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 محورتربیت مغز بر اساس تعلیم و تربیت اسالمیرویکرد

 دانشگاه آزاد اسالمی المرد، ایران ،، واحد المردتعلیم و تربیت اسالمیفلسفه دکترا دانشجوی رشته ،فر ستایشطیبه  

 t_setayeshfar@yahoo.comایمیل:

 

 چکیده

ارگيری . پژوهش حاضر با بکمي باشد هدف كلي از انجام اين تحقيق، تعليم و تربيت اسالمي به تربيت مغز

روش تحليل محتوای كيفي به واكاوی متون و پژوهش های تعليم و تربيت اسالمي و همچنين متون و 

تحقيقات انجام شده در حوزه تربيت مغزمحور پرداخته است. از كليه منابع چاپي و الکترونيکي در دسترس، 

براساس تأييد  حاضر پژوهش. ی اطالعات، استفاده شدمبتني بر اهداف و سؤاالت پژوهش برای جمع آور

حساسي و ا-فراشناختي، تعاملي-زيرمؤلفه هايي از مقوله های سه گانه مدل پيشين يعني مؤلفه های شناختي

 برنامه مامت فيزيولوژيک مغزمحور توسط مقوله های مستخرج از متون تعليم و تربيت اسالمي برای-جنبشي

با يک زاويه و ديد جديد،  كه نمايد مي كشور، اين امکان را فراهم تربيت و تعليم اندركاران دست و ريزان

در نظام های آموزشي و تربيتي كشور از اين يافته های علمي جديد استفاده نمايند. چرا كه با توجه به مقوله 

ز و نحوه های موجود در مباني علمي و عناصر اين مدل، مي توان گفت كه شناخت و تسلط بر ساختار مغ

تغييرات آن در موقع يادگيری، تفکر و رفتار و حتي در موقع ابراز احساسات، كنترل بر زندگي و روابط درون 

فردی و برون فردی را ميسر نموده و بشريت با اين فهم و ادراک، به سمت تحقق انسانيت، صلح و آرامش 

الها و قرن ها پيش در متون تعليم و تربيت در جهان، خواهد رسيد و اينها همان مؤلفه هايي است كه شايد س

اسالمي و در بين آرای صاحبنظران و فيلسوفان اسالمي وجود داشته است و تحقيق حاضر سعي در استخراج 

مقوله هايي داشته است كه اين مؤلفه ها را مورد تأييد قرار دهد. بنابراين اين تحقيق توانسته است كه با 

علوم انساني به طور اعم و علوم تربيتي به طور اخص در حوزه تربيت  اسالمي سازی بخشي يافته های

جهت استفاده از اين يافته ها، اطمينان خاطر  مغزمحور، به مربيان و دست اندركاران تعليم و تربيت كشور

 بخشد. 

 

 : برنامه درسي، تربيت مغز، علوم اعصاب تربيتيواژگان کلیدی

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2 
 

 

 

 

 

 مقدمه

های اصلي تربيتي در دنيا استفاده از روشهای صحيح برای پرورش و آموزش امروزه يکي از دغدغه 

انسانهاست. بشر با مشکالت عديده ای روبه روست كه بيشتر مربوط به جنبه های معنوی انسان و رشد و 

تکامل آن از ابعاد گوناگون مي باشد و يکي از مهم ترين ابعاد معنويت را تربيت و مخصوصاً تعليم و تربيت 

سالمي شامل مي گردد كه متأسفانه امروزه كمتر به آن در تعليم و تربيت اهميت داده مي شود و بيشتر به ا

جنبه های علمي و فني توجه مي شود، كه نتيجه آن مشکالت فراوان اخالقي در سطوح مختلف سني مي 

 باشد.

ن خلقت را قرار دادن از زماني كه خداوند متعال دست به آفرينش مخلوقي پرداخت كه هدف اساسي اي

جانشيني برای خود در زمين قلمداد نمود، و عليرغم مخالفت فرشتگان، بر آفرينش انساني كه دارای دو جنبه 

مادی و معنوی باشد، اصرار نمود، كه: من چيزی مي دانم كه شما نمي دانيد، بحث تربيت همزاد اين موجود 

 الهي گرديد. 

قرآن و بعث رسوالن همراه با برنامه های جامع زندگيساز و انسان ساز به عنوان هاديان اين موجود، 

از اولين روز خلقت آدم ابوالبشر همراه وی اند و دستورات و نظرات آنان به عنوان منابع اصلي هدايت و 

 تربيت شناخته شده اند. 

كه از آغاز پيدايش شروع شده و در طول  يکي از مهمترين ويژگي های انسان، تربيت پذيری است

تاريخ ادامه داشته و خواهد داشت. تعليم و تربيت يک نشو و نمای مداوم انساني است كه نسل بزرگتر حاصل 

آموخته ها و تجربه های خود و گذشتگان را به نسل كوچکتر منتقل مي سازد. ترقي و تمدن انسان ها در ابعاد 

 تربيت است.  مختلف، معلول همين تعليم و

در دنيای امروزه نيز نظريات و رويکردهای تطبيقي مختلفي وجود دارد كه هر يک از اين نتايج 

تحقيقات تعدادی در باب انسان، يادگيری های وجود او تدوين گرديده است. يک دسته از تحقيقاتي كه مي 

انسان و تربيت او را نمايان سازد، تواند شگفتيهای دستورات و راهکارها و روشهای دين مبين اسالم در باب 
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مطالعات تطبيقي است كه به مقايسه رويکردهای جديد علمي در مورد روشهای تربيت انسان با رويکرد تربيت 

اسالمي و روشهای آن مي پردازد. يکي از اين رويکردهای جديد و علمي در دنيای امروز در باب يادگيری و 

ور است، كه موضوع اصلي اين پژوهش بر تطبيق اين رويکرد و روشهای تربيتي رويکرد تربيت مغز مح

 رويکرد تربيت اسالمي قرار گرفته است. 

اسالم به عنوان كاملترين دين در تعليم و تربيت انسان ها مکتب خاصي دارد كه از نوع جهان بيني و 

ا علم ريده شده تا بانسان شناسي او سرچشمه مي گيرد. آفرينش انسان بي هدف و لغو نيست. بدين هدف آف

و عمل صالح و اخالق نيک روح انساني خود را پرورش و تکامل دهد و برای زندگي خوب و نوراني جهان 

 پس از مرگ آماده سازد. 
انديشمندان مسلمان از فيلسوفان گرفته تا ديگران، در پرتو تعاليم انسان ساز اسالم به موضوع انسان »

به كمال، بسيار پرداخته اند و نظامهايي فکری را برای پاسخگويي به و كمال و سعادت او راههای وصول 

سؤاالت مربوط به انسان و تربيت او بنا گذارده اند. در بنای اين نظامها، عالوه بر بهره ای كه از آموزه های 

 (. 1388ديني برده اند، از حاصل انديشه های فيلسوفان نيز سود جسته اند )كاردان و همکاران، 

از مهمترين ويژگي های انسان، تربيت پذيری است كه از آغاز پيدايش شروع شده و در طول يکي 

تاريخ ادامه داشته و خواهد داشت. تعليم و تربيت يک نشو و نمای مداوم انساني است كه نسل بزرگتر حاصل 

ابعاد  انسان ها درآموخته ها و تجربه های خود و گذشتگان را به نسل كوچکتر منتقل مي سازد. ترقي و تمدن 

 (. 1392مختلف، معلول همين تعليم و تربيت است )اميني، 

 تربیت

از تربيت تعريفهای مختلفي به عمل آمده است كه مهمترين تعاريفي كه از اين واژه شده است به قرار زير 

روراندن افزودن، پواژه ی تربيت از ريشه های ربا، يربوا يا ربي، يرب مي باشد. از ربا، يربوا به معني »است: 

و بركشيدن، برآوردن، رويانيدن و تغذيه كودک مي باشد. از ريشه رب، يرب به معنای پروريدن، سرپرستس، 

رهبری كردن، رساندن به فرجام، نيکو كردن، به تعالي و تکامل رساندن، ارزنده ساختن، از افراط و تفريط 

) دفتر  «از تربيت، انسان باشد يعني فرهيختن انساندرآوردن و به اعتدال رسانيدن مي باشد، و اگر منظور 

 (. 89، ص1381حوزه و همکاری دانشگاه، 

تربيت به معنای عام، تغيير رفتار مطلوب فرد و يا گروه، شامل هر گونه فعاليت يا تالشي مي شود كه 

تغيير آموخته ای را در رفتار مردم به وجود مي آورد هر چند كه ممکن است با نام های گوناگوني از قبيل 

 (. 1386شود )شعاری نژاد،  تربيت ديني، تربيت اخالقي، تربيت فکری، تربيت عاطفي، و.. . از آن تعبير

تربيت فراهم آوردن زمينه رشد و پرورش استعدادهای دروني و قوای جسماني و رواني انسان برای وصول 

 (. 1382؛ اسماعيلي يزدی، 1375به كمال مطلوب )قربانيان. 
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ن آهربارت تربيت را رشد بينش افراد مي داند، وی مركز مهمي برای تربيت معلم تأسيس كرد كه در 

 . (1350همين آرمان مورد تأكيد قرار مي گرفت )ماير، 

تربيت عبارت است از پرورش دادن، يعني استعدادهای دروني ام را كه بالقوه در يک شي ء موجود 

 (. 1378است به فعليت در آوردن )مطهری، 

 ابن فارسي در مقاييس اللغه معنای رب را راجع به سه مفهوم مي داند :

 ء: مالک، خالق و صاحب يک چيز، اصالحگر آفريده و مملوک خويش هستند. . اصالح الشي 1

. لزوم الشي ء: همراهي و مراقبت پيوسته از شي كه نوعي حالت تدريجي و ادامه را در تربيت ضروری مي 2

 سازد. 

يگر د. ضم الشي ء للشي ء: با مفاهيم قبلي مناسبت دارد و پيوستن، اضافه شدن و جمع شدن چيزی با چيز 3

 (. 1383را مي رساند )شکوهي. 

كتاب العين، ريشه ربو را به مفهوم غذا دادن و بزرگ كردن گرفته كه اشکارا به رشد و نمو جسماني 

معطوف است. اگر از ريشه ربب باشد كه هست، مراد از آن، پرورش پي در پي چيزی تا رسيدن به سر حد 

 وی با هم است. كمال است. اين معني ناظر به رشد جسماني و معن

و مصدر با ب تفعيل به معنای ايجاد، تغذيه، تهذيب كردن، توجيه « رب»واژه ی تربيت از ريشه 

نمودن و نيز سيادت و رهبری كردن آمده است. واژه چون زيادتي بر اصل مال است، بدين نام خوانده شده 

 است. 

ند به عنوان ريشه اصلي تربيت، چ« رب »با عنايت به نکات ياد شده و با تأمل در كتابهای لغت، واژه 

سيادت »، «تدبير گری» ، «اصالحگری» ، «صاحبيت و همراهي»، «خالقيت»، «مالکيت»عنصر اصلي معنايي دارد: 

 (. 1382)رشيد پور، « افزودن»، و نيز «جمع شدن»، «پروردهي»، «كمال رساني»، «و مهتری

ای معاصر و در دهه اخير مورد بحث بسياری از يکي از رويکردهای تربيتي و علمي جديد كه در دني

 صاحب نظران تربيتي و يادگيری قرار گرفته، رويکرد جديد تربيتي، به نام رويکرد تربيت مغز محور است. 

علوم »مربيان نيز در دنيای امروزه به نوبه ی خود، بي صبرانه مشتاق اند تا يافته هايي را در رشته های»

كشف كرده و به خدمت گيرند تا برای طرح راهبردهای آموزشي و محيطهای يادگيری، و مرتبط با آن، «اعصاب

اطالعاتي را فراهم نمايند؛ چه برای يک كالس درس رسمي در مدرسه و چه برای محيطهای آموزشي و 

 تربيتي غير رسمي. چرا كه وقتي پيشرفتهای تحقيقاتي در حوزه هايي مثل حافظه، توجه و استرس، و اطالعاتي

در مورد اينکه افراد چگونه ياد مي گيرند به آساني در دسترس قرار مي گيرد. بالطبع معلمان و مربيان هم 

 (. 2009، 1)كاور« مشتاق مي شوند كه اين اطالعات را برای كاريرد در محيط عملي تفسير و معنا نمايند

                                                           
1- Kaver 
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ناپذير تربيت را ضرورتي انکارطرفداران تربيت مبتني بر مغز، آگاهي و به يادگيری دانش مغز در عمل 

 (. 2011، 2مي دانند )اسميلکستين

( در پژوهشي مؤلفه های رويکرد تربيت مغز محور را در سه گروه مؤلفه 1392براتعلي و همکاران )

 فيزيولوژيک ارائه نمودند. -احساسي و جنبشي-فراشناختي، تعاملي-های شناختي

ی حاصل از تربيت مغز محور حاصل يافته های علمي و از آنجائيکه بسياری از نکات و استراتژی ها

پژوهشي علوم اعصاب تربيتي است، جا دارد كه با در نظر گرفتن مدل ارائه شده برای مؤلفه های سه گانه ی 

فوق؛ متون تعليم و تربيت اسالمي نيز مورد مطالعه قرار گيرد. چرا كه اگر يافته های تربيت مغز محور را بتوان 

ای استخراج شده از تعليم و تربيت اسالمي مورد تأييد قرار داد و به عبارتي جايگاه اين يافته های با مقوله ه

جديد تربيتي را در اسالم به طور ويژه نشان داد؛ مي توان از اين يافته های جديد به طور جدی تر در نظام 

 تعليم و تربيت كشور استفاده نمود. 

اين تحقيق در صدد بوده است كه رويکرد تعليم و تربيت با توجه به اهميت موضوع، محقق در 

تربيت مغز محور مورد بررسي قرار دهد؛ لذا در اين راستا اين فيزيولوژيکي -جنبشياسالمي را به مؤلفه های 

 دسته از مؤلفه های تربيت مغز محور در متون تعليم و تربيت اسالمي مورد مطالعه قرار گرفته است.

 هشی مرتبطنگاهی به سوابق پژو

و  "غز محورتربيت م"با توجه به جديد بودن ايده ی انجام اين پژوهش؛ تا كنون تحقيقي كه به بررسي ارتباط

پردازد وجود ب "تربيت مغز محور"يا به عبارتي نگاه تعليم و تربيت اسالمي به مقوله ی  "تربيت اسالمي"

بررسي؛ پيشينه ای مبني بر استفاده از اين دو ندارد. لذا در بين پيشينه های پژوهش داخلي و خارجي مورد 

مقوله با هم مشاهده نمي شود. بنابراين محقق ابتدا پيشينه های مربوط به رويکرد تعليم و تربيت اسالمي از 

رويکرد تربيت مغز "حيث پرداختن به اهداف، اصول، روشها و.. . كه به نوعي ردپايي از موارد مطرح در 

شود را ارائه نموده است؛ سپس به بررسي مطالعات انجام شده در حوزه تربيت مغز  در آنها ديده مي "محور

 محور پرداخته است.

 «بررسي روشهای تعليم و تربيت پيامبران از نظر قرآن و احاديث» ( با عنوان 1378نتايج تحقيق گندمچين )

يغ، دادن عيت، تذكر و تبلشيوه های صحيح و كاربردی تربيت اثربخش را شامل گذشت و محبت در كنار قاط

حق انتخاب بدون هيچ گونه تحميلي از طريق دعوت به تفکر، مشورت با افراد صاحبنظر، دادن حق انتخاب 

برای شخصيت متربي، ارزش قائل شدن برای مقام علم و عالم و نيز متعلم، اهميت داشتن الکوهای تربيتي، 

ي، دلسوز بودن مربي برای تعليم و تربيت جامعه ارائه اصالت عمل در تعليم و تربيت و الگو بودن خود مرب

 كرده است. 

                                                           
2-  Smelkseten 
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به اين نتايج دست يافت كه هدف « تربيت در نهج البالغه» ( در تحقيقي با عنوان 1379طاهری )

تربيت در نهج البالغه، پرورش انسانهای صالح و مومني است كه تمام ابعاد جسمي، روحي، مادی و معنوی 

 مورد توجه قرار گرفته است.  او در دنيا و آخرت

نسبت شناسي اهداف و روش های تربيت از ديدگاه امام » ( در تحقيقي با عنوان 1380كامياب زاده )

علي)ع( آورده است كه: يقين از اهداف تربيتي است و روش متناسب با آن اعطای بينش است. تزكيه و طهارت 

موعظه و تذكر، انزار و محاسبه نفس است. اطاعت و از اهداف تربيتي است، و روش های متناسب با آن، 

 عبوديت از اهداف تربيتي هستند، و روش های متناسب با آن فريضه سازی است. 

روش های تربيتي از ديدگاه امام علي)ع( روش های تربيتي » ( در پژوهشي با عنوان1380جعفری )

 عظه و نصيحت از منظر علي)ع( را معرفيرا روش های الگويي، محبت، تشويق و تنبيه، تکريم شخصيت، مو

 كرده است. 

نگاهي به عوامل و موانع تربيت از ديدگاه امام علي)ع( اشاره » ( در تحقيقي با عنوان 1380كرد نژاد )

مي كند كه شکوفايي و بروز استعدادهای انسان برای رسيدن به كمال، منوط به تربيت است. تربيت از ديدگاه 

خود تربيتي و ديگر تربيتي است. تنوع عناوين و همه جانبه بودن بيانات امام علي)ع(  موال علي)ع( اعم از

 تأكيد بر عبوديت خداوندی و تقوای الهي و نيز محور دانستن عامل كرامت نفس در تربيت است. 

انجام داده است، كه « تربيت اخالقي از ديدگاه امام علي )ع(» ( در پژوهشي با عنوان 1381يميني )

اين تحقيق اصول و روشهای تربيت اخالقي عبارتند از: اصالح شرايط محيط انساني، عزت، تعقل، تداوم،  در

 تذكر، فضل و عدل. 

نشان  «بررسي روشهای تعليم و تربيت از ديدگاه امام صادق)ع(»( در تحقيقي با عنوان 1390حسيني )

اد وجودی و شخصيتي انسان، آگاهي انسان از داد كه از منظر امام صادق )ع(، تعليم و تربيت به پرورش ابع

پايگاه خويش در جهان، پيدا كردن قدرت تشخيص نسبت به مسائل و روش های تربيتي، تربيت افراد مؤمن، 

متقي، عامل به خوبي ها، متفکر و مبتکر و دارای اخالق و رفتار مبادی آداب اسالمي، مي پردازد. از روش 

روش پند و اندرز )موعظه(، اصالح رفتار، محاسبه نفس، تشويق و تنبيه و های مهم تربيتي امام صادق به 

تغافل اشاره كرده و همچنين از جمله عوامل مؤثر بر تربيت از ديدگاه امام صادق)ع( را استعدادها و توانايي 

يث دهای فرد، تفاوت های فردی شامل وراثت و محيط و نحوه تفکر فرد ذكر كرده است. طبق آموزه ها و احا

امام صادق)ع( بايستي مراحل رشد را در دوره های مختلف تعليم و تربيت فرد كه به دوره ی تکوين و تمرين 

 تقسيم شده است، در نظر گرفت. 

 «طراحي برنامه درسي مبتني بر تربيت مغز: يک مطالعه كيفي» ( در تحقيقي با عنوان 1392براتعلي )

عنصر اهداف، محتوا، روشها و ارزشيابي  4نمود كه در اين مدل  مدلي برای طراحي برنامه های درسي ارائه

استخراج « فيزيولوژيک-جنبشي» و « احساسي-تعاملي»، «فراشناختي-شناختي» از فراگير هر كدام در سه مقوله 
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 شامل:تربيت مغز در تقويت حافظه، تکنيک های« فراشناختي-شناختي»گرديدند. اهداف تربيت مغز در مقوله 

غز، تمرين های فکری وجسمي برای جلوگيری از زوال مغز.. . موارد مورد تأكيد در طراحي محتوای تقويت م

العات، شامل: تأثير هنر در به خاطرآوردن اط« فراشناختي-شناختي»برنامه درسي مبتني بر تربيت مغز در مقوله 

راتژی های كه مورد تأييد ايجاد بينش هايي در تفکر، مشاركت در تمرين های شناختي... . روش ها و است

ی بر ژنها، شامل: تأثير محيط يادگير« فراشناختي-شناختي»برنامه درسي مبتني بر تربيت مغز محور در مقوله 

درنظر گرفتن تأثيرات توجه به خواب و تغذيه، انعطاف پذيری اصل كليدی تربيت مغز.. . تأكيدات ديگر در 

ي فراگير در برنامه درسي مبتني بر تربيت مغز شامل:ارتقای تربيت مغز محور در طراحي روش های ارزشياب

 ظرفيت حافظه، تقويت پردازشگری، توجه به تفاوتهای فردی، تقويت تمركز فراگير.. . مي باشد. 

كردند، هايي كه تربيت مبتني بر مغز را حمايت مي( طي تحقيقي كه انجام داد مفاهيم و سازه2013ويلسون )

دگانه؛ های چنهای يادگيری؛ هوشمود: يادگيری در حد تسلط؛ يادگيری تجربي؛ سبکبه شرح زير فهرست ن

های كاربردی؛ يادگيری مسئله محور؛ آموزش جنبشي و حركتي، )يادگيری سازیيادگيری مشاركتي؛ شبيه

اين يد بر ی اكهای مربوط با تئوری تربيت مغز، توصيهتجسمي(. همچنين نتايج كار او نشان داد كه تکنيک

دارند كه به معلمان اجازه داده شود كه بين يادگيری و زندگي واقعي و تجارب احساسي فراگيران ارتباط 

 برقرار كنند؛ همين طور بين يادگيری و تجارب و سوابق شخصي فراگيران. 

( نشان داد كه مغز با هر چيزی كه مربيان و شاگردان در محيط آموزشي 2013نتايج مطالعه جنسن )

دهند ارتباط نزديکي دارد و اندامي كه انسان را برای سازگاری با محيط و ارتقای يادگيری رسه انجام مييا مد

 سازد، مغز اوست. توانمند مي

( درباره تأثير جنسيت بر الگوی رشد عصبي فرد، انجام دادند 2010) 3در پژوهش كه جيد و راپورت

ي عصبي بين پسران و دختران خيلي شبيه است. اما بخشبه اين نتيجه رسيدند كه الگوی كلي توسعه و رشد 

تری را در كه پسران به طور متوسط بلوغ كاملهای بلوغ مغز بين دختر و پسر متفاوت است، به طوریاز دوره

ران و پسران اند كه اگر دختيک رده سني نسبت به دختران دارند. لذا با توجه به نتايج تحقيق خود پيشنهاد داده

ای تحت تربيت و آموزش قرار گيرند ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند، مخصوصاً كه جداگانهطور  به

اين جداسازی در حول و حوش دوران بلوغ جنسي و نوجواني انجام شود كه تفاوت جنسيتي در رشد و 

ارد گذتأثير ميتوسعه مغز باالترين حد خود را دارد. اما عوامل متعددی وجود دارد كه بر رشد و توسعه مغز 

شود كه ممکن است بر يادگيری و رشد و های فردی محسوب ميو جنسيت تنها يک نمونه از عوامل تفاوت

 توسعه مؤثر باشد. 

( در مورد تأثيرات سالمت جسمي و رواني، ورزش، خواب 2010) 4در تحقيقي كه دنگوو و همکاران

و تغذيه روی عملکردهای شناختي از طريق مغز انجام دادند به معناداری تأثيرات اين عوامل دست يافتند. 

                                                           
3- Giedd&Rapoport 
4- Dang- Vu et al. 
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تواند بعضي اثرات خاص روی همانطور در نتايج خود تأكيد كردند كه از همه مهمتر، خواب و بيخوابي مي

 عملکردهای ذهني را توضيح دهد. حافظه و ساير 

پذيری مغز در دوران متوالي رشد ( در رابطه با بحث انعطاف2009) -5در تحقيقي كه توماس و ناولند

های اند كه تغييرات در ساختار و اتصاالت مغز اشاره دارد بر اينکه دورهاند به اين نتيجه رسيدهانجام داده

 كه از كودكي تا نوجواني و بلوغ ادامه دارد.  حساسي در توسعه و رشد مغز وجود دارد

( در پژوهش ديگری نشان داد كه در طي دوره نوجواني و بلوغ بخشهای 2008) 6همچنين بلکمور

بيشتری  هايي از مغز كه تغييرشود. حوزهمشخصي از مغز تغييرات بيشتری را نسبت به دوران ديگر متحمل مي

هايي چون خودآگاهي، كنترل دروني، تعبير و تفسير، داشتن و تواناييها شوند، كنترل مهارترا متحمل مي

 گيرد. ها به هيجانات و احساساتي چون احساس گناه و خجالت را به عهده ميچشم انداز، و پاسخ

( در طي مطالعه خود دريافتند كه پاسخ مغز به پاداش نيز تحت تأثير 2005) 7نيوونهايس و همکاران

های گوناگون برای اشخاص مختلف، های فردی قرار دارد؛ به اين معنا كه در محيطوتعوامل محيطي و تفا

 باشد. پاسخهای مغز به پاداش نيز متفاوت است وهميشه يکسان نمي

( در مطالعه خود نشان دادند كه آموزش خودكنترلي از زمان كودكي باعث 2004) 8لونا و سويني

ر شخصيت وعملکرد شخص در كودكي تا نوجواني و حتي بيست شود كه تغييرات شکل گرفته در ساختامي

سالگي ادامه يابد و اين احتماالً به خاطر مناطق مغزی درگير در بازداری بخصوص منطقه كورتکس پيشاني 

 است.

( با عنوان تأثيرات موسيقي در تغييرات مغز و سالمت انسان انجام 2002) 9در پژوهشي كه اسپرنگر

 شود و بدين ترتيبداده است به اين نتيجه دست يافت كه موسيقي، باعث ترشح آندروفين در مغز مي

كند، ترشح اين آندروفين، دهد. زماني هم كه انسان دردی احساس نميهای جسماني را تسکين ميناراحتي

 شود كه احساس مطبوع و فرح بخشي در جسم و روح انسان ايجاد گردد.باعث مي

 

 تعلیم

تعليم يعني رساندن متعلم به حدی كه حقيقت شي مورد نظر را طوری درک كند كه بتواند مفهوم مورد نظر 

 را در نفس خويش تصور كند. به ديگر سخن: تعليم، انتقال عين معلوم به ننفس متعلم است. 

در حقيقت تعليم آنگاه تحقق مي يابد كه بتوان متعلم را نسبت به معلوم عالم ناميد. بديهي است كه 

تعليم اعم از تحفيظ است و آيات و احاديث بيانگر اين نکته اند كه تحفيظ ها تعليم نيست. تعليم وقتي است 

 (. 1389وستايي، كه در عين مفهوم به قلب دانش آموز يا دانشجو منتقل شده و نقش ببندد )ر

                                                           
5- Thomas & Knowland 
6- Blakemore 
7- Nevvy et al. 
8- Luna & Sweeney 
9- Spenger 
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با توجه به تعريف فوق، متعلم مي بايست قدم به قدم و مرحله به مرحله جلو برده شود و از طرفي 

متناسب با سن و شرايط و روحيات او تعاليم تنظيم و تبويب شوند و آموزه ها بايد كاربردی و به گونه ای 

يک سری مسائل تئوری و حفظي فراموش شدني باشند كه مورد نياز و استفاده در زندگي آنان باشد و صرفاً 

 نباشد. 

 کاربرد قرآنی تربیت

ورد انسان در م« رب»از آن مورد توجه نبوده است. اشتقاقاتي از « ربو»يا « ربي»در كاربرد قرآني تربيت، ريشه 

گ بزر»نيز به كار رفته، كه يکي از معاني آن، مفهوم رشد و نمود جسمي است. معادل اين معني در فارسي 

كودک است. يکي از صاحبنظران اسالمي با استناد به مفهوم لغوی و ريشه ای تربيت، آن را در امور « كردن

جسماني منحصر مي داند و دو آيه را دليل آن مي شمارد: بگو: پروردگارا ! هر دو را رحمت كن به واسطه 

تو را در حال كودكي در ميان خود ( فرعون گفت: آيا ما  24اينکه مرا در خردسالي تربيت كردند )اسرا/

 (.  81نپرورديم؟ )شعرا/

منحصراً به امور جسماني اختصاص »او معتقد است تربيت، چيزی بيش از پرورش جسمي نيست و 

(. صاحبنظر ديگری با عنايت به همين آيات، معتقد است تربيت در قرآن به مفهوم بزرگ 1385)بهشتي، « دارد 

 . كردن، رشد و نمو جسمي است

مفهوم رشد « الم نربک فينا و ليداً»و « رب ارحمها كما ربياني صغيراً»حق اين است كه از دو آيه 

جسمي مطلق استفاده نمي شود. به نظر مي رسد نمي توان بزرگ كردن را به عنوان يکي از معنای تربيت، 

مي و روحي مراد است صرفاً به مفهوم رشد و نمو جسمي در نظر گرفت. در جمله دعائيه، تربيت عام جس

كه يکي از ابعاد آن، رشد و نمو جسمي است. فرعون نيز، مدعي تربيت و رشد موسي)ع( در ابعاد روحي، 

ايد ريشه ب« ربو»عقلي و جسمي بوده است و نه فقط تربيت جسمي به هر حال در كاربرد قرآني به جای ريشه 

اينجا مطرح كرد. نگاهي دقيق به قرآن كريم، اين مطلب مورد توجه باشد. شايد بتوان اشتقاق اكبر را در « ربب»

 بهره گيری و مشتقات« ربب»را فراروی ما مي نهد كه اتر و كاملتر طيف گسترده ای از آيات شريفه از ماده 

يا « ربو»گوناگون آن را بويژه در مورد انسان به كار برده است. به نظر مي رسد مفهوم تربيت اسالمي از ريشه 

ما را با فضايي فراختر و مفهومي زيباتر و كاملتر روبه رو مي سازد. « ربب»اشد، بلکه توجه به ريشه نب« ربي»

؛ عبدالباقي، 1383دانسته است )قائمي، « رب»جالب اين است كه صاحب المفردات نيز اشتقاق آن را ريشه 

1376 .) 

« ربب»چشم مي خورد و از ريشه ، كه كاربرد قرآني به «ربانيت» و « ربيب» به نظر مي رسد، مفاهيم 

اتر و مناسبتر آمده، رس« ربو»، كه ريشه«تربيت»است برای نشان دادن ويژگيهای تربيت اسالمي نسبت به مفهوم 

 (. 1392است. بر اين اساس، تربيت اسالمي يعني ربوبي شدن و ربوبي ساختن آدمي )باقری، 

 تربیت در اسالم
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ستعدادهای خدادادی در هر انسان، جهت ايجاد يک اعتدال در زندگي تربيت اسالمي عبارتست از شکوفايي ا

تربيت يعني پرورش »و با قصد رسيدن به اهداف و كمال مطلوب مورد نظر خداوند از ديدگاه استاد مطهری 

دادن و به فعليت رسانيدن استعدادها و ايجاد تعاون و هماهنگي ميان آن استعدادها، تا متربي بتواند به حد 

ی كمال خود برسد. تمامي تعاريف علمای اسالمي حول همين تعريف و با تأكيد بر هدف كسب قرب اعال

 (. 1385)بهشتي، « الهي بيان شده اند

تربيت هدايت و اداره جريان ارتقايي و تکامل بشر است، به گونه ای كه به سوی )اهلل( جهت دهد. 

ودی او در جهت حركت به سوی بي نهايت است تربيت احيای فطرت خدا آشنای انسان و پرورش ابعاد وج

 (. 1389)قائمي، 

قرآن: هدايت به صراط مستقيم يکي از معاني تربيت است هر روز در نمازهای يوميه دعا مي كنيم، 

 (. 7خدايا ما را به راه راست هدايت فرما )فاتحه، آيه

امام علي)ع( در مورد تربيت فرمود: هيچ بخششي از جانب پدر به فرزند، برتر از ادب و تربيت نيکو 

 (. 1385نيست )دهشيری، 

مي توان آنچه را اصطالحا تربيت اسالمي گفته مي شود چنين تعريف كرد:شناخت خدا به عنوان رب 

دن به ربوبيت او و تن زدن از ربوبيت غير يگانه ی انسان و جهان و برگزيدن او به عنوان رب خويش و تن دا

 (. 1384)باقری، 

جنبه روحي، ديگر جنبه اجتماعي و تناسب با وضع زندگي محيط الزم -تربيت دو جنبه دارد:يکي

است كه به هر دو جنبه، به يک ميزان توجه شود تا زياني حاصل نگردد با تربيت درست بايد بين آن دو 

وحيه ای يابد كه در هر جهت، سازگاری داشته باشد. به تعبير ديگر، حدود توافقي حاصل شود و فرزند، ر

 تربيت چندين گونه است:

 تغييرات بدني -الف

تغييرات مربوط به اخالق و عادات و روحيات و در همه ی اين موارد تربيت بايد طرح اجرايي شايسته  -ب

 (. 1386ای داشته باشد )مظلومي، 

و دامنه داری است كه طي آن، استعدادها و قوای گوناگون نهفته در نهاد تربيت دارای معنای گسترده 

انسان، برانگيخته و پرورش مي يابد تا آدمي به منتهای كمال نسبي خود به ميزان طاقت و توانايي خويش 

دست يابد. برای تربيت نيز بر حسب مکتب و بينش علمای تربيت، تعاريف اصطالحي متعددی ارائه شده 

 (. 1385موال هر كسي از زاويه ديد خاص نسبت به انسان، تربيت را تعريف كرده است )حجتي، است. مع

تربيت فرايندی مستمر، هميشگي، تدريجي، پويا و همه جانبه كه طي آن تمام استعدادهای آدمي با 

ربي؛ و مت استمداد از درون متربي و به مدد كوشش های برنامه ريزی شده در قالب نظامي تعاملي ميان مربي
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شکوفا مي شود و در اين فرآيند ظريف به ميزان استعداد، توانايي و مساعي او موجبات رشد، پيشرفت و 

 تحول مثبت او را برای رسيدن به كمال شايسته و مختارانه فراهم مي سازد. 

 نکات مهم اين تعريف به شرح زير است:

 الف: تربیت، فرایندی مستمر، همیشگی و تدریجی است

ضمن اينکه اين فرايند، مستمر و هميشگي است كه در بستر « خدا گونه پرور»و « رب محور»تربيت، فرايندی 

جامعه به معنای عام شکل مي گيرد. در واقع، ابعاد اساسي هويت فرد در تعامل با ديگران و از مسير روابط 

 گروهي و جمعي شکل مي گيرد. 

 سو، تعليلي و توقف روا نيست، بلکه ويژگي رشد تعليميحق اين است كه در تعليم و تربيت از يک 

و تربيتي انسان، استمرار و هميشگي بودن آن است. چه عالوه بر رشد فرد كه هميشگي است، تحوالت علمي 

و پيدايش نيازهای جديد، هميشگي بودن تعليم و تربيت را بيش از پيش ضروری مي سازد. از ديگر سو، 

 ي همراه با رعايت تمکين متربي نيز الزامي است. نوعي تدريج و مرتبط شناس

 ب: تربیت، فرایندی پویاست

تربيت بايد در برنامه ريزی زمانبندی شده و متوازن، مبتني بر شناخت تواناييهای متربيان نيازهای آنان و نيز 

اقع، بين رشد در و دلبستگي های آنان انجام گيرد. در فرايند تربيت، بايد به مقتضيات زمان و مکان توجه شود.

و زمان نوعي سنخيت وجود دارد. در مضمون حکمتي از مو ال)ع( بر اين نکته اشاره شده است كه فرزندان 

خود را به آدابي تربيت كنيد كه با زمان زيست شما فرق دارد، آفريده شده اند )نهج البالغه، فيض السالم، 

1376 .) 

 تج: تربیت، فرایندی فراگیر و همه جانبه اس

در فرايند تربيت، مجموعه تدابير و روشهای گوناگون برای به فعليت بالقوه متربي، در اين فرايند به شکوفا 

سازی استعدادهای فرد همراه با پرورش ارزش های ديني توجه مي شود؛ فرآيندی فراگير و عمومي كه به 

 ود. منظور تربيت افراد مسؤل و وظيفه شناس و رشد شخصيتي انسان اجرا مي ش

از سوی ديگر، شخصيت انسان ابعاد اساسي عقالني، اجتماعي، عاطفي، جسماني و معنوی دارد. در 

تعليم و تربيت همه جانبه و مستمر همه اين ابعاد بايد به طور هماهنگ رشد گيرد. انساني كه در يک جهت 

زيانبار است. تصميم  خاص رشد مي كند. انساني تک بعدی خواهد بود كه هم برای خود و هم برای جامعه

گيری های درست و عقالني، رعايت استانداردهای جمعي و هنجارهای مناسب اجتماعي، تهذيب نفس و 

فرو خوردن خشم و غضب، خدمت رساني به خلق و كسب رضايت خالق و. .. در اثر تربيت همه جانبه پديد 

نه بيت اسالمي نيز همه جانبه باشد؛ به گومي آيد. اساساً چند بعدی بودن انسان موجب مي شود كه تعليم و تر

ای كه بتواند تمامي استعدادهای نهفته در نهاد آدمي را شکوفا سازد و انسان تر از مکتب و جامعه قرآ ني را 

 بسازد. 
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 د: در تربیت، استمداد از درون متربی الزم است 

عليت تا متربي، خود شخصاً در به ف در تربيت، زمينه های مناسب و مساعد توسط عوامل تربيتي ايجاد مي شود

رساندن استعدادهای نهفته خويش و كسب صفات و فضايل اخالقي در جهت دستيابي به كمال مطلوب و 

اليق انساني تالش كند. اصوالً قانون تربيت انساني در طبيعت و فطرت متربي منقوش است و كار مربيان، اين 

مينه ای باشد تا خود متربي شخصاً به كشف و تحقق آن فضايل و است كه زمينه ساز بسترها و فراهم كننده ز

، «وشيخود ج» صفات انساني بپردازد. از اين رو در تربيت، فعال نمودن خود متربي مهم است. در تربيت بر

يزننده برانگ» ، «مشوق» ، «مدديار» تکيه مي شود و مربي، صرفاً « خود رهبری» و « خود انگيزگي»، «خوديابي» 

است. نقش مربيان و بزرگساالن در فرايند تربيت انساني اين است كه با زمينه سازی و فراهم « راهنما» و« 

آوردن امکانات مناسب برای رشد و تربيت انساني، تمامي استعدادها و ذخاير تربيتي نهاده شده در درون 

 (. 1363متربي را تحقق بخشند )مجلسي، 

عليت رساندن و شکوفا كردن استعدادها و قوای ذاتي گوناگون مفهوم عام تربيت، بروز دادن، به ف

انسان در جهت مطلوب است. فرايندی تعاملي و پيوسته كه مي تواند در دو بعد مثبت، عوامل و عناصر تربيتي 

و منفيي ميان مربي و متربي در جريان باشد و البته بيشتر از درون متربي سرچشمه مي گيرد؛ به ديگر بيان در 

ش استعدادهای نهفته در نهاد فراگيران، بايد كوشش و مساعي آنان نبز با راهنمايي و كمک مربيان همراه پرور

گردد. در اين صورت از محركها، زمينه ها، عوامل و عناصر تربيتي خارج از افراد بايد مدد جست. اين عوامل 

تي فرد در آن نهاده مي شود، محيطهای مختلف تربي –و البته اصلي  –اعم از خانه يا خانواده، كه پايه های اوليه 

آموزشي متناسب با سن و. . .، هنجارهای ديني كه در جمعيت های مذهبي و ديني ارائه مي شود، اخالق، 

اعم از ديداری، شنيداری، نوشتاری و  -آداب و رسوم اجتماعي، هنجارهای گروهي، رسانه های جمعي

است كه خودآگاه يا ناخودآگاه در طرز رشد و تربيت متربيان، مؤثر  و نيز عوامل پيش بيني نشده ای -گفتاری

 (. 1387واقع مي شود )نهج البالغه، دشتي، 

 جایگاه تعلیم و تربیت در اسالم

از نظر اسالم به همان اندازه كه آفرينش انسان در بين موجودات دارای اصالت و اهميت است، تعليم و تربيت 

دارای اهميت است. انسان تا در ميدان تعليم -قصود و هدف نهايي آفرينش استكه سبب اتصال به م -او نيز 

و تربيت گام ننهد، توانايي هايش از مرحله ی نهان و نهفته به مرحله ی فعليت و شکوفايي نمي رسد، پس 

 (. 1375از سير تکاملي محروم مي ماند )محمدی، 

ار، تا متعلم به معنای آن الفاظ پي ببرد تعليم عبارت است از سخن گفتن و القای كلمات معنا د"

وبدين وسيله استعداد تعلم خويش را به فضيلت رساند و عالم شود و تربيت عبارت است از: پرورش و 

 (. 28، ص 1392)اميني،  "استکمال تدريجي موجود و تبديل استعدادهای دروني آن به فعليت. 
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تعليم و تربيت تا بدانجا در تحول فرد و جامعه مؤثر است كه مي توان ادعا نمود ارزش هر مکتبي از 

تربيت شدگان آن مکتب فهم مي شود، اگر مکتبي بتواند شخصيت های بزرگ علمي و اجتماعي خود را 

مودن افکار وآحاد تحويل جامعه دهد، اين امر به دليل داشتن برنامه ی صحيح آموزش و استعدادها و روشن ن

جامعه است. در تعليم و تربيت اسالمي به صورت دقيق و حساب شده برای تعليم و تربيت جامعه برنامه 

ريزی شده است، به گونه ای كه جنبه ی آلي و ابزاری بودن تعليم برای تزكيه و تربيت لحاظ شده، همه ی 

مسان، هماهنگ و مناسب پرورش داده استعدادهای جسمي، روحي، عاطفي و عقلي انسان ها به صورت ه

 (. 1385مي شود )مشايخي، 

مجموعه اعمالي كه بوسيله خانواده يا دولت برای "به نظر ارسطو تعليم و تربيت عبارت است از: "

ايجاد فضايل اخالقي مدني در افراد صورت مي گيرد. پس اين اعتبار شايد بتوان آن را بخشي از علم اخالق 

ميداند كه طفل برای كسب فضيلت )مدني( آماده يا اين فضيلت « فني»اين مجموعه را  شمرد. ارسطو گاهي

 (. 177، ص 1386. )كاردان و همکاران، "را به او القاء مي كند

 اهداف تربیت در اسالم

هدف غايي تربيت آن است كه مقدمات حركت و هدايت آدمي را به صورت آينده و زندگي سعادتمند فراهم 

ج او را به كمال انساني آسان سازد. اهداف كلي تربيت مانند موجي از دريای هدف غايي آن سر آورد و معرا

برمي آورد و همچون مجموعه ای هماهنگ و مرتبط با يکديگر بر پايه ی اين هدف استوار، حول محورش 

ستقيم در جنبشند. از هدف های تربيت اسالمي آن است كه مقدمات حركت و هدايت آدمي را در صراط م

پرستش پروردگار فراهم آورد و معراج او را به مرحله ی كمال انساني آسان سازد و راه بازگشت به احسن 

تقويمي را كه بنياد آفرينش وی بر آن استوار است، هموار كند و به ياری عمل صالح از مراحل و مدارج علم 

ر و سلوک است نزديک كند. به عبارت و ايمان بگذراند و هر لحظه بيشتر به خدا كه مقصد نهايي اين سي

ديگر، انسان بايد چنان ساخته شود كه با دوری از رذايل و آلودگي ها، استعدادهای عاليه ی روحي و ملکوتي 

اش شکوفا شده و چنان به كماالت علوی و فضايل ملکوتي آراسته گردد كه استعدادها و لياقت قدم نهادن 

 (. 1389صال به حق، به سعادت جاودان برسد )چراغ چشم، در آستان قرب ربوبي را كسب و با و

 پرورش استعدادها -1

يکي از مراحل اوليه ی تربيت انسان، آگاهي از وضعيت جسمي، عقلي، ايماني و استعدادهای خدادادی است. 

 راه تقويت و پرورش اين استعدادادها مانند فضايل ديگر تربيتي مستلزم تمرين و ممارست و مجاهدت است

كه با فراهم آوردن اندوخته ی علمي الزم، عملي مي شود. يکي از هدف های تعليم و تربيت اسالمي اين 

 (. 1389است كه انسان متفکر پرورش يابد )چراغ چشم، 

تعليمات اسالمي نشان مي دهد كه اين مکتب مقدس الهي به همه ی ابعاد انسان اعم از جسمي و 

، فردی و اجتماعي توجه عميق داشته است و نه تنها جانب هيچ كدام روحي، مادی معنوی، فکری و عاطفي
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همه ی اينها روی اصل معيني داشته است )مطهری، «پرورش»را مهمل نگذاشته است، بلکه عنايت خاص به

1378 .) 

 پرورش قوه ی ابتکار و تفکر در انسان -2

فکر صحيح تر و تمام تر باشد، زندگي قوام و دوام زندگي انسان روی زمين، بر فکر استوار است و هر چه 

عبارت است از ياد دادن. از نظر « تعليم»مسئله علم همان آموزش دادن است، »بهتر و محکم تر خواهد بود. 

تعليم متعلم فقط فرا گيرنده است و مغز او همچون انباری است كه فقط معلومات در آن ريخته مي شود ولي 

 ولي با رد اين نظريه بايد متذكر شد:« باشددر آموزش، كافي نيست كه هدف اين 

هدف معلم بايد باالتر باشد و آن اين است كه نيروی فکری، متعلم را پرورش و استقالل بدهد و قوه 

 (. 1378ی ابتکار او را زنده كند )مطهری، 

وظيفه معلم باالتر از اينکه به متربي آموزش دهد اين است كه كاری بکند تا قوه تجزيه و تحليل او 

قدرت بگيرد، نه اينکه فقط در مغز وی معلومات بريزد كه اگر معلومات خيلي فشار بياورد ذهن متربي راكد 

 (. 1378مي شود. ) مطهری، 

 پرورش روحیه ی علمی -3

در اسالم تعليم و تربيت تمام شدني نيست و پايان پذير نمي باشد. بزرگان اسالم و عالمان اسالمي حتي در 

جنگ و كارزار با دشمن و يا در بستر مرگ نيز اگر سؤالي كه پاسخش در تربيت انسان ها مؤثر بود، مطرح 

 (. 1389مي كردند، برای جواب دادن به آن سؤال وقت مي گذاشتند )چراغ چشم، 

اينکه در اسالم داريم كه تفکر عبادت است، غير از اين است كه تعليم عبادت. اين، دو مسئله است. 

ما يکي در باب تعليم و تعلم داريم كه تعليم عبادت است، تعلم عبادت است و يکي در باب تفکر داريم كه 

ل العباده افض»علم داريم. مثالً: تفکر عبادت است و آنچه در باب تفکر داريم بيشتر است از آنچه در باب ت

(فرق است ميان بودن و روح علمي داشتن. ای بسا 55: 2)كافي، ج« التفکر، برترين عبادت ها، تفکر است

 عالم واقعي. افرادی كه روح علمي دارند ولي عالم نيستند و ای بسا كساني كه عالم اند و روح علمي ندارند

لش. مقصود از روح عملي چيست؟ علم اساساً از غريزه ی حقيقت آن است كه روح علمي توام باشد با عم

جويي سرچشمه مي گيرد. خداوند انسان را حقيقت طلب آفريده است؛ يعني انسان مي خواهد حقايق را آن 

چنان كه هستند بفهمند، مي خواهد اشياء را همان طور كه هستند بشناسد و درک كند، و اين فرع بر اين است 

ش را نسبت به حقايق بي طرف و بي غرض نگاه دارد. اگر انسان خودش را بي غرض نگاه كه انسان خود

دارد و بخواهد حقيقت را آنچنان كه هست كشف كند نه اينکه بخواهد حقيقت آن طوری باشد كه او دلش 

مي خواهد، در اين صورت او دارای روح علمي است. يک وقت انسان مطالبي را پيش خودش فرض كرده، 

مي خواهد حقيقت آن جوری باشد كه او دلش مي خواهد. اين خودش منشاء گمراهي است. در آيات  بعد
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سوره ی نجم اين مطلب هست كه يکي از منشاهای گمراهي افراد اين است كه هوای نفس را در تشخيص 

 (. 1389خود دخالت مي دهند و در نتيجه با ذهن آلوده وارد مطالعه ی مسائل مي شوند )چراغ چشم، 

خداوند او -كه بسيار كار مشکلي است -انسان اگر بي غرضي خودش را نسبت به حقيقت حفظ كند

 را هدايت مي كند. خدا تضمين كرده است كه افراد بي غرض حقيقت جو را رهبری كند:

 (. 69)سوره عنکبوت، « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنين»

مين است. روح علمي يعني روح حقيقت جويي، روح بي غرضي و طبعاً روح بي اصالً روح علمي ه

تعصب روح خالي از جمود و روح خالي از غرور. وقتي انسان روايت های زيادی را كه در موضوع علم وارد 

شده است مطالعه مي كند، مي بيند چقدر تکيه شده است روی اين مطلب كه يک عالم نبايد تعصب داشته 

بايد جمود داشته باشد، نبايد اجبار داشته باشد كه هر چه من تشخيص دادم و فقط همين است. يک باشد، ن

وتيتم ما ا»عالم نبايد غرور داشته باشد و خيال كند آنچه كه او دارد تمام علم همان است بلکه بايد به اصل و 

حقيقت مي دانيم بسيار كم است.  ( به خصوص توجه داشته باشيد كه آنچه ما از85)اسراء« من العلم اال قليل

 (. 1389نتيجه اين است كه آن روح علمي دارد، از دليل به مدعا مي رود )چراغ چشم، 

 پرورش روح -4

روحي كه در قرآن به انسان اطالق شده، در همه ی موارد خدا انتساب پيدا كرده و اين انتساب روح به حق 

ر از سنخ بدن است. روح چيزی است كه در چهارپايان و تعالي اضافه ی ملکيت است و روح پديده ای غي

قدرتي از ملکوت و »انسان ها وجود دارد. از امام محمد باقر)ع( در خصوص تفسير روح سؤال شده فرمود: 

 (. 1378)مطهری، « عالم مجرد است

 و اگر انسان در كاری بر روح خود فشار بياورد، عکس العملي كه روح انسان ايجاد مي كند گريز

قرار است مثالً: در عبادت جزء توصيه های پيغمبر اكرم )ص( اين است كه عبادت را آنقدر انجام دهيد كه 

روحتان عبادت را با نشاط و ميل و رغبت انجام دهدوقتي يک مقدار عبادت كرديد، نماز خوانديد و بيداری 

ديگر »سالم )ص( مي فرمايند:كشيديد، ديگر حس مي كنيد االن اين عبادت سخت و سنگين است پيغمبر ا

اينجا كافي است و عبادت را بر خود تحميل نکن، همين قدرتي كه تحمل روحت كم كم از عبادت گريزان 

مي شود و گويي عبادت را مانند يک دوا به او دادی، آن وقت يک خاطره بد از عبادت پيدا مي كند. هميشه 

 (. 1378 ی خوش از عبادت داشته باشد )مطهری كوشش كن در عبادت نشاط داشته باشي و روحت خاطره

 پرورش جسم   -5

چه در قرآن و چه از سوی -در اهميت و توجه به حفظ و نگهداری و سالمت جسم در دين مبين اسالم

سفارشات فراواني شده كه امانتي است در دست ما؛ پيامبر )ص( فرمودند: تن و بدن تو بر –معصومين )ص( 

تو حقي دارد كه بايد وظيفه خود را در ادای آن حق، ايفا نمايي. ادای حق بدن ايجاب مي كند گه انسان در 

  (.1389نگاهباني و تأمين حوائج آن بکوشد و از تندرستي خويش پاسداری كند )چراغ چشم، 
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اسالم، تن پروری به معنای نفس پروری به معنای نفس پروری و شهوت پرستي را شديداً محکوم 

كرده است، اما پرورش بدن به معني مراقبت و حفظ سالمتي و بهداشت را از واجبات شمرده است. اسالم 

 ساقط مي كند،آنجا كه يک امر واجب مانند روزه برای بدن مضر تشخيص داده شود، نه تنها تکليف آن را 

ن ت»كه امری بهداشتي است و « پرورش بدن»بلکه چنين روزه ای را حرام مي داند. ممکن است افرادی ميان 

به معني نفس پروری كه امر اخالقي است فرق نگذارند و خيال كنند اسالم كه با تن پروری مخالف « پروری

مت و بلکه كارهايي كه مضر به بهداشت است، با بهداشت بدن هم مخالفت دارد، پس القيدی در حفظ سال

و سالمت بدن است از نظر اسالم كار اخالقي است؛ اين اشتباهي فاحش و خطرناک است! تقويت سالمت 

 (. 1378بدن و بهداشت آن كجا و تن آسايي و تن پروری كجا )مطهری، 

 رشد -6

ور صي دارد. اين تغييرات به طرشد مجموعه تغييراتي است كه با پيشرفت و ترقي همراه بوده و هدف مشخ

منظم در طرح معيني صورت مي گيرد.. رشد كلمه ای است كه از قرآن مجيد گرفته شده است. قرآن مجيد 

در رابطه با كودكان بي سرپرستي كه دارای ثروت هستند. اين اصطالح را به كار برده است و در مورد يتيمان 

ست داده اند و مملوک و ثروتي دارند، تا زمان بلوغ بر آنها يتيمان كه سرپرست خود را از د»مي فرمايد: 

 (. 1389سرپرستي كنيد و ثروتشان را در اختيارشان قرار ندهيد ) چراغ چشم، 

اول الزم است. در اصطالح متد« رشد»البته بلوغ شرط الزم است اما كافي نيست، زيرا عالوه بر بلوغ، 

« رشيق»دام خيلي موزون و برازنده ی داشته باشد و عرب اين را فارسي امروز به كسي رشيد مي گوييم كه ان

 (. اين رشد هم عبادی و هم رشد فردی و اخالقي را شامل مي شود. 1378مي گويد. )مطهری، 

مقصود اين نيست كه قبال نشاطي وجود داشته باشد تا »رشد در عبادت يعني بندگي خدا كردن؛ 

گاه نشاط پيدا نخواهد كرد. خود نشاط به تدريج با عبادت و انس با عبادت شروع شود. بسا افرادی كه هيچ 

 (. 1378ذكر خدا پيدا مي شود. عبادت اگر روی صورت گيرد به تدريج انس و نشاط پيدا مي شود. )مطهری، 

اولين رشدی كه انسان بايد از آن بهره مند شود فردی و شخصي و اخالقي است. »در رشد فردی 

يد كه آيا اغلب مي تواند اين سرمايه را اداره و از آن بهره برداری كند؟ باور كنيد كمتر اين سؤال پيش مي آ

 1372)كليني. « كسي است كه چنانکه بايد از سرمايه های فردی و شخصي خود بهره برداری مي كند. 

 (. 365ص

فرد  ايد بدواً دربه منظور رسيدن به قرب الهي و نيز تأثير بر ديگران جهت هدايت و راهنمايي آنها ب

 رشد صورت گيرد. 

 ضرورت تربیت 

نقش تربيت، شکوفا سازی شخصيت واقعي انسان و به فعليت رسانيدن قوا و استعدادهای نهفته اوست و 

بدون تربيت و اخالق، آدمي شخصيت واقعي خود را باز نمي يابد و به حقيقت انساني و هويت مستقل 
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 انساني نيست. زيرا شرافت انسان به« خود»ز اين حوزه يافته است خويش آگاه نمي گردد و آن چه خارج ا

روح ملکوتي اوست و امتياز او بر ساير حيوانات مرهون ويژگي های انساني وی مي باشد كه خاستگاه ارزش 

 های معنوی و ابزارهايي برای رسيدن به درجات بلند و سعادت جاوداني اند. 

مي رساند و در چهره واقعي انساني را به نمايش مي گذارد، از تربيت، روح ملکوتي را به اوج كمال 

منزل نفس به منزلت حق و از خود پرستي به حقيقت سوق مي دهد. تربيت در ساختار شخصيت انسان نقش 

تعيين كننده ای دارد، بدون آن آدمي به خير و كمال نمي رسد و به سعادت دنيوی و اخروی دسترسي پيدا 

 (. 1381 نمي كند )شيرواني،

موضوع تربيت اسالمي، نفس انسان است كه افعال زيبا و زشت به طور ارادی از او صادر مي شود. 

هدف تربيت اسالمي، پرورش استعدادهای دروني انسان برای ايجاد و رشد صفات و رفتارهای پسنديده ی 

 در زمينه ی اعتقاد و عملاسالمي است. از ديدگاه عالمه طباطبائي، هدف تربيت اسالمي، رسيدن به توحيد 

 (. 1379است. بنابراين، تربيت اسالمي بايد به عبوديت الهي بينجامد )طباطبايي، 

نقش شگفت انگيز تربيت در زندگي انسان بر هيچ خردمندی پوشيده نيست، چرا كه تربيت مي تواند 

 (. 1386مکاران، به اوج ارزشها برساند و اگر به غلط افتد، وی را به سقوط نشاند )كاردان و ه

تربيت صحيح مي تواند انسان را در ميدان آفرينش به قهرمان خوبيها و پهلوان نيکي ها تبديل كند و او را 

 (.1385خوشبخت كند )مهدويان، 

 تربیت مغز

ه ی ظرفيت دروني و فطری انسان جهت رسيدن بتربيت مغز عبارت است از يک برنامه تربيتي برای توسعه

 سالمتي، رفاه، پيشرفت بهينه و آرامش از طريق مديريت اثربخشي مغز خود. 

های علوم اعصاب تربيت مغز يک تجديدنظر نوين در ذهن سنتي شرقي است و تربيت بدني تلفيق شده با يافته

 های فيزيکي، احساسي و شناختي مشاركتباشد. رويکرد تربيت مغزعميقاً تجربي است. افراد در تمرينمي

رای هايي كه بهای طرز ايستادن و نفس كشيدن، تصويرسازی هدايت شده و بازیكرده؛ به عالوه در تکنيک

ي شده خالقيت طراح بهبود بخشي به آگاهي حسي، كنترل حركات، تعادل، تعديل احساسات، توجه، تخيل و

  (.a 2013، 10المللي تربيت مغزاست )انجمن بين

تواند بر مغز خود تسلط يابد و اينکه حال سؤالي كه مطرح است اين است كه چگونه يک فرد مي

 بتواند از پتانسيل كامل مغزش استفاده كند؟ اين بحث اصلي تربيت مغز است!

ت كه ارتباطاتي ميان عملکرد مغز و فعاليت تربيتي تربيت مغزمحور يک پاردايم و الگوی جديدی اس

شود. زمينه و رشته جديدی به نام تربيت مغزمحور ايجاد شده است. تربيت مغزمحور به و آموزشي ايجاد مي

كنند؛ پس بايد در مورد دهند از مغزشان استفاده ميها انجام ميهر چيزی كه انسان»گويد كه: طور خالصه مي
                                                           

10- (IBREA) International Brain Education Association- 
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ی از يک مربي انتظار داريم كه بتواند از كاربرد يک استراتژ« گرفت و اين دانش را به كار بستمغز بيشتر ياد 

تن ای بودن در دانسخاص با داليل علمي يا مطالعات علمي حمايت كند. تربيت مبتني بر مغز در مورد حرفه

هايي تهي است در مورد دانسگيرد. علماين نکته است كه چرا يک استراتژی بيش از بقيه مورد استفاده قرار مي

 (. 2013كنند )جنسن، كه نحوه كار كردن مغز را تشريح مي

اب علوم اعص»ی جديدی است كه برخي از صاحبنظران آن را يادگيری مبتني بر مغز ناشي از رشته

 (. 2011، 13اند )سوزاناميده« 12علوم ذهن، مغز و آموزش»ناميده و برخي هم آن را  11«تربيتي

مبتني بر مغز يک رويکرد جامع به آموزش است كه از تحقيقات اخير علوم اعصاب استفاده يادگيری 

كند بر چگونگي يادگيری طبيعي مغز انسان و تربيتي تأكيد مي 14يا علوم اعصاب كند. تربيت مبتني بر مغزمي

د دارد، مبتني بر آنچه در مورد ساختار و عملکرد مغز انسان در حال يادگيری در مراحل مختلف رشد وجو

 است. 

های آموزشي و تربيتي كه برای مغز آشنا دهد كه تکنيکآخرين تحقيقات مغز و اعصاب، نشان مي

 كند. بوده و با آن سازگار هستند يک چارچوب محرک زيستي برای ايجاد آموزش اثربخش تهيه مي

است كه  15فرامفهومكند به توضيح رفتارهای تکراری يادگيری و يک همچنين اين تئوری كمک مي

 گيرد. ها را در بر مييک تركيبي انتخابي از تکنيک

ی اكيد بر اين دارند كه به معلمان اجازه داده شود كه های مرتبط با اين تئوری، توصيهاخيراً، تکنيک

بين يادگيری و زندگي واقعي و تجارب احساسي فراگيران ارتباط برقرار كنند؛ همين طور بين يادگيری و 

 (. 2013، 16ارب و سوابق شخصي فراگيران )ويلسونتج

 كنيد. برای كارهای حقوقي نزد وكيلتان را تعمير كنيد، به مکانيک مراجعه مياگر بخواهيد اتومبيل

رويد؟ احتماالً پاسخ منفي است. با اين رويد؛ اما برای درک مغز و چگونگي يادگيری چطور؟ نزد معلّم ميمي

 كنند و بر ايندهند، اعتماد ميها كه به كودكانشان درس ميایا پدر و مادر به اين حرفهههمه، هر ساله ميليون

 دانند. باورند كه آنها در مورد مغز و فرآيندهای يادگيری چيزی مي

در مورد دفاع از معلمان در خصوص كمبود اطالعات در حيطه تربيت مغز، بايد گفت حتي دانشمندان 

های تعليم و تربيت، شي از عملکرد مغز اختالف نظر دارند. بيشتر دانشکدهعلم عصب نيز در مورد بخ

های روان شناسي، شناسي؛ و در بهترين حالت، اين درسدهند، نه عصب شناسي ارائه ميهای رواندرس

دهند. آموزش ضمن خدمت ی يادگيری كودک، اطالعاتي را به صورت غيرمستقيم آموزش ميی نحوهدرباره

دهند. آموزش ضمن خدمت ی يادگيری كودک، اطالعاتي را به صورت غيرمستقيم آموزش ميی نحوهدرباره

                                                           
11- Educational Neuroscience 
12- Mind, Brain, and Education Science 
13- Sousa 
14- Brain- based education 
15- Meta- concept 
16- Wilson 
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های مشکالت رفتاری و آموزشي را مدنظر دارد. مقاالت ی مغز، نشانهمعلمان به جای دانشي كارآمد درباره

 د برخوردار است. عامه پسند آموزشي نيز به ندرت از عمق يا ديدگاهي كه آموزگار امروز بدان نياز دار

های علوم مغز و اعصاب ی يادگيری مغز را خالصه كرد؟ امروزه از يافتهتوان مباني نحوهآيا مي

 ی يادگيریتواند آموزگاران را در انجام بهتر كارشان ياری نمايد. با درک نحوهاطالعاتي بدست آمده كه مي

 توانمغز، بهتر مي

رد؛ توان صرفه جويي كها ميتيب، نه تنها در مصرف هزينهمنابع آموزشي را تخصصي كرد. بدين تر

 (. 2000آيد )جنسن، های بيشتری نيز در كار با كودكان به دست ميبلکه مهتر از آن، موفقيت

بيت المللي ترمفروضه اصلي تربيت مغز و سه دسته فوايد آن را كه توسط انجمن بين 4در زير به 

 گردد:اشاره مياعالم شده است،  2013مغز در سال 

 های ملي و قومي و مذهبي رفتن است. مغز منبع همه رفتار و تجارب، و به ورای تمايزات و رجحان -

مغز انسان اين قدرت را دارد كه پاسخ به استرس را در خدمت كنترل سطوح باالتر عملکرد قرار دهد و به  -

 . دنبال تحقق هدفي ماورای رفاه بدني و فيزيکي در انسان باشد

 تربيت مغز در سطح فردی، پيرامون خودشکوفايي و توانمندسازی است.  -

المللي تربيت مغز در سطح اجتماعي، وقف بهبود بخشيدن به نوع دوستي و انسانيت است )انجمن بين -

 (. a ،2013تربيت مغز 

 ی تربیت مغزای به تاریخچهاشاره

، 1681ای در امور روزمره اهميت يافته است. در سال فزايندهنقش اعصاب در مقايسه با گذشته به ميزان 

های مغز روی بيماران های اوليه ريشه در جراحيی نورولوژی را ساخت. در حاليکه يافتهتوماس ويليس واژه

به  21های مغز با تکنولوژی ابداعي قرن داشت. اما بسياری از اطالعات از تصاوير و اسکن 1930از دهه 

 (. 2010، 17پنينگتوندست آمد )

 190های قديمي از نحوه كار مغز وجود داشته است. تقريباً تا اواسط سال سال، مدل 2000حدود 

از نيمکره چپ و راست در مغز  1970شد. تئوری مغز در دهه مغز انسان با تابلوی برق شهر مقايسه مي

كه تکامل تدريجي « 19مغز سه قسمتي»مفهومي تدوين كرد با عنوان  18كرد. بعدها، پاول مک كلينصحبت مي

تر؛ شد كه يادگيری ماندگار در مغز پايينداد. در تئوری او فرض ميمغز انسان را در سه قسمت توضيح مي

 گرفت. احساسات و هيجانات در مغز ميانه و تفکر منطقي سطح باالتر در مغز بااليي انجام مي

مند ظامپذيرد )نگاه نتری را در مورد مغز ميغز نگاه كلياخيراً بعد از دو نگاه فوق تربيت مبتني بر م

 (. 2013گشتالتي كه معتقد است كل چيزی بزرگتر از مجموع اجزاست( )ويلسون، 
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علوم اعصاب و مغز در سالهای اخير، رشد سريعي را تجربه كرده، كه توسط دولت فدرال در دهه 

 (. 1999، 20و مندلگذاری شده است )جونز نام "دهه مغز"به عنون  1990

پژوهشگران و متفکران و فعاالن اجتماعي نامدار دنيا در سئول كره برای  2001ژوئن  15همچنين در 

پرداختن به كنفرانس جهاني صلح و بشريت در هزاره سوم دور هم جمع شدند. اين كنفرانس اولين كنفرانس 

 شد. رگزار ميبشريت بود كه با تأكيد به ارزشهای انساني، كره زمين و مغز ب

ی شهروندی زمين بحث كرده و به جستجوی روشهای ها بر روی فلسفهشركت كنندگان در پنل

 علمي كردن آن پرداختند. 

 ایاعالميه بشريت به تصويب رسيد كه اين سند خالصه 2001در اولين كنفرانس بشريت در ژوئن 

لي بعدی های اصن سند بر روی مسئوليتشناسد. اياست كه زمين را سرزمين مشترک بشريت به رسميت مي

 كند. بشريت هم در برابر كره زمين و هم در برابر خودشان تأكيد مي

مطابق با بيانيه بشريت يک تغيير اساسي در هوشياری و توانايي حل مسائل رودروی نژاد انسان الزم 

امگذاری به عنوان بيانيه مغز ن و ضروری است. اين بيانيه مبنای فلسفي تربيت مغز شناخته شده و بعد از آن

 گرديده است. 

ای از عبارات و ادعاهايي است كه قدرت مغز انسان را تصديق و تأييد در اصل، بيانيه مغز مجموعه

 كند. مي

 كنم كه من بر مغزم مسلط هستم. من اعالم مي -

 كنم كه مغز من امکانات و پتانسيل خالق بي نهايتي دارد. من اعالم مي -

 كنم كه مغزم شايستگي پذيرش يا رد هر اطالعات يا دانشي را كه ارائه شده، دارد. ن اعالم ميم -

 كنم كه مغز من عاشق انسانيت و كره زمين است. من اعالم مي -

 (. b ،2013المللي تربيت مغزكنم كه مغز من آرزومند صلح و آشتي است )انجمن بينمن اعالم مي -

 مغزچرایی و ضرورت تربیت 

كه اين ارزيابي، هر ی يک جهان كوچک مورد ارزيابي قرار دهيد؛ به طوریتوانيد مغزتان را به مثابهشما مي

 گيرد. مغز تنها ارگاني استايد و اينکه به طور بالقوه خواهيد شد را در بر ميچيزی كه شما تا به حال بوده

ح ی صحيكند. در اصل، استفادهاتي را اعمال ميكه بر روی جهان خارج از جسم و جهان درون جسمتان، تأثير

از مغز به معنای بهبود يافتن رفاه جسمي، احساسي و شناختي بوده و توانايي انسان را برای موفقيت و مشاركت 

 (. b ،2013المللي تربيت مغز دهد )انجمن بينو همکاری در ايجاد دنيايي بهتر، افزايش مي
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ای ها بايد بتوانند از پتانسيل مغزشان بری انسانمغز اين است كه همهالمللي تربيت پيام انجمن بين

رسيدن به نقاط مشترک استفاده كنند؛ به عبارتي بشريت به يک نظام مشترک ارزشهای زندگاني برسند و به 

 تر خواهد شد. ها در روی كره زمين معنادارتر و اميدوارانهاين ترتيب زندگي و تجارب همه انسان

ای نيست. افراد زيادی درباره باور داشتن به اهميت سرزمين مشترک )يعني زمين(، امر تازه مطمئناً

های دهند كه خود اين تهديدات، عالئمي است از زيانخطرات تهديد محيط زيست به بشريت درس مي

قرار بر دهد. هر فردی امروزه از اهميت تعادلتر و با وضوح بيشتری نشان ميمحيطي كه وضعيت را فوری

كردن بين نيازهای شهروندی انساني با جهان طبيعي آگاه است يا در حال آگاه شدن است. همچنين آنچه 

 هایواضح است برای تعدادی از مردم اين است كه امروزه ميراث مشترک بشتريت با موانع و محدوديت

 اند شکسته شود. توها نميقوميتي، مذهب، مليت و ساير موانع مربوط به هويت و هستي انسان

بنا به اعتقاد هب، رفتارگرايي بر مطالعه عيني رفتار آشکار تأكيد دارد و اين كاری نيک است، اما با 

ايم ون ما آمادهگفت، اكنتأكيد تنها بر مطالعه رفتار، رفتارگرايان بچه را با آب لگن به دور ريخته بودند. هب مي

 (. 1390مطالعه فرآيندهای شناختي به طور عيني )خداپناهي، يعني  -تا مرحله دوم انقالب را پيش ببريم

هب رويکرد نوروفيزيولوژيکي را نسبت به مطالعه فرآيندهای شناختي برگزيد، اما اين تنها يکي از 

(، آنچه مهم است اين است كه مطالعه فرآيندهای شناختي را نبايد 1959اين نوع رويکردهاست. برای هب )

گرفت. جای خوشبختي است كه بسياری از پژوهشگران روانشناسي از اين پيشنهاد استقبال  بيشتر از اين ناديده

كردند. روانشناسان گشتالت، پياژه، تولمن، بندورا و روانشناسان خبرپردازی، نظريه پردازاني هستند كه 

كيد يولوژيکي تأاند، اما برخالف رويکرد هب، ايشان بر مفاهيم نوروفيزفرآيندهای شناختي را مطالعه كرده

كرد، به اين نتيجه رسيد كه تجارب كودكي از تجارب اند. زماني كه هب با ويلدر پنفيلد كار مينداشته

بزرگسالي برای رشد عقلي مهمترند. چند منبع ديگر نيز اهميت تجارب كودكي را مورد تأكيد قرار دادند. 

ز روز تولد نابينا بودند و پس از يک عمل (، بزرگساالني را كه ا1932« )ون سندن»چشم پزشک آلماني، 

جراحي، مانند برداشتن آب مرواريد، ناگهان بينايي خود را به دست آوردند مطالعه كرد. معلوم شد كه اين 

توانند بگويند كه آن اشياء چه هستند. بر توانند بالفاصله حضور اشياء را تشخيص دهند، اما نميافراد مي

شد، گر چه بعضي ادراكات شکل و زمينه ذاتي هستند، اما تجربه بينايي با اشياء مختلف ها گفته اساس اين يافته

برای تميز دادن آن اشياء از يکديگر ضروری است. به تدريج، اين افراد كه قبالً نابينا بودند ياد گرفتند اشياء 

 را در محيط تشخيص دهند و ادراكات آنان به حد هنجار رسيد. 

شوند و بنابراين، برخالف ادعای ها از تجربه آموخته ميبه اعتقاد هب، هوش، ادراک و حتي هيجان

بي كند، نوزادان با يک شبکه عصای را وضع كرد كه فرض ميآيند. هب نظريهفطری گرايان، با فرد به دنيا نمي

د كه اين شوه حسي سبب ميهستند. طبق نظر هب، تجرب« تصادفي»شوند كه ارتباطات دروني آن متولد مي

 شبکه عصبي سازمان يابد وسايل تعامل مؤثر با محيط را فراهم آورد. 
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 دو مفهوم كليدی در نظريه هب عبارتند از:

 های سلوليمجتمع -1

 (. 1389؛ ترجمه سيف، 22و هرگنهان 21ای )السونهای مرحلهزنجيره -2

 استفاده از تربیت مغز برای بهینه سازی یادگیری

( معتقد است كه بهينه سازی يادگيری از طريق آگاهي از موارد شانزده گانه زير عملي خواهد 2007ويلسون )

 شد:

: اگر مربيان بخواهند كه شاگردانشان تفکر كنند بايد محيط يادگيری و 23فضا و جو كالس بدون استرس -1

سان است؛ زماني كه بخشي از عمل بزرگترين بخش مغز ان 24فرآيندهای آموزشي را ايمن نمايند. نئوكورتکس

دن و نگهداری افتد، ذخيره كرتفکر )البته غالباً تفکر پيچيده( در منطقه ليمبيک )منطقه كناری مغز( اتفاق مي

يي هاشود. امروزه آزمايشات علمي نشان داده است كه نئوكورتکس در زمانحافظه در نئوكورتکس انجام مي

كند. پس الزم است كه يک محيط كالس اند، به خوبي و درست كار نمييدهها استرس دارند يا ترسكه انسان

 بدون ترس و استرس يعني ايمن ايجاد شود. 

آموزان بايد به طور تضميني ياد بگيرند كاهش استرس: استرس دشمن تفکر كارآمد و مؤثر است. دانش -2

 25های آرام سازی اعصابس و تمرينكه بتوانند چطور استرس خود را كاهش دهند و به عبارتي كاهش استر

 بايد توسط مربيان تدريس شود. 

شان را فراشناخت: مربيان بايستي به شاگردانشان فرصت آزمايش كردن و بررسي ساختارهای فراشناخت -3

بدهند. به عبارت ديگر كالسي سازماندهي كنند كه در آن شاگردان بتوانند و اجازه داشته باشند روی الگوهای 

ری و تفکرشان فکر كرده و مطالعه و بررسي نمايند؛ و اينکه آنها چطور به بهترين شکل فکر كنند و ياد يادگي

ی حفظ كردن بگيرند. درباره مغز و كاركردهای مغز و همين طور درباره مهارتهای مختلف مطالعه و روشها

های رشد و توسعه و ايجاد تکنيکبه آنها تدريس نمايند. همچنين شاگردان بايد اجازه داشته باشند تا فرصت 

 مطالعه و يادگيری شخصي خود را بيابند. 

جاد شان را از طريق ايسازی يادگيریعناصر محيط يادگيری: به شاگردان اجازه داده شود تا فرصت بهينه -4

پردازی، رها بيابند. ياد بگيرند كه از انواع مختلف نوهای مختلف يادگيری برای انواع گوناگون فعاليتمحيط

 های غني و متنوع يادگيری استفاده نمايند. موسيقي های خوش يا سکوت برای ايجاد محيطموسيقي يا رايحه

تواند الگوهای امواج سازگار تواند افراد گوش دهنده بدان را تحريک كرده يا آرامش بخشد و همين طور ميمي

شود را فراهم آورد. به تازگي تأثيرات رايحه خوش بر روی مغزی كه باعث افزايش يادگيری و حافظه مي
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نه اين . پس بايد ياد گرفت كه چگوهای يادگيری مورد بررسي قرار گرفته و لذا مستند نيز گرديده استپاسخ

 تواند به يادگيری كمک نمايد. عناصر محيطي مي

د شان حركت كرده و موامربيان بايد ياد بگيرند كه مطابق با ساختار شناختي مخاطب 26انفجار اطالعات -5

 7ود شاری ميقابل توجه را ارائه دهند. در حافظه به طور متوسط، مقدار اطالعاتي كه توسط مغز انسان نگهد

بيت هم متفاوت است. بنابراين بايد مواد  9تا  5بيت از اطالعات است. اين امر از انساني به انسان ديگر بين 

های مختلف رمزگذاری درسي را طوری سازماندهي كنند كه شاگردان فرصت بيابند اطالعات را به روش

 كرده و در حافظه بلند مدت كانال سازی نمايند. 

ادگيری، های يهای فردی ارزش قائل شد. مربيان بايد درباره ناتوانيهای فردی: بايستي برای تفاوتتفاوت -6

نوع مبتني های متهای چندگانه ياد بگيرند. مربيان بايد از تکنيکهای يادگيری و هوششرايط يادگيری، سبک

های ديگر يک سبک يادگيری با سبک بر اين مفاهيم استفاده نموده و بين يک بعد هوش با ابعاد ديگر و يا بين

های آموزشي بزنند و به عبارتي ارتباط ايجاد كنند. همچنين مربيان بايد اطمينان حاصل كنند كه انتقال پل

آموزش را طوری فراهم آورند كه شرايط گوناگون ياد گيرنده )مانند شرايط شنوايي، بينايي، و جنبشي/ المسه( 

 رده باشند. مربيان بايد اينها را به طور متننوع بکار بندند و با هم تركيب كنند. را نيز در اين فرآيند لحاظ ك

دستيابي و كمک گرفتن از معرفت و دانش قبلي برای تحقق يادگيری ماندگار: هر زماني كه امکان دارد  -7

ان دهند كه نشكند با زندگي شاگردانش مرتبط سازد. مربيان بايد به شاگردان مربي بايد آنچه را تدريس مي

شود استفاده نمايند. چرا كه انسان مواد و هايي كه بدانها تدريس ميتوانند از اطالعات يا مهارتچگونه مي

 اش هستند يا برايش ارزش شخصيفرآيندها و اطالعاتي را كه درک كند مفيدند يا مرتبط با معرفت قبلي

 سپارد. دارند، به خوبي ياد گرفته و به خاطر مي

. ی مغز استفاده شودهايي بايد انجام شود كه از هر دو نيمکرههای نيم كره راست و چپ: فعاليتاليتفع -8

فرآيندهای كالس درس را بايد مربي به نحوی تغيير دهد كه هم از فرآيندهای تفکر همگرا و هم تفکر واگرا، 

ق آيندهای تفکر شهودی و خالهم فرآيندهای تفکر منطقي و خطي، و هم از فرآيندهای تفکر تركيبي با فر

 استفاده شود. 

تجارب گوناگون: مربيان بايد در كالس درس تجاربي را ببينند كه به تفکر و تأمل، يادگيری تجربي و  -9

ی واقعي يا كاربردی نياز دارد. مربي بايد از طريق استفاده از تجارب معمول و مشترک، يادگيری تجربي، تجربه

هايي برای رسيدن به تفکر انتزاعي ايجاد كند. حتي زماني ها، پل، تشبيهات و قياسهاتفکر شخصي، استعاره

كه توانايي شناختي تفکر انتزاعي وجود دارد، نيز فرآيندها يا ارتباطات تعدادی از يادگيرندگان بايد به طور 

ردد )اين بي حاصل نگ واقعي و تجربي انجام شود تا بتوان انتزاعات را به خوبي درک كرد و كار، بي نتيجه و

های علمي كند. ( بايد فراگيران تکنيکمطلب برای تعداد كثيری از نوجوانان و حتي بزرگساالن نيز صدق مي
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رح ها برای ديگران شها، تشبيهات و قياسداشته باشند تا بتوانند مطالب و مواد درسي را از طريق استعاره

تي باشد را به راحاطات مشترک از طريق تجارب شخصي ميدهند يا بتوانند هر جايي كه در جستجوی ارتب

هايي به سمت فهم و درک كمک های اجتماعي به عالوه ايجاد پلهضم كنند. اين به آسان سازی مهارت

 كند. مي

نابراين كشد. بكاهش ريسک يا كار گروهي: در سطوح فردی، رقابت به طور مکرر خالقيت و ابتکار را مي -10

قويت ها و نتايج مبتکرانه مطرح سازند تخواهد فراگيران پاسختارهای ريسک پذير را زماني كه ميمربي بايد رف

نمايد. فراگيران را برای شکست، بازبيني و تجديدنظر و سعي مجدد ايمن سازی كند. لطفاً به ياد آورده شود 

 كه رقابت در سطوح گروهي، تهديدآميزی كمتری خواهد داشت. 

يت ساخت انتزاعي از طريق حركت: به فراگيران فرصت دهند تا اطالعات را با قواعد فيزيکي ايجاد و تقو -11

رمزگذاری كنند. اين بدان معني است كه فراگيران بتوانند حركت داشته باشند، صحبت كنند، راه بروند، بازی 

ه كو غيره، به طوری كنند، آواز بخوانند، شعر بخوانند، حركات موزون انجام دهند، بنويسند، نمايش دهند

 (. 2007هايشان ايجاد نمايند )ويلسون، بتوانند با اين حركات و كارها، مسيرهای مختلف زيادی به حافظه

های تفکر انتزاعي چون جبر و منطق را كه برای حل يک طيف تعليم و تربيت دسترسي به استراتژی

ه نمايد. سواد و حساب نشوند را فراهم ميمي پذيری ذهني به كار گرفتهوسيعي از مسائل و افزايش انعطاف

ه سازد، شاهکارهايي كدهد، بلکه وجود انساني را برای خلق شاهکارها توانمند ميتنها مغز انسان را تغيير مي

های گذشته به پذير نخواهد بود. امروزه بيش از دهههای علمي امکانبدون اين ابزار فرهنگي و پيشرفت

شود كه اين امر نيز تا حد زيادی به تعليم و تربيت مربوط ( انديشيده ميIQبهره هوشي ) افزايش مداوم نمرات

 (. 2007، 27است )فالين

رشد و توسعه شناختي معموالً به ذهن توسعه يافته اشاره دارد. تقويت حافظه يا افزايش توانايي حل 

ای معموالً با داروها يا تکنولوژی سعهباشند. چنين تقويت و توهايي از فرآيند توسعه ذهن ميمسئله نمونه

رسد تعليم و تربيت به طور وسيع و ای پيوند خورده است. اما در مقايسه با اين ابزار، به نظر ميپيچيده

 (. 2009، 28ای، تقويت كننده شناختي موفق نسبت به همه باشد )بوستروم و سندبرگسازگارانه

اجازه داده شود تا فرصت داشته باشند كه خودشان الگوهايي را : به فراگيران 29سهيم شدن در الگوسازی -12

 بسازند و كشف كنند. همين طور به آنها فرصت داده شود كه اين الگوها را با ديگران سهيم شوند. 

: محيطي فراهم شود كه فراگيران احساس امنيت كافي داشته باشند تا اشتباه كنند )ترس 30تفکر و تأمل -13

ان برخي شود فراگيرترين دروس زندگي است كه باعث مينداشته باشند(. بعضي از با ارزشاز اشتباه كردن 
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اشتباهات را تجربه كرده و به تصحيح اين اشتباهات بپردازند. بايستي فراگيران را به تأمل كردن روی 

 اشتباهاتشان تشويق كرده و اينکه از آن ياد بگيرند. 

رايط كه شهای تدريس خود را بايد تغيير دهند به طوریان تکنيکهای تدريس و يادگيری: مربيسبک -14

حركتي را با هم مخلوط يا تركيب نمايند )همانند  -های شناختي، عاطفي و روانييادگيری و فعاليت

 های چندوجهي و سمعي، بصری و المسه(. اولويت

 را به ياد آورند، بايد آن را قابل های تقويت سازی حافظه: اگر مربيان بخواهند فراگيران چيزیفعاليت -15

های محلي، كاله، كار های مختلفي چون موسيقي، حركت، نمايش، لباسيادآوری سازند )كه اين كار از روش

 های ذهني قابل انجام است(. هنری و نقشه

اد ي هايي برای فراگيران وجود دارد تا مواد درسيتقويت يادآوری از طريق كاربرد: زماني كه فرصت -16

يا توضيح برای يکديگر تکرار و تمرين  31گرفته شده را از طريق بحث گروهي و از راه تدريس به ديگران

 (. 2007شود )ويلسون، كنند، يادآوری تقويت مي

 

 روش

از آنجا كه هدف اين پژوهش بررسي رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به تربيت مغز محوراست، پس از 

برای پاسخ به سواالت پژوهش و مطابق با اهداف، به تحليل متون لحاظ هدف، بنيادی است. در اين مطالعه، 

ه است. پرداخته شد اسالمي موجود در راستای بررسي رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به تربيت مغز محور

در اين تحقيق نظام مقوله بندی قياسي انتخاب گرديده است.  32روش تحقيق، كيفي از نوع تحليل محتوالذا 

بوده است. محقق برای پاسخ به سؤاالت، نياز به مرور متون مرتبط داشته است.  "پاراگراف "واحد تحليل 

های اسالمي در ، متون وپژوهش33تربيت مغز محوريعني برای بررسي رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به 

ارتباط با موضوع تربيت به شيوه تحليل محتوای كيفي مورد مرور قرار گرفته است. سپس از جمع بندی 

نتايج به دست آمده، موارد قابل تأييد تعليم و تربيت اسالمي از بين مؤلفه های تربيت مغز محور ارائه 

ی تربيت مغز محور را براساس مدل پيشين برآمده از مؤلفه های رويکرد گرديده است. پژوهشگر مؤلفه ها

( انجام داده است؛ كه در اين مدل رويکرد تربيت مغز 1392تربيت مغز محور توسط براتعلي و همکاران )

م بندی فيزيولوژيک تقسي-احساسي و جنبشي -؛ تعامليفراشناختي-شناختيمحور به سه مؤلفه ی اصلي 
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كدام دارای آيتم هايي است كه در اين تحقيق رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به يک دسته  شده است كه هر

 ( مورد تحليل قرار مي گيرد. فيزيولوژيکي-جنبشي از اين مؤلفه ها )مؤلفه های

در اين مطالعه )تحليل محتوای كيفي(، حوزه پژوهش شامل كليه كتب و منابع نوشته شده پيرامون مباحث 

يت اسالمي با تأكيد بر مؤلفه های تربيت مغز و يافته های علوم اعصاب و مغز مرتبط با حوزه های تعليم و ترب

ياددهي و يادگيری بوده است. روش نمونه گيری، هدفمند بوده وجهت نمونه گيری به علت كثرت منابع در 

متون مربوط به تربيت برای  2013تا  2000اين حوزه از كليه مکتوبات چاپي و ديجيتالي در دسترس از سال 

مغز محور و منابع موجود در حوزه تعليم و تربيت اسالمي از بين متون صاحبنظران و فيلسوفان تعليم و تربيت 

اسالمي چون شهيد مطهری استفاده گرديده است. از جمله مهم ترين موتورهای جستجو و پايگاه های 

 Google scholar ،Springer ،Science Directن از: اطالعاتي معتبر مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بود

، Brain Educationالبته كليدواژه های اصلي جستجوی منابع تحقيق برای تربيت مغز محورعبارت بودند از: 

Neuroeducation ،Brain and Education  وBrain and Learning  و كليد واژه های اصلي جستجوی منابع

تعليم و تربيت اسالمي عبارت بودند از: تربيت اسالمي، اهداف تربيت اسالمي، اصول تعليم و تربيت اسالمي 

و.. . بطور كلي محقق برای جستجوی مباحث مربوط به تعليم و تربيت اسالمي و اين رويکرد با تأكيد بر آراء 

 شهيد مطهری، آثار و كتب او جستجوهای اصلي خود را انجام داده است.  و ديدگاه های تعليم و تربيتي

در تحقيق كيفي، پاتون بيان مي كند كه شيوه ايده ال نمونه گيری اين است كه تا رسيدن به مورد زايد 

در اين پژوهش با انتخاب )موردی كه پس از آن اطالعات جديدی به دست نمي آيد( بايد به انتخاب ادامه داد. 

مورد به مورد و كسب داده ها تا جايي كه داده ها تکرار شد و اطالعات جديدی به دست نيامد وفقط يافته 

 های قبلي را تأييد مي كرد، انتخاب منابع ادامه يافت. 

 

در اين پژوهش برای جمع آوری اطالعات از شيوه ی فيش برداری از كتب و منابع مرتبط استفاده گرديده 

رداری بر اين تحقيق، جهت استخراج پاراگرافهای مرتبط با موضوع پژوهش از منابع، فيشبه عبارتي داست. 

 شده است. 

روش تجزيه و تحليل اطالعات در اين تحقيق، روش تحليل محتوا با استفاده از نظام مقوله بندی قياسي 

بوده است. كاربرد نظام مقوله ای قياسي چنان است كه با نظريه های استخراجي و جنبه های مختلف تحليل 

 و مرتبط كردن آنها با متن سر و كار دارد. 

 

ن پژوهش نظام مقوله ای قياسي بوده است كه از واحد تحليل روش تجزيه و تحليل اطالعات اي

 پاراگراف استفاده شده است و طي سه مرحله انجام گرفته است :
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ور رويکرد تربيت مغز مح فيزيولوژيکي-جنبشي در اين پژوهش نقطه شروع كار، بکارگيری مؤلفه های

يني كار بوده است و پژوهشگر برطبق ( بوده است كه در حقيقت مدل پيش1392توسط براتعلي و همکاران )

آن در بين جمالت و پاراگراف های مهم مباحث تعليم و تربيت اسالمي، به دنبال مطالبي بوده است كه اين 

ها را مورد تأييد قرار داده است و در آخر مقوله اصلي رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به مؤلفه های مؤلفه

 ور استخراج گرديده است. تربيت مغز محفيزيولوژيکي -جنبشي

های استفاده شده است. پذيرفتني بودن برساخته 34در اين پژوهش برای بررسي روايي از معيار باورپذيری

را باور پذيری گويند. به عبارتي فليک معتقد است كه مستدل كردن متن با  گان واقعيتتحقيق برای سازند

(. لذا پژوهشگر برای افزايش باورپذيری از 1392نقل قول های قابل قبول معيار باورپذير كردن است )فليک، 

 استراتژی های زير استفاده كرده است: 

 وهش را مورد بررسي قرار داده است. به طور طوالني مدتي، تحقيقات و داده های مختلف مرتبط با پژ -

نشست هايي با افرادی كه درگير تحقيق مذكور نبودند، تا بدين وسيله نقاط كور مشخص شده و درباره  -

 سؤاالت ونتايج با آنها بحث شود. 

استفاده شد. اطمينان پذيری طي فرايند حسابرسي  35در اين تحقيق برای پايايي، از معيار اطمينان پذيری

(. لذا پژوهشگر به منظور 1392همان روش حسابرسي در حوزه امور مالي آزمون ميشود )فليک،  براساس

 كنترل اطمينان پذيری رويه اجرای تحقيق از استراتژی های زير استفاده نموده است:

 ابتدا منابع مرتبط با موضوع مورد جستجو قرار گرفت و داده های خام گردآوری شدند.  -

 ردن، مفاهيم اوليه از داده های خام مرتبط در جداول استخراج گرديدند. سپس از طريق خالصه ك -

 بعد از آن، مفاهيم مهم كدبندی شده و در جداول جديد دسته بندی شدند.  -

 دسته های بدست آمده نام گذاری گرديده و مقوله های اصلي حاصل شدند.   -

 ربوطه جايگزين شدند. سپس مقوله ها با توجه به سؤاالت پژوهش، به تفکيک در جداول م -

در هرمرحله اقدامات انجام گرفته مورد ارزيابي اساتيد متخصص نيز قرار گرفته و بازبيني هايي انجام شد،  -

 تا نتايج نهايي بدست آمد. 

 نتايج 

ت اسالمي رويکرد تعليم و تربي»در ابتدا قبل از پرداختن به تجزيه و تحليل متون اسالمي در رابطه با  

( 1392جداول مربوط به مؤلفه های تربيت مغز محور از منظر براتعلي و همکاران ) «مغز محوربه تربيت 

كه همان مدل پيشين پژوهش حاضر مي باشد، آمده است و پس از آن يافته  (3-4 و  2 -4 ؛1-4 )جداول

 های حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات تحقيق حاضر ارائه گرديده است. 
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 (106، ص1392فراشناختی تربیت مغز )براتعلی و همکاران، -تی( مقوله شناخ1جدول )

 

 

 

  

 مفاهيم جايگزين شده كد مفاهيم هم دسته شده
 توجه به تأثير مرور بر تقويت حافظه -
 همزماني بازبايي حافظه با سازماندهي مجدد آن-

 توجه به تأثير مرور بر تقويت حافظه

1-
 

ت مغز در 
ی تربي

توجه به تکنيکها
ت حافظه

تقوي
توانايي موسيقي برای فراهم آوردن الگوهای امواج مغزی مؤثر در افزايش - 

 يادگيری و حافظه
 توجه به تأثير هنر در تقويت حافظه شفاهي-
 محتوا به دادن رمز استفاده از موسيقي برای -

توجه به تأثير هنر و موسيقي در تقويت 
 حافظه و يادگيری 

 

 تأثير هنر در به خاطرآوردن اطالعات -
 تأثير موسيقي در به خاطرآوردن اطالعات-

توجه به تأثير هنر و موسيقي در يادآوری 
 اطالعات

 امکان بررسي اجزای مختلف تفکر -

 استفاده از هردونيمکره مغزدر يادگيری-
 در تفکر ييبينش ها ايجاد-

مغزواعصاب در بينش های حاصل از يافته های علوم  -2
 فرايندهای تفکر

 يادگيری مسئله محور-

 ارتباط نزديک مغز با فعاليت شاگردان-
 تجربي يادگيری-
 شخصي تفکر -
 شبيه سازی های كاربردی -

 اهميت تجربه فعال در يادگيری

 

3-
 

ی 
ت تجربه فعال و تکنيکها

اهمي
ی

ت در يادگير
ت شناخ

تقوي
 

  

 مشاركت در تمرين های شناختي-
 مشاركت در تصويرسازی هدايت شده-
 تقويت سواد و حساب به عنوان ابزار تغيير و توسعه مغز -

 مشاركت در تکنيک های تقويت شناخت
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 (107، ص1392فراشناختی تربیت مغز )براتعلی و همکاران، -( مقوله شناختی1ادامه جدول ) 

 

 مفاهيم جايگزين شده كد مفاهيم هم دسته شده

 نورون ها در حاالت مختلف فردپرتاب  -

 امکان رشد نورونهای جديد در طول عمربرای انسان-

 رشد نورونهای جديد در تمام عمر انسان 

4-
 

ش مداوم از زوال مغز
آموز

 

 رابطه معکوس پيشرفت تحصيلي با زوال مغز -

 فوايد يادگيری مادام العمر برای سالمت ورفاه-

ر دتأثير پيشرفت علمي و تداوم آموزش 

 جلوگيری از زوال مغز

 تر سالخورده افراد برای مؤثر بودن تمرين فکری-

ی تر درجلوگيری از بروز بيمار سالخورده افراد برای جسمي تمرين مؤثربودن-

 زوال مغز

تأثيرتمرين های فکری و جسمي برای 

 جلوگيری از زوال مغز

 رابطه بازنشستگي با فراموشي و زوال مغز-

 دارويي برای توسعه انعطاف پذيری مغز دربزرگساليدرمان های  -

 كاهش انعطاف پذيری مغز با افزايش سن  -

 ارتباط طبيعي بين افزايش سن و زوال مغز

 تأثير تعليم وتربيت بر غلبه بر ضعفهای ذهني پيری-

 آموزش مداوم راهکار پيشگيری از زوال مغز -

توجه به نقش آموزش مداوم در پيشگيری 

 مغزاز زوال 

 ايجاد تغييرات مثبت روی مغز در كوتاه مدت توسط مربي-

 توانايي تشکيل مدار مغزی در يادگيری حوزه های مختلف محتوايي -

 انعطاف پذيری يک اصل كليدی در تربيت مبتني برمغز-

 تغيير دائمي مغز در موقعيت های گوناگون -

 وجود قابليت سازماندهي مجدد مغز-

 

اصل كليدی در تربيت انعطاف پذيری يک 

 مبتني برمغز

5
- 

ت مغز
ی تربي

ی اصل كليد
ف پذير

انعطا
 

 چگونگي تأثير توانايي های فردی-

 مبنای ژنتيکي تفاوتهای فردی-

 تفاوت های فردی، محدوديتي در انعطاف پذيری مغز-

توجه جدی به تفاوتهای فردی در استفاده 

 از انعطاف پذيری مغز در يادگيری افراد

 Rدر نظر گرفتن هنرها به عنوان چهارمين -

توجه به هنرها به عنوان استراتژی های تغيير مغز شاگرد موقع حضور در -

 مدرسه

 حمايت هنر از توسعه سيستم فعاليت آكادميک مغز-

توجه به هنرها به عنوان استراتژی های 

 رشد مغز

توجه به  -6

هنر و وسيقي 

در رشد مغز و 

 يادگيری

 منبع انرژی برای مغزموسيقي -

 انگيزش تأثير موسيقي در -

 تأثيرات موسيقي درارتقای يادگيری

 

 تأثير هنر در ارتباط برقرار كردن بين اطالعات-

 تأثير موسيقي در ارتباط برقرار كردن بين اطالعات -

تأثير هنر و موسيقي در مرتبط سازی  

 اطالعات

 توجه تقويت در هنر تأثير-

 بصری فضايي مهارتهای تقويت در هنر تأثير-

 تأثير هنر در تقويت توجه فراگير

 مغز آكادميک فعاليت سيستم توسعه از هنر حمايت-

 مغز برای انرژی منبع موسيقي-

 يادگيری های پاسخ برروی خوش رايحه تأثيرات -

هنر و موسيقي دو منبع توسعه دهنده و 

 انرژی زا برای مغز و يادگيری
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 (108، ص1392فراشناختی تربیت مغز )براتعلی و همکاران، -مقوله شناختی (1ادامه جدول )

 

 

 

 

 

 مفاهيم جايگزين شده كد مفاهيم هم دسته شده

 توجه به تفاوتهای فردی-

 تفاوت های فردی در پاسخ به تربيت  -

 تأثير تفاوتهای فردی برپاسخ مغز به پاداش-

های موقعيتتأثير تفاوتهای فردی بر پاسخ های فرد در  -7

 گوناگون يادگيری

 تأثيرات شگرف محيط يادگيری بر جهش ژنها -

 تأثير ژنها و محيط هردو در يادگيری-

 تأثيرات محيط يادگيری بر ژنها -8

 ارتباط برقرار كردن بين ابعاد هوش و سبکهای يادگيری  -

 لزوم عرضه اطالعات به شيوه های متنوع، جديدو مهيج توسط معلم -

تدارک تجارب يادگيری چالش برانگيز اما لذت بخش در كالس توسط لزوم  -

 معلم

 لزوم انواع هوش های هفتگانه گاردنر برای عملکرد مؤثر در جامعه -

 لزوم ايجاد ارتباط بين ابعاد هوش و سبکهای يادگيری -9

 نياز به معلمان ويژه ی آموزش ديده -

 ارتباط نزديک مغز با فعاليت مربيان -

 رت آموزش معلمان طبق تربيت مغز محورضرو -10

 

 

 

  دسترسي به نحوه رفتار مغز به شکل سالم و بدون آسيب -

 يادگيری  ايجاد بينش هايي در-

 استفاده ازروشهای متنوع تصويربرداری-

امکانات تکنيک های تصويربرداری 

 عصبي در نحوه يادگيری

 

11
- 

ی 
ت تکنيکها

امکانا
صبي در فهم 

ی ع
صويربردار

ت
عملکرد نرمال و غيرنرمال

 

 آزمون مستقيم عملکرد مغز -

 درک و فهم مطلوبتر عملکرد نرمال و غيرنرمال مغز -

امکان فهم عملکرد نرمال و غيرنرمال 

 مغز

 كشف تغيير مداوم در رفتار-

 تعيين اهداف يادگيری توسط علوم مغزواعصاب-

ير تغيكاربرد روشهای علوم مغزواعصاب در يادگيری و  -12

 رفتار

تأثيرگذاری روی نقش انتقال دهنده های عصبي در فرايندهای شناختي با  -

 داروهای هوشياری

 كاربرد داروهای هوشياری )مانند ريتالين و مدافينيل(-

 تأثير داروهای هوشياری در كاهش نياز به خواب -

 تمركز و انگيزش درباالبردن هوشياری داروهای تأثير-

 اساسي در هوشياری انسانضرورت تغيير -

 جبران كمبودها و نقصان شناختي با داروهای هوشياری -13

 

 تأثيرتوجه به خواب  -

 تأثيرتوجه به تغذيه -

در نظر گرفتن تأثيرات توجه به خواب و تغذيه )تأثيرات  -14

 ( شناختي مغز بر عملکردهای
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 (109، ص1392)براتعلی و همکاران، فراشناختی تربیت مغز -( مقوله شناختی1ادامه جدول )

 

 
  

 مفاهيم جايگزين شده كد مفاهيم هم دسته شده

 رابطه تقويت ذخيره شناختي با پيشرفت تحصييلي-

 ختيشنا آموزشي رويکردهای تأثير روی مداربندی يکسان عصبي با ايجاد-

 توصيف مدار مغزی در يادگيری موضوع محور-

 تشخيص تجارب مؤثرتر-

 جهش و ذخيره شناختي با تعليم و تربيتايجاد توانايي -

توجه به نقش تأثيرگذار تعليم و تربيت در 

 فعال نگهداشتن ذهن و رشد مغز

15
-

ت بر رشد مغز
تاثير تعليم و تربي

 

 تأثير تعليم وتربيت بر بهبود آسيب مغزی-

 تأثير تعليم و تربيت بر بهبود بيماری رواني -

 اكتشافات جديدامکان جبران اختالالت مغزی با -

 بهبود توانايي دانش آموزان استثنايي -

تأثيرات تعليم وتربيت بر بهبود آسيب های 

 مغزی 

وجود يک سيستم عملياتي پيچيده در سطوح عصبي، شناختي و اجتماعي -

 در هر فرد

وابستگي شديد رشد نورونهای جديد در طول عمر به حافظه، حوصله و -

 يادگيری انسان

سيستم عملياتي پيچيده در سطوح عصبي، وجود يک  -16

 شناختي و اجتماعي در هر فرد

 نياز به سطح توجه مداوم فراگير-

 نياز به جلب توجه مداوم فراگير -

استفاده از روشها و فعاليتهای متنوع ياددهي برای جلب توجه مداوم و تقويت -

 تمركز 

 ضرورت جلب توجه مداوم فراگير -17

 ی اخير زندگي در جهاننياز به فهم چالشها-

 دگرگوني اساسي در مغز جهت ايجاد تغييرات در جهان-

 تربيت مغز در خدمت به فهم چالشهای انساني در كره زمين-

 رشد وتوسعه ايجاد بينش هايي در-

 لزوم بهبود در فهم مباني عصب شناختي يادگيری برای همه -

 تسلط حدّ در یريادگي -

 يتجرب یريادگي -

 یكاربرد یها یساز هيشب -

 (رادها و مغز به تسلط) توانستن خواستن يواقع یمعنا به مغز بر تسلط-

 یريادگي ييگرا سازنده هينظر از مغز یها پژوهش تيحما -

 مباحث تئوری تربيت مغز -18
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 (109، ص1392رویکرد تربیت مغز )براتعلی و همکاران، « احساسی-تعاملی»( مقوله 2جدول )

 مفاهيم جايگزين شده دسته شدهكد مفاهيم هم 

 استرس دشمن تفکر كارامد و مؤثر -

 تأثيرات منفي ترس بريادگيری -

ترس و استرس دشمن يادگيری و 

 تفکر كارامد

1-
 

ی و تفکر پيچيده
س و ناامني دشمن يادگير

س، استر
تر

 

 تفکر تقويت در امن تأثيرات محيط -

 نظرايمن سازی فراگيران برای بازبيني و تجديد -

 اهميت محيط امن در تفکر كارامد

 ارتباط خوب كاركردن نئوكورتکس با احساس امنيت-

 ذخيره و نگهداری حافظه در نئوكورتکس مغز در موقع تفکر پيچيده -

ارتباط احساس امنيت با قدرت 

 حافظه در موقع تفکر پيچيده

 تأثيرات منفي استرس بر حافظه -

 تأثيرات منفي استرس بر توجه-

تأثيرات منفي استرس برحافظه و 

 توجه 

 تأثيرات منفي استرس بر شناخت -

 استرس دشمن تفکر كارامد و مؤثر -

تأثيرات منفي استرس بر شناخت و 

 تفکر كارامد

 استرس مزمن يک مسئله بسيار جدی در مدارس-

 تأثيرگذاری های منفي استرس بر يادگيری فراگيران-

 مهارتهای اجتماعيتأثيرات منفي استرس بر  -

 تأثيرات منفي استرس بر سالمتي -

توجه به تأثيرات منفي استرس بر 

 سالمت جسم و روح فراگيران

 خودگرداني و خودكنترلي در پيشاني كورتکس تأثير-

 بازداری پيشاني، در كورتکس تأثير-

تأثير كورتکس پيشاني در خودكنترلي 

 و خودگرداني

2-
 

س يشاني در 
تأثيركورتک

ت
خودكنترلي و كنترل احساسا

 
 

منفي
 

   

 تأثير انتقال دهنده های عصبي بر روی سطوح هيجان و احساسات-

 رابطه مقدار كورتيزول با فوران عواطف-

 كمک به فراگيران در يافتن راهي برای كنترل به موقع احساسات شديد -

 

كمک به يافتن راهي برای كنترل به 

 موقع احساسات شديد

 احساسات منفي با كمبود دقت و توجهرابطه  -

 كنترل صحيح احساسات منفي راهي به سوی يادگيری بهينه-

كنترل صحيح احساسات منفي راهي 

 به سوی يادگيری بهينه

3-
 

ت عاطفي و كنترل
سالم

 
 

ت منفي راهي به سوی
احساسا

 
 

ی بهينه و رشد تفکر
يادگير

 

 د ذهنيرابطه محروميتهای عاطفي و مادی با تأخير در رش -

 لزوم آگاهي از نيازهای عاطفي فراگير -

 رابطه كمبود رشد ذهني و عاطفي با سير منفي رشد زباني -

 كمبود رشد زباني مانعي در رشد مهارتهای عالي تر تفکر و حل مسئله -

 يادگيری و تفکر توانايي با عاطفي سالمت ارتباط -

محروميتهای عاطفي و مادی مانعي 

عالي تفکر و حل برای رشد مهارتهای 

 مسئله
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 (110، ص1392رویکرد تربیت مغز )براتعلی و همکاران، « احساسی-تعاملی»( مقوله 2ادامه جدول )
 مفاهيم جايگزين شده كد مفاهيم هم دسته شده

 تأثير تئاتر در مهارتهای زندگي-
 تأثير نمايش مهارتهای اجتماعي در مهارتهای زندگي-

توجه به تأثيرات تئاتر و نمايش در 
 تقويت مهارتهای زندگي 

4-
 

ت رشد اجتماعي
ی در تقوي

ی هنر
تأثيرمهارتها

-
احساسي مغز

 
ی

و خودساز
 

 تأثير هنر در تقويت همدلي-
 تأثير هنر در تقويت صبروبردباری -

تأثيرات هنر در تقويت رشد اجتماعي 
 مغز

 هنر فراهم كننده راههای ابراز وجود -
 هنر فراهم كننده راههای ارتباط احساسي-

 نقش هنر در ارتباطات احساسي

 هنر فراهم كننده رهايي از خود-
 تأثير هنر در تقويت صبروبردباری -
 احساس تقويت در ابزاری هنر-
 تمايل به نگاهي كل گرايانه به جهان هستي-

 نقش هنر در خودسازی  

 تأثير موسيقي دركاهش استرس-
 بخشيدن انرژی يا دادن موسيقي در آرامشتأثير  -
 موسيقي ابزاری در تقويت احساس-
 ايمني سيستم بر موسيقي مؤثربودن -

تأثيرات موسيقي در ايجاد شخصيت  
 آرام و سالمت

 اهميت دادن به روابط معلم با شاگرد-
 اهميت دادن به روابط فراگير با فراگير-
 گرم در كالسافزايش يادگيری با ايجاد محيط امن و  -

 اهميت روابط انساني در كالس-5

 دوری از ايجاد رقابت های فردی-

 تأثير رقابت گروهي گامي در تقويت خالقيت و ابتکار-
تأكيد بر رقابت گروهي در يادگيری 

 اثربخش

6-
 

ی گروهي
تاثيريادگير

 
 

بررشد مغز و مهارتهای
 

 
ارتباطي كارآمد

 

 مغزنقش مدارس در فرايند آماده سازی  -
 نقش مدارس در ايجاد ارتباطات كارامدتر فرد-
 تأكيد بر يادگيری گروهي در كالسها -يادگيری مشاركتي  -

تأثيرات يادگيری گروهي بر مهارتهای 
 ارتباطي كارامد

 به حداقل رساني ريسک با كار گروهي-

 رابطه مستقيم يادگيری مهارتهای اجتماعي با پيشرفت علمي-
 رقابت گروهي تأثيرات گروهبندی و

 بر رشد مهارتهای ذهني و مغز
 

 آرامش -رفاه احساسي و تعامالت اجتماعي -
 لذت بيشتر از فعاليتهای هرروزی-سازگاری بهتر با ديگران -
 تحقق آرامش از طريق مديريت اثربخش مغز-
 خودشکوفايي و توانمندسازی-

 فوايد مديريت اثربخش مغز

7-
 

ش و
ت اثربخ

توجه به فوايد مديري
 

 
ت مغز

تربي
 

 انرژی و استقامت بيشتر-مديريت استرس -
 درک عميق تر-دريافت استرس كمتر -خستگي كمتر -

 توجه به فوايد تربيت مغز

 ماورای رفاه بدني رفتن -بهبودبخشي به نوع دوستي و انسانيت -
 استفاده از پتانسيل مغز در جهت معنادارتر و اميدوارانه تر شده زندگي-
آمادگي مغز در برخورد با رويدادهای -تحقيقاتي علوم اجتماعي حل مسائل  -

 آينده

 فوايد تربيت مغز
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 (111، ص1392فیزیولوژیک تربیت مغز )براتعلی و همکاران، -( مقوله جنبشی3جدول )
 مفاهيم جايگزين شده كد مفاهيم هم دسته شده

 توجه به شرايط جسمي يادگيرنده در آموزش -

 جسماني با توانايي تفکر و يادگيریارتباط سالمت  -

ارتباط سالمت جسماني با توانايي تفکر و  -1

 يادگيری

 تأثير ورزش و تمرين بدني در توسعه مغز-

 توجه به تأثير حركت در ايجاد ساخت انتزاعي فراگير -

 تأثير توجه به سالمت جسمي-

أثير ورزش و سالمت جسم در توسعه مغز و  -2

 رشد تفکر

 د نورونهای جديد با رفتارهای روزمره و تمرينتنظيم رش-

 تأثير پياده روی در ايجاد نورون های جديد-

 تأثير بازی در ايجاد نورون های جديد -

 تأثير دو در ايجاد نورون های جديد -

 تأثير حركات موزون در ايجاد نورون های جديد -

 تأثير ايروبيک در ايجاد نورون های جديد -

 ايجاد نورون های جديدتأثير شنا در  -

 تأثير ورزشهای تيمي در ايجاد نورون های جديد -

تأثيرات ورزش و تحرک در ايجاد نورون های  -3

 جديد 

 
 

 نتیجه گیری

در سالهای اخير بحث استناد به يافته های حاصل از پژوهشهای حوزه علوم انساني چون علوم رفتاری و علوم 

يکي از مباحث جدی در كشور مي باشد. چرا كه بسياری از صاحبنظران و تربيتي انجام شده در سراسر دنيا 

متخصصان داخلي اين رشته های علمي معتقدند از آنجائي كه چتر فلسفي حاكم بر نظام های آموزشي و 

تربيتي كشور فلسفه تعليم و تربيت اسالمي است، بايستي كاربرد يافته های پژوهش های علمي كه قرار است 

ورد استفاده قرار گيرد از صافي اين نظام فلسفي حاكم بر كشور عبور كند و به عبارتي اگر با در كشور م

پژوهش های ديگری در داخل كشور اين يافته ها را به نوعي با متون تعليم و تربيت اسالمي تطبيق داد يا به 

ام های اين يافته ها را در نظ عبارت كلي تأييديه از متون اسالمي به اين يافته ها گرفت مي توان به طور جدی

 تعليم و تربيت كشور كاربردی كرد.

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق كه خود در جهت اخذ تأييد يافته های تحقيقات علمي جديد تربيت 

مغز محور توسط متون تعليم و تربيت اسالمي انجام گرفته است مي توان گفت دين اسالم دين كاملي است 

قرن بتواند با  14-15انسان كامالً منطبق است و اين انطباق خود باعث شده كه اين دين پس از  كه با فطرت

يافته های علومي كه در قرن حاضر متخصصان و محققان حوزه علوم مختلف بدان دست يافته اند، همخواني 
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سه گانه  ه مؤلفه هایداشته باشد. چرا كه طبق يافته های اين تحقيق مشاهده شد كه اكثريت مقوالت مربوط ب

ی تربيت مغز محور با مقوالت مستخرج از دل متون تعليم و تربيت اسالمي هماهنگ مي باشد. البته اگر مقوله 

ای به چشم مي خورد كه توسط مقوالت مستخرج از متون تعليم و تربيت اسالمي تأييد نگرديده است يا در 

از اين مقوالت به مربوط تکنولوزيهای علوم مغز و اعصاب  بين آنها ديده نمي شود به اين دليل است كه بعضي

ها ايجاد مي كند، چرا كه يک تفاوت اساسي بين قرون و اعصار بوده كه همان شکاف تاريخي را بين قرن

 مختلف دوران زندگي انسان مربوط به پيشرفتهای تکنولوژی مي باشد. 

انند به يافته های تأييد شده تربيت مغز محور توسط بنابراين دست اندركاران نظام های آموزشي كشور مي تو

متون تعليم و تربيت اسالمي اعتماد نموده و آنها را در سراسر محيط های آموزشي و تربيتي به اجرا درآورند. 

 یافته های پژوهش -2-
 -ییافته های مربوط به سؤال اول پژوهش: رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های شناخت -4-2-1

 فراشناختی تربیت مغزمحور چیست؟

 
تی تربیت فراشناخ -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های شناختی1جدول )

 مغز
 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 اهميت رشد تفکر و تکنيکهای تقويت آن

 تکامل انسانتأكيد بر پرورش قوای فکری در جهت -10
 اهميت پرورش قوه تفکر-18
 تآثير تقويت قوه تفکر در رشد عقالني -63
 تأثير تفکر صحيح در پيشگيری از انحرافات-64
 تأثير تمرين تفکر در جهت افزايش رشد عقالني -65
 اهميت رشد فکری در تربيت-66
 طرفداری شديد از تعقل و تفکر-68
 انسانتأثير رشد فکری در هدفمندی زندگي -72

 تعقل و تفکر يکي از اصول اساسي در تعليم و تربيت-107
 نقش عادت به تفکر در پرورش صحيح افراد-206
 عادت دادن به تفکر يکي از عوامل اصالح و تربيت انسان-207
 عقل و فکر معياری برای هوشيار نگه ئاشتن انسان -252
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اشناختی فر -رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های شناختی( مقوله های استخراج شده مرتبط با 1ادامه جدول )

 تربیت مغز

 ارج نهادن علم و كاربرد آن توسط مربي
 حفظ شأن علم و دانش توسط مربي-170

 كاربرد علم و دانش توسط مربي-171

 لزوم توجه به رشد عقالني

 لزوم توجه به بعد عقالني در تربيت انسان-11

 اهميت پرورش عقل-12

 توجه به رشد عقالني فراگير-22

 تأكيد بر رشد عقالني-61

 تأثير رشد عقالني در تشخيص درست از نادرست-62

 عقل به عنوان بهترين راهنمای انسان-108

 تأثير نيروی عقالني در خويشتنداری-109

 نيروی عقالني وجه تمايز انسان و حيوان-110

 تأكيد بر بکارگيری عقل در تربيت-111

 بر شکوفا نمودن عقل در تربيت تأكيد-112

 اهميت عقل در ساماندهي صحيح زندگي-113

 برنامه ريزی فعاليتهای تربيتي در راستای شکوفايي عقالني-114

 تقويت قوه تعقل به عنوان يک هدف تربيتي -134

 اهميت مقتضيات زمان و مکان در تربيت
 توجه به تفاوتهای نسلي در تربيت-120

 ات زمان و مکان در تربيتتوجه به مقتضي -122

 تقويت خود كنترلي و خود مديريتي

 تقوا به معنای حفظ خويشتنداری و خود كنترلي-40

 توجه به خود مديريتي در انسان -41

 تأثير خويشتنداری و تقوا در آلوده نشدن انسان به پليدی ها-47

 تقويت اراده به عنوان يک هدف تربيتي-133

 افراد به تسلط بر خود در زندگياهميت عادت دادن  -155

 تفکر قبل از عمل يکي از راههای خود كنترلي -208

 نقش الگويي مربي

 اهميت نقش الگويي مربي -90

 تأكيد بر نقش راهنمايي مربي-91

 اهميت خود سازی مربي در تربيت متربي -166

 نقش الگويي مربي -167

 اهميت تالش مربي برای تصحيح رفتار خويشتن -168

 لزوم شايستگي مربي برای تدريس-169
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اشناختی فر -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های شناختی1ادامه جدول )

 تربیت مغز

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 خود شناسي و خود ارزشيابي در رشد و تکامل

 تأكيد بر خودشناسي-59

 اهميت خودشناسي -69

 تأثير خودشناسي در تکامل انسان-74

 انسان سازی به عنوان هدف تربيت-81

 شناخت نقاط ضعف خود در مسير تربيت -135

 ضرورت خود ارزشيابي فرد در رشد و تکامل وی-211

 انتخاب آزادانه و مسؤليت پذيری

 اختيار انسان در گرايش به خير و شر-5

 آزادی در تربيتتوجه به اصل  -129

 توجه به حق انتخاب برای فراگير در تربيت-130

 تأكيد بر مسوليت پذيری بر اساس حق انتخاب آزادانه -131

 اجتناب از هر گونه اجبار در تربيت -132

 توجه به تفاوتهای فردی

 توجه به تفاوت های فردی-78

 كشف و فهم تفاوت های فردی-117

 امل انساننقش تفاوت های فردی در تک -118

 تفاوت های فردی مايه ی بقا و رشد جامعه انساني -137

 تفاوت های فردی در تربيت-138

 تأكيد بر يادگيری زبانهای مختلف و علوم جديد
 تأكيد بر يادگيری زبان های مختلف-224

 توجه و تأكيد بر آموختن علم و دانش جديد -273

 تکنيکهای ايجاد عادات مطلوب

 ت در يادگيریتوجه به عاد -145

توجه به نقش تکرار و تمرين در شکل گيری عادت های  -146

 رفتاری

لزوم ايجاد برنامه ای مستمر برای تمرين و تکرار جهت  -157

 ايجاد عادت

 نياز به توجه به تمرين های فردی در ايجاد عادات مطلوب-158

 نياز به توجه به تمرين های اجتماعي در ايجاد عادات مطلوب-159

 اهميت علم و عالم

 تأكيد بر علم آموزی-60

 اهميت فراگيری دانش و علم از ديدگاه اسالم -67

 توجه به اهميت علم و علم آموزی -202

 مقام ارزشمند عالم و دانشمند نسبت به افراد عادی -203

 تأكيد بر پرورش روحيه كاوشگری و حقيقت جويي

 تأكيد بر پرورش روح حقيقت جويي در انساان-75

 وجود روحيه كاوشگری و حقيقت جويي در انسان -221

 علم آموزی راهي برای ارضای روحيه حقيقت جويي انسان -222

اشناختی فر -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های شناختی1ادامه جدول )

 تربیت مغز
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 شدهكد مفاهيم هم دسته  مفاهيم جايگزين شده

 توجه به اصل تربيت تدريجي

 توجه اصل تربيت تدريجي -136

 دادن فرصت تامل و تفکر روی مطالب تدريس شده -244

تدريس تدريجي مطالب جهت پردازش عميق تر توسط  -245

 فراگير

 اهيمت شناخت جهان طبيعت

 تأكيد به برقراری ارتباط منطقي با طبيعت-92

 يت بر شناخت جهان طبيعيلزوم مبتني بودن تعليم و ترب -93

لزوم مبتني بودن تعليم و تربيت بر كشف و درک قوانين حاكم -94

 بر عالم طبيعت

 تأكيد بر حفظ و حراست از عالم طبيعت -96

 تأكيد بر روش مشاهده در شناخت طبيعت-97

 تأكيد بر روش تعقل و تفکر در شناخت طبيعت-98

 اهميت يادگيری مشاهده ای

 يادگيری مشاهده ایتوجه به  -147

 استفاده از روش های يادگيری مشاهده ای در تربيت -182

 تأثير مشاهده الگوها در روش تربيتي-183

 توجه به عوامل مؤثر بر رشد و تفاوتهای جامعه انساني

تأثيرات گوناگون محيطي و جغرافيايي بر رشد و بقای جامعه -139

 انساني

اجتماعي بر رشد و بقای جامعه تأثيرات گوناگون فرهنگي و -140

 انساني

 تأثيرات گوناگون اعتقادی بر رشد و بقای جامعه انساني-141

 تأثيرات گوناگون اقتصادی بر رشد و بقای جامعه انساني -142

 تأكيد بر رشد تفکر انتقادی

تأكيد بر پرهيز از هر گونه غرض ورزی و سوگيری در كسب -76

 علم و معرفت

 فکر انتقادی در فردتوجه به رشد ت-246

 باال بردن قدرت ارزيابي و قضاوت صحيح در فرد-247

 دوری از تقليد كوركورانه و بدون تفکر -251

 اهميت عادت به رفتارهای پسنديده 

 اهميت عادت دادن افراد به رفتار پسنديده -153

 اهميت عادت دادن افراد به نظم و انضباط در زندگي -154

 افراد به همکاری اجتماعياهميت عادت دادن -156

 توجه به رشد استعدادی هنر و زيبايي شناسي

 توجه به رشد هنری فراگير-25

 نقش هنر در بيان افکار و انديشه ها-237

 وجود استعداد هنری و زيبايي شناسي در هر فرد-261

 

اشناختی فر -مؤلفه های شناختی( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به 1ادامه جدول )

 تربیت مغز

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 توجه به ميراث گذشتگان -82 توجه به روش قصه گويي در تربيت
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 توجه به روش قصه گويي در تربيت-180

 روش قصه گويي-204

 ضرورت تفکر در سرگذشت و قصه زندگاني گذشتگان-205

 اهميت مديريت دانش

 )رسيدن به فراشناخت( 

 گزينش علم مفيد و مناسب برای زندگاني فرد -210

 دوری از انتقال محفوظات عظيم به مغز-243

 نگه داشتن مطالب مفيد و دور ريختن مطالب نامفيد-249

 لزوم بکارگيری عقل و علم در كنار هم -250

 رسيدن به قدرت تصميم گيری صحيح 

 خيص درست از نادرستكسب بينش و روشن بيني در تش-42

 رسيدن به قدرت تشخيص خوبي و بدی -209

 باال بردن قدرت تشخيص و تمييز درست از نادرست-248

 ضرورت رسيدن به فراشناخت 

 ارزيابي دانسته های شخصي -212

 ضرورت رسيدن به فراشناخت -213

 ضرورت توجه به مديريت ذهن -217

 رسيدن به نظم فکری -218

 به تمركزنياز انسان  -219

 مديريت قوه تخيل -220

 لزوم محيط غني برای تربيت 

ضرورت توجه به مکان و محيط مناسب برای رشد و تکامل  -195

 فرد

 ضرورت ايجاد يک محيط تربيتي غني در دوران رشد انسان-257

 تأكيد بر زمان مناسب برای تربيت

 توجه به زمان مناسب برای هر عمل تربيتي -144

 زمان مناسب برای تربيت و يادگيریتوجه به -240

 

 نقش يادآوری و تذكر در تربيت انسان -190 نقش تذكر و يادآوری در تربيت

 توجه به پرورش خالقيت

 وجود استعداد و خالقيت در هر فرد -262

تأثير پرورش استعداد خالقيت در تقويت قوه ابتکار، ابداع  -264

 و نوآوری 

 ناسباهميت تدوين اهداف تربيتي م

 سازگاری اهداف تربيتي با يکديگر-30

 همراستا بودن اهداف تربيت با اصول و روشهای تربيتي-31

 روشنگری اهداف تربيتي در اتخاذ روشهای مناسب تربيتي -32

 توجه به قدرت حل مسئله در تربيت
 ايمان نيروی قوی در جهت حل مسئله های زندگي -4

 وجود پتانسيل حل مسئله در انسان -36

اشناختی فر -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های شناختی1ادامه جدول )

 تربیت مغز

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 لزوم توجه به رشد هماهنگ استعدادهای فرد
 وجود استعدادها و توانايي های خاص در انسان-77

 استعدادهای مختلف انسان در تربيتتوجه به  -84
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توجه به نقش استعدادها و توانايي های گوناگون در به نتيجه -143

 رسيدن

 رعايت تعادل در رشد استعدادهای فرد-231

 رشد هماهنگ استعدادای فرد -232

 توجه به استعدادهای عقلي و علمي در هر فرد-258

 توجه به استعداد اخالقي در هر فرد-259

 به استعداد ديني در هر غرد توجه-260

 

(، مفاهيم مرتبط با سؤال اول پژوهش )در مقوله اصلي رويکرد تعليم و تربيت اسالمي 1در جدول )

فراشناختي تربيت مغز محور(، هم دسته شده و در قالب مفاهيم جايگزين يا مقوله ها -به مؤلفه های شناختي

 جای مي گيرد. 

حور فراشناختي تربيت مغز م-(، رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به مؤلفه های شناختي1 )در جدول

توسط  فراشناختي تربيت مغز-نشان داده شده است. به عبارتي موارد تأييد شده ی مؤلفه های شناختينتايج 

 مقوله های مرتبط در متون اسالمي در اين جداول به طور مجزا آمده است. 
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فراشناختی تأیید شده تربیت مغز محور توسط مقوله های مستخرج از متون تعلیم و -های شناختی( مؤلفه 1جدول )
 فراشناختی تربیت مغز محور( -تربیت اسالمی )رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های شناختی

 فراشناختي تربيت مغز محور-مؤلفه های اصلي شناختي زير مؤلفه ها

 تقويت حافظه توجه به تأثير مرور بر-
 توجه به تأثير هنر و موسيقي در تقويت حافظه و يادگيری-
 توجه به تأثير هنر و موسيقي در يادآوری اطالعات-

 توجه به تکنيکهای تربيت مغز در تقويت حافظه-1
 

 اهميت تجربه فعال و تکنيکهای تقويت شناخت در يادگيری-3 اهميت تجربه فعال در يادگيری-

 مادام العمر برای سالمت ورفاه فوايد يادگيری-
 تأثيرتمرين های فکری و جسمي برای جلوگيری از زوال مغز-
 تأثير تعليم وتربيت بر غلبه بر ضعفهای ذهني پيری-
 آموزش مداوم راهکار پيشگيری از زوال مغز  -
 توجه به نقش آموزش مداوم در پيشگيری از زوال مغز-

 ل مغزآموزش مداوم در جهت جلوگيری از زوا-4

توجه جدی به تفاوتهای فردی در استفاده از انعطاف پذيری مغز -
 در يادگيری افراد

 انعطاف پذيری اصل كليدی تربيت مغز-5

 تأثيرات موسيقي درارتقای يادگيری-
 تأثير هنر در تقويت توجه فراگير-
هنر و موسيقي دو منبع توسعه دهنده و انرژی زا برای مغز و -

 يادگيری

 هنر و موسيقي در رشد مغز و يادگيری توجه به-6

 توجه به تفاوتهای فردی-

 تفاوت های فردی در پاسخ به تربيت  -
 تأثير تفاوتهای فردی برپاسخ مغز به پاداش-

تأثير تفاوتهای فردی بر پاسخ های فرد در موقعيتهای گوناگون -7
 يادگيری

 تأثيرات شگرف محيط يادگيری بر جهش ژنها -

 محيط هردو در يادگيری تأثير ژنها و-

 تأثيرات محيط يادگيری بر ژنها-8

 تأثيرتوجه به خواب  -

 تأثيرتوجه به تغذيه-

در نظر گرفتن تأثيرات توجه به خواب و تغذيه )تأثيرات مغز  -14
 ( شناختي بر عملکردهای

توجه به نقش تأثيرگذار تعليم و تربيت در فعال نگهداشتن ذهن -
 و رشد مغز

 تقويت ذخيره شناختي با پيشرفت تحصييليرابطه -
 تشخيص تجارب مؤثرتر-

 تأثير تعليم و تربيت بر رشد-15

وجود يک سيستم عملياتي پيچيده در سطوح عصبي، شناختي و -
 اجتماعي در هر فرد

وابستگي شديد رشد نورونهای جديد در طول عمر به حافظه، -
 حوصله و يادگيری انسان

عملياتي پيچيده در سطوح عصبي، شناختي وجود يک سيستم  -16
 و اجتماعي در هر فرد

استفاده از روشها و فعاليتهای متنوع ياددهي برای جلب توجه -
 مداوم و تقويت تمركز

 ضرورت جلب توجه مداوم فراگير -17

 تربيت مغز در خدمت به فهم چالشهای انساني در كره زمين-
 رشد وتوسعه ايجاد بينش هايي در-
 تسلط حدّ در یريادگي -

 و مغز هب تسلط) توانستن خواستن يواقع یمعنا به مغز بر تسلط-
 (اراده

 مباحث تئوری تربيت مغز -18
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


42 
 

-یافته های مربوط به سؤال دوم پژوهش: رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های تعاملی -2 

 احساسی تربیت مغز محور چیست؟

 
ربیت مغز احساسی ت-شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های تعاملی( مقوله های استخراج 2جدول )

 محور

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 ارزش وجودی انسان
 ارزش وجودی انسان-1

 مسخر بودن زمين و آسمان و همه موجودات عالم برای انسان-2

 دوری از خود محوری، خودخواهي و تکبر

 دوری از خودمحوری برای رسيدن به موفقيت های باال -49

 دوری از خودمحوری برای رسيدن به موفقيت های باال-50

 پيشگيری از خود بزرگ بيني در تربيت -51

 پيشگيری از مغرور بار آوردن فرد-52

 منع تحقير شخصيت ديگران-53

 تقويت روحيه پرهيز از تکبر -55

 خودخواهيتقويت روحيه پرهيز از  -56

 توجه به اصل تواضع و فروتني در تربيت انسان-57

 دوری از عادت تکبر -152

 ايمان يکي از راههای رسيدن به آرامش و رضايت

 ايمان يکي از راههای رسيدن به آرامش روحي و رواني-3

 اهميت رضايت از زندگي در انسان -7

 ايمان يکي از راههای كسب آرامش-38

 خود كنترلي در كسب آرامش تأثير خوشيتنداری و

 

گناه و انحراف از راه راست يکي از علل سلب آرامش در -39

 انسان

 تأشير خودكنترلي و خويشتنداری در انتخاب مسير مطمئن-42

 تأثير خويشتنداری در سالمت روحي و رواني -43

 تأثير خويشتنداری در پيشگيری از اضطراب-45

 آرامشتأثير خويشتنداری در رسيدن به -46

 اهميت توجه به نيازهای معنوی انسان

 اولويت تکامل معنوی انسان بر ساير ابعاد وجودی او-9

 در نظر گرفتن نيازهای معنوی فراگير در تربيت-21

 ايجاد رغبت به نيازهای معنوی در فرگير-29

 اهميت خودشناسي در شخصيت

 تأثير خودشناسي بر كسب صفات پسنديده در انسان-70

 ر خودشناسي در پاک كردن زشتي ها از وجود انسانتأثي-71

 نأثير خودشناسي بر ايجاد تحوالت مثبت در شخصيت انسان-73

 ارتباط قوی و قدرشناسانه با خالق
 تأكيد بر ارتباط قدر شناسانه با خالق-35

 ايجاد ارتباط قوی با خالق در فراگير-48
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سی احسا -با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های تعاملی( مقوله های استخراج شده مرتبط 2ادامه جدول )

 تربیت مغز محور

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 اهميت رشد و تعهداخالقي

 لزوم توجه به بعد اخالقي در تربيت انسان-13

 توجه به رشد اخالقي فراگير-23

ی معيارهاتوجه به تقويت روحيه تعهد در تطبيق اعمال با -99

 انساني

 دوری از عادت دروغگويي-148

 دوری از عادت سخن چيني -149

 دوری از عادت بدگويي-150

 دوری از عادت بداخالقي -151

 پيشگيری از انحراف فراگير توسط مربي -198

 اصل كرامت و شرافت انساني و عدالت اجتماعي

 اهميت عدالت اجتماعي-54

انسان بدون توجه به نقايص توجه به اصل كرامت و شرافت -100

 جسماني و روحاني

توجه به اصل كرامت و شرافت انساني بدون توجه به وضع  -101

 اجتماعي

توجه به اصل كرامت و شرافت انساني بدون توجه به وضع  -102

 خانوادگي

توجه به اصل كرامت و شرافت انساني بدون توجه به  -103

 جنسيت

انساني بدون توجه به رنگ توجه به اصل كرامت و شرافت  -104

 پوست و نژاد

پذيرش متربي توسط مربي بدون توجه به تفاوتهای ظاهری -105

 و باطني

 تقويت عدالت اجتماعي-265

 توجه به راههای صحيح دوست يابي

 نقش همنشين در تربيت و رشد و تکامل انسان -214

 آثار نيکوی همنشيني با افراد مثبت و نيکوكار -215

 روش های صحيح دوست يابيتوجه  -216
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سی احسا -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های تعاملی2ادامه جدول )

 تربیت مغز محور

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 تأثير ارتباطات مؤثر اجتماعي در رشد شخصيت

 فراگيرتوجه به رشد اجتماعي -26

 لزوم تعامالت اجتماعي در رفع نيازهای متنوع انسان-79

 تأثير جامعه پذيری در شکوفايي استعدادهای انسان-80

 تأكيد بر اجتماعي بودن ذات انسان-87

 تأثير ارتباطات مؤثر اجتماعي در شکوفايي شخصيت-88

 تأكيد بر ارتباطات مؤثر با ديگران -89

 همکاری های اجتماعياهميت سوق دادن افراد به  -156

 اجتماعي بودن انسان -192

 تأثير فرد بر جامعه -193

 ضرورت توجه به بعد اجتماعي تربيت انسان -194

 اهميت اجتماعي بودن انسان در رشد تربيتي او-266

 نقش اجتماعي بودن انسان در رشد تربيتي او-267

 تأثير سخن گفتن نيکوی مربي

 )استفاده از الفاظ مثبت در تربيت( 

 نرمي و مدارا در سخن گفتن مربي با فراگير-187

 سنجيده سخن گفتن با فراگير -188

 استفاده از الفاظ مثبت در تربيت-189

 رعايت اعتدال-191

 تأثير گفتار نيک بر انسان-196

 استفاده از گفتار نيک در تربيت انسان-197

 پيشرفت در انسانتوجه به حس ترقي طلبي و 
 استعداد انسان در جهت تکامل و كسب ويژگي های نيکو-6

 وجود حس ترقي طلبي و پيشرفت در انسان--119

 اهميت اتخاذ هدف نامحدود در زندگي

 
 

 لزوم اتخاذ هدف نامحدود در زندگي برای انسان-33

هدف محدود يکي از عوامل پوچ گرايي و يأس در زندگي -34

 )نااميدی(

 الگو در تربيت اهميت

 توجه به اهميت الگو در تربيت-162

 تأثيرات مثبت الگوی صحيح در ساختار شخصيت انسان-164

 تأثير الگوی صحيح تربيتي در سرنوشت انسان-165

 الگو دادن بزرگترين روش تربيتي در اسالم-178

 معرفي الگوهای تربيتي در انواع رسانه -179

 نساننقش الگو و سرمشق در تربيت ا-226

 شناخت الگوها و سرمشق ها برای تقويت روشهای تربيتي-227
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سی احسا -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های تعاملی2ادامه جدول )

 تربیت مغز محور

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 اهميت عادتهای آگاهانه و با شعور
 

 تأثير رغبت و آمادگي در ايجاد عادتهای آگاهانه و مطلوب-160

برتری عادتهای آگاهانه و باشعور بر عادتهای خودكارآمد و -161

 بدون روح و انگيزه

 اهميت با اخالق بودن مربي

 نقش الگويي مربي-167

 خوشرويي مربي-172

 فروتني و تواضع مربي-173

 عزت نفس مربي-174

 بلند همتي مربي-175

 رعايت اصول اخالقي توسط مربي-176

 حق گويي مربي-177

 دوری از خشونت و روشهای سختگيرانه در تربيت

 اجتناب از سختگيری در تکاليف تربيتي-122

 ماليمت و مدارا به عنوان يک اصل تربيتي -124

 دوری از خشونت و روشهای سختگيرانه در تربيت -125

 نسان در تربيتتسهيل و آسان گيری مطابق فطرت ا -126

 دوری از هرگونه خشونت و تندی در تربيت-127

 منافات داشتن روشهای خشن با ايجاد خصلتهای نيکو -128

 تأثير محبت به فراگير در تربيت-163

 باز گذاشتن راه بازگشت از خطا برای فراگيران

 باز گذاشتن راه برگشت از خطا برای فراگير-199

 پذيرش خطا از طرف فراگير-200

 تأثير اصالح رفتار در خود ارزشمندی فراگير-201

 تأكيد بر روش موعظه نيکو
 استفاده از روش مؤعظه نيکو-185

 اهميت قائل عامل بودن مربي در استفاده از روش مؤعظه-186

 اهميت تشويق های به جا در تربيت
 ضرورت تشويق در علم آموزی -225

 در تربيت به كارگيری تشويق های به جا و با دليل-253

 اهميت ايجاد رقابت سالم
 نقش رقابت سالم در رشد فرد-229

 پيشگيری از ايجاد حس حسادت و انتقامجويي در فرد-230

 اجتناب از تهديدات نادرست در تربيت

 بکارگيری اصولي روش تنبيه در تربيت-254

جلوگيری از ايجاد ترس و تهديدات بي جا در تربيت -255

 كودک

دن و تهديدات نادرست در ايجاد اختالالت تأثير رسان-256

 روحي و رواني

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


46 
 

سی احسا -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های تعاملی2ادامه جدول )

 تربیت مغز محور

 كد مفاهيم هم دسته شده مفاهيم جايگزين شده

 توجه به هنر و موسيقي در تقويت عواطف

 جزيي از فطرت زيبايي دوستي انسانهر -233

 گرايش به زيبايي در انسان-234

 گرايش به زيبايي آفريني و هنر در انسان-235

 نقش هنر در بيان عواطف و احساسات-236

 توجه به موسيقي اصيل در شادابي انسان-242

 لذت بردن از خالقيت-263

 توجه به نيازهای مادی فراگير

 مادی فراگير در تربيتدر نظر گرفتن نيازهای -20

 توجه به رشد اقتصادی فراگير-27

 ايجاد رغبت به نيازهای مادی فراگير در تربيت -28

 اهميت اوقات فراغت شاد در تربيت

 اهميت توجه به فراغت روحي در تربيت و يادگيری-238

 اهميت اوقات فراغت شاد در بين برنامه های تربيتي -239

 در تربيت توجه به شرايط روحي فرد-241

 پيشگيری از اختالالت روحي در تربيت

 پيشگيری از اختالالت روحي در فرايند تربيت-16

 توجه به پيچيدگي های روحي و رواني انسان در تربيت-19

محروميت ها در زندگي منشاء اختالالت بيماری های -228

 رواني

 دادن اميد و انگيزه به فراگير

 و نيرو بخشي به انسانايمان يکي از عوامل انگيزشي -37

 اميدوار كردن فراگيران به موفق شدن -123

 اميدوار كردن فراگيران به موفق شدن -124

 

(، مفاهيم مرتبط با سؤال دوم پژوهش )در مقوله اصلي رويکرد تعليم و تربيت اسالمي 2در جدول )

احساسي تربيت مغز محور(، هم دسته شده و در قالب مفاهيم جايگزين يا مقوله ها -به مؤلفه های تعاملي

 جای مي گيرد. 
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 ای مستخرج از متون تعلیم و تربیتاحساسی تأیید شده تربیت مغز محور توسط مقوله ه-( مؤلفه های تعاملی2جدول )

 احساسی تربیت مغز محور( -اسالمی )رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های تعاملی
 احساسی تربیت مغز محور-مؤلفه های تعاملی مؤلفه هازیر 

 تفکر تقويت در امن تأثيرات محيط -
 استرس دشمن تفکر كارامد و مؤثر -
 بر يادگيری فراگيران تأثيرگذاری های منفي استرس-

 تأثيرات منفي استرس بر سالمتي -
 ترس و استرس دشمن يادگيری و تفکر كارامد-
 اهميت محيط امن در تفکر كارامد-
 توجه به تأثيرات منفي استرس بر سالمت جسم و روح فراگيران-

ترس، استرس و ناامني دشمن يادگيری و تفکر -1
 پيچيده

 خودگرداني و كنترليخود در پيشاني كورتکس تأثير-
 بازداری پيشاني، در كورتکس تأثير-
 كمک به يافتن راهي برای كنترل به موقع احساسات شديد-

تأثير كورتکس پيشاني در خودكنترلي و كنترل -2
 احساسات منفي

 

 محروميتهای عاطفي و مادی مانعي برای رشد مهارتهای عالي تفکر و حل مسئله-
 عاطفي فراگيرلزوم آگاهي از نيازهای  -
 يادگيری و تفکر توانايي با عاطفي سالمت ارتباط -

سالمت عاطفي و كنترل احساسات منفي راهي  -3
 به سوی يادگيری بهينه و رشد تفکر

 تأثير هنر در تقويت همدلي-
 تأثير هنر در تقويت صبروبردباری -
 هنر فراهم كننده راههای ابراز وجود -
 ارتباط احساسيهنر فراهم كننده راههای -
 توجه به تأثيرات تئاتر و نمايش در تقويت مهارتهای زندگي-
 نقش هنر در ارتباطات احساسي-
 نقش هنر در خودسازی-
 تمايل به نگاهي كل گرايانه به جهان هستي-
 بخشيدن انرژی يا دادن تأثير موسيقي در آرامش -

 تأثيرات موسيقي در ايجاد شخصيت آرام و سالمت

-ارتهای هنری در تقويت رشد اجتماعيتأثير مه -4
 احساسي مغز و خودسازی 

 اهميت دادن به روابط معلم با شاگرد-
 اهميت دادن به روابط فراگير با فراگير-
 افزايش يادگيری با ايجاد محيط امن و گرم در كالس -

 اهميت روابط انساني در كالس -5

 تأكيد بر يادگيری گروهي در كالسها -
 يادگيری گروهي بر مهارتهای ارتباطي كارامدتأثيرات 

 به حداقل رساني ريسک با كار گروهي-

 رابطه مستقيم يادگيری مهارتهای اجتماعي با پيشرفت علمي-
 تأثيرات گروهبندی و رقابت گروهي بر رشد مهارتهای ذهني و مغز

تأثيرات يادگيری گروهي بر رشد مغز و -6
 مهارتهای ارتباطي كارامد

 رفاه احساسي و تعامالت اجتماعي -
 آرامش- 
 سازگاری بهتر با ديگران -
 تحقق آرامش از طريق مديريت اثربخش مغز-
 خودشکوفايي و توانمندسازی-
 مديريت استرس -
 درک عميق تر-
 بهبودبخشي به نوع دوستي و انسانيت -
 ماورای رفاه بدني رفتن -

 زتوجه به فوايد مديريت اثربخش و تربيت مغ-7
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احساسي تربيت مغز محور،  -( رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به مؤلفه های تعاملي2در جدول )

احساسي تربيت مغز محور -نشان داده شده است. به عبارتي موارد تأييد شده ی مؤلفه های تعاملينتايج 

 توسط مقوله های مرتبط در متون اسالمي، در اين جداول به طور مجزا آمده است. 

 

 -یافته های مربوط به سؤال سوم پژوهش: رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های جنبشی -4

 فیزیولوژیک تربیت مغز محور چیست؟
 

ژیک تربیت فیزیولو -( مقوله های استخراج شده مرتبط با رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های جنبشی3جدول )

 مغز محور

  مفاهيم هم دسته شدهكد   مفاهيم جايگزين شده

 توجه تعادل جسماني و رواني در تربيت-14 اهميت تعادل جسم و روح در تربيت

 تعادل جسم و روح در تربيت انسان-15

 تأثير متقابل جسم و روح در فرايند رشد و تربيت انسان -58

 اقدام در رشد و كمال جسمي و روحي فراگير توسط مربي -106

 روح انساني به هم پيوستگي جسم و-116

 لزوم توجه به بعد جسماني در تربيت انسان-11 لزوم توجه به بعد جسماني در تربيت

 توجه به پرورش جسم-84

 توجه به حفظ سالمت جسماني-85

 توجه به ورزش در تربيت جسماني-181 اهميت ورزش در تربيت

 توجه به اهميت ورزش در تربيت فرد -269

 توجه به تأثيرات خواب در آرامش-86 سالمت جسمتوجه به تأثيرات خواب در 

 خواب نياز ضروری جسم انسان-270

 توجه به تآثير تغذيه صحيح در رشد حافظه و تفکر-268 توجه به تغذيه سالم در رشد و تربيت

 تأثير تغذيه در سالمت جسم-271

 تربيتتوجه به شرايط فيزيکي فرد در -269 توجه به تفريحات سالم در سالمت جسم

 تأثير تفريحات سالم در سالمتي جسم -272

 

 

 
 

احساسي تربيت مغز محور،  -( رويکرد تعليم و تربيت اسالمي به مؤلفه های تعاملي3در جدول )

ت مغز محور تربيفيزيولوژيک  -جنبشينشان داده شده است. به عبارتي موارد تأييد شده ی مؤلفه های نتايج 

 توسط مقوله های مرتبط در متون اسالمي، در اين جداول به طور مجزا آمده است. 
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 -یافته های مربوط به سؤال سوم پژوهش: رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به مؤلفه های جنبشی -4

 فیزیولوژیک تربیت مغز محور چیست؟
 

تربیت مغز محور توسط مقوله های مستخرج از متون تعلیم و فیزیولوژیک تأیید شده -(، مؤلفه های جنبشی3جدول )

 فیزیولوژیک تربیت مغز محور( -تربیت اسالمی )رویکرد تعلیم و تربیت به مؤلفه های جنبشی

 فيزيولوژيک تربيت مغز محور -مؤلفه های اصلي جنبشي زير مؤلفه ها

 توجه به شرايط جسمي يادگيرنده در آموزش -

 جسماني با توانايي تفکر و يادگيریارتباط سالمت  -
 توجه به شرايط جسمي يادگيرنده در آموزش -1

 
 تأثير ورزش و تمرين بدني در توسعه مغز-

 توجه به تأثير حركت در ايجاد ساخت انتزاعي فراگير -

 تأثير توجه به سالمت جسمي-

 تأثير ورزش و سالمت جسم در توسعه مغز و رشد تفکر-2

 ايجاد نورون های جديدتأثير بازی در  -

 

 تأثيرات ورزش و تحرک در ايجاد نورون های جديد-4

 

 

 نتیجه گیری
با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق كه خود در جهت اخذ تأييد يافته های تحقيقات علمي جديد تربيت 

اسالمي  تربيتمغز محور )در قالب سه دسته مؤلفه های اساسي اين رويکرد تربيتي( توسط متون تعليم و 

انجام گرفته است مي توان گفت كه اكثريت مقوله های مؤلفه های سه گانه مورد بررسي از منظر متون تعليم 

و تربيت اسالمي مورد تأييد قرار گرفته است. اين خود دليل بر تأييد اين مدعاست كه دين اسالم دين كاملي 

قرن  14-15ق خود باعث شده كه اين دين پس از است كه با فطرت انسان كامالً منطبق است و اين انطبا

بتواند با يافته های علومي كه در قرن حاضر متخصصان و محققان حوزه علوم مختلف بدان دست يافته اند، 

همخواني داشته باشد. چرا كه طبق يافته های اين تحقيق مشاهده شد كه اكثريت مقوالت مربوط به مؤلفه 

ر با مقوالت مستخرج از دل متون تعليم و تربيت اسالمي هماهنگ مي باشد. های سه گانه ی تربيت مغز محو

البته اگر در جداول مدل پيشين )مربوط به مؤلفه های سه گانه ی تربيت مغز محور( مقوله ای به چشم مي 

خورد كه توسط مقوالت مستخرج از متون تعليم و تربيت اسالمي تأييد نگرديده است يا در بين آنها ديده 

مي شود به اين دليل است كه بعضي از اين مقوالت به مربوط تکنولوزيهای علوم مغز و اعصاب بوده كه ن

ها ايجاد مي كند، چرا كه يک تفاوت اساسي بين قرون و اعصار مختلف همان شکاف تاريخي را بين قرن

 دوران زندگي انسان مربوط به پيشرفتهای تکنولوژی مي باشد. 
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اما ساير مقوالت مؤلفه های سه گانه تربيت مغز محور توسط مقوالت مستخرج در متون تعليم و 

تربيت اسالمي تأييد گرديده است؛ بنابراين دست اندركاران نظام های آموزشي كشور مي توانند به يافته های 

ط های ا را در سراسر محيتأييد شده تربيت مغز محور توسط متون تعليم و تربيت اسالمي اعتماد نموده و آنه

 آموزشي و تربيتي به اجرا درآورند. 

 

 فهرست منابع

 صفحه.  616. ترجمه م الهي قمشه ای چاپ دهم. خط عثمان طه. 1387قرآن كريم. 

 صفحه.  752. ترجمه و تفسير م ت دشتي. چاپ اول. قم: انتشارات امام جعفر عصر. 1387نهج البالغه. 

 صفحه.  1334. ترجمه و شرح ع فيض االسالم. چاپ مکرر. انتشارات فيض السالم. 1376نهج البالغه. 

 صفحه.  770. معجم تهذيب اللغه. بيروت: انتشارات دارالمعرفه. 1381ازهری م. 

 صفحه.  294. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي. تهران: انتشارات مدرسه. 1392باقری خ. 

طراحي برنامه ريزی درسي مبتني بر تربيت مغز يک مطالعه كيفي. پايان نامه دكترا. دانشکده علوم  .1392براتعلي م. 

 تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان. 

. اهداف، اصول و روش های تعليم و تربيت قرآن. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده علوم 1390بي جارزهي ا. 

 انشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان. تربيتي و رو

 صفحه.  270. مبادی اخالق در قرآن. چاپ دوم. قم: انتشارات اسراء. 1383جوادی آملي. 

 صفحه.  120. تربيت. چاپ اول. تهران: كانون انديشه جوان. 1389چراغ چشم ع. 

 صفحه.  248سالمي. . تربيت اخالقي از ديدگاه اسالم. سازمان تبليغات ا1385دهشيری ا. 

 صفحه.  256. اخالق اسالمي. قم: دفتر نشر معارف. 1385ديلمي ا. 

 صفحه.  157. آشنايي يا تعليم و تربيت اسالمي. چاپ هشتم. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان. 1382رشيدپور ع. 

 80. چگونه با مشکالت مواجه و آنها را قدرتمندانه حل كنيم. اصفهان: انتشارات بينش آزادگان. 1389روستايي ع. 

 صفحه. 

 صفحه.  209. كارنامه ی اسالم. چاپ پنجم، تهران: انتشارات اميركبير. 1376زرين كوب ع. 

 صفحه.  365گاهها )سمت(. . اخالق اسالمي. مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانش1386سادات م. 

 صفحه. 712. روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيری و آموزش. چاپ هشتم. تهران: انتشارات آگاه. 1382سيف ع. 

 صفحه 201. اصول و فلسفه تعليم و تربيت. چاپ اول. تهران: انتشارات امير كبير. 1390شريعتمداری ع. 

 صفحه.  130بيت. تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي. . مباني روان شناخت تر1388شعاری نژاد غ، 

 طبرسي، الف )بي تا(. مجمع البيان في علوم القرآن، تهران: موسسه انتشارات فرآهاني. 

. روش شناسي تحقيق در تعليم و تربيت. ترجمه ب رفيعي. چاپ ششم. تهران: پژوهشگاه 1389عبدالرحمان نقيب ع. 

 حه. صف 230حوزه و دانشگاه. 

 صفحه. 266. تفسير موضوعي قرآن كريم. چاپ دوم. قم: انتشارات مهراميرالمومنين )ع(. 1385عبدالمحمدی ح. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


51 
 

 . صفحه 232. اصول برنامه ريزی درسي. تهران: انتشارات ايران زمين، 1386aفتحي واجارگاه ک. 

 . برنامه درسي به سوی هويت های جديد: شرحي بر نظريات معاصر برنامه درسي، 1386bفتحي واجارگاه ک. 

 صفحه.  628. دارالکتاب االسالميه. تهران: انتشارت دارالکتاب االسالم . 1367.  2الکافي م ج 

  250. مغز و يادگيری، ترجمه م ح، يارمحمديان و همکاران. اصفهان: انتشارات عروج، 1372كاين ر ن، كاين ج. 

 صفحه. 

 صفحه 120. فرآيند انسان سازی در تعليم و تربيت. چاپ دوم. تهران: انتشارات منصوری. 1384كردی ع. 

. اصول الکافي. ترجمه سيد ج مصطفوی. چاپ دوم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل بيت 1372ليني رازی شيخ م. ك

 صفحه.  391السالم. 

 رات موسسه الوفا. . بحاراالنوار. بيروت:انتشا1363مجلسي م. 

 صفحه. 430. تعليم و تربيت در اسالم، قم: انتشارات صدرا، 1378مطهری م. 

؛ پايان نامه دكتری، دانشکده علوم تربيتي  . تدوين چارچوب مفهومي برنامه درسي سازگار با مغز1391نوری ع. 

 دانشگاه تربيت مدرس. 

علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربيت. تازه های علوم . تبيين انتقادی جايگاه 1389نوری ع، مهرمحمدی، م. 

 . 100-83(: 2)12شناختي، 

 صفحه.  351. اخالق و تربيت اسالمي، شهر قم: انتشارات فقه. 1382واثقي راد م. 

 صفحه.  168. اصول آموزش و پرورش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1342هوشيار م. 

 
Aimin L. , Yan C. 2011. A Case Study of College English Curriculum Design Under the Social 

Needs Analysis. Studies in Literature and Language , 3 (3): 1-5 . 

Amen DG. 2007. Seven ways to optimize your brain and your life, Available in:  http://www. 

balancedconcepts. net/7_ways_optimize_brain. pdf [Accessed 13, 2015 Novamber. 

Anderson DR, Bryant J, Murray JP, Rich M, Rivkin M, Zillmann D. 2006. Brain  imaging – 

An introduction to a new approach to studying media processes and effects.  Media 

Psychology, 8: 1-6 . 

Bishop D, Rutter M. 2008. Neurodevelopmental disorders: conceptual approaches. In M 

Rutter, D Bishop, D Pine, S Scott, J Stevenson, E Taylor, &A Thapar (Eds). Rutter’s  
Child and Adolescent Psychiatry (pp. 32–41). Blackwell: Oxford . 

Blakemore SJ, Choudhury S. 2006. Development of the adolescent brain: implications for 

executive function and social cognition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

47:  296–297 . 

Blakemore SJ. 2008. The social brain in adolescence. Nature Reviews Neuroscience, 9 (4): 

267-277 . 

Bostrom N, Sandberg A. 2009. Cognitive Enhancement: methods, ethics, regulatory 

challenges. Sci Eng Ethics, 15 (3): 311–341. 

Butterworth B, Laurillard D. 2010. Low numeracy and dyscalculia: Identifi cation and 

intervention. ZDM Mathematics Education, Special issue on Cognitive neuroscience and 
mathematics learning, 42 (6): 527-539 . 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.balancedconcepts.net/7_ways_optimize_brain.pdf
http://www.balancedconcepts.net/7_ways_optimize_brain.pdf
http://www.balancedconcepts.net/7_ways_optimize_brain.pdf
http://www.sid.ir


52 
 

 

 

 

Islamic Education Approach  to Brain-based Education 
 

Abstract 

This study aimed to investigate the role of Islamic education approach in the brain-based 

education. The current research made use of content analysis to study Islamic texts, researches 

and studies in the field of brain-based education. To this end, all the available published and 

electronic references and resources were gathered on the basis of the research goals and 

research questions. The analysis of the data was based on comparative classification. The 

results were categorized into three groups of cognitive and metacognitive factors in brain-based 

education, interactional-emotional factors in brain-based education and kinetic-physical factors 

in brain-based education. Furthermore, the categories were also divided into subcategories, all 

of which confirm the triple-component model coming out of previous studies. Confirming 

subcategories of the former triple model i.e. cognitive-metacognitive, interactional-emotional 

and kinetic-physical factors based on the Islamic texts and resources, this study provides an 

opportunity for the curriculum designers and educationists to take a new approach towards 

applying scientific results in the educational system. Regarding the scientific bases and 

elements of this model, it can be claimed that recognizing and having control over the brain-

structure and its changing pattern will facilitate learning, it also might help us control our 

behaviors and life as well as our inter/intra personal relationships. Having this important 

recognition and perception, human beings can pave the way for the realization of humanity and 

world peace. All of these facts have been mentioned in Islamic texts by Islamic experts and 

authorities centuries ago and the current study aimed to extract and confirm them. Islamizing 

educational sciences in general and brain-based education in particular, the results of the 

current study could relieve educationists and authorities of the country's educational system so 

that they can easily make use of this study's results. 
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