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 1مرزبان ادیب منش
پژوهش حاضر به طراحی، تبیین و اعتبار بخشی الگوی   چکیده:

ضر، گیان پرداخته است. پژوهش حادر دانشگاه فرهن معنوی  برنامه درسی

ی توصیف آن شترکیبی از نوع اکتشافی است. بخش اول پژوهش، کیفی و رو

کلیه  تحلیلی شامل جامعه کاربردی است. رویكرد با اسنادی تحلیل شامل؛ و

هم  حجم نمونه متون و منابع مرتبط با حوزه برنامه درسی معنوی بود. ی

ورت صبرنامه درسی معنوی بود که به  شامل متون و منابع مرتبط با حوزه

با  منبع داخلی و خارجی  که 15هدفمند انتخاب شدند  که در این بین، 

 مبانی دینی و فلسفی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت همخوانی بیشتری

 گیری، هابزار انداز .داشتند، شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند

 برای بود. ساخته محقق محتوای تحلیل سیاهه نیز  و برداری فیش فرم

در  تحلیل داد ها از روش مقوله بندی و کد گذاری موضوعی استفاده شد.

 بخش کمی هم حجم نمونه شامل یكصد و پنجاه نفر از اساتید دانشگاه

 اوریفرهنگیان بودند که به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار گرد

ش ر بخدده از مقوله های به دست آمده این بخش پرسشنامه بود که با استفا

سی . یافته های پژوهش نشان داد که الگوی برنامه درکیفی تهیه گردید

در دانشگاه فرهنگیان، از مبانی هستی شناسی)جهان شناسی و  معنوی

انسان شناسی(، ارزش شناسی و معرفت شناسی و مقوله های اصلی، 

یی گرا عیت، خودشناسی و خردماورالطبیعه، تجربه گرایی، زیبا شناسی، جام

ه از همچنین یافته ها نشان داد که الگوی به دست آمدتشكیل شده است . 

 اعتبار کافی برای اجرا در دانشگاه فرهنگیان برخوردار است.

شگاه طراحی الگو، اعتبار بخشی، برنامه درسی معنوی، دان: کلمات کلیدی

 .فرهنگیان

Dr. M.Adibmanesh 
Abstract: The present research focused on the design, 
explanation and validation of the spiritual curriculum 

model in Teacher Training University. The current 

research was a combination of exploratory type. The 
first phase of the research was qualitative and the 

method was descriptive and included document 

analysis and content analysis with a practical 
approach. The analytical community included texts 

and resources related to the spiritual curriculum. The 

corpus comprised of texts and resources related to the 
field of spiritual curriculum, which were purposefully 

selected, and among which 15 internal and external 

sources that were more consistent with the religious 
and philosophical foundations governing the 

education system were identified and analyzed. The 

measurement tools, note-taking form as well as 
content analysis checklist which were devised by the 

researcher. The obtained data were analyzed using 

thematic categorization and coding. In the quantitative 
phase, the sample size included one 150 professors of 

Teacher Training University who were randomly 

selected. The method of data collection in this section 
was a questionnaire that was prepared and adjusted 

using the categories obtained in the qualitative 

section. The findings of the research showed that the 
model of spiritual curriculum in Teacher Training 

University is based on ontology (cosmology and 

anthropology), values and epistemology and the main 

categories, supernaturalism, empiricism, aesthetics, 

comprehensiveness, self-knowledge and rationalism. 

Composed. Also, the findings indicated that the 
obtained model has sufficient credibility to be 

implemented in Teacher Training University.  

Keywords: model design, validation, spiritual 
curriculum, Teacher Training University 
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 مقدمه
ی اخیر جهی به بعد معنوی وجود انسان طی سال هاتو شدن اثرات مخرب بی آشكاربا   

 عنویت درمویت دانشمندان علوم تربیتی و متخصصین برنامه ریزی با ارائه نظریه های مبتنی بر ه
اشی از ای نهبحران  ،روح معنوی فراگیران برنامه درسی تالش دارند تا با زنده کردن معنویت و

ذشته را طی سال های گدانشگاه ها  نامه درسی بر عدم توجه به معنویت در فقدان معنویت و
وان یک در این بین دانشگاه فرهنگیان به عن (.1388)مهر محمدی، امین خندقی،جبران کنند

كی از یکه  دانشگاه ماموریت گرا می تواند در این زمینه به شكل مناسب ایفای نقش کند. چرا
به یان توجه به رشد همه جانمهمترین ماموریت ها و رسالت های اساسی دانشگاه فرهنگ

ه بلكه بدانشجومعلمان است. تحقق این مهم، تنها از طریق تربیت شناختی حاصل نمی گردد، 
یز القانه نای خموازات آن، الزم است به احساسات، نگرشها، ابراز محبت، ابداع و بروز فعالیت ه

ناختی طه شبر پرورش حی توجه نمود. با این وجود، تا حدودی تک بعدی نگری و تاکید انحصاری
.  (1399ش،)ادیب مندر موضوعات و آموزش های ارایه شده از سوی دانشگاه فرهنگیان، بارز است

های رسمی تعلیم و تربیت، های انسان کنونی و نوع تربیت او از سوی سیستممشغولیتچرا که 
یبایی )کارآمد و دانسان را به سمت دور شدن از حقیقت وجودی خویش سوق داده است

تواند در تحقق یافتن معنویت ترین بستری است که میقلمرو تعلیم و تربیت، مهم(. 1399صابر،
د ساز ظهور رویكردی جدیها، نقشی مؤثر ایفا کند. این امر در دهه اخیر، زمینهدر زندگی انسان
 . (10: 1387معنوی شده است )اشعری،  برنامه درسی در تربیت به نام 

اند، در میان کسانی که درصدد تبیین این مفهوم برآمده« معنوی ه درسیبرنام»مفهوم   
برنامه »دارای معانی مختلفی است. این تنوع آرا به دلیل وجود معناهای گوناگون، به ترکیب 

چگونگی آن، تفاوتی ماهوی و  گیری چراییبخشد و در شكل، معنای خاصی می«معنوی درسی
تحقق معنویت از طریق فرایند برنامه ریزی  کهرنامه درسی معنوی بر این اساس،  ب کند.ایجاد می

درسی است، از دیدگاه های مختلف تعریف و تبیین شده است:   برنامه درسی معنوی یعنی 
محتوی رسمی و غیر رسمی، شیوه های تدریس و فرصت های یادگیری که از طریق آن فراگیران 

نهان و پنهان وجود خویش و جهان هستی که امكان می بایند به شناخت بیشتر و زوایای 
ماهیتی و هویتی معنوی و فرا مادی دارد و پایه و اساس رفتارهای معنوی و انسانی را تشكیل می 
دهد، پرداخته و بر مبنای آن، قابلیت ها و استعدادهای معنوی و متعالی خود را به شكل جهت 

تجوی تعادل و وابستگی بین زندگی درونی و دار و هدفمند به فعلیت برسانند. این برنامه در جس
بیرونی فراگیران است. و عالوه بر منطقی بار آوردن فراگیران، دست یافتن آنها به احساس عمیق 

 (.1،2000و پایدار را فراهم می کند )میلر
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 برنامه و وامحت طریق از معنویت القای یعنی معنوی درسی برنامه دیدگاه دیگر، یک از   
یشه هم که است درسی ی برنامه نوعی معنوی درسی ی برنامه دیگر دیدگاه از و درسی های

ی، )قاسم پور دهاقانخواهان نیل به سطوح باالتر آگاهی و معنی دار کردن زندگی است
 نیاید به نسبت آگاهی ضمن که است شرایطی خلق معنوی درسی برنامه (. 1391نصراصفهانی،

 تنها.  ریمپهناو دنیای یک از عضوی همه گوئی که شویم طمرتب یكدیگر با آنچنان خود پیرامون
 کنیم. می تغییر زندگی برای که است صورت این در

 به نانآ یافتن آموزان، دست دانش آوردن بار منطقی بر عالوه معنوی درسی ی برنامه 
 درك ایبر ای وسیله تنها درسی برنامه این کند؛ می فراهم بارتر را پر و تر عمیق احساس

 ایه شیوه و استدالل از فراتر حرکتی بلكه نیست مدارس در آموزشی محتوای وشمندانهه
 .(2005)میلر و همكاران،است ورزی اندیشه و تحلیلی

 والیق در یک معنای کلی تر برنامه درسی معنوی برنامه ای است تلفیقی که هم با ع
ام و احك ودینی مثل اصول  خواسته ها و نیازهای فراگیران در ارتباط است و هم مبانی نظری

اضر، مفاهیم ح(. در پژوهش 1391آداب دینی را در بر می گیرد)قاسم پور دهاقانی، نصر اصفهانی،
فلسفی  وینی دو گزاره های از تعاریف برنامه درسی معنوی که با نظام تعلیم و تربیت و مبانی 

 جامعه همخوانی دارند، مدنظر است.

 درسی، امهبرن متخصصان روز افزون هتوج و تربیت، کانون بر این اساس در نظام تعلیم  

ظام های که بایستی در برنامه درسی ن نحوی به .است گرایی فالسفه، معنویت و روانشناسان
 از مهمی شبخ را معنویت باید و به معنویت و ابعاد و مولفه های آن توجه ویژه داشت آموزشی

 (. 1391 ،آورد)صفایی مقدم حساب به درسی برنامه های

معنویت یكی از نیازهای درونی انسان است و به عنوان عنصر حیاتی عملكرد به هر حال،  
فراهم آمدن زمینه رشد و کمال معنوی و باطنی (. 1،2007)آمرامشود انسان در نظر گرفته می

و  شناختی انسانها بیشتر از هر چیز مدیون تعلیم و تربیت است، زیرا در سایه تعلیم عقاید هستی
توان خداپرستی و  و حقوقی می اخالقیشناختی صحیح و بر طبق ارزشهای پسندیده  ارزش

)حق پرست، نادری و سیف  روح و روان افراد را تضمین نمود سالمتکمال معنوی و 
کارهای سوق دادن  و از سازدانشگاه فرهنگیان  وجود برنامه درسی معنوی در(. 1397نراقی،

ای با داشتن اهداف، اصول و روشهای مشخص  چنین برنامه .است تعلیم و تربیت در این جهت
تواند راه را برای پرورش انسانهایی کامل و الهی هموار نماید. برنامه درسی معنوی خواستار  می

دار کردن زندگی و درك رابطه با وجود متعالی و تأثیرگذار بر  نیل به سطوح عالی آگاهی، معنی
بر نقش سنتی برنامه  عالوهآموزشی بسیاری از کشورهای جهان  زندگی است. امروزه، نظامهای

                                                 
1 Amram 
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 معنوی انسان توجه کرده سالمتروان و  سالمتدرسی، به نقش برنامه درسی در 
 (.1،2016)کینگاند

ندیشه اکردن  حیطه برنامه درسی و تدریس بستر مناسبی برای پیادهبنابراین، از آنجا که 
انشگاه و د درسی معنوی مكملی برای برنامه درسی مدارس های معنوی می باشند و اصالح برنامه

 وا آن موضوع برنامه درسی معنوی و تبیین الگوی متناسب بپرداختن به  ها تلقی می شود.
عنوی سی ماعتباریابی آن از ضرورت و اهمیتی خاص برخوردار است، اهمیت و ضرورت برنامه در

در ادامه  باشد. خارجی و پژوهشگران داخلی هتوج همواره پژوهش از حوزه این باعث گردیده که
 به چند نمونه از پژوهش های داخلی و خارجی اشاره می شود.

در  تحلیل مبانی فلسفی برنامه درسی معنوی "( پژوهشی با عنوان 1399ادیب منش)
حاکی  ژوهشهای پ یافته انجام داد. نتایج پژوهش حكایت از آن داشت "دوره ابتدایی و متوسطه

 رفتا معیاست که برنامه درسی معنوی در دوره ابتدایی و متوسطه با تأکید بر زوای  از آن
 الطبیعه،اخالق، اعتقاد به ماوراء اصلی:شناسی شامل هفت بعد  ارزش و یشناس شناسی، هستی

مینه برنامه مؤلفه در ز 40نگری و  دوستی و کل گرایی، طبیعت ، انسانزیباشناسیگرایی،  تعقل
کز ی مراهای درس ها نشان داد که گنجاندن معنویت در قالب برنامه ست. یافتهدرسی معنوی ا

قی ورش اخالی پرآموزشی به همراه تعامل نیا مراکز با سایر نهادهای اجتماعی شرایط الزم را برا
 .سازد و عقالنی متربیان فراهم می

درس  در الگوی برنامه درسی معنوی" ( پژوهشی با عنوان1397حق پرست و همكاران)  
کی ژوهش حاپانجام دادند. نتایج  "معنوی فراگیران سالمت منظور توسعه  مطالعات اجتماعی به

ین اتوای تأکید بر شناخت خدا، خود، دیگران و جهان است. مح ،که در مقوله هدفاز آن است 
ست. ا اسالمیانی و تقویت عادات ایر -اسالمیبرنامه مبتنی بر مبنای دینی و ارزشی فرهنگ 

برنامه  گویی است. های مشارکتی، بحث گروهی، نمایش و قصه فرایند یادگیری مبتنی بر شیوه
درصد  71درسی معنوی مبتنی بر خودارزشیابی و ارزشیابی عملكردی است. همچنین، بیش از 

 .ندا متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی این الگو را مطلوب ارزیابی کرده
 درسی برنامه الگوی طراحی"با عنوان   ( در پژوهش خود1393مرادی و همكاران)

ه رسیدند که به این نتیج اجرایی: راهكارهای و راهبردها ساز؛ زمینه تربیت راستای در معنوی
تی ن هسبرنامه درسی معنوی)زمینه ساز( با اهدافی چون شناخت خدا، خود، هم نوعان و جها

 دا وگی)حیات طیبه( توام با اصول عشق به خمبتنی است که نتیجه آن جز تبلور سبک زند
 مذهب، عشق به زندگی و طبیعت نیست.
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 در نویتمع پرورش که دادند نشان خود پژوهش در ( 1392 ) نژاد و ماشاالهی امینی   

 رد که حالی در گیرد. قرار توجه مورد تلفیقی و محور موضوع رویكرد دو در قالب باید ها دانشگاه
 و انعرف اسالمی، معارف چون مرتبطی و خاص دروس طریق از مستقیماً تاول معنوی رویكرد

 توانایی رورشپ و رشد تلفیقی رویكرد در گیرد، می قرار توجه مورد اسالم تاریخ و اخالق اسالمی

رسی د های برنامه اصلی خصلت و حاکم روح به دانشجویان روحانی و معنوی های ها، ظرفیت
 استفاده مختلف های رشته تخصصی دروس مجموعه های فیتظر از و شده تبدیل دانشگاهی

  شود. می
های تربیت معنوی با به بررسی مفهوم، اصول و روشدر پژوهشی ( 1387اشعری )  

دهی به معنوی در جهت تأکید بر آرای عالمه طباطبایی پرداخته است. بر اساس یافتۀ وی، تربیت
ی، دارای سه جنبه یابد. اهداف تربیت معنواو معنا می فرایند تجرُّد آدمی در راستای فطرتِ ربوبی

ها در جهت های آناصل و روش 11شناختی، گرایشی و فرایند عمل است. در این پژوهش، 
 .تحقق اهداف تربیت معنوی به دست آمده است

ز ند که ااده اپژوهشگران خارجی نیز در زمینه برنامه درسی معنوی مطالعاتی را انجام د  
 ه می توان به پژوهش های ذیل اشاره کرد اشاره کرد: آن جمل

کند که تربیت معنوی با تربیت اخالقی و ( در پژوهشی اشاره می2018)1هیم بروك    
دینی یكی نیست. حتی مترادف هم نیستند. وی همچنین بیان می دارد که تربیت معنوی الزاما 

کند که تربیت اخالقی در نهایت اشاره میتواند ماهیت سكوالر داشته باشد، وی دینی نیست و می
های تكامل تربیت معنوی هستند و به عنوان ابعاد مهم  تربیت معنوی و تربیت دینی از ضرورت

   باید لحاظ شوند.
 موضوع کی عنوان به متربیان معنوی با اذعان به این که رشد  (2018اسمال) و بوومن 

 گرایش با ادافر معنوی رشد که شد یادآور فته است،گر قرار توجه مورد ها پژوهش در کمتر مهم،

 اجرا و طراحی آموزشی مؤسسات در زمینه این فعالیت های که در و تجارب نیز و مذهبی های

 .است مرتبط کامالً گردد، می
 های برنامه قالب در معنویت گنجاندن که باورند ( بر این2015)2همكاران  و دانیلیوك 

 برای را الزم شرایط اجتماعی نهادهای سایر با مدرسه تعامل مراهه به آموزشی مراکز درسی

  سازد. فراهم می آموزان دانش عقالنی حتی و اخالقی پرورش
، سعی کرده است «معنا و مفهوم تربیت معنوی»با عنوان پژوهشی ( در 2013هند )

دی منطقی از بنتحلیلی فلسفی از مفهوم تربیت معنوی ارائه دهد که ماحصل آن یک نظام طبقه
ترکیب کلمات معنویت و تربیت شكل داده و سرانجام، چهار معنا را برای تربیت معنوی بیان 

                                                 
1-Heim  Brook 
2- Daniluk 
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. تربیت در یک فعالیت 3. تربیت روح انسان؛ 2. تربیت بر اساس اصول معنوی؛ 1کرده است: 
. تربیت در یک گرایش یا حالت معنوی. بدین ترتیب، تربیت معنوی که در بُعد 4معنوی؛ 

های خاص استوار است ها و در بُعد عملی بر فعالیتها، در بُعد عاطفی بر گرایشختی بر بینششنا
رسد تربیت معنوی به لحاظ گفتمان عصر گذارد و به نظر میدر همۀ ابعاد زندگی انسان، تأثیر می

ر گیرد و در قالب تربیت دینی بیشتگرایی بیش از سایر عناوین تربیت مدنظر قرار میمعنویت
 .نمود پیدا خواهد کرد

 زا كیی مبانی نظری و ادبیات پژوهش حوزه برنامه درسی معنوی حاکی از آن است،   
بر حیطه  تكیه با صرفا که است آموزشی های نظام امروزی، ناکارآمدی جوامع موجود های چالش

 ابعاد تمام اب انسان به اینكه توجه اند. با شده منجر بعدی تک و پرورش آموزش به شناختی های

 همه تتربی با بتواند که جو کرد و جست باید را جدیدی روش و خلق شده است، شیوه وجودی

نیازمند فرهنگی  وزامر انسانپرکند. عالوه بر این،  تربیت انسانها در آموزشی را جوامع خال جانبه،
نی و ق دیشواست که بتواند بر اساس آن تعادل روانی خویش را که برگرفته از ایمان الهی و 

های درسی . برنامه(1393)مرادی و همكاران،احساس عرفانی و تربیت معنوی است به دست آورد
ه برا  گیرانفرا حاالت معنوی اند پیاده شده است، اما تا کنون نتوانسته مراکز آموزشیمختلفی در 

اد همیشه مورد انتق و تربیت نظام تعلیمهای خروجیو  ای شایسته تكمیل نمایدگونه
جود انسان، وکه بُعد مهم  رغم این به (.1387)اشعری،بوده و هست این حوزهنظران صاحب

ست، اشده  کمتر به این امر در برنامۀ درسی توجه همواره معنویات بوده و در حال حاضر نیز
بیت ایفا می با احتساب اهمیتی که رویكرد معنوی در تعلیم و تردرصدد است  ،حاضرپژوهش 
 زد.ه طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان بپردانماید، ب

 

 سوال های پژوهش
 کدام است؟ شگاه فرهنگیان دانجهت اجرا در  معنویبرنامه درسی ویژگی های -1

 ؟آیا الگوی ارائه شده از اعتبار الزم برخوردار است -2          

 روش شناسی پژوهش 
و شامل دو بخش نوع اکتشافی است و شامل دو بخش است  پژوهش حاضر ترکیبی از  

نیز  و اسنادی تحلیل شامل؛ توصیفی و آن کیفی و کمی است، بخش اول پژوهش، کیفی و روش
متون و منابع  شامل کلیه ی تحلیلی در این بخش، جامعه کاربردی است. رویكرد با محتوا تحلیل

ونه هم شامل متون و منابع مرتبط با حوزه حجم نم مرتبط با حوزه برنامه درسی معنوی بود.
منبع داخلی و  15برنامه درسی معنوی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند  که در این بین، 

خارجی  که با مبانی دینی و فلسفی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت همخوانی بیشتری داشتند، 
 چک( وارسی از فهرست اطالعات وریگردآ شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. برای
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 نیز و برداری فیش فرم گیری، است و ابزارهای اندازه شده برنامه درسی معنوی استفاده   )لیست

بدین ترتیب متن کتاب های مورد مطالعه، سطر به  بود. ساخته محقق محتوای تحلیل سیاهه
استخراج کدهای اولیه،  سطر واکاوی شد و مفاهیم اصلی به صورت کد استخراج گردید، پس از

محقق کدهای مشابه با یكدیگر را ادغام و آنها را در گروهی قرار داد و برای هر طبقه نامی که 
معرف کدهای قرار گرفته شده در آن طبقه بود را انتخاب نمود، بدین ترتیب با تشكیل طبقه 

و، متن کدها و مفاهیم بندی، تم های اصلی استخراج گردید. برای اطمینان از صحت و پایایی الگ
استخراج شده در اختیار پنج نفر از صاحب نظران و خبرگان موضوعی قرار گرفت و با انجام 

  اصالحات جزیی مطابق با نظر خبرگان الگو مورد نظر طراحی گردید.

کیفی،  مطالعات صاحبنظران مورد نظر معیار دو از " داده ها پایایی و روایی "برای تعیین
(. 1388گال ترجمه نصر و همكاران،(استفاده شد. 2بودن قابل قبول و 1اطمینان تقابلی شامل:
ها، رونوشت  مقوله ها و تم های به دست آمده  برای  یافته درستی تأیید و بودن قابل قبول برای

 شود. مشخص پژوهش و یافته های ذکرشده مطالب با آنها نظرات اصالحی خبرگان ارسال شد تا
 150می و از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه هم شامل بخش دوم پژوهش ک

ورت بودند که به ص 1400/1401نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان شاغل در سال تحصیلی 
 استفاده ه باتصادفی منظم )سیستماتیک( انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه است ک

ایی . روه درسی معنوی طراحی و تدوین شده استاز مقوله های بدست آمده برای الگوی برنام
درسی  نامهپرسشنامه از طریق روش اعتبار محتوا انجام گرفته است و توسط متخصصان  حوزه بر
شنامه پرس معنوی سؤاالت پرسشنامه، سنجش و در نهایت مورد تائید قرار گرفت. میزان پایایی

گوی تدوین رسشنامه جهت اعتباریابی البه دست آمد. سپس پ 33/92اساس آلفای کرانباخ  هم بر
ریزی درسی و کارشناسان آموزش و های مختلف مانند برنامهشده بین متخصصان در رشته

هم با  ه هاپرورش آشنا به موضوع برنامه درسی معنوی توزیع گردید. شیوه تجزیه و تحلیل داد
ست. در یدمن انجام شده افر تک نمونه ای و آزمون Tلک؛ آزمون وی-استفاده از آزمون شاپیرو

سیار بینان ها به وجود آمد، همچنین اطمنهایت  هماهنگی و اتفاق نظر محكمی راجع به مؤلفه
  ین شد. تدو زیاد نسبت به عوامل کسب شد و اعتبار الزم به دست آمد و در نهایت الگوی نهایی

 
 
 

 

                                                 
1Dependability  
2 Credibility 
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 یافته ها 
 کدام است؟ فرهنگیان  شگاهدانجهت اجرا در  معنویبرنامه درسی ویژگی های -1

برای استخراج الگوی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان، منابع و متون مرتبط با 
در تحلیل محتوای اسناد و منابع مرتبط با برنامه  برنامه درسی معنوی مورد تحلیل قرار گرفتتند.

روی کدهای حاصل  کد استخراج شد. بعد از تحلیل محتوا بر 80درسی معنوی در نظام آموزشی، 
شده و ترکیب کدهای تكراری در یک منبع با یكدیگر، مقوله های اصلی به دست آمد و بر این 

های اصلی بر اساس هفت زمینه اصلی حاصل گردید. بعد اول، ماورالطبیعه است.  اساس، مقوله
در ای از عالم هستی است که ورای طبیعت و جهان مادی و محسوس مرتبه« ماوراءالطبیعه
(.  بعد دوم، تجربه گرایی است. تجربه گرایی 1396شود)دیسپنزا، ترجمه ملک زاده،نظرگرفته می

احساسات، تجلیات و ادراکات قلبی است که شخص تجربه کننده از آن برخوردار است و شامل 
 (2014 1)مارکیهمچنانكه از اسم آن پیداست، متعلق این تجربه و احساس، امور دینی است

، وجه «دینی بودن»وند متعال و یا اموری که به خداوند متعال مربوط است و همین یعنی خدا
کل  . بعد سوم، کل نگری است.امتیاز این نوع تجربه، از تجربه های عرفی دیگر می باشد

)صفایی  بودن امری است فطری و کیفیتی است ناظر به روابط درونی آدمی با همه هستی نگر
یبایی شناسی است. زیبایی شناسی، شناسایی جمال و هنر کالم و (. بعد چهارم ز1391موحد،

بیان قران و کشف علل و عوامل تاثیرگذار در انفعال احساسات درونی و باطنی انسان و کشش به 
صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری آن است.  بعد پنجم، اخالق است. اخالق، 

و شیوة تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده  کندها را معرفی می متناسب با آن
. بعد ششم، خودشناسی است. دهدو دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می

 بداند کند، درك وجود عالم در را خویش مقام واقعی انسان که است این معنی به خودشناسی

 فرشتگان می تواند بر معرفت که در بداند هست، او در الهی روح از نیست. پرتوی خاکی محض

 کرد آباد مسئول و افراد دیگر مسئول و خویشتن مسئول و مختار و آزاد او بداند که بگیرد، پیشی

(. بعد هفتم، تعقل گرایی است. تعقل گرایی به 2،2017جهان است)گالپ کردن بهتر و جهان ن
 .در اندیشه، رفتار و گفتار است منطقی تكیه بر اصول عقلی و معنای

ی امه درس، نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی بر روی منابع در زمینه برن1در جدول 
 معنوی ذکر شده است. 

 
 
 
 

                                                 
1 - Markie 
2 - Gallup 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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 دانشگاه فرهنگیانخرده مقوله های مربوط به برنامه درسی معنوی در : 1جدول شماره 

 مقوله ها خرده مقوله ها

 اعتقاد به عصمت و والیت  پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السالم 

 )معاد)اعتقاد به آخرت 

 احساس هماهنگی با جهان هستی 

  رویارویی با تجربه های زندگی 

 روح 

  درك شهودی 

  آرامش و سكوت 

 شادی و عشق ورزی  

 الی تالش در جهت درك رابطه با وجود متع 

 برقراری روابط با عالم ماوراء  

 اعتقاد به ماوارالطبیعه

 

 
                           خود اکتشافی از طریق تعامل با محیط                                                                                                                                                                        

 ها  شكست و تجربیات از عبرت 

 زندگی به دهی هدف و معنابخشی 

 خود اکتشافی از طریق تعامل با محیط 

 حساس هماهنگی با جهان هستیا 

 رویارویی با تجربه های زندگی 

 

 تجربه گرایی

 

 یكی دانستن حوزه نظر و عمل 

 ارتیاط ذهن های عمیق و معنا گرا با هم 

 دشكوفاییخو 

  همه جانبه نگری 

  ترکیب جنبه های عاطفی، روانی و شناختی 

 از موضوعات درك عمیق 

  تجسم فكری  

 جامع نگری 

 

 

 

 کل نگری
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 مقوله ها خرده مقوله ها

  توجه به پرورش تخیل 

 پرورش تفكر انتقادی 

  توجه به  ذوق و سلیقه 

  پرورش سواد هنری 

 خبرگی 

 محلی سنتی( توجه به موسیقی )موسیقی های 

 فی انسانجهت یابی اصیل عاط 

 بیان ادراك، احساسات و عقاید 

  اتحاد و انسجام  

 عدالت آموزشی 

 سازندگی و خالقیت توجه به پرورش 

 پرورش منش و عادات ممتاز فكری 

  جهت یابی اصیل عاطفی انسان 

 پرورش قوه خیال 

 آموزش ارزش ها 

 

 

 زیبایی شناسی

 

  رعایت حقوق دیگران 

   توجه به همدردی با همنوعان 

   و ایثارفداکاری 

 حیا 

  تواضع و فروتنی 

 مساوات و عدالت  

 ملكات اخالقی 

  پایبندی 

 تقویت اراده نیک 

 پرورش فضایل 

 محاسبه نفس 

 

 

 

 اخالق

 

 خودسنجی 

  مراقبه 

 تجسم کردن 

 با رویاها کار 

 

 

 

 خودشناسی
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 مقوله ها خرده مقوله ها

 نگارش خالق روزانه 

 انعطاف پذیری 

  هویت بخشی 

  معنا بخشی به زندگی 

  مهرورزی در زندگی 

 راستگویی و صداقت  

 نفس عزت تقاءار 

  پذیری مسئولیت 

 خروج تدریجی آدمی از بند هوای نفس و خواسته های نفسانی 

 

 

 برخورداری از قابلیت های تفكر 

 برخورداری از روحیه پرسش گری 

 درك و استنباط 

 خردورزی  

 خودکنترلی 

 عبرت آموزی 

 تدبر در امور 

  کمال انسانی 

 حكمت 

 

 

 

 

 تعقل گرایی

 
 

-لهه مقورای طراحی الگوی برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان، خرددر نهایت ب

مقوله  خرده مقوله و در هفت 39،  بر اساس نزدیكی مفهومی در 1های ارایه شده در جدول 
این  ذاریاصلی سازمان دهی شدند که محقق با تامل بر مضامین هر یک از دسته ها، به نام گ

 انسان ومبانی هستی شناسی)جهان شناسی عنوان سه تم اصلی هفت مقوله اقدام نموده و تحت 
در  دسته بندی شدند.  در نهایت الگو طراحی شدهشناسی(، ارزش شناسی و معرفت شناسی 

ی مطابق جزی اختیار پنج نفر از صاحب نظران و خبرگان موضوعی قرار گرفت و با انجام اصالحات
  با نظر خبرگان الگو ذیل ارایه شده است:
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 برنامه درسی معنوی در دانشگاه فرهنگیان : الگو طراحی شده2جدول شماره 

 تم ها مقوله ها خرده مقوله ها

  رویارویی با تجربه های زندگی و احساس

 هماهنگی با جهان هستی

  تالش در جهت درك رابطه با وجود متعالی و

  برقراری روابط با عالم ماوراء

 ایجاد نگرش توحیدی  

 -روح 

 - سكوت آرامش و 

 شادی و عشق ورزی 

 اعتقاد به ماواراطبیعه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هستی  

 شناسی

  هویت بخشی و معنا بخشی به زندگی 

  مهرورزی در زندگی 

 راستگویی و صداقت  

 نفس عزت ارتقاء 

 خودشكوفایی 

 

 خودشناسی

انسان  

 شناسی

 
 یكی دانستن حوزه نظر و عمل 

 پذیری مسئولیت 

 یت توجه به اهداف و ابعاد غایی ترب 

  همه جانبه نگری 

  ترکیب جنبه های عاطفی، روانی و شناختی 

 از جهان بینی و موضوعات مرتبط درك عمیق 

 کل نگری

   

جهان  

 شناسی

 

 
 

 

  توجه به ذوق و سلیقه و پرورش سواد هنری 

 محلی سنتی( توجه به موسیقی )موسیقی های 

 بیان ادراك، احساسات و عقاید 

  اتحاد و انسجام  

 پرورش منش و عادات ممتاز فكری 

 

 

 زیبایی شناسی   

 ارزش شناسی

  رعایت حقوق دیگران و توجه به همدردی با

 همنوعان  

 فداکاری  و ایثار 

 

 

 اخالق   
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 تم ها مقوله ها خرده مقوله ها

  تواضع و فروتنی 

 مساوات و عدالت  

  خروج تدریجی آدمی از بند هوای نفس و خواسته

 های نفسانی

 

 

 خودشناسی    
 انسان گرایی     

 برخورداری از قابلیت های تفكر 

 برخورداری از روحیه پرسش گری 

 درك و استنباط 

 خردورزی 

 عبرت آموزی 

    

 

 

 تعقل گرایی    

 

 

 

 

 

 

 معرفت شناسی

 

           خود اکتشافی از طریق تعامل با محیط                                                                                                                                                                                        

 ها  شكست و تجربیات از عبرت 

 زندگی به دهی هدف و معنابخشی 

  بسط نیروهای طبیعی و جهانی 

 خود اکتشافی از طریق تعامل با محیط 

 رویارویی با تجربه های زندگی 

 یتجربه گرای

 

 
 

 لگو پیشنهادی مطلوب از چه میزان اعتباری برخوردار است؟ا-2

زمون ز نوع آیری ابه منظور بررسی اعتبار گویه ها، ابتدا نرمال بودن داده ها برای بهره گ 
ویلک برای -ومورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان داد که میزان معنی داری آزمون شاپیر

نتیجه گرفت  (. بنابراین می توانp>0/05داری را  نشان نمی دهد ) تمام گویه ها میزان معنی 
 که داده ها نرمال بوده و باید از آزمون پارمتریک استفاده کرد. 
تک نمونه ای، به منظور بررسی  tبا توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون پارمتریک 

 5تا  1ت پنج گزینه ای، حد متوسط مقیاس لیكرها استفاده گردید. محققان بر اساس اعتبار گویه
در این پژوهش تعیین ( را به عنوان حداقل شاخص درجه ی اعتبار محتوای ماده ها 3)یعنی عدد 
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تک نمونه ای برای بررسی معنی داری   tکردند. از اینرو در این تحقیق، از آزمون پارمتریک 
این راستا، فرضیه صفر بر تساوی  ، و اعتبارسنجی استفاده گردید. در3تفاوت نمره گویه با عدد 
 داللت دارد. 3نمره گویه با مقدار عددی 

 ای(تک نمونه  t: بررسی معنی داری تفاوت نمره گویه با نمره حدمتوسط) آزمون 1جدول 

شاخص                

 آماري

 متغير 

مياااااا  ي  

 متغير

ا حااااارا  

 استا دارد

 t Sigمقدار  درجه آزادي ميا  ي  فرضی

اد 
عتق

ا
عه

طبی
ء ال

ورا
 ما

به
 

 001/0 48/6 149 3 07/1 56/3 گویه اول

 001/0 47/4 149 3 24/1 45/3 گویه  دوم

 003/0 99/2 149 3 20/1 29/3 گویه  سوم

 001/0 71/9 149 3 14/1 90/3 گویه  چهارم

 003/0 02/3 149 3 32/1 32/3 گویه  پنجم

 001/0 81/6 149 3 13/1 63/3 گویه  ششم

جر
ت

یی
گرا

ه 
ب

 

 001/0 22/4 149 3 35/1 46/3 گویه  هفتم

 026/0 23/2 149 3 26/1 22/3 گویه  هشتم

 001/0 60/4 149 3 29/1 48/3 گویه  نهم

 001/0 34/6 149 3 31/1 68/3 گویه  دهم

 024/0 28/2 149 3 24/1 25/3 گویه  یازدهم

 003/0 02/3 149 3 31/1 32/3 گویه  دوازدهم
  

ل 
ک

ي
ر

 

 001/0 17/5 149 3 27/1 54/3 گویه  سیزدهم

 001/0 29/8 149 3 15/1 78/3 گویه  چهاردهم

 001/0 72/3 149 3 27/1 38/3 گویه  پانزدهم

 001/0 19/6 149 3 24/1 62/3 گویه  شانزدهم

 001/0 16/7 149 3 14/1 66/3 گویه  هفدهم

یبا
ز

ی 
ی

شنا  سی

 001/0 31/6 149 3 25/1 64/3 گویه هجدهم
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مشاهده شده در همه گویه  tنشان داده شده است، مقدار  1همانطور که در جدول شماره 
می باشد.  با  149درصد و با درجه آزادی  5بحرانی جدول در سطح خطای  tدار ها بزرگتر از مق

در همه  3رد می شود و فرضیه صفر مبنی بر تساوی نمره گویه با عدد    H0آزمون انجام شده، 
وجود  3ها با عدد (. در نتیجه تفاوت معنی داری بین نمره گویهp<0/05گویه ها رد شده است) 

است، بنابراین می توان  3باالتر از  اینكه میانگین حاصل شده در همه گویه ها دارد و با توجه به

 001/0 40/6 149 3 28/1 67/3 گویه  نوزدهم

 001/0 94/10 149 3 16/1 04/4 گویه  بیستم

 001/0 43/5 149 3 29/1 57/3 گویه  بیست و یکم

 001/0 62/8 149 3 19/1 84/3 گویه  بیست و دوم

الق
اخ

 

 001/0 22/4 149 3 27/1 40/3 گویه  بیست و سوم

 001/0 98/3 149 3 41/1 46/3 گویه  بیست و چهارم

 001/0 30/8 149 3 20/1 82/3 گویه  بیست و پنجم

 001/0 57/4 149 3 16/1 43/3 گویه  بیست و ششم

سی
شنا

ود
خ

 

 001/0 5 149 3 33/1 54/3 گویه  بیست و هفتم

 001/0 15/6 149 3 15/1 58/3 گویه  بیست و هشتم

 001/0 47/7 149 3 02/1 62/3 گویه  بیست و نهم

 025/0 25/2 149 3 26/1 23/3 گویه  سی ام

 001/0 56/7 149 3 11/1 68/3 گویه  سی و یکم

 024/0 28/2 149 3 35/1 25/3 گویه  سی و دوم

یی
گرا

ل 
عق

ت
 

 001/0 11/4 149 3 32/1 44/3 گویه  سی و سوم

 001/0 87/3 149 3 28/1 40/3 گویه  سی و چهارم

 001/0 81/6 149 3 12/1 62/3 گویه  سی و پنجم

 001/0 14/4 149 3 26/1 42/3 گویه  سی و ششم

 001/0 31/7 149 3 23/1 74/3 گویه  سی و هفتم

 001/0 39/6 149 3 23/1 64/3 گویه  سی و هشتم
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ها به طور معنی داری باالتر از حد متوسط و حداقل شاخص درجه برای اعتبار گفت که نمره گویه
 ها دارای اعتبار هستند.بوده و تمامی گویه

 

 اولویت بندی گویه ها
 و لویتاو تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هااین گویه وضعیت بررسی منظوربه   

 که است شده فادهفریدمن است آزمون در حیطه اعتقاد به ماوراءالطبیعه، از هاگویه این بندیرتبه

 ارایه شده است. 2نتایج این آزمون در جدول 
  (n=150حیطه اعتقاد به ماوراءالطبیعه)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج2جدول 

میانگین رتبه  وخی د

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های اعتقاد به ماوراءالطبیعهگویه

00
5

/
18

4
* Si

g:
 0

.0
0

1
 

 1  ایجاد نگرش توحیدی 54/4  

 2  التفات به روح 82/3

 3 تیرویارویی با تجربه های زندگی و احساس هماهنگی با جهان هس 75/3

ا برقراری روابط بتالش در جهت درك رابطه با وجود متعالی و  37/3

 عالم ماوراء

4 

 5 فراهم نمودن آرامش و سكوت 99/2

 6 شادی و عشق ورزی 54/2

*ρ<0.05 

 

را نشان  یعهاعتقاد به ماوراءالطب هایشاخص بندی، که رتبه2های جدولبر طبق یافته  
 آماره از نآزمو این در بندی معناداری رتبه بررسی برای فریدمن ) که آزمون دهد،  نتیجهمی

بر اساس   (. >05/0pدار است) معنی 05/0در سطح  005/184شود( با آماره می استفاده دو خی
به  90/3ن و میانگی 54/4با میانگین رتبه « ایجاد نگرش توحیدی »  نتایج حاصل شده، گویه

ر ت. بفته اسدر رتبه آخر قرار گر« شادی و عشق ورزی » اول شناسایی شد و عامل  عنوان عامل
» ه لویت و گویاز بیشترین او«  ایجاد نگرش توحیدی »  توان گفت که گویهاساس این نتایج، می

رکت شیدگاه ، از د اعتقاد به ماوراءالطبیعهاز کمترین اولویت در زمینه « شادی و عشق ورزی 
 کنندگان برخوردار بوده است. 

-گویه این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هاوضعیت گویه بررسی

 ه شده است.ارای 3در جدول  است شده فریدمن استفاده آزمون در حیطه طبیعت گرایی، که از ها
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 (n=150حیطه تجربه گرایی)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج3جدول 

میانگین رتبه  خی دو

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های تجربه گراییگویه

14/
18

3
* Si
g:

 0
.0

0
1

 
 1 بسط نیروهای طبیعی و جهانی 37/4  

 2 زندگی به دهی هدف و معنابخشی 11/4

 3                                                                                                                                                                             خود اکتشافی از طریق تعامل با محیط                      91/3

 4 رویارویی با تجربه های زندگی 04/3

 5 خود اکتشافی از طریق تعامل با محیط 77/2

 6 ها شكست و تجربیات از عبرت 73/2

*ρ<0.05 

 

هد،  دیرا نشان م تجربه گرایی هایشاخص بندی، که رتبه3های جدولبر طبق یافته  
 دو خی هآمار از آزمون این در بندی معناداری رتبه بررسی برای فریدمن ) که آزمون نتیجه

اس نتایج (.  بر اس >05/0pدار است) معنی 05/0در سطح  14/183شود( با آماره می استفاده
به  68/3گین و میان 37/4با میانگین رتبه « بسط نیروهای طبیعی و جهانی »  حاصل شده، گویه

خر قرار در رتبه آ« ها  شكست و تجربیات از عبرت» اول شناسایی شد و عامل  نوان عاملع
ز ا « هانی جبسط نیروهای طبیعی و »  توان گفت که گویهگرفته است. بر اساس این نتایج، می

تجربه مینه از کمترین اولویت در ز« ها  شكست و تجربیات از عبرت» بیشترین اولویت و گویه 
 از دیدگاه شرکت کنندگان برخوردار بوده است. ، گرایی

-گویه این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هاوضعیت گویه بررسی

 است. ارایه شده 4در جدول  است شده فریدمن استفاده آزمون در حیطه جامعیت، که از ها

 (n=150حیطه جامعیت)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج4جدول 

میانگین رتبه  خی دو

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های کل نگریگویه

07/
78* Si

g:
 0

.0
0

1
 

 1 ارتباط ذهن های عمیق و معنا گرا با هم 43/3  

 2 یاختتوجه به ابعاد تربیت و ترکیب جنبه های عاطفی، روانی و شن 15/3

 3 همه جانبه نگری 06/3

 4 یكی دانستن حوزه نظر و عمل 89/2
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 5 خودشكوفایی 47/2

*ρ<0.05 

 

 ،  نتیجهدهدرا نشان میجامعیت  هایشاخص بندی، که رتبه4های جدولبر طبق یافته  

 استفاده ود خی آماره از آزمون این در بندی معناداری رتبه بررسی برای فریدمن ) که آزمون

اصل شده، حاساس نتایج (.  بر  >05/0pدار است) معنی 05/0در سطح  07/78شود( با آماره می
به  78/3نگین و میا 43/3با میانگین رتبه « ارتباط ذهن های عمیق و معنا گرا با هم »  گویه

س ست. بر اسادر رتبه آخر قرار گرفته ا« خودشكوفایی » اول شناسایی شد و عامل  عنوان عامل
ن ز بیشتریا«  با هم  ارتباط ذهن های عمیق و معنا گرا»  توان گفت که گویهاین نتایج، می

رکت ش، از دیدگاه جامعیتاز کمترین اولویت در زمینه « خودشكوفایی » اولویت و گویه 
 کنندگان برخوردار بوده است. 

-گویه این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هاوضعیت گویه بررسی

یه شده ارا 5در جدول  است شده هفریدمن استفاد آزمون در حیطه زیبایی شناسی، که از ها
 است.

 (n=150حیطه زیبایی شناسی)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج5جدول 

میانگین رتبه  خی دو

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های زیبایی شناسیگویه

45/
12

8
* Si
g:

 0
.0

0
1

 
 1 بیان ادراك، احساسات و عقاید 62/3  

 2 یپرورش منش و عادات ممتاز فكر 18/3

 3 محلی سنتی( توجه به موسیقی )موسیقی های 84/2

 4 توجه به ذوق و سلیقه و پرورش سواد هنری 77/2

 5 اتحاد و انسجام 59/2

*ρ<0.05 

 

دهد،  را نشان می زیبایی شناسی هایشاخص بندی، که رتبه5های جدولبر طبق یافته
 دو خی آماره از آزمون این در بندی همعناداری رتب بررسی برای فریدمن ) که آزمون نتیجه

(.  بر اساس نتایج  >05/0pدار است) معنی 05/0در سطح  45/128شود( با آماره می استفاده
به  04/4و میانگین  62/3با میانگین رتبه « بیان ادراك، احساسات و عقاید »  حاصل شده، گویه

در رتبه آخر قرار گرفته است. بر اساس « اتحاد و انسجام » اول شناسایی شد و عامل  عنوان عامل
از بیشترین اولویت و گویه «  بیان ادراك، احساسات و عقاید »  توان گفت که گویهاین نتایج، می
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، از دیدگاه شرکت کنندگان  زیبای شناسیاز کمترین اولویت در زمینه « اتحاد و انسجام » 
 برخوردار بوده است. 

-گویه این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر هب نسبت هاوضعیت گویه بررسی

 ست.اارایه شده  6در جدول  است شده فریدمن استفاده آزمون در حیطه اخالق، که از ها

 (n=150حیطه اخالق)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج6جدول 

میانگین رتبه  خی دو

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های اخالقگویه

63/
40* Si

g:
 0

.0
0

1
 

 1 تواضع و فروتنی 84/2  

 2 فداکاری  و ایثار 54/2

 3 مساوات و عدالت 39/2

 4 رعایت حقوق دیگران و توجه به همدردی با همنوعان   23/2

*ρ<0.05 

 

 نتیجه  دهد،را نشان می اخالق هایشاخص بندی، که رتبه6های جدولبر طبق یافته  

 استفاده ود خی آماره از آزمون این در بندی معناداری رتبه یبررس برای فریدمن ) که آزمون

حاصل شده،  (.  بر اساس نتایج >05/0pدار است) معنی 05/0در سطح  63/40شود( با آماره می
اول شناسایی  لبه عنوان عام 82/3و میانگین  84/2با میانگین رتبه « تواضع و فروتنی »  گویه

 رار گرفتهقدر رتبه آخر « ان و توجه به همدردی با همنوعان  رعایت حقوق دیگر» شد و عامل 
گویه  وین اولویت از بیشتر«  تواضع و فروتنی »  توان گفت که گویهاست. بر اساس این نتایج، می

،  قاخالینه از کمترین اولویت در زم« رعایت حقوق دیگران و توجه به همدردی با همنوعان  » 
 رخوردار بوده است. از دیدگاه شرکت کنندگان ب

-گویه این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هاوضعیت گویه بررسی

 ده است.ارایه ش 7در جدول  است شده فریدمن استفاده آزمون در حیطه خودشناسی، که از ها

 (n=150حیطه خودشناسی)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج7جدول 

رتبه  میانگین خی دو

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های خودشناسیگویه

84/
77* 

Si
g:

 
0

.0
0

1
 

 1 پذیری مسئولیت 09/4  

 2 راستگویی و صداقت 99/3
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رتبه  میانگین خی دو

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های خودشناسیگویه

 3 مهرورزی در زندگی 47/3

 4 هویت بخشی و معنا بخشی به زندگی 30/3

 5 خروج تدریجی آدمی از بند هوای نفس و خواسته های نفسانی 28/3

 6 نفس زتع ارتقاء 87/2

*ρ<0.05 

 

،  دهدرا نشان میخودشناسی  هایشاخص بندی، که رتبه7های جدولبر طبق یافته
 دو خی هآمار از آزمون این در بندی معناداری رتبه بررسی برای فریدمن ) که آزمون نتیجه

س نتایج (.  بر اسا >05/0pدار است) معنی 05/0در سطح  84/77شود( با آماره می استفاده
 نوان عاملعبه  68/3و میانگین  09/4با میانگین رتبه « پذیری  مسئولیت»  حاصل شده، گویه

ساس این نتایج، در رتبه آخر قرار گرفته است. بر ا« نفس  عزت ارتقاء» اول شناسایی شد و عامل 
از  «نفس  عزت ارتقاء» از بیشترین اولویت و گویه «  پذیری  مسئولیت»  توان گفت که گویهمی

 . ، از دیدگاه شرکت کنندگان برخوردار بوده استخودشناسیکمترین اولویت در زمینه 

-گویه این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هاوضعیت گویه بررسی

 ده است.شارایه  8در جدول  است شده فریدمن استفاده آزمون در حیطه خرد گرایی، که از ها

 (n=150حیطه عقل گرایی)  بندیرتبه برای فریدمن زمونآ : نتایج8جدول 

میانگین رتبه  خی دو

به ترتیب 

 اولویت

 رتبه های عقل گراییگویه

21/
22* Si

g:
 0

.0
0

1
 

 1 خردورزی 83/4  

 2 عبرت آموزی 74/4

 3 درك و استنباط 56/4

 4 برخورداری از قابلیت های تفكر 86/3

 5 گری  برخورداری از روحیه پرسش 80/3

   

*ρ<0.05 
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هد،  درا نشان میخرد گرایی  هایشاخص بندی، که رتبه8های جدولبر طبق یافته  
 دو خی هآمار از آزمون این در بندی معناداری رتبه بررسی برای فریدمن ) که آزمون نتیجه

نتایج  س(.  بر اسا >05/0pدار است) معنی 05/0در سطح  21/22شود( با آماره می استفاده
اول  املعبه عنوان  74/3و میانگین  83/3با میانگین رتبه « خردورزی »  حاصل شده، گویه

وان تایج، میدر رتبه آخر قرار گرفته است. بر اساس این نت« پرسش گری » شناسایی شد و عامل 
در  اولویت از کمترین« پرسش گری » از بیشترین اولویت و گویه «  خردورزی »  گفت که گویه

 ، از دیدگاه شرکت کنندگان برخوردار بوده است.خرد گراییزمینه 
 

 بحث و نتیجه گیری
یان در دانشگاه فرهنگمعنوی پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی 

خ به پاس پرداخته است. بر این اساس برای دستیابی به هدف پژوهش دو سوال مطرح گردید. در
 ن رهنگیافدانشگاه جهت اجرا در  معنویبرنامه درسی ان : ویژگی های سوال اول پژوهش با عنو

 برنامه درسی که بر اساس منابع مرتبط با است این از حاکی حاصله های یافته ایران کدام است؟

اءالطبیعه، تجربه از: اعتقاد به ماور عبارتند است که دارای مقوله های معنوی الگوی به دست آمده
دارای  قوله هام این از کدام یبا شناسی، اخالق، خودشناسی و تعقل گرایی. هرز گرایی، کل نگری،

مقوله  .است گرفته قرار در اسناد حوزه برنامه درسی معنوی مورد توجه که است هایی خرد مقوله
ماهنگی هساس اول، ماوراءالطبیعه است که در مجموع دارای رویارویی با تجربه های زندگی و اح

اد راء؛ ایجم ماوتالش در جهت درك رابطه با وجود متعالی و برقراری روابط با عالبا جهان هستی؛ 
 ش بانگرش توحیدی؛ روح؛ درك شهودی؛ آرامش و سكوت است. بخشی از یافته های این پژوه

 ؛1399؛ ادیب منش،1393؛ مرادی و همكاران1399نتایج پژوهش های)کارآمد و دیبایی،
تقای ت و اراحیاء، تقوییح و تبیین این مقوله می توان گفت، (. همخوان است. در توض2013هند،

 (انانس روح معنوی)رفتار و گفتار و شناخت وجودی انسان از مسیر منطبق و مرتبط با فطرت 
 د.نشان یمتری برای آدمی به بار  کند، هم نتایج متقن و محكم هم نتیجه را زودتر محقق می

وحی به وس رای از تفكر روحانی برای روح و تزریق در خالصه اینكه پرورش روح به عنوان شیوه
 درون ذهن حساس و در نتیجه وارد نمودن به زندگی روزانه ضرورت دارد.

مقوله دوم تجربه گرایی است که دارای شش خرده مقوله است: خود اکتشافی از طریق   
زندگی؛  به یده هدف و ها؛  معنا بخشی شكست و تجربیات از تعامل با محیط؛ عبرت آموزی

بسط نیروهای طبیعی و جهانی؛ خود اکتشافی از طریق تعامل با محیط؛ رویارویی با تجربه های 
زندگی ابعاد پنج گانه بعد تجربه گرایی از دیدگاه اساتید حوزه برنامه درسی معنوی را تشكیل می 

؛ 1397ن،دهند. بخشی از یافته های این پژوهش با نتایج  پژوهش های )حق پرست و همكارا
در تبیین این یافته می توان بیان داشت  ( همخوان است.2013؛ هند،1399کارآمد و دیبایی،
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برنامه  مبنای گرایان تجربه است. برای مبتنی انسانی های نیاز و آمادگی بر واقعی تربیت و تعلیم
باید از  رفراکی بعد تجربه گرایی برنامه درسی معنویدر . است فراگیر، عالیق و نیاز های درسی

)پاك سرشت، حواس خود استفاده کند و فعاالنه با محیط روبرو شود و به مشكل گشایی بپردازد
به محیط آرام یی می توان با تبدیل فضاهای آموزشی گرا جربهبا استفاده از رویكرد ت (. 1394

تربیتی از فرایند رسمی حاکم بر برنامه های درسی فاصله گرفت و رویكردی آموزشی و یادگیری، 
را دنبال کرد که با تجربیات واقعی فراگیران در ارتباط باشد. در این بین، روی آوردن به طبیعت و 

 استفاده از اصل تجربه، عامل مهمی در رشد و تكامل انسان تلقی می شود. 
ظر و نشامل: یكی دانستن حوزه  کل نگری است که دارای پنج خرده مقوله مقوله سوم

ه ابعاد جه بای عمیق و معنا گرا با هم؛ خودشكوفایی؛ همه جانبه نگری؛ توعمل؛ ارتیاط ذهن ه
ژوهش ین پتربیت و ترکیب جنبه های عاطفی، روانی و شناختی می باشد. بخشی از یافته های ا

؛ مرادی و 1399؛ کارآمد و دیبایی،1392با نتایج  پژوهش های )امینی و همكاران،
وان ( همخوان است. در تبیین این مقوله می ت2013؛ هند،2018؛ هیم بروك،1393همكاران

نوی، به ی معگفت که جامعیت به عنوان یكی از ویژگی های بارز معنویت و از ابعاد برنامه درس
 و لیتهافعا نگر جامع درسی برنامۀ .وجود رابطه عمیق میان استاد و دانشجو تأکید می کند

 رد جامعرویك برای مثبت ای نقطه این و کند می تر را غنی دانشجو معلمان آموزشی تمرینات

 راگیرانف عالقه اطراف در مهارتها و دانش نگر، جامع برنامه درسی شود. در می محسوب نگر

 ادگیریی سازماندهی برای درسی برنامۀ رسمی روش های بر نیز تنها مربیان و گیرند می شكل

 مبنای که آنجا اند. از نشده شنیده رسمی راههای در هرگز فراگیران، کنند. زیرا عالئق نمی تكیه

 به اسالم ی نگاهاست. از طرف بودن مؤثر و کارکرد بر مبتنی و معنادار یادگیری نگر، چامع رویكرد

 که شود احیگونه ای طر به باید درسی برنامه عناصر لذا است؛ جامع نگر انسان، کمال و تعالی

 و ودشكوفاییبه خ دستیابی مسیر در را نهاآ و سازد فراهم را فراگیران همه جانبه رشد موجبات
  دهد.   قرار انسانی عالی کماالت

مقوله چهارم زیباشناسی است که داری پنج خرده مقوله می باشد. توجه به ذوق و سلیقه 
محلی؛ بیان ادراك، احساسات و  و پرورش سواد هنری؛ توجه به موسیقی )موسیقی های سنتی(

ورش منش و عادات ممتاز فكری خرده مقوله های بعد زیباشناسی عقاید؛  اتحاد و انسجام ؛ پر
؛ ادیب 1399هستند. بخشی از یافته های این پژوهش با نتایج  پژوهش های )کارآمد و دیبایی،

(. همخوان است. 2013؛ هند،2018؛ بوومن و اسمال،1390؛ مهدوی نژاد و همكاران،1399منش،
که در فرایند تعلیم و تربیت برای تحقق پذیری و زمینه مقوله می توان بیان داشت  این در تبیین

 زیبایی و هنری تجربیات پرورش سازی برای دستیابی به اهداف غایی رشد معنوی، بایستی

تربیت زیبایی شناختی مستلزم آن است که به بهترین شكل مورد توجه قرار گیرد.  شناسانه
داشته  کلیدی و محورینقش  هنگیان برنامه درسی دانشگاه فرتجربیات زیبایی شناختی در 
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به هر حال، باال بردن توانایی دانشجو معلمان در درك، تحلیل و تفسیر آثار هنری نیازمند  باشند.
 توجه به تربیت زیبایی شناسی در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان می باشد.

قوق بعد پنجم اخالق است که در مجموع دارای چهار خرده مقوله شامل: رعایت ح
 دیگران و توجه به همدردی با همنوعان؛ فداکاری و ایثار؛ تواضع و فروتنی؛ مساوات و عدالت می

؛ کارآمد و 1392بخشی از یافته های این پژوهش با نتایج  پژوهش های )امینی و همكاران، .باشد
 ( همخوان است. در تبیین این یافته2018؛ هیم بروك،1393؛ مرادی و همكاران1399دیبایی،

در میان  مداری اخالق نهادینه شود برنامه درسیدر  معنویت اگرکه  دارند می توان بیان داشت
به عبارت دیگر، در هم تنیدگی برنامه های متفاوت در  .رسوخ می یابد دانشگاهالیه های مختلف 

. تربیت اخالقی، باید در راستای می کنداخالق به معنادارتر شدن مفاهیم و معارف دینی کمک 
 ها متصل شویم، باید به آرمان معنویتربیت برای انجام زیرا  جهت دهی شودمعنوی های آرمان

های درسی، در این مسیر باید تحلیل شود و به طریق منطقی و تربیت اخالقی با هر یک از برنامه
قابل دفاع به جامعه علمی کشور ارائه شود. با توجه به اینكه هر درسی دارای ماهیتی خاص است، 

 ها پیوند زد.با ابعاد و محدودیت و بعد تربیت اخالقی و معنوی آن راآن درس، باید شناخته شود 
شامل: هویت بخشی و معنا  خود شناسی است که دارای شش خرد مقوله بعد ششم   

پذیری؛  نفس؛ مسئولیت عزت بخشی به زندگی؛ مهرورزی در زندگی؛ راستگویی و صداقت؛ ارتقاء
ته های نفسانی است. بخشی از یافته های این خروج تدریجی آدمی از بند هوای نفس و خواس

( همخوان 1397؛ حق پرست و همكاران،1393پژوهش با نتایج  پژوهش های )مرادی و همكاران
شناسی پایه مهم تهذیب نفس و تكامل  خود است. در تبیین این یافته می توان بیان داشت که

تهذیب  و اصالح نفس خستین در راههای نیكی از گامو  های اخالقی و مسائل دیگر استدر جنبه
آن را وسیله و  روایات اسالمی است که در خودشناسی و پرورش ملكات واالی انسانی، اخالق

توان روشنی می مضمون آنچه در این بحث آمد، بهبه هر حال از  .اندمعرفی نموده خداشناسی راه
مل معنوی، خودشناسی تكا و فضائل اخالقی های اصلی پرورشاستفاده کرد، که یكی از پایه

یک از  العبور را پشت سر نگذارد، به هیچ است، و تا انسان این مرحله دشوار و این گردنه صعب
مقامات معنوی نائل نخواهد شد؛ به همین دلیل، علمای بزرگ اخالق تأکید و اصرار زیادی بر این 

 .ر حیاتی غافل نشوندشناسی پردازند، و از این ام دارند که رهروان این راه باید به خود

تعقل گرایی است، این مقوله دارای شش خردمقوله: برخورداری از قابلیت مقوله هفتم 
های تفكر؛ برخورداری از روحیه پرسش گری؛ درك و استنباط؛ آموزش صلح؛ خردورزی؛ عبرت 

بخشی از یافته های این پژوهش با نتایج  پژوهش های )کارآمد و  آموزی می باشد.
(. همخوان 2013؛ هند،2015؛ دانیلیوك و همكاران،1393؛ مرادی و همكاران،1399دیبایی،

اسالمی به دلیل نقش بنیادی و محوری است در تبیین این یافته می توان بیان داشت که جامعه 
در اسالم گرایی اصیل و دیانت جامع و خالص است که دین باوری بدون تفكر و  ،عقل و خرد

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-o-Title-ot-desc/
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ارزش و اعتبار می داند و دینداری سطحی و قشری یا آمیخته با اکراه و تحقیق و آگاهی را فاقد 
اجبار را نمی پذیرد که چنین دین باوری و دینداری هیچ اثر و ثمری در ایجاد تحول در انسان و 

 و عقلی اقناع امكان معنوی، تربیت عقالنی در رویكرد کاربرد .پرورش شخصیت او نخواهد داشت
 از را او رفتارهای و کند می فراهم های تربیتی برنامه و موضوعات به نسبت را آموزنده ذهنی

 در خردگرایی ابعاد به (. توجه2008نماید)هرست، می برخوردار بیشتری پایداری و استحكام

 در که انسانی. می کند ایجاب را فراگیران نگرشی تقویت بعد ضرورت معنوی، درسی برنامه

 گرفته قرار عالم مخلوقات تمام احترام مورد و است ذاتی تکرام دارای متعال پروردگار محضر

 دار خدشه موجب جامعه، و مراکز آموزشی در آنها انگاشتن نادیده که دارد عقایدی و افكار است،

 .است او فطری نیازهای با آشكار مغایرتی و می شود ذاتی حرمت و خدادادی کرامت این شدن
    
یزان م مبنی بر اینكه، الگو پیشنهادی از چه مپژوهش حاضر در پاسخ به سوال دو 

ویه های گندی اعتباری برخوردار است؟  با استفاده از رویكرد کمی به اعتبار بخشی و اولویت ب
ه، از گرفت در پژوهش حاضر نشان داده شد همه گویه ها با آزمون انجاممربوطه پرداخته است. 

مرحله،  ن در اینبرایهمه گویه ها معنی دار بود. بنا اعتبار الزم برخوردار بودند و نتیجه آزمون در
واد موای هیچ گویه ای حذف نگردید. بر اساس نتایج حاصل شده، می توان نتیجه گرفت که محت

رد حوزه مو ت درآموزشی و برنامه درسی بررسی شده، از اعتبار مناسب برخوردار بوده و در مطالعا
سبت به نها  نین بر اساس میزان اولویت و اهمیت گویهبررسی قابل استفاده و کاربرد است. همچ

 رجه پوششیز دیكدیگر در هر مولفه، می توان به اهمیت و بار ارزشی هر گویه در مولفه خود و ن
نشان  لفه،آن مولفه توسط آن گویه پی برد. به عبارت دیگر، اولویت بندی گویه ها در هر مو

  ست.ابرنامه درسی معنوی و تبیین کننده آن دهنده میزان معرف بودن آن گویه ها برای 
ست ااین  آن چه در تفسیر و تحلیل اعتبار بخشی الگوی پیشنهادی قابل ذکر می باشد  

ق مطابجرا، های الزم برای تبدیل کردن الگوی پیشنهادی به برنامۀ درسی قابل اقدامکه بایستی ا
اجرایی و  ضوابط ها با تدوین دستورالعملتدوین شده، منظور گردد تا بتوان  با اسناد باال دستی

( نویی معالگوی برنامه درسفراهم کردن تمهیدات الزم برای اجرای برنامۀ درسی پیشنهادی )
 .زندگی متربیان را سرشار از حس مسئولیت و همراه با انتظار سازنده رقم زد

لت  رسا وت ها در مجموع می توان بیان داشت از آنجایی که یكی از مهمترین ماموری   
هم، ین مهای اساسی دانشگاه فرهنگیان توجه به رشد همه جانبه دانشجومعلمان است. تحقق ا
ات، حساستنها از طریق تربیت شناختی حاصل نمی گردد، بلكه به موازات آن، الزم است به ا

ه ی توجعنوسی منگرشها، ابراز محبت، ابداع و بروز فعالیت های خالقانه با تاکید بر برنامه در
 نمود. 
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