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 از استفاده با نیز کمی بخش در و شد تعیین نفر 20 نظري اشباع اصل از استفاده با کیفی بخش در نمونه

 ياطبقه تصادفی گیرينمونه روش با افراد این و شد تعیین نمونه عنوان به نفر 430 کوکران فرمول
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 و کرونباخ آلفاي ضریب روش دو از مصاحبه پایایی سنجش براي. بود ابزار روایی بیانگر نتایج که شد

 تحلیل کیفی بخش در هاداده حلیلت روش. بود ابزارها بودن پایا بیانگر نتایج که شد استفاده بازآزمایی

 یاستنباط و توصیفی آمار هايروش از کمی بخش در همچنین بود؛) محوري و باز کدگذاري( محتوا

 کردن نهادینه بر گذار یرتأث که عوامل داد نشان شد. نتایج استفاده) اکتشافی و تاییدي عاملی تحلیل(

 نشان پژوهش هايیافته همچنین. گرددیم بیرونی و درونی بعد دو شامل معنوي پرورش و آموزش

 از حاکمیت عامل، بیرونی عوامل بین در و تجهیزات و فضا عامل، درونی عوامل میان از که دادند

  مدل نیز از برازش مناسبی برخوردار بود. .است برخوردار سایرین به نسبت بیشتري اولویت
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  مقدمه

اي حضور دارند که مسأله تغییر و تحوالت ها در دنیاي پیچیدهسازمان، در دنیاي امروز

ها در دنیاي معاصر براي بقاي خویش . سازماناستها بخشی از مسائل روز آن، محیطی

ستند. یکی از ناچار به انعطاف پذیري در برابر محیط پیرامون و انطباق با تحوالت ه

تواند عامل کلیدي و است که می 1سرمایه انسانی، هاي درون سازمانیترین بخشمهم

عبارت بهتر آموزش موفقیت سازمان باشد. ارتقاي سطح دانش تئوري و عملی و به

است.  گام شدن با تغییرات درون و برون سازمانیراه حلی براي هم، منابع انسانی

کند. تر و جدیدتري را تجربه میهاي کلیروزه رویکردها اممدیریت در سازمان

هاي ضروري براي ارتقاي صالحیت و از فعالیت 2فرایندهاي آموزش و بهسازي

، معلمان، ). در سازمان آموزش و پرورش2017، 4سی شوراست (معلمان  3شایستگی

با  توانندیمنیروي انسانی ماهري هستند که با توجه به تغییرات روز افزون محیط امروز 

هاي اخالقی و معنویات در خود و دانش آموزان ارتقاي شایستگی خود به بهبود ارزش

 تولد .درباره آن نه است روح بوسیله آموزش معنوي پرورش و آموزشکمک کنند. 

، ظرفیتها توسعه آموزش معنوي .گیردیم صورت معنوي درسی برنامه اجراي با معنویت

، وجود و بودن احساس .است کمال رسیدن ی و همچنین بهبیرون و درونی هايیتصالح

کرونجه و بخشد (یم معنا حیات و زندگی به که معنوي است پرورش و آموزش از ناشی

  ).2017، 5همکاران

 7معنویت، بخشدرا در سازمانها بهبود می 6یکی از مسائل مهمی که رقابت پذیري

صاحبنظران و  بوسیله آن به توجه ضرورت که است مهمی مسئله، است. امروزه معنویت

نویسد: می الهوري اقبال از نقل به مطهري است. شهید شده هم مطرح دین اندیشمندان

 9فرد روحانی آزادي، 8از جهان روحانی بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیري

                                                                                                                                        
1. Human Capital 
2. Education & Development 
3. Competency 
4. Seashore 
5. Cronjé, et al 
6. Competetiveness 
7. Spirituality 
8. Spiritual interpretation of the world 
9. Individual spiritual freedom 
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 یروحان مبناي بر را بشري اجتماع که تکامل جهانی تأثیر داراي و 1اساسی اصولی و

 به ).1391، به نقل از قاسم پور دهاقانی و نصر اصفهانی، 1377، کند (مطهريتوصیه می

 4نظیر مهربانی 3ارتباط عمیقی با فضایل انسانی، ) معنویت2011( 2نظر سسرو و پرات

دارد و به لحاظ سالمت روانی باعث فروکشی اضطراب و کاهش  6و شفقت 5بخشندگی

-توانایی ارتباط و شایستگی روانی می، عزت نفس احساس تنهایی و نیز سبب افزایش

معنویت به این مربوط است که چگونه مردم در ، ) معتقد است2007( 7گردد. شلدراك

شوند و خلقت و رابطه متقابل آنها می، انسان، صاحب اعتقادات سنتی درباره خدا، باطن

گی زندگی نشان هاي اساسی و در چگوندر ارزش، آن گاه این اعتقادات را در عبادت

 دهند.می

امیــد و عشــق بــا معنویــت همــراه هســتند. ایـمـان ، بــدون تردیــد ایـمـان

بــه پــروردگاري یکتــا کــه قــادر متعــال اســت و از رگ گــردن بــه مــا 

 . معنویت گرایـان بـررودیمیکــی از ابعــاد معنویــت بــه شـمـار ، نزدیکــر اســت

هاي زندگـی در کنارشـان ¬و دشـواري هایسختایـن باورنـد کـه خداونـد در تمامی 

. ایـان بدیـن معناسـت کـه انسـان کندیمهـا کمـک ها بـه آناسـت و در دشـواري

بـاور داشـته باشـد کـه خداونـد هرگـز در شرایـط دشـوار اورا تنهـا نخواهـد 

  ).1392، گذاشـت (بوالهري

ها گرایی که تمام مظاهر معنوي انسانپس از فروکش کردن طغیان مادي درحقیقت

هاي زندگی زمزمه بازگشت معنویت به عرصه، هم اکنون، را در معرض خطر قرار داد

همان سرعتی که در طول چند قرن ¬اجتماعی و فرهنگی آغاز شده است. معنویت به

همان سرعت نیز ¬به، سته بوداخیر از اذهان روشنفکران و اندیشمندان غربی رخت برب

- عنوان گرایشی نو در عرصهدر حال بازگشت است. ضرورت گرایش به معنویت به

خورد. به بیان هاي دیگر به چشم میهاي فرهنگی و تربیتی تمام کشورها بیش از عرصه

                                                                                                                                        
1. Main principles 
2. Cecero & Prout 
3. Human virtues 
4. Kindness 
5. Forgiveness 
6. Compassion 
7. Sheldrake 
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پیوند دادن نیاز معنوي آموزشی و پرورشی با سایر تحوالتی که در این سیاره رخ ، دیگر

  ).2010، 1سزایی دارد (میلراهمیت به، دهدمی

متولی فرآیند ، ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومیآموزش و پرورش مهم

بخش جامعه قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی، هاآموزش و پرورش در همه زمینه

هاي دولتی و نهادها و سازمان، با مشارکت خانواده، اسالمی بر اساس نظام معیار اسالمی

-زمینۀ دستیابی دانش، هاي پایه¬یردولتی است و مأموریت دارد با تأکید بر شایستگیغ

اجتماعی و ، خانوادگی، آموزان الزم التعلیم را به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردي

عادالنه و الزامی در ساختاري کارآمد و اثربخش ، همگانی، مندصورت نظامجهانی را به

نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی خواهد داشت. ، مبرساند. انجام این مه

مهارت و الگوهاي رفتاري موردنیاز ، همان گسترش نگرش و دانش، آموزش و پرورش

، یک فرد براي انجام عملکرد مناسب در یک شغل معین است (عباسی و رشیدي

 تغییرات با تا گیريبر یاد مبتنی است ايتجربه آموزش، )1988( 2عقیده رابینز). به1391

 تغییر، هاتوانایی بهبود و کار انجام در را او شودمی ایجاد فرد در که پایداري نسبتاً

 تغییر مفهوم به آموزش کند. بنابراین کمک اجتماعی رفتار و نگرش، دانش، هامهارت

 و هاویژگی، )2011( 3پرات و سسرو نظر از است. همکاران با تعامل و نگرش، دانش

 بر تسلط، پیشرفت تحصیلی بر اخیر هايدهه طی آموزش و پرورش نظام عمل

 در ها وآزمون در موفقیت و شرکت براي الزم هايمهارت آموزش، درسی موضوعات

است  بوده مبتنی فراگیران معنویت و عاطفی، اجتماعی رشد گرفتن نادیده نتیجه

  ).1391، قاسم پور دهاقانی و نصر اصفهانی، 1376، (مطهري

دهد که بررسی مفهوم معنویت از دیدگاه متخصصان آموزش و پرورش نشان می

جوهر و اساس انسانیت و زمینه عالی آدمیت و مستعد رشد و توسعه است ، معنویت

آموزش و پرورش معنوي آموزش بوسیله روح است نه درباره آن.  در ).2002، 4(میهن

گیرد. آموزش معنوي توسعه یتولد معنویت با اجراي برنامه درسی معنوي صورت م

بودن و به کمال رسیدن است. احساس بودن ، هاي درونی و بیرونیصالحیت، هاظرفیت

                                                                                                                                        
1. Miller 
2. Robbins 
3. Cecero and Prout 
4. Meehan 
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 بخشدیمناشی از آموزش و پرورش معنوي است که به زندگی و حیات معنا ، و وجود

از پدیده جهانی ، موضوعات و رویکردهاي متفاوت و نوین، ). امروزه1388، (موسوي

هاي نو هموار زمینه را براي ظهور دیدگاه، هاي جدیدت علمی و فناوريشدن تا تحوال

اما وجود  سازند؛در چارچوبی جهانی مطرح می، کرده و آنها را فراتر از مرزهاي ملی

هاي نوین به ویژه در مقوله آموزش و دیدگاه، ها همواره مثبت نیستاین دیدگاه

ار کمرنگ شود و بیشتر به ظواهر امر پرورش موجب شده تا توجه به معنویت و روح ک

ها و گرفتاري، ايهاي مدرسههاي زندگی و آموزشتوجه گردد. شکاف بین واقعیت

هاي دردآور و زحمت افزآیی را ایجاد کرده است. موانع موجود شکستها و سرخوردگی

بر سر راه آموزش و مپرورش معنوي در کشور عبارتند از عدم سازگاري با تغییر؛ درك 

نکردن نقش آموزش و پرورش؛ تغییر ندادن در شیوه یادگیري؛ مبارزه نکرن با مشکالت 

آموزش و پرورش؛ توجه نکردن به اهداف آموزش و پرورش نوین (سند چشم انداز و 

هاي بهتر سند تحول آموزش و پرورش)؛ بها ندادن به نقش معلم؛ انتخاب نکردن شیوه

ها و ارج نهادن به ها و ارزشتوجه به انگیزهریزي آموزش و پرورش؛ عدم در برنامه

  ).1389، هاي اخالقی و معنوي مورد پذیرش جامعه (صبوري خسرو شاهیارزش

معتقدند که معنویت در خانواده نقش ، )2016( 1کیم گودوین و کونینگ، کیم

ها از دیگر رسانهبسزایی در آموزش معنوي کودکان و همچنین سالمت زوجین دارد. 

علی الخصوص آموزش و پرورش ، یرونی تأثیرگذار بر آموزش و پرورشعوامل ب

ها و هنجارهاي جامعه و مفید در شناساندن ارزش مؤثرمعنوي هستند. یکی از ابزارهاي 

رسانه است. یکی از نیازهاي این قرن تعلیم و تربیتی است که فراگیران را براي 

سازد در این میان باید آماده می هاي مختلف و غیر قابل پیش بینیرویارویی با چالش

ها با کمک به عزت نفس و محبت به فرزندان افراد را به مطالعه عادت داد و خانواده

، ). در این راستا1393، ها را براي زندگی بهتر کمک کنند (قربانی و افالکی فردخود آن

بی و ضد ها در ایجاد افکار مذهدر پژوهش خود به نقش مهم رسانه، )2015( 2فدورو

کند. فضاي مجازي نیز از عوامل دیگر تاثیرگذار بر تعلیم تربیت معنوي مذهبی اشاره می

ویژگی مشخص تربیت مدرن ، هاي علمی در تعلیم و تربیتچراکه کاربرد روش، است

                                                                                                                                        
1. Kim. Kim-Godwin & Koenig 
2. Fedorov 
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و امروزي و چنین سیستم تعلیم و تربیتی است که موجب ایجاد تغییرات نسبتاً ثابتی در 

، گیرد و تربیتآوري در خدمت تربیت معنوي قرار میفن، سیستم شود. در اینفرد می

سازد. وسعت و سرعت ارتباطات در آوري رهنمون میانسان را به استفاده بهینه از فن

هاي گوناگون از یکدیگر متأثر شوند و امروزه سطح جهانی سبب شده است که فرهنگ

کارگیري راهنمایی ري براي بهنظام آموزشی مسئولیت خطی، با توجه به تهاجم فرهنگی

دارد. همچنین همه عوامل آوري اطالعات به عهده و هدایت صحیح تحوالت فن

آوري اطالعات به سازگار کردن و کاربرد فن، وپرورش در تالش براي فهمیدنآموزش

هاي آموزشی شکل مؤثر و در جهت اهداف تربیت اسالمی و معنوي از طرف نظام

در پژوهش خود نقش تکنولوژي و فضاي ، )2015( 1). کینگ1382، هستند (امام جمعه

  داند.مجازي را در بسط و گسترش آموزش و پرورش معنوي در سراسر جهان مؤثر می

نباید از ، از دیگر عوامل درونی تأثرگذار بر آموزش و پرورش معنوي معلم است

غافل ، عنوي استنقش مهم و اساسی معلم که در واقع گرداننده و فرادهنده آموزش م

، هاي گوناگون اعتقاديشد. معلم نقش هدایت کننده و الگوي امین و بصیر در زمینه

اجتماعی و فرهنگی در فرایند تعلیم و تربیت و مؤثرترین ، سیاسی، اخالقی، عبادي

 شودیمهاي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی محسوب عنصر در تحقق ماموریت

- نقش معلم را در گرایش معنوي دانش، )2016( 2موالن). مک 1391، (حاجی بابایی

عامل درونی مهم اثرگذار بر آموزش و پرورش  گرید داند.آموزان بسیار حائز اهمیت می

تواند می، هاي آموزش و پرورشهاي درسی نظامبرنامه درسی است. برنامه، معنوي

زد. برنامه درسی قلب بهترین موقعیت را براي رشد و توسعه معنویت در افراد فراهم سا

هاي محتوا و نیز روش، هاي مناسبفرصت، تواند زمینهنظام آموزشی است که می

دلیل ، مفیدي را براي پرورش و اعتالي وجود همه جانبه افراد تدارك کند. عالوه بر این

دیگر اقبال نسبت به برنامه درسی معنوي به نظریات صاحبنظران حوزه برنامه درسی 

به ارائه مدلی جهت نهادینه ، ). پژوهش حاضر1394، قورچیان و شوقیگردد (برمی

تا با شناسایی عوامل اثرگذار  کندیمو تالش  پردازدیمسازي آموزش و پرورش معنوي 

                                                                                                                                        
1. King 
2. McMullen 
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به ارتقاي ، بر نهادینه سازي آموزش و پرورش معنوي و اولویت بندي هر یک از عوامل

    در کشور باشیم. عوامل کمک کند تا شاهد آموزش و پرورش معنوي 

  روش

 کردن نهادینه منظور به مفهومی چارچوب ارائه مورد در حاضر پژوهش ازآنجاکه

 حیث از حاضر پژوهش، پذیرفته انجام ابتدایی مدارس در معنوي پرورش و آموزش

 گرداوري زمان ازنظر، بنیادي، هدف حسب بر میدانی؛ -ايکتابخانه نوع از، محیط بعد

 آماري جامعه .است) اکتشافی( ايتوسعه پژوهش اجراي روش ازنظر و مقطعی داده

 مدارس مدیران و پرورش و آموزش و دانشگاهی خبرگان شامل پژوهش کیفی بخش

 روش از خبرگان از گروه این تعیین و پژوهش این هاينمونه تعیین براي. باشندمی

به قرار گرفتند. نفر به عنوان خبره مورد مصاح 10شد و  استفاده هدفمند گیرينمونه

منظور اطمینان خاطر از دقیق براي حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به

از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و ، ها از دیدگاه پژوهشگربودن یافته

متخصصان آموزش و پرورش که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. 

ها کمک گرفته شد. از مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر دادهزمان طور همچنین بههم

 تحلیل همچنین براي محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. براي

 تحلیل مراحل طرح این در. شد استفاده محتوا تحلیل طریق از پژوهش کیفی هايداده

 شده انجام محوري کدگذاري و باز کدگذاري طریق از، شده گردآوري کیفی هايداده

شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی به ، جامعۀ آماري بخش کمی این پژوهش .است

 ياطبقه و يامرحله گیري تصادفینفر بودند که با استفاده از روش نمونه 17323تعداد 

 بر ابتدا حاضر پژوهش نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در 430و فرمول کوکران 

 منطقه 19 بین از تصادفی بطور منطقه 9ي، اطبقه و يامرحله تصادفی گیرينمونه اساس

 هر در زن و مرد معلمان تعداد نسبت به ادامه در. شدند انتخاب پرورش و آموزش

 نهایت در و شدند انتخاب نمونه معلمان از نفر 430 تعداد )طبقه عنوان به( منطقه

 دو به کار این. شد توزیع ساده تصادفی وشر با پژوهش ساخته محقق يهاپرسشنامه

 کارشناسان طریق از مستقیم غیر و پرسشگران و پژوهشگر توسط مستقیم صورت

اي و از روش کتابخانه هاداده يگردآور منظور به بخش نیا در .گرفت صورت
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ساخته بر گرفته از کدهاي حاصل از مصاحبه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه محقق

هاي هاي پرسشنامهتکمیل شد. گویه، ا نظرسنجی از معلمان و مدیران ابتداییبود که ب

  این پژوهش شامل دو قسمت است:

، سن، عمومی پنج سؤال و مواردي مانند جنسیت هايالؤسعمومی: در  هايالف) گویه

  .سابقه کار مطرح شدند، تحصیالت

. در طراحی استاز ب سؤال 1گویه بسته و  82تخصصی: این بخش شامل  هايب) گویه

ها براي پاسخگویان پرسشنامه هايگویه، این بخش سعی شده است که تا حد ممکن

اي لیکرت بودند. در این گزینه 5ها از نوع بسته و از طیف قابل درك باشد. این گویه

محتوایی و سازه استفاده شد. روایی ، منظور محاسبه روایی از روایی صوريپژوهش به

امالیی و .... به کمک ، شکلی، ه نهایی به دور از ایرادات ویرایشیظاهري پرسشنام

استاد راهنما و مشاور تدوین گردید. براي بررسی ، چند نفر از اعضاي نمونه، گرپژوهش

استفاده شد. باید توجه داشت که بررسی  CVIو  CVRهاي از فرم 1روایی محتوایی

، یق خبرگان (اعضاي مصاحبه شوندهروایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از طر

چند نفر از ، دانشجویان دکتري متخصص در این حوزه، اساتید راهنما و مشاور

گیرد. بر اساس این نوع از روایی هیچ سوالی نیاز به حذف ها و..) صورت میآزمودنی

  اصالح شد. سؤاالتشدن نداشت و برخی 

  :کیل شده استاز دو قسمت روایی همگرا و واگرا تش 2روایی سازه

هایی که براي سنجش روایی همگرا به کار تأییدي): تستهمگرا (هاي روایی تست

/. باشد 5. بارهاي عاملی باالي 2. همه بارهاي عاملی معنادار باشد؛ 1رود عبارتند از: می

از  تربزرگ(میانگین واریانس استخراج شده)  AVE. 3/. باشد؛ 7و بهتر این که باالي 

. پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شده باشد که تمام 4/. باشد؛ 5

، ضرایب میانگین واریانس استخراج شده 2شد. در جدول  ییدتأموارد در این پژوهش 

توان این دو ضریب را با آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده است و می

  هم مقایسه کرد:

                                                                                                                                        
1. Content Validity 
2. Construct Validity 
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  ن واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبیضریب میانگی .2جدول 

 مؤلفه
تعداد 

سؤاالت

 نهایی کرونباخ آلفاي

 )430=نمونه حجم(

 پیش کرونباخ آلفاي

 )35=نمونه حجم( تست

پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 استخراج شده

 0.801 0.61 توانمند تیریمد

 0.889 0.57 معلم

 0.816 0.66 زاتیتجه و فضا

 0.836 0.56 یدرس برنامه

 0.847 0.59 یاسالم تیحاکم

 0.862 0.65 خانواده

    0.782  0.780  رسانه

    0.870  0.765  یردولتیغ ينهادها

 0.5همه متغیرها باالي  AVEمشاهده است میزان طور که در جدول فوق قابل همان

قرار دارد و ضریب پایایی ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین واریانس 

 استخراج شده در همان متغیر است.

  هایافته

منظور ارائه مدل نهادینه سازي آموزش و هاي ارائه شده به سؤاالت مصاحبه بهپاسخ

الب کدهاي شناسایی شده بر اساس نظر خبرگان در جدول زیر پرورش معنوي در ق

  آورده شده است.

 چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتواي مصاحبه در بعد آموزش و پرورش معنوي .4جدول 

 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد

ل 
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 I3,I7,I12 داشتن روحیه معنوي معلم

 I4,I8,I10 داشتن بصیرت

 I4,I7 روحیه تحلیل گري و استدالل

 I2,I3,I13 توانایی تولید فکر

 I1,I8,I10 آرمان خواهی

 I2,I3,I7,I9 قوه تفکر اسالمی

 I4,I6,I10 تاکید بر مبانی معنوي و اسالمی

 I4,I5,I8,I9,I13,I10 مقاومت در پرتو آگاهی

 I5,I9,I11 ياحرفهبالندگی 
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 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد

 I4,I8,I12,I13 ارائه الگوي رفتاري بر اساس معنویات

 

 I1,I5,I9,I12 توانایی نقد

 I2,I3,I13 نظریه پردازي علمی در پرتو معنویات

 I1,I8,I10 اخالقی/ مذهبی مسائلداشتن ذهن پرسشگر نسبت به 

 I2,I3,I7,I9 خودکارآمدي در پرتو معنویت دینی

 I5,I6,I10 تبدیل تهدید فرهنگی به فرصت معنوي

 I4,I7,I8,I9,I13,I10 توانایی همسازي با تغییرات

 ,I6,I9, I11, I13 ياحرفهاخالق 

 I1,I8,I12,I13 وزان» ارائه مدل رفتاري براي دانش آ

 ,I4,I5 I12, I13 روحیه جهادي

 I1, I11, I10 مدیریت توانمند و آگاه(قدرت رهبري تاثیرگذار
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 I12, I10 شفافیت در کارها

 I7, I11 برنامه ریزي آموزشی بر اساس شرایط محیطی و دیدگاه معنوي

 I4, I5 I12, I13 قضاوت منصفانه

 I3, I7, I9, I10 تشویق و تنبیه بر اساس رویکردهاي معنوي

 ,I13 I12 تفسیر درست مقرارات و قوانین مندرج در سند تحول

 I1, I5, I7, I8, I10 به حرفهعالقه مندي 

 I3, I7, I9, I11 استمرار رویه

 ,I8, I10n I13 ياحرفهپایندي به اصول اخالقی و اخالق 

 I2, I3, I7, I9, I12 تربیتی هاآرمانبرنامه درسی (

 ,I4, I6, I13 طرح برنامه درسی معنوي بر اساس بهبود هوش معنوي

 I1, I7, I8, I10 عنوان مبناي بهاروش تدریس حل مساله یا پروژه

 I7, I8, I9 چنین بهبود تفکر انتقاديآموزان بر افزایش خالقیت و همارزشیابی دانش

 I6, I10, I11 محتواي آموزش بر اساس اخالقیات و معنویات

 I1, I12 توجه به هنر به عنوان عاملی در جهت رشد معنویات

 متون مطالعه و دینی اعمال و هاآموزه گیريیاد نظیر ییهاتیموقع سازي فراهم

 مقدس
I3, I4, I9, I12 

 به دروس سایر و هنر، ریاضیات، علوم هاي درسیبرنامه معنوي بعد از گیريبهره

 مربیان
I1, I5, I7, I11, I10 

 I3, I7, I9, I13 انسان در محتواي دروس مکانی و زمانی، اجتماعی، فردي ابعاد توجه به

 I4, I6, I10 اسالمی عمل به که برنامه درسی آراسالمی با استفاده  عادات یبرخ رشد

 I1, I7, I9, I10 با اهداف دینی و اسالمی وزش» حاکمیت اسالمی: همراستایی اهداف آ

 I5, I8, I10 تاکید بر محتواي اسالمی آموزشی
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 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد

 

 I2, I3, I9, I10 گزینش و انتخاب معلمین بر اساس اهداف معنوي

 I6, I7, I11 وجه به فلسفه تربیت اسالمیت

 I2, I5, I11 تکالیف تربیتی

 I4, I8, I10 ایجاد عدالت آموزشی

 I7, I9, I11 درك صحیح نیازهاي معنوي جامعه

 I1, I3, I11, I10 توجه به ارزشهاي جامعه

 I8, I9, I10 فضا (استفاده از فناوریهاي نویندر راستاي آموزش معنویات

 I5, I6, I12 اد فضاي آکنده از معنویات در مدرسهایج

 I1, I7, I13, I10 به روز رسانی تجهیزات کمک آموزشی

 I1, I9, I10 مجازي مکمل معنوي و اخالقی به دانش آموزان يهاآموزش
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 I3, I5, I11 مدارس يهانمازخانهتزیین 

 I2, I7, I10 ایجاد کانونهاي فرهنگی و هنري جذاب براي دانش آموزان

 I6, I8, I12, I13 ساخت پوستر و معرفی اماکن متبرکه

 I3, I9, I11, I10 تجهیز اماکن ورزشی

 I5, I7, I12 ارائه سمینرها و همایشهایی براي ترویج معنویات

 I2, I9, I11 استفاده از نمایشهاي آیینی و یا پخش فیلم و ...

 I1, I6, I10 خانواده (ارتباط مستمر به دانش آموز

 I8, I10, I13 شناخت از نیازهاي معنوي دانش آموز

 I4, I5, I11, I10 ارتباط مستمر با مدرسه

 I7, I9, I12 آموز انشیرفتاردرك ابعاد 

 I1, I8, I11 کمک در ثبات اهداف رفتاري/معنوي در خانه و مدرسه

 I8, I10, I12 حس مسئولیت پذیري تربیتی

 I4, I9, I13 الت دانش آموزانمشارکت در حل مشک

 I2, I10 هاخانوادهتکمیل فرایند آموزش معنوي در منزل توسط 

 I3, I9, I11 تعامل درمانی والد / دانش آموز

 I1, I6, I13 رسانه (سرعت انتقال آموزش معنوي

 I7, I10, I11 آموزشی جهت انتقال مفاهیم معنوي و فرهنگی يهابرنامهارائه 

 I4, I6, I12 مکانها و همایشهاي دینی و معنوي مختص به دانش آموزانمعرفی 

 I8, I10, I11 ارتقاي کیفیتت هم اندیشی

 I1, I7, I13 تبلیغات اثرگذار معنوي

 I4, I9, I11 معنوي يهارسانهپخش فیلمها و 

 I1, I12 کمک جهت پوشش فلسه آموزش و پرورش معنوي

 I3, I4, I9, I12 معنوي نشان دادن جمالت تاثیرگذار
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 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد

 I1, I5, I7, I11 نشان دادن افراد اخالق تاثیرگذار در جامعه به عنوان الگو

نهادهاي غیردولتی (تعامل دوسویه با آموزش و پرورش. کسب درآمد و رفع 

 نیازهاي کمی و کیفی آموزش و پرورش
I3, I7, I9, I13 

 I4, I6, I10 زانکارهاي داوطلبانه معنوي و جلب توجه دانش آمو

 I1, I7, I9, I10 آگاهانه عمل کردن و شناخت جامع شرایط مدرسه

 I5, I8, I10 برنامه مبتنی بر اعتقادد و ارزشهاي مورد قبول مدرسه و جامعه ارائه

 I2, I3, I9, I10 عمومی بودن تسهیالت ارگانهاي غیر دولتی و قشري نکردن آموزش

 I6, I7, I11 مشارکت در تصمیم گیريایجاد حق دخالت عادالنه و 

ارائه شده است. ، اي که از تحلیل محتوا حاصل شدهمفاهیم اولیه، در جدول فوق

هاي پژوهش بوده و در قسمت دوم بیانگر محور اساسی سوال، اطالعات جدول باال

هاي ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگذاري جدول پاسخ

کد مربوط به مصاحبه شونده آورده ، دست آمده است و در قسمت سوم یعنی کدباز به 

یا سواالتی پاسخ  سؤالبه ، شده است. در برخی از جداول تعدادي از مصاحبه شوندگان

 82اند. در نهایت به چندین عامل اشاره کرده سؤاالتنداده و یا در پاسخ به برخی 

  شاخص از مصاحبه با خبرگان استخراج شد.

  هاي مستخرجهتبیین واریانس مولفه .5جدول 

 مؤلفه
 مجموع مربع بارهاي چرخش یافته مجموع مربع بارهاي استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل

1 15.99 19.5 19.5 15.99 19.5 19.5 15.99 19.5 19.5 

2 6.055 7.384 26.884 6.055 7.384 26.884 6.055 7.384 26.884 

3 3.467 4.227 31.111 3.467 4.227 31.111 3.467 4.227 31.111 

4 3.045 3.714 34.825 3.045 3.714 34.825 3.045 3.714 34.825 

5 2.781 3.392 38.217 2.781 3.392 38.217 2.781 3.392 38.217 

6 2.166 2.641 40.858 2.166 2.641 40.858 2.166 2.641 40.858 

7 1.956 2.386 43.243 1.956 2.386 43.243 1.956 2.386 43.243 

8 1.883 2.297 45.54 1.883 2.297 45.54 1.883 2.297 45.54 

9 0.994 1.213 46.753       

10 0.97 1.183 47.936       

...          

81 0.106 0.13 99.892       

82 0.088 0.108 100       
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ي اول داراي مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در مولفه 8، با توجه به جدول فوق

سازي هاي نهادینهواریانس مولفه، درصد 46مانند. این عوامل تا تقریباً تحلیل باقی می

 بارهدر منظور تحقیق کند. بهآموزش و پرورش معنوي در مقطع ابتدایی را تبیین می

باالتر  ضرایب، هاعامل و نامگذاري تعاریف به متغیرها و نیز دستیابی بین روابط ماهیت

 عنوان حدود به کمتر از این و با معنی بوده و ضرایب ها مهمعامل در تعریف 0.4از 

نیز موید نتایج فوق بود و  1شده است. نمودار سنگریزه در نظر گرفته تصادفی عامل

توان می، هاي اکتشاف شده را در جدول زیرهمان هشت عامل شناسایی شد. مؤلفه

گذاري ها نامهاي موجود این مولفهپیشینه و نظریه، مشاهده کرد و بر اساس ادبیات

  اند. شده

  ها و عوامل شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجود. مولفه6جدول 

 بعد مؤلفه تعداد شاخص هاشماره گویه

 مدیریت توانمند و آگاه 8  1-8

 درونی
 معلم 19 9-26

 فضا و تجهیزات 10 36- 27

 برنامه درسی 10 46- 37

 حاکمیت اسالمی 10 56- 47

 بیرونی
 خانواده 9 65- 57

 رسانه 9 74- 66

 نهادهاي غیردولتی 7 82- 75

 مؤثري بین عوامل سی رابطههاي ساختاري پژوهش که به بررمدل، در این قسمت

در حالت برآورد استاندارد و پردازند، یمبر نهادینه سازي آموزش و پرورش معنوي 

هاي محاسبه برازش آورده ضرایب معناداري در حالت اصالح شده به همراه شاخص

با توجه به اینکه  در شکل زیر مدل اصالح شده ساختاري آورده شده است. شده است.

بودن عوامل مورد نظر هستند. در  مؤثرمسیرهاي بین متغیرها همان ، ن شدهدر مدل آزمو

برآورد ضرایب استاندارد مسیرها به همراه بار عاملی هر یک از متغیرها آورده ، 1شکل 

  شده است.

                                                                                                                                        
1. Scree plot 
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  . مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد1شکل 

  

  ضرایب. مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري 2شکل 

ي مقادیر پارمترهاي مربوط به کلیه، نشان داده شده است 2طور که در شکل همان

هاي عوامل درونی و بیرونی به همراه بارهاي عاملی و ضرایب مسیر نشان داده مولفه

  شده است که در جداول زیر به صورت خالصه آورده شده است.
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  ونی. برآوردهاي مربوط به مدل عوامل درونی و بیر7جدول 

 وضعیت tمقدار  بار عاملی مسیر

 پذیرفته شد 11.17 0.65 مدیریت توانمند و آگاه ---> عوامل درونی

 پذیرفته شد 10.50 0.62 برنامه درسی و آموزشی ---> عوامل درونی

 پذیرفته شد 11.89 0.68 تجهیزات و فضا --->  عوامل درونی

 پذیرفته شد 18.35 0.53 معلم ---> عوامل درونی

 پذیرفته شد 17.90 0.76 حاکمیت اسالمی ---> عوامل بیرونی

 پذیرفته شد 11.17 0.65 خانواده ---> عوامل بیرونی

 پذیرفته شد 17.21 0.50 رسانه ---> عوامل بیرونی

 پذیرفته شد 18.72 0.52 نهادهاي غیردولتی ---> عوامل بیرونی

  .دهدمی نشان را هاداده به شده برازش مسیر نیز نمودار 8جدول 

 هاي برازش مدل. شاخص8جدول 

 نام شاخص
 هاي برازششاخص

حد مجازمقدار

Chi-square/df 2.38  3کمتر از 

RMSEA (ریشه میانگین خطاي برآورد) 1/0کمتر از  0.023 

CFI (برازندگی تعدیل یافته) 9/0باالتر از  1.00 

NFI (برازندگی نرم شده) 9/0باالتر از  0.99 

GFI (نیکویی برازش) 8/0باالتر از  0.98 

AGFI (نیکویی برازش تعدیل شده) 8/0باالتر از  0.96 

توان نتیجه گرفت این است که حد آنچه از محاسبات انجام شده در جدول فوق می

. حال که دهدیممطلوب بودن مدل را نشان ، قابل قبول مجذور کاي بر درجه آزادي

دهد نوبت به ها را نسبت به مدل نشان میداده هاي کلی برازش خوبی ازشاخص

هاي هاي برازش با شاخصرسد. تفاوت شاخصهاي جزئی برازش میسنجش شاخص

هاي برازش کلی در مورد مناسب بودن کل گانه برازش کلی در این است که شاخصسه

هاي جزئی هاي جزئی در مورد رابطهکنند و شاخصمدل و نه اجزا آن را قضاوت می
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هاي طور که در جدول فوق قابل مشاهده است شاخصکنند. همانمدل قضاوت می

 دهند که برازش اجزا مدل نیز مناسب است.جزئی برازش نشان می

  گیريبحث و نتیجه

که در مورد عوامل درونی اثر گذار بر نهادینه  دهدیمنتایج حاصل از پژوهش نشان 

 خواهد زیر ترتیب ر یک از عوامل بهه اهمیت میزان، کردن آموزش و پرورش معنوي

) 4 و آموزشی و درسی برنامه) 3، آگاه و توانمند مدیریت) 2، فضا و تجهیزات) 1: بود

الزم به ذکر است که وجود فضایی شاد و معنوي در مدارس در ، در این خصوص .معلم

 اًنسبتگذاري  ریتأثاجراي رویکرد آموزش معنوي از اهمیت بسزایی برخوردار است و 

، آموزان مقطع ابتدایی دارد. زیبا سازي نمازخانه و جایگاههاي پرورشیبیشتري بر دانش

شاد  يهایسیوارنویدمشارکت دادن دانش آموزان در کارهاي معنوي مدرسه و همچنین 

. از طرف دیگر بدون وجود استگذار  ریتأثو پر محتوا بر تربیت معنوي آنها بسیار 

این راه کارها را پیاده کرد. مدیري که ذهنی باز  توانینم مدیریتی توانمند و شایسته

دارد و از رسالت آموزش و پرورش به خوبی آگاهی دارد. سازو کارهاي الزم جهت 

و ضمن پشتیبانی از چنین  کندیمپرورش و آموزش معنوي دانش آموزان را فراهم 

شاید در این ، ه درسی و معلمعوامل برنام .پردازدیم هاآنبه ارزیابی مداوم یی، هابرنامه

اما در حالت ، از میزان اهمیت کمتري برخوردار باشند، پژوهش و در اولویت بندي

درسی بر آموزش  يهابرنامههدایت کنند. محتواي  توانندیمتمام ارکان مدرسه را ، کلی

بسزایی دارد و معلم در شناخت و آگاهی دادن به  ریتأثو پرورش معنوي دانش آموزان 

  قادر است این پرورش را روز به روز ارتقاء دهد.، انش آموزان و تدریس بهینهد

نیاز به ذکر است ، در مورد عوامل بیرونی اثرگذار بر نهادینه کردن آموزش و پرورش

 از بیرونی پژوهش حاضر يهامؤلفهاولویت بندي ، پژوهش حاضر يهاافتهیکه طبق 

 رسانه) 3، خانواده) 2، اسالمی حاکمیت) 1: دبو خواهد زیر ترتیب به اهمیت میزان نظر

باید خاطر نشان کرد که طبق ادبیات ، در این خصوص .غیردولتی نهادهاي) 4 و

عامل اساسی و مهمی در ، حاکمیت اسالمی که در کشور ایران حکم فرماست، پژوهش

اسالمی است که آموزش معنوي را سرلوحه کار خود  -پیشبرد تعلیم و تربیت ایرانی

به عنوان اولین نهادي که دانش آموز به آن پاي ، . از طرف دیگر خانوادهدهندیمرار ق
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معناداري بر تعلیم و تربیت  ریتأث، تربیت آن است ریتأثگذارد و به شدت تحت می

هاي جامعه و رفتار بر معنوي و اخالقی کودکان دارد. خانواده با شاخت کامل آرمان

 رزند خود را براي پا نهادن به نهادهاي دیگر تربیتیف، اساس ارزشها و فرهنگ جامعه

. رسانه در پژوهش حاضر از اولویت سوم سازدیمآماده ، مانند جامعه و مدرسه

وظیفه سنگینی به دوش دارد و در جهت رسیدن به ، رسدیمبرخوردار است اما به نظر 

به ، ك فرهنگیبا تهیه خورا هارسانهاهداف و آرمانهاي اسالمی در حال تالش است. 

تا به سوي ارتقاي سطح پرورشی  کندیمکمک ، و جامعه در حالت کلی هاخانواده

زمینه الزم براي  تواندیمدانش آموزان گام بردارند. رسانه با ابزاري که در اختیار دارد 

  گرایش دانش آموزان به ابعاد معنوي و اخالقی را فراهم آورد.
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