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The Explanation of Spiritual Education for Children  
(S4C) with an Emphasis on the Theoretical Foundations 
of Fundamental Transformation in the Formal Public 
Education System of Iran and Examining E-learning 

Opportunities and Challenges for it

é Objective: The purpose of this study is to explain the concept of spiritual education for 
children (S4C) and its principles with an emphasis on the Theoretical Foundations of 
Fundamental Transformation in the Formal Public Education System of Iran, and exploring 
the opportunities and challenges of e-learning for it. 

é Research Method: This is a qualitative research, and its statistical population consists of the 
document of Theoretical Foundations of Fundamental Transformation and all available texts 
and resources related to the concept of spirituality and spiritual education for children as well 
as e-learning. The statistical sample was selected through purposive means. Then, using the 
method of transcendental analysis, the concept of children’s spiritual education according to the 
Theoretical Foundations of Fundamental Transformation was explained, and using Frankena’s 
deductive model, three important principles of children’s spiritual education related to its 
cognitive aspect were inferred and explained, and then, using descriptive-analytical method, the 
opportunities and challenges of e-learning in achieving the mentioned principles were discussed.

é Results: The results of the analysis showed that the spiritual education for children (S4C) 
focuses on the knowledge about Allah as the source of spirituality, nurturing the child’s spirit 
and inclinations towards Allah, and the realization of a ‘Purified life’ in all aspects of the child’s 
life. It was also clarified that the three important principles of children’s spiritual education in its 
cognitive aspect are: the principle of cultivating correct thoughts and beliefs about Allah as the 
source of spirituality; developing the child’s perspective on the beliefs and spiritual possibilities 
of his/ her religion and other traditions and religions; fostering the children’s critical thinking. 
Furthermore, developing children’s spiritual literacy through open sources, access to reference 
human resources with the least restrictions, and creating spiritual communities are some of 
the opportunities of e-learning for S4C. Also, empowerment of teachers and management of 
children’s educational process, their need to have the necessary attitudes and communication 
skills in e-learning, the monitoring and guiding learners’ participation, and understanding 
distance learning from children’s viewpoint, and evaluating and guiding children towards 
self-direction are some of the major challenges of e-learning for S4C.

é Conclusion: Children should acquire the necessary spiritual literacy in the field of spiritual 
education based on the Theoretical Foundations of Fundamental Transformation so that they can 
act wisely and consciously about their spiritual orientation. In this regard, e-learning opportunities 
can be used to overcome its limitations and challenges for the spiritual education of children.
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چکیده
é هدف: تببين مفهوم و اصول تربيت معنوی برای كــودكان با تأكيد بر مبانی نظری تحول 
بنيادین در نظام تربيت رســمی عمومی ایران وبررســي  فرصت ها و چالش هاي یادگيری 

الکترونيکی برای آن است.
é روش:  روش پژوهش كيفی، و جامعه آماری آن ســند مبانی نظری تحول بنيادین، متون و 
منابع موجود درباره مفهوم معنویت و تربيت معنوی برای كودكان و نيز یادگيری الکترونيکی 
است كه نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شد. با استفاده از روش تحليل استعالیی، 
مفهــوم تربيت معنوی برای كودكان طبق مبانی نظری تحول بنيادین تبيين، و ســپس با 
استفاده از روش استتاج قياسی فرانکنا، سه اصل مهم تربيت معنوی كودكان كه مربوط به 
وجه شــناختی است، استنتاج و تشریح و سپس با روش توصيفی-تحليلی به  فرصت ها و 

چالش های یادگيری الکترونيکی در راستای تحقق اصول مذكور پرداخته شد.
é یافته ها: تربيت معنوی برای كودكان ناظر به شــناخت خداوند به عنوان مرجع امر معنوی، 
پرورش روح و گرایش كودک به ســوی او، و تحقق حيات طيبه در همه ابعاد زندگی كودک 
می باشد. سه اصل مهم تربيت معنوی برای كودكان در وجه شناختی شامل: پرورش اندیشه 
و اعتقادات صحيح درباره خداوند؛ توسعه چشــم انداز كودک درباره اعتقادات و امکانات 
معنوی دین خود و ســایر ســنن و ادیان؛ و پرورش تفکر انتقادی كودكان به دست آمد. 

 تبیین تربیت معنوی برای کودکان
  با تأکید بر مبانی نظری تحول بنیادین 

 در نظام تربیت رسمی عمومی ایران 
 و بررسی فرصت ها 

و چالش های یادگیری الکترونیکی برای آن
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همچنين، توسعه سواد معنوی كودكان از طریق منابع باز، دسترسي به منابع انساني مرجع 
و ایجاد اجتماعات معنوی، از فرصت های یادگيــری الکترونيکی و نيز توانمندی معلمان و 
مدیریت فرایند تربيت كودكان، لزوم برخورداری آنها از نگرش ها و مهارت های ارتباطی الزم 
در امر آموزش الکترونيکی، نظارت و هدایت مشــاركت كودكان و درک چشم انداز آنان در 
فضای آموزش الکترونيکی، و ارزشيابی و هدایت كودكان به سوی خودراهبری، از عمده ترین 

چالش های یادگيری الکترونيکی برای تربيت معنوی كودكان هستند.
é نتيجه گيری: كودكان باید در عرصه تربيت معنوی، ســواد معنوی الزم را كسب تا بتوانند 
درباره جهت گيری معنوی خود خردمندانه و آگاهانه اقدام كنند. برای  این مهم می توان از 
فرصت های یادگيری الکترونيکی استفاده و در رفع محدودیت ها و چالش های این بستر برای 

تربيت معنوی كودكان اقدام نمود.

واژگان کلیدی: تربيت معنوی، كودكان، اصول تربيتی، یادگيری الکترونيکی.

مقدمه
امروزه كودكان و جوانان ما با مســائل و اتفاقاتی در جامعه و جهان روبه رو می شوند 
كه انسان را به تفكر درباره معنا، ارزش و حقيقت غايی زندگی سوق می دهد و نمی توان 
آنها را صرفاً به حوزه اخالق فروكاســت. به عنوان مثال، می توان به وقايع و جنايت هايی 
مانند كودك كشی ها، شكنجه ها و كشــتن انسان های بی گناه و غيره كه از سوی داعش 
و با ادعای ديانت صورت می گيرد اشــاره كرد. همچنين شــواهدی نظير جنايت انسانی 
درباره هيروشيما، هلوكاست و كوره های ادم سوزی، جنگ های جهانی اول و دوم و برخی 
آشفتگی ها در جوامع مختلف، از ناتوانی عقل بشر و اومانيسم در نيل انسان به آرامش و 
رستگاری، و وجود خأل معنوی در قلب عصر مدرن حكايت دارد. چنين مسائلی انسان ها 
و از جمله، كودكان را به نوعی ســردرگمی  و اضطراب درباره معنا، هدف و حقيقت غايی 
زندگــی دچار كرده اســت  (Wright, 2000: 10-13). عالوه بر ايــن، امروز بازار فكری و 
فرهنگی كودكان مشــحون از گزينه ها، مدل ها، ســبک ها و گرايش هايی است كه آنها 
را به ســمت تعريف و قرائت خود از معنا، ارزش، و حقيقت غايی زندگی ســوق می دهد 
مانند عرفان حلقه، اكنكار، شــيطان پرستی،  ايليا رام اهلل و ساير عرفان های نوظهور دينی 
و غيردينی.  اين درحالی اســت كه انقالب ارتباطات و جهانی شــدن، فضاهای مجازی و 
وســعت نشــر اطالعات نادرست و مبهم از يک ســو، و غفلت مدارس از توجه به تربيت 
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معنوی كودكان و توانمندســازی آنان برای مواجهه آگاهانه و خردمندانه با جهت گيری 
معنوی خود از سوی ديگر، كودكان را بيش از هر زمان ديگری در وضعيتی بحرانی قرار 
داده است. از اين رو، ضروری است كه نهاد تعليم و تربيت، پرورش كليت كودك را مورد 
توجــه قرار دهد و به كودكان كمک كند تا دربــاره جهت گيری معنوی خود با درايت و 
حسايت بيشتری عمل كنند. بر همين اساس، تربيت معنوی كودكان دركانون تحقيقات 

مختلف انديشمندان تعليم و تربيت قرار گرفته است. 
درباره مفهوم تربيت معنوی برای كودكان ديدگاه های مختلفی وجود دارد؛ به عنوان 
مثال برخی  انديشــمندان معتقدند كه تربيت معنوی يكی از عناصر اصلی تربيت دينی، 
 و ناظــر بــه رويكردی عقالنی به محتــوا و عبارات دينی در فرايند تربيت دينی اســت

 (Gellel, 2014: 65). همچنين برخی نويسندگان رويكرد سكوالر يا انسانگرايانه به رشد 

معنوی را شكل رسمی تربيت معنوی معرفی می كنند  (Watson, 2009: 824). به اعتقاد 
برخی ديگر رويكرد معنوی به تربيت، بسياری از اصول و ارزش های تربيت پيشرفت گرا1 را 
دربرمی گيرد. Ramsey (Watson, De Souza & Trousdale, 2014: 298) نيز برعنصر 
تجربه زيســته و ارتباطات كودكان و درك انسانيت در امر تربيت معنوی كودكان تأكيد 

.(Ramsey, 2014: 119-122)  می كند
بــا توجه به ديدگاه های فوق می توان اظهار نمود كــه تربيت معنوی برای كودكان، 
مفهومی  ارزشــی اســت و در جوامع مختلــف و از منظر نويســندگان گوناگون، دارای 
;Moberg, 2010 مبانی فلســفی مختلف و تعاريف متفاوتی است  )ر.ج. تحقيقاتی مانند 

.(Wright, 2000: 7-14; Crawford & Rossiter, 2006

همچنين، پرورش بعد معنوی متربيان ارتباط تنگاتنگی با ســالمت و سعادت اقشار 
مختلف جامعه و از جمله كودكان دارد. بنابراين با توجه به  اينكه هر جامعه ای متناسب با 
مبانی فلسفی، دينی و فرهنگی خود به تعريف تربيت معنوی كودكان اقدام می كند ارائه 
تعريفی از مفهوم تربيت معنوی برای كودكان با ابتناء بر مبانی فلســفی تعليم و تربيت 
جمهوری اســالمی  ايران امری ضروری است. برای  اين امر، مبانی نظری تحول بنيادين 

به عنوان پايگاه نظری تحقيق حاضر در نظر گرفته شد.
از سوی ديگر دنيای كنونی ما مملو از فناوری های ديجيتالی است كه به ضرورت يک زندگی 

1. progressive education
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 موفق تبديل شده اند؛ به ويژه برای كودكان امروز كه بوميان عصر ديجيتال محسوب می شوند. 
در  اين شرايط، محيط های آموزشــی كودكان نيز به واسطه تغيير و تحوالت عصر ارتباطات 
 و  فناوری های ديجيتال دســتخوش تغييرات مهمی  شده و يادگيری الكترونيكی پيامد  اين 
.(Gerasimova, Melamud, Tutaeva, Romanova & Zhenova, 2018)  تغييرات است

يادگيری الكترونيكی، محيط يادگيری اســت كــه در آن تعامل يادگيرنده با محتوا، 
ســاير يادگيرندگان و با معلمان به واســطه فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می گيرد. 
(Negahban & Selvaraja, 2019)   لــذا يادگيــری الكترونيكی كه بر پايه فناوری های 

ديجيتال قرار دارد، بخشــی الينفک از يادگيری های كودكان امروز است. اگرچه فرايند 
جهانی شــدن و انقالب ارتباطات با عرضه انبوه منابع متنوع و گاه متعارض هويت ســاز 
موجب بحران هويت در ميان بســياری از اقشار جامعه )خواجه نوری و پرنيان، 1394( و 
از جمله كودكان شده است و تحقيقات مختلف از پيامدهای منفی فضای مجازی نظير؛ 
ترويج و عادی سازی خانواده های لجام گسيخته در مقابل ساختار خانواده، عادی سازی 
روابط غيراخالقی و نامشروع، ترويج فرهنگ هم باشی به جای ازدواج، و انزوای اجتماع بر 
معناســازی كودكان و شكل گيری هويت ايشان حكايت دارد )شكوهی و اصغرزاده طالبی، 
1396(، در مقابل، بستر يادگيری الكترونيكی به واسطه برخورداری از قابليتهای متنوع، 
به طراحان و برنامه ريزان اين امكان را می دهد تا برای مخاطبان مختلف و طيف های سنی 
متفــاوت، آموزش های با كيفيت تری را تدارك ببينند  )نوراللهی، حكيم زاده، ســراجی، 
نظرزاده زارع، 1392(. بر اين اســاس می تــوان اظهار نمود كه اين فناوری می تواند فضا و 
شــرايطی را در اختيار معلمان و دســت اندركاران تعليم و تربيت قرار دهد تا كودكان را 
جهت تشــخيص، ارزيابی، و اتخاذ جهت گيری معنــوی خردمندانه و آگاهانه و انتقادی 

توانمند سازند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پايــگاه نظری  اين پژوهش به طور عمده، مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تربيت 
رسمی عمومی جمهوری اســالمی  ايران است.  اين سند ضمن تشــريح و توضيح مبانی 
فلســفی، دينی و فرهنگی نظام تعليم و تربيت رســمی عمومی جمهوری اسالمی ايران، 
به عنوان مبنايی برای تمامی  سياستگذاری ها، برنامه ريزی ها، و برنامه های راهبردی نظام 



113

ë  سال ششم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 19
ë  تابستان 1400

تبیین تربیت معنوی برای کودکان  با تأکید بر مبانی نظری تحول 
بنیادین  در نظام تربیت رسمی عمومی ایران و بررسی فرصت ها

و چالش های یادگیری الکترونیکی برای آن

109 - 132معصومه كياني مريم پورجمشيدي

تعليم و تربيت  ايران محسوب می شود. در عين حال،  اين پژوهش به موازات بحث، از مبانی 
فلسفی ديدگاه برخی  انديشمندان مســلمان درباره مفهوم معنويت نيز بهره برده است. 
منظور از كودكان؛ طبق پيمان نامه حقوق كودك، دوره كودكی شامل افراد زير هجده 
ســال می شــود اما در  اينجا منظور از كودكان به طور عمده ناظر به دانش آموزان واجب 

التعليم و منظور از تربيت، تربيت رسمی است. 
درباره معنويت و تربيت معنوی برای كودكان و افراد جوان تحقيقات متعددی انجام 
شده است. بخشی از تحقيقات مذكور بر تبيين مفهوم تربيت معنوی از منظر انديشمندان 
مسلمان و داللت های تربيتی آن تمركز دارند. از جمله اين تحقيقات می توان به »بررسی 
مؤلفه های برنامه درســی تربيت معنوی در چارچوب ســنت گرايی ســيد حسين نصر« 
 )شمشــيری، رحيميان، و تجلی اردكانيــان، 1398(؛ »معنويت برای كودكان در عرفان 
اســالمی با تكيه بر ديدگاه آيت اهلل شــاه آبادی و امام خمينی )ره(«  )داورنيا و پروينيان، 
1397(؛ »بررســی مفهوم، اصول، و روشــهای تربيت معنوی از منظر عالمه طباطبايی« 
 )اشعری، باقری و حسينی، 1387( اشاره كرد. بخش ديگری از تحقيقات انجام شده ناظر 
بــه احصاء رويكردهای موجود درباره تربيت معنوی كودكان و تبيين نقاط قوت و ضعف 
آنهاســت. از جمله اين تحقيقات می توان به »تربيت معنوی در  انديشه های پست مدرن«  
)بناهان و فرازی، 1395(؛ »تبيين رويكردهای موجود درباره تربيت معنوی كودكان و نقد 
آن با تأكيد بر آموزه های اسالمی«  )كيانی، مهرمحمدی، صادقزاده و نوذری، 1395( اشاره 
نمود. بخش ديگری از تحقيقات انجام شده در  اين حوزه، بر بررسی تأثير مثبت معنويت و 
تربيت معنوی بر توانايی های مختلف متربيان تمركز دارند. برای نمونه، می توان به تحقيقاتی 
مانند »اثربخشــی آموزش برنامه مبتنی بر معنويت و آموزه های اســالمی  بر اضطراب و 
تاب آوری تحصيلی دانش آموزان«  )رشــيدزاده، 1399(؛ »اثربخشــی مفاهيم معنوی با 
محوريت مذهب بر اميد كودكان«  )امينی، قاســملو، و شــريعتمدار، 1398( اشاره كرد.

در زمينــه يادگيری الكترونيكی و مهارت های تحصيلی و امكان پذيری آن برای  اينگونه 
مهارت ها نيز پژوهش های بسياری انجام شده است  )قاسمی، فردانش، حاتمی  و  احمدی،1397؛ 
ساعدی و سعدی پور، 1396؛ مجلل، اسدزاده  و  نورانی، 1397(.  اما در مورد يادگيري الكترونيكی 
 و تربيت معنوی بــراي كودكان پژوهش های  اندكی صورت گرفته اســت؛ در پژوهش هاي
(Lowe & Lowe, 2006; Hoffman, 2010; Hockridge, 2011; Jacobus Potgieter, 2015)   
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 به ضرورت پرداختن به پرورش بعد معنوي يادگيرندگان در فضاهاي مجازي اشاره شده 
 (Hasanshahi, & Mazaheri, 2016)  اســت. نيز نتايج برخي از پژوهش ها مانند مطالعه
 نشــان دهنده ي تأثير شــبكه هاي اجتماعي مجازي بر بهبود معنويت دانشجويان است.

در مجمــوع، پژوهش در زمينه تربيت معنوي و فضاهــاي الكترونيكي براي پرورش آن 
محدود و  اندك اســت. از همين رو شناخت فرصت ها و چالش هاي يادگيری الكترونيكی 
برای تربيــت معنوی كودكان در دنياي امروز كه فناوري هــاي الكترونيكي در عرصه ي 
آموزش و پرورش نفوذ چشمگيری پيدا كردند و موجب تغيير شكل آموزش و يادگيري 
به صورت الكترونيكي شــدند، امری ضروری است و می تواند در برنامه ريزی جهت  ايجاد 
بستر مناســب به منظور دست يابی به اهداف نظام های آموزشــی به ويژه در بعد تربيت 

معنوی كودكان مؤثر باشد. 

روش تحقیق
 روش ايــن پژوهش كيفی، و جامعه تحليلي آن؛ ســند مبانی نظری تحول بنيادين، 
و منابــع موجود پيرامون مفهوم معنويــت و تربيت معنوی برای كودكان و نيز يادگيری 
الكترونيک اســت كه با توجه به هدف هر ســؤال پژوهشی، اين منابع به صورت هدفمند 
انتخــاب و همزمان بــا فرايند جمع آوري اطالعات، داده هــاي حاصله به صورت عميق و 
مســتمر مطالعه و مورد تجزيه و تحليل قــرار گرفتند. روشهای مورد اســتفاده برای 
پاســخگويی به سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از: روش توصيفی- تحليلی، روش تحليل 
اســتعاليی و الگوی اصالح شده استنتاج قياســی فرانكنا )باقری، 1389(. به  اين صورت 
كه، در راستای تبيين مفهوم تربيت معنوی برای كودكان با تأكيد بر مبانی نظری تحول 
بنيادين، ابتدا با استفاده از روش توصيفی-تحليلی، مفهوم معنويت از ديدگاه انديشمندان 
مســلمان، توصيف و منظور از آن در مبانی نظری تحول بنيادين تصريح  گرديد. سپس 
مبانی هستی شناســی، معرفت شناسی و ارزش شناسی ناظر بر ساختار مفهوم معنويت از 
ســند مبانی نظری تحول بنيادين، شناسايی و در مرحله بعد، با تكيه بر مبانی به دست 
آمده، مفهوم تربيت معنوی برای كودكان استباط شد )روش تحليل استعاليی(. در ادامه، 
با اســتفاده از الگوی استنتاج قياسی فرانكنا، سه اصل مهم از اصول تربيت معنوی برای 
كودكان در وجه شناختی استنباط گرديد. برای استنتاج يک اصل از هدف تربيتی، گزاره 
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واقع نگر به گزاره مربوط به هدف افزوده شــد. بدين ترتيب، با استفاده از روش قياسی، از 
 اين دو گزاره، يک اصل تربيتی استنتاج گرديد. در بخش دوم مقاله نيز با استفاده از روش 
توصيفیـ  تحليلی برخی از فرصت و چالش های يادگيری الكترونيكی برای تربيت معنوی 

كودكان بيان گرديد.

یافته ها
يافته های پژوهش بر دو محور اصلی اســتوار اســت. محور نخست، به تبيين مفهوم 
معنويــت و تربيت معنوی برای كــودكان و اصول تربيتی آن با تكيــه بر مبانی نظری 
تحول بنيادين در نظام تربيت رســمی عمومی  ايران، و محور دوم، به بررسی فرصت ها و 

چالش های يادگيری الكترونيكی برای تربيت معنوی كودكان اختصاص دارد. 

 محور نخست:

 تبیین مفهوم معنویت از منظر  اندیشمندان مسلمان و مبانی نظری تحول بنیادین
از آنجايی كــه در مبانی نظری تحول بنيادين به چيســتی مفهوم معنويت و تربيت 
معنوی برای كودكان اشاره ای نشده است ابتدا با استفاده از ديدگاه  انديشمندان مسلمان، 
مفهوم معنويت روشــن گرديد. ســپس با توجه به مفهوم به دست آمده، مفهوم معنويت 
در مبانی نظری تحول بنيادين تصريــح، و در ادامه، جهت تبيين مفهوم تربيت معنوی 

كودكان اقدام شد.
شهيد مطهری در بررسی مفهوم آزادی معنوی و تمايز آن از آزادی اجتماعی، با تكيه 
بر ديدگاه قرآن، معنويت را شناخت خدا و ماوراء طبيعت و  ايمان به آن می داند و انسان 
را شايسته ترين آيت و دروازه برای پرداختن به معنويت و ايمان به غيب و ملكوت معرفی 

می كند )مطهری، مجموعه آثار، ج 23: 461(.
 مالصدرا نيز محورهای اصلی معنويت را ارتباط با خدا و عالم ملكوت و »باور به غيب« 
می داند  )صدرالدين شيرازی، 1363ب: 56؛ همو، 1360 الف: 27؛ نقل از رجبی، 1396(. 
از منظــر امام خمينی )ره( نيــز معنويت در طيفی از باورهــای معنوی، ارزش ها و 
رفتارهای معنوی قابل توصيف است. باورهای معنوی، باورهايی هستند كه به طور عمده 
ريشه در فطرت انسان دارند و ناظر به؛ اعتقاد به از خدا بودن و به سوی او بازگشتن، بودن 
در محضر خدا، و اعتصام به اســالم به عنوان تنها مسير صحيح معنويت و واليت هستند. 
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ارزش های معنوی نيز همان ارزش های اســالمی مانند؛ ايمان به خدا، اخالص، جهاد اكبر، 
تقوا، شــجاعت، اســتقامت، ايثار و دفاع از اسالم اســت. رفتارهای معنوی نيز عبارتند از 
رفتارهايی نظير؛ عمل به تكاليف شرعی همچون عبادات، جلب رضای خدا با خدمت به 
همنوعان، رعايت حقوق ديگران، كه افراد معنوی معموالً در قبال خداوند، خود، ديگران 

و طبيعت انجام می دهند  )الوندی، 1393(.
 (Bagheri Noparast, 2013) نيــز اظهار مــی دارد: عالمت معنويت، معنايی متعالی 

اســت كه به معنای مادی محدود به زمان و مكان، فروكاسته نمی شود؛ امر معنوی،  اينجا 
و اكنون را تعالی می دهد و شبيه يک وجود متعالی است. طبيعتاً  اين موجود متعالی در 
اسالم، خداوند است. پس، يک معنای متعالی مرتبط با خدا در معنويت مورد نظر است. 
طبق مبانی نظری تحول بنيادين نيز غايت، نتيجه و هدف كلی تربيت عبارت است از: 
 تحقق آگاهانه و اختياری مراتب حيات طيبه در همه ابعاد و با تكيه بر نظام معيار دينی

 )= اســالم(  )مبانی نظری تحول بنيادين، 153:1390-150(. با توجه به  اين هدف بايد 
تعريف مفهوم تربيت معنوی برای كودكان و بالتبع، مفهوم معنويت را در حدود و قلمرو 
دين اسالم جستجو نمود. همان طور كه يافته های تحقيقات مختلف نشان می دهد معنويت 
از منظر اسالم ناظر به معنايی در ارتباط با خدای تعالی، باور به غيب و عالم باطن، باور به 
رشــد و بالندگی انسان بر مبنای تنظيم زندگی حول ارتباط با آن وجود متعالی و درك 
حضور دائمی او در هســتی است  )غباری بناب، سليمی، ســليانی و نوری مقدم، 1386؛ 

منصورنژاد، 1388: 25؛ نقل از ترك زاده و راضی، 1396؛ رودساز و بيشه، 1392(.
بنابراين می توان اظهار نمود معنويت از منظر  انديشــمندان مسلمان عبارت است از 
 شناخت خداوند و قرب به او.  اين مفهوم در سند تحول بنيادين ناظر به مفهوم »قرب الی اهلل«

است. قرب الی اهلل عبارت است از: »رابطه ای حقيقی بين خدا و انسان؛ به گونه ای كه روح 
انسان در اثر درك، باور و اعمالی خاص، رابطه ای وجودی و آزادانه با خدای متعال برقرار 
و به طور مداوم آن را تشــديد می كنــد و در نتيجه ی  ايجاد چنين ارتباطی مراتب كمال 
را در وجود خويش محقق می ســازد.  اين ارتباط، واقعيتی تكوينی، ولی حصول آن امری 
اكتسابی و اختياری است. البته اين ارتباط وجودی با خداوند امری دارای مراتب و درجات 
است كه می تواند به طور مداوم تشــديد شود يا تنزل يابد«. نيل آدميان به قرب الی اهلل، 
مستلزم تحقق اختياری نوعی زندگی شايسته انسان بر اساس نظام معيار دينی است كه 
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»حيات طيبه« نام دارد  )مبانی نظری تحول بنيادين، 1390: 120(.
مفهــوم »قرب الی اهلل« مفهومی  بزرگتر از دين اســت زيرا هم در بســتر دين و هم 
خارج از بســتر ديــن موضوعيت دارد. مفهوم قرب الی اهلل، چنــد وجهی و دارای مراتب 
 مختلف است. از اين رو، صرفاً مختص دين داران نيست و می تواند مراتبی داشته باشد كه 
غير دين داران را نيز شــامل شــود. معنويت در مرتبه ای كه شــامل افراد غيردين دار نيز 
می شود ناظر به معانی و ارزش هايی است كه فرد در ارتباط با خود و مواجهه با اجتماع، 
فرهنگ و محيط پيرامون شناســايی می كند و می سازد.  اين سطح از معنويت را می توان 
معنويت پيشــادينی ناميد كه چارچوب نظام معيار دينی نيز آن ها  را تأييد می كند  )يا با 
آن ها منافاتی ندارد(.  )كيانی، مهرمحمدی، صادق زاده، و نوذری، 1394الف: 249-250(.

از طرفی، هر فرد دين داری ضرورتاً يک فرد معنوی نيســت زيرا برخی افراد دين دار، 
ظاهرگرا هســتند و از ســطح احكام و ظاهر دين فراتر نمی روند. معنويت در  اين سطح، 
معنويت دينی ناميده می شــود و به افراد ]دين دار[ كمک می كند تا يک دين دار معنوی 
باشند. در عين  حال، سطح ديگری از معنويت وجود دارد كه ناظر به جستجو و شناخت 
معنی، ارزش و حقيقت غايی زندگی است.  اين امور فارغ از بستر يک دين خاص مطرح 

و بررسی می شوند )همان: 250-251(.

 مفهوم تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر مبانی نظری تحول بنیادین در نظام 
تربیت رسمی و عمومی

بــه منظور تبيين مفهوم تربيت معنوی برای كودكان، با تكيه بر روش فرارونده، ابتدا 
طبق ساختار مفهوم معنويت در سند مبانی نظری تحول بنيادين، مبانی هستی شناسی، 
معرفت شناسی و ارزش شناسی اين مفهوم تصريح و سپس مفهوم مذكور استنباط گرديد.

بر اســاس ســاختار مفهــوم معنويت )قــرب الی اهلل(، مفهــوم معنويــت به لحاظ 
هستی شناختی با يک امر قدسی در ارتباط است. بنابراين در ميان مبانی هستی شناختِی 
مبانی نظری تحول بنيادين، بايد به آن مواردی از مبانی هستی شناســی رجوع كرد كه 
به خداوند، به عنوان مبدأ و منشــأ، حقيقت و غايت جهان هســتی می پردازد. مهم ترين 
 اين مبانی عبارتند از: خداوند مبدأ و منشأ جهان و يگانه مالک، مدبر و رب حقيقی همه 
 موجودات عالم است؛ آفرينش جهان هستی غايتمند و خداوند غايت همه موجودات است 

 )مبانی نظری تحول بنيادين،1390: 50-52(.
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نيز ساختار مفهوم معنويت به لحاظ انسان شناختی ناظر به بعد روحانی انسان و وجود 
فطرت در اوســت. برخی از مهم ترين اين مبانی در  اينجا عبارتند از: تشكيل وجود انسان 
از دو بعد جســم و روح؛ اصالت روح به عنوان حقيقت وجود انسان؛ برخورداری انسان از  
فطرت الهی؛ برخــورداری از آزادی و قدرت اختيار )مبانی نظری تحول بنيادين، 1390: 

78-79 و 57-65(.
طبق ســاختار مفهوم معنويت، به لحاظ معرفت شــناختی نيز بايد به آن مواردی از 
مبانی معرفت شناســی مبانی نظری تحــول بنيادين رجوع كرد كه ناظر به صحت تصور 
ما درباره وجود خداوند و شــناخت اوست. در واقع مواضع معرفت شناختی مختلف دارای 
معيارهای مختلفی برای شناخت صحيح مرجع امر معنوی است. مهم ترين مبانی مذكور 
در سند مبانی نظری تحول بنيادين عبارتند از: اكتشافی بودن علم، مطابقت علم با واقع، 
تناظر ســطوح مختلف علم با ســطوح مختلف واقعيت، ثبات علم ]به لحاظ ويژگی علم 
با نظر به معلوم[ اســت )مبانی نظری تحول بنياديــن، 1390: 86-78(، لذا دارای جنبه 
رئاليستی است. بر اين اساس، يک خدای واقعی وجود دارد كه دارای صفاتی واقعی و قابل 
شناخت است. با  اينحال ممكن است شناخت فرد از خداوند، ناقص يا ناصحيح باشد كه 

با استفاده از  اين مبنا قادر به تعالی اين شناخت يا اصالح آن می شود. 
نيز با توجه به  اين  نكته كه مفهوم معنويت، ناظر به مفهوم قرب الی اهلل است و آن نيز 
(Bagheri Noparast, 2013)  با مفهوم حيات طيبه دو روی يک سكه  را تشكيل می دهند 

می توان اظهار نمود كه به لحاظ ارزش شناختی ناظر به مبنای »تحقق حيات طيبه در همه 
ابعاد و شئون« می باشد؛ حيات طيبه وضع مطلوب زندگی بشر بر اساس نظام معيار ربوبی 
اســت كه با انتخاب و التزام آگاهانه و اختياری اين نظام معيار در همين زندگی دنيايی و 
در جهت تعالی آن، از سوی خداوند به انسان اعطا می شود و تحقق آن باعث دست يابی به 
غايت اصيل زندگی آدمی يعنی قرب الی اهلل خواهد شــد. حيات طيبه، مفهومی يک پارچه و 
كلی است كه همه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان را دربرمی گيرد و شئون گوناگونی 
دارد كه در ارتباط و تعامل با همديگر و با محوريت شــأن اعتقادی، عبادی و اخالقی، آن 
را محقق می سازند؛ تأسی به اوليای الهی و توال و اطاعت از آن ها و دشمنی با دشمنان راه 
خدا و اوليای خداوند، تنها راه تحقق كامل حيات طيبه در مســير قرب الی اهلل است )مبانی 
نظری تحول بنيادين در نظام تربيت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ايران،1390: 90-99(.
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بر اســاس مبانی به دســت آمده می توان هدف كلی تربيت معنوی كودكان را قرب 
الی اهلل در همه ابعاد و شــئون حيات كودك و  اهداف جزئی را: 1( كشف حقيقت وجود 
خداوند؛ 2( گســترش شناخت صحيح درباره خداوند؛ 3( تقويت گرايش كودك به سوی 
او؛ 4( پرورش روح كودك جهت تسهيل و تسريع حركت در مسير قرب الی اهلل؛ 5( تحقق 

آگاهانه و اختياری حيات طيبه در همه ابعاد و شئون زندگی كودك در نظر گرفت.
بنابراين بر اساس اهداف مذكور، تربيت معنوی برای كودكان در وجه شناختی، كودك 
را به ســوی كشــف حقيقت درباره وجود خداوند به عنوان مرجع امر معنوی وگسترش 
شناخت صحيح درباره او؛ و در وجه گرايشی، كودك را به سمت برقراری ارتباط عاطفی با 
خداوند و گسترش محبت نسبت به او؛ و در وجه عملی نيز كودك را به سوی اراده و عمل 

 در همه ساحت ها جهت تحقق حيات طيبه در سطوح متناسب سوق می دهد. 
 اصول تربیت معنوی برای کودکان 

در  اين بخش به استنتاج سه اصل مهم از اصول تربيت معنوی برای كودكان در وجه 
شــناختی تمركز می شود چراكه هسته اصلی  اين اصول ناظر به كسب معرفت صحيح و 
توســعه آن است و نيز يادگيری الكترونيكی، بســتری است كه در آن اطالعات و منابع 
براحتی در دسترس قرار می گيرند، و امكان تعامل اعضا و آشنايی با ديدگاه های مختلف 
و نقادی آنها نســبت به شــرايط حضوری، با سهولت بيشــتری همراه است فلذا امكان 
تحقق بيشتری دارند.  اين اصول عبارتند از: الف( پرورش انديشه و اعتقادات صحيح درباره 
خداوند؛ ب( توســعه چشــم انداز كودك درباره اعتقادات و امكانات معنوی ساير سنن و 

چشم اندازها؛ و ج( پرورش تفكر انتقادی. 

الف( اصل پرورش اندیشه و اعتقادات صحيح درباره خداوند:
معنا يا اعتقاداتــی كه برای فرد در ارتباط با خداوند حاصل می شــود ممكن 
اســت ناقص يا خطا باشــد. از اين رو لزوم كســب بينش صحيح درباره خداوند و 
كســب معنای صحيح و اعتقاد راســخ و محكم درباره او امری ضروری اســت. به 
اعتقاد )باقری، 1390: 69( پيدا شدن عقايد  )درباره خداوند( در فرد بايد به صورتی 
انجام شود كه وی آن ها را فهميده باشد و با روشن بينی نسبت به  آن ها متقاعد شده 
باشد. با نظر به همين نكته، گفته می شود كه عقايد، تحقيقی است، نه تقليدی. در 
 اين راستا  )محمدتقی جعفری، 1360: 40-39( نيز بر اين نكته تأكيد دارد كه هيچ 
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انســانی نمی تواند ادعای برخورداری از »حيات معقول« نمايد مگر اينكه از هويت، 
اصول و ارزش های حيات خويش آگاه بوده باشد كه اين حيات معقول بدون آگاهی 
قابل تحقق نمی باشــد و مسلم است كه اين آگاهی محصولی از تكاپوهای فكری و 
عقالنی در شناخت هويت و اصول و ارزش های حيات انسانی است.  اين ويژگی )لزوم 
آگاهی به حيات( »آنچنانكه هســت« و »آنچنانكه بايد باشد« مفاد آن آيه قرآنی 
اســت كه می گويد: »...ليهلک من هلک عن بينه و يحيی من حی عن بينه1...« ) تا 
كســی كه هالك می شود و زندگی او تباه می گردد مستند به دليل روشن باشد و 
كســی كه زندگی می كند، زندگی اش مستند به دليل روشن باشد(. مطابق اين آيه 
شريفه، آن انسان كه نتواند آگاهی به حيات داشته باشد و نتواند شايستگی حيات 
خــود را در هر موقعيتی كه قرار می گيرد با دليل روشــن اثبات نمايد، زندگی او 
حيات معقول نبوده بلكه پديده ای ناآگاه و در مجرای قوانين طبيعت و زورگوئی ها 
و زورآزمائی های همنوعان ناآگاه خود تســليم محض است. بر اساس اين توضيح، 
بايد كودكان را به ســوی كسب بينش صحيح درباره خداوند و زدودن ذهن آنها از 

تصورات ناقص و خطا هدايت كرد.

ب( اصل توسعه چشم انداز كودک درباره اعتقادات و امکانات معنوی سایر 
سنن و چشم اندازها 

كســب بينش صحيح دربــاره معنا، ارزش و حقيقت غايی در ســاير ســنن 
و چشــم انداز ها، به كودك كمک می كند تا ديدگاهش وســعت يابد و نســبت به 
اعتقاداتی كه در  اين  خصوص اتخاذ می كند با آگاهی و بصيرت بيشتر اقدام نمايد. 
چنانچه متربی از ديدگاه ساير اديان و چشم اندازها بی اطالع باشد و دايره شناخت 
او صرفاً به يک مســير و يک جهان بينی خــاص محدود گردد، دچار نوعی خطای 
شناختِی ناشی از نديدن ساير ابعاد، كوته بينی، تعصب، جزميت يا تزلزل و بی ثباتی 
در پايبندی به اعتقادات خود می شــود. كودك با آگاهی از امكانات معنوِی ســاير 
ســنن و چشم اندازها، قادر به ارزيابی ارزش های حيات خود در ميان سنن مختلف 
و اقدام به گزينش و طرد می شود. به اعتقاد رايت مدارس بايد با ماهيت بحث انگيز 
معنويت مواجه شــوند تا اينكه آن را پنهان يا از آن فرار كنند و گزينه های معنوی 

1. سوره انفال، آيه 42
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متعدد بايد در قالب طيفی از ادعاهای مربوط به حقيقت غايی بررســی شوند. وی 
هشــدار می دهد كه اگر مواجهه ما با هر يک از ادعاهای مذكور، فكورانه، آگاهانه و 
.(Wright, 2000: 34-35)  انتقادی نباشد در معرض خطر بنيادگرايی قرار می گيريم 

 ايــن اقدام دربردارنده داللت هايی برای حيات معنوی كودكان اســت زيرا به آنان 
كمــک می كند دربــاره جهت گيری معنوی خود با درايت، بصيرت و حساســيت 

بيشتری عمل كنند. 
در مجموع، می توان اصل اول و دوم را ذيل اصل كلی پرورش ســواد معنوی كودكان 
صورت بندی نمود. با  اين توضيح كه، ســواد معنوی به كــودكان كمک می كند كه هم 
درك آنها درباره معنا، هدف، ارزش و حقيقت غايی زندگی از منظر دين خود و نيز ساير 
اديان، ســنن، و عرفان های نوظهور توســعه يابد و هم از  اين طريق، زمينه پرورش تفكر 
نقاد در آنها نسبت به ادعاهای متنوع درباره معانی، ارزش ها و حقايق غايی زندگی فراهم 
شــود )با اقتباس از Wright, 2000: 114(. در  اين رابطه، آنچه مشخص است  اينكه سواد 
معنوی بســيار تحت تأثير سواد طالعاتی و ارتباطی است. گسترش فناوری های اطالعات 
و ارتباطــات و پيوند آنها با تعليم و تربيت افراد، امكان و فرصتی برای مبارزه با نادانی و 
دوری از جهل فراهم ساخته و زمينه ی  درك واقعيت و ارتقای انديشه و فكر افراد را  ايجاد 

نموده است. 

ج( اصل پرورش تفکر انتقادی 
در عرصه معنويت به طور خاص، قابليت  انديشــه ورزی و تفكر انتقادی بســيار 
مهم و حياتی اســت زيرا معنويت، ناگزير در عقايد مربوط به وجودهای مقدس در 
جهان درگير می شود. از اين رو، متربيان بايد از عقايد توهمی  و غلط آگاه باشد.  اين 
امر، نيازمند رويكرد انتقادی كودكان نسبت به اعتقادات، معانی، اهداف، ارزش ها و 
حقايق غايی مطرح شده در فرهنگ شان می باشد. از منظر رايت نيز معضل تربيت 
معنوی معاصر، شكست آن در مواجهه انتقادی با ابهام معنويت است و عمده ترين 
خطرهايی كه تربيت معنوی را تهديد می كنند عبارتند از: ضد عقل گرايی، فردگرايی، 
ذهن گرايی، احساس گرايی. لذا كودكان بايد از قدرت نقد سازنده برخوردار باشند تا 
بتوانند ســنت معنوی خود را در ميان ديگر فرهنگ ها و سنت های معنوی ارزيابی 
.(Wright, 2000: 93-133)  نمايند و جهت گيری معنوی خردمندانه ای داشته باشند 
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در متون اســالمی  نيز بر لزوم نگاه انتقادی نســبت به عقايد مورد تأكيد شده است. 
به عنوان مثال، در سوره لقمان )آيات 13-15( متذكر می شود كه از پيروی كوركورانه 
از والدين و پذيرش عقايد مشركانه آنان برحذر باشيد. بر اساس آيات فوق، معلم بايد 
كودكان را به سوی قابليت تفكر انتقادی نسبت به عقايد موجود در فرهنگ راهنمايی 

و از تقليد كوركورانه و پذيرش عقايد شرك آلود و نادرست نهی كند. 

 محور دوم:

 فرصت های یادگیری الکترونیکی برای تربیت معنوی کودکان
فرصت های يادگيری الكترونيكی براي تربيت معنوی كودكان به منظور تحقق 

اصول تربيت معنوي را مي توان در موارد زير برشمرد:
 رشد و افزایش سواد معنوي از طریق منابع باز

بســتر يادگيری الكترونيكی با برخورداري از قابليت بارگزاري منابع به ويژه 
منابع باز، می تواند مجموعه ای از اســناد معتبر و مناســب براي دوره هاي سنی 
مخاطب را در اختيار قرار دهد كه امكان سفارشي كردن اين بسترها متناسب با 
نياز كودكان در راستای تحقق اهداف تربيتی نيز امكان پذير است.  اين منابع متن 
باز با ويژگی فرامتنی و فرارسانه ای فرصت بررسی ارزش ها و حقيقت غايی زندگی 
طبق دين اســالم، اعتقادات و شناخت خداوند به عنوان مرجع امر معنوی و نيز 
جستجو در مورد ابهامات و سؤاالت در حوزه مسائل معنوی را می دهد كه شايد 
در غير از بستر يادگيری الكترونيكی به  اين شكل فراهم نباشد. در همين رابطه 
برخی محققان eate Y & ( Rea, 2020; Jacobus Potgieter, 2015)) معتقدند 
مي توان بينش و درك معنوي كودكان را از طريق اتصال به منابع مختلف در حوزه 
مسائل معنوي افزايش داد. آنها همچنين بر اين باورند كه بستر يادگيري الكترونيكي 
در مقايسه با بسترهاي سنتي كه معلم در آن مهمترين منبع شناخت كودك است، 
فرصت بيشتري براي رسيدن به شناخت همه جانبه براي كودكان فراهم مي آورد. 
پژوهش  (Ben, Brad, John, Peter, 2018; Potgieter, 2015) نيز تأييدكننده ي 
 ايــن فرصت يادگيري الكترونيكي براي تربيت معنوي كودكان از طريق امكانات 
يادگيري الكترونيكي به ويژه منابع باز است. همچنين از طريق  ايجاد موك ها  كه 
اشاره به دوره هاي آموزشي آنالين دارد، مي توان فرصتي را براي كودكان فراهم 
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كرد تا آنها بتوانند به طور رايگان از هر نقطه اي در دوره هايي كه با اهداف تربيت 
معنوي تشــكيل مي شود شركت كنند. در اين راســتا موك ها را مي توان در دو 
شيوه براي افزايش ســواد و بينش معنوي كودكان طراحي نمود؛ در شيوه اول 
مانند يک مربي، كودك را در مســير مشــخصي هدايت مي كند و در شيوه دوم 
آن را به گونه اي مي توان طراحي كرد كه هدايت بخشــي كمتري داشته باشد و 
محتواها در اختيار كودكان قرارگيرد تا آنها از طريق جستجو و تعامل براي كسب 
بينش به تالش و جستجو واداشته شوند. به عالوه، منابع باز در قالب هاي مختلف 
محتوايــي مانند فيلم، متن، صوت، كليپ به مربيــان و معلمان تربيتي فرصت 
می دهد كه به شــكلی جذاب، مهيج و متناسب با سطح شناختی كودكان، ذهن 
آنها را درباره مسائل مختلف مربوط به حوزه تربيت معنوی به چالش  فراخوانند 
و محتــوا را به شــكل مختصر و جذاب به آنها ارائه دهند. به طور مثال موشــن 
گرافی های مختلف می تواند فلســفه ی اعمال دينــی را از زاويای مختلف ارائه و 
آنرا از حالت انتزاعی برای كودكان عصر امروز كه اصطالحاً كودكان ســاندويچی 

محسوب می شوند، خارج نمايد.
دسترسي به منابع انساني مرجع با كمترین محدودیت

بــا توجه به تأكيد برنامه هــاي تربيت معنوي كودكان بر تــدارك برنامه ها 
و فرصت هايي جهت ظهور  ايمان شــخصي، بلوغ عاطفــي، و صداقت، برخي از 
ابزارها و برنامه هاي موجود در بســتر يادگيري الكترونيكي، فرصت های مناسبی 
برای كســب دانش، افزايش قدرت شناخت و تحليل، برقراری روابط اجتماعی و 
پرورش حس همدلی فراهم می كنــد  )اعظمی  و عطاران، 1390(. بدين ترتيب، 
زمينه برای شــكل گيری يادگيری همدالنه در بســتر يادگيری الكترونيكی نيز 
فراهم می شــود؛ چرا كه فرصت هاي روابط آنالين مشترك به عنوان مؤلفة مهم 
 شــكل گيري تربيت معنوي در بســتر يادگيري الكترونيكي بيان شــده است

 (Association of Theological Schools, 2005: 181). در بســتر يادگيــري 
الكترونيكي مي توان با استفاده از نرم افزارهاي ناهمزمان مانند ويكي1، لينكدين2، 

1. Wiki
2. Linkedin
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و نيــز محيط هاي يادگيري همزمان مانند اليومتينگ1، وايز2، كولبوريت3 امكان 
گفتگو با افراد معتبر و مرجع براي بحث در مورد معانی، اهداف، ارزش ها، عقايد، 
حقيقت غايی را براي كودكان فراهم ســاخت. اين ابزارها به دليل داشتن امكان 
ارائه و گفتگوي چهره به چهره، رأي و نظر دادن و طرح ســؤال و پاســخدهي 
ضمن برقــراری تعامل مطلوب مي توانند گفتگو بــا كمترين پيامد منفی برای 
اعضا را فراهم نماينــد  )كرامتی، 1396(. در  اين فضا كودكان در صورت تمايل، 
با مخفی ســازی هويت خود از طريق اين ابزارهــاي ارتباطي می توانند آزادانه به 
بيان مســائل و دغدغه های دينی و معنوی خود بپردازند بدون اينكه مورد توبيخ 
مستقيم قرار گيرند و از طرفی، به معلمان نيز كمک می كند تا نوع نگاه كودكان 
و مسائل و مشكالت آنان را در خصوص مسائل دينی و معنوی بهتر درك نمايد 

و برای هدايت و راهبری آن ها نيز چاره انديشی كنند.

تشکيل اجتماعات معنوی 
با توجه به قابليت های متعدد بســترهاي يادگيري الكترونيكي براي تشكيل 
اجتماعات مجازی4  )پورجمشيدي، فردانش، نوروزي، 1393(،  اين امكان فرصتی 
اســت برای  اينكه كودكان بتوانند به راحتي با هزينه اندك با همتايان خود از هر 
منطقــه، با وجود تفاوت در اعتقادات دينــی و مذهبی، به صورت همدالنه برای 
كشف حقيقت درباره مرجع امر معنوی و چگونگی شناخت آن تالش كنند و به 
بحث و نقد ديدگاه های مختلف در خصوص معانی فرهنگی، ارزش ها و حقيقت 
غايی زندگی بپردازند. همانگونه كه در حال حاضر بســتر يادگيری الكترونيكی 
امكان كار كردن افراد دنيا بر روی پروژه های علوم تجربی را فراهم آورده اســت، 
می توان از قابليت های اين بســتر برای پروژه های معنوی با هدف تحقق اهداف 
تربيتی اســتفاده نمود. چنين مشــاركت های گروهی می تواند در درك بهتر و 
عميق تر مسائل معنوی كودكان راه گشا باشد. فرانسيس بيكن فيسلوف معروف 

1.Live Meeting
2. Wized
3. Colaborate

4.  گروه يا شــبكه اي از افراد كه از طريق ابزارهاي اينترنتي با يكديگر به صورت مســتمر ارتباط و مشارك دارند تا 
عقايد، ارزش ها و دانش خود را با يكديگر جهت دستيابي به اهداف يادگيري به اشتراك بگذارند.
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 )به نقل از مومني راد و سعيدپور، 1399( در همين راستا معتقد است افرادي كه 
با هم سنخيت دارند و با يكديگر وارد گفتگوهاي معنادار مي شوند، مي توانند به 
عيني شــدن افكار هم كمک كنند و به فهمي عميق تر در مورد موضوع برسند. 
به اعتقاد برخي محققان، اجتماعات يادگيري مجازي فرصت رشد تفكر انتزاعی 
.( Simard, 2021; Gokhale & Machina, 2018)  را برای افراد فراهم می سازد 

نتايج پژوهش های متعدد مانند حبيب زاده  )1397(، حريری و باقرنژاد  )1391( 
نيز حاكی از ارتباط مثبت بين استفاده از  اينترنت و تقويت كاركردهای شناختی، 
فراشــناختی نظير تفكر خالق و تفكر نقاد است. بر همين اساس چنين بستری 
می توانــد به كودكان جهت درك ابعاد معنــوی زندگی كه ماهيت انتزاعی دارد 

كمک نمايد. 

 چالش های یادگیری الکترونیکی برای تربیت معنوی کودکان
راهبری و مديريت معلم، و ارزشــيابی دو مورد از چالش های مهم در  اين زمينه 

هستند كه در ادامه به بررسی  اين موارد پرداخته می شود:

توانمندی مربيان و مدیریت فرایند تربيت كودكان
تربيت معنوي كودكان در بســتر يادگيري الكترونيكي به معلمان و مربياني 
نياز دارد كه عالوه بر تســلط نظري و تجربــه كافي به لحاظ علمی درباره تنوع، 
ابهــام و پيچيدگــی معنويت و تربيت معنوی، قادر بــه بهره گيري از روش هاي 
برقراري تعامل با همه كودكان و تشــويق آنان به مشاركت و گفتگو؛ راهبردهای 
 ايجاد حس حضور؛  ايجاد جّو مطمئن و صميمي؛ دادن فرصت عادالنه در تعامل 
و بازخورد؛ مديريت تعامالت؛ مهارت اســتفاده از ابزارهاي ارتباطي؛ و مهارت در 
انتخاب اطالعات و محتواهای معتبر و مســتند در حوزه مسائل مربوط به ابعاد 
مختلف تربيت معنوی و گاه توليد محتوای الكترونيكی مناســب باشد كه سطح 
 اين توانمندي در مربيان از چالش های يادگيری الكترونيكی برای تربيت معنوی 

كودكان است. 
همچنين، برخورداری كــودكان از سواد اطالعاتی كافــی به منظور مهارت 
در بهره گيــري از اطالعات از جمله پيش نيازهای اســتفاده از بســتر يادگيری 
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الكترونيكی در فرايند تربيت معنوی آنها اســت. سواد اطالعاتي وسيله اي است 
براي توانمندســازي فردي در مهارت تحليل و اتخــاذ تصميمات محققانه و يا 
استقالل در جستجوي حقيقت  )ميرحسيني و شعباني، 1394(. بنابراين استفاده 
از بستر يادگيری الكترونيكی برای توسعه تربيت معنوی كودكان تا حدی در گرو 
سواد اطالعاتی و رسانه ای آنها است، برای  اينكه بتوانند سره از ناسره و درست از 
نادرست را تشخيص دهند و بتوانند تحليل و نقد درستی در خصوص موضوعاتی 

كه منجر به توسعه تربيت معنوی آنها می شود، داشته باشند.
به اعتقاد  )Bajjlay(  معلم بايد يادگيری از دور را از نقطه نظر فراگيران درك 
كند )نقل از زمانی و مدنی،1390(. يكي از مهم ترين عوامل در دستيابي به چنين 
محيطي وجود معلم كارداني است كه توانايی تفهيم انتظارات و احترام به سبک ها 
و اســتعدادهاي مختلف يادگيري فراگيران، بهره گيري از رويكردهاي يادگيري 
مشاركتي و حل مســأله  )زمانی و مدنی، 1390(، توانمندی شناسايی  ايده ها و 
مفاهيم ارزشمند،  ايجاد نظم مفهومی، سازماندهی فعاليت های يادگيری، هدايت 
مباحثه، معرفی منابع اطالعاتی متعدد، تشــخيص باورهای نادرست و مداخله 
به هنگام را داشته باشــد. اگر معلمان فرايند تربيت معنوی را با كمک ابزارهای 
الكترونيكی و راهبردهاي مناســب نتواننــد به خوبی هدايت كنند بدين معنا كه  
قادر به استفاده از ابزارها برای انواع بازخوردهای تأملی، توضيحی و انگيزشی به 
كودكان و راهبردهاي فعال ســازي يادگيرنده  )كه در حوزه تربيت معنوی حائز 
اهميت اســت(؛ نباشند، نه تنها كودكان به هدف موردنظر دست نمی يابند بلكه 
دچار بی عالقگی نسبت به موضوع می شوند. در  اين صورت، نهاد تربيت، فرصت 
الزم را برای كمک به كودك جهت اتخاذ جهت گيری معنوی فكورانه، حساس و 
فعال نسبت به اهداف، ارزش ها و حقيقت غايی زندگی و چگونگی ارتباط با آن ها 

را از دست می دهد.
يادگيری و مشــاركت فعال فراگيران هنگام پرداختن به مسائل معنوی در 
بستر يادگيری الكترونيكی نيازمند نظارت و راهبری مربيان توانمندی است كه 
به فراگيران كمک كند تا به واسطه تعيين اهداف مشترك، تحقيق و جستجوي 
مشترك، تالش براي يادگيري و تصميم گيري مشاركتي به سطوح عميق تري از 
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دانش و آگاهي دســت يابند. در چنين محيطی، صالحيت داشتن معلم ناظر به 
نظارت او بر مشــاركت ها و فعاليت های فراگيران به صورت نامحسوس و مداخلة 
به موقع به نحوی كه، يادگيرنده حدود موضوع مورد بحث را تشخيص دهد، و از 
 ايجاد بحث های نامرتبط، پراكنده و غيردقيق جلوگيری شود از جمله چالش های 
امروز مربيان اســت. چنانچه معلمان با مداخلــه و هدايت به موقع فعاليت های 
يادگيری كودكان را مديريت نكنند، محيطی فاقد نظم و آشفته شكل  می گيرد 
كــه در آن بحث ها پراكنده، غيردقيق و نامرتبط خواهــد بود. در صورت  ايجاد 
چنين فضا و شرايطی در بستر فضای مجازی ياددهی ـ يادگيری، فرايند تربيت 

فرايند تربيت معنوی كودكان عقيم می ماند.

 ارزشيابی
يكی از عوامل مهم در توســعه و بقای يادگيری الكترونيكی، ارزيابی كيفيت 
برنامه  آموزشی از طريق ارتقای كيفی راهبردهای نظارت و ارزشيابی برنامه  است. 
برخی از مصاديق اصول مذكور عبارتند از: تشــريح اهداف توسط مربی، بررسی 
دقيق محتــوای دوره، چگونگی طراحی يک »محيــط ارائه« خوب، هزينه های 
دسترسی، بررســی ميزان تعاملی كه دوره ارائه می كند، بررسی و تعيين ميزان 
صحت فعاليت های ســنجش برای اندازه گيری اهداف آشكار و نهان دوره، تعيين 
ميــزان حمايت فراگيران و ميــزان تحقق پيامدها  )زارعی زواركی، ســليمانی 
ازندريانی و درتاج، 1389(. بر اســاس اصول و شيوه های فوق الذكر در ارزشيابی 
فراگيران در بستر يادگيری الكترونيكی، مربيان در فرايند تربيت معنوی كودكان 
بايد فعاليت مؤلفه های مختلف تشــكيل دهنده ساختار يادگيری الكترونيكی را 
به نحوی منســجم مورد توجه قرار دهند و به گونه ای اقدام نمايند كه آنان را در 
نهايت به ســوی خودراهبری در امر يادگيــری هدايت كنند. چنانچه مربيان در 
ارزشيابی تربيت معنوی كودكان، به نكات فوق، توجه الزم را  ايفاد نكنند آنها را 
يا به سوی سطحی نگری و يادگيری های سطحی و مشاركت اندك سوق می دهند 
و يا با  اين طرز تلقی، كه معلمان صرفاً به بروندادهای نهايی توجه می كنند و ساير 
مؤلفه ها را ناديده می گيرند، دچار فقدان انگيزه برای مشاركت و نيل به يادگيری 

عميق می شوند.
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بحث و   نتیجه گیری .....................................................................................................
هدف  اين تحقيق، تببين مفهوم و اصول تربيت معنوی برای كودكان با تأكيد بر مبانی 
نظری تحول بنيادين در نظام تربيت رسمی عمومی  ايران  وبررسي  فرصت ها و چالش هاي 

يادگيری الكترونيكی برای آن است. 
طبق مبانی نظری تحــول بنيادين می توان اظهار نمود كــه، مفهوم تربيت معنوی 
برای كودكان به لحاظ هستی شناختی، ناظر به جستجوی حقيقت درباره وجود خداوند 
به عنوان مبدأ و منشــأ، حقيقت و غايت هستی؛ و متناظر با بعد انسان شناختی، ناظر به 
پرورش روح كودك جهت تسهيل و تسريع حركت كودك در مسير قرب الی اهلل، و تقويت 
گرايش او به خداوند؛ در بعد معرفت شــناختی، ناظر به گسترش شناخت صحيح درباره 
خداوند؛ و متناظر با بعد ارزش شناختی، ناظر به تحقق آگاهانه و اختياری حيات طيبه در 
همه ابعاد و شئون زندگی كودك می باشد. همچنين سه اصل مهم تربيت معنوی كودكان 
در وجه شــناختی شامل: الف( اصل پرورش انديشــه و اعتقادات صحيح درباره خداوند 
به عنوان مرجع امر معنوی، ب( توســعه چشــم انداز كودك درباره اعتقادات و امكانات 

معنوی دين خود و ساير سنن و چشم اندازها، و ج( پرورش تفكر انتقادی است. 
مطابق با اصول مذكور، كودكان هم نســبت به جهت گيــری معنوی خود كه با آن 
به مدرســه آمده اند  )يعنی دين اســالم(، آگاهی و بصيرت الزم را كسب و درباره معانی، 
ارزش ها، اهداف، و باورهای دينی خود نســبت به خداوند شــناخت الزم را كسب و هم 
نســبت به ادعاهای مربوط به معانی، ارزش ها ، حقيقت غايی زندگی و اعتقادات پيرامون 
 آن ها در ســاير ســنن، اديان و عرفان های نوظهــور آگاهی الزم را به دســت می آورند

 )اصل پرورش ســواد معنوی كــودكان(. درعين حال، با تكيه بر اصــل تفكر انتقادی و 
توانمندســازی كــودكان جهت نقد و ارزيابــِی ادعاهای مربوط بــه ارزش ها و حقيقت 
غايی زندگی و برخورد فعال و حســاس با ماهيــت بحث انگيز معنويت، كودكان قادر به 
 ارزيابی امكانات معنوی دين اســالم در ميان ســاير سنن، اديان و چشم اندازها می شوند

 )اصل پرورش تفكر انتقادی(.  اين اصول به كودكان كمک می كند تا درباره هويت، اصول 
و ارزش هــای حيات معنوی خويش آگاه، و عقالنيت حيات معنوی خود را بيش از پيش 
درك نمايند. نيز روشن شد كه، رشد و افزايش سواد معنوی كودكان، دسترسي به منابع 
انساني مرجع با كمترين محدوديت، و تشكيل اجتماعات معنوی، از مهم ترين فرصت های 
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تبیین تربیت معنوی برای کودکان  با تأکید بر مبانی نظری تحول 
بنیادین  در نظام تربیت رسمی عمومی ایران و بررسی فرصت ها

و چالش های یادگیری الکترونیکی برای آن

109 - 132معصومه كياني مريم پورجمشيدي

يادگيری الكترونيكی بــرای تربيت معنوی كودكان؛ و توانمندی معلم و مديريت فرايند 
تربيــت كودكان، و نيز ارزشــيابی از مهم ترين چالش های يادگيــری الكترونيكی برای 

يادگيری معنوی به شمار می روند. 

پیشنهادها:
- شناسايي و معرفي منابع متن باز در حوزة تربيت معنوي از طريق دروس مرتبط

- تهيه و توليد محتواهاي الكترونيكي در حوزة تربيت معنوي و انتشار آن با استفاده 
از ابزارهاي ارتباطي در پلتفورم هاي الكترونيكي.

- تحقيق درباره اصول و روشــهای تربيت معنوی كودكان در ســه وجه شــناختی، 
گرايشی و عمل با تأكيد بر مبانی نظری تحول بنيادين.

- تحقيق درباره چگونگی تدارك شرايط الزم برای ارزشيابی وجوه گرايشی و عملی 
تربيت معنوی كودكان در بستر يادگيری الكترونيكی.

تشّکر و قدردانی
 از تمام صاحب نظران و پژوهشگراني كه ديدگاه ها و نتايج پژوهش هاي آنها 

ما را در انجام اين پژوهش ياري نمود، كمال تشّكر را داريم.
.
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