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Abstract 

The present study identifies and determines the components. The 
spiritual curriculum uses interpretive structural modeling. The 
research method was applied research in terms of orientation, 
descriptive approach in terms of deduction, descriptive purpose in 
terms of research philosophy and mixed (qualitative-quantitative) in 
terms of research philosophy. The statistical population of the study 
consisted of experts in the field of educational management. The 
sampling method was purposive and the number of participants 
based on theoretical saturation was equal to 14 people. Data were 
collected in the qualitative part using semi-structured interviews and 
in the quantitative part using a questionnaire whose validity and 
reliability were confirmed by experts. The results showed that the 
components of the spiritual curriculum include self-improvement, 
self-worth, sociology, sociability, globalization, globalization, 
spirituality, spiritualization, the need for evolution, the need for 
meaning, introspection and between is individual. The findings of 
this study also showed that the components of self-improvement, 
self-worth and the need for further development are more effective 
than the components of globalization, sociology, spiritualization, 
intrapersonal, interpersonal and more sociability. 
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 چکیده

ازی سهای برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدلمطالعه حاضر به شناسایی و تعیین مؤلفه

از  ،از نظر رویکرد قیاسی ،پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است .ساختاری تفسیری پرداخت

طرح آن آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری  درنهایتکمی( و  -نظر فلسفه پژوهش آمیخته )کیفی

د هدفمن صورتبه گیرینمونهدادند. روش پژوهش را خبرگان حوزه مدیریت آموزشی تشکیل می

در بخش کیفی  هاداده آوریعجمنفر بود.  14مبتنی بر اشباع نظری برابر با  کنندگانمشارکتو تعداد 

ساخته انجام ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محققبا استفاده از مصاحبه نیمه

از  هاداده یلوتحلتجزیهشد. برای  تأیید نظرانصاحبگرفت که روایی و پایایی آن با استفاده از نظر 

شان ده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نتفسیری استفا-ساختاری روش تحلیل مضمون و تحلیل

پذیری جامعه، شناسیجامعه، خودارزشمندی، های برنامه درسی معنوی مشمول خودسازیداد مؤلفه

ین بروانی و درون، نیاز به معنی، نیاز به تکامل، سازیمعنویت، معنویت، سازیجهانی، شدنجهانی

خودارزشمندی و نیاز به ، های خودسازیؤلفهمبخش کمی نشان داد  هاییافتههمچنین است.  فردی

، فردیرون د، سازیمعنویت، شناسیجامعه، شدنهای جهانیبیشتر تأثیرگذار و در مقابل مؤلفهتکامل 

 بیشتر تأثیرپذیر بودند. پذیریو جامعه بین فردی
 

 :کلیدی هایواژه
 معنوی درسی برنامه هایمؤلفه، معنویت، تفسیری ساختاری سازی مدل، معنوی درسی برنامه

 
 است واحد کرمانشاه اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت آموزشی رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

یک جنبه مهم از زندگی بشر که به اکتشاف و درک بیشتر او 
کند و در قلب و ذهن مردان و زنان سراسر جهان و کمک می

معنویت است  ،های مذهبی ریشه دوانده استسنت
(Polemikou & Da Silva, 2020 معنویت خاصیت ذاتی .)

(. به گفته Huitt & Robbins, 2003انسان تعریف شده است )
Joseph معنویت یک پدیده کلی (2017) همکاران و ،

شخصی و ذاتی است که در آن فرد به دنبال ، ساختاربدون
ت. ی اسنزدیکی و یا ارتباط بین خود و قدرت و هدف باالتر

Bożek دانند که از ( معنویت را فعالیتی می2020) و همکاران
طریق آن افراد قادر خواهند بود تا معنا و اهمیت دنیای اطراف 

یک  عنوانبهتواند چنین میخود را بشناسند. معنویت هم
واقعیت پویا تلقی شود که در جستجوی گسترده معنای زندگی 

( معتقد است 2011) Tovar-Murray(. Hart, 1994است )
معنویت از دین متفاوت است زیرا دین با آداب و رسوم 

وابستگی نهادی و روابط اجتماعی در ارتباط است ، خاص
معنویت بیشتر مربوط به تجربه شخصی است و  کهدرحالی

معموالً در سطح فردی و در یک زمینه خاص در نظر گرفته 
همپوشانی دارند از نظر معنایی تاحدودی  حالبااین، شودمی

(Krok, 2015.) 
و  1مثبت معنویت را با پیوند کاری تأثیر مطالعات مختلف

 3سالمتی، (et al. Lizano ,2019) 2کاهش تحلیل رفتگی شغلی
(2019& Segrin,  Gallegos) ،و کاهش  4کیفیت زندگی

 6کاهش افسردگی، ( ,2019Sharif & Ong) 5استرس
(2020, et al. Nurnainah) ،7هزیستی ذهنیسطح ب ( Bożek

2020, et al.) ،8سالمت روانی (, 2020McCann et al.) ،
( و کیفیت زندگی  ,2020Hidemi & Yumi) 9عزت نفس

دهند. با توجه ( نشان می ,2020Dibaei & Mirarab) 10کاری
به این پیامدهای ارزشمند توسعه معنویت همواره هدف تمامی 

ها در این راستا دولت مدارس سراسر جهان قرار گرفته است و
اند از پیشرفت معنوی جوامع مربوط به خود موظف گشته

(. شاید به این Moulin-Stożek, 2020اطمینان حاصل کنند )

                                                           
1. work engagement 

2. job burnout 

3. health 

4. quality of life 

5. reduce stress 

یت بر تقو تأکیددلیل که ذات معنوی ریشه در کودکی دارد و 
معنویت در مدارس بتواند موجبات رشد و توسعه مداوم آن را 

(. از طرفی Huitt & Robbins, 2003فراهم سازد )
های جسمی و هنگام یادگیری اغلب با چالش آموزاندانش

عالوه براینکه به  هاآنشوند. روانی خاصی روبرو می
جسمی و روانی خاصی برای فائق آمدن به این  هایتوانایی

نیازمند آن هستند که پشتوانه معنوی هم ، وضعیت نیاز دارند
 سازه معنویت، حالبااین. (Jeong & Oh, 2020داشته باشند )

 تعریف متعدد هایروش به کهطوریبه، است ایپیچیده
 Bożekشود )می گیریاندازه مختلف نیز ابزارهای با و شودمی

et al., 2020.) 
تواند بهترین موقعیت را برای تبلور یکی از عواملی که می

های درسی معنوی برنامه، و رشد معنویت در افراد فراهم سازد
است. این برنامه نوعی از برنامه درسی است که مفاهیم 

هد دهای آموزشی انتقال میمعنویت را از طریق محتوا و برنامه
دار کردن و خواهان رسیدن به سطوح باالتر آگاهی و معنی

(. ویژگی اساسی این برنامه Miller et al., 2005زندگی است )
، یخودکنترل، داستعالء و ارتباط دنیای درونی و بیرونی فر

یادگیری اندیشیدن و فراگرفتن ، خودراهبردی، خودآغازگری
(. از نظر Mooney & Timmins, 2007از طریق عشق است )

تولد معنویت با اجرای برنامه ، متخصصان تعلیم و تربیت
معنویت خود  ازآنجاکهاما ؛ گیرددرسی معنوی صورت می

ین موقعیت ترموضوعی تربیتی است و حوزه تعلیم و تربیت به
ای الزم است طرح و برنامه، برای رشد معنوی انسان است

منسجم در این زمینه ترتیب داد )قاسم پوردهاقانی و 
(. براین اساس ورود معنویت در 1392، نصراصفهانی

های درسی و اسناد تحولی در بسیاری از کشورهای دنیا برنامه
 ستری ازبر آن اساس و در ب هابرنامهصورت گرفته است و 

؛ Miller et al., 2005اند )مفاهیم معنوی ساخته و پرداخته شده
Moulin-Stożek, 2020.) 

شود که اما با نگاهی به اهداف نظام آموزشی دیده می
کمتر به سمت معنویت و ابعاد آن گرایش  هابرنامهگیری جهت

داشته است و صرفاً به سایر ابعاد کمتر مرتبط به معنویت توجه 

6. reduce depression 

7. mental well-being 

8. mental health 

9. self-esteem 

10. quality work of life 
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(. این 1392، ست )قاسم پور دهاقانی و نصراصفهانیشده ا
( که با بررسی 2019) همکارانو  Applebyمسئله در تحقیق 

مراقبت معنوی و برنامه درسی بخش عمومی نشان دادند برنامه 
مذهبی و سالمت معنوی ، درسی معنوی از سه بعد فرهنگی

 همکارانو  Shamshiriتشکیل شده است و همچنین تحقیق 
یت معنوی کشف کردند ترب ( که با بررسی مفهوم تربیت2020)

اعمال صالح و ، عشق، های توسعه دانشمعنوی تابع مؤلفه
کسب فضایل برای تعالی روح خود و آگاهی از واقعیت است 

 ( معتقد است معنویت2016) de Souzaمشهود است. 
 طوربه است بنابراین الزم است دین از مستقل ایپدیده

ن به همی .شود معرفی آن تبیین برای خاصی عاداب جداگانه
های شود در برخی از تحقیقات گذشته مؤلفهخاطر مشاهده می

وی معن هایجنبهویژه مبتنی بر  طوربهبرنامه درسی معنوی 
ه ب توانمیاین تحقیقات  ازجملهشناسایی و ارائه شده است. 

 ( اشاره کرد که در مطالعه خود با2018) Afolayanتحقیق 
های معنوی در برنامه هدف ارائه الگویی برای ادغام مراقبت

های برنامه درسی معنوی در سه بعد درسی نشان داد مؤلفه
آگاهی معنوی و دانش معنوی قرار دارد. در ، مهارت معنوی

( با مطالعه 1397) و همکاران منشاستنباطی نسبتاً نزدیک ادیب
 ابع و متون مرتبطمن بر اساسهای برنامه درسی معنوی مؤلفه

با آن نشان دادند که برنامه درسی معنوی از چهار بعد هنر و 
اخالق و روح تشکیل شده است. همچنین ، تعقل، زیباشناسی

معنویت ، ( با بررسی سالمت معنوی2014) و همکاران عباسی
و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری گزارش کردند که 

و در تحقیقی ، جودی استمعنویت مشمول دو بعد مذهبی و و
( با ارائه مدل نظری برنامه درسی معنوی 1391نژاد )دیگر ایران

درسی و دینی دوره ابتدایی نشان داد الگوی  هایکتابدر 
مناسب برای برنامه درسی معنوی مشمول چهار مؤلفه جهان 

خودآگاهی و خداآگاهی است. این در ، دیگرآگاهی، آگاهی
( ضمن ارائه مدل چهار بخشی 2011) Fisherحالی است که 
های سالمتی و بهزیستی نشان داد که مؤلفه، ارتباط معنویت

محیطی و تعالی ، ارتباطی، معنویت تنها در عوامل فردی
 شود.خالصه می

شود این است آنچه از مرور مطالعات گذشته مشخص می
مضاف بر ، که دیدگاه واحدی پیرامون معنویت وجود ندارد

های برنامه درسی معنوی از تحقیقی به تحقیق دیگر اینکه مؤلفه
شود متفاوت است. از طرفی در برخی از تحقیقات مشاهده می

محققان در بررسی شناخت معنویت اصالت محیط را بر اصالت 
اند. این در حالی است انسان و اصالت اختیار ترجیح داده

ه بمدار اهمیت زیادی رویکردی انسان عنوانبهتفسیرگرایان 
دهند و معتقد هستند در نگاه اثباتی به انسان معنویت او می

جو و منطقی نگاه لذت، موجودی منفعت طلب عنوانبههمواره 
ه شود. شاید بشود و کنشگری و آگاهی او نادیده گرفته میمی

( 1392این دلیل است که قاسم پور دهاقانی و نصراصفهانی )
 هانامهبرگیری جهت در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که

 کمتر به سمت معنویت و ابعاد آن گرایش دارد.
در  معنوی وپرورشآموزشنهادینه کردن از آنجائی که 

ست امری فوری و حیاتی ا، متربی برای یافتن خویشتن خویش
و برای این کار ، (1392، )قاسم پور دهاقانی و نصراصفهانی

ش لذا در این پژوه ی این برنامه استهامؤلفهنیاز به شناسایی 
 ی برنامه درسی معنوی هستیم.هامؤلفهبه دنبال شناسایی 

 روش

 رویکرد نظر از، است کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش
 رنهایتد کمی( و -)کیفی آمیخته پژوهش فلسفه نظر از، قیاسی
فت در بخش کیفی تحقیق از رهیا .بود اکتشافی آمیخته آن طرح

ی از رهیافت مدل سازی تحلیل مضمون و در بخش کم
ساختاری تفسیری استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در بخش 

 صورتبهکیفی خبرگان حوزه مدیریت آموزشی بودند که 
 خود هاینمونه پژوهشگر، گیرینمونه روش این هدفمند )در

 از زیاد جزئیات با و متمرکز، عمیق دانش کسب هدف با را
 انستندتومی و بودند کرده هتجرب را پدیده این که کسانی بین

( انتخاب کرد، بگذارند پژوهشگر اختیار در را زیادی اطالعات
؛ انتخاب شدند هاآننفر از  14مبتنی بر قضیة اشباع نظری تعداد 

جامعه آماری تحقیق در بخش کمی همان افرادی بودند که  و
ر دو در ه درواقع، در بخش کیفی تحقیق مشارکت کرده بودند

ه این ب، یق از یک جامعه آماری یکسان استفاده شدبخش تحق
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برنامه درسی معنوی صرفاً از دیدگاه  هایشاخصدلیل که 
خبرگان قابل احصاء بود و همچنین جهت شناخت روابط بین 

ها نیاز بود مجدداً به خبرگان مراجعه شود. الزم این شاخص
و در  99-1400به ذکر این تحقیق در نیمسال اول تحصیلی 

تان کرمانشاه انجام شده است. ابزار گردآوری اطالعات در اس
و در بخش کمی  ساختاریافتهبخش کیفی مصاحبه نیمه

خش ب هاییافتهپرسشنامه محقق ساخته بود که اطالعات آن از 
کیفی اقتباس شد. سؤاالت مصاحبه مطابق با ابعاد برنامه درسی 

انی برنامه مب به این ترتیب که ابتدا با بررسی، معنوی لحاظ شد
درسی معنوی ابعاد این برنامه شناسایی شد و سپس در قالب 

در تحقیق خواسته شد تا  کنندگانمشارکتسؤال مصاحبه از 

مطابق با این ابعاد پاسخ دهند که چگونه برنامه درسی معنوی 
های برای آن قابل احصاء است. شود و چه مؤلفهتبیین می

شد  تر بیانکه پیش طورمانهعالوه براین سؤاالت پرسشنامه 
از اطالعات بخش کیفی تحقیق اقتباس شد. تعداد سؤاالت این 

بررسی ارتباط بین  منظوربهمورد بود و  12پرسشنامه برابر با 
موارد پرسشنامه ماتریس خودتعاملی ساختاری تنظیم شد. 

 ،به فراوانی رابطه مشخص شده بین هر دو عامل با توجهسپس 
ود تعاملی ساختاری تهیه شد. در بخش کیفی ماتریس نهایی خ

 Skinner پژوهش حاضر جهت اطمینان از روایی از معیارهای
 ( استفاده شد.2014) همکارانو 

 .1جدول 

 اطمینان از روایی هایروش
 پژوهش نینحوه اجرا در ا ییاز روا نانیاطم هایروش

 محقق یهابرداشت یابیارز یبرا کنندگانمشارکترتباط با و ا یمشارکت عمل، ینظر تیحساس شیافزا مدتطوالنی یریدرگ

 کنندگانتجارب مشارکت  اتیمشارکت و اکتشاف جزئ طیمحقق و حضور در مح یعمل مشارکت داریپا مشاهده

توسط ، از صحت نانیو اطم یریاز سوگ یریشگیبه دست آمده به جهت پ یاطالعات و کدها یادوار یبازرس انجام اطالعات رکسبیمجدد مس یبازرس
 ( آشنا به موضوع مورد پژوهشیدکتر یهمکار )دانشجو کیمحقق و 

 جیاز مصاحبه شوندگان در خصوص نتا یو نظرسنج قیاطالعات به دست آمده به کمک گروه تحق یبررس کنندگانمشارکتکردن با  چک

 هاداده آوریجمع یاز منابع متعدد برا استفاده یساز مثلث

 قیمستمر در تمام طول تحق صورتبهمنابع  ریبا سا موردبررسیبه دست آمده از منابع  یهاداده سهیامق مستمر سهیمقا

از روش شاخص  هامصاحبههمچنین برای محاسبه پایایی 
ک از ی، تکرارپذیری استفاده شد. برای محاسبه این شاخص

با محقق دو مصاحبه را از  زمانهمکدگذار درخواست شد که 
های حاصل از تحقیق کدگذاری نماید. داده هایمصاحبهبین 

نتایج کدگذاری دو محقق همراه درصد پایایی بین دو کدگذار 
که  گونههمانآمده است.  2)شاخص تکرارپذیری( در جدول 

تعداد کل کدها که محقق و ، شوددر این جدول مشاهده می
تعداد کل توافقات بین  14اند برابر همکار تحقیق ثبت کرده

 4و تعداد کل عدم توافقات بین این کدها برابر با  5کدها  این
ه در انجام گرفت هایمصاحبهاست. پایایی بین کدگذاران برای 

است. با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر  %71این تحقیق برابر 
گفت که درصد پایایی بین کدگذاران در  توانمیاست  %60از 

 شود.می تأییداین پژوهش 

 .2جدول 

 محاسبه پایایی بین دوکدگذار
شماره 

 مصاحبه

تعداد کل 
 کدها

تعداد 
 توافقات

تعداد عدم 
 توافقات

 پایایی

P2 6 2 2 666/0 

P5 8 3 2 750/0 
 714/0 4 5 14 جمع

 واییر ارزیابی جهت تحقیق کمی بخش در است ذکر به الزم
 روش از پایایی ارزیابی جهت و صوری روایی از پرسشنامه

 أییدت ابزار پایایی و روایی و گردید استفاده ونباخکر آلفای
 از کیفی بخش اطالعات وتحلیلتجزیه جهت سرانجام. گردید
 ساختاری سازیمدل روش از کمی بخش در و کدگذاری فرایند
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 هایروش از یکی تفسیری؛ ساختاری سازیمدل) تفسیری
 یاجتماع و اقتصــادی هایسیستم ویژهبه ها،سیستم طراحی

 بین روابط شناسایی و عوامل بندی طبقه آن هدف و ستا
 .شد استفاده ISM software افزارنرم کمک با( است معیارها

 هایافته

های برنامه درسی با استفاده از روش تحلیل مضمون مؤلفه
 ها در ششمعنوی از دیدگاه خبرگان شناسایی شد. این مؤلفه

، قراردادی یهابایسته، قراردادی پیش هایبعد بایسته
، دادیقرار پس از فراتر هایبایسته، قراردادی پس هایبایسته

بندی فراروندگی و فروروندگی بر مبنای مفاهیم مشترک دسته

های فرعی هر یک از شدند. الزم به ذکر است تعداد مؤلفه
های اصلی )مضامین اصلی( به ترتیب برای خودسازی مؤلفه

، مؤلفه فرعی( 4مندی )خودارزش، مؤلفه فرعی( 11برابر )
، مؤلفه فرعی( 5پذیری )جامعه، مؤلفه اصلی( 5شناسی )جامعه
، مؤلفه فرعی( 10سازی )جهانی، مؤلفه فرعی( 4شدن )جهانی

نیاز ، مؤلفه فرعی( 7سازی )معنویت، مؤلفه فرعی( 7معنویت )
، مؤلفه فرعی( 12نیاز به معنا )، مؤلفه فرعی( 9به تکامل )

مؤلفه  7مؤلفه فرعی( و بین فردی برابر با ) 12روانی )درون
 تحقیق(. هایمصاحبهفرعی( بودند )اقتباس شده از 

 به دستماتریس خودتعاملی ساختاری ، 3در جدول شماره 
آمده با استفاده از نظر خبرگان قید شده است.

 .3جدول 

 های برنامه درسیماتریس خودتعاملی ساختاری مؤلفه
 

ی
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ه 
ز ب
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ون
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روا

 

ی
رد

ن ف
بی

 

 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 2 - خودسازی

 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 -  ارزشمندی خود

 -1 0 -1 -1 0 0 1 0 2 -   شناسیجامعه

 0 -1 -1 -1 1 0 2 2 -    پذیریجامعه

 0 0 1 2 1 1 2 -     شدنجهانی

 0 0 -1 -1 0 0 -      جهانی سازی

 1 1 2 2 2 -       معنویت

 0 -1 -1 -1 -        سازیمعنویت

 0 0 2 -         نیاز به تکامل

 0 0 -          نیاز به معنی

 2 -           روانیدرون

 -            بین فردی

 
 ماتریس، آمده به دستدتعاملی به ماتریس خو با توجه

. نتایج این است 4دسترسی اولیه به شرح جدول شماره 
برنامه  هایاز بین مؤلفه تأثیردهد بیشترین ماتریس نشان می

درسی معنوی مربوط به مؤلفه خودارزشمندی با قدرت محرکه 

های برنامه درسی معنوی بر هر یک از مؤلفه تأثیر)میزان  7
های دهد( و کمترین آن نیز به مؤلفهنشان می ها راسایر مؤلفه

سازی و نیاز به معنی با قدرت محرکه معنویت، جهانی سازمانی
 صفر تعلق دارد.
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 .4جدول 

 ماتریس دسترسی اولیه
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 6 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 - خودسازی

 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 -  ارزشمندی خود

 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -   شناسیجامعه

 3 0 0 0 0 1 0 1 1 -    پذیریجامعه

 5 0 0 1 1 1 1 1 -     شدنجهانی

 0 0 0 0 0 0 0 -      جهانی سازی

 5 1 1 1 1 1 -       معنویت

 0 0 0 0 0 -        سازیمعنویت

 1 0 0 1 -         نیاز به تکامل

 0 0 0 -          نیاز به معنی

 1 1 -           روانیدرون

  -            بین فردی

 
 است. 5رح جدول نهایی ارائه شد. نتایج این ماتریس به شاز روی ماتریس دسترسی اولیه در ادامه ماتریس دسترسی 

 .5جدول 

 ماتریس دسترسی نهایی
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - خودسازی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -  ارزشمندی خود

 0 0 0 0 1 0 1 1 1 -   اسیشنجامعه

 0 0 1 1 1 1 1 1 -    پذیریجامعه

 1 1 1 1 1 1 1 -     شدنجهانی

 0 0 1 1 1 1 -      جهانی سازی

 1 1 1 1 1 -       معنویت

 1 1 1 1 -        سازیمعنویت

 1 1 1 -         نیاز به تکامل

 1 1 -          نیاز به معنی

 1 -           روانیدرون

 -            بین فردی
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بندی سرانجام از روی ماتریس دسترسی نهایی سطح
 شود. با استناد به شکلهای برنامه درسی معنوی انجام میمؤلفه

، شناسیهای جامعهمؤلفه، سازی در سطح یکمؤلفه معنویت، 1
های درون مؤلفه، سازی در سطح دوپذیری و جهانیجامعه

های مؤلفه درنهایتدر سطح سه و  ردیبین فروانی و 
نیاز به ، معنویت، شدنجهانی، خودارزشمندی، خودسازی

 بندی قرار داشتند.تکامل و نیاز به معنی در سطح چهار سطح

 .1شکل 

 معنوی درسی برنامه هایمؤلفه بندیسطح

 
های برنامه ( مؤلفهISMدر ادامه مدل ساختاری تفسیری )

 ارائه شده است. 2شکل درسی معنوی در قالب 

 .2شکل 

 های برنامه درسی معنویمدل ساختاری تفسیری مؤلفه
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 )روشی 1مکبا استفاده از تحلیل میک، 3سرانجام در شکل 
 و نفوذ قدرت بر اساس متغیرها گرافیکی نمایش برای

ر ب ؛ واست تفسیری-ساختاری سازیمدل در هاآن وابستگی
 دستگاه توانمی متغیرها نفوذ و وابستگی قدرت اساس

 سیمتق مساوی قسمت چهار به را آن و کرد تعریف مختصاتی
( رگذاریتاثی) نفوذ قدرت پایه مک برمیک وتحلیلتجزیه. نمود

 امکان و تهگرف شکل متغیر هر( یرپذیری)تأث وابستگی میزان و
 سازدمی فراهم را متغیرها از یک هر محدوده بیشتر بررسی

نحوه اثرگذاری و اثرپذیری  (.1396 ،)موسومی و کهکی
های برنامه درسی مشخص شده است. با استناد به نتایج مؤلفه

خودارزشمندی و نیاز به ، های خودسازیحاصل شده مؤلفه
، بین فردی، های درون روانیمؤلفه، تکامل نقش اثرگذار

شناسی سازی و جامعهمعنویت، شناسیجامعه، پذیریجامعه
یت و معنو شدنجهانی، های نیاز به معنیؤلفهنقش اثرپذیر و م

 کنند.هم نقش پیوندی را بازی می هم

 .3شکل 

 های برنامه درسی معنویمک مؤلفهتحلیل میک

 
 

 گیریبحث و نتیجه

ی های برنامه درسهدف از این پژوهش شناسایی و تعیین مؤلفه
سازی ساختاری تفسیری بود. معنوی با استفاده از روش مدل

این پژوهش در بخش کیفی نشان داد ابعاد برنامه  هایفتهیا
، های پیش قراردادیبعد بایسته 6درسی معنوی مشتمل بر 

های بایسته، قراردادیهای پسبایسته، های قراردادیبایسته
ن . ایاستفراروندگی و فرو روندگی ، قراردادیفراتر از پس

ی بر اینکه یکی از ( مبن2011) Fisherها با نتایج مطالعات یافته
ابعاد برنامه درسی معنوی را بعد فردی گزارش کرده بود و 

آگاهی اشاره کرده بود ( مبنی بر اینکه به جهان1391نژاد )ایران
و  Applebyهمخوان است. در مقابل اما با نتایج مطالعات 

( مبنی بر اینکه برنامه درسی معنوی را شامل 2019همکاران )

                                                           
1. MICMAC 

، دانستندهبی و سالمت معنوی میمذ، سه بعد فرهنگی
Afolayan (2018 به جهت اینکه ابعاد برنامه درسی معنوی )

آگاهی معنوی و دانش معنوی ، را در سه بعد مهارت معنوی
( 1397) و همکاران منشگزارش کرده بود و همچنین ادیب

، که برنامه درسی معنوی را در چهار بعد هنر و زیباشناسی
بندی کرده بود ناهمخوان است. این ستهاخالق و روح د، تعقل

 ههای مختلفی باشد. نخست اینکناهمخوانی احتمال تابع علت
ه شناختی نوع نگاه به مقولشدر این تحقیق به دلیل ماهیت رو

معنویت در برنامه درسی تفسیری است این در حالی است که 
گرایانه به بررسی این اثبات هایجنبهتحقیقات نامبرده از 

. دومین علت ناهمخوانی متفاوت بودن اندپرداختهوع موض
. در تحقیق حاضر واحدهای تحقیق استواحدهای تحقیق 

درسی بودند این  ریزیبرنامهحوزه  نظرانصاحبخبرگان و 
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در حالی است که در مطالعات مذکور بیشتر واحدهای 
اسناد نگاشته شده پیرامون برنامه درسی معنوی  موردمطالعه

های پیش قراردادی اشاره دارد به تمامی تهبایسبود. 
ها و زیربناهایی که برای تدوین یک برنامه درسی زیرمجموعه

فرهنگی و غیره شرایطی که بر یک ، مناسب با شرایط محیطی
باشند که خود مشتمل بر دو مرلفه محیط آموزشی اثرگذار می

های قراردادی اشاره . بایستهاستخودسازی و خودارزشمندی 
ای که جامعه تأثیرتمامی عوامل و مواردی دارد که تحت  به

 ،تعلیم و تعلم در آن اتفاق می افتند طورکلیبهبرنامه درسی و 
قرار دارند که این بعد خود مشتمل بر دو مؤلفه جامعه شناسی 

های پس قراردادی اشاره به باشند. بایستهپذیری میو جامعه
 ای امنیجاد و توسعه جامعهفرایند و اقداماتی دارد که پس از ا

به ، و محیطی مناسب جهت رشد و توسعه تمامی افراد خود
تمل که خود مش استدنبال دستیابی به جهانی بهتر برای همه 

راتر های فبایسته .استسازی و جهانی شدنجهانیبر دو مؤلفه 
دارد که در ارتباط  از پس قراردادی اشاره به مفاهیم و مبانی

وح و نیاز انسان به پرستش معبودی فراتر از خود مستقیم با ر
سازی که این بعد مشتمل بر دو مؤلفه معنویت و معنویت است
های فراروندگی نمایانگر دیدگاه یک . همچنین بایستهاست

کودک به محیط اطراف و ادراک حیرت آمیز آن از دنیاست. 
همچنین این بعد نشانگر وجود نیازی برای معناست که 

ها مذهبی یا فلسفی داشته باشد. این بایسته هایمؤلفهند توامی
. تاسخود مشتمل بر دو مؤلفه نیاز به تکامل و نیاز به معنا 

فروروندگی اشاره به مفاهیم و معانی دارد های سرانجام بایسته
که در ارتباط انسان با خود و ارتباط او با سایر افراد جامعه 

ند که خود مشتمل بر دو کننقشی مهم و حیاتی را بازی می
 شود.می بین فردیروانی و مؤلفه درون

های مؤلفهبخش کمی نشان داد  هاییافتههمچنین 
ر بیشتر تأثیرگذاخودارزشمندی و نیاز به تکامل ، خودسازی
عنوی بنابراین برنامه درسی م؛ باشندتر تأثیرپذیر میبوده و کم

مت ها در قسفهها بستگی دارد. این مؤلبیشتر به این مؤلفه
 های تأثیرگذارشوند. مؤلفهشمال غربی نمودار نمایش داده می

رنامه زیرا که تغییرات سیستم ب، باشندها میترین مؤلفهبحرانی
است و میزان کنترل بر این  هاآندرسی معنوی وابسته به 

نوان عاین متغیرها به، متغیرها بسیار مهم است. از طرف دیگر
های باشند. در مقابل مؤلفهیستم میمتغیرهای ورودی س

بین  درون فردی، سازیمعنویت، شناسیجامعه، شدنجهانی
ها در فهاین مؤلبیشتر تأثیرپذیر بودند.  پذیریو جامعه فردی

تأثیرگذاری  هاآنقسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند. 
نسبت به  هانآبنابراین ؛ پایین و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند

باشند. بسیار حساس می، های تأثیرگذار و پیوندیتکامل مؤلفه
نیروها و  کهدرصورتی ؛ وباشندمتغیرهای خروجی می هاآن

روندهای کلیدی اثرگذار در نظام برنامه درسی معنوی تکامل 
ر تقویت ها بیشتکه این مؤلفهشود پیدا کنند این زمینه فراهم می

م خروجی سیست عنوانبهها لذا توجه به نقش این مؤلفه شوند.
 بسیار حائز اهمیت است.

های پیش رسد بایستهبیان شد به نظر می آنچهبا اقتباس از 
، قراردادیهای پسبایسته، های قراردادیبایسته، قراردادی

فراروندگی و فرو روندگی ، قراردادیهای فراتر از پسبایسته
ته ری داشنظ ازلحاظقابلیت تبیین برنامه درسی معنوی را 

توان این احتمال را به میزان اثرگذاری هر یک اما نمی؛ باشند
در مطالعه حاضر که  چراکهاز ابعاد شناسایی شده تعمیم داد. 

نظری به مسئله برنامه  ازلحاظجنبه اکتشافی داشت صرفاً 
ون کمی کیفی آزم هاییافتهدرسی نگریسته شده و در ارتباط با 

روابط استفاده نشد. به این خاطر به این  تأییدپیرامون رد یا 
شود در تحقیقات آتی خود روابط محققان آتی پیشنهاد می

شناسایی شده در تحقیق حاضر را با استفاده از رویکردهای 
یا رد  تأییدسازی معادالت ساختاری جهت مدل ازجملهکمی 

مورد آزمون قرار دهند. از طرفی به دلیل اینکه در این  هاآن
اً از دیدگاه خبرگان استفاده گردید امکان اینکه تحقیق صرف

خاص  طوربهنتایج این تحقیق را به ذینفعان این حوزه 
به این خاطر به محققان ، تعمیم داد وجود ندارد آموزاندانش

گردد در تحقیق جداگانه دیدگاه این افراد را آتی پیشنهاد می
ها و هتای تطبیقی شبابررسی کرده و با استفاده از مطالعه

هر دو گروه را با هم مقایسه کنند. سرانجام اینکه  هایتفاوت
 یزیربرنامهدر این تحقیق واحد تحقیق صرفاً خبرگان حوزه 

ه ها و افزایش دامنتر شدن یافتهدرسی بوده است و برای غنی
فاده از گردد با استپذیری آن به محققان آتی پیشنهاد میتعمیم
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مند یا تلفیق دیدگاه ثال مرور نظامواحدهای چندگانه برای م
خبرگان و ادبیات تحقیق ابعاد متصور برای برنامه درسی 

 شناسایی کنند.
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