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Abstract 

The purpose of the present study is to survey the effect of spirituality on the 

professional empowerment of teachers. The method of study is analytic-inferential 

and it relies on the hypothesis that teachers should put spirituality as the role model in 

their scientific and educational orientations. The results showed that the spiritual 

orientations of teachers in education is a prerequisite for the appropriate improvement 

in education. Contrary to secular and western ideology that tries to distinct religion 

and spirituality from education and rationality and thereby train teachers and students 

in a secular atmosphere free from religiosity, Islam has presented an accurate 

definition for the educational orientations of teachers who are responsible for training 

the students at school. Islam has beautifully interrelated rationality, education, and 

spirituality in its orientations and it even believes that the prerequisite for the 

teachers’ success in education and teaching is their spirituality and good relationship 

with God Almighty.  
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 چکیده

 -باشد. روش پژوهش تحلیلی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معنویت در توانمندسازی معلمان می

های علمی و آموزشی  گیری خصوص جهت استنتاجی بوده و بر این فرضیه استوار است که معلمان در

های معنوی  گیری بایستی معنویت را سرلوحه کار خود قرار دهند. نتایج نشان داد که جهت خود می

گرایی  الزمه پیشبرد صحیح در تربیت افراد است. برخالف تصورات سکوالری و غرب، معلمان در آموزش

و عقالنیت فاصله بیاندازند و همواره معلمان و  معنویت و آموزش، اند بین دین که در آن کوشش نموده

 های گیری اسالم تعریفی دقیق در جهت، آموزان را در فضایی سکوالری و فارغ از دیانت تربیت نمایند دانش

ارائه نموده است. در ، آموزان را در مدرسه برعهده دارند آموزشی برای معلمان که مسئولیت تربیت دانش

آموزش و معنویت ارتباط برقرار کرده و تا به جایی پیش ، بایی میان عقالنیتها به زی گیری این جهت

داشتن معنویت و ارتباط خوب با ، رفته که معتقد است الزمه موفقیت معلمان در آموزش و تدریس

 باشد.  خداوند متعال می
 

 تربیت.، آموزان دانش، معلم، ای توانمندی حرفه، معنویت ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

افت که انسان همواره در جهت یتوان در یاسالم م  جهان  ویژه با مروری ساده در جوامع انسانی به 
رشد و تقویت آموزش و تربیت افراد جامعه خود پرداخته و تالش کرده است تا بتواند در پرتو آن 

های نسبی در  قیتموف رغم علی  اما،  نماید  آسایش جسمی و آرامش روانی جامعه خود را تأمین، ها تالش
در حسرت آرامش معنوی و روانی جامعه خود روزگار سر   انسان همچنان، تأمین آسایش جسمی و مادی

از اسباب تکنولوژی و علم   برخورداری  توان دریافت که خوبی می  به، کند. با نگاهی سطحی و گذرا  می
ای را که  آرام کند و حقیقت گمشده  را تاکنون نتوانسته روح و روان پر تالطم انسان امروزی، به تنهایی

  ای است که جوامع گمشده، ها با خود به همراه دارد را در اختیارش قرار دهد. در واقع معنویت واقعی قرن
 برند. از کمبود و نبود آن رنج می  انسانی  مدرن

  تنها نه  وزهامر  دارویی است که، ها تردید معنویت در همه اقشار و اعصار و برای همه انسان بی
با ، نظر دارند. لذا بلکه توده مردم نیز بر اثربخشی و شفابخشی آن اتفاق، اندیشمندان و نخبگان جامعه

نیاز به معنویت جهت پیشبرد صحیح و درست اهداف ، توجه به اهمیت و حساسیت شغلی معلمان
وری که مقام معظم ط شود. همان ها احساس می آموزان بیشتر از سایر شغل تربیتی و آموزشی دانش

(. موتور پیشران 1199، )مقام معظم رهبری« معلمان افسران پیشرفت کشور هستند»فرمودند:  رهبری
دین مبین اسالم توجه خاصی نسبت به معلم و آموزش دارد. قرآن ، رودست معلم است. از این کشور به

ای است که بر پیامبر  تین سورهنخس، سوره علق، نقش کار خدایی قائل شده است، برای معلمان، کریم
بِّ » گرامی اسالم)ص( نازل شده و به این نقش مهم اشاره دارد: ْأ ِباْسِم ر  ق   یِذ ك  الَّ اْقر  ل  ان   *خ  ْنس  ق  اإْلِ ل  خ 

ٍق  ل  بُّ  *ِمْن ع  ر  ْأ و  مُ اْقر  ْکر 
 
لَّ  یِذ الَّ  *ك  اأْل ِم ع  ل  لَّ  *م  ِباْلق  ْم ع  ا ل  ان  م  ْنس  ْم ی  م  اإْلِ ، (. در این سوره0-1، )علق« ْعل 

دهند. عالوه بر  یعنی همان کاری که معلمان انجام می، تعلیم و آموزش برای خداوند متعال آمده است
معّلمی شغل انبیاء »امام خمینی فرمودند: ، لذا، نقش پیامبران الهی است، نقش معلم در جامعه، این

به ، با الگوگیری از رسوالن و انبیای الهییعنی معلمان ، (091ص ، 9ج ، 1178، )امام خمینی« است
 پردازند. پرورش و آموزش افراد جامعه می

شناسایی عواملی است که بتواند روند کاری در حرفه ، یکی از وظایف جامعه نخبگانی، بنابراین
تری  تواند عملکرد بهتر و مطلوب با معنویت بیشتر می، معلمی را بهبود بخشد. کیفیت زندگی کاری آنان

آموزان و سرلوحه  برای دانش با توجه به نقش الگو بودن معلمان در فرایند آموزش، را ایجاد نماید. لذا
معنویت در کار است که ، ترین ویژگی معلمان ترین و با ارزش توان گفت مهم می، قرار گرفتن رفتار آنان

 گذارد.  آموزان می تأثیر ژرفی بر گفتار و رفتار دانش
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یه و کنکاش در این خصوص که نقش معنویت در توانمندسازی معلمان چه پژوهش در این نظر
 تواند به خوبی میزان اثربخشی آن را نمایان کند. می، میزان است

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تدوین طرح تشکیل دولت و جامعه اسالمی از طرف مقام معظم 
در حرفه  تواند چه تاثیری که معنویت میاین دغدغه در نگارندگان پژوهش حاضر بوجود آمد ، رهبری

 معلمان بگذارد و چه نقشی را ایفا بکند تا بتوان با تکیه بر آن یک دولت و جامعه اسالمی را بوجود آورد.
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معنویت بر حرفه معلمی و ارائه راهکارهایی برای ، در این راستا

بر ، تحلیلی است. امروزه فایده مطالعه تطبیقی -نیز توصیفی روش پژوهش باشد. افزایش این تاثیر می
گاهی یافتن از آنچه در جهان می باشد.  امری ضروری می، گذرد هیچ پژوهشگری پوشیده نیست و آ

های رایج آموزش در دنیا را ارزیابی و شیوه آموزش صحیح را با کاربست  بایسته است شیوه، بنابراین
مناسب است در ابتدا به تبیین مفاهیم مسئله پژوهش به ، خص کرد. لذامعیارهای انسانی اسالمی مش

 روش توصیفی اقدام نمود و سپس با روش تحلیلی به نفی و اثبات مشروعیت آنها پرداخت. 

 . معنویت2

، برای فهم صحیح واژه معنویت الزم است ابتدا معنای لغوی و اصطالحی آن مورد بررسی قرار گیرد
ن اصطالح طی چند دهه گذشته به یچرا که ا، باشد یکی از دشوارترین تعاریف می ،تیف معنویاما تعر

ار مبهمی به کار رفته است. کلمه معنویت و مشتقات آن در قرآن و روایات معصومین)ع( یشکل بس
و هم در زبان فارسی رواج   عربی  هم در زبان، ای مسلمانان ولی در ادبیات محاوره، نرفته  کار  عمدتاا به

« معنوی»از مصدر جعلی ، کلمه معنویت»نویسد:  زیادی یافته است. ابن منظور در لسان العرب می
آن   که خود مصدر میمی بوده و مفاد« معنی»از واژه ، آن  به  نسبت  است. کلمه معنوی نیز با افزودن یای

ت و در مقابل منسوب به معنی و حقیق، معنوی، مشتق شده است. بنابراین، باشد مقصود و مراد می
    را« معنوی»  که دهخدا مقامات  (. چنان111ص، 11ج، ق1050، منظور )ابن « باشد لفظی و ظاهری می

(. در 15ج ، 1177، داند )دهخدا درجات سلوک به سوی حق و مقامات عرفانی می، مراتب سیر باطنی
عنوان عامی است که   یتاند: معنو تعریف معنویت برخی تعاریف دیگری را برای معنویت عنوان کرده

عبادت و... باشد ، ایمان، دین، روان، مانند: روح  موضوعات و مفاهیمی ۀتواند دربرگیرند در دل خود می
ت را بسیار سخت و غیرممکن یف معنویتعر 1(. شولتز111ص،  1190، و همکاران  )اکبری الکه

                                                           

1. Dwight Schultz 
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، هستند که بتوانند معنویت را معنا کنندداند. ایشان معتقد است که الفاظ و کلمات دنیا قاصر از آن  می
معتقد است  1(. وولف108ص ، 1199، دنیا و عالم ماده نیست )شولتز، چرا که جایگاه اصلی معنویت

در بیرون از   متعالی  غیاب مکرر و روشن وجودی، باشد که در معنویت امروز آنچه آشکارا جدید می
القدس یا دیگر نیروهای  در ارتباط با خواست روح زندگی دیگر نه، معنویت جدید  . در است« خود»

، 1181، شود )وولف می  تنظیم  گرایانه بلکه با ارجاع به امکانات روح آدمی و با نگرش انسان، الهی
دانند و آدمیت انسان را تنها با وجود  مبنای اصلی وجود انسان می (. برخی دیگر معنویت را05 ص

 دهد. معنویت فراتر از دنیا دف و جهت اصلی به زندگی را معنویت میکنند و اساساا ه معنویت معنا می
دو نوع رویکرد مبنایی جستجوی خدا یا  2(. تروسدال 00ص،  0550 ، نمایاند )میهن را به انسان می

(. 101ص، 0550، گیرد )تروسدال طبیعی ارتباط با جهان را برای معنویت در نظر می  و راه  خدامحوری
، و هر موضوعی که مستقیماا با روح انسان سازگاری دارد معنویت فراتر از مذهب»د: گوی می 3ساندرز

گردد و هر چیزی که  این ارتباط بین معنویت و انسان صرفاا به مذهب و دین برنمی، لذا، باشد مرتبط می
 4(. تیسدل و تولیور91ص، 0557، )ساندرز« شود با زندگی روحانی انسان ارتباط دارد را شامل می

دانند که در  معتقدند که بین معنویت و دین تفاوت وجود دارد و معنویت را مسیری به سمت تمامّیت می
( معنویت تالشی 0551) 5(. از نظر هیلز18ص، 0551، همه ادیان الهی وجود دارد )تیسدل و تولیور

یا کاوشی ، اشدب و نیروی برتر می  غیرانسانی  موجودات،  دیگران، در جهت حساسیت نسبت به خویشتن
، 1181، باشد )عابدی جعفری و رستگار می، نیاز است  مورد  شدن  انسان  برای  آنچه  در جهت

 (.150  ص
یت این نکته حائز اهمیت است که معنو در جمع، لذا انسانی را تصور ، تیبندی تعریف معنو

، 6ت دکارتیی؛ اما معنوو نه فقط ذهن و بدن، هم نفس و هم بدن، ن حال هم روح استیکند که در ع می
اش  م و دربارهیم آن را مشاهده کنیتوان دارد که می«  بدنی»کند که تنها  تی تصور مییز واقعیجهان را ن
 م.یمطالعه کن

                                                           
1. Woolf 
2. Truesdale 

3. Sanders 

4. Tisdall، Toliver 

5. Hills 
6. Descartes 
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 حلقه مفقوده جهان بشریت، . معنویت3

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و احیاء اسالم ناب محمدی)ص( و با شعار صدور انقالب به 
با حمایت کشورهای مرتجع منطقه و برخی از حامیان ، حاکمان و سردمداران غرب و شرق، ر دنیاسرتاس

به رویارویی با انقالب ، اروپایی با دیدن اسالم ناب محمدی)ص( و ترس از ایجاد تمدن جدید اسالمی
به مقابله و ، کردگذاری  ها نام توان تقابل بین معنویت اسالمی پرداختند. این رویارویی را که در واقع می

دیدند. آنها در حقیقت با  چرا که منافع خود را در خطر می، رویارویی با معنویت واقعی برآمده است
، به زودی معنویت واقعی، درک واقعی به این نتیجه رسیدند که اگر جلوی معنویت واقعی را نگیرند

ها را به خود  ک است و همه انسانها براساس آیات قرآن مشتر چرا که فطرت همه انسان، شود جهانی می
 کند. جذب و جلب می

تصور غرب ، در کمال ناباوری، بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تحمیل هشت سال جنگ تحمیلی
تر از یک هفته پس از شروع جنگ  و شرق و اروپاییان این بود که شجره طیبه انقالب اسالمی در کم

شکستی مفتضحانه را ، در برابر معنویت واقعی اما غرب و شرق، تحمیلی شکست خواهد خورد
آغازش با جنگ نظامی و با تحریم و به تحریف ، متحمل شد و این تقابل و رویارویی با معنویت واقعی

 بردن معنویت واقعی توسط معنویت غیر واقعی ادامه پیدا کرد. 
است تا از طریق جنگ و تقابل نظامی ، های دشمن برای تقابل با معنویت واقعی یکی از حربه

مانند داعش که با نمایان نمودن یک ، معنویت غیر واقعی به معنویت حقیقی و واقعی ضربه بزنند
 معنویت خشن و غیر واقعی برای مخدوش کردن معنویت واقعی و اسالمی بوجود آمده است.

د واقعی پیدا نیاز به معنویت در تمامی سنوات قرن اخیر از بعد از رنسانس در جوامع بشری نمو، لذا
معنویتی که سردمداران غربی و اروپایی برای اقناع مردم خود به جعل معنویت غیرواقعی ، کرده است

بعد از ، توان دریافت که بشر امروز به سادگی می، اند. با یک سیر ساده در اتفاقات یک قرن اخیر پرداخته
 رنسانس به یک تحول بزرگ روی آورده و آن معنویت است.

 مندسازی. توان4

کسفورد چنین تعریف کرده است: اعطای قدرت یا  را این 2کلمه توانمندسازی 1فرهنگ انگلیسی آ
                                                           

1. Oxford 

2. Empower 
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تا او بتواند کارهای بیشتری ، تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد، اختیار به کسی
به طوری که بسیاری ، ش یافته استها گستر ژه در سازمان   های اخیر کاربرد این وا را انجام دهد. در سال

یاد  1995های  از آن به عنوان داروی شفابخش و شعار رایج مدیریتی در اوایل سال، از نویسندگان
گیری و پاسخگویی بیشتر  فلسفه دادن اختیار تصمیم»( توانمندی را به عنوان 1990) 1کنند. شاکلتون می

 (.009ص، 1999، رین و مکاندروتعریف کرده است )گ« به افراد زیردست در سازمان
کند تا توانایی الزام  شود که طی آن مدیر به کارکنان کمک می توانمندسازی به فرایندی اطالق می

بلکه در شخصیت آنان ، گیری مستقل را به دست آورند. این فرایند نه تنها در عملکرد افراد برای تصمیم
ترین سطوح سازمان است. فرایند  یض اختیار به پایینتفو، ترین مفهوم توانمندسازی نیز مؤثر است. مهم

های کاری نیز باید مسئول یک  باالی عدم تمرکز برخوردار باشد و افراد یا گروه ۀگیری باید از درج تصمیم
 (1990، 2قسمت کامل از فرایندهای کاری باشند )الور

 . انسان معنوی5

اسالم بر معرفت و  که در متون دینی گونه همان، انسان معنوی همیشه درصدد شناخت خود است
، 1ج، 1180، )آمدی« من عرف نفسه فقد عرف ربه»فرمایند:  ورزند و می شناخت انسان تاکید می

نفُع المعارف معرفه النفس»( و 088ص سوا الّله فانساهم »، (710ص، )همان« ا  والتکونوا کاّلذین ن 
 (.19، )حشر« انفسهم اولئک هم الفاسقون

به وجود انضمامی خود توجه بیشتری دارد تا وجود انتزاعی. قرآن نیز همیشه انسان را  انسان معنوی
، )مائده« یا اّیها الذین آمنوا علیکم انفسکم»فرماید:  اش هشدار داده و می یعنی وجود انضمامی، به نفس

150.) 
نه آنگونه ، شناسد نفس انضمامی خود را می، انسان معنوی با علم حضوری و وجدانی و خودکاوی

 شناسند. کند که دیگران چگونه می شناسند و یا تصور می که دیگران می
نه ، کند زندگی می -که خود نسبت به آن علم حضوری دارد -با نفس انضمامی، انسان معنوی

 کنند. شناسند و توصیف می گونه که دیگران او را می آن
به مراتب طولی هستی اعتقاد دارد و ، دیگیری از دین آسمانی و فطرت خدادا انسان معنوی با بهره

                                                           

1. Shackleton 

2. Lauer 
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نگرد و  دهد و دنیا را به همراه آخرت می گر ترجیح می شناسی گزینش نگر را بر جهان شناسی جامع جهان
 دارد. های دنیوی مقدم می منافع اخروی آخرت را بر لذت

گاهی می اش به ساحت با مِن انضمامی، انسان معنوی ها و  و رنجیابد و دردها  های وجودی خود آ
، شناسد. انسان معنوی های خود را بهتر از دیگران می ها و استعدادها و فعلیت ضعف، ها ها و قوت لذت

نمایاند و از ظاهر و باطن یکسانی برخوردار است و از نفاق دوری  خود را می، آنگونه که واقعیت دارد
و نفس لوامه و نفس مطمئنه معرفی مراتبی چون نفس اماره ، گونه که قرآن برای نفس گزیند. همان می

« و ما ابرئ نفسی ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم»فرماید:  کرده و می
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک »، (0، )قیامت« وال اقسم بالنفس اللوامه»، (01، )یوسف

 های متوالی برای خود قایل است. طولی و منانسان معنوی نیز مراتب ، (07، )فجر« راضیه مرضیه

 . جایگاه معلم در قرآن و روایات6

دهندگان این علم و دانش نیز به همان میزان  آموزش، با توجه به اهمیت علم و دانش در دنیای اسالم
بدون هیچ ، ترین سرمایه بشر است علم مهم، از نظر اسالم، کنند. لذا اهمیت و ارزش پیدا می

اْطُلُب »، در طلبش باید دوید، ولو آن علم در یک مکان دوری باشد، گونه حد و مرزی و هیچمحدودیتی 
و ِبالصین ( و این طلب از گهواره تا گور ادامه 00ح ، 177ص ، 1ج ، ق1051، )مجلسی« الِعلم  و ل 

ْحد»دارد.  ْهد الی اللَّ ، 1180، ئی؛ طباطبا101ص، 1ج، ق1051، )فیض کاشانی« اْطُلُب الِعلم  من الم 
 (.110ص، 11 ج

ٍرّ »جهل را ریشه ، امیرمؤمنان علی)ع(، لذا ْصُل ُکِلّ ش  ْهُل ا  ْلج  ( و 1591ح ، 1ج ، 1180، )آمدی« ا 
ْعِدُن الشَّ »داند:   معدن هر بدی می هُل م  ترین دردها  ( و نادانی را دردناک1591ح، )همان« ِرّ الج 

ُأ الدَّ »شمرد:   برمی ْدو  ْهُل أ  گاهی ( که نشان می1590ح، مان)ه« اءِ الج  بخشی  دهد اسالم برای تعلیم و آ
(. آیات و روایات زیادی وجود 018ص، 0 ج، ق1007، ای قائل است )مکارم شیرازی مردم اهمیت ویژه

حقوق معلمان بر شاگردان یا بر  ۀای دربار کند و بحث گسترده  دارد که ارزش کار معلمی را روشن می
، کند خداوند خود را در قرآن کریم به عنوان اولین معلم معرفی می، ه است. لذاجامعه اسالمی ارائه شد

لَّ » ع  اء  ُکلَّ و  ْسم 
 
م  اأْل ام  آد  و یا در جایی « ها ]ِی موجودات[ را به آدم آموخت و خدا همه نام»، (11، )بقره «ه 

ْم لَّ ع  »فرمایند:  دیگر می ْعل  ْم ی  ا ل  ان  م  ْنس  در «. یاد داد!، دانست به انسان آنچه را نمی و»، (0، )علق« م  اإْلِ
لَّ الَّ »فرماید:  سوره علق می ِم ِذی ع  ل  «. آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت»، (0، )علق «م  ِباْلق 

ُن الرَّ »فرماید:  در جایی دیگر می لَّ  *ْحم  ان   *م  اْلُقْرآن  ع  ْنس  ق  اإْلِ ل  لَّ  *خ  ان  ع  ی  ُه اْلب  بر این  (.1 -1، )الرحمن« م 
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گاهی ، اساس خداوند متعال هم معّلم بیان است و هم معّلم قلم و هم معّلم اموری که انسان از آن آ
نماید. این جایگاه معلم  خود را معلم معرفی می، خواهد خود را معرفی کند پس خداوند وقتی می، ندارد

نماید. یا داستان تعلیم حضرت  یو ارزش معلمی است که خداوند خود را در قرآن اینگونه معرفی م
موسی)ع( از حضرت خضر نبی)ع( که در آن ماجرا حضرت خضر نبی)ع( به عنوان معلم در آن ماجرا 

الله از معلم خود  شود که حضرت موسی)ع( در مسیر تربیت نفس و سیر الی توسط قرآن معرفی می
 در سوره کهف بیان شده است.، ابیند. این داستان بسیار زبیا و پر محتو حضرت خضر)ع( آموزش می

گاه و معنوی و بهره  در مجموع این ماجرا به خوبی نشان می گیری از علم  دهد که پیدا کردن معلمی آ
شود که راه دور و درازی   و اخالق او تا آن حد اهمیت دارد که پیامبر اولوالعزمی همچون موسی مأمور می

( و یا آیات متعددی که 10، غ پر فروغش بپیماید )کهفو اقتباس از چرا، را برای حضور در محضر او
مثالا هدف از بعثت انبیاء را ، نماید خداوند در قرآن کریم در خصوص جایگاه و ارزش معلمی بیان می

ة  »داند  تعلیم و معلمی می اْلِحْکم  اب  و  ُمُهُم اْلِکت  لِّ ُیع  و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت »، (0، )سورۀ« و 
  «.آموزد می

به زیبایی جایگاه و ارزش معلم در قرآن کریم مشخص شده و معلمی در دنیای ، با بیان این آیات
در اینجا الزم است چند روایت در مقام و ، لذا اسالم از ارزش و جایگاهی باال برخوردار است.

 شخصیت معلم و جایگاه رفیع و ارزشمندش ارائه شود. 
را یاد بدهد « الله الرحمن الرحیم بسم»قتی معلمی به کودکی فرماید: و پیامبر گرامی اسالم)ص( می

نویسد:   خداوند چهار برات آزادی از دوزخ را برای معلم و متعلم و پدر و مادر معلم می، و او تکرار کند
ُم » ه الرحمن الرحیم(  اْذا قال  الُمعلِّ بیُّ بسم اللَّ ه الرحمن الرحیم )و قال  الصِّ ِبیِّ بسم اللَّ ه  ِللصَّ ب  اللَّ ت  ک 

م لِّ ةا ِللُمع  رائ  ْیِه و  ب  و  ب 
 
ةا أل ائ  ر  ب  ِبیِّ و  ةا ِللصَّ ائ  ر  ه الرحمن الرحیم  به کودک بگوید: بسم  هنگامی که معلم»، «ب  اللَّ

« نویسد  می  خداوند فرمان آزادی از دوزخ را برای کودک و پدر و مادرش و معّلم، )و او تکرار کند(
 (.10ح ، 01ص  ،1ج ، ق1010، )بحرانی

ِة ِفی »فرماید:   همچنین پیامبر اکرم)ص( می ْیب  اِق: ُذوالشَّ ّیُن الّنف  اِفٌق ب  ّقِهْم إاّلُمن  ِخفُّ ِبح  ْست  ی  ٌة ال  ث  ال  ث 
ّلُم  اُم الُمْقِسُط و  ُمع  ِم و  اإلم  ْیرِ   اإلْسال  سه گروه هستند که حّق آنها را فقط منافقان واضح النفاق »، الخ 

پیشوای عادل و کسی که نیکی را آموزش ، شمرند: کسی که عمری را در اسالم گذرانده  کوچک می
 (.11891ح ، 1ج ، 1170، شهری )محمدی ری« دهد  می

هُ »در حدیث دیگری از رسول خدا)ص( آمده است:  ِد؟ اللَّ ِد االْجو  ُد! و    اال اْخِبُرُکْم ِباْجو  ُد االْجو  االْجو 
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م   ُد ُوْلِد آد  ا اْجو  ِة اُ ان  وم  اْلِقیام  ُث ی  ُه ُیْبع  ر  ِعْلم  ش  ن  ِلم  ِعْلماا ف  ُجل ع  ْعدی ر  ُدُکْم ِمْن ب  ِه!! و  اْجو  ْحد  ةا و  آیا به »، مَّ
 ترین  و من بخشنده، ها خداست ترین بخشنده  ها کیست؟ بخشنده  ترین بخشنده  شما خبر دهم که بخشنده

و آن را ، تر کسی است که علم و دانشی را فراگیرد  خشندهفرزندان آدم هستم و بعد از من از همه شما ب
« به صورت اّمتی برانگیخته خواهد شد، چنین کسی روز قیامت به تنهایی، نشر دهد و به دیگران بیاموزد

 (.070ص ، 1ج ، 1170، )محمدی ری شهری
ی مورچه در حتّ ، در روایات اسالمی مقام معّلم آنقدر واالست که خدا و فرشتگان و همه موجودات

چنانکه در حدیثی از ، فرستند  درود می، النه خود و ماهیان در دریاها بر کسی که به مردم نیکی تعلیم کند
ی ااِ »رسول خدا)ص( آمده است:  تَّ ُه ح  ت  الِئک  ه  و م  ون  نَّ لنَّ اللَّ لُّ ْحِر ُیص  ّتی اْلُحوِت ِفی اْلب  ِة فی ُحْجِرها و  ح  ْمل 

ِم الّنا لِّ لی ُمع  ْیر  ع  های  (. مانند این روایات در کتاب08711ح ، 11ج، ق1051، )متفی هندی« س اْلخ 
 اختصار از بیان آنها خودداری شده است. روائی در بیان فضیلت و جایگاه معلمی فراوان است که جهت

 . آثار و کارکردهای معنویت در حرفه معلمی7

 . خودسازی7-1

هایی  خودسازی است. خودسازی جزء مولفه، ویت در معلمانیکی از آثار نهادینه کردن و تقویت معن
 گذارد و هم در مکانت آموزش تاثیر بسزایی دارد. است که هم در زندگی روزمره معلمان اثر می

دقیق و به نحو احسن و با  است که اگر هایی ها و مولفه در واقع یک نتیجه از شاخص، خودسازی
افتد که  در جایی اتفاق می، افتد. خودسازی اتفاق می، گیردریزی مدون و مداوم انجام ب یک برنامه

کسی که در مقام هدایت و »فرمایند:  ریزی دقیق الهی صورت بگیرد. امام علی)ع( در این باره می برنامه
اش بیش  خود را پاالیش روحی کند و ادب رفتاری، باید پیش از آموختن به دیگران، گیرد آموزش قرار می
(. از میان تمامی عوامل آموزشی و 105ص، 11ج ، ق1010،  عاملی  )حّر « اش باشد از ادب گفتاری

جایگاه و اهمیت بسزایی دارد. معلم در ، ترین عامل نظام تعلیم و تربیت عنوان مهم نقش معلم به، تربیتی
خت مانند شنا، های معلم کند. تمامی فعالیت نقش بسیار مهمی را ایفا می، آموزان رشد و پرورش دانش

خود از عواملی هستند ، مندی به رشته تدریس های تدریس و عالقه شیوه، فرآیند رشد کودکان و نوجوانان
دخالت زیادی دارند. کودک با پذیرش رفتارهای معلم به عنوان ، آموزان که در آموزش و پرورش دانش

لم دارای بخشد. اگر شخصیت مع هویت اجتماعی متزلزل خویش را استحکام می، الگو و سرمشق
طبعاا ، داری و ایمان باشد خویشتن، همکاری، درستکاری، دوستی نوع، ورزی صفات انسانی از قبیل مهر

 سالمت روانی کودک را تضمین خواهد کرد.، هایی تقلید چنین ویژگی
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یعنی رفتارهایی خالف هنجارهای ، ولی اگر شخصیت معلم دچار اختالل و نابسامانی باشد
در چنین وضعی همانندسازی کودک با ، ز او سر زند یا فاقد صفات انسانی باشدفرهنگی و اجتماعی ا

معلم به عنوان الگوی در ، حاصلی جز رفتارهای نابهنجار و اختالالت نخواهد داشت. بنابراین، معلم
برای تداوم کار نیز ، نقش بسیار حساسی در رفتار او دارد. این برای آغاز کار است، آموز دسترس دانش

 باشد. آموز مفید می ار معلم و تذکرهای او به دانشرفت
چرا که پایداری و ثبات و قوام جامعه بر تربیت استوار شده و مسئول و رکن تعلیم و تربیت در 

آموزان دارند. به همین دلیل خودسازی و  معلمان بوده و تاثیر مستقیمی بر کردار متربی و دانش، جامعه
 کند. و ضرورت مسئله را دوچندان میپرداختن به شخصیت معلم اهمیت 

شود که معلم خودساخته شود و  خودسازی است که باعث می، یکی از آثار معنویت در معلمان، لذا
اجتماع پیرامون خود و مدرسه تاثیر شگرفی بگذارد. بارها و بارها دیده شده که ، در رفتار خود با خانواده

ی فراوان و حتی برخی در این راه مقدس جان خود را فدا ها با تحمل سختی، معلمانی با از خودگذشتگی
شود که یک  آموزان تربیت و تعلیم را یاد دهند. این روحیه وقتی محقق می اند تا بتوانند به دانش کرده

 شخصیت خود را تربیت و در واقع خودسازی کرده باشد.، ریزی دقیق انسان توانسته باشد در یک برنامه

 حرفه معلمی . تفکر معنوی در 7-2

ها و  تفکر معنوی همراه با عبودیت و بندگی خدا در طول چهل سال انقالب اسالمی در همه بحران
های پیش آمده عبور دهد و آن را  ها و بحران ها توانسته است انقالب اسالمی ایران را از چالش گرفتاری

ساخته است که تنها راه نجات  هدایت کند. وجود این نوع تفکر اسالمی بر همگان این موضوع را آشکار
، هایی که دارای تفکر معنوی هستند ک به معنویت واقعی و ایجاد تفکر الهی است. انسانبشریت تمّس 

کنند در  انتها و مطلق عالم هستی است و سعی می دانند که قدرت بی عالم خلقت را مخلوق خداوند می
دهند  ها کاری را تنها انجام می الا این دسته از انسانراه قرب و نزدیکی به خداوند متعال قدم بردارند. اصو

کند و تنها رضای خدا برای این دسته از افراد مالک است و کارهایی که صرفاا  که آنها را به خدا نزدیک می
، این دسته، دهند. لذا دنیا و رسیدن به قدرت و مقام و یا کسب شهرت باشد را انجام نمی، ثروت، مال

بینند و اعتقاد به این موضوع دارند که بدست آوردن فضائل اخالقی و  موقتی و گذرا میا را مکانی یدن
رضایت خداوند متعال مهم است. بر این اساس تمام تمرکز این گروه براساس خودسازی و مبارزه با 

های نفسانی استوار است. تفکر معنوی به دنبال اصالح جامعه بعد از اصالح خود بوده و همه  خواهش
اگر در ، هایی که عنوان شد ها و شاخص گذارد. مولفه ها می وان خود را جهت اصالح و تربیت انسانت
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شود که انسان به این مقام و قرب برسد و تفکر معلمان مملو از معنویت  باعث می، انسان محقق شوند
آموزان  بر دانشتاثیر عجیب و قابل توجهی ، شود هم در امر آموزش و هم در امر تربیت شده و باعث می

 بگذارد.
های آموزشی و  طیمح ۀترین عناصر سازند به ویژه معلمان از مهم، روی انسانییبدون شک ن

های آموزشی است. نقش معلم و روش  ت مطلوب در تحّقق هدفیترین عامل برای ایجاد موقع مهم
آموزان در نظر  ری دانشیرگذار بر فرایند یادگیترین عوامل تأث مهم، تدریس او در فرایند اجرای تدریس

تنها ، (. این نکته نیز حائر اهمیت است که در تدریس معلم119ص ، 1191، شود )کردافشاری گرفته می
، روانشناختی، زیکییت )فیبلکه کل شخص، شود ست که مؤثر واقع مییهای علمی او ن تجارب و دیدگاه

گذارد. با این  ر مییحول شاگردان تأثر و تییری و تغیرفتاری و...( اوست که در ایجاد شرایط یادگ
تواند تاثیری شگرف در  ویژگی روانشناختی و رویکرد تفکرات معنوی در حرفه معلمی می، فیتوص

های  های دینی و ارزش آموزان بگذارد. توجه به آموزه های دانش کیفیت تدریس و چگونگی آموزش
آمدی در جامعه است. هر قدر تالش و کار با کار و افزایش کار ۀار مهم توسعیمعنوِی کار از عوامل بس

ای این فرهنگ غنی خواهد شد. بر این یموجب اح، ردیزد و رنگ الهی به خود گیمعنوی درآم ۀزیانگ
شک جامعه به  بی، د و منظم به جامعه وارد شودیکار و تالش مف ۀهای دینی دربار اگر آموزه، اساس

 ۀزیرا هنجاری که از نظر جامعه اسو، پذیرد می« شارز»و « هنجار»عی آنها را در نقش یصورت طب
اس رفتاری قرار خواهد یالگو و مق، وی و اخروی باشدیدن، اجتماعی، ات فردیینجات در تمام ابعاد ح

ت زیادی برخوردار یکار از قداست و محبوب، کار دارد. در واقع ۀگرفت. اسالم دیدگاه ارزشمندی دربار
نگ و بوی خدایی بدهد تا موفق شود. در تعالیم روایی اسالم آمده است است. انسان باید به کار خود ر

همانند جهاد در راه خداوند است. انسان باید به کار خود رنگ و بوی ، کوشی و تالش سخت»که: 
(. 1195، نیخدایی بدهد تا کارش معنوی شود و به اهداف متعالی خویش نایل آید )وزیری و زارعی مت

آبی  ۀمانند قطر، جاودانه است، هر کاری که رنگ خدایی یابد و خالص باشد»ماید: فر خداوند متعال می
در نظر گرفتن معنویت ، (. بنابراین17، بلکه دریاست )رعد، ستیکه به دریا وصل شود که دیگر قطره ن

خدا و به خصوص ، دیگران، تی ارتباط شخص را با خودیتواند نقش ویژگی شخص در امر تدریس می
گاهی فرد را تسهپرورش خو گاهی و احساس ارتباط با خدا و ، ه بر اعتقادات فردیل کند. با تکیدآ آ

 (.7ص ، 1190، پور نعمتی و تقی، نژاد نیحس، پور میدهد )ابراه ل و ارتقاء مییحضور خدا را تسه
هایی که او انجام  ها در کنش معنویت زیربنای باورهای معلم و نقشی است که این باورها و ارزش
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( و در معلم احساسی 1189، آید )کدخدایی و جهانی به شمار می، دهد اده و به زندگی خود شکل مید
ند یب های خود و دریافت آن می فردی خالق برای کنش، فعال، آورد که وی خود را مسئول پدید می
د های گوناگون به ویژه در ارتقاء و بهبو نهین نقشی اساسی در زمی(. همچن99ص ، 1180، )صمدی

 (.11ص، 1195، های روانشناختی مانند خودکارآمدی معلمان دارد )مرعشی و همکاران مؤلفه

 . تدریس با رویکرد معنوی7-3

های تربیت معنوی را رعایت کنند و دائم در خودسازی و پرداختن به شخصیت  اگر معلمان مولفه
گذارد. بدین صورت که اوالا  م میآموزان تاثیر مستقی بر شیوه تدریس و ارتباطشان با دانش، خود باشند

، آموزان شخصیت بدهد و با رفتاری صحیح در حین تدریس با آنها برخورد کند شود به دانش باعث می
دهد و تدریس و کالس از  آموزان مالک برخورد خود قرار می ثانیاا عدالت در رفتار و تدریس را با دانش

های  در این باره معتقد است که عالوه بر سایر ویژگی 1نشاط و شادابی خاصی برخوردار خواهد بود. میلر
گونه  همان(. 019-011ص، 1190، شود )میلر ترین جنبه برنامه درسی شمرده می معنویت مهم، تدریس

  ماورای فردی و روحانی  گیری جهت  از،  درسی  ۀهای برنام گیری فراگیر از جهت  طیفی  در، که گفته شد
کید بر آموزش و پرورش و برنام می  میان  درسی سخن به ۀبرنام  در در بین ، نگر درسی کل ۀآورد. وی با تأ

  ۀبرنام ۀجنب  ترین مهم  معنویت را، اجتماعی و زیباشناسی، جسمی، عاطفی،  عقالنی  ابعاد گوناگون
درس روح را وارد آموزش و پرورش کند و مدرسه و کالس   تواند آورد که می حساب می  به  نگر کل  درسی

و   معلمان  و نشاط و شادمانی را برای، و محبت سازد  عشق  مند و سرشار از هدف، بامعنا، را پر انرژی
2(.0ص، 1185، آورد آورد )میلر  ارمغان  به  آموزان دانش

 

 گیری . نتیجه8

ای معلمان انجام شده است.  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت بر توانمندسازی حرفه
دهد که معنویت در حرفه معلمان به طور مثبت و معناداری قدرت  دست آمده نشان مینتایج ب

ترین نقش را در نظام  ترین و اصلی های تدریسشان دارد. معلمان مهم رگذاری قابل توجهی بر سبکیتأث
را در هایی  شوند. معلم الزم است ابتدا ویژگی آموزان متکفل می ها و به ویژه دانش تعلیم و تربیت انسان

                                                           

1. Miller 

(، الن تری 0555(، کسلر )1999(، گالزر )1990(، بایرز )0550(، میهن )0559انان )میلر، کسانی چون بوچ  . به جز2
 اند. گفته  سخن  درس  و کالس  درسی ۀاز معنویت در آموزش و پرورش، برنام  ( نیز 0550)  ( و کوتینگ0551)
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، های مهم در معلمان خود ایجاد کند و رسالت مهم خود را به نحو احسن انجام دهد. یکی از مولفه
هم تاثیری خوب بر جامعه و هم بر ، عبودیت و بندگی خداست تا بتواند با این شاخصه، وجود معنویت

ان ابتدا به مقوله و ضروری است که معلم آموزان مدرسه بگذارد. برای رسیدن به این مقام الزم دانش
آل به تدریس و تربیت  خودسازی توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند در یک سالمت روانی خوب و ایده

بایستی تفکر معنوی را سرلوحه تدریس خود قرار دهند تا در پرتو آن  آموزان بپردازند. سپس می دانش
فه سوم و موثر معنویت در حرفه معلمان ها بتوانند در امر تدریس سعادتمند بیرون بیایند و مول مولفه

آموزان دارد. البته  باشد و تاثیر قابل توجهی در ارتباط با دانش داشتن رویکرد معنوی در امر تدریس می
و الزم است نسبت به شناسایی و رفع  ها و موانعی بر سر راه معلمان است که دور از انتظار نیست آسیب

 آنها تالش شود.
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