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و ابن  سمیبر مکتب پراگمات یمعنو یو ذکرها  هیمغز، تغذ یها  مکرهین ریتأث
 یینا یس

 3و وحید فالح 2سیده عصمت رسولی، 1حمیدرضا صارمی منش

 چکیده
های مغز، تغذیه و ذکرهای معنوی بر مکتب پراگماتیسم تأثیر نیمکره بررسی  این پژوهش با هدف  

ها  کاربردی و از نظر روش گرداوری دادهانجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف    و ابن سینایی 
دختر و    یی دانش آموزان مقطع ابتدا  ی  یهجامعه آماری پژوهش مورد نظر کل همبستگی بود.  -توصیفی

  بودند.   1398  یل تحص   سال در    ی مدرسه دولت  100نفر که در    24000پسر شهرستان سبزوار که حدود  
گ نمونه  ا  ی تصادف  ی ر یروش  مرحله  آم  و   ی چند  نمونه  نظران    ی ارحجم  صاحب  تمام  براساس 

نفر در نظر    350ها تعداد نمونه    یدرصد افت آزمودن20نفر( و با توجه به احتمال    343)   SEMحوزه
گردیده  استفاده   محقق ساخته ها از پرسشنامه  گردآوری داده   یبرا  قرار گرفت.  لی گرفته شد و مورد تحل

-ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد؛ همینپرسشنامهمنظور تعیین روایی  در تحقیق حاضر به .  است
ها بیانگر  منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که یافتهطور به

های گرداوری شده حاصل از توزیع پرسشنامه در دو بخش  پایا و روا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده
( استنباطی  و  افزارهای  توصیفی  نرم  از  استفاده  با  ساختاری(  مورد    Amosو    Spss22معادالت 

،  مغز   نیمکره هایاست که:    پژوهش نشان داده  ند ی برآ  ها نشان داد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته
با تک  ی تحول   یندهای در بهبود فرآ  تغذیه، ذکر و قرآن  ابن   یسم بر مکتب پراگمات  یه مغز  تاثیر  سو  ینایی 

است.   ارائهگذار  ساختار  همچنین  برا  ی مدل  فرآ  یرتاث  ینیب  شیپ  یمناسب  بهبود  در    یندهای ابعاد 
تک  یتحول  با  پراگمات  یه مغز  مکتب  ابن   یسمبر  نظر  ینایی سو  مدل  برازش    یبا  از  و  داشته  مطابقت 
 برخوردار است.  یمطلوب

 .یناییسابن یسم، مکتبمکتب پراگمات تغذیه، ذکرهای معنوی، کلمات کلیدی:

 
  ران یا   ، یسار ، یواحد سار ، یدانشگاه آزاد اسالم ت، ی و ترب میدانشجو دکترا فلسفه تعل .1
  ران یا   ، یسار ، یواحد سار ، یدانشگاه آزاد اسالم  ، ی درس یزیگروه برنامه ر ار، یاستاد .2
  ران یا  ، یسار  ، یواحد سار ، ی دانشگاه آزاد اسالم ، یدرس یز یو برنامه ر تی و ترب میفلسفه تعل ار، یاستاد .3
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 مقدمه
علمی   مختلف  های  حوزه  در  آن  توجیه  و  طرح  و  ادراک  و  حافطه  مسئله  اهمیت  به  توجه  با 

و...(  فیزیولوژی  شناسی،   )روانشناسی،  )معرفت  فلسفی  تمرکز    و  و  متفاوت  مبانی  با  و...(  ذهن  فلسفه 
این   در  موضوع  این  به  پرداختن  و سختی  دشواری  مطالعاتی خاص،  زمینه  در  حوزه  هر  پژوهشگران 
پژوهش به خوبی روشن می شود. نگارنده به جای بزرگ نمایی سختی این مسئله در پی نشان دادن  
جامعیت شخصیت،برد فکری،اشتیاق عقالنی،نبوغ و ژرف نگری ،احاطه و تسلط بر علوم مختلف زمانه  

یس  در حکیم، فیلسوف و طبیب مسلمان ایرانی، ابن سیناست.قطعا پرداختن فرد بررگی مانند شیخ الرئ
به چنین مسئله پر دامنه ای در بیش از هزار سال پیش،می تواند دقت الزم و کافی را در داشته باشد،  
اما مقایسه صورت گرفته در این پژوهش،با وجود بظاعت کم نگارنده در حوزه های علوم اعصاب نشان  

سلمانی است که با از اعجاز و نبوغ فوق العاده فیلسوف بزرگ ما دارد.ابن سینا نخستین دانشمندی م
بیان جنبه های متافیزیکی ادراک،وجوه فیزیولوزیک و طبیعی آن را نیز   طرح مباحث دقیق،عالوه بر 
تبیین نموده است.آنچه که به عنوان تفاوت مهم در نگرش ابن سینا و نگاه نوروفیزیولوژیست ها به  

اداراک و حافظه است. ابن سینا   مسائل اداراک و حافظه جلوه می کند،تاثیر و دخالت )نفس( در پیدایش
مباحث مربوط به نفس را به دو قسم اصلی،علم النفس متافیزیکی و علم النفس طبیعی تقسیم کرده و  
موضوعات مربوط به قوای نفس نباتی و حواس ظاهری و باطنی و عقلی را در ارتباط با هم دانسته  

ری و باطنی و همچنین تعقل از وظایف  است. در حقیقت از نظر ابن سینا،ادراک،اعم از احساس ظاه
 ( 1394اصلی نفس محسوب می شود )آقائی زاد و بهزاد فر،

  و  م یهست  فودها فست   و  شده  یبندبسته   ییغذا  مواد  از   هاانسان   ی استفاده  شاهد  حاضر   حال  در
  به   توجه  با   خود   ی بدن   ت یفعال  عدم   است،  گرفته   انسان   از   را   ی بدن   ی هاتیفعال  که   ی نیماش  ی زندگ 
  چون   ی عوامل  .است  شده  یچاق  و   خون  قند  خون،  ی چرب  خون،   فشار  ش یافزا  باعث  یپزشک   قاتیتحق

 محبت  نبود   ها، تیمحروم  تولد،  از   بعد  و   یباردار   دوران  و   مان یزا  زمان در  مغز،   تا  ی نها  و   سر  به  ضربه
  ی هایکار   عمل   بد   باعث   انسان   وجود   در   گر، ید  فراوان   ی طیمح  ی هاتیمحروم  ن،یوالد  ی سو  از   الزم
  ت یاهم. کندی م دور   محدود ا ی گسترده   و الزم یهای ری ادگی از  را  فرد و  گردد ی م ی هوش ی ذهن و  یرفتار

  تواند ی م  ی اقتصاد  و  ی جسم  ،یرفتار  ،ییغذا  نابسامان  وضع  نی ا   در  قیتحق  ن یا  ضرورت   و
  تیاهم  و  ضرورت.  باشد  داشته  هاانسان   کل  در   آموزان دانش   و  نی والد  یبرا  را   یخوب  یهای روشنگر

  و  ستی ن  ده یپوش  ی برکس  ی عموم  و   یشخص   طی مح  در   یانسان   یکارکردها  بهتر   انجام  در   قی تحق  نیا
  در   ینابهنجار   یجلو  ها ی نابهنجار  لی تعد  و   درمان  با   توانی م   الگو  ن یا  یارائه   با   چون  بود  نخواهد 
  صورت   ق یتحق  نی ا  چنانچه  لذا.  گرفت  را ...    و   طالق  ،یخانوادگ   ی هایر ی درگ:  جمله  از  یبزرگسال   دوران 
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  اختالالت:  جمله  از   یرفتار  و  ی مغز  ی های کارعمل   بد  دچار   یی باال  درصد   در   آموزاندانش   ردینگ
  ی شغل   مناسب   یهای ر یادگی  عدم  و   یعصب  اختالالت   ، یمغز  یهابیآس  ، یاجتماع   یهاب یآس  ، یریادگی
  ق ی تحق  نی ا  اگر  دهدی م  نشان  اجرا  در   قی تحق  ن یا  ضرورت  و  تیاهم  پس.  شوندی م   یمهارت  و  یزندگ   و

  یاد یز  نقص  با  ای   و  محروم  یزندگ   الزم  یهای ریادگی  از  یادیز   تعداد  از  آموزاندانش   رد ینگ  صورت 
  از   را   کشور   و   زندی م   کشور   و   جامعه   افراد،   نده یآ   به   یمحکم   و  مهم   یضربه   خود  که .  هستند  همراه 

 . ( 1394)چاووشی و همکاران، کندی م محروم  سازنده و ا یپو و  سالم ی انسان یروین
 مین   دو   ن یب  ی کار  تعادل  شامل   مغز  ی تحول  ی ندهای فرآ  بر   موثر   ابعاد   ق یتحق  ن ی ا  مساله  ان یب  در 
  مین  دو  ی کار  تعادل .  است  ی مذهب   عوامل  و   ه یتغذ  -مغز   ی تحول   یندها ی فرآ   عملکرد   ت یتقو  -ز مغ  یکره
  در   یکاربرد  و  خوب   یل یخ  نقش   یمذهب   ا ی  ی معنو  عوامل  و  ه یتغذ  ،یمغز   عملکرد   تیتقو  مغز،   یکره
  -  دقت  توجه  و  تمرکز   -حافظه  -م  فه  و   درک  شامل   هم   مغز  یتحول   یندهایفرآ.  دارد   افراد   ی ریادگی
 حافظه  -ی  داری د  درک  -ی  داری د  زیی تم  -ی  داریشن  حافظه  –  یدار ی شن  درک  -ی  داریشن  زییتم
  در   یکار  کم  و  اشکال  باعث  ندهایفرا  نیا   کار  در  اشکال  ای  یکار  کم  هرگونه  که  باشدی م  یدارید

 .  گرددی م  یل یتحص ی ندهایفرآ
  یجلو  و درمان  را  آموزاندانش  یری ادگی اختالالت  توانی م ندهایفرآ بر موثر ابعاد ناتیتمر یاجرا با
  بخاطر   محقق  توسط   عنوان   ا ی  موضوع   نی ا  انتخاب .  گرفت  را  نابهنجار   یرفتارها  و  ی ل یتحص  افت
  درصد   در  یر یادگی  اختالالت  از   نشان  که  یی ابتدا   مقطع  آموزاندانش   سطح   در   آمده  بعمل   یهای بررس
  ی هابی آس  و   ی عصب   اختالالت   و   متفاوت  ی هاصورت   در   نابهنجار  یرفتارها   و   درصد  15  حدود   باال
  است،  آمده   بوجود  مغز  یکره   مین  دو  ی کارکرد  سطح  اختالف   و  متعدد   عوامل  یجه ینت  در   که  یمغز
  است، نگهدارنده  و  یافزودن مواد از سرشار که یی غذا  مواد  و  یرواقعیغ ی هاوعده  در  نامناسب یهاه یتغذ

  توجه   ، آن  به   مربوط  مسائل   انیب  و   عنوان  نی ا.  بگذارد  آموزاندانش   مغز  در   را   خود   ی منف   ر یتاث  توانسته
  نات یتمر  و  هاه یتوص  یمقاله   در  شده  گرفته   صورت  قاتیتحق  در.  نمود   جلب  مساله  انیب  در  را  محقق
و همکاران،)  مغز  عملکرد  بهبود  ی برا  متخصصان   ساده   از   یکی   مغز  که  است  آمده (  1388  فرامرزی 
  پردازش   را   احساسات   تمام   و   صادر   را  بدن   ی اراد  حرکات   تمام   فرمان .  است  بدن   ی اعضا   ن یمهمتر

  ی اجتماع  یهامهارت   و   خودپنداره   بر   مغز   یکره   م ین  دو  آموزش   ی اثربخش   ق یتحق  در .  کندیم
  و   ن یمهمتر  نایسابن (.  1395محمدی خوزانی و همکاران،  )  دارد  ر یتاث  ینارساخوان  به  مبتال  آموزان دانش 
 . داندی م  کمال و سعادت به جامعه  و فرد  دن ی رس را  تیترب و م یتعل هدف  ن یتری اصل
  ذهن  پرورش  قتی حق  در  که  است  ی عقل  آموزش  پرورش  و  آموزش  نوع  نی مهمتر  نایس  ابن  نظر  از 
  کالم   بای ز)  دانستی م   خدا  به  دن ی رس  یبرا   یراه   و   ی عقل  رشد   را  تیترب  و   میتعل  نایس  ابن.  است  انسان
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  گنجی، )  داندی م   یعمل  و   یعلم  یقوه  دو  در   کمال   به  لی ن  را  سعادت   کسب  راه  نایس  ابن(.  1380  ،مفرد 
1397 .) 
 هم  کار  نی ا  از  و  کندی م  ذکر   را   ینوجوان   تا   ت یطفول  زمان  از   ییغذا  م یرژ  صراحتا   نا یس  ابن  قانون   در
  دارد   د یتاک  هم  سالم  یدنینوش  به  او.  کندی م   دنبال  را  یطب  هدف   هم  و  یتیترب  –یمی تعل  هدف 

  ی فرد  هدف   نیتر  مهم  .کندی م  کمک  بدن  رشد  به  ذهن  فراغت  و  استراحت(.  1367  ی،ملکشاه )
  ی وقت:  د یگو ی م  نا یس  ابن .است  ادراکات   و   عقل   یی شکوفا   و   انسان   در  تفکر   به   عادت   جادی ا  ت،یترب

  با   د یبا  د یگرد   ق یدق  اشیی شنوا  و  گشت  آموزش  آماده  و   شد  مستعد  زبانش   شد،   یقو  بچه   مفاصل 
  به   هم  نایسابن   که  دی فهم  توان یم  دقت  با   .داد   آموزش  او  به  را  الفبا  حروف  و  کرد   شروع   قرآن  آموزش 
  یی و ید  جان  سم یپراگمات  مکتب  در   .است  داده ی م  ت یاهم  مغز  و  ه یتغذ  و   ی ری ادگی  و   آموزش   در   تیمعنو

و بهشتی، )  باشندی م   گری کدی  مکمل  عمل  و  تفکر  :د یگو ی م  ییکا یآمر  شناسروان   و  لسوفیف   کارآمد 
 ی کننده   ل ی تکم  عمل   تفکرو   زمان   همان   در  اما   باشدی م   تفکر   از   برتر   شهیهم  عمل   شک   بدون   (. 1392

  ر اک   و   ا یپو  ذهن   و  سالم   مغز   ک ی  بدون   هم   یی وی د  جان   ی هادگاه ید   و  اصول   ی حت.د   باشن ی م  گر ی کدی
  موثر  ابعاد  یهمه  دی با بهتر یریادگی و  روح به ی علم و یفلسف  مطالب انتقال  یبرا لذا .ستین یعمل  آمد
 . میر یبگ نظر  در  فرد در را

جنبه  ویژه  به  مغز،  تحولی  فرایندهای  بهبود  زمینه  در  موجود  خأل  به  عنایت  با  از  بنابراین  هایی 
ها که به کارکرد مغز  و ابعاد مؤثر بیرونی در جهت بهبود فرآیندهای تحولی مربوط است، این  پژوهش 

بررسی   با هدف    بر   هیتک  با  مغز  یتحول   یندهایفرآ  بهبود  در   مغز   بر   یرونیب  موثر   ابعاد  ری تاثپژوهش 
عنوان رویکردی جدید در جهت بهبود و تقویت یادگیری  یی سعی دارد به  نایسابن   و   سم یپراگمات  مکتب

مدلی طراحی و ارائه کند تا با ارائه آن گامی مؤثر در زمینه تقویت یادگیری دانش آموزان برداشته شود  
گامی مؤثر در    و  درمان  را  آموزان دانش   یری ادگی  اختالالت   ، ندهایفرآ   بر  موثر  ابعاد   نات ی تمر  یاجرا  با  و

 . دانش آموزان برداشته شود  نابهنجار ی رفتارها و ی ل یتحص افت جهت پیشگیری از

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 نیمکره راست و چپ مغز -
  راجر  یی کای آمر  روانپزشک  توسط   بار   ن ی اول  راست،  و   چپ  مکرهین  دو   به   مغز  یبندم یتقس  بحث

   و  باشدی م   راست  و  چپ  مکرهین  دو  یدارا   ما  مغز  اساس،  نیا  بر .  شد  مطرح  1950  دهه  اوخر  در   یاسپر
مغز از دو نیمکرة چپ و راست تشکیل شده  .  شوندی م   سمیتق  مکرهین  دو   نیا   نیب  مغز  اعمال  و  فیوظا

است که این دو نیمکره از طریق جسم پینه ای با هم ارتباط برقرار می کنند. دو نیمکره مغز دارای  
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(. در فرایند یادگیری، تعامل و سازمان دهی هر  2008،  1کارکردهای متفاوتی هستند )نومان و همکاران 
با   توجه به عملکردهای متفاوت هر نیمکره و متفاوت بودن  دو نیمکرة راست و چپ مغز نقش دارد. 

گنجایش و راهبردهای یادگیری برای هر دانش آموز، شواهد نشان می دهد که افراد به شیوة یکسانی  
)گرین  گیرند  نمی  فینچ1999،  2یاد  علم عصب  2012،  3؛  دانشمندان  یادگیری،  و  آموزش  فرایند  در   .)

که افرادی  باورند  این  بر  پردازش   شناختی  است  غالب  ها  آن  راست  و  نیمکرة  فضایی  قیاسی،  های 
(. این نیمکره که در سمت راست جسم پینه  2007،  4دیداری را بیشتر ترجیح می دهند )راسیهان و لیو 

امور   و  فضایی  روابط  درک  معموال   کند.  می  کنترل  را  بدن  چپ  سمت  های  فعالیت  دارد  قرار  ای 
استعاره  درک  تفکر    ها، درکغیرکالمی،  تجسم،  و  با خالقیت  مرتبط  فرآیندهای فکری  شوخ طبعی، 

واژه تحلیل  دیگران،  واگرا،  تفسیر صحبت  پیچیده،  اطالعات  با  شدن  مواجه  نگری،  کل  نوآوری،  ها، 
نیمکرة   توانمندیهای  از  امور جدید  یادگیری  و  رهبری  توانایی  بلندمدت،  حافظة  با  مرتبط  فرآیندهای 

)بر روند  به شمار می  و هیل،  راست  آن 2001ایان  نیمکرة چپ  افرادی که  پردازش  (.  است  غالب  ها 
دهند. نیمکرة چپ نیمکره ای است که در  های سلسله مراتبی و خطی، منطقی و کالمی را ترجیح می 

فعالیت  و  دارد  قرار  ای  پینه  جسم  چپ  جمله  سمت  از  کند.  می  کنترل  را  بدن  راست  سمت  های 
این نیمکره می تو ان به کالم، جزیی نگری، تفکر همگرا، پرداختن به امور به شکل  توانمندی های 

سلسله مراتبی، فرآیندهای مرتبط با حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت، توجه به امور روزمره و عادتی و  
 . دارد  اشاره  زبان  عمومی  تکالیف    شکوفا   و   دادن  پرورش   با  که  دارد   ییهای توانمند  یانسان   هردرک 

  یی هایتوانمند   نوع   چه  فرد  که  نیا  شود،   موفق  یزندگ  مختلف   یهانه یزم  در   تواندی م   شان  کردن
 راست  مکره ین  که  ن ی ا  به  بسته   ی عنی   اوست،  ی مغز  یهامکره ین  بودن   فعال   زان یم  به   بسته   باشد  داشته
  که   یی ها آدم .   است   متفاوت   ی و  ی رفتارها  و   ق یعال  ،   ها ی توانمند  نوع   ،چپ   ا ی  باشد   ترفعال   فرد   مغز
  ل یتحل  و  ه یتجز  استادان  آنها .    شوندی م   فلسفه   و   اتی اضیر   عاشق  معموال  دارند  یتری قو  چپ  مکرهین

  اما   هستند؛   سخنور   و   منظم  ، ی منطق  آنها.  بسپارند   خاطر  به   را   ارقام   و   اعداد  توانند ی م   ی راحت  به   و   هستند 
  چون   شوند،ی م  ناتوان  و   جیگ  کنند  فی تعر  تانیبرا  شکل   و  مثال  با  را   یامقوله   دی بخواه  آنها   از   اگر

  در   است  ممکن   خوب   ی ها  ی ژگ یو  همه   ن ی ا  با   اما   دانند، ی م  مفهوم   انتقال   روش  ن یبهتر   را   کلمات 
  و  دیباش داشته یقدرتمند  چپ مکرهین اگر  نباشند استعداد با چندان خالقانه یهاراه  و ینقاش  و ی قیموس

 
1. Naumann 
2 . Green 
3 . Finch 
4 . Rosihan & Liew 
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  ی جزئ   ی جا  به   اگر   و   دی شو  غافل   ی زندگ   در   بیترت  و   نظم  همه   از   تر   مهم  و   فلسفه   ، یاضیر  از   د یبخواه
 (. 2011، 1)نیوو دی ا کرده سرکوب  را  خود  چپ مکرهین د،یشو نگرکل  ینگر
  حس   مرکز  مکرهین  نیا .  دارد  عهده  بر  را  بدن  چپ  سمت  تیهدا  تیمسئول  مغز،  راست  مکرهین

  درک  در  ش یتوانمند  به توجه با و صداست و لحن   رنگ،  مقررات، ر،یتصاو ا،یاش ی بعد سه  درک المسه،
 . دارد  زین را  ها چهره  ص یتشخ قدرت  آنها، سپردن  خاطر  به  و ری تصاو

  کشف   و   تیخالق  یی توانا   دهد ی م  نشان   ن ی ا  و   کنند  ی م  حل   مغز   راست   مکره ین  با   را   ها معما   افراد
  یی توانا  و  دارد  عهده  بر  را   یاسازیرو  تی مسئول  مکرهین  نی ا.  است  مربوط   بخش  نی هم  به  هم  کردن 
 . دهد ی م  ما به را  موزون  حرکات انجام و  ورزش
  ی هنرمندان  معموال   دارند   یتری قو  راست  مکرهین  که  آنها .  است  یعال  ار یبس  هنر  با  مکرهین  نیا  انهیم
  مربوط   بخش  ن یا  به  ی هنر  ذوق  یکل  طور   به  و   ینقاش  مثل  ییهنرها  و   یق یموس  استعداد .  هستند   یذات
 .هست ز ین ها  آدم در   داشتن  دوست و  احساسات مرکز  مکرهین ن یا که است  نی ا ترمهم  همه از . شود یم

 به   بسته   و  دارند  ی بستگ  مغز  چپ  و  راست  یهامکره ین  به  انسان  یفرد   یهاتیخصوص   از  یاریبس
  شده  تالش  شتریب  آنها  از  کی  کدام  کردن  توانمندتر  یبرا  ای   باشند  توانمندتر  دو  ن یا  از   کی  کدام  نکهیا

 . خورد ی م رقم  یزندگ  در   فرد یهات یموفق نوع باشد،
نظام آموزشی جایگاهی است که دانش آموزان در آن رشد می کنند، به نیازهای آنان پاسخ داده  

می می و سعی  شوند  شود  تبدیل  مطلوب  عملکردهای  با  جامعه  در  مؤثر  فردی  به  آموزان  دانش  شود 
و سیگل  بری  کله،  کوچ،  و 2001،  2)مک  شناختی  اجتماعی،  عملکردهای  انسان   (.  ها همگی  حرکتی 

( شانک  گفته  اساس  بر  است.  مغز  ساختارهای  نواحی  بین  ارتباط  و  عملکرد  به  دانش  2012وابسته   )
باید به حیطة   لزوما  بد عملکردی مغزی ندارند؛ بلکه  آموزانی که در امور تحصیلی خود مشکل دارند 

تدریس و یادگیری اتفاق بیفتد.    مغز و عملکردهای مغز آن ها توجه ویژه شود تا بهبود و پیشرفت در
شکل   به  خود  نیمکرة  دو  هر  از  یادگیری  فرایند  در  که  آموزی  دانش  است  باور  این  بر  ارنشتاین 
هماهنگ استفاده می کند، موفق تر است؛ بنابراین توجه به توانمندی های هر دو نمیکره مغز می تواند  

با هماهنگی دو نیمکره و توجه به توانمندی  در فرایند یادگیری رویکردی مغز محور را موجب شود که  
های هر نیمکره باعث بهبود و پیشرفت در یادگیری برای دانش آموزان به ویژه دانش آموزانی شود که  

 (. 2010، 3در فرآیند یادگیری مشکالتی دارند )راگوبار 
 

 
1.  Nevo 
2. McCoach, Kehle, Bray & Siegle 
3. Raghubar 
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 تغذیه  -

العاده  ای بر عملکرد روانی و مغزی  تغذیه مناسب عالوه بر تاثیر روی عملکرد جسمی، تاثیر فوق 
های روانی و روحی را ایجاد و یا تشدید  تواند بیماری ای می ای که کمبودهای تغذیه انسان دارد. به گونه 

دار  ما  عصبی  سیستم  و  مغز  عملکرد  بهبود  در  مؤثری  نقش  همچنین  مناسب  حافظه  کند.تغذیه  و  د 
تغذیه  تناسب  این  از  خود  سهم  به  که  است  مغزی  عملکرد  از  می بخشی  سود  تغذیه  ای  اهمیت  برد. 

مناسب برای مغز تا بدان حد است که بسیاری از کارشناسان تغذیه و کارشناسان تربیتی خوردن غذای  
تواند  همچنین می کنند. غذای مقوی برای مغز  مقوی به ویزه در ساعات پیش از امتحان را توصیه می 

آموزان   دانش  ای  تغذیه  ترین مشکالت  را کاهش دهد.عمده  باالتر  در سنین  آلزایمر  با  ابتال  احتمال 
کشور، سوء تغذیه ناشی از کمی دریافت پروتئین و انرژی، کمبود ید، کمبود آهن و کم خونی ناشی از  

نیز در کودکان گزارش   Dامین  و کمبود ویت  B2مانند ویتامین  Bآن است. کمبود ویتامین های گروه 
شده است. بعضی از این کمبودها به دلیل فقر مواد مغذی در بعض مناطق، گروه های سنی مختلف را  
درگیر می کند. ولی کودکان به دلیل افزایش نیاز در دوران رشد بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند.  

دکان در جهش های رشد نیاز بیشتری به  افزایش نیاز در این دوران قابل توجه است و به خصوص کو
میزان   کاهش  به  منجر  نیز  آن  از  ناشی  خونی  و کم  آهن  کمبود  دارند.  آهن  و  ید  مانند  مغذی  مواد 
میزان   خونی،  کم  درمان  با  که  است  داده  نشان  تحقیقات  شود.  می  تحصیلی  یادگیری  در  موفقیت 

بیعی نمی رسد. نارسایی های تغذیه ای  موفقیت یادگیری نسبت به قبل افزایش می یابد ولی به حد ط
به طور   نیز کاهش دهد.  بعدی زندگی  یادگیری را در دوران  توان  تواند  تکامل می  در دوران رشد و 
مثال، در مطالعه ای که بر روی کودکان انجام گرفته است، دیده شده که میزان یادگیری در افرادی  

خود که سابقه ی کم خونی در شیرخوارگی نداشته  که دچار فقر آهن بوده اند، کمتر از گروه هم سن  
 (.  1،2001اند، بوده است )ادواردز و همکاران 

پژوهش های انجام شده تاثیر سوء تغذیه را بر کاهش فعالیت های مغز و یادگیری نشان داده اند.  
  عصبی و برای ساخته شدن آنها ضروری هستند.   -مواد مغذی به عنوان پیش سازهای مواد شیمیایی

یا   توجهی  تغییر می دهند، طوری که عالئم بی  کمبود مواد مغذی، کارکرد مغز و سیستم عصبی را 
پروتئین  تغذیه  به سوء  مبتال  در کودکان  پذیری  مزمن    -تحریک  تعذیه  است. سوء  دیده شده  انرژی 

شود.  منجر به حواس پرتی، بی توجهی به محرک های طبیعی و رفتارهای کنش پذیری در کودک می 
قیقات نشان داده است دانش آموزی که صبحانه نخورده باشد، قند خونش پس از گذشت ساعاتی  تح

 
1.  Edwards 
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پایین می آید. در نتیجه انرژی فرد برای یادگیری کم می شود و قدرت حل مسائل فکری مثل ریاضی  
 (. 1،2000در او به شدت کاهش می یابد )شیمایی و همکاران 

 معنویت -

نیازهای آدمی   از جمله  نیازهای انسان بازی  معنویت  بنیادی و محوری در سلسله  است که نقش 
می می شمار  به  فرد  روانی  سالمت  الزمه  و  نمایان  کند  ذهنی  کارکردهای  همه  در  و  رود 
افزایش  می با  و  باشند  داشته  همراه  به  افراد  در  را  آرامش  احساس  توانند  می  معنوی  شود.باورهای 

تق  و  امنیت  احساس  ارتقاء  و  کنترل  گام  احساس  و سالمت  سازگاری  در جهت  نفس  به  اعتماد  ویت 
بردارند. دانش آموزان به عنوان گروهی مهم در هر جامعه از مسئولیت مهمی در پیشرفت و رشد هر  
عنصر   یک  سایه  در  تواند  می  آن  به  باور  و  ها  توانایی  درک  راستا  این  در  که  برخوردارند  کشور 

لذا تسهیل ابعاد معنوی در سنین    نیرومندی چون معنویت تحقق یابد  در جهت هرچه بیشتر شناخت 
نوجوانی و جوانی می تواند در رشد و گسترش هویت دینی و معنوی گام بردارد و در بطن خود رشد و  
گسترش خودباوری را به همراه داشته باشد. از این رو بهره گیری از متون مذهبی و احادیث به عنوان  

نار سایر مواد درسی و آموزش از دوره ابتدایی در مدارس می  منبعی غنی از ارزش های معنوی در ک
 (. 1394و همکاران،  اینح یذبتواند موجبات رشد و تعالی را به همراه داشته باشد ) 

و   است  مسأله  حل  رفتار  و  سازگاری  نوعی  دربردارنده  آن  به  گرایش  و  معنویت  که  آنجایی  از 
ی، اخالقی و هیجانی، بین فردی و غیره شامل  باالترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناخت 

می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی  
نماید.آراء ابن سینا درباره تعلیم و تربیت در حوزه اندیشه اسالمی جایگاه بس واالیی دارد تا  یاری می 

و اولین دانشمند مسلمان است که درباره تعلیم و تربیت اظهار نظر  جایی که برخی ادعا کرده اند که ا
کرده است. همچنین وی نسبت به تعلیم و تربیت نگرشی جامع داشته و درباره تعلیم و تربیت و اصول  
این فیلسوف مسلمان تعلیم و تربیت را   تالیف نموده است.  المنزل  نام تدابیر  آن کتابی مخصوص به 

 (. 1389بررسی نکرده بلکه از بعد اجتماعی نیز به آن نگریسته )رجایی، صرفا  از بعد فردی 
تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا عبارت است از برنامه ریزی و فعالیت محاسبه شده در جهت رشد  
کودک، سالمت خانواده و تدبیر شئون اجتماعی برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاویدان  

ترین و اصلی ترین هدف تعلیم و تربیت را رسیدن فرد و جامعه به سعادت و کمال   الهی .ابن سینا مهم 
می داند. از نظر وی مهم ترین نوع آموزش و پرورش، آموزش عقلی است که در حقیقت پرورش ذهن  
انسان است. او تعلیم و تربیت را رشد عقل و راهی برای رسیدن به خدا می دانست .ابن سینا تعلیم و  

 
1.  Shimai 
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را  و    تربیت  فردی  اهداف  دسته  دو  به  نیز  آن  اهداف  پس  داند  می  اجتماعی  و  فردی  بعد  دو  دارای 
اجتماعی تقسیم می شود، به طور کلی اهداف تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا شامل ایمان، اخالق نیکو  

 (. 1391و عادات پسندیده، تندرستی، سواد، پیشه و هنر می باشد )زارع و همکاران، 

 یسم مکتب پراگمات -

  جستجوگر  بلکه   ستین  مطلق   رندهیگ  و  ر ی پذ  فعل   و   است   فعال   ذهن  که   دارند  دهی عق  ها   ست یپراگمات
  شده،   شناخته  جهان    از   ی بخش   بلکه   ست،ین  مواجه   باشد   خود   از   جدا   و   منفک   که   ی جهان  با   ذهن .  است
 تیواقع  با   ی انسان  افکار   تطابق   از   یناش  فقط   قتی حق.  ردیگ  یم   شکل   آشناست   آن  با  که   یذهن   لهیبوس
  به  آنها  کمک  به  که  است  ی تصورات  به  وابسته  انسان  نظر  در  تیواقع  از  یقسمت  بلکه  ست،ین  یرونیب
  است   یصفت   ز ین  قتی حق و  است  ی و  طی مح  و  انسان   ان یم  ستد  و  داد  حاصل  معرفت .  پردازد  ی م  آن  انیب

 که  داشت  دهیعق  یو.  رود  کار  به  که  است  درست  یفکر  آن  است  معتقد   مزی ج  امیلیو.معرفت  یبرا
  ر ینظ  گرید   ستیپراگمات  لسوفان یف.  کند  خود  صاحب  د یعا  را  ی مساعد  ج ینتا  که  است  درست  یفکر
  وه یش  به  آزمودن،   هنگام   به  که   که  است  درست   یوقت   فقط  فکر   ک ی  که  کنند   ی م   دی تأک  رس ی پ  و   یی و ید
  نظر   در  پس .  آورد   بار   به  ی بخش   تیرضا  جی نتا  ز، ین  ی علم   ی   وه یش  به  امکان  صورت   در   و  ی ن یع  ی

  شود،   گذارده   عمل   مرحله   به   فکر   آن   ی وقت  نکه ی ا  به  است   منوط   فکر  ک ی  ی درست   ،ی نوع  یعملگرا 
  ی هوش  روش  که  معتقدند  ستیپراگمات  لسوفانیف  ن یهمچن.کرد   مشاهده   ین یع  بطور  را  آن   جینتا   بتوان
  م یبتوان  که  میکن  یم  درک  بهتر  یوقت  را  اءیاش  ما.  است  معرفت  کسب  راه  نیتر   مطلوب  و  نیبهتر
  حل   یبرا   را  ییها  هیفرض  شود،   یم  مواجه  یا  مسئله   با  هوش   یوقت.  میبدان  را   مسائل  حل  راه  و   گاهیجا
 که   است  یا  ه یفرض  کند،  حل  صورت   نی موفقتر  به  را  مسآله  که  یا  ه یفرض.  کند  ی م  شنهاد یپ  آن 
  به  لین  یادعا  ی عنی  است؛  دهینام  مطمئن  نظر  اظهار  را  آن  یی و ید.  کند  یم  نیی تب  را  مسآله  اتیواقع
  جاد یا  ی برا  ییمبنا  تواندیم  و  است  گرفته   قرار  دیی تآ  مورد  عمل  در  و  ین یع  لحاظ  به  که  یمعرفت
  از   کل   استنتاج  مشاهده   بر   را   معرفت  اساس  ان یگرا واقع.باشد  شتر یب  ل یمسا   حل   ی برا  شتر یب  ی هاهیفرض
  عمل  حاصل   شناخت   ا ی  معرفت  که  معتقدند  و   دانندی م   معرفت  اساس  را   تجربه  و  دهند ی م  قرار   جزء
  جان .  دارد   تیموقع  به  یبستگ   و  است  ی نسب   شناخت  است  معتقد   ی وید  جان.اوست  محط   و   انسان  انیم

  معتقد   و  کندی م  ی تلق   مسئله  حل  ا ی  تی موقع  ز ین  را   قت یحق  مدرک   ییکا یآمر  معروف   لسوفی ف  ییدئو
  اثر   در  که  است  یان یجر  قی تحق  و .  د یآی م   بوجود  ق یتحق  اثر   در   و  است  قتی حق  ی معن  به  معرفت  است

  که   است  یحل   راه   ا ی  ه یفرض  همان   معرفت  است   معتقد  او.شود  ی م   شروع  نی نامع  تیموقع  با  فرد  برخورد 
  و   رد یگ   ی م   قرار   ش یآزما  ی معرف  در   تی موقع  ر یی تغ  ان ی جر در   معرفت   ن یا .  د یآی م   بوجود   ق یتحق  جه ینت  در 
  ی برا  است  ی ا  له یوس  شده   حاصل  معرفت  گر ی د  جهت  از .    کندی م   قیتطب  دهد   ی م   رخ   عمل   در   آنچه  با
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  با   یسازگار  یبرا  یا  لهیوس  معرفت  نهیزم  نی ا  یرو  و   طیمح   با  فرد  ساختن   سازگار  و  تیموقع  رییتغ
 ( 1386)کورسون، باشد یم  طیمح

 مکتب ابن سینایی  -

وی   حال  عین  در  داند.  می  مرد  توسط  همسر  انتخاب  از  را  تربیت  شروع  سینا  تربیت ابن  مراحل 
 کودک را با توجه به آموزه های دینی به سه بخش تقسیم می کند: 

 مرحله قبل از تولد تا شش سالگی )تعلیم و تربیت در خانه( که شامل آموزه های زیر است: -1
 الف( آموختن نظم و انضباط به کودک از زمان شیر دادن 

 ب( آداب اخالق و نزاکت )تادیب(
 ام بدنی با توجه به تفاوت های فردی ج( آموختن علوم پس از قو

د( آموختن مهار هیجانات که به خشم یا ترس تبدیل نشوند و در مقابل به هیجاناتی مجال بروز  
 ( . 1،2008اکمان و همکاران )داد که مطبوع و دلپذیرند 

انسان است   یها  یژگ ی و  نی تر  یاز اساس  یک ی  یر یادگیحافظه و    ( 1396همکاران)  فکور,  انییجال
خودش را غرق کند    یتکنولوژ  یای رفته است که توانسته در دن  ش یپ  یآدم   ی برا  یی نقش حافظه تاانجا 

  شود ی تر م   شرفتهیپ  گریبه نسل د  یو از نسل   کند یم  شرفتیپ  ی حافظه و هوش به مرور زمان در آدم
  ن یدر ا  ی ادی ز  ی ها. کتاب  شودی هنگام تولد به آن دچار م  در   سان که ان  ی ناسالم جسم   ط یمگر در شرا 

به    یدارد. اساسا حافظه از انسان  یمتفاوت و انواع گوناگون   گر ی کدینوشته شده است که نظر ها با    نهیزم
آن هر    یادداوریاطالعات و    یساز  رهی ذخ  یاست برا  یمتفاوت است. حافظه استعداد ذهن   گریانسان د 

  ار ی. دو بخش بسشود یهم انجام م یرارادیکار به صورت غ  نیا   یطی. که البته در شرادزمان که اراده کن 
  2  کندی را کامل م   ینوشتار  -و    یبروکا که حرکت کالم  ه یناح  1دارند :    ر یمهم در حافظه انسان تاث

  ی . حل کردن جداول ، ورزش هاسازدی را به هم مرتبط م  ی دارری و د  یی که حرکت شنوا   کهیورن  هیناح
برا   هیتغذ   ،   یذهن  استفاده  قابل  مواد  از   ، ،افسردگ  تیتقو  یمناسب  اضطراب  است.  فشار    ی حافظه   ،
.  دی را به حافظه وارد نما  ی ا  ی کل  ا ی  ییاختالالت جز  تواند یو.....با توجه به شدت و حدت آن م  یذهن 

را به  آن    تواندیدارد م  ازیکه انسان به آن ن  ی و در مواقع  کند یرا ضبط م  ند یبیرا که م  یحافظه همه امور 
ا  ادآورد ی به  هم  مدت  بلند  حافظه  و  مدت  کوتاه  حافظه  دارد  لهیمس  ن ی .  )اشاره  رهروان  به    (1394. 

همانگونه که ضعف    داد،  شی آن را افزا  یییکرد و کارآ  تیخود را تقو  فی ضع  یتوان حافظهی م  یسادگ 
ازع   یی شنوا  ای   یی نایب استفاده  با  را  م  ا ی  نکیخود  اصالح  ا   ی ب  . دی کنیسمعک  حافظه  داشتن    ی شک 

 
1 . Ekman 



 253❑ یینایو ابن س سمیبر مکتب پراگمات یمعنو  یو ذکرها هیمغز، تغذ یها مکرهین ریتأث

 

 

و رفع   د مانن  ی مسئله زندگ   ن یدر کوچکتر یکند،حت   ی م  ی به ما کمک بزرگ  ه یقدرتمند و متفاوت تر از بق
ر   هیاول  یها  ازین مسائل  حل  تار   نی تر  دهیچیپ  ایو    یاضیتا  طول  در  ها  در    شهی هم  خیکارها،انسان 

بق  از  موفق حافظه    هیتالشندتا جلوتر  افراد  چنان که  بهترگامبردارند  و  اهم  یفعال    ت یدارند.از بحث 
هم پا   نیحافظه  و  اساس  ذهن،  در  اطالعات  ثبت  عنوان  به    ل ی تشک  ار  یری ادگی  هیکه،حافظه 

به  دهد یم توجه  با  کنند. حال  فعل خود  از  بهتر  را  تا قدرت حافظه خود  تالشند  در  افراد  است  .روشن 
ا   نی ا  تیاهم در  نگارنده  تقو   ی مقاله سع  نیمسئله  ارائه چند روش جهت  بهتر ساز  تیبر  قدرت    ی و 

 . حفظه داشته است
ناتوانی  2016)   1آکروید  به  مبتال  کودکان  در  کاری  حافظه  عملکرد  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )

و    MDیادگیری ریاضی به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دانش آموزان  
ن های حافظه کاری به استثنای آزمون فراخنای کرسی مشاهده شد.  همتایان عادی آنها در همه آزمو 

بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک، آزمون فراخنای ارقام معکوس )مجری مرکزی( قوی ترین  
کودکان   در  یادگیری  ناتوانی  کننده  بینی  تأثنتایج  (  2010)  2لتون یمبود.    MDپیش  دهنده    ر ینشان 

بازتوان و  مداخالت  فعال  ی ختشنا   ی نقش  بهبود  کارکردها  ی شناخت  ی هات یدر  به    یی اجرا  ی و  افراد، 
 باشند.  ی م ی ریادگی و اختالالت  یفعالش ی ب -خصوص در کودکان با اختالل نقص توجه  

 شناسی پژوهش روش 
های مغز، تغذیه و ذکرهای معنوی بر مکتب تأثیر نیمکرهبررسی  با توجه به اینکه تحقیق حاضر به  

پردازد، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته نگر؛ برحسب پراگماتیسم و ابن سینایی می
نتیجه، تصمیم گرا؛ بر حسب هدف، کاربردی؛ بر حسب منطق اجرا، قیاسی و استقرایی؛ بر حسب زمان  

کتابخانه پژوهش،  محیط  بر حسب  کمی؛  داده،  نوع  بر حسب  مقطعی؛  پژوهش،  برحسب  اجرای  ای؛ 
همبستگی و برحسب میزان تمرکز بر  -ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی گرداوری دادهروش  

 پدیده مورد نظر پهنانگر بود. 
دختر و پسر شهرستان سبزوار که حدود    یی دانش آموزان مقطع ابتدا  ی   ه یکلجامعه آماری شامل  

جدول    با توجه به  نمونه پژوهش    . باشند  ی م  ل ی در حال تحص  ی مدرسه دولت   100نفر که در    24000
شد. در این پژوهش  انتخاب    نفر   343  به تعداد   مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 

برای بررسی روایی محتوایی قبل از    برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. 
  12تا  8داد خبرگان بین  و به کمک ده نفر از خبرگان )تع CVIو  CVRهای توزیع پرسشنامه از فرم

 
1
 Akrouyd 

2 Milton 
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مصاحبه شونده، اساتید راهنما و مشاور، دانشجویان دکتری متخصص در  باشد( شامل اعضای  نفر می
 ها و .. استفاده شد.  این حوزه، چند نفر از آزمودنی

پژوهش به این  به  پایایی: در  بنا  ترکیبی  پایایی  و  آلفای کرونباخ  از ضریب  پایایی  منظور محاسبه 
پی ال  نرم افزار  ماهیت پژوهش بهره گرفته شد. پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از  

منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ،  اس مورد بررسی قرار گرفت. پایایی: در این پژوهش به
اشتراکی و ضریب  پایایی   ترکیبی،  پایایی  گرفته شد.  بهره  پژوهش  ماهیت  به  بنا  اشتراکی  و  ترکیبی 

 آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.  

 روایی و پایایی سازه

: بررسی شاخص های روایی و پایایی سازه1جدول   
 

CR AVE MSV ASV 

 0.318 0.454 0.508 0.837 نیم کره چپ

 0.091 0.167 0.611 0.885 نیم کره راست

 0.244 0.454 0.560 0.884 تغذیه

 0.150 0.286 0.513 0.839 قرآن

 0.211 0.364 0.520 0.842 ذکرهای معنوی

 

فورنل و الرکر  -2جدول   
 

 ذکرهای معنوی قرآن تغذیه نیم کره راست نیم کره چپ

 0.713 نیم کره چپ
    

 0.781 0.409 نیم کره راست
   

 0.748 0.376 0.674 تغذیه
  

 0.717 0.343 0.133 0.535 قرآن
 

 0.721 0.422 0.514 0.193 0.603 ذکرهای معنوی

به بررسی واگرایی سؤاالت    ASVو    MSVشاخص های بیان شده در بخش روایی واگرا یعنی  
هر مجموعه از مجموعه دیگر می پردازد. فورنل و الرکر معتقد بودند که این سؤاالت به صورت یک  
جمع کلی که متغیر را تشکیل می دهد در قالب این آزمون ها نمی تواند مورد تمایزسنجی قرار گیرد.  

االت تأیید نمود. بنابراین راهکار خالقانه ای یعنی نمی توان واگرایی متغیرها را با توجه به واگرایی سؤ
ماتریسی را پدید آوردند    AVEرا ارائه نمودند، آنها از جدول همبستگی متغیرهای مکنون و شاخص  

  1که بعدها به نام خودشان یعنی ماتریس فورنل و الرکر ثبت گردید. در این ماتریس به جای اعداد  
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هر متغیر از همبستگی آن متغیر با متغیرهای    AVE√قرار گرفت. اگر جذر   AVE√روی قطر اصلی 
به    ASVو    MSVدیگر بیشتر شود، روایی واگرا تأیید می شود در غیر این صورت شاخص های  

روایی   برقراری  برای  کافی  آزمون شرط  این  و  نمایند  تأیید  توانند  نمی  را  واگرا  روایی  تنهایی مفهوم 
 واگرا است. 
روش استنباطی  از  و  توصیفی  شکل  دو  به  آماری  بخش  های  در  شد.  استفاده  پژوهش  این  در 
ش استنباطی نیز آزمون  . در بخمیانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جداول استفاده شد توصیفی از 

های پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تاییدی( و با کمک نرم افزار های  فرضیه
SPSS   وAMOS  .انجام شد 

 هاتجزیه و تحلیل داده

از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده با استفاده  و در سه حوزه    AMOSو    SPSSافزار  ها 
 شود.  جزیه و تحلیل )توصیفی و استنباطی( و تفسیر نتایج پرداخته میها، تپیش پردازش داه 

طور توصیف متغیرهای  اطالعات جمعیت شناختی و همینتوصیف  در این بخش و در جدول زیر به 
منظر   پژوهش  شاخص شاخص  از  مرکز،  به  گرایش  شاخصهای  و  پراکندگی  توزیع های  شکل    های 

 شود. پرداخته می

های آماری سن و جنسیت : شاخص 3جدول   

 گروه 

 

 تعداد 

 سن )به سال(  جنسیت  

  دختران   پسران   
 میانگین

 انحراف 
 معیار 

 حداقل حداکثر 
  درصد فراوانی   درصد فراوانی   

 9 11 46/10 64/42 1/57 8  9/42 6  14  پراگماتیسم

 9 11 07/15 14/50  50 7  50 7  14  ابن سینا

 9 11 16/13 64/48  50 7  50 7  14  کنترل 

   13/13 14/47  4/52 22  6/47 20  42  کل

 
فوق) جدول  می 3نتایج  نشان  که  (  شرکت    47/ 6دهد  و  کننده درصد  پسرا  آن   52/ 4ها  ها  درصد 

ها  درصد شرکت کننده  9/42،  پراگماتیسمباشند. این در حالی است که در گروه آزمایشی  دخترا می 

و   آن   57/ 1پسرا  دخترا میدرصد  آزمایشی  ها  در گروه  ولی  اابن سینایی  باشد  کنترل  نسبت  و  ین 

 درصد(.   50یکسان است )
می باشد که باالترین    13/ 13با انحراف معیار    47/ 14ها  عالوه بر آن میانگین سنی شرکت کننده
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 است.   07/15با انحراف معیار  14/50و مساوی  سینایی ابن  میانگین سنی مربوط به گروه آزمایشی 

نده: شاخص های آماری تعداد اعضاء خانواده های شرکت کن4جدول   

 

 گروه
 
 

 
 تعداد 

 تعداد اعضای خانواده  

 2-1  4-3  6-5  6 < 

 درصد  فراوانی   درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 4/21 3  0/00 0  7/35 10  1/7 1  14  پراگماتیسم 

 0/50 7  3/14 2  4/21 3  3/14 2  14  ابن سینایی 

 7/35 5  4/21 3  7/35 5  1/7 1  14  کنترل 

 71/35 15  90/11 5  85/42 18  52/9 4  42  کل

باشد بجز گروه مینفر    4تا    3دهد که اعضای خانواده اکثریت شرکت کنندگان  نشان می   4جدول  
 نفر است.  6ها بیش از  درصد آن 50ی  آزمایشی مکتب ابن سینایی که اعضای خانواده

 هااستنباط آماری داده
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی )شیوه  ها یعنی آزمون مدل پژوهش با  در ادامه به بررسی فرضیه

پردازیم. در شکل زیر مدل پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد  می AMOSافزار  تحلیل مسیر( و  نرم
 آورده شده است:

برازش   نیکویی  از  برخورداری مدل  نیز  و  اندازه گیری  پایایی سازه مدل  و  برقراری روایی  از  پس 
طریق اجرای مدل ساختاری پرداخت. مدل ساختاری به بررسی    اکنون می توان به آزمون فرضیات از

تأیید آنها   رابطه علّی بین متغیرهای مکنون پژوهش می پردازد و فرضیات را در جهت بررسی رد و 
آزمون می کند. مدل ساختاری پژوهش پس از اجرا در نرم افزار در حالت تخمین ضرایب غیراستاندارد  

 ( است. 2( و )1) و استاندارد به صورت شکل های
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 ارد مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب غیراستاند : 1شکل 

 
ارد مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاند: 2شکل   
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 شاخص های برازش مدل آورده شده است:  5در جدول  

(: شاخص های برازش مدل  5جدول شماره)  

 آمده مقدار به دست  حد مجاز  نوع شاخص برازش  شاخص های برازش 

X2/df 1.78 3کوچکتر از  شاخص های مقتصد 

RMSEA 0.051 0.08کوچکتر از  شاخص های مقتصد 

PNFI 0.83 0.5بزرگتر از  شاخص های مقتصد 

GFI  0.88 0.8بزرگتر از  شاخص های مطلق 

AGFI  0.86 0.8بزرگتر از  شاخص های مطلق 

NFI  0.95 0.9بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

NNFI  0.97 0.9بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

CFI  0.98 0.9بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

RFI  0.94 0.9بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

IFI  0.98 0.9بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

هر   در  است.    3مدل  برازش  نیکویی  ای صاحب  مقایسه  و  مطلق  اقتصادی،  دسته شاخص های 
 بنابراین اکنون می توان به وظیفه اصلی مدل اندازه گیری یعنی بررسی روایی و پایایی سازه پرداخت.

 توان مشاهده کرد. در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون مدل را می

 نتایج آزمون مدل پژوهش   -6جدول 

 
 ها بررسی فرضیه 

ضرایب استاندارد  
 شده

t-value 
پذیرش/ رد 

 ها فرضیه

 پذیرش 5.46 0.18 بر مکتب پراگماتیسم دو نیمکره مغز تأثیر  1

 پذیرش 6.37 0.30 بر مکتب ابن سیناییدو نیمکره مغز تأثیر   2

 پذیرش 5.87 0.48 بر مکتب پراگماتیسمتغذیه  تأثیر   3

 پذیرش 5.22 0.21 بر مکتب ابن سیناییتغذیه  تأثیر   4

 پذیرش 8.01 0.34 پراگماتیسمبر مکتب  ذکرهای معنوی  تأثیر   5

 پذیرش 10.14 0.14 بر مکتب ابن سیناییذکرهای معنوی  تأثیر   6

 
می باال  جدول  مکتب براساس  بر  را  شده  شناسایی  متغیرهای  از  هریک  اثر  میزان  و  نوع  توان 

پراگماتیسم و ابن سینایی  پراگماتیسم و ابن سینایی مشاهده کرد که بر این اساس کلیه ابعاد بر مکتب  
   درصد معنادار هستند. 99در سطح اطمینان 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

می توان تا حدودی به بهبود فرایندهای    بدکاری های مغز آموزش در مقابل    ی روشها  یر یبکارگ
تاثیر بگذارد از حافظه    ت یتقودر    یعمل   ی ها. روش مغزی  استفاده  به نفس در  ی  ها  کیتکن  و  اعتماد 

ذکر معنوی  با تمرکز کامل و حضور قلب    صورت گیرد. از طرفی    شی افزا  ی بطور باور نکردن  کودکان 
بگذارد.  تاثیر  مغزی  نیمکره  دو  فرآیند  بهبود  در  تواند  می  اینکه    نیز  به  توجه  به  با  راست:  نیمکره 

افه ها و  فرآیندهای ادارکی، تصور، تجسم، خیال پردازی، شناخت رنگ و موسیقی و هنر، شناسایی قی
پرنده کل تصویر را می   اشکال و کال  برداشت، داوری و ترکیب می پردازد و ماننده قوه بینایی یک 
بینند و کل نگر است.نیمکره چپ: اختصاص به فعالیتهایی همچون ریاضیات، زبان و ترکیب عبارات  

و   تحلیل  ها  بندی  طبقه  حافظه،  منطق،    و   دارد   توجه   ر امو  جزئیات   به   نیمکره  این .  دارد   … کالم، 
را بخوبی نشان  تی .امروز تصاویر سی بیند   می  تک  تک  مورچه  بینایی  قوه  همانند  اسکن عملکرد مغز 

ها و تکلم، قسمت چپ مغز و  دهند. برای مثال میتوان دریافت که هنگام گوش سپردن به صحبتمی
آواز خواندن  شوند و در ههای پشت سر و طرفین آن به فعالیت وادار می هنگام خواندن قسمت نگام 

های قسمت چپ بدن و نیمکره چپ  نیمکره راست مغز بیشتر فعالیت میکند.نیمکره راست مغز عضله 
کنند. تفکر مغز چپ بر هوش استوار است، لیکن سمت  مغز عضالت سمت راست بدن را کنترل می 

عدم   معنی  به  دیگری  به  نیمکره  یک  دهد.برتری  می  تشکیل  را  اساس خالقیت  مغز  استفاده  راست 
ازنیمکره دیگر نیست، و هر دو نیمکره از فعالیت هم آگاهی دارند، و در مجموع فعالیت دو نیمه مغز با  

ثابت شده که فعالیت   -اما به طور نسبی-هم   هائی  شخصیت فرد را میسازند. به طور اجمال تاکنون 
هائی چون  و فعالیت   همچون تفکر منطقی، استدالل، کالم و محاسبات پیچیده مربوط به نیمکره چپ

بر جداره    ت یو معنو  ن ید  ری تخیل، توهم، درک فضائی اجسام و موسیقی در نیمکره راست قرار دارد. تاث
است    اد یز  اریراست مغز بس  مکرهین  الی لوب مز  ن یمناطق چپ و راست و همچن  تال یاکسپ  ، یداخل  ی ها

  ییکنند از سالمت مغز و روان باال  یو اعتقاد به خدا را در وجود خود حس م   تیکه معنو   ی و افراد
افراد  به برخوردارند. محققان  معنو   ید یکه عالقه شد  ی گفته  معرض    90دارند    تیبه  در  کمتر  درصد 

تر    میمغزشان ضخ   یافراد معتقد قشر داخل   نی و همچن  رندی گ  ی قرار م  ی افسردگ   یها  یمار یو ب  مری آلزا
سال    54تا    18  نی افراد ب  یبر رو   یمطالعه و بررس  باشوند.  ی م  یمغز  یدچار تومور ها بوده و کمتر  
  ی م  یمازیو مذهب باالتر است کمتر دچار ب  ن یشان به د   ی که درجه اعتقاد  ی افراد  افتند یمحققان در 
  ی م  دانشمندانها مقاوم تر است.   یماری چپ و راست آن ها در برابر انواع ب  مکرهین  یها  هیشوند و ال 

افزا  ن ی د  ند؛ یگو م  ی ها  تی فعال  شی سبب  فرونتال  همچن  شود. ی لوب  آه  نی و  در    یا  ه یناح  انهی لوب 
درون مغز    در  تر است.ی مغز در افراد معتقد و خداشتاس قو  هیناح  نی ا  تیگوش است که فعال  یباال
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انسان ها با فکر    فتند ای دارد و محققان در  ی م یوجود دارد که با اعتقادات انسان ها رابطه مستق  ی عصب
که    یاست؛ افراد   ی گفتنشود.  یم   شتریعصب ها ب   نی خون در ا  ان ی جر  دشان یکردن و تمرکز درباره عقا 

شود و تمرکز    یسمت راست مغزشان کمتر دچار اختالل م   مکرهیکنند ن  یخدا را در وجود خود حس م
مثبت به مغز    ی ها  یبا حضور در اماکن مقدس فرکانس انتقال انرژ  نی افراد باالتر است و همچن  نیا

ا  ابدی  ی م  شیافزا ها  نی و  سلول  پژوهش  شود   ی م   یمغز  یسبب سالمت  نتایج  با  پژوهش  نتایج   .
  ی معنادار  ری تأث  انی دانشجو  یل یبر عملکرد تحص  یندار ید ها نشان داده است  ( که یافته 1393عابدینی،)

بود.   انیدانشجو  یل یعملکرد تحص  یبرا یکننده قدرتمند ین یب شیپ یکه هوش معنو  ی نداشت، در حال
  ها افتهی پسر بود. براساس    ان یباالتر از دانشجو  ی نداریو د  ی دختر در هوش معنو  ان ی دانشجو  ی هانمره

  ی در حال  کند.   ل یکمک کرده، آن را تسه  ی به رشد هوش معنو  تواندی م   ینداریگرفت د   جه ینت  توان یم
از    یحاک  ی نداریو د  یشناخت   ی ها  ییانجام شده در مورد رابطه هوش، توانا   ی خارج  قات ی تحق  جیکه نتا

  ی نداریو د  تیمعنو  نیانجام شده در مورد رابطه ب  قاتیاما تحق  رهاست؛ی متغ  نیا   نیب  یوجود رابطه منف 
  ی در حال  نی (، و ا2004؛ کالرک،  2011  وز،یو ثمرس  کیرانیآنهاست )آ  ن یوجود رابطه مثبت ب  یای گو
و هوش    ی نداریصورت گرفته در مورد رابطه دو سازه د  ی و خارج   ی ها و مطالعات داخل  ی ست که بررس ا

  ی و تجرب  یکمّ   قی تحق  چیصورت گرفته، ه  ینترنتیا  ی جستجو  یداشته و ط  ی فقط جنبه نظر  یمعنو
از کشور   در داخل و چه در خارج  بررس   افتیچه  به  ا  ی نشد که  از    ری تغدو م  نیرابطه  باشد.  پرداخته 

تحق ا  ینظر  قات ی جمله  در  شده  رجا  یم  نه یزم  نی انجام  توسط  گرفته  صورت  پژوهش  به    یی توان 
غبار1391) )  ی(،  همکاران  و  ف1386بناب  ط2012)   نچی(،  خوش  و  کرد. 2012)  نتی(  اشاره    یی رجا( 
ابقت دهد و  مط  ی و ادب  ی عرفان   ، یرا با متون اسالم  یهوش معنو   ی کرده است مؤلفه ها  ی ( سع 1391)
  یرکن اساس  کیقرار دارد و    یزگاریو پره  یکه در محور و قلب تقو   ی گرفته است خود کنترل  جهینت

معنو هوش  کر   ی در  قرآن  در  حشر،    اریبس  میاست،  )سوره  است  گرفته  قرار  توجه  س18مورد    وره ؛ 
در   یهوش معنو   ی ( مؤلفه ها1386بناب وهمکاران )  ی ( به نقل از غبار1381)  ی (. جام2-10مؤمنون، 

موارد  شامل  را  ورا  ی اسالم  در  وحدت  مشاهده  ظاهر  ی چون:  ارزش    ص یتشخ   ، یکثرت  و  کرامت 
و    ی هنر  ی ها  ی بائیو درک ز   اتی مرگ و حوادث مربوط به ح  ،ی زندگ  یمعنا   صیتشخ  ،یو انسان   یفرد
  ز ی( ن2012) نچ یکه به آن اشاره شد، ف ی خلدا قات ی بر تحق عالوه کند. یذکر م ی و حس قدرشناس یعیطب

  ی اریهش  ،یمذهب به خودآگاه   را یوجود دارد؛ ز   یهوش معنو  ،یو مذهب   ن یمعتقد است در قلب هر د
معتقد    ز ی( ن2012)  نت یکند. خوش ط  ی مرگ کمک م  یو حوادث آن و حت   ی معنادادن به زندگ   ق یعم

است.  از    ی مذهب و هوش معنو  ت، یمشترک در معنو  ی ژگیو  ا تنه  ، یمذهب  ی مقابله ا  یاست سبک ها
ها پژوهش  تجرب  ی کم   ی جمله  ا  ی خارج   ی و  در  شده  کالرک    توان ی م   نه یزم  ن ی انجام  پژوهش  به  

کرده و رابطه    ی دانشگاه بررس   ان یرا در دانشجو  ت یو معنو  ی نداری( اشاره کردکه رابطه هوش، د2004)
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گزارش کرده    یو خواندن متون مذهب ی مذهب  ی ها ش یا یو ن دعاو انجام  تیمعنو  نی ب یمثبت و معنادار
.است است  بوده  همسو  انگل  ن،ی ل  چاردی ر  ش،یپ  یچند   ؛  محقق    ی سیروانشناس  وانهنس،  تاتو  و 
)فنالند جالب   ، (2011ی  برخ  ی رو  ی مطالعه  شوند    ا یدن  یکشورها   ی مردم  متوجه  تا  دادند  انجام 
پژوهش نشان داد    جهی. نتکنندی م   یمردم جهان، در کدام کشورها زندگ  نیترهوش و کم  ن یترباهوش 

با م از سنگاپور  ا یمردم دن  ن یترهوش ، با108هوش    ن یانگیمردم سنگاپور  مردم کره    ها، ی هستند. بعد 
ا  ، یجنوب ا  ا یتالیژاپن،    ی ها، رتبه101و    102،  105،  106  بی به ترت  ی هوش   ب یضر  ن یانگیبا م  سلند یو 

زده   نی تخم 84هم   های رانیهوش ما ا  نی انگیجدول، م نیاند. در ادوم تا پنجم را به خود اختصاص داده 
ا و  ب  یعدد   نظراز    یعن ی  نیشده  رتبه  هست  وسومست یدر  برخ  میجهان  چون  با    ی اما  کشورها  از 

در   98 شود ی م  ران یا   یاند، رتبه اصل گرفته یجا  یف ی ردهم   یهابرابر در رده   یهوش  بیضر  یهان یانگیم
شد.    ایکشور دن   ن یترهوش ، کم 59هوش    ن یانگی هم با م  نه یگ  یی قایکشور جهان. کشور آفر  188  نیب

تا زمان  ه یمعتقدند تغذ  یس یمحققان انگل   ی ها در حال رشد و تکامل است، نقشکه مغز بچه   یمناسب 
افزا  یاساس ا  زان یم  شی در  مادر  ن یبنابرا   کندی م  فا ی هوش  باهوش   ی هر  فرزند  دارد  دوست    یترکه 

با  باشد،  باردار   دیداشته  دوران  در  خود  خوراک  و  خورد  نوع  ب  یاد یز   تیاهم  یبه  حواسش  و    ه بدهد 
که هوش ما بعد    ست یبدان معنا ن  ن یهم باشد. البته، ا  ی سالگ   2به سن    دنیسالم فرزندش تا رس  ه یتغذ
است   ی از زمان  شتریب ، یسالگ  2ها تا وش شدن بچهدر باه  هیارتقا ندارد اما نقش تغذ ت یقابل یسالگ  2از 

آن  مثال   د که  مشده  ی کنکور  گریها  و  برنامه  یافزا  ی برا  ییهای خوراک   م یخواهی اند  در  هوششان  ش 
بلندمدت خود را با کمک   ایحافظه کوتاه    میتوانی . البته ما تا آخر عمرمان هم م میها بگنجانآن   ییغذا

از ط  م یکن  تیتقو   یو فکر   ی ک یزیف  ی هاورزش   ا یسالم    یی مواد غذا   گر یروند تکامل مغز، د   ی اما بعد 
 بود.  دوار یو ورزش چندان ام هیغذ با کمک ت  IQهمان  ا یالعاده هوش خارق  ش ی به افزا توانی نم
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