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  چکیده
ست. این  آموزان اهای اجتماعی دانشبررسی تأثیر برنامۀ درسی معنوی بر آموزش مهارت   ،پژوهش  اضر هدف 

گیری آن در دسللترس به مونهآزمون با گروه کنترل اسللت و نپس -آزموننیمه آزمایشللی با طرح پیش تحقیق

صادفی    ست. شیوۀ ت ستان    دانش 30 انجام گرفته ا شاغل به تحصیل در دبیر ضا  آموز  شهر به طور  های دخترانه 

صادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای گرفتند. از هر دو   سط دانش گروهت های ح مهارتآموزان، برای تعیین 

ۀ درسی  برنامسه  جل 8 ،گروه آزمایش یبرا شد.  محقق ساخته، پیش آزمون گرفته پرسشنامه   اجتماعی بوسیله  

یان دوره      آموزشلللیگروه کنترل هیچ روش  یو بر رومعنوی   پا ید. پس از  مال نگرد م اع ایش از ، در گروه آز

روه گ دوآزمون در ها به عنوان پسمجدداً پرسلللشلللنامه   نفر ریزش به وجود آمد. 5کنندگان  مجموع شلللرکت

نمونه  ذف  5ور تصادفی از گروه کنترل هم به دلیل ریزش در گروه آزمایش، به ط آزمایش و کنترل  اجرا شد.

بین آن م. نتایج پژوهش  مورد تحلیل قرار گرفت   یبا اسلللتفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیر       گردید و 

دالل و نقد، های اجتماعی )ارتباط مثبت با دیگران، استاست که آموزش برنامۀ درسی معنوی بر آموزش مهارت

 ( مؤثر است.P<0/01)همدلی و هنجارپذیری( در سطح 

 آموزان، آموزش.های اجتماعی، دانشبرنامۀ درسی معنوی، مهارت واژگان کلیدی:

                                                           
 دانشگاه اصفهان یتتربی علوم آموختهو دانش ییآموزگار ابتدا - 1
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 مقدمه     

مام           یان ت عاد ذاتی وجودی انسلللان و مشلللترک م بدون شلللك، معنویت یکی از اب

هاسللت. این بُعد مانند سللایر ابعاد شللناختی، عاطفی، و روانی  رکتی، موضللوعی   انسللان

هایی که به نحوی با  جایی که امروزه برای آموزش و نیز برخی تخصللص تربیتی اسللت. تا

ها ارتباط دارد، موضوع معنویت، موضوعی کلیدی است و به پرورش قوه معنویت در   انسان 

(. عالوه بر این، رویکردهای تدریس در  59: 2002، 1ها توجه شللده اسللت )روجاسانسللان

ند بهترین م های تعلیم و تربیت، می  نظام  وقعیت را برای تبلور معنویت در افراد فراهم    توا

های مناس ، محتوا و نیز  تواند فرصت نماید. برنامۀ درسی قل  نظام آموزشی است که می   

جانبۀ افراد تدارک دهد. عالوه بر این، دلیل        های مفیدی را برای اعتالی وجود همه   روش

گردد. آنان به این  ر مینظران بدیگر اقبال نسللبت به رویکرد معنوی، به نظریات صللا    

سیده  صلی وجود     اند که اغل  رویکردها و برنامهنتیجه ر سبت به بُعد ا شده ن های طرا ی 

ثال  توجه بوده مربی بی ند. برای م ید از طرا ی     »گوید:  ( می1992)2اسلللالتری ا با یان  مرب

نامطمئن و  ای هایی که بُعد مادی، چیرگی در شللناخت بیرونی، آمادگی برای آیندهبرنامه

کنند، بپرهیزند. در معنویت باید یك برنامه درسللی به دینی را تقویت میتحمل جهان بی

سته و آزادی  شارکت          3بخشهم پیو شار از هیجان، پرسش، کوشش و م سر خلق کنیم که 

 (.19ص«)نگرانه باشدبوده و هدف در آن به جای محصول نهایی، بیشتر فرایندی کل

تواند به عنوان یك نشان دادند که برنامه درسی معنوی می( 1392ایزدی و همکاران )

عامل بهبودبخشی و تنظیم فرایند آموزش و پرورش مورد توجه جدید قرار گیرد. پژوهش 

سازی دانشجویان ( بیانگر آن است که مدرسین در آماده1389مارکانی و همکاران )خرمی

رند و اصول معنویت و مراقبت جهت تشخیص و رفع نیازهای معنوی بیماران نقش مهمی دا

پژوهشی به وسیله معنوی باید در برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی پرستاری تدریس شود. 

( صورت گرفته است که تربیت معنوی کودک را به مثابۀ پرورش ایمان، 1387زاده ) سین

کند. در سجایای اخالقی و عواطف در کودک شمرده است که بستر الزم دینی را طل  می

دهی به فرایند تجر ّد معنوی در جهت تربیتمعتقد است ( 1387ژوهشی دیگر، اشعری )پ

 ۀیابد. اهداف تربیت معنوی، دارای سه جنبآدمی در راستای فطرتِ ربوبی او معنا می

( صحیفۀ سجادیه را به 1384شناختی، گرایشی و فرایند عمل است. همچنین برزویی )
                                                           

1- Rojas 

2- Slattery 

3- interdependent and emancipator curriculum 
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سالم برای تکامل واقعی بشری در راه تحقق تربیت معنوی عنوان یکی از منابع متونِ غنی ا

که تربیت معنوی را با تزکیه روح مساوی  نشان داده است( نیز 1371دانسته است. دهقان )

قلمداد کرده و اهداف تربیت معنوی را پرورش روح ایمان و عمل صالح، یاد خدا، توبه، 

ترین هدف تربیت معنوی شمرده ایینیایش، داشتن  الت خوف و رجاء و قرب به خدا را نه

( در تحلیل رویکرد معنوی و 1390پور دهاقانی و نصر اصفهانی )است. در نهایت قاسم

نظران ریزی درسی ضمن بحث از ماهیت معنویت و عوامل آن، از دیدگاه صا  برنامه

سی گرهای آن از نظر قرآن، عناصر الگوی برنامۀ درمختلف و نیز تشریح معنویت و نشان

روشن ور و یوسفیدیمه معنوی را با وضعیت و مبانی دین اسالم سازگار دانسته است.

آوری اطالعات از طریق و بر این اساس، جمعداده به روش کیفی انجام پژوهشی  (1398)

 طالعه اسنادی و مستندات متنی و تصویری صورت پذیرفته است.م مشاهده،مصا به، 

 و مذکور راهبردهای با آشنایی ضمن دانشجویان اغل  که داد نشان پژوهش این هاییافته

خود در  یادگیری خاطرۀ ترینبخشلذت را آموزش شیوه این آنها، عملی کاربرد

 .اندبرشمرده دانشگاه

داری بین سبك ( مشخص کردند که رابطه مثبت و معنی2011) 1سسرو و پرات

( به این 2007)1ارد. شلدراکتدریس استادان و میزان معنویت آنان در تدریس وجود د

نتیجه رسیدند که معنویت، ارتباط عمیقی با فضایل انسانی نظیر بخشندگی، مهربانی و 

شفقت دارد و به لحاظ سالمت روانی، باعث فروکشی اضطراب و کاهش تنهایی و نیز سب  

 (.44گردد )صافزایش عزت نفس، توانایی ارتباط می

( در تحقیقی نشان دادند، معنویت جستجوی یك امر قدسی 2003) 2پارگامنتهیل و 

شوند و در راستای رسیدن به و فرایندی است که طی آن افراد با یك امر قدسی مواجه می

 4(. پالنکت52: 2005، 3دهند )میلر و همکارانآن امر قدسی زندگی خود را تغییر می

یت، منبع معنا، تعیین هدف و جهت گیرد که معنو( نیز در پژوهش خود نتیجه می2000)

های آن را شامل: تمرکز داشتن بر معنی نهایی  آگاهی غایی در زندگی آدمی است و مولفه

بودن زندگی  ارتقای از سطوح چندگانه هوشیاری و رشد آنها  اعتقاد به گرانبها و مقدس

                                                           
1. Sheldrake 

2. Hill & Pargament 

3 . Miller, j.p. & et al 

4. Plunkett 
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وجودِ ( 2005)1(. اولسون و همکاران430کند )صخود به یك کل بزرگتر عنوان می

سردرگمی مفهومی دربارۀ معنویت و لحاظ نشدن بُعد معنوی در اهداف برنامۀ درسی و 

دورۀ آموزشی را مشخص کرد. در نهایت پژوهشگران توصیه نمودند که در آموزش به بُعد 

 (.95معنوی باید توجه بیشتری باید مبذول شود )ص

ه شکل بی رابطه دینداری تحقیقات قبلی که مورد بررسی واقع شده اند، تنها به بررس

بیت معنوی آموزش با رویکرد ترکلی با سالمت روانی و جسمانی پرداخته و از بررسی تأثیر 

اند. به این ترتی ، هدف از انجام این غافل مانده های اجتماعیمهارتبر در ابعاد مختلف 

 وا،هدف، محت) تأثیر آموزش با رویکرد تربیت معنوی در چهار عنصر پژوهش بررسی 

های که فرضیه اس های اجتماعیمهارت( با یری و ارزشیابییادگ -های یاددهیفعالیت

 باشد:پژوهش به شرح ذیل می

ان( مؤثر های اجتماعی )ارتباط مثبت بادیگرفرضیۀ اول: برنامۀ درسی معنوی بر مهارت

 است.

 مؤثر است.جتماعی )استدالل و نقد( اهای برنامۀ درسی معنوی بر مهارت فرضیۀ دوم:

 )همدلی( مؤثر است. جتماعیاهای برنامۀ درسی معنوی بر مهارت فرضیۀ سوم:

 است. های اجتماعی )هنجارپذیری( مؤثرفرضیۀ چهارم: برنامۀ درسی معنوی بر مهارت

 ردهای اجتماعی گروه آزمایش را درسی معنوی میزان مهارتفرضیۀ پنجم: برنامۀ 

 د.دهآزمون افزایش میپس ۀمر ل

عنوی، در ادامه برای روشن شدن مفهوم و جایگاه تربیت معنوی و آموزش با رویکرد م

آموزش و  درسی معنوی که عبارتند از: اهداف، محتوا، ریزیمهمترین مرا ل فرایند برنامه

 ارزشیابی را به تفکیك مورد بحث قرار داده است.

 

 مبانی نظری

 درسی معنوی برنامۀ

های ریز نسبت به موضوع آن، از ویژگیای بسته به آگاهی فرد یا گروه برنامههر برنامه

هدف اصلی برنامۀ درسی معنوی، ایجاد خاص معطوف به هدف برخوردار خواهد بود. 

دار کردن زندگی شرایطی است که از طریق آن فراگیران به سطوح عالی آگاهی و معنی

                                                           
1 . Olson JK et al 
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( هدف برنامۀ درسی معنوی، هدایت 2011)1خویش دست یابند. به زعم سسرو و پرات

متربی به منظور شناخت خود، شناخت جهان و شناخت ذات مطلق است. در نتیجه آموزش 

های درونی و بیرونی، بودن و به کمال رسیدن است ها، صال یتمعنوی، توسعه ظرفیت

ن یابی اصیل عاطفی انسان است. به ای(. دومین غایت برنامۀ درسی معنوی، جهت132)ص

منظور که    آدمی باالصاله به خدا تعلق گیرد و همه چیز را از لحاظ نظری و عملی در 

طول خداوند ببیند نه عرض. سومین غایت مهم در طرا ی اهداف برنامۀ درسی معنوی، 

های دل و قرار گرفتن در مسیر نیز خروج تدریجی آدمی از بند هوای نفس و خواسته

توان شاهد آثار اگر به این مهم توجه شود و تحقق بیابد میدستورات الهی است. که البته 

فردی و اجتماعی فراوانی بود. به طور خالصه باید گفت که غایت اصلی تربیت معنوی، 

های مناسبی رسیدن به نشانگرهای معنوی است. برای نیل به این غایات، باید محتوا و روش

 ایر ابعاد وجود انسان پرورش یابد.اختیار کرد که بواسطه آن، بعد معنوی در کنار س

 

 محتوای برنامۀ درسی معنوی

کنند که رشد معنوی افراد از طریق درس خاصی نظیر تعلیمات دینی برخی تصور می 

پذیر است، این در  الی است که همۀ دروس آموزشگاهی قابلیت پرورش بُعد معنوی امکان

های درسی (. هر یك از برنامۀ17: 2002، 3، به نقل از میهن1998، 2افراد را دارند )نیوبای

تواند منجر به برانگیختگی، اثرات مهمی بر پرورش بُعد معنوی فراگیران دارد و می

( 1992)4( و پتن1998) کنجکاوی، اشتیاق، شادی و اعجاب تفکر و روح آدمی شود. نیوبای

شود. هنر مترادف می 5معتقدند که برخی اوقات معنویت، با تجربیات زیبایی شناختی

ای برای توسعه خصوصیاتی نظیر خالقیت، تصویرسازی، همدلی، کاوش تواند وسیلهمی

(، هنر سکوی 2002(. به زعم میهن )67: 2003، 6معنا و  قیقت شود )هیل و پارگمنت

و نقطۀ شروع کشف معانی و  قیقت و فضایی منحصر به فرد برای رشد آگاهی و  7پرتاب

                                                           
1- Cecero and Prout 

2. Newby 

3 . Meehan 

4. Patten 

5. Aesthetic experience 

6 . Hill, P.C., & Pargament, K.I 

7. stepping stone 
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، موضوع درسی دیگری است که از منظر 2است. تربیت دینی 1و معنوی ساسیت عاطفی 

ای به رشد معنوی افراد مرتبط است. تربیت دینی به شرط ( به طور ویژه1992) 3اِسلی

گیری های فردی، شکلفرایند محور بودنش به تحریك و رشد بصیرت معنوی، واکنش

هایی نظیریادگیری سازی موقعیتاهمشود. تربیت دینی دربرگیرنده فرها و باورها میارزش

تواند بصیرت به جایگاه انسانی، کاوش ا ساسات ناشی از شکست، اعمال دینی و... می

، 5در زندگی روزانه را فراهم آورد ) ناوارا 4جدایی، آشتی، تفریح، قیامت و روز رستاخیز

2004 :18.) 

 اتیاضیرربط نیست. ی بیریاضیات موضوع دیگری است که یادگیری آن با رشد معنوی آدم

علوم،  در خود نهفته دارد. اًدانش ذات نیاست که ا ییهاییبایها و زیبردن به شگفت یپ برای

بدیلی با معنویت آدمی دارد. در نتیجه موقعیتی برای نیز موضوع دیگری است که نسبت بی

( چنین 2002ارتباط با وجودی متعالی و برتر در جهان هستی شود. به زعم میهن )

هایی به منظور کشف معرفت و در نتیجه تجربه شگفتی  اصل از آن، خود نوعی کاوش

( معلمان رکن مهمی در پرورش معنوی 2005)6میلر تجربه معنوی است. به زعم،

اند که به منظور موفقیت در این امر همواره باید با رویکردی معنوی به همه دروس، فراگیران

دار کردن زندگی انسان و ارتباط با دنیای متعالی را دستور کار هر روزه خود قرار معنی

 (.39دهند )ص

ره باید دو امر مهم را مورد توجه قرار داد. یکی در برای طرا ی برنامۀ درسی معنوی هموا 

نظر داشتن هدف و دیگری توجه به شرایط و خصوصیات افرادی که برنامه برای تعلیم و 

ریزی درسی معنوی، هدف نیل به معنویت شود. در فرایند برنامهتربیت آنان تدوین می

بد. بنابراین محتوایی طلاست. طبیعی است که نیل به این هدف مهم، شرایط خاصی می

متناس  با هدف  شود باید اوالًکه برای تحقق هدف برنامۀ درسی معنوی در نظر گرفته می

، عاطفی و عقلی و جسمی فراگیران توجه الزم را مبذول نماید ،به شرایط ذهنی باشد، ثانیاً

اهنگ با هدف ثالثاً هماهنگ با مبانی دین باشد. به عبارت بهتر، برنامۀ طرا ی شده باید هم

های روانی انسان و توان و شرایط او را در نظر بگیرد، به ابعاد فردی، خلقت باشد، ویژگی
                                                           

1. Spiritual and emotional sensitivity 

2. Religious education 

3. Slee 

4. Resurrection 

5 . Navara 
6 . Miller 
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تفاوت نباشد، تمام دوران زندگی انسان را در نظر بدارد، اجتماعی، زمانی و مکانی انسان بی

ۀ باعث تأمین  االت مطلوب در انسان شود و  االت غیر اصیل را از او بزداید و اندیش

جانبه پدید آورد به صحیح رابطه انسان با خالق را ببخشد و به عبارتی ابزار معنوی همه

ای که انسان بتواند در هر شرایطی از این ابزار برای تقرب به خدا و نیل به معنویت گونه

 استفاده کند.

(، معنویت و آزادی معنوی انسان صرفاً از طریق نبوت، 1381طبق نظر شهید مطهری )

شود. لذا کالم خدا و  دیث بهترین منبع برای تدوین های آسمانی تأمین میو کتاب دین

های مربوط ها و فعالیتریزی درسی معنوی است. عالوه بر این، روشمحتوا در فرایند برنامه

به پرورش معنویت و برنامۀ درسی معنوی، باید مبتنی بر تعالیمی باشد که به طور عمده 

تی، انسان، جایگاه انسان در جهان، آفریدگار جهان و انسان، مبداء و به واقعیت جهان هس

رسد نوعی از برنامۀ درسی که مقصد آفرینش و غیره مربوط شود. از این رو به نظر می

های آموزشی مربوط به تربیت معنوی است، لزوماً به نقش وجود ها و فعالیتشامل فرصت

ای یادگیرندگان را برای تماشای نین برنامهشناختی آنها در جهان هستی معطوف است. چ

های علم، قدرت، عزت، لطف، عدالت و دیگر اسمای  ق های متنوع هستی که آیهجلوه

توان گفت در محتوای برنامۀ درسی معنوی باید کند. بنابراین میاست، آماده می

 های زیر در نظر گرفته شود تا به معنویت مورد نظر دست یافت:شاخص

خلقت بشر و هدف از این خلقت، همچون  -2گاه اسالم در خصوص خالق. دید -1

ارتباط انسان با خالق و التزام  -3عبادت، ترویج نیکی و پرهیز از بدی و تبلیغ پیام اسالم. 

ارتباط انسان با دیگران که باعث نشر عدالت شود،  -4عملی در برابر او و داشتن اخالص. 

 -5نسان، خردورزی، رشد اخالق و نشان دادن مهرورزی. توجه به زندگی و شأن و مقام ا

اهلل بودن بشر تاکید گردد و انسان متعادل، روابط انسان با محیط به نحوی که بر نقش خلیفه

هماهنگ با سایر مخلوقات کار کند و خداوند را از طریق مخلوقاتش کشف کند یا تشخیص 

نۀ الزم را برای اصالح خود و کس  کس  شرح صدر یا رشد خود به نحوی که زمی -6دهد. 

سرنوشت و تقدیر انسانی، یعنی باالبردن  -7تجربه از اشتباهات گذشته فراهم سازد. 

رشد یك سری عادات اسالمی که منجر به  -8ا ساس مسئولیت با ارزیابی نقش خود. 

 (.36: 1388عمل اسالمی شود ) مطهری، 

 

 اجرا و آموزش برنامۀ درسی
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اگر قرار است برنامۀ درسی را به عنوان زندگی در همه مظاهر »گوید: میادوارد کالرک  

در نظر بگیریم، باید کالس درس را نیز شامل خانه، جامعه و جهان تصور کنیم. در  1آن

ترین اهمیتای، هر کس هم معلم است و هم یادگیرنده. شاید کمچنین کالس گسترده

موضوع یا محتوای آموزشی است که امروزه  جزء تجربه آموزشی در کالس مذکور، آن نوع

 (.255: 2010، 3، به نقل از کینگ2،1997کالرک«) شودبه صورت سنتی تدریس می

رسی دریزی نکته مهم در باب اجرا و آموزش به عنوان عنصری مهم در فرایند برنامه

ر بگیرد. رااین است که  وزۀ اجرا و آموزش معنویت باید در زیر چتر اهداف تربیت معنوی ق

ها و انجام آداب معنویت مورد نظر اسالم، مبتنی بر  االتی است که  اصل برخی آموزش

هایی را در مراکز تعلیم و تربیت فراهم کرد که به این توان موقعیتمذهبی است. یعنی می

امۀ پردازان برنها و  االت مطلوب نایل شد. برای مثال میلر، به عنوان یکی از نظریهدانش

ی مربیان ی معنوی، در  وزۀ اجرای برنامۀ درسی معنوی کارها و اقداماتی را پیشِ رودرس

ها، و نگارش خالق روزانه. البته مراقبه مورد کردن، کار با رویاگذارد. مانند مراقبه، تجسممی

توجه به  های مذهبی ندارد. مراقبۀ مورد نظر او شاملنظر میلر، ارتباط چندانی با سنت

های ذهنی و آرامش عضالنی ط بدن، راه رفتن، صداها و کلمات خاص، تجسمتنفس، رواب

ها، ورزش و نمایش همراه های رسمی مدرسه همچون آزموناست که الزم است با فعالیت

 (.75: 2000شود )میلر ،

آموزان، یکی از اهدافی است که میلر از فراخوانی تخیالت و پرورش تصورات دانش

کند. میلر گویی و نگارش خالق به برنامۀ درسی دنبال مینی، قصهافزودن عنصر تجسمِ ذه

رویاها به عنوان یك روش مهم در آموزش معنوی در پرورش ذهنی، جسمی »نویسد: می

گیری از رویاها در تربیت معنوی به او برای توجیه بهره«. و رو ی هر شاگرد موثر است

ای برای کشف توانند شیوهیاها میرو»نویسد: کند و میکارهای اشخاصی استناد می

برای میلر، آموزش هنر در پرورش روح و «. آموز باشدهای مهم در زندگی دانشاندیشه

معنویت، نقش مهمی دارد. او با مبا ث تفصیلی درباره ضرورت همراهی عشق و کار در 

ارد، های استاندبا تمرکز بر آزمون« مدارس مکانیکی»زندگی، سعی دارد، لزوم تبدیل 

که « بخشیمدارس روح»های راهبردی و جداول سازمانی را به نمایش معیارها و مدل

                                                           
1. manifestations 

2. Edward Clark 

3 . King 
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: 2000معطوف به خالقیت، خودانگیزی، سرگرمی و ماجراجویی است، تبیین کند )میلر، 

85.) 

-برنامه     مایت و کمك به مربی و متربی، در فرایند رسد که بهترینچنین به نظر می

است. تا از این طریق، پیوند فطری  1طرا ی برنامۀ درسی تلفیقیریزی درسی معنوی، 

مورد توجه قرار گیرد. به این صورت که در برنامۀ درسی تلفیقی، « معنویت»و « زندگی»

آموزان در قال  برنامۀ آموزان منعکس شود. یعنی معلمان و دانشهای دانشباید خواسته

د. ضرورت توجه به بُعد معنوی برنامۀ درسی درسی تلفیقی به طرا ی برنامۀ درسی بپردازن

های فوق مادی و دنیوی  یات از جمله جنبه اقتضا دارد که توجه دادن یادگیرنده به

. های گوناگون قابل انجام استاین مهم به روش. های بارز برنامه در نظرگرفته شودویژگی

موارد مشابه در خصوص ها، تصاویر و سایر یادآوری  یات اخروی در محتوا، طرا ی عکس

های عبادی، معنوی در برنامه و غیره در تقویت ابعاد معنوی محتوا تأثیر مراکز و مکان

 2های موضوعی( برنامۀ درسی معنوی فقط مرک  از زمینه1997از نظر کالرک ) .دارند

باشند. آنچه مهم است خلق های نمادی، زمانی و جهانی قابل تأمل مینیست، بلکه زمینه

ینۀ معناداری است که برای ما مهم باشد. در برنامۀ درسی تلفیقی معنوی، موارد زیر زم

مطرح هستند: زمینه آموزشی به جای محتوای آموزشی، مفاهیم درسی به جای  قایق 

درک آموز به جای دانش او، های او، تفکر دانشآموز به جای پاسخهای دانشدرسی، پرسش

بندی شده، به جای انباشت محتوای طبقه4، قصد توسعهبه جای استدالل منطقی 3شهودی

فرایند یادگیری به جای فرآورده یادگیری و کیفیت اطالعات به جای کمیت اطالعات 

 (.62)ص
 

 ارزشیابی برنامۀ درسی معنوی

شود که ارزشیابی به منزله بخشی از تصویر پیچیدۀ تربیت معنوی است و چنین تصور می

بخش ذاتی زندگی است. از این رو الزم است ارزشیابی به صورت بازخوردی و نیز به صورت 

های فراگیران و نیز توسعه بعد معنوی اشتراکی تحقق پذیرد تا به توسعه و رشد توانمندی

                                                           
1. integrated curriculum 
2. subject context 

3. imagination 

4. development intent 
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های ( در ارتباط با ارزشیابی بُعد معنویت در سبك2011) 1و تریسی آنان منتهی شود. جان

های خاصی را در بر لفهؤاند که هر یك از آنها متدریس به هشت مقوله کلی توجه کرده

ها عبارتند از: استناد صریح به وجود خداوند، ابراز ایمان به قدرتی گیرد. این مقولهمی

به تدریس، خوش قلبی و  4انشجویان، اشتیاقبا د 3، صداقت2متعالی، آرامش و صفا

 (.129با دانشجویان )ص 7و صادق بودن، و همدلی و شفقت 6، بی ریا5دلسوزی

مورد نظر نگرش اسالمی که تمرکز اصلی آن بر اصل تو ید است،  معنویتبا توجه به 

دهد و دستیابی به این پاسخگویی در محضر  ق، معنای اساسی پاسخگویی را شکل می

پاسخگویی از طریق همراهی با معیارهای معرفی شده در باب معنویت است. به نظر  نوع

های مربوط به رویکرد رسد راهبرد اصلی مناس  برای ارزشیابی، تلفیق روشمی

محور و فرایندمحور به منظور )محاسبه نفس( با الگوهای ارزشیابی معلم8خودسنجی

ربیت است. فرایندهای تعاملی میان مربی و اقدامات اصال ی موردی برای بهبود فرایند ت

تواند متربی در ارزشیابی تکوینی نیز جهت تعدیل خودپنداره فراگیران، از آنجایی که می

رسد و در نتیجه های متربی کمك کند بسیار ثمربخش به نظر میبه تصحیح برداشت

ید ) میهن، های معنوی هموارتر نماتواند مسیر رشد معنوی را جهت نیل به شاخصمی

 (.2011  جان و تریسی، 2002

 ها و اهداف برنامۀ درسی معنویآرمان

اهداف برنامۀ درسی معنوی و موضوع اصلی آن که تکامل رو ی و نفسانی انسان است و 

نظر از میزان و چگونگی صرف –تمامی  قایق وجودی که به شکلی در این مسیر موثرند 

شوند. در این زمینه، به تلقی می« ارزش»به منزله مطلوبیت داشته،  -تأثیرگذاری آنها 

اطالق کرد که چند ویژگی داشته باشد: الف( به طور واقعی « ارزش معنوی»توان چیزی می

مالیم و هم  های متعالی انسان باشد  ب(هو خواستکننده نیازهای معنوی مینأو منطقی ت

                                                           
1. John & Tracy 

2. serenity 

3. openness 

4. passion 

5. generosity and caring 

6. genuineness 

7. compassion 

8. self-assessment 
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در جهت کمال  سان باشد  ج(لذت معنوی برای ان ۀکنندجهت با عالیق معنوی و فراهم

غایی و سعادت نهایی انسان قرار داشته باشد  د( برمبنای اصول اعتقادی، فروع دینی و 

کمال  :باشدمی              ها و اهدافی شامل موارد زیرمبانی اخالقی باشد. چنین ارزش

نیز عبادت (، و طریق آن 257: 6، ج1386)طباطبایی،  نهایی انسان قرب به خداوند است

  (.74: 1366باشد )طباطبایی، رب می

 برنامۀ درسی معنوی در راستای آموزش وتربیت مهمترین اصول تربیتی

ترین اصول در تربیت اسالمی اصل خدامحوری است. این یکی از عام: . اصل خدامحوری1

دینی ترین اصل ایجاد تمایز تربیت دهد و مهمی اساسی رفتار را تشکیل میاصل جوهره

انجام کلیه اعمال »آید. خدامحوری عبارت است از: از دیگر رویکردهای تربیتی به شمار می

و رفتار انسان براساس معیارهایی که خداوند برای آنها تعیین کرده است، به منظور کس  

ی عملکرد مربی براساس آن جریان این امر در عمل تربیتی ناظر بر نحوه «.رضایت الهی

ق لْ اِنَّ هُدَیَ اللّهِ هُوَ الْهُدَی وَ ا مِرْنَا لن سلِمَ لِرَبّ العَالَمِینَ  بگو: در  قیقت تنها هاست. مالک

ایم که تسلیم پروردگار جهانیان هدایتِ خداست که هدایت واقعی است که دستور یافته

رد که های تربیتی باید به نحوی صورت پذیبنابراین، گزینش برنامه (.71ۀ باشیم )انعام، آی

خداوندی در متربی روز به روز فزونی یابد، تا جایی که وی بدون کس   ی رضایتانگیزه

بینی تو یدی، جهان از یك مشیت رضایت الهی به هیچ عملی اقدام نکند. براساس جهان

 کیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر بودن وجود و رسانیدن موجودات به 

 (.83 :1371ا استوار است )مطهری، ی آنهکماالت شایسته

ی تعبد  اکی از نوعی ارتباط انسان با خدا که مستلزم مفهوم واژه: . اصل تعبّدمداری2

کشی از دستورها و تواضع، خشوع و فروتنی در برابر او و پرهیز از طغیان، تکبر و گردن

تربیت از دو  یاصل تعبدمداری در دامنه (.206ا کام وی است )معجم مقائیس اللغۀ، ص

 گیرد. های تربیتی، مدّنظر قرار میی عمل تربیتی مربی نسبت به متربی و برنامهزاویه

های مهم در سنجش کارایی هر نظام تربیتی میزان یکی از شاخصه:محوریمتربی.3

های نگری و تأکید آن بر متربّی است. تربیت در صورتی که بر مدار نیازها و ویژگیواقع

های موجود در او نیست. تربیتی گرفتن واقعیتگونه فشار و نادیده، مستلزم هیچانسان باشد

 شود. کند و به او ختم میگردد و در او سیر میکه از او آغاز می
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ی جوان  زندگی انسان است و با از آنجایی که دین ناظر بر کلیه: زندگی محوری .4

های ی بسیاری از درخواستدهندهنگرشی فراتر از رفع نیازهای موضعی و مادّی، جهت

ی عمل و مسیر آن است، انسان در روند زندگی فردی و اجتماعی از  یث گزینش و نحوه

تربیت بر محور چنین نگرشی مستلزم عدم انفکاک از متن زندگی است. در چارچوب تربیت 

ی کامالً ی مرتاضانه در فرد، امرگیری از اجتماع و تقویت رو یهدینی، ترغی  به کناره

 (. 241: 2غیرمتعارف است )مطهری، ج

ی اسالمی همواره انسان به عنوان فرد و نه گروه در مدار تربیت در اندیشه: فردمحوری.5

گیرد. مفاهیم و اصطال اتی از قبیل تهذی ، تزکیه، تذکر، تأدی  و ... در و اصالح قرار می

کند  بنابراین، رد انسانی  کایت میفرهنگ اسالمی، از نوعی رویکرد اصال ی و تربیتی به ف

ی تربیتی ی اسالمی راه ورود خود را به جامعه از طریق مواجههی تربیت در اندیشهپدیده

 سازد. تك افراد آن هموار میبا تك

که وابسته به بر هیچ کسی پوشیده نیست که دین همواره بیش از آن: گراییعمل.6

بر موضع عملی وی است. اگر بر آگاهی نیز تأکید های انسان باشد ناظر ی آگاهی وزه

ی اعمال و رفتار انسان است  بنابراین آگاهی به منظور انعکاس آن در  یطه شود، صرفاًمی

گذارد که با شود و در او تأثیر میو معرفت دینی در صورتی با شخصیت فرد عجین می

رو، یك مربی موفق کسی است که همواره با توجه به ظرفیت عمل وی مقرون گردد  از این

گرایی یکی از دستاوردهای تربیتی پرهیز از ذهن مل کند.و استعداد متربی او را وادار به ع

 گرایی است.اصل عمل

یکی از ارکان و اهداف مهم دین، اخالق است. مقصود از تمام معارف : مداری. اخالق7

ر، ایجاد تحول اخالقی در انسان است، به نحوی که اگر عناصر ئدینی و انجام مناسك و شعا

به کمال خود دست  ،ی اخالقی تأثیر بگذارندند در  وزهمعرفتی و عبادی در دین نتوان

ها یابیم که پافشاری و تأکید بر غایتافکنیم درمیاند. هنگامی که به اسالم نظر مینیافته

آموزی، شکرگزاری، ایمان و یقین، دریافت های اخالقی و عملی در قال  تقوا، عبرتو فرجام

همتای عنصر اخالق در اری و... بیانگر ارزش بیهدایت، عبادت الهی، نیل به رشد و رستگ

 توان متعلق تربیت دینی را همان تربیت اخالقی دانست.میان دیگر عناصر است  بنابراین می

. تقویت 1سعی و کوشش از دو جهت در امر تربیت مورد توجه است: : محوریسعی.8 

اهمیت تأثیر سعی  مشخص. . تقویت اراده به نحو خاص و انجام عملی2اراده به نحو مطلق  

و تالش بر انسان در این است که وی مرهون میزان تالش و کوششی است که به کار 
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گیرد  آنچه در تربیت دینی اهمیت دارد میزان سعی و کوششی است که فرد در  یطه می

 دهد. قدرت خود برای رسیدن به هدف انجام می

یت اعتدال و توازن در تربیت انسان و پرهیز گرایی بیانگر رعااصل اعتدال: گراییاعتدال.9

 ست. ااز هر گونه افراط و تفریط 

ی انسان و ایجاد اساس تربیت دینی بر محور برانگیختن   ّ و عالقه: محوریمحبت.10

گیرد. ایجاد و پرورش  س تعلّق، اشتیاق و عشق به وابستگی و تعلّق خاطر در او شکل می

ی اصلی تربیت نفرت و انزجار از شیطان و مظاهر او وظیفهخدا و درنتیجه به خَلق او و 

داری شود، میدانمحوری مطرح میشود. آنچه در اصل محبتدینی محسوب می

طراوت عقالنی های بیورزی و راز و رمزهای آن بر استداللهای قلبی و اولویت عشقگرایش

 (.24ل25: 1367،  جیمز30و  25: 1375روح عملی است )گیسلرهای بیو افراط

مد در امر تربیت، نظارت بر امور متربی است. آهای کاریکی از روش: مدارینظارت.11

داند همواره رفتار و  رکات نظارت دینی، نظارتی آگاهانه و هوشیارانه است که متربی می

او تحت نظارت دقیق الهی است و در آینده باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد. چنین 

ته باشد  بنابراین، اصل ای بر شخصیت و رفتار وی داشتواند تأثیر ویژهنظارتی می

گوید: جهان در منظر خداوند تبارک و تعالی است مداری در تربیت اسالمی به ما مینظارت

 و او بر همه امور آگاه است. 

های تربیتی را که منجر به اصالح و تغییر رفتار در توان  رکتهرگز نمی: خوف و رجا.12

سیم کرد. تشویق و تنبیه، پاداش و جزا و ای آشکار تربدون وجود انگیزه، شوندانسان می

باالخره بهشت و جهنم در تعابیر دینی نمادی روشن و عاملی اساسی برای ایجاد انگیزش 

در انسان از رهگذر نوعی بیم و امید و ترس و عشق است. انسان با ترکیبی متعادل از بیم 

ر جهت اصالح و تغییر کشد. هیچ گامی دکند یا از آن دست میو امید  رکتی را آغاز می

پذیر نیست وضعیت موجود، بدون گذر از میان این دو مقوله، در سطوح مختلف امکان

 (. 182: 1362، )قط 

 د و  صر و های بیآرزوگرایی ۀدر اسالم، رو ی: اندیشی )فناپذیری دنیوی(مرگ.13

اموشی خود پایان و فرهای بیها و نقشهنایافتنی و محصور شدن در چارچوب طرح دست

 ُ ُّ »پیامبر)ص( فرمود:  های انسان است.ی بسیاری از خطاها وگناهدر این میان سرچشمه

، ق1413مجلسی، )« الدُّنْیا رَأْسُ ک لّ خَطِیئَۀِ  عالقه به دنیا منشأ هر اشتباه و خطایی است

ن یافتن هشدارها و تأکیدات فراوان اسالم بر فناپذیری انسان در دنیا و پایا (.239: 70ج
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ی پند و دوران زندگی، و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر جزء مهمی از مجموعه

 اندرزهای دینی است. 

جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد. بر جهان یك نظام عالی »: گراییآرمان.14

(. تربیت دینی بر اساس آرمانی مشخص و 233 : 1371)مطهری، «هدایت،  اکمیت دارد

ها و پذیرد و در چارچوب آن اقدامات مربوط به انتخاب هدفغایی مذکور انجام می هدف

 پذیرد. های تربیتی صورت میاتخاذ رویه

گرایی تحولی اساسی در رفتار و گیری زندگی بر مبنای آخرتجهت: اندیشیآخرت.15

ی از رهگذر ای در باروری عقل دینتربیت دینی مسئولیت ویژه کند.سلوک انسان ایجاد می

رو مفاهیم دینی مشحون از یادآوری سرای جاوید اندیش دارد، از اینالقای ذهنیت آخرت

 (.48ۀ و ایجاد تنبه در انسان نسبت به آن است )بقره، آی

 های دینیسازی آموزهمدل آموزش با رویکرد معنوی به منظور نهادینه

تعامل مثبت و معنوی  معلمان  دهد که در فضای آموزشی جامعه اسالمیاین مدل نشان می

شود که به کاربست برنامۀ درسی معنوی  اثربخش منجر شود و آموزان سب  میو دانش

های دینی در بطن سازی آموزههای این برنامۀ درسی که نهادینهدر نتیجه یکی از هدف

د ی آن وجوباشد، محقق شود. الزمهوجود فراگیران توأم با  س باور و تعهد عمیق می

های های برنامۀ درسی معنوی مجهز به الگوهای معنوی در آموزشی و نوآوریزیرساخت

-های آموزشی که شامل منابع اطالعاتی است و نیز روشآموزشی است. همچنین نوآوری

های آموزشی پیشرفته در اجرای برنامۀ درسی معنوی  به ما در راه اندازی یك سیستم 

: 2009، 1کولوگ و همکارانرساند )مكش است یاری میآموزشی اسالمی که پویا و ثمربخ

آموز به همان شکل فضای فیزیکی خواهد بود، ولی با این تفاوت (. تعامل معلم و دانش71

کارگیری تفکر خالق و انتقادی در این مفاهیم معنوی آموزان با بهرود تا دانشکه انتظار می

تر سازند و نیز استاد با پژوهشی گستردههای آموزشی و راه خود را برای انجام فعالیت

آموزان رو به رو شده و او را مجبور به روزآمدسازی اطالعات خود کنند. های دانشپرسش

های آموزشی و الگوهای روزآمد آموزش لذت بخش و کارآمد برنامۀ درسی معنوی به روش

آموزان بخواهیم به دانشو جدیدی نیازمند است. در صورتی که الگوهای کهنه و منسوخ را 

ایم. های برنامۀ درسی معنوی را فراهم آوردهبیاموزیم، در واقع، موجبات شکست هدف

                                                           
1 . McCullough M, Willoughby B 
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ها و نوآوری آموزشی گیری از روشبرنامۀ درسی معنوی اثربخش خواهد بود که معلم با بهره

آموزان را تشویق به آموختن وارد عرصل آموزش و پژوهش در فضای درس شده و دانش

ند. در این فضا یادگیری تفکر خالق و انتقادی اهمیت بسیاری دارد. زیرا منابع اطالعاتی ک

برند، همگی در فضای نوین آموزشی معنوی  به آن دسترسی آموزان به کار میرا که دانش

کارگیری آن منابع نیاز به تفکر انتقادی و تحلیلی ضروری به            خواهند داشت و برای

 (.84: 1،2003راد و همکاراناست )باند

 های اجتماعیآموزش مهارت

المللی به آن  د رسیده است که های اجتماعی در سطح بینتوجه به موضوع مهارت

گامی بسیار بزرگ در  "های اجتماعیمهارت"گذاری طرح سازمان بهداشت جهانی، با پایه

(. هدف از اجرای 1386پور، جهت اعتالی سطح کیفی زندگی افراد برداشته است )موسی

اجتماعی افراد است تا با تجهیز آنان به این قابلیت -های روانیاین برنامه، افزایش توانایی

های زندگی را فراهم آورده و عملکرد ها، امکان مقابله سازگارانه با مقتضیات و کشمکش

نماید و از  ها، جامعه، فرهنگ و محیط تأمینمثبت و منعطف را در ارتباط با سایر انسان

 (.2،2001همکاران و  اسکاتزا جلوگیری کند )بروز رفتارهای آسی 

های اجتماعی، رفتارهایی هسللتند که بر ( بر آن اسللت که مهارت1990) 3ماتسللون

شت روانی آنان و نیز عملکرد مفید و مؤثر در اجتماع از      سو و بهدا روابط بین افراد از یك 

ستلزم توانایی       سوی دیگر، تأثیر دارد. این مهارت  ستند که م شتمل بر رفتارهایی ه ها، م

ترین  د  اند و ا تمال دریافت تقویت اجتماعی را به بیششللروع و تداوم ارتباط اجتماعی

چاری و  مند هستند ) سینرسانند و دارای ماهیتی تعاملی، وابسته به موقعیت و هدفمی

کار،    قل از آرندز    1975) 4(. زیمباردو 23: 1384فدا های اجتماعی و   ( مهارت 1998، 5به ن

 داند.ی انسانی الزم میارتباطی را برای ایجاد، سازماندهی و  فظ یك رابطه

های اجتماعی مشللتمل بر پنج خرده مهارت گوش  ( مهارت2004) 6از دیدگاه جرابك

قاطعیت می    یام، بینش و  : 2005، 7باشلللد )آمورو همکاران   دادن، تنظیم عواطف، درک پ
                                                           

1 - Bonderud, Kevin and Fleis, Michael 
2- Scott, Sally, Shaw& Stant 

3- Matson 

4- Zimbardo 

5- Arends 

6 - Jerabek 

7- Amour, D Ferrada-Vldela, M San Martin- Rodriguez, L Beaulleu, M D 
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اند در ایجاد رابطه با همساالن )آشرو  که مهارت اجتماعی کافی کس  کرده (. کودکانی32

تر از ( موفق2017، 2( و یللادگیری در محیط آموزشلللی )واس و همکللاران2001، 1تیلر

های اجتماعی به (. مهارت3،2012کودکانی هسلللتند که فاقد این مهارت هسلللتند )آدیمو

تری اسلللتفاده کنند. کودکان    نحو مطلوب های خود بهکند تا از توانایی کودکان کمك می 

توانند با اجتماع خویش سللازگار شللوند و  های اجتماعی به آسللانی میبرخوردار از مهارت

های روانی را از بین ببرند و به شلللکلی کارآمد با مشلللکالت خود مقابله کنند. از            تعارض 

برند بلکه  کمبود رنج میهای اجتماعی، نه تنها خود از این طرفی کودکان با کمبود مهارت

کنند )برادران،   با رفتارهای نامناسللل  و تکانشلللی خود، مزا مت برای دیگران ایجاد می      

ساالن طرد خواهد      1390 ستان و هم سب  این کمبود از جمع دو (. در نتیجه، کودک به 

سی       شتر در معرض آ ساالن قرار می   شد و بی شار گروه هم گیرد. زیرا  های اجتماعی و ف

 های اجتماعیمهارت قاطعیت الزم را برای مقابله با این فشللارها ندارد. کسلل  مهارت و 

 ها،مهارت هنجارها، شدن، اجتماعی فرایند در است   آنان شدن اجتماعی از بخشی  کودکان

 یا کنونی نقش و مطلوبی مناس   نحو به تا گیرد،می شکل  فرد رفتار و هانگرش ها،ارزش

 .کند ایفا جامعه در را خود آتی

 

 روش پژوهش

زمون با گروه کنترل آپس -آزمونطرح این پژوهش طر ی نیمه آزمایشی و از نوع پیش

 توان به صورت زیر نمایش داد:این طرح را می است.
 

 : شیوۀ اجرای پژوهش1جدول 
 هاگروه آزمونپیش متغیر مستقل آزمونپس

T2 X T1 آزمایش 

T2 _ T1 کنترل 

                                                           
1- AshroTiller 

2- Voss, T,Wagner,W,Klusmann,U,Trautwein,U,Kunter,M. 

3- Adeyemo, S. A 
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نه   آموزانی بودند که در دبیرسلللتان   آماری این پژوهش کلیه دانش   ۀجامع   های دخترا

های مدنظر  پرداختند. معیارهای ورود )شاخصبه تحصیل می 1397-98شهررضا در سال 

 ها( عبارت بودند از:  برای انتخاب آزمودنی

 آموزانی که در انجام پژوهش به تحصیل در مدرسه مربوطه مشغول بودند.( دانش1

چار اختالالت روانی   ( دانش2 که د ند اختالالت       –آموزانی  مان شلللخصلللیتی مزمن 

 شخصیتی، افسردگی دو قطبی، روان گسستگی و اختالالت سلوکی نبودند. 

 آموزانی که  داقل یك سال در مقطع مربوطه به تحصیل پرداختند.( دانش3

 کنند.  توانستند هشت جلسه پیاپی در جلسات شرکت آموزانی که می( دانش4

هایی که در جریان آموزش و از گروه خارج شلللدند( نیز       معیارهای خروج )آزمودنی  

 عبارت بودند از:

 های اجتماعی خود نبودند.آموزانی که مایل به افزایش سطح مهارتدانش .1 

شللان از عملکرد شللغلی و اجتماعی مناسللبی برخوردار   آموزانی که خانواده. دانش2 

 نباشند.

شده    آم. دانش3  شونت خانگی  وزانی که یکی از آنها دچار رفتار اعتیادی یا مرتک  خ

 بود.

هارت        تأثیرآن بر م به منظور چگونگی  مۀ درسلللی معنوی  نا های   در این پژوهش، بر

آموزان اجرا شلللد. برای انجام این پژوهش ابتدا متون علمی و منابع برنامۀ اجتماعی دانش

سپس فهرست    ین شد.  ر اساس مطالعه و تدو ای بدرسی معنوی در قال  جلسات مشاوره   

  تاداناسللل های کار تهیه وتدوین شلللد و به تأییدفنون و قال  جلسلللات مشلللاوره و برگه

شکالت ا تمالی،            سی  م سلط در اجرا و برر س  مهارت و ت سید. به منظور ک متخصص ر

شی بر روی دانش  شکاال      8آموزان طی ابتدا این رویکرد بطور آزمای شد و ا سه اجرا  ت  جل

ها در هر جلسللله، مدت زمان کافی برای هر جلسللله  ا تمالی )مانند ترتی  ارایه مداخله   

برطرف گردید. در این پژوهش جهت سللنجش فرضللیات پژوهش و بررسللی نقش برنامۀ  

سعۀ مهارت   سی معنوی بر تو شد.      نامۀ محققهای اجتماعی از پرسش در ستفاده  ساخته، ا

دهندگان بر هر یك از بُعدهای: ارتباط مثبت با دیگران،  نامه ادراکات پاسخ  در این پرسش 

 42نامه دارای استدالل و نقد، همدلی و هنجارپذیری، مورد آزمون قرار گرفت. این پرسش

)کامالً زیاد(   5)اصالً( تا نمره  1ای لیکرت تهیه شد که از نمره  سوال و در طیف پنج درجه 

نامه نیز از روائی محتوائی استفاده شد.   گذاری شده است. جهت تعیین روائی پرسش   ارزش
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سش    ساس پر شکدۀ علوم تربیتی و         10نامه به بر همین ا صان دان ص ستادان و متخ نفر از ا

نامه  روانشناسی دانشگاه اصفهان داده شد که در نتیجه آن تعدادی از سواالت این پرسش        

ئی محتوائی  نیز اصللالح و مطابق با فرهنگ مدرسلله بازسللازی شللد که بدین ترتی ، روا  

نامه نیز، پس از انجام یك مطالعه         نامه مورد تائید قرار گرفت. پایائی پرسلللش        پرسلللش

مقدماتی و تعیین واریانس سللواالت از طریق ضللری  آلفای کرونباخ مورد محاسللبه قرار   

های اول تا چهارم به بدسللت آمد. آلفای مؤلفه 86/0گرفت که آلفای کلی پرسللشللنامه  

 بودند.  89/0، 88/0، 87/0، 92/0ترتی  

 های پژوهشیافته

آزمون اسللتفاده  جهت بررسللی فرضللیه از روش آماری تحلیل کواریانس با کنترل پیش

ها و شللده اسللت. برای اسللتفاده از تحلیل کواریانس باید دو پیش فرض نرمال بودن داده 

هلا از آزمون  هلا را اثبلات کرد کله برای اثبلات نرملال بودن داده     یکنواختی واریلانس 

ها از آزمون لوین اسللتفاده شللده اسللت. برای  و برای واریانس 1اسللمیرنوف -کولموگوروف

سی فرض نرمال بودن عامل ها از آزمون کولموگوروف  شد که        -برر ستفاده  سمیرنوف ا ا

 نتایج آمده است.

 هافرضپیش

شاپیرو   سطح  و -با توجه به اینکه آمارۀ  ستدالل و نقد    >05/0یلکز در  به جزء خرده ا

ل بودن فرض نرما ها معنادار نیسلللتند، بنابراین     مقیاس باشلللد، دیگر خرده که معنادار می  

شد پذیرف های اجتماعیمهارتمربوط به های زیرمقیاسها در تمام داده سی   ته  . برای برر

رض صفر  ف دهد،ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن نشان میفرض برابری واریانس

ید می   برای تسلللاوی واریانس  تائ گردد. یعنی پیش فرض تسلللاوی  های نمرات دو گروه 

 های نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل تائید شد.واریانس

ران( مؤثر های اجتماعی )ارتباط مثبت با دیگفرضیۀ اول: برنامۀ درسی معنوی بر مهارت

 است.

بت با دیگران ارتباط مثویت گروهی بر میزان نمرات، : نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عض1جدول 

 در دو گروه 

                                                           
1- Kolomogorov-Smirov 
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 متغیرها
 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری(P) 

میزان 

 تاثیر

توان 

 آماری

 215/0 063/0 241/0 45/1 26/25 1 26/25 آزمونپیش

عضویت 

 گروهی  

50/247 1 50/247 25/14 001/0 493/0 950/0 

و توان  063/0آزمون با میزان تأثیر ( پس از تعدیل کردن اثر پیش1اساس جدول )بر 

ها بر  س  عضویت گروهی استقالل آزمودنی ، بین میانگین باقیماندۀ نمرات215/0آماری

(. لذا این  فرضیه >01/0Pشود ))دو گروه آزمایشی و کنترل( تفاوت معناداری مشاهده می

درصد بوده است، بنابراین برنامۀ درسی معنوی بر  49أثیر شود. میزان این تتائید می

، 950/0توان آماری برابر با  مؤثر است.های اجتماعی، افزایش ارتباط مثبت با دیگران مهارت

  اکی از دقت آماری بسیار باالی این آزمون و کفایت  جم نمونه  است. 

 )استدالل و نقد( مؤثر است.های اجتماعی برنامۀ درسی معنوی بر مهارت فرضیۀ دوم:

استدالل و نقد در دو : نتایج تحلیل کو واریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات 2جدول 

 گروه 

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری(P) 

میزان 

 ثیرأت

توان 

 آماری

 172/0 059/0 652/0 20/1 60/25 1 60/25 آزمونپیش

عضویت 

 گروهی  

48/205 1 48/205 94/13 006/ 352/0 575/0 

و توان  059/0آزمون با میزان تأثیر ( پس از تعدیل کردن اثر پیش2بر اساس جدول )

ها بر  س  عضویت تسلط بر محیط آزمودنی ، بین میانگین باقیماندۀ نمرات172/0آماری

(. لذا این >05/0Pشود )مشاهده میگروهی )دو گروه آزمایشی و کنترل( تفاوت معناداری 

افزایش  های اجتماعی،شود. بنابراین برنامۀ درسی معنوی بر مهارتفرضیه تائید می

 استدالل و نقد مؤثر است.

 )همدلی( مؤثر است. های اجتماعیبرنامۀ درسی معنوی بر مهارت فرضیۀ سوم:
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 همدلی در دو گروه  یزان نمرات: نتایج تحلیل کو واریانس تأثیر عضویت گروهی بر م3جدول 

 متغیرها
 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

معناداری
(P) 

میزان 

 ثیرأت

توان 

 آماری

 452/0 181/0 071/0 59/3 51/61 1 51/61 آزمونپیش

 988/0 54/0 001/0 74/25 29/440 1 29/440 گروهی   عضویت

درصد و توان  18آزمون با میزان تأثیر پیش( پس از تعدیل کردن اثر 3بر اساس جدول )

ها بر  س  عضویت رشد شخصی آزمودنی ، بین میانگین باقیماندۀ نمرات452/0آماری

(. لذا این >01/0Pشود )گروهی )دو گروه آزمایشی و کنترل( تفاوت معناداری مشاهده می

 نامۀ درسی معنوی بربر درصد بوده است. بنابراین 54شود. میزان این تأثیرفرضیه تائید می

،  اکی از 988/0های اجتماعی، افزایش همدلی مؤثر است. توان آماری برابر با  مهارت

 دقت آماری بسیار باالی این آزمون و کفایت  جم نمونه است. 

 های اجتماعی )هنجارپذیری( مؤثر است.برنامۀ درسی معنوی بر مهارتفرضیۀ چهارم: 

 هنجارپذیری دو گروه  کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات: نتایج تحلیل 4جدول 

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 داریمعنا
(P) 

میزان 

 ثیرأت

توان 

 آماری

 621/0 250/0 028/0 50/5 71/153 1 71/153 آزمونپیش

 889/0 35/0 003/0 73/10 72/299 1 72/299 عضویت گروهی  

درصد و توان  25آزمون با میزان تأثیر ( پس از تعدیل کردن اثر پیش4بر اساس جدول )

ها بر  س  هدفمندی در زندگی آزمودنی ، بین میانگین باقیماندۀ نمرات621/0آماری

(. >01/0Pشود )عضویت گروهی )دو گروه آزمایشی و کنترل( تفاوت معناداری مشاهده می

برنامۀ درسی  درصد بوده است. بنابراین 35. میزان این تأثیر شودلذا این فرضیه تأئید می

توان آماری  برابر با   مؤثر است.های اجتماعی، افزایش هنجارپذیری مهارت معنوی بر

 کفایت  جم نمونه است.،  اکی از دقت آماری باالی این آزمون و 889/0

 گیریبحث و نتیجه
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های  معنوی مطالعات اجتماعی بر مهارت های درسللیدهد که برنامههای نشللان مییافته

سع   آموزان تأثیر دارد،  بنابراین برنامهاجتماعی دانش سی معنوی بر تو شیوه های در های  ۀ 

قع بر در وا باشللد.آموزان باالتر از سللطح متوسللط میهمکاری و کار گروهی از دید دانش

ساس یافته  ضیه می ا علمان در  موزان، اگر مآتوان نتیجه گرفت که از نظر دانشهای این فر

لعات  های تربیت معنوی در درس مطا های درسلللی به مولفه جریان تدوین و اجرای برنامه

تدریس بر رو یۀ                ت  فراوان  به مرا تأثیر  هد رشلللد و  ما شلللا ند،  مای   اجتماعی توجه ن

 های جمعی فراگیران خواهیم بود.های گروهی و توانمندیمهارت
ستنباط  سی معنوی  می از نتایج تحقیق اینگونه ا ا نقش  هکالسکیفیت در  شود، برنامۀ در

به      زیرا   دن رامحوری د تأثیر رویکرد معلم  حت  ماً ت   و تدریس  عملکرد فراگیر مسلللتقی

سللازد،  زمانی که معلم رویکرد برنامۀ درسللی معنوی را پیاده می ، در واقعاسللت یادگیری

نه  جاد می زمی طات بین         ای ای با به ارت تدریس  یان  تا در جر و   فردی اهمیت داده شلللود 

ه سللطوح  فراگیران را تشللویق نماید که در جریان ارائه مبا ث کالسللی فعالیت نمایند و ب

سلللی  در ۀبرنامتوان گفت که باالتر رشلللد عقالنی و اخالقی دسلللت یابند. به عبارتی می

سطوح        ۀمعنوی، نوعی از برنام سیدن به  ست که خواهان ر سی ا سی    باالتردر شنا   و خود

الم،  سللهای درسللی معنوی با تاکید بر بر ارتباطات برنامهن زندگی اسللت. دار کردمعنی

ز  آمیزیسلتی مسلالمت  خودشلناسلی، رعایت اخالقیات، درک و همدلی، تفکر انتقادی، هم  

 کنند.های اجتماعی فراگیران را تسهیل میرشد مهارت

(   2010)1های پژوهش کورس و همکاراناین نتیجه به صللورت غیرمسللتقیم  با یافته

یان )  2010اسلللپی )(  2009)2کورس و لورنسلللون هابر لدی   2007(   کاسللل   )3(2006   )

(  2005) 6(  یانگ، نوبی و  بیل2011)5نشللین(  خوش2011) 4  لی(2010سللیسللیلیانو ) 

   (2005)10اسلللکاتومرکر (  2008)9سلللیورز(  2011)8(  ریتسلللما 2010)7کیتوت و همکاران 

                                                           
1 - Coers, N., Williams, J., & Duncan, D 

2 - Coers, N., & Lorensen, M 

3 - Cassidy, S 

4 - Li, L. 

5 - Khoshneshin, Z 

6 - Yang, Y.-T. C., Newby, T. J., & Bill, R. L. 

7 - Kitot, A. K. A., Ahmad, A. R., & Seman, A. A 

8 - Reitsma, G 

9 - Seevers, R. & Jones-blank, M. 

10 - Scott, Phil; Mercer, Neil 
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اطهری و همکاران    (2001)3بوتلهو و ادانل(  2002)2تسلللانگ(  2004)1فیشلللر و شلللاکار 

 همسو است. (1390خالدی و همکاران )(  1390طهماسبیان )(  1390)

ضر می از یافته صلی اجرای  های پژوهش  ا ستنباط نمود که محرک ا برنامۀ  توان اینگونه ا

ها و  های درسی از همان نقطه آغاز در عین رعایت خط مشیدرسی  معلمان مجری برنامه

شی متمرکز، به همان مواز   های کلی برنامهچارچوب سی در قال  نظام آموز ات نیز های در

ند و   هها و تغییرات مناسلللبی را اعمال نمود    به محیط و فراگیران توجه نموده و تعدیل      ا

ی  های درسللدهندۀ برنامههای یکی از عناصللر اصلللی و جهت دانیم هدفهمانطور که می

موزش آدهندۀ های تربیت اسالمی را از جزء اصلی و جهت  وشباشد. بنابراین آموزش ر می

ند که برنامۀ درسلللی معنوی را در مهارت      های برنامه درسلللی( آغاز نموده     )هدف  ی  ها ا

سته  ست   الی در امر این اند.اجتماعی مؤثر دان سیاری  که ا سی  هایبرنامه از ب  معنوی در

 و رفتار در کمتر و اندشللده متوقف اولیه سللطح در کشللور آموزشللی در نظام اجرا شللده

افی و  اند و این نتایج به علت عدم توجه ک       شلللده یادگیرندگان و مربیان متجلی     عملکرد

ای ههای برنامههای درسللی در زمینه مولفهآموزش الزم اسللتادان و متخصللصللان برنامه 

سی معنوی می  شد. در واقع هدف در صو   های برنامهبا سی معنوی معموالً به  رتی  های در

ست و بنابراین م     ی و مبتنی بر آموزهعلم شده ا ستانداردهای علمی تدوین  عموالً در  ها و ا

 باشد.بخش مینزد فراگیران موثر و هدایت
شته      سالمی و دینی در همۀ ر سالم به منابع ا ید دارد  های علمی تأکاز آنجا که دین ا

سی معنوی در های تدوین محتوای برنامهبنابراین منابع و مرجع تعدد  مهای درس های در

صان موجود می    ص شورمان به برترین محتوای   برای همۀ متخ شد و آموزش و پرورش ک   با

ریزان نامهباشد. در واقع معلمان و بر های درسی معنوی مجهز می آموزشی در زمینه برنامه 

های  آموزه برداری ازآموزان را با بهرههای اجتماعی دانشدرسی روند توسعه و رشد مهارت

ه  های درسلللی معنوی مانند  آموزش مبا ث تربیت اسلللالمی ب        ط با محتوای برنامه   مرتب

صر  ک    دانش س  با نیازهای متحول معا سالمی متنا ست   آموزان  تغییر محتوای تربیت ا ارب

ا  رهای تربیت اسللالمی های اجتماعی بر اسللاس آموزههای مناسلل  پرورش مهارتآموزه

 نمایند.  پذیرتر میامکان

                                                           
1 - Fischer, S. & Shachar, H. 

2 - Tsang, H. W. H 

3 - Botelho, M. G. & D. Odonnell 
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ستم برنامه         همانگونه که سی ست  شن ا ضح رو ضوع    بر همه به و سی جاری ما مو های در

باشد به این دلیل معموالً این عنصر بیشتر مورد توجه قرار گرفته     محور و محتوا محور می

ندی           با آن توانم خاب منبع مرتبط  نه دانش نظری و انت مان نیز معمواًل در زمی و معل

ستنباط کرد، که بسیاری    ج میدهند. بر طبق نتایبیشتری از خود نشان می   توان اینگونه ا

های تدریس تربیت اسالمی تسلط چندانی ندارند    های مختلف بر روشاز معلمان در رشته 

شللود و در عرصللۀ عملی آموزش و آگاهی و دانش آنها بیشللتر محدود به دانش نظری می

های تدریس    روشالزم را ندیده و تسللللط کافی ندارند، به همین دلیل تأثیری که باید از            

 شود.معنوی بببینم، دیده نمی

در صورتی که های درسی معنوی است. کننده، ارزشیابی برنامهیکی از عناصر دیگر تعیین

افزایش اضطراب  ارزشیابی صحیح صورت نگیرد تبعاتی همچون کاهش عالقه به یادگیری،

انسانی،  ی مادی وهاآموزان، هدررفتن سرمایهامتحان، بروز رفتارهای منفی در دانش

 آموزان، از میان رفتنافزایش نرخ مردودی و تکرار پایه، اختالل در رشد عاطفی دانش

آموزان در کالس درس، دانشمعنوی مشاهده  ،بنابراین .... را در پی خواهد داشت خالقیت و

بررسی  گوهای غیررسمی و مصا به،و، استفاده از گفتپرورش خودشناسی و محاسبه نفس

های آموزشی همترین فعالیتم... از  های مختلف وموزان،اجرای آزمونآشدان های علمیکار

با توجه به نتایج به دست  شود.قلمداد میمعلمان در زمینۀ ارزشیابی با رویکرد معنوی 

 گردد.های پژوهش پیشنهادهایی در زمینه تسهیل به تفکیك مطرح میآمده از سوال

 اهداف

هایی با در نظر   های درسلللی معنوی با توجه به مالک     برنامه  های  تدوین هدف   -

های اسلتادان و   آموختگان و دیدگاهآموزان، دانشگرفتن بازار کار، نیازهای دانش

 ریزی درسی.متخصصان برنامه

های درسی  های برنامههای درسی بر اساس آموزههای برنامهبازنگری مداوم هدف -

 معنوی  

 محتوا

 و تربیت اسالمی و معنوی منابع از استفاده با هاکتاب آموزشی محتوای بازنگری -

 منابع از استفاده با های درسی معنویبردن غنای محتوای برنامه باال در سعی

 .گرددروز توصیه می شرایط تناس  به و درس موضوع پیرامون متعدد



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    56 

 متخصصان از متشکل ایکمیته نظر های درسی معنوی زیرمحتوای برنامه انتخاب -

متخصص  و مجرب اساتید و های تدریس، تربیت اسالمیروش درسی، یزی برنامه

 شخصی تجارب جانشین جمعی و علمی تجارب تا انجام شود ریز درسیبرنامه

 .گردد

 روش تدریس

استفاده استادان و  تدریس مورد هایروش و هاشیوه در اساسی تغییر ایجاد -

 تربیت اسالمی هایجایگزینی روش و پرورشمعلمان در آموزش عالی و آموزش و 

 اطالعات طرفه یك و ارائه سخنرانی بر مبتنی عمدتاً که مرسوم، روش به جای

 باشد.می

افزایی در زمینۀ دانش نظری و های آموزشی دانشها و دورهبه طور مداوم کارگاه -

های های درسی معنوی برای استادان در رتبههای تدریس و برنامهعملی روش

 مختلف علمی برگزار شود.

های تربیت اسالمی به های تدریس بر اساس آموزهمیزان تسلط و کاربرد روش -

 استادان تلقی شود. یهای ارتقامثابه یکی از مالک

 ارزشیابی

ریزی های آموزشی به منظور آشناسازی معلمان و استادان با برنامهبرگزاری دوره -

 در آموزش و پرورش.درسی معنوی و نحوۀ ارزشیابی آن 

های درسی توسط معلمان برجسته، های ارزشیابی برنامهبازنگری مداوم روش -

های درسی های برنامههای درسی بر اساس آموزهاستادان و متخصصان برنامه

 معنوی صورت پذیرد.  
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سفه آموزش و پرورش(       )پایان عالمه طباطبایی شته تاریخ و فل شد ر سی ار شنا   .نامه کار

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.تهران، دانشکده روان
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 رازی دانشللگاه گروهی در یادگیری به نسللبت کشللاورزی دانشللجویان نگرش تحلیل

 .704-693(:4)42 1390ایران  کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات مجله کرمانشاه.

صطفی  قادری،  صمد  ،ایزدی - سینی،   م سنجی اجرای برنامه   نامکا(. 1393) فاطمه  
  2. مجله دانش وپژوهش درعلوم تربیتی.  معنوی دردوره متوسلللطه  رویکرد درسلللی با 

(41 :)34-55 . 

تأثیر آموزش مهارت اجتماعی بر پایگاه اجتماعی و سللازگاری   (.1390) برادران، فرهاد -

نامه کارشللناسللی ارشللد،    پایان .بتدایی شللهر تهرانا آموزاناجتماعی و عاطفی دانش

 اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی.دانشکده روانشناسی و علوم

نامه کارشناسی ارشد،  )پایان تربیت معنوی در صحیفه سجادیه(. 1384) برزویی، محمد -

 رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی(، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزی. 

 ترجمه مهدی قائینی، قم، دارالفکر. .دین و روان(. 1367) جیمز، ویلیام -

بررسلللی تأثیر دانشلللگاه بر  . (1384) چاری، مسلللعود  فداکار، محمد مهدی سلللین -
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 . http://www.hozehkh.com/Thesesخراسان، نسخه الکترونیك: 

(.  1389فردین ) غریبی، مجید  شللفیعیان، گلرخ  مریدی، شللهناز  پرسللتاری،خالدی -

 و یادگیری میزان مشللارکتی بر ترکیبی روش سلله و سللخنرانی تدریس روش تأثیر
شجویان.   پایدار یادگیری صلنامه دان  و 19 پی در پی شماره  و 4 شماره  5 دوره. دنا ف

20 :1-11. 

کانی،   خرمی - له     مار بدا مایی،  ع یده   یغ مد )  ایزدی، فر یت و (. 1389ا    آموزش معنو
نشریه دانشکده پرستاری  ریزی درسی.پرستاری :چالشی برای برنامه مراقبت معنوی در

 .49-41: 68شماره  ،20مامایی، دوره  و

های یادگیری اثربخش ایجاد موقعیت(. 1398روشن، محمدرضا )محمد  یوسفی ور،دیمه -
پژوهش در  .در آموزش جغرافیا با استفاده از راهبرد آموزش ترکیبی و گردش علمی

 .69-59: 9، شماره1دوره ،مطالعات اجتماعی

جماعه ، قم: 10و  7، ج المیزان فی تفسللیر القرآن (.1386 سللین )طباطبائی، محمد -
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