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 چکیده

 لحظه هر در. است مفهومی پیشرفت و تحول نوعی درسی، برنامه از مختلف های برداشت در نهفته معانی

 تحت را قبلی های برداشت که گردد می معرفی و مطرح حوزه این از تری پیشرفته نظر و دیدگاه برداشت،

 درقلمرو پژوهش و تفکر از جدید و مغفولی دهد، این نوشتار با رویکرد سنتزپژوهی عرصه می قرار شعاع

درسی، یعنی برنامه درسی قبل از تولد را نشان می دهد، در این جستار اهمیت برنامه درسی قبل از  برنامه

های آن مورد بررسی و  تولد با توجه به وجود قابلیت های موثر و حیاتی جنین در امر یادگیری و ویژگی

های مربوط به این زمینه طی های پژوهشتبیین قرار گرفته است. برای دستیابی به این تبیین، یافته

تجمیع و ترکیب شده اند. سپس سنتزی از یافته های آنان طبق اصول تلفیق، بازاندیشی  1152-5311سالهای

تار نشان می دهد که فالسفه همچون افالطون و . یافته های این نوشو بازآرایی داده ها ارائه شده است

 بر مبنی قوی مختلف شواهد های آزمایش با امروزه سقراط اشاراتی به دوره قبل از تولد داشته اند و

 وعاطفی احساسی های تجربه وحتی مادر میان متقابل رابطه حافظه، هوش، رحمی، وجود داخل یادگیری

 انسان جنین که است هایی توانایی تکوین دوران جنینی و نیز دوراناست  شده اثبات خوبی به با جنین مادر

 توانایی این از کدام هر زمینه اما رسد، می نظر به ناتوان تولد بدو در که چند هر. دارد نیاز آنها به تولد از بعد

 سیرم کردن مشخص در تولد از قبل گیرد. دوران می شکل جنینی دوران در مختلف زمانی های بازه در ها

 فکر به که شود می باعث عوامل این است، شناسایی و یقین به وجود اهمیت حائز بسیار انسان تحول و رشد

 و تعلیم اندیشمندان باشیم و  شده فراموش یادگیرندگان این( درسی ریزی برنامه) یادگیری برای ای نقشه

 یافته سازمان و منسجم های امهبرن تولد قبل کودکان برای درسی بایستی ریزان برنامه وباالخص تربیت

 کنند. طراحی یادگیری جهت

 ، آموزش، برنامه درسی، برنامه درسی قبل از تولدیادگیریجنین،  :کلیدی کلمات
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 مقدمه

در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به دلیل ماهیت متفاوتی که دانش این حوزه ها با 

ها و نظریه ها به شکلی کامال دانش حوزه علوم طبیعی دارد، با کثرت و تنوع دیدگاه 

محسوس تر از علوم طبیعی مواجه هستیم. قلمرو برنامه درسی که از رشته های فرعی علوم 

 5351تربیتی است، از این وضعیت مستثنا نیست. برنامه درسی از نقطه تولد اولیه آن در سال 

سنگ قبر برای رشته آن و الگو برداری از مزار انسان و مرگ اعالم توسط فرانکلین بابیت تا

برنامه ریزی درسی، توسط پاینار، رینولند و تابمن و تولد مفهوم برنامه درسی، مورد مناقشه 

و چالش های فراوانی قرار گرفته است. از زمینه هایی که می توانند در فهم تحوالت رشته 

ه درسی باشند برنامه درسی نقش ایفا کنند و بیانگر دگرگونی تمام عیار  در برداشت از برنام

؛ گالثورن و 5911؛ مهرمحمدی،5331، 1می توان موضوعاتی مانند تعریف) جکسون

(، پراکندگی دیدگاه ها) فتحی 5911؛ فتحی واجارگاه،3،1113؛ الیوا1151، 2همکاران

(، برداشت های مختلف از انواع برنامه درسی)گالثورن 4،5311؛  مک نیل5911واجارگاه،

ها،  دگاهیها، د یطبقه بند ریو سا( را نام برد. 5،1155گ؛ لوننبر1151و همکاران،

گوناگون  یانگاره ها ای میمفاه انیقصد ب نجایدر ا ،کهیبرنامه درس یها هیو نظر کردهایرو

لیکن مرور بر آنها ضرورت ندارد و از حوصله این بحث نیز خارج است،  م،یرا ندار آن

 یقلمرو معرفت کیبه عنوان  ینامه درسکه بر میکن انیرا ب قتیحق نیا میخواه یبلکه م

حداقل کمتر شناخته  ایابعاد ناشناخته و  عدد،مت یظرافت ها رات،ییها و تغ یدگیچیپ یدارا

و تحوالت در آن  رییاست که هر لحظه امکان تغ ییها یابهام و سردرگم یشده و دارا

که گودلد  یبطورباشد،  یمبهم و گنگ م ز،یچالش برانگ اریبس یوجود دارد. برنامه درس

بحران  یقطعا دارا اام ستین یبحران هست یاست که دارا یرشته ا ی: برنامه درسدیگو یم

 است، یستیچ

                                                                                                                                        
1 Jackson, P. W. 

2 Glatthorn et all 

3 Oliva 
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5 Lunenburg et all 
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(. 5911ی،برد)مهرمحمد یشکل نام م یقلمرو ب ایاز آن به عنوان رشته  زنریآ نطوریهم 

 تحول و یبه گفته جکسون نوع ،یمختلف از برنامه درس ینهفته در برداشت ها یمعان

 شرفتهیو نظر پ دگاهی(. در هر لحظه برداشت، د5،5311است)تانر و تانر یمفهموم شرفتیپ

 یرا تحت شعاع قرار م یقبل یگردد که برداشت ها یم یحوزه مطرح و معرف نیاز ا یتر

 یم انیگذشته را نما یها و غفلت ها یکم و کاست نکهیا ای(.  5911واجارگاه،فتحی دهد)

 یبرنامه ها وآن  فیو تعار یانواع برنامه درس یبرنامه درس ندانشمیکند. متخصصان و اند

گرفته تا برنامه  یدبستان شیپ یکرده اند از برنامه درس یمختص هر سن و دوره را بررس

مداوم و توجه به برنامه  یندیرا فرا یدبستان شیکه آموزش پ ییتا جا ،یآموزش عال یدرس

است  یالزم و ضرور یوا و چه دانش و نگرشمحت ایچه اهداف  نکهیدوره و ا نیا یدرس

و  حی(. و معتقدند آموزش صح1،1111تزیآن قائل هستند)ه یبرا یانیشا تیمارزش و اه

بعد خواهد بود )روسکس و  یدر دوره ها تیدوره باعث موفق نیمؤثر در ا

است که  ییتا جا زین ،یدر آموزش عال یو توجه به برنامه درس تی(.اهم9،1113گرانید

ترین نهاد توسعه دهنده  اصلی( معتقد است که آموزش عالی به عنوان  1111)  2درستونبال

منابع انسانی تخصصی، در مسیر دست یابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات جهانی شدن 

را  تیبااهم ارینهفته اما بس یدوره امفهوم و  انیم نینقش حساسی را بر عهده دارد. اما در ا

جامعه تعلیم و تربیت، متخصصان است.  بل از تولدق یه اند،  و آن برنامه درساز قلم انداخت

و اندیشمندان برنامه درسی با این مفهوم و دوره آشنایی کمتری دارند. نگارنده بر این باور 

است که مفهوم برنامه درسی قبل از تولد به عنوان یکی از مهمترین و مغفول ترین مفاهیم 

بیت و برنامه درسی باید مورد توجه و رشد قرار گیرد و رشد و پیشبرد در قلمرو تعلیم و تر

آن در گرو عطف توجه صاحبنظران و متفکران به این مفهوم و دوره  است. چنین عطف 

توجهی می تواند نتایجی سودمند، از جمله برای بسط، بالندگی و غنی سازی این دوره و 

را به دنبال داشته  و ورود به دنیای واقعیمفهوم ونیز ساختن پایه ای محکم برای شروع 

                                                                                                                                        
1 Tanner and Tanner 

2 Hitz 

3 Roskos at all 

4 Baldeston 
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باشد. در صورت تحقق این مهم، باید انتظار داشت در وهله بعد توجه متخصصان و 

اندیشمندان برنامه ریزان درسی نیز بیش از پیش به این مفهوم جلب شود و با استفاده از 

دبرانه و قابل استعداد روشنگری و بصیرت آفرینی نهفته در آن، به تصمیم گیری های م

 دفاع بپردازند. 

در شکافتن عرصه بدین سبب نگارنده قصد دارد با رویکرد سنتزپژوهی از این طریق 

که مورد غفلت واقع شده  یعرصه ا ای ،یدرقلمرو برنامه درس از تفکر و پژوهش یدیجد

 ییهرچند ابتدا یتولد نقش لیق یو پژوهش در حوزه برنامه درس یپرداز هینظر یعنیاست 

 ای تربیت دوره قبل از تولد پژوهش پرداختن به نیا یبه طور مشخص مسئله اصل .کند فایا

تبیین ها و توجیهات علمی پژوهش های انجام عالوه بر برنامه درسی قبل از تولد است. 

در بحث خواهد شد.  رییگ جهیدر نت ،زین ی برنامه درسی این دورهچگونگ نةی، در زمشده

 طرح شده است: ریز، سؤاالت همین راستا

 رونیو ب یرحم داخلاز محرکات  نیجن یریرپذیتاث تیقابل یپژوهش یها افتهی. 5

 کند؟یم نییرا چگونه تب یرحم

 کند؟یم نییرا چگونه تب نیوجود حافظه و هوش در جن یپژوهش یها افته. ی1

موثر در و  یاتیح یها و پارامترها تی) از نظر قابلنیجن یریادگی یپژوهش یها افتهی. 9

 کند؟یم نییرا چگونه تب (یریادگیامر 

را  و ضرورت طراحی آن قبل از تولد یابعاد ناشناخته برنامه درس یپژوهش یها افته. ی2

 کند؟یم نییچگونه تب

 :پژوهشروش 

و از  یرویکرد به کار گرفته شده کیف ،یکاربرد یپژوهش حاضر از نوع هدف بنیاد

 یاستقرای یتفاده فراترکیب است که با انجام تحلیل محتواو راهبرد مورداس یسنتز پژوه نوع

انجام شده همراه است. در این تحقیق مقوالت و مضامین  یوسپس فراترکیب از تحلیل ها

از این مقوالت انجام  یترکیب ،یو انتخاب مقوالت اصل یاستخراج و بعد از کدگذاری اصل

  .شد
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جنین و یادگیری درون ر حوزه پژوهش شامل تحقیقات انجام شده د یجامعه آمار

 یحوزه نمونه آمار مرتبط با این یو خارج یپژوهش از تحقیقات داخل بود. در این رحمی

که این مقاالت از آن ها انتخاب شده اند شامل  یاطالعات یپایگاه ها شده است. استخراج

می جهاد گاه اطالعات عل، پای5، الزیور4، اسکوپوس 3سپرینگر، ا2، ساینس دایرکت 1اریک

نور  ی، پایگاه مجالت تخصصیو مطالعات فرهنگ یپرتال پژوهشگاه علوم انساندانشگاهی،

در این مطالعه مرتبط و نمونه گیری ورود پژوهش ها  و سامانه نشریات کشور بود. معیار

 بوده است. )نمونه گیری هدفمند(بودن باهدف پژوهش

رابطه  ،آموزش جنینی، داخل رحمییادگیری ،  جنین :به کاربرده شامل یکلید واژه ها

مورد مقاله انتخاب و چکیده  19موضوع مجموعاً  یبود که در جهت بررس مادر با جنین

 قرار گرفت. یمقاالت مورد بررس

چون: عدم اطالعات  یاز آن ها به دالیل یانتخاب شده، تعداد پژوهش هایاز مجموع 

 یمناسب، برا یروش شناخت یفاقد الگو ی، و پژوهش هاپژوهشاهداف  مورد در یکاف

مناسب نبودند و از فرایند تحلیل خارج و درنهایت با توجه به مالک  یتحلیل نهای ورود به

موردنیاز،  یعناوین، چکیده و متن کامل و به اشباع رسیدن داده ها یو بررس پژوهش یها

 منابع موردداده ها و  قرار گرفت. یبه صورت هدفمند انتخاب و مورد بررس نمونه 19تعداد

استفاده در چند مرحله پاالیش و استخراج و پس از تحلیل و ترکیب نتایج، در یک 

 جامع و همه جانبه مورداستفاده قرار گرفتند. یمفهوم چهارچوب

 نیبر اساس ا زیاست که پژوهش حاضر ن یعمده و اساس ةسه مرحل یدارا یسنتز پژوه

 شده اند: انیبه اختصار ب لیل ذسه مرحله در جدو نیرفته است. ا شیسه مرحله پ
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5 elsevier 
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 یمراحل انجام سنتز پژوهش 1جدول 

 توضیحات درمورد پژوهش حاضر زیرمرحله مرحله

 مرحله اول

 اییجغراف نییتع

 نییپژوهش؛تع

 که مقرر ییپژوهشها

 آنان هایافتهیاز  است

 گردد استفاده

پارامترهای  نییتع (الف

 انتشار خیجستجو همانند تار

 و نوع پژوهش

 

: ییای؛ گستره جغراف 1152تا  5311انتشار: از  خیتار

 ؛یبیترک ،یفیک ،یکم نوع پژوهش: مطالعات ا؛یسراسر دن

گزارشات مبتنی بر نوع اسناد: مقاالت منتشر شده و 

 آزمایش و شواهد تجربی

انتخاب  ارهاییمع نییتع (ب

از  شده اسناد گردآوری

 مرحله قبل

پژوهش  تیفیک ،مرتبط بودن با سؤاالت پژوهش حاضر

کار رفته و اعتبار  به قیتحق ابزارهای از نظر اعتبار

متقن با  یکم پژوهشهای استفاده شده، لیروشهای تحل

 پژوهشهای ای قیبودن طرح تحق یحجم نمونه باال و طول

 قیو عم قیدق یفیک

راهبرد جستجوی  نییتع(ج

 هاگاهیاسناد و پا

و  یکودک اوان تیمرتبط با ترب دواژههاییکل نیتدو

،  Scopusو  ProQuestداده ای  گاههاییپا نییتع

BEI ،ERIC ... 

 ارهاییبه دست آمد که پس از اعمال مع جنین و یادگیری داخل رحمیمقاله و سند در حوزه  19 هیاز جستجوی اول

 .انتخاب شدند مقاله19انتخاب، اسناد برای ورود به مرحله بعد

 

 

 مرحله دوم

 مند اسنادنقد نظام

 منتخب

 یغربالگر (الف

 درشت

مرتبط بودن و  اریمقاالت و اسناد با توجه به دو مع دهیچک

 دییمقاله تأ 91قرار گرفتند که یداشتن مورد بررس تیفیک

 .شدند

 عنوان (ب

 یغربالگر

قرار گرفت و با  یکل متن مقاالت و اسناد مورد بررس

شده دست به انتخاب زده شد.  انیب یارهایتوجه به مع

 نیل احاص

 مقاله بود که وارد مرحله بعد شد.11تعداد  مرحله

 بخش هایشده و  کیولوژیزیف حیتشر یاسناد به نوع یواکاو (ج

قرار گرفتند که  حیجدول تشر های خانه مختلف آنها در

و  دیروشهای تول ق،یتحق شامل سؤاالت پژوهش، طرح

 .بود تهایداللتها و محدود ها،افتهیها، داده لیتحل

 سوم ةحلمر

 قخل سنتز؛

 از عناصر یزیچ

در این تحقیق از سنتز 

)گاف، 1پژوهی ترکیبی

( بهره 1151اولیور و توماس،

بخش یافته های اسناد منتخب)  دنرک کجایو  یعتجم

درباره جنین و قابلیت یادگیری داخل رحمی جمع 

 آوری(

                                                                                                                                        
1 configurative 
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گرفته شده است که در آن  از هم جدا

های پژوهش های یافته

منتخب، خود مبدل به داده 

هایی می شوند که با داده 

های دیگر ترکیب و سپس 

با هویتی جدید بازآفرینی 

امه درسی قبل می شوند.)برن

 از تولد(

 های مکرر و دقیقبازخوانی

 های مشابه و متناقضمقایسه یافته

ها در ذیل مضامین بزرگتر مانند) همچون دسته بندی داده

هوش، حافظه،  یافته هایی درباره یادگیری جنین،

 چگونگی ارتباط با مادر و محرکات بیرون رحمی و ...(

 یافته ها:

و  یرحم داخلاز محرکات  نیجن یریرپذیتاث تیقابل یپژوهش یها افتهی -5سوال 

 کند؟یم نییرا چگونه تب یرحم رونیب

ه گون چیآمدن فرزندشان، به ه ایقبل، مادران را تا قبل از به دن یمتاسفانه در زمان ها

 یاگر مادر یکردند. حت ینم بیترغ نیارتباط با جن یبرقرار ایدر جهت آموزش و  یتیفعال

 یتصور م وانهیخود بود، او را د نیصحبت کردن با جن قیارتباط از طر یدر برقرار یسع

در رحم  نیمشخص شده است که جن نیجن یمختلف رو یهاشیامروزه با آزما اما. کردند

است که از همان  یبلکه موجود ست،ین تیحال رشد و بدون فعالتوده در  کیمادر تنها 

 یاطراف و خارج رحم را دارد و در زمان خاص طیاز مح یریرپذیتاث تیقابل ل،یتشک یابتدا

 کند. یاطراف خود م طیمادر و مح اارتباط ب یو برقرار دنیشروع به شن

انسان ممکن  نینج ی دهندکه نشان م دارندوجود  یادیز های و داستان ها تیحکا 

از نقطه  تهب. الردیرا فرابگ ییزهایخارج رحم مادر چ 5کیآکوست طیاست بالقوه بتواند از مح

و قبول و  رندیقرار بگ یمورد بررس ای با نگاه ناقدانه دیبا هایی داستان نیچن  ،ینظر علم

ب از مشاهدات اغل یا مجموعه نی. اما چنستین ریامکان پذ ی خودبه خود اه باور آن

 یرا  فراهم م یعلم قاتیتحق تیها، و در نها هفرضی ها، سوال یو اساس برا هیو پا زهیانگ

                                                                                                                                        
ها و های مکانیکی در گازها، مایعهای علم فیزیک است و موضوع آن بررسی موجآکوستیک یکی از شاخه 1

 ها، صدا، فراصوت و فروصوت است.جامدها، از جمله نوسان
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در جهت  مطالعاتی. اند حوزه اتخاذ کرده نیمطالعه ا یرا  برا کردیکند. محققان دو رو

 و است رحم خارج در شان که سر منشا یصداها  هب یو کاوش واکنش داخل رحم یبررس

 در رحم وجود دارند،  انجام گرفته یعیبه طور طبکه  ییبه صداها واکنش

 می نقل را ارکستر رهبر یک داستان( 5311،5311)2لیند (. در پژوهشی1،5312اند)سات

 در مکررا را خود ارکستر رهبر. است رحمی داخل یادگیری محصول خودِ او که کند،

 خود مادر با یگفتگوی در بعدها او دید، می خاص قطعه یک اجرای به راغب سالیان طول

 می گوش او با خود بارداری دوران در منظم طور به خاص ی قطعه  آن به او که دریافت

 کردن گوش و کالسیک موسیقی به  همسرش و خود ی عالقه از دیگر مادری. است داده

 بیش کالسیک موسیقی به ها آن ساله 2 پسر امروز. است گفته اش بارداری دوران در آن به

 به که است زن یک مورد در بیشتر اعتبار با دیگر گزارشی. دارد عالقه گردی سبک هر از

 داده گوش  خود بارداری دوران در روز در بار یک  حداقل 3باخ آثار از مجموعه  یک

 گوش آن به دیگر مادر و شد گذاشته کنار مجموعه آن ظاهرا فرزندش تولد از بعد. است

 را آن شد موفق و یافت را مجموعه آن تفاقیا طور به کودک سالگی، هفت سن در. نداد

 مجموعه آن به دادن گوش تاثیر تحت. دهد گوش آن به و گذاشته پخش دستگاه در

 خارج ی شده القا شرایط در. شتابد می مادرش نزد فراوان اشتیاق و شور، شعف، با کودک

  جنین زدهشان مورد در را کالسیک سازی شرطی الگوی یک موفق مطالعه اولین نیز رحمی

 قرار توجه مورد مسئله این (.1253 ،4اِسپِلت) گرفت کار به حاملگی سن ماه نه تا هفت بین

 انعکاسی واکنش باردار مادر نزدیک مجاورت در بلند صدای با زدن دست که گرفت

 یک با( غیرشرطی محرک) زدن دست صدای نتیجه، در. دارد پی در را جنین حرکتی

 پاسخی لرزش که شد تعیین پیش از. شد همراه مادر شکم به شده اعمال ارتعاشی محرک

 قرار استفاده مورد شرطی محرک عنوان به بنابراین شد، نخواهد منجر جنین جانب از را

 . گرفت

                                                                                                                                        
1 Satt 

2 Lind 

3 Bach 

4 Spelt 
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 محرک به تنها جنین واکنش که شد مشاهده مورد 55 تا 1 در تکرار، بار 51 از بعد

 ی وسیله به) جنینی بلوغ برای بود؛ رسیده انجام به خوبی به که پژوهش، این. بود ارتعاشی

 که موضوع این به بردن پی و متنوع حاملگی سنین در هایجنین به ارتعاشی محرک اعمال

 با) جنین بر مادر احتمالی تاثیر  و( کند نمی پیدا رشد زمان طول در طبیعی وکنش یک

 زنان فیزیولوژی در فیزیکی پاسخ که دهد نشان تا باردار غیر کنترل گروه یک آزمایش

 را خوبی کنترلی شرایط( شود نمی تکرار باردار غیر زنان  طبیعی فیزیولوژی توسط باردار،

 را ای مشابه  سازی شرطی( 5311) 5اشمیت و گودلین جدیدتر، ای مطالعه در .کرد تعریف

 از )بل دسی DB (-511 و هرتز 1111 تُن. کردند ایجاد تر پیچیده تجهیزات از استفاده با

 قلب ضریان واکنشی الگوی در تغییر. شد ساطع سازی شرطی محرک عنوان به مولدصوتی

 هرتز 1111 تُن مکرر ارائه با که دریافتند محققان. شد استفاده رفتاری گیری اندازه عنوان به

 از نوعی که شد گرفته نتیجه. آید می در عادتی شکل به زمان طول اولیه تکانی پاسخ

 قوی شواهدی آمده دست به نتایج.  بود شده القاء رحمی داخل صورت به سازی شرطی

 ایجاد حافظه ی عالوه، به.  کرد فراهم دهد، می  رخ رحمی داخل یادگیری که این بر مبنی

 1 از کمتر نوزادان در تولد از بعد آزمایشی جلسات طول در رحم داخل در جنین در شده

 شده متولد تازه نوزاد پاسخ در قرارگیری هتج مقایسه. بود یادآوری و بازیابی قابل  روزه

 51 از مورد 59 که داد نشان  کنترل، الالیی و جنینی دوران در الالیی شنیدن  انتخاب در

 الالیی شنیدن اجازه آنها به که می خورند شیر جهتی در نوزادان از درصد 15 یا مورد

به  را تولد هنگام ویا رحمی داخل خاطرات می توانند نوزادان اگر .شود داده جنینی دوران

 بارداری دوران مدیریت و مراقبت ها، برنامه ها به نسبت را خود نگرش باید بیاورند، خاطر

  کنیم، عوض

 کند؟ یم نییرا چگونه تب نیوجود حافظه و هوش در جن یپژوهش یها افتهی -1سوال 

 1ند. ایکی گاواگرفته ا انجام جنینی حاقظه ی وجود اثبات جهت در بسیاری پژوهشهای 

تحقیقی که انجام داده  پرسشنامه به دهندگان پاسخ از درصد 99 بیان می کند که (1111)

                                                                                                                                        
1 Goodlin 

2 Ikegawa, Akira 
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 با رابطه در را ادعا این نیز درصد11 و برخوردارند جنینی حافظه از که کردند ادعا است

 کودکان از سوم یک که داد نشان همچنین ها پرسشنامه نتایج. داشتند تولد هنگام ی حافظه

. هستند تولد هنگام ی خاطره دارای چهارم یک و جنینی ی خاطره دارای شونده سوال

 9 و 1 کردند جنینی خاطرات از گفتن به شروع آن در بیشترکودکان که سنی ی محدوده

 ادوارد پدر و مادر: کند می بیان مادر یک تجربه ی از گزارشی( 5331) 5چمبرلین .بود سال

 در ادوارد. می کردند تماشا تلویزیون از را اخبار هرشب بود اربارد را او مادرش که زمانی

مراقبت  واحد 1یو سی آی ان واحد در ماه سه مدت به و شد متولد نهم و بیست هفته ی

 در که اولی شب(. نداشت وجود آن جا در تلویزیونی) شد نوزادان نگهداری ویژه ی های

 تِم موسیقی صدای شنیدن با آوردند، خانه به بار اولین برای بیمارستان از را ادوارد نهایت

 ساکت و مبهوت شکل همان به اخبار پخش پایان تا و شد مبهوت  تلویزیون از اخبار شروع

 ویدیوهای تماشای از حتی و می بیند را اخبار هرشب ادوارد کنون تا زمان آن از. ماند

می  بازگو و حفظ مهکل به کلمه را سرعت آن ها به و برده اخبارلذت پخش یشده ضبط

 در نوزادان که می رسد به نظر گونه این دارد؟ وجود تولد از قبل موسیقی هوش آیا. کند

 9چپمن .می گیرند یاد می شنوند که چیزی از و می دهند گوش موسیقی به دقت به رحم

 و کرد پخش شیرخواگاه در نارس نوزادان برای را بِرَهم الالیی ای مطالعه در ،(5311)

 ترخیص زودتر هفته یک بیمارستان از و کردند اضافه وزن زودتر نوزادان که فتدریا

 نشان رشد در تسریعی چنین نشد پخش الالیی آن ها برای که نوزادانی حالیکه در شدند

 در بیمارستانی در( 5311) کلمنتس میشل چپمن، پژوهش با همزمان به طور تقریبا. ندادند

 داد نشان او مشاهدات و گزارش. کرد پخش کالسیک قیموسی باردار مادران برای لندن

 بتهوون، آثار شنیدن با اما می شوند آرام 1موزارت و 2ویوالدی آثار شنیدن با نوزادان که

 زن هفت بلفاست، در. می زنند ضربه و می خورند تکان شدت به راک موسیقی و برهمز

                                                                                                                                        
1 Chamberlain 

2 NICU 

3 Chapman 

4 Antonio Vivaldi 

5 Wolfgang Amadeus Mozart 
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 گروه با می پرداختن تلویزیون از "همسایه ها" سریال تماشای به منظم به طور که باردار

(. 5311 ،5هِپِر) شدند مقایسه  نمی دیدند، را سریال این که باردار مادران از دیگری مشابه

 گرفتند، قرار سریال( تیتراژ) تِم موسیقی پخش مجاورت در نوزادان که زمانی تولد از بعد

 را کردن گریه ،بودند شنیده را سریال صدای مادرشان بارداری دوران در که آنهایی

حالی  در شدند، خودآگاه اما آرام حالتی وارد آن پخش آهنگ پایان تا یا و کردند متوقف

 نشانی اینها. ندادند نشان واکنشی و نکردند توجهی هیچ آهنگ به کنترل گروه نوزادان که

 دارای نوزادان که مدعی ست(  5311 )1گیبسون .باشد می جنین در هوش وجود از قطعی

 برقرار ارتباط وقایع بین قادرند نیز و بپردازند فرضیه آزمایش به توانندمی و منطق اند قوه ی

 را انسان نوزاد او. بسازند پیش بینی قابل چارچوبی و بیابند را آن ها مشترک نقاط کنند،

 نیاز بیشتری تامل به ادعا این می خواند، مسلما  "آفرینش در یادگیری سیستم قوی ترین"

 بدست یکباره به آمدن دنیا به هنگام را یادگیری سیستم این نوزاد که نیست منطقی اام. دارد

 ای مطالعه در .گردد برمی تولد از قبل دوران به  سیستم این های ریشه بلکه باشد، آورده

 هفته 91 جنین (در  STM) مدت کوتاه وجود حافظه(  1113) 9دیگران و دریکس دیگر

را  سونوگرافی توسط شده، داده های پاسخ مشاهده ی و سازی عادت از با استفاده ای را

 شده تایید هفته سی سن با جنین هایی در دقیقه ای سی مدت کوتاه ینشان دادند و حافظه

 دریافت را اطالعات تواند می ای هفته 92 جنین که برده شد پی امر این به است. همچنین

 . آورد بیاد را آن بعد هفته چهار و کند

 قابلیت جنین که دهد نشان تواند می بخوبی "جنین به مادر دلبستگی" نام به حیاصطال

 با و بشنود را صداها تواند می وجنین دارد را رحم خارج و اطراف محیط از تاثیرپذیری

 تجربه فرایند کننده توصیف دلبستگی این کند، برقرار ارتباط اطراف محیط و خود مادر

 بازخورد نوع دهنده نشان جنین به مادر دلبستگی. است جنین با مادر وعاطفی احساسی های

 لو، سالیسبوری،) است بارداری دوران در وی یافتگی سازش میزان و جنین به مادرانه

                                                                                                                                        
1 Hepper 

2 Gibson 

3 Dirix et all 
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 با مادر رابطه برای مناسبی بین پیش که بارداری دوران دلبستگی(.  1119 ،1لستر و الگاش

 ،3روبین ؛ 2،1111هوسن آل) شود می منتقل نوزاد به زایمان از بعد است، تولد از پس نوزاد

 منحصر رابطه و عاطفی پیوند جنین به مادر دلبستگی(. 1111 ،4و دیگران یرچسکی ؛ 5311

 ادامه نیز تولد از پس و شود آغازمی بارداری دوران در که است جنین با باردار زن فرد به

 نوزاد نتیجه با مادر رهایرفتا دیگر، عبارت به(.  1119 ودیگران سالیسبوری)  یابد می

 دلبستگی(  5315)  6کرانلی عقیده به(.  1151 ،5ایچهورن) است بارداری دوران دلبستگی

 و وابستگی دهنده نشان که است رفتارهایی انجام و رابطه در شدن درگیر مبین جنین به مادر

 و ازمادر ، تکاملی رفتارهای ایجاد با جنین به مادر دلبستگی. است متولدنشده فرزند با تعامل

 رابطه(.  1159 ،7کامپیون) کند می تولدآماده از پس زندگی برای را آنها و محافظت جنین

 که رابطه این. شود دیده متقابل روابط از مدل یک عنوان به تواند می وجنین مادر دلبستگی

 است خاصی همدلی و صمیمیت شامل شود، می آغاز عشق با مادر برای نوزاد، تولد از قبل

 .(11 52کامپیون،) شود می ایجاد زن رحم در مرموزی طور  به که

 از پس نوزاد که دهند می نشان ها پژوهش مادر، با جنین ارتباط چگونگی مورد در

 و شود می مادرساکت صدای شنیدن با دهد، می تشخیص را مادر قلب ضربان و صدا تولد،

 زنان بیشتر(.  5331 هپر، ؛ 5913 اسماعیلی، و تفضلی عباسی،) دهد می گوش دقت به

 موجود یک با بخش رضایت و متقابل فعال، رابطه یک»  را جنینشان و خود رابطه باردار

 به فعال طور به جنین که دهند می نشان نیز سونوگرافی نتایج. کنند می توصیف«  واقعی

 در ثبتیم تأثیر بارداری، دوران های آموزش(. 1152 کامپیون،) دهد می پاسخ ها محرک

 (. 8،1111دیگران و بلینی) دارد زایمان از پیش دلبستگی ایجاد

                                                                                                                                        
1 Salisbury, A., Law, K., LaGasse, L., & Lester, B. 

2 Alhausen 

3 Rubin 

4 Yercheski 

5 Eichhorn 

6 Cranley 

7 Campion 

8 Bellieni et all 
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و  یاتیح یها و پارامترها تی) از نظر قابلنیجن یریادگی یوهشژپ یها افتهی -9سؤال 

 ؟کندیم نیی(  را چگونه تبیریادگیموثر در امر 

 نورونی اجتماعات در تغییر مبنای بر است هوشمند و انطباقی رفتار اساس که آموزش

 جنین. دهد می نشان را آن الکتریکی مغز های پاسخ( تلفیق) تعدیل که گیرد، می صورت

 جنین مثال، برای شوند، می هماهنگ خود اطراف شنیداری محیط های ویژگی انواع با ها

 آشنا های ملودی ،(1،5311فیفتر دکاسپرو) مادری زبان یا محیط بومی زبان به ها

 صدای حتی و بارداری، دوران در شده شنیده های داستان از یهای بخش یا ،(5311هپر،)

 با تنها که محور عادت یادگیری بر عالوه. کنند می عادت( 2،5311اسپنس و دکاسپر)مادر

 به موارد این به ها جنین ،(3،1151دیگران و ماتچلر)است ارتباط در اساسی و جانبی بادامه

 و مون) بومی غیر و بومی زبان ادارصد حروف: دهند می نشان واکنش متفاوت صورت

 تمایز و ،(5،1155همکاران و گراینر) آشنا نا و آشنا ملودیک فواصل ،(4،1159همکاران

 تمایز و دقیق سمعی پردازش قابلیت این از. خود بومی زبان صدادار حروف میان شدن قائل

 کورتکس در روز چند تا که( اثرهایی) ردهایی که شود می گیری نتیجه اینگونه شدن قائل

 شده تشکیل جنینی یادگیری دلیل به( 6،1112همکاران و شستاکاوا) مانند می باقی شنیداری

 کالم درک و بندی طبقه موثر، تشخیص نیاز پیش عصبی ی حافظه پاهای رد این. اند

 شده فراگرفته رفتارهای ایجاد به قادر را نوزادان که باشد، می ،(7،5333دیگران و وینکلر)

 یادگیری در مستقیم نورونی ارتباطات( 1159) 8همکاران و پارتنینا اینو .کند می خاصی

 .اند رسانیده اثبات به مانند را کالم صوتی های محرک توسط جنینی دوران در انسان

 تشکیل که باشند، داشته وجود مختلفی و متعدد نورونی های مکانیسم است ممکن

 تغییرات و صدا معرض در. کنند می تسهیل را جنین مغز در مدت طوالنی حافظه ردهای

                                                                                                                                        
1 DeCasper AJ, Fifer WP 

2 DeCasper AJ, Spence MJ 

3 Mutschler I, et al. 

4 Moon et all 

5 Granier et all 

6 Shestakova et all 

7 Winkler I, et al 

8 Eino Partanena, et 
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 این پردازش برای تری موثر نورونی شبکه توسعه به تولد از پیش زمان در گرفتن قرار آن

 یافته افزایش برانگیختگی عنوان به نیز تولد از پس. شود می ختم تولد از پس تغییرات

 گیری اندازه به توجه با(.1159دیگران، و پارتنینا اینو. )دهد می نشان را خود نورونی

 مشخص آنالین بصورت توان می جنین، کورتیزل هورمون سطح و قلب ضربان تغییرات

 و لکانیوت)کنند می شناسایی را جدید آموزشی مواد ها جنین زمانی چه که کرد

 (.1،1111همکاران

 تجربیات. گیرد می صورت تولد از پیش مرکزی شنیداری سیستم گیری شکل

 آن متعاقب و شده نورونی پردازش در تغییر باعث تواند می جنینی زمان لطو در شنیداری

 به خاص صداهای انواع معرض در مکرر گرفتن قرار. باشد داشته مهم عملی مفهوم چند

 کالم بسیاری مقدار شنیدن و انجامد می صداها این برای عصبی ی حافظه ردهای بسط

 و تحلیل برای نورونی دستگاه که صورت بدین دارد، بسیاری مثبت اثرات تولد از پیش

 ممکن اولیه تجارب این سپس. شود می آماده کالم صوتی مثبت های ویژگی دقیق تمیز

 اما. دهد قرار تاثیر تحت را زبان اکتساب و کالمی درک در افراد بعدی های توانایی است

 گیرد، رارق خود باردار مادر کار محیط ساختار بدون صدای و سر معرض در جنینی اگر

 کودک مرکزی شنوای سیستم ساختارهای نابجای سازماندهی به تجربه این است ممکن

 اینو) دهد قرار تاثیر تحت را وی کالمی درک و یادگیری بعدها دارد امکان که بیانجامد،

 مانند شده سازماندهی صدای دارای های محیط در حضور بنابراین(.1159دیگران، و پارتنینا

 بسیار جنین مدت طوالنی شناختی توانایی در نیز و کورتکسی ازماندهیس در موسیقی،

 آستانه ی در جنین (.3،1111عون و دیگران ؛2،1111همکاران و کیم.)است اهمیت حائز

 این گویای خود این و دهد تمیز زنان دیگر صدای از را خود مادر صدای تواند می تولد

 و کسیلوسکی) می شود شروع تولد از قبل از انسان جنین در یادگیری که است مطلب

 یکسانی یادگیری و حافظه گنجایش دارای کودک مغز همانند جنین (. مغز4،1155هاینز

                                                                                                                                        
1 Lecanuet et all 

2 Kim H, et al 

3 Aoun 

4 Kisilevsky, B. S., & Hains 
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 می پذیر توجیه امری تولد از پیش حتی شنیداری محیط سازی بهینه و بهبود و باشد، می

 .(1159همکاران و پارتنینا اینو. )باشد

قبل از تولد را  یشناخته مفهوم و دوره برنامه درسابعاد نا یپژوهش یها افتهی -2سوال 

 کند؟یم نییچگونه تب

مربوط به کودکان قبل از  یاین پرسش به ذهن خطور خواهد کرد که یافته ها ادامهدر 

 یطراح یبرنامه درس یتوان نوع یدارند و چگونه م یبرنامه درس یبرا یتولد چه اشارات

برنامه درآورد و آن را به  ککنترل یا تحت کودکان ر یریادگی یها ییکرد که توانا

 موسیقی از تولد از قبل کودکان شد داده نشان تحقیقات این درکرد.  تیخاص هدا یریمس

 سازی شرطی از و پذیرند می تاثیر بیرونی چه و درونی چه خود محیطی صداهای و ها

 به ینجن و کرد استفاده تولد از قبل کودکان کردن شرطی جهت توان می کالسیک

 قوی شواهد نیز اشمیت و گودلین تحقیقات.  دهد می نشان واکنش ارتعاشی محرکات

 هوش، وجود بر مبنی شواهدی به عالوه به داد نشان را رحمی داخل یادگیری بر مبنی

 خوبی به جنین به مادر دلبستگی در جنین و مادر میان متقابل رابطه و یافتند دست حافظه

 برای بااهمیت و مهم های یافته این به توجهی بی و اندنم پنهان. است شده اثبات

 ها یافته قابل توجیه نیست. این درسی برنامه اندیشمندان بالخص تربیتی علوم متخصصان

 هستند خصوصیاتی و ها ویژگی دارای تولد از قبل کودکان که هستند نکته این کننده بیان

 و آموزشی های ریزی برنامه با و رددا وجود ها آن یادگیری بر گذاری تاثیر امکان که

 درسی برنامه و تربیت و تعلیم اندیشمندان که را آنچه هر توان می مطلوب و غنی درسی

 طریق این از تجربه وکسب ها برنامه کرد. اینگونه فراهم دانند می مفید آنان آینده برای

 تربیت و لیمتع واقعی دنیای به ورود برای کودک آمادگی و یادگیری در اساسی گامی

را متأثر سازد   یممکن است دانش برنامه درس نیجن ۀما دربار یاز این رو آگاه .بود خواهد

 یپرسش منته نیدارد به ا یریادگی ییدر رحم مادر توانا نیجن میما بدان نکهیبه عنوان مثال ا

 یها یریادگیرا فراهم آورد و به  یفرصت نیتواند چن یم یبرنامه درس اآیخواهد شد که 

 کمک کند؟کودکان  یوآت یآن
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 قبل از تولد درسیبرنامه 

 درگیر آن با انسان که است ای مسئله ترین مشکل کانت نظر از ها انسان تربیت و تعلیم

  .(5911کوی، لوتان)است

 جهت تربیت، و تعلیم فرایند در  موثر عوامل کثرت و تربیت و تعلیم های پچیدگی

 این صاحبنظران و اندیشمندان اندرکاران، دست ربیان،م متفاوت های دیدگاه و ها گیری

 .بسزایی داشته است تاثیر مختلف های دوره در فرایند این گیری شکل در حوزه

 ریزان برنامه مختلف های گیری جهت و دیدگاها ها، یافته و تحقیقات که زمانی

 دقیق و کافانهموش نگاهی با را یادگیری -یاددهی فرایند  گیران تصمیم و مربیان درسی،

 به و تربیت و تعلیم سوی و سمت بپردازیم، آنها ترکیب و تحلیل و تجزیه به و کنیم بررسی

 دوره و شکل و کند، می مشخص را هایی غفلت و ها نامعلوم درسی، برنامه مشخص طور

 های آموزش ضرورت شوند. در می نمایان درسی برنامه و تربیت و تعلیم از جدیدی های

 می ثریا تا کج، معمار نهاد گر اول خشت " همچون بزرگان، گفتار در محکمی بیان اولیه

 به ها دوره این درسی های برنامه و تربیت و تعلیم منظر از اگر. دارد وجود کج، دیوار رود

 اول خشت دهیم، قرار تربیت و تعلیم شروع های دوره با مقایسه مقام در و بنگریم، قضیه

 به توجه و پرداختن و شروع و دبستانی پیش دوره ها دوره این اول خشت آیا ست؟ کجا

 و درتعلیم ، نیست چنین این مسلما است؟ دوره این درسی و آموزشی های ریزی برنامه

 افالطون همچون بزرگی فیلسوفان نظر مورد تولد از قبل های دوره به توجه و تاکید تربیت،

 کودکی آغاز همان از باید آدمی روان و  تن تربیت که گوید می او که جایی تا است، بوده

 های جوانه نخستین است الزم گیاه یک طبیعی رشد برای که سان همان به زیرا شود شروع

 نیز کودکان معنوی و جسمانی های توانایی شکوفایی باشند، مصون گزندی هر از آن

 گوید می که رود می پیش آنجا تا نکته این تاکید در او است مناسب ای زمینه نیازمند

 آبستن مادران که هایی ورزش و ها تمرین با آنان، ازتولد پیش حتی باید کودکان پرورش

گردد)نقیب  آغاز باشد، همراه آرامش با زندگانی که قسم آن نیزگذراندن دهند و می انجام

(. در جایی دیگر افالطون در مورد چگونگی رسیدن به شناخت یا کسب 5913زاده،
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ند که همه انسان ها دارای توانایی رسیدن به معرفت هستند) معرفت؛ اشاره می ک

(. او معتقد است که هر فردی که قادر به دانستن است دارای معرفتی پیشینی 5311افالطون،

است، به نظر او روح انسان ابدی و ازلی است و در قلمرو عالم معقول مقیم بوده است و آن 

ی شناسد. با پیوستن روح و زندگی نوینش در این معرفت را دیده است، بنابراین آن ها را م

عالم خاکی حجابی بر حافظه او کشیده شده است که می توان از طریق تعلیم و تربیت این 

حجاب ها را به کناری زد، پس تعلیم و تربیت فرایند به یادآوردن معرفت و شناختی است 

سقراط  "منون ". در رساله (5315که قبال توسط روح انسان فراگرفته شده است)کاپلستون،

می گوید که آموزش وجود ندارد بلکه تنها یادآوری وجود دارد و برای اثبات نظر خود 

منون را وادار می کند که غالم بچه ای را فرابخواند آنگاه سقراط از آن غالم بچه سواالت 

د منتهی هندسی می پرسد، گویا پاسخ های آن پسر نشان می دهد که در واقع هندسه می دان

تغییر دهیم و با دیدی علمی و تکنولوژیکال  خودش خبر ندارد. اگر نگاه فلسفی خود را 

این قضایا را تفسیر کنیم مطمئنا می توان گفت که اگر در آن دوره علم و تکنولوژی 

پیشرفته بود دیگر افالطون این معرفت را به روح انسان پیوند نمی زد بلکه به خود جنین و 

ی یادگیری او پیوند می زد. و اگر سقراط هم خبر از توانایی های کودک قبل از توانایی ها

آن پسر بچه در دوران قبل از تولد مسائل هندسی را » تولد داشت اینچنین می گفت 

یادگرفته است، حال یا از طریق گفتگوهای مادر و پدر، بحث های شنیده شده دوران 

 نیز و«. ه مسائل هندسی را با خود نجوا کرده استجنینی و یا مادری هندسه دان  داشته، ک

 جنین است گفته سخن آن درباره تفصیل به تربیت درمورد الصفا اخوان که مباحثی از یکی

 جنین رشد بر مؤثر عوامل و آن، آمدن پدید و زمان و مرحله هر های ویژگی و شناسی

 حالی در این و ویندگ می سخن جنین رشد مراحل از دقت به چهارم قرن در آنان. است

 همچنان میالدی هیجدهم قرن تا جنین درباره ساختگی پیش دیدگاه به اعتقاد که است

 های دوره و سطوح تعیین(  5913بهشتی و همکاران، ) بود اروپاییان میان رایج عقیده

 نظریه پیاژه، نظریه مطالعات های یافته بر مبتنی عمدتا درسی های برنامه در کلیدی

 های قابلیت خصوص در پژوهشگران و ها نظریه این بود، اجتماعی نظریه یا و ییرفتارگرا

 های مهارت تفکر، حین عصبی های فرایند آن، گنجایش و حافظه آن، فرایند و یادگیری
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 نوشتار این دیدگاه از آنها مشترک وجه. داشتند متفاوتی های دیدگاه مسئله حل و استدالل

 واقعی دنیای در پای که کودکانی تولد، از بعد کودکان روی بر آنها همه که است این

 در هرحال به. اند نکرده چندانی توجه جنین به و داشتند، پژوهش و و مطالعه اند گذاشته

 مراحل تمام در فرد موقعیت و وضعیت بایستی درسی ریزی برنامه و تربیت و تعلیم حوزه

 .شود شفاف و روشن

. آید می پدید افراد های خواسته تبع به که است تغییراتی از سرشار کنونی، دنیای

 می سرچشمه ها انسان ی پیچیده نهاد ی وگسترده متفاوت نیازهای از که هایی خواسته

 ریزی برنامه لذا.  است آن با همراه و آن واقعی معنای به تغییرات با انطباق عصر.  گیرد

 به پرورش و آموزش ی جامعه اعضای کل توسط سکون حالت از بایستی می نیز درسی

 های فعالیت قلب عنوان به درسی برنامه (.5915ظهیر، پور تقی) گردد تبدیل فعال جریان

شرایط و یافته های  با متناسب تحول مستلزم که است عناصری مهمترین از تربیت، و تعلیم

 را جدیدی شرایط بایستی تولد از قبل کودکان های ویژگی شناخت و ها یافته. است علمی

 و شرایط با متناسب و دهد قرار درسی ریزان برنامه و تربیت و تعلیم متخصصان روی پیش

 .شود پرداخته عمل در هم و نظریه در هم تحوالت و تغییر به ها یافته

تکنولوژی و یافته های پژوهش هایی که پیش تر به آن اشاره  و علم پیشرفت به توجه با

 خصوص به و تربیت و تعلیم اندیشمندان و انمتخصص که باشد رسیده آن وقت شاید شد،

 از تولد قبل دوران های ویژگی و تجارب شناخت و قبول به روز به روز درسی ریزان برنامه

به  ،به هر حال، با ورود به دهه نود  .دهند نشان بیشتری توجه درسی، های برنامه طراحی و

و فهم  یشناس نیعاده جنو رشد خارق ال ربردارییتصو نیواسطه ظهور فناوری های نو

باز کند تا  طهیح نیرا به ا یدرس زانیبرنامه ر یتواند پا یقبل از تولد م یها یریادگی

 یها یریادگی سترشموثر در جهت گ یدوره گام نیخاص ا یبرنامه ها یبتوانند با  طراح

 .قبل از تولد بردارند

 شکل  عاطفی، و اسیاحس ای تجربه و متقابل روابط یادگیری، سیستم های پایه رشد

 تشکیل جهت ومختلف متعدد نورونی های مکانیسم وجود مرکزی، شنیداری سیستم گیری

 جنین مغز یادگیری و حافظه همه هوش وگنجایش از مهمتر و جنین طوالنی حافظه ردهای
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گیرد، این ویژگی ها و قابلیت های کودکان قبل از تولد  می شکل تولد از قبل دوره در

 بایستی شده  سازماندهی درسی ریزی برنامه را نشان می دهد و دوره این رتضرو و اهمیت

 .گیرد قرار پذیرش متخصصان و توجه مورد

 نیاز آنها به تولد از بعد انسان جنین که است هایی توانایی تکوین دوران جنینی دوران

 در ها توانایی این از کدام هر زمینه اما رسد، می نظر به ناتوان تولد بدو در که چند هر. دارد

 وجه که ها توانایی این از یکی. گیرد می شکل جنینی دوران در مختلف زمانی های بازه

 فکر که عموم تصور خالف بر زبان یادگیری. است زبان هست، هم حیوان و انسان تمایز

 نیز جنین .شود می آغاز جنینی دوران از گیرد، می شکل کودکی دوران در کنند می

 همانند نیز دوره این هستند، حافظه و یادگیری قدرت دارای شده متولد انکودک همانند

 محیط)مادر رحم) یادگیری محیط ،(جنین) یادگیرنده دارای تربیت و تعلیم های دوره سایر

از  یبرنامه درس نیا باشد. می ،(پدر و مادر) معلم ،( (بیرونی محیط)اطراف محیط ؛(درونی

به طور  نیجن یبر رو راتیتاث یهرچند برخ رد،یگینجام مبه نام مادر ا یواسطه ا قیطر

) یادگیری برای ای نقشه فکر به که شود می باعث عوامل این ، وجوددهد یرخ م میمستق

 .باشیم شده، فراموش یادگیرندگان این( درسی ریزی برنامه

 مشخص در را تولد از قبل دوران اهمیت اند شده انجام دهه چندین طی که تحقیقاتی

 دوران این طی در نگارنده اعتقاد به اند، رسانیده اثبات به انسان تحول و رشد مسیر کردن

 جنین، بیرونی و درونی محیط دادن سازمان با توانند می متخصصان، و درسی ریزان برنامه

 زبان تکلم موسیقی، چون درسی های ریزی برنامه طراحی گفتار، و صداها رویدادها،

 گفتار تغذیه، های ،برنامه(انگلیسی زبان مانند)مادری زبان از یرغ زبانی تکلم مادری،

 آشنایی و فیزیک و ریاضی مانند دروسی حتی و جنین با مادر داستان گونه و خصوصی

 و واقعی دنیای با مقابله برای را جنین مادر، توسط دروس این اصطالحات و  اعداد با جنین

 .کنند آماده تر ملموس تربیت و تعلیم

کودکان قبل  یبرا یبرنامه درس یطراح یدهایو ام هایدرنظر دارد تا دشوار نوشتار نیا

 درسی ریزی برنامه در قبل و بعد از تولد را نشان دهد. یها یریادگی انیم وندیاز تولد و پ

 کالس یک در یادگیرنده گفت بتوان شاید و دارد وجود یادگیرنده یک فقط دوره این
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 پیش و زبان – عاطفی -جسمی رشد بر بیشتر و است یادگیری به مشغول خصوصی

 در. شود می تاکید ملموس تربیت و تعلیم و واقعی دنیای با شدن مواجه برای هایی آمادگی

 تمام در معلم یک همانند و بپذیرد یادگیرنده یک عنوان به را جنین باید مادر دوره این

 شده طراحی درسی ریزی برنامه یک کمک به و باشد داشته تعامل جنین با دوره این طول

 .بپردازد جنین پرورش به بتواند محیط سازماندهی و

 و آموزش روش و درسی برنامه و محتوا بر هدفدار صورت به باید شناخت و توجه این

 های نوآوری و تحول هر که است ضروری پس. بگذارد تاثیر تولد قبل کودکان پرورش

 برنامه و داد قرار بررسی مورد کودک تولد از لقب های دوره از را  یادگیری و آموزشی

  جنین مورد در ها یافته به توجه با. نهاد بنا قوی بنیان و پایه بر را جنین برای درسی ریزی

 جنبه دبستانی و دبستانی پیش همانندکودکان است مادر رحم در که جنینی گفت می توان

 غنی و مستحکم گامی توان می ناسبم آموزشی و درسی های برنامه ارائه با و دارد پذیرش

 این در تولد قبل درسی برنامه منظور. برداشت تولد از بعد های دوره در شروع برای را

 گرفته پیش از های تصمیم از ای مجموعه بر که است درسی برنامه از سنتی برداشت نوشتار

 طی باید نریزا برنامه تشخیص اساس بر یادگیرندگان که ای شده شناخته  مسیر و شده

 راهنمای و چهارچوب یا درسی برنامه سند در ها، تصمیم از مجموعه این. دارد تکیه کنند،

 در تحصیلی دوره یک یا درسی پایه یک ، درس یک برای و شودمنعکس می درسی برنامه

ست ا قبل از تولد عبارت یبرنامه درس یطراح .(5911مهرمحمدی،) است شده گرفته نظر

کودکان  رییادگیو نحوه  تیبر ماه یمبتن یر خصوص عناصر برنامه درسد رییگمیاز تصم

 یاست که کانون توجه آن بر طراح ییقبل از تولد الگو یقبل از تولد؛ و الگوی برنامه درس

 یمعطوف م نیجن هشاز دانش و پژو افتهیاستنتاج  رییادگیبر محور اصول  یبرنامه درس

 گردد.

 شدن علمی برای آنها رعایت که تولد قبل درسی هبرنام ویژه و کلی قواعد و اصول

 مورد حوزه این اندیشمندان توسط بایستی است ضروری و الزم دوره این درسی برنامه

 دارای مطمئنا یادگیری نقشه و طرح منزله به درسی برنامه این. گیرد قرار پژوهش و بررسی

 در آنها یان جزء به جزءب که باشد می خود خاص مدل و ویژه و مهم های مولفه و عناصر
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گنجد و باید در طراحی آن به شناسایی عناصر تشکیل دهنده و نوع تصمیم  نمی نوشتار این

هایی که در ارتباط با هر یک از آنها  گرفته می شود پرداخت، و از این حقیقت اثبات شده 

دیشید، و گریز ناپذیر که برنامه درسی قبل از تولد ضروری است و باید در مورد آن ان

که همه بر آن اتفاق نظر دارند عناصر چهارگانه  یدر عناصر برنامه درسغفلت نشود. اما 

است.  یابیارزش یروش ها ،یریادگی یها تیاست که شامل اهداف، محتوا، فعال لریتا

 یمطالعات کودکان قبل از تولد در طراح یبه داللت ها یقسمت به طور کل نیدر ا نیبنابرا

  .گردد یاره ماش یبرنامه درس

برنامه هستند. در برنامه  کی یاساس یریها: هدف ها معموال نشان دهنده جهت گ هدف

 ییایکند که کامال متفاوت با دن یآماده م ییایدن یرا برا نیقبل از تولد اهداف، جن یدرس

 یمنتقل م نیو مادر به جن یبرنامه درس قیاهداف  از طر نیاست که در آن قرار داشتند.ا

شوند و  نییموشکافانه و همه جانبه تع یها ید کامال عالمانه، با بررسیاهداف با نیا شود،

اهداف برنامه  افتنیتحقق  تیشود. در نها یبرنامه محسوب م نیبخش ا نیحساس تر

و ملموس  یواقع یایبا دن ییارویرو یبرا نیکامل جن یمنجر آمادگ دیقبل از تولد با یدرس

 شود. تیترب

محتوا  نییشود، تع ینم نییتع نیقبل از تولد محتوا با عالقه جن یرنامه درسمحتوا:  در ب 

در رحم مادر  نیجن یریادگیمربوط به  قاتیتحق رویکامال کارشناسانه و روانشناسانه و پ

 ،یی، شعر، الال یاعم از مطالب علم یتواند شامل دانش موضوع یمحتواها هم م نیاست. ا

تواند  یباشد و هم م نیمادر با جن کی یخصوص یاو صحبت ه فتارگ یداستان و حت

 .باشد یحرکات بدن ایو  وگایهمانند  یورزش ناتیتمر زیآواز و ن ،یقیموس

 یآگاه نیآن به ا یو عکس العمل ها نی: با شناخت بهتر جنیریادگی یها تیفعال  

 عکس العمل و نیشتریکه ب میرا در برنامه قرار ده ییها تیشود که فعال یمنجر م

از جمله توجه، تمرکز،  ییها تیرا داشته باشد مجموعه فعال نیاز جانب جن ییپاسخگو

 .قلمداد کرد یریادگی یها تیتوان فعال یم او ... ر نیصحبت باجن ،یبدن ناتیتمر

 ازمندین یریادگی شرفتیاز پ یابیقبل از تولد ارزش ی: در برنامه درسیابیارزش یها روش

و اثرات  افتهیرشد  نیفراهم آورده شود تا جن یفرصت دیاست، با یمدت زمان طوالن
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 تیترب یواقع یایدر دن یبعد یرهایادگیرا در رفتارها و  یو یقبل یها یریادگیموزش و آ

و  یسالگ 55-51تواند تا  یم یاست و گاه یطوالن اریبس یابیزشنوع ار نی. فلذا ادید

 و اثرات برنامه را مدت ها بعد دید. طول بکشد شتریابی

 نکرده ای اشاره آن به حوزه این اندیشمندان از بسیاری که عنصری مهمترین اما شاید

و حتی می توان آن را در قلمرو عناصر اصلی قرار داد،  است فراوانی اهمیت حایز و اند

 طعم بر کند می مصرف مادر که غذاهایی. است تولد قبل از درسی برنامه در تغذیه عنصر

 یاد به تولد از بعد را کرده تجربه که مختلفی های طعم کودک و اردد تاثیر آمنیوتیک مایع

 به بارداری آخر ماهه سه در که مادری که دهد می نشان بررسی طوریکه به. آورد خواهد

 را هویج طعم با( غالت)سرالک کودک باشد، کرده مصرف هویج آب زیادی میزان

 بعد کودک تغذیه تنوع به منجر مادر تغذیه تنوع(. 1115دیگران، و ال منل) دهد می ترجیح

 در .گذارد می بسزایی تاثیر کودک حافظه و هوش، یادگیری رشد، بر و شود می تولد از

 موفق درسی برنامه یک دارد، وجود خاصی عقالنی و ذهنی توانایی رشد، از مرحله هر

 امکانات و وضعیت با آن های هدف و باشد متناسب ها توانایی این با که است ای برنامه

 ریزان . برنامه(5911ملکی،)کنند توجه آتی و آنی نیازهای به و باشد هماهنگ یادگیرنده

 برنامه طراحی به دست یادگیرنده های قابلیت و شرایط و ها ویژگی از استفاده با بتوانند باید

 قدرت دارای شده متولد کودکان همانند نیز جنین. بزنند افراد این خاص درسی های

 ریزان برنامه و تربیت و تعلیم اندیشمندان و نیاز ضروری است که است، حافظه و یادگیری

 یادگیری آنان جهت یافته، سازمان و منسجم های برنامه تولد قبل کودکان برای درسی

 که مدارسی دارد، مدارسی به نیاز درسی برنامه این گفت توان می جرأت به. کنند طراحی

 همانند تفاوت کمی با مدارس این کشد، می طول حصیلیت ماه 51 الی 3  آن دوره طول

 درسی برنامه این در است،..( و دبستانی دبستانی، پیش)دیگر های دوره عادی مدارس

 در که ساعاتی کند، می همراهی را( جنین)یادگیرنده  روز شبانه طول در( مادر)معلم

 رسمی غیر بصورت) هستند خانه در که ساعاتی و(  رسمی بصورت) دارند حضور مدارس

 برای ،(5335) ویجمنگا دامسترا .پردازد می( جنین)خود یادگیرنده تربیت و تعلیم به( 
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 تولد از قبل درسی ریزی برنامه در که برد می نام را روش سه رحم درون جنین یادگیری

 :کرد استفاده آن از توان می

 بودند، شنیده رحم در که موسیقی و آشنا صداهای با کودکان: تجربه توسط یادگیری

 است ممکن که همانطور. کنند می برقرار ارتباط آن با و کنند می پیدا آرامش تولد از بعد

 باشد شما بدن صدای یا حرکت یادآور که که درصورتی ماشین موتور صدای و سر با

 .کنند پیدا آرامش

 شنیده رحم در را  آالرم صدای مکررا که صورتی در مثال عنوان به: تکرار با یادگیری

 .شد نخواهد زده وحشت صدا آن شنیدن از  تولد از بعد باشد،

 کند برقرار ارتباط  شما خاص تجربیات با تواند می کودک: ارتباط طریق از یادگیری

 قطعه آن با نیز کودک موسیقی، ای قطعه با آرامش احساس صورت در که طوری به

  .کند می آرامش احساس

 آتی سعادت تواند می دوره این برای درسی برنامه و تربیت و تعلیم اهمیت بنابراین

 را خود ابتدایی سیر هنوز جریان این که باور است این نگارنده بر و دربرگیرد را آدمی

بود و در  خواهیم زمینه این در بزرگی بسیار تحوالت شاهد آینده در و کند طی خواهدمی

و  ات این برنامه درسی پرداخته خواهد شد،نوشتارهای بعدی بیشتر به عناصر، ابعاد و مختص

آنان در  یها یریادگیو  نیجن قاتیتحق یها افتهیدر کاربست به عنوان یک هشدار جدی، 

جبران خطاها وجود دارد.  یبرا یامکان اندک طهیح نیدر ا رایکرد، ز لیتعج دینبا تیترب

 یرود با طراح ینتظار ما یاز پژوهش گران، روانشناسان و متخصصان برنامه درس ن،یبنابرا

 یابیکودکان قبل از تولد را ارز یریادگی  یها ژوهشکاربرد پ ةنیجامع زم یپژوهش ةبرنام

 آشکار تولد قبل درسی برنامه و پرورش و آموزش ضرورت و اهمیت اینکه خالصهکنند.

 بصورت و باشد تربیت و تعلیم بعدی های دوره شروع برای محکم ای پایه تواند می و شده

 در درسی برنامه متخصصان و پزشکان روانشناسان، والدین، برای  درسی برنامه و تکلیف

 .خود رقم بزنند کودکان برای مفیدی تربیتی آینده بتوانند تا بیاید
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 :گیری نتیجه و بحث

اعتقاد به امکان آموزش و یادگیری کودکان قبل تولد و اینکه جنین در رحم مادر تنها 

و بدون فعالیت نیست و قابلیت تاثیر پذیری از محیط اطراف و  یک توده در حال رشد

خارج رحم را دارد و مهمتر از همه اینکه ریشه های سیستم یادگیری کودکان به دوره قبل 

از تولد برمی گردد و سایر خصوصیات و ویژگی های جنین در این دوره بایستی نگرش 

ی را نسبت به توانایی های خارق العاده اندیشمندان تعلیم و تربیت و متخصصان برنامه درس

انسانی در جهت مثبت تغییر دهد. پی بردن به وجود قابلیت یادگیری در هرفرد یا هر دوره، 

یقینا طراحی برنامه ای برای سازمان دهی و رشد آن را می طلبد. به اعتقاد نگارنده می توان 

وابسته به مادر تعریف کرد،  این نوع یادگیری جنین را یادگیری درون رحمی یا یادگیری

برنامه ریزان درسی نباید معتقد به عوامل ثابت و تغییر ناپذیر نظام تعلیم و  در هر صورت

تربیت باشند، برعکس باید خالقیت و نوآوری، قابلیت انطباق با نیازها و شرایط و ویژگی 

صایص های یادگیرنده و همگام شدن با پیشرفت های علوم در زمره اساسی ترین خ

 طراحان برنامه درسی قرار گیرد.

ها و آزمایشات انجام شده در این زمینه گویای این واقیت هستند که کما اینکه پژوهش

 گسترده است که تحقیقات برخوردار ای ویژه اهمیت از تولد از قبل درسی برنامه مسئله

 و حافظه هوش، ،یادگیری مقوله لحاظ از تولد از قبل دوران اند، کرده آن را ثابت علمی

 لحاظ همین به و باشد ساز سرنوشت بسیار دورانی تواند می عاطفی و احساسی های تجربه

 باشد. داشته تواند می انسان یک که است هایی دوره ترین حساس از دوره این

 ریزان برنامه که است نگاهی نوع و تلقی از متاثر تولد از قبل درسی برنامه طراحی

 کارشناسان گیران، دارند. تصمیم  دوره این در یادگیرنده های ویژگی و دوره این به نسبت

 مبانی به متکی و تر عمیق نگاه و توجه با باید پرورش و آموزش در درسی برنامه طراحان و

 از قبل درسی برنامه تدوین و طراحی به دست تولد( قبل جنین)کودکان پژوهشی و نظری

 در شفاف و مشخص مفهومی و عملی های هارچوبچ و توافق به رسیدن با و بزنند تولد

بتوانند عرصه جدیدی در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی بنا  درسی ریزی برنامه کار

 نهند. لذا پیشنهاد های زیر می تواند در توسعه و پیشبرد این عرصه مفید باشند:
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 و پژوهش امر در تربیت و تعلیم و درسی برنامه متخصصان فعاالنه شرکت 

 و ضروری امری دوره این اهداف پیشبرد جهت تولد از قبل دوره ریزی برنامه

 است. الزم

 خود به بهتری وضعیت باید جنین یادگیری های قابلیت به نسبت جامعه نگرش 

 بتوانند والدین و متخصصان دوره این خاص رویکردهای اتخاذ با و بگیرد

 .ندبزن رقم آنها های یادگیری برای را بهتری وضعیت

 آموزی زبان و رشد یادگیری، برای را ارزشمندی فرصت تولد از قبل دوره 

 استفاده نهایت و شمرد غنیمت را ارزشمند فرصت این باید و کند می فراهم

 .برد را دوره این از
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