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 چکیده

بووده اسو      شناسوی  زیبوایی  بور  مبتنوی  مغز محوور  درسی های برنامه محیط اعتباربخشی و طراحیهدف از انجام تحقیق حاضر، 
بودی  در   و نوو  مللوی ال بین های پژوهش قیاسی به واکاوی متون و بندی مقولهپژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی، نظام 

و یادگیری مغز محور، پرداخته اس   حوزه پژوهش شامل کلیه منواب    شناسی زیباییاز  و تلفیقیمغز محور  شناسی زیباییارتباط با 
از  وهش وپژ سؤاالت نظری مبتنی بر اهداف و گیری نمونههدفمند متوالی، از نوع  گیری نمونهبوده که با روش  و الکترونیکیچاپی 

 قرارگرفته وتحلیل تجزیهباز، محوری و گزینشی مورد  کدگذاریسه مرحله  و در شده آوری جم ، اطالعات برداری فیشطریق ابزار 
 یوزی ر برناموه برازش الگو، در اختیار تعودادی از متخصصوان    و بررسی اعتباربخشیجه   شده ارائهالگوی  های مقولهاس   سپس 

از گورفتن ضوریت توافوق کاپوای کووهن، در       ها پس آناصالحی  و نظرات قرارگرفتهو علوم تربیتی  و اعصابدرسی و علوم مغز 
درسی زیبایی شناسوانه مغوز محوور،     های برنامهالگوی طراحی  ارائهمنجر به  آمده دس  بهالگوی نهایی اعمال گردیده اس   نتایج 

عاملی باال در این عناصر به  و باردارای اولوی  بیشتر  های مقولهعنصر برنامه درسی کالین شده اس    9دارای پنج عنصر از بین 
گوناگون ادراک در یادگیری، تقویو  مغوز در تموام     های جنبهمختلف و  های شیوه: عنصر هدف شامل: توجه به اند بودهترتیت زیر 
انتقوادی و خبرگوی و توجوه بوه     ، توسعه نظم رشد شناختی زیبایی شناسانه، تجسم در یادگیری، توسعه یادگیری با تفکر ها فعالی 

مغوز، مبوانی    پذیری انعطافشناختی مغز،  های مهارتارتباطات بین مفاهیم از طریق یادآوری  عنصر محتوا شامل: تشریح کارکرد 
، ارتقای اطالعات در مورد نحوه شولی   نگری آیندهدر درک زیبایی، ترسیم  و مغزیادگیری و لزوم ارتباط بین چشم  شناسی عصت
  عنصور اسوتراتراتژهای   و هنرتجارب حسی درونی عمیق بر اساس تلفیق مغز  و ایجادخالقی   های تکنی در یادگیری،  ها نورون
متنووع،   هوای  روشمحوری،  و فعالی یادگیری شامل: باال بردن سطح انگیزش، فراهم کردن فرص  اندیشیدن، تمرین  –یاددهی

 هوای  روش، یادگیری عمیوق،  واره طرح، ایجاد فرص  اندیشیدن، ساخ  خالق های روشتدریس فرایند محور، استفاده از ریاضی، 
هنری و عملی  عنصر محیط شامل: محیط شاد، محیط یادگیری  های فعالی و استفاده از  ها کننده تقوی بروز احساسات، استفاده از 

محیط مبتنی بر کیفی  رنو  و   ،کننده وی تقفعال، محیط زیبایی شناسانه، محیط جذاب، محیط در جه  یادگیری عمیق، محیط 
فردی، اسوتفاده از   های تفاوتنور، محیط چالش زا، محیطی برای بروز احساسات و محیط دلپذیر  عنصر ارزشیابی شامل: توجه به 

ی ارزشویاب  هوای  روش، ارزشیابی مستقل و اسوتفاده از  بامغز، ارزشیابی خالقانه سازگار پذیر انعطافتکنی  مستمر و عملی، ارزیابی 
 نهایی 
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 مقدمه

 جامعه که شده موجت و اجتماعی فردی زندگی و توسعه بهسازی در درسی های برنامه و نقش اهمی 
 زمینوه  بتوانود  توا  باشود  اوپوی هنری محیطی باید مدرسه که باشند داشته انتظار اموزان دانش اولیای و

 هوای  نسول  حضوور  جایگاه مهمترین عنوان به مدرسه  گردد آنان فرزندان بالقوه استعدادهای پرورش
 موضووعات  از یکوی  امروز که اس  شده باعث مسله این باشد یافته توسعه و سالم محیطی باید اینده
 محویط  سوازی  شواداب  محوور  غوز م شناسوانه  زیبایی وپرورش اموزش برای نیاز مورد و همتا بی مهم
 احسواس  آن در کوه  کننود  ایجاد آموزان دانش برای محیطی باید معلمان  (2000 ،باس) اس  مدرسه
 ویکی اس  ای مدرسه زندگی از آموزان دانش بردن لذت برای گام اولین این نمایند وراحتی سالمتی

 خود دید باید برسیم وضعی  این به که این وبرای اس  آن چشمگیر تحصیلی پیشرف  برای دالیل از
 دانوش  بوین  در عالقوه  بورانگیختن  باعوث  کوه  را عقایدی و معلم تدریس روش و کالس به نسب  را

 بورای  یادگیری محیط ایجاد در اصلی عامل پنج  (2002 2کاین و 1کاین) دهیم تغییر شود می آموزان
 کوردن  غنی-ب یادگیری فرهن  و دوستانه کالسهای ایجاد – الف: اس  الزامی محور مغز یادگیری
 -ه آمووزان  دانوش  انتخواب  وآزادی منطقوی  تفکر -د مساعی وتشری  همکاری -ج یادگیری محیط
 یادگیری وکاربرد تسلط حد به رسیدن

 قالت در انگیختگی بر صورت به که هاس  موقعی  اشیاو درک از خاصی روش شناسی زیبای
 از انسان ادارک و شناخ  کانالهای از یکی شناسی زیباییو هنر میکند پیدا نمود هنری های رشته
 نظیر بی هنر و شناسی زیبای حوزه در برداری پرده و رازگشایی این اس  دهنی ههای پدیده و جهان
 جهان دریاف  و احساسی های ه را مطالعاتی حوزه ی  عنوان به شناسی زیبایی  اس  فرد به ومنحصر

 انتقادی مطالعه ی  عنوان به شناسی زیبایی نهای  و در شود می شامل را نوبدی  ههایی تفسیر و
 رشته ی  توصیف جه  ناشی زیباییش اصطالح  میکند تقوی  را احساس سطح در قضاوت توانایی
 و فهمیدن دانش با موارد این ارتباط ونحوه واحساس ادارک تخیل به که رفته کار به فلسفه در خاص
 قضاوتهای بیان مستلزم شناسی زیبایی  (2013 3دناوی) پردازد می اطراف جهان کردن احساس
 در فقط نه نقد میکند بیان پرده رابی قضاوت معیارهای ونقد هنری اثر درباره نامطلوب ویا مطلوب
 هنری اثر ی  درباره ماتا غالبا میدهد یاری را آنها نیز فهمیدن در بلکه کند می کم  افراد به ارزیابی
 به افراد تشویق نقد پرورش برای مناست های شیوه از یکی بشناسیم را آن نیمتوا نمی نکنیم قضاوت
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 1اسمی ) نهایی قضاوت به رسیدن از بیش فنی نظر نقطعه ی  سپس و مثب  نظر نقطعه ی  اتخاذ
 کردن فراهم اس  مغزی های تحری  طریق از که شناسانه زیبای شیوه به اموزش از هدف  (2008
 یادگیری برای مغزی قشرهای نمودن فعال و ها نورون بیشتر هرچه فراخوانی برای دلپذیر محیطی
 را مغز عملکرد ازامش با توام بخش لذت محیط گوید می 2012 ونلسون  (2009 2بچنر) اس  بهتر
 طریق از مفاهیم روابط یافتن در خالقی  شناسی زیبایی بوسیله آموزش اجرای از هدف کند می بهتر
( 2000)4 واینر (2002 3فوسال) کند می گیر در را مغز راس  سم  از قسمتی هک شناسانه زیبایی
 تحصیلی نتایج بهبود به (هنری فعالی ) ونقاشی ؛ موسیقی رقص؛ طریق از یادگیری که دارد اعتقاد
 نورون تصادفی شلی  به منجر گوناگون های موقعی  در شناسانه زیبایی متن انتخاب  انجامد می
 ، کالمی ارتباطات توسعه  (2014 5رولز)  شود می عقالنی تفکر به منجر که شود می غزم از هایی
 مطالت تر عمیق وفهم درک در میتئاند و اس  موثر بسیار عصبی های تحری  در ،هنری نمایشی
 می روش ی  عنوان به ودرام موسیقی و هنر از استفاده  (2013 2وهمکاران هوستون) نماید کم 
 گوید می( 2009) 8دسیتی  (2010 2کایسر) کند کم  بهتر یادگیری جه  مغز مکانیزم تغییر به تواند
 باشد بصری های زمینه در اگر که میکند فعال را مغز از بیشتری فضای اکتشافی روشهای از استفاده
 و ای هسته های سیتم و فضایی و ریاضی روشهای از استفاده داش  باور( 2003)9گرین  اس  بهتر
 از ای گسترده سطح در چنینی این تغییرات اگر اس  معتقد همچنین او کند می فعال را مغز عددی
 اثبات شناسی زیبایی در را رفتاری های آزمون یادگیری معادله تواند می گردد مشاهده افراد وسال سن
 ارائه وزشآم معرض در که نوجوانانی و کودکان که دریافتند پژوهشی در(2005)10مون  بارس  کند
 و دیهان بگیرند کار به را خود مغز از بیشتر نقاط توانستند بودند مداوم صورت به ادبی های

 نقشه تواند می مفهوم چیدمان ، خالقانه روشهای از استفاده که دارند می بیان (2002)11همکاران
 یاد بین قوی تباطار  کند ایجاد ها پدیده بین روابط حل برای ، آموزان دانش ذهن در مقتضی ودستور
 شود می عمل بینی پیش و ها سلول تشدید به منجر عصبی سطح در که مشاهده و وانجام گیری
 هر که دهد می ضیح تو خود نگاری تمام تیأوری در(1980) 12بوهم دیوید  (2010 کروس و گرفتون)

                                                 
1- Smit 
2- Bechner 
3- Fosla 
4- vainer 
5- Rolez 
6- hoston 
7- Kaiser 
8- Desiti 
9- Green 
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11- Deihan 
12- Deivid 
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 های قطعه تمام و کند می برقرار ارتباط شناختی زیبایی اطالعات با رسد می مغز به که اطالعاتی تکه
 مغز کند می حفظ اطالعاتی از کوچکی تکه صرفا ما هشیار ذهن چه اگر گیرد می بر در را اطالعاتی
 بازی ترتیت بدین دهد می انجام موجود اطالعات از کامل تصویر داشتن نگاه طریق از را کار این

 همه این با هستند یادگیری اصلی منب  برانگیز چالش ، ها فعالی  اواع و عملی ت تجربیا ؛ ،ورزش
 از شنا استخر نمونه برای شوند می طراحی اموزان دانش یادگیری الگوهای خالف بر مدارس هنوز
 آن به ندرت به مدارس ولی اند راهنما و ابتدایی کودکان برای انگیز بر چالش و محرک های محیط
 ایجاد دهند پرورش گل گلدان دو واندبت آموزان دانش که امکان ،این مدارس در حتی دارند دسترسی
 حل در محور مغز شناسی زیبایی صورت به آموزان دانش کردن گیر در (2003 1وگوپر جی ) شود نمی

 می بنابراین اند داده شکل واقعی تجربیات مارا عصبی های شبکه از بسیاری زندگی واقعی مشکالت
 و مدرسه در واقعی مشکالت حل در آنهارا پازل و وموسیقی شعر صورت به ساختن گیر در با توان
 وبا اس  شده طراحی الگوها خلق و ادارک برای مغز کلی طور به یرد سود طبیعی تمایل این از جامعه
 تا کرد کم  آموزان دانش به باید موضوعی دانش و واقعی بالندگی علم ها زمینه در اطالعات ارائه
 مشکالت به پرداختن امکان که شرایطی و در کند برقرار طارتبا قبلی وتجارب کرده شناسایی را الگوها
 کانونی توجه مستلزم یادگیری ساخ  خواهد فراهم مفید فرصتی شازی یهشب  ندارد ووجود واقعی
 گنجاند برنامه در باید را موسیقی و خبرنامه ، هنری ،آثار پوستر هامانند رسانه و اس  پیرامونی وادارک
 چنین دادن انجام با معتقدند پژوهشگران باشد آموز دانش بالفصل حوزه از خارج بایس  ها فعالی  این

 حاضر پژوهش این در و سازد فعال را شده فراموش کره نیم بود خواهند قادر آموزان دانش ها فعالی 
 مغز محور درسی های برنامه محیط اعتباربخشی و طراحی به این سوال پاسخ دهد که دارد رظن در

 ؟ اس  چگونهشناسی زیبایی بر مبتنی

 روش شناسی پژوهش:

 آن اجرایی وامکانات پژوهشی ماهی  و هدفها به بستگی زیادی حدی تا تحقیق روش انتخاب
 ابزار ازبهترین تا کند تالش باید محقتق بنابراین اس ؛ تحقیق انجام مراحل مهمترین از ویکی دارد
 قیاسی بندی مقوله نظام کیفی، توایمح تحلیل روش از مطالعه این در  کند استفاده خود وروش
 اعتباربخشی مورد متخصصان، نظر با شده ارائه درسی برنامه طراحی الگوی انتها در و شده استفاده
 پژوهش این در پیشین مدل چارچوب  اس  بوده جمله تحلیل واحد پژوهش، این در  اس  قرارگرفته
 عنصر 9 بین از عنصر 1 آمده بدس  های داده راساسب که اس  بوده کالین درسی برنامه عناصر
 متون مرور به نیاز ،سؤاالت به پاسخ برای محقق  اس  آمده شده، استخراج الگوی در کالین عناصر

                                                 
1 -Jik o goper 
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 الگوی ی  های مولفه واستخراج محور، مغز شناسانه زیبایی بررسی برای یعنی  اس  داشته مرتبط
 موضوع با ارتباط در المللی بین وپژوهشهای متون محور، مغز شناسی زیبایی براساس درسی، ها برنامه
 بدس  نهایی بندی جم  از سپس اس  قرارگرفته موردمرور کیفی محتوای تحلیل شیوه به پژوهشی
 و محیط ، ، محور مغز شناسی زیبایی رویکرد های مولفه شامل درسی های برنامه نهایی مدل آمده،
 درسی برنامه کالین گانه نه عناصر این ازبین محقق اما(  1984 1کالین)   اس  گردیده تدوین فضا
 کار خروجی که  اس  نموده طراحی فراگیر ارزشیابی استراتژی و وفضا عنصرمحیط پنج برقالت خودرا
 از گروهی توسط و شد بودند، پیشنهادی درسی برنامه اصلی فاکتورهای که مولفه استخراج به منجر
 شد اعتباربخشی ظران،صاحبن و خبرگان

 سؤاالتشمای کلی پاسخگویی به   -1اره شم جدول
 ابزار نمونه جامعه روش سؤال
 کاربرگ تحلیل محتوا اشباع نظری مناب  در دسترس مناب  کیفی 1
کیفی)تحلیلوووووووووی  2

 استنتاجی(
 کاربرگ تحلیل محتوا مناب  در دسترس مناب 

کیفووووی )تحلیلووووی   3
 استنتاجی(

 اربرگ تحلیل محتواک مناب  در دسترس مناب 
کیفووووی )تحلیلووووی   4

 استنتاجی(
 کاربرگ تحلیل محتوا مناب  در دسترس مناب 

کیفووووی )تحلیلووووی   5
 استنتاجی(

 کاربرگ تحلیل محتوا مناب  در دسترس مناب 

پرسشوووونامه محقووووق  انتخاب صاحبنظران به صورت هدفمند صاحبنظران کمی )اعتبارسنجی( 2
حتوای کیفی(، حوزه پژوهش شامل کلیه کتت و مناب  نوشته شده پیرامون در این مطالعه )تحلیل م ساخته

مباحث تربی  مغز، یافته های علوم اعصاب و مغز مرتبط با حوزه های یاددهی و یادگیری بوده اس   
به عل  کثرت مناب  در این حوزه از کلیه مکتوبات  گیری نمونههدفمند بوده و جه   گیری نمونهروش 

استفاده شد  از جمله مهمترین موتورهای  2012تا  2000لی در دسترس از سال چاپی و دیجیتا
 Googleجستجو و پایگاه های اطالعاتی معتبر مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: 

Scholar ،Springer ،Science Direct البته کلیدواژه های اصلی جستجوی مناب  بر اساس ،
 Brain Education ،Neuroeducation ،Brainرت بودند از: تحقیق عبا سؤاالتاهداف و 

and Education ،Brain and Learning و Brain Based     در تحقیق کیفی پاتون  و
)موردی که پس از آن  این اس  که تا رسیدن به مورد زاید گیری نمونهبیان می کند که شیوه ایده آل 

خاب ادامه دهیم  در این پژوهش با انتخاب مورد به مورد و به انت اطالعات جدیدی به دس  نمی آید(
کست داده ها تا جایی که داده ها تکرار شد و اطالعات جدیدی به دس  نیامد و فقط یافته های قبلی 

روش کتابخانه ای روش گردآوری اطالعات در این مطالعه  را تایید می کرد، انتخاب مناب  ادامه یاف  

                                                 
1 - Cline 
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قات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر بوده که در تمام تحقی
روش، از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای اس   در تحقیقاتی که ماهی  کتابخانه 
ای دارند تقریبا تمام تالش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد  حتی در تالیف و تصنیفات نیز از 

(  در این پژوهش جه  جم  1382این روش، یعنی روش کتابخانه ای استفاده می شود )حافظ نیا، 
آوری اطالعات از پایگاه های اطالعاتی و موتورهای جستجوگر و نیز وب سای  های معتبر و مناب  
 چاپی و دیجیتالی کتابخانه های دانشگاهی داخل و خارج کشور جه  دریاف  آخرین تحقیقات انجام
شده مرتبط در دنیا و نیز مناب  تئوری  به روز و مناب  قابل استناد استفاده شد  در فاز دوم، جم  آوری 

روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای اعتبارسنجی داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد  
 مدل مربوط، براساس تحلیل عاملی سطح ی  و دو استفاده شد 

 

 یافته ها

 اهیم مرتبط با سوال پژوهشمف 2شماره  جدول

 مفاهیم جایگزین شده مفاهیم هم دسته شده 

 فراهم آوردن محیطی خوشایند همراه پاداش -
فراهم آوردن محیطی خوشایند در ننتیجة یادگیری  -

 بامغزسازگار 

ایجاد محیطی خوشایند برای یادگیری 
 بامغزسازگار 

 فراهم کردن محیط دلپذیر -
ای مغزی با محیط و یادگیری فعّال کردن قشره-

 دلپذیر
یادگیری از طریق محیط دلپذیر و تحریکات -93
 مغزی
 تراوش کدهای شناختی از محیط دلپذیر -112
 بخش بهبود عملکرد مغزی با محیط لذّت-92

بخش  فراهم کردن محیط دلپذیر و لذّت
 منجر به کارکردهای مغزی

ری ارتباط بین کدهای شناختی در محیط یادگی -118
 شناسی مبتنی بر مغز و زیبایی

درک محیط زیبایی شناسانه با درک روابط بین  -99

ایجاد محیطی زیبایی شناسانه با درک روابط 
 ها و کدهای شناختی بین پدیده
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 ها پدیده

 محیط شادزیبایی شناسانه با محیط شاد ها نورونفعّال کردن  -91

امکان درگیری مناطق مختلف مغز توسط  -102
 یط یادگیری فعّالمح
 کارکرد باالی مغز با محیط-40
 تعامل مداوم مغز با محیط-52

ایجاد محیط یادگیری فعّال در جه  توسعة 
 کارکردهای مغز

محیط مبتنی بر تراوش احساسات با رویکرد -121
 زیبایی شناسانه

طراحی محیط بر اساس احساسات زیبایی 
 شناسانه

جذاب و  گیری استدالل توسط محیط شکل -101
 زیبا
 امکان استدالل منطقی با محیط -101

فراهم کردن محیط جذاب و زیبایی شناسانه 
 برای کم  به قدرت استدالل

های  غنی شدن یادگیری در نتیجه تلفیق موقعی  -41
 مختلف
یادگیری ارمغان محیط زیبایی شناسانه  -134

 یادگیری عمیق و مستمر

ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جه  
 یادگیری عمیق و مستمر

دقیق در  ریزی برنامهبا-یادگیری-مدیری  -131
 کننده محیط تقوی 

کننده در مدیری ،  تأثیر محیط تقوی 
 ریزی یادگیری و برنامه

های مغز از طریق  فعّال بودن تمامی قسم  -142
 محیط زیبایی شناسانه

فعّال شدن نیمکره راس  توسط محیط زیبایی  -143
 شناسانه

هم کردن محیط زیبایی شناسانه در جه  فرا
 های مغز فعّال بودن تمام قسم 

 ترکیت رن  در محیط زیبایی شناسانه -8
 درک رن  با کیفی  ذاتی آن -5
 نقش نور در درک زیبایی -3

طراحی محیط یادگیری بر اساس کیفی  
 ها و نور ذاتی رن 

با محیطی هنری برای  ها نورونتحری   -94
 یادگیری عمیق

تأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس تحری  
 در یادگیری عمیق ها نورون

 ضرورت محیط چالش زا برای یادگیری برانگیز تحری  مغز با موقعی  چالش -21

 ها و احساسات در محیط یادگیری  فراخوانی ایده -112
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 زیبایی شناسانه
محیط مبتنی بر تراوش احساسات با رویکرد  -121

 زیبایی شناسانه
تکامل یادگیری در فراهم آوری محیطی برای  -124

 ابراز احساسات

 
ها و  فراهم کردن محیطی برای بروز ایده

 احساسات

تولید ارزش شناختی در نتیجه استقبال از محیط  -
 زیبایی شناسانه

ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعة 
 شناختی

فعّال شدن پردازش شناختی در نتیجه محیط  -100
 شناسانه زیبایی
 توسعه درک شناختی در محیط زیبایی شناسانه -109

طراحی محیط زیبایی شناسانه در جه  
 توسعة پردازش شناختی

 در موقعی  زیبایی شناسانه ها نورونشلی   -129
ضرورت فراهم آوری محیط زیبایی شناسانه  -128

 ها و ژن ها نورونبرای تولید شلی  
محیط دلپذیر با  گیری تفکّر عقالنی در شکل -140
 ها نورونشلی  

 
محیط زیبایی شناسانه در جه  توسعة تفکّر 

 عقالنی
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های درسی زیباشناسانه مغز  تدوین استراتژی های فضاومحیط برنامه 1 شکل

 محور

 
 بخش منجر به کارکردهای مغزی فراهم کردن محیط دلپذیر و لذّت -1 *
 ها و کدهای شناختی ایی شناسانه با درک روابط بین پدیدهایجاد محیطی زیب -2 *
 ایجاد محیط یادگیری فعّال در جه  توسعة کارکردهای مغز -3 *
 فراهم کردن محیط جذاب و زیبایی شناسانه برای کم  به قدرت استدالل -4 *
 تر ایجاد محیطی زیبایی شناسانه در جه  یادگیری عمیق -5 *
 ریزی ننده در مدیری ، یادگیری و برنامهک تأثیر محیط تقوی  -2 *
 های مغز فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جه  فعّال بودن تمام قسم  -2 *
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 ها و نور طراحی محیط یادگیری بر اساس کیفی  ذاتی رن  -8 *
 در یادگیری عمیق ها نورونتأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس تحری   -9* 

 

 
های فضا و املی مرتبه ی اول بر روی مرتبة دوم مولفهبارعاملی و وزن ع 2شکل

 های درسی محیط یاددهی و یادگیری برنامه
 

بر روی عامل مرتبه دوم  عوامل مرتبه اول و وزن عاملی بار عاملی 3شماره  جدول

 یادگیری برنامة درسی -های فضای یاددهی مؤلفه
 ترتیت اهمی  وزن عاملی عوامل مرتبه اول عامل مرتبه دوم

 -یاددهیفضای 
یادگیری برنامة 

ها و  طراحی محیط یادگیری بر اساس کیفی  ذاتی رن 
 نور

44/0 1 
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درسی زیبا 
شناسانة مغز 
 محور

 ها نورونتأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس تحری  
 در یادگیری عمیق

41/0 2 

ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جه  یادگیری عمیق و 
 مستمر

35/0 3 

 4 29/0 محیط شاد

فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جه  فعّال بودن 
 های مغز تمام قسم 

22/0 5 

 2 22/0 ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی

 
یادگیری که از  -آمده از تحلیل عاملی سطح ی  و دو، فضای یاددهی دس  بر اساس نتایج به 

 مغز و زیبایی شناسایی دارای اولوی  بودند عبارتند از:نظران حوزة مطالعاتی  دیدگاه خبرگان و صاحت
 ها و نور؛ طراحی محیط یادگیری بر اساس کیفی  ذاتی رن    1

 در یادگیری عمیق؛ ها ننوروتأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس تحری     2

 ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جه  یادگیری عمیق و مستمر؛   3

 محیط شاد؛  4

 های مغز؛ یبایی شناسانه در جه  فعّال بودن تمام قسم فراهم کردن محیط ز  5

 ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی    2

های  یادگیری در برنامه –های تدوین طراحی محیط و فضای یاددهی  استراتژی -

 درسی زیبایی شناسانة مغز محور چگونه است؟
های  عنوان مؤلفه تواند به ه عوامل زیر میآمده از تحلیل محتوای متون نشان داد ک دس  نتایج به

یادگیری مورد استفاده قرار گیرند: ایجاد محیطی خوشایند برای یادگیری  -طراحی فضای یاددهی
بخش در جه  تقوی  کارکردهای مغزی، ایجاد  ، فراهم کردن محیط دلپذیر و لذّتبامغزسازگار 

و کدهای شناختی، محیط شاد، ایجاد محیط ها  محیطی زیبایی شناسانه با درک روابط بین پدیده
یادگیری فعّال در جه  توسعه کارکردهای مغز، طراحی محیط بر اساس احساسات زیبایی شناسانه، 
فراهم کردن محیط جذاب و زیبایی شناسانه برای کم  به قدرت استدالل، ایجاد محیط زیبایی 

کننده در مدیری ، یادگیری و   شناسانه در جه  یادگیری عمیق و مستمر، تأثیر محیط تقوی
های مغز، طراحی  ریزی، فراهم کردن محیط زیبایی شناسانه در جه  فعّال بودن تمام قسم  برنامه

ها و نور، تأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس تحری   محیط یادگیری بر اساس کیفی  ذاتی رن 
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فراهم کردن محیطی برای بروز  در یادگیری عمیق، ضرورت محیط چالش زا برای یادگیری، ها نورون
ها و احساسات، ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی، طراحی محیط زیبایی شناسانه در  ایده

که از این تعداد انه در جه  توسعه تفکّر عقالنی  جه  توسعه پردازش شناختی و محیط زیبایی شناس
 دار شناسایی شدند: عنوان موارد اولوی  های زیر به نظران، مؤلفه از دیدگاه خبرگان و صاحت

 ها و نور؛   طراحی محیط یادگیری بر اساس کیفی  ذاتی رن 1
 در یادگیری عمیق؛ ها نورون  تأثیر ایجاد محیطی هنری بر اساس تحری  2
   ایجاد محیط زیبایی شناسانه در جه  یادگیری عمیق و مستمر؛3
   محیط شاد؛4
 های مغز؛ ی شناسانه در جه  فعّال بودن تمام قسم   فراهم کردن محیط زیبای5
   ایجاد محیط زیبایی شناسانه در توسعه شناختی 2

توان گف  که با طراحی ی  محیط یادگیری مطلوب به لحاظ  آمده می دس  در تفسیر نتایج به
تقیم فیزیکی، محیط پیرامون که بخشی از بافتی اس  که سازمان آموزش و پرورش به آن توجّه مس

کنیم،  های فیزیکی بر آنچه که ما احساس می ندارند، بر یادگیری و حافظه تأثیر دارد  از آنجا که محیط
شنویم تأثیر دارد، متغیرهای مختلف محیطی تأثیرات متفاوتی بر شناخ  و عملکرد  بینیم و می می

دهد   تأثیر قرار میدانش آموزان دارند  مکان نشستن دانش آموزان در کالس، سطوح استرس را تح  
امن بودن مکان، دانش آموزان کنار دس ، روشنایی، فاصله، دمای اتاق، میزان دسترسی به مناب  و 
عوامل دیگر مربوط به آرایش و چیدمان کالس درس همه بر یادگیری دانش آموزان تأثیر دارند  

ن و معلم با یکدیگر تعامل ای که دانش آموزا گونه های کالس به های پژوهشی از آرایش صندلی یافته
ها و میزهای  کند  استفاده از صندلی چهره به چهره داشته و بحث و مشارک  را تشویق کند حمای  می

متحرّک، اجازه دادن به دانش آموزان برای انتخاب محل نشستن خود، آزاد گذاشتن دانش آموزان 
ردهای مؤثر برای متناست ساختن برای تغییر دادن وضعی  نشستن خود و تحرّک جسمانی برخی راهب

از حد تمرکز و توجّه انتخابی را مخدوش  موقعی  نشستن دانش آموزان هستند  سر و صدای بیش 
دهد که افزایش استرس و در نتیجه کاهش  سازد، سطوح فشار خون و ضربان قلت را افزایش می می

ادگیری دانش آموزان نیز ضروری شود؛ بنابراین کنترل عوامل مزاحم بر ی سطح یادگیری را موجت می
های  های مختلف و تغییر دادن محیط فیزیکی کالس درس در درس اس   استفاده از تنوّعی از رن 

ها،  هایی همچون رن  که مغز محرّک تواند در ترغیت توجّه مغز تأثیرگذار باشد  ازآنجایی مختلف می
دهد، اهمی  این عناصر در طراحی  جّه قرار میعناصر تزئین شده، صداها و بوها را در اولوی  کانون تو

ها و پوسترهایی  های یادگیری باید در نظر گرفته شود  قرار دادن چارت محتوای برنامة درسی و محیط
کنند در کتت درسی، مواد آموزشی و کالس درس، نصت تصاویر،  که اطالعات ضروری را منتقل می
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کننده  ارهای کالس، استفاده از آثار هنری بزرگ، منتقلمعماها و سؤاالت، نیازمند تأمل بر روی دیو
های مؤثری برای برانگیختن ادراک پیرامونی یادگیرندگان هستند   ی  مضمون عمده از جمله شیوه
گذارد که آن نیز به نوبه خود بر یادگیری تأثیرگذار اس ؛ بنابراین باید  روشنایی بر بینایی تأثیر می
ری مناست بینایی باشد  نتایج مطالعات حاکی از آن اس  که روشنایی شرایط روشنایی محیط یادگی

کند   مناست و مخصوصاً در معرض نور طبیعی قرار گرفتن، یادگیری عمیق و ماندگار را تسهیل می
کند که  گیرد و ساع  زمانی بدن را کنترل می بخشی از هیپوتاالموس اطالعات را مستقیم از چشم می

های مربوط به  گذارد  روشنایی و تاریکی بر ترشح برخی هورمون وخو تأثیر می لقبر توجّه، انرژی و خ
و بیداری مخصوصاً مالتونین تأثیر دارد؛ بنابراین نگهداری ی  سطح پیوسته و کافی از نور   خواب

روشن در کالس درس برای جلوگیری از تولید مالتونین در مغز برای یادگیری بهینه ضروری اس   
های  ن دمای محیط یادگیری حالتی اس  که نه خیلی سرد و نه خیلی گرم باشد  یافتهتری مناست

های عصبی همچون نوراپی  دهنده تواند سطوح انتقال پژوهشگران بیانگر آن اس  که دمای باال می
و خوشایندی را تح  تأثیر قرار دهد   دهنده مرتبط با احساس آرامش نفرین و سروتونین، در انتقال

ای برای یادگیری  تواند به رفتار پرخاشگرانه منجر شود که مان  عمده غز این مواد شیمیایی میسطوح م
طور بنیادی تح  تأثیر کل محیط فیزیکی یادگیری  بهینه اس   در مجموع کودکان در مدرسه واقعاً به

ن اس  که باف  و گیرند و پیام عمدة این مفهوم ای    قرار میاز قبیل رن  کالس، تزئینات، تعامالت و 
 بامغزدهی باف  یادگیری سازگار  کند؛ بنابراین، طراحی و سازمان زمینه نیز به دانش آموزان تدریس می

ای باشد که توجّه یادگیرنده را جلت کند و یادگیری و تدریس را حمای  کند  در همین  گونه باید به
های نشستن،  آرایش و چیدمان مکانیکی باید به لحاظ فیز بامغزهای یادگیری سازگار  راستا، محیط

 ؛2002 ،2گازانیگا ؛2005 ،1)گاردنرانداز( نیز مناست باشند   کیفی  صدا، کیفی  روشنایی، دما و چشم
 (2012 ،5گالسر ؛2013 ،4گبنکر ؛2009 ،3گی 

شده از  های درسی زیبایی شناسانة مغز محور ارائه آیا الگوی طراحی برنامه

 راست؟برازش مناسب برخوردا
توان گف  که برنامة درسی زیبایی  آمده از تحلیل عاملی تأییدی، می دس  بر اساس نتایج به

های محیط و  شناسانة مغز محور، با پنج عنصر هدف، محتوا، روش و راهبردهای تدریس، استراتژی
توان  یهای ارزشیابی از دامنة ضعیف تا مطلوب، قرار گرف  و م یادگیری و استراتژی -فضا یاددهی 

                                                 
1-Gardner 
2 -Gazaniga 
3 -Gik 
4 -Ginker 
5 -Glaser 
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گف  که از برازش مناست برخوردار اس ؛ بنابراین این برنامه قابلی  اجرایی بر روی سیستم 
وپرورش کشور ایران را دارد  بنابراین این الگوی طراحی برنامه درسی، قابلی  اجرایی بر روی  آموزش

گف  که وپرورش کشور ایران را دارد و بنا به ضریت توافق متخصصان می توان  سیستم آموزش
 درسی در تمام دوره ها و سنین مناست می باشد  های برنامهجه  طراحی  شده ارائهالگوی 

 نتیجه گیری
 آمده دس  به های مقولهبا توجه به یافته های حاصل از این پژوهش می توان از کنار هم گذاشتن 

ی های ارزشیابی یادگیری و استراتژ -برای هر ی  از عناصر مناب  علمی، محیط و فضای یاددهی
درسی مبتنی بر زیباشناسانه ی  های برنامهپیشرف  یادگیری فراگیران به مدل پیشنهادی برای طراحی 
درسی و سازماندهی نظام های  های برنامهمغز محور دس  یاف   این مدل می تواند در مهندسی 

، مربی، فرایند و هدفی که تربیتی و آموزشی، با گشودن زاویه دید جدید، روشن و همه جانبه از فراگیر
همه اجزای نظام رو به سوی آن دارند، تغییرات سازنده و الزم برای دنیای متحول علم و فناوری و 

درسی یعنی راهبردهای  های برنامهارتباطات امروز را زمینه سازی نمود  اما در مورد عنصر محوری 
ف  که نه تنها درگیری برای یادگیری بیشتر یاددهی و یادگیری مبتنی بر زیباشناسانه مغز محور باید گ

مغز شده و انگیزه و برانگیختگی در یادگیری از مولفه های الزم می باشند  پذیری انعطافمنجر به 
متنوع یادگیری در مرتبط ساختن بخش خودآگاه و  های روشبایستی به منظور استفاده همزمان از 

دی و تکاملی صورت گرفته شود که موجت فراهم تدریس به صورت فرآین های روشناخودآگاهی مغز 
کردن فرص  اندیشیدن در درک روابط بین پدیده ها، وحداکثر رساندن ارتباطات سازنده، کست 

مغز  شناسی زیباییبیشتر، ودریاف  احتماالت بیشتر که در  پذیری انعطافیادگیری عمیق تر، ودریاف  
فاقد مهارت وآگاهی الزم جه  جستجوی معانی نهفته اس   چرا که دانش آموزان و دانشجویان 

عمیق تر می باشند  بنابراین الزم اس  که مربیان به طور آگاهانه با فراگیران کار کنند تا بتوانند به 
آنها کم  نماندتا بهره الزم را از تجربه خود ببرند  با توجه به یافته ها ومناب  ومتون مرتبط، نکته 

مغز محور به دنبال، دنیای شاد، پر تحرک، روشهای صحیح  شناسی زیباییقابل تامل این اس  که 
خوب دیدن و تصویر سازی، تقوی  ادارک، باال بردن سطح انگیزش  های مهارتبروز احساسات، 

درونی، ورسیدن به معنای زندگی واقعی می باشد  اینجاس  که می توان با توجه به یافته های این 
زندگی، در جهان میسر اس ، به  های مهارتکه تحقق انسانی ، تحقیق این طور اظهار نظر کرد 

شرطی که بتوان یادگرف  چگونه بر مغز خود مسلط شد واز هردو نیمکره مغز استفاده بهنیه داش  و 
سکان فرماندهی مغز خود رابا هوشیاری وبه طور آگاهانه در دس  گرف   ضرورت ایجاد وتدوین 
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مغز محور به فراگیران کم  کند که با انگیزه درونی وموفق در درسی زیبایی شناسانه  های برنامه
 مسیر یادگیری طبیعی خود به تحقق خویشتن بپردازند 

اگر محقق جم  بندی جام  از یافته های این تحقیق داشته باشند می توان بگوید که اهداف  
تمامی  مغز در حوزه های برنامه درسی مبتنی یر زیبایی شناسانه مغز محور، با توجه به حفظ کلی  و 

کامال مرتبط با یکدیگر تدوین می شوند  استراتژی ی  محیط شاد دلپدیر خوشایند محیطی براساس 
احساسات، محیط جذاب برای قدرت استدالل، محیطی برای توسعه شناختی، تفکر عقالنی، طراحی 

 برای کالسها تدارک ببیند  براساس کیفی  ذاتی رنگها، با بازدهی باال باتکنولوژی به روز دنیا را

 منابع
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   آموزش و اندیشهتهران: شناسی(     هنر در دوره ابتدایی )زیبایی1389آقازاده م  

   ریزی درسی )راهبردهای نوین(، تهران: نشر مبنای خرد   برنامه1393ابراهیمی ع  

 شناسی، تهران: نشر ماهی   مبانی زیبایی1389ر   ابوالقاسمی م  

 دانشگاه تربی  مدرس  نامه کارشناسی ارشد، شناسی فرایند آموزش در نظام عالی، پایان   آسیت1382  احمدی ر
 تهران

 ریزی آموزشی و درسی، تهران: انتشارات یادواره کتاب   برنامه1228ن   اسراری ع  

   وپرورش، تهران: نشر فرهن  سبز    فلسفه آموزش1382اسماعیل تبار م 

 32شناسی، مجله نامه پارسی، شماره  ی  از دیدگاه زیبایی(  بد1382هو   اکبر زاده  

 نشر دانشگاه تهرانتهران: شناسی در فلسفه صدرالمتالهین،    زیبایی1382ح   آل یاسین م  

 انجمن تحقیقات تهران:  آموزش برمبنای ساختن گرایی و یادگیری مغز محور، 1395نژاد ا   ایران، امانی ص 
  وپرورش آموزش

 طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربی  هنری دوره ابتدائی و مقایسه آن با وضعی  موجود، 1380  امینی ع  
 ی دکتری، دانشگاه تربی  مدرس  رساله

   آن با وضعی  موجود،    طراحی الگوی مزلوب برنامه درسی تربی  هنری دوره ابتدایی و مقایسه1380امینی م
 رساله دکتری دانشگاه تربی  مدرس

 15-44صفحه     تحلیل محتوای کیفی1390  م ر ت، نوشادی ی مایمان  

   صفحه 290  انتشارات سم  :یابی آموزشی تهران   ارزش1383بازرگان ع  

 پژوهشی علوم  ریزی درسی و تغییرات در آن، پنجمین همایش علمی بررسی برنامه  1391  رحیمی ع ،باقری فر
 علوم و فنون بنیادین  رهنگی ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویجهای اجتماعی و ف تربیتی و روانشناسی، آسیت

   ی پارسی ریزی درسی، تهران: نشر نامه های نوین در برنامه   گام1388بذرافکن ل  

 های علوم و مغز و  یافته های اساس برآمده از بینش  1394  ر، صبوری م، کشتی آرای ن براتعلی م، یوسفی ع
  ریزی درسی علمی پژوهش در برنامه ، مجلهالمللی بینبی  مرور سیستماتی  مستندات اعصاب برای تعلیم و تر

 شناسی با برنامه  های روان   تحلیل داده1389  سنلگار ر، کمپ ر ،بریس نSpssسیدع  ،آبادی خ علیه   ترجم
 صمدی، تهران: نشر دوران 

   انتشارات  ح پاشا شریفی، ن طالقانی، تهران:های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمة    روش1384بس  ج
 رشد 

   خرازی، تهران:  وپرورش، ترجمه ک هایی برای آموزش   مغز یادگیرنده درس1388بلی  مور، ساراجین، فریث یوتا
  صفحه 291انتشارات سم ، 

   مغز و فرآیند یادگیری، ترجمه د ابوالقاسمی، تهران: انتشارات مدرسه 1382پاتریشیا و   

 خسروی، تهران: نشر لحظه ا ح هشناسی، ترجم   زیبایی1329  تئودور گ س  
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 شماره 2  طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی، دوره1393الدینی م   تاج ،
  ، فصلنامه ابتکار وخالقی  در علوم انسانی3

   تهران: انتشارات آگاهریزی آموزشی و درسی،    برنامه1385تقی پور ظهیر ع  

 در دانش آموزان سال سوم  رابطه نظریه اسنادی با یادگیری مغز محور  1393ر  ح  تمسکی پ، رضازاده بهادران
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی های دخترانه شهر همدان، پایان دبیرستان

 سم انتشارات تهران: جعفری و پیامدهای تربیتی آن،  شناسی از منظر عالمه   زیبایی1329  جعفری ع  

 ی بین سب  یادگیری شناختی )تکانشی، تأملی( و توانایی حل مسئله در  بررسی رابطه  1391  جمشیدی س
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  ، پایان80 -81  ی اول راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی آموزان پایه دانش

 علوم وتحقیقات  اسالمی واحد

 تفکر خالق و حل خالقانة مسئله، تهران: نشر نی 1380ر   حائری زاده م   

 سم  تراشتناای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران:    مقدمه1382ر   حافظ نیا م  

   شناسی و نظریه رمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات هنری    زیبایی1383حسین زاده آ 

  توسعه برنامه درسی، تهران: نشر شیرازه1384 ح غحسین زاده    

   مجله تندیسانتشارات: شناسی،    زیبایی1381دریکوندی ر  

   انتشارات مدرسه عالی ورزش تهران:   فلسفه هنر، 1385رضای الهی م 

 دانشگاه رساله دکتری شناسی هری برودی وکاربرد آن در تعلیم و تربی    بررسی نظریه زیبایی1383  رضایی م ،
 تربی  مدرس 

 شناسی هنری و تربی  رسمی عمومی ایران   در رساله دکتری به تدوین الگوی نظری زیبایی1388  رضایی م  

   شناسی و هنری، تهران: موسسه فرهنگی   تربی  زیبایی1389رضایی م  

 کتاب زیبایی در اسالم، تهران: انتشارات تهران1320اهلل   اهلل خمینی آی  روح    

   طراحی، دو  های های بندی های درسی و طبقه   طراحی چارچوبی برای ایجاد تعادل در برنامه1381ریاضی ع
  فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

 نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان    ارتباط طراحی با ساختار ذهن و مغز، پایان1388  زاهدی ا 

 الگوی نظری برنامه درسی هنر مبتنی بر نظریه نمادها با رویکرد شناختی، مطالعه موردی:    طراحی1394  ساداتی ن
 ی دکتری، دانشگاه هنر اصفهان  دستی، رساله صنای 

 های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه    روش1382و دیگران   ،سرمد ز 

 دانشگاه شیراز: انجمن  های درسی دوره ابتدایی ری در برنامه  مجموعه مقاالت همایش نوآو1385  ک سروش ع
  مطالعات برنامه درسی ایران

   سراسری هنر درمانی در    نقد برنامه درسی آموزش هنر در دوره ابتدایی، دومین کنگره1388سلطانی ز، عارفی م
  ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: پژوهشکده خانواده

   مغز محوری، تهران: کسری  های پژوهشهای نوین تدریس بر پایه  راهنمای روش  1392سمیعی رومدشتی ص 

   ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی ر م هشناسی، ترجم   مبانی زیبایی1389سوانه پ  
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   و فرهنگی مجموعه مقاالت سیاسی، هنری و اجتماعی، تهران: شرک  انتشارات علمی  1322سید قطت ا  

 شناسی پرورشی نوین، تهران: نشر دوران   روان1382  ا سیف ع 

 صفحه 412گیری و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر روان،  های اندازه   روش1380ا   سیف ع  

 فصلنامه    امکان کاربرد رویکرد تلفیق تولید هنری و مفاهیم علوم تجربی در آموزش هنر،1390  شرفی ح
  1390، سال دهم، پاییز 39های آموزشی، شماره  نوآوری

   اصول و فلسفه تعلیم و تربی ، تهران: انتشارات امیرکبیر1382شریعتمداری ع    

 مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی  1382ح   شکوهی غ  

    مقاالت    بازگش  به تعلیم و تربی  طبیع  محور در مقط  ابتدایی تحصیلی، مجموعه1385شمشیری باب
  صفحه 22نوآوری دوره ابتدایی، شیراز:  همایش و

 ی دکتری، دانشگاه فردوسی    طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی، رساله1392  صابری ر
 مشهد 

 مدارس، شماره سوم،    عوامل مؤثر در ایجاد مدرسه بانشاط، مجله پژوهشی آموزشی1382  ح و دیگران صادقی ع
  82-82سال تحصیلی 

 اسالمی،  -شناسی محیطی در فضاهای عمومی شهر ایرانی   تبیین نسب  حس تعلق با زیبایی1382   صادقی ع
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان پایان

 طراحی آموزشی، مراکز مواد و مناب  یادگیری 1324  صاعد ج   

   310-31: 309 وند، انجمن اولیا و مربیان،، ماهنامه پی«مدرسه و تقوی  نشاط و امید به زندگی»  1384صباغیان ز  

 پاییز 3، شماره 5مدرس، دوره    ماهی  تدریس و ابعاد زیباشناختی آن، فصلنامه1380مهرمحمدی م   ،ع عابدی ل ،
1380  

 های جدید برنامه درسی، تهران: انتشارات آییژ  سوی هوی    به1382  فتحی واجارگاه ک 

 زمین ریزی درسی، تهران: نشرایران برنامه  اصول 1390  فتحی واجارگاه ک  

 سم  انتشارات  کتاب طراحی آموزشی مبانی، رویکردها و کاربردها، تهران: 1382  فردانش ه  

 صفحه 580  فرهن  توصیفی علوم تربیتی، تهران: انتشارات اسرار دانش، 1389  فرمهینی فراهانی م  

 صفحه 492لیلی، تهران: نشر نی، درآمدی بر تحقیق کیفی ترجمه ه ج  1391  فلی  ا  

 نشر دانشکده صداوسیماتهران: شناسی،    تسالی زیبایی1390، ا فهیمی فر ع  

 نوفهم گرایی در مطالعات برنامه درسی، تهران: نشر یادواره کتاب 1388  قادری م ) 

 یابی آن از دیدگاه یادگیری و ارز آموزش سنتی معماری در ایران  1391پناهی برجای ه   ،اعتصام ا ،قدوسی فر سید ه
  39-58: 1مبتنی بر مغز، فصلنامه مطالعات معماری ایران، 

 از جهان باستان تا  رشته تخصصی عنوان ی    سیمای روند تحوالت برنامه درسی به1324د، تن ساز ف   قورچیان ن
  صفحه 144ریزی آموزش عالی تهران،  جهان امروز، تهران: موسسه پژوهش و برنامه

 گستر ریزی درسی و آموزشی، قزوین: نشرسایه   الگوهای برنامه1389ر   می پور مکر  

 های جدید در مغز، مجله تکنولوژی آموزشی   تولید نورون1390  ر کرمی پور م  



   55شناسی یباییبر ز یمغز محور مبتن یدرس یها برنامه یطمح یو اعتباربخش یطراح
  

 انتشارات ملی فرهنگی تهران: شناسی، ترجمه ف روحانی،    کلیات زیبایی1322  ت کروچه ب 

 و پرورش  در مطالعات تیمز و پرلز، فصلنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش   جایگاه ایران1392  ع کریمی ع 

 المللی ریاضی و علوم    سنجش عملکرد در سومین مطالعه بین1322ر   کیامنش عTimss  پایه چهارم ابتدایی و
 سوم راهنمایی  تهران: پژوهشکده تعلیم و تربی  

 ارزشیابی جام  نظام جدید آموزش متوسطه، امور اجرایی نظام 1324  ع ر، موسی پور ن، احمدی غ کیامنش ع  
 جدید، تهران: امور اجرایی نظام جدید 

 مغز و یادگیری، ترجمه محمدحسین یارمحمدی و همکاران، اصفهان: انتشارات عروج 1322کین ج  ، کین ر   

  سایرین، تهران: انتشارات و  نعی دره بیدیم صا هشناسی، ترجم   دانشنامه زیبایی1384لوپس    گات بریس، دومینی
  فرهنگستان هنر

   ر  ترجمه ا های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی   روش 1382گال، مردی ، بورگ، گال، جویس
 صفحه 1109سم ، انتشارات همکاران تهران:  نصر و

   آبادی، تهران: نشر  صول طراحی آموزشی، ترجمة خ علی  ا1324گانیه، آر  ام؛ بریگز، لسلی  جی؛ ویگر، والتر  دبلیو
 دانا 

   بعد زیباشناسی، تهران: نشر هرمس1389مارکوزه ه    

 (3555) 12، روزنامه همشهری، «تصویرسازی در ادبیات بیهقی  »1380  الماسی ب  

 (   اندیشه1324مایر، فردری  ) م س انتشاراتتهران: اصغر فیاض،  های تربیتی، ترجمه علی  

 جمهوری اسالمی ایران،    مطالعات یادگیری مبتنی بر مغز، مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش1389  م محمدی مهر
5 (2 ) 

   کتاب نور باطنی، نشریه گنجینه، علمی فارسی1321مطهری م   

 20-19 ، ص4بینی اسالمی، مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا، ج  ای بر جهان   مقدمه1321  مطهری م  

 ( 14) 5روانشناسی تربیتی،    طراحی آموزشی در تألیف کتت درسی، مطالعات برنامه درسی، فصلنامه1385  ملکی ح 

 نامه دکترا، تهران: دانشگاه تربی  مدرس شناسی دیویی بر الگوهای تدریس، پایان   تأثیر معرف 1329  مناف زاده م 

 نامه  وپرورش، پایان نامه درسی مبتنی بر مغز در نظام آموزش  تبیین جایگاه بر1390  مهدی زاده مقدم آرانی م
 کارشناسی ارشد؛ دانشگاه کاشان 

 نامه  وپرورش، پایان   تبیین جایگاه برنامه درسی مبتنی بر مغز در نظام آموزش1390، مقدم آرایی م  م زادهمهدی
  کارشناسی ارشد؛ دانشگاه کاشان

   انتشارات مدرسه :، چرایی و چگونگی، تهران  آموزش هنر، چیستی1382مهر محمدی م  

 علوم انسانی دانشگاه    طراحی الگوی مطلوب تربی  هنری در دوره ابتدایی، مجله1388  امینی م ،مهر محمدی م
  219-242: 39 ،1380الزهرا)س(، پاییز 

   آموزش هنر، چیستی، چرایی و چگونگی، تهران: انتشارات مدرسه1383مهرمحمدی م    

  نامه کارشناسی  های تربی  هنری در برنامه درسی دوره ابتدایی  پایان   شناسایی و تبیین ویژگی1392  یمهری
 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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   14، روانشناسی تربیتی، ص   هنر و زیبایی از منظر فیلسوفان، فصلنامه فیروزه1389موسوی گیالنی سید ر  

   مولی  : انتشارات، تصحیح نیکلسون، تهرانویمثنوی معن  1328موالنا ج م ب 

 کلیات علم تدریس، چاپ دوم، تهران: انتشارات شهید رجایی1382  میر لوحی سید ح    

 های مختلف موسیقی و حرکات هماهن  بر میزان بروز مشکالت رفتاری دانش    تأثیر ترکیت1390  نظری م
 ، دانشگاه فردوسی مشهد نامه کارشناسی ارشد پایان توان ذهنی آموزش پذیر، سال کم 8تا  14آموزان پسر 

 وپرورش، تهران: انتشارات طهوری   نگاهی به فلسفه آموزش1381ح   نقی زاده م ع  

   طراحی آموزشی اثربخش، تهران: نشردانشگاه پیام نور 1321نوروزی د   

 2، فصلنامه بانوان شیعهی تربیتی آن، شناسی از منظر عالمه جعفری و پیامدها   زیبایی1388  متقی ز ،نوروزی ر ع 
(21)  

 38-40: 2 نامه مدارس کارآمد، دوره،   شاداب سازی و عوامل مؤثر بر آن فصل1388  نوروزی زاده ط  

 تدوین چهارچوب مفهومی برنامه درسی سازگار بامغز، رساله دکتری، دانشگاه تربی  مدرس1390  نوری ع    

 سیف، چاپ هشتم، تهران: انتشارات ا   های یادگیری، ترجمه ع ای بر نظریه مقدمه  1392السون م   ،هرگنهان بی آر
  235دوران، صفحه 

 روش علمی در علوم رفتاری، تهران روش علمی در علوم رفتاری، تهران؛ سازمان مطالعه و 1382ع   هومن ح  
  تدوین کتت علوم انسانی دانشگاه، انتشارات سم 

 ر ذوق و تراژدی، ترجمه ع سلطانی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر  در باب معیا1385  هیوم د  

 ریزی درسی، تهران: نشر مانی   اصول برنامه1328  ح یار محمدیان م  
 

 

  


