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 Background and Purpose: Brain-based learning refers to teaching methods, lesson planings, and 

school programs that are based on the latest scientific research about how the brain learns, including 

such factors as cognitive, socially, and emotionally development. This research aimed to study the 

components of the brain-based curriculum model in pre-school and its accreditation. 

Method: This study examines the core components of the brain-based curriculum with a qualitative 

approach and a method of subject analysis. To identify and extract curriculum items emphasizing the 

brain-based approach in preschool, literature of pre-school curriculum, and curriculum based on the 

brain and the viewpoints of neuroscience and educational experts were used. The method of 

information analysis was to describe the basics and theoretical inquiry and deduction. 

Results: The findings indicated that the content of the curriculum objectives in this program relies 

on three main cognitive, attitudinal, and skillful structures. In the educational content, fine arts, 

learning social-emotional skills, learning language and math, life skills, safety, and experiential 

sciences were identified, in teaching and learning strategies, using activity-based strategies, art, 

participatory learning, direct teaching, and independent learning strategies and thinking skills and 

technology implementation strategies were identified. Considering the diagnostic, process, and 

evaluation, the use of various evaluation methods was considered by this model. The validity of 

suggested patterns was evaluated using the content validity ratio and the Lavasheh table. Finally, the 

validity of the proposed model was confirmed by a CVR = 0.84. 

Conclusion: The designed curriculum pays attention to the various dimensions including purpose, 

content, methodology, and evaluation, and its use in the preschool is recommended.  
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Extended Abstract 

Introduction 
Brain-based learning, or mind science, is a learning-related 

concept that seeks to design natural processes to maximize 

effective and efficient learning. Brain-based learning is the type 

of learning. It is commensurate with the normal functioning of 

the brain (2). The brain-based approach includes twelve 

principles of teaching and learning. These principles are 

summarized as follows: 1. The brain is a parallel processor; 2. 

The learning engages the entire physiology; 3. The search for 

meaning is innate; 4. The search for meaning occurs through 

patterning; 5. Emotions are critical to patterning; 6. The brain 

processes parts and wholes simultaneously; 7. Learning 

involves both focused attention and peripheral perception; 8. 

Learning always involves conscious and unconscious 

processes, 9. There are at least two different types of memory: 

spatial (autobiographical) and rote learning (taxon memory); 

10. Learning is developmental; 11. Learning is enhanced by 

challenge and inhibited by threat; 12. Each brain is unique and 

its characteristics, needs, unique hopes, motivations, talents, 

and level of intelligence (2). 

Different societies implement different educational models in 

educational centers of preschoolers, according to different 

attitudes, cultures, and values. Currently, the models used rely 

more on the child's cognitive development, which includes 

predetermined aims, application of practice and repetition 

methods, content regardless of the child's interests, educational 

tools disproportionate to the goals, scheduling of the learning 

process, limiting the environment. Learning to a specific place 

is a less organized activity (8). 

We can mention the research of Mohammadi Farsani (9), 

Talkhabi (11), among the research on brain-based learning in 

different elementary courses, the curriculum model derived 

from brain-based learning also includes studies such as 

Suarsana (12), Akyurek & Afacan (13), and McCarthy (18). 

Researching in this area is valuable and essential, due to the 

role and importance of the brain in the teaching-learning 

process and less attention of previous models to the dimensions 

and practical aspects of brain-based learning and mental 

functions, memory, emotions. Therefore, the critical questions 

in this study are: What are the core components of the brain-

based curriculum in preschool? And is the proposed model 

valid? 

Method   
The present study is qualitative research. To identify and 

extract the characteristics of curriculum components with 

emphasis on brain-based approach in preschoolers, studying 

and review of the literature of preschool curricula, brain-based 

curriculum and we asked for the opinions of experts in 

educational sciences and neuroscience. In the first stage, to 

achieve a theoretical framework, the theoretical foundations of 

the brain-based curriculum were studied in sources, books, 

articles, and other sources related to the research title. Also, by 

searching the internet and databases such as ISI, Eric, 

ScienceDirect, Irandoc, PubMed efforts were made to use well-

cited research works and new sources and articles by using the 

keywords "brain-based learning", "brain-based curriculum”, 

and the equivalent of these terms. To explain the theoretical 

foundations and identify the characteristics of the brain-based 

curriculum model, based on the "synthesis research" method, 

theoretical and experimental research sources, the brain-based 

curriculum was studied. To design the desired model, 

interviews were conducted with experts in educational sciences 

and neuroscience about the characteristics of the core 

components of the curriculum (objectives, content, learning 

strategies, and evaluation). Then, the information was 

extracted, analyzed, and combined. Finally, to determine the 

validity of the designed model, the proposed model was 

provided to experts and specialists in neuroscience and 

educational sciences and curriculum planners, and the validity 

of the model was measured through the content validity ratio 

(CVR). 

Results 
Research Question 1: What are the characteristics of the 

core components of a brain-based curriculum in preschool? 

A) Objectives: The obtained information of the questions of 
the viewpoints about the objectives of the brain-based curriculum 

of educators and experts are summarized in Table 1. 

 
 

Table 1. The core and sub-themes of the curriculum objectives 

Main themes Sub-themes 

Type of aims 

Paying comprehensive attention to the needs and developmental dimensions of learners' 

Developing the functional, processual, and situational skills 

Developing language skills such as listening and speaking 

Develop physical skills, health 

Developing life skills 

How to setting the goals 

Setting the goals to maintain the integrity of the brain 

Pay attention to emotion, memory, intelligence, and perception 

According to the characteristics and abilities and individual differences of students 

Relating goals to the student's real life 

Setting the goals according to educational results and efficiencies 

Considering mental abilities and skills 

setting the goals based on learners' skills 
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The locus of the goals 
Purpose as a practice guide for educators 

Purpose as a practice guide for educational designers 

 

The results of the interviews with the educators and experts 

about the objectives in Table 1 show that the guidelines 

obtained from the analysis of the interviewees' answers are 

finally placed in 3 main themes and 14 sub-themes. 

B) Content: The obtained information of the questions of the 

viewpoints about the content and organization of the brain-

based curriculum of educators and experts are summarized in 

Table 2. 

 
Table 2. The core themes and sub-themes of the curriculum content from the perspective of educators and experts 

Main themes Sub-themes 

Type of content Considering appropriate and necessary content such as fine arts, mathematics, etc 

Content Features 

Activity-oriented 

Content responds to the needs of Preschoolers 

Paying attention to the individual differences of the preschoolers 

Suggestions 

Holding educational courses 

Developing content based on brain-based curriculum goals 

Variety of educational methods in presenting content 

Coach's ability to deliver content 

Employing capable coaches 

Paying attention to the principles of brain-based learning 

Paying attention to the learning structure of Preschoolers 

The role of the coach as a facilitator 

Using an integrated method in organizing content 

Using the extracurricular activities  

 

The results of reviewing the information related to the content 

of the curriculum show that the guidelines obtained from the 

analysis of the interviewees' answers are finally placed in 3 

main themes and 14 sub-themes. 

C) Teaching-learning strategies: The obtained information of 

the questions of the viewpoints about the teaching-learning 

strategies of the brain-based curriculum of educators and 

experts are summarized in Table 3. 

 
Table 3. The core and subsidiary themes of learning teaching strategies 

Main themes Sub-themes 

Types of strategies 

Activity-based strategies 

Art-based strategies 

Participation-based strategies 

Direct learning strategies 

Independent learning strategies 

Strategies based on exploration patterns 

Thinking Skills Strategies 

Strategy based on learning styles 

Technological and media application strategy 

Factors affecting the type of strategy 
Consider the individual differences of newcomers 

Pay attention to the needs of preschoolers 

Content types 

 
The results of reviewing the information related to teaching-

learning strategies with educators and experts show that the 

guidelines obtained from the analysis of the interviewees' 

responses are finally placed in 2 main themes and 12 sub-

themes. 

D) Evaluation: The obtained information of the questions of 

the viewpoints about the characteristics and types of evaluation 

of the brain-based curriculum of educators and experts are 

summarized in Table. 

 

Table 4. The core and subsidiary themes of learning Evaluation 

Main themes Sub-themes 

 

Evaluation features 

Fits the principles of brain-based learning 

Indirect 

Pay attention to individual learners' differences 

Be processed 

Activity-oriented 

Pay attention to competencies and capabilities 

http://barsadic.com/W?eid=18664
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Moving away from traditional methods of evaluation 

Applications 

Creating awareness in decision making regarding the status of programs 

Identify the strengths and weaknesses of new students and educational methods 

Empowering coaches to evaluate themselves 

Decide on promotion 

Types of evaluation 

Pree evaluation 

Diagnostic 

Formative evaluation 

Terminal evaluation 

Self-assessment 

Open evaluation 

Project evaluation 

Evaluation tools 

Observations 

Interviews 

Exams 

Checklist 

The results of examining the question related to the evaluation 

methods with the educators and experts in Table 4 show that 

the guidelines obtained from the analysis of the interviewees' 

answers are finally placed in 4 main themes and 22 sub-themes. 

The second research question: Is the proposed model of 

the preschool curriculum valid? 

We separately tested the validity of the proposed brain-based 

curriculum model for each of the components. According to the 

number of participants (12 people) and based on the values of 

the table, the items whose content had a validity ratio of more 

than 0.56 were accepted. The results confirmed the content 

validity ratio (CVR=0.84) and content validity index (CVI= 

0.79) of the proposed model of the brain-based curriculum in 

preschoolers. 

Conclusion 
The present study aimed to design a model of the brain-based 

curriculum in preschool and its validation. The brain-based 

model is designed according to the principles of brain-based 

learning and in the form of four core components: objectives, 

content, teaching-learning methods, and evaluation. According 

to the results of a systematic review of specialized sources and 

texts as well as qualitative content analysis of interviews in this 

study, the characteristics of these four core components were 

expressed by tables 1 to 4. The objectives of the brain-based 

curriculum in this study are supported by Farsani (9) and 

Talkhabi (11) studies. They indicate that the objects of the 

curriculum should be related to the real-life of the students. The 

curriculum model in this study has goals that are common to 

the aims of the designed model of Adib and Piri (7) called the 

developmental model, including aims such as developing 

emotional skills, mental development, helping physical 

development, and language learning in pointed out two 

patterns. The results of McCarthy's research (18) include 

activities and educational materials that stimulate the left and 

right hemispheres of the brain. The information obtained from 

the literature reviewing in this study also illustrates that 

preschool content should pay attention to the development of 

mental skills in both hemispheres. The improvement in 

mathematical and musical skills is emphasized, as is the case in 

the studies of Suarsana, Made, Putu, and Suparta (12) and 

Akyurek and Afacan (13). The learning strategies reported in 

this study are consistent with Duman strategies (14) and 

McCarthy strategies (18). 

According to the results, it could be emphasized that 

designing, compiling, and predicting a set of different learning 

experiences and opportunities in line with the existing diversity 

in brain-based learning, make the learning process a natural and 

attractive phenomenon. Therefore, we suggest practitioners and 

educators consider the proposed model during the educating 

process. 
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 13/11/1431دریافت شده: 

 11/14/1431پذیرفته شده: 

 01/10/1311منتشر شده: 

 آخرین اسییاس بر که اشییاره دارد ایمدرسییه هایبرنامه و درس هایطرح آموزشییی، هایروش به مغز بر مبتنی یادگیری زمینه و هدف: 

. هدف این پژوهش، بررسی عناصر الگوی استاحساسی  شناختی، اجتماعی، و توول جمله از مغز یادگیری شیام  نووه علمی هایپژوهش

 بخشی آن است.دبستانی و اعتبارپیش درسی مبتنی بر مغز در دوره برنامه

رای شناسایی ب پردازد.درسی مبتنی بر مغز میبررسی عناصر اساسی برنامه آورد کیفی و روش تولی  مضیمون به رویاین پژوهش با  :روش

غز و دبسییتانی و برنامه مبتنی بر مپیشهای درسییی دوره دبسییتانی، از اسییناد و مدارن برنامهپیشدرسییی در دوره  و اسییتخرام مضییامین برنامه

 اطلاعات، توصیف مبانی و تولی  و استنتام نظری بود.نظرات متخصصان علوم اعصاب و علوم تربیتی استفاده شد. روش تولی  

مضیامین نارر بر اهداف برنامه درسیی در این برنامه بر سیه سیازه اصیلی شیناختی، نگرشی، و مهارتی تکیه دارد. در بخش موتوای : هایافته

ای زندگی، ایمنی، و علوم تجربی؛ و در ههیجانی، یادگیری زبان و ریاضی، مهارت -های اجتماعیآموزشی، هنرهای زیبا، یادگیری مهارت

بخش راهبردهای یاددهی و یادگیری، استفاده از راهبردهای مبتنی بر فعالیت، مبتنی بر هنر، یادگیری مشارکتی، آموزش مستقیم، راهبردهای 

ی، و استفاده ندیبرآ فرایندی و های تشخیصی،یادگیری مستق  و مهارت تفکر، و راهبرد کاربست فناورانه شناسایی شدند. توجه به ارزشیابی

لاشه  جدول و موتوا روایی نسبت فرمول از استفاده با پیشینهادی الگوهای های ارزشییابی گوناگون، مورد توجه این الگو بود. رواییاز روش

 .  گرفت بررسی و تأیید قرار مورد

 اردرسی از جمله هدف، موتوا، روش و ارزشیابی بوده و اعتببرنامه درسیی طراحی شیده نارر بر توجه به ابعاد مختلف برنامه : گیرینتیجه

دبستانی پیشنهاد پیشگرفت؛ در نتیجه استفاده از آن در دوره  قرار تأیید مورد و بررسی نظرانصاحب و متخصیصان توسی  مذکور الگوی

 شود.می
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 مقدمه
 هییایبرنییامیه طراحی درمغز  ییادگیری چگونگی و میاهیییت از آگیاهی

 از یکی همواره آموزاندانش مغز یییادگیری نووه بییا منطبق آموزشیییی

 دهبو بزرگ مربیان و شناسانعصب از بسیاری اسیاسیی و مهم هایدغدغه

یا علم ذهن، نیز مفهومی  1در این راسییتا یادگیری مبتنی بر مغز (.1)اسییت 

 منظورهبمرتب  بیا یادگیری اسیییت که به دنبال طراحی فرایندهای طبیعی 

ایجاد حداکثر یادگیری مؤثر و کارا است. یادگیری مبتنی بر مغز نوعی از 

آورد، روییادگیری اسییت که متناسییب با عملکرد طبیعی مغز اسییت. این 

وم های مربوط به علوهشدیدگاهی پیچیده به آموزش اسییت که نتایپ پژ

های دهد. چنین آموزشی بر روشعصبی را مورد استفاده قرار می -زیستی

 ورزد و بر دانشییییگیرد، تیأکید میطبیعی کیه مغز از طریق آنهیا ییاد می

مبتنی اسیییت که امروزه از سیییاختار و عملکردهای واقعی مغز انسیییان در 

 (.  0توولی گوناگون وجود دارد )های دوره

ری مبتنی بر مغز، شییینیاخیت قواعید و مقررات مغز برای ایجاد ییادگی

. اسییاس اسییتها بر اسییاس آنها ی آموزشدهسییازمانیادگیری معنادار و 

ار طبیعی برای یادگیری معناد طوربهموور این اسییت که مغز یادگیری مغز

موور (. این نوع آموزش، فرایندی یادگیرنده4ریزی شیییده اسیییت )برنامه

های گوناگون ها و زمینهآموزان خود در موقعییتنشاسیییت کیه همیه دا

ک  به بهترین شسازند، زیرا که مغز هنگامی یادگیری دانش خویش را می

بق ها منطگیرد کیه مواد و تجیارب ییادگیری، با نیازها و توانمندیمیییاد 

باشیید و فراگیران احسییاس کنند یادگیری با نیازهای آنان ارتباط بیشییتری 

 (.  3دارد )

 رویکرد مبتنی بر مغز به دوازده اصی  تدری  و یادگیری اشاره دارد.

 0موازی پردازنده یک . مغز1 :شودمی بیان چنین کوتاهطور به اصیول این

 . جسییتجوی4کند، می درگیر را بدن فیزیولوژی . یادگیری ک 0اسییت، 

 رخ الگوپردازی طریق از معنییا . جسیییتجوی3اسیییت،  ذاتی امری معنیا

 مغزی . هر0هسیییتند،  ضیییروری الگوپردازی برای هاهیجان .5دهد، می

 . یادگیری1کنید، می خلق و ادران را هیاکی  و اجزازمیان طور همبیه

 فرایندهای . یادگیری1اسییت،  مویطی ادران و متمرکز توجه مسییتلزم

 حافظه سییستم یک . یادگیری به3کند، می درگیر را ناهوشییار و هوشییار

                                                           
1. Brain-based curriculum 
2. Parallel processing 

 طریق از . یادگیری11بسییتگی دارد،  هاسیییسییتم از ایمجموعه و فضییایی

 .11یابد، می قوام تعام  و درونی هایهیای چنیدگیانیه و فراینیدتعیامی 

شود، یم متوقف تهدیدها با و یابدمی توسعه هاچالش واسیطه به یادگیری

 ها،انگیزه امیدها، نیازها، ها،اسییت و ویژگیفرد منوصییربه مغزی . هر10و 

 (.0) دارد یفردمنوصربه وشیه سطح و استعدادها

ن های نخسیییتیتوول مغز سیییالدوره  نیترمهماز دیدگاه مبتنی بر مغز 

 کنندهنییتعزندگی اسیییت و کیفیت تعاملات کودن با موی  یادگیری، 

با  تعام  کودن و سیلولی آن است. تجاربتوول مغز او و ارتباطات بین

 بر که را او عصیییبی معماری و دهندمی شیییک  را کودن مغز موی ،

(. 0)ند کنمی طراحی اسییت، اثرگذار او بعدی تجارب با ارتباط چگونگی

 نخست سال پنپ در کودن هایمهارت و شیخصیت ذهن، از درصید 15

 برای ایمرحله زندگی اول هایسیییال وها ماه. یابدمی پرورش زندگی

 هایرنمو یا زبانی و انسانی ارتباط کودکی اگر. هستند عمر تمام توول

 شود؛می واجهم شکست یادگیری با پیشرفت در کند تجربه را کمی بسیار

 ولیها هایسال در کودکی دوران یهاآموزش نظریه این اساس بر بنابراین

( و 5)کنند می ایفا او آینیده و حیال زنیدگی در حییاتی نقش زنیدگی

های آموزشیی برای این دوره باید به سمت طراحی گیری سییاسیتجهت

 های درسی با کیفیت مطلوب سوق پیدا کند.های یادگیری و برنامهموی 

است  دبستانیهای اولیه زندگی دوره پیشنخستین دوره آموزشی در سال

 آنها ورود از قب  سال 0 تا 4 کودکان برای که است هاییکه شام  برنامه

ه و از آنجا که این دوران مورد توج. (0) شییودمی ارائه دبسییتان دوره به

شیییناسیییان، نظران تعلیم و تربیت، جامعهعلاقه طیف وسییییعی از صیییاحب

اران اندرکها و بسیییاری از دسییتشییناسییان، فلاسییفه و فیزیولوژیسییتروان

و  توولترین دوران و اسیاسی نیترمهمهای گوناگون بوده اسیت و حرفه

ب درسی مناس، چنانچه برنامه اسیت وپرورشآموزشبالندگی در گسیتره 

 طوربییهآمیید برای این دوران طراحی و اجرا شیییود، کودکییان و کییار

 کوشند و تجارب یادگیریناپذیری در جذب و کاربست دانش میسیری

کننیید بییه آنییان کمییک خواهیید کرد مثبتی کییه در این دوران کسیییب می

 (.0هایشان را بالا ببرند و افرادی توانمند پرورش یابند )قابلیت
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هیای متفاوت در جوام،، و ارزش هیاهیا، فرهنی بیا توجیه بیه نگرش

شود. میدبستانی اجرا پیشالگوهای آموزشیی مختلفی در مراکز آموزش 

در حال حاضیییر بیشیییترین الگویی که در کشیییورمان مورد اسیییتفاده قرار 

 شیییناختی توول بیشییتر بر . در این الگواسییتگیرد، مدل واحد کار می

بر اسیاس عناصر برنامه  نتایپ بررسیی این مدل (.1شیود )کودن تکیه می

اف از دبستانی شام  اهدپیشدرسی کلاین بیانگر آن بوده است که دوره 

پیش تعیین شیییده، کیاربرد روش تمرین و تکرار، موتوای بدون توجه به 

علائق کودن، مواد آموزشیی نامتناسب با اهداف هم از نظر کمیت و هم 

ری ردن موی  یادگیی فرایند آموزش، مودود کبندزماناز نظر کیفییت، 

مه ه اسییت کهشییده  افتهیسییازمانهای کمتر به یک مکان خاص، فعالیت

درسیییی اسیییتفاده شیییده در این  آورد برنامهرویگوییای رفتارگرا بودن 

 (.1ها است )دوره

امه برن یک معرفی برای زیادی یهاکوشش وا هتلاش راسیتا همین در

 اسیییتخرام و اسیییتنباط به اغلب انجام شیییده که مبتنی بر مغز درسیییی

 اصیییول با منطبق درسییییبرنامه  رهنمودهای و راهبردها از یامجموعه

هایی که به آموزش مبتنی بر اند. از پژوهشمبیادرت نموده مغز ییادگیری

توان بییه پژوهش هییای مختلف ابتییدایی پرداختییه اسییییت میمغز در دوره

اشیییاره  (،11(، تلخابی )11(، نوری و مهرمومدی )3مومدی فارسیییانی )

کرد که علاوه بر تبیین چارچوب مفهومی یادگیری مبتنی بر مغز، به برخی 

آورد پرداخته و رویدرسیییی در این  هیای عنیاصیییر برنیامهاز مفروضیییه

 به پژوهشی در( 10) سووارسانا اند.های آموزشیی آن را ذکر کردهدلالت

 آموزانانشد ریاضی مفاهیم درن بر مغز بر مبتنی یادگیری تأثیر بررسیی

 درن بر غزم بر مبتنی یادگیری مثبت پرداختند که تأثیر متوسیییطه دوره

 در( 14) آفاکان و آکیوران .بود پژوهش این نتایپ از ریاضییی مفاهیم

 و مختلف سییطوح برای را مغز بر مبتنی روش که خود تجربی مشییاهدات

 نمرات هک دریافتند بودند، گرفته کار به کلاس در مختلف موضییوعات

 اندوم هایپژوهش. یابدمی بهبود زمان گذشییت با آموزاندانش هفتگی

 و ازدن ،(10) نورین و همکاران ،(15) دایکسیییی و گوزیسیییی  ،(13)

 آوردروی با آموزش که هسیییتند هاییپژوهش جمله از( 11) گولتکین

( 11) ارتیکمک .دانسییتندمیمؤثر  توصیییلی پیشییرفت در را مغز بر مبتنی

 کندمی اشیاره آموزشییی مواد و هافعالیت از دسییته آن به خود پژوهش در

شییود و در پژوهش خود می مغز راسییت و چپ نیمکره توریک باعث که

در ( 13) بدیر و کوسیییربه راهبردهای آموزش مبتنی بر مغز اشیییاره دارد. 

 زمغ با سیییازگار یادگیری موی  یک ایجاد مطالعه خود نشیییان دادند که

 داد نشان پژوهشیی در( 01) سیالم .شیودمی دانش حفظ و پایداری باعث

 وشگ مهارت توسییعه برای آوردی مؤثرروی مغز بر مبتنی یادگیری که

 یزهانگ ایجاد در مثبتی نقش و بوده حافظه نگهداشییت و یادآوری دادن،

 آموزش آوردروی. دارد فراگیران در زبان هایمهارت ییادگیری برای

 و دری ت از که اسییت مثبت و انگیزشییی، طبیعی، روشییی مغز، بر مبتنی

 زا اسییتفاده تردید بدون. رسییاندمی خود اوم به را آن و حمایت یادگیری

 قادر آنها را آوردی در کنیار تیأمین سیییلامت روان فراگیران،روی چنین

 هایربهتج. کنند اسییتفاده مغزشییان خودکار یادگیری تکنیک از سییازدمی

 دگیرییا و رسانده حداکثر به را یادگیری هایفرصیت خودکار یادگیری

 (.01شود )می ماندگارتر

جه و تو یادگیری -یاددهی فرایند در مغز اهمیت و نقش به توجه با

 بر مغز های کاربردی یادگیری مبتنیابعاد و جنبهکمتر الگوهای پیشیین به 

ارزش و  از حوزه این در کارکردهای ذهنی، حافظه، و هیجان، پژوهش و

اسیییت. از سیییویی دیگر پژوهشیییی که به طراحی  برخوردار ویژه اهمیت

اشیید به دبسیتانی پرداخته بپیشدرسیی مبتنی بر مغز در دوره الگوی برنامه 

های اسییاسییی مطرح در این بنابراین پرسییش؛ طور مسییتق  مشییاهده نشیید

 درغز مبتنی بر ماسیاسی برنامه درسی عناصیر از اینکه:  اندعبارتپژوهش 

 زا پیشییینهادی الگوی هایی دارند؟ و آیادبسیییتانی چه ویژگیپیشدوره 

 است؟ برخوردار لازم اعتبار

 روش 
پژوهش حاضیییر، از نوع  کنندگان:شرررکر  و پژوهش طرح( الف

های کیفی اسییت و بر این اسییاس برای شییناسییایی و اسییتخرام پژوهش

 در آورد مبتنی بر مغزرویهای عناصیییر برنامه درسیییی با تأکید بر ویژگی

سی های دردبسیتانی، از مطالعه و بررسی اسناد و مدارن برنامهپیشدوره 

ظرات گیری از ندبسیییتیانی، برنامه درسیییی مبتنی بر مغز و بهرهپیشدوره 

ت به مرحله نخس متخصیصان علوم تربیتی و علوم اعصاب استفاده شد. در

های پژوهشیییی پرداخته شیییده و سییی   داده و علمی مناب، مندنظام مرور

مند گیری هدفبه روش نمونه بندی شد. در موله بعدگردآوری شده دسته

 و یتربیت علوم با متخصییصییان سییاختارمندای نیمهموور، مصییاحبهو ملان
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 سیییاختارهای و هاانجام شییید و مؤلفه قبلی وقت تنظیم با اعصیییاب علوم

بنابراین بستر پژوهش شام  مناب، و مطالعات ؛ شد الگو شیناسیایی مناسیب

های ورود به ها بود و ملاننامهها، و پایانهیا، مقالهتخصیییصیییی، کتیاب

مصییاحبه با متخصییصییان نیز داشییتن دانش و تخصییم و نوشییتن مقالات و 

 هاصاحبهم تمامی تألیف کتب در حوزه علوم اعصیاب و علوم تربیتی بود.

 تا دقیقه 35 هامصییاحبه. گرفت قرار  یوتولهیتجز مورد و ضییب  و ثبت

 و نیغ تفسیییر یک به دسییتیابی زمان تا و انجامیدمی طول به سییاعت یک

 ادامه هاداده اشیییباع تا عبارتی به و جدید هایداده شیییدن پدیدار عدم

 .  یافتمی

 یریگبهره با و مرحله چند در حاضییر پژوهش اینکه به توجه باابزار: ( ب

 آوریجم، هایروش و ابزارها اسییت، شییده انجام مختلف هایروش از

 هب دسییتیابیمنظور به نخسییت مرحله در .اسییت بوده گوناگون نیز هاداده

 مطالعه به مغز بر مبتنی درسییی برنامه تئوریک هایپایه نظری، چارچوب

شد و با  پژوهش پرداخته عنوان با مرتب  مناب، سایر و مقالات کتب، مناب،،

 ,ISI جییمییلییه از داده هییایپییایییگییاه و اییینییتییرنییت در جسیییییتییجییو

Eric،ScienceDirect،Irandoc،PubMed ،از اسیییییتییفییاده بییا 

 رییادگی»،«موورمغز درسیبرنامه »،«موورمغز یادگیری» کلیدی هایواژه

 و اب،من از شیید تلاش هاعبارت این انگلیسییی معادل نیز و« مغز بر مبتنی

 شود. استفاده مقالات پراستناد و جدید

با  سیییاختارمندنیمه مصیییاحبه ابزار به کار گرفته شیییده در مرحله بعد

 و هاهمؤلف شییناسییاییمنظور بهمتخصییصییان علوم اعصییاب و علوم تربیتی 

 اهداف،)درسی برنامه  اساسی عناصیر هایویژگی مناسیب و سیاختارهای

 ر مصاحبهاعتبا تعیین بود. برای( ارزشییابی و یادگیری، راهبردهای موتوا،

 ان واسیییتاد بازبینی و کنندگانمشیییارکت بازبینی چون راهبردهیایی از

 پایان در .شد اسیتفاده شیوندگانمصیاحبه به هاپدیده توصییف بازگردانی

 یاراخت در پیشییینهادی الگوی شیییده، طراحی الگوی اعتبار تعیین جهت

 یزانربرنامه و یتیعلوم ترب و اعصییاب علوم متخصییصییان و نظرانصییاحب

و  0لاشه 1موتوایی روایی نسبت شیاخم طریق از و شید داده قرار درسیی

 .شد برآورده الگو اعتبار میزان 4شاخم روایی موتوایی

 آمدهبه دسییت  اطلاعات نظر، مورد الگوی طراحی براید( روش اجرا: 

ها انجام شد. داده  یوتولهیتجز شیده و داده قرار هم کنار همه مراح  در

 مطالعه از آمدهبه دسیییت  . اطلاعات1 :از اسیییت عبارت اطلیاعات این

 از آمییدهبییه دسیییت  . اطلییاعییات0نظری،  مبییانی و تئوریییک هییایپییایییه

به دست  . اطلاعات4کشور،  از خارم و داخ  در شده انجام هایپژوهش

، دبستانیپیشوپرورش آموزش زمینه در موجود الگوهای مطالعه از آمده

 لومع تربیتی، علوم متخصییصییان با مصییاحبه از آمدهبه دسییت  . اطلاعات3

 از اسییتفاده با هاداده این دادن قرار هم کنار پایان با مربیان. در و اعصییاب،

 آوریم،ج اطلاعات  یوتولهیتجز ،(سنتزپژوهی)استنتاجی  تولیلی روش

 . شد اعتباریابی و طراحی نظر مورد الگوی و شده انجام شده

 هایافته
بر مغز  درسی مبتنی های عناصرر اساسی برنامهپرسرش یک:: ویژگی

 دبستانی چگونه اس ؟پیشدر دوره 

ثر از أتو این عناصر م شوددرسی از عناصر متفاوتی تشکی  می یک برنامه

ها و بیان داده بخش به توصیییف این در اسییت. درسییی گیری برنامهجهت

عناصیییر اسیییاسیییی برنامه درسیییی )هدف، موتوا، راهبردها،  هایویژگی

ها همطالعات و نیز مصاحبمطالعه مبانی نظری، مناب، و  حاص  از ارزشیابی(

 شود.می پرداخته

دیدگاه مربیان و متخصیصین  پرسیش از حاصی  هایداده الف( اهداف:

خلاصییه  0و  1جدول درسییی مبتنی بر مغز در در خصییوص اهداف برنامه 

 شده است.

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1. Content validity ratio (CVR) 

2. Lawshe 

3. Content validity index (CVI) 
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 درسیدیدگاه مربیان و متخصصان درباره اهداف برنامه  :1جدول 

 آزاد کدگذاری هاای از مصاحبهنمونه

 اطفیع رفتار و روحیه ذهنی، هایمهارت پرورش بنابراین شود،می شام  را کردار و عاطفه و ذهن که است مختلفی توولی ابعاد دارای انسان
 توولتوجه به ابعاد گوناگون  .برشمرد درسی مغزمووردبستانی متناسب با برنامه پیشدوره  اساسی اهداف از توانمی را حرکتی -جسمی هایمهارت و

 توول و حرکتی و حسی توول شناسی، تقویتزیبایی و هنری ذوق اجتماعی، پرورش رفتارهای و اخلاقی زبانی، صفات هایمهارت پرورش
 آورد مبتنی بر مغز باید به بعد عاطفی توجه ویژه داشت.رویولی با توجه به  استدبستانی پیشاز اهداف دوره  اجتماعی

 بعد عاطفی و ژهیوبههای شناختی، اجتماعی پرورش مهارت
 نگرشی

 اهداف به رسیدن و آنها هایتوانایی توول در آموزاندانش به که دنبال کنند را آموزشی یهابرنامه دهدمی اجازه به طراحان اهداف
 راهنمای عم  طراحان آموزشی عنوانبههدف  کند. کمک نظر مورد آموزشی

 اص  اساسی یکعنوان به آموزاندانش بودن منوصر و شود رعایت موارد همه در فردی یهاتفاوت اص  بایدحتماً  آموزشی اهداف بیان در
 .شود پذیرفته مبتنی بر مغز

 های فردیطراحی اهداف با توجه به تفاوت
 

 طراحی اهداف با حفظ تمامیت مغز .شودمی دوینت یکدیگر با مرتب کاملاً  هایحوزه در و شودمنجر می مغز یک ارچگی و تمامیت حفظ به مغز، بر مبتنی درسی برنامه در اهداف

 راهنمای عم  مربیان آموزشی عنوانبههدف  دهند. های خود را جهتفعالیت تا کندمی کمک آموزشی مربیان به اهداف

گانه یادگیری طراحی اهداف در چارچوب اصول دوازده شود.درسی مبتنی بر مغز اجرا می موور تعیین کرد تا بتوان ادعا کرد برنامهگانه یادگیری مغزاهداف را باید در چهارچوب اصول دوازده
 مبتنی بر مغز

م ما در مسیری متفاوت از زندگی واقعی فراگیران قرار گرفته است که در این برنامه باید برگرفته از زندگی های آموزشی در سیستهدف
 آموزارتباط داشتن اهداف با زندگی واقعی دانش واقعی فراگیران باشد.

 های آموزشینتایپ و بازده طراحی اهداف با توجه به شوند.آمده از آموزش طراحی می به دستهای نتایپ و بازده بر اساسها هدف

 های ذهنیدر نظر گرفتن توانایی های مختلف یادگیری در بین افراد است.آموزان و تفاوتدانش تکتکهای مختلف ذهنی در توجه اصلی به توانمندی

 های فراگیرانمهارت بر اساستدوین اهداف  شود. میو تنظهای فراگیران تهیه مهارت بر اساسدرسی مبتنی بر مغز اهداف برنامه 

 

 درسی های اصلی و فرعی اهداف برنامهمضمون :2جدول 

 های فرعیمضمون اصلی هایمضمون

 هانوع هدف

 توول فراگیرانبه نیازها و ابعاد  جانبههمهتوجه 
 ذهنی، عملکردی، فرایندی، و موقعیتیهایمهارتپرورش

 سخن گفتن های زبانی از جمله گوش دادن وپرورش مهارت
 بهداشت بدنی، هایمهارت پرورش
 زندگی گانهده هایمهارت پرورش

 هانووه طراحی هدف

 طراحی اهداف با توجه به حفظ تمامیت مغز
 توجه به هیجان، حافظه، هوش و ادران

 آموزانهای فردی دانشهای و تفاوتهای و تواناییبا توجه به ویژگی
 آموززندگی واقعی دانشارتباط داشتن اهداف با 

 های آموزشیطراحی اهداف با توجه به نتایپ و بازده
 های ذهنیها و مهارتدر نظر گرفتن توانایی

 های فراگیرانمهارت بر اساستدوین اهداف 

 هاجایگاه هدف
 راهنمای عم  مجریان آموزشی عنوانبههدف 
 راهنمای عم  طراحان آموزشی عنوانبههدف 

 

دول جنتایپ بررسیی سؤال نخست مصاحبه با مربیان و متخصصان در 

دهید کیه موورهیای بیه دسیییت آمده از تولی  پاسییی  نشیییان می 0و  1

مضمون فرعی قرار  13مضمون اصلی و  4، در پایان در شوندگانمصیاحبه

 اند.داده شده

دیدگاه مربیان و متخصییصییین  پرسییش از حاصیی  هایدادهب( محتوا: 

درسیییی مبتنی بر مغز در  ی موتوای برنییامییهدهسیییازمییاندربییاره موتوا و 

 خلاصه شده است: 3و  4های جدول

 
 درسی دیدگاه مربیان و متخصصان درباره محتوای برنامه :4جدول 



 همکاران و رامین نورهوری پهرآباد                                                                   دبستانی و اعتباربخشی آن پیشدرسی مبتنی بر مغز در دوره بررسی عناصر الگوی برنامه  

43 

ره 
دو
ن، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 
ما
 ش
،

0 ،
ان
ست
تاب

 
13
11

 

  

 آزاد کدگذاری های از مصاحبهانمونه

 شناختی و نیازهای فرد و جامعههای روانویژگی در نظر گرفتن جذاب و متناسب با درن و علایق و نیازهای نوآموزان و بر اساس دانش زبانی کودن تهیه و تدوین شده باشد.موتوای آموزشی باید 
های دینی، ملی و فراملی آموزههای بومی و مولی، گیری از آموزهها و کلام آهنگین، داستان، در کنار بهرهاستفاده از اشعار و سروده

 موتوای مناسب و ضروری بایستی در موتوا لواظ شود.

 متناسب با زندگی واقعی موتوا باید برگرفته از تجربه زندگی واقعی نوآموزان باشد.

 مبتنی بر موضوعات مورد علاقه نوآموز موتوای آنها باشد.موتوا باید به موضوعات مورد علاقه کودن و نیازهای 

 توانایی معلم در ارائه موتوا درسی مغزموور باشد.ساز استفاده از برنامه زمینه تواندمی موتوا ارائه چگونگی در مربیان توانایی

 توول عاطفی و اجتماعی و فکریپیوند  توول فکری پیوند برقرار کند.توول عاطفی، اخلاقی و اجتماعی و موتوا باید بین 
های جسمانی، ایمنی و سلامت، های زندگی، مهارتهای ریاضی، مهارتهیجانی، مهارت -هنرهای زیبا، مطالعات اجتماعی از استفاده

 موتوای مناسب و ضروری .استهای زبان فارسی، علوم تجربی موتوایی مناسب و ضروری در این دوره مهارت

 های فردیتوجه به تفاوت هستند، در طراحی موتوا باید این مورد را در نظر گرفت. متفاوتی هوش و ادران و حافظه و هیجان دارای آموزانچون دانش

 آموز فعالمعلم راهنما و دانش .است چرخش در تعاملیصورت به کلاس دارند وبر عهده  را فعال نقش آموزاندانش و راهنما نقش واق، در معلم

 موور بودن موتوافعالیت موور باشد.های درسی فعالیتلازم است موتوای کتاب

 آورد مبتنی بر مغزرویاهداف  بر اساستدوین موتوا  در صورتی که اهداف آموزشی تمامیت یک ارچه مغز را در نظر بگیرند موتوا نیز خواهد توانست نیمکره چپ و راست را توریک کند.

 سازی امکانات و مناب،فراهم باشد.باید مناب، و امکانات لازم برای اجرای برنامه مبتنی بر مغز فراهم 

 های آموزشیبرگزاری دوره ی این برنامه فراهم سازد.ریکارگبهآموزش مربیان زمینه را برای 

 افزایش حقوق و مزایای مربیان توان انگیزه لازم را در مربیان ایجاد کرد.با افزایش دستمزد مربیان می

 یدهسازمانی روش تلفیقی در ریکارگبه طلبد.را می دهیتندرهمموتوایی درسی مبتنی بر مغز برنامه
جهت افزایش کیفیت یادگیری در موتوا گنجانده شود؛ مانند بازدیدهای مختلف و  برنامهفوقهای درسی اختیاری و بهتر است برنامه

 و کتاب از کلاسهای خارم و فعالیت هابرنامهفوقاستفاده از  های علمیگردش

 

 درسی دیدگاه مربیان و متخصصان های فرعی محتوای برنامههای اصلی و مضمونمضمون. 3جدول 

 های فرعیمضمون اصلی هایمضمون

 در نظر گرفتن موتوای مناسب و ضروری مانند هنرهای زیبا و ریاضی ... نوع موتوا

 های موتواویژگی
 موور بودنفعالیت

 پاسخگویی موتوا به نیازهای نوآموزان
 های فردی نوآموزانتوجه به تفاوت

 هاشنهادیپ

 های آموزشیبرگزاری دوره
 درسی مبتنی بر مغزاهداف برنامه  بر اساستدوین موتوا 

 های آموزشی در ارائه موتواتنوع روش
 توانایی مربی در ارائه موتوا

 ی مربیان توانمندریکارگبه
 توجه به اصول یادگیری مبتنی بر مغز
 توجه به ساختار یادگیری نوآموزان

 مربی لگریتسهنقش 
 ی موتوادهسازمانی روش تلفیقی در ریکارگبه

 برنامهفوقدرسی  استفاده از برنامه

 

 هک دهدمی نشییان درسییی برنامه موتوای به مربوط هایداده بررسییی نتایپ

 4 در نهایت در شوندگان،مصاحبه پاسی  تولی  ازآمده دسیتبه موورهای

 .اندشده داده قرار فرعی مضمون 13 و اصلی مضمون

های گردآوری شده در رابطه با دادهیادگیری: -ج( راهبردهای یاددهی

 آمده است. 0و  5 راهبردها به شرح جدول

 یادگیری-دیدگاه مربیان و متخصصان درباره راهبردهای یاددهی :5جدول 
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 کدگذاری آزاد ی از مصاحبهانمونه

 راهبردهای مبتنی بر فعالیت های نوآموزان، بهتر است نوآموزان از طریق انجام دادن، بازگویی و... یاد بگیرند.با توجه به ویژگی

های گوناگون موسیقی، هنرهای تجسمی، نمایش و حرکات موزون را درن کنند. شک کند تا آموزش هنرهای مختلف به نوآموزان کمک می
 راهبردهای مبتنی بر هنر کند.های ریز برای نوشتن کمک زیادی میدرست کردن کاردستی و کشیدن نقاشی هم برای هماهنگی چشم و دست و تقویت مهارت

 بر مشارکتراهبردهای مبتنی  آنها یاد بدهیم.فردی را به های بینمسئولانه و همکاری و مهارتبا تقویت تعاملات گروهی و سازنده، رفتارهای موترمانه، 

طلبد. گاهی لازم است مربی خود باید فرایند آموزش را به دست گیرد و با پرسش و پاس  و یا توضیح به ای را میانواع مختلف موتوا راهبردهای ویژه
 موزش مستقیمراهبردهای آ ارائه موتوا ب ردازد.

 راهبردهای یادگیری مستق  نوآموزان برای تبدی  شدن به یادگیرندگانی مستق  و کارآمد باید از راهبردهای مدیریت زمان و نظارت فردی به خوبی آگاه باشند.

وش توان از رنابراین میب؛ توقیق کردن و کاوش در هر سنی در اختیار فراگیران است، زیرا که کنجکاوی در سرشت هر فردی نهاده شده است
 تدری  کاوشگری نیز در این دوره استفاده کرد.

 راهبردهای مبتنی
 بر کاوشگری

توان به نوو گیر هستند، اما بسیار کارآمد هستند که میهر چند وقت مسئلهح   -تفکر استقرایی -فکری برخی الگوهای نوین تدری  مانند بارش
 های تفکرراهبردهای مهارت کرد.دبستانی استفاده پیشمطلوبی در 

ریک کلامی باشد و به عبارتی تو -لمسی و تجربی -شنیداری-حواس دیداری کنندهکیتورشود باید هر روشی که در آموزش به کار گرفته می
 یادگیری هایسبک راهبرد مبتنی بر شود.درسی مبتنی بر مغز تلقی میهای یادگیری راهبرد آموزشی در برنامه چندحسی و توجه به سبک

 ایو رسانهراهبرد کاربست فناورانه  آموزشیافزار نرم -گویا و آموزشی هایفیلم -ایرایانه هایبازی -ایرسانه ارائه

 

 های اصلی و فرعی راهبردهای یاددهی یادگیریمضمون :6جدول 

 های فرعیمضمون اصلی هایمضمون

 راهبردها انواع

 فعالیت بر مبتنی راهبردهای
 راهبردهای مبتنی بر هنر

 راهبردهای مبتنی بر مشارکت
 راهبردهای آموزش مستقیم

 راهبردهای یادگیری مستق 

 راهبردهای مبتنی بر الگوهای کاوشگری

 های تفکرراهبردهای مهارت

 های یادگیریراهبرد مبتنی بر سبک

 ایراهبرد کاربست فناورانه و رسانه

 بر نوع راهبرد عوام  مؤثر

 نوآموزان فردی هایتفاوت درنظرگرفتن

 نوآموزان نیازهای به توجه
 موتوا انواع

 

یان و یادگیری، با مرب -نتایپ بررسی سؤال مربوط به راهبردهای یاددهی

از تولی  پاسییی   آمدهدسیییتبهدهد که موورهای متخصیییصیییان نشیییان می

مضمون فرعی قرار  10مضمون اصلی و  0نهایت در شوندگان، در مصیاحبه

 اند.داده شده

پرسش دیدگاه مربیان و متخصصان علوم  از حاص  هایدادهج( ارزشیابی: 

ر مغز در درسییی مبتنی بها و انواع ارزشیییابی در برنامه تربیتی درباره ویژگی

 خلاصه شده است: 1و  1جدول 

 
 
 
 
 

 های ارزشیابییدگاه مربیان و متخصصین در خصوص روشد :7جدول 
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 کدگذاری آزاد های از مصاحبهانمونه

 متناسب با اصول یادگیری مغز موور .باشد مغز بر مبتنی یادگیری اصول اساس بر و غیررسمی مستمر،صورت به باید ارزشیابی

 غیرمستقیم گیرد.می رفتار وی انجامو با مشاهده  فراگیر آگاهی بدون و میرمستقیصورت غبه ارزشیابی

 فرایندمدار .مدار استارزشیابی این برنامه فرایند 

 ان استفاده شود.های فردی فراگیرباید از انواع متنوعی از ارزشیابی همانند ارزشیابی آغازین، تشخیصی، تکوینی و پایانی با توجه به تفاوت
 های فردی فراگیرانتفاوت

 ارزشیابی استفاده از انواع

نیز  ها اقدام کرد و مربیانآنها، در راستای سنجش کیفیت برنامهعلاوه بر سنجش عملکرد  توانهای نوآموزان میسازی فعالیتبا مستند
 ی کنند.ابیخودارز

 آموزانمستندسازی عملکرد دانش

 خودارزیابی مربیان

 هاارزشیابی برنامه

 هاها و قابلیتشایستگی بر اساس .های فراگیران باشدها و قابلیتشایستگی بر اساسارزشیابی 

 ،های آزمایشگاهیفعالیت، ساختهدستهای پروژه پوشه کار، اشد.های نمایشی و ایفای نقش باید ارزشیابی متنوع بهای آزمایشگاهی و اجرای برنامهو فعالیت ساختهدستهای از پوشه کار گرفته تا پروژه
 ایفای نقشو  های نمایشیجرای برنامها

ها، آننوآموز و مصاحبه با اولیای  های استاندارد شده، پرسش و پاس  ازای از کارهای نوآموزان، آزمونآوری نمونهمربیان با ارزیابی جم،
های فردی و های عملکردی، پروژهها در طول زمان، سنجش عملکرد )آزمونارزشیابی از طریق انجام دادن کار، مشاهده تغییر رفتار بچه
اط تواند در مورد نقلیست، اجرای نمایش، اجرای نمایش و ... می چک صورتبهها گروهی، فهرست مشاهدات، پوشه توصیلی، ثبت رویداد

 ضعف و قوت نوآموز و ارتقای او نظر دهد.

 استفاده از انواع ارزشیابی متناسب با اهداف، موتوا و فعالیت

 نوآموزارتقای 

 ضعف و قوت نقاطشناسایی 

 های سنتی ارزشیابیفاصله گرفتن از شیوه .و کاربرد نباشد دانش و فهم سطح درسنتی و معمول خارم شده و تنها  از شیوه باید هاارزشیابی

 

 های ارزشیابیمضامین در خصوص روش :8جدول 

 مضمون فرعی های اصلیمضمون

 های ارزشیابیویژگی

 مووربا اصول یادگیری مغزمتناسب 
 غیرمستقیم

 های فردی فراگیرانتوجه به تفاوت
 فرایندمدار بودن

 موور بودنفعالیت
 هاها و قابلیتتوجه به شایستگی
 های سنتی ارزشیابیفاصله گرفتن از شیوه

 کاربردها

 هاسازی درباره وضعیت برنامهایجاد آگاهی در تصمیم
 قوت و ضعف نوآموزان و روش آموزشیشناسایی نقاط 

 سازی مربیان برای ارزشیابی خودشانتوانمند

 گیری درباره ارتقاتصمیم

 انواع ارزشیابی

 ارزشیابی آغازین
 تشخیصی
 تکوینی
 پایانی

 خودارزیابی
 ارزشیابی باز
 ایارزشیابی پروژه

 ابزارهای ارزشیابی
 مشاهدات
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های ارزشییییابی، با مربیان و نتیایپ بررسیییی پرسیییش مربوط به روش

از  آمدهدسیییتبهدهد که موورهای نشییان می 1متخصییصیییان در جدول 

 00مضییمون اصییلی و  3شییوندگان، در نهایت در تولی  پاسیی  مصییاحبه

 اند.مضمون فرعی قرار داده شده

 هدور درسرری برنامه پیشررنهادی الگوی آیا پرسررش دوپ پژوهش:

 اس ؟ برخوردار لازپ اعتبار از دبستانیپیش

 و وتوام روایی نسیبت فرمول ازبرای بررسیی اعتبار الگوی طراحی شیده  

 ادتعدلاشه بر اساس  جدول در شیدهتعیین  شیاخم روایی موتوا و مقدار

 تعییداد بیه توجیه بیا. شییید اسیییتفیاده آزمون در کننیدگیانمشیییارکیت

 هک هاییگویه ،لاشه جدول مقادیر اساس بر و( نفر 10) کنندگانمشارکت

 واق، قبول مورد بود، 50/1 از بیشیییتر آنها موتوای روایی نسیییبت مقدار

به  پیشیینهادی نسییبت روایی موتوا و شییاخم روایی موتوا الگوی. شییدند

 یدرسیی برنامه الگوهای اعتبار بنابراین شیید؛ برآورد 13/1 و 13/1 ترتیب

 تأیید شد. دبستانیپیش دوره در مغز بر مبتنی

 گیریبحث و نتیجه
 درسیییی مبتنی بر مغز در دوره هیدف این پژوهش، طراحی الگوی برنیامه

دبسیییتانی و اعتباربخشیییی آن اسیییت. الگوی مبتنی بر مغز با توجه به پیش

موور و در قالب چهار عنصر اساسی اهداف، موتوا، اصیول یادگیری مغز

یادگیری، و ارزشییابی طراحی شییده است. با توجه به -های یاددهیروش

لی  تو نیهمچنمند مناب، و متون تخصییصییی و نتایپ حاصیی  از مرور نظام

 درسییی مبتنی بر مغز باید از اینها، اهداف برنامه موتوای کیفی مصییاحبه

 ردرسی مبتنی بر مغز، منج . اهداف در برنامه1ها برخوردار باشید: ویژگی

کدیگر مرتب  با ی کاملاًهای به حفظ تمامیت و یک ارچگی مغز و در حوزه

توول و پرورش چهار رب، تخصصی . اهداف با توجه به 0شود؛ تدوین می

اختی، شیین درسییی و با تکیه بر سییه حوزه مغز و نیز اصییول حاکم بر برنامه

. اهییداف در آموزش 4شیییود؛مینگرشیییی، و مهییارتی تهیییه و تییدوین 

گییانییه زنییدگی، پرورش هییای دهدبسیییتییانی بییاییید پرورش مهییارتشپی

های زبانی از جمله گوش ، پرورش مهارتهای بدنی، بهداشیییتمهیارت

های فردی فراگیران در طراحی . تفیاوت3دادن و سیییخن گفتن بیاشییید؛ 

ها . تنوع و تکثر در طراحی اهداف با توجه به تفاوت5اهداف لواظ شود؛ 

 ژهیوبهها، نیازها . توانایی0نظر گرفتیه شیییود؛  هیای مختلف درو توانیایی

درسیییی مبتنی بر مغز نییازهای عاطفی نوآموزان در طراحی اهداف برنامه 

های تربیتی و آموزشیییی گوناگون . انواع فرصیییت1در نظر گرفته شیییود؛ 

. 1جهت در نظر گرفتن اسیتعدادهای متنوع نوآموزان در نظر گرفته شود؛ 

یه یادگیری مبتنی بر مغز در ارتباط با چهار مؤلفه دوازده اص  بنیادین نظر

هیجیان، حیافظه، هوش، و ادران بوده و این چهار مؤلفه باید در طراحی 

ای، اسییتفاده بیشییتر از تجربیات مدرسییه منظوربه. 3اهداف مد نظر باشیید؛ 

 برنامهفوقهای درسییی انتخابی و نیازها و علائق نوآموزان از ررفیت برنامه

های توجه به ویژگی پذیری،. رعایت انعطاف11اسییتفاده شییود؛به تناسییب 

های آموزشیییی در راسیییتای گیری از تجهیزات و فنیاوریمویطی و بهره

. در تدوین 11درسیییی مبتنی بر مغز در نظر گرفته شیییود؛ و اهداف برنامه 

 منظوربهفراگیران  جانبههمیههیای چنیدگیانیه و اهیداف، تقوییت مهیارت

آنها و ارتباط داشیییتن اهداف با زندگی واقعی در نظر  احترام بیه قیابلییت

 گرفته شود.

 ورداربرخ هااین ویژگی از باید مغز بر مبتنی درسیییی برنامه موتوای

 هایکتاب در موورمغز یادگیری اصییول با متناسییب موتوای .1 :باشیید

 توت را اصول همه متوازنصورت به که یطوربه شیود، گنجانده درسیی

 توقق برای ایوسیییله درسییی هایکتاب . موتوای0دهد؛  قرار پوشییش

 و پچ نیمکره دو هر بتواند و باشیید مغز بر مبتنی درسیییبرنامه  اهداف

 تناسب به درسیی هایکتاب موتوای تدوین در .4کند؛  تقویت را راسیت

 اصییی  رعایتمنظور به نوآموزان از هرییک هیایتوانیایی و اسیییتعیداد

 برای ایوسیییله . موتوا3شییود؛  توجه موتوا، تدوین در فردی هایتفاوت

 برای ایوسیله . موتوا،5باشد؛  نوآموزان نگرش و مهارت دانش، پرورش

 تدوین در .0شییود؛  گرفته نظر در نوآموزان یادگیری هایروش پرورش

 به اریاختی و تلفیقی درسییی هایبرنامه ررفیت از درسیییبرنامه  موتوای

 توتمنظور به کافی و مناسیب امکانات و مناب، .1شییود؛  اسیتفاده تناسیب

 نقش موتوا ارائه در مربی .1شود؛  گرفته نظر در موتوا،قرار دادن  پوشش

 نوآموز شخصی و علایق تجارب با باید موتوا .3باشد؛  داشته را تسیهیلگر

 . در11کنیید؛ و توجییه نوآموزان دارمعنییا یییادگیری بییه و بوده میرتب 

 تناسبم تلفیق و توالی با تلفیق هایروش از درسی هایبرنامه یدهسازمان

 .شود استفاده

 باید .1ها اسییت: راهبردهای یادگیری مبتنی بر مغز دارای این ویژگی

های فعالیت مانند کرد؛ ارائه را موتوا از راهبردهای گوناگون اسییتفاده با

 نریه هایفعالیت گروهی، هایتعام  فردی، یادگیری فرصت جسیمانی،
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 و معنادار کشییاکش با توانمی را ذهن طبیعی یکنجکاو .0موسیییقی؛  و

 گرفته ظرن در فعالیتی تا کرد تلاش باید این رو از کرد، درگیر پیچیده

 مسییتلزم . یادگیری4برانگیزد؛  ذهن لهیوسییبه را معنا جسییتجوی که شییود

 ارآث پوسییتر، مانند هاییرسییانه. اسییت پیرامونی ادران و کانونی توجه

 باید هافعالیت این گنجاند و برنامه در باید را موسیییقی و خبرنامه هنری،

زمان طور همبه مغز . هر3باشییید؛  فراگیر مسیییتقیم تمرکز حوزه از خارم

 کردن جدا از باید بنابراین اسیییت، ک  و اجزا ایجاد و دریافت به قادر

 و ام تع نیازمند شده طراحی هایفعالیت. کرد پرهیز آن زمینه از اطلاعات

 هایفعالیت مسییتلزم مغزی تمام . آموزش5باشییند؛  باید مغز تمام با ارتباط

 رد آموزشی کارهای اغلب حاضر حال در است، متنوعی بسیار آموزشیی

 رهنیمک عبارتی به و شییودمی مغز چپ نیمکره توریک به منجر مدارس

 موسییییقی و هنری هایفعالیت. گیردمی قرار غفلت مورد مغز راسیییت

 وبیمطل یادگیری و کرده برقرار ارتباط مغز نیمکره دو مییان توانیدمی

 .کند ایجاد

 و تخصییصییی متون و مناب، مندنظام مرور از حاصیی  نتایپ به توجه با

 یهاروش ،هامصیییاحبه در ارزشییییابی هایروش کیفی تولی  همچنین

 :باشد رداربرخو هااین ویژگی از باید مغز بر مبتنی درسی برنامه ارزشییابی

 انی،دبسیییتپیش دوره در مغز بر مبتنی درسیییی برنامه در کلیطور به. 1

 رفتار همشاهد فرایند اساس بر ارزشیابی و ندارد جایگاهی کمّی ارزشییابی

 ،یادگیری پیشیییرفت ارزشییییابی برای. شیییودانجام می نوآموز عملکرد و

. 0بیازمایند؛  عم  در را آموزاننو تا آورند فراهم فرصیییتی باید مربیان

 پالایش و اصیییلاح بر مغز بر مبتنی درسیییی برنامه در ارزشییییابی هدف

 برای را خود هایآموخته کاربرد آنهیا و اسیییت نوآموز هیایآموختیه

. 4گرفت؛  خواهند کار به خلیاقییت و ارتبیاط برقراری سیییازی،مفهوم

 یرییادگ اصول اسیاس بر و غیررسیمی مسیتمر،صیورت به باید ارزشییابی

 -ییادده فرایند کیفیت بهبود هدف با . ارزشیییابی3باشیید؛  مغز بر مبتنی

. 5؛ اسییت بازخورد ارائه و هاضییعف و هاکاسییتی شییناسییایی و یادگیری

. 0گیرد؛ می انجام فراگیر آگاهی بدون و مستقیمغیرصیورت به ارزشییابی

 برای ایوسیله ارزشیابی .1؛ است موورفعالیت آموزش مانند نیز ارزشیابی

 هایقابلیت وها شییایسییتگیبر اسییاس و  هابرنامه و اصییلاح بازخورد ارائه

 د و بهشو گرفته فاصله ارزشیابی سینتی یهاشییوه . از1؛ و اسیتفراگیران 

 .شود توجه مدار بودنفرآیند

درسی مبتنی بر مغز در این پژوهش در راستای پژوهش اهداف برنامه 

درسیییی باید با زندگی واقعی داد اهداف برنامه ( کیه نشیییان 11تلخیابی )

درسیییی در این  آموزان مرتب  باشییید، همسیییوسیییت. الگوی برنامهدانش

پژوهش دارای اهدافی اسییت که با اهداف الگوی طراحی شیییده ادیب و 

ه توان بگرا، مشییترن اسییت؛ از جمله میتوولبا عنوان الگوی  (1پیری )

توول ذهنی، کمییک بییه انی، هییای هیجیاهیدافی همچون پرورش مهیارت

پ نتایآموزی در هر دو الگو اشاره کرد. توول و پرورش جسمانی، و زبان

ها و مواد آموزشی است که فعالیت ( در بردارنده11کارتی )پژوهش مک

های حاصیی  از شییود. دادهچپ و راسییت مغز می باعث توریک نیمکره

نی باید دبستاتوای پیشبررسیی اسیناد در این پژوهش نیز نشان داد که مو

ذهنی هر دو نیمکره توجه کند. برای مثال پرورش  هایمهارت به پرورش

های ریاضی و موسیقی همانند موتوایی که در پژوهش سووارسانا مهارت

( به آن اشییاره شییده، باید مورد توجه قرار 14و اکیوران و آفاکان ) (10)

 گیرد. 

پژوهش بییا راهبردهییای  راهبردهیای یییادگیری گزارش شیییده در این

( مبنی بر اینکه یادگیری 11) یکارت( و نیز راهبردهیای میک 13دومیان )

شییود، همسییو اسییت و مغزموور بر مبنای سییاخت و کارکرد مغز ایجاد می

آن است که اگر روش آموزشی بر مبنای اصول و ساخت مغز  دهندهنشان

های ها یافتهای این پژوهش بباشییید پایداری آموزش بیشیییتر اسیییت. یافته

( مبنی بر اهمیت 01( و سییالم )13) ریبدهای کوسییر و حاصیی  از پژوهش

های گوش دادن و توجه به سییبک یادگیری، هوش آموزی و مهارتزبان

امه دبسییتانی نیز همسییو اسییت. برنپیش و تقویت حافظه فراگیران در دوره

 شآموز درسیییی مبتنی بر مغز از نخسیییتین اقداماتی اسیییت که در حوزه

دبسیییتیانی انجیام شیییده اسیییت و با وجود اینکه این پژوهش دارای پیش

هایی در برخورد با مفاهیم و مسییائ  مربوط به مغز بوده اسییت، مودودیت

اما دارای این ویژگی برجسییته اسییت که راه را برای گسییترش ارتباط بین 

 علوم اعصاب و علوم تربیتی باز کرده است.

 وها از کاسیییتی ناشیییی منظر کی از مبتنی بر مغز درسیییی برنیامیه

 انارگ به توجه عدم نتیجه در آموزشی یهانظام در که اسیت کمبودهایی

 ایاتک سییویی و از آن یهاویژگی مغز و یعنی انسییان در یادگیری اصییلی

. تاس تدری  و آموزش سینتی یهاشییوه بر و مربیان معلمان حد از بیش

 هکاسیییت  مغز امکانات و فواید وها ویژگی از دیگر، برگرفته منظر از
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 پرورش و یادگیری یاددهی، فرایندهای اثربخشی و کارایی افزایش باعث

 نامهبر ماهیت. شیییودمی مغز تمامیت و کلیت حفظ با فرهیخته افرادی

 در فتارر شناختیزیست هایریشه اهمیتدهنده نشانمبتنی بر مغز  درسیی

 و تاسیی وراثتی جسییم مهار مرکز اینکه بر علاوه مغز زیرا اسییت؛ یادگیری

 و هیجان جایگاه پردازد،می زیسییتی عملکردهای و رفتار یدهسییازمان به

توان تأکید کرد که آیید. در نتیجه میبیه حسیییاب می احسیییاسیییات، نیز

ری های یادگیای از تجارب و فرصتبینی مجموعهطراحی، تدوین و پیش

دارد،  وجود گونیاگون و همخوان بیا تنوعی که در یادگیری مبتنی بر مغز

ضیییمن تبیدیی  جریان یادگیری به یک فرایند طبیعی و جذاب، در ایجاد 

یشییینهاد بنابراین پ؛ اثربخشیییی و کارایی برنامه درسیییی تأثیر فراوانی دارد

آموزشیی کشیور ضیمن  اندرکاران و آموزشییاران سیامانهشیود دسیتمی

 مآوردهای پیشییینهادی را هنگارویها و آشییینیایی بیا این الگو، تکنییک

را  نوآموزان جانبههمهتوول و بیالندگی  آموزش در نظر بگیرنید و زمینیه

 فراهم سازند. 

 ملاحظات اخلاقی
رسییاله دکترای آقای  از برگرفته پژوهش این :پژوهش اخلاق اصررول از پیروی

 است. 1/4/31و تاری   0541033ریزی درسی با کد برنامه رشته در رامین نورهوری

 .است شده رساله دکترا انجام قالب در و مالی حامی بدون مطالعه این :مالی حامی

 وهشییگرپژ عنوانبه مقاله این نخسییت نویسیینده نقش :نویسررندگان از یک هر نقش

و مابقی نویسندگان در نقش استادان راهنما و مشاور و دستیار  اسیت پژوهش این اصیلی

 اند.در این مطالعه نقش داشته

 ه دنبالب را تعارض مناف، گونههیچ نویسندگان برای پژوهش این انجام :منافع تضاد

 .است شده گزارش کاملاً شفاف،صورت به آن نتایپ و است نداشته

بریز شهر توپرورش آموزش اداره مسیئولان تمامی از وسیای  بدین :قدردانی و تشرکر

 پژوهش و اجرای آموزش جهت مدرسه با هماهنگی که پژوهش کارشیناس مخصیوصیاً

همه اسیتادان و متخصصانی  و مدرسیه معلمان و اداری کادر از همچنین و دادند انجام را

 شود.می قدردانی و تشکر کردند، کمک ما به این پژوهش اجرای در که
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