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Abstract
Introduction: Spiritual health is related to mental and social health. Therefore, education
should consider the development and evolution of spirituality in the social life of childhood.
The purpose of this study was to provide a spiritual curriculum model in social studies course
for the development of spiritual health of learners.
Methods: It was an applied research. The research method was field study research. To this
end, by referring and reviewing the theoretical foundations in this regard, the spiritual
curriculum model was presented in social studies course for the development of spiritual
health of learners based on four key elements of the curriculum (goal, content,
implementation and evaluation). Then, using a researcher-made questionnaire, this model
was surveyed by 45 curriculum specialists and 360 primary school teachers in Guilan
province in the academic year of 2015-2016, who were selected using census and stratified
random sampling method, respectively. Descriptive statistics (frequency table and
percentage) were used to analyze the data.
Results: The findings indicated that in the category of goal, emphasis is placed on recognizing
God, self, others, and the world. The content of this program is based on the religious and
value of the Islamic-Iranian culture and the strengthening of Islamic habits. The learning
process is based on participatory methods, group discussion, demonstration and storytelling.
The spiritual curriculum is based on self-evaluation and performance evaluation. Also, more
than 75% of curriculum specialists and elementary school teachers have evaluated this model
as desirable.
Conclusions: It is necessary to develop the spiritual health of learners, provide appropriate
goals, content, implementation and evaluation in the curriculum of social studies of primary
school.
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مقاله پژوهشی

الگوی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی بهمنظور توسعه سالمت معنوی فراگیران
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مقدمه :سالمت معنو ی با سالمت روانی و اجتماعی مرتبط است .بنابرا ین ،آموزش و پرورش بای د رشد و تکامل معنو یت را

واژگان کلیدی:

در زندگی اجتماعی از دوران کودکی مد نظر قرار دهد .مطالعه حاضر با هدف ارائه الگو ی برنامه درسی معنو ی در درس
مطالعات اجتماعی به منظور توسعه سالمت معنو ی فراگیران انجام شد.

برنامه درسی
الگوی برنامه درسی معنوی
مطالعات اجتماعی
سالمت معنوی

تمامی حقوق نشر برای
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
(عج) محفوظ است.

روش کار :ا ین پژوهش جزء تحقیقات کاربرد ی است که با روش تحقیق زمینه ا ی انجام گرفته است .بد ین منظور ،با م راجعه
و بررسی مبانی نظر ی در ا ین باره ،الگو ی برنامه درسی معنو ی در درس مطالعات اجتماعی برا ی توسعه سالمت معنو ی
فراگیران بر اساس چهار عنصر کلید ی برنامه درسی (هدف ،محتوا ،اجرا و ارزشی ابی ) ارائه شد .سپس با استفاده از پرسشنامه
محقق ساخته ،ا ین الگو توسط  41متخصص برنامه درسی و  392معلم دوره ابتدایی استان گیالن در سال تحصیلی -61
 1364که به ترتیب به روش نمونه گیر ی تمام شمار ی و تصادفی طبقه ا ی انتخاب شدند ،مورد نظرسنجی قرار گرفت .برای
تجز یه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جدول فراوانی و درصد) استفاده شد.
یافته ها :ی افته ها ی پژوهش نشان داد که در مقوله هدف تأکی د بر شناخت خدا ،خود ،دی گران و جهان است .محتوا ی ا ین
برنامه مبتنی بر مبنا ی دینی و ارزشی فرهنگ اسالمی -ا یرانی و تقو یت عادات اسالمی است .فرایند ی ادگیر ی مبتنی بر
شیوه ها ی مشارکتی ،بحث گروه ی ،نما یش و قصه گویی است .برن امه درسی معنوی مبتنی بر خودارزشی ابی و ارزشی ابی
عملکرد ی است .همچنین ،بیش از  71درصد متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی ا ین الگو را مطلوب ارزی ابی
کرده اند.
نتیجه گیری :الزم است در راستا ی توسعه سالمت معنو ی فراگیران ،اهداف ،محتوا ،شیوه ها ی اجرا و ارزشی ابی مناسب در
برنامه درسی مطالعات اجتماعی دبستان فراهم گردد.

مقدمه
معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است [ ]1و به عنوان عنصر حیاتی
عملکرد انسان در نظر گرفته میشود [ ]0فراهم آمدن زمینه رشد و
کمال معنوی و باطنی انسانها بیشتر از هر چیز مدیون تعلیم و تربیت
است ،زیرا در سایه تعلیم عقاید هستیشناختی و ارزششناختی صحیح
و بر طبق ارزش های پسندیده اخالقی و حقوقی میتوان خداپرستی و
کمال معنوی و سالمت روح و روان افراد را تضمین نمود .وجود برنامه
درسی معنوی در نظام آموزشی از سازوکارهای سوق دادن تعلیم و
تربیت در این جهت است .چنین برنامهای با داشتن اهداف ،اصول و
روشهای مشخص میتواند راه را برای پرورش انسانهایی کامل و الهی
هموار نماید .برنامه درسی معنوی خواستار نیل به سطوح عالی آگاهی،
معنی دار کردن زندگی و درک رابطه با وجود متعالی و تأثیرگذار بر
زندگی است .امروزه ،نظامهای آموزشی بسیاری از کشورهای جهان
عالوه بر نقش سنتی برنامه درسی ،یعنی آموزش مهارتهای خواندن،
نوشتن و حساب کردن ،به نقش برنامه درسی در سالمت روان و سالمت
معنوی انسان توجه کردهاند [ .]3در واقع ،نظام آموزش و پرورش
نیازمند پاسخگویی معنویتگرا و توجه به این بعد از سالمت فراگیران

خود است .برای پرداختن به این موضوع ضروری است که آموزشهای
الزم صورت پذیرد [ .]4بدون آموزش معنویت ،آموزش و پرورش
نمیتواند در ابعاد زیستی ،روانشناختی ،معنوی و اجتماعی عملکرد
درستی داشته باشد یا به حداکثر ظرفیت خود برسد [.]1
شناخت ابعاد معنوی از ارکان اساسی سالمتی انسان است که موجب
افزایش عالقه به آموزش معنویت میشود .سالمت معنوی تأثیر مثبتی
روی سالمتی ،طول عمر و بهبودی از بیماریهای جسمانی دارد [.]9
سالمت معنوی از دیدگاه اسالم ،ارتباط معنوی انسان با خداست که
انسان را از اضطرابها و دلنگرانیها دور میکند و به او امنیت روانی
میدهد [ . ]7پیشنهاد گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت
از سوی  Russellو  ،Osmanبعد مهمی از زندگی فردی و گروهی را
پیش روی اندیشمندان امر سالمت قرار داد .سالمت معنوی
( )Spiritual Healthعبارت است از برخورداری از حس پذیرش،
احساسات مثبت ،اخالق و حس ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت حاکم
و برتر قدسی ،دیگران و خود که طی یک فرایند پویا و هماهنگ
شناختی ،عاطفی ،کنشی و پیامدی شخصی حاصل میشود [.]8
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پیامد اصلی برنامه درسی معنوی ،دادن فرصت الزم به فراگیر جهت
حرکت آگاهانه در فرایند یادگیری است .عناصر برنامه درسی به گونهای
طراحی میشوند که موجب رشد همهجانبه فراگیر شوند؛ فراگیر فردی
دارای استعدادهای مختلف فطری تلقی میشود و شکوفایی هر استعداد
عالوه بر جنبه هدف تربیتی ،بعد زمینهای و وسیلهای نیز دارد .محتوای
درسهای مختلف بهلحاظ موضوع متنوع و بسیار هستند ولی از
جهتگیری واحد برخوردارند؛ بهطوری که هر ماده درسی بنا به ماهیت
خود آیات الهی را به فراگیر آموزش میدهد .محیط یادگیری طوری
سازماندهی میشود که فراگیران را به معنویت ،اندیشیدن ،کارهای
جمعی و تالش بیشتر برای یادگیری ترغیب نماید .معلم نقش اصلی را
در هدایت فراگیر بهسوی هدفها دارد .او عالوه بر توانایی علمی از
شخصیت معنوی تأثیرگذار برخوردار است .معلم باید شرایط مناسب
برای رشد فراگیر را فراهم آورد .ضرورت توجه به بعد معنوی برنامه
درسی مستلزم جلب توجه فراگیر به جنبههای فوق مادی حیات است؛
بهطوری که یادآوری حیات اخروی در محتوا ،طراحی عکسها ،تصاویر
و سایر موارد مشابه در خصوص مراکز و مکانهای عبادی ،معنوی در
برنامه و غیره در تقویت ابعاد معنوی محتوا تأثیر دارند .در همین راستا،
سالمت معنوی در برنامههای آموزشی بسیاری از کشورها راه یافته است
و برنامههای آموزشی و درسی بر آن اساس و در بستری از مفاهیم
معنوی ارائه میشوند [ ]03آموزش معنویت در مدارس میتواند موجب
تقویت اراده ،ایمان و خودکنترلی ( )self-controlدر فراگیران شده
[ ]04و شرایط الزم را برای پرورش اخالقی ،معنوی و عقالنی و سالمت
دانشآموزان فراهم سازد [.]01
محققان مختلفی بر آموزش معنویت و اجرای برنامه درسی معنوی در
مدارس تأکید نمودهاند [ .]08-09نتایج پژوهشهای مختلف در این
زمینه بیانگر آن است که معلمان خواسته یا ناخواسته در تربیت معنوی
دانش آموزان نقش مهمی دارند و نحوه عملکرد و روش تدریس آنها در
کالس درس تأثیر فراوانی بر رشد معنوی دانشآموزان میگذارد [,06
 .]32بهمنظور اجرای برنامه درسی معنوی در محیطهای آموزشی
شایسته است که از روش های تدریس فعال و تلفیق ارزشهای معنوی
و اخالقی استفاده شود [ .]31بهعبارت دیگر ،ایجاد فضایی که
دانشآموزان بتوانند بهصورت مشارکتی به یادگیری بپردازند [ ]30و
تجارب یادگیری خود در زمینه ارزشهای معنوی ،دینی و اخالقی را با
یکدیگر به اشتراک بگذارند [ ]34 ,33و بهویژه استفاده از روش
داستان گویی درباره چگونگی آفرینش و جهان هستی ،در احیای بعد
معنوی دانشآموزان بسیار اثرگذار هستند [.]31
برنامه درسی معنوی بهمعنی پرورش جنبههای معنوی انسان از طریق
فرایند آموزش فقط مرکب از زمینههای موضوعی نیست ،بلکه مبتنی
بر زمینه های نمادی ،زمانی و جهانی قابل تأمل است .این نوع برنامه
درسی خواهان نیل به سطوح عالی آگاهی ،معنیدار کردن زندگی و
درک رابطه با وجود متعالی و تأثیرگذار بر زندگی است [ .]39اجرای
برنامه درسی معنوی روی دانشآموزان  7تا  6ساله انگلیسی نشان داد
که استفاده از روشهایی مانند سکوت ،تمرکز ،معنایابی ،پرسشکردن،
بدیعهپردازی ،بهکارگیری تخیالت شخصی ،برقراری ارتباط و
بهاشتراکگذاری اطالعات مورد استفاده در کالس درس ،امکان برقراری
ارت باط با دیگران و رشد معنوی را برای کودکان فراهم میآورد [.]37
 Cliffordطی پژوهشی با عنوان «آموزش و پرورش اخالقی و معنوی

سالمت معنوی یک بعد از سالمت است که شامل بهزیستی معنوی
میشود .سالمت معنوی شامل ارتباط با خود و دیگران و طبیعت
میشود و حسی از معنای وسیع زندگی است .به همین دلیل ،توجه به
رشد معنویت که با ظرفیت انسان برای سالمت معنوی مرتبط است،
مهم میباشد [ .]6این بعد از سالمتی موجب میشود که فرد دارای
هویت یکپارچه ،رضایت ،شادی ،عشق ،احترام ،نگرشهای مثبت،
آرامش درونی و هدف و جهت در زندگی باشد [ .]12نتایج پژوهشها
حاکی از آن است که مؤلفههای معنوی از تأثیرات پیشگیرانه مثبتی در
بیماریها برخوردارند [ ]11و آموزش معنویت در افزایش سالمت روان
و بهبود عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی و کاهش اضطراب و
افسردگی فراگیران تأثیر دارد [.]19-10
دوره کودکی ،اولین فرصت برای فراهم ساختن شرایط مؤثر برای رشد
و تکامل معنوی و انتقال آموزههای مذهبی و معنوی است ،زیرا
شخصیت بزرگسالی کودک در این دوران شکل میگیرد .دوره نوجوانی،
دومین دوره برای رشد معنویت است ،بهطوری که با ایجاد آمادگی الزم
از طریق افزایش معنویت و سالمت معنوی ،فرد را برای مقابله با
مشکالت زندگی و تابآوری آماده میکند [ .]17ضرورت توجه هرچه
بیشتر به رشد معنوی کودکان در طول آموزشهای دوران کودکی ،به
این دلیل است که حضور معنویت در تفکر ،خالقیت و تخیل کودکان
به رسمیت شناخته شده است .بهعبارت دیگر ،نتایج پژوهشها حاکی
از آن است که کودکان میتوانند معنویت را ابراز دارند .آنها در
بازی های تخیلی خود در دوران کودکی میتوانند قابلیتهایی مانند
معناسازی و هویتیابی را که از ابعاد کلیدی معنویت در دوران کودکی
هستند ،بروز دهند [ .]18از نظر  Millerبا وارد کردن معنویت در
آموزش و پرورش میتوان زندگی را به درون کالسهای بیروح و
بیانرژی آورد و آموزش را عمیقاً با زندگی فراگیران منطبق ساخت.
همچنین ،می توان بین عوامل درونی و بیرونی ،عقالنی و ذاتی ،کمّی و
کیفی تعادل برقرار کرد .باید آموزشی را ارائه نمود که توأم با شادی و
نشاط عمیق باشد .با رفتن بهسوی برنامه درسی معنوی و روحانی است
که میتوان تجربیات باارزش و بامعنایی را در اختیار دانشآموزان قرار
داد .نتایج چنین برنامه درسی ،همان دانشآموزِ با روح ،معلمِ با روح،
ت با روح همراه با یک جامعه شاد و همدل ،کارآمد و
مدرسه و تغییرا ِ
مهربان خواهد بود [ .]16موضوع اصلی برنامه درسی معنوی رشد و
تکامل روحی و نفسانی انسان است .در نظام آموزش و پرورش اسالمی
هدفهای آموزشی فراتر از دانشاندوزی ،مهارتآموزی و نگرشیابی در
نظر گرفته میشود .تکامل نفس و تعالی روح و روان یادگیرنده و
بسترسازی برای تحقق یک جامعه معنوی به منزله هدف نهایی
یادگیری در همه موضوعهای درسی در کانون فعالیتهای برنامهریزی
درسی قرار دارد [ . ]02ویژگی برنامه درسی معنوی این است که
دانش آموزان در آن از درجه باالیی از احساس سالمتی ،احترام متقابل،
باز بودن ،اعتماد و آزادی برخوردارند؛ از خطر نمیهراسند و در کالسها
سؤال میپرسند و کشف میکنند .از دیگر ویژگیهای برنامه درسی
معنوی ،رشد همه جانبه فرد ،رشد عقل در پرتو روح و روان ،تعادل محتوا
و روش ،ارزشمداری ،توجه به سه رکن خداآگاهی ،جهانآگاهی و
خودآگاهی است [ .]01بنابراین ،باید راههای دسترسی به آموزش را با
معنویت آمیخته ساخت ،زیرا با وارد کردن معنویت در آموزش و پرورش،
کالس درس به جایگاهی زنده و پرانرژی تبدیل میشود [.]00
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بهعنوان بخش ذاتیِ برنامه درسی» به این نتیجه رسید که بین برنامه
درسی اخالقی و معنوی رابطهای مثبت وجود دارد؛ بهطوریکه با اجرای
برنامه درسی اخالقی و معنوی در یک مدرسه ابتدایی در انگلستان،
دانشآموزان توانستند توانای ی حل و فصل منازعات ،خودتنظیمی
( ،)self-regulatoryهمدلی و نوعدوستی و مسئولیتپذیری را کسب
نمایند [.]38
در راستای تالشهای جهانی برای ورود معنویت به برنامههای درسی
مدارس ،پژوهشی با عنوان «امکانسنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد
معنوی در دوره متوسطه» به این نتیجه رسید که امکانات مدارس برای
اجرای برنامه درسی معنوی در سطح زیاد و دانش و مهارت دبیران در
مقولههای هنر و زیباییشناختی ،اخالق و روح و نگرش در مورد اخالق
در سطح باالتر از متوسط ولی نگرش آنها در زمینه هنر و
زیباییشناختی و روح در حد کمتر از متوسط بود [ .]16پژوهشگران
در تحقیقی با عنوان «بررسی تطبیقی رویکردهای معنوی با توجه به
مؤلفههای برنامه درسی در چند کشور جهان» به مطالعه برنامه درسی
کشورهایی ازجمله استرالیا و ترکیه پرداختند که در زمینه تربیت
معنوی دارای برنامههایی بودند .نتایج بهدست آمده حاکی از آن بود که
بین اهداف ،محتوا و روشهای تدریس در کشورهای مورد مطالعه
شباهتها و تفاوتهای قابل مالحظهای وجود دارد .شباهتها بیشتر در
اهداف و گهگاه در محتوا ،اما تفاوتها بیشتر در روشهای تدریس
گزارش شدند [ .]36همچنین ،در پژوهش دیگری با عنوان «طراحی و
تدوین چارچوب نظری مدل برنامه درسی معنوی در کتابهای درسی
دینی دوره ابتدایی» مشخص شد که الگوی مناسب برنامه درسی معنوی
برای دوره ابتدایی باید الگویی باشد که براساس چهار مؤلفه
(جهان آگاهی ،دیگرآگاهی ،خودآگاهی و خداآگاهی) طراحی شود.
ازجمله اهداف برنامه درسی معنوی که براساس این چهار مؤلفه طراحی
شود ،این است که دانشآموز پس از گذراندن آموزش این برنامه بتواند
رابطه بین انسان و طبیعت را توضیح دهد ،ارتباط مؤثر را در زندگی
خود به کار بندد ،به احساسات و عالیق خود پاسخ مثبت بدهد ،نحوه
برقراری ارتباط بین انسان و خدا را توضیح دهد .ازجمله محتوای این
برنامه درسی شامل ذکر نمونههایی از قوانین حاکم بر طبیعت ،چگونگی
ارتباط مؤثر با دیگران ،شناخت نقاط قوت و ضعف خود و چگونگی
برقراری ارتباط با خدا میباشد .روشهای تدریس مناسب در این برنامه
درسی شامل روش سخنرانی ،بحث گروهی ،همیاری ،ایفای نقش ،حل
مسأله ،واحدِ کار و تفکر استقرایی است .روشهای ارزشیابی نیز
شیوههایی مانند آزمونهای شفاهی ،کتبی و عملکردی را دربرمیگیرند
[ .]42نتایج پژوهشی که با عنوان «تبیین مؤلفههای برنامه درسی
معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز» صورت گرفته ،حاکی از آن است
که در مقوله هدفِ تأکید بر مراقبت از خود ،فراگیران موجوداتی منحصر
به فرد هستند؛ فرایند یادگیری مبتنی بر سبکهای مشارکتی و
سقراطی؛ محیط این برنامه بسیار متنوع ،شاد و عاطفی؛ معلمان الگوی
دانشآموزان هستند؛ برنامههای موضوعی رد شده و راهبردهای
چندگانه مبتنی بر جنبههای زیباشناسانه در تدریس استفاده میشوند؛
برنامه درسی معنوی خودارزشیاب است و از رویههای غیررسمی و
منعطف استقبال میکند [.]41
با توجه به مطالبی که گفته شد« ،برنامههای درسی نظامهای تعلیم و
تربیت می توانند بهترین موقعیت را برای تبلور و رشد معنویت در افراد

فراهم سازند .با این وجود ،صاحبنظران حوزه برنامه درسی پس از
ارزشیابی برنامههای درسی در گذشته به این نتیجه رسیدند که اغلب
برنامه های طراحی شده نسبت به بعد اصلی وجود متربی بیتوجه
بودهاند» [ . ]39به سخن دیگر ،یکی از مشکالت و مسائل غامض در
آموزش و پرورش ،بیتوجهی یا کمتوجهی به معنویت است .باید توجه
داشت که موضوعهایی همچون معنویت ،عشق ،اخالق ،هنر و
زیباییشناختی و پرورش روح در برنامههای درسی ،اهمیتی کمتر از
ریاضی ،فیزیک ،شیمی و تاریخ ندارند ،زیرا انسان در محیط اجتماعی
بهسر میبرد .پس معنویت مانند دیگر مفاهیم مهم زندگی تحت تأثیر
عوامل و نیروهای محیطی و درونی ساخته میشود .معنویت شامل تمام
مواردی میشود که هرکس برای تعریف وجود شخصی خود در اختیار
دارد و دربرگیرنده تمام چیزهایی میشود که ظرفیتی برای انسان بودن
و رسیدن به تعالی نیاز دارد؛ مانند روابط انسانی ،عشق ،سازندگی،
همنوع دوستی ،فداکاری ،ایمان و اعتقادات [ .]16بر این اساس،
متخصصان برنامه درسی باید از طراحی برنامههایی که بعد مادی،
چیرگی در شناخت بیرونی ،آمادگی برای آیندهای نامطمئن و تحمل
جهان بیدینی را تقویت میکنند ،بپرهیزند .برای رشد معنویت باید
برنامه درسی بههم پیوسته و آزادیبخش ( interdependent and
 )emancipatorخلق کرد که از هیجان ،پرسش ،کوشش و مشارکت
سرشار باشد و هدف در آن بهجای محصول نهایی ،بیشتر فرایندی
کلنگرانه باشد [« .]40برنامه درسی معنوی به این معنی نیست که
افرادی تربیت شوند که بدون منطق باشند ،بلکه هدف این است که
عالوه بر منطق و دلیل ،به احساسی عمیق و پربارتر دست یابند» [.]39
علیرغم همپوشی درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با
شایستگیهای پایه مندرج در سند برنامه درسی ،در فرایند تدوین
اهداف ،محتوا ،اجرا و ارزشیابی این درس ،شاخصهای برنامه درسی
معنوی بهوضوح دیده نمیشوند .این در حالی است که عالوه بر جنبه
اجتماعی انسان ،معنویت کیفیتی بنیادی و فطری برای انسان بودن
ت انسان وابسته به وجود معنوی او است و
شمرده شده و انسانی ِ
بدینسان معنویت ریشههای تکاملی و زیستشناختی دارد []1
بنابراین ،با توجه به وجود ابعاد اجتماعی و معنوی در انسان و ناچیز
بودن پژوهشها در زمینه طراحی الگوهای برنامه درسی و بهویژه
احساس شدن جای خالی الگوی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی بهمنظور توسعه سالمت معنوی فراگیران ،به ارائه
الگوی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
به قصد بهبود سالمت معنوی دانشآموزان و ارزشیابی آن از دیدگاه
متخصصان برنامهریزی درسی و معلمان ذیربط پرداخته شد تا تحقق
اهداف آموزش عمومی درخصوص تربیت شهروندان معنوی و برخوردار
از سالمت روح و روان میسّر گردد .انجام چنین پژوهشی در راستای
تدوین برنامه درسی آموزش معنویت برای درس مطالعات اجتماعی در
دوره تحصیلی ابتدایی ضرورتی اساسی دارد .از آنجایی که تعداد عناصر
تشکیلدهنده برنامه درسی براساس دیدگاههای مختلف ،متفاوت است
[]43؛ مبتنی بر رایجترین دیدگاه در این زمینه که برنامه درسی را
دربردارنده تصمیم درخصوص چهار عنصر هدفها ،محتوا ،روش و
ارزشیابی قلمداد میکند []44؛ دیدگاه  Dresselکه برای تدوین برنامه
درسی چهار عنصر هدف ،محتوا ،اجرا و ارزشیابی را پیشنهاد نموده
[ ،]41جهت طراحی الگوی برنامه درسی معنوی در این پژوهش در نظر
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پژوهش انتخاب شدند .برای نظرسنجی از متخصصان برنامه درسی و
معلمان دوره ابتدایی درباره الگوی برنامه درسی معنوی ،از پرسشنامهای
محققساخته دارای  48گویه با مقیاس پنج درجهای لیکرت (از خیلی
کم « »1تا خیلی زیاد « )»1استفاده گردید .بهمنظور تأمین روایی این
پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد .بدینمنظور ،روایی
این پرسشنامه بر طبق نظر استادان راهنما و مشاور و  1متخصص برنامه
درسی مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی پایایی پرسشنامه ،با اجرای
آن روی  32متخصص برنامه درسی که به صورت تصادفی انتخاب شدند،
ضریب آلفای کرونباخ ( )2/89بهدست آمد که قابل قبول میباشد.
الگوی برنامه درسی معنوی با استفاده از آمار توصیفی (جدول فراوانی
و درصد) در نرمافزار آماری  SPSS22مورد ارزشیابی قرار گرفت.

گرفته شد .از اینرو ،هدف این پژوهش ارائه الگوی برنامه درسی معنوی
در درس مطالعات اجتماعی بهمنظور توسعه سالمت معنوی فراگیران
بود.

روش کار
این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی جای دارد که با روش تحقیق
زمینهای انجام شد [ .]49بدین منظور ادبیات برنامه درسی معنوی،
برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و سالمت معنوی مورد
کنکاش قرار گرفت .لذا برای دستیابی به طیف وسیعی از متون علمی
از موتور جستوجوی گوگل اسکوالر ( ،)Google Scholarپایگاههای
دادهای اریک ( ،)ERICامرالد ( ،)Emeraldالزویر ( ،)Elsevierاس.
آی .دی ( ،)SIDایرانداک ( ،)Irandocمگایران ( )Magiranو
نورمگز ( )Noormagsاستفاده شد و کلیدواژههایی مانند برنامه درسی
معنوی ،مطالعات اجتماعی ،دوره تحصیلی ابتدایی ،معنویت ،سالمت
معنوی و سایر واژههای مرتبط جهت جستوجو برای ادبیات نظری و
پیشینههای پژوهشی واکاوی شدند .جامعه تحقیق در این مرحله شامل
کتابها ،مقالهها ،پایاننامهها ،رسالهها و نوشتههای مرتبط با موضوع
پژوهش بود .به علت کثرت منابع ،از متون چاپی و الکترونیکی که در
دسترس محقق بودند ،بهعنوان نمونه استفاده شد .برای جمعآوری
اطالعات از فیشبرداری استفاده گردید .روش تجزیه و تحلیل اطالعات،
توصیف ،تحلیل و استنتاج نظری بود .بهمنظور ارزشیابی الگوی برنامه
درسی معنوی ،جامعه آماری پژوهش شامل  41متخصص برنامه درسی
و  8941معلم دوره ابتدایی استان گیالن در سال تحصیلی  61ـ 1364
بود که به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری متخصصان ،همه آنها
بهشیوه نمونهگیری تمامشماری بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
در مورد معلمان ،براساس جدول کرجسی و مورگان 392 ،معلم (031
زن و  101مرد) بهشیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه

یافتهها
الگوی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
به منظور توسعه سالمت معنوی فراگیران ،پس از مطالعه مبانی نظری
در قالب چهار عنصر کلیدی برنامه درسی (هدف ،محتوا ،اجرا و
ارزشیابی) در تصویر  1ارائه شد .همچنین ،در جدول  1شاخصهای
توصیفی عناصر برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی بهمنظور توسعه سالمت معنوی فراگیران از دیدگاه متخصصان
و معلمان دوره ابتدایی مشاهده میشود .نتایج این جدول نشان میدهد
که بیش از  71درصد م تخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی
گزینه های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند .لذا ،اکثر نمونههای
تحقیق در هر دو گروه (متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی)
ویژگیهای چهار عنصر هدف ،محتوا ،اجرا و ارزشیابی را در الگوی برنامه
درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی برای توسعه سالمت
اجتماعی فراگیران ،مطلوب ارزیابی کردهاند.

جدول  :1شاخصهای توصیفی عناصر برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بهمنظور توسعه سالمت معنوی از دیدگاه متخصصان و معلمان ذیربط
خیلی کم

گروهها

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی
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1
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1
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1
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1
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12
1
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11

116
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14
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1
1

2
0

10
1

3
0

43
1

10
11

116
7

33
19

181
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10
96

معلمان
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6
1

0
0

14
4

4
6

96
1

16
11
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8

39
18
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36
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ارزشیابی
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تصویر  :1الگوی پیشنهادی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی بهمنظور توسعه سالمت معنوی فراگیران

بحث
دادهاند [ .]17نگاهی به ادبیات جهانی سالمت معنوی و مباحث مطرح
شده در کشور نشان میدهد که به زودی دستورالعملهایی از سوی
مراکز سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی در کشور در خصوص تبیین
مفهوم سالمت معنوی در آموزش علوم مختلف صادر میشود [ .]12در
این راستا ،استفاده از برنامه درسی معنوی میتواند در رشد سالمت
معنوی فراگیران بسیار کمککننده باشد .برنامه درسی معنوی شامل
عناصر اهداف ،محتوا ،اجرای آموزش و ارزشیابی میتواند حاالت و
نگرش های معنویت را در فراگیران ایجاد کند [ .]39همه درسهای
مدرسه توان پرورش بعد معنوی فراگیران را دارند .بنابراین ،برنامه
درسی معنوی نیاز جامعه امروز است که در پی معنادار کردن زندگی،
دستیابی به سطوح باالتر و توسعه همهجانبه آگاهی و سالمت افراد است

نظام اعتقادی فرد و جامعه منشأ شکلگیری باورها (جهانبینی)،
ارزش ها (ایدئولوژی) ،اخالق و رفتارهای فردی و جمعی است [.]47
معنویت مهم ترین عامل اجتماعی در تعیین ساختارهای ارزشی و
رفتاری در انسان است .باورهای معنوی میتوانند در موقعیتهای
اضطرابآور به کمک فرایند فکری انسان بیاید و درک واضحی از جهان
برای افراد بهدنبال داشته باشد [ .]48افزایش سالمت معنوی میتواند
به افزایش سالمت عمومی منجر شود [ .]46تجربههای معنوی میتواند
تأثیرات عمیقی در زندگی کودکان بر جای گذارد؛ رشد اخالقی آنها را
تحت تأثیر قرار دهد ،ارتباطات اجتماعی آنها را تقویت کند و راه ارتباط
با خویشتن و رفتارهایشان را تنظیم کند .از اینرو ،در کتابها و
مقاله های مندرج در حوزه سالمت معنوی به رشد معنوی کودکان بها
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انسان بهنحوی طراحی نمود که جنبههای معنوی و اجتماعی او تحقق
پیدا کند .هرقدر که مجریان برنامه درسی با برنامه درسی معنوی
آشنایی داشته باشند خواهند توانست محیط تربیتی معنوی مساعدتری
را برای بهبود سالمت معنوی فراگیران بهوجود آورند .افزایش سطح
سالمت معنوی در کودکان مهارتهای اجتماعی آنان را افزایش میدهد.
از اینرو ،بهنظر میرسد که آموزش پیرامون مسائل معنوی برای کودکان
ضروری است [ .]11بر این اساس ،پرورش معنویت و سوادآموزی معنوی
فراگیران باید بهعنوان یک اولویت اساسی در برنامه درسی مدارس
ابتدایی مورد نظر قرار گیرد ،زیرا پرورش بعد معنوی در فراگیران سبب
باال رفتن قدرت تحمل در برابر نظرات متفاوت و متضاد شده ،پایبندی
افراد به اصول و ارزش های اخالقی انسانی را ارتقا داده و موجب فاصله
گرفتن آنها از رذایل اخالقی و گرایش آنان به سوی فضایل اخالقی
میشود که الزمه زندگی در کنار یکدیگر به عنوان شهروند میباشند
[ .]10مسلم است جامعهای که فضلیتهای معنوی را ارج مینهد ،نظام
تعلیم و تربیت خود را بهسوی زنده کردن معنویت در فراگیرن سوق
میدهد تا آنها را از بحران های روانی ناشی از فقدان معنویت و عدم
توجه به آن در امان نگاه دارد.

[ .]41آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شد ،در گام اول ارائه الگوی
برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی بهمنظور توسعه
سالمت معنوی فراگیران بود و در گام دوم به ارزشیابی الگوی پیشنهادی
از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره تحصیلی ابتدایی
پرداخته شد.
یافتههای بهدست آمده از محتوای نظری نشان داد که شناخت خدا،
شناخت خود ،شناخت دیگران و شناخت جهان از اهداف عمده برنامه
درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی بهشمار میآید که با ایجاد
اطمینان قلبی و سیکنه در افراد موجب آرامش و سالمت روان آنان
میگردد .از منظر برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی،
محتوا باید بهگونهای انتخاب و سازماندهی شود که متناسب با اهداف
باشد و با مبانی دینی و ارزشهای فرهنگ اسالمی -ایرانی سازگاری
داشته و مروج نیکی و تبلیغ پیام اسالم باشد و ضمن تقویت عادات
اسالمی در فراگیران به عمل منجر گردد .در اجرای برنامه درسی معنوی
باید به فرایند یادگیری بهجای محصول یادگیری تأکید شود و استدالل
منطقی جای خود را به درک شهودی بدهد .همچنین ،فعالیتهای
یاددهی -یادگیری شامل داستانگویی و نقاشی با الهام از آیات الهی در
جهان هستی است .در فرایند تعلیم و تربیت فراگیران میتوان از
شیوههای متنوع تدریس نظیر روش تحقیق فردی و گروهی ،بحث
گروهی ،اکتشافی و نمایشی برای کشف حقایق هستی بهرهمند شد.
کتاب درسی ،پوستر ،فیلمهای آموزشی ،قرآن و احادیث ائمه از جمله
منابع آموزشی برای زمینهسازی تحقق یک جامعه معنوی هستند.
یادگیری در تمام محیطهای آموزشی همچون کالس درس ،مدرسه و
محله در کانون فعالیتهای برنامهریزی درسی قرار دارد .برخی
شیوه های ارزشیابی مانند خودارزشیابی و ارزشیابی عملکردی موجب
پرورش بعد معنوی فراگیران میشود .این یافتهها با نتایج پژوهشهای
 Yarmohammadiyanو همکاران (،)1361( Irannejad ،)1361
 Izadiو همکاران ( Ghasempour Dahaghani ،)1363و
Baghgoli ،)1362( Mizani ،)1361( Nasre Esfahani
(Clifford ،)1388( Shabani ،)1381( Maleki ،)1386
( Bowman ،)0210( Ng ،)0213و  Kasim ،)0212( Smallو
King ،)0213( Goodliff ،)0212( Lovik ،)0214( Yusoff
( Zohar ،)0226( Duffy ،)0212و  )0222( Marshallو
 )1669( Wrightهمسو است .بدین معنی که در این مطالعات ،شرایط
الزم برای تربیت معنوی دانشآموزان از طریق دروس مدرسه مطرح
شده است.
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی برنامه درسی
معنوی در درس مطالعات اجتماعی به قصد توسعه سالمت معنوی
فراگیران ،از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی
مطلوب ارزیابی شده است .در بررسیهای صورت گرفته در پیشینه
پژوهش ها ،معلوم شد که پژوهشگران قبلی تاکنون پژوهش مستقلی را
بهمنظور ارائه چنین الگویی انجام ندادهاند که بتوان نتایج ارزیابی را با
آنها مقایسه نمود .با عنایت به اینکه هدف نهایی آموزش در اسالم ،الهی
شدن آدمی است [ ،]03با مدنظر قرار دادن ماهیت اجتماعی انسان باید
برنامههای درسی به ویژه مطالعات اجتماعی را هماهنگ با فطرت الهی

نتیجهگیری
آموزش و برنامه های درسی ابزارهای مهمی هستند که بهوسیله آنها
سالمت بشر برای نسل کنونی و نسلهای آینده در ابعاد جسمی ،روانی،
اجتماعی و معنوی حفظ میشود .یافتههای پژوهش حاضر میتواند برای
نظام آموزشی توجهبرانگیز باشد ،زیرا رشد معنوی فراگیران فقط از
طریق درس خاصی مانند تعلیمات دینی امکانپذیر نیست ،بلکه همه
درس های مدرسه توانایی پرورش بعد معنوی و تأمین سالمت معنوی
افراد را دارند .لذا متخصصان برنامه درسی و معلمان در صورت توجه
داشتن به ابعاد معنوی آموزش مطالعات اجتماعی قادر به پرورش
ویژگیهای معنوی دانش آموزان و بهبود سالمت معنوی آنان خواهند
بود .با توجه به نتایج این مطالعه به متولیان برنامه درسی توصیه میشود
که اقداماتی را جهت افزایش بعد معنویت در عناصر مختلف برنامه
درسی مطالعات اجتماعی از قبیل اهداف ،محتوا ،شیوههای اجرا و
ارزشیابی آن انجام دهند .همچنین ،با توجه به تأیید الگوی برنامه درسی
معنوی در درس مطالعات اجتماعی ،پیشنهاد میشود که شرایط
پیادهسازی آن در آموزش و پرورش ایران فراهم آید .از آنجا که دوره
ابتدایی یکی از دورههای مهم تحصیلی و پایه در نظام آموزشی محسوب
میشود و زمینه تربیت دانشآموزان و ورود آنان به زندگی اجتماعی را
فراهم میکند ،میتوان با گنجاندن مطالب و موضوعات درسی درباره
معنویت امکان دستیابی به سالمت معنوی فراگیران را انتظار داشت.
با وجود تلویحات آموزشی و پرورشی مفیدی که از نتایج این پژوهش
استنباط میشود ،همچون سایر پژوهشها محدودیتهایی نیز در آن
مالحظه میشود که از جمله آنها میتوان به دسترسی نداشتن به
متخصصان برنامه درسی و آموزگاران سایر استانها اشاره کرد که امکان
تعمیم نتایج را به سایر افراد و جوامع دشوار میکند .بنابراین ،پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی ،الگوی پیشنهادی در این پژوهش با دیدی
کلیتر بررسی شود.
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تأییدیه اخالقی

سپاسگزاری

به منظور رعایت اصول اخالقی به استادان و متخصصان و معلمان اطالع
داده شد که از مطالب پرسشنامهها بدون ذکر نام در این پژوهش
.استفاده خواهد شد

الزم است از کلیه استادان و متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره
ابتدایی استان گیالن که نویسندگان را در انجام این پژوهش یاری
. قدردانی شود،کردند

تعارض منافع

سهم هر نویسنده

. هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد،بین نویسندگان

، تحلیل و تفسیر دادهها، تحصیل، انجام مطالعه:طیبه حق پرست التی
نگارش مقاله
 استاد راهنما و نظارت بر اجرای مطالعه:عزتاهلل نادری
 استاد مشاور و نظارت بر اجرای مطالعه:مریم سیف نراقی

منابع مالی
 لذا کلیه هزینههای این.این مقاله بخشی از رساله نویسنده اول است
.پژوهش را این نویسنده تأمین کرده است
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