باالتری دریافت کرده

المللی روی پیشرفت تحصیلی در کشورهای گوناگون مطالعاتی بین، در سراسر جهان
از دیگران از روش ردیابی  کمتر کشورهایی کهانجام شده است؛ بر اساس این مطالعات، 

دو کشوری که  ،ترین کشورها هستند. ایاالت متحده و انگلیس، موفقاندکرده استفاده
در کل دنیا  را های ردیابی آموزشیترین سیستمام، عمدهها کار و زندگی کردهمن در آن

 در اختیار دارند. 

 .ندتوانند یادگیری بگیرمیچه چیزهایی را  واقعاً  آموزانداند که دانشکس نمیهیچ
ها ایجاد هایی برای یادگیری آنآن دسته از رویکردهای آموزشی که محدودیت ،در نتیجه

بیش از هر چیز مرا بر آن  2نیکوالس لچفورد داستان زندگی. شودبازبینی باید کند، می
در نخستین  .. نیکوالس در استرالیا بزرگ شدداشت تا لزوم تغییر را در انتظاراتمان دریابم

                                                                        

1. San Francisco Unified 
2. Nicholas Letchford 
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 اشهوشی هو بهردارد گفته شد که کودکشان اختالل یادگیری او  به والدین ،سال مدرسه
گفته شد  اوبه  ش،های مادر نیکوالس با معلمانر یکی از نخستین مالقاتپایین است. د

 شاندر طول بیست سال تجربه کاریها آنآموزی است که بدترین دانش شفرزند
اما در ؛ کردن، ایجاد ارتباط، خواندن و نوشتن دشوار بودتمرکز ،ند. برای نیکوالسادیده

 .که پسرش قادر به خواندن نیست، نپذیرفت مادر نیکوالس ،1یسلوئ ،های بعدطول سال
خواندن و نوشتن را به او و  او با نیکوالس تمرین کرد و چگونگی تمرکز، ایجاد ارتباط

با را  شکتاباو  ،بسیار مهم برای لوئیس بود. در این سال یسال ،2018آموزش داد. سال 
این در  ،همچنین [14] د؛با نیکوالس بوکرد ، که ماحصل کار او منتشر  2معکوسعنوان 
در رشته ریاضیات کاربردی از دانشگاه آکسفورد  انیکوالس با مدرک دکتر ،سال
 التحصیل شد. فارغ

 ،انهتأسفماما ؛ پایان رسیده است عمر باور به مغز ثابت  در عرصه علم و تحقیق به
 خود به حیات مبتنی بر یادگیری  محدودو باورهای های رایج ، مدلدر مدارس کماکان،
مغز ثابت ادامه  ها و والدین به تبادل پیامکه مدارس، دانشگاهزمانیدهند. تا ادامه می

تواند میای را که حوزه شوند. در نتیجه،میاین باور تسلیم دهند، یادگیرندگان از هر سنی، 
 به ارمغان آورد، رها خواهند کرد. شان برایی فراوانشادی و موفقیت 

از برای بسیاری . این نکته داریم یهای نامحدودما قابلیت گویدمی علم جدید مغز
دارند، نویدبخش است. این افراد از بدو تولد  3یادگیریاختالالت که  کسانیویژه به ،افراد

 مشکالتبه دلیل حادثه، آسیب یا  اینکه اند یابودهرو روبه هاییبا دشواری در یادگیری
های در کالسدر مدارس،  ،این کودکان را ،اند. برای سالیان طوالنیبه آن مبتال شده یمغز

 کردند. کار می شانو روی نقاط ضعفدادند میتر قرار ضعیف

متفاوت اتخاذ کرده است. در  رویکردی کامالً  4یانگ-باربارا ارواسمیتدر این میان، 
و  کردهتأسیس  . او چندین مدرسهسفر اخیری که به تورنتو داشتم با باربارا آشنا شدم

                                                                        

1. Lois 
2. Reversed 

. اختالل یادگیری یا ناتوانی یادگیری ناشی از مشکالتی در پردازش اطالعات است و طیف وسیعی  3
های اساسی مانند خواندن، نوشتن شود؛ از جمله، مشکل در مهارتاز مشکالت یادگیری را شامل می

 یا ریاضی. )م(
4. Barbara Arrowsmith-Young 
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صحبت شوید و متوجه قدرت هماین فرد . امکان ندارد با کردمبازدید  هامن از یکی از آن
نشش را درباره مغز با دیگران به باربارا اشتیاق فراوانی دارد که دانشوید.  او درونی باالی

اشتراک بگذارد و از آن برای کمک به افرادی با نیازهای آموزشی  ویژه بهره ببرد. او این 
و با هدف ایجاد مسیرهای عصبی  جدید  شدههای مغزی هدایتکار را در قالب آموزش

 . دهددر مغز این افراد انجام می

و  1950های تالل شدید یادگیری بوده است. در دههخود باربارا در کودکی دچار اخ
ها شوند که او در برخی حوزهاش متوجه میخانواده، کردهکه در تورنتو زندگی می 1960

افتاده است. ها عقبکه کودکشان در سایر حوزه ویندگمیها بسیار باهوش است؛ اما به آن
از درک روابط علی و معلولی  ؛تلفظ لغات مشکل داشت و قادر به ادراک فضایی نبوداو در 

اما  ،دانسترا می« دختر»و « مادر»نوشت. او معنای عاجز بود و حروف را برعکس می
ای بسیار قوی از بخت خوش باربارا، او حافظه [15].کردرا درک نمی« دختر  مادر»اصطالح 

دانست غلط است از داشت و توانست مسیر خود را در مدرسه پیدا کند و آنچه را می
 دیگران پنهان نماید. 
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