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 1محمد حسین زارعیدکتر 
تعیین عناصر برنامه درسی  پژوهش این هدف چکیده:

-انمعنویت گرایی و مولفه های آن در رشته علوم تربیتی و رو

 برنامه گانه چهار عناصر تحقیق این در شناسی می باشد،که

 هگرفت قرار بررسی مورد( ارزشیابی و روش محتوا، هدف،)درسی

 آماری جامعه. ترکیبی می باشد نوع از حاضر پژوهش. است

 برنامه متخصصان نفر از 12شامل  کیفی بخش در پژوهش

پژوهش انجام  زمینه این متخصصان موضوعی که در و درسی

 ومعل دانشکده دانشجویان  را کمی بخش در جامعه و داده اند،

 وشر. دهندمی تشکیل شیراز دانشگاه شناسیتربیتی و روان

 کمی بخش در و هدفمند صورت به کیفی بخش در گیری نمونه

 اطالعات آوریجمع ابزار.  است شده انجام تصادفی صورت به

 بوده ساخته محقق پرسشنامه و یافته ساختار نیمه مصاحبه

 از پرسشنامه و مصاحبه از حاصل های گویه تعیین برای .است

 آلفای از پرسشنامه پایایی برآورد برای و محتوا روایی

 رد هاداده تحلیل و تجزیه. است شده استفاده( 97/0)کرونباخ

 آمار)کمی بخش در و گویه تخلیص و سازیپیاده از کیفی بخش

 عامل تحلیل و t آزمون دو، خی بارتلت، آزمون توصیفی،

 SPSS22به وسیله ( تأییدی عامل تحلیل و اکتشافی

ل عامل صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلی Amos20و

 زندگیبرا از برنامه درسی معنویت گرا تاییدی نشان داد که مدل 

 (.Rmsea=  6/0)است برخوردار خوبی

چارچوب برنامه درسی، برنامه درسی معنویت : کلمات کلیدي

 .گرا، عناصربرنامه درسی معنویت گرایی

Dr. Mohammad Hossien Zarei 
Abstract: The purpose of this study is to is to 

explain the elements of spirituality curriculum 

and its components in educational sciences and 

Psychology, in which the four elements of 

curriculum (purpose, content, methodology and 

evaluation) are examined. The present study is 

of mixed research. The statistical population of 

the qualitative research consists of 12 

curriculum specialists and subject matter 

specialists who have done research in this field, 

and the quantitative community consist of 

students from Shiraz University faculty of 

Educational science and Psychology. The 

sampling method in the qualitative section was 

purposive and in the quantitative section 

randomly. Information was collected by the 

semi- structured interview and researcher- made 

questionnaire. To estimate validity of the Items 

of interview and questionnaire, the content 

validity, and to estimate reliability of the 

questionnaire, the Cronbach's alpha (0/97) 

coefficient was used. Data analysis was 

performed in the qualitative part of the 

implementation and purification of the items 

and in the quantitative part (descriptive 

statistics, Bartlett test, KMO, chi square, t-test, 

exploratory factor analysis (EFA) and 

confirmatory factor analysis (CFA))using 

SPSS22 and Amos 20 has taken. The results of 

CFA showed that the spiritualist curriculum 

model has good fit (Rmsea= 0/6). 
Keywords: Curriculum framework, Spirituality 

curriculum, Elements of Curriculum spirituality. 
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 مقدمه

به  اشد وبرنامه درسی به عنوان قلب نظام آموزشی، این را می طلبد که کامل و جامع ب

ی و موزشآتمام جنبه های وجودی انسان تاکید ورزد. این در صورتی است که بیشتر نظام های 

ت غفل برنامه درسی به بعد آموزش و موضوعات درسی توجه کرده و جنبه وجودی انسان مورد

وزش ر آمت. برنامه های درسی می تواند بهترین منشاء برای گنجاندن معنویت دواقع شده اس

ه ا با جنبرایج باشد. به گونه ای که می تواند اهداف، محتوا، روش ها یا اجرا و دستیابی به نت

 معنوی در آمیخته و فراگیر را جذب علم و دانش کند. 

ن دنیای معنویت و روحانی وارد برنامه درسی معنوی نوعی از برنامه درسی است که در آ

شود. به گونه ای که دانش آموزان را از نظر زندگی درونی غنی و دنیای مدرسه و کالس درس می

روح آنها را آرامش بخشیده و مسیر آموزش و پرورش را به سوی روح افراد به جای ذهن آنها 

ضای مناسب برای معنویت  (. توسعه برنامه درسی معنویت و ایجاد ف2002دهد)میلر، تغییر می

دهد که به جای اینکه بخشی از خود را خارج از کالس بگذارد، در آموزش، فراگیر را پرورش می

(. توسعه برنامه درسی در جهت معنویت 2006، 1کل خود را به محیط یادگیری بیاورد)دیالرد

-ناسی افراد مییک دیدگاه تجدید نظرانه برای درک پدیدارشناختی است که منجر به تکامل ش

 (.2019شود)الفریچ، 

 بیان مساله

تعاریف کالسیک از معنویت گرایش به تمرکز بر مذهب و موضوع های مرتبط با روح دارند 

های در حالی که مطالعات معاصر پیرامون معنویت حیطه هایی گسترده تر را که همه جنبه

(. نقش معنویت در 2007، 2)ساندرزدهدگیرند در خود جای میزندگی و تجربه انسان را در بر می

-زندگی افراد یک موضوع مهم در جامعه بوده است و بسیاری از محققان به آن توجه کرده

-( معنویت به زندگی معنا و هدف می2019(. از نظر)راموس و چاوز، 2019، 3اند)راموس و چاوز

شود که ام مواردی میکند. معنویت شامل تمبخشد و احساس آرامش و راحتی در افراد ایجاد می

شود که ظرفیتی هر کس برای تعریف وجود شخصی خود دارد و در بر گیرنده تمام چیزهایی می

برای انسان بودن و رسیدن به تعالی نیاز دارد، مانند: روابط انسانی، عشق، سازندگی، هم نوع 

( نیز اذعان 1995)5(. مک دونالد2005، 4دوستی، فداکاری، ایمان و اعتقادات)وانسر و همکاران
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دهد تا به بهزیستی خود تمرکز کند و به مفهوم دارند که این معنویت است که به انسان اجازه می

 (.2019سازی با مرکزیت خود توجه کند)الفریچ، 

باشیم. برخی چنین استدالل های اخیر، شاهد گرایش فزاینده در عوالم معنوی میدر سال

انس معنوی هستیم. به بیان دیگر، پس از فروکش کردن کنند که ما در آستانه یک رنسمی

ها را در معرض خطر قرار داد، هم اکنون، زمزمه گرایی که تمام مظاهر معنوی انسانطغیان مادی

های زندگی اجتماعی و فرهنگی آغاز شده است. معنویت به همان بازگشت به معنویت به عرصه

شنفکران و اندیشمندان رخت بر بسته بود، به سرعتی که در طول چند قرن اخیر از اذهان رو

همان سرعت نیز در حال بازگشت است. ضرورت گرایش به معنویت به عنوان گرایشی نو در 

عرصه های فرهنگی و تربیتی تمام کشور ها بیش از عرصه های دیگر به چشم می خورد 

را تذکر داده اند؛  (. اندیشمندان غرب غفلت نسبت به معنویت1391)یارمحمدیان و همکاران، 

( معتقدند که ما در دوران سرگشتگی معنوی به سر 2000( و الکینس)1380برای مثال فرانکل)

می بریم و این در حالی است که بسیاری از افراد عطش معنویت دارند)قاسم پور و نصر اصفهانی، 

ی را ( معتقد است که یادگیری که زندگی معنو1999، 1(. در همین راستا )هوبنر1390

 (.2019، 2دربرنداشته باشد، دانش بی ثمر است )الفریچ

معنویت جنبه ای از انسانیت است که به روش های شخصی جستجو و بیان معنا و هدف 

 3زندگی و چگونگی ارتباط آن با خود، دیگران ، طبیعت و یا مقدسات اشاره داشته)لنون دیرینگ

 .(2012و همکاران، 

های جدید در حوزه تعلیم و تربیت است که با تمرکز بر حیات تربیت معنوی یکی از رویکرد

روحانی انسان و در پیوند با عالم معنا بستر ظهور مراودات بین فرهنگی مردم جهان شده است. 

آموزان و دانشجویان از معنویت بسیاری از صاحبنظران برای سالمت روحی و فکری دانش

، 4دانند)پورنل و جانسونا گامی بلند و روبه جلو میپشتیبانی کرده و آموزش همراه با معنویت ر

(. تربیت معنوی یکی از مهم ترین مسائل آموزشی و تربیتی می باشد. دستیابی به این 2019

هدف بزرگ در نهاد آموزش و پرورش، نیازمند نقشه ای است که در ادبیات علوم تربیتی، برنامه 

ربیت معنوی اهمیت داده و به آن بپردازد. این درسی می گویند. وظیفه هر نهادی است که به ت

مهم زمانی عملی خواهد شد که برنامه هایی در این زمینه تدوین گردد و چارچوب هایی طراحی 
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شود تا چراغ راه نهاد های آموزشی گردد و آنها را در مسیر تربیت معنوی ناکام نگذاشته و به 

 بیراهه نکاشند. 

 چنین جرای برنامه درسی معنوی هم سو دانست؛که هدفمی توان تولد معنویت  را با ا

حساس ت. ابرنامه درسی توسعه ظرفیت ها، شایستگی های درونی و بیرونی و رسیدن به کمال اس

پور و  قاسمبودن و وجود به آموزش و پرورش و تربیت معنوی است که به زندگی معنا می دهد. )

 (.1395همکاران، 

-( نیز عنوان می کند که  ابعاد معنوی برنامه درسی می0920)1در همین راستا،  بوچانان

تواند در غلبه بر احساس اضطراب و فشار فراگیران کمک کننده باشد و آنها را به سوی تغییر 

مدیریت اثر بخش هدایت نماید. عالوه براین، از طریق برنامه درسی مبتنی بر معنویت فراگیران 

( معتقد است که این برنامه 1999(. هوبنر)2007، 2رسند)اسپرینگبه یک بهزیستی ذهنی می

دهد)الفریچ، کند و آنها را پرورش میدرسی معنویت است که از رفاه دانشجویان حمایت می

2019 .) 

متاسفانه در نظام های آموزش و پرورش بویژه برنامه های درسی مدارس آنچنان که 

شود و شاید دلیل ر ابعاد گوناگون نمیشایسته است، توجه الزم به رویکردهای تربیت معنوی د

آن این باشد که معنویت موضوعی مبهم، پیچیده و کلی است و دارای ابعاد، موضوع ها و مفاهیم 

(. توجه به معنویت در آموزش و پرورش در واقع 1391باشد)یارمحمدیان و همکاران، گوناگون می

درس، کار و برنامه که از ماهیتی  توجه به هدف و معناست. یعنی فهم عمیق از هدف و معنای

ای که جمعی از متخصصان در این (. به گونه1393متعالی برخوردار باشد)ایزدی و همکاران، 

؛ 2006؛ مک انیس، 2007؛ ویس من، 2005؛ والنسر و همکاران، 2006زمینه)کینگ و واگنر، 

از برنامه های درسی  ( بر این باورند که باید معنویت را بخش مهمی2006مک گریس اسالتری، 

(. تالش در پرداختن به برنامه درسی با تاکید بر 1393به حساب آورد )ایزدی و همکاران، 

در نهایت منجر به نظم بخشیدن در جامعه می شود و روحیه نظم و « مهارت های شناختی»

 (.3،2012کند )پینارانظباط را در دانشجویان القا می

توانیم زندگی را به درون وارد کردن معنویت در آموزش، می ( اعتقاد دارد که با2000میلر)

های بی روح و بی انرژی ببریم و آموزش را عمیقٌا با زندگی فراگیران منطبق سازیم. کالس

توان همچنین معتقد است، از طریق رفتن به سوی برنامه درسی معنوی و روحانی است که می

ر دانش آموزان قرار داد. نتایج چنین برنامه درسی همان تجربیات با ارزش و با معنایی را در اختیا
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دانش آموزان با روح، معلم با روح، مدرسه و تغییرات با روح همراه با یک جامعه شاد و همدل، 

کند که مخاطرات ناشی از تخیالت پرورش ( بیان می2000کارآمد، مهربان و ... خواهد بود. میلر )

های ناگهانی رخوری و استعمال مواد مخدر، بدلیل انگیزهنیافته شامل بزه کاری، خشونت، پ

 اند. باشد که از رشد کافی در زندگی معنوی برخوردار نبودهکودکان می

نهاد های آموزشی، که یکی از گسترده ترین نهادهای اثر گذار و جهت دهنده در همۀ 

های آموزشی و به رسالتکشورهاست، با توجه به مخاطبان فراوان و مستعدی که دارد و با توجه 

پرورشی خود، باید برنامه تربیت اخالقی و معنوی را جزء اصلی ترین و محوری ترین مسائل 

جستجوی » (. معنویت به معنای1390آموزشی و تربیتی خود قرار دهد)شاملی و همکاران، 

، که شخصی برای درک سئواالت درباره زندگی، معنای آن و روابط آن با تقدس یا تعالی است

ممکن است منجر به توسعه آداب و رسوم دینی یا تشکیل جوامع دینی شود. وقتی از این منظر 

توان گفت که معنویت به طور کامل در برنامه درسی شود، میبه برنامه درسی نگریسته می

( معتقدند که 2019( و  پورنل و جانسون)2001) 1دانشکده ها جای دارد. کوئینگ و همکاران

های جامع در پرداختن به ها باید مظهر پرداختن به معنویت و در نظر گرفتن روشدانشگاه

ها باید تصمیم بگیرند با گوید که دانشگاهمعنویت باشند و از آن حمایت کنند. همچنین او می

ارائه و گنجاندن معنویت در برنامه درسی بهزیستی دانشجویان را ارتقاء بخشند)پورنل و جانسون، 

2019). 

دیران، انند ممها که به گونه ای با انسان ها ارتباط دارد روزه برای آموزش برخی تخصصام

 ار گرفتهد قرپرستاران، معلمان، روان شناسان، مشاوران و حقوقدانان موضوع معنویت مورد تاکی

ار کگام است. این افراد در صورتی که از رشد معنوی خوبی برخوردار باشند، می توانند هن

م ند. )قاسن دهامع تری از انسان داشته باشند و در نتیجه اثر بخشی زیادی از خود نشابرداشت ج

انه برای (. توسعه برنامه درسی در جهت معنویت یک دیدگاه تجدید نظر1395پور و همکاران، 

 (.2019شود)الفریچ، درک پدیدارشناختی است که منجر به تکامل شناسی افراد می

نظریه پردازان در زمینه برنامه درسی معنوی است معتقد است  نادینگز که از متخصصان و

های کنونی آماده سازی همه دانش آموزان برای ورود به دانشگاه نیست، بلکه آنچه که نیاز جامعه

مادر و کار صادقانه، دنیای کار، پدر و  که ضروری و مهم است تربیت افرادی است  که برای

اشند. وضعیت کنونی یکنواختی در استانداردها، برنامه درسی، مسئولیت های مدنی احترام قائل ب

و ارزیابی نشان دهنده آن است که به یک برنامه عقالنی نیاز داریم تا در این موضوعات تأمل 

بیشتری شود. با اتخاذ به این چشم انداز، همه ما و همچنین دانش آموزان خواهان تدوین یک 

                                                 
1 . Koenig & et al 
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، 1موضوعات مراقبت در کانون آن قرار  داشته باشد)نادینگزبرنامه درسی عقالنی غنی هستیم که 

1995). 

ر گفتگوهای بگیرد و های برنامه درسی حقیقت حال را در بر می( نظریه2012از نظر پینار)

انی هی پشتیبو آگا ای که از تعالیای اصرار دارد که برنامه درسی موجود را به سوی برنامهپیچیده

ه های ( معتقد است که نظریه ها و مولف1995(. مک دونالد)2019کند بکشاند)الفریچ، می

 ن یک جزءعنوا اند ، آن را بهاجتماعی، روان شناختی و معرفت شناختی که با معنویت رشد یافته

 (.2019دانند)الفریچ، های درسی میجدایی ناپذیر از برنامه

ال ل چند سگرفت که در طوتوان نتیجه با توجه به آنچه تا کنون به اجمال گفته شد، می

یی در ویت گراهایی جدید در زمینه برنامه درسی معنوی و معنها و نظریهها، نوآوریاخیر طرح

یل از ن دلتربیت مطرح شده است اما متاسفانه در اجرای آن هنوز مشکالتی وجود دارد به همی

و عمده  ساسیاز مباحث ابازده آن رضایت کافی وجود ندارد. لذا، برنامه درسی معنویت گرا یکی 

رت، در جریان ایجاد تحول مطلوب در نظام آموزشی محسوب می شود. حال با درک این ضرو

 تناسب بایت ممطالعه پیرامون ارائه مدل برای رسیدن به یک برنامه درسی ایده ال از نظر معنو

از کرد. د آغبایفرهنگ، اعتقادات و نیازهای جامعه هر کشور و چگونگی دستیابی به این مهم را 

کپارچه یبه  برای اینکه از برنامه درسی بر پایه معنویت بتوان نتیجه درخور توجه گرفت نیاز

 .(2019سازی ملی برنامه درسی داریم)راموس و چاوز، 

قش کند که در مقاله خود بحث های مربوط به ننویسنده مقاله اظهار خوشحالی می

ر رنگ پرا  تی و سالمت روح و روان  دانشجویان داردمعنویت در آموزش و تاثیری که در بهزیس

ندک سی اکرده است. همانطور که در مقاله بحث شده تحقیقات در زمینه معنویت و برنامه در

باحث به ماین  ها باید در نظر بگیرند که چگونه و در کدام عنصر از برنامه درسیاست. دانشکده

 حاضر بر ژوهشپگونه کاربردی گردد. در این راستا، بهترین وجه باید مورد بررسی قرار گیرد و چ

، بپردازد بیتیآن است تا به بررسی عناصر برنامه درسی موثر در معنویت گرایی در رشته علوم تر

سی ه های دررنامببا ذکر این نکته که برنامه درسی معنویت گرا برنامه ای تلفیقی است و باید با 

 ه شود تامیختآآن در آموزش رؤیت شود. باید با آموزش در  موضوعی ادغام گردد تا اثرات کاربرد

عتماد اابل جو فضای آموزشی به پویایی و زنده بودن دست یابد، محیط کالس به مکانی امن و ق

ز پژوهش رد ابرای فراگیران تبدیل شود. با توجه به مطالب گفته شده در این زمینه به چند مو

حه ه همگی بر نتایج دست یافته در این پژوهش صهای صورت گرفته پرداخته خواهد شد ک

 گذاشته و اثر پژوهش حاضر و قابلیت کاربرد آن را دوچندان خواهد کرد.  

                                                 
1 . Noddings 
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امه ریزی ( در تحقیق خود تحت عنوان رویکرد معنوی و برن1390قاسم پوردهاقانی و نصر)

 بر وی است درسی معتقدند که برنامه درسی معنوی بر شناخت خود، جهان و ذات مطلق مبتن

ذهبی مدگی ضمیر ناخود اگاه انسان، اصول عشق به مذهب، عشق به زندگی و طبیعت، تاریخ و زن

ه و خواست الیقعو تجربه دینی تاکید دارد. برنامه درسی معنوی برنامه ای است تلفیقی که هم با 

داب دینی و ا ها و نیازهای فراگیران در ارتباط است و هم مبانی نظری دینی مثل اصول و احکام

ا و توا، اجر، محرا در بر می گیرد. آنها برنامه درسی معنویت گرا را شامل چهار عنصر اساسی هدف

 واسم پور ا، قارزشیابی می دانند و در پژوهش خود به تبیین آنها پرداخته اند.  در همین راست

 ادینگزدگاه ن( که به تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی با نگاهی به دی1395همکاران)

وجوداتی ان مپرداخته اند، به این نتیجه رسیدند که هدف تاکید بر مراقبت از خود، یادگیرندگ

حیط مطی، منحصر به فرد تلقی می شوند. فرایند یادگیری مبتنی بر سبک های مشارکتی و سقرا

ی رنامه هاب ند.این برنامه بسیار متنوع، شاد و عاطفی، و در آن معلمان الگوی دانش آموزان هست

ستفاده یس اموضوعی رد شده و راهبردهای چندگانه ای مبتنی بر جنبه های زیباشناسانه در تدر

 نعطفممی شود. برنامه درسی معنویت گرا خود ارزشیاب بوده و از رویه های غیر رسمی و 

 استقبال می نماید. 

ه مؤلفه ببا توجه ( هم به بررسی تطبیقی رویکردهای معنوی 1391یارمحمدیان و همکاران)

ه بین ود کبهای برنامه درسی در چند کشور جهان پرداختند که نتایج بدست آمده حاکی از این 

ه کاهداف، محتوا و روش های تدریس شباهت ها و تفاوت های شایان توجهی وجود دارد، 

وجود  دریستشباهت ها بیشتر در اهداف و گه گاه در محتوا، اما بیشتر تفاوت ها در روش های 

گوی ( در تحقیقی که با هدف طراحی ال1396دارند.  همچنین، حق پرست التی و همکاران)

 دگاهمطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دبستان و ارزشیابی آن از دی

ادی یشنهمتخصصان برنامه درسی و معلمان ذی ربط انجام گرفته است، مشاهده شد که الگوی پ

طلوب یی می معنوی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوران ابتدابرای برنامه درس

 رد. ر گیبوده و می تواند برای پرورش معنویت در دانش آموزان ابتدایی مورد استفاده قرا

 -( در تحقیق خود با عنوان تدوین اعتباریابی راهبرد های یاددهی1398کیخا و همکاران)

بر رویکرد فطرت گرای توحیدی به این نتیجه رسیدند که   یادگیری در برنامه درسی مبتنی

یادگیری، توجه به معنویت فطری ممیز اصلی برنامه درسی  –معنویت گرایی در فرایند یاددهی 

دینی محور با برنامه درسی غیر الهی است. این نوع نگاه به برنامه درسی دارای نشانگرهایی مثل: 

شرح صدر، صبر و اعتدال می باشد. بر این اساس، پرورش ایمان، خردورزی، مهرورزی، اخالص، 

معنویت در یادگیرندگان در فرایند آموزش و یادگیری یک راهبرد محسوب می شود. همچنین، 
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( یاد آور می شود که رشد معنوی و سواد آموزی معنوی دانش آموزان باید به 2011) 1بیندر

س ابتدایی مورد تاکید قرار گیرد، زیرا این عنوان یک اولویت اساسی در برنامه های درسی مدار

یادگیری مدارس شده و همه مشارکت  -رویکرد، باعث تحول اساسی در فرایند های یاددهی

 .کنندگان در محیط مدرسه  نیز کامالً درگیر می سازد

ی معنو در مطالعه ای دیگر، آستین و همکاران او یک تحقیق ملی درباره وضعیت زندگی

رد. باور کشروع کردند که به مدت هفت سال ادامه پیدا  2005شگاه ها در سال دانشجویان دان

ش از ر بیقطعی این پژوهشگران پس از تحلیل داده ها بر این بود که آموزش عالی باید بسیا

ه های رنامگذشته به رشد معنوی دانشجویان توجه کند و برای این مهم دست به تدوین طرح و ب

یگاهی ، جانویت در زندگی دانشجویان از جایگاه حیاتی برخوردار استمشخص بزند، زیرا که مع

ر پژوهش خود د( 1392بسیار بیش از آنکه تصور می شد. در همین راستا، امینی و ماشاالهی نژاد)

لفیقی تر و نشان دادند که پرورش معنویت در دانشگاه ها باید در قالب دو رویکرد موضوع محو

ون  بطی چرویکرد اول معنویت مستقیماٌ از طریق دروس خاص و مرتمورد توجه قرار گیرد. در 

یکرد ر رودمعارف اسالمی، عرفان و اخالق اسالمی و تاریخ اسالم مورد توجه قرار می گیرد، 

 واکم حتلفیقی رشد و پرورش توانایی ها، ظرفیت های معنوی و روحانی دانشجویان به روح 

تبدیل شده و از ظرفیت های مجموعه دروس خصلت اصلی برنامه های درسی دانشگاهی 

 تخصصی رشته های مختلف استفاده می شود.

( در تحقیق خود در زمینه مداخله آموزشی و 2019و همکاران) 2از سوی دیگر، اسمودرز    

میزان اثر بخشی آن در مراقبت های بهداشتی که در ایالت متحده انجام دادند، به این نتیجه 

اثرات مثبتی بر نگرش فراگیران در مراقبت های پزشکی داشته و تمایل به رسیدند که مداخالت 

( 2019شرکت در آموزش هایی که در آینده برگزار خواهد شد را داشتند. به عالوه، راموس چاوز)

در زمینه دین و معنویت در کار اجتماعی در کالیفرنیای جنوبی پرداخته بودند به این نتیجه 

یله معنویت را عامل تاثیر گذار بر رضایت در مددکاران اجتماعی در رسیدند که آموزش به وس

کارهای اجتماعی دانستند. آنها معتقدند که آموزش با معنویت در پرداختن آنها به دین و معنویت 

 تاثیر داشته و به راحتی در این باره بحث و گفتگو می کنند.

 

 

 

                                                 
1 . Binder 
2 . Smothers 
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 روش پژوهش

و مولفه های برنامه  تعیین عناصر -1مرحله  و در دو ترکیبی نوع از حاضر پژوهش: روش

 سی ودرسی معنویت گرا)اسناد، مدارک، پیشینه پزوهشی و مصاحبه با متخصصان برنامه در

 اعتبار یابی آنها صورت پذیرفته است. – 2متخصصان موضوعی( و مرحله 

 ایاعض و موضوعی نفر از متخصصان 12 را کیفی بخش در پژوهش آماری جامعه :جامعه

ح کشور ی دولتی و پیام نور سط ها دانشگاه تربیتی و روان شناسی  علوم رشته علمی یئته

ناسی شو روان  تربیتی علوم رشته دانشجویان شامل کمی بخش آماری جامعه. دهندمی تشکیل

 897 عدادت این از و دانشجو 1436 شامل) ارشد  وکارشناسی کارشناسی مقطع در دانشگاه شیراز

 .باشندمی( مرد نفر 539 و زن نفر

 هدفمند صورت به کیفی بخش در گیری نمونه روش :نمونه حجم و گیري نمونه روش

 را مونهن کمی بخش در. بود زمینه این در پژوهش و تحقیق داشتن انتخاب آنها، مالک و بود

 شیراز اهدانشگ شناسی روان و تربیتی علوم دانشکده ارشد کارشناسی و  کارشناسی دانشجویان

 و دمر 117) نفر 312 شامل که شدند انتخاب ای طبقه تصادفی صورت به که دهد می کیلتش

 . باشد می( زن 195

ج مطلوب در این مطالعه برای افزایش دقت در رسیدن به نتای:اطالعات آوري جمع ابزار

 روش از فادهاست مزایای از یکی. از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی استفاده شده است

 هایتفسیر ارائه با دهدمی امکان کننده شرکت به که است یک به یک های مصاحبه کیفی،

 این در شوندگان مصاحبه دیدگاه درک و کشف برای و باشد پاسخگو مناسب فرصت در و شخصی

 و اسناد زا این بر عالوه شد، پرسیده آنها از زمینه این در متنوع و متداول سئواالت موضوع

 بخش ابزار. شد استفاده بیشتر و دقیق اطالعات کسب برای تحقیق موضوع هزمین در مدارک

تایج ن و مدارک و اسناد از مستخرج های گویه وسیله به که ساخته محقق پرسشنامه را کمی

کیفی  بود و در بخش گرفته صورت علمی هیئت اعضای و متخصص افراد با حاصل از مصاحبه که

-می فهمؤل 65 شامل که گردیده تهیه (،1به جدول شماره در جدولی آورده شده است)مراجعه 

 زمینه در ؤلفهم 25 ، گرا معنویت درسی برنامه اهداف زمینه در مؤلفه 17  تعداد این از و باشد

 و گرا تمعنوی درسی برنامه های روش زمینه در مؤلفه 12 گرا، معنویت درسی برنامه محتوای

 از پرسشنامه یروای بررسی برای. باشدمی گرا معنویت سیدر برنامه ارزشیابی زمینه در مؤلفه 11

 .شد استفاده( 97/0= پرسشنامه کل آلفای) کرونباخ الفای از پایایی بررسی برای و محتوایی روایی

 پیاده طریق از کیفی بخش در ها داده تحلیل و تجزیه :ها داده تحلیل و تجزیه شیوه

نتایج آن ارائه شده است بهره گرفته شده .  1اره آنها که در جدول شم تخلیص و اطالعات سازی
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مراحل کار بدین صورت بود که ابتدا با هماهنگ کردن با افراد مصاحبه شونده صدا آنها ضبط 

دقیقه تا یک ساعت و نیم به طول انجامید  45گردید و بعد از اتمام مصاحبه ها که هر کدام بین 

هت تخلیص داده ها به خالصه سازی متن متن مصاحبه را پیاده سازی کرده و سپس در ج

آورده  1پرداخته و نکات مهم آنها که بیشتر مورد توجه مصاحبه شندگان بود در جدول شماره 

شد. تعدادی از این گویه مستقیما در سئواالت پرسشنامه گنجانده شده اما به دلیل گستردگی 

هر کدام که دارای مولفه اصلی  مولفه ها معنویت گرا و جامع و کامل شده گویه های پرسشنامه

 در تحلیل و تجزیه و بوده، مولفه های اصلی آن در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

 ،t آزمون بارتلت، آزمون ، توصیفی آمار)spss 22 وسیله به که توصیفی آمار شامل کمی بخش

 از. پذیرفت رتصو تاییدی عامل تحلیل جهت Amos20 و( اکتشافی عامل تحلیل و دو خی

 و  معناداری جهت در دو خی و  t آزمون نمونه، کفایت گیری اندازه جهت در بارتلت آزمون

 نظر طبق. است شده استفاده نامناسب های گویه حذف جهت در اکتشافی عامل تحلیل

. گردد حذف گویه آن باید باشد 3/0 از تر پایین ها گویه عاملی بار که صورتی در ،(2010)کالین

 یک هیچ و داشته 3/0 باالی عاملی بار ها گویه تمام است شده داده نشان جداول در که انطورهم

 خوبی برازندگی از شده تهیه مدل همچنین. شد نخواهد حذف پرسشنامه در سئواالت از

 عناصر تاییدی عامل تحلیل در مدل برازش های شاخص تمام=(. 06/0Rmsea) است برخوردار

 ذکر( 8)جدول در آن مقادیر که است عالی و خوب درحد گرا معنویت یدرس برنامه چهارگانه

 .است شده

 ها یافته
 یافته هاي کیفی

ته با ( نتایج حاصل از داده ها در بخش کیفی که مصاحبه نیمه ساختاریاف1در جدول)

 متخصصان است آورده شده است.
 نتایج مصاحبه -1جدول

فه
ول

م
 

 گویه ها

فه
ول

م
 

 گویه ها

ف
دا

اه
 

 به رشد و تربیت انسانتوجه 

توا
مح

 

 دانش ویژگی های معنویت

توجه به جایگاه و منزلت ویژه انسان نزد 

 پرودگار
 دانش بقاء پس مرگ

 دانش راه کار های خالقانه توجه عناصر و عوامل تربیتی انسان

 دانش و علم خوبی و بدی   توجه به نیازهای انسانی

 دانش و اصول رفتار به سعادت رسیدن و تکمیل انسان
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  دانش اینکه انسان از کجا امده و به کجا می رسد کسب عزت نفس

 مدانش تفکر و ارتباط اندیشه و تفکر علم با روح اد رسیدن به خود باوری

 مهارت پیاده سازی ایده ها پی بردن به اهمیت روح آدمی و عظمت خداوند

ی توانایی پاسخگویی به مسائل کلی و اساس

 جهان
 مهارت انتخاب

 رشد روحیه لذت بردن از زیبایی ها
، مهارت درک و فهم سریع و دقیق و به موقع مسائل) فکری

 اعتقادی و اخالقی(

 مهارت تفکر و استدالل برای شناخت خدا تالش برای درک رابطه با زیبای متعالی 

 ننیای اطراف از دیدگاه دیگراتوانایی نگریستن به د رشد روحیه از خود گذشتگی و ایثار

 توجه به اخرت و دوری از رفتارهای زندگی رشد احساس مسئولیت پذیری

 توجه به پیام های حکیمانه  رشد قوه تخیل و خالقیت

 انگیزه سازی و هدایت فراگیران به سوی معنویت کسب مهارت خویشتن داری

 نوی راه کارهای توسعه مع باور به یکتایی خداوند

 ایجاد بیداری و اگاهی و رشد درک و باور به عدالت الهی

 رشد عقالنیت ارتقای بعد معرفتی و عقلی

ش
رو

 

 باورهای دینی خلق یک تجربه جدید در ذهن

 تزکیه و تصفیه نفس برای شناخت خدا تمرین ذهنی برخی از تجارب

 به کارگیری روش های تلفیقی در تدریس

ی
یاب

زش
ار

 

 توانایی بازگو کردن احدیت خداوند

استفاده از بحث و گفتگو در زمینه معنویت در 

 کالس

ر بایمان به قدرت و توانایی خداوند و عالم بودن او 

 تمام اعمال انسان

 رسیدن به ارامش و خلوص فلب بازگو شدن تجربه های عملی برخی از افراد

 یادگیری از اشتباهات دیگران
 ودها و نیازها چه از نظر فردی و چه ازشناختن کمب

 نظر اجتماعی

 ارزیابی عملکرد خود نگاشتن اتفاقات مهم در طول روز

 پرسش از خود در زمینه اموخته ها  رویا پردازی و پرورش دادن ان

برگزاری جلسات بحث و پرسش و پاسخ در 

 کالس
 تونایی پاسخ به چالش ها و مسائل موجود

ز ااصالح رفتار یا ارتقای عملکرد بر اساس مالک های  محتوا های قوی در زمینه معنویت استفاده از

 پیش تعیین شده

 

 ص ضریب( پایایی پرسشنامه برنامه درسی معنویت گرایی را با استفاده از شاخ2جدول)

و ( 97/0امه)آلفای کرنباخ نشان داده است. نتایج جدول بیانگر پایایی بسیار باالی کل پرسشن

 است. %90های برنامه درسی که همگی باالی همچنین مولفه
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 رایب پایایی پرسشنامه)آلفاي کرنباخ(ض -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

مبین  را نشان می دهد. نتایج این آزمونKMO( نتایج آزمون کرویت بارتلت و 3جدول)

ای هیئت دانشجو و اعض 312ها که توسط های  حاصل از جمع آوری پرسشنامهآن است که داده

 علمی پاسخ داده شده بود مناسب برای انجام تحلیل عاملی می باشد.

 KMOآزمون کرویت بارتلت و  -3جدول

 

 

 

 

 

رسی نامه د( نشان دهنده میانگین، انحراف معیار و بار عاملی اکتشافی اهداف بر4جدول)

ی ه درسباشد. طبق گزارش موجود در این جدول تمام گویه های اهداف برناممعنویت گرا می

ه این نشان دهنده ( باالتر ک4عنی از میانگین فرضی)برخوردارند ی 4معنویت گرا از میانگین باالی 

 ره خی دوز آماباشد. همچنین برای بررسی معناداری ااهمیت این اهداف از دیدگاه دانشجویان می

 معنادار است. 05/0در سطح  615/235استفاده شده است که آماره 

 رسی معنویت گرایانگین، انحراف معیار و بار عاملی اکتشافی اهداف برنامه دم -4جدول

ها گویه مولفه  
 بارعاملی

 اکتشافی
 میانگین

 انحراف

 معیار
دو خی آماره  

 

 

 86/0 31/4 81/0 انسان شناسی
 

 75/0 36/4 81/0 ارزش شناسی

 81/0 14/4 83/0 زیبایی شناسی

 شاخص

 متغیر

تعداد سئوال 

 ها
 آلفاي کرونباخ

 92/0 17 اهداف

 94/0 25 محتوا

 92/0 12 روش

 92/0 11 ارزشیابی

 97/0 65 کل

 آزمون کرویت بارتلت (KMOآزمون کمو)

 ونهکفایت نم

88/0 

Chi-square= 21102/54 

dF =2080 
P = 0.000 
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اهداف 

برنامه 

 درسی

  82/0 40/4 70/0 خود شناسی

 

*615/235 

Sig=   
0.000 

 91/0 46/4 80/0 شناخت مبدأ

 83/0 41/4 70/0 جهان شناسی

 80/0 37/4 63/0 عطوفت و مهر قلب

 82/0 38/4 78/0 ارتباط با دنیای متعالی

 93/0 21/4 78/0 باور به رشد و بالندگی

 86/0 39/4 74/0 درک حضور دائمی هستی

فراهم کردن ابزار معنوی 

 همه جانبه
72/0 14/4 91/0 

 83/0 29/4 75/0 ه زندگی و طبیعتعشق ب

 77/0 26/4 74/0 صبر و اعتدال

 80/0 36/4 75/0 اخالق

 76/0 47/4 82/0 عبودیت

 83/0 44/4 72/0 ایمان

توجه به ضمیر ناخودآگاه 

 انسان
65/0 16/.4 88/0 

 

رسی دنامه ر( نشان دهنده میانگین، انحراف معیار و بار عاملی اکتشافی محتوای ب5جدول)

سی مه درباشد. طبق گزارش موجود در این جدول تمام گویه های محتوای برنامعنویت گرا می

ه این نشان دهنده ( باالتر ک4برخوردارند یعنی از میانگین فرضی) 4معنویت گرا از میانگین باالی 

ماره خی آز ا اهمیت این محتواها از دیدگاه دانشجویان می باشد. همچنین برای بررسی معناداری

 معنادار است.   05/0در سطح  936/214دو استفاده شده است که آماره 
 گرادرسی معنویتتشافی محتواي برنامهاکمعیار و بارعاملیمیانگین، انحراف -5جدول

 گویه ها مولفه
بارعاملی 

 اکتشافی
 میانگین

انحراف 

 معیار
 آماره خی دو

ی
رس

 د
مه

رنا
ي ب

وا
حت

م
 

 98/0 07/4 82/0 تصویر سازی

*
93

6
/

21
4

 S
ig

=
 0

.0
0
0

 

 95/0 12/4 79/0 کاوش در معنا و حقیقت

 95/0 13/4 77/0 یادگیری آموزه هاو اعمال دینی

 88/0 08/4 80/0 مطالعه متون مقدس

 78/0 27/4 70/0 دانش اخالق

 89/0 14/4 83/0 دانش روح

 86/0 22/4 72/0 تناسب عقل و علم
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رنامه ب( نشان دهنده میانگین، انحراف معیار و بار عاملی اکتشافی روش های 6جدول)

  یباشد. طبق گزارش موجود در این جدول تمام گویه های روش هادرسی معنویت گرا می

( باالتر که 4)برخوردارند یعنی از میانگین فرضی 4برنامه درسی معنویت گرا از میانگین باالی 

 ررسیباین نشان دهنده اهمیت این روش ها از دیدگاه دانشجویان می باشد. همچنین برای 

 دار است. معنا 05/0در سطح  404/333معناداری از آماره خی دو استفاده شده است که آماره 

 گران، انحراف معیار و بار عاملی اکتشافی روش هاي برنامه درسی معنویتمیانگی -6جدول

ها گویه مولفه  
 بارعاملی

 اکتشافی
 میانگین

 انحراف

 معیار
دو خی آماره  

21/4 83/0 تجسم کردن   94/0   

 76/0 27/4 80/0 ای پیرامونآگاهی نسبت به دنی

 86/0 13/4 79/0 حکمت جویی

 87/0 07/4 79/0 رسیدن به کنجکاوی

 93/0 05/4 79/0 رسیدن به اشتیاق

 94/0 09/4 80/0 اعجاب تفکر و روح آدمی

 95/0 13/4 73/0 شادی

 93/0 30/4 72/0 خالقیت

 88/0 33/4 78/0 رشد و بصیرت معنوی

 81/0 16/4 68/0 های فردیواکنش 

 78/0 32/4 64/0 خلق فرصت برای خدا شناسی

 84/0 33/4 76/0 پرورش قوه معنویت

 76/0 29/4 72/0 خلق هیجان

 89/0 31/4 59/0 بهره گیری از اراده

 84/0 45/4 72/0 همدلی

 83/0 43/4 72/0 رشد آگاهی

 73/0 27/4 71/0 حساسیت عاطفی و معنوی

 76/0 42/4 65/0 شکل گیری باورها و ارزشها

دستیابی به شگفتی ها  و اسرار و 

 زیبایی ها

78/0 39/4 76/0 
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روش هاي 

برنامه 

 درسی

10/4 85/0 کار با رویاها  90/0   

 

 

 

 

 

*404/333 

Sig=   
0.000 

29/4 78/0 نگارش خالق روزانه  90/0  

پرورش اندیشه و قوه 

 تفکر

66/0 27/4  93/0  

12/4 74/0 روش های تلفیقی  98/0  

31/4 73/0 بحث و گفتگو  87/0  

09/4 76/0 یادگیری از اشتباهات  93/0  

21/4 83/0 پرسش و پاسخ  87/0  

13/4 72/0 تجربه های عملی  08/1  

10/4 74/0 مطالعه طبیعت  02/1  

تقویت و توسعه ابعاد 

 معنوی محتوا

74/0 21/4  04/1  

افزایش کیفیت محتوا 

 به جای کمیت

77/0 34/4  95/0  

ه درسی برنام ( نشان دهنده میانگین، انحراف معیار و بار عاملی اکتشافی ارزشیابی7جدول)

امه ی برنای ارزشیابی هاباشد. طبق گزارش موجود در این جدول تمام گویه همعنویت گرا می

تر که این نشان ( باال4برخوردارند یعنی از میانگین فرضی) 4درسی معنویت گرا از میانگین باالی 

داری از ی معناباشد. همچنین برای بررسها از دیدگاه دانشجویان میدهنده اهمیت این ارزشیابی

 معنادار است. 05/0در سطح  929/529آماره خی دو استفاده شده است که آماره 
 گرا معنویت درسی برنامه ارزشیابی عاملی اکتشافی بار معیارو انحراف میانگین، -7جدول

بارعاملی  گویه ها مولفه

 اکتشافی

انحراف  میانگین

 معیار

 آماره خی دو

 

 
 استناد صریح به وجود خداوند

73/0 47/4 83/

00 *

92
9

/
52

9
 S

ig
=

 

0
.0

0
0
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این مدل  باشد.( مدل تحلیل عامل تأییدی چهارگانه برنامه درسی معنویت گرا می1شکل )

( 7) دولجدر  از برازندگی خوبی برخوردار است و تمام شاخص های آن بیانگر این ادعا ست،که

 نشان داده شده است.

 

 
 دل تحلیل عامل تاییدي عناصر برنامه درسی معنویت گرام -1شکل

 

 

ارزشیابی 

برنامه 

 درسی

 84/0 31/4 64/0 ان به قدرت خداوندابراز ایم

 89/0 27/4 78/0 صداقت و همدلی با دانشجو

 92/0 10/4 74/0 اشتیاق به تدریس

 87/0 39/4 76/0 ارزیابی در عمل

 95/0 22/4 78/0 آرامش و صفا

 03/1 17/4 85/0 خوش قلبی و دلسوزي

 90/0 32/4 70/0 بی ریا و صادق بودن

 01/1 27/4 82/0 خود سنجی

 83/0 40/4 82/0 ارزشیابی فرایند محور

ارزیابی نیازهاي فردي و 

 اجتماعی

70/0 30/4 91/0 
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 اخص برازش مدل عناصر چهارگانه برنامه درسی معنویت گراش -8جدول

 

ل از آزمون ( قابل مشاهده است بار عاملی تاییدی و مقادیر حاص9همانطور  که در جدول )

t نشان  و این ها نزدیک به یک بودهنشان داده شده است. طبق این جدول بارعاملی تمام مولفه

بدست t قادیرمها در برنامه درسی معنویت گرا می باشد و همچنین تمام دهنده اهمیت این مولفه

ه ئت عملی بباالتر بوده و این نشان دهنده توجه مناسب دانشجویان و اعضای هی 96/1امده از 

این  میمااین عناصر و گویه های آنها می باشد.همچنین از دیدگاه پاسخ دهندگان توجه به ت

 ای برخوردار است.عناصر از اهمیت ویژه

 ویت گراو بار عاملی تاییدي عناصر برنامه درسی معن tآزمون  -9جدول

 شاخص

 متغیر
میانگین 

 متغیر

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 فرضی

درجه 

 آزادي
 tمقدار

بارعاملی 

استاندارد 

 شده

Sig 

 0.000 74/0 08/10 311 4 56/0 32/0 اهداف

 0.000 00/1 43/7 311 4 57/0 24/0 محتوا
 0.000 97/0 02/5 311 4 71/0 20/0 روش

 0.000 82/0 65/7 311 4 68/0 30/0 ارزشیابی

 

 بحث و نتیجه گیري

 آن به تربیتی علوم در که است نقشه نیازمند معنوی تربیت شد گفته قبال که طور همان

 این ویژگی و گرا معنویت درسی برنامه لفهمؤ تدوین منظور به مقاله، این. گویند می درسی برنامه

 این در و آنهاست دغدغه معنوی تربیت که افرادی با مصاحبه و اسناد به مراجعه با ها برنامه گونه

 نظریه دیدگاه همچنین و دارند تسلط آن نظری مبانی بر و داشته قلم به دست ها پژوهش گونه

 متخصصان و تایید مورد که مناسبی چارچوب به توانسته میلر نادینگز، چون برجسته پردازان

 و  تربیتی های فعالیت کلیه محور درسی برنامه. یابد دست گرفته قرار موضوعی و درسی برنامه

 برنامه نوعی معنوی درسی برنامه که است معتقد( 1997)ویلبر.  شود می محسوب آموزشی

 شده ریزی برنامه های بحث قالب در و شود ترکیب معنویت و علم آن در باید که است درسی

 df/ CFI NFI RMSEA شاخص

 063/0 99/0 99/0 239/2 میزان

 08/0کمتر از  9/0بیشتر از  9/0بیشتر از  3از  کمتر مالک

 برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب تفسیر
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 برنامه و  معنوی تربیت جریان در که هایی کاستی رغم علی. برسد انجام به معنویت درباره

 تحقیقات و برجسته افراد های نظریه به استناد با ایم، مواجه آن با عالی آموزش در معنوی درسی

 آموزش در گرایی نویتمع جریان اهداف به رسیدن راستای در را کمبود این توان می متخصصان

 دست گرایی معنویت از جامع درک یک به باید. کرد تبدیل تربیتی جدید فرصت یک به عالی

 های برنامه تدوین برای راهگشا  رویکردی بتوانیم تر عمیق درک این دادن قرار مبنا با تا یابیم،

 اجرای با را تمعنوی تولد توان می. آوریم دست به عالی آموزش مقطع در گرا معنویت درسی

 شایستگی ها، ظرفیت توسعه ای برنامه چنین هدف که دانست سو هم معنویت درسی برنامه

 و آموزش به توجه با وجود و بودن احساس. است کمال به رسیدن برای و بیرونی و درونی های

 (.1395 همکاران، و پور قاسم) دهد می معنا زندگی به که است معنوی تربیت و پرورش

 بر تواندب که ارزشیابی و روش محتوا، اهداف، شامل است ای برنامه معنوی، درسی برنامه

 زورمره امور رد ها فعالیت از بسیاری. سازد نمایان را معنویت از هایی نشانه انسان وجودی جنبه

. نه را  عنویم رشد اما دهند، پرورش را انسان وجودی بعد بتوانند که هستند آموزشگاهی امور و

 هم و است فراگیران نیازهای با متناسب هم است، تلفیقی ای برنامه معنوی درسی برنامه

 علوم دمانن دروس از برخی طریق از معنوی رشد. گیرد می بر در را دینی آداب و اعتقادات

 که داشت نظر در باید را این اما است پذیر صورت اسالمی های اندیشه اسالم، تاریخ معارف،

 و دارند اگیرانفر معنوی بعد رشد در شگرف تاثیر...  و زیست ، ریاضیات م،علو هنر، مانند دروسی

 در تربیتی ملواز از یکی( 1392)ماشاالهی و امینی و( 1390)نصر و دهاقانی پور قاسم  نظر طبق

 آموزگاران و انمربی زیرا است، تلفیقی رویکرد داشتن گرا معنویت درسی های برنامه از گیریبهره

 وسدر آموزش معنوی ابعاد به داشتن توجه صورت در تنها گرا معنویت رسید های برنامه

 . بود خواهند افراد معنوی ویژگیهای پرورش به قادر مختلف

 باشد، مرا سیاستگذاران و ریزان برنامه اصلی هدف باید درسی برنامه در معنویت ادغام

 سی،شنا انسان و ناسیخودش زیستن، شایسته دانشجویان، در معنویت گذاری پایه و آموزش

 از اریبسی در معنویت به توجه. داشت خواهد دنبال به را بالندگی و رشد و زندگی به عشق

 و یمانا و اعتدال و صبر که معتقدند و آنهاست عادی زندگی در فرهنگ اصلی بخش فراگیران

 .آوردمی ارمغان به خود با را متعالی دنیای به توجه

 اما نمود مشاهده وضوح به نتوان است ممکن را آموزش و رسید برنامه در معنویت فقدان

 فردی میان هایمهارت  کمبود پیرامون، دنیای به نسبت اگاهی روح، دانش اخالق، دانش نداشتن

 و اسرار درک عدم ها،ارزش و باورها زمینه در نگرش نداشتن و خالقیت نبود اراده، نداشتن
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 است درخور منابع و محتوا نداشتن بیانگر عاطفی و یمعنو حساسیت نبود و جهان های زیبایی

  .نمود جبران ایحرفه و دقیق ریزیبرنامه یک با را آن توانمی که

 در حقیقاتت از بسیاری. بدانند درسی برنامه از اساسی بخشی را معنویت باید هادانشگاه

 صتخص کمبود گر نشان علمی دیگر های عرصه در چه و پزشکی عرصه در چه معنویت زمینه

 ظراتن از پژوهش این در که متخصصان نظر از. است معنویت با همراه آموزش در آموزشگران

 رورشپ کردن، تجسم باید گران آموزش شد، گرفته بهره ابزار ساخت جهت در ایشان ارزشمند

 اصلی ویکردر را طبیعت مطالعه و عملی های تجربه اشتباهات، از یادگیری تفکر، قوه و اندیشه

 گیری کار هب با باید آنها. کند درسی موضوع حقایق کشف به وادار را دانشجو و داده قرار خود

 زمانی آموزشی های برنامه آن. کمیت نه برده باال را محتوا کیفیت سطح خود تخصص و دانش

 یا حرفه اساتید از که سازد نمایان دانشجو برای احسن نحو به را معنویت منابع و محتوا تواندمی

-حرفه رشد به و باشد داشته کامل آگاهی معنویت از که معنی این به کند؛ استفاده زمینه این در

 نظر این بنابراین،. جاندبگن و گیرد بکار او برای شده ارائه برنامه در را آن بتواند تا باشد، رسیده ای

 کرد، شروع انوزشگرآم از را زندگی مهم عنصر این درباره  الزم آموزش تا باشد فرصتی تواند می

 .دهند ارائه بتوانند تا کنند دریافت آموزش باید آنها چون

 رد که خدماتی با مربیان و اساتید که معتقدند متخصصان و پژوهشگران از بسیاری

. داشت واهدخ پی در را آنها علمی رشد و بهزیستی دهند،می ارائه فراگیران برای هاارزشیابی

 امتحانات، رساست جمله از آموزش، منفی اثرات کاهش سبب که باشد ایگونه به باید هاارزشیابی

 برای الحیتص که معتقدند آنها. باشد دست این از موارد و مطالب کامل نگرفتن یاد از نگرانی

 و کرده ثابت دانشجو را با همدلی و صداقت باید استاد است، اهمیت حائز بسیار ارزشیابی انجام

 پذیرد، صورت رفراگی عمل در باید هاارزیابی .قابل مشاهده باشد آنها لعم در تدریس به اشتیاق

 که اهدافی ساسا بر باید دانشجو. باشد داده قرار نظر مد را او اجتماعی و فردی نیازهای همچنین

 خود با باید او بودکه شناسی خود آنها ترین مهم از یکی مثالً برسد، شده تعیین زمینه این در

 نویتمع نظر مد که آرامشی آن و شده محقق هدف این آیا که یابد دست کتهن این به سنجی

 خیر؟ یا است رسیده است گرایان

 به هازشیابیار در را خود بازخورد باید دانشجو مدارک و اسناد طبق و متخصصان دیدگاه از

 شخصی ایدعق یافشا توانایی باید او. برانگیزد او در را راحتی احساس تا دهد ارائه شفاف صورت

 تمام بر او گریهنظار او و وجود و خداوند قدرت به ایمان مثالً اعتقادات، و ایمان زمینه در خود

 این باید هم اتیداس البته کند، خودداری باره این در بحث از نباید و باشد داشته را انسان اعمال

 .دهند قرار آنها اختیار در را فرصت
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 اهداف هدربار را خود نظرات تا بود شده خواسته دهشون مصاحبه افراد از کیفی بخش در

 گرا عنویتم درسی برنامه مناسب های محتوا که دهند وتوضیح بگویند گرا معنویت درسی برنامه

 به گرایش اب درسی برنامه در محتوا بکارگیری برای باید هایی روش چه از ، باشند باید چگونه

 گیری کارب اهداف از یکی. داد سوق باید سمتی چه به را ارزشیابی و نمایند استفاده معنویت

 که ودب پرسشنامه ساخت جهت در آن های یافته از استفاده پژوهش این در کیفی تحقیق روش

 ها افتهی از تعدادی و مستقیم صورت به کیفی بخش های یافته از حاصل موارد بیشتر شد سعی

 غیر صورت هب را بود...  و اخالق ناسی،ش خود شناسی، زیبایی مانند اصلی های مؤلفه دارای که

 و اسناد مامت و  موجود ادبیات با مصاحبه از حاصل های یافته. بگنجانیم پرسشنامه در مستقیم

 بخش زا حاصل نتایج و بوده همسو گردید استفاده آن از پرسشنامه ساخت جهت در که مدارک

 در جودمو های یافته و سشنامهپر در موجود موارد که است موضوع این دهنده نشان نیز کمی

 ها دانشگاه درسی هبرنام در را آنها کاربرد و بوده زیادی مؤلفه دارای دانشجویان نظر از( 1) جدول

 از قیممست غیر و مستقیم های قول نقل پرسشنامه، هایمرلفه تمام. دانند می اهمیت حائز

 گرایی معنویت زمینه در ارکمد و اسناد مطالعه از که است مهمی نکات  و شوندگان مصاحبه

 . است آمده بدست

 رسشنامهپ در شده ذکر موارد تمام به بودند پرسشنامه این پاسخگوی که دانشجویان تمام

 توجه مورد را اآنه تمام و دانسته ضروری امری را درسی برنامه در آن گنجاندن و اند داده اهمیت

 این میانگین فرضی معیار اینکه و آماری های افتهی به توجه با زیرا نیست ادعا یک این. دادند قرار

 بر و بودهن 4 از تر پایین میانگین سئواالت از یک هیچ در بود، شده گرفته نظر در 4 پژوهش

-می ذفح نباید یک هیچ و نبوده 3/0 از کمتر یک هیچ عاملی بار اکتشافی عامل تحلیل اساس

 تحلیل از لحاص برازش هایشاخص تمام. شتندگذامی تاثیر تاییدی عامل تحلیل در باید و شدند

 برنامه دوینت در گذار تاثیر مدلی را مدل این و بوده مدل برازندگی دهنده نشان تأییدی عامل

 ستانداردا تاییدی بارعامل اساس بر. است کرده معرفی ریزان برنامه توسط گرا معنویت درسی

 آخر در و یارزشیاب سپس ، روش آن از بعد عنصر، ترین گذار اثر و ترین مهم محتوا عنصر شده،

 .اند بوده گذار اثر گرا معنویت درسی برنامه بر مدل این در که هستند اهداف

 دارد زشیابیار و روش محتوا، اهداف، زمینه در که هایی مجموعه زیر تمام با چوب چار این

 رد کمی بخش در چه و کیفی بخش در چه  هاداده آوری جمع برای که را روشی همچنین و

 ایگونه به دیمدا انجام محتوای تحلیل و آماری نظر از که را هاییتحلیل و تجزیه و گرفتیم پیش

 در و قیمنط هایگیری تصمیم در آموزشی ریزانبرنامه و سیاستگذاران به تواندمی که است

  .کند شایانی کمک معنویت نظر از درسی برنامه توسعه راستای
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 و التی تپرس حق ،(1390)اصفهانی نصر و دهاقانی پور قاسم نتایج با حاضر تحقیق نتایج

 حاضر ژوهشپ نتایج کنار در آنها نتایج و بوده همسو(  1398)همکاران و وکیخا( 1396)همکاران

   .آورد بوجود آموزشی سیستم در گرا معنویت درسی برنامه در را شگرف تاثیر

 ظرن طبق و زمینه این در موجود بیاتاد پیرامون حاضر پژهش های مؤلفه و چارچوب

 یدرس برنامه با باید و.است گردیده طراحی موضوعی متخصصان و درسی برنامه متخصصان

  .کرد مشاهده دانشجو و آموزش بر را آن اثرات بتوان تا گردد ادغام موضوعی

 قرار یبررس مورد را گرا معنویت درسی برنامه عناصر از دانشجویان نگرش حاضر تحقیق

 باید آینده یقاتتحق همچنین،. گیرد قرار ارزیابی مورد باید آنها رفتار یا و دانش اما است داده

 پرداختن برای  و باشد، گرا معنویت درسی برنامه های ویژگی به پرداختن و عناصر تبیین از فراتر

 آموزش راکزم در اجرا حال در درسی های برنامه با آمیخته و تلفیقی صورت به آن اجرایی بعد به

 .شود تالش آموزشی موسسات و عالی

 به وسیع طحس در و عمیق های گیری تصمیم برای که داد قرار توجه مورد را نکته این باید

 را دیزیا تحقیقات گسترده و وسیع حوزه این پس است، احتیاج دست این از زیادی تحقیقات

 طرح این رپژوهشگ برای آینده قاتتحقی برای ای زمینه پیش تحقیق این آنکه امید به طلبد می

 .باشد دیگر پژوهشگران و
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