پاییز  ،99شماره 22

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی

(مقاله پژوهشی)

مدل برنامهدرسی معنوی :یک پژوهش اکتشافی مبتنی بر نظریه دادهبنیاد
سیده مریم رئیس االسالم زاده ،1صمد ایزدی ،2اصغر شریفی ،3خدیجه ابوالمعالی
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چكیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین مقولههای اصلی و فرعی برنامهدرسی معنوی به منظور ارائه مدل برنامهدرسیی معنیوی بیا
استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است .دادههای تحقیق از طریق مصاحبه با  14نفر از خبرگیا و صیاح نظیرا
برنامهریزی درسی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دستاندرکارا برنامهریزی درسی وزارت آموزش و پرورش که
با روش نمونهگیری هدفمند و زنجیرهای (گلوله برفی) انتخاب شدند ،جمعآوری و طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری
و انتخابی تجزیه و تحلیل و بر اساس آ مدل کیفی پژوهش طراحی گردید .به منظور سنجش رواییی ابیزار مصیاحبه از
روش روایی پاسخگو و برای سنجش پایایی ابزار مصاحبه از روش دوکدگذار استفاده شد .نتایج پژوهش نشیا مییدهید
که مدل برنامه درسی معنوی دارای  5مقوله اصلی 29 ،مقوله فرعی و  97خرده مقوله است که در قال مدل پیارادایمی
شامل شرایط علّی (نظام اسالمی ،انسا اشرف مخلوقات و زندگی هدفمند و معنادار) ،عوامل زمینهای (عوامل اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،آموزشی و فردی) ،شرایط مداخلیهگیر (موانیع فرهنگیی ،آموزشیی ،نگرشیی ،اجتمیاعی ،خیانوادگی،
ساختاری و فردی) ،راهبردهای تعاملی (ایجیاد شیناخت ،آمیوزش ،راهبردهیای سیاختاری ،تعقیل و خیردورزی ،هنیر و
زیباییشناسی و عوامل دینی و مذهبی) و پیامدهای (فرهنگیی ،فیردی ،اجتمیاعی ،سیاختاری ،اخیال ،،ایمیا  ،زنیدگی
هدفمند و معنادار ،شناخت) ارائه شده است.
واژگان کلیدی :برنامهدرسی ،برنامهدرسی معنوی ،نظریه دادهبنیاد
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مقدمه

در دنیای مدر  ،انسا به هما اندازه که به تکنولوژی و پیشرفتهای مادی اهمیت داده از معنویت غافیل شیده و ایین
امر باعث به وجود آمد فرهنگ سطحی انسا و حتی خطرناک شد دانش او گشته است .زیرا او از لحاظ تکنولوژی و
صنعت بسیار قدرتمند و از نظر معنا به شدت فقیر شده است.
شواهد حاکی از آ است که انسا در سالهای اخیر به تنها ماند خود در دنیا و زندگی خالی از معنا و هیدف خیویش
پی برده است .بی معنایی مسئله وجودی و اصلی زمانه ماست و باید بیه معنوییت توجیه جیدی کیرد (شیهید مطهیری،
 .)1381زندگی خالی از معنویت و عدم ارتباط با معبود هستی و در یک کالم دور ماند از فطیرت ماییه عیذاب انسیا
امروزی شده است و این عذاب و احساس تهی بود باعث شده که انسا حتی به پستترین و سطحیترین نداهایی کیه
صبغهای از معنویت و آرامش دارند نیز اعتماد و تکیه کند و گم شیده خیویش را در آ جسیتوجیو کنید (میرزاخیانی،
 .)1391به نظر می رسد زندگی انسا امروز تک بعدی است به نحوی که فقط بعد مادی انسا در آ مدنظر قرار گرفته
و سایر ابعاد از جمله بعد معنوی مغفول مانده است.
به منظور رفع این نقیصه و پرورش همه جانبه انسا  ،یکی از راه حلهای پیشرو اصالح سیستم آموزشیی و در رأس آ
برنامه درسی است (اوجینژاد و همکارا  .)1394 ،بررسی برنامههای درسی دورههای اخیر نشا مییدهید کیه هردنید
برنامه های درسی به موازات رشدِ تکنولوژی پیشرفت داشتهاند ،لیکن این برنامهها صرفا یک برنامه تک بعدی هستند که
فقط بعد مادی انسا را پرورش دادهاند .نبود معنویت در برنامههای درسی باعث شده تا انسا با بحرا تربییت معنیوی
روبهرو شود .پیامد این بحرا این است که یکپاردگی و وحدت و تعادل روانی انسا که از ایما الهی و شییو ،دینیی و
احساس معنوی نشأت میگرفت ،از میا رفته است (پروین یامچی :1391،ص .)27
معنویت به هما سرعتی که در طول دند قر اخیر از اذها روشنفکرا و اندیشمندا غربی رخیت بربسیته بیود ،بیه
هما سرعت نیز در حال بازگشت است .گرایش به معنویت به عنوا گرایشی نو ،در عرصههای تربیتی و فرهنگی مغرب
زمین بیش از عرصههای دیگر به دشم میخورد .جنبش معنویتگرایی نتیجه توجه زیاد به معنویت بیه شیمار مییرود.
جنبش معنویتگرایی یک جنبش فکری رو به رشد است که عرصههای مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار داده اسیت .از
جمله این عرصهها ،آموزشوپرورش است .به گونهای که برخیی بیر ایین باورنید کیه بایید معنوییت را بخیش مهمیی از
برنامههای آموزشی و درسی به حساب آورد (وو ،تسنگ و لیائو .)2016 ،آینو و آبنوف دو حیطه " برنامیه درسیی" و "
تدریس" را بستر مناس برای پیاده کرد اندیشههای معنوی میدانند و اصطالح برنامه درسی معنوی را مکملی بیرای
برنامههای درسی تلقی میکنند (حسینی ،صالحی و رضایی .)1395 ،نکته مهم این است که هیدف از تیدریس در کنیار
معنویت ،آموزش افرادی است که عالوه بر منطق و استدالل ،احساس عمیق و پربیاری دارنید .آمیوزش معنوییت نیوعی
تعلیم است که درصدد دستیابی به سطح باالتری از آگاهی و معناداری زندگی است که فارغ از محتوای آموزش ،بیداری
معنوی را به دنبال دارد .ویلبر معتقد است که برای ارتقا همزما رشد عقالنی ،اخالقی و جسمی باید به سطح معنوی و
آگاهی بیشتر توجه شود .وی معتقد است گنجاند معنویت در برنامهدرسی ،به عنوا پایه و اسیاس سیسیتم آموزشیی،
میتواند فرصت های مناسبی را برای پرورش و تقویت فلسفه وجود افراد فراهم کند .این امر با ترکی علم و معنوییت در
قال برنامهریزی برای "بینش معنوی" انجام میشود (نصرالهی ،اسکندری ،رضائی ،حاجی رحیمیا .)2020 ،
امروزه سازما های آموزشی باالخص مدارس یکی از ارکا مهم اجتماع در ایجاد نگرشها ،ارزشها ،باورها و مهارتهیا و
به طور کلی تربیت ابعاد انسا هستند و این امری بدیهی و انکارناپذیر است .به دلیل نهادینه شد و پذیرش این نهادها
از طرف خانواده برای تربیت فرزندا خویش و از طرف جامعه برای تربیت انسا های اجتماعی و شهروندا  ،این نهادهیا
از ظرفیت باالیی در امر تربیت برخوردارند (ونسر و همکارا  .)2005 ،یکی از مشیکالت و مسیائل پیچییده و دشیوار در
آموزشوپرورش ،بیتوجهی یا کمتوجهی به معنویت است .درا که روح و معنویت آ طور که بایسته و شایسته است ،به
عنوا راهکار ساماندهی مدارس در نظر گرفته نمیشود .موضوعاتی دو معنویت ،عشق ،هنر و زیباییشناختی ،اخیال،
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و پرورش روح در برنامههای درسی از اهمیتی کمتر از ریاضی ،فیزییک ،شییمی و تیاریخ برخیوردار نیسیتند .از ایین رو
برنامهدرسی به عنوا الگو و داردوب فعالیتهای مدارس ،دارای تأثیر فراوانی در تربییت افیراد جامعیه اسیت و نقشیی
محوری و کلیدی ایفا میکند ،بهطوری که میتوا گفت عمده تربیت نسل امروزی در جوامع مختلف توسیط میدارس و
به تبع آ برنامهدرسی انجام میگیرد (ایزدی ،قادری و حسینی.)1393 ،
معنویت به عنوا یکی از ابعاد ذاتی و وجودی انسا همانند سایر ابعاد شناختی ،5عاطفی 6و روانی -حرکتیی ،موضیوعی
تربیتی میباشد .معنویت گرایی به عنوا یکی از نیازهای اساسیی آمیوزش و پیرورش و عامیل اساسیی در رشید زنیدگی
معنوی انسا  ،کا نو توجه روزافزو متخصصا برنامه درسی ،روانشناسا و فالسفه بوده اسیت .بیه طیوری کیه لحیاظ
نکرد آ را بی اعتنایی به عناصر اصلی آموزش و یادگیری می دانند و بر این باورند که باید معنویت را بخش مهمیی از
برنامههای آموزشی به حساب آورد (قاسمپور دهاقانی و نصر اصفهانی .)1390 ،این موضیوع بیدا جهیت حیائز اهمییت
است که امروزه برای آموزش برخی تخصصها که به گونهای با انسا ها ارتباط دارند ،مقوله معنویت امری کلیدی اسیت
و به رشد و پرورش قوه معنویت در وجود مدیرا  ،پرستارا  ،معلما  ،روانشناسا  ،مشاورا و حقیو،دانیا توجیه شیده
است .این افراد در صورتی که از تربیت معنوی مطلوبی برخوردار باشند ،میتوانند اثربخشی ،کارایی و عملکرد باالتری را
در حین انجام وظایف برای جامعه از خود نشا دهند (روجاس .)2002 ،7عالوه بر این ،برنامیههیای درسیی مییتواننید
بهترین موقعیت را برای تبلور و رشد معنویت در افراد فراهم سازند .برنامهدرسی ،قل نظام آموزشیی اسیت و مییتوانید
فرصتهای مناس  ،محتوا و روشهای مؤثر و مفیدی را برای پرورش و اعتالی همه ابعاد وجودی افراد مهیا سازد.
ناتوانی برنامههای تربیتی جدید در بیرآورد نیازهیای معنیوی و ارزش انسیا معاصیر و در نتیجیه ظهیور بحیرا هیا و
بنبستهای پیچیده در فضای ذهن و زندگی انسا ها سب شده است تا خال برنامهای کیه انسیا دورافتیاده از اصیالت
خویش را از وضعیت کنونی نجات داده و به سوی سعادت رهنمو کند ،احساس شود .تمد و تکنولوژی جدید علیرغم
دگرگونی و بهبود وضع زندگی مادی بشر ،یکی از عوامل مهم غفلت افراد از اصلیترین ساحت وجودی خیود یعنیی روح
ملکوتی و در نتیجه فروپاشی بنیادهای اخال ،و معنویت در جها معاصر بوده است (ایزدی ،قیادری و حسیینی،1393 ،
ص  .)42بنابراین داشتن یک برنامه درسی معنوی مناس که همه ابعاد زندگی انسا را مدنظر قرار دهد و رشد و تکامل
او را به دنبال داشته باشد یکی از نیازهای اساسی سیستم آموزشی جوامع مختلف است .پژوهش حاضر بیه دنبیال ارائیه
مدل برنامه درسی معنوی با توجه به شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اسالمی ایرا میباشد .در این پژوهش تالش میشیود
مدل برنامهدرسی معنوی بر اساس نظریه داده بنیاد و در قال مدل پارادایمی که از عوامل علی ،عوامل زمینهای ،شرایط
مداخله گر ،راهبردها و پیامدها تشکیل شده است ،مطالعه شیود .از ایین رو از جملیه دالییل و شیواهدی کیه ضیرورت و
اهمیت پژوهش حاضر را دودندا میکند ،ضیرورت برنامیه درسیی معنیوی بیرای تربییت انسیا کامیل ،ناکیافی بیود
تالشهای انجام گرفته برای بهکارگیری مناس برنامهدرسی معنوی در آموزش ،کمبود تحقیقات انجام گرفته در زمینیه
عوامل و مؤلفههای تأثیرگذار در برنامهدرسی معنوی و همدنین مفیید بیود بهیرهگییری از نتیایج تحقییق حاضیر ،در
برنامهریزی درسی پایههای مختلف و گنجاند برنامهدرسی معنوی در تألیف کت درسی پایههای مختلف است .فقیدا
برنامه درسی معنوی مناس که ضمن توجه به همه ابعاد وجودی انسا  ،قابلیت اجرا نیز داشته باشد ،باعث میشیود تیا
سیستم آموزشی رویه یکسانی را در پیش نداشته و سلیقه مجریا آموزشی جایگزین برنامه درسی گردد .این امر ضیمن
اتالف منابع نه تنها تربیت انسا معنوی را دنبال نمیکند بلکه سامانه آموزشی را به بیراهه مییبیرد .بنیابراین تیدوین و
ارائه مدل برنامه درسی معنوی منطبق با ارزشهای اسالمی و ایرانی به منظور بهکارگیری در آموزش و پرورش ضیروری
به نظر میرسد.
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مبانی نظری
برنامهدرسی معنوی

معنویت هما دیزی است که به زندگی یک شخص معنایی نهایی میدهد و با عمیقترین تجربییات ییک فیرد ،دیین و
فرهنگ ارتباط نزدیک دارد .دین "معنویت نهادینه شده" است که به اعتقادات و آداب و رسوم جامعیه وابسیته اسیت و
غالباً در کارهای فرهنگی گنجانیده شده است (مک گاور  8و همکارا .)2017 ،
برنامهدرسی معنوی اشاره به این دارد که دگونه میتوانیم دنیای معنویت و روحانی را وارد دنیای مدرسه و کالس درس
نمائیم .به گونهای که دانیشآمیوزا را از نظیر زنیدگی درونیی غنیی نمیوده و روح آ هیا را آرامیش بخشییده و مسییر
آموزشوپرورش را به جای ذهن افراد به سوی روح آ ها تغییر میدهد .در عصر فرامدر و فراشیناخت ،مییتیوا عقیل
دانشمدار را با روح آرامشبخش تلفیق نموده و آ را تلطیف کرد (میلر.)2002 ،
نجفی و کشانی ( )1388برنامهدرسی معنوی را شامل محتوای رسمی و غیررسمی ،شییوههیای تیدریس و فرصیتهیای
یادگیری میدانند که از طریق آ  ،فراگیرا امکا مییابند به کمک سازما های آموزشی و اقدامات تربیتی ،به شناخت
بیشتر زوایای پنها وجود خویش و جها هستی (که ماهیت و هویتی معنوی ،مجیرد و فرامیادی دارد و پاییه و اسیاس
رفتارهای معنوی و انسانی ،هنر و زیباییشناختی ،اخال ،و روح را تشکیل میدهد) پرداخته و بر مبنای آ قابلییتهیا و
استعدادهای معنوی و متعالی خود را به شکل جهتدار و هدفمند به فعلیت رساند .ایین برنامیه در جسیتجوی تعیادل و
وابستگی زندگی درونی و بیرونی دانشآموزا است و عالوه بیر منطقیی بیار آورد دانیشآمیوزا  ،دسیت ییافتن آ هیا
احساس عمیق و پربارتر را فراهم میکنید (نقیل از رضیائی ،حسیینی و صیالحی .)1395 ،از نظیر آ هیا ارتبیاط دنیین
مؤلفههایی با فرایند تربیت دینی در آ است که برنامهدرسی معنوی با داشتن محتوا و روشهای خاص خود میتواند به
منظور دستیابی فراگیرا به اهداف تربیت دینی ،ابزاری مناس و کارآمد باشد.
از دیدگاه سلیما پور ( )2014برنامهدرسی معنوی بر اساس دانش ،درک جها و شناخت عمیق از طبیعت مطلق است.
تأکید برنامهدرسی معنوی بر ناخودآگاه انسا  ،عشق به دین ،عشق به زنیدگی و طبیعیت ،زنیدگی تیاریخی و میذهبی و
تجربیات است .اصوالً یک برنامهدرسی باید بر درک جامع و عمیق قابلیتها و ابعاد وجود انسیانی مبتنیی باشید .از ایین
منظر توجه به برنامهدرسی معنوی برای فراگیرا میتوانید بیه عنیوا ییک زمینیه مهیم در نظیر گرفتیه شیود .هیدف
برنامهدرسی معنوی ،هدایت متربی به منظور شناخت خود ،جها و ذات مطلق است (نقل از امینیی و ماشیااللهی نیژاد،
.)1392
استفاده از معنویت در آموزش ،عالوه بر سهولت در رونید تیدریس و ییادگیری ،بیه آمیادهسیازی ذهنییت فراگییرا در
یادگیری و اثربخشی بیشتر توأم با امنیت روانی کمک میکند .عالوه بر این ،آمیوزش معنوییت مییتوانید بیه درسهیا و
اهداف معنا دهد و احساس عمیق از وحدت و ارتباط با جها را ایجاد کند .از این رو ،بهترین راه برای رشد معنوییت در
افراد از طریق آموزش است .معنویت در آموزش نه تنها باعث درک محتوای آموزشی میشود بلکه استدالل و روشهیای
تحلیلی تفکر را در بین فراگیرا تقویت میکند .بنابراین ،معنویت در آموزشوپیرورش ابتیدا بایید بیا فرهنیگ اسیالمی
هماهنگ باشد؛ زیرا جامعه اسالمی مبتنی بر اعتقاد به خداوند متعال است و اعتقاد بر این است که همیه دییز بیرای او
برنامهریزی شده است (نصرالهی و همکارا .)2020 ،

. McGovern
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عناصر برنامهدرسی معنوی
اهداف برنامهدرسی معنوی

تعیین اهداف از مهمترین فعالیتها در برنامه درسی ،نشا دهنده مسیر در طراحی برنامه درسی و همچنین روشن کننده
راه و مقصد نهایی است (ابراهیم کافوری و همکارا  ،1394 ،ص  .)52در اسالم هدف برنامه درسی با این نگاه بیه انسیا
تعیین می شود که انسا موجود شریفی است که برای هدفی واال خلق شده و اهداف و مسیر زندگی انسا ترسیم و تعیین
شده است .اهداف برنامه درسی معنوی در اسالم به طور متیواز در جهیت تیأمین نیازهیای روانیی ،زیسیتی ،اجتمیاعی،
اقتصادی ،فطری و معنوی انسا است که هم به امور معنوی و هم به امور مادی پرداخته است (شاملی و همکارا ،1390 ،
ص  83و .)82هدف تعلیم و تربیت و همچنین به پیروی از آ برنامه درسی معنوی در دییدگاه اسیالمی ،الهیی شید و
تقرب به خداوند است و کمال انسانیت و هدف نهایی زندگی انسا در این است که به وجود آفریننده آسما ها و زمیین و
کل پدیدههای عالم اعتقاد داشته باشد و آ گاه در مرحله عمل ،هر عملی که انجام میی دهید ،حیاکی از بنیدگی او بیرای
خداوند تبارک و تعالی است )ملکی ،1396 ،ص  .)143البته به طور کلی اهداف برنامهدرسیی معنیوی نبایید بیه صیورت
خطی و تجویزی باشد بلکه باید در فرایند آموزش شکل بگیرد .همانگونه که در دیدگاه پسیتمیدر اهیداف آمیوزش و
برنامهدرسی ،نسبی و متغیر بوده و با توجه به اوضاع و موقعیت تغییر میکند (وفیائی ،ملکیی و علیپیور .)1396 ،برخیی
دیگر از اهداف برنامهدرسی معنوی ،تقویت خردورزی در افراد ،پرورش مهرورزی و میودت نسیبت بیه خداونید ،پیرورش
شرحصدر و صبر در مقابل سایر انسا ها و خروج تدریجی انسا از بند هوای نفس و خواستههای دل و قیرار گیرفتن در
مسیر دستور الهی است (ملکی.)1398 ،
محتوای برنامهدرسی معنوی
محتوا به دلیل تأثیرگذاری مستقیم در شخصیت یادگیرنده از اهمیت باالیی برخوردار است .برخی تصیور مییکننید کیه
رشد معنوی افراد تنها از طریق درس خاصی نظیر تعلیمات دینی امکا پذیر است این در حالی اسیت کیه همیه دروس
آموزشگاهی توا پرورش بعد معنوی افراد را دارند .هر یک از موضوعات و برنامههیای درسیی بیر رشید و پیرورش بعید
معنوی فراگیرا تأثیرات مهمی دارد و میتواند به برانگیختگی ،کنجکاوی ،اشتیا ،،واکنش ،شادی و اعجاب تفکر و روح
آدمی منجر شود (پیری توسنلو.)1394 ،
محتوای برنامه درسی معنوی برگرفته از سردشمه وحی الهی ،سنت نبوی و دستور حیاتبخش ائمه معصومین است که
به تمام ابعاد وجودی انسا توجه دارد و نسبت به خواسته فطری انسا توجه خاص دارد .به هما اندازه که به اعتقادات
و عبادات اهمیت می دهد به مسائل عاطفی روحی و اجتماعی و خواسته هیای درونیی انسیا هیم اهمییت میی دهید.
محتوایی که برای تحقق هدف برنامهدرسی در نظام تعلیم و تربیت اسالمی در نظر گرفته میشود باید به اوضاع ذهنیی،
عاطفی ،عقلی و جسمی فراگیرا توجه الزم را مبذول کند و همچنین با مبانی دین هماهنیگ باشید؛ بیه عبیارت دیگیر،
برنامه طراحی شده باید با هدف آفرینش هماهنگ باشد؛ ویژگیهای روانی انسا و توا و موقعیت او را در نظیر بگییرد؛
نسبت به ابعاد فردی ،اجتماعی ،زمانی و مکانی انسا بی اعتنا نباشد؛ تمام دورا زندگی انسیا را در نظیر بگییرد و بیه
عبارتی ابزار معنوی همه جانبه پدید آورد؛ به گونهای که انسا بتواند در هر موقعیتی از این ابزار برای تقرب بیه خیدا و
رسید به معنویت استفاده کند (امیری و همکارا 1393 ،؛ قاسیم پیور دهاقیانی و نصیر اصیفهانی .)1391 ،در میواد و
موضوعات و محتوای برنامه درسی در دیدگاه تربیتی اسالم عالوه بر عالئق به تقویت ایما  ،تزکیه نفیس ،تعقیل و تفکیر
توجه میشود (مطهری ،1373 ،ص .)125
در دیدگاه پست مدر محتوا و اطالعات ،جایگاه سنتی خود را از دست میدهد .موضوعات و محتوا ترکیبی است و ایین
مسئله اجازه میدهد یادگیرنده در حوزههای محتوایی متفاوتی قرار گیرد .در نظریه پسیت مدرنیسیم هنگیام طراحیی و
انتخاب محتوای برنامه درسی باید ویژگیهای یادگیرنده به عنوا اصل کلی مورد توجه قیرار گییرد .همچنیین محتیوای
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برنامه درسی باید محرک رشد فکری یادگیرندگا  ،فراهم کننده انواع تجربه نظری و عملی الزم برای کس مهیارت در
هر شغل و آسا کننده مهارتهای عقالنی سطوح باال مانند تفکر انتقادی و خالقیت باشید .در ایین دییدگاه حیوزههیای
موضوعی مرزهای خود را از دست مییدهید (شیاهین ،2009 ،ص  .)1466میوارد بیاال از اصیولی هسیتند کیه از سیوی
صاح نظرا برنامهدرسی معنوی نیز در تدوین و اجرای آ مورد توجه بودهاند.
اجرا و آموزش برنامهدرسی معنوی
نکته مهم در باب اجرا و آموزش به عنوا عنصری مهم در فرایند برنامهریزی درسی این است که حوزه اجیرا و آمیوزش
معنویت باید در زیر دتر اهداف تربیت معنوی قرار بگیرد .معنویت مورد نظر اسالم مبتنی بر نگرشهیا و حیاالتی اسیت
که حاصل برخی آموزشها ،فعالیتها و آداب مذهبی یا مبتنی بر دین است؛ یعنی میتیوا موقعییتهیایی را در مراکیز
تعلیم و تربیت فراهم کرد که به این دانشها و نگرشها و حاالت مطلوب دست یافت.
در دیدگاه تعلیم و تربیت اسالمی لزوم راهنمایی ،هدایت و تسهیل فعالیتهای یادگیری ،بیانگر اهمیت نقش معلم اسیت؛
به این ترتی معلم در این دیدگاه ،وظیفه آمادهسازی شاگردا و ساده کرد مطال برای درک بهتر مفاهیم را بر عهیده
دارد .در دیدگاه پستمدر تأکید بر جریا یادگیری است و این جریا یادگیری مبتنیی بیر اطالعیات آزاد از موضیوعات
برگزیده بحثها توسط اعضای نهاد و گروههای آ است و از عوامیل متعیددی دیو جامعیه ،مدرسیه ،آداب و سینتهیا،
ارزشها و باورها تأثیر میپذیرد .اندیشههای پست مدر بر یادگیری گروهیی تأکیید دارد و مشیو ،ییادگیری همیارانیه،
تعاملهای بینفردی و گروههای کاری است .دانشآموزا ماشینهایی نیستند که مفاهیم را بسادگی و بر اساس دشمانداز
خاص دریافت کنند بلکه فراگیرانی هستند که با یادگیری مشارکتی در حال ساخت هویت خود و سیاخت دانیش هسیتند
(وفائی ،ملکیی و علیپیور .)1396 ،بنیابراین در اجیرای برنامیهدرسیی معنیوی بایید از روشهیای گونیاگو و همچنیین
برنامهدرسی تلفیقی استفاده نمود.
ارزشیابی برنامهدرسی معنوی
دنین تصور میشود که ارزشیابی به منزله بخشی از تصویر پیچیده تربیت معنوی است و بخش ذاتی زندگی کاری و هر
روزه مربی و متربی است .از این رو الزم است ارزشیابی به صورت بازخوردی و نیز به صورت تلفیقی تحقق پذیرد تیا بیه
توسعه و رشد توانمندیهای فراگیرا و نیز توسعه بعد معنوی آنا منتهی شود.
با توجه به معنویت مورد نظر نگرش اسالمی ،که تمرکز اصلی آ بر اصیل توحیید اسیت ،پاسیخگویی در محضیر حیق،
معنای اساسی پاسخگویی را شکل میدهد و دستیابی به این نوع پاسخگویی از طریق همراهی با نشیانگرها و معیارهیای
معرفی شده در باب معنویت است .به نظر میرسد راهبرد اصلی مناس برای ارزشیابی در برنامهدرسیی معنیوی ،تلفییق
روشهای مربوط به رویکرد خودسنجی (خودارزشیابی) با الگوهای ارزشیابی معلممحیور و فراینیدمحور (آزمیو کتبیی،
مشاهده ،بحث و گفتگو و نقد و ارزیابی آثار فکری و علمی متربی) به منظور اقدامات اصالحی موردی برای بهبود فرایند
تربیت است .فرایندهای تعاملی میا مربی و متربی در ارزشیابی تکیوینی نییز بیه منظیور اصیالح و تعیدیل خودپنیداره
فراگیرا از آنجا که میتواند به تصحیح برداشتهای متربی کمک کند ،بسیار ثمربخش بیه نظیر مییرسید و در نتیجیه
میتواند مسیر رشد معنوی را به منظور دستیابی به شاخصهای معنوی هموارتر سازد (قاسمپور و نصراصفهانی.)1391 ،
فرانوگرایا با رد هر نوع دانش از پیش تعیین شده ،رویکردهای ارزشییابی اثباتگرایانیه میدنظر نوگراییا را رد ،و آ را
بیمعنی تصور میکنند .در عوض آنا سبکهایی را میپسندند که بر رویکردهای طبیعیتگرایانیه و کیفیی همیراه بیا
مشارکت فعال دانشآموزا در فراینید ارزشییابی و خودارزشییابی و رویکردهیایی دیو نقیادی آیزنیری تأکیید کننید
(جمشیدی خورشید و همکارا  .)1392 ،در ادامه برخی از مطالعیات صیورت گرفتیه در حیوزه ادبییات موضیوع آورده
میشود.
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حق نظری و مرادی یوسفوند ( )1398به پژوهشیی بیا عنیوا "تربییت دینیی نسیل جدیید ،معنوییت و برنامیهدرسیی"
پرداختند .یافتهها نشا میدهد کیه باورهیای دینیی در جوامیع اسیالمی بیه عنیوا یکیی از اهیداف تربیتیی مهیم در
برنامهریزیهای کال نظام تعلیم و تربیت این جوامع مورد نظر است .از طرفی نیازهای مخاطبا نیز مدام درحال تغییر
و تحول است و باید تربیت دینی همگام با مقتضیات زما برای مخاطبا خود برنامههای دقییق و مناسیبی ارائیه دهید.
برای سو ،داد تعلیم و تربیت در جهت برآورده کرد این نیازها سازوکارهایی الزم است ،که از مهمترین آ هیا وجیود
یک برنامهدرسی مبتنی بر معنویت در نظام آموزشی است .همچنین نتایج نشا میدهد کیه وجیود ییک برنامیهدرسیی
معنوی دقیق و مبتنی بر برنامهریزیهای علمی میتواند کمک شایانی به تربیت نسل جدید که در معیرض هجمیههیای
گوناگو فکری ،فرهنگی و تربیتی قرار دارند ،نماید و آ ها را به اهداف و معیارهای موردنظر دیین نزدییک و نزدییکتیر
کند.
ادی منش ،لیاقتدار و نصر ( )1397در پژوهشی تحت عنوا "تبیین ابعاد و مؤلفههای برنامهدرسی معنوی بیر اسیاس
منابع و متو مرتبط با آ " به شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفههای برنامهدرسیی معنیوی پرداختنید .روش پیژوهش بیه
شیوه توصیفی و شامل تحلیل محتوا از نوع اسنادی است .متو و منابع مرتبط با حیوزه برنامیهدرسیی معنیوی جامعیه
تحلیلی بود که در این میا دهل منبع داخلی و سی منبع خارجی شناسایی و تحلییل شیدند .یافتیههیا نشیا داد کیه
برنامهدرسی معنوی شامل دهار بعد هنر و زیباشناسی ،تعقل ،اخال ،،و روح میباشد و هیر ییک از ایین ابعیاد مرکی از
مؤلفههایی است که بعد هنر و زیباشناسی با  14بعد ،اخال ،با  12بعد ،روح بیا  11بعید و تعقیل بیا  9بعید ،بیه ترتیی
بیشترین و کمترین میزا توجه را داشتند .همچنین در بعد هنر و زیباشناسی ،مؤلفه آموزش بیا ادراکات و احساسات
با  32و خبرگی با 5؛ در بعد اخال ،،مسئولیتپذیری با  10و حیا با 4؛ در بعد روح ،اعتقاد به خدا با  10و حضور داشتن
با  ،5در بعد تعقل ،برقراری ارتباط با نظام هستی با  8و تالش برای کنترل خویش با  2فراوانیی بیه ترتیی بیشیترین و
کمترین توجه را به خود اختصاص دادهاند.
نجفی و همکارا ( )1394پژوهشی با عنوا " تبیین ابعاد و مؤلفههای رشد معنوی انسا و تحلیل محتوای آ در سیند
تحول بنیادین آموزشوپرورش ایرا " انجام دادند .جامعه تحلیلی شامل دو بخش ،متو میرتبط بیا ابعیاد و مؤلفیههیای
رشد معنوی انسا و متن سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مصوب آذر ماه  1390بوده است .ابزارهیای انیدازهگییری،
فرم فیشبرداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بیود .یافتیههیای پیژوهش بییانگر آ اسیت کیه دیاردوب
مفهومی رشد معنوی انسا را میتوا در سه بعد هنر و زیباشناسی ،تعقل و اخال ،دانست و برای هر کدام از این ابعیاد
نیز مؤلفههایی را در نظر گرفت.
ایزدی و همکارا ( )1393پژوهشی با عنوا "امکا سنجی اجرای برنامهدرسی با رویکیرد معنیوی در دوره متوسیطه"
انجام دادند .جامعه آماری تحقیق شامل دبیرا ز دوره متوسیطه اسیتا مازنیدرا بیوده و بیرای گیردآوری دادههیا از
پرسشنامه محققساخته استفاده شیده اسیت .یافتیههیا نشیا داد کیه دانیش و مهیارت دبییرا در مقولیههیای هنیر و
زیباشناختی ،اخال ،و روح و همچنین نگرش اخال ،در سطح باالتر از متوسط است .همچنین نتایج حیاکی از آ اسیت
که امکانات مدرسه برای اجرای برنامهدرسی معنوی در سطح باالیی قرار دارد ،همچنیین نگیرش هنیر و زیباشیناختی و
نگرش روح در کمتر از حد متوسط است .نتایج تحلیل واریانس دندمتغیری 9نشا داد که بین نمرات دانیش ،نگیرش و
مهارت دبیرا و امکانات مدرسه در شهرهای مختلف تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج همبستگی پیرسو نیز نشیا داد
که بین امکانات مدارس و نگرش و مهارت دبیرا رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین میزا رابطه بین امکانات مدارس
و مهارت روح است ،اما بین امکانات مدارس و دانش اخال ،روح رابطه معناداری مشاهده نشد.

. MANOVA
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بودانا ( )2010در پژوهشی با عنوا "توجه به بعد معنوی به منظور افزایش تغییر برنامهدرسی" بیه بررسیی ادراکیات
رهبرا علمی آموزشوپرورش مذهبی درباره دگونگی برخورد با مفاهیم معنوی ،پرداخت .هدف این تحقیق ایین اسیت
که معلما را تشویق میکند تا بر مقاومت خود در برابر تغییر برنامهدرسی غلبه کنند .وی همچنین یادآور شد که رشید
و پرورش ویژگیها و ابعاد معنوی معلما باعث اجرای اثربخش برنامهدرسی شده است .وی با اذعا بیه ایین کیه رشید
معنوی متربیا به عنوا یک موضوع مهم ،کمتر در پژوهشها مورد توجه قرار گرفته است ،یادآور شد که رشد معنیوی
افراد با گرایشهای مذهبی و نیز تجارب و فعالیتهایی که در این زمینه در مؤسسات آموزشی طراحی و اجرا میگیردد،
کامالً مرتبط است.
کلیفورد ( )2013طی پژوهشی با عنوا «آموزشو پرورش اخالقی و معنوی به عنوا بخش ذاتیِ برنامهدرسی» بیه ایین
نتیجه رسید که بین برنامهدرسی اخالقی و معنوی رابطهای مثبت وجود دارد .همچنین برنامهدرسیی اخالقیی برخیی از
راههای مؤثر را برای تشویق جوانا به مسئولیتپذیری نشا میدهد .ایین پیژوهش ،مطالعیه میوردی در ییک مدرسیه
ابتدایی کودک روستایی در انگلستا به منظور بررسی میزا امکا اجرای برنامه اخالقی و معنوی به عنوا یک بخش
ذاتی و فراگیر از برنامهدرسی بر اساس دریافت فضایل کودکا بوده است .در این تحقیق ،دانشآموزا تشویق شیدند تیا
به تجربه خودشا بپردازند و بر فضایلی مانند «مهربانی»« ،قابلیت اطمینا » یا «مسئولیت» تأکید کنند.
نصرالهی ،اسکندری ،رضائی ،حاجی رحیمیا ( )2020در پژوهشی تحت عنوا "معنویت و عوامل مؤثر در آموزش :یک
مطالعه کیفی" به تبیین عوامل مؤثر در انتقال معنویت در فرایند آموزش پرداختند .این مطالعه رویکرد تحلیلیی کیفیی
شامل  22عضو هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی 25 ،عضو هیئت علمیی حیوزه علمییه و  19دانشیجوی پزشیکی
عالقهمند به شرکت در این مطالعه بیود .آنهیا بیا اسیتفاده از روش نمونیهگییری هدفمنید میورد مطالعیه قیرار گرفتنید.
جمعآوری داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه نیمهساختاریافته انجام شد .نتیایج نشیا داد کیه عوامیل میؤثر در
انتقال معنویت در فرآیند تدریس به دو شکل اصلی عوامل مرتبط با معلم و عوامل مرتبط با محیط طبقیهبنیدی شیدند.
عوامل مرتبط با معلم شامل بصیرت و جها بینی معلم ،پیروی از اصول دینی ،اعتقاد به فضایل اخالقی ،تعامیل مثبیت و
سازنده معلم با دانشآموز و تسلط بر مهارتهای تدریس است .عوامل مرتبط با محیط نیز شامل کالسهای بسیار میاهر
و فراگیرا با استعداد است.
اهداف تحقیق
هدف کلی پژوهش:
 ارائه مدلی برای برنامهدرسی معنوی.
اهداف ویژه پژوهش:
 .1شناسایی شرایط علی بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش
 .2شناسایی عوامل زمینهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش
 .3شناسایی راهبردهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش
 .4شناسایی شرایط مداخلهگر بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش
 .5شناسایی پیامدهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش
سؤاالت تحقیق
سؤال اصلی پژوهش:
 مدل مناس بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش کدام است؟
سؤاالت ویژه پژوهش:
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شرایط علی بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش کدامند؟
عوامل زمینهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش کدامند؟
راهبردهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش کدامند؟
شرایط مداخلهگر بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش کدامند؟
پیامدهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در آموزش کدامند؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر در داردوب رویکرد کیفی و با بهکارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفته است .جامعیه آمیاری ایین
پژوهش شامل اساتید و نخبگا صاح نظر در حوزه تعلیم و تربیت به خصوص برنامهریزی درسی میباشد که از سوابق
اجرایی در تصمیمگیری برخوردار بودهاند .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته میباشد .نمونه تحقیق شیامل
 14نفر از خبرگا و متخصصا برنامهریزی درسی بوده که با روش نمونیهگییری هدفمنید و زنجییرهای (گلولیه برفیی)
انتخاب شدهاند .از آنجایی که حجم نمونه در پژوهشهای کیفی مترادف با کامل شد دادهها یا اشباع دادهها است ،لیذا
مصاحبهها تا حدی ادامه یافت که مصاحبه شوندههای جدید شاخصی به شاخصهای قبلی اضافه نکردند .ایین پیژوهش
به ارائه مدل برنامهدرسی معنوی میپردازد .بنابراین بر مبنای هدف ،تحقییق حاضیر ییک تحقییق توسیعهای محسیوب
میشود؛ درا که مفاهیم و ادبیات موجود در حوزه برنامهدرسی را در راستای بهرهبرداری و کاربردی نمود آ ها توسعه
میدهد (دیانتی .)1397 ،همچنین از نظر ماهیت گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی مییباشید؛ زییرا پژوهشیگر
قصد دارد تا آنچه هست را بدو هیچگونه دخل و تصرفی جمع آوری و تحلیل نماید و از این نظر که به دنبال شیناخت
صفات ،ویژگیها ،عقاید ،نگرشها ،رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعیه بیه آ هاسیت ییک تحقییق
پیمایشی یا زمینهیاب به حساب میآید (حافظنیا )1387 ،و از نظر نیوع دادههیا در دسیته تحقیقیات کیفیی قیرار دارد.
تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش بر اساس روش کدگذاری نظری برگرفتیه از روش نظرییهای (اسیتراوس و کیوربین،
 )1390انجام میگیرد .فرایندی که طی آ دادهها تجزیه ،مفهومسازی و به شکل تازهای در کنار یکدیگر قیرار گرفتیه و
نظریه بر اساس آ تدوین میشود .این شیوه شامل سه مرحله اصیلی کدگیذاری بیاز ،کدگیذاری محیوری و کدگیذاری
انتخابی است (استراوس و کوربین ،1390 ،ص  )161که در ادامه به صورت خالصه بیا میشود.
کدگذاری باز :در کدگذاری باز ،متن مصاحبهها بعد از خواند مکیرر و دقییق مفیاد آ هیا کدگیذاری شید .واحیدهای
معنیدار معرفی ،توضیح و نامگذاری شده و بعد از طبقهبندی ،به عنوا مقولهها و زیرمقولهها سازماندهی شیدند .یعنیی
به هر قطعه از دادهها یک نام اختصاص داده شد .هما طور که دادهها جمعآوری میشدند ،موارد بعدی از هما دادههیا
و واحدهای معنیدار جدیید در هیر نسیخه نوشیتاری و متنیی کدگیذاری شیدند .یعنیی مفیاهیم شناسیایی و برحسی
خصوصیات و ابعادشا بسط داده شدند .در این فرایند کدگذاری تعداد  97کد استخراج و همچنیین  5مقولیه اصیلی و
 29مقوله فرعی شناسایی شد.
کدگذاری محوری :در کدگذاری محوری ،مفاهیم بر اساس اشتراکات و یا هممعنیایی در کنیار هیم قیرار گرفتنید .بیه
عبارتی بین مقولههای اساسی که در کدگذاری باز گسترش یافتهاند ،ارتباطات درونی برقرار میشود و با مقایسه میداوم،
مفاهیم و مقوله هایی که در کدگذاری باز ایجاد شدند ،در صورت تشابه تلفیق شیده و حیول ییک محیور مشیترک قیرار
گرفتند و ابعاد پارادایم کدگذاری شکل گرفت.
کدگذاری انتخابی :در این مرحله ،هدف یکپاردهسازی و در کنار هم قرار داد فرضیهها و گزارههای به دست آمیده و
تحلیل رو به رشد است .نظریهای که رشد میکند باید در اطراف دیزی که یکپارده شده است (مقوله هستهای نظرییه)
متمرکز شود .مقولههای هستهای باید یک موضوع مرکزی در دادهها باشند و به منظور یکپاردهسازی مقولههیای دیگیر
در دادهها باید در سطح باالتری از انتزاع ساخته شوند.
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پارادایم کدگذاری محوری

مقولههای کدگذاری باز

بستر یا شرایط زمینهای
پیامدها

راهبردها

مقوله یا پدیده محوری

شرایط مداخلهگر

مقوله
شرایط علی

مقوله

مقوله

مقوله

مقوله

شكل ( )1پارادایم کدگذاری محوری

برای سنجش روایی ابزار مصاحبه از روش روایی پاسخگو استفاده شد .در روایی پاسخگو ،صحت دادههای بدست آمده از
پاسخگوها بررسی میشود و در آ پژوهشگر بازگشتی به شرکتکنندگا خواهد داشت تا بتواند با توجه به تأئید صحت
دادهها ،نظریه در حال تکوین را اصالح کند (ابوالمعالی .)1391 ،برای محاسیبه پاییایی از دو روش پاییایی حاصیل از دو
کدگذار و پایایی بازآزمو استفاده شده است .در پایایی بازآزمو از میا مصاحبههای صورت گرفته ،دند مصیاحبه بیه
عنوا نمونه انتخاب شده و هر کدام از آ ها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بیار کُدگیذاری مییشیوند .سیپس
کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با هم میورد قییاس قیرار گرفتیه مییشیوند .روش
بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر به کار میرود .در هر کیدام از مصیاحبههیا ،کیدهایی کیه در دو فاصیله
زمانی با هم مشابه هستند با عنوا «تطابق» و کدهای غیر مشابه با عنیوا «عیدم تطیابق» مشیخص مییشیوند .بیرای
محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درو موضیوعی (دوکدگیذار) ،از یکیی از اسیاتید آمیار و روش تحقییق آشینا بیه
کدگذاری درخواست شد تا به عنوا کدگذار ثانویه در پژوهش ،مشارکت کند و در ادامه پژوهشگر به همراه این همکیار
پژوهشی ،تعداد پنج مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درو موضوعی که به عنوا شاخص پایایی تحلیل به کار
میرود ،محاسبه گردید.
یافتههای تحقیق
در این پژوهش ،بنا بر ابعاد پارادایم کدگذاری ،برنامهدرسیی معنیوی براسیاس تحلییل دادههیای حاصیل از مصیاحبه بیا
خبرگا و صاح نظرا تبیین میشود .بنابراین در ادامه به تعریف هریک از مقولههای بهدست آمده میپردازیم.
شرایط علی بهکارگیری برنامهدرسی معنوی
شرایط علی عبارت است از حوادث ،وقایع و رویدادهایی که به وقوع یا گسترش پدیدهای میانجامد .در پژوهش حاضر بر
اساس یافتههای حاصل از مصاحبه با صاح نظرا  ،مقولههای «نظیام اسیالمی» (دیین و میذه رسیمی کشیور ،لیزوم
آشنایی دانش آموزا با اصول دینی ،اجرای احکام دین)« ،انسا اشرف مخلوقات» (توجه به ارزش واالی انسیا  ،تأکیید
بر آگاهی انسا  ،پرورش فطرت خداجوی انسا  ،توجه به عقل به عنوا پیامبر درونی ،دعوت دانش آمیوزا بیه تفکیر و
تعقل) و «زندگی هدفمند و معنادار» (لزوم داشتن هدف در زندگی ،مسئولیت انسا در بهبود زنیدگی خیود و دیگیرا ،
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نقش محافظتی دین از آسی های اجتماعی) به عنوا عمدهترین علل بهکارگیری برنامهدرسی معنیوی شناسیایی و بیه
مقوله اصلی شرایط علی ارتباط داده شد.
برای نمونه ،یکی از مصاحبه شوندگا در خصوص دین و مذه رسمی کشور بیا کرد " :فلسفه نظام تعلییم و تربییت
بر مبانی دین اسالم است .پس ضروری است که با این زاویه برنامههای درسی را تهیه کنییم و فرصیتهیای آموزشیی را
ترتی دهیم تا آ هدف تحقق پیدا کند" .همچنین مصاحبهشونده دیگری در خصوص اجرای احکیام دیین بییا کیرد:
"در کشور ما دو کشور اسالمی ایرانی است معنویت به سمت مسائل دینی و مذهبی و احکام و مواضع دینی و باالخره
هر آنچه در قرآ کریم و در احادیث معصومین (ع) مدنظر است ،گرایش پیدا میکند و تمام برنامههیای درسیی قیرآ ،
تعلیمات دینی ،هدیههای آسمانی ،معارف اسالمی و اندیشه اسالمی که داریم یعنی توجه رسمی به حوزه معنویت".
مصاحبهشوندهای در زمینه ارزش واالی انسا اظهار نمود" :در دین اسالم هیچ دیزی با ارزشتیر از انسیا نیسیت .بیه
خاطر انسا  ،خداوند زمین را خلق کرد تا جایگاه خاصی برای او باشد .پس باید با نگاه معنوی به بچیههیا بگیوییم شیما
خیلی با ارزش هستید ،بروید و خودتا را کشف کنید" .یکی از مصاحبه شیوندگا در زمینیه عقیل بیه عنیوا پییامبر
درونی بیا کرد" :آیات متعددی وجود دارد که نشا میدهد اگر انسا متفکر باشد راه برای افقهای متعالیتیر و بهتیر
برای او باز میشود .به همین دلیل عقل در نظام اعتقادی ما بهعنوا پیامبر درونی مطیرح اسیت .ایین اوج توجیه دیین
اسالم به مسئله عقل و تفکر است .یعنی ما یک پیامبر درونی داریم که هما عقل انسیا اسیت و ییک پییامبر بیرونیی
داریم که هما انبیاء (ع) است .مطابق داللتهای قرآ اگر فردی عقل خود را بهدرستی به کار بگیرد ،تفکر خیود را بیه
کار بگیرد ،حاصل این تفکر ایجاد شاکله یا روحیهای است در فرد ،که معموالً آ فرد دیگیر خیلیی قفیل بیه طبیعیت و
واقعیتها نمیماند .معموالً انسانی که متفکر بار میآید ،مایل است از آنچه هست قدری کنده شود ،حرکت کند بهسیوی
اوضاع متعالیتر و کاملتر و بهتر و به همین دلیل هم در قرآ دقدر خدای متعال توصیه مییکنید کیه انسیا هیا اهیل
اندیشه ورزی باشند ،اهل تفکر باشند و فکر کنند".
عوامل زمینهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی
عوامل زمینهای نشا دهنده زمینههایی است که پدیده در آ روی میدهید .تحلییل دادههیای حاصیل از مصیاحبه بیا
صاح نظرا این پژوهش نشا میدهد که مقولههای «عوامل اجتماعی» (جامعه و ارزشهای آ  ،همساال  ،خیانواده)،
«عوامل فرهنگی» (فرهنگ و نژادهای مختلف)« ،رسانه» (فضای مجازی -تلویزیو  -ماهواره -اینترنت -تبلیغیات و ،)....
«برنامهدرسی پنها »« ،عوامل اقتصادی» (میزا حقو ،معلما  ،درآمد خانوادهها و بودجه آموزشی)« ،عوامل آموزشی»
(نقش مدرسه (کالس درس -مدیریت حاکم -کتاب درسی) ،نقش معلم (ویژگی ها -نقش الگویی -آگاهی -خالقییت)) و
«عوامل فردی» (انسا موجودی فیزیکی و روحانی است) به عنوا بستر بهکارگیری برنامهدرسی معنوی شناسایی شد.
برای مثال یکی از مشارکت کنندگا مورد خانواده اظهیار کیرد " :از آنجیایی کیه فرزنیدا در محییط خیانواده تربییت
میشوند ،خانواده میتواند نقش مهمی در عرصههای اخالقی ،اعتقادی و عبیادی داشیته باشید .پیس بیهعنیوا یکیی از
نهادهای مهم و کلیدی به شمار میآید" .همچنین مصاحبهشونده دیگیری در میورد رسیانه بییا کیرد " :میا دیگیر در
محیطی نیستیم که دورما حصار کشیده باشند و ما ایزوله باشیم و ناآگاه باشیم .ما در یک جامعیهای هسیتیم .در ییک
دهکده جهانی بهاصطالح قرار داریم و کودکا و دانشآموزا ما دیه بخیواهیم و دیه نخیواهیم در معیرض همیه جیور
اطالعاتی قرار میگیرند و تبلیغات زیادی که دائماً گزینههای جدیدی به بازار فکری آدمها میآورند که کالً انسا یادش
میرود که باید روی ده هدفی تمرکز کند و به کجا برود" .یکی از مصاحبهشیوندگا در خصیوص نقیش برنامیهدرسیی
پنها میگوید " :نقش معلم خیلی بااهمیت است .اگر ما نقش معلم را جیدای از فراینید رسیمی در نظیر بگییریم و در
هما بعد برنامهدرسی پنها به آ اشاره کنیم خیلی تأثیرگذار است .برای مثال ما یک معلمی داریم که صبح تیا شی
در مورد نماز و احکام دینی سر کالس برای دانشآموزا صحبت میکند اما به شکل عملییاتی کیار خاصیی در مدرسیه
انجام نمیدهد .برعکس معلمی داریم که خیلی کم در مورد این مسائل صحبت میکند ولی بیرای مثیال نمیاز جماعیت
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مدرسه که میشود اولین نفری که در نماز شرکت میکند همین معلم است .یعنی همین برنامهدرسی پنهیا در اینجیا
نقشش خیلی بیشتر از برنامهدرسی رسمی است .یعنی این معلم بیشتر با رفتارش ،با نقش الگویی که مییتوانید داشیته
باشد ،با عامل به عمل بودنش میتواند یک محرک اصلی و عامل اصلی در تربیتپذیری معنوی فراگیرا باشد.".
راهبردهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی
راهبردها مبتنی بر کنشها و واکنش هایی برای کنترل ،اداره و برخورد بیا پدییده میوردنظر هسیتند .راهبردهیا مقصیود
داشته ،هدفمند هستند و به دلیلی صورت میگیرند .همواره شرایط مداخلهگری نیز وجود دارند که راهبردها را سهولت
میبخشند یا محدود میکنند.
بر اساس دیدگاه صاح نظرا  ،در این پژوهش «ایجاد شناخت» (ایجاد نگرش مثبت نسبت به دیین ،توجیه بیه اختییار
انسا  ،معرفی دقیق و کامل اسالم به خصوص زیباییهای دین به فرزندا  ،معرفیی سیایر ادییا در کنیار دیین اسیالم،
برگزاری همایشها و جشنهایی در حوزه دینشناسی ،ایجاد زمینه عشیق بیه خیدا ،آشینا سیاختن بیا مفیاهیم صیلح)،
«راهبردهای آموزشی» (انتخاب معلما همسو با برنامهدرسی معنوی و تربیت اسالمی ،آموزش معلما  ،آموزش والیدین
و بزرگساال  ،تجهیز مدارس به امکانات (نمازخانههای شاد و بانشاط ،کتابخانههایی با کت مرجیع ،دیوارنویسیی ،نصی
پوستر و  ،)...آموزش بر اساس انس و الفت ،استفاده از فنیاوریهیای نیوین (اسیتفاده از فییلمهیای انیمیشین آموزشیی،
پاورپوینت ،نرم افزارهای فرهنگی ،آموزش الکترونیکی و ،)...استفاده از برنامهدرسی تلفیقی در آموزش ،تناس ارزشییابی
با محتوای برنامهدرسی معنوی)« ،راهبردهای ساختاری» (تجدیدنظر در سیسیتم آموزشیی و کتی درسیی ،گنجانید
برنامهدرسی در باور دستاندرکارا  ،ایجاد همیاهنگی بیین نهادهیای تربیتیی مختلیف سیاسیی -فرهنگیی -اجتمیاعی-
اقتصادی و خانه و مدرسه ،توجه به تجربهگرایی و ایجاد حس کنجکاوی) «تعقل و خردورزی» (انعطاف پیذیری ،عبیرت
گرفتن از تجربیات و شکستها)« ،هنروزیباییشناسی» (توجه بیه هنیر و زیبیاییشناسیی (موسییقی ،نقاشیی ،نمیایش،
پرورش تخیل و  ،)....توجه به خالقیت ،توجه به شاد زیستن) و «عوامل دینی و مذهبی» (عدم افراط و تفریط در حیوزه
معنویت ،عبادت و نیایش) از جمله راهبردهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در نظر گرفته شده است.
برای نمونه ،مصاحبهشوندهای در خصوص آموزش معلما بیا کرد" :برنامههایی که برای پرورش مربیا داریم بایید در
این زمینه همراستا باشند .شما نمیتوانید برنامهدرسیای را تدوین کنید که معلمانی که مجری این برنامهدرسی هستند
آموزش الزم را ندیده باشند .وقتیکه ما در سیستم آموزشی به علت کمبود معلم اشخاصی را از رشتههای مختلف بدو
هیچ سابقه کاری وارد سیستم آموزشی میکنییم ،اگیر بهتیرین برنامیه را هیم تیدوین کنیید ،آییا ضیمانتی هسیت کیه
برنامهدرسی بهدرسیتی تحقیق پییدا کنید" .یکیی از مشیارکت کننیدگا در زمینیه اسیتفاده از فنیاوریهیای نیوین در
برنامهدرسی معنوی اظهار نمود" :خیلی خوب میشد اگر رسانه ما قوی میشد و اگیر از فییلمهیای انیمیشین اسیتفاده
میشد؛ دو بچهها اینگونه فیلمها را دوست دارند .ما میتوانیم بهواسطه همین فیلمهای انیمیشن آ ها را بیا یکسیری
مسائل آشنا کنیم و برایشا جذاب باشد و بچهها را بهصورت جذاب با مسائل دینی آشنا کنیم" .مصاحبهشونده دیگیری
در خصوص توجه به هنروزیباییشناسی بیا میکند " :هنر بستر تعلیم و تربیت و روح تعلیم و تربیت است و مییتیوا
بچهها را به سمت هنر برد .موضوع معنویت باید در فضای روانی باشد؛ یعنی بیشتر در بحیث روانشناسیی کیار شیود تیا
بهصورت یک سری دروس و مباحث نظری وگرنه نمیتوا از آ استفاده نمود".
شرایط مداخلهگر بهکارگیری برنامهدرسی معنوی
شرایط مداخلهگر شرایط ساختاری هستند که به پدیده ای تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثیر مییگذارنید.
آ ها راهبردها را در درو زمینه خاصی سهولت میبخشند و یا آ ها را محدود و مقید مییکننید .در ایین پیژوهش بیا
توجه به نتایج کدگذاری ،موانع برنامهدرسی معنوی از جمله شرایط مداخلهگر است کیه بیر بیهکیارگیری برنامیهدرسیی
معنوی تأثیر و خود به «موانع فرهنگی» (از بین رفتن ارزشها)« ،موانع آموزشی» (دشوار بود اندازهگیری معنویت (به
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علت ذهنی بود آ )  ،آموزش و سابقه برخی از معلما در حوزه معنویت ،محدود کرد معنویت به یک درس و معلیم
خاص ،وجود برنامههای درسی آرما گرایانه و ایده آل ،عدم شناخت از حوزه معنویت و برنامهدرسیی معنیوی ،توجیه بیه
ابزارها به جای اصول (جابجایی هدف و وسیله))« ،موانع نگرشی» (تلقی دروس دینی بهعنوا دروس بیهوده ،سوگیری و
تعص  ،نداشتن دیدگاه جامع در تفسیر معنویت ،استفاده ابزاری از دین برای منفعت خود)« ،موانع اجتماعی» (تنیاق
بین حرف و عمل در جامعه ،بمبارا اطالعاتی از طریق فضای مجازی ،برنامیههیای میاهوارهای و میوج جهیانی شید )،
«موانع خانوادگی» (ضعف برخی از خانوادهها در اعتقاد و باور به مسائل دینی و معنوی ،تعیارض بیین خانیه و مدرسیه)،
«موانع ساختاری» (عدم هماهنگی بین نهادهای تربیتی مختلف با سایر نهادهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصیادی،
خانه و مدرسه ،دغدغه نداشتن دست اندرکارا برای تربیت معنوی ،تمرکز زیاد به کودکا و عدم توجه به بزرگساال ) و
«موانع فردی» (مقاومت فراگیرا ) دستهبندی میشود.
برای نمونه ،در رابطه با محدود کرد معنویت به یک درس و معلم خاص ،یکی از مصاحبهشوندگا اذعیا مییکنید" :
این که بچهها را سر یک ساعت خاص به کالس دین و زندگی ببیریم ،اصیالً در برنامیهدرسیی معنیوی و بحیث تربیتیی
نمی گنجد .یک معلم خاص که بخواهد اینها را آموزش دهد نباید مطیرح باشید؛ بلکیه در تمیام دروس و توسیط تمیام
معلما و مسئولین باید مدنظر قرار داده شود .تربیت دینی مثل این است که خدا در همه جیا حاضیر اسیت ،همیه جیا
هست ،نمیشود اندازه گرفت و نمره داد" .همچنین مصاحبهشونده دیگری عقیده دارد " :وقتی میا فقیط در غالی ییک
درس خاص فکر میکنیم که باید موضوعات معنوی را پوشش دهیم ،عمالً بحث هدفهایی که به دنبالش بودهایم تحقق
پیدا نکرده بلکه تقلیل مییابد به یک آزمونی که درنهایت یک نمرهای در کارنامه دانشآموز ثبت میشود" .یکی دیگر از
مشارکت کنندگا در خصوص جابجایی هدف و وسیله اظهار میدارد " :یکی از موانع این است که ابزارهایی کیه دسیت
ماست جای خود برنامهدرسی معنوی را بگیرد .مثالً نماز یک ابزار است برای برنامهدرسیی معنیوی ییا اعتکیاف ،مسیجد
رفتن همه اینها ابزار هستند .اصل و هدف نیستند .اگر اینها هدف شوند آ وقت دیگر برنامهدرسیی معنیوی و تربییت
معنوی اتفا ،نمیافتد".
در خصوص تناق بین حرف و عمل در جامعه ،مصاحبهشوندهای بیا میکند " :تناق بین حرف و عمل در جامعه به
عنوا یکی از موانع مهم در اجرای برنامهدرسی معنوی است .زیرا خانواده یک دیز را برای دانشآمیوز بییا مییکنید و
مدرسه دیز دیگری را و این دانشآموز را ددار سردرگمی و دوگانگی میکند و این یعنی تفاوت حرف و عمل.
پیامدهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی
پیامدها ،نتایجی است که در اثر راهبردها پدیدار میگردد .پیامدها نتایج و حاصل کنشها و واکنشها هستند (بازرگیا ،
 .)1387بر اساس دیدگاه صاح نظرا  ،از جمله پیامیدهای بیهکیارگیری برنامیهدرسیی معنیوی عبیارت از «پیامیدهای
فرهنگی» (بصیرتافزایی و تعمیق باورهای دینی در دانشآموزا )« ،پیامدهای فیردی» (خودشیکوفایی انسیا (رشید و
تعالی شخصیت و حرکت به سیمت کمیال) ،ایجیاد انگییزه ،رفیع نیازهیای انسیا  ،تیأمین سیالمت فیزیکیی و روحیی،
خودراهبری و استقالل ،افزایش اعتماد به نفس)« ،پیامدهای اجتماعی» (استحکام خانواده ،کارگروهی و مشارکت کرد
و تقویت قدرت ارتباط موثر با دیگرا )« ،پیامدهای ساختاری» (همسو شد سیاستگذاریها با معلم و کتیاب درسیی)،
«اخال( »،پایبندی به ارزشها و اخال ،اسالمی ،احترام به حقو ،دیگرا و نیوعدوسیتی ،مسیئولیت پیذیری ،توجیه بیه
عدالت خواهی ،احساس آرامش و کنترل خشم ،رسید به حیات طیبه و قرب الهی ،توجه بیه گذشیت ،صیبر و تحمیل،
شهادت و ایثار ،دلسوزی و شفقت ،توجه به صداقت ،تواضع نفس و انضیباط کیاری و حفیظ محییط زیسیت)« ،ایمیا »
(اعتقاد دانشآموزا به خدا و توحید ،نبوت و ائمه معصومین (ع) ،معاد ،وحی و عالم غی  ،تسلیم و بندگی خیدا ،تقیوا و
فاصله گرفتن از مادیات و توجه به ماورا)« ،زندگی هدفمند و معنادار» (معنیادار شید و هوییت بخشیی بیه زنیدگی) و
«شناخت» (کشف فطرت خداجوی انسا  ،نیل به خودشناسی -خداشناسیی -دیگرشناسیی و هسیتیشناسیی و کشیف
حقایق) میباشد.
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یکی از مصاحبه شوندگا در خصوص رسید به حیات طیبه و قرب الهی می گوید" :آرامشی که در قرآ میدنظر اسیت
رسید به قرب الهی یعنی متصل شد به صفات الهی است .قرب به خدا ،قیرب زمیا و مکیا نیسیت کیه بگیوییم در
جایی هست و در جایی نیست .یعنی رنگ خدا گرفتن که متصل شد به صفات الهی است" .همچنین در زمینه حفیظ
محیط زیست مصاحبه شونده دیگری اظهار میدارد" :کسی که خدا باور است در دنیا خدا را همه جیا حاضیر مییبینید.
دروغ نمیگوید .دزدی نمیکند .سرکشی نمیکند .درختی را از بین نمیبرد .به حیوانیات آسیی نمییزنید و رفتارهیای
بیمارگونه ندارد .کسی که محیطزیست را از بین میبرد اصالً خدا را دوست ندارد".
پس از بررسی و واکاوی دقیق متن مصاحبهها ،انجام کدگذاری باز و محوری و تعیین مقولیههیای اصیلی و ابعیاد برنامیه
درسی معنوی ،در ادامه فرآیند تحقیق با یکپاردهسازی و در کنار هم قرار داد فرضیهها و گزارههای به دسیت آمیده و
بر اساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین ( )1390مدل تحقیق استخراج گردید .نظریه حاصل از دنین فراینیدی در
اطراف مقوله هستهای متمرکز میشود .بر اساس روابط بهدست آمده ،مفاهیم حاصل از کدگذاری باز و محوری و پیونید
این مفاهیم در قال یک مدل (کدگذاری انتخابی) ،مدل حاصل از پژوهش به شکل زیر استخراج و ارائه گردید.

عوامل زمینهای

شرایط مداخلهگر
 موانع فرهنگی

 عوامل اجتماعی

 موانع آموزشی

 عوامل فرهنگی

 موانع نگرشی

 عوامل اقتصادی

 موانع اجتماعی

 عوامل آموزشی

 موانع خانوادگی

 عوامل فردی

 موانع ساختاری

پیامدها

 موانع فردی
شرایط علی




 نظام اسالمی
 انسان اشرف مخلوقات
 زندگی هدفمند و معنادار

(راهبرد) برنامه درسی معنوی
 ایجاد شناخت
 راهبردهای آموزش
 راهبردهای ساختاری
 عوامل دینی و مذهبی

فرهنگی
فردی



اجتماعی



ساختاری
 اخالق
 ایمان

 زندگی هدفمند و معنادار


شناخت

 تعقل و خردورزی
 هنر و زیباییشناختی

شكل ( )2مدل کیفی تحقیق :برنامهدرسی معنوی (با استفاده از نظریه دادهبنیاد)

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به منظور ارائه مدل برنامهدرسی معنوی با استفاده از نظریه دادهبنیاد انجام گرفته است .دادههیای پیژوهش
از طریق مصاحبه با  14نفر از خبرگا و صاح نظرا برنامهریزی درسی جمعآوری گردید .از آنجا کیه نظیام آموزشیی
کمتر به بعد معنوی انسا توجه کرده و بیشتر به تربیت انسا مادی پرداخته است و از طرفی توجه به بعد معنوی برای
تکامل و تعالی انسا ضروری میباشد ،بنابراین مناس ترین راه برای پرورش این بعد از طرییق نظیام آموزشیی و عنصیر
برنامهدرسی است .بنابراین تدوین مدل برنامهدرسی معنوی ضروری به نظر میرسد.
شکلگیری و فعلیت بخشید به هر برنامهدرسی متأثر از نوع تفسیر و منطقی است که عامال برنامهدرسیی دربیاره آ
دارند .زیرا این دو مفهوم به عنوا مفاهیم بنیادین به شکلگیری دیگر اجزای برنامهدرسیی کمیک مییکننید .بیه نظیر
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می رسد در کشور ما به دلیل اینکه نظام حاکم بر جامعه ،نظام اسالمی میباشد بنیابراین نگیاه دینیی و میذهبی در کیل
فعالیت های جامعه قابل مشاهده است و این سب شده که بار مذهبی و دینی بیشتر از بار زیباییشناسی باشید .ایین در
حالی است که یافتههای تحقیق حاکی از آ است که توجه و بکارگیری مفهوم هنر و زیباییشناسی و ابزارهیای مبتنیی
بر آ میتواند آموزش مسائل معنوی را تسهیل نماید .امری که شاید به طر ،دیگر به سختی امکیا پیذیر باشید .یافتیه
های این پژوهش همسو با صابری و سعیدیرضوانی ( )1391که عقیده دارند اوج مفهوم زیباشناسی بیه زیبیایی مطلیق
یعنی خداوند بر میگردد و گرایش به زیبایی ریشه فطری داشته و بر این اساس هنر و خلق آثار هنری جلوه بارز زیبایی
است ،توجه به هنر و زیبایی شناسی را یکی از مؤلفههای تربیت معنوی عنوا میکند .همسو با این یافتهها شمشییری،
رحیمیا و تجلی اردکانی ( )1398در بررسی رویکرد سید حسین نصر در برنامهدرسی تربیت معنوی دریافتند کیه ایین
رویکرد توجه بیشتری به زیباییشناسی ،اخال ،،حیطه عاطفی ،عشیق و جیوهره دیین دارد و متضیمن تعلییم و تربییت
کثرتگراست .بنابراین ادبیات تحقیق و یافتههای این پژوهش نشا میدهد که اهمیت مؤلفیه هنروزیبیاییشناسیی در
تربیت معنوی به حدی است که اگر به درستی درک ،برنامهریزی و اجرا شود میتواند خالء سایر عوامیل را تیا حیدودی
جبرا نماید .در بررسی دقیقتر مفهوم هنروزیباییشناسی به این نتیجه میرسیم که یکی از مؤلفههای مرتبط با تربیت
هنری و زیباشناسی ،مفهوم نمادها است .نمادها به شکل بیا نمادین و در قال رنگ ،شکل ،صیدا و بیه اشیکال عینیی،
تمثیلی و ذهنی در آیات قرآ در معنایی غیرظاهری مثل ایما  ،صبر و گذشت به کیار رفتیهانید .از طرفیی اسیتفاده از
هنرهای بصری مثل رنگ ،گل و زیباییهای طبیعت ،در تلفیق با هنرهای دیگر میتوانید در تربییت دینیی میؤثر باشید.
بنابراین به نظر میرسد استفاده از هنر و زیباییشناسی در آموزش معنویت بسیار حائز اهمیت باشد.
از نگاه پاینار تربیت یک مفهوم وسیع است که تمامیت شخصیت وجودی افراد را در بر می گیرد .به این معنا که تربییت
در زمینه" رشد ابعاد فکری و روانی  -اجتماعی افراد " صحبت می کند ،تمرکز بر" جسم و احساس" یادگیرنیده دارد و
آ ها را بر مطالعه موضوع درسی ترجیح میدهد؛ و به طور کلی بر تجربه بازسازی و تحول درونی تاکید دارد .ایین اییده
نقطه عطفی در مطالعات برنامه درسی ،ایجاد کرد و تمرکز را به سمت بازسازی درونیی افیراد بیه کمیک برنامیه درسیی
هدایت کرد (موریلو .)2018 ،10فعلیت یافتن تربیت عالوه بر تیدارک مقیدمات نیازمنید توصییفی از ییک مقصید ورای
زندگی زمینی و گشادهتر از محدودیتهای آ برای حرکت و عمق بخشید به خیود درونیی اسیت .پاینیار بیه مفهیوم
معنویت اشاره میکند که مقصدی ابدی دارد .بنابراین همانگونه که از مصاحبه با خبرگا نیز برداشت شد ،از آنجایی که
انسا دارای دو بعد جسمانی و روحانی بوده ،لذا برنامهدرسی معنوی برای تربیت و رشد همهجانبه افیراد بیوده و سیب
خودشکوفایی و رشد و تعالی شخصیت دانشآموزا میشود و آ ها را به سمت کمال سو ،میدهد.
طبق نظر صاح نظرا  ،برنامهدرسی معنوی باید از نگاه خطی و تجویزی فاصیله بگییرد تیا بتوانید تحیولی عظییم را در
معنویت بوجود بیاورد .به بیا بارنت ( )2009برای حرکت به سمت تحول درونی نیازمند برنامه درسی با ویژگی تحولی
هستیم .پژوهشگرا برنامه درسی پست مدر از آ تحت عنوا برنامه درسی تحولی یاد میکنند کیه بیه دنبیال خلیق
فرایند مشارکتی حل مسأله است .نتایج این تحقیق نیز نشا میدهد که تمرکز برنامه درسی معنیوی بیر دانیشآمیوز و
مدرسه کافی نیست و رویکرد برنامه درسی موجود باید تغییر کند .دامنه شمول برنامه درسی نوین باید خیانواده ،معلیم،
محیط تحصیل و تربیت معلم ،سیاست گذارا آموزشی ،صدا و سیما ،اینترنت و فضیای مجیازی را در بیر گییرد .از بیین
موارد ذکر شده نقش معلم بسیار پر رنگ تر است .از آنجایی که در تاریخ مطالعات برنامه درسی تمرکز عمده نظریههیای
مطرح بر معلم و برنامه درسی بوده است و کمتر به مدرس و نقش او پرداخته شده است ،لذا از این جهت بیرای اجیرای
برنامهدرسی معنوی همانطور که صاح نظرا این حوزه معتقدند باید از معلما آموزش دیده و با سابقه استفاده نمیود.

. Murillo
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درا که اگر معلم آموزش الزم را ندیده باشد و خود بیه معنوییت و برنامیهدرسیی معنیوی ایمیا نداشیته باشید ،هرگیز
نمیتواند معنویت را به دانشآموزا منتقل کند.
صاح نظرا برنامهدرسی معتقدند که اجرای برنامهدرسی معنوی منجر به بروز اخال ،اسیالمی پسیندیده مییگیردد .از
طرفی با توجه به اینکه برنامهدرسی معنوی به تعقل و خردورزی و آگاهی انسا تأکید میکند ،این باعث شده که انسا
از سایر موجودات متمایز شده و ارزش واالیی داشته باشد و به عنوا اشرف مخلوقات شناخته شود .بیه گفتیه عبابیاف و
پاینار ( )1398نگاه پداگوژی تحولی و ساخت معنا مستلزم طی کرد مراحل بسیار پیچییده و طاقیت فرسیا اسیت کیه
نیازمند مقدماتی است .از جمله میتوا به اعمال نگاه پداگوژی نظری -اندیشه ورزی ،انتقادی -دند صدایی ،و معنویت
اشاره کرد .این نگاهها بر پرورش ذهن تئوریک ،منطقی ،تحلیل گر و تفسیر گر مبتنی بر استدالل برای به نقید کشیید
ایدهها و نقد پذیری تأکید دارد .تحقق دنین امری مستلزم آ اسیت کیه همیه فیاعال پیداگوژی بیه مطالعیه افکیار و
اندیشههای گوناگو بپردازند .عالوه براین مستلزم فرهنگ گفتما و ظرفیت پذیرش همدیگر هما گونه کیه هسیتیم و
پذیرش تفاوتها به عنوا یک واقعیت ،فرهنگ در کنار هم بود و به خیود و دیگیری اعتمیاد داشیتن ،بییا صیادقانه
احساسات و افکار ،و رعایت اصول اخال ،همزیستی است .اگر دنین فضای فرهنگ گفتمانی حاصل شد زمینیه شینید
همه صداهای گوناگو در کالسهای درس فراهم می شود و همه وارد دایره می شوند و در مرکز آ قرار می گیرند .این
هما عدالت در یادگیری و عدالت در تربیت است (ص .)24
از نگاه صاح نظرا برنامهدرسی معنوی ،از راهبردهایی که می توا در جهت رشد معنوی فراگیرا اسیتفاده کیرد ایین
است که در کنار معرفی دین اسالم ،به معرفی سایر ادیا نیز پرداخته شود .به نظر پستمدرنیستهیا ،تعلییم و تربییت
آرمانی تعلیم و تربیتی است که تاب تحمل شنید صیداهای دیگیر بجیز صیدای فرهنیگ مسیلط را داشیته باشید (آل
حسینی و باقری.)88 ،
یافتههای این پژوهش حاکی از  5بعد اساسی برای برنامهدرسی معنوی میباشید کیه عبیارت از شیرایط علیی شیامل 3
مقوله کلی (نظام اسالمی ،انسا اشرف مخلوقات و زندگی هدفمند و معنادار) ،عوامل و شرایط بستر در  5مقوله اصلی و
 12مقوله فرعی (عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،آموزشی و فردی) ،راهبردهای بهکارگیری برنامهدرسی معنوی در
قال ی  6مقولییه اصییلی و  26مقولییه فرعییی (ایجییاد شییناخت ،راهبردهییای آموزشییی ،سییاختاری ،تعقییل و خییردورزی،
هنروزیبایی شناسی و عوامل دینی و مذهبی) ،شرایط مداخلهگر در قال  19مقوله فرعی و  7مقوله اصلی شامل (موانیع
فرهنگی ،آموزشی ،نگرشی ،اجتماعی ،خانوادگی ،ساختاری و موانع فردی) و پیامدهای بهکارگیری برنامهدرسی در قالی
 8مقوله اصلی و  29مقوله فرعی (پیامدهای فرهنگی ،فردی ،اجتماعی ،سیاختاری ،اخیال ،،ایمیا  ،زنیدگی هدفمنید و
معنادار و شناخت) میباشند.
نتایج این تحقیق با تحقیق حق نظری و مرادی یوسفوند ( ،)1398میرزاییی و دلییر صیف آرای اخگیر ( ،)1397تمیدنی
جهرمی و همکارا ( ،)1397امین خندقی و همکارا ( ،)1397شمشییری و همکیارا ( )1398و حیافظی و همکیارا
( )1398مطابقت دارد.
از منظر تعداد مؤلفههای شناسایی شده برنامهدرسی معنوی ،نتایج این پژوهش با یافتههیای تحقییق تمیدنی جهرمیی و
همکارا ( )1397در  16مؤلفه نقطه اشتراک دارد که عبارتند از توجه بیه فضیا و امکانیات ،نقیش معلیم ،نقیش برنامیه
درسی ،حاکمیت اسالمی ،نقش خانواده ،رسانه و نهادهای غیردولتی ،نقیش جامعیه؛ بهبیود دانیش و تخصیص و نگیرش
معلما  ،فراهم آورد زیرساختهای الزم ،ارتقای برنامهها ،رسیید بیه حییات طیبیه ،اسیتفاده از معلمیا کیارآزموده،
زیباسازی ،نشاط و پرورش همه جانبه .همچنین با تحقیق امین خندقی و همکارا ( )1394در  13مؤلفه مطابقیت دارد
که شامل محدود نکرد معنویت به یک درس خاص ،تلقی دروس دینی به عنوا دروس بیهوده ،آموزش و سابقه برخی
از معلما  ،از بین رفتن ارزش ها ،ایجیاد انگییزه ،رفیع نیازهیای انسیا  ،اسیتفاده از برنامیه درسیی تلفیقیی ،اسیتفاده از
فناوریهای نوین در برنامه درسی معنوی ،هویت بخشی و معناداری زندگی افراد ،انتخاب معلما همسو با برنامهدرسی و
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تربیت اسالمی ،آموزش معلما  ،تناس ارزشیابی با محتوای برنامهدرسی معنوی ،تجدیدنظر در سیستم آموزشی و کت
درسی.
مؤلفه های توجه به فطرت انسا  ،دعوت دانش آموزا به تفکر و تعقل ،توجه به عقل به عنوا پیامبر بیرونیی ،توجیه بیه
اصول دینی ،ایجاد زمینه عشق به خدا ،توجه به هنر و زیبایی شناسی ،آمیوزش بیر اسیاس انیس و الفیت ،نقیش معلیم،
بصیرت افزایی و تعمیق باورهای دینی ،دلسوزی و شفقت ،پرهیز از تعص  ،اخیال ،،تقیوا ،دعیا و نییایش ،خودشیکوفایی،
توجه به صداقت ،صبر و تحمل ،آشنایی با مفیاهیم صیلح و بعید روحیانی انسیا  ،از جملیه مفیاهیم مشیترک پیژوهش
شمشیری و همکارا ( )1398با تحقیق حاضر میباشد.
همچنین در تحقیق میرزایی و دلیر صف آرای اخگر ( 12 )1397مؤلفه شامل اعتقاد به خدا و توحید و معاد ،توجیه بیه
عقل به عنوا پیامبر بیرونی ،ایما  ،نظام اسالمی ،بصیرت افزایی و تعمیق باورهای دینیی ،هوییت بخشیی و معنیاداری
زندگی افراد ،احساس آرامش ،رشد و تعالی انسا  ،دعوت دانش آموزا به تفکر و تعقل ،نقش رسانه و عوامل آموزشی با
تحقیق حاضر مطابقت دارد.
در تحقیق مرادی و همکارا ( )1393مؤلفه های رسید به حیات طیبه و قرب الهی ،شیناخت خیود ،دیگیرا و جهیا
هستی ،ایجاد زمینه عشق به خدا و استفاده از برنامهدرسی تلفیقی با این تحقیق همسو میباشد.
تحقیقات ایزدی و همکارا ( ،)1393نجفی و همکارا ( ،)1394محمدی و همکارا ( ،)1396یامچی ( )1391صیفرزاده
( ،)1395ادی منش و همکارا ( )1397در رابطه با مؤلفههیای اخیال ،و هنیر و زیبیایی شناسیی و تعقیل و تفکیر بیا
یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.
عالوه بر مؤلفههای ذکر شده در تحقیقات فو ،،این پژوهش مؤلفههای دیگری را به ادبیات برنامهدرسی معنیوی افیزوده
است که برخی از این مؤلفهها منحصربه فرد بوده و میتواند برخی از زوایای پنها برنامهدرسی معنیوی را آشیکار کنید.
این عوامل عبارتند از توجه به ارزش واالی انسا  ،نقش محافظتی دین از آسی های اجتماعی ،نقیش گیروه همسیاال ،
فرهنگ و نژادهای مختلف ،نقش برنامهدرسی پنها  ،عوامل اقتصادی ،ایجاد نگاه خوب نسبت به دیین ،معرفیی دقییق و
کامل اسالم به خصوص زیبایی های دین به فرزندا  ،توجه به تجربهگرایی و ایجاد حس کنجکاوی ،معرفی سیایر ادییا
در کنار دین اسالم ،آموزش والدین و بزرگساال  ،گنجاند برنامهدرسی معنوی در باور دسیتانیدرکارا  ،عیدم افیراط و
تفریط در حوزه معنویت ،تأمین سالمت فیزیکی و روحی ،افزایش اعتمیاد بیه نفیس ،اسیتقالل ،خیودراهبری ،اسیتحکام
خانواده ،تعارض بین خانه و مدرسه ،بمبارا اطالعاتی از طریق فضای مجازی ،برنامیههیای میاهواره ای و میوج جهیانی
شد  ،تناق بین حرف و عمل در جامعه ،استفاده ابزاری از دین برای منفعت خود ،نداشتن دییدگاه جیامع در تفسییر
معنویت ،توجه به ابزارها به جای اصول (جابجایی هدف و وسیله) ،وجود برنامههای درسی آرما گرایانه و ایدهآل ،ضعف
برخی خانواده ها در اعتقاد و باور به مسائل دینی و معنوی ،عدم هماهنگی بین نهادهای متولی ،تمرکز زیاد بر کودکا و
عدم توجه به بزرگساال و مقاومت فراگیرا .
با توجه به نتایج پژوهش و به منظور تکمیل و توسعه دستآوردهای علمی و عملی پیشنهادهایی به شیرح ذییل مطیرح
میشود:
در تدوین برنامهدرسی معنوی مقوله های استخراج شده از این تحقیق مدنظر قرار گرفته و جهیت موفقییت در تیدوین و
اجرای برنامه درسی معنوی به ابعاد علی ،شرایط زمینه ای ،راهبرد ،شرایط مداخلهگر و پیامدهای آ توجیه وییژه شیود.
درا که فقدا هر یک از ابعاد یاد شده باعث میشود برنامهدرسی معنوی در یکی از مراحل تدوین ،اجیرا و ارزشییابی بیا
شکست مواجه شود.
همچنین پیشنهاد میشود مدل استخراج شده از این تحقیق با مدلهای برنامهدرسی معنوی موفق در سیایر کشیورهای
اسالمی مقایسه و تطبیق داده شود تا در صورت نیاز ضعفهای احتمالی مدل برطرف گردد.
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