
تهیه کننده: پوریا ربیعی
کارشناس ارشد برنامه درسی و آموزگار پایه ششم دبستان منطقه ۱۴

 تربيت معنوی
و معرفي چند  پژوهش  مرتبط

به عنوان نمونه هایي از پژوهش های رسالة دکترا و پایان نامه هاي ارشد مرتبط با تربیت معنوی و نظام آموزشی، چهار پژوهش  
را مرور كرده ایم:

۱. الگوي تربیت معنوي از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علي )علیه السالم(
دورة دکترای تخصصی )PhD(، سال ۱۴00

 پدیدآور: فاطمه رضایت
 استاد راهنما: غالمحسین رضایت

 استاد مشاور: احمد غالمعلی
 دانشگاه قرآن و حدیث، دانشکدة علوم و معارف حدیث

چکیده
در دنیای امروز، رویکرد مادی به زندگی موجب حاکمیت تفکر دنیاگرایی بر تربیت و غفلت از جنبه های غیرمادی انساني 
و کم توجهی به تربیت معنوی شده است. هدف این پژوهش یافتن الگویی برای تربیت معنوی از دیدگاه امام علی )ع( است. 
بر این اساس، پژوهش حاضر را می توان توسعه ای به شمار آورد. اجرای این پژوهش با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد 
صورت پذیرفت. مواد و محتوای پژوهش شامل کتاب های گران سنگ »نهج البالغه، غررالحکم و دررالکلم« و همچنین برخی 
منابع دیگِر حدیثی بود. برای گردآوری داده های این پژوهش از روش کتابخانه ای و ابزار برگه )فیش( اســتفاده شد. نتایج و 
یافته ها نشــان داد: الگوی تربیت معنوی از دیدگاه امام علی)ع( شرایط عّلی تربیت معنوی )لطف و ارادة خدا(، شرایط 
میانجی تربیت معنوی )آمادگی و قابلیت شــخص(، بســتر و زمینة تربیت معنوی )وقت شناسی در تربیت، توجه به 
آمادگی روحی و روانی، محیط و شــرایط مناســب برای تربیت، انتخاب زمان مناســب برای تربیت( ساحت های تربیت 
معنوی )تربیت عرفانی، تربیت عاطفی، تربیت اخالقی، تربیت دینی )فقهی(، مبانی تربیت معنوی )مبانی معرفت شناختی، 
مبانی هستی شــناختی و مبانی انسان شناختی( اصول تربیت معنوی )توحید محوری، ابتدا به تربیت با قرآن، سودمندی، 
برانگیزانندگی، هماهنگی گفتار با عمل، مشارکت، تسهیل گری، تدرج، اعتدال، استمرار، آزادی )حریت(، توجه به تفاوت های 
فردی، هماهنگی با فطرت، تقدم خودسازی به دگرسازی، تعقل و تفکر، اقدام به تربیت قبل از بروز هوی و هوس و عقاید باطل 
)منظور هفت سال دوم(، مراعات نفس در انجام مستحبات، اهداف تربیت معنوی )هدف غایی: قرب الهی. اهداف کلی: رابطة 
انسان با خدا، رابطة انسان با خود، رابطة انسان با خلق، رابطة انسان با طبیعت(، روش های تربیت معنوی )عبرت، برهان، 
جدال احســن، دعا و مناجات، تشویق و تنبیه، توبه، عمل به ضد، َمَثل، عادت دادن، هم نشینی با علمای ربانی، هم نشینی با 
انسان های خردمند و نیکوکار، ابتال و آزمایش، موعظه، طرح سؤال و تشویق به تفکر، الگوسازی، الگوپذیری مشارطه، مراقبه، 
محاســبه و معاقبه، زهد، جهاد، ذکر و یاد مرگ، قصه، جهاد با نفس، ذکر نعمت هــای الهی، ذکر و یاد خدا، امربه معروف و 
نهی از منکر، انذار و تبشیر، محبت، نوشتن وصیت، تجربة تربیتی، تزکیه، قراردادن واعظ درونی برای خود، تصویرسازی )تشبیه 
معقول به محسوس(، بیان خصلت های نیکوی متربی( راهبردهای تربیت معنوی )راهبرد کالن: عبودیت و بندگی خدا. 
راهبردهای میانی: اصالح رابطة انســان با خدا، اصالح رابطة انســان با خود، اصالح رابطة انسان با خلق، اصالح رابطة انسان 
با طبیعت(، موانع تربیت معنوی )هم نشینی با اشرار و بدکاران، غرور، محبت غیرخدا، کبر، غفلت، شهوت پرستی، شرک 
به خداوند، عجب و خودپسندی، هم نشینی با دنیاپرستان، هم نشینی با مخالفان پیامبر، دنیاپرستی، آرزوهای دور و دراز( و 

پیامدهای تربیت معنوی )قلب سلیم، حیات طیبه( است.

پژوهش
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۲. تبیین فلسفی تربیت معنوی کودکان سه تا 
شش ساله با رویکرد اسالمی

 دورة کارشناسی ارشد سال ۱۳99

  پدیدآور: فاطمه مظاهری سیف
 استاد راهنما: محسن ایمانی

 استاد مشاور: علیرضا صادق زاده
 دانشگاه تربیت مدرس،
 دانشکدة علوم انسانی

پژوهش حاضر با هدف تبیین فلسفی تربیت معنوی کودکان 
سه تا شش ساله با رویکرد اســالمی انجام شده است. به این 
منظور ابتدا مفهوم معنویت و تعریف هاي متفاوت از آن بررسی 
و تعمیق شــد. در گام بعدی، پژوهش های دیگر که در حوزة 
تربیت دینی پرداخته شــده بودند و نبود پرداختن به تربیت 

معنوی، باعث مطالعة جدی تر در این حوزه شد. 
انتخاب بازة سنی سه تا شش ساله بدین علت است که طبق 
نظر اندیشــمندان حوزة تربیتی، به جهــت در اوج بکر بودن 
فطرت بشریت دوران کودکی، بازة سني طالیی برای کودک 
و نهاد و فطرت کودک ســه تا شش ســاله، با تربیت معنوی 

همسوست و قابلیت پذیرش این نوع تربیت را دارد. 
کودک در ســن ســه تا شش ســالگی در حال تجربه های 
معنوی و تخیلی اســت. بدین معنا که برای کودکان سه تا 
شش ساله حرکت باید به ســمت تثبیت شناخت صحیح از 

خداوند باشد. 
به این ترتیب کودک هویــت حیات خود را درک می کند 
و با آمادگی کامل وارد هفت ســال دوم و ادامة زندگی خود 

می شود. 
تربیت معنوی در این ســن، كمک می کنــد تا با توجه به 
هدف تقویت و میل گرایش به خدا، زمینة ارتباط عاطفی با 
خداوند ایجاد و به او کمک شــود تا نسبت به محبوب واقعي 
بینش و معرفت الزم را کسب كند، به او دل بسپارد، محبت 
صــادق را در خود پرورش دهــد و از محبت های کاذب دل 

ببرد. 
همچنین، کودک را بــه پاالیش گرایش ها، تمایالت و قوة 
خیال از پلیدی ها و حرکت به ســوی پاکی هدایت مي كند. 
روش مــورد اســتفاده در پژوهــش، توصیفــی ـ تحلیلی ـ 

استنباطی ـ پدیدارشناختی است.

۳. بررسی مبانی فلسفی تربیت 
معنوی در سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران
 دورة کارشناسی ارشد ۱۳96

 پدیدآور: محمدرضا ثباتی
  استاد راهنما:

 حجت صفار حیدری
 استاد مشاور: 

حکیمه سادات شریف زاده خاوری
دانشگاه مازندران

این پژوهــش با هدف بررســی مبانی 
فلســفی تربیت معنوی  در ســند تحول 
جمهــوری  آموزش وپــرورش  بنیادیــن 
اســالمی ایران صورت گرفته اســت. از 
این رو، ضمن تبییــن مفهوم معنویت و 
تربیت معنوی، به مبانی هستی شناختی، 
انسان شناختی و معرفت شناختی و نسبت 
هر یک با معنویت، مطالعة رویکرد ســند 
تحــول بنیادین بــه معنویــت، واکاوی 
مأموریت ها، راهبردها و راهكارهای تحقق 
تربیت معنوی در ســند تحول بنیادین و 
در نهایت بررســی شــرایط امکان و عدم 
امکان تحقق تربیت معنوی در سند تحول 
بنیادین مي پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ 
هدف از نوع پژوهش های بنیادی و از نظر 
ماهیت از نوع پژوهش های نظری اســت. 
روش آن، روش پژوهش فلسفی به صورت 
کیفی و از نوع توصیفی، تحلیلی و انتقادی 
است که با بررسی و مطالعة اسناد و منابع 
انجام گرفته اســت. یافته هــای پژوهش 
حاکی از آن هستند که معنویت »روشی 
برای بودن« و »تجربه کردن« اســت که 
با آگاهی از یک ُبعــد غیرمادی به وجود 
می آید و ارزش های قابل تشــخیص که به 
خود، خدا، خلق، طبیعت و زندگی مربوط 
هســتند، آن را معین می  كنند. مقصود از 
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تربیت معنوی نیز پــرورش توانایی هایی 
باطنی انسان، عبور از مراتب پست دنیای 
حس و مــاده، تجربة ایمــان، اخالص و 
عشــق الهی و دریافتن جذبه ها، نفخه ها 
و حالت هــای روحانی اســت. همچنین، 
رویکردهــای گوناگــون بــه معنویت از 
گوناگونــی در مبانــی هستی شناســی، 
انسان شناســی و معرفت شناســی نشئت 
می گیرنــد؛ به نحوی کــه نتیجة نگرش 
مادی بــه این مقوله ها، نوعی جهت گیری 
فــارغ از دیــن در رویارویی بــا معنویت 
اســت که بر ظرفیت وجودی انســان در 
حل مســائل جاری برای نیل به آرامش و 
آســایش دنیوی تأکید دارد، در حالی که 
محصول هستی شناســی، انسان شناسی و 
معرفت شناسی دینی، نوعی رویکرد دینی 
در مواجهه با معنویت اســت که بر ایمان 
به ارکان دین چون توحید، معاد، نبوت و 
تالش برای دریافت، درک و اجرای پیام ها 
و آموزه های ادیان آسمانی به منظور رشد 
و تعالی معنوی، یعني دســتیابی به قرب 
الهی، مبتنی اســت. سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش که براســاس جهان بینی 
و ایدئولــوژی حاکم بر جامعــه و با تکیه 
بر فلســفة تعلیم وتربیت اسالمی ـ ایرانی 
تدوین شــده اســت، رویکــردی مبتنی 
بر جهان بینــی توحیدی و نظــام معیار 
اسالمی در مبانی اساسی هستی شناسی، 

انسان شناسی و معرفت شناسی دارد. 
در نتیجــه، مأموریت هــا، راهبردهــا و 
راهکارهای تحقق تربیت، معنویت و تربیت 
معنوی در ســند تحول بنیادین براساس 
نظام معیــار اســالمی و فرهنگ و تمدن 
اسالمی- ایرانی طراحی شده اند که با وجود 
برخورداری از نقاط قوت، کاستی ها و نقاط 
ضعفی دارند که تحقق تربیت، معنویت و 
تربیت معنوی را در فراگیرندگان با تردید 

روبه رو می كنند.

۴. تبیین تربیت معنوی برای کودکان )S4C(۱ در غرب و نقد 
آن با تأکید بر فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی ایران

 دورة دکترای تخصصی )PhD( سال ۱۳9۴

 پدیدآور: معصومه کیانی
 استاد راهنما:

 محمود مهرمحمدی و علیرضا صادق زاده قمصری
 استاد مشاور: محمود نوذری و توبین هرت

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی
پژوهش حاضر با هدف مطالعة انتقادی تربیت معنوی برای کودکان 
)S4C( در دنیای معاصر و ترسیم الگوی مبتنی بر فلسفة تعلیم وتربیت 
جمهوری اسالمی ایران و چگونگی ارتباط آن ها انجام شد. به این منظور 
ابتدا مفهوم معنویت بررســی شــد و چارچوبی مشتمل بر شش نوع 
جهان بینی دربارة این مفهوم به دست آمد. در گام بعدی، مبانی فلسفی 
هر یــک از جهان بینی های مذکور تبیین و پداگوژی های متناســب، 
شناسایی و تشریح شدند. سرانجام، مفهوم تربیت معنوی برای کودکان 
و داللت های آن بر اســاس هر جهان بینی به دست آمد. در مرحلة دوم، 
به تصریــح مفهوم معنویت و تربیت معنوی بــرای کودکان، اهداف و 
اصول تربیتی آن بر اساس فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی ایران 
پرداخته شد. در مرحلة سوم، رویکردهای موجود دربارة تربیت معنوی 
برای کودکان، با تأکید بر فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی ایران 
نقد و ارزیابی شدند. برخی از مهم ترین نقدهای وارد بر دیدگاه های رایج 
عبارت اند از: وجود تکثر در چیستی مرجع امر معنوی، همه خداگرایی؛ 
ساختنی بودن حقیقت و معنا؛ محدود شدِن تربیت معنوی به پرورش 
قوة شناختی کودک و غفلت از سایر ابعاد و نقش آن ها در رشد معنوی 
او؛ و آشنایی سطحی با ادیان و سایر چشم اندازهای معنوی. همچنین، 
یافته های تحقیق نشان می دهد فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی 
ایران نمی تواند از مفروضات و مبانی فلســفی جهان بینی های موجود 
بهره ای گیرد. در عین  حال، هر یک از جهان بینی های فوق نکات مثبت 
و روش هایی دارند که می توانند مورد استفاده واقع شوند. با عبور از این 
مراحل، زمینة بازســازی و ارائة الگوی مورد نظر فلسفة تعلیم وتربیت 
جمهوری اسالمی ایران و چگونگی ارتباط میان رویکردهای موجود با 
فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی ایران دربارة تربیت معنوی برای 
کودکان روشــن شد. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت اند 
از: ســنتزپژوهی، تحلیل استعالیی، الگوی اســتنتاج قیاسی فرانکنا، 

کاوشگری فلسفی انتقادی و الگوپردازی نظری بومی.
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