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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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 چکیده

. ودب مغزمحور شناسانهزیبایی درسی هایبرنامه اعتبارسنجی و طراحی، حاضر تحقیق انجام از هدف

 هایژوهشپ و متون واکاوی به قیاسی یبندمقوله نظام، کیفی محتوای تحلیل روش با حاضر پژوهش

 کلیه املش پژوهش حوزه. است پرداخته محور مغز سیشنازیبایی با ارتباط در نو و بدیع المللیبین

، برداریفیش ابزار طریق متوالی و از هدفمند گیریروش نمونه با بوده و الکترونیکی چاپی منابع

 ارقر وتحلیلتجزیه مورد گزینشی و محوری، باز کدگذاری مرحله سه و در شدهیآورجمع اطالعات

 اختیار رد، الگو برازش اعتبارسنجی و بررسی جهت شدهئهارا الگوی یهامقوله سپس است و گرفته

 نظرات و گرفته قرار تربیتی علوم و و اعصاب مغز علوم و درسی ریزیبرنامه متخصصان از تعدادی

 .است گردیده اعمال نهایی الگوی در، کوهن کاپای توافق ضریب گرفتن از پس هاآن اصالحی

 زیر یبترت به عناصر این در باال عاملی و بار بیشتر اولویت یدارا هایها نشان داد که مقولهیافته

: املش محتوا عنصر. هافعالیت تمام در مغز یادگیری و تقویت در تجسم: شامل هدف عنصراند: بوده

 گیرییاد –یاددهی هاییاستراتژ عنصر. مغز پذیریانعطاف، مغز شناختی هایمهارت کارکرد تشریح

 محیط، ادش محیط: شامل محیط عنصر. اندیشیدن فرصت کردن فراهم، گیزشان سطح بردن باال: شامل

 از استفاده ،فردی هایتفاوت به توجه: شامل ارزشیابی عنصر. شناسانهزیبایی محیط، فعال یادگیری

 الگوی هک گفت توانیم متخصصان توافق ضریب به بنا بنابراین؛ استعملی  و مستمر تکنیک

 .اشدب مناسب در بعضی سنین وها دورهدر بعضی  تواندیم درسی یهاامهبرن طراحی جهت شدهارائه

 :کلیدی هایواژه
 محور مغز یادگیری، طراحی، شناسیزیبایی، درسی برنامه، اعتبارسنجی

 
 است اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم واحد عمومی شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 آموزشی هایهدف به دستیابی ابزار ترینمهم از درسی یرنامهب

 با ظرفیتی منزلهبه است که وپرورشآموزش در تربیتی و

 پنهان و آشکار آموزشی رویدادهای همه، چندگانه کارکردهای

، د طراحیندر فرای(. 1388، داده است )نقی پور جای خود در را
 درسی هبرنام از سه نوع الًوممع، ی درسیتولید و اجرای برنامه

، های رسمی(و بخشنامه هادستورالعمله )مطالعه شد قصد
ی درسه پیامدها و نتایج برنامه بمعلمان دستیابی ه )اجراشد

ها و تمهار، ها)یادگیری دانش شدهکسبو  ه(قصد شد
مه برنا درآمدناجرا  هب درنتیجه انزآمودانش هاینگرش
 ,Terence؛Robitaille, 1993) آیدمی به میانسخن ، درسی(

برنامه فرایند محصول ه درسیبرنام(. Clarisse, 2011؛ 2011
اجرا و ، طراحی مرحله عمالً شامل سه که است درسی ریزی

ریزی درسی بر هاندرکاران برنامشود. دستمی هشیابی برنامزار
برنامه  عنوانبهریزان درسی باورند که معموالً آنچه برنامه این

در عمل اجرا  آنچهکنند و شده طراحی و تولید می صددرسی ق
تواند نمایانگر مطلوبیت و کارایی یک برنامه درسی می، شودمی

تحکیم بنیادهای نظری  منظوربهبایست موفق قلمداد شود و می
در تدوین  طورکلیبهاز علم استفاده نمود. ، های درسیبرنامه

رائه شده است که نظریات متفاوتی ا، الگوهای برنامه درسی
بخشی از فرایندهای ذهنی و رفتاری را در جهت توانا  هرکدام

های مغزی برای یادگیری ساختن افراد در استفاده از ظرفیت
 قرار داده است )حسنی موردتوجهمحتوای درسی و بازیابی آن 

 هایقسمت دارای انسان (. از طرفی مغز1394، و همکاران

 از کوچکی درصد تنها فعلی یآموزش نظام اما است گوناگون

 یجزئ بر یامدرسه یهاآموزش اکنون است. رفته را نشانه آن
 قرار مخ قشر قسمت چپ در که دارند تمرکز مغز از باریک

 همبستگی مغز خاص هایقسمت شدن منزوی و است گرفته

 (.Dallen, 2013است ) برده میان از را آن مندنظام انسجام و
 کشور از خارج و داخل در ییهاپژوهش راستا همین در
 هایبینش با( 1395) و همکاران براتعلی. است گرفته انجام

 و تعلیم برای اعصاب و مغز علوم هاییافته از برآمده اساسی
 ربیتت جهت در داد نشان نتایج و گرفت قرار موردتوجه تربیت

 بر است الزم آموزشی و تربیتی فرایندهای اثربخشی

شستای و براتعلی پژوهش در. شود توجه مغز پذیریانعطاف
 هایفهمؤل اساس بر اسالمی تربیت و تعلیم رویکرد( 1395) فر

 نتایج .گرفت قرار موردبررسی مغز تربیت احساسی -تعاملی
 رلیخودکنت، ناامنی و استرس، ترس احساسات بر پژوهش این

 هایمهارت اهمیت، عاطفی سالمت، منفی احساسات کنترل و
 توجه لزوم همچنین و کالس در انسانی روابط تاهمی، هنری

. نمود یدتأک درسی برنامه در مغز تربیت و اثربخش مدیریت به
 املیتع هایاستراتژی از استفاده پژوهشی در نیز( 1395) نقیان

 و یادگیری میزان بر محور مغز تربیت رویکرد احساسی –
 حاضر پژوهش. نمود پیشنهاد را انآموزدانش سازی شاداب

 براتعلی غزم تربیت الگوی گانهسه مقوالت گرفتن نظر در با نیز
 ربیتت رویکرد احساسی -تعاملی یمؤلفه بر تمرکز با، (1392)

، آن دهندهیلتشک یسازه ترینمهم به توجه با و محور مغز
 مطالعات نتایج به توجه با همچنین و عاطفی هوش یعنی

 عملی امکان بر مبنی( 1395) البرزی و( 1396) مبارکه طاهری
 درس هایکالس در محور مغز هایاستراتژی کاربست بودن

 یسازو آگاه بسترها نمودن فراهم صورت در مدارس
 ارک به شروع درسی و آموزشی ریزان برنامه و اندرکاراندست
 احساسی-تعاملیمؤلفه  دل از برآمده عاطفی هوش. است کرده

 اغلب توجه امروز به تا گذشته از که است هاییسازه از و
 تربیت و تعلیم و شناسیروان حوزه در محققان و دانشمندان

 Saleh and است عاطفی هوش، داشته معطوف خود به را

Mazlan (2019)  رویکرد تربیت مغز بر درک  تأثیربا بررسی
 فیزیک مفهومی ان گزارش نمودند درکآموزدانشفیزیک در 

معناداری  طوربه، رویکرد تربیت مغز اجرای با انآموزدانش
( با بررسی 2019) همکارانو  Hashem Khalilافزایش یافت. 

 حبتص هایمهارت برخی رویکرد تربیت مغز بر توسعه تأثیر
متوسطه در مصر گزارش نمودند  مدارس انآموزدانش کردن

 مهارت تپیشرف تسریع و رویکرد تربیت مغز منجر به تسهیل
 Telerzگردد. می متوسطه دوره انآموزدانش در کردن صحبت

and Colleagues (2015 در پژوهشی به )خواب در دوره  تأثیر
 ،نوجوانی بر روی رشد مغز پرداختند. در این بررسی طولی

ی تنها کمّ دستیابی به خواب با دورۀ تغییراتشد که  مشخص
د بیولوژیکی مدت مغز بلکه برای رشبرای عملکرد کوتاه
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نورونی در بلندمدت ضرورت دارد و تغییرات شدید در طول 
تواند اختالالت بلندمدت را مدت خواب در دوره نوجوانی می

 تأثیر( در تحقیقی به 2014)  Vargasدر رشد مغز ایجاد کند. 
موسیقی در تحریک و تقویت ارتباطات نورونی در رشد مغز 

فضای مراقبتی در  و درک انسان پرداخت. این تحقیق در
گذاری والدین برای رشد مراحل اولیة زندگی و سرمایه

 ،اجتماعی و بیولوژیکی فرد و بررسی نتایج آن در آیندۀ فرد
عنوان یک محرّک در رشد فرایند انجام شد و موسیقی به

یادگیری کودک و توسعه مغز او در نظر گرفته شد. نتایج نشان 
عنوان یک محرّک برای بهداد که موسیقی عالوه بر اینکه 

تواند مؤثر باشد در شناسی کودک میاحساسات و زیبایی
 .آشکارسازی استعداد

Eisner (2000 استاد برجسته تعلیم و تربیت چهارمین )
ی درسی مدارس آموزش هابرنامهمهارت اساسی و پایه را در 

داند و معتقد است زمان آن فرا رسیده است یم زیبایی و هنر
رسی د یهابرنامهبخش اساسی در  عنوانبه شناسییییبازکه 

 آموزشیبرای اصالح واقعی نظام  هاگام ترینمهممبدل شود و 
ی درسی هابرنامهرا تدارک جایگاهی معقول و مناسب برای 

 (.1396، داند )نقل از مهرمحمدییمزیبایی شناسانه مغز محور 
یگزین مهمی را جا شناسیزیبایی( زبان 1386اجارگاه )فتحی و

( برنامه 2005) Wongبرای الگوی تایلر معرفی کرده است. 
هنرها و دانستن زیبایی شناسانه مطرح  مثابهبهدرسی را 

گوید فعالیت تدریس یم بارهدراینRooney (2004 )نماید. یم
تقاء ان را ارآموزدانشعالقه و انگیزه ، و یادگیری مبتنی بر هنر

موجب بهبود پیشرفت  هاشگزاربخشیده و مطابق برخی 
ایران اهمیت  آموزشینظام شود. این موضوع در یمعلمی نیز 

 ی شناسییزیبا وسیلهبه آموزشهدف از اجرا  بسزایی دارد.
خالقیت در پیدا کردن روابط بین اجرای مفهوم است که 

 ,Foulaکند )یمقسمت اعظمی از سمت راست مغز را درگیر 

ون گوناگ هایموقعیتناسان در (. انتخاب متن زیبایی ش2007
 از مغز که منجر به تفکر ییهانورونمنجر به شلیک تصادفی 

(. ارتباط قوی بین یادگیری Rolls, 2014شود )یمعقالنی 
زیبایی شناسانه با انجام و مشاهده وجود دارد که در سطح 

ود شیم عمل بینییشو پ هاسلولمنجر به تشدید  عصبی

(Gerfton & Krossv, 2010)( در 1386. صادقی معتقد است )
ساختار ، های متعددیدشوارحال حاضر وجود معضالت و 

به همین دلیل رضایت و ، را درگیر نموده وپرورشآموزش
عمومی در حد پائین قرار دارد. حال  طوربهخشنودی 

تواند در یم ی درسی زیبایی شناسانه مغز محورهابرنامه
 اندازچشمیک  عنوانبهان آموزدانشراستای انگیزش بخشی به 

یک  عنوانبهرا  شناسیزیباییاستفاده از ، واقع شود مؤثرو مبنا 
وسیله انتقال و ایجاد ثبات احساسات و رفاه و عواطف که در 
مدار اتصاالت عصبی مرتبط با دانش قبلی و اتصال آن به ارائه 

کند یمحمایت  ساخت معنی منظوربهتجربیات جدید 
(Invisen, 2015.) Herman (1999 مدل )یچهار ربع 

کند. اگر به شیوه زیبایی شناسانه و یمتر معناداریادگیری را 
 در یک یناندورفهنری تدریس شود که با افزایش تولید 

با آرامش باالترین ظرفیت برای یادگیری را  توأمموقعیت 
ت الیکی از معض (.Rinne et al., 2011آورد )یم فراهم

منفعل بودن یادگیرندگان در مواجه به ، دگیرییا هاییطمح
( 1399، )طوفانی نژاد و فردانش است آموزشیمواد و محتوای 

کالس درس را به محیطی خشک و  بخشفرحکه محیط 
ه ان را برای ادامآموزدانشکند که انگیزه یمغیرمنعطف تبدیل 

دهد که این خود نیاز فیزیولوژیک یادگیرنده را یمکار کاهش 
بر اساس ، (1399، و همکاران کامرانی کند )پیریینمورده برآ

 در تمامی درسی هابرنامهی هانظاماحساس شده در  خألاین 
و سنین سعی بر این بود که تحلیل و بهبود بخشیدن به  هادوره

که نقش حیاتی در دادن اطالعات به محقق در  یتو تربتعلیم 
برنامه درسی زیبایی طراحی  ،نیاز بوده ایفا کردند آنچهمورد 

این برنامه اطالعاتی راجع  کهطوریبهشناسانه مغز محور بوده 
های یاددهی و یادگیری فراهم یطمح یساختاربندبه نحوه 

از معضالت  رفتبرونی درسی برای هابرنامهنموده است. 
بسیار ضروری  آموزشیحاضر در کالس درس و اصالح نظام 

نمودن کالس درس زیبایی  بخشفرحبرای  ازآنجاکهو  است
ی درسی موفق عجین شده است هابرنامهشناسانه مغزمحور با 

و در این حوزه نقطه عطفی را خلق نموده است و کارکردهای 
یق تلف آموزشیمختلف  هایموقعیتمغز در  زیبایی شناسانه

شود. یمفصل جدیدی مورد هدف قرار داده  عنوانبه اندشده
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اضر در نظر دارد به طراحی برنامه پژوهش ح، اساس همین بر
 درسی زیباشناسانه مغزمحور بپردازد.

 روش

 بندیمقولهنظام ، در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کیفی
و در انتها الگوی طراحی برنامه درسی ارائه  شدهاستفادهقیاسی 

شده با نظر متخصصان حوزه یادگیری مغزمحور و هنر و 
 قرار گرفته است. در این اربخشیاعتبمورد ، شناسیزیبایی

واحد تحلیل جمله بوده است. محقق برای پاسخ به ، پژوهش
 یعنی برای؛ متون مرتبط داشته است مروربهنیاز ، سؤاالت

یک  یهامؤلفه و استخراج، بررسی زیبایی شناسانه مغز محور
 ،مغز محور شناسیزیبایی بر اساس، ها درسیالگوی برنامه

در ارتباط با موضوع پژوهشی  المللیبین یهاو پژوهشمتون 
 قرار گرفته است مورد مروربه شیوه تحلیل محتوای کیفی 

 یهامدل نهایی برنامه، آمدهدستبهنهایی  یبندجمعسپس از 
، مغز محور شناسیزیباییرویکرد  یهادرسی شامل مؤلفه

 و فضامحیط ، یادگیریو راهبردهای یاددهی ، محتوا، اهداف
در ضمن محقق عناصر  ؛ وتدوین گردیده است ابییو ارزش
درسی استخراجی خود را بر اساس الگوگیری  یهابرنامه

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

اعصاب  علوم هاییافته، پیرامون مباحث تربیت مغز شدهنوشته
یاددهی و یادگیری بوده است. روش  یهابط با حوزهو مغز مرت

به علت کثرت  گیرینمونههدفمند بوده و جهت  گیرینمونه
منابع در این حوزه از کلیه مکتوبات چاپی و دیجیتالی در 

استفاده شد.  1395تا  1378و  2017تا  2000دسترس از سال 
 اطالعاتی هاییگاهموتورهای جستجو و پا ترینمهم ازجمله
 Googleدر این تحقیق عبارت بودند از:  مورداستفادهمعتبر 

Scholar ،Springer ،Science Direct ،هاییدواژهالبته کل 
اصلی جستجوی منابع بر اساس اهداف و سؤاالت تحقیق 

، Brain Education ،Neuroeducationعبارت بودند از: 
Brain and Education ،Brain and Learning  وBrain 

Based  مغز و ، شناسیروانعصب ، مغزمحور یادگیریو
ه شیوه ک کندیدر تحقیق کیفی پاتون بیان م وپرورشآموزش

 زائداین است که تا رسیدن به مورد  گیرینمونهآل ایده
( به آیدیاطالعات جدیدی به دست نم ازآنپس)موردی که 

 انتخاب ادامه دهیم. در این پژوهش با انتخاب مورد به مورد و
ها تکرار شد و اطالعات جدیدی ها تا جایی که دادهکسب داده

انتخاب  ،کردیم تأییدقبلی را  هاییافتهبه دست نیامد و فقط 
منابع ادامه یافت. روش گردآوری اطالعات در این مطالعه 

 تفادهمورداسبوده که در تمام تحقیقات علمی  یاروش کتابخانه
، روش ازنظرموضوع تحقیق  هاآنو در بعضی از  گیردیقرار م

است. در  یاتحقیق کتابخانه هاییافتهاز آغاز تا انتها متکی بر 
 هاییگاهاطالعات از پا آوریجمعاین پژوهش جهت 

ر معتب هاییتساوباطالعاتی و موتورهای جستجوگر و نیز 
دانشگاهی داخل و  یهاو منابع چاپی و دیجیتالی کتابخانه

ط مرتب شدهانجامخرین تحقیقات خارج کشور جهت دریافت آ
فاده و منابع قابل استناد است روزبهدر دنیا و نیز منابع تئوریک 

از پرسشنامه محقق ساخته ، هاداده آوریجمع، شد. در فاز دوم
ی نتایج بخش کیف آمدهدستبهاز کدهای  برخاسته یسؤال 45

روش استفاده شد. ، تحقیق جهت برازش الگوی پژوهش
 ساسبر ا، برای اعتبارسنجی مدل مربوط، هاداده یلوتحلتجزیه

 تحلیل عاملی سطح یک و دو استفاده شد.

 هایافته

 های تدوین هدف دریاستراتژشده مرتبط با  هم دستهمفاهیم 
ی درسی زیبایی شناسانه مغز محور بر برنامه الگوی طراحی

های یژگیو، از تحلیل محتوا آمدهدستبههای اساس یافته
 بر اساسه مغرمحور ف در برنامه درسی زیبایی شناسانااهد

نوشتار  از حوصله این هاآنشده )که ذکر  هم دستهکدهای 
های یوهشآمد: توجه به  به دستخارج است( موارد زیر 

توجه به ، ی گوناگون ادراک در یادگیریهاجنبهمختلف و 
فراهم کردن ، ارتباطات بین مفاهیم از طریق یادآوری مطالب

، ریتجسم در یادگی، به تفکر انتقادی سعه یادگیری منجرتو
ن پرسید ادراک، و رفتارهااساس نگرش  بر هاوارهطرحساختن 

توسعه نظم رشد شناختی زیبایی ، به معنای زیبایی شناسانه
 ،توسعه درک مفهومی، تلفیق و سازگاری اجزای مغز، شناسانه

 تیقوت، ذاتیارتقای انگیزه ، توجه به ذوق و رغبت و اشتیاق
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ای هیاستراتژشده از  هم دستهمفاهیم  هایتفعال تمام در مغز
های یژگیدوم )و سؤالمفاهیم مرتبط با  تدوین محتوا در

محتوای برنامه درسی زیبایی شناسانه مغرمحور( پژوهش 
 هاننوروشلیک عصبی ، های خالقیتیکتکنعبارت است از: 
ی هاسبکوت بودن متفا، نگریآیندهترسیم ، موجب یادگیری

 هایمهارتتشریح کارکرد ، مغز پذیری، انعطافیادگیری
نقش ، فعال شدن سیستم کنترل آگاهانه، شناختی مغز

ها ورونن با استقبال ریدلپذ طیمح، احساسات و نگرش دلپذیر
 لزوم ارتباط بین چشم و، یادگیری یشناسعصبمبانی ، هاوزن

 بر عمیق و درونی، حسی تجارب ایجاد، زیبایی درک مغز در
مرینات ت شناسیزیباییهنر و توجه به بعد  و مغز تلفیق اساس

ورزشی سازگار به مغز مفاهیم هم دسته شده مرتبط با 
 یادگیری( در-های یاددهییاستراتژهای روش اجرا )یاستراتژ

ه ک ی درسی زیبایی شناسانه مغزمحورهابرنامهالگوی طراحی 
عبارت است از: مفاهیم  دادیمسوم پژوهش را تشکیل  سؤال

ری درگی، یو عملهنری  هایفعالیتاستفاده از ، جایگزین شده
استفاده  ،مغز پذیریانعطافبرای یادگیری بیشتر با توجه به 

تفاده اس، تفکر و یادآوری سرعتبهبهینه از هر دو نیمکره منجر 
نقش انگیزه و ، مشاهده دقیق در یادگیری هایمهارتاز 

نوع مت هایروشاز  زمانهماستفاده ، ی در یادگیریبرانگیختگ
، زمغ ناخودآگاه و خودآگاه بخش ساختن یادگیری در مرتبط

تدریس مبتنی بر  هایروش، تدریس فرایند محور هایروش
ریس تد فعال هایروشاستفاده از ، ریاضیات و تجسم فضایی

تدریس  هایروشاستفاده از ، زمانهمتلفیقی و  صورتبه
 تدریس روش از استفاده، هایدهپددرک روابط بین ، انهخالق

 صتفر کردن فراهم، مغز راست نیمکره کارگیریبه با خالقانه
 وارهطرحروش ساختن ) هایدهپد بین درک روابط در اندیشیدن

به  توجه ضرورت، رفتاری هاینگرشدر مسیر توسعه 
 یهافعالیت در عمیق یادگیری، سازگار با مغز هایفعالیت
، بر عملکرد بدن مغزی ارتباط یهاشبکه بر اساس هنری
یر کردن مغز با ایجاد درگ، احساسات بروز صحیح هایروش
ز ا استفاده، تمرین و فعالیت محوری، ی بدون تنشهاچالش
تقویت ، روح کنندهیتتقو شناسیزیبایی هایفعالیت

خوب دیدن و  هایمهارت، کنجکاوی هایمهارت
و باال بردن سطح انگیزش در  ادراکت تقوی، یرسازیتصو

های یاستراتژمفاهیم هم دسته شده مرتبط با  تناسب مسئله
 یهابرنامهیادگیری در الگوی طراحی -طراحی فضای یاددهی

ا ر پژوهشچهارم  سؤالدرسی زیبایی شناسانه مغز محور که 
عبارت است از: ایجاد محیطی خوشایند برای  دادیمتشکیل 

 و یردلپذفراهم کردن محیط ، ر با مغزیادگیری سازگا
 ایجاد محیطی زیبایی، منجر به کارکردهای مغزی بخشلذت

حیط م، ها و کدهای شناختییدهپدبا درک روابط بین  شناسانه
ایجاد محیط یادگیری فعال در جهت توسعه کارکردهای ، شاد
راهم ف، احساسات زیبایی شناسانه بر اساسطراحی محیط ، مغز

کمک به قدرت  جذاب و زیبایی شناسانه برای کردن محیط
ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جهت یادگیری عمیق ، استدالل

ری و یادگی، در مدیریت کنندهیتتقومحیط  تأثیر، و مستمر
فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جهت فعال ، ریزیبرنامه

 بر اساس یادگیری محیط طراحی، مغز هایقسمتبودن تمام 
 ر اساسبایجاد محیطی هنری  تأثیر، نور و هارنگ ذاتی یفیتک

ضرورت محیط چالش ، در یادگیری عمیق هانورونتحریک 
ها و یدهافراهم کردن محیطی برای بروز ، زا برای یادگیری

 ،ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی، احساسات
طراحی محیط زیبایی شناسانه در جهت توسعه پردازش 

 محیط زیبایی شناسانه در جهت توسعه تفکر عقالنیناختی و ش
های ارزشیابی از یاستراتژمفاهیم هم دسته شده مرتبط با 

ی درسی زیبایی شناسانه مغز هابرنامه الگوی طراحی فراگیر در
عبارت است  دادیمپنجم پژوهش را تشکیل  سؤالمحور که 

 مؤثرتره استفاد ،فردی یهاتفاوتمتناسب بودن ارزشیابی با از: 
 ارزشیابی ،ارزشیابی بر اساس بینیپیش، های نهاییارزشیابی از

ی هخالقانارزشیابی ، مستقل در یادگیری زیبایی شناسانه
، در جهت تحکیم یادگیری یرپذانعطافارزیابی ، سازگار با مغز

ج نتایدر ارزیابی.  و عملمستمر  مشاهده یکاز تکناستفاده 
استفاده از تحلیل عاملی سطح یک و دو  اعتبار سنجی مدل با

 آید.یمدر پی 
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 .1جدول 

 ی اهداف برنامه درسیهابار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتبه دوم مؤلفه
 ترتیب اهمیت وزن عاملی عوامل مرتبه اول عامل مرتبه دوم

 1 64/0 ت بین مفاهیم از طریق یادآوری مطالبتوجه به ارتباطا اهداف برنامه درسی زیباشناسانه مغزمحور

 2 37/0 هایتفعال تمام در مغز تیتقو

 3 36/0 ی گوناگون ادراک در یادگیریهاجنبههای مختلف و یوهشتوجه به 

 4 36/0 هاتوسعه تفکر انتقادی در یادگیری

 5 27/0 تجسم در یادگیری

 6 26/0 یبایی شناسانهی زهامؤلفهتوسعه نظم رشد شناختی بر اساس 

از تحلیل عاملی سطح یک و  آمدهدستبهنتایج  بر اساس
حوزه  نظرانصاحباهدافی که از دیدگاه خبرگان و ، دو

مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای اولویت بودند 
توجه به ارتباطات بین مفاهیم از طریق  -1از:  اندعبارت

توجه  -3، هایتفعال مامت در مغز تیتقو -2، یادآوری مطالب

 ی گوناگون ادراک در یادگیریهاجنبههای مختلف و یوهشبه 
تجسم در یادگیری  -5، هاتوسعه تفکر انتقادی در یادگیری -4

 ی زیباییهامؤلفه بر اساستوسعه نظم رشد شناختی  -6و 
 شناسانه.

 .2جدول 

 برنامه درسی ی محتوایهاه دوم مؤلفهبار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتب
 ترتیب اهمیت وزن عاملی عوامل مرتبه اول عامل مرتبه دوم

 1 31/0 پذیری مغزانعطاف برنامه درسی زیباشناسانه مغزمحور محتوای

 2 25/0 در یادگیری هانورونارتقای اطالعات در مورد نحوه شلیک 

 3 20/0 یادگیری یشناسعصبمبانی 
 3 20/0 زیبایی مغز در درکتباط بین چشم و لزوم ار

 4 12/0 شناختی مغز هایمهارتتشریح کارکرد 

 5 10/0 نگریآیندهترسیم 

 6 8/0 خالقیت هاییکتکن

 6 8/0 هنر و مغز تلفیق بر اساس عمیق و حسی، درونی تجارب ایجاد

از تحلیل عاملی سطح یک و  آمدهدستبهبر اساس نتایج 
حوزه  نظرانصاحبکه از دیدگاه خبرگان و  اییمحتو، دو

مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای اولویت بودند 
ارتقای اطالعات در  -2، مغز پذیریانعطاف -1از:  اندعبارت

مبانی  -3، در یادگیری هانورونمورد نحوه شلیک 

 درک مغز دریادگیری و لزوم ارتباط بین چشم و  یشناسعصب
ترسیم  -5، شناختی مغز هایمهارتتشریح کارکرد  -4، زیبایی
 ،حسی تجارب خالقیت و ایجاد هاییکتکن -6و  نگریآینده

 هنر. و مغز تلفیق بر اساس عمیق و درونی
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 .3جدول 

 برنامه درسی ی راهبردهای تدریسهابار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتبه دوم مؤلفه
 ترتیب اهمیت وزن عاملی عوامل مرتبه اول معامل مرتبه دو

 روش تدریس
برنامه درسی 

زیباشناسانه 
 مغزمحور

 1 77/0 باال بردن سطح انگیزش در مسئله تناسب

 2 49/0 هایدهپد بین درک روابط در اندیشیدن فرصت کردن فراهم

 3 41/0 بدن بر عملکرد آن تأثیرمغزی و  ارتباط یهاشبکه بر اساس هنری هایفعالیت در عمیق یادگیری
 4 40/0 ی بدون تنشهاچالشدرگیر کردن مغز با ایجاد 

 5 38/0 تمرین و فعالیت محوری

 6 32/0 تدریس خالقانه هایروشاستفاده از 

از تحلیل عاملی سطح یک و  آمدهدستبهبر اساس نتایج  
 نظرانصاحبراهبردهای تدریس که از دیدگاه خبرگان و ، دو
زه مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای اولویت بودند حو

 -2 ،باال بردن سطح انگیزش در مسئله تناسب -1از:  اندعبارت
، هایدهپد بین درک روابط در اندیشیدن فرصت کردن فراهم

 یاهشبکه بر اساس هنری هایفعالیت در عمیق یادگیری -3
گیر کردن مغز در -4، بر عملکرد بدن آن تأثیرمغزی و  ارتباط

تمرین و فعالیت محوری  -5، ی بدون تنشهاچالشبا ایجاد 
 تدریس خالقانه. هایروشاستفاده از  -6و 

 .4جدول 

 برنامه درسی یادگیری -ی فضای یاددهیهابار عاملی و وزن عاملی عوامل مرتبه اول بر روی عامل مرتبه دوم مؤلفه
 ترتیب اهمیت وزن عاملی عوامل مرتبه اول عامل مرتبه دوم
امه برن یادگیری -فضای یاددهی

 درسی زیباشناسانه مغزمحور

 1 44/0 نور و هارنگ ذاتی کیفیت بر اساس یادگیری محیط طراحی

 2 41/0 در یادگیری عمیق هانورونتحریک  بر اساسایجاد محیطی هنری  تأثیر

 3 35/0 ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جهت یادگیری عمیق و مستمر
 4 29/0 محیط شاد

 5 27/0 مغز هایقسمتفراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جهت فعال بودن تمام 

 6 22/0 ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی

از تحلیل عاملی سطح یک و  آمدهدستبهنتایج  بر اساس 
یادگیری که از دیدگاه خبرگان و  -فضای یاددهی، دو

حوزه مطالعاتی مغز و زیبایی شناسایی دارای  ننظراصاحب
بر  یادگیری محیط طراحی -1از:  اندعبارتاولویت بودند 

ایجاد محیطی هنری  تأثیر -2، نور و هارنگ ذاتی کیفیت اساس
ایجاد محیط  -3، در یادگیری عمیق هانورونتحریک  بر اساس

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

فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جهت فعال  -5، شاد
ایجاد محیط زیبایی شناسانه  -6مغز و  هایقسمتبودن تمام 

ل از تحلی آمدهدستبهنتایج  بر اساسدر توسعه شناختی. 
ردی ی فهاتفاوتروش ارزشیابی که به  جزبه، عاملی یک و دو

دیدگاه مندرج در پرسشنامه از  هایروشتوجه کند بقیه 
دارای برازش ، این حوزه مطالعاتی نظرانصاحبخبرگان و 

 مناسب بودند.
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 .5جدول 

 عناصر برنامه درسی زیبایی شناسانه مغزمحوربرازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی  هایشاخص
 2χ P df /df2K GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR 

 1/0از  تریینپا 8/0تر از باال 3کمتر از  معناداری آزمون موردقبولدامنه 
 062/0 081/0 87/0 71/0 72/0 15/0 68/0 02/3 9 000/0 33/301 مرتبه دوم پنج عاملیمدل 

 مطلوب قبولقابل ضعیف مطلوب   وضعیت برازش
 

تمامی ، دهدیمنشان  5که نتایج جدول  طورهمان
های برازش برای مدل مرتبه دوم در دامنه ضعیف تا شاخص

از تحقیق به شرح  برخاستهمدل  درنهایتقرار دارند.  مطلوب
 زیر است:

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 هدف عنصر که گفت توانمی آمدهدستبه نتایج اساس بر
 ادراک گوناگون هایجنبه و مختلف هاییوهش به توجه: شامل

: املش محتوا عنصر. هافعالیت تمام در مغز تقویت، یادگیری در
. زمغ پذیریانعطاف، مغز شناختی هایهارتم کارکرد تشریح
 طحس بردن باال: شامل یادگیری –یاددهی هاییاستراتژ عنصر

 و فعالیت تمرین، اندیشیدن فرصت کردن فراهم، انگیزش
، شاد محیط: شامل محیط عنصر. متنوع هایروش، محوری

، جذاب محیط، شناسانهزیبایی محیط، فعال یادگیری محیط
 هایتفاوت به توجه: شامل ارزشیابی نصرع. زا چالش محیط

پذیر فانعطا ارزیابی، عملی و مستمر تکنیک از استفاده، فردی
 ضریب هب بنا بنابراین؛ استمغز  با سازگار خالقانه ارزشیابی و

 تجه شده ارائه الگوی که گفت توانیم متخصصان توافق
 است مناسب سنین وها دوره تمام در درسی یهابرنامه طراحی

 ایران کشور وپرورشآموزش سیستم روی بر اجرایی قابلیت و
درسی و  یهادر مهندسی برنامه تواندیم الگواین  .دارد را

با گشودن زاویه دید ، آموزشیتربیتی و  یهانظام یدهسازمان
فرایند و هدفی که ، مربی، از فراگیر جانبههمهروشن و ، جدید

تغییرات سازنده و الزم  ،آن دارند سویبههمه اجزای نظام رو 
برای دنیای متحول علم و فناوری و ارتباطات امروز را 

درگیری برای یادگیری بیشتر منجر  شکیبنمود.  سازیینهزم
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پذیری مغز شده و انگیزه و برانگیختگی در یادگیری انعطاف به
 از زمانمهاستفاده  منظوربهباشند بایستی می الزم یهااز مؤلفه

نوع یادگیری در مرتبط ساختن بخش خودآگاه و مت هایروش
فرآیندی و  صورتبهتدریس  هایروش ناخودآگاهی مغز

تکاملی صورت گرفته شود که موجب فراهم کردن فرصت 
حداکثر رساندن  و هایدهاندیشیدن در درک روابط بین پد

 یافتو در، تریقکسب یادگیری عم، ارتباطات سازنده
احتماالت بیشتر که در  یافتو در، بیشتر پذیریانعطاف
ت ان فاقد مهارآموزدانش چراکه مغز نهفته است شناسیزیبایی

باشند میتر یقآگاهی الزم جهت جستجوی معانی عم و
ار آگاهانه با فراگیران ک طوربهالزم است که مربیان ، بنابراین

تا بهره الزم را از تجربه  کمک نماند هاآنکنند تا بتوانند به 
نکته  ،متون مرتبط منابع و ها وند. با توجه به یافتهخود ببر

دنیای  ،شناسی مغزمحور به دنبالاین است که زیبایی تأملقابل
 هایمهارت، صحیح بروز احساسات هایروش، پرتحرک، شاد

باال بردن سطح ، ادراکتقویت ، یرسازیتصوخوب دیدن و 
ر گ. ااست رسیدن به معنای زندگی واقعی و انگیزش درونی

این تحقیق داشته باشند  هاییافتهجامع از  یبندجمعمحقق 
شناسانه  زیبایی بربگوید که اهداف برنامه درسی مبتنی  توانیم

 یهابا توجه به حفظ کلیت و تمامیت مغز در حوزه، مغز محور
اهداف  درواقع. شوندیمرتبط با یکدیگر تدوین م کامالً
 مناطق توجه به رشد ویکپارچه و با  یاگونهبه شدهیمعرف

. محتوا نیز در برنامه درسی گیرندیقرار م موردتوجهمغزی فرد 
عنادار یک کل م صورتبهمبتنی بر زیبایی شناسانه مغز محور 

است که باعث  اییآموزش مواد و هایتفعال دربردارنده ارائه و
 هاییاستراتژ. شودیرشد مناطق مختلف مغزی افراد م

ذهنی مثل  هایمهارتم مجموعه از یادگیری ه –یاددهی
کنجکاوی ، خالقانه، تجسم فضایی، انگیزه، مشاهده
از طریق هنر موسیقی  تواندیها مکه این مهارت سازیتصویر

فرایندی  هایروش، شناسانه مغزمحورزیبایی هایروش و
 .تقویت گردد

بر  محیط طراحی دلپذیر به همراه و شاد محیط یک ایجاد
 یدرس یهابرنامه مدل سراسر در هارنگتی و ذا کیفیت اساس
 مامت گرددیم پیشنهاد که است الزم محور مغز شناسیزیبایی

 آموزش مؤسسات و وپرورشآموزش نظام در اندرکاراندست
 .ببینند را الزم آموزش رابطه این در عالی

ه است ک محدودیت دارای نتایج پذیریتعمیم ازلحاظ پژوهش
 .نمود احتیاط هایتجمع سایر به هایافتهیمتعم بایست دریم

 تعارض منافع

 پژوهش حاضر تعارض منافعی ندارد.

 منابع

 :تهران. (شناسیزیبایی) ابتدایی دوره در هنر (.1396) م.، آقازاده
 .اندیشه و آموزش

 گرایی ساختن مبنای بر آموزش (.1395) ا. ،نژادایران . وص، امانی
 تحقیقات منانج: تهران .محور مغز یادگیری و

 .وپرورشآموزش
 (.1392) .ن، کشتی آرای و م.، صبوری، .ع، یوسفی ،.م، براتعلی

آیا رشته جدیدی در حال ظهور ، شناسی تربیتیعصب
مجله ایرانی آموزش ها. موانع و فرصت، اندازهااست؟ چشم

 1057-1051 ،(12) 13، در علوم پزشکی

 مبتنی بر تربیت مغزدرسی  ریزیبرنامهی طراح (.1392) .م، براتعلی
 دکترا. دانشکده علوم تربیتی و نامهپایان. یک مطالعه کیفی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. اداره  شناسیروان
 یالمللبیناولین کنفرانس کل امور مالیاتی شرق تهران. 

 صورتبه، مدیریت و حسابداری، مهندسی صنایع
 الکترونیکی. موسسه پژوهش البرز.

(. 1395) .م، صبوری و ن.، کشتی آرای، ع.، یوسفی، م.، لیبراتع
و اعصاب  مغزهای علوم ده از یافتهمهای اساسی برآبینش

. مللیالبینستندات ماتیک مرور سیستم و تربیت:م برای تعلی
 .13-1 ،(2)13، درسی ریزیبرنامهپژوهش در 

تعلیم و تربیت  کردیرو (.1395) .ط، ستایش فر و .م، براتعلی
 .احساسی تربیت مغز-تعاملی هایمؤلفهاسالمی بر اساس 

ی و علوم تربیت، شناسیروان المللیبینومین کنفرانس س
 .مشهد ،سبک زندگی

فضای یاددهی یادگیری  یابیارزش (.1396) .ن، طاهری مبارکه
 یهاشهر اصفهان بر اساس مؤلفه 3مدارس ابتدایی ناحیه 

کارشناسی ارشد رشته علوم  نامهپایان .شناختییباییز
 دانشگاه آزاد خوراسگان. یدرس ریزیبرنامه-تربیتی
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-یاددهی یهایهای استراتژامکان کاربست (.1392) .ب، البرزی
درس مدارس متوسطه  یهاکالس محور دریادگیری مغز 

 نامهپایان. نظری از دیدگاه مدیران و دبیران شهر اصفهان
 سیدر ریزیبرنامه-کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

 وراسگان.دانشگاه آزاد خ
، مدیمعت و ک.، بخشفرح، ح.، سلیمی بجستانی، م.، پیری کامرانی
 ثرمؤان از عوامل آموزدانش(. تبیین تجربیات زنده 1399ع. )

پژوهش در ، بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی
 .135-125، نامهویژه، آموزشیی هانظام

 :تهران .لهمسئ خالقانة حل و خالق تفکر (.1396) ر. .م، زاده حائری
 .نی نشر

 .انسانی علوم در تحقیق روش بر ایمقدمه (.1396ر. ) .م، نیا حافظ
 .سمت: تهران

 یشناسزیبایی با تعلق حس نسبت تبیین (.1386ع. )، صادقی
 هنامپایان، اسالمی -ایرانی شهر عمومی فضاهای در محیطی

 اصفهان دانشگاه، ارشد کارشناسی
 برنامه جدید هایهویت سویبه (.1396ک. )، واجارگاه فتحی

 .آییژ: تهران .درسی
 آموزشی(. اثربخشی طراحی 1399ه. )، فردانش و ا.، طوفانی نژاد

 ،مبتنی بر تئوری حداقلی بر یادگیری و یادداری دانشجویان
 .142-127 (،50)14، آموزشی یهانظامپژوهش در 

 .چگونگی و چرایی، چیستی، هنر آموزش (.1396م. )، مهرمحمدی
 .مدرسه: تهران

احساسی تربیت مغز  های تعاملییژاسترات تأثیر (.1395) .ن، نقیان
چهارم ابتدایی در  یهدختر پاان آموزدانشمحور بر شادابی 

 کارشناسی نامهپایان. درس علوم تجربی ناحیه دو اصفهان
 دانشگاه آزاد خوراسگان. یزیربرنامهارشد رشته مطالعات 
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