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Abstract
Introduction: The use of virtual social networks as one of the innovative means of information
and communication technology has been welcomed in recent years. Virtual social networks
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are used in various fields of political, social, cultural, educational and etc. In education,

Spirituality

students increasingly use social networking sites to create and maintain social relationships

Students

and support informal learning practices and learning activities. The aim of this study is to

Teaching

determine the relationship between the use of virtual social networks with the Enthusiasm

Learning
Students

Methods: In terms of aim this is an applied research and in terms of methodology it is

and Academic Engagement among students.
descriptive a kind of correlation. The Statistical Society of research includes all Allameh
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Tabatabai University’s students who were enrolled in the academic year of 95-96. 300 of
them were selected by the Targeted sampling method. Research tool of present study is
questionnaire of Enthusiasm and academic engagement.
Results: The analysis of data has been done by the Multiple Regression and Pearson
Correlation Coefficient method. The results indicated that there is relationship between the
rate of use virtual social networks with the enthusiasm and academic engagement of students.
(P < 0.01) There is a positive and meaningful relationship between the rate of virtual social
networks and the components of academic engagement (cognitive, behavioral and
motivational engagement). (P < 0.01) There is a positive and meaningful relationship between
the rate of use virtual social networks and components of the academic enthusiasm (cognitive,
emotional and behavioral enthusiasm) (P < 0.01) as well.
Conclusions: The use of technology, especially the use of virtual social networks is causing
Learner academic engagement, increased motivation, Enthusiasm and learning skills of
students, The ability to quickly expand the content of the course and easy access for all
individuals, personalized / individualized materials and virtual social networks can be used
from virtual social networks in order to take of its advantage in education and learning
students.
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چکیده

تاریخ پذیرش1397/06/25 :

مقدمه :یکی از راههای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری ،بهرهبرداری از معنویت گرائی است که مهمترین وجه آن ،وجود

واژگان کلیدی:

مدرسان و اساتید معنویت گراست .لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی دقیقتر این موضوع و دستیافتن به مفهوم معنویت
در تدریس و شناخت ابعاد آن از دیدگاه اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان ،انجام شد.

معنویت
دانشجویان
یاددهی
یادگیری
آموزش
تمامی حقوق نشر برای
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
(عج) محفوظ است.

روش کار :مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است .جامعه پژوهش شامل  22نفرمدرسین دانشگاه25 ،
نفر اساتید حوزه و  19نفر دانشجو عالقهمند به شرکت در مطالعه بود که با نمونهگیری به شیوه در دسترس وارد مطالعه
شدند .جمعآوری داده ها به وسیله مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد .داده ها با کمک نرم افزار MAXQDA
و به روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها :یافتهها در  3درونمایه 8 ،طبقه و  35کد دسته بندی گردید .درونمایه ،ارائه محتوا و مضامین معنوی ،مشتمل
بر طبقات تاکید بر آموزه های دینی ،پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی و آموزش استدالل دینی؛ درونمایه به کارگیری
روشهای تدریس جهت انتقال معنویت شامل طبقات ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی و استفاده از
رویکردهای مؤثر تدریس؛ و درونمایه تسهیل تکامل معنوی شامل طبقات تحت عنوان پرورش ابعاد دینی ،پرورش ابعاد
انسانی– اخالقی و دستیابی به غایت اهداف آموزشی بود.
نتیجه گیری :یک گام مؤثر در ارتقای آموزش عالی ،تالش در زمینه افزایش دانش و آگاهی مدرسین حوزه و دانشگاه در
زمینه مسائل معنوی جهت انتقال مفاهیم معنوی و اخالقی به دانشجویان ،برای دستیابی به غایت اهداف آموزشی میباشد.

مقدمه
معنویت جنبهای از انسانیت است که به روشهای شخصیِ جستجو و
بیان معنا و هدف زندگی و چگونگی ارتباط آن با خود ،دیگران ،طبیعت
و یا مقدسات اشاره دارد [ .]1در دیدگاه اسالمی ،معنویت به معنای
ارتباط با وجود متعالی ،باور به غیب و باور به رشد و بالندگی انسان در
راستای گذشتن از پیچ و خمهای زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر
مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی او در هستی است
[ .]2معنویت یکی از ابعاد ذاتی وجودی انسان و مشترک میان تمام
انسانهاست بنابراین حتی در عرصه تعلیم و تربیت همانند سایر ابعاد
شناختی ،عاطفی و روانی ،در فرایند یاددهی و یادگیری از اهمیت
برخوردار است .استفاده از معنویت گرائی در آموزش عالوه بر سهولت
در یاددهی ،باعث آماده نمودن بستر ذهنی فراگیران در امر یادگیری و
متعاقب آن اثر بخشی بیشتر و یادگیری بهتر توأم با امنیت روانی در
یادگیرندگان میشود [ .]3آموزش مبتنی بر معنویت نه تنها وسیلهای
برای درک محتوای آموزشی است بلکه فراتر از آن ،استدالل و شیوههای
تحلیلی و تفکر و اندیشه ورزی و خالقیت را در فراگیرنده تقویت
مینماید [ .]5 ,4ضروری است اساتید بهره گیری از معنویت را ضمن

توجه به خدا و انجام عمل برای او ،در نیت و در عمل خدا را حاضر و
ناظر دانسته و با رسیدن به حالت درونی روحانی و باطنی ،هر کاری را
با قرب الهی و کسب رضایت خداوند انجام دهند [ .]6در تدریس مبتنی
بر معنویت ،باید مسئله آموزش الگو محور مبتنی بر تئوری یادگیری
اجتماعی  Albert Banduraرا مد نظر داشت و توجه نمود که افراد
بیش از آنکه تحت تأثیر سخنان قرار میگیرند از مشاهده رفتار افراد
محبوب خود ،میآموزند [ .]7امروزه در بسیاری از عرصههای آموزشی،
به منظور اثر بخشی برنامههای درسی ،از رویکرد معنوی در برنامهریزی
درسی و تدریس استفاده میگردد .برخی برنامهریزان درسی معتقدند:
وظایف ما در برابر مشاغل گوناگون جای روح و روان ما را گرفته است،
گویا هر آنچه مهم است تنها اجرای وظایف محول شده است؛ بصیرت
معنوی خویش را از دست دادهایم؛ نیازمند آن هستیم که با احساسات،
هیجانها ،افکار و تمایالت خویش ،همنشین شویم و در جستجوی
معانی آنها براییم در حالیکه ضمیرمان ندا میدهد که در درون ما
چیزهای با معنیتری یافت میشود که باید آنها را در آموزش ،عملی
سازیم به گونهای که ارتباطات آموزشی به غریبهای میماند که در
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و ایجاد زمینه برای آراستگی بیشتر مدرسین به شاخصهای معنویت
گامی است مهم که میتوان در راستای ارتقاءکیفیت آموزش برداشت.
یکی از مشکالت اساسی در آموزش نداشتن شاخصهای معنویت در
تدریس اثربخش است که باعث عدم دستیابی به اهداف عالیه آموزش
میشود .مطالعه حاضر یکی از اولین مطالعات است که با هدف
دستیافتن به مفهوم معنویت در تدریس و شناخت ابعاد آن از دیدگاه
اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان انجام شد.

جمعی ناهمگون حضور داریم و هیچ ارتباطی را نمیتوان با توجه به
نیازها و عالیق و خواستهها و انتظارات خویش برقرارنمود [ .]8با توجه
به آنچه گفته شد تربیت معنوی یکی از مسائل مهم آموزش است که
یکی از راههای دستیابی به چنین هدف بزرگی ،وجود مدرسان معنویت
گراست که در تهیه نقشه راه برای رسیدن به برنامهریزی درسی توأم با
معنویت ،نقش مهمی را ایفا مینمایند .مدرس معنویتگرا ،نگاه ویژهای
به علم ،آموزش ،دانشجو و کالً حرفه معلمی دارد .وی آراسته به
مجموعهای از مهمترین شاخصهای معنوی -قرآنی است و تمام
رفتارهای خود را در فضای آموزشی بر محور توحید ،شریعت و اخالق
حرفهای بنا مینهد؛ لذا میکوشد تا با این سرمایه معنوی -قرآنی نقش
خود را در عرصه آموزش و تربیت دانشجویان ،بهتر و مؤثرتر به انجام
برساند .هر چند جداسازی مهارتهای معنوی از مهارتهای دینی و
همپوشانی این مهارتها با یکدیگر امر دیگری است که گزارشی از انجام
آن نیست .طرح فهرست مهارتهای دینی و معنوی و اولویتبندی آنها
به جهت معرفی به مدرسین و ایجاد زمینه برای آراستگی بیشتر آنها به
شاخصهای معنویت ،گامی است مهم که میتوان در راستای
ارتقاءکیفیت آموزش برداشت [ .]3متاسفانه آموزش و پرورش در
جوامع امروزی به دنبال افزایش صرف دانش و معلومات فراگیران است
و سایر جنبهها را مورد غفلت قرار داده است به همین دلیل باعث شده
فراگیران در قرن بیست و یکم با بحرانهای متعدد اجتماعی ،عاطفی و
فقدان معنویت مواجه باشند [ .]9قرار دادن برنامه درسی معنوی ،با
هدف گذاری هدایت متربی به سوی شناخت خود ،شناخت جهان و
شناخت ذات مطلق میباشد که قادر است بر ضمیر ناخودآگاه انسان،
بر اصول عشق به مذهب ،عشق به زندگی و طبیعت ،تاریخ و زندگی
مذهبی و تجربه دینی اثر گذار باشد [ .]10برنامه درسی معنوی ،نوعی
از برنامه درسی است که خواهان رسیدن به سطوح باالتر از آگاهی و
معنی دار نمودن زندگی است [ .]11نقش اساتید در الگو محوری،
تعامالت مبتنی بر فضائل اخالقی ،عامل به عمل بودن و طراح
برنامههای درسی از عناصر مهم برنامه درسی معنوی است [ .]2در این
راستا لحاظ کردن نیازها و عالیق فراگیران و احترام و پذیرش آنان از
کلیدیترین وظایف اساتید در برنامه تدریس معنوی است که
شایستگی و صالحیت معلمان را در این زمینه میطلبد .وی بر این باور
است که پاسخگو بودن استادبه نیازهای یکایک فراگیران نیازمند آن
است که ابتدا باوراساتید نسبت به فراگیران به عنوان افرادی مستقل،
ارزشمند و دارای هویت شخصی و مورد احترام تغییر یابد .همچنین
ضروری است که مفاهیم اخالق ،دوستی ،صمیمیت ،مسئولیت پذیری
و دیگر مولفههای معنویت در اساتید درونی شود تا این مفاهیم بنیادی
شوند و صالحیت و شایستگی خود را گسترش دهد.
ما در جامعهای زندگی میکنیم که دین ،نقش مهم و غیر قابل انکاری
در زندگی افراد آن ایفا مینماید و مفاهیم دینی ،پیوند گسترده و همه
جانبهای با زندگی مردم دارد و از سویی ،در میان ادیان الهی ،آموزههای
اسالم پیرامون بهداشت جسم ،روان و سایر امور ،کاملترین فرامین
است .از آنجائیکه کسب فضایل ،شناخت مسئولیتها و وظایف در برابر
خدا ،خود ،جامعه و خلقت ،تقویت قدرت تفکر و خردورزی از ارکان
نقشه جامع علمی کشور میباشد ،یکی از راههای دسترسی به آن ،تلفیق
معنویت در تدریس توسط معلمان و استادان میباشد .طرح فهرست
مهارتهای دینی و معنوی و اولویتبندی آنها به جهت معرفی به مربیان

روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است که با هدف
تبیین مفهوم و ابعاد معنویت در تدریس بر اساس مصاحبه با مدرسین
حوزه و دانشگاه و دانشجویان انجام شده است .جامعه پژوهش شامل
مدرسین حوزه ،دانشگاه و دانشجویان و نمونههای پژوهش شامل
مدرسین حوزه ،دانشگاه و دانشجویان دارای معیارهای ورود به مطالعه
زیر بودند :حداقل یک سال سابقه تدریس یا تحصیل در دانشگاه ،تابعیت
جمهوری اسالمی ایران ،تسلط به زبان فارسی و عالقه مند به شرکت
در مطالعه .عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه از معیارهای خروج از
مطالعه بود.
محیط پژوهش کلیه مراکز دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ،وزارت
بهداشت و حوزه علمیه شهرهای قم ،یزد ،شیراز ،کرمانشاه ،اصفهان،
اراک و تهران بود .تعداد مشارکتکنندگان در مطالعات کیفی تحت
تأثیر موضوع و روش پژوهش است و نمونهگیری تا به اشباع رسیدن
دادهها ادامه مییابد [ .]12در مطالعه حاضر پس از مصاحبه با  66نفر
(شامل  22استاد دانشگاه 25 ،استاد حوزه و  19دانشجو) اشباع دادهها
صورت پذیرفت .به این معنی که کد و طبقه جدید استخراج نشد.
نمونهگیری به شیوه در دسترس انجام شد.
جمع آوری دادهها به وسیله مصاحبه با راهنمای پرسشنامه نیمه ساختار
یافته انجام شد [ .]13ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه مشخصات
جمعیت شناسی و سؤاالت راهنمای مصاحبه نیمه ساختار یافته بود .از
سؤاالت زیر به عنوان سؤاالت راهنما استفاده شده و با توجه به پاسخ
مشارکت کنندگان سؤاالت جستجوگرانه بیشتر مطرح گردید یک
مدرس معنوی چه ویژگیهایی دارد؟ شیوهها و معیارهای معنویت در
تدریس کدامند؟ چه زمانی یک مدرس در تدریس خود معنویات را
مورد توجه قرار میدهد؟ راهنمای سؤاالت با استفاده از مرور متون و
مشورت با صاحب نظران تهیه و پس از چند مصاحبه پایلوت ،اصالح
نهایی در راهنمای سؤاالت انجام پذیرفت.
روش اجرای مطالعه به این صورت بود که پس از ارائه معرفی نامه و
اخذ رضایت مشارکتکنندگان ،محقق اقدام به مصاحبه نیمه ساختار
یافته نموده و مصاحبهها ضبط شد .هر مصاحبه  10الی  45دقیقه طول
کشید .در برخی موارد مصاحبههای دوم و سوم به منظور تأیید دادهها
و پرکردن شکافهای احتمالی انجام شد .مصاحبهها در همان روز یا در
اولین فرصت دستنویس و کدگذاری گردید.
به منظور حفظ دقت و استحکام دادههای کیفی در این مطالعه از
معیارهای زیر استفاده شده است :جهت افزایش مقبولیت دادهها ][14
با ارائه نتایج و تجزیه و تحلیل به تمامی اعضا تیم تحقیق ،از نظرات
تکمیلی و انتقادی آنان استفاده شد .داشتن سابقه فعالیت تدریس در
دانشگاه در امر مقبولیت محقق کمک کننده بود .برای کمک به افزایش
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التزام عملی نسبت به آموزههای دینی که این یجوری پرورش دینی
حساب میشه"
"آموزشهای دانشکده پزشکی اینو یاد بده که تو داری کاری میکنی
که یکی از صفات خداست ،و صفت خدا عین ذات خداست ،و شفا خود
خداست".
 .1-2پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی .انسان دوستی :صلح،
مسئولیت پذیری ،پایبندی به اخالقیات ،شادابی و نشاط و امید و خود
باوری ،از مهمترین موضوعات مرتبط با انسانیت و اخالقیات هستند که
مدرسین بر لزوم پرداختن به آن در ضمن تدریس تاکید نمودند.
"معنویت در تدریس به نظر من به مفهوم القا مفاهیم و موارد درسی
توام با حس انسان دوستی و معنویت به دانشجویان در هنگام تدریس
است".
"در برنامه درسی باید به موضوعاتی از قبیل عشق ،صلح ،شادی ،توجه،
مراقبت ،مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران و طبیعت ،محبت و
دوستی بپردازد".
 .1-3آموزش استدالل دینی :تقویت حقیقت جویی ،آموزش استدالل
عقالنی ،آموزش استدالل بر اساس قرآن و سنت و تاکید بر برپایی جهان
بر اساس نظم و حکمت ،از جمله موضوعاتی است که الزم است مدرسین
به آن بپردازند تا بتوانند استدالل دینی را در دانشجویان تقویت نمایند.
"او را به تفکر واداریم و در برابر سؤاالتش تشویقش نمائیم".
"نقد کنه ارزیابی کنه و بعد مثالً سره و ناسره را از همدیگه سوا کنه".
 -2به کارگیری روشهای تدریس جهت انتقال معنویت :محتوای
معنوی میتواند به صورت رسمی و یا غیر رسمی و با بهره گیری از
رویکردهای مؤثر تدریس در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
 .2-1ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی :پرداختن به
مباحث معنوی بر اساس برنامه درسی مصوب ،پرداختن به مسائل دینی
از منظر علمی ،گنجاندن سؤاالت دینی و اخالقی در تدریس ،اشکار
سازی مفاهیم معنوی مستتر در درس ،جای دادن مطالب معنوی در
میان درس ،تبدیل استاد به الگوی معنوی ،معرفی الگوهای معنوی ،و
بیان مستقیم و غیرمستقیم مسائل معنوی ،روشهای مختلف ارائه
محتوای معنوی هستند که مشارکت کنندگان در مطالعه حاضر به آن
اشاره کردند" .گنجاندن سؤاالت اخالقی و معنوی در برنامه درسی،
استفاده از احادیث معتبر اخالقی و معنوی و یا آیات قرآن در تدریس"
"ربط دادن مثالها در تدریس به ابعاد معنوی تا حدی که امکان داشته
باشد و وصل کردن تمامی علوم به قدرت الهی".
 .2-2استفاده از رویکردهای مؤثر تدریس :جهت انتقال بهتر مفاهیم
معنوی میتوان از رویکردهای مؤثر تدریس از قبیل فیدبک و رفلکشن،
ترکیب دو رویکرد عقلی و نقلی ،همراه با به کارگیری ظرافتهای
تدریس ،استفاده کرد.
"میتونید این رفلکشن و فیدبک را در حوضهٔ معنا گرایی هم لحاظ
کنید".
"با یک رویکرد عقلی ،نقلی باید باشه .یعنی صرفاً عقلی محض یا نقلی
محض کفایت نمیکنه .عقلی باشه نقلی باشه".
 -3تسهیل تکامل معنوی :هدف از معنویت در تدریس تسهیل تکامل
معنوی است که به معنای پرورش ابعاد دینی ،پرورش ابعاد انسانی-
اخالقی و دستیابی به غایت اهداف آموزشی میباشد.

قابلیت تعمیم در این پژوهش از روش انتخاب نمونههای متناسب یعنی
انتخاب کسانی که بیشترین آگاهی و بهترین احاطه را داشتهاند (اساتید)
استفاده شد .همچنین از روش توصیف دقیق مشارکتکنندگان ،روش
نمونهگیری ،زمان جمعآوری دادهها ،مکان جمعآوری دادهها استفاده
شد ،همچنین امکان مستند سازی یافتهها با فراهم ساختن امکان
حسابرسی فایل صوتی مصاحبهها ،متن مصاحبه ،آنالیز دادهها و بازنگری
ناظرین فراهم گردید [ .]15جهت مدیریت دادهها از نرم افزار
 MAXQDAاستفاده شد .دادههای این مطالعه کیفی به روش تحلیل
محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بدین صورت که
پس از پیاده سازی کامل مصاحبهها بر روی کاغذ ،کلیه مصاحبهها به
صورت خط به خط مطالعه ،کدگذاری و کدهای اساسی شناسایی شد.
پس از کدگذاری ،درون مایههایی که مشخص کننده هر یک از
بخشهای متن بودند ،تعیین و یک برچسب یا عنوان به آن تعلق
گرفت .در مرحله بعد ،عناوین مشترک در یک خوشه اصلی دسته بندی
شده تا به تجزیه و تحلیل دادهها و به تمهای استخراج شده ،سازمان
داده شود .در مرحله بعد ،یک جدول خالصه سازی از تمهای
سسازماندهی شده تهیه گردید .نقل قولهایی که نشانگر هر یک از
کدها هستند از متن مصاحبه ،استخراج شده و در متن جاگذاری شد.
جهت تلفیق دادهها با یکدیگر یک جدول خالصه سازی برای اولین
شرکت کننده تشکیل و جهت تجزیه و تحلیل موردهای بعدی از آن
استفاده شد .در این فرآیند ،تمهای جدید به جدول اولیه اضافه شد.
در نتیجه تمها به صورت پیشرونده و در طول زمان تلفیق شده و این
کار با تجزیه و تحلیل آخرین دست نوشته به پایان رسید .عدم تمایل
برخی از مدرسین و دانشجویان جهت شرکت در مطالعه از
محدودیتهای مطالعه حاضر بود.

یافتهها
یافتههای مطالعه حاضر در  3درونمایه 8 ،طبقه و  35کد دسته بندی
گردید (جدول  .)1بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،معنویت در
تدریس به معنای ارائه محتوی و مضامین معنوی با بهرهگیری از
روشهای تدریس است که به تسهیل تکامل معنوی فراگیران
میانجامد .در ادامه به تبیین ابعاد معنویت در تدریس ،شامل ارائه
محتوی و مضامین معنوی ،به کارگیری روشهای تدریس جهت انتقال
معنویت وتسهیل تکامل معنوی فراگیران پرداخته میشود .ارائه محتوی
و مضامین معنوی :مشارکتکنندگان در مطالعه تأکید نمودند الزم است
مدرسین همزمان با تدریس بر آموزههای دینی تاکید نموده ،مسائل
انسانی و اخالقی را یادآوری و استدالل دینی را به دانشجویان آموزش
دهند.
 .1-1تاکید بر آموزههای دینی :معاد باوری ،خداباوری ،بندگی و عبادت
خدا ،اعتقاد به ماورالطبیعه ،توجه به اراده خداوند به عنوان منبع شفا،
بازاندیشی و محاسبه نفس و وارونه ننمودن قبح کارهای خالف ،از جمله
موضوعات در مبحث آموزههای دینی هستند که الزم است مدرسین
دانشگاه در هنگام تدریس به آن بپردازند" .تو باوراش همین ایمان به
خداوند ایمان به قیامت به خصوص این دوتا که خیلی مهمن خود
تقویت اینا و تقویت باور به خدا و روز قیامت خیلی میتونه تأثیر بذاره
بعد تو رفتارهاش این که افراد التزام عملی پیدا بکنن تأکید بشه بر
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"معنویت در تدریس در کنار علم انسانیت را هم به دانشجو یاد
میدهد".
"آموزش و پرورش که بار اخالقی و عقالنی هم داشته باشد دانشجویان
را تبدیل به انسانهای بهتری میکند".
در نهایت معنویت در
 .3-3دستیابی به غایت اهداف آموزشی.
تدریس میتواند جامعه علمی را در دستیابی به غایت اهداف آموزشی
که تقارن میان علم و معنویت ،ارتقا کیفیت آموزش و تکامل و شکوفایی
استعدادهای دانشجو است کمک نماید.
"باال بردن قدرت تحمل دانشجویان ،ظرفیت روحی و استقامت در برابر
مشکالت را تقویت نماید" ".معنویت موجب میشود دانشجو به فضای
درس عالقه و نگران نمره نباشد و ترس نداشته باشد"

 .3-1پرورش ابعاد دینی :مشارکت کنندگان در مطالعه بیان کردند
لحاظ نمودن معنویت در تدریس در نهایت به پرورش ابعاد معنوی
فراگیر از قبیل اخالص در عمل ،خدا باوری ،قرب به خدا ،عمل به
آموزههای دینی و لطافت روح میانجامد" .مهمترین فایدهای که حداقل
هست این است که ما زمینه و بستر رفتن به سمت اون سعادت ،قرب،
اون مقامی که یک انسان میتواند به دست بیاره ،به نظرم ما میتونیم
زمینه را براشون آماده کنیم" ".یعنی یه دوستی بتونه برقرار کنه بین
خالق هستی و این دانشجویانی که سر کالس هستند و اونا رو توجه بده
به اون مبدأ متعالی".
 .3-2پرورش ابعاد اخالقی -انسانی .معنویت در تدریس میتواند به
پایبندی به اخالقیات ،و اولویت یافتن منافع معنوی بر منافع مادی،
بیانجامد.

جدول  :1کدها ،طبقات و درونمایههای مرتبط با مفهوم و ابعاد معنویت در تدریس از دیدگاه اساتید حوزه ،دانشگاه و دانشجویان
طبقه فرعی

طبقه اصلی
ارائه محتوا و مضامین معنوی
تاکید بر آموزههای دینی

معاد باوری

تاکید بر آموزههای دینی

خداباوری

تاکید بر آموزههای دینی

بندگی و عبادت خدا

تاکید بر آموزههای دینی

اعتقاد به ماورالطبیعه

تاکید بر آموزههای دینی

توجه به اراده خداوند به عنوان منبع شفا

تاکید بر آموزههای دینی

بازاندیشی و محاسبه نفس
وارونه ننمودن قبح کارهای خالف

تاکید بر آموزههای دینی
پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی

انسان دوستی

پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی

صلح

پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی

مسئولیت پذیری

پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی

پایبندی به اخالقیات

پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی

شادابی و نشاط

پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی

امید و خود باوری

آموزش استدالل دینی

تقویت حقیقت جویی

آموزش استدالل دینی

آموزش استدالل عقالنی

آموزش استدالل دینی

آموزش استدالل بر اساس قران و سنت
تاکید بر برپایی جهان بر اساس نظم و حکمت

آموزش استدالل دینی

به کارگیری روشهای تدریس جهت انتقال معنویت
ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

پرداختن به مباحث معنوی بر اساس برنامه درسی مصوب

ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

پرداختن به مسائل دینی از منظر علمی

ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

گنجاندن سؤاالت دینی و اخالقی در تدریس

ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

اشکار سازی مفاهیم معنوی مستتر در درس

ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

جای دادن مطالب معنوی در میان درس

ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

تبدیل استاد به الگوی معنوی

ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

معرفی الگوهای معنوی

ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی

بیان مستقیم و غیرمستقیم مسائل معنوی

استفاده از رویکردهای مؤثر تدریس

فیدبک و رفلکشن

استفاده از رویکردهای مؤثر تدریس

ترکیب دو رویکرد عقلی و نقلی
به کارگیری ظرافت در تدریس

استفاده از رویکردهای مؤثر تدریس
تسهیل تکامل معنوی
پرورش ابعاد دینی

اخالص در عمل

پرورش ابعاد دینی

قرب به خدا

پرورش ابعاد دینی

عمل به آموزههای دینی
لطافت روح

پرورش ابعاد دینی

پایبندی به اخالقیات

پرورش ابعاد انسانی -اخالقی

اولویت یافتن منافع معنوی بر منافع مادی

پرورش ابعاد انسانی -اخالقی
دستیابی به غایت اهداف اموزشی

تقارن میان علم و معنویت

دستیابی به غایت اهداف اموزشی

ارتقا کیفیت آموزش

دستیابی به غایت اهداف اموزشی

تکامل و شکوفایی استعدادهای دانشجو
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بحث
قاسم پور از جمله راهبردهای تدریس معنویت را ترویج اندیشه مراقبت
و همکاری ،راهبردهای چندگانه ،تاکید بر جنبههای زیباشناسانه،
تدریسهای منعطف و سازگارانه با نیازهای فراگیران میداند .وی
همچنین در خصوص محتوای آموزش ،بر لزوم ارائه موضوعاتی چون
عشق ،صلح ،شادی ،توجه ،مراقبت ،مسئولیت پذیری ،محبت و دوستی
تاکید میکند [ .]2نادینگز معتقد است لحاظ کردن نیازها و عالیق
فراگیران و احترام و پذیرش آنان از کلیدیترین وظایف اساتید در
برنامه تدریس معنوی است [.]9
مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر بیان کردند ارائه محتوای معنوی
حین تدریس و پرداختن به مسائل دینی از منظر علمی ،گنجاندن
سؤاالت دینی و اخالقی در تدریس ،آشکارسازی مفاهیم معنوی مستتر
در درس ،جای دادن مطالب معنوی در میان درس ،تبدیل استاد به
الگوی معنوی ،معرفی الگوهای معنوی و بیان مستقیم و غیرمستقیم
مسائل معنوی و استفاده از رویکردهای مؤثر تدریس (فیدبک و
رفلکشن ،ترکیب دو رویکرد عقلی و نقلی ،همراه با به کارگیری
ظرافتهای تدریس) است .در تأئید نتایج حاصل از مطالعه حاضر،
 Liebertیکی از روشهای انتقال معنویت را یادآوری مکرر حاضر بودن
در پیشگاه خداوند به فراگیران میداند و تشویق آنها به زندگی به صورت
اعم و تحصیل به صورت اخص همچون رهبران معنوی و به گونهای که
گویا در محل عبادت قرار دارند [ .]20قاسم پور نیز در راستای تدریس
معنویت به رد موضوع محوری درس (عدم تکیه صرف به موضوع اصلی
درس) و تأکید بر برنامه درسی تلفیقی به همراه معنویت میپردازد [.]2
بانکی پور در نتیجه تحقیقی بر روش حضرت خضر به عنوان الگوی
قرآنی و معنوی در تدریس ،اصول اخالقی مهمی را اشاره مینماید نظیر:
نیاز سنجی فراگیر ،استفاده از مثالهای عینی به جای مثالهای ذهنی و
ایجاد شرائط مطلوب برای یادگیری که به صورت سلسله فعالیتهای
منظم و هدفدار به صورت از پیش تعیین شده ،به هدف اصلی آموزش
سریع ،راحت و مؤثر منتهی شود .وی همچنین دریافت که با این الگو،
عجین نمودن ارزشها و صفات نیک اخالقی از سوی استاد ،اثرات آموزش
را به مراتب عمیقتر و پایدارتر مینماید [ Hocking .]21با ارائه مدلی
که در آن از معنویت در تدریس استفاده شده ،با طرح سؤاالت معنوی
با هدف درک مسائل اخالقی از فراگیران در فضائی محترمانه،
مهارتهای تفکر خالق را در آنها ایجاد نمود ،که در این روش با کمک
گرفتن از ایدههای جدید ارائه شده از سوی فراگیران ،آنها را به سوی
اخالق و رفتار معنوی سوق داد [ .]22با جمع بندی موارد ذکر شده
بهرهگیری از برنامههای مدون و غیر مدون آموزشی و روشهای تدریس
نوین و خالقانه ،جهت گنجاندن معنویت در تدریس ضروری به نظر
میرسد.
تحلیل دادههای مطالعه حاضر بیانگر این نکته است که معنویت در
تدریس به تسهیل تکامل معنوی فراگیران پرورش ابعاد دینی (اخالص
در عمل ،خدا باوری ،قرب به خدا ،عمل به آموزههای دینی ،و لطافت
روح) ،پرورش ابعاد انسانی–اخالقی (پایبندی به اخالقیات و اولویت
یافتن منافع معنوی بر منافع مادی) ،دستیابی به غایت اهداف آموزشی
(تقارن میان علم و معنویت ،ارتقا کیفیت آموزش ،و تکامل و شکوفایی
استعدادهای دانشجو) میانجامد .از دیدگاه سلیمان پور برنامه درسی

نهادهای آموزشی به ویژه حوزه و دانشگاه ،ازجمله گستردهترین
نهادهای اثرگذار و جهتدهنده در سطح جامعه میباشد که با توجه به
مخاطبان فراوان و مستعدی که در اختیار دارند و با توجه به رسالتهای
آموزشی و پرورشی خود ،الزم است برنامه معنویت در تدریس در
راستای تربیت اخالقی و معنوی را جزء اصلیترین و محوریترین
مسائل آموزشی و تربیتی خود قرار دهند .نتایج تحقیقات  Rojasنشان
میدهد ،برای آموزش برخی تخصصها که با انسانها ارتباط دارد .موضوع
معنویت کلیدی است و الزم است به پرورش قوه معنویت در وجود
مدیران ،پرستاران ،معلمان ،روانشناسان ،مشاوران و حقوق دانان توجه
شود .چراکه این افراد در صورتی که از رشد معنوی خوبی برخوردار
باشند ،میتوانند با واسطه برداشت جامعتر و کاملتر از انسان و اثرگذاری
مطلوبتری در سطح جامعه داشته باشند [.]16
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،معنویت در تدریس به معنای ارائه
محتوی و مضامین معنوی (تاکید بر آموزههای دینی ،پرداختن به
مسائل انسانی و اخالقی ،آموزش استالل دینی) با بهره گیری از
روشهای تدریس (ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی،
استفاده از رویکردهای مؤثر تدریس) است که به تسهیل تکامل معنوی
فراگیران (پرورش ابعاد دینی ،پرورش ابعاد انسانی–اخالقی ،دستیابی
به غایت اهداف آموزشی) میانجامد.
 Koenigضرورت در نظر گرفتن واحدهای درسی مرتبط با معنویت
در تحصیالت آکادمیک و تأثیر گزاری مؤثر آن در ضمیر فرد و افزایش
مهارت او برای انجام مراقبت معنوی بیماران را در مطالعات خود نشان
داده است [ .]17بررسیهای انجام شده توسط اکبری الکه نیز نشان
داد ،گنجاندن محتوای مشتمل بر معنویت و سالمت معنوی در برنامه
آموزشی گروههای علوم پزشکی ،بستری مناسب برای قرارگرفتن دیگر
برنامههای آموزشی و درسی میباشد [.]18
از دیدگاه مشارکت کنندگان در مطالعه حاضر ،ارائه محتوی و مضامین
معنوی به معنای تأکید بر آموزههای دینی (معاد باوری ،خداباوری،
بندگی و عبادت خدا ،اعتقاد به ماورالطبیعه ،توجه به اراده خداوند به
عنوان منبع شفا ،بازاندیشی و محاسبه نفس و وارونه نکردن قبح کارهای
خالف) ،پرداختن به مسائل انسانی و اخالقی (انسان دوستی ،صلح،
مسئولیت پذیری ،پایبندی به اخالقیات ،شادابی ،نشاط ،امید و خود
باوری) ،آموزش استالل دینی (تقویت حقیقت جویی ،آموزش استدالل
عقالنی ،آموزش استدالل بر اساس قرآن و سنت و تأکید بر برپایی جهان
بر اساس نظم و حکمت) میباشد .همسو با یافتههای مطالعه حاضر،
نتایج تحقیقات مقیمی نشان داد آموزش مبتنی بر معنویت نه تنها
وسیلهای برای درک محتوای آموزشی است بلکه فراتر از آن ،استدالل
و شیوههای تحلیلی و تفکر و اندیشه ورزی و خالقیت را در فراگیرنده
تقویت مینماید [ .]19مطابق با نتایج بدست آمده در این مطالعه،
اسدزندی در نتیجه مطالعات خود ،شاخصههای معنوی اساتید را
دارابودن سالمت معنوی (قلب سلیم) و استعانت از حضرت حق میداند
که موجب شده او در برابر خواست خدا تسلیم گردد و همواره خداوند
متعال را وکیل خود دانسته ،به او توکل و آمورش را به او واگذار نماید.
چنین استادی توانائی هدایت و راهنمائی دانشجویان خود را داشته و
میتواند الگوی عملی مناسب برای تربیت معنوی باشد [.]6
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آمیخته با معنویت به دنبال دانش ،درک جهان و شناخت عمیق از
طبیعت مطلق است [ .]23افالطون آموزش و پرورش را پرورش همه
زیباییها و کماالت بدن و روح فراگیران میداند .ارسطو نیز میگوید
هدف از آموزش و پرورش ،پرورش انسان به ویژه ذهنی است ،که از
تأمل و تعمق در حقیقت عالی ،خوبی و زیبایی لذت ببرد .به طور کلی
و بر اساس این تعاریف آموزش انسان را به سوی رشد طبیعی ،هماهنگ
و مترقی هدایت میکنند .آموزش و پرورش معنوی ،آموزش و پرورشی
است که به دگرگونی ایدهها ،ارزیابی و مطالعات در اندیشه آموزشی
معاصر و حل مشکالت روزمره انسان کمک میکند .اندیشمندان
اسالمی نیز بر این اعتقادند که تأمین نیازهای روانی و عاطفی متربی در
گرو معنویت و دین نهفته است و با تمسک به قرآن و سیره علمی و
عملی ائمه معصومین (ع) میتوان به آرامش ،سالمت و ایمان ،بهجت،
انبساط ،خوش بینی ،روشندلی و سعادت دست یافت.
در راستای نتایج به دست آمده ،سلطان قرائی معتقد است هدف نهایی
تعلیم و تربیت مسرتبار کردن زندگی است و مراد از این مسرت،
خوشیهای معنوی و پایدار است .از این رو ،مسأله نیازهای معنوی از
جمله اهداف و راهکارهایی است که در نظام آموزش باید به آن پرداخته
شود [ .]24در تحقیق بنیادی و همکاران با موضوع بررسی تأثیر معنویت
برشاخصهای اثر بخش گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری،
همبستگی معنویت با چهار شاخص اثر بخش گروهی مورد تأیید قرار
گرفت که این چهار شاخص عبارتند از :اهتمام به امور دیگران ،درک
زیبائیهای معنوی و تلطیف احساسات ،اعتماد ،قدرت یادگیری و رشد
[ .]25مطابق با بررسی نصراللهی ،در آموزشهای نوین ،به ویژه آموزش
پزشکی ،گنجاندن معنویت به عنوان یک ضرورت ،در دانشگاههای دنیا
مطرح است [ .]26در اصول تحول نظام آموزشی کشور نیز به مواردی
نظیر خدامحوری و اخالص اعمال در جهت رضای الهی و توجه به
کرامت انسانی در تدریس اشاره شده است [ .]27با توجه به آثار و فواید
متعدد و قابل توجهی که لحاظ نمودن معنویت در تدریس به همراه
دارد ،لزوم بسترسازی و توانمندسازی مدرسین در این زمینه ضروری
به نظر میرسد.

نتیجهگیری
با توجه به این بحث میتوان نتیجهگیری کرد که هر سه درونمایه
معنویت ،به همراه طبقات اصلی و فرعی آن ،اگر چه به درجات مختلف،
به منظور تبیین مفهوم و ابعاد معنویت تدریس مهم میباشد اما فارغ از
در نظر گرفتن اولویت بندی بین آنها ،شناخت و به کارگیری همزمان
این عوامل ،میتواند در تدریس اثر بخش ،تأثیر گزار باشد .در بین اصول
معنویت در تدریس ،تدین به دین حنیف اسالم ،بهترین طریق برای
معنوی شدن استاد و تدریس میباشد .همچنین این الگو میتواند خالء
برنامه درسی با محتوای معنوی را در زمینه معنویت دروس در حوزه و
دانشگاههای کشور متناسب با مقتضیات فرهنگی و دینی پوشش دهد
و نیز به عنوان اصول اخالقی در تکنیکهای تدریس موفق به کار آید .بر
همین اساس مدیران حوزه و دانشگاهها میتوانند با بهره گیری از
مفاهیم و ابعاد ارائه شده در مطالعه حاضر ،نسبت به حسابرسی معنوی
تدریس در مرکز خود اقدام نمایند و آگاهانه به مدیریت پرچالش اما
جذاب معنوی در عرصه آموزش بپردازند که گذر پیروزمندانه از این
مسیر ،مستلزم سیاستگذاری از سوی وزارتخانه و همفکری صاحب
نظران حوزه و دانشگاه میباشد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری معاونت محترم آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی قم و ریاست مرکز توسعه که بودجه اجرای طرح تحقیقاتی
حاضر با کد  95803و کد اختصاصی کمیتــه اخــالق
 MUQ.REC.1396.13را تقبل نموده و از کلیه اساتید حوزه و
دانشگاه و دانشجویان گرامی شرکت کننده در مطالعه تشکر مینمائیم.
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