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Abstract
The aim of the present study was to design and validate brain-oriented aesthetic
curricula. The present study has analyzed qualitative content analysis method,
deductive categorization system, and new and innovative international
researches in relation to brain-based aesthetics. The field of research includes all
printed and electronic sources. By sequential purposeful sampling method and
through fish taking tools, information is collected and analyzed in three stages
of open, axial and selective coding, and then the categories of the presentation
model. In order to validate and evaluate the fit of the model, it has been provided
to a number of specialists in planning, curriculum, neuroscience and educational
sciences, and their corrective opinions have been applied in the final model after
obtaining the Kappa Cohen agreement coefficient. The results showed that the
categories with higher priority and high factor load in these elements were as
follows: The target element includes: visualization in learning and strengthening
the brain in all activities. Content element includes: description of the function
of the cognitive skills of the brain, flexibility of the brain. The element of
teaching-learning strategies includes: raising the level of motivation, providing
opportunities for thinking. The environment element includes: happy
environment, active learning environment, aesthetic environment. The element
of evaluation includes: paying attention to individual differences, using
continuous and practical techniques. Therefore, according to the agreement
coefficient of experts, it can be said that the proposed model for designing
curricula can be appropriate in some courses and at certain ages.
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مقدمه

انعطافپذیری مغز توجه شود .در پژوهش براتعلی و ستایش

برنامهی درسی از مهمترین ابزار دستیابی به هدفهای آموزشی

فر ( )1395رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی بر اساس مؤلفههای

و تربیتی در آموزشوپرورش است که بهمنزله ظرفیتی با
کارکردهای چندگانه ،همه رویدادهای آموزشی آشکار و پنهان
را در خود جای داده است (نقی پور .)1388 ،در فرایند طراحی،
تولید و اجرای برنامهی درسی ،معموالً از سه نوع برنامه درسی
قصد شده (مطالعه دستورالعملها و بخشنامههای رسمی)،
اجراشده (دستیابی معلمان به پیامدها و نتایج برنامه درسی
قصد شده) و کسبشده (یادگیری دانشها ،مهارتها و
نگرشهای دانشآموزان درنتیجه به اجرا درآمدن برنامه
درسی) ،سخن به میان میآید (Robitaille, 1993؛ Terence,

2011؛  .)Clarisse, 2011برنامه درسی محصول فرایند برنامه
ریزی درسی است که عمالً شامل سه مرحله طراحی ،اجرا و
ارزشیابی برنامه میشود .دستاندرکاران برنامهریزی درسی بر
این باورند که معموالً آنچه برنامهریزان درسی بهعنوان برنامه
درسی قصد شده طراحی و تولید میکنند و آنچه در عمل اجرا
میشود ،میتواند نمایانگر مطلوبیت و کارایی یک برنامه درسی
موفق قلمداد شود و میبایست بهمنظور تحکیم بنیادهای نظری
برنامههای درسی ،از علم استفاده نمود .بهطورکلی در تدوین
الگوهای برنامه درسی ،نظریات متفاوتی ارائه شده است که
هرکدام بخشی از فرایندهای ذهنی و رفتاری را در جهت توانا
ساختن افراد در استفاده از ظرفیتهای مغزی برای یادگیری
محتوای درسی و بازیابی آن موردتوجه قرار داده است (حسنی
و همکاران .)1394 ،از طرفی مغز انسان دارای قسمتهای
گوناگون است اما نظام آموزشی فعلی تنها درصد کوچکی از
آن را نشانه رفته است .اکنون آموزشهای مدرسهای بر جزئی
باریک از مغز تمرکز دارند که در قسمت چپ قشر مخ قرار
گرفته است و منزوی شدن قسمتهای خاص مغز همبستگی
و انسجام نظاممند آن را از میان برده است (.)Dallen, 2013
در همین راستا پژوهشهایی در داخل و خارج از کشور
انجام گرفته است .براتعلی و همکاران ( )1395با بینشهای
اساسی برآمده از یافتههای علوم مغز و اعصاب برای تعلیم و
تربیت موردتوجه قرار گرفت و نتایج نشان داد در جهت تربیت
اثربخشی فرایندهای تربیتی و آموزشی الزم است بر

تعاملی -احساسی تربیت مغز موردبررسی قرار گرفت .نتایج
این پژوهش بر احساسات ترس ،استرس و ناامنی ،خودکنترلی
و کنترل احساسات منفی ،سالمت عاطفی ،اهمیت مهارتهای
هنری ،اهمیت روابط انسانی در کالس و همچنین لزوم توجه
به مدیریت اثربخش و تربیت مغز در برنامه درسی تأکید نمود.
نقیان ( )1395نیز در پژوهشی استفاده از استراتژیهای تعاملی

– احساسی رویکرد تربیت مغز محور بر میزان یادگیری و
شاداب سازی دانشآموزان را پیشنهاد نمود .پژوهش حاضر
نیز با در نظر گرفتن مقوالت سهگانه الگوی تربیت مغز براتعلی
( ،)1392با تمرکز بر مؤلفهی تعاملی -احساسی رویکرد تربیت
مغز محور و با توجه به مهمترین سازهی تشکیلدهنده آن،
یعنی هوش عاطفی و همچنین با توجه به نتایج مطالعات
طاهری مبارکه ( )1396و البرزی ( )1395مبنی بر امکان عملی
بودن کاربست استراتژیهای مغز محور در کالسهای درس
مدارس در صورت فراهم نمودن بسترها و آگاهسازی
دستاندرکاران و برنامه ریزان آموزشی و درسی شروع به کار
کرده است .هوش عاطفی برآمده از دل مؤلفه تعاملی-احساسی
و از سازههایی است که از گذشته تا به امروز توجه اغلب
دانشمندان و محققان در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت
را به خود معطوف داشته ،هوش عاطفی است Saleh and

 )2019( Mazlanبا بررسی تأثیر رویکرد تربیت مغز بر درک
فیزیک در دانشآموزان گزارش نمودند درک مفهومی فیزیک
دانشآموزان با اجرای رویکرد تربیت مغز ،بهطور معناداری
افزایش یافت Hashem Khalil .و همکاران ( )2019با بررسی
تأثیر رویکرد تربیت مغز بر توسعه برخی مهارتهای صحبت
کردن دانشآموزان مدارس متوسطه در مصر گزارش نمودند
رویکرد تربیت مغز منجر به تسهیل و تسریع پیشرفت مهارت
صحبت کردن در دانشآموزان دوره متوسطه میگرددTelerz .

 )2015( and Colleaguesدر پژوهشی به تأثیر خواب در دوره
نوجوانی بر روی رشد مغز پرداختند .در این بررسی طولی،
مشخص شد که دستیابی به خواب با دورۀ تغییرات کمّی تنها
برای عملکرد کوتاهمدت مغز بلکه برای رشد بیولوژیکی
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نورونی در بلندمدت ضرورت دارد و تغییرات شدید در طول

( .)Gerfton & Krossv, 2010صادقی معتقد است ( )1386در

مدت خواب در دوره نوجوانی میتواند اختالالت بلندمدت را

حال حاضر وجود معضالت و دشواریهای متعدد ،ساختار

در رشد مغز ایجاد کند )2014( Vargas .در تحقیقی به تأثیر

آموزشوپرورش را درگیر نموده ،به همین دلیل رضایت و

موسیقی در تحریک و تقویت ارتباطات نورونی در رشد مغز

خشنودی بهطور عمومی در حد پائین قرار دارد .حال

و درک انسان پرداخت .این تحقیق در فضای مراقبتی در

برنامههای درسی زیبایی شناسانه مغز محور میتواند در

مراحل اولیة زندگی و سرمایهگذاری والدین برای رشد

راستای انگیزش بخشی به دانشآموزان بهعنوان یک چشمانداز

اجتماعی و بیولوژیکی فرد و بررسی نتایج آن در آیندۀ فرد،

و مبنا مؤثر واقع شود ،استفاده از زیباییشناسی را بهعنوان یک

انجام شد و موسیقی بهعنوان یک محرّک در رشد فرایند

وسیله انتقال و ایجاد ثبات احساسات و رفاه و عواطف که در

یادگیری کودک و توسعه مغز او در نظر گرفته شد .نتایج نشان

مدار اتصاالت عصبی مرتبط با دانش قبلی و اتصال آن به ارائه

داد که موسیقی عالوه بر اینکه بهعنوان یک محرّک برای

تجربیات جدید بهمنظور ساخت معنی حمایت میکند

احساسات و زیباییشناسی کودک میتواند مؤثر باشد در

( )1999( Herman .)Invisen, 2015مدل چهار ربعی

آشکارسازی استعداد.

یادگیری را معنادارتر میکند .اگر به شیوه زیبایی شناسانه و

 )2000( Eisnerاستاد برجسته تعلیم و تربیت چهارمین

هنری تدریس شود که با افزایش تولید اندورفین در یک

مهارت اساسی و پایه را در برنامههای درسی مدارس آموزش

موقعیت توأم با آرامش باالترین ظرفیت برای یادگیری را

هنر و زیبایی میداند و معتقد است زمان آن فرا رسیده است

فراهم میآورد ( .)Rinne et al., 2011یکی از معضالت

که زیباییشناسی بهعنوان بخش اساسی در برنامههای درسی

محیطهای یادگیری ،منفعل بودن یادگیرندگان در مواجه به

مبدل شود و مهمترین گامها برای اصالح واقعی نظام آموزشی

مواد و محتوای آموزشی است (طوفانی نژاد و فردانش)1399 ،

را تدارک جایگاهی معقول و مناسب برای برنامههای درسی

که محیط فرحبخش کالس درس را به محیطی خشک و

زیبایی شناسانه مغز محور میداند (نقل از مهرمحمدی.)1396 ،

غیرمنعطف تبدیل میکند که انگیزه دانشآموزان را برای ادامه

فتحی واجارگاه ( )1386زبان زیباییشناسی را جایگزین مهمی

کار کاهش میدهد که این خود نیاز فیزیولوژیک یادگیرنده را

برای الگوی تایلر معرفی کرده است )2005( Wong .برنامه

برآورده نمیکند (پیری کامرانی و همکاران ،)1399 ،بر اساس

درسی را بهمثابه هنرها و دانستن زیبایی شناسانه مطرح

این خأل احساس شده در نظامهای برنامههای درسی در تمام

مینماید )2004( Rooney .دراینباره میگوید فعالیت تدریس

دورهها و سنین سعی بر این بود که تحلیل و بهبود بخشیدن به

و یادگیری مبتنی بر هنر ،عالقه و انگیزه دانشآموزان را ارتقاء

تعلیم و تربیت که نقش حیاتی در دادن اطالعات به محقق در

بخشیده و مطابق برخی گزارشها موجب بهبود پیشرفت

مورد آنچه نیاز بوده ایفا کردند ،طراحی برنامه درسی زیبایی

علمی نیز میشود .این موضوع در نظام آموزشی ایران اهمیت

شناسانه مغز محور بوده بهطوریکه این برنامه اطالعاتی راجع

بسزایی دارد .هدف از اجرا آموزش بهوسیله زیبایی شناسی

به نحوه ساختاربندی محیطهای یاددهی و یادگیری فراهم

خالقیت در پیدا کردن روابط بین اجرای مفهوم است که

نموده است .برنامههای درسی برای برونرفت از معضالت

قسمت اعظمی از سمت راست مغز را درگیر میکند ( Foula,

حاضر در کالس درس و اصالح نظام آموزشی بسیار ضروری

 .)2007انتخاب متن زیبایی شناسان در موقعیتهای گوناگون

است و ازآنجاکه برای فرحبخش نمودن کالس درس زیبایی

منجر به شلیک تصادفی نورونهایی از مغز که منجر به تفکر

شناسانه مغزمحور با برنامههای درسی موفق عجین شده است

عقالنی میشود ( .)Rolls, 2014ارتباط قوی بین یادگیری

و در این حوزه نقطه عطفی را خلق نموده است و کارکردهای

زیبایی شناسانه با انجام و مشاهده وجود دارد که در سطح

زیبایی شناسانه مغز در موقعیتهای مختلف آموزشی تلفیق

عصبی منجر به تشدید سلولها و پیشبینی عمل میشود

شدهاند بهعنوان فصل جدیدی مورد هدف قرار داده میشود.
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بر همین اساس ،پژوهش حاضر در نظر دارد به طراحی برنامه

ایدهآل نمونهگیری این است که تا رسیدن به مورد زائد

درسی زیباشناسانه مغزمحور بپردازد.

(موردی که پسازآن اطالعات جدیدی به دست نمیآید) به
انتخاب ادامه دهیم .در این پژوهش با انتخاب مورد به مورد و

روش

کسب دادهها تا جایی که دادهها تکرار شد و اطالعات جدیدی

در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کیفی ،نظام مقولهبندی

به دست نیامد و فقط یافتههای قبلی را تأیید میکرد ،انتخاب

قیاسی استفادهشده و در انتها الگوی طراحی برنامه درسی ارائه

منابع ادامه یافت .روش گردآوری اطالعات در این مطالعه

شده با نظر متخصصان حوزه یادگیری مغزمحور و هنر و

روش کتابخانهای بوده که در تمام تحقیقات علمی مورداستفاده

زیباییشناسی ،مورد اعتباربخشی قرار گرفته است .در این

قرار میگیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق ازنظر روش،

پژوهش ،واحد تحلیل جمله بوده است .محقق برای پاسخ به

از آغاز تا انتها متکی بر یافتههای تحقیق کتابخانهای است .در

سؤاالت ،نیاز بهمرور متون مرتبط داشته است؛ یعنی برای

این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات از پایگاههای

بررسی زیبایی شناسانه مغز محور ،و استخراج مؤلفههای یک

اطالعاتی و موتورهای جستجوگر و نیز وبسایتهای معتبر

الگوی برنامهها درسی ،بر اساس زیباییشناسی مغز محور،

و منابع چاپی و دیجیتالی کتابخانههای دانشگاهی داخل و

متون و پژوهشهای بینالمللی در ارتباط با موضوع پژوهشی

خارج کشور جهت دریافت آخرین تحقیقات انجامشده مرتبط

به شیوه تحلیل محتوای کیفی مورد مرور قرار گرفته است

در دنیا و نیز منابع تئوریک بهروز و منابع قابل استناد استفاده

سپس از جمعبندی نهایی بهدستآمده ،مدل نهایی برنامههای

شد .در فاز دوم ،جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه محقق ساخته

درسی شامل مؤلفههای رویکرد زیباییشناسی مغز محور،

 45سؤالی برخاسته از کدهای بهدستآمده نتایج بخش کیفی

اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی و یادگیری ،محیط و فضا

تحقیق جهت برازش الگوی پژوهش ،استفاده شد .روش

و ارزشیابی تدوین گردیده است؛ و در ضمن محقق عناصر

تجزیهوتحلیل دادهها ،برای اعتبارسنجی مدل مربوط ،بر اساس

برنامههای درسی استخراجی خود را بر اساس الگوگیری

تحلیل عاملی سطح یک و دو استفاده شد.

عناصر کالین ( )1991انجام داده است .این مطالعه (تحلیل
محتوای کیفی) ،حوزه پژوهش شامل کلیه کتب و منابع

یافتهها

نوشتهشده پیرامون مباحث تربیت مغز ،یافتههای علوم اعصاب

مفاهیم هم دسته شده مرتبط با استراتژیهای تدوین هدف در

و مغز مرتبط با حوزههای یاددهی و یادگیری بوده است .روش

الگوی طراحی برنامهی درسی زیبایی شناسانه مغز محور بر

نمونهگیری هدفمند بوده و جهت نمونهگیری به علت کثرت

اساس یافتههای بهدستآمده از تحلیل محتوا ،ویژگیهای

منابع در این حوزه از کلیه مکتوبات چاپی و دیجیتالی در

اهداف در برنامه درسی زیبایی شناسانه مغرمحور بر اساس

دسترس از سال  2000تا  2017و  1378تا  1395استفاده شد.

کدهای هم دسته شده (که ذکر آنها از حوصله این نوشتار

ازجمله مهمترین موتورهای جستجو و پایگاههای اطالعاتی

خارج است) موارد زیر به دست آمد :توجه به شیوههای

معتبر مورداستفاده در این تحقیق عبارت بودند ازGoogle :

مختلف و جنبههای گوناگون ادراک در یادگیری ،توجه به

 ،Science Direct ،Springer ،Scholarالبته کلیدواژههای

ارتباطات بین مفاهیم از طریق یادآوری مطالب ،فراهم کردن

اصلی جستجوی منابع بر اساس اهداف و سؤاالت تحقیق

توسعه یادگیری منجر به تفکر انتقادی ،تجسم در یادگیری،

عبارت بودند از،Neuroeducation ،Brain Education :

ساختن طرحوارهها بر اساس نگرش و رفتارها ،ادراک پرسیدن

 Brain and Learning ،Brain and Educationو Brain

به معنای زیبایی شناسانه ،توسعه نظم رشد شناختی زیبایی

 Basedو یادگیری مغزمحور ،عصب روانشناسی ،مغز و

شناسانه ،تلفیق و سازگاری اجزای مغز ،توسعه درک مفهومی،

آموزشوپرورش در تحقیق کیفی پاتون بیان میکند که شیوه

توجه به ذوق و رغبت و اشتیاق ،ارتقای انگیزه ذاتی ،تقویت
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مغز در تمام فعالیتها مفاهیم هم دسته شده از استراتژیهای

مهارتهای کنجکاوی ،مهارتهای خوب دیدن و

تدوین محتوا در مفاهیم مرتبط با سؤال دوم (ویژگیهای

تصویرسازی ،تقویت ادراک و باال بردن سطح انگیزش در

محتوای برنامه درسی زیبایی شناسانه مغرمحور) پژوهش

مسئله تناسب مفاهیم هم دسته شده مرتبط با استراتژیهای

عبارت است از :تکنیکهای خالقیت ،شلیک عصبی نورونها

طراحی فضای یاددهی-یادگیری در الگوی طراحی برنامههای

موجب یادگیری ،ترسیم آیندهنگری ،متفاوت بودن سبکهای

درسی زیبایی شناسانه مغز محور که سؤال چهارم پژوهش را

یادگیری ،انعطافپذیری مغز ،تشریح کارکرد مهارتهای

تشکیل میداد عبارت است از :ایجاد محیطی خوشایند برای

شناختی مغز ،فعال شدن سیستم کنترل آگاهانه ،نقش

یادگیری سازگار با مغز ،فراهم کردن محیط دلپذیر و

احساسات و نگرش دلپذیر ،محیط دلپذیر با استقبال نورونها

لذتبخش منجر به کارکردهای مغزی ،ایجاد محیطی زیبایی

وزنها ،مبانی عصبشناسی یادگیری ،لزوم ارتباط بین چشم و

شناسانه با درک روابط بین پدیدهها و کدهای شناختی ،محیط

مغز در درک زیبایی ،ایجاد تجارب حسی ،درونی و عمیق بر

شاد ،ایجاد محیط یادگیری فعال در جهت توسعه کارکردهای

اساس تلفیق مغز و هنر و توجه به بعد زیباییشناسی تمرینات

مغز ،طراحی محیط بر اساس احساسات زیبایی شناسانه ،فراهم

ورزشی سازگار به مغز مفاهیم هم دسته شده مرتبط با

کردن محیط جذاب و زیبایی شناسانه برای کمک به قدرت

استراتژیهای روش اجرا (استراتژیهای یاددهی-یادگیری) در

استدالل ،ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جهت یادگیری عمیق

الگوی طراحی برنامههای درسی زیبایی شناسانه مغزمحور که

و مستمر ،تأثیر محیط تقویتکننده در مدیریت ،یادگیری و

سؤال سوم پژوهش را تشکیل میداد عبارت است از :مفاهیم

برنامهریزی ،فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جهت فعال

جایگزین شده ،استفاده از فعالیتهای هنری و عملی ،درگیری

بودن تمام قسمتهای مغز ،طراحی محیط یادگیری بر اساس

برای یادگیری بیشتر با توجه به انعطافپذیری مغز ،استفاده

کیفیت ذاتی رنگها و نور ،تأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس

بهینه از هر دو نیمکره منجر بهسرعت تفکر و یادآوری ،استفاده

تحریک نورونها در یادگیری عمیق ،ضرورت محیط چالش

از مهارتهای مشاهده دقیق در یادگیری ،نقش انگیزه و

زا برای یادگیری ،فراهم کردن محیطی برای بروز ایدهها و

برانگیختگی در یادگیری ،استفاده همزمان از روشهای متنوع

احساسات ،ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی،

یادگیری در مرتبط ساختن بخش خودآگاه و ناخودآگاه مغز،

طراحی محیط زیبایی شناسانه در جهت توسعه پردازش

روشهای تدریس فرایند محور ،روشهای تدریس مبتنی بر

شناختی و محیط زیبایی شناسانه در جهت توسعه تفکر عقالنی

ریاضیات و تجسم فضایی ،استفاده از روشهای فعال تدریس

مفاهیم هم دسته شده مرتبط با استراتژیهای ارزشیابی از

بهصورت تلفیقی و همزمان ،استفاده از روشهای تدریس

فراگیر در الگوی طراحی برنامههای درسی زیبایی شناسانه مغز

خالقانه ،درک روابط بین پدیدهها ،استفاده از روش تدریس

محور که سؤال پنجم پژوهش را تشکیل میداد عبارت است

خالقانه با بهکارگیری نیمکره راست مغز ،فراهم کردن فرصت

از :متناسب بودن ارزشیابی با تفاوتهای فردی ،استفاده مؤثرتر

اندیشیدن در درک روابط بین پدیدهها (روش ساختن طرحواره

از ارزشیابیهای نهایی ،پیشبینی بر اساس ارزشیابی ،ارزشیابی

در مسیر توسعه نگرشهای رفتاری ،ضرورت توجه به

مستقل در یادگیری زیبایی شناسانه ،ارزشیابی خالقانهی

فعالیتهای سازگار با مغز ،یادگیری عمیق در فعالیتهای

سازگار با مغز ،ارزیابی انعطافپذیر در جهت تحکیم یادگیری،

هنری بر اساس شبکههای ارتباط مغزی بر عملکرد بدن،

استفاده از تکنیک مشاهده مستمر و عمل در ارزیابی .نتایج

روشهای صحیح بروز احساسات ،درگیر کردن مغز با ایجاد

اعتبار سنجی مدل با استفاده از تحلیل عاملی سطح یک و دو

چالشهای بدون تنش ،تمرین و فعالیت محوری ،استفاده از

در پی میآید.

فعالیتهای زیباییشناسی تقویتکننده روح ،تقویت
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جدول .1
بار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتبه دوم مؤلفههای اهداف برنامه درسی
عامل مرتبه دوم

عوامل مرتبه اول

وزن عاملی

ترتیب اهمیت

اهداف برنامه درسی زیباشناسانه مغزمحور

توجه به ارتباطات بین مفاهیم از طریق یادآوری مطالب

0/64

1

تقویت مغز در تمام فعالیتها

0/37

2

توجه به شیوههای مختلف و جنبههای گوناگون ادراک در یادگیری

0/36

3

توسعه تفکر انتقادی در یادگیریها

0/36

4

تجسم در یادگیری

0/27

5

توسعه نظم رشد شناختی بر اساس مؤلفههای زیبایی شناسانه

0/26

6

بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی سطح یک و

به شیوههای مختلف و جنبههای گوناگون ادراک در یادگیری

دو ،اهدافی که از دیدگاه خبرگان و صاحبنظران حوزه

 -4توسعه تفکر انتقادی در یادگیریها -5 ،تجسم در یادگیری

مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای اولویت بودند

و  -6توسعه نظم رشد شناختی بر اساس مؤلفههای زیبایی

عبارتاند از -1 :توجه به ارتباطات بین مفاهیم از طریق

شناسانه.

یادآوری مطالب -2 ،تقویت مغز در تمام فعالیتها -3 ،توجه
جدول .2
بار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتبه دوم مؤلفههای محتوای برنامه درسی
عامل مرتبه دوم

عوامل مرتبه اول

وزن عاملی

ترتیب اهمیت

محتوای برنامه درسی زیباشناسانه مغزمحور

انعطافپذیری مغز

0/31

1

ارتقای اطالعات در مورد نحوه شلیک نورونها در یادگیری

0/25

2

مبانی عصبشناسی یادگیری

0/20

3

لزوم ارتباط بین چشم و مغز در درک زیبایی

0/20

3

تشریح کارکرد مهارتهای شناختی مغز

0/12

4

ترسیم آیندهنگری

0/10

5

تکنیکهای خالقیت

0/8

6

ایجاد تجارب حسی ،درونی و عمیق بر اساس تلفیق مغز و هنر

0/8

6

بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی سطح یک و

عصبشناسی یادگیری و لزوم ارتباط بین چشم و مغز در درک

دو ،محتوایی که از دیدگاه خبرگان و صاحبنظران حوزه

زیبایی -4 ،تشریح کارکرد مهارتهای شناختی مغز -5 ،ترسیم

مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای اولویت بودند

آیندهنگری و  -6تکنیکهای خالقیت و ایجاد تجارب حسی،

عبارتاند از -1 :انعطافپذیری مغز -2 ،ارتقای اطالعات در

درونی و عمیق بر اساس تلفیق مغز و هنر.

مورد نحوه شلیک نورونها در یادگیری -3 ،مبانی
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جدول .3
بار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتبه دوم مؤلفههای راهبردهای تدریس برنامه درسی
عامل مرتبه دوم
روش

وزن عاملی

ترتیب اهمیت

عوامل مرتبه اول

0/77

1

0/49

2

0/41

3

درگیر کردن مغز با ایجاد چالشهای بدون تنش

0/40

4

تمرین و فعالیت محوری

0/38

5

استفاده از روشهای تدریس خالقانه

0/32

6

تدریس باال بردن سطح انگیزش در مسئله تناسب

برنامه
درسی فراهم کردن فرصت اندیشیدن در درک روابط بین پدیدهها
زیباشناسانه
یادگیری عمیق در فعالیتهای هنری بر اساس شبکههای ارتباط مغزی و تأثیر آن بر عملکرد بدن
مغزمحور

بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی سطح یک و

 -3یادگیری عمیق در فعالیتهای هنری بر اساس شبکههای

دو ،راهبردهای تدریس که از دیدگاه خبرگان و صاحبنظران

ارتباط مغزی و تأثیر آن بر عملکرد بدن -4 ،درگیر کردن مغز

حوزه مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای اولویت بودند

با ایجاد چالشهای بدون تنش -5 ،تمرین و فعالیت محوری

عبارتاند از -1 :باال بردن سطح انگیزش در مسئله تناسب-2 ،

و  -6استفاده از روشهای تدریس خالقانه.

فراهم کردن فرصت اندیشیدن در درک روابط بین پدیدهها،
جدول .4
بار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتبه دوم مؤلفههای فضای یاددهی -یادگیری برنامه درسی
عامل مرتبه دوم

وزن عاملی

ترتیب اهمیت

عوامل مرتبه اول

0/44

1

تأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس تحریک نورونها در یادگیری عمیق

0/41

2

ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جهت یادگیری عمیق و مستمر

0/35

3

محیط شاد

0/29

4

فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جهت فعال بودن تمام قسمتهای مغز

0/27

5

ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی

0/22

6

فضای یاددهی -یادگیری برنامه طراحی محیط یادگیری بر اساس کیفیت ذاتی رنگها و نور
درسی زیباشناسانه مغزمحور

بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی سطح یک و

شاد -5 ،فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جهت فعال

دو ،فضای یاددهی -یادگیری که از دیدگاه خبرگان و

بودن تمام قسمتهای مغز و  -6ایجاد محیط زیبایی شناسانه

صاحبنظران حوزه مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای

در توسعه شناختی .بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل

اولویت بودند عبارتاند از -1 :طراحی محیط یادگیری بر

عاملی یک و دو ،بهجز روش ارزشیابی که به تفاوتهای فردی

اساس کیفیت ذاتی رنگها و نور -2 ،تأثیر ایجاد محیطی هنری

توجه کند بقیه روشهای مندرج در پرسشنامه از دیدگاه

بر اساس تحریک نورونها در یادگیری عمیق -3 ،ایجاد محیط

خبرگان و صاحبنظران این حوزه مطالعاتی ،دارای برازش

زیبایی شناسانه در جهت یادگیری عمیق و مستمر -4 ،محیط

مناسب بودند.
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جدول .5
شاخصهای برازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی عناصر برنامه درسی زیبایی شناسانه مغزمحور
χ2

دامنه موردقبول
مدل پنج عاملی مرتبه دوم
وضعیت برازش

P

معناداری آزمون
301/33

df

K2/df

کمتر از 3

9 0/000
مطلوب

TLI NFI AGFI

GFI

CFI

باالتر از 0/8
3/02

همانطور که نتایج جدول  5نشان میدهد ،تمامی
شاخصهای برازش برای مدل مرتبه دوم در دامنه ضعیف تا

0/68
ضعیف

0/15

RMSEA

SRMR

پایینتر از 0/1
0/72

0/87 0/71
قابلقبول

0/081
مطلوب

0/062

مطلوب قرار دارند .درنهایت مدل برخاسته از تحقیق به شرح
زیر است:

فردی ،استفاده از تکنیک مستمر و عملی ،ارزیابی انعطافپذیر

بحث و نتیجهگیری

و ارزشیابی خالقانه سازگار با مغز است؛ بنابراین بنا به ضریب

بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان گفت که عنصر هدف

توافق متخصصان میتوان گفت که الگوی ارائه شده جهت

شامل :توجه به شیوههای مختلف و جنبههای گوناگون ادراک

طراحی برنامههای درسی در تمام دورهها و سنین مناسب است

در یادگیری ،تقویت مغز در تمام فعالیتها .عنصر محتوا شامل:

و قابلیت اجرایی بر روی سیستم آموزشوپرورش کشور ایران

تشریح کارکرد مهارتهای شناختی مغز ،انعطافپذیری مغز.

را دارد .این الگو میتواند در مهندسی برنامههای درسی و

عنصر استراتژیهای یاددهی– یادگیری شامل :باال بردن سطح

سازماندهی نظامهای تربیتی و آموزشی ،با گشودن زاویه دید

انگیزش ،فراهم کردن فرصت اندیشیدن ،تمرین و فعالیت

جدید ،روشن و همهجانبه از فراگیر ،مربی ،فرایند و هدفی که

محوری ،روشهای متنوع .عنصر محیط شامل :محیط شاد،

همه اجزای نظام رو بهسوی آن دارند ،تغییرات سازنده و الزم

محیط یادگیری فعال ،محیط زیباییشناسانه ،محیط جذاب،

برای دنیای متحول علم و فناوری و ارتباطات امروز را

محیط چالش زا .عنصر ارزشیابی شامل :توجه به تفاوتهای

زمینهسازی نمود .بیشک درگیری برای یادگیری بیشتر منجر
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به انعطافپذیری مغز شده و انگیزه و برانگیختگی در یادگیری

دستاندرکاران در نظام آموزشوپرورش و مؤسسات آموزش

از مؤلفههای الزم میباشند بایستی بهمنظور استفاده همزمان از

عالی در این رابطه آموزش الزم را ببینند.

روشهای متنوع یادگیری در مرتبط ساختن بخش خودآگاه و

پژوهش ازلحاظ تعمیمپذیری نتایج دارای محدودیت است که

ناخودآگاهی مغز روشهای تدریس بهصورت فرآیندی و

میبایست در تعمیمیافتهها به سایر جمعیتها احتیاط نمود.

تکاملی صورت گرفته شود که موجب فراهم کردن فرصت
اندیشیدن در درک روابط بین پدیدهها و حداکثر رساندن
ارتباطات سازنده ،کسب یادگیری عمیقتر ،و دریافت
انعطافپذیری بیشتر ،و دریافت احتماالت بیشتر که در
زیباییشناسی مغز نهفته است چراکه دانشآموزان فاقد مهارت
و آگاهی الزم جهت جستجوی معانی عمیقتر میباشند
بنابراین ،الزم است که مربیان بهطور آگاهانه با فراگیران کار
کنند تا بتوانند به آنها کمک نماند تا بهره الزم را از تجربه
خود ببرند .با توجه به یافتهها و منابع و متون مرتبط ،نکته
قابلتأمل این است که زیباییشناسی مغزمحور به دنبال ،دنیای
شاد ،پرتحرک ،روشهای صحیح بروز احساسات ،مهارتهای

تعارض منافع
پژوهش حاضر تعارض منافعی ندارد.
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مشاهده ،انگیزه ،تجسم فضایی ،خالقانه ،کنجکاوی

کل امور مالیاتی شرق تهران .اولین کنفرانس بینالمللی
مهندسی صنایع ،مدیریت و حسابداری ،بهصورت
الکترونیکی .موسسه پژوهش البرز.
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بینشهای اساسی برآمده از یافتههای علوم مغز و اعصاب
برای تعلیم و تربیت :مرور سیستماتیک مستندات بینالمللی.
پژوهش در برنامهریزی درسی.13-1 ،)2(13 ،
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تصویرسازی که این مهارتها میتواند از طریق هنر موسیقی
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زیباییشناسی مغز محور الزم است که پیشنهاد میگردد تمام

تربیتی-برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان.

و روشهای زیباییشناسانه مغزمحور ،روشهای فرایندی
تقویت گردد.
ایجاد یک محیط شاد و دلپذیر به همراه طراحی محیط بر
اساس کیفیت ذاتی و رنگها در سراسر مدل برنامههای درسی
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