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The purpose of this study is determining the current status of pre-school curriculum, 

with emphasis on the content of work guide books for educators in terms of addressing 

the dimensions and principles of the curriculum based on the brain. Content analysis 

method was used to determine the different dimensions of development and learning 

activities as well as the principles of the brain-based curriculum. Then, The amount of 

attention was extracted to each of the dimensions and principles in the content of these 

books through categorical content analysis. The statistical sample of this study are 12 

volumes of the work book of the preschool educators. To analyze the results, descriptive 

and inferential statistics were used. The findings show that the textbooks focus on 

physical and verbal aspects more than other dimensions and goals, and the principles of 

the brain-based curriculum are not uniformly distributed. The current state of 

addressing the brain curriculum is not appropriate in these books, and it is suggested 

that the content of the tutorial guidebooks be reviewed in this period, and we need to 

pay more attention to the principles of physiological involvement, interpersonal 

experiences and the unique nature of the brain, or individual differences in learning. 
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 20/40/7331دریافت شده: 

 21/40/7331پذیرفته شده: 

 24/43/7047 منتشر شده:

ار راهنمای کبرنامه درسی پیش دبستانی با تاکید بر محتوای کتابهای  موجود وضعیت تعیین پژوهش این هدف

از لحاظ پرداختن به ابعاد رشدی و اصول برنامه درسی مبتنی بر مغز بود. از روش تحلیل محتوا جهت مربیان 

 وهای یادگیری و نیز اصول برنامه درسی مبتنی بر مغز استفاده شد فعالیت مشخص شدن ابعاد مختلف رشدی و

 ای استخراجی مقولهبه روش تحلیل محتوا هااین کتاب در محتوای اصول از ابعاد و یك هر به توجه میزان سپس

 تجزیه و ی پیش دبستانی بود. برایجلد کتاب کار مربی دوره 12 پژوهش این آماری ینمونه و گردید. جامعه

در  های حاصل نشان دادشد. یافته استفادهاستنباطی  و توصیفی آمار هایروش از آمده دست به نتایج تحلیل

و اصول برنامه درسی  های راهنما به بعد جسمانی و کلامی بیشتر از دیگر ابعاد و اهداف توجه شده استکتاب

کنونی پرداختن به برنامه درسی مبتنی بر مغز در این  وضعیتمبتنی بر مغز نیز توزیع یکسان و بهنجاری ندارد. 

قرار گیرد  مورد بازنگری های راهنمای مربی در این دورهمحتوای کتاب شودمی و پیشنهاد ها مناسب نیستکتاب

ردی در های فهای تعاملی چندگانه و منحصر به فرد بودن مغز یا تفاوتدرگیری فیزیولوژیکی، تجربه و به اصول

 امر یادگیری نیز توجه بیشتری شود.
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 مقدمه
ی ی زندگهای اولیهی آموزشی سالدبستانی نخستین دورهی پیشدوره

 ورود از قبل سال 6 تا 3 کودکان برای که است هاییاست که شامل برنامه

 پرورش و آموزش یارزنده هایویژگی. شودمی ارائه دبستان یدوره به هاآن

 بازی زا گیریبهره محوری، کودک: برشمرد گونهاین توانمی را دبستانیپیش

 برای برانگیزاننده محیطی نمودن فراهم کودک، جسمانی فعالیتهای و

  (.1333مفیدی،)کودک گروهی و عاطفی کلامی، فکری، بالندگی

این دوران محیط رفتاری بسیار مهمی برای کودک به شمار رفته و هر 

های دوره پیش دبستانی با کیفیت بالاتری ارائه گردد کودکان چه آموزش

(. 2002و همکاران،  1تری داشته باشند)گروتوانند دوران تحصیلی قویمی

 کردن فراهم بر مبتنی اساساً باید ی پیش دبستانیبنابراین محتوای دوره

 اجرای پرسش، تشویق، تفکر، اطلاعات، مهارت دانش، کسب برای ییهافرصت

کودکان و نیز توجه به تربیت  ی ذاتیهاتوانایی شکوفایی و ساده یهاپژوهش

 باشد ای گونه به باید دوره وزشی اینآم یهاباشد. برنامهاجتماعی، اخلاقی 

 نیازهای و تمایلات به توجه و هاخواسته این رسیدن ثمر به برای زمینه لازم که

(. اما امروزه در مراکز پیش دبستانی 1336را فراهم نماید)صادقیان،  کودکان

های زبان فارسی های ذهنی و پرورش مهارتبیشتر به دنبال پرورش مهارت

هستند و به اهدافی مانند پرورش روحیه و رفتار عاطفی، پرورش ذوق هنری 

 و و زیبایی شناسی، تقویت روحیه پرسشگری و ارتقا توانایی تفکر منطقی

( در این میان 1331شود)میرزایی، بسیاری از اهداف مهم دیگر پرداخته نمی

شود با میالگوهایی که در جوامع و در مراکز آموزش پیش دبستانی اجرا 

ها و ارزشها، متفاوت است. بیشترین الگویی که در ها، فرهنگتوجه به نگرش

 باشد. در این الگو یمگیرد مدل واحد کار میکشورمان مورد استفاده قرار 

(. نتایج 1333ادیب،  کودک تکیه می شود )پیری، شناختی رشد بیشتر بر

بررسی این مدل بر اساس عناصر برنامه درسی کلاین بیانگر آن بوده است که 

دوره پیش دبستانی شامل اهداف از پیش تعیین شده، کاربرد روش تمرین و 

مواد آموزشی نامتناسب با اهداف تکرار، محتوای بدون توجه به علائق کودک، 

هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، زمانبندی فرایند آموزش، محدود کردن 

های کمتر سازمان یافته شده محیط یادگیری به یك مکان خاص، فعالیت

باشدکه همه گویای رفتار گرا بودن رویکرد برنامه درسی استفاده شده در می

 (.1332مکاران،ها است)لنگرودی و هاین دوره

الگوی یادگیری مبتنی بر مغز، یك مفهوم مرتبط با یادگیری است که به 

دنبال طراحی فرایندهای طبیعی به منظور ایجاد حداکثر یادگیری موثر و 

(. یادگیری مبتنی بر مغز، شناخت قواعد و مقررات 2012، 2کارا است)ابوالقیت

ها بر اساس آنها می آموزشمغز برای ایجاد یادگیری معنادار و سازماندهی 

باشد. اساس یادگیری مغز محور این است که مغز به طور طبیعی برای 

ریزی شده است و درست همان طوری که هر یادگیری معنادار برنامه

متخصصی برای عملکرد مطلوب نیازمند شناخت مجموعه درگیر با آن 

نحوه تخصص است، معلمان هم به عنوان متخصصان یادگیری باید از 

                                                           
1 - graue 

2 - Abou-Elgheit 

3 - Abreena 

یادگیری مغز آگاه باشند و اصول سازگار با آن را به کار ببندند تا یادگیری 

آموزان شکل گیرد در غیر این صورت معلمان دانشپایدار و اساسی در ذهن  

، 3نند)ابرناکمیمانند که بدون آشنایی با دستگاه بدن طبابت میبه پزشکانی 

( بیان 2011)1ل از تاکوهاما( به نق2002)2(. آنگونه که لسلی هارت2002

طراحی تجارب آموزشی بدون فهم مغز مانند طراحی دستکش  "کند: می

.  این نوع آموزش، فرایندی یادگیرنده محور "بدون فهم دست انسان است

های گوناگون ها و زمینهآموزان خود در موقعیتی دانشاست که همه

نگامی به بهترین صورت سازند، چرا که مغز هیادگیری دانش خویش را می

ها و گیرد که مواد و تجارب یادگیری منطبق با نیازها، توانمندیمییاد 

 (. 1333علایقشان طراحی شود )مهر محمدی، 

آموز محور است که یك رویکرد دانش رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز،

برای کمك به معلمان در تقویت ساختارهای شناختی یادگیرندگان و تسهیل 

به دلیل  (. این رویکرد2012یادگیری آنها مورد توجه است)توماس، سووامی،

های ذهنی انسان و مردود شمردن رویکرد اتخاذ نگاهی جامع نگر به توانمندی

ی نسبت به یادگیری، ضمن گسترش دیدگاه تی و یك بعدحخطی، تك سا

های یادگیری ریزان درسی و کارورزان آموزشی نسبت به راهبرنامه

 یهای کاربردهای درسی دلالتآموزان، در طراحی و اجرای برنامهدانش

یکرد توانند با استناد به رومی. برنامه ریزان درسی تواند داشته باشدمی فراوانی

مغز، در مرحله ی تدوین و طراحی محتوا و تجارب  یادگیری مبتنی بر

 هاییادگیری، به عنوان ابزار اصلی تحقق اهداف برنامه درسی، آموزش نقش

های ارزشیابی، مجموعه ای متنوع و متعدد ای معلمان و طراحی شیوهحرفه

آموزان فراهم سازند که همخوان با تنوع و تکثر دانشها را برای از حق انتخاب

آموزان برای رشد و شکوفایی افرادی با دانشهای مغزی ها و قابلیتتظرفی

 (.2003)جنسن، قابلیت تمام مغزی، طراحی و استفاده شود

برنامه های  خصوص در گیری تصمیم توان گفت، هرگونهبنابراین می

 هایپویایی و ها،توانمندی علایق، نیازها، ها،خواست محور بر درسی باید

 برنامه در این راستا، طراحی ؛(  2001همکاران و کین)شود اتخاذ یادگیرنده

 نامهبر عناصر خصوص در گیری تصمیم از است عبارت مبتنی بر مغز درسی

 برنامه الگوی. آموزاندانش مغز یادگیری نحوه و ماهیت بر مبتنی درسی

 رسید برنامه طراحی بر آن توجه کانون که است الگویی مبتنی بر مغز درسی

 معطوف مغز پژوهش و دانش از یافته استنتاج یادگیری اصول محور بر

 رسید برنامه که کنندمی ادعا روشنی به درسی برنامه این طرفداران. گرددمی

 مبتنی بر مغز رهنمودهای و اصول بکارگیری این طریق از مبتنی بر مغز

 در آنان یتوانمند و یادگیرندگان اجتماعی و هیجانی کفایت پرورش درصدد

 واقعی زندگی هایموقعیت در مساله حل و گیری تصمیم ریزی،برنامه

  .(2001همکاران،  و است)کین

 یکمبودهای وها از کاستی ناشی سو یك از مبتنی بر مغز درسی برنامه

های نادیده گرفتن توانمندی ینتیجه در آموزشی یهانظام در که است

 ایو اتک آن یهاویژگی مغز و یعنی انسان در یادگیری اصلی ارگان بیشمار

 زا. است تدریس و آموزش سنتی یهاشیوه بر و مربیان معلمان حد از بیش

4 - Leslie Hart 

5 - Tokuhama 
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 اعثب که باشدمی مغز امکانات و فواید وها ویژگی از دیگر، برگرفته سویی

 افرادی پرورش و یادگیری یاددهی فرایندهای اثربخشی و کارایی افزایش

 اهیتم از ناشی دیگر ضرورت. گرددمی مغز تمامیت و کلیت حفظ با فرهیخته

 تزیس هایریشه اهمیت یدهنده نشان که مبتنی بر مغز است درسی برنامه

 سمکنترل ج مرکز اینکه بر علاوه مغز زیرا است؛ یادگیری در رفتار شناختی

 اهجایگ پردازد،می زیستی عملکردهای و رفتار سازماندهی به و است وراثتی

توان تاکید کرد که طراحی، تدوین و لذا می .هست احساسات، نیز و هیجان

پیش بینی مجموعه ای از تجارب و فرصت های یادگیری گوناگون و همخوان 

با تنوعی که در یادگیری مبتنی بر مغز وجود دارد، ضمن تبدیل جریان 

یادگیری به یك فرایند طبیعی و جذاب، در ایجاد اثربخشی و کارایی برنامه 

 (2001رسی تاثیری بی بدیل دارد.)هرمان، د

های انجام گرفته بیانگر آن است که از منظر رویکرد مبتنی نتایج پژوهش

های نخستین زندگی است و کیفیت ی رشد مغز سالبر مغز مهمترین دوره

تعاملات کودک با محیط یادگیری تعیین کننده رشد مغز او و ارتباطات بین 

 شکل را کودک مغز تعامل کودک با محیط، و سلولی آن است. تجارب

 ثرا او بعدی تجارب با ارتباط چگونگی بر که را او عصبی معماری و دهندمی

 ذهن، از درصد 31به طوری که  (.2010، شیلر) .کنند می طراحی است گذار

 ماه .یابدمی پرورش زندگی نخست سال پنج در کودک مهارتهای و شخصیت

 کودکی اگر. هستند عمر تمام رشد برای ایمرحله زندگی اول سالهای و ها

 که وا مغز رشد کند تجربه را کمی بسیار هایمحرک یا زبانی و انسانی تماس

 اب توسعه و پیشرفت در یا و شود می متوقف هست تجارب این به وابسته

 دوران های آموزش نظریه این اساس بر بنابراین گرددمی مواجه شکست

 فاای او آینده و حال زندگی در حیاتی نقش زندگی اولیه سالهای در کودکی

های آموزشی برای گیری سیاستو جهت (1،2002اشمیت و ادی) کنندمی

های درسی که های یادگیری و برنامهاین دوره باید به سمت طراحی محیط

 کنند باشد. حداکثر تعامل با کیفیت را طلب می

های ی مبتنی بر مغز در دورههای داخلی که به برنامه درساز پژوهش

(، 1336توان به پژوهش محمدی فارسانی)مختلف ابتدایی پرداخته باشد می

(،  اشاره داشت 1332(، تلخابی)1333(، نوری و مهرمحمدی)1330نوری)

ی از اکه علاوه بر تبیین چارچوب مفهومی یادگیری مبتنی بر مغز، به پاره

های رویکرد پرداخته و دلالت های عناصر برنامه درسی در اینمفروضه

ی پژوهشی، پژوهشی که اند. اما در بررسی پیشینهآموزشی آن را ذکر کرده

ی پیش دبستانی به طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مغز در دوره

 پرداخته باشد مشاهده نشد. 

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

درسی که در  یهابرنامه اجرای و طراحی در نواقص وها کاستی برخی وجود

( و پژوهش 1331( و میرزایی)1331هایی همچون مطالعات پورعلی)پژوهش

( بدان اشاره شده است و از سویی 1331سعادتمند و لیاقت دار و صادقیان)

های کاربردی یادگیری ابعاد و جنبهدیگر توجه کمتر الگوهای پیشین به 

 در کارکردهای ذهنی، حافظه ، هیجان و پردازش، پژوهش و بر مغزمبتنی 

                                                           
1 - Edie, D. & Schmid, D. 
2 -  categorical Content Analysis 

های است و از آنجا که کتاب برخوردار بایستگی و ارزندگی از حوزه این

های راهنمای کار به عنوان منبعی برای راهنمایی و چگونگی پیشبرد برنامه

 یها و بررسدرسی در نظام آموزشی است است لذا توجه به محتوای این کتاب

ای برخوردار است. لذا رعایت اصول علمی در تدوین آن ها از حساسیت ویژه

ی درسی قصد شده اساسی مطرح در این مطالعه این است که برنامه پرسش

مغز  ی درسی مبتنی بربرای پیش دبستانی تا چه اندازه  با تاکید بر برنامه

 تدوین شده است؟

 هدف کلی
پیش دبستانی با تاکید بر محتوای برنامه درسی  موجود وضعیت تعیین

کتابهای راهنمای کار مربیان از لحاظ پرداختن به ابعاد رشدی و اصول برنامه 

 درسی مبتنی بر مغز 

 

 های پژوهشیپرسش

ی پیش دبستانی در به چه میزان به انواع ابعاد رشدی قصد شده دوره -1

 های راهنمای کار پرداخته شده است؟کتاب

ین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در بین انواع ابعاد آیا تفاوتی ب -2

 رشدی در کتابهای راهنمای کار دوره پیش دبستانی وجود دارد؟ 

ی پیش دبستانی در های قصد شده در دورهبه چه میزان به انواع فعالیت -3

 های راهنمای کار پرداخته شده است؟کتاب

های مورد انتظار در بین انواع فعالیت آیا تفاوتی بین فراوانی مشاهده شده و -2

 آموزشی در کتابهای راهنمای کار دوره پیش دبستانی وجود دارد؟ 

های راهنمای به چه میزان به اصول برنامه درسی مبتنی بر مغز در کتاب -1

 کار پرداخته شده است؟

های مشاهده شده و مورد انتظار در بین آیا تفاوتی بین مجموع فراوانی -6

های راهنمای کار وجود ل برنامه درسی مبتنی بر مغز در محتوای کتاباصو

 دارد؟

 

 روش

استت. نخستتت با بررستتی پیشینه و مبانی  2ایز نوع تحلیل محتوای مقولها

های آموزشی برنامه درسی مبتنی بر مغز نظری اصتول و مفروضات و دلالت

ی تحلیل محتوا ساخته شد. سازه تحلیل محتوا شامل چك استخراج و سازه

ی اصول برنامه درسی مبتنی بر مغز است که از گویه 20لیستتی شتامل  بر

تفاده شده است. از روش تحلیل محتوا بر ها استآن در تحلیل محتوای کتاب

( برای تحلیل محتوای معنایی استفاده 2002) مبنای چارچوب کرایپندورف

شتتتده استتتت. از آنجا که معیارهای دقت در تحلیل محتوا را اعتبار، انتقال 

 کنند؛ میزان اعتبار ابزارپتذیری و قتابلیتت اعتمتاد و قتابلیت تایید بیان می

نظر متخصتتصتتان در مورد میزان تناستتب هر گویه با  پژوهش با استتتفاده از

گانه برنامه درستتی مبتنی بر مغز برآورده شتتده و ثبات تحلیل با  12اصتتول 

ی تحلیل شده توسط دو نفر از متخصصین و نیز ی نمونهاستتفاده از مقایسه

( محاسبه شده است. 1362) روش هولستی "استخراج میزان ثبات بر اساس



 و همکاران رامین نوظهوری پهرآباد                                ...               دبستانی بررسی وضعیتبرنامه درسی مبتنی بر مغر در دوره پیش 

 

205  

ش
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
ره 

دو
ی، 

خت
شنا

وان
ن ر

وی
ی ن

ها
17

ره 
ما

 ش
،

65 ،
هار

ب
 

14
01

 

   

 

درصتتد بود که با اهداف پژوهش  30مونه ها حدود نستتبت اشتتتراک بین ن

اند. تحلیل ها بر حستتب فراوانی وقوع توصتتیف شتتدهمتناستتب استتت. داده

محتوای کتتابهتای راهنمای کار بر استتتاس جدول تحلیل محتوا با تکیه بر 

 جمله و نیز برداشت کلی از معنای متن صورت گرفت. 
 ی پژوهشی آماری و نمونهجامعه

 های راهنمای کار مربیان پیش دبستانیی کتابپژوهش کلیهی این جامعه

جلد( انتشارات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان  12)مشتمل بر 

ها با توجه به سیاست اتخاذ شده در سازمان شرقی است. محتوای کتاب

ریزی آموزشی به صورت غیر متمرکز بوده و استان آذربایجان پژوهش و برنامه

ی تولید محتوای آموزش پیش دبستانی را بر یز در این راستا کمیتهشرقی ن

اساس راهنمای برنامه آموزش پیش دبستانی جهت تحقق اهداف مربوطه 

جلد کتاب راهنمای  12تشکیل داده و محتوای آموزشی این دوره را که شامل 

های یادگیری در این کتب کار مربیان نیز هست تدوین کرده است. واحد

ند از آموزشگاه، خیابان، خانه و خانواده، آب، انسان، ایران، جانوران، عبارت

گیاهان، کتاب، غذا، مشاغل، استان ما و ابعاد و اهداف رشدی در نظر گرفته 

ها عبارتند از: بعد جسمانی، بعد ذهنی، عاطفی، دینی، کلامی، شده برای واحد

ن ابعاد نیز محیط زیست و بهداشتی، بعد اجتماعی، بعد هنری؛ که ای

های رشدی گوناگونی می باشد. نمونه ها و فعالیتی چشم داشتدربرگیرنده

ها، هدفمند و در راستای اهداف پژوهش بوده گزینی در مورد گزینش کتاب

 ی پژوهش است. فلذا نمونه همان جامعه

 

 هایافته

های راهنمای ، مربوط به میزان توجه به ابعاد رشد در کتاب2و 1پرسش 

های راهنمای کار کار مربیان پیش دبستانی است. تحلیل محتوای کتاب

دهد که توجه به ابعاد رشد از روند مشابهی ی پیش دبستانی نشان میدوره

هایی که برای دستیابی به اهداف و ابعاد  رشد برخوردار نیست. فراوانی فعالیت

 مده است.آ 1ها در نظر گرفته شده است در جدول در محتوای این کتاب
 های راهنمای کارترتیب ابعاد رشد در مجموع کتاب :7 جدول

 درصد جمع فراوانی ها(اهداف رشدی)گویه ابعاد رشد

 جسمانی

ی توانایی جسمی و توسعه

 حرکتی

122 1123 1333 

تقویت و هماهنگی 

 حرکتی-ها جسمیتوانایی

111 

 ذهنی

 123 افزایش دقت و تمرکز

333 333 

توانایی تفکر ارتقا 

منطقی،حل مساله و تصمیم 

 گیری

111 

 166 پرورش خلاقیت

 121 تقویت روحیه پرسشگری

ارتقا سطح مهارت تشخیص 

 با بهره گیری از حواس

133 

 عاطفی

ابراز صحیح عواطف مانند 

همدلی و همدردی و ...  در 

 زمان و مکان مناسب

260 

شناخت، کنترل و ابراز  632 123

مناسب هیجاناتی مانند 

خشم، خنده، غم و اندوه و 

... 

313 

 دینی

تقویت انس با قرآن و علاقه 

 به یادگیری آن

32 

1012 1133 

تقویت انس و ارتباط با 

 خداوند مهربان

603 

های آشنایی با نعمت

 خداوند و تشکر از او

223 

آشنایی با پیامبران و اهل 

 بیت و انس با ایشان

13 

 کلامی

 363 پرورش مهارت گوش دادن

2121 2131 

 211 پرورش مهارت سخن گفتن

 201 پرورش مهارت خواندن

 132 تقویت مهارت نوشتن

آموزش زبان فارسی در 

 مناطق دوزبانه

22 

محیط 

زیست و 

 بهداشتی

ارتقا سطح بهداشت جسمی 

 و ایمنی

223 

162 631 
های آشنایی با نعمت

 هاو زیباییخداوند 

22 

حفظ و مراقبت از 

 های خداوندنعمت

61 

 اجتماعی

مشارکت پذیری در 

ها، احترام و گوش فعالیت

 دادن به نظر دیگران 

162 

1301 1133 

رعایت قوانین گروهی و 

 نظم پذیری در کارها

321 

های توجه به ارزش

 اجتماعی

121 

آشنایی با مشاغل و 

کارهای ها و مناسبت

 شخصی

112 

 103 پرورش هویت ملی

 هنری

توجه به پرورش ذوق هنری 

 و زیبایی شناسی

221 

322 1131 
های توجه به زیبایی

 آفرینش و لذت بردن از آنها

321 

خلق آثار هنری یا اجرای 

 آن

231 

 %100 3122   جمع

                         1613313خی دو:                232311فراوانی مورد انتظار:                    
P<0/05 
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دهد تفاوت معناداری میان ( نشان می1613313) خی دو بدست آمده

فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در بین ابعاد رشدی وجود دارد به طوری 

( بوده و در بعد کلامی 2121ابعاد رشدی کلامی ) که فراوانی مشاهده شده

بیشترین توجه محتوا به اهداف مربوط به گوش دادن و سخن گفتن بوده 

 است.

های در نظر گرفته شده در کلیه فعالیت 2و  3های برای پاسخ به پرسش

 12های راهنمای پیش دبستانی تحلیل شد و به این ترتیب محتوای کتاب

 . ( آورده شده است2ی شد که در جدول شماره )نوع فعالیت شناسای

  
های های قصد شده در کتابفراوانی و درصد هر یک از انواع فعالیت :2 جدول

 راهنمای کار مربی

 فعالیت
فراوانی فعالیت در برنامه 

 درسی قصد شده
 درصد

 1632 311 پرسش کردن

 1131 326 توضیح دادن

 3332 22 درست کردن کاردستی

 2333 122 آمیزیرنگ نقاشی و

 3336 130 شعر و سرود

 6363 122 اجرای نمایش خلاق

 1323 112 قصه گویی و داستان سرایی

 1326 33 گردش علمی و تربیتی

 11323 323 مشاهده کردن

 12331 223 بحث و گفت و گو

 2326 13 تماشای فیلم

 2313 33 بازی کردن

 100 2113 جمع

        303323خی دو:               12332فراوانی مورد انتظار:     
P<0/05 

 
(، فراوانی مشاهده شده 2های گزارش شده جدول شماره)با توجه به یافته

های پرسش کردن، توضیح دادن، شعر و سرود و مشاهده کردن و فعالیت

ایی هبحث و گفت و گو بیشتر از فراوانی مورد انتظار بوده است. و فعالیت

چون گردش علمی و تربیتی و تماشای فیلم کمترین فراوانی را در بین 

( نشان می 303323ها به خود اختصاص داده اند. خی دو بدست آمده)فعالیت

دهد تفاوت معناداری میان فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در بین 

 های در نظر گرفته شده وجود دارد. فعالیت

در خصوص میزان توجه به اصول  6و  1های های مربوط به پرسشیافته

های راهنمای کار پیش دبستانی در محتوای کتاببرنامه درسی مبتنی بر مغز 

 ( گزارش شده است.3در جدول شماره )

 

 
 

 

های های قصد شده در کتابفراوانی و درصد هر یک از انواع فعالیت :3 جدول

 راهنمای کار مربی

 اصول مبتنی بر مغز
فراوانی اصول در برنامه 

 درسی قصد شده
 درصد

 632 223 مغز موازی پردازش

 132 612 فیزیولوژیکی کل بدن درگیری

 1332 1132 یادگیری امری ذاتی است معناداری

 13 2113 الگویابی طریق از معناداری

 2313 312 یادگیری در هیجانات نقش

 333 1012 توجه به جز و کل

 336 1031 توجه متمرکز و ادراک محیطی

یادگیری فرایندهای هوشیار و 

 ناهوشیار

1132 10 

 10301 1132 ی فضاییحافظه

 333 260 های تعاملی چندگانهتجربه

ها توسعه و با یادگیری با چالش

 تهدیدها متوقف می شود

222 633 

 231 301 هر مغز منحصر به فرد است

 100 11312 جمع

 P<0/05          231236خی دو:          33632فراوانی مورد انتظار:   

 

همانطور که از نتایج آزمون پیداست، خی دو بدست آمده از مقدار جدول 

های دیده شده معنا دارند و در بزرگتر است؛ بنابراین تفاوت 01/0در سطح 

یش ب "معناداری در یادگیری و معناداری از طریق الگویابی"حالیکه به اصل 

ی توجه به به معنا "مغز منحصر به فرد"از حد انتظار توجه شده به اصول 

بسیار کمتر از  "های تعاملی چندگانهتجربه "های فردی و نیز اصل تفاوت

 حد انتظار توجه شده است. 

 

 گیریبحث و نتیجه
های آموزشی که توجه به برنامه درسی مبتنی بر مغز در آن از یکی از دوره

ی پیش دبستانی است. لذا این ارزندگی و اهمیت بسزایی برخوردار است دوره

های راهنمای کار مربیان در این مطالعه به بررسی و تحلیل محتوای کتاب

 دوره پرداخته است. 

ها نشان تحلیل محتوای کتاب های بدست آمده ازدر این پژوهش یافته

های راهنمای کار مربیان توجه یکسانی به می دهد که در محتوای کتاب

برخی ابعاد رشدی نشده است که تا حدودی با توجه به ویژگی های رشدی 
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دار در اهداف رشدی و یا این دوره سنی پذیرفته شده است ولی تفاوت معنی

اهداف است. در محتوای این  ی عدم توزیع یکسانها نشان دهندهگویه

ها تفاوت معنی داری در اهداف بعد جسمانی وجود ندارد هر چند به کتاب

هایی ساده همچون راه رفتن و پریدن و نشستن و دویدن انجام دادن مهارت

و ... که از کارهای روزمره کودکان است بیشتر پرداخته شده است تا تقویت 

هایی که به دقت و تمرکز )فعالیتهای جسمانیو هماهنگی بین فعالیت

 بیشتری نیاز دارند(. 

در بعد ذهنی محتوای قابل قبولی از نظر میزان توجه به افزایش دقت و 

های خلاق نشده است. نادیده تمرکز و تقویت حافظه از طریق بازی و بازی

 یهای فردی و منحصر به فرد بودن مغز از کاستی های عمدهگرفتن تفاوت

حتوا در نظر گرفته شده برای این دوره است. در بعد عاطفی توجه اهداف و م

به محتوایی که به پرورش همدردی و همدلی و نیز ابراز عواطف در مقابل 

دیگران می پردازد کمتر از محتوایی است که به پرورش هوش هیجانی و 

 پردازد.خودکنترلی و شناخت و مدیریت هیجانات می

و نیز  32ا قرآن و علاقه به آن با فراوانی در بعد دینی، تقویت انس ب

کمترین میزان توجه را به  13آشنایی با پیامبران و انس با ایشان با فراوانی 

اند. البته قابل ذکر است که کتاب کار انس با قرآن کریم خود اختصاص داده

در این تحلیل گنجانده نشده است و بی گمان وجود این کتاب خواهد توانست 

عد دار اهداف باشی از این مورد را جبران کند. در تبیین تفاوت معنیکاستی ن

ی پیش دبستانی هدف از زبان آموزی توان گفت، از آنجا که در دورهکلامی می

ی واژگان و سخن گفتن و ارتباط کلامی اغلب گوش کردن، افزایش گنجینه

ذیرفت وت را پو غیرکلامی است تا خواندن و نوشتن، بنابراین می توان این تفا

و  ولی توجه به زبان مادری که از دیگر اهداف در نظرگرفته شده برای زبان 

آموزی در این دوره است کمتر پرداخته شده است. در بعد محیط زیستی و 

بهداشتی نیز توجه یکسانی به اهداف نشده است. در محتوای کتاب به نکات 

یگر یعنی توجه به ایمنی و بهداشت جسمی و فردی بیشتر از دو هدف د

 محیط زیست و مراقبت از آن پرداخته شده است.

در بعد اجتماعی به ترتیب،گوش دادن به نظر دیگران، مشارکت پذیری 

ها بوده و در مقابل، آشنایی با ها بیشترین تاکید محتوای کتابدر فعالیت

ها و نظم پذیری در کارها، درست مصرف کردن و پرورش هویت ملی مناسبت

 رین میزان توجه را داراست.کمت

در بعد هنری و آنچه از مشاهده دقیق اهداف رفتاری پی برده شد این 

ی کار هنری غالب مطرح شده بود که رنگ آمیزی و نقاشی کردن به منزله

است و ساختن کاردستی و اجرای نمایش عروسکی و تولید صداها و توجه به 

آنچه که محتوا به مربی القا  موسیقی از کمترین فراوانی برخوردار است و

کند بیشتر حفظ کردن اشعار توسط کودکان است تا بیان احساسات می

 کلامی و غیرکلامی آنها. 

با توجه به اصل دوم یادگیری مبتنی بر مغز که تاکید دارد عوامل 

فیزیولوژیکی و مغز دارای ارتباط هستند و یادگیری مستلزم درگیر شدن کل 

ی های در نظر گرفته شده برای دورهاین در تبیین فعالیتبدن می باشد بنابر

رایش به ها گپیش دبستانی باید گفت که برخلاف این اصل، بیشتر فعالیت

یکنواختی و یك طرفه بودن فرایند یاددهی و یادگیری دارد و حال آنکه 

تعامل و تکاپوی بیشتر نوآموزان در این دوره مورد انتظار است بنابراین باید 

های علمی و تربیتی بیشتر پرداخته شود هایی چون بازی و گردشفعالیت به

تا علاوه بر برآورده ساختن اهداف مربوط به پرورش جسمانی و تربیت بدنی، 

و اصل  "فیزیولوژیکی کل بدن درگیری"اصل دوم برنامه درسی مبتنی بر مغز

 نیز برآورده شود. "های تعاملی چندگانهتجربه"دهم 

ها به دست می دهد این است که در یگری که تحلیل دادهاستنباط د

محوری و یادگیری سطحی بیشتر  های ارائه محتوا بیشتر به حافظهروش

شود و نقش هیجانات و احساسات نوآموزان و درگیر ساختن پافشاری می

عواطف آنان با موسیقی و حرکات موزون و ریتمیك کم رنگ است. نتایج 

های راهنمای کار به این است که در مجموعِ کتابی کنندهپژوهش بیان

اصول و عناصر بنیادی برنامه درسی مبتنی بر مغز به صورت متوازن و بهنجار 

توجه نشده است. شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که وضعیت فعلی محتوای 

ها از منظر رویکرد برنامه درسی مبتنی بر مغز به دور است و ها و برنامهکتاب

های جدی برنامه های درسی نوآموزان است. با توجه به نتایج آسیب این از

ی فضایی، تحقیق پیشنهاد می شود به اصول پردازش موازی مغز، حافظه

های فردی افراد و نیز توجه به محیط و منحصر به فرد بودن مغز و تفاوت

 نقش هیجانات در یادگیری نیز بیشتر توجه شود و با رعایت اصول سازماندهی

محتوا اصل توازن رعایت شود. البته آنچه که در این مطالعه مورد تحلیل واقع 

های کار بوده است ولی برای دستیابی به میزان کاربرد شد محتوای کتاب

ی روند اصول برنامه درسی مبتنی بر مغز در کلاس بایستی به مشاهده

 و مدیران ،ریزان های واقعی کلاس پرداخت. پیشنهاد می شود برنامهفعالیت

 مغز بر نیمبت یادگیری کاربرد چگونگی بر مربیان با در نظر گرفتن موارد زیر

 .باشند داشته توجه سنجش و آموزش برنامه درسی، در
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