
 

 

 برنامه درسی معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز هایفهمؤلتبیین 

 3صادق زارع صفت، 2احمد ملکی پور، 1عرفانه قاسم پور

 11/9/41 تاریخ پذیرش:  22/11/49 تاریخ دریافت:

 چکیده
این عناصر  است. معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز درسیبرنامههای تبیین مولفههدف پژوهش حاضر 

یادگیری، نقش یادگیرنده، محیط و فضای یادگیری، نقش معلم، راهبرد  فرآیندشامل اهداف و آرمان، 

روش تحقیق کیفی و . است شده استفاده میلر دیدگاه از عناصر، نامگذاری باشد. درتدریس و ارزشیابی می

 پژوهش سؤاالتبه مبتنی بر تحلیلی تبیینی است و با مراجعه و بررسی مبانی نظری در این باره سعی شده 

 نقش، یادگیری فرآیند تربیتی، هایآرمان و اهدافپاسخ داده شود. این سئواالت شامل این موارد هستند: 

 از معنوی درسیبرنامه در ارزشیابی و مفهوم تدریس، راهبردهای معلم نقش، فضا و محیط قش، نیادگیرنده

از خود،  هدف تاکید بر مراقبت در مقولهنتایج پژوهشی حاکی از آن است  ؟باشدمی چگونه نادینگز دیدگاه

های مشارکتی و شوند. فرآیند یادگیری مبتنی بر سبکفرد تلقی مییادگیرندگان موجوداتی منحصر به

 آموزان هستند.سقراطی، محیط این برنامه بسیار متنوع، شاد و عاطفی، و در آن معلمان الگوی دانش

های زیباشناسانه در تدریس استفاده ای مبتنی بر جنبهچندگانههای موضوعی رد شده و راهبردهای برنامه

 .نمایدمیهای غیررسمی و منعطف استقبال بوده و از رویه گرا خود ارزشیابشود. برنامه درسی معنویتمی

 نادینگزمعنوی،  درسیبرنامه، معنویت، درسیبرنامهلفه، : مؤکلیدیهای واژه
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 مقدمه

 فاجعه، کشتار، تجاوز، فساد، استثمار، و کشی بهره به منجر معنوی آموزش امروزه، جهل

رو  بزرگی هایبحران سوم، با هزاره در به شکلی که انسان .شده است نفرت و خودخواهی

 که هستند هاییبحران درگیر نیز داخل در مردم خارجی، هایبحران بر عالوه. برو شداند

 ،هاارزش هویت، در حفظ بحران مانند است؛ تر بار فاجعه و ترپیچیده تر،قوی مراتب به

 در و استدالل و انتقادی تفکر دینی، فهم و دینی دانش خود، تمامیت حفظ هدف، انتخاب

 (.171 :2219 سلیمان پور،) انسانی اخالق ایمان و در بحران نهایت

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

 سه به امروز بشریت": نویسدمی الهوری اقبال از نقل به مطهری شهید. است شده مطرح هم

 دارای و اساسی اصولی و فرد روحانی آزادی جهان، از روحانی تعبیری: است نیازمند چیز

 (32: 1377 مطهری،)"کند توصیه روحانی مبنای بر را بشری اجتماع تکامل که جهانی تأثیر

و این بدان معنی نیست که موضوع معونیت خاستگاه تجارب کشورهای اسالمی است. 

 فرانکل مثال برای اند؛داده تذکر را معنویت به نسبت غفلت غرب اندیشمندانچراکه 

 این و بریممی سر به معنوی سرگشتگی دوران در ما که معتقدند( 2222) الکینس و( 1312)

: 1341 اصفهانی، نصر و پور قاسم) دارند معنویت عطش افراد از بسیاری که است درحالی

به  روان و روح و ذهن از بدن، ترکیبی با انسان معنوی، و دینی هایفلسفه به توجه با (.72

 واقعیتی و اساس انسان روح. شودمحسوب می خدا شاهکار وجدان و منطق بودن دارا علت

 پس و پایه روح. نیست ذهنی یا حیاتی، ارگانیسم یا فیزیکی تنها انسان جسم. است مرکزی

 که است عملی بلکه فلسفه باشدنمی تخیلی یک آرمان معنویت. است ما وجود زمینه

 و فرد بین غیرطبیعی تفاوت و معنوی تمایزها فلسفه به کار برد. روزمره زندگی در توانمی

 (.124 :9221 ،1سریواستاوا) شناسدنمی رسمیت به دیگران را

هدف  و معنا بیان و جستجو شخصی هایروش به که است انسانیت از ایجنبه معنویت

لنون ) داشته اشاره مقدسات یا و طبیعت دیگران، خود، با چگونگی ارتباط آن و زندگی

                                                           
1. Srivastava 
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 آن گفت توانمی معنویت مورد در که چیزی و اولین (129 :2221 ،1دیرید و همکاران

 . نتایج چنین برنامه(24 :1447 ،2ریستلی) باشدمی مذهب از ترگسترده بسیار که است

 (171 :2219 سلیمان پور،) کندمی ایجاد جهان با پیوند و وحدت از عمیقی درسی حس

 معنوی بعد به آینده هایریزیبرنامه در درسیبرنامه ریزانبرنامه که شودمی توصیه بنابراین،

 تصور نقاط، از بسیاری در هم هنوز و بشر، تاریخ از بسیاری برای .دهند بیشتری اهمیت

 و درسیبرنامه سراسر در شده بافته االهیاتی و اخالقی مذهبی، معنوی، هایجنبه بدون جهان

 (.32 :1221 ،3جانسون) است غیرممکن آموزش

 یعنی معنویت":اندکرده تعریف چنین را ( معنویت1341) اصفهانی نصر و پور قاسم

 راستای در انسان بالندگی و رشد به باور غیب، به باور متعالی، وجود با ارتباط داشتن

 متعالی وجود با ارتباط مبنای بر شخصی زندگی تنظیم و زندگی هایخم و پیچ از گذشتن

 پورسلیمان دیدگاهاز . دار جهت و یافته سازمان معنادار، هستی در دائمی حضور درك و

 مطلق طبیعت از عمیق شناخت و جهان درك دانش، اساس بر معنوی درسی( برنامه2219)

 و زندگی به عشق دین، به عشق انسان، ناخودآگاه بر معنوی درسیبرنامهتاکید . است

 معنوی، تربیت و پرورش و آموزش. است تجربیات و مذهبی و تاریخی زندگی طبیعت،

 معنویت تولدتوان پس می. پردازدبه آن نمی مستقیماً اما دهدمی انجام روح توسط تدریس

 توسعه درسیسو دانست که هدف چنین برنامههم معنوی درسیبرنامه اجرای با را

 و بودن احساس. است کمال به رسیدن برای و بیرونی و درونی هایشایستگی ها،ظرفیت

 .دهدمی معنای زندگی به که است معنوی تربیت و پرورش و آموزش به توجه با وجود

 میان مشترك و انسان وجودی ذاتی ابعاد از یکی معنویت شد، تشریح که گونه همان

 موضوعی حرکتی، روانی و عاطفی شناختی، ابعاد سایر مانند بعد این. ها استانسان تمام

 هاانسان با ایگونه به که هاتخصص برخی آموزش برای امروزه که جایی تا. است تربیتی

 و مشاوران روانشناسان، معلمان، پرستاران، مدیران، وجود در معنویت موضوع دارد ارتباط

                                                           
1. Lennon-Dearind et el 

2. Priestley 

3. Johnson 



 9315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  33

 

 

 خوبی معنوی رشد از که در صورتی افراد این. مورد تاکید قرار گرفته است دانان حقوق

 در و باشند داشته انسان از تریجامع برداشت افراد، با کار هنگام توانندمی باشند، برخوردار

 و تعلیم هاینظام درسی هایبرنامه این، بر عالوه دهند. نشان خود از زیادی اثربخشی نتیجه

. سازد فراهم افراد در معنویت رشد و تبلور برای را موقعیت بهترین تواندمی تربیت،

 مناسب، هایفرصت زمینه، دتوانمی که (2212نال،) است یآموزش نظام قلب درسیبرنامه

 کند تدارك افراد جانبه همه وجود اعتالی و پرورش برای را مفیدی هایروش نیز و محتوا

 (.71: 1341 اصفهانی، نصر و پور قاسم)

 سطوح به رسیدن خواهان که است درسی برنامه از نوعی معنوی، درسی برنامهلذا 

 عقالنی، رشد مراحل مطالعه جریان در. است زندگی کردن دار معنی و آگاهی باالتر

 بیشتر معنوی آگاهی مراحل و سطوح مطالعه به باید که ایمدریافته جسمانی و اخالقی

 برنامه هایبحث قالب در معنویت و علم ترکیب با را کاری چنین( 1447) ویلبر. بپردازیم

 «معنوی بینش» عنوان با خود کتاب در او. است داده انجام معنویت، درباره شده ریزی

 هایبایسته و اهداف رشد مسیر همان آن، محتوای از نظر قطع معنوی رشد مسیر: »نویسدمی

 جانبه همه توسعه طریق از دیگر رشد مسیرهای همه همانند رشد مسیر این. است غایی

 به( خودمحوری) قراردادی پیش هایبایسته رشد سوی از حرکت طریق از و هاآگاهی

 فراتر نیز و( محوری جهان) قراردادی پس و ،(محوری جامعه) قراردادی هایبایسته سوی

 (.221: 1447 ویلبر،) «رودمی پیش به( معنوی بیداری) قراردادی پس از

 این به دستیابی .باشدمی تربیتی و یآموزش مسائل ترینمهم از یکی معنوی تربیتپس 

 تربیتی، علوم ادبیات در که است اینقشه نیازمند پرورش، و آموزش نهاد در بزرگ هدف

 درسی برنامۀهای مؤلفه هایویژگی تبیین منظور به مقاله، این. گویند می درسی برنامه آن به

در رجسته یکی از نظریه پردازان ب 1نادینگز نل هایدیدگاهو  هانوشته به مراجعه با ،معنوی

 آموزش معنایبه  یافتندست  مطالعه این از هدف .باشدو پرورش معنوی می آموزشزمینه 

                                                           
1. Nel Noddings 
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 در. باشدمی نادینگز نظراتاساس  بر درسیبرنامه شناسایی اجزا و عناصر و و پرورش

 گردد؛زیر مطرح می سؤاالتراستای این پژوهش 

 منظور از آموزش و پرورش معنوی چیست؟ 

 د؟نباشمی چگونه نادینگز دیدگاه از معنوی درسیبرنامه هایآرمان و اهداف 

 ؟است چگونه نادینگز دیدگاه از معنوی درسیبرنامه در یادگیری فرآیند 

 ؟چه نقشی دارد نادینگز دیدگاه از معنوی درسی برنامۀ در یادگیرنده 

 چه جایگاهی دارد؟ نادینگز دیدگاه از معنوی درسی برنامۀ در فضا و محیط 

 ؟چه نقشی دارد نادینگز دیدگاه از معنوی درسی برنامۀ در معلم 

 ؟است چگونه نادینگز دیدگاه از معنوی درسی برنامۀ در تدریس راهبرد 

 ؟چه مفهومی دارد نادینگز دیدگاه از معنوی درسیبرنامه در ارزشیابی 

 روش پژوهش

ترین هدف روش استفاده شد. مهم 1برای واکاوی این سئواالت روش تحقیق تحلیلی تبیینی

ها به دنبال و مسئله تحقیق است. در این پژوهش  تبیینی افزایش درك خواننده ازموضوع

تبیین و (. 2213، 2شیلد و رنگرجان) استپرسش در مورد سئواالت چرایی و چگونگی 

تاریخی تأثیرگذار بر متن یا  -های اجتماعی شود که زمینهکاوی به این شکل انجام میعلت

شود. شود و واقعه در قالب قانونی کلی، تبیین میواقعه مطالعه و با هدایت تئوری تحلیل می

. در این (191: 1317ساعی،) شوداستفاده می قانونی - در این سطح از قاعده تبیین قیاسی

 ابزار و شود استفاده دوم دست منابع ون شده است که از منابع دست اول آپژوهش سعی بر 

 هدف راستای در نیز حاصل هایداده و بوده برداریفیش هایفرم شامل نیز پژوهش

. است شده تحلیل و بندیطبقه آوری،جمع کیفی، تحلیل هایتکنیک از استفاده با پژوهش

های برنامه درسی هفت دیدگاه رایج برنامه درسی را کتاب نظریه در( 1413) 3میلرپیجی

کند و با تمرکز بر کانون توجه، اهداف دیدگاه، تلقی آن نسبت به یادگیری، معرفی می
                                                           
1. explanatory 

2. Shields, and Rangarjan 

3. John P. Miller 
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بنابراین در بخش  .کندمیآموزش و ارزشیابی آنها را باز تعریف کرده و بررسی  فرآیند

 .به دیدگاه او مراجعه شد هامؤلفه

 هایافته

در بخش نخست ابتدا به مفهوم پردازی آموزش و پرورش معنوی خواهیم پرداخت که 

 منظور از آموزش و پرورش معنوی چیست؟

 مشخصۀ. است زندگی جنبۀ تریناساسی و ترینمهم بشر، زندگی در تربیت و تعلیم

 منابع و متنوع معادن و خوب جغرافیایی موقعیت داشتن به صرفاً یافته، توسعه و سالم جامعۀ

 تربیت و تعلیم نظام دارای که است ایجامعه یافته، توسعه و سالم جامعۀ بلکه نیست، مالی

 و اخالقی، مستقل، آزاد، هایانسان دتوانمی نظامی چنین. است مترقی و زنده بانشاط، پویا

 پرورش، و آموزش نهاد. برساند معنوی تعالی و مادی سامان به را جامعه که بسازد مبتکر

 به توجه با کشورهاست، همۀ در دهنده جهت و اثرگذار نهادهای ترینگسترده از یکی که

 باید خود، پرورشی و آموزشی هایرسالت به توجه با و دارد که مستعدی و فراوان مخاطبان

 تربیتی و آموزشی مسائل ترینمحوری و تریناصلی جزء را اخالقی و معنوی تربیت برنامه

 (.71-74: 1342 دیگران، و شاملی) دهد قرار خود

 ؛اندداده ارائه معنویت پرورش و آموزش از تعاریفی پرورش و آموزش متفکران

 آموزاندانش روح و بدن کماالت و هازیبایی همه پرورش را پرورش و آموزش" افالطون

. «است سالم بدن در سالم عقل ایجاد پرورش و آموزش« :گویدمینیز  ارسطو. "داندمی

 در تعمق و تأمل از که طوری به ذهنی است، ویژه به انسان پرورش پرورش، و آموزش

 پرورش و آموزش از هدف" نویسد،می رأس. "ببرد لذت زیبایی و خوبی عالی، حقیقت

 به مستقیم غیر یا مستقیم طور به تعاریف همه ".است معنوی و ارزشمند شخصیتی رشد

 رشد برای را انسان تعاریف این کلی طور به. شوندمی مربوط معنوی پرورش و آموزش

 پرورشی و آموزش معنوی پرورش و آموزش. کنندمی هدایت مترقی و هماهنگ طبیعی،

 حل و معاصر آموزشی اندیشه در مطالعات و ارزیابی ،هاایده دگرگونی به که است
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 و ( نتیجه چنین آموزش2219) ریواستاوا .است شده داده اختصاص انسان روزمره مشکالت

 .دارد نظارت منفی شخصیت دانسته که بر مثبت شخصیت پرورشی را تشویق

کشد و معتقد است: ورش سنتی زمان خود را به چالش می( آموزش و پر2221) نادینگز

 از خطرناك و مرسوم غیر مدلی( سنتی هایرشته از ایمجموعه) لیبرال پرورش و آموزش"

 کودکان همه" محبوب شعار بر تاکید امروزه. است امروز جوانان برای پرورش و آموزش

 زبان از اندازه همان به باید کودکان همه اینکه مورد در اما است "!بگیرند یاد توانندمی

 است مهمی سؤال شود، مندبهر ریاضیات و علوم اجتماعی، مطالعات آکادمیک، انگلیسی

 پرورش و آموزش مورد در نادینگز اند. دیدگاهنکرده صحبتی آن از شعارپردازان این که

)ص "ندارد دیگر موضوع هر یا و ریاضیات فیزیکی، علوم تاریخ، ادبیات، با مخالفتی لیبرال

 مطالعه به را آموزاندانش همه که کندمی نقد را ایشده کنترل ایدئولوژی سپس او (.372

 اهمیت مورد هاآن برای که محتوایی از عاری ایشده تجویز و محدود خاص، درسیبرنامه

 از العاده فوق طیف برای بیشتری احترام باید پرورشی و چنین آموزش. کندمی وادرا است،

 شده گرفته نادیده مدارس در زیادی حد تا حاضر حال در که شود قائل انسانی هایظرفیت

 (.1447نادینگز،) است

و پرورش پی برده  آموزشدر این زمینه نل نادینگز هم به اهمیت معنویت در  بنابراین،

و  آموزشاست و در نظریات خود توجه به مواردی از قبیل مراقبت، شادی و معنوبت در 

 توسعه پرورش و آموزش فلسفه در مراقبت اخالق نادینگز نل. داندمیپرورش ضروری 

 در نادینگزاست.  کرده کار پرورش و آموزش در طوالنی سال 32 از بیش و است داده

/  و احساس از عاری ما، مدرن لیبرال پرورش و آموزش که کندمی استدالل هایشکتاب

 و قلمرو و ندارد او روان و روح و انسان ذهن سازی غنی به تمایلی و است مراقبت ابعاد یا

او  "دارد که بیان می (2221) نادینگزبه نقل از  (4222)1. سمتسکیدارد محدود ایگستره

 که داردمی اذعان و "داندمی مردساالر سنتی دین برای جایگزینی را فمینیستی معنویت

 نشان او. بردندمی رنج حقارت از حاکم فلسفی و کالمی نظریه تحت طوالنی مدت به زنان

                                                           
1. Inna Semetsky 
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 آموزش را دانش از عرفانی شکل آموزاندانش باید الهی ادیان بر تاکید با که دهدمی

 که عرفانی دانش چنین. شودمی آورده انسانی شرایط به نگریکل و شفا بنابراین ببینند،

 از بسیاری مقاالت و نمادها و تصاویر است، در سقراط" بشناسید را خود" گفته آن مظهر

 قاطعانه نادینگز واقع، در. است شده صحبت آن از بشریت معنوی و فکری اخالقی، دروس

 درمان کردن پیدا مشکل. داندمی پرورش و آموزش هسته عنوان بهخودشناسی را 

 طریق از معنویت از ما مفاهیم در بازنگری به منجر انسان نامساعد وضع برای متافیزیکی

 "ایمانی بی یا و هوشمندانه اعتقاد برای آموزش" خود کتاب در نادینگز نل .است آموزش

 هدف و معنا از سؤال. است درسیبرنامه به معنوی سؤاالت معرفی خواستار ،(1443)

 جهت نادینگز. است برخوردار یکسانی اهمیت از بزرگساالن و کودکان برای زندگی

 مورد باید آموران دانش که کندمی اشاره خدا به کودکان ایمانی بی یا اعتقاد به رسیدگی

 را دموکراسی مورد در دیویی جان دیدگاه نادینگز. بگیرند قرار هوشمندانه پژوهش یک

 تجارب و اعمال در مردم که ،«حقیقت» و مشترك ایمان یک شامل که کندمی یادآوری

 .کنندمی درك خدا با رویارویی در خود

 باشند؟می چگونه نادینگز دیدگاه از معنوی درسیبرنامه هایآرمان و اهداف

دانش و  نادینگز معتقد است آموزش و پرورش در جوامع امروزی به دنبال افزایش

ها را مورد غفلت قرار داده است. همین دلیل معلومات دانش آموزان است و سایر جنبه

های متعددی مواجهه باشند. این باعث شده دانش آموزان در قرن بیست و یکم با بحران

 بحران هویت، تمایل ها،ارزش ها که اثرات سوئی نیز برجا گذاشته است شامل بحرانبحران

 ساخت ماشینی، هویت مجازی، هویت دین، برابر در ناشکیبایی معنوی، انایم به نداشتن

های خود است که نادینگز در نوشته ...و سنتی، دینی هایارزش رفتن دست از دینی، زدایی

 داریم؟ آن از توقعی چه و چیست پرورش و آموزش از ما نیاز»به آن اشاره کرده است: 

 نیازمند دانشگاهی آموزش به آموزان دانش است آن سؤال این به پاسخ بهترین امروزه

 علمی آمادگی دارد، بیشتری نیاز علمی و ریاضی شایستگی با مردمی به کشور و هستند

 از بسیاری. دهدمی نجات فعلی جامعه هایشرارت سایر و جنایت، فقر، از را مردم کافی،

 اجتماعی مشکل یک است، فقر درست حدی تا حالت بهترین در یا و نادرست ادعاها این
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 اهداف گرفتن نظر در بدون - دهندمی انجام جامعه برای مفیدی کار که افرادی. است

ای رخ داده، نه تنها با ای که چنین مسئلهدر جامعه. کنند زندگی فقر در نباید -آموزشی

 شکست آموزشی مواجهه شده بلکه فراتر از آن به شکست اخالقی نیز دچار شده است. نیاز

 بلکه نماید، تربیت علوم و ریاضیات جهان برای را خود کودکان که نیست آن صرفاً جامعه

 از مفید کار به احترام خشونت، کاهش برای خود کودکان از مراقبت است ضروری آنچه

نمایدکه  تربیت را افرادی آموزش و پرورش باید .است سطح هر در تعالی پاداش نوع و هر

 نادینگز،) باشد نیز داشته جوامع در موثری خود، سهم خانواده از مراقبت شایستگی ضمن

 برای را آموزان دانش همه که نیست آن کنونی هایجامعه نیاز حاضر حال . در(361 :1441

 و ترمهم آنچه. نماییم آماده برابری و دموکراسی نام به هاکالج و هادانشگاه به ورود

 و پدر کار، دنیای صادقانه، کار برای که نماییم تربیت افرادی که است آن است ترضروری

 در یکنواختی کنونی امروزه، وضعیت. باشند قائل احترام مدنی هایمسئولیت و مادر

 نیاز عقالنی برنامه یک به که است آن دهنده نشان ارزیابی و درسی، برنامه استانداردها،

 چنین دارند اصرار متفکر مربیان از بسیاری. شود بیشتری تأمل موضوعات این در تا داریم

 به این اتخاذ با. شوندمی تازگی و خالقیت انتقادی، تفکر مانع روشنفکری، ضد موضوعاتی

 عقالنی درسی برنامه یک تدوین خواهان آموزان دانش همچنین و ما یهمه انداز، چشم

 «(.367 :1441 نادینگز،) در کانون آن قرار داشته باشد مراقبت موضوعات که هستیم غنی

گیری ساختارهای اجتماعی نقش دارند. به اعتقاد نادینگز آموزش و پرورش بر شکل

ها و مسیر دستیابی به موقعیت تریناصلیو  ترینمهمها آموزش و پرورش را خانواده

های دانند. انگیزه اصلی افراد از آموزش و پرورش کسب پایگاههای شغلی میفرصت

افراد با پایگاه اجتماعی و منزلت شغلی باالتر از اهمیت و ارزش اجتماعی برتر است. 

توجهی به ارزشمندی وجود انسانی ورای هر و این به معنی بی شوندمیبیتشری برخودار 

افزایش  وجود با کند کهنوع جایگاه، موقعیت، نژاد، قومیت و زبان است. نادینگز بیان می

 «اجتماعی یسرمایه» در شدیدی فرسایش گذشته، هایدهه سریع علم و فناوری در

 نادینگز،) است داده روی خانواده بیرون در هم و خانواده درون در هم نوجوانان و کودکان

1441: 367.) 



 9315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  33

 

 

 نیز اجتماعی و دینی هایارزش و باورها اعتقادی، مبانی معاصر دوران در آن بر عالوه

 جغرافیایی و اجتماعی تحرکات سایر کنار در تحوالتی چنین. است شده تررنگکم

 به روز و نگیرد شکل مستحکمی و قوی اجتماعی هایشبکه و روابط تا است شده موجب

و  آموزشیابد. در این صورت نادینگز رسالت اصلی  کاهش اجتماعی یسرمایه روز

 .داندمی نامطلوب شرایط این از رفت برون برای مناسبی کارهای و پرورش را یافتن ساز

 محبت مراقبت، شایستگی، تربیت را پرورش و آموزش از اصلی ( هدف1441) نادینگز

 اخالقی پرورش و آموزشو  (361 :1441 نادینگز،) داندمی دیگران داشتن دوست و

 برقرار دیگران و خود بین پویایی رابطه تا معلمان، و آموزاندانش مداوم آموزش به کمک

 (.112 :2224 سمتسکی،) نمایند

 انسان در غیر هم و انسان هم برابر در داشتن مسئولیت جهان، در ما مشارکت و حضور

 و آموزش از ناپذیر جدایی بخشی باید که است اساسی نادینگز دید از مراقبت اخالق

 و گرداندند بر رو اخالق فلسفه انتزاعیات از مراقبت پردازان نظریه. باشد معنوی پرورش

 تولد، مثل مشترکی وجوه" بر عینی انسانی شرایط در جهانی تجارب که دارند اصرار

 اینکه آخر در و. تاکید دارند "مراقبت برای اشتیاق و روحی، و جسمی نیازهای مرگ،

 متجلی -شناختن رسمیت به صرف یا و احترام جسمی، مراقبت عشق، به نیاز عنوان به آنچه

 سمتسکی،) است پرورش و آموزش در مراقبت اخالق برای اساسی شروع نقطه شودمی

 مراقبت، شایستگی، تربیت را پرورش و آموزش از اصلی هدف نیز نادینگز« (.111 :2224

 (.361 :1441 نادینگز،) داندمی دیگران داشتن دوست و محبت

 است؟ چگونه نادینگز دیدگاه از معنوی درسیبرنامه در فرآیند یادگیری

است، شناسایی هر یک از عناصر برنامه سرآغاز هر یادگیری تعیین اهداف  اصوالً

خواند. نادینگز اهداف درسی از جمله فرآیند یادگیری ما را به بررسی دوباره اهداف فرا می

کند در نظر گرفتن برد و بیان میمی سؤالموجود در آموزش و پرورش عصر حاضر را زیر 

های جامعه استهها در جهت خواهدافی یکسان برای تمامی دانش آموزان و آموزش آن

شود. تحصیل کرده و متخصص امری بیهوده محسوب می صرفاًمدرن و تربیت افرادی 

های آموزش و پرورش با نادیده گرفتن ماهیت وجودی انسان و روح، دانش آموزان و نظام
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کنند. در حالی که در دانشجویان را اغلب متناسب با نیازهای صنعتی و بازار کار تربیت می

یادگیری باید با توجه به تعالی انسانیت، صلح، دوستی و محبت صورت بگیرد.  عصر امروز،

درنتیجه، نادینگز معتقد است که به دلیل نارسایی قرآیند یادگیری مدارس حاضر برای نیل 

های ها، محتوی، شیوهبه چنین اهداف متعالی، بازاندیشی بنیادی در ساختار، روش

 ی است.سازماندهی و... برنامه درسی ضرور

، گام اول تاکید مجدد بر اهداف جهت 21با در نظر گرفتن اهداف آموزشی قرن »

شود و پس از آن ها بر اساس اصول اساسی حرکت اول محسوب میمرتب کردن آن

های سنتی ممکن، شود. انجام این کار از طریق رشتهضرورت آموزش تمام افراد مطرح می

 (.«74 :2227اما دشوار است )نادینگز، 

های عقالنی و اخالقی برای جامعه معاصر ناکافی است. ما های سنتی آموزشسازمان»

نمایند در آنچه که در مدارس انجام بریم که ما را مجبور میدر عصر مشکالتی به سر می

از طریق طراحی یک برنامه درسی بهتر،  صرفاًدهیم، تجدید نظر کنیم. به باور بیشتر ما می

هتر از آموزش و یا سازماندهی یک شکل بهتر از مدیریت کالس اجرای یک شکل ب

توان آموزش و پرورش را بهبود بخشید. این عملی نخواهد شد مگر آنکه مفهوم درس، می

های متعددی طراحی نماییم ایده آل فرد تحصیل کرده را کنار بگذاریم و به جای آن مدل

 (.«361: 1441ق باشد )نادینگز، ها و منافع متعدد دانش آموزان منطبکه با ظرفیت

نادینگز در راستای رسیدن به این اهداف، رویکرد یادگیری مشارکتی را به عنوان راه 

حلی برای مقابله با مشکالت آموزشی عصر امروز از جمله تقویت روابط اجتماعی بین 

ذیرش ها به شکل گروهی، پدانش آموزان، باالبردن قدرت تحمل آنان، نحوه انجام فعالیت

دیگران و احترام به نظرات آنان، تقویت حس مسئولیت پذیری، ایجاد محبت و همدلی، 

توان کند. با به کارگیری این روش میفراهم آوردن فضای شاد و دوستانه و... مطرح می

های فردی و اجتماعی، صلح، مراقبت، دوستی، آزادی، خالقیت، هدفمندی و مسئولیت

 یری به وجود آورد، تقویت کرد و گسترش داد.انگیزش را در فرآیند یادگ

های کنونی برنامه درسی تاکید زیادی بر رویکرد یادگیری مشارکتی دارند، توصیه» 

های مختلف تعریف ای از اهداف و بسیاری از روشیادگیری مشارکتی برای طیف گسترده
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شود. معلمان می های مراقبت نیز پیشنهادشده است. یادگیری مشارکتی را در جهت رویکرد

باید به طور واضح و روشن برای دانش آموزان بیان کنند که اهداف اساسی از کار 

مشارکتی؛ کمک به یکدیگر برای درك، اشتراك، حمایت از هم در نظر گرفته شده است 

: 1441و اینکه هدف آموزش همیشه و یا در درجه اول آموزش آکادمیک نیست )نادینگز، 

132».) 

توان به بن مایه کند، چرا که با این روش میینگز به روش سقراطی اشاره میهمچنین ناد

وجودی دانش آموزان پی برد. روش سقراطی با گفتگو و پرسش و پاسخ دانش آموزان را 

برد. هدف سقراط نیز از به کارگیری این روش بیدار کردن به ورای آنچه که هست می

که سمتسکی نیز در مقاله خود نوشته است: روح شاگرد و آگاه ساختن است. همانطور 

اخالقی و معنوی در برنامه درسی جای داده شود تا  سؤاالتنادینگز خواستار آن بود که »

های دانش آموزان افزایش یابد، ارتباطات هوشمندی با عالم از این طریق ظرفیت و توانایی

روزمره را بهتر درك کنند  از تجارب عادی و روحانی و معنوی برقرار کنند و معانی عمیق

نادینگز این آگاهی و درك از زندگی و رسیدن به اهداف (.« 121 :2224)سمتسکی، 

 داند.متعالی زندگی با روش مکالمه بین معلم و دانش آموز دست یافتنی می

آموزش اخالقی از منظر مراقبت دارای چهار جزء اصلی؛ مدل سازی، گفت و گو، »

، اطالعات، سؤاالت(. گفتگو منقل کننده انواع 131: 1441دینگز، است )نا تأییدعمل، و 

شود. معلمان با گفت و گو دانش آموزان خود را به ها محسوب میدیدگاه و نگرش

کنند. نظریه پردازان در حوزه مراقبت، در این دعوت می "مکالمه جاودانه"شرکت در 

ه باید به دانش آموزان کمک کند زمینه با سقراط توافق دارند که آموزش و پرورش شایست

ها به دانش تا به بررسی زندگی خود و کشف پرسش بزرگ وجود انسانی بپردازند. آن

اساسی و جاودانه در زندگی مشغول  سؤاالتکنند تا به تحلیل و بررسی آموزان کمک می

 (.«132: 1441شوند )نادینگز، 

 ؟چه نقشی برعهده داردز یادگیرنده در برنامۀ درسی معنوی از دیدگاه نادینگ

محوری بود، در عصر کنونی، بر آموزش با برخالف گذشته که آموزش مبتنی بر معلم

های جدید از رویکرد تأثیرشود؛ نادینگز با آموزمحوری تأکید میشیوۀ دانش
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اگزیستانسیالیسم و پست مدرن، بر برنامه درسی تاکید دارد که توجه به وجود انسانی دانش 

پذیرش بی چون و چرای آنان همانطور که هستند، فارغ از هر خصوصیات و  آموزان و

دهد. های ظاهری اعم از نژاد، قوم، ملیت، رنگ پوست و... را محور قرار میویژگی

. به اعتقاد او هر دانش آموزی بی داندمینادینگز دانش آموزان را دارای ارزش واالیی 

های آنان، نادیده ها، ادراکات و پندارهخواسته ها،همتاست و هرگونه بی توجهی به نیاز

؛ لذا پذیرش آنان و فراهم کردن فرصتی که با خودآگاهی هاستآنگرفتن ارزش وجودی 

 به انتخابی آزاد و اخالقی در مورد خود دست بزنند، امری حیاتی است.

معلمان و کنم که اعتماد و تداوم برای مراقبت ضروری است. به همین دلیل پیشنهاد می»

دانش آموزان با رضایت متقابل، برای چندین سال با هم باشند. زندگی اخالقی و اخالق 

: 1441شود )نادینگز، مراقبت بوسیله استقرار، نگهداری و ارتقاء روابط مراقبت هدایت می

133».) 

چند فرهنگی  تأملدر بحث آموزش و پرورش دیدگاه مراقبت به کثرت گرایی و »

های مختلف برای همکاری با یکدیگر نیاز به است. دانش آموزان از فرهنگگسترش یافته 

هایی دارند تا نه تنها به حل مشکالت مشکالت میان گروهی و اختالفات بپردازند، فرصت

مند هایی با هدف مشترك همکاری داشته باشند. اغلب افرادی که عالقهبلکه در فعالیت

از آنچه که افراد  "باالتر"های انسانی رند که ارزشآموزش چند فرهنگی هستند بر این باو

 ها به عنوان ارزشزند، وجود دارد. نظریه پردازان این ارزشرا به گروه و یا قومیتی گره می

ها، افراد باید فراتر شود. به استدالل آنیاد می "جهانی"، و ارزش "واال"، ارزش "متعالی"

انداز واال به عبارتی به کمال انسانی دست یابند. از هویت قومی خود را به سمت یک چشم 

ی آنان هستند )نادینگز، افراد بدون در نظر گرفتن ریشهاین گروه به تحسین و احترام به همه

1441 :133».) 

های چندگانه مواجه هستیم. به عنوان مثال، افراد از هر ملیتی و هر ما با افرادی با هویت»

هستند؛ مثل سیاه، زن، نوجوان، آهنگر، آمریکایی، نیویورکی، ای جنسیتی و یا هر حرفه

های مختلف نیز استفاده و ها از زبانها، آن، عالقمند به ریاضی و... همانند هویتمؤمن

های پیرامون، ارتباطات متفاوتی ها با آدمکنند، همچنین آنهای مختلفی اتخاذ میحالت
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های دانشگاهی غنی، ها که همانند برنامهدانشگاه های غیر وابسته بهدارند. طراحی برنامه

مطلوب و دقیق باشند، ضروری است. بایستی هر آنچه که دانش آموز در پی انجام و یا 

دانستن آن است، برایش مهیا شود که این با شرایط یکسان برای ورود به دانشگاه محقق 

اید برای آن آماده شود. در مورد به انجام برساند و یا مطالعه نماید ب خواهدمینخواهد شد. 

که نگران کننده  آنچهنگرانی وجود ندارد.  "ذهن خود را تغییر دادند."دانش آموزانی که 

است آن است که دانش آموزان را برای چیزی خاصی آماده نماییم بدون آنکه ذهنیت 

ها با ر حالی آنآنان تغییر یابد. بنابراین تربیت دانش آموزان در زمینه خاصی اشتباه است، د

گیرند. حتی اگر زمانی نظرشان عوض شود، صرف داشتن هدفی در ذهن به خوبی یاد می

برای یادگیری بعدی مفید خواهد بود.  اندآوردههای ذهنی که به دست ها و عاداتمهارت

 -بدان نیاز دارند واقعاًیک نکته ضروری است که برای همه دانش آموزان آنچه را که 

: 1441فراهم آوریم )نادینگز،  -اصلی زندگی بشر سؤاالتاقعی برای کشف های وفرصت

بنابراین یادگیرنده موجودی ارزشمند است که او و خواستگاه او قابل توجه خواهد (.« 361

متناسب با سازی برنامههای بر متفاوتهای درسی در چنین برداشتبود. برنامه

درسی سفر به درون جودات ارزشمندی که برنامهورزد. مویادگیرندگانی متفاوت تاکید می

 است و مبتنی بر تجارب فردی است.

 چه جایگاهی دارد؟ نادینگز دیدگاه از معنوی درسی برنامۀ در فضا و محیط

ها و نیازهای همانطور که پیشتر نیز گفته شد مدارس امروز به دالیل مختلف خواسته

توانند در آنان ایجاد انگیزه نمایند. به میکنند و ناغلب دانش آموزان را برآورده نمی

های آموزشی است. سایر نیازها از عبارتی دیگر نکاه آنان به صورت تک بعدی تنها به جنبه

دهند. تر قرار میقبیل نیازهای عاطفی و احساسی و روحی و روانی آنان را در مراتب پایین

کند که باید دانش آموزان اشاره مینادینگز با محور قرار دادن نیازهای عاطفی و احساسی 

بستری مناسب فراهم باشد تا اینکه دانش آموز ابتدا به مدرسه و مسئولین عالقمند باشد و با 

ای شاد و با نشاط وارد این محیط بشود و در فضای آموزشی موجود احساس روحیه

لبخند و شادی  آرامش و امنیت و شادابی داشته باشد. استفاده از دو عنصر محبت و عاطفه،

تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد. های موجود در مدارس میسرمایه ترینبزرگبه عنوان 
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هم چنین اگر روابط حاکم بر دانش آموز لذت بخش و صمیمی توام با محبت و احترام 

های آموزشی متعالی باشند، این محیط برای آنان بسیار دوست داشتنی و لذت باشد و برنامه

ای باشد که برای دانش آموز یادآور واهد بود. درواقع محیط مدرسه باید به گونهبخش خ

عشق، محبت و صمیت خانه شود. نادینگز به ارتباط هر چه بیشتر خانه و مدرسه اشاره 

کند و معتقد است خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند. خانه می

های ها و برنامهدوم اوست. اگر این دو نهاد روشی اول فرزند و مدرسه، خانه مدرسه

آید. بنابراین یکی از هماهنگ نداشته باشند، در روند رشد کودك اختالل به وجود می

های آموزشی تناسب بین محیط خانه و مدرسه و در همین اصول اساسی در طراحی محیط

اگر اینگونه شود، نه  های خانه و مدرسه است.ها و منشراستا همسویی و تشابه بین روش

توانند به عنوان دو کند، بلکه میتنها یکی از این دو کانون، کار دیگری را خنثی نمی

توانند هر دو در فضای سرشار از عشق و اعتماد می»جریان همدل و مکمل عمل کنند: 

های زوری و اجباری مقاومت ای انجام دهند، در حالی که در محیطکارهای فوق العاده

کنند... خانه محل اصلی برای آموزش و پرورش کودکان و محیطی برای یادگیری می

است... قبل از هر چیزی هر کودك باید در یک خانه دارای حداقل کافی منابع مادی و 

های آموزشی را جستجو عشق و توجه زندگی کند... پدر و مادر نه تنها باید چنین موقعیت

 (.«661و  677یری اتفاقی را نیز خلق کنند )همان، ص کنند بلکه باید لحظاتی برای یادگ

های تدریس گذشته ما را از دستیابی به همچنین نادینگز معتقد است پیروی از شیوه

های بدیع و دارد. آموزش و پرورش امروز روشچنین محیطی شاد و عاطفی باز می

های فضای حاکم تجلی کننده عشق و محبت و طلبد تا در خالل این روشمبتکرانه می

های آموزشی، ی آموزشی در کالس و نمایش فیلمصمیمیت شود. استفاده از انواع تکنولوژ

ها و مراسم مذهبی، های فرهنگی و پرورش در مدارس چون برگزاری جشنفعالیت

های فوق آموزان به طور مستمر، برگزاری کالسبرگزاری بازدید و اردوهای علمی دانش

لگری و... از جمله البالغه، نقاشی، خطاطی، رایانه، کاردستی، سفابرنامه از قبیل قرآن، نهج

کارهایی است که باید در راستای شادسازی محیط مدارس انجام گیرد. حمایت از تغییرات 

در برنامه درسی و آموزشی نیازمند تغییرات سازمانی و ساختاری است. کودکان و 
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تواند لحظاتی را برای یادگیری فراهم نماید یادگیری هم بزرگساالن سفرهای آموزشی می

گیرد. به گفته او فرزندان ما از طریق بازدید از هم در مدرسه صورت می در خانه و

گیرند و ما اغلب با فرزندان خودمان در ها، آثار ملی، و مانند آن یاد میها، موزهوحشباغ

های یادگیری بسیار متنوع بریم. چنین محیطتدریس به سر می_های یادگیریموقعیت

کنند. این بخشی به یادگیری حمایت میهت عمقهستند و از هر موقعیت آموزشی ج

تواند مبتنی بر تدارکات جامعه بزرگسال باشد یا مبتنی بر نیازهای فعلی کودك ها میمحیط

ریزی شده است. مورد ارزش قرار بگیرند. مقوله یادگیری اتفاقی نیز بر همین مبنا پایه

 یابند.ود به یادگیری دست میهایی که یادگیرندگان در بازی و یا گردش علمی خموقعیت

 چه نقشی دارد؟ نادینگز دیدگاه از معنوی درسی برنامۀ در معلم

ها و عالیق هایش بیان نموده است لحاظ کردن نیازهمان طور که نادینگز در نوشته

ترین وظایف معلمان در برنامه درسی آموزان و احترام و پذیرش آنان از کلیدیدانش

طلبد. برخالف آنکه ی و صالحیت معلمان را در این زمینه میمعنوی است که شایستگ

های اند، دیگر صرفاً گواهینامه و صالحیتهای شغلی شدهامروزه معلمان درگیر رقابت

تر از آن تغییر در نگرش و دیدگاه معلمان های مختلف سودی ندارد، چرا که مهمدوره

آموزان نیازمند آن است که ابتدا  های یکایک دانشاست. پاسخگو بودن معلمان به نیاز

آموزان به عنوان افرادی مستقل، ارزشمند و دارای هویت باور معلمان نسبت به دانش

شخصی و مورد احترام تغییر یابد. همچنین ضروری است که مفاهیم اخالق، دوستی، 

های معنویت در معلمان درونی شود تا معلمان صمیمیت، مسئولیت پذیری و دیگر مولفه

تدریس معلم توسط یک برنامه »معتقد و متعهد به این مفاهیم بنیادی شوند. از منظر او 

شود. از آنجا که درسی از پیش تعیین شده و نظریه غیر قابل نقض از آموزش اداره نمی

ای از نیازها را ارزیابی کند و پاسخ دهد، ضروری است که یک معلم باید طیف گسترده

خود را گسترش دهد... بنابراین گام اول جهت برقراری وسعت صالحیت و شایستگی 

خطوط ارتباطی آن است که به دقت به نیازهای بیان شده گوش فرا دهند و به چگونگی 

 (.«343و  341: 2212تصور دیگران از مفهوم عدالت پی ببرند.... )نادینگز، 
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.... الگوپذیری »نویسد: آموزش در تربیت معنوی بر الگوسازی متکی است. نادینگر می

کنند تا آموزان این امکان فراهم میبا گفتگو همراه است. معلمان با گفت و گو به دانش

هایی که اند و آنها بتوانند تفاوت بین قوانینی که اصول اخالقی را رمز گذاری نمودهآن

خود صرفاً نشان دهنده قراردادها هستند، درك کنند ... معلمان باید برای آموزش فضائل 

شود. ها در تاریخ، زندگینامه، و داستان یافت میدارای فضائل و الگو باشند، این الگو

ها سرپرستان باید در انجام هر کاری، مراقبت را در رفتارشان نشان دهند. آن-معلم

ای از استدالل توانند تنها با اشاره به دیگران، خطبه یا موعظه، یا به اعتبار صرف زنجیرهنمی

آموزان کمک توان این را عملی نمود، معلم باید به دانشنند... اما اینکه چگونه میتکیه ک

)همان « کنند تا نگرش دلسوزی و محبت که جهان بدان نیازمند است را گسترش دهند

 (.341و  349صص 

های آموزان ندارند و جهت پاسخگویی به نیازمعلمانی که دیدگاهی هماهنگ با دانش

ها را عملی نمایند. معلم الگو محور نادینگزی توانند این رویهنا نیستند، نمیآموزان توادانش

آموزان را های یادگیری که مناسب با نیازهای دانشباید استقالل داشته باشند تا محیط

طراحی و پیاده سازی کنند. همان طور که نادینگز اشاره کرده است معلمان برنامه درسی 

آموزان انتقال دهند و ند تا مفاهیم بنیادی این برنامه را به دانشمعنوی باید الگوهایی باش

باشد. بنابراین موفقیت در تحقق ترین ویژگی برای یک الگو عامل به علم بودن میمهم

برنامه درسی معنوی در صورتی شدنی است که قبل از هر چیزی تربیت معنوی در معلمان 

 صورت گرفته شده باشد.

 ؟استرنامۀ درسی معنوی از دیدگاه نادینگز چگونه راهبرد تدریس در ب

نادینگز معتقد مرز بندی و جداسازی دروس مختلف از هم و تدوین محتوا مانع از 

شود. آموزان به درك کامل و جامع از دروس و محتوی میانسجام دانش و رسیدن دانش

اضی و... در صورتی که بخواهیم دروسی مانند زیست شناسی، مطالعات اجتماعی، ری

آموزش دهیم باید تمام دانش پیش نیاز و مرتبط با این دروس در خالل محتوی همان درس 

آموزان و های مجزا مانع از انسجام فکری دانشارائه شود. تکه تکه کردن دروس به قسمت

 شود.درك درست و صحیح آنان از آن موضوع می
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انضباطی سنتی به طور مستمر مانع تقسیم بندی دقیق مواد درسی در امتداد خطوط ».... 

شود...امروزه تقسیم موضوعات از رسیدن به اهداف آموزش و گسترش و اکتشاف می

کند. خطوط دیسیپلینی باید کنار گذاشته شود و در مورد پرورش واقعی جلوگیری می

موضوعاتی در حیطه تاریخ، ادبیات، دین، زندگینامه )زندگی چارلز داروین(، و سیاست در 

های (. لذا برنامه12 :2227)نادینگز،  "خالل دروسی مانند زیست شناسی بحث نماییم

شود. او آموزان کشف میدرسی از پیش تعیین شده نیستند و توسط معلمان و دانش

لزومی ندارد همه چیز به خوبی تدریس شود. مواد درسی باید به صورت  "نویسد:می

مثال، یک معلم زیست شناسی باید قادر به آموزش  گسترده و ابزاری تعریف شود. به عنوان

ریاضیات مربوط به زیست شناسی نیز باشد، در حالی که یک معلم مطالعات اجتماعی باید 

 (.361 :1441)نادینگز،  "بتواند ریاضیات مرتبط با آن موضوع را آموزش دهد

قبیل عشق، صلح، کند که برنامه درسی معنوی باید به موضوعاتی از نادینگز اشاره می

شادی، توجه، مراقبت، مسئولیت پذیری، محبت و دوستی و... بپردازد. پرداختن به این 

های و های سنتی امکان پذیر نیست. هر یک از این مباحث با شیوهمباحث از طریق روش

توان مفاهیم معنوی ذکر رویکردی خاص خود قابل تحقق است. با ایجاد فضای معنوی می

آموزان بازگو و نهادینه کرد. تحقق این امر در فضایی به دور از دانش شده را برای

آموزان صرفاً در هایی است که دانشخودمحوری، خودخواهی، خود اندیشی و طرح برنامه

هایی جهت آن باشند تا به موفقیت شخصی و فردی دست یابند. در این راستا نادینگز روش

کند. همچنین ضوعی، پروژه، گفتگو پیشنهاد میها و سمینارهای مومانند طراحی دوره

تواند استفاده از هنر و زیبایی شناسی از آن جهت که با روح مستقیم در ارتباط است می

 سودمند واقع شود.

چنانچه برنامه درسی با در نظر گرفتن موضوعاتی از قبیل عشق به مکان، جنگ و صلح، 

وستی، و عشق و از این دست موارد باشد، رابطه با حیوانات، دین و معنویت، فضیلت، د

های متنوعی از ( ضروری است هر یک از این موضوعات = در زمینه74 :2227)نادینگز، 

 :1441ها و گفتگو پرداخته شوند )نادینگز، ها، سمینارها موضوعی، پروژهقبیل طراحی دوره

366».) 
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ها را پوشش دهد. چند جنبه ای باید باشد تا بتواند اینهای تدریس به گونهراهبرد

های ارزشمندی را به برنامه ها مبتنی بر استفاده از تصاویر زیبا است که کمکتکنیک

هایی را در سطح محلی و درسی معنوی خواهند نمود. این تصاویر هر کدام باید داستان

رفیت جهانی بازگو کنند. خواندن و تفسیر این داستان مصور به منزله هنر عملی است که ظ

دهد و همچنین افراد را برای ایجاد ارتباطات هوشمند با عالم روحانی و معنوی افزایش می

تر از تجربه جمعی و فردی، در نتیجه به عنوان درس وجودی و برای کشف معانی عمیق

 (.117-111 کنند )صصاخالقی ما خدمت می

ندهای کارگروهی تاکید دیگر برنامه درسی معنوی در حوزه راهبرد تدریس بر فرآی

ای باشد که رقابت را جایگزین رفاقت نمایند. هدف است اما این فرآیندها نباید به گونه

اصلی این راهبردها مراقبت و همکاری است. اغلب در این رویکرد، گروه به رقابت در 

شوند و اعضای تیم اغلب یکدیگر را برای انجام کار کمتر از سهم برابر یکدیگر تشویق می

دهند. این انتقاد گاهی اوقات تند و زننده است. معلمان باید به مورد انتقاد قرار می خود

آموزان یادآوری کنند که کار گروهی جهت کمک به یکدیگر و به انجام رساندن دانش

ها در هر جلسه کالسی براساس (. این گفتگو341 :2212یک کار مشترك است )نادینگز، 

های کالسی باید آید. بسیاری از دورهو تحت سلطه درمیاهداف یادگیری خاصی هدایت 

کنم که محققان آموزشی به نیازهای به توسعه مراقبت و اعتماد بپردازد. در اینجا پیشنهاد می

شده آموزان توجه بیشتر و برای تعادل بین نیاز بیان شده و استنباطبیان شده از سوی دانش

قیت در مدرسه کنار گذاشته شود. تأمل مستمر بر تالش کنند. نیازهای ناخشنود علیه موف

کند. جهت اهداف ما را در ایجاد تعادل بین نیازهای بیان شده و استنباط شده کمک می

های بیان شده و استنباط شده نیازمند تفکر انتقادی و گفت و حل و فصل تضادهای بین نیاز

. در این گفت و گو، معلمان گو هدایت شده برای درك متقابل از هر دو نوع نیاز هستیم

آموزان نیز دهند که مایل به تجدید نظر در نیازهای استنباط شده هستند و دانشنشان می

، 2221ها و اهداف خود تشویق شوند )نادینگز،باید به نقد و ارزیابی مجدد منافع، خواسته

 (.111و  117
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صیل و واقعی های ارویکرد برنامه درسی معنوی در جهت پاسخگویی به نیاز

های درسی مدارس نادیده گرفته شده است که آموزان است که تاکنون در برنامهدانش

شود. آموزان طراحی میهای افرادی غیر از دانشهای درسی طبق انگیزه و نیازمعموالً برنامه

بر این اساس تدوین برنامه پیش تعیین شده و انعطاف ناپذیر غیر ممکن است. برنامه درسی 

 گیرد.آموزان شکل میهای دانشنوی با کند کاو و بررسی خواستهمع

 ؟چه مفهومی داردارزشیابی در برنامه درسی معنوی از دیدگاه نادینگز 

از دید نادینگز کسب نمره در مقابل دست یافتن به دانش و مهارت شخصی اهمیت 

آموزان و ساختن کمتری دارد. مسئله مهم تطبیق برنامه درسی با منافع شخصی دانش

موضوعات اصلی قابل اجرا در زندگی واقعی است. همچنین نادینگز به احترام جامعه نسبت 

های ها از برخی رشتهکند که چرا برخی رشتهبه برخی از موضوعات تخصصی انتقاد می

آموزان باید آنچه را که خواستارش دیگر کمتر مورد احترام است. در حالی که دانش

های خود بروند. د و به دنبال دانش و آگاهی عملی مربوط به تصمیم گیریهستند بیابن

برد و بهترین شیوه ارزشیابی در برنامه می سؤالهای استاندارد موجود را زیر نادنیگز ارزیابی

 داند.درسی معنوی را خود ارزیابی می

استاندارد به  اگر روند آمریکا نسبت به استفاده از آزمون"نویسد: ( می2227نادینگز )

عنوان معیار اصلی موفقیت افزایش یابد، ما شاهد زوال مطالعات اجتماعی به مطالعات 

ای که گسسته شامل تاریخ، اقتصاد، علوم مدنی )یا دولت(، و جغرافیا خواهیم بود. در دوره

ما باید به مشکالت منابع )به خصوص آب(، حفظ محیط زیست، فهم دینی، صلح، 

ها و جهانی شدن توجه نماییم، تکنولوژی، کار فرا صنعتی، وضعیت اقلیتبهداشت جهانی، 

چنین قطعه قطعه شدن موجب تأسف است. در مقابله با این مشکالت، مردم باید با هم کار 

برقرار نمایند، مایل و قادر به حل مشکالت بدون انصراف از منافع  مؤثرکنند، ارتباط 

های با طاف پذیر باشند. صحبت کردن در مورد مهارتشخصی باشند و در برابر تغییرات انع

ها چه هستند و چگونه ارزشی که توصیه شده است، آسان است. اما اینکه دقیقاً این مهارت

های ما در وحدت تواند تالشهای ارزیابی میها را ترویج داد؟ چگونه روشتوان آنمی

مورد نظر نادینگز خود ارزیابی (. روش ارزشیابی 11 )ص "دانش افزایش و یا کاهش دهد؟
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ها آموزش داده شود که چگونه این کار آموزان تشویق شود و به آناست که باید در دانش

های درس و مدارس بر حاکمیت بر کالس هارا به طور شایسته انجام دهند و همچنین آن

هایی چون های درسی اغلب با نامهایی در برنامه(. چنین رویه361 :1441درگیر شوند )

واقعی برنامه  هایجنبهشود که بر ارزیابی غیر رسمی، منعطف و سازگار با یادگیرنده یاد می

ورزد و نه میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. آنچه ارزشیابی مد نظر تاکید می

ی های خود مورد توجه قرار گیرد، نه با یکسردارد آن است که هر فردی متناسب با توانایی

 معیارها و یا هنجارهای از پیش تعیین شده و روندهای خطی.

 بحث و نتیجه گیری

های گوناگونی شده است. بحران بی هویتی، بحران انسان در جهان امروز درگیر بحران

ها، بحران در انتخاب هدف، بحران در کلیت خویش، بحران در معرفت دینی و دین ارزش

باالخره بحران در آیین اخالق و آداب انسانی. امروز فهمی، بحران در نظام تفکر، و 

فرهنگ بشریت سطحی و دانش او خطرناك است؛ زیرا از لحاظ شیوه و صنعت توانمند 

شده است و از نظر معنا و هدف به غایت ضعیف و فقیر گشته است. یکپارچگی و وحدت 

ی و تربیت معنوی برمی و تعادل روانی انسان که از ایمان الهی و شوق دینی و احساس عرفان

های درسی نیز به جای اتخاذ رویکرد کل نگر و ها و برنامهخاست از میان رفته است. نظام

اند. این رویکرد، یادگیرندگان را اسیر برخی موضوعات علمی تلفیقی، تک بعدی شده

ور کرده و در نتیجه آنان را به سوی یک بعدی بودن، جزم اندیشی و اعتقاد بدون دلیل، غر

غیر موجه و برخورد غیر عادالنه سوق داده است. این در حالی است که برنامه درسی 

ای برای حرکت دادن گام به گام انسان به سوی زندگی متعالی و کمال نهایی است. وسیله

نادیده گرفتن هر یک از وجوه انسان که طبیعتی چندبعدی دارد، بخشی از انسانیت افراد را 

ت نیز بعدی از انسان دانسته شده است و آن را رابطه فرا رونده و ایجاد کند. معنویحذف می

ها، طبیعت و رسیدن به یگانگی و اتحاد با هستی وحدت با ذات الهی، و رابطه با انسان

ترین ابزارهایی است که اند. در همین راستا برنامۀ درسی معنوی، یکی از مهمتعریف کرده

ستیابی به این اهداف غایی گام برداشت. برنامه درسی توان در جهت دبه وسیله آن می
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معنوی، شامل عناصر اهداف، فرآیند یادگیری، اجرای آموزش و ارزشیابی، باید بتواند 

ها و یا به تعبیری نشانگرهای معنویت مورد تأیید قران را در انسان ایجاد حاالت و نگرش

تر اول که ابعاد معنویت بسیار گستردهکند. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شد، در درجه 

ها است که رشد معنوی افراد را صرفاً رود. این برخالف تصور بعضیاز مذهب به شمار می

که همه دروس دانند درحالیاز طریق دروس خاصی نظیر تعلیمات دینی ممکن می

روس و آموزشگاهی توان پرورش بعد معنوی افراد را دارند. جای دادن معنویت در همه د

پردازان های یک برنامه درسی راهکاری است که نل نادینگز یکی از نظریهدر تمام بخش

با  21برجسته در حوزه معنویت بدان اشاره نموده است. این بینش در راستای اهداف قرن 

کند. تاکید بر درك شهودی، فراگیران را با معنویت حقیقی از همان ابتدا مأنوس می

رسی معنوی نیاز جامعه امروز است که در واقع به دنبال معنی دار کردن بنابراین برنامه د

های مؤلفه 1-زندگی، دستیابی به سطوح باالتر و توسعه همه جانبه آگاهی است. جدول

 نماید:برنامه درسی را ترسیم می

 آفرین در برنامه درسی معنویتهای نقشمؤلفه. 1جدول 

 کانون توجه آفریننقش

 محبت و دوست داشتن دیگران.پذیری افراد، بر مراقبت از خود، تاکید بر تأثیر اجتماع در نقشتاکید  اهداف

فرآیند 

 یادگیری

روندهای آموزش اخالقی مراقبت و دارای چهار جزء های سقراطی، های مشارکتی، روشیادگیری

 .تأییداصلی: مدل سازی، گفت و گو، عمل و 

 کثرت گرایی و تفکرات چند فرهنگی.آموز محوری، منحصر به فرد، تاکید بر تاکید بر دانش یادگیرندگان

محیط و فضای 

 یادگیری

های آموزشی متنوع، شاد و عاطفی، مبتنی بر احترام، تاکید بر حفظ ارتباط مدرسه و خانه، برنامه

 متنوع.

 معلمان
استقالل در فرآیندها و طراح الگو محوری، تعامالت مبتنی بر فضائل اخالقی، عامل به عمل بودن، 

 های درسی.برنامه

محتوای 

 ارزشمند

عشق، صلح، شادی، توجه، رد موضوع محوری و تاکید بر برنامه درسی تلفیقی. ارائه موضوعاتی چون 

 مراقبت، مسئولیت پذیری، محبت و دوستی.

راهبردهای 

 تدریس

های های زیباشناسانه، تدریسبر جنبهترویج اندیشه مراقبت و همکاری، راهبردهای چندگانه، تاکید 

 منعطف و سازگارانه با نیازهای فراگیران

 ارزشیابی
های باز و ذهنی و غیر رسمی، تاکید بر روندهای نادینگز خود ارزیابی، ارزیابیرد استاندارد محوری، 

 طبیعت شناسانه.



 31/  نادینگز دیدگاه به نگاهی با معنوی درسی برنامه یهامؤلفه تبیین

 

 

گرا درسی معنویتالبته باید از نظر دور نداشت که مبانی فکری در برنامه درسی برنامه 

چون اخالق و مراقبت از خود است که در ادبیات تعلیم و تربیت اسالمی  هایجنبهتاکید بر 

گیرد. در حالی که منشأ خیر و برکات در تمامی این تحت عنوان مکاشفه و مراقبه قرار می

را  های دینی و دین و چنگ زدن به آناخالق است. اسالم تربیت را متکی بر ارزش هارویه

داند. چنین سکویی ربوبی شدن را برای انسان به ارمغان معیار وحدت و یکپارچگی می

های اصیل و آزاد زده و بر پایه این باور و آورد که با معرفت دینی دست به انتخابمی

کند. پس تربیت دینی به دنبال شکوفا شدن شناخت به دستورات و فرامین الهی عمل می

هایی عملی درونی است تا فرد بتواند در راستای توحید محوری گام هایها و استعدادقوه

 بردارد.

آیه شریفه هو اقرب من حبل الورید در برنامه درسی معنویت گرا آنچنان مشخص و 

هایی رساندن به ظرفیت درون است اما در چه واضح نیست. تمام تالش چنین برنامه

های درسی معنویت گرا قابل احترام است اما اندازی؟ فردیت مورد تاکید در برنامهچشم

آموز محوری نیل و رسیدن به خود است یا خالق خود؟ در نتیجه این فردیت گرایی و دانش

هایی تاکید گردید که نحوه ارتباط انسان را در های برنامه درسی رویهبخش روش

های ن باشد. رویهگانه )ارتباط با خود، خدا، خلق و طبیعت( به روشنی نمایا 9های حلقه

، در حوزه عمل و نه گفتمان مشهود است. از فرد به فرد دیگر اخالق اسالمی دارای ثبات

 دهد و دارای یکپارچگی و ثبات است.تغییر مقام یا منزل نمی

نکته مورد غفلت دیگر این است که ارزشیابی مطلوب از نظر اسالم، ارزشیابی است که 

 خود، خدا، با روابط چهارگانه ارتباط تمام به فرد وباشد های اسالمی متناسب با ارزش

 که چارچوبی در تعامالت را این از هر یک اهمیت و داشته توجه طبیعت و دیگران

طی  نورزد. غفلت هاآن به نسبت داشته باشد و مدَنظر اندکرده مشخص اسالمی دستورات

امکان پذیر نخواهد بود، این درجات معنوی بی شک مسیر دشواری است که به سادگی 

ید فراهم مگر توفیقات الهی سبب و زمینه ساز سعادت بشر را در دنیا و در جهان همیشه جاو

های متنوع زمانی رهنمون سفر خواهد بود که وابستگان آورد. این دست باز دیدن به برنامه
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ق و معیار برنامه درسی معنویت گرا را به سوی یک واحد سوق دهد و زمینه تکثر در اخال

 را فراهم نیاورد.
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