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چکيده
هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های رشــد معنوی انسان و تحلیل آن در 
محتوای ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران اســت. روش پژوهش توصیفی 
شــامل؛ تحلیل اســنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز كاربردی محسوب 
می گردد. جامعه تحلیلي، شامل دو بخش؛ متون مرتبط با ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی 
انســان و متن ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب آذر ماه 1390 می باشد 
كه با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشــی، از نمونه گیری صرف نظر 
شده و كل جامعه آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ابزارهای اندازه گیری، فرم 
فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه 
كیفی با استفاده از شــاخص های توصیفی در فرایند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار 
گرفت. یافته هاي پژوهش بیانگر آن است كه: - چارچوب مفهومی رشد معنوی انسان 
را می توان براســاس مدارک و مســتندات مرتبط در 3 بُعد و 29 مؤلفه تدوین نمود.  
میزان تراكم توجه به رشد معنوی در بخش هدف های عملیاتی و راهکارها با 70 فراوانی 
و 41/7 درصد زیــاد و در بخش بیانیه مأموریت با 2 فراوانی و 1/2 درصد بســیار كم 
می باشد.  در بین ابعاد مورد بررسی، بعد اخالق با میزان بار اطالعاتی 0/839 و ضریب 
اهمیت 0/373 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است، این  در حالی است كه به 
بعد تعقل با میزان بار اطالعاتی 0/670 و ضریب اهمیت 0/298كمتر توجه شده است. 
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مقدمه 
انسان در آغاز هزاره سوم درگير بزرگ ترين بحران ها شده است، بحران بي هويتي، 
بحران ارزش ها، بحران در انتخاب هدف، بحران در کليت خويش، بحران در معرفت 
دينــي، بحران در نظــام تفکر و تعقل خويش و باالخره بحران در آيين اخالق و آداب 
انســاني)قائدی، 1385: 195(. از همــه اين بحران ها مصيبت بارتــر که بنيان درون و 
بيرون را از هم گسسته و او را به وادي ضاللت کشانده است، بحران در تربيت معنوی 
در قالــب حس مذهبــي و نياز خداجويي اوســت)ميرزاخانی، 1391: 12( بحراني که 
در راســتای گم گشتگي انســان از فطرت بوجود آمده و وحدت دروني او را به تشتت 
کشــانده است. امروزه يکپارچگي و وحدت و تعادل روانی انسان که از ايمان الهی و 
شــوق دينی و احساس معنوی برمی خواســت از ميان رفته است. گويی جهان يکسره 
در اصالت فرديتی درهم و برهم که از قطعه قطعه شــدن نامنظم خوي و منش انسانی 

حکايت می کند گم گشته است )پروين يامچی، 1391: 27(. 
معنويت گرايی بهعنوان يكي از نيازهاي اساسي آموزش و پرورش و عامل اساسي 
درسي،  برنامه  متخصصان  روزافزون  توجه  كانون  انسان،  معنوي  زندگي  رشد  در 
به عناصر  بياعتنايي  را  آن  نكردن  لحاظ  كه  به طوري  روانشناسان و فالسفه است. 
اصلي آموزش و يادگيري ميدانند و بر اين باورند كه بايد معنويت را بخش مهمي از 
برنامههاي آموزشي به حساب آورد. )قاســم پوردهاقانی و نصراصفهانی،1390: 80(. 
ورود معنويت در برنامه هاي درسی و اسناد تحولی بسياري از كشورهاي دنيا صورت 
گرفته اســت و برنامه ها بر آن اســاس و در بستري از مفاهيم معنوي ساخته و پرداخته 
شده اند )ميلر، 1380: 6(. در اين  راستا با نگاهي به اهداف و سرفصل دروس نظام هاي 
آموزشــي متفاوت؛ از جمله  آرژانتين)پرورش شــهروندان آگاه و مطابق با ارزش هاي 
معنوی مســيحيت(، پاكستان)ايجاد انسجام معنوی براســاس تعاليم اسالمي(، اتريش 
)پرورش استعدادهاي شــهروندان بر پايه ارزش هاي  معنوی(، آلمان)پرورش معنوی 
جوانان(، بلژيك )ايجاد حس مســئوليت و ايمان در جوانان(، دانمارك)ارج نهادن به 
ارزش هاي معنوی مسيحيت( مشاهده مي شود كه جهت گيري برنامه  نظام هاي آموزشي 

به سمت معنويت است )شعباني، 1384: 168(. 
رشــد معنوي توســعه ظرفيت ها، صالحيت هاي دروني و بيروني، بودن و به کمال 
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رســيدن اســت. احســاس بودن و وجود، ناشــي از آموزش و پرورش معنوي است. 
آموزش های مبتنی بر معنويت در واقع به دنبال دســتيابي به سطوح باالتر، توسعه همه 
جانبه آگاهي و درك رابطه با وجود متعالي )خدا( و تأثيرگذار بر زندگي است )معروفی 
و کرمی، 1392: 28(. هدف چنين فرايندی درک هوشــمندانه محتواي آموزشي نيست 
بلکه حرکتي فراتر از اســتدالل، تحليل و انديشه ورزي است، توجه آن مربوط ساختن 
اين قبيل موضوعات با مسائل دروني است. ويژگي اساسي آن شهود، استعال و ارتباط 
دنياي دروني و بيروني فرد، خودکنترلي، يادگيري انديشيدن، فراگرفتن از طريق عشق، 

درک شهودي است )برونا، فيونا1، 2007: 279(. 
براي اينكه درباره رشــد معنوی انســان درک صحيحی داشــته باشــيم بايد مفهوم 
معنويــت را بكاويــم و مقصود از آن را به درســتي و روشــني تبيين كنيم. موســوي 
خمينــي)1373( معنويــت را مجموعه صفات و اعمالي مي داند كــه جاذبه قوي و در 
عيــن حال منطقي و صحيح را در انســان بوجود مى آورد تا او را در ســير به ســوي 
خــداي يگانه و محبوب عالم به طور اعجاب آوري پيش ببرد. مطهري)1393( معنويت 
را نوعي احســاس و گرايش ذاتي انســان نسبت به امور غيرمادي مانند علم و دانايي، 
خير اخالقي، جمال و زيبايي، تقدس و پرســتش كه وجه تمايز انســان و موجودات 

ديگر،تعريف نموده است. 
براســاس اين  مفهوم  از معنويت، »رشــد معنــوی« را می تــوان حاصل اقدامات 
هدايت گرايانه ای دانســت که به منظــور ايجاد، ابقا و اکمال اســتعدادهای معنوی در 
حوزه ارتباط با وجود متعالی، باور به غيب، باور به رشــد و بالندگی انسان در راستای 
گذشــتن از پيچ و خم های زندگی و تنظيم زندگی شــخصی بر مبنای ارتباط با وجود 
متعالی در هســتی معنادار، ســازمان يافته و جهت دار الوهی انجام مي پذيرد. اين  بعد 
وجــودی انســان فطری و ذاتی اســت و با توجه به بالندگی آدمــی و در نتيجه، انجام 

تمرينات و مناسک مذهبی متحول شده و ارتقاء می يابد. 
با توجه به تعريف فوق اولين غايت رشــد معنوي، شناخت مبدأ به عنوان موجود 
اصيل و داراي تأثير تمام در عالم هســتی اســت. چرا که تمام سنت هاي الهی به مدد 
ســنت اختيــار ذاتی آدمی آمده اند تا او را در نهايت از اصالــت دادن به کار پيرامونی 

1. Brona & Fiona
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و خيالی خارج کنند و به موجود اصيل برســانند )قاســم پوردهاقانی و نصراصفهانی، 
1390: 89(. خداونــد پيوســته آيات خود را در تمام جهان و نفس انســان ها نشــان 
می دهد تا باالخره انســان ها بفهمند حقيقتی غير او نيســت. در قرآن اشاره شده است 
که »ســنريهم آياتنا فی االفاق و فی انفســهم حتی يتبين لهــم انه الحق« )فصلت: 53(؛ 
به زودي نشــانه هاي خود را در افق ها و در دل های شــان به ايشــان خواهيم نمود، تا 

برای شان روشن گردد که او حق است. 
دومين غايت پرورش معنوي انسان، جهت يابی اصيل عاطفی انسان است )ميهن1، 
2002: 17(. بــه اين  منظور که حب آدمی  باالصاله به خدا تعلق گيرد و همه چيز را از 

لحاظ نظري و عملی در طول خداوند ديده شود نه عرض آن. 
ســومين غايت مهم رشــد معنــوي خروج تدريجــی آدمی از بند هــواي نفس و 
خواســته هاي دل و قرار گرفتن در مســير دستورات الهی است که البته اگر به اين  مهم 
توجه شود و تحقق يابد، می توان شاهد آثار فردي و اجتماعی فراوانی بود )يارمحمديان 

و همکاران، 1391: 98(. 
به طور خالصه بايد گفت که غايت اصلی رشــد و تربيت معنوي انســان، رســيدن 
به نشــانگرهاي معنوي اســت. طبيعي اســت که دســتيابي به اين هدف مهم، شرايط 
 خاصــي مي طلبــد. از جملــه اين شــرايط آنهــا می توان به مــوارد زير اشــاره نمود: 
الف( به طور واقعی و منطقی تأمين کننده نياز ها و خواســت های متعالی انســان بوده؛ 
ب( ماليــم و هم جهت بــا عاليق معنوی و فراهــم کنندة لذت معنوی برای انســان 
باشد؛ ج( در جهت کمال غايی و سعادت نهايی انسان قرار گرفته؛ د( بر مبنای اصول 

اعتقادی، فروع دينی و مبانی اخالقی تنظيم شود)نجفی و کشانی، 1388: 154(. 
عالوه بر اين، صاحب نظران و پژوهشــگران اين حــوزه مواردي از قبيل آموزش 
بيــان ادراکات، احساســات و عقايــد )مهرمحمدی، 1390(، توجه به ذوق و ســليقه 
)حکيــم زاده، موســوی، 1387(، توجــه به پرورش تخيــل )رحيمی نيــا و همکاران، 
1393(، تــالش برای پــرورش خبرگی و توليد هنري و لذت بــردن از زيبايي )آيزنر، 
به نقل از فتحی واجارگاه، 1392(، تالش برای آشــنا ســاختن با مفاهيم صلح )آمرام2، 

1. Meehan
2. Amram
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2007(، توجــه به موســيقی های ســنتی و محلی )يارمحمديان و همــکاران، 1391(، 
توجه به مســئوليت پذيری و مفاهيم آن )سبحانی نژاد، نجفی، 1393(، توجه به احترام 
به حقوق ديگران )موســوی، نيلی، 1393(، توجه به همــدردی با همنوعان )هاالما و 
اســتريزنک1، 2004(، توجه به رعايت عدالت در همه زمينه ها و اهميت آن در جامعه 
)اشــعری، 1387(، توجــه به از خود گذشــتگی و ايثار )مقــدم زاده، 1393(، تأکيد بر 
اهميت مهرورزی در زندگی )دانيليوک و همکاران،2010(، تالش بر پر  اهميت نشــان 
دادن حيا )ميرعرب، 1392(، توجه به دليری و شــجاعت )موســوی، 1388(، توجه به 
بردباری )بوچانان،2010، نجفی و همکاران، 1393(، تالش برای تبيين مفهوم اعتدال 
و اهميت آن در زندگی )مهدوی نژاد و همکاران، 1390(. توجه به صداقت و نقش و 
اهميت آن در زندگی )مظفری، 1391(، توجه به پرورش خالقيت و ســازندگی )امينی 
و همــکاران، 1393(، برخــورد با واقعيت )مرادی و همــکاران، 1393(، تالش برای 
توانمندی خودداری و کنترل خويش )سيســک2، 2008(، توجه به شــرح حال نويسی 
و تالش برای آموزش آن )کينگ،2010(، تالش برای معنا بخشــی و هدف به زندگی 
)موسوی، 1388(، برخوردار بودن از انعطاف پذيری )واگان3، 2002(، توجه به درس 
گرفتن از تجربيات و شکســت ها )تاجــور، 1392(، تالش برای باال بردن خود آگاهی 
)بوومن و اســمال، 2010(، تــالش در جهت بهبود عزت نفس )بيگــر4، 2008،ميلر، 
1380: 10(، توانايی برقراری ارتباط مطلوب با نظام هســتی )کريک، جلفز5، 2011(، 
تــالش در جهت درك رابطــه با وجود متعالی )معروفــی، کرمی،1392،مصباح يزدی، 

1387، ج 1: 25(. در راستاي رشد معنوی مد نظر قرار داده اند. 
اهميــت ايــن  موضوع به حدی اســت که اين حــوزه از پژوهش همــواره توجه 
پژوهشــگران داخلــي و خارجــي فراواني را به خــود جلب نموده اســت. از جمله 
پژوهشــگران داخلي مي توان از صمــدی )1385(، امينی و ماشــاالهی نژاد )1392(، 
ايــزدی و همکاران )1393( نام بــرد. صمدی )1385( يادآور شــد اصواًل يک برنامه 
درســی جامع بايد بــر درک عميق قابليت ها و ابعاد وجودی انســان مبتنی باشــد. از 
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اين  منظر توجه به رشــد معنوی دانش آموزان می تواند به عنوان يک زمينه مهم در نظر 
گرفته شــود. زيرا پرورش معنويت باعث می شــود که دانش آموزان نسبت به رفتار ها، 
تجارب معنوی خود و نيز نحوه به کارگيری آن در حل مسئله مختلف فردی و اجتماعی 
آگاهی يابند. ايزدی و همکاران )1393( يادآور شــدند که رشــد معنوی انســان يكي 
از مهم ترين مســائل آموزشي  و تربيتي مي باشد. دســتيابي به اين هدف بزرگ در نهاد 
آموزش  و پرورش، نيازمند نقشــه اي اســت كه در ادبيات علــوم تربيتي، به آن برنامه 
 درسي مي گويند. اين طرح و نقشه، زماني مي تواند آن نهاد را به اهداف مطلوب خود 
برساند كه بر مباني، اصول، شيوه هاي ديني و ارزشي فرهنگ حاكم بر آن كشور استوار 
باشد. امينی و ماشاالهی نژاد )1392( در پژوهش خود نشان دادند که پرورش معنويت 
در دانشگاه ها بايد در قالب دو رويکرد موضوع محور و تلفيقی مورد توجه قرار گيرد. 
در رويکــرد اول معنويت مســتقيمًا از طريق دروس خــاص و مرتبطی چون معارف 
اسالمی، عرفان و اخالق اسالمی و تاريخ اسالم مورد توجه قرار مي گيرد، در رويکرد 
تلفيقی رشــد و پرورش توانايی ها، ظرفيت های معنوی و روحانی دانشجويان به روح 
حاکم و خصلت اصلی برنامه های درســی دانشــگاهی تبديل شــده و از ظرفيت های 

مجموعه دروس تخصصی رشته های مختلف استفاده می شود. 
از پژوهشــگران خارجي كه در اين زمينه به مطالعه پرداخته اند مي توان از تيســدل1 
)2003(، ساهو و پرادهان2 )2008(، ريوللی3 )2010(، بوومن و اسمال4 )2010(، دانيليوک 
و همکاران5 )2010(، سســرو و پرات6 )2011(، کينگ7 )2010(، بوچانان8 )2010( نام 
برد. تيسدل )2003( يادآور شد که معنويت يک بخش اساسی از تجربه انسانی است و 
توجه به آن برای درک و فهم چگونگی رشد و تحول فرهنگی انسان در طول زمان و نيز 
نحوه ساخت و ايجاد معنا توسط وی بسيار مهم است. ساهو و پرادهان )2008( توجه به 
رشد معنويت و روحانيت در برنامه های آموزشی را بسيار مهم و حياتی دانستند. بيندر9 
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)2011( يادآور شــد که رشد معنوی و ســوادآموزی معنوی دانش آموزان بايد به عنوان 
يک اولويت اساســی در برنامه های درســی مدارس ابتدايی مورد تأکيد قرار گيرد، زيرا 
اين  رويکرد، باعث تحول اساســی در فرايندهای ياددهی و يادگيری مدارس شده، همه 
مشــارکت کنندگان در محيط مدرسه را نيز کاماًل درگير می سازد. سسرو و پرات )2011( 
معتقدند كه ويژگی ها و عمل نظام هاي آموزشی طی دهه هاي اخير بر پيشرفت تحصيلی، 
تسلط بر موضوعات درسی، آموزش مهارت هاي الزم براي شرکت و موفقيت در آزمون ها 
و در نتيجه ناديده گرفتن رشــد اجتماعی، عاطفی و معنويت فراگيران مبتنی بوده است. 
ريوللــی )2010( در مطالعــه خــود دريافــت كه ســطح عاليق و دانــش معنوی 
دانش آموزان، همبســتگی قوی با آنچه که در برنامه های درسی مدارس ارائه می شوند، 
دارد. بوومن و اســمال1 )2010( با اذعان به اين  که رشد معنوی متربيان به عنوان يک 
موضوع مهم، کمتر در پژوهش ها مورد توجه قرار گرفته اســت، يادآور شــد که رشــد 
معنــوی افراد با گرايش های مذهبی و نيز تجــارب و فعاليت هايی که در اين  زمينه در 

مؤسسات آموزشی طراحی و اجرا می گردد، کاماًل مرتبط است. 
دانيليوک و همکاران2 )2010( براين باورند که گنجاندن معنويت در قالب برنامه های 
درســی مراکز آموزشی به همراه تعامل مدرسه با ســاير نهادهای اجتماعی شرايط الزم 
را برای پرورش اخالقی و حتی عقالنی دانش آموزان فراهم می ســازد. کينگ3 )2010( 
يادآور شــد از طريق روايت و تشــريح داستان خلقت انســان، منظومه شمسی و جهان 
هســتی برای دانش آموزان، می توان به عنوان ابزاری جهت رشد سواد معنوی آنان بهره 
گرفــت. اين  رهيافت های آموزشــی مرتبط با گوناگوني آفرينش جهــان در احيای ابعاد 
هوش معنوی دانش آموزان بسيار اثرگذار است. بوچانان4 )2010( يادآور شد که رشد و 
پرورش ويژگی ها و ابعاد معنوی معلمان باعث اجرای اثربخش برنامه درسی شده است. 
جمع بندی نظريات و شواهد پژوهشی مطرح شده در اين  زمينه حاکی از اين  است 
که همگی صاحب نظران و پژوهشــگران اين  حوزه رشد معنوی را با تأکيد بر زاويای 
معرفت شناســی و ارزش شناسی در سه بعد تعقل )خردمندی(، زيبايی، اخالق مد نظر 
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قــرار داده انــد. که هر يک از اين  ابعاد ســه گانــه مرکب از مؤلفه هايی اســت در بعد 
تعقــل و خردمندی همواره مؤلفه هايی از قبيل پرســش پــردازی، برخورد با واقعيت، 
انعطاف پذيری، برقراری ارتباط مطلوب با نظام هســتی، عبرت گرفتن از تجربيات و 
شکست ها، معنادهی و معنابخشی و هدف دهی به زندگی، خودداری و کنترل خويش 
را مدنظر قرار داده اند. در ُبعد زيبايی پرورش تخيل، ذوق، ادراک، احساســات، نظم، 
دقــت، نقــادی، توليد هنری، لذت بردن از زيبايی هــا و در ُبعد اخالق نيز بر "بايدها" 
از قبيــل توجــه و احترام به حقوق ديگران، توجه به همــدردی با هم نوعان، توجه به 
رعايت عدالت در همه زمينه ها و اهميت آن در جامعه، توجه به از خود گذشــتگی و 
ايثار، مهرورزی در زندگی، تالش بر پر اهميت نشــان دادن حيا، دليری و شــجاعت، 

بردباری، صداقت و نقش و اهميت آن در زندگی را مد نظر قرار داده اند. 
 به هر حال، دقت و تأمل در مجموعه مطالب و مســتندات نظری و پژوهشی فوق 
نشــان دهنده نقش و کارکردهای مثبت رشد معنوی انســان است. با توجه به اهميت 
رشــد معنوي، ســؤال مهمي كه مطرح مي شــود اين اســت که در محتوای سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش ايران كه قانون اساســي نظام آموزش و پرورش محســوب 
مي شــود و قرار اســت تحوالت و تغييرات در اين نظام آموزشي بر مبناي آن صورت 

گيرد، به چه ميزان به ابعاد و مؤلفه هاي رشد معنوي توجه شده است؟ 

روش پژوهش
پژوهش حاضر به شــيوه توصيفي شامل تحليل محتوا1 است. تحليل محتوا روش 
مطالعــه و تجزيه و تحليل ارتباط ها به شــيوه نظام دار عينــی و کّمی برای اندازه گيری 
متغيرهاست که مراحل آن آماده سازی و سازمان دهی، بررسی و پردازش پيام است. از 
ايــن رو در اين  مطالعه تمرکز بر پردازش داده های گردآوری شــده پس از رمزگذاری، 

مقوله بندی آن هاست. 
جامعه تحليلي پژوهش )فصول هشــتگانه( سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 

مصوب آذر ماه 1390 است که فصول آن در جدول 1 آمده است. 

1. Content Analysis 
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جدول 1. فصول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390

شماره صفحهعنوان

5مقدمه

8-6فصل اول: کلیات

11-9فصل دوم: بیانیه ارزش ها

12فصل سوم: بیانیه مأموريت

14-13فصل چهارم: چشم انداز

15فصل پنجم: هدف های کالن

17-16فصل ششم: راهبردهای کالن

33–18فصل هفتم: هدف های عملیاتی و راهکارها

35-34فصل هشتم: چارچوب نهادی و نظام اجرايی تحول بنیادين

نمونه تحليلی در اين  مطالعه با جامعه تحليلی برابر است بدين معنا که با توجه به 
ماهيت و موضوع پژوهش از نمونه گيری صرف نظر و کل جامعه تحليلي مورد بررسی 
عميــق قرارگرفت. مقوله بندی و تعيين شــاخص ها در اين  تحقيــق با روش جعبه ای1 
انجام پذيرفته اســت. روش جعبه اي روشي است كه طبقات )مؤلفه ها( قبل از اجرای 
تحقيــق تعيين شــدند. به همين دليل بــه آن، روش از پيش تعيين شــده نيز مي گويند 
)نوريــان، 1389: 65(. واحــد ثبــت2 در اين پژوهش، مضمون بوده اســت. منظور از 
مضمون پيام خاصی اســت که از جانب فرســتنده پيام مورد توجه قرارگرفته اســت. 

روش شمارش در اين  مطالعه، فراوانی می باشد. 

ابزار جمع آوري اطالعات
ابزار جمع آوری اطالعات در دو مرحله تدوين شد:
مرحله اول: تعيين مؤلفه های مفهومي رشد معنوی 

مرحله دوم: تدوين سياهه وارسی محتوا بود. 

1. Procedure Parboil 
2. Recording Unit
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1. تدوین مؤلفه هاي مفهومي رشــد معنوي: در اين مرحله يعنی تعيين مؤلفه های 
رشــد معنوی، روش کار به اين صورت بود که ابتدا براســاس ادبيات پژوهش )رشــد 
معنوی( و با توجه به اهداف پژوهش ابعاد اســتخراج شــدند و به دنبال آن براســاس 

ابعاد تعيين شده، مؤلفه های مرتبط با هر يک از ابعاد نيز تعيين شدند. 
بــه منظور آگاهــی از روايي1 چارچــوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های رشــد معنوی، 
چارچوب تدوين شــده در اختيار صاحب نظران آشــنا به ادبيات رشد معنوی قرار داده 
شد و از آن ها خواسته شد که چارچوب فوق را با توجه به انطباق ابعاد با ادبيات رشد 
معنوی و انطباق مؤلفه ها با هر کدام از ابعاد مورد بررسی قرار دهند. صاحب نظران پس 
از مطالعه چارچوب مفهومی،  ديدگاه های خود را پيرامون اصالح و حذف بخشــی از 
مؤلفه های هر کدام از ابعاد، در اختيار گذاشتند. براساس نظرات صاحب نظران اصالحات 
پيشــنهادی انجام وچارچوب اصالحی مجددا در اختيار صاحب نظران قرار داده شد که 
صاحب نظران چارچوب نهايی را با توجه به انطباق آن با ادبيات رشد معنوی و اهداف 
پژوهــش و همين طور انطباق ابعاد بــا مؤلفه ها مورد تأييد قرار دادند. چارچوب تدوين 

شده در جدول2 آمده است. 

جدول 2. ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان براساس ادبیات رشد معنوی 

مؤلفه هاابعاد

هنرو
زيبايیشناسي

پرورشادراکات،احساســاتوعقايد،توجهبهذوقوســلیقه،پرورشخالقیتو
سازندگی،پرورشتخیل،پرورشخبرگی،تالشبرایلذتبردناززيبايی،پرورش

تولیدهنری،توجهبهموسیقیهایسنتیومحلی

اخالق
مســئولیتپذيری،احترامبهحقوقديگران،همدردیباهمنوعان،عدالت،ازخود
گذشــتگیوايثار،مهرورزیدرزندگی،تالشبرپراهمیتنشاندادنحیا،توجه

بهدلیریوشجاعت،بردباری،صداقت،اعتدالدرزندگی

تعقل
پرســشپردازی،خودداریوکنترلخويش،معنابخشــیوهدفدهیبهزندگی،
انعطافپذيری،عبرتازتجربیاتوشکستها،ارتقاءخودآگاهی،ارتقاءعزتنفس،
توانايیبرقراریارتباطمطلوببانظامهستی،رابطهباوجودمتعالی،توجهبهشرح

حالنويسیوتالشبرایآموزشآن

2. تدوین سیاهه وارسی محتوا: براساس چارچوب مفهومی تدوين شده سياهه 
وارسي محتوا تدوين شد. بدين معني كه جدولی تنظيم شد که در ستون اول ابعاد رشد 
معنوی، در ســتون دوم به تفکيک در رديف های جداگانــه تک تک مؤلفه های هر بعد 

1. Validity
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و در ستون سوم مصاديق سند تحول بنيادين برای هر کدام از مؤلفه ها قرارداده شد. 
جهت محاســبه ضريب پايايي1 اين  ابزار، از روش اسکات2 )1391( استفاده شده 
اســت. بدين صورت که ســياهه وارســي محتوا در اختيار هفت نفر از صاحب نظران 

مذکور قرار گرفت و ضريب توافق آنها براساس فرمول ذيل محاسبه شد. 
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مقوله های مورد توافق

کل مقوله ها

براســاس فرمول اســکات ضريب توافق بين صاحب نظران پيرامــون فرم تحليل 
محتوا 95/5 می باشد که ضريب توافق باال و قابل  مالحظه ای است. 

روش اجرا
پس از تدوين ســياهه وارســی محتوا و محاســبه روايی و پايايی آن انجام تحليل 
محتوا آغاز شــد. بدين صورت که ابتدا ســند تحول بنيادين به طور کامل و جمله به 
جمله مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آن مضامين عبارات متناســب و همسو با نظام 
مقوله  بندي مشخص و در فهرست وارسی ثبت شد. سپس فراوانی هر مؤلفه شمارش 
شده و دقيقًا تعيين شد که هر بخش سند به چه ميزانی به اين  موضوع توجه کرده است 
)جدول3(. اين  کار توسط دو نفر انجام شد تا اعتبار يافته ها باالتر برود. البته همسانی 

نظرات آنها مورد تأييد قرار گرفت. 
الزم به ذكر اســت كه داده های حاصله با استفاده از شاخص های توصيفی در فرايند 
تحليلی آنتروپی شــانون3 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بدين معني كه ابتدا فراوانی 
مؤلفه ها در محتوای سند تحول بنيادين آموزش و پرورش استخراج و در جدول مربوطه درج 
گرديد؛ سپس داده های پژوهش در فرايند تحليلی آنتروپی شانون )به هنجار کردن داده های 
جدول فراوانی، محاســبه بار اطالعاتی مقوله ها و به دست آوردن ضريب اهميت آنها( 
تجزيه، تحليل و توصيف شدند که در ادامه به توضيح مراحل سه گانه آن پرداخته شده است. 

1. Reliability 
2. Scott
3. Shannon Entropy
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مرحلــه اول: ماتريس فراوانی های جــدول فراوانی بايد بهنجار شــوند که برای 
اين  کار از اين  رابطه استفاده می شود: 
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ماتريس فراوانی هنجار شــده  =P، فراوانی مقوله=F، شــماره پاسخگو=i، شماره 

m = تعداد پاسخگو ،j = مقوله
مرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله را محاســبه و در ستون های مربوطه قرار داده 

شد و برای اين  منظور از رابطه زير استفاده شد: 
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هنجــار شــده ماتريــس =n,…,1,2(= J ،P(، لگاريتم نپری =   LnLn ، شــماره 
m= تعداد پاسخگو ،j = شماره مقوله ،i=پاسخگو

مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله ها )n,…,1,2=i( ضريب اهميت هر يک 
از مقوله ها محاسبه شده و هر مقوله اي که دارای بار اطالعاتی بيشتری باشد از درجه اهميت 
)Wj( بيشتری برخوردار است. که برای محاسبه ضريب اهميت از رابطه زير استفاده شده:

درجه اهميت = Wj Wj، بار اطالعاتی هرمقوله = Ej، تعداد مقوله ها = n، شــماره 
j=مقوله

الزم به ذکر است در محاسبه Ej مقادير Pij که برابر صفر باشد به دليل بروز خطا و 
جواب بی نهايت در محاسبات رياضی با عدد بسيار کوچک 0/00001 جايگزين شده 
است اما j شاخصی است که ضريب اهميت هر مقوله را در يک پيام با توجه به شکل 

پاسخگوها مشخص می کند)آذر، 1380: 9-10(. 

يافته ها
يافته هــاي حاصــل از ميزان توجه به ابعاد رشــد معنوی در محتوای ســند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران در جدول 3 منعکس شده است. 
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جدول 3.  نتایج تحلیل جایگاه ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان، در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش ایران

درصدفراوانیمؤلفه هاابعاد

هنر
و

زيبايیشناسی

74/2آموزشبیانادراکات،احساساتوعقايد
21/2توجهبهذوقوسلیقه

137/7توجهبهپرورشخالقیتوسازندگی
42/4توجهبهپرورشتخیل

169/5تالشبرایپرورشروحیهلذتبردناززيبايی
53تالشبرایپرورشتولیدهنری

00توجهبهموسیقیهایسنتیومحلی
4728جمع

اخالق

116/5توجهبهمسئولیتپذيریومفاهیمآن
84/8توجهبهاحترامبهحقوقديگران
63/6توجهبههمدردیباهمنوعان

1710/1توجهبهرعايتعدالتدرهمهزمینههاواهمیتآندرجامعه
42/4توجهبهازخودگذشتگیوايثار

127/1تأکیدبراهمیتمهرورزیدرزندگی
53تالشبرپراهمیتنشاندادنحیا

63/6توجهبهدلیریوشجاعت
1911/3پرداختنبهسجايایاخالقیواهمیتدادنبهآنها

31/8تالشبرایتبیینمفهوماعتدالواهمیتآندرزندگی
21/2توجهبهصداقتونقشواهمیتآندرزندگی

31/8توجهبهبردباری
9657/14جمع

تعقل

42/4پرسشپردازی
10/6تالشبرایکنترلخويش

00توجهبهشرححالنويسیوتالشبرایآموزشآن

53تالشبرایمعنابخشیوهدفبهزندگی
21/2برخورداربودنازانعطافپذيریباال

10/6توجهبهدرسگرفتنازتجربیاتوشکستها
31/8تالشبرایباالبردنخودآگاهی
42/4تالشدرجهتبهبودعزتنفس

21/2توانايیبرقراریارتباطمطلوببانظامهستی
31/8تالشدرجهتدركرابطهباوجودمتعالی

2515جمع
168100مجموع
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تحليل داده های حاصل از جدول حاکی از آن اســت که، از مجموع 168 فراوانی 
مرتبــط با ابعاد مفهومی رشــد معنوی انســان 47 فراوانی )28 درصــد( در بعد هنر و 
زيبايی شناسي، 96 فراوانی )57/4 درصد( در بعد اخالق و 15 فراوانی )17/9 درصد( 

در بعد تعقل بوده است. 
سؤالي كه اينک مطرح است اين است كه ميزان توجه به ابعاد سه گانه رشد معنوي 
در فصول مختلف ســند تحول بنيادين چگونه است؟ داده هاي حاصل از اين بررسي 

در جدول 4 منعكس شده است. 

جدول 4. توزیع فراوانی توجه به ابعاد رشــد معنوی انسان، در سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش ایران

فصول سند
ابعاد رشد معنوی انسان

درصدفراوانی هنرو
تعقلاخالقزيبايیشناسی

16074/2مقدمه

446148/3کلیات

31542213/1بیانیهارزشها

02021/2بیانیهمأموريت

7911710/1چشمانداز

61332213/1هدفهایکالن

33063/6راهبردهایکالن

2234147041/7هدفهایعملیاتیوراهکارها

چارچوبنهادیونظاماجرايیتحول
15284/8بنیادين

479130168100مجموع
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تحليــل داده هاي حاصل از جدول 4 حاكي از اين اســت كه در بخش های ســند 
تحول به صورت متفاوتی ابعاد سه گانه رشد معنوی انسان مورد توجه قرارگرفته است. 
ميزان توجه بدين صورت است که در بخش مقدمه 7 فراوانی )4/2 درصد(، در بخش 
کليات 14 فراوانی )8/3 درصد(، در بخش بيانيه ارزش ها 22 فراوانی )13/1 درصد(، 
 در بخــش بيانيه مأموريت 2 فراوانی )1/2 درصد(، در بخش چشــم انداز 17 فراوانی

 )10/1 درصــد(، در بخــش هدف هــای کالن 22 فراوانــی )13/1 درصد(، در بخش 
راهبردهــای کالن 6 فراوانی )3/6 درصــد(، در بخش هدف های عملياتی و راهکارها 
70 فراوانی )41/7 درصد( و در بخش چارچوب نهادی و نظام اجرايی تحول بنيادين 

8 فراوانی )4/8 درصد( به مؤلفه ها اختصاص داده شده است. 
الزم به ذكر است جهت پي بردن به بار اطالعاتي داده هاي حاصله، به بهنجار كردن 

داده هاي حاصله پرداخته شد. كه داده هاي آن در جدول 5 منعكس شده است. 

جدول 5. داده های بهنجار شــده توجه به ابعاد رشد معنوی انسان، در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش ایران

فصول سند
ابعاد رشد معنوی انسان

تعقلاخالقهنروزيبايیشناسي

0/0210/0660/0001مقدمه

0/0850/0440/200کلیات

0/0640/1650/133بیانیهارزشها

0/00010/0220/0001بیانیهمأموريت

0/1490/0990/033چشمانداز

0/1280/1430/100هدفهایکالن

0/0640/0330/0001راهبردهایکالن

0/4680/3740/467هدفهایعملیاتیوراهکارها

0/0210/0550/067چارچوبنهادیونظاماجرايیتحولبنیادين
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پس از نرمال سازی داده ها با استفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون، مقدار بار 
اطالعاتی )EJ( هريک از مؤلفه ها به دست آمد، كه در جدول زير آورده شده است. 

جدول 6. مقدار بار اطالعاتی ابعاد رشــد معنوی انسان، در سند تحول بنیادین آموزش و 
پروش ایران

تعقلاخالقهنر و زیبایی شناسيابعاد

)EJ(0/7410/8390/670باراطالعاتی

داده هــاي حاصــل از جدول6 حاكي از اين اســت كه مؤلفه اخالق بيشــترين بار 
اطالعاتي را به خود اختصاص داده اســت. مؤلفه هاي هنر و زيبايي شناســي و مؤلفه 
تعقل به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند. جهت آگاهي از ضريب اهميت مؤلفه ها 
مجددا پردازش در سطح باالتر انجام شد كه داده هاي حاصله در جدول 7 آمده است.

جدول 7. مقدار ضریب اهمیت ابعاد رشــد معنوی انسان، در سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش ایران

تعقلاخالقهنر و زیبایی شناسيابعاد

)WJ(0/3290/3730/298ضريباهمیت

داده هــاي حاصــل از جدول 7 حاكي از اين اســت كه هر مقولــه ای که دارای بار 
اطالعاتی بيشتري باشد از درجه اهميت )WJ( بيشتری برخوردار است. بر اين اساس 

بعد اخالق در سند تحول بنيادين از اهميت بيشتري برخوردار است. 

هنر و زیبایی شناختی

تعقل

اخالق

%29/8 %32/9

%37/3

نمودار 1( ضریب اهمیت ابعاد رشد معنوی انسان در سند تحول بنیادین آموزش و پروش ایران
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نتايج جدول 7 و نمودار1 نشــان می دهد که از بين ابعاد، بيشترين ضريب اهميت 
مربوط به بعد اخالق )0/373( و کمترين ضريب اهميت مربوط به بعد تعقل )0/298( 
بوده اســت. با توجه به اين  نکته ضروری است تا در کليه تصميم گيري ها به ُبعد تعقل 

انسان نيز توجه معمول مبذول گردد. 

بحث و نتيجه گيری
هدف از انجام اين پژوهش آگاهي از ابعاد و مؤلفه هاي رشد معنوي انسان و تحليل 
آن در محتــواي ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش بــود. روش پژوهش توصيفي 
)تحليلي ـ اســنادي( بود كه با اســتفاده از ســياهه وارسي محتوا، ســند تحول بنيادين 
آمــوزش و پرورش )1390( مورد تحليــل قرار گرفت. يافته هاي حاصله حاكي از اين 
اســت كه رشد معنوي داراي ابعادي است كه عبارتند از: هنر و زيبايي شناسي، اخالق 
و تعقــل. هر كدام از اين ابعاد داراي مؤلفه هايي اســت كه مورد توجه صاحب نظران 
مختلف قرار گرفته اســت. ُبعد هنر و زيبايي شناســي از ابعادي اســت كه بر آموزش 
بيان ادراكات، احساســات، عقايد، خالقيت، ذوق و ســليقه، توليد هنری و لذت بردن 
 از زيبايــی متمركــز اســت و مورد توجــه صاحب نظران داخلــي و خارجي از جمله 
مهرمحمــدی)1390(، حکيــم زاده، موســوی)1387(، امينــی و همــکاران)1393(، 
رحيمی نيــا و همــکاران)1393(، آيزنر، به نقــل از فتحی واجــارگاه)1392(، آمرام1، 
)2007( قرار گرفته اســت. در توضيح اين بعد می توان گفت که هنر و زيبايی شناســی 
به عنوان يکی از کارکردهای اساســی در رشــد معنوی انســان مطرح اســت. اهميت 
اين  کارکرد از آنجا ناشــی می شــود که مباحث هنری و زيبايی شناســي در زمينه های 
سازنده ای مانند تقويت احساس نيازمندی به خدا، پرورش احساسات مذهبی، ايجاد 
تعميق در ســلوک فردی تأثير شــگفت دارد )مهدوی نژاد و همکاران، 1390: 92(. به 
عبــارت ديگر هدف از تبيين اين  بعد، پرورش تجربيات هنری و زيبايی شناســانه ای 
 اســت که منجر به زمينه ســازی و دســتيابی به هدف غايی رشــد معنوی )قرب الهی(

 گردد )حسينی و همکاران، 1390: 2(. 

1. Amram
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ُبعــد دوم اخالق اســت كه مؤلفه هــاي آن پيرامــون مســئوليت پذيري، احترام به 
حقــوق ديگران، همــدردي، رعايت عدالت،   ايثــار،  مهرورزي، ســجاياي اخالقي و 
اعتدال مي باشــد كه مورد توجه صاحب نظران مختلف از جمله سبحانی نژاد و نجفی، 
)1393(، موســوی، نيلــی )1393(،  هاالما و اســتريزنک )2004(، اشــعری)1387(، 
مقــدم زاده )1393(،  دانيليــوک و همــکاران )2010(، ميرعــرب )1392(، موســوی 
)1388(، نجفی و همکاران )1393(، مهدوی نژاد و همکاران)1390( قرار گرفته است. 
مؤلفه های اين  بعد حکايت از آن دارند که انســان معنوي معرفت ويژه اي نســبت به 
وجود متعالی )خدا(، انســان، جهان هســتي دارد و تالش مي كنــد از طريق صفات و 

رفتارهای اخالقی، زيست معنوي خود را به مسير مطلوب هدايت نمايد. 
ُبعــد ســوم تعقــل اســت. مؤلفه هاي ايــن بعــد پيرامون بعــد پرســش پردازی، 
انعطاف پذيــری، عبرت آمــوزی از تجربيــات و شکســت ها، معنادهی و معنابخشــی 
بــه هدف در زندگی، برقراري ارتباط مطلوب با نظام هســتی اســت كــه مورد توجه 
مرادی و همکاران )1393(، سيســک1 )2008(، مظفــری )1391(، بوچانان )2010(، 
 کينگ )2010(، يارمحمديان و همکاران )1391(، موســوی )1388(، واگان2 )2002(، 
تاجــور )1392(، بوومن و اســمال )2010(، بيگــر3 )2008(، کريک، جلفز4 )2011(، 
معروفی، کرمی)1392( قرار گرفته اســت. اهميت اين ُبعد در اين است كه به مراقبت 
بسيار نياز دارد به گونه اي كه اگر مورد مراقبت و توجه ويژه قرار گيرد، می تواند به رشد 
معنوی انســان منجر شــود. در حقيقت تعقل به عنوان يک محمل کل نگرانه می تواند 
 زندگی معنوی آدمی را نجات بخشيده و روان را که با  گروه های فکری درگير شده است

 سامان بخشد )ميلر، 1380: 10(. 
ديگر يافته اين پژوهش مربوط به ابعاد و مؤلفه های رشــد معنوی انســان و تحليل 
جايگاه آن در محتوای ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايران بود. يافته ها نشان 
داد که در مجموع 168 مرتبه به مؤلفه های مفهومی مرتبط با رشد معنوی انسان در سند 
تحول بنيادين توجه شــده اســت که در ميان بخش های نه گانه سند، بخش هدف های 

1. Sisk 
2. Wavghan 
3. Bigger
4. Crick & Jelfs
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عملياتی و راهکارها با 70 فراوانی و 41/7 درصد بيشــترين و بخش بيانيه مأموريت 
با 2 فراوانی و 1/2 درصد کم ترين ميزان توجه به مفاهيم رشــد معنوي را داشــته اند. 
اين  نوع توجه می تواند به دليل تفاوت در ماهيت، هدف و حجم فصول ســند تحول 
آموزش و پرورش باشــد. هم چنين نتايج بررســی و تحليل ميزان توجه در ابعاد مورد 
بررسی که در فرايند چهار مرحله ای آنتروپی شانون انجام پذيرفت، حاکی از آن است 
که ميزان بار اطالعاتی و ضريب اهميت در بعد هنر و زيبايی شناســي با )47 فراوانی( 
بــه ترتيب 0/741 و 0/329، بعد اخــالق)96 فراوانی( 0/839، 0/373و بعد تعقل )با 

25 فراوانی(، 0/670، 0/298 می باشد. 
چنيــن نتايج قابل توجهی می تواند به داليلی همچون نگرش برنامه ريزان درســي، 
ترجيحات مولفان ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش، محدوديت در حجم ســند 
و تلقي كافي بودن فراواني هاي بيان شــده باشــد. يافته های مرتبط با وضعيت مؤلفه ها 
نشــان می دهد که به برخی از مؤلفه ها يا اصاًل توجهی نشــده و يا ميزان توجه بســيار 
ناچيز بوده اســت. علت اين  نوع از نارســايی را می توان در دو بخش عملی و نظری  
جســتجو کرد. از آن جايي كه تعليم و تربيت معنوی، تار و پودی در هم تنيده از عمل 
و نظر اســت، برخی از نارســايی های آن، نتيجه كجروی در عرصه و روابط عملی و 
برخی حاصل كج  انديشی در مقام نظر است . با توجه به تعامل و در هم تنيد گی عمل 
و نظر، ضعف های موجود در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش شكل بسيط نظری 
يا عملی ندارد، بلكه به صورت بافت های پيچيده، آشــكار می گردند كه در آنها اعمال 

و انديشه  ها، يكديگر را تأييد و تقويت می كند. 
نارســائی   موجود می تواند بخش های مختلف آموزش و پرورش را تحت الشــعاع 
قرار داده و آثار و پيامدهای نامطلوبی را به ترتيب در سياست های کالن نظام، اهداف 
دوره های تحصيلی، اهداف دروس ارزشــی مرتبط، سازوکارهای تأمين منابع انسانی 
متعهــد، تربيت معلم معتقد و ارزش مدار، تأميــن منابع مالی و کالبدی مکفی مرتبط با 
فرايند رشد معنوی دانش آموزان و فرايند های ارزشيابی کارکنان و معلمان ايجاد نمايد. 

اينک جهت عملياتی ساختن يافته ها پيشنهاد می شود:
- سياســت گذاران آموزشی و برنامه ريزان درسي در ويراست های آتی سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش به ابعاد و مؤلفه های مفهومی که کم تر مورد توجه قرار 
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گرفته است، به عنوان حلقه ای مفقوده، توجه بيشتری داشته باشند. 
- با توجه به ضرورت اداره مطلوب ســبک زندگی دانش آموزان با محوريت رشد 
معنوی، توجه به مؤلفه هايي كه کم تر مورد توجه قرار گرفته در کتاب های درسی 

می تواند راهکاری مناسب برای پوشش نارسائی های سند باشد. 
- برنامه ريزان درســی می توانند با استفاده از ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان 
کــه در اين  پژوهش معرفی شــده اند، بــه عنوان الگويی عملــی جهت گزينش، 
طراحی و تدوين برنامه درسی مناسب تر )برای پرورش همه جانبه هويت معنوی 

دانش آموزان( استفاده نمايند. 
- بــا توجه به اقتضائات آمــوزش و پرورش در عصر جديــد )تکنولوژی فراگير، 
بحران ارزش ها و نزديکی اجتماعی و سياســی جوامع( و لزوم هم خوانی بيشتر 
اســناد پشتيبان نقشــه جامع علمی کشور به ويژه ســند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش، صاحب نظران مرتبط ســعی کنند ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی انسان 
 را بــه صورت مارپيچــی1 در خالل برنامه های آموزشــی تنظيم نمــوده و ارائه 

دهند. 
- طراحی بسته ها و نرم افزارهای مرتبط با آموزش ابعاد و مؤلفه های رشد معنوی 
ويژه معلمان، دانش آموزان، والدين و کارشناســان می تواند به عنوان مکمل سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش و محتوای کتاب های درسی مورد استفاده قرار 

گيرد. 
- با توجه به کاســتی های موجود در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايران، 
دست اندركاران آموزش و پرورش مي توانند به كمك آموزش هاي ضمن خدمت 
اهميت پرداختن به مفاهيم مرتبط با ابعاد و مؤلفه های رشــد معنوی انســان را 
براي مديران و دبيران آموزشی تشريح نمايند تا آنان در فرصت ها و مناسبت هاي 

.برنامهدرســيمارپیچييکیازروشهایتنظیممحتوااســتکهدرآنبرخيمفاهیم،عقايدياموضوعهاي
اساســيبهتدريجدرطولبرنامهدرسيعرضهميشــوندبدونآنکهتماميزمینهمورديادگیريبهطور
کاملومنظمتکرارشــود.دراينشیوهباتعیینتواليتجربیاتيادگیري،دانشآموزانباجنبههايمعین
موضوعاتآشــناميشوندوموقعیتبرايبرخورددوبارهآنهادرشکلپیچیدهتردرسالهايمتواليفراهم
ميشــود.اينشــیوهبراياينبوجودآمدهکهمطالعاتدانشآموزانراعمیقترميسازد)فتحیواجارگاه،

.)190–191:1388
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گوناگــون موضوع را بــراي دانش آموزان تبيين نمايند تا ايــن  مباحث به برنامه 
درسی پنهان1 يا برنامه درسی مغفول تبديل نشود. 

از محدوديت هــای اين  تحقيق می تــوان به عدم وجود پيشــينه مرتبط با موضوع 
)جهت مقايســه يافته ها با آنها( و تحليل کمی اطالعات اشــاره کرد. از اين  رو آنچه 
که ارايه شــده است پژوهشــی بکر و مقدماتی براي تحليل جايگاه ابعاد و مؤلفه های 
رشد معنوی انسان در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايران است، معرفی جامع 
هــر يک از ابعاد و هم چنين تحليل کيفی آنها نيازمند پژوهش های جديدی اســت که 
پژوهشــگران حوزه مطالعات برنامه درسی بايد در تحقيقات آتی خود به آنها بپردازند 

تا در نهايت به بهبود وضعيت موجود منجر شود. 

1. Hidden Curriculum
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