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  71- 92: 13پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 

  رویکرد معنوي و برنامه ریزي درسی
  
  * پور دهاقانی علی قاسم
 ** رضا نصر اصفهانی دکتر احمد

  22/3/91: پذیرش نهایی     9/12/90:دریافت مقاله

  
  چکیده

ارزیابی اما  ست، ا هاي تربیتی نظاموظیفه  متربیاناگر چه پرورش همۀ ابعاد وجودي 
توجه  فراگیرانصرفاً به بعد عقالنی آموزشی، هاي  نظامکه در  دهد هاي درسی نشان می برنامه
این  .گیرد مورد غفلت قرار می معنويی و انبعد روحصوصا خابعاد وجودي  سایرشود و  می

براي یافتن خویشتن  متربیدر  معنويهاي  پرورش جنبه طبق نظر متخصصان،درحالی است که 
هاي معنوي  برنامه درسی معنوي به معنی پرورش جنبه .فوري و حیاتی است، امري خویش

هاي موضوعی نیست، بلکه مبتنی بر  از زمینه فقط مرکبانسان از طریق فرایند آموزش 
این نوع برنامه درسی خواهان نیل به سطوح  .هاي نمادي، زمانی و جهانی قابل تامل است زمینه

. دار کردن زندگی و درك رابطه با وجود متعالی و تاثیرگذار بر زندگی است عالی آگاهی، معنی
برنامه درسی معنوي و تعیین استلزامات براي تبیین بعد معنوي انسان و  ،مقاله این اصلیهدف 

من بحث از ماهیت معنویت ض لذا تالش شده ؛سترویکرد معنوي در تعلیم و تربیت ا بخانتا
آن از دیدگاه صاحب نظران مختلف و نیز تشریح معنویت و نشانگرهاي آن از نظر  عواملو 

و مبانی دین  وضعیتکه با  تبیین شود اي قران، عناصر الگوي برنامه درسی معنوي به گونه
   .اسالم سازگار باشد

  .ریزي درسی و تعلیم و تربیت معنویت، برنامه درسی معنوي، برنامه :ه هاواژکلید 
  
  
  
  
  
 

  
  alighasempur@gmail.com         استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور: نویسنده مسئول *

 arnasr@edu.ui.ac.ir                                          دانشگاه اصفهان استاد گروه علوم تربیتی **
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  مقدمه
درسی به عنوان قلب نظام آموزشی، رویکردهاي گوناگونی هست که هر یک  در حوزه برنامه

درسی و نیز هاي  نگاهی به تاریخ برنامه. کند هاي گوناگونی از وجود انسان تأکید می از آنها بر جنبه
بررسی رویکردهاي نظامهاي آموزشی از غلبه یکی یا برخی از رویکردها در آموزش حکایت 

درسی و آموزش،  هاي در نظام آموزشی کشور ما و نیز بیشتر نظامهاي آموزشی دنیا، برنامه. دارد
ا اسیر این رویکرد، یادگیرندگان ر. عمدتا حیطه شناختی فراگیران را مورد توجه قرار داده است

اندیشی و اعتقاد  برخی موضوعات علمی کرده و در نتیجه آنان را به سوي یک بعدي بودن، جزم
پرورش حیطه شناختی نیز . بدون دلیل، غرور غیرموجه و برخورد غیر عادالنه سوق داده است

هاي اخیر  هاي درسی دیسیپلینی و کتاب محور است که این روش طی دهه عمدتا بر مبناي برنامه
هاي وجودي فراگیران غفلت  شدید یافته و در نتیجه نظامهاي تعلیم و تربیت از پرورش سایر حیطهت

شعبانی، (کرده و بیش از همه بر کسب دانش و باورهاي معقول حیطه شناختی تأکید نموده است
1385.(  
  

  بیان مسئله
معنویت، مسئله مهمی است که ضرورت توجه به آن توسط اندیشمندان و دلسوزان دین هم 

بشریت امروز به سه چیز نیازمند «: نویسد مطهري به نقل از اقبال الهوري میشهید . مطرح شده است
تعبیري روحانی از جهان، آزادي روحانی فرد و اصولی اساسی و داراي تأثیر جهانی که : است

مطهري معتقد است در ). 32: 1377مطهري، (» ماع بشري را بر مبناي روحانی توصیه کندتکامل اجت
عصر ما یک جنایت بزرگ که به صورت فلسفه و سیستمهاي فلسفی مطرح شده است، این است 

کنند و حقیقت  که اساسا درباره انسان، شخصیت انسانی و شرافت معنوي انسان هیچ بحث نمی
اندیشمندان غرب غفلت نسبت به ). 40: 1381مطهري، (اموش شده است فر "نفخت فیه من روحی"

معتقدند که ما در دوران ) 2000(1و الکینس) 1380(معنویت را تذکر داده اند؛ براي مثال فرانکل
. بریم و این درحالی است که بسیاري از افراد عطش معنویت دارند سرگشتگی معنوي به سر می

اگرچه برخی . زمانه ماست و باید به معنویت توجهی جدي کرد معنایی، مسئله وجودي اصلی بی

 
1- Elkins 
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مطهري معتقدند که معنویت  اي نظیر اند، عده کرده عرضهروشهاي گوناگون براي این نیاز بشر 
درد «: باره معتقد است مطهري در این. شود و نه چیز دیگر حقیقی، تنها بر مبناي دین حاصل می
خواهد آزادي اجتماعی را تأمین کند، ولی به دنبال  امروز می امروز جامعه بشري این است که بشر

چون آزادي معنوي را جز از طریق . تواند؛ قدرتش را ندارد رود؛ یعنی نمی آزادي معنوي نمی
اما از طرفی ). 20 :1381مطهري، (» توان تأمین کرد نبوت، دین، ایمان و ارزشهاي اخالقی نمی

توانند در تعیین اهداف، محتوا  نشان داده است که مدارس نمیبررسی و ارزیابی نظامهاي آموزشی 
نیازهاي گوناگونی در جامعه هست که سبب . و روش خود صرفا به دین و متون دینی محدود شوند

البته این . شده است امروزه مدارس کمتر با رویکرد دینی و مذهبی به تربیت و تعلیم افراد بپردازند
برنامه درسی آموزه هاي دینی به دست می آید، سخنی صواب است؛  انگاره، که معنویت از طریق

اما مسئله این است که چه ربط و نسبتی بین معنویت و سایر دروس نظیر هنر، علوم، ریاضیات و 
آیا پرورش بعد معنوي فقط باید از طریق دروس خاصی نظیر تربیت دینی صورت . غیره وجود دارد

  برابر بعد معنوي انسان دارند؟  تکلیفی درپذیرد؟ سایر دروس و مدرسان چه 
هاي اخیر بر پیشرفت  ویژگیها و عمل نظامهاي آموزشی طی دهه) 2011(1به زعم سسرو و پرات

تحصیلی، تسلط بر موضوعات درسی، آموزش مهارتهاي الزم براي شرکت و موفقیت در آزمونها 
از نظر مطهري . گیران مبتنی بوده استگرفتن رشد اجتماعی، عاطفی و معنویت فرا و در نتیجه نادیده

کمال انسان در تعادل و توازن اوست، انسان با داشتن استعدادهاي گوناگون، زمانی انسان کامل 
است که فقط به سوي یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهاي دیگرش را مهمل و معطل 

ارزیابی ). 41: 1376مطهري، ( نگذارد و همه را در وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد
دهد که به دلیل منحصر کردن رشد معنوي فراگیران از  هاي درسی در جامعه ما نشان می برنامه

طریق اجراي برنامه درسی تعلیمات دینی و در نتیجه به دلیل حاکمیت رویکرد برنامه درسی 
هدف این . شده استدیسیپلینی و موضوعی، رشد معنوي در فرایندهاي آموزشی کمرنگ یا محو 

لذا تالش شده نوشتار، بررسی و تشریح ماهیت معنویت و رویکرد معنوي در حوزه برنامه درسی، و 
من تحلیل و تشریح رویکرد معنوي و عوامل آن از دیدگاه هاي مختلف، عناصر این است ض

  . رویکرد معرفی، و ربط و نسبت آن با سایر محتواهاي آموزشی تبیین شود

 
1- Cecero and Prout 
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  وم معنویتمعنا و مفه
. کند معنویت بیانگر یکی از ویژگیهاي آدمی است که گاه و بیگاه در رفتار او نمود پیدا می

معنوي نیز با افزودن یاي . در لغت مصدري جعلی، و از واژه معنوي ساخته شده است "معنویت"
ابراین، بن. نسبت به آن از واژه معنی که خود مصدر میمی، و مفاد آن مقصود است، مشتق شده است

در زبان انگلیسی، ) معنویت(مترادف با واژه . معنوي یعنی منسوب به معنی و در مقابل لفظی است
اي التین به معناي  کلمه» spiritus«این واژه خود از اسم . رود به کار می spiritualityواژه 

م« فس و د به کسی گفته  spiritualistهاي التین انجیل عهد جدید،  در ترجمه. گرفته شده است» نَ
به تعبیر . گذارد بخشد و یا بر آن تأثیر می شود که زندگی او را روح القدس یا روح خدا نظم می می

شود نام آنها را معنویات گذاشت؛  یک سلسله امور وجود دارند که می) 69: 1376(شهید مطهري
انسان معنوي به کسی گفته  از دیدگاه دین اسالم،. دهند آنها به انسان، ارزش و شخصیت می

 یو افزون خواه یخود را مهار کند و در بند غضب، حرص، طمع، جاه طلب يها زهیغرشود که  می
 شیشهوت و غضب برهد و عبد و پرستشگر هوا یزنده است که از بردگ یروح انسان، وقت. نباشد
هر چه دوست دارم،  ؛مرو یهر جا بخواهم، م ؛کنم یخواهم، م یهر چه م دیاگر انسان بگو. نباشد

 ،یشخص نیندارم، چن يو بند دیق چیکنم و ه یم یداشته باشم، زندگ لیهر گونه که م ؛خورم یم
چنانکه  ؛شهوت قرار داده و فطرت خود را زنده به گور کرده است ریروح و جان خود را برده و اس

خود را از  یانسان اتیح قت،یو در حق )10/شمس( »قد خاب من دساها«: دیفرما یمتعال م يخدا
   .گشته است »ایاالح تیم«دست داده و در زمره مردگان درآمده و 

بررسی مفهوم معنویت از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت نشان می دهد که معنویت، جوهر و 
به نظر سسرو و ). 2002، 1میهن(اساس انسانیت و زمینه عالی آدمیت، و مستعد رشد و توسعه است

دارد  5و شفقت 4، مهربانی3نظیر بخشندگی 2فضایل انسانی عنویت، ارتباط عمیقی بام) 2011(پرات 
و به لحاظ سالمت روانی باعث فروکشی اضطراب و کاهش احساس تنهایی و نیز سبب افزایش 

معتقد است، معنویت به ) 2007(6شلدراك. گردد عزت نفس، توانایی ارتباط و شایستگی روانی می
 

1- Meehan 
2- Human virtues 
3- Forgiveness 
4- Kindness 
5- Compassion 
6- Sheldrake 
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نه مردم در باطن، صاحب اعتقادات سنتی درباره خدا، انسان، خلقت و این مربوط است که چگو
در ارزشهاي اساسی و در  ،شوند و آن گاه این اعتقادات را در عبادت رابطه متقابل آنها می

: اند معنویت را چنین تعریف کرده) 2003( 1هیل و پارگامنت. دهند چگونگی زندگی نشان می
شوند و در راستاي  می رو به روآن افراد با یک امر قدسی  جستجوي امر قدسی، فرایندي که طی

معنویت، رابطه فرد با ) 2008(2از نظر پالنته. دهند رسیدن به آن امر قدسی زندگی خود را تغییر می
نیز ) 2007( 3اپلبی و فلیهان. خدا، واگذاري کار به او، اعتماد به قدرت و هدایت همه جانبه او است

رونده و ایجاد وحدت با طبیعت، انسانها و رسیدن به یگانگی و اتحاد با هستی  معنویت را رابطه فرا
نیز معنویت را منبع معنا، تعیین هدف و جهت غایی در زندگی آدمی ) 2000( 4پالنکت. دانند می
  .شود داند و معتقد است این مقوله به بالغ شدن و عاقل شدن آدمی ختم نمی می

مراد از . توافق همگانی در مورد تمایز میان این دو واژه هسترغم همپوشی معنویت و دین،  به
دین، نظام اندیشگی است که اوال از جهان هستی و موضع انسان نسبت به جهان هستی تفسیري 

کند و ثالثا آن تفسیر و  ثانیا براساس این تفسیر شیوه زندگی خاصی را توصیه می. عرضه می کند
عبادت . کند گر می و شعائر به صورت رمزي و نمادین جلوه این توصیه را در قالب برخی مناسک

صورت رمزي و نمادین تفسیري است که دین از جهان هستی و موضع ... نماز و  ،مانند حج، روزه
اي از رویارویی با جهان هستی است که  اما معنویت، گونه. انسان در آن ارائه کرده است

مطلوبی مانند غم و اندوه، ناامیدي، دلهره و اضطراب، اش این است که حالتهاي نفسانی نا فراورده
پذیر است در انسان پدید  معنایی و بی هدفی تا آنجا که امکان احساس سرگشتگی، احساس بی

شود  این گونه رویارویی موجب رضایت باطن می. آید و یا اگر پدید آمده، ناپدید خواهد شد نمی
  ).1382ملکیان، (، احسان و محبت را به دنبال داردهاي دیگر مانند عدالت و نیز برخی فراورده

معتقد است معنویت، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن ) 2000(5کیمبر
اي منجر شود که فراتر از خودمان  با کسی غیر خودمان است، این آگاهی ممکن است به تجربه

هاي مختلفی دارد؛  مانند هیجان، درجات و جلوه بنابراین، معنویت، عمومی و همگانی است و. است

 
1- Hill & Pargament 
2- Plante 
3- Applebee and Flihan 
4- Plunkett 
5- Kimber 
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ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشدیافته یا غیر رشدیافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید 
  ).2003، 1وگان(یا خطرناك باشد 

  
  ویژگیها و عوامل معنویت

صورت توجه به عوامل شود، اما در  واژه معنویت با بار معنایی خاصی بر سر زبانها جاري می
برخی از ویژگیهاي معنویت را ) 2003(شود؛ براي مثال، وگان  آن، مفهوم بهتري از آن استنباط می

  :چنین عنوان کرده است
  .گیرد هاي شناختی، اخالقی، هیجانی و بین فردي را در بر می باالترین سطح رشد در زمینه .1
 .هاي رشدي جدا است یکی از حوزه .2

 .نگرش مطرح استبیشتر به عنوان  .3

  .شود هاي اوج می شامل تجربه .4
پس از مرور معانی معنویت، عوامل آن را چنین عنوان ) 1999(2فریدمن و مک دونالد و کنتزل

  : نمایند می
  تمرکز داشتن بر معنی نهایی .1
 و رشد آنها 3آگاهی از سطوح چندگانه هوشیاري .2

 باور به گرانبها و مقدس بودن زندگی .3

  5به کل بزرگتر 4ارتقاي خود .4
شمرد  نیز با ارائه الگویی روشن از معنویت، مهمترین عناصر آن را بر می) 2000و 1998(الکینس

این . و معتقد است که معنویت محصول رویارویی جان آدمی با امر قدسی به درجات مختلف است
مترین و اي را که به نظر انسانگرایان مه شود و رشد معنوي رویارویی موجب پرورش جان می

که پژوهشهاي زیادي را در حوزه ) 1998(الکینس. کند برترین نیاز آدمی است، تضمین می
، "اي شخصی براي بناي حیاتی معنوي فراسوي دین، برنامه"روانشناسی انسانگرا داشته در کتاب 

 
1- Vaughan 
2- Friedman H. & McDonald D. & Kuentzel 
3- Consciousness 
4- Transcendence of self 
5- Greater whole 
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  :شود دیدگاه هاي خود را درباره معنویت آورده است که به طور خالصه اشاره می
جهانشمول است؛ یعنی معنویت در دسترس هر انسانی است و به فرهنگ یا گروه معنویت، : اول

  . شود خاص محدود نمی
اي انسانی است؛ این بدان معنا نیست که هیچ عامل الهی در آن نیست؛ بلکه  معنویت پدیده: دوم

 یا بیرون بدین معنا است که معنویت اصیل و معتبر در انسانیت ما ریشه دارد و امري نیست که از باال
  .بر ما تحمیل شود

معنویت در گونه . هسته مشترك معنویت در سطحی پدیدار شناسانه و باطنی قرار دارد: سوم
اما در این گونه ظاهري، دلبستگی مشترکی به امر قدسی وجود . شود گر می ظاهري بیشماري جلوه

  . دارد، اشتیاقی جهانشمول براي لمس کردن و بزرگداشت راز زندگی
ویژگی ذاتی معنویت . معنویت با ظرفیت ما در پاسخ به امر مینوي مرتبط است: رمچها

. مهري قرار گرفته است رازآمیزي آن است؛ واقعیتی که به راحتی در عصر علمی و مادي مورد بی
یابد و با احساس تأثیر  معنویت در جان آدمی ریشه دارد و به دلیل تجربه امر قدسی پرورش می

سرشت حقیقی معنویت، ترجمانی از راز زندگی و عمق . یابد و خشیت قوت میعمیق، ابتهاج 
  .ناپیداي وجود ماست

هر فرهنگی به نیرویی حیاتی اذعان می کند . نوعی انرژي اسرارآمیز همراه معنویت است: پنجم
گیرد، سرزنده  جان هنگامی که با این انرژي قدسی نیرو می. که در سرتاسر آفرینش در سریان است

  .گردد شود و وجود آدمی از شور، قدرت و عمق سرشار می می
همدردي «اللفظی شفقت  معناي تحت. هدف معنویت است 1)دلسوزي(حصول شفقت : ششم
گیرد و معنویت اصیل خود را از  حیات معنوي از عطوفت و مهر قلب سرچشمه می. است» کردن

همواره مالك معنویت ) شفقت(دردي هم. دهد طریق رفتار محبت آمیز در برابر دیگران نشان می
و محال هستی  2گویی نصیب از عشق، نوعی تناقض معنویت بی. اصیل، و برترین آموزه دین است

  ).32-36: 1998الکینس، (شناختی است 
معنویت یعنی داشتن ارتباط با وجود متعالی، : توان معنویت را چنین تعریف کرد در اینجا می

و بالندگی انسان در راستاي گذشتن از پیچ و خمهاي زندگی و تنظیم باور به غیب، باور به رشد 

 
1- Compassion 
2- Oxymoron 
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زندگی شخصی بر مبناي ارتباط با وجود متعالی و درك حضور دائمی در هستی معنادار، سازمان 
این بعد وجودي انسان، فطري و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی . دار الوهی یافته و جهت

یابد و موجد  اسک دینی و نیز برخی رفتارها متحول می شود و ارتقا میانسان و در نتیجه اجراي من
  .شود آثار فردي و اجتماعی فراوانی می

  
  سازواري یا ناسازواري رویکرد معنوي در برنامه درسی

همان گونه که تشریح شد، معنویت یکی از ابعاد ذاتی وجودي انسان و مشترك میان تمام 
تا . سایر ابعاد شناختی، عاطفی و روانی حرکتی، موضوعی تربیتی استاین بعد مانند . انسانهاست

ها که به گونه اي با انسانها ارتباط دارد موضوع  جایی که امروزه براي آموزش برخی تخصص
معنویت کلیدي است و به پرورش قوه معنویت در وجود مدیران، پرستاران، معلمان، روانشناسان، 

این افراد درصورتی که از رشد معنوي خوبی برخوردار . ده استدانان توجه ش مشاوران و حقوق
داشته باشند و در نتیجه اثربخشی   توانند هنگام کار با افراد، برداشت جامعتري از انسان باشند، می

  ).2002، 1روجاس(زیادي از خود نشان دهند 
موقعیت را براي تبلور  تواند بهترین هاي درسی نظامهاي تعلیم و تربیت، می عالوه بر این، برنامه

تواند زمینه،  درسی قلب نظام آموزشی است که می برنامه. و رشد معنویت در افراد فراهم سازد
فرصتهاي مناسب، محتوا و نیز روشهاي مفیدي را براي پرورش و اعتالي وجود همه جانبه افراد 

ي به نظریات صاحبنظران عالوه بر این، دلیل دیگر اقبال نسبت به برنامه درسی معنو. تدارك کند
هاي درسی در گذشته به این نتیجه  آنان پس از ارزشیابی برنامه. گردد حوزه برنامه درسی برمی

توجه بوده است؛  هاي طراحی شده نسبت به بعد اصلی وجود متربی بی اند که اغلب برنامه رسیده
هاي درسی به عنوان  برنامهما را براي چیزي بیشتر از آنچه اینک در ) 1992(2براي مثال اسالتري

مربیان باید از طراحی «: گوید خواند و می هدف در جستجوي آنها هستیم به چالش فرامی
اي نا مطمئن و  هایی بپرهیزند که بعد مادي، چیرگی در شناخت بیرونی، آمادگی براي آینده برنامه

 3هم پیوسته و آزادي بخش هدر معنویت باید برنامه درسی ب. کنند دینی را تقویت می تحمل جهان بی

 
1- Rojas 
2- Slattery 
3- Interdependent and emancipatory curriculum 
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خلق کنیم که از هیجان، پرسش، کوشش و مشارکت سرشار، و هدف در آن به جاي محصول 
  ).19: 1992اسالتري، (»نگرانه باشد نهایی، بیشتر فرایندي کل

هاي  معتقدند در طول سه دهه گذشته، آموزش و پرورش بویژه برنامه) 1999(1آینون و ابنوف
با  2محور برنامه درسی موضوع. رویدادهاي جامعه و تحوالت آن بوده است درسی همیشه تابعی از

ویژگی خاص خود همچون در نظر داشتن موضوعات درسی جدا، حافظه محوري، کتاب محوري، 
، دائما مورد نقادي واقع، و مشخص شده است 3معلم محوري، شناخت سطحی و آزمونهاي هنجاري

  . روزه دیگر با رویکردهاي نوین تربیتی تناسبی نداردهاي درسی، ام که این نوع از برنامه
، 4هاي درسی هنوز از رویکرد مدیریت علمی هاي درسی بر این باورند که برنامه ارزیابان برنامه

اثربخشی و تهیه الگوي خطی براي تقسیم اوقات . گیرند رایج بوده، الهام می 1920که در دهه 
اي، جزو الگوهاي معمول در مدارس  دقیقه 55تا  40روزانه مدارس بر اساس واحدهاي جداي 

ریزي درسی مدارس، هنوز انواع  است؛ اما با وجود رویکرد مدیریت علمی در فرایند برنامه
  .کنیم ناهماهنگی و بی تناسبی تردید و حتی بالتکلیفی را احساس می

در راستاي  هاي درسی موضوعی و دیسیپلینی و آینون و ابنوف در انتقاد نسبت به برنامه
در دوران حاضر، «: نویسند ریزي درسی و تدریس می گیري از رویکرد معنوي در برنامه بهره

وظایف ما در برابر مشاغل گوناگون جاي روح و روان ما را گرفته است، گویا هر آنچه مهم است 
هستیم ایم؛ نیازمند آن  بصیرت معنوي خویش را از دست داده. تنها اجراي وظایف محول شده است

که با احساسات، هیجانها، افکار و تمایالت خویش، همنشین شویم و در جستجوي معانی آنها 
شود که باید آنها را با  تري یافت می دهد که در درون ما چیزهاي با معنی ضمیرمان ندا می. براییم

. ه استهاي درسی در حال حاضر ما را زمینگیر ساخت برنامه. آموزش و برنامه درسی عملی سازیم
توانیم اظهار  داریم اما نمیوجود . ریان زندگی در حال حرکتیمبدون روحیه در مدرسه و در ج

 تواند مانیم که در جمعی ناهمگون حضور دارد و هیچ ارتباطی را نمی اي می به غریبه. وجود کنیم
  ). 29: 1999آینون و ابنوف، ( »ها و انتظارات خویش برقرار کند با توجه به نیازها و عالیق و خواسته

برنامه درسی معنوي، نوعی از برنامه درسی است که خواهان رسیدن به سطوح باالتر آگاهی و 

 
1- Iannone & Obenauf 
2- Subject matter curriculum 
3- Norm- testing 
4- Scientific management movement 
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ایم  در جریان مطالعه مراحل رشد عقالنی، اخالقی و جسمانی دریافته. دار کردن زندگی است معنی
چنین کاري را با ) 1997(1ویلبر. که باید به مطالعه سطوح و مراحل آگاهی معنوي بیشتر بپردازیم

او در . ریزي شده درباره معنویت، انجام داده است هاي برنامه ترکیب علم و معنویت در قالب بحث
مسیر رشد معنوي قطع نظر از محتواي آن، همان «: نویسد می» 2بینش معنوي«کتاب خود با عنوان 

نند همه مسیرهاي رشد دیگر از طریق این مسیر رشد هما. هاي غایی است مسیر رشد اهداف و بایسته
 3قراردادي هاي پیش توسعه همه جانبه آگاهیها و از طریق حرکت از سوي رشد بایسته

) 8جهان محوري(7قراردادي ، و پس)6جامعه محوري( 5هاي قراردادي به سوي بایسته) 4خودمحوري(
  ).221: 1997، ویلبر(»رود به پیش می) 10بیداري معنوي( 9و نیز فراتر از پس قراردادي

از یک نظر، برنامه درسی معنوي زمینه هایی را می آفریند که ضمن ) 1995(11طبق نظر برتراند
شویم که گویی همه عضوي از  آگاهی نسبت به دنیاي پیرامون خود آن چنان با یکدیگر مرتبط می

  .کنیم یک دنیاي پهناوریم؛ تنها در این صورت است که براي زندگی تغییر می
معتقدند که در برنامه درسی بیشتر به فعالیتهایی نیازمندیم که کار، ) 1984(12و شور ندینگز

. اندیشه و حل مسئله را براي توسعه درك شهودي به کار گیرد، نه فقط براي توسعه بعد تحلیلی
نکته مهم این است که برنامه درسی معنوي به این معنی نیست که افرادي تربیت کنیم که بدون 

. بلکه هدف این است که عالوه بر منطق و دلیل به احساسی عمیق و پربارتر دست یابند. دمنطق باشن
تر آگاهی و پیشرفت نائل شویم، باید تالش کنیم  ما براي اینکه در برنامه درسی به مراحل عالی

بندي ساعات آموزش، از  سرنشین قایقی بدون پارو در تالطم دریا نباشیم؛ از دویدن درجا، از جدول
ما معتقدیم که استفاده بیشتر از . معنی و از تشریفات و روشهاي مرسوم قدیمی بپرهیزیم فعالیتهاي بی

آموزان کالس، بدون توجه بیشتر به معنویت،  ها و کمتر کردن تعداد دانش ها، افزایش هزینه رایانه
 

1- Wilber 
2- The Eye of Spirit 
3- Preconventional concern 
4- Egocentric 
5- Conventional concern 
6- Socio centric 
7- Post conventional concern 
8- World centric 
9- Post- post conventional concern 
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زمند است که آموزانی نیا برنامه درسی معنوي به معلمان و دانش. هیچ کمکی به ما نخواهد کرد
برنامه درسی معنوي نیازمند . جسارت آن را دارند که خود را از گونه هاي قدیمی تحصیل رها کنند

محیطی است که در آن انعطاف، خالقیت، تازگی، تعهد و تأمل فراهم باشد و شخصیت 
ه در آموزان و معلمان به واسطه بارآوریهاي ذهنی هدفمند مورد احترام قرار گیرد؛ محیطی ک دانش

هاي  توانند تعبیر و تفسیر شوند و جایی که بینش هاي جدید از دیدگاه هاي متفاوت، می آن بینش
برنامه درسی معنوي نیازمند وجود . تفسیر شده نیز ما را به سوي بصیرتهاي عمیقتر هدایت کنند

 شوند ها در جهت تبدیل کثرت به وحدت و هویت هدایت می فرایندي است که در آن ارتباط
  ).1999آینون و ابنوف، (

  
  عناصر برنامه ریزي درسی معنوي

اي از حاالت و  مجموعه: توان معنویت را این گونه تعریف کرد با توجه به مطالب ذکر شده می
که بر مبناي دین و در ) ایمان، تعقل، مهرورزي، اخالص، شرح صدر، صبر و اعتدال(نگرشها 

طبیعی است که این احوال باید در سایه پذیرش و عمل به . شود ارتباط با خدا بر انسان عارض می
نتیجه باید براي دستیابی به معنویت و یا به منظور  در. نظر اسالم به دست آید برنامه تربیتی مورد

پرورش بعد معنوي انسان همانند سایر ابعاد وجودي او برنامه و طرحی ترتیب داد و متناسب با آن 
  . عمل کرد

عوامل و عناصر . ریزي درسی است وي، تحقق معنویت از طریق فرایند برنامهبرنامه درسی معن
هدفها، محتوا، فعالیتهاي : عبارت است از) 1985(تشکیل دهنده برنامه درسی به زعم کالین 

آموزان، راهبردهاي  بندي دانش آموزان، منابع و ابزار یادگیري، زمان، فضا، گروه یادگیري دانش
هاي متفاوتی  با این عوامل نه گانه در نظامهاي آموزشی به گونه. یابیتدریس و روشهاي ارزش

تواند باعث تشدید یا تضعیف  چگونگی برخورد با هر یک از این عناصر می. شود برخورد می
درسی معنوي  ریزي در اینجا، مهمترین مراحل فرایند برنامه. معنویت یا برنامه درسی معنوي گردد

نکاتی  در زیر ؛اهداف، محتوا، آموزش و ارزشیابی: ه عبارت است ازمورد بحث قرار می گیرد ک
  .شود ریز به آن توجه الزم داشته باشند، ذکر می که باید در هر مرحله، فرد یا گروه برنامه

هاي درسی، هدف یا اهداف  ریزان و طراحان برنامه برنامه :اهداف برنامه درسی معنوي) الف
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اي بسته به آگاهی و شناخت فرد یا گروه  هر برنامه. کنند نبال میهاي خویش د خاصی را در برنامه
هدف . ریز نسبت به موضوع آن از ویژگیهاي خاص معطوف به هدف برخوردار خواهد بود برنامه

ریزي درسی معنوي، ایجاد وضعیتی است که از طریق آن فراگیران به سطوح عالی  اصلی برنامه
  .دست یابند دار کردن زندگی خویش آگاهی و معنی

هدف برنامه درسی معنوي، هدایت متربی به منظور شناخت ) 2011(به زعم سسرو و پرات 
بر  ،برنامه درسی معنوي بر ضمیر ناخودآگاه انسان. خود، شناخت جهان و شناخت ذات مطلق است

  .اصول عشق به مذهب، عشق به زندگی و طبیعت، تاریخ و زندگی مذهبی و تجربه دینی تأکید دارد
در . از نظر متخصصان تعلیم و تربیت، تولد معنویت با اجراي برنامه درسی معنوي صورت می گیرد

. نتیجه آموزش معنوي، توسعه ظرفیتها، صالحیتهاي درونی و بیرونی، بودن و به کمال رسیدن است
احساس بودن و وجود، ناشی از آموزش و پرورش معنوي است که به زندگی و حیات معنا 

پس اولین غایت براي برنامه . قبال اشاره شد که غایت زندگی معنوي عبودیت است. بخشد می
توان  می. درسی معنوي، شناخت مبدأ به عنوان موجود اصیل و داراي تمام تأثیر در عالم هستی است

اند تا او را در نهایت از اصالت دادن  گفت تمام سنتهاي الهی به مدد سنت اختیار ذاتی آدمی آمده
خداوند پیوسته آیات خود را در . ار پیرامونی و خیالی خارج کنند و به موجود اصیل برسانندبه ک

 آمده قرآندر . دهد تا باالخره بفهمند حقیقتی غیر او نیست تمام جهان و نفس انسانها نشان می
خود را هاي  به زودي نشانه(» یتبین لهم انه الحق سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی« :است

» خواهیم نمود، تا بر ایشان روشن گردد که او حق است ها و در دلهایشان به ایشان در افق
  ).53/لتصف(

به این منظور که حب . دومین غایت برنامه درسی معنوي، جهت یابی اصیل عاطفی انسان است
د ببیند نه آدمی باالصاله به خدا تعلق گیرد و همه چیز را از لحاظ نظري و عملی در طول خداون

سومین غایت مهم در طراحی اهداف برنامه درسی معنوي نیز خروج تدریجی آدمی از بند . عرض
هاي دل و قرار گرفتن در مسیر دستور الهی است که البته اگر به این مهم  هواي نفس و خواسته

صه باید به طور خال. توان شاهد آثار فردي و اجتماعی فراوانی بود توجه شود و تحقق بیابد، می
براي رسیدن به این . گفت که غایت اصلی تربیت معنوي، رسیدن به نشانگرهاي معنوي است

غایات، باید محتوا و روشهاي مناسبی اختیار کرد که به واسطه آن، بعد معنوي در کنار سایر ابعاد 
  .وجود انسان پرورش یابد
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وي افراد از طریق درس کنند که رشد معن برخی تصور می :محتواي برنامه درسی معنوي) ب
خاصی نظیر تعلیمات دینی امکانپذیر است این درحالی است که همه دروس آموزشگاهی توان 

هاي  هر یک از موضوعات و برنامه). 1998، 1، نیوباي2002میهن، (پرورش بعد معنوي افراد را دارد
 ،به برانگیختگیتواند  درسی بر رشد و پرورش بعد معنوي فراگیران تأثیرات مهمی دارد و می

و ) 1998(نیوباي. کنجکاوي، اشتیاق، واکنش، شادي و اعجاب تفکر و روح آدمی منجر شود
هنر . شود مترادف می 3معتقدند که برخی اوقات معنویت با تجربیات زیبایی شناختی) 1992(2پتن
اي براي توسعه ویژگیهایی نظیر خالقیت، تصویرسازي، همدلی، کاوش معنا و  تواند وسیله می

و نقطه شروع کشف معانی و حقیقت و  4هنر سکوي پرتاب) 2010(به زعم میهن. حقیقت شود
  .است 5فضایی منحصر به فرد براي رشد آگاهی و حساسیت عاطفی و معنوي

اي به رشد  به طور ویژه) 1992( 7وضوع درسی دیگري است که از دیدگاه اسلی، م6تربیت دینی
تربیت دینی به شرط فرایند محور بودنش به تحریک و رشد بصیرت . معنوي افراد مرتبط است

تربیت دینی دربرگیرنده . شود گیري ارزشها و باورها منجر می هاي فردي، شکل معنوي، واکنش
تواند  می... ها و اعمال دینی و مطالعه متون مقدس و یادگیري آموزه رفراهم سازي موقعیتهایی نظی

بصیرت به جایگاه انسانی، کاوش احساسات ناشی از شکست، جدایی، آشتی، تفریح، جشن، قیامت 
  .در زندگی روزانه را فراهم آورد 8و روز رستاخیز

 يبرا. نیستربط  ریاضیات موضوع دیگري است که یادگیري آن با رشد معنوي آدمی بی
ها و اسرار  یبردن به شگفت یبرخوردار است و آن پ یخاص تیاز جذاب اتیاضیاز انسانها ر ياریبس
 ریاضیاتموریس کالین معتقد است  .در خود نهفته دارد یدانش ذات نیاست که ا ییهاییبایو ز

 یا برانگیزد را روح تواند می موسیقی .است آدمی ذهن ابداع اصیلترین و فکري دستاورد عالیترین
 تواند می فلسفه .کند تحریک را عواطف تواند می شعر باشد، نواز چشم تواند  می نقاشی .سازد  آرام
 همۀ ریاضیات اما .بخشد بهبود را آدمی مادي زندگی تواند می مهندسی .سازد راضی و قانع را ذهن

 
1- Newby 
2- Patten 
3- Aesthetic experience 
4- Stepping stone 
5- Spiritual and emotional sensitivity 
6- Religious education 
7- Slee 
8- Resurrection 
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  . کند می عرضه را ارزشها این
بدیلی با معنویت آدمی دارد؛ مثال  نسبت بیعلوم، نیز موضوع دیگري است که ربط و 

تواند پرسشهاي گوناگونی درباره جهان، اعجاب در  گیري از میکرسکوپ در کالس درس می بهره
نتیجه موقعیتی براي ارتباط با وجودي متعالی و  برابر ذرات هستی و آفریننده آن مطرح سازد و در

هایی به منظور کشف معرفت و در  کاوش چنین) 2002(به زعم میهن. برتر در جهان هستی شود
نتیجه تجربه شگفتی حاصل از آن، خود نوعی تجربه معنوي است که البته در سراسر نظریات 

است که  1اي براي ورود به دنیاي مادي رمزآلود علوم همچون وسیله نقلیه. تجربی وجود دارد
هاي  گیري از بعد معنوي برنامه همهمترین مسئله براي بهر. آگاهی معنوي انسان را به دنبال دارد

معلمان رکن ) 2008(به زعم، میلر. هنر و سایر دروس به مربیان مربوط است ،درسی علوم، ریاضیات
که به منظور موفقیت در این امر همواره باید با رویکردي هستند مهمی در پرورش معنوي فراگیران 

باط با دنیاي متعالی را دستور کار هر روزه دار کردن زندگی انسان و ارت معنیمعنوي به همه دروس، 
  .خود قرار دهند

یکی در نظر : براي طراحی برنامه درسی معنوي همواره باید دو امر مهم را مورد توجه قرار داد 
داشتن هدف و دیگري توجه به موقعیت و ویژگیهاي افرادي که برنامه براي تعلیم و تربیت آنان 

طبیعی است . ریزي درسی معنوي، هدف رسیدن به معنویت است مهدر فرایند برنا. شود تدوین می
بنابراین محتوایی که براي تحقق هدف . طلبد که دستیابی به این هدف مهم، شرایط خاصی می

 ،ثانیا به شرایط ذهنی .شود باید اوال با هدف متناسب باشد برنامه درسی معنوي در نظر گرفته می
، ثالثا با مبانی دین هماهنگ باشد؛ به کندجه الزم را مبذول عاطفی و عقلی و جسمی فراگیران تو

عبارت بهتر، برنامه طراحی شده باید با هدف آفرینش هماهنگ باشد؛ ویژگیهاي روانی انسان و 
تفاوت نباشد؛  توان و شرایط او را در نظر بگیرد؛ به ابعاد فردي، اجتماعی، زمانی و مکانی انسان بی

را در نظر بدارد؛ باعث تامین حاالت مطلوب در انسان شود و حاالت غیر  تمام دوران زندگی انسان
اصیل را از او بزداید و اندیشه صحیح رابطه انسان با خالق را ببخشد و به عبارتی ابزار معنوي همه 

اي که انسان بتواند در هر موقعیتی از این ابزار براي تقرب به خدا و رسیدن  جانبه پدید آورد به گونه
  .معنویت استفاده کندبه 

معنویت و آزادي معنوي انسان صرفا از طریق نبوت، دین و ) 20: 1381(طبق نظر شهید مطهري
 

1- Mysteriousness 
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شود؛ لذا کالم خدا و حدیث بهترین منبع براي تدوین محتوا در فرایند  کتابهاي آسمانی تأمین می
ه پرورش معنویت و برنامه عالوه بر این، روشها و فعالیتهاي مربوط ب. ریزي درسی معنوي است برنامه

درسی معنوي، باید بر آموزه هایی مبتنی باشد که به طور عمده به واقعیت جهان هستی، انسان، 
از این . جایگاه انسان در جهان، آفریدگار جهان و انسان، مبدأ و مقصد آفرینش و غیره مربوط شود

یتهاي آموزشی مربوط به تربیت رسد نوعی از برنامه درسی که شامل فرصتها و فعال رو به نظر می
اي  چنین برنامه. معنوي است، لزوما به نقش وجود شناختی آنها در جهان هستی معطوف است

هاي علم، قدرت،  کند که آیه هاي گوناگون هستی آماده می یادگیرندگان را براي تماشاي جلوه
اي عالوه بر بخش  بنابراین محتواي چنین برنامه. عزت، لطف، عدالت و دیگر اسماي حق است

عرفان نظري، تفسیر متون دینی، احکام عبادي، اخالق،  مبانی نظري که ترکیبی از اصول عقاید،
تاریخ و ادبیات است، یک بخش مقدماتی مربوط به آمادگی براي تحصیل دانش مفهومی و یک 

راي چنین هدف اج. هاي سلبی و ایجابی تهذیب نفس نیز در بر دارد بخش مکمل مربوط به فعالیت
توان گفت  بنابراین می. محتوایی، تعالی روح انسانی متربیان از طریق فعالیتهاي مربوط به تزکیه است

در محتواي برنامه درسی معنوي باید شاخصهاي زیر در نظر گرفته شود تا به معنویت مورد نظر 
  :دست یافت

  دیدگاه اسالم در خصوص خالق -1
  ن عبادت، ترویج نیکی و پرهیز از بدي و تبلیغ پیام اسالمآفرینش بشر و هدف از آن، همچو -2
  ارتباط انسان با خالق و التزام عملی در برابر او و داشتن اخالص -3
ارتباط انسان با دیگران که باعث نشر عدالت شود، توجه به زندگی و شأن و مقام انسان،  -4

  خردورزي، رشد اخالق و نشان دادن مهرورزي
اهللا بودن بشر تأکید گردد و انسان متعادل،  اي که بر نقش خلیفه ا محیط به گونهروابط انسان ب -5

  .هماهنگ با سایر مخلوقات کار کند و خداوند را از طریق مخلوقاتش کشف کند یا تشخیص دهد
کسب شرح صدر یا رشد خود به گونه اي که زمینه الزم را براي اصالح خود و کسب  -6

  .فراهم سازدتجربه از اشتباهات گذشته 
  سرنوشت و تقدیر انسانی یعنی افزایش احساس مسئولیت با ارزیابی نقش خود -7
  .رشد برخی عادات اسالمی که به عمل اسالمی منجر شود -8
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اگر قرار است برنامه «: گوید می) 1997( 1ادوارد کالرك :اجرا و آموزش برنامه درسی) ج
نظر بگیریم، باید کالس درس را نیز شامل خانه،  در 2درسی را به عنوان زندگی در همه مظاهر آن

. اي، هر کس هم معلم است و هم یادگیرنده در چنین کالس گسترده. جامعه و جهان تصور کنیم
ترین جزء تجربه آموزشی در این کالس، آن نوع موضوع یا محتواي آموزشی  اهمیت شاید کم

  ).39: 1997کالرك، (» شود است که امروزه به صورت سنتی تدریس می
نکته مهم در باب اجرا و آموزش به عنوان عنصري مهم در فرایند برنامه ریزي درسی این است 

معنویت مورد . که حوزه اجرا و آموزش معنویت باید در زیر چتر اهداف تربیت معنوي قرار بگبرد
مذهبی یا نظر اسالم بر نگرشها و حاالتی مبتنی است که حاصل برخی آموزشها، فعالیتها و آداب 

توان موقعیتهایی را در مراکز تعلیم و تربیت فراهم کرد که به این  یعنی می. مبتنی بر دین است
دانشها و نگرشها و حاالت مطلوب دست یافت؛ براي مثال میلر به عنوان یکی از نظریه پردازان 

. فراگیر نماید برنامه درسی معنوي در کتاب خود تالش کرده است تا اندیشه برنامه درسی معنوي را
گذارد؛ مانند  او در حوزه اجراي برنامه درسی معنوي کارها و اقداماتی را پیش روي مربیان می

البته مراقبه مورد نظر میلر با سنتهاي . مراقبه، تجسم کردن، کار با رؤیاها و نگارش خالق روزانه
روابط بدن، راه رفتن، صداها  مراقبه مورد نظر او شامل توجه به تنفس،. مذهبی ارتباط چندانی ندارد
هاي ذهنی و آرامش عضالنی است که الزم است با فعالیتهاي رسمی  و کلمات خاص، تجسم

  ). 1380میلر، (مدرسه همچون آزمونها، ورزش و نمایش همراه شود
آموزان، یکی از اهدافی است که میلر  ها و تصورات دانش  فراخوانی تخیالت و پرورش اندیشه

او کوشش . کند گویی و نگارش خالق به برنامه درسی دنبال می  عنصر تجسم ذهنی، قصهاز افزودن 
کند با آوردن مثالهایی از تأثیر تجسم ذهنی در یادگرفتن چرخه آب، حوادث تاریخی و نقاشی،  می

ضرورت پرداختن به تجسم ذهنی براي ایجاد ارتباط میان موضوعات درسی با تجربه هاي درونی 
رؤیاها به عنوان یک روش مهم در «: نویسد او هم چنین به رؤیاها توجه دارد و می. تبیین کند

او ). 94: 1380میلر، (» آموزش معنوي در پرورش ذهنی، جسمی و روحی هر شاگرد مؤثر است
: نویسد کند و می گیري از رؤیاها در تربیت معنوي به کارهاي اشخاصی استناد می براي توجیه بهره

: 1380میلر، ( »آموز باشد هاي مهم در زندگی دانش اي براي کشف اندیشه توانند شیوه میرؤیاها «

 
1- Edward Clark 
2- Manifestations 
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او با مباحث تفصیلی . براي میلر، آموزش هنر در پرورش روح و معنویت، نقش مهمی دارد). 105
با » مدارس مکانیکی«درباره ضرورت همراهی عشق و کار در زندگی، سعی دارد، لزوم تبدیل 

هاي راهبردي و جدولهاي سازمانی را به  ونهاي استاندارد، نمایش معیارها و الگوتمرکز بر آزم
انگیزي، سرگرمی و ماجراجویی معطوف  تبیین کند که به خالقیت، خود» بخشی مدارس روح«

  ).1380میلر، (است 
رسد که بهترین حمایت و کمک به مربی و متربی در فرایند برنامه ریزي درسی  چنین به نظر می

مورد » معنویت«و » زندگی«است تا از این طریق، پیوند فطري  1نوي، طراحی برنامه درسی تلفیقیمع
آموزان  هاي دانش توجه قرار گیرد به این صورت که در برنامه درسی تلفیقی، باید عالیق و خواسته

امه آموزان در قالب برنامه درسی تلفیقی شخصا به طراحی برن منعکس شود؛ یعنی معلمان و دانش
. کنند هاي آموزشی خود را بهتر از هر کس دیگري درك می درسی بپردازند؛ زیرا آنان زمینه

 فوق هاي جنبه به یادگیرنده دادن توجه که دارد اقتضا درسی برنامه معنوي بعد به توجه ضرورت
 هايشیوه  به مهم این. شود گرفته نظر در برنامه برجسته ویژگیهاي جمله از حیات دنیوي و مادي

 سایر و تصاویر ها، عکس طراحی محتوا، در اخروي حیات یادآوري. است اجرا قابل گوناگون
 معنوي ابعاد تقویت در غیره و برنامه در معنوي عبادي، مکانهاي و مراکز خصوص در مشابه موارد
 2هاي موضوعی برنامه درسی معنوي فقط مرکب از زمینه) 1997(از نظر کالرك .دارند تأثیر محتوا

آنچه مهم است خلق زمینه معناداري . هاي نمادي، زمانی و جهانی قابل تأمل است نیست، بلکه زمینه
  :در برنامه درسی تلفیقی معنوي، موارد زیر مطرح هستند. است که براي ما مهم باشد

 زمینه آموزشی به جاي محتواي آموزشی •

 مفاهیم درسی به جاي واقعیتهاي درسی •

 هاي او جاي پاسخآموز به  هاي دانش پرسش •

 آموز به جاي دانش او تفکر دانش •

 به جاي استدالل منطقی 3درك شهودي •

 به جاي انباشت محتواي طبقه بندي شده 4قصد توسعه •

 
1- Integrated curriculum 
2- Subject context 
3- Imagination 
4- Development intent 
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 فرایند یادگیري به جاي فراورده یادگیري •

 )73: 1997کالرك، (کیفیت اطالعات به جاي کمیت اطالعات  •
 
شود که ارزشیابی به منزله بخشی از  میچنین تصور  :ارزشیابی برنامه درسی معنوي) د

از . تصویر پیچیده تربیت معنوي است و بخش ذاتی زندگی کاري و هر روزه مربی و متربی است
این رو الزم است ارزشیابی به صورت بازخوردي و نیز به صورت اشتراکی تحقق پذیرد تا به توسعه 

در ) 2011( 1پراتجان و . ان منتهی شودو رشد توانمندیهاي فراگیران و نیز توسعه بعد معنوي آن
اند که هر یک  ارتباط با ارزشیابی بعد معنویت در سبکهاي تدریس به هشت مقوله کلی توجه کرده

استناد صریح به : ها عبارت است از این مقوله. گیرد از آنها نشانگرها و عوامل خاصی را در بر می
به  4با دانشجویان، اشتیاق 3، صداقت2امش و صفاوجود خداوند، ابراز ایمان به قدرتی متعالی، آر

  .با دانشجویان 7و صادق بودن، و همدلی و شفقت 6، بی ریا5تدریس، خوش قلبی و دلسوزي
با توجه به معنویت مورد نظر نگرش اسالمی، که تمرکز اصلی آن بر اصل توحید است، 

ستیابی به این نوع دهد و د پاسخگویی در محضر حق، معناي اساسی پاسخگویی را شکل می
به نظر . پاسخگویی از طریق همراهی با نشانگرها و معیارهاي معرفی شده در باب معنویت است

رسد راهبرد اصلی مناسب براي ارزشیابی در برنامه درسی معنوي، تلفیق روشهاي مربوط به  می
ه منظور با الگوهاي ارزشیابی معلم محور و فرایندمحور ب) محاسبه نفس(8رویکرد خودسنجی

فرایندهاي تعاملی میان مربی و متربی در . اقدامات اصالحی موردي براي بهبود فرایند تربیت است
تواند به تصحیح  ارزشیابی تکوینی نیز به منظور اصالح و تعدیل خودپنداره فراگیران از آنجا که می

ند مسیر رشد معنوي توا رسد و در نتیجه می برداشتهاي متربی کمک کند، بسیار ثمربخش به نظر می
  .را به منظور دستیابی به شاخصهاي معنوي هموارتر سازد

  
 

1- John & Prout 
2- Serenity 
3- Openness 
4- Passion 
5- Generosity and caring 
6- Genuineness 
7- Compassion 
8- Self assessment 
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  نتیجه گیري
هویتی، بحران ارزشها،  بحران بی. انسان در جهان امروز درگیر بحرانهاي گوناگونی شده است

بحران در انتخاب هدف، بحران در کلیت خویش، بحران در معرفت دینی و دین فهمی، بحران در 
امروز فرهنگ بشریت سطحی و دانش . نظام تفکر، و باالخره بحران در آیین اخالق و آداب انسانی

رناك است؛ زیرا از لحاظ شیوه و صنعت توانمند شده است و از نظر معنا و هدف به غایت او خط
یکپارچگی و وحدت و تعادل روانی انسان که از ایمان الهی و شوق . ضعیف و فقیر گشته است

هاي درسی  نظامها و برنامه. خاست از میان رفته است دینی و احساس عرفانی و تربیت معنوي برمی
اند و این در حالی است که انسانها  ي اتخاذ رویکرد کل نگر و تلفیقی، تک بعدي شدهنیز به جا

موجوداتی چند بعدي هستند و لذا نادیده گرفتن هر یک از این وجوه، بخشی از انسانیت افراد را 
معنویت بعدي از انسان دانسته شده است و آن را رابطه فرارونده و ایجاد وحدت با . کند حذف می

  . اند لوهی، و رابطه با انسانها، طبیعت و رسیدن به یگانگی و اتحاد با هستی تعریف کردهذات ا
برنامه . برنامه درسی معنوي بر شناخت خود، شناخت جهان و شناخت ذات مطلق مبتنی است

درسی معنوي بر ضمیر ناخودآگاه انسان، بر اصول عشق به مذهب، عشق به زندگی و طبیعت، 
از نظر متخصصان تعلیم و تربیت، تولد معنویت .  هبی و تجربه دینی تأکید داردتاریخ و زندگی مذ

در نتیجه آموزش معنوي، توسعه ظرفیتها، . با اجراي برنامه درسی معنوي صورت می گیرد
احساس بودن و وجود، ناشی از . صالحیتهاي درونی و بیرونی، بودن و به کمال رسیدن است

از آنجا که معنویت موضوعی . بخشد به زندگی و حیات معنا میآموزش و پرورش معنوي است که 
تربیتی است و حوزه تعلیم و تربیت بهترین موقعیت براي رشد بعد معنوي انسان است، الزم است 

  . اي در این زمینه ترتیب داد تا راهنماي مربیان باشد طرح و برنامه
اجراي آموزش و ارزشیابی است که  بنابراین برنامه درسی معنوي، شامل عناصر اهداف، محتوا،

. بتواند حاالت و نگرشها و یا به تعبیري نشانگرهاي معنویت مورد تأیید قران را در انسان ایجاد کند
برخی فعالیتهاي آموزشی همچون کارهاي تجسمی، کار با رؤیاها، نگارش خالق، نقاشی و انواع 

شود، رشد معنوي تنها از این  ان میهنر و غیره اگرچه تا حدودي باعث پرورش بعد روحی انس
ها و  اي است تلفیقی که هم با عالیق و خواسته برنامه درسی معنوي برنامه. آید طریق به دست نمی

نیازهاي فراگیران در ارتباط است و هم مبانی نظري دینی مثل اصول و احکام و آداب دینی را در 
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د از طریق درس خاصی نظیر تعلیمات دینی کنند که رشد معنوي افرا برخی تصور می. گیرد بر می
امکانپذیر است این درحالی است که همه دروس آموزشگاهی توان پرورش بعد معنوي افراد را 

طبق نظر متخصصان تعلیم و تربیت، برنامه درسی هنر، ریاضیات و علوم به رغم اینکه به . دارند
البته یکی از لوازم تربیتی در . د دارداي جدا مربوط است، نقش مهمی در پرورش معنویت افرا حوزه
هاي درسی داشتن رویکرد تلفیقی است؛ زیرا مربی و آموزگاران این  گیري از این نوع برنامه بهره

هاي درسی تنها در صورت توجه داشتن به ابعاد معنوي آموزش هنر، آموزش علوم و  دسته از برنامه
  .فراد خواهند بودآموزش ریاضیات قادر به پرورش ویژگیهاي معنوي ا

 
 فارسی منابع
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