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Abstract 

This study aims to identify the elements and components of the curriculum of the books Din 

va Zendegi (Religion and Life) in senior high schools based on a transpersonal view. The 

method of this study was developmental-applicative in terms of purpose, and in terms of the 

type of method, content analysis was based on three-stage coding (open, axial , and selective). 

The field of study included all the experts and teachers in curriculum planning, educational 

sciences, and educational management, and through the purposive sampling method, the 

teachers with the desired qualifications were interviewed in a semi-structured way until 

arriving at the theoretical saturation of the findings, the number of study samples reached 12 

teachers. To analyze the data obtained from the interviews, three-step coding methods were 

used. According to the findings, 18 categories and 5 elements were identified from the coding 

of the interviews: the objective element with 5 categories, the evaluation element with 4 

categories, the elements of learners’ characteristics, and content and method with 3 

categories, which were identified as the elements and contents  for the books Din va Zendegi 

(Religion and Life) in senior high schools based on a transpersonal view. The identified 

elements and components can be used in designing a model based on a transpersonal view in 

the curriculum of the books Din va Zendegi. 
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بر  یمبتن یو زندگ نید یبرنامه درس یهاعناصر و مؤلفه ییشناسا
 یفیمطالعه ک کی ؛یفرد یماورا دگاهید

 *یاصفهان انیمنصوره عابد

 **یکالنتر یمهد

 ***آل آقا یمک الزمانعیبد
 

 چکیده
ن و زندگى مبتنى برر  یبرنامه درسى د یها عناصر و مؤلفه ییهدف از انجام پژوهش حاضر شناسا

پررژوهش از ن ررر هرردف     نیررروش ا  مرراوراف دررردف در دوره مت سرر ه دوم برر د    دگاه یررد
اف )براز    دگذارف سره مرحلره کل محت ف مبتنى بر یو از ن ر ن ع روش  تحل کاربردی−یا ت سعه

حر زه   دین ررا  و اسرات   صراح   هیر نشى( بر د  حر زه مر رد پرژوهش شرامل کل     یمح رف و گز
هددهنرد    یریر گ بر د کره برا روش نه نره     یآم زشر  تیریو مرد  یتیترب عل م   یدرس یزیر برنامه
قررار گردتنرد کره برا      ادتهساختاری−ههیم رد ن ر را داشتند م رد مصاحبه ن طیکه شرا یدیاسات
و  هیر تجز ی  بررا دیپژوهش بره دوازده نفرر رسر    یها هتعداد نه ن ها  ادتهی یِبه اشباع ن ر د یرس
اسرتفاده شرد  براسرا      یِکدگذار یِا سه مرحله یها حاصل از مصاحبه  از روش یها داده لیتحل
کره   دیر مق له و پنج عنصر مشخص گرد جدهیها  ه مصاحبه یبه دست آمده  از کدبند یها ادتهی

 رنرده  یادگی یژگر یو یمق له و عنصرها هاربا چ یابیشامل: عنصر هدف با پنج مق له  عنصر ارزش
 یبررا  ییمر رد شناسرا   یعناصرر و محت اهرا  عن ا   ط ر مشترک با سه مق له به محت ا و روش به
دگاه ماوراف دردف در دوره مت س ه دوم ب دند  از عناصر ین و زندگى مبتنى بر دیبرنامه درسى د

در برنامره   یدررد  یمراورا  دگاهیبر د یمبتن یالگ  یدر طراح ت ا  یشده م ییشناسا یها و مؤلفه
  استفاده نه د  یو زندگ نید یدرس

  یفیم العه ک  یو زندگ نیماوراف دردف  کتاب د دگاهید  یبرنامه درس :کلیدیواژگان 
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 مقدمه

 نسهل پهرور  و تیهترب و میتعله مقوله  ،یخیتار یهادوره یمسائل بشر در تمام ترینمهماز  یکی
(. 0202 1،لیه)چرل است بوده( یصنعت ،یعلم ،ی)اجتماع مختلف یهاعرص  ب  ورود یبرا جوان

گاه و دانش شیافزا با همزمان امروزه  از و شههه شهتریب تیترب و میتعل تیاهم و تیحساس بشر، یآ
 و طهر  زیهن یدرسه برنامه  انیهم نیا در و است افت ی سوق قانونمنه یهانظام یسوب  یسنت اشکال
 2یدرس برنام  واژه(. 20، ص2931 ،ییو رضا یمیرا ب  خود گرفت  است )کر یترنان یبواقع مقاصه

 یطه هیبا فرد  ک است یاا فاصل یهان مسابق  و یم یمعناب  ، course Raceنیش  التیاز ر 2یدرس
از پرورشهرران عرصه   یاریبسه نظهر براسها  .(2931 واجارگهاه،ی فتحهنه تا ب  مقصه برسهه )ک

  در کهاسهت  یمطهال  و ههامههار  هها،از موضهو  یاساسها  شهامل طرحه یبرنام  درس ،یآموزش
 تجربه  ت،یفعال رو  شیهایپ با. رنهیگیقرار م رنهگانیادگیار یدر اخت یاز مراحل رسم یچهارچوب

 از. انههآورده یرو یدرسه برنامه  از یتریمفهوم عموم یسواز معلمان ب  یاریبس نه،یافر ردکیرو ای
 رنهگانیادگیرا ب   آن عرض  تیمسئول مهرس   ک است ییهاشامل هم  تجرب  یدرس برنام  نانیا نظر

 یاافته یسهازمان تجارب عنوانب  توانیرا م یدرس برنام  زین عام مفهوم در(. 0223 3،رالهیدارد )ج
 امها تهرقیهدق مفههوم در. نههکیسه  مهکو نظهار  مهرسه   ییتحت راهنما ی  متربکف کرد یتعر

  کاست  یو موضوعات یدرس یاز واحهها یشامل رشت  منسجم و منظم یدرس برنام  ،یمحهودتر
 (. 0202و همکاران،  4،ور ی)اول دهنهیل میکمهرس  را تش یرسم یبرنام  آموزش

 رهاهیجا فعهال رنهههیادگی و فعهال یریادگیه بحه  ،یدرسه یهابرنام  آموز  ط یح در امروزه
 ک  یآموزاندانش ت،یترب و میتعل متخصصان اعتقاد ب (. 2222دارد )سرخو  و همکاران،  یاژهیو

 برنهه،یمه یشهتریب لهت  یریادگیه از بلکه  رنه،یگیفرام بهتر تنهان  پردازنه،یم یریادگی ب  فعاالن 
 مسئول را خود و کرده مشارکت یریادگی انیجر در خود باشنه، شنونهه فقط نک یا یجاب  آنها چراک 

 یعلمه و ینظر یهاهگاهید  یپا بر آموز  اسا  نیبرا(. 0221 5،مری)وا داننهیم شیخو یریادگی
اسهت.  6یفهرد یمهاورا هگاهید ها،هگاهید نیاز ا یکی. کنه فراهم را یمطلوب آموز  ن یزم توانهیم
 که  اسهت نرهرکهل هگاهیهد کیه یفهرد یامهاور هگاهید است. یاسا  فلسف کدارای ی هگاهید نیا

 به  انه یگراانسان هگاهید در)ک   یفرد انیم یهاو مهار  مث ت خودپنهاره از فراتر انسان ب  نررشش
 به  رنهههیادگی. اسهت انه یگراکل نراه کی ،یریادگی ب  نراه هگاه،ید نیا دراست.  (شهه پرداخت  آن

                                                           

1. Cheryl 

2. Curriculum 

3. Jerald 

4. Olivares 

5. Weimer 

6. transcendental perspective 
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 ،یکهیزیماننهه ف یازهای)ن است رریکهی با مرت ط یازهاین از یامجموع  یدارا ک  است یفرد منزل 
 تهش  و شهونهینمه کاسهت  رریکهی از منفصل یهاتک  ب  ابعاد نیا و( یروحان ،یشناخت ،یعاطف

 (.0223 1،لریمشود ) ست یکل نرر کیاز  یتا ب  هر کهام ب  منزل  جزئ کنهیم
 آن بها تقابهل در که  بزرگتهر طیمحه از یجزئ مثاب  ب  رنههیادگی ب  رو  نیا براسا  قتیحق در
 یبهرا یحرکته یههاتیهفعال و یابیهتمرکز تجسم، همچون یفنون از عموما   و شهه ست ینرر هست،

 گهرددیم استفاده شانیدرون تیظرف و استعهادها یریکارگ  ب جهت در آموزاندانش قیتشو و کمک
 را خهود یدرون یهاجن   انسان ک  است اسا  نیبرا هاتیفعال تمام کردیرو نیا در(. 0222 لر،ی)م

 انسان کیپرور   هگاهید نیا شمنهانیههف انه رونیازا. بکوشه آنها ییشکوفا جهت در و بشناسه
تقههم و  هگاهیهد نیه(. در ا0221و همکهاران،  2)واتهرز اسهت یماد فرد کی از باالتر یهایژگیو با

 و نرهردرون فهرد نجهایا در. است  ههاتیفعال  یاست ک  محور کل ریفراگ یعنیبا فرد است  تیاولو
او  یههایژگهیو براسها  و گهردد نیتههو یفهرد نیچن یبرا یدرس برنام  هیبا پس. است نررتیغا

 ژهیهوبه  یسهنت یههارو  بهر یهتک بها معلمهان رانیا یآموزش نظام در اما(. 0222 لر،ی)م ردیشکل گ
 محافهل در نکه یا رغهمیعله و نههینمایمه  یترغ یعلم میمفاه تکرار و حفظ ب  را انیمترب ،یسخنران

 اما شود،یم یشیآزادانه و یفکر رشه آموز،دانش بودن فعال از صح ت ییاجرا یحت و یتیترب و یعلم
 در نکه یا بها یرانهیا رانیهفراگ. است استفاده مورد کمتر یعمل و یکشس عرص  در یاتینظر نیچن عمش  

 در یآموزشه یهارو  اما هستنه، خود یزنهگ ابعاد یتمام در را ییتغ شاهه و برنهیم سر ب  02 قرن
 توجه  اسها  نیبهرا(. 2933 همکهاران، و یگلشهن) سهتین هیهجه یآموزش یهارو  براسا  رانیا

 .باشهیم یضرور و مهم اریبس آموز  و یریادگی نینو یهارو  ب  محققان و پژوهشرران
در دوران  خصهوصبه  یو معنهو یمهاد یراه و رسم زنههگ عنوانب ک   یاز م اح  مهم درس یکی

 تیهاهم که طهوریبه . اسهت یزنهگ و نید یدرس واحهو مقاطع متوسط  مورد توج  است،  ینوجوان
( 2222و همکهاران ) انیاسشم مطالع  در آن سیتهر یهارو  ب  توج  زین و یدرس کتاب نیاتوج  ب  

 عنهوان نیهمه بها متوسط  دوم دوره در ک  است یکتاب ،یدرس کتاب نیامورد توج  بوده است. در واقع 
 برنامه  در یدر  اصهل عنوانب در   نی. اپردازدیم یاسشم احکام و هیعقا انیب ب  و شودیم سیتهر
در نوجوانهان  آنهها درک و فههم یچرونر و ینید میمفاه یریگشکل یبررس. است آموزاندانش یدرس

ن، یهد یدر نظهر علمها آنکه رهر، بها ید یانیهار مشکل است؛ ب  بیر آموز  بسیبهون در نظر گرفتن تأث
ر یامهر آمهوز  به  تهأث انههرکاراندسهت و متخصصان ن،یا وجود با ،است یفطر یامقول  ییخهاجو
 در آن قهوام و ث ها  و ینهید اعتقهادا  زانیهم که ن باورنهه یداشت  و بر ا تأکیهر انوا  آموز  یچشمر

                                                           

1. Miller 

2. Waters 
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 فطهر  ییشهکوفا یبهرا ینوجهوان و یکهودک دوران در ینید یهاآموز  یکارآمه زانیم ب  یسالبزرگ
 که  یدرسه واحهه نیها آموز  یهارو  ب  توج  لزوم اسا  نیبرا ؛(2933 ،ی)اعتصام دارد یبستر
 یبررسه به  یچنهه مطالعها  تنهها و اسهت مهم اریبس است، گرفت  قرار پژوهشرران توج  مورد کمتر

 نیه. چنانچه  در اانههپرداخته آن  یبهرا نینهو یآموزش یهارو  ریتاث زین و یدرس کتاب نیا یمحتوا
 یههاکتهاب ینشان دادنه ک  در قسهمت محتهوا یامطالع  در( 2931) همکاران و یهاشمخصوص 

کتهاب در  نیهدر ا آمهوزاندانهش یاجتمهاع یازههاین ب  توج  زانیم معلم، یراهنما یهاکتاب و یدرس
 از که  دادنهه نشهان یامطالعه  در (2931) همکهاران و یعابه نیهمچنقرار دارد.  یفیضع اریسطح بس

 یمحورهها یههامؤلفه  به  مربهو  توجه  نیشهتریب مقهاطع، نیها یهاکتاب یمفهوم یهامؤلف  مجمو 
 یقهادر نیهمچنه. بود ش یتما و هاشیگرا محور یهامؤلف  ب  مربو  توج  نیکمتر و معرفت و شناخت

 یطراحه یبهرا یاجتماع ییگراانسان  ینظر یرهنمودها ک  دادنه نشان یامطالع  در( 2931و همکاران )
 به  نسه ت ه،ینما کمک یعاد طیشرا ب  افراد عتریسر بازگشت و یآورتاب شیافزا ب  ک  یدرس برنام  کی
 خهود مطالعه  جینتها در( 2933) یط ر اث ا  نیبرا افزون. شه داده صیتشخ ترمناس  ررید یهاهگاهید
 کیهنزد اریبسه یریگمیتصم پژوهش، هگاهیفراد ب  ههف و یمحتو لحاظ از یدرس یهابرنام  ک  کرد انیب

 گهروه ههر در لریم توسط شهه یبنهدست  یهاهگاهید نیب یکامل تیسنخ ک  کرد انیب نیهمچن. است شهه
 .دارد( یفرد یماورا هگاهی)د لریم هگاهید با ینس  یهمپوشان اما نهارد، وجود

 لیهو اوا یدر دوره نوجهوان خصهوصبه  یو معنهو ینهید میآموز  مفهاه تیبا نظر ب  اهم تینها در
 از یریهگبههره بزنهه، رقهم فهرد در را ینهید و یمعنهو مناسه  شها یگرا و یرفتارهها توانهیک  م یجوان

 یزنههگ و نیهد کتهاب براسها  مها یآموزشه نظام در ک  میمفاه نیا آموز  و سیتهر مناس  یهارو 
مطهابق  ستیبایم ینید یهاآموز ه در نظر داشت ک  یمهم و حسا  است و با اریبس رد،یگیم صور 

ۀ ارائه چراکه  کهرد؛ یخهوددار جهها   کننهههخست ن و یباشه و از گفتن مطال  سنر انیفهم و استعهاد مترب
 .بود خواهه کننههخست  زین یمترب ینهارد بلک  برا یسود تنهان رقابل فهم، یمطال  دشوار و غ

  توج  همه  جان ه  به پرور ، و آموز  نیادیبن تحول سنه کشن اههاف جمل  از ن،یبرا افزون
 ،یفهرد ،یمعنهو یههاطه یحدر  خصهوصبه  آمهوزاندانهشاسهتعهاد  ییو شکوفا یونرد شرفتیپ

 و بهوده نرهرکهل هگاهیهد کیه یفهرد یمهاورا هگاهید نک یتا، نظر ب  ا؛ لاست یلیو تحص یاجتماع
 ازمنههیاسهت و ن رریکههیمرت ط بها  یازهایاز ن یامجموع  یدارا ک  است یفرد منزل  ب  رنههیادگی

 گردد.  واقع ثرؤمههف کشن  نیا ش ردیدر پ توانهیم هگاهید نیاز ا یریگبهره است،توج  هم  جان   
 یدرونه یههاجن ه  انسان ک  است اسا نیبرا هاتیفعال تمام یفرد ماوراء هگاهید در عشوه، ب
 پهرور  هگاهیهد نیها شهمنهانیانه ههف رونیازا. بکوشه آنها ییشکوفا جهت در و بشناسه را خود

 هگاهیهد نیها در(. 0221 همکهاران، و)واترز  است یماد فرد کی از باالتر یهایژگیو با انسان کی
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 فهرد نجهایا در. باشههیمه ههاتیهفعال  یهکل محور ک  است ریفراگ یعنی است فرد با تیاولو و تقهم
 ینی  مع و مشخص فطر  یدارا انسان زین اسشم منظر از(. 0222 لر،ی)م است نررتیغا و نرردرون
 نیها در. کنه حرکت متفاو  اههاف یسوب  توانهیم خاص یاستعهادها داشتن ضمن در ک  است

 به  توج  با نهیبیم هرچ  انسان. است یته انیم کامش   ن  و است ساخت  شیپ کامش   ن  انسان هگاهید
. شهودیمه لیتشک یذهن ساختار کی ج ینت در ک  کنهیم محفوظ ذهن در شهه ساخت  شیپ از فطر 
 جههت نیهمه ب . کنهیم هایپ انط اق ای  یترک ذهن یق ل مفهوم با ،یذهن هیجه مفهوم و هیجه تجرب 

 است نیا هگاهید نیا در تیترب و میتعل ف یوظ لتا. دارنه هم از متفاو  برداشت دو واقع  کی از نفر دو
 اسهت موظهف یمرب. باشه داشت  قتیحق ب  کینزد برداشت تا کنه برخورد یشتریب ا یواقع با فرد ک 
 ا یهتجرب و اشهت اها  از را شهخص و کنه لیتکم و حیتصح را فرد یذهن ساختار حیصح رو  با ک 

 فهرد فطهر ( الف: دارد عمهه ف یوظ دو یمرب پس. دارد نر  باز او یبرا را فطر  ریمس و کنه دور غلط
ر  . )کنه یادآوری شخص یبرا را ََم َأنَت ُمَذکِّ ْر إِنَّ  در جسهتجو یبهرا فرد قیتشو ب( ؛(02 ،ةی( )الغاشَفَذکِّ

 یوإلت لُِضتَبْت  َف ْیتکَ  اجِلبتل ِ  یوإلت ُرفَِعتْت  َف یْ کَ  الَسَمءِ  یَوإل ُخلَِقْت  َف یْ کَ  اإلبلِ  یإل نُْظرونَ یَ  َاَفال. )طیمح

 توانههیمه یفهرد یمهاورا هگاهیهاز د گیهریبههرهاسها   نی(. برا11 ،ةی( )الغاشُسطَِحْت  َف یْ کَ  األْرضِ 
 یمورد نظر )برنام  درسه میآموز  مفاه یبرارا  نینو یهارو  و هابرنام  ،یاسشم هگاهیبا د راستاهم

شههه، هههف پهژوهش  انیب  مطال  ب تی. با عناباشه داشت  همراه ب  آموزاندانش ی( برایو زنهگ نید
 بود. یفرد یماورا هگاهیبر د یم تن یو زنهگ نید در برنام   یهامؤلف عناصر و  ییحاضر، شناسا

 
 پژوهش یشناسروش

 ی. بهرااسهت یفهیک رو ، نهو  نظر از و یکاربرد−یاتوسع  پژوهش، ههف نظر از حاضر قیتحق
 یی)شناسها موضهو  از یبعه چنه و جامع یدانش ب  لین منظورب ( یفیک قی)تحق هامؤلف  ییشناسا

 ههامصاح   سؤاال (، یفرد یماورا هگاهید بر یم تن یزنهگ و نید یدرس برنام  یهامؤلف  و عناصر
با متخصصهان حهوزه مربوطه   ینظر یریگنمون  یم نا بر «افت یساختم ین»مصاح    و شه نیتهو

 آنهها شهود،یمه ههیپرسه یمشابه یهاسؤالنو  مصاح   از تمام پاسخروها  نیا درصور  گرفت. 
 یرمزگردانه تیمسهئول مهورد نیها در .دهنهه ارائه  لنههیما که  یقیطر هر ب  را خود پاسخ ک  آزادنه
 (. 2932آنها بر عههه محقق است )هومن،  یبنهط ق  و هاپاسخ

 و یتهیتربعلهوم ،یدرسه یزیربرنام  حوزه هیاسات و نظرانصاح   یکل را پژوهش یآمار جامع 
 متخصصهان از نفر 20 اطشعا  یآورجمع منظورب صور  ک   نیا ب . داد لیتشک یآموزش تیریمه

 شههر آموزگهاران و رانیهبدو  رودههن واحهه یاسهشم آزاد دانشهراه اسهتادانو آمهوز  ) سیتهر حوزه
 یفهرد متخصهص مطالع  نی. در اشهنه انتخاب ههفمنه یریگنمون  رو  ب  2933 سال در( اصفهان
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 سی)تههر یکهار سهابق  سال ده حهاقل .0 ؛باشه یکارشناس حهاقل یلیتحص مهرک یدارا .2: ک  بود
 حههاقل مههرک داشهتن .2 شهامل زیهن مطالعه  به  ورود یههادانشهراه( داشهت. مهشک ایدر مهرس  

 مههار مصهاح   و بودن بر زمان ب  توج )با  مطالع در  شرکت یکت  نام  تیرضا امضاء .0 ؛یکارشناس
 بود. یب  ادام  همکار لیشامل عهم تما زیخروج ن مشک و(؛ اطشعا  یگردآور بودن

از صهاح نظران  یریگاستفاده شه. نمون  قیههفمنه در انتخاب نمون  تحق کردیاز رو حاضر قیتحق در
 از گرچه . رسهه ینظهر اشه ا به  نقطه   لیاکتشاف و تحل فراینهادام  داشت ک   یپژوهش تا زمان نیدر ا

 میمفهاه بردارنهه رمصاح   شونهگان د یپاسخ ها شتریو ب هیرس ینظر اش ا  ب  هاب  بعه داده 22مصاح   
 بهودن کامهل از نهانیاطم منظهوربه نشهه، امها  حاصل هاداده از یهیجه مهرک و گواهچیه وبود  یکسانی

 اداشهتیعهشوه بهر  ههامصهاح  از  کیپژوهشرر در هر  نک ی. با توج  ب  اشه انجام مصاح   20 ها،داده
. کهردیم یرا بعه از اتمام کهگتار هامصاح   از کی هر بود، کرده افتیدر زین رااجازه ض ط صها  یبردار
 از بعهه پژوهشهرر لهتا. بهود تهر ملمهو  ینظر اش ا  مرحل  ب  هنیرس منظورب  میمفاه ییشناسا نیبنابرا

 یههامصاح   در  ک یزمان مثال طورب . شونهیم رارکت  ک شهیم مواج  ییها داده با مرت ا   دهم، مصاح  
 به   که بزنه حه  توانهیم شنود،یم ررکم طورب  را یمشابه نظرا  و هاحرف پژوهشرر انجام حال در

 ردکه احسها  پژوهشهرر  کآن از پس  ک است شهه شنهادیپ وجود نیا با. است افت ی دست ها داده اش ا 
 دههه انجهام خود ههیعق نیا هییتأ یبرا یلیمکت مصاح   چنه هستنه رارکت حال در آمهه بهست یها داده

 یبه  نقطه  اشه ا  نظهر هنیار رسه انیهاطم منظهورب  زیدر مطالع  حاضر ن ک ( 0223و براون،  تی)اشم
 :است شهه ارائ  ادام مصاح   در  سؤاال  از یانمون صور  گرفت.  زین یلیتکم یهامصاح  

 یم تنه یزنههگ و نیهد اههاف یهامشخص  نیترکننههنییتع و نیتریاساس ،یب  نظر جنابعال .2
 ست؟یچ متوسط  دوم دوره در یفرد یماورا هگاهید بر

 یم تنه یزنههگ و نید یمحتوا یهامشخص  نیترکننههنییتع و نیتریاساس ،یجنابعال نظرب  .0
 ست؟یچ متوسط  دوم دوره در یفرد یماورا هگاهید بر

 90بود. حهاقل زمان مصهاح    21/20± 90/1برابر  هامصاح   زمان اریمعو انحراف  نیانریم
 ههامصهاح   متخصصهان، بها مصهاح   انجهام از پسبود.  ق یدق 12و حهاکثر زمان مصاح    ق یدق

 در مصهاح   وهیشه به  توجه  بها. شهه  یترک و لیتحل شهه یآورجمع یهاداده سپس و یسازادهیپ
 آنههاو نظرا   شههدادهمتخصصان ارجا   ریب  سا هاافت ی مرحل ، هر در پژوهش یهاداده یگردآور

 شهاستفاده  یکهگتار وهیاز س  ش اطشعا  لیتحل جهت رو  نیا در. شهدر خشل پژوهش اعمال 
 ابتهها حاضهر پهژوهش در. یانتخهاب یکهگهتار ؛یمحهور یباز؛ کهگهتار ی: کهگتارنهازاک  ع ار 

عناصهر  نیهیگرفت. )الزم ب  ذکر است، با توج  ب  تع صور  یمحور یسپس کهگتار و باز یکهگتار
 (.رفتینپت انجام ینشیگز یکهگتار پرسشنام ، پروتکل طر  لیتکم منظورب  ا ،یادب قیاز طر
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 ییروا نییتع یبرا ،فوق شر  ب  مصاح    سؤاال نیتهو از بعه ییایو پا ییروا یبررس منظورب 
 ۀشهه ث هت مهتن ل،یهتحل یطه: ییروا تیقابل نیی( تعالف شه: عمل  یترت نیاب   کیهر  ییایو پا

 مجزا صور  ب  بار نیچنه هیاسات مشور  با یق ل مهل اصش  ای هیجه مهل افتنی یبرا ها مصاح  
 اعت ار شیافزا منظورب  یفیک پژوهشرران( 0221) 1کراسول نظربراسا   ک ازآنجایی. شه یبازنرر

ی بهرا زیهپهژوهش ن نیدر ا ،کننه استفاده راه رد دو از حهاقل پژوهش هر در هیبا خود یهاپژوهش
: اعضها قیهتط ( الهف: از اسهت ع هار شهه که   انجام اقهام دو پژوهش ییروا از نانیاطم حصول

 و کردنهه عرضه  ههامقول  و لیتحل نهیفرا پژوهش، گزار  درباره را شیخو نظر کننهگان،مشارکت
 دو بها هامقول  و مهل نظرا ،: همکار یبررس( ب ؛شه اصش  و ینیبازب ج،ینتا آنها، نظرا  مطابق

 انیدانشجو از نفر دو وواحه رودهن(  یآزاد اسشم دانشراه) یدرس یزیربرنام  رشت  استادان از نفر
 پژوهش جینتا تیتقو جهت آنها نظرا  از و شه گتاشت  کاشترا ب  یدرس یزیربرنام  رشت  یدکترا

 و ههامصاح   کامل متن) یهاداده یتمام دادن قرار قیطر از زین هاداده ییایپا نیهمچن .شه استفاده
 اریهدر اخت ههاسهؤال و  یاول اههاف مطالع ، نهیفرا ،هامقول  ،کهها شهه، لیتحل( شهه ض ط یصها
 :شه محاس   توافق  یضر کوهن یکاپافرمول  ازراهنما و مشاور و متخصصان و  هیاسات

kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE ) 
توافهق  زانیهم انرریهنما زیهن  PAE مقههار و است ابیارز دو توافق زانیم انررینما PAo مقهار

 .  است انتظارمورد 
 اسهت، شههه استفاده کهگتار ل یوس ب  ک  ط ق  کی در خاص ارز  کی نس ت کاپا، فرمول در

 ههم بها سهپس ها نس ت نیا. شودیم ضرب دوم کهگتار ل یوسب  ارز  همان از استفاده نس ت در
 باشهه شهتریب 2/1 از  یضهر نیها مقههار چنانچه . هیآ دستب  انتظار مورد توافق تا شونهیم جمع

( 101/2) آمهه دستب پژوهش شه  توافق  نیدر ا ک ( 0223 2، اویت و)دلرادو  دارد وجود ییایپا
 مصهاح   چنهه گرفته  انجهام یههامصهاح   انیهم از آزمهون باز ییایپا محاس   یبرا نیمچنه. بود

 بهار دو مشهخص و کوتهاه یزمهان فاصهل  کیه در آنهها از کههام ههر و شههه انتخاب نمون  عنوانب 
 ههامصاح   از کهام هر یبرا یزمان فاصل  دو در شهه مشخص یُکهها سپس. است شهه یُکهگتار

 ههر در. رودیم کارب پژوهشرر  یث ا  کهگتار یابیارز یبرا ییآزما باز رو . شهنه س یبا هم مقا
 ی" و کهههاتوافهق" عنوانبا هم مشاب  هستنه با  یک  در دو فاصل  زمان ییکهها ها،مصاح   از کهام

 محاس   رو (. 0202 3ی،ماسشکس و)سروسو  شونهیبا عنوان "عهم توافق" مشخص م رمشاب یغ
                                                           

1. Creswell 

2. Delgado & Tibau 

3. Surucu & Maslakcı 
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 جیک  براسا  نتها شه انجام یزمان فاصل  دو در محقق توسط گرفت  انجام یهایکهگتار نیب ییایپا
 :است شهه ارائ  آن فرمول ادام  در ک ( 11/19قابل ق ول بود )

ییایپا   درصه 
(تعهادتوافقا ) 

تعهاد کل کهها
     

 هاافتهی

 یوابسترتخصص و  ش ،یسطح تحص ،تأهل تیوضع ت،ی)جنسی شناختتیجمع تیوضع( 1) جهول در
نفهر  11 شود،یک  مشاههه م طورهمانک  در مصاح   مشارکت داشتنه، ارائ  شهه است.  ی( افرادیسازمان

نهام  یاخهشق پهژوهش و ملهزم بهودن به  عههم افشها تیهمصاح   شرکت کردنه. با توج  به  رعا فراینهدر 
 .است( Person) کلم  اول حرف ک  هیگرد استفاده( P) که از آنها نام یجا ب  کننهگان،مشارکت

 
 مصاحبه مورد صانمتخص یشناختتیجمع مشخصات. 1 جدول

 وابستگی سازمانی تخصص سطح تحصیالت وضعیت تأهل جنسیت نام
P1 برنامه دکتری تأهلم مردآموزگار ریزی درسی 
P2 فوق تأهلم زندبیر دین و زندگی معارف لیسانس 
P3 برنامه دکتری تأهلم زندبیر دین و زندگی ریزی درسی 
P4 دبیر دین و زندگی علوم تربیتی لیسانس مجرد زن 
P5 مدرس مرجع روش تدریس روش تدریس لیسانس تأهلم مرد 
P6 هیئت علمی دانشگاه مدیریت آموزشی دکتری مجرد زن 
P7 برنامه دکتری تأهلم زنآموزگار ریزی درسی 
P8 فوق مجرد زن روان لیسانسدبیر دین و زندگی شناسی 
P9 برنامه دکتری تأهلم مردهیئت علمی دانشگاه ریزی درسی 

P10 برنامه دکتری تأهلم زندبیر دین و زندگی ریزی درسی 
P11 برنامه دکتری مجرد زنآموزگار ریزی درسی 
P12 استاد بازنشسته دانشگاه مدیریت آموزشی دکتری تأهلم مرد 

 

 مصاحبه متن یکدگذار مراحل( الف

 یمهاورا بهر یم تنه یزنههگ و نید یدرس برنام  یهامؤلف  و پژوهش مطر  شه ک  "عناصر سؤال در
 یآورجمهع هاداده افت ،یساختارم ین مصاح   قیطر از ،سؤال نیپاسخ ب  ا منظورب " کهامنه؟ یفرد

 بهر یم تنه یزنهگ و نید یدرس برنام  یهامؤلف  و عناصر ،یامرحل  س  یکهگتار بر یم تن و شهنه
 ا ،یهادب قیهعناصهر از طر نیهی. الزم ب  ذکر است، با توجه  به  تعهنهیاستخراج گرد یفرد یماورا

عناصهر شهامل  نیه. ارفتیانجهام نپهت ینشیگز یطر  پروتکل پرسشنام ، کهگتار لیتکم منظورب 
 .باشنهیم" رنههیادگی یهایژگی"، "ویابی"ههف"، "محتوا"، "رو "، "ارزش
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 (هامفهوم)استخراج  باز یکدگذار

 کهه 22 یزنههگ و نیهد در  هههف عنصهر یبرا مصاح   از شهه یسازادهیپ نوشتار یبررس از پس
(T1 تا T14 ،)که 22 محتوا عنصر یبرا (T15 تا T24 ،)کهه 22 آموز  رو  عنصر یبرا (T25 
 بهر یم تنه رنههیادگی یهایژگیعنصر و ی( و براT44 تا T36) که 3 یابیعنصر ارزش ی(، براT35 تا
 شههه ارائه  کههها نیها لیهذ جهول در ک  شهنه نییتع( T57 تا T45که ) 29 یفرد یماورا هگاهید

 (.0)جهول  است
 

 یفرد یماورا دگاهیدر د رندهیادگی یهایژگیوو  یابیمحتوا، روش، ارزش هدف، یهاعنصر  یباز برا ی. کدگذار2جدول

 کدها )مفاهیم( منبع عنصر کدها )مفاهیم( منبع عنصر

 هدف

P1 

(T1 تأمل در خلقت )خود 
(T2 تأکید بر بایدها و نبایدهای )

 سبک زندگی سعادتمند
(T3توجه به آخرت ) گرایی و جاودانگی

 انسان
 محتوا

P1 (T15 محتوایی مبتنی بر تفکر خالق در )
 مباحث دینی

P2 (T4پرورش ارتباط درون ) فردی و
نگر ( محتوایی برای ارتقا ادراک کلT16) P2 فردیبین

 دینی آموز در مباحثدانش

P3 (T5 لزوم تأکید بر یکپارچگی و )
 P5 ارتباط این جهان با جهان آخرت

(T17تعادل میان تفکر عقالنی و شهودی دانش )آموز 
(T18 یکپارچگی میان تفکر عقالنی و شهودی )

 آموزدانش

 P4 
(T6 به )( نگاه چندوجهی )مکعبی

ابعاد وجودی انسان و سعی در 
 وحدت میان آنها

 P6 (T19)  محتوایی شامل مباحث منطقی و
 شهودی با تأکید بر دو نیمکره مغز

 

P6 (T7پرورش مهارت ) ها با محوریت
 مباحث دینی

 

P9 (T20 محتوایی با تأکید بر یکپارچگی و ارتباط )
 میان فرد و عالم کائنات

P7 (T8ترکیب مهارت ) های دینی با
ارتباط واضح و یکپارچه میان ( محتوایی با T21) P10 موضوعات فردی و اجتماعی

 این دنیا و دنیای آخرت

P8 (T9نگاه همه ) جانبه به نیازهای
 ( محتوایی با تأکید بر دنیای فانی و باقیT22) P11 آموزاندانش

P9 (T10 توجه به خودپنداره مثبت )
 آموزان در مباحث دینیدانش

P12 

(T23 محتوایی با تأکید بر تمامی ابعاد وجودی )
 انسان

(T24 محتوایی با تأکید بر تمامی نیازهای )
 انسان

P10 (T11در نتیجه ) ی نگرش مثبت، آثار
 شودمثبت به مباحث دینی ایجاد می

P11 (T12دستیابی به اهداف سنتی ) 
(T13دستیابی به اهداف غیرسنتی ) 

P12 (T14 رشد خالقیت فردی و )
 فردیمیان
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 کدها )مفاهیم( منبع عنصر )مفاهیم(کدها  منبع عنصر

 روش

P1 (T25متکی بر روش عقالنی و مفهومی ) 

 ارزشیابی

P1 (T36ارزشیابی هوشیارانه امور توسط معلم ) 

P4 (T26پرورش )دهنده ی قابلیت
( خودشناسی معلم و نحوی پاسخگویی او T37) P4 عقالنی و ظرفیت درونی معلم

 آموزبه دانش

P5 (T27روشی )  ،مبتنی بر تجسم
 آموزان( انتقال خودشناسی معلم به دانشT38) P5 حرکت و تمرکزیابی

P7 
(T28روشی که ذهن دانش ) آموز را

 نهایت باز کند. به بی
(T29استفاده از روش تدریس فعال ) 

P7 (T39 گاهی ( ارزشیابی جامع از عملکرد و آ
 آموزان.دانش

P8 (T30 روش تدریس هنری با ) تأکید
های ( ارزشیابی بازپاسخ با محوریت روشT40) P9 بر حیات درونی

( روشی مبتنی بر ارتباط میان T31) P9 غیررسمی و نوآورانه
 فرد و جهان هستی

P10 (T32برگزاری مناسک و مراسم ساده ) 

P12 

(T41استفاده از ارزشیابی تکوینی ) 
(T42استفاده از ارزشیابی روشنگرانه ) 

(T43استفاده از ارزشیابی کل )گرا 
(T44 استفاده از ارزشیابی متناسب با روش )

 تدریسی که محتوا ارائه شده

P11 (T33روش ایفای نقش و نمایشی ) 

P12 
(T34روش )های مشارکتی 

(T35روش ) ،های موسیقیایی
 های تنفسیتجسمی و تمرین

 کدها )مفاهیم( منبع عنصر

های ویژگی
 یادگیرنده

P1 (T45بکارگیری همزمان کارکردهای عقالنی و شهودی بین دانش ).آموزان 
P2 (T46 عزت نفس باال بین )انآموز  دانش 
P3 (T47.داشتن روحیه امید به زندگی ) 
P4 (T48روحیه ) اوشگری.کی 
P5 (T49 اشتیاق گردآور )اطالعات بین دانش ی.آموزان 
P6 (T50دانش )دست پیدا کنند. یباید به مرحله نهفتگ آموزان 
P7 (T51دانش ).آموزان باید به مرحله اشراق دست پیدا کنند 
P8 (T52دانش )د یا بازنگری نائل شوند.ییآموزان باید به درجه تا 
P9 (T53دانش )آموزان از انگاره برخوردار باشند. یا تصور ذهنیها 

P10 
(T54دانش )مستقل برسند. آموزان به قضاوت 
(T55دانش ).آموزان تفکر انتزاعی داشته باشند 

(T56دانش ).آموزان به ارزیابی نّقاد دست پیدا کنند 
P12 (T57دانش ).گاهانه به تخیل و خالقیت بپردازند  آموزان آ

 

 (هامقوله)استخراج  یمحور یکدگذار( ب

 اسهتخراج هامصاح   متن از اول سطح در ک ( ییها)مفهوم ییکهها ،یکهگتار از دوم یمرحل  در
 سهپس و داده قهرار مختلف یهاگروه در زهایتما و هاش اهت جنس، و تیماه براسا  را است شهه
 ب . شودیم انتخاب اسم کی آنها یبرا دارد، وجود ا یادب و یم ان در آنچ  و کهها کردیرو بر یم تن

 قسهمت نیدر ا .ردیپتیم انجام را یمحور یکهگتار واقع در و شودیم ساخت  هامقول   یترت نیا
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. همشخص شهن یمحور یکهگتار قیطر از هامقول محتوا قرار گرفت  و  لیمتون مصاح   مورد تحل
تها  T1) متوسهط  مقطع در یزنهگ و نید در  ههف عنصر یبرا ک )مفهوم(  که 22 یبررس از پس

T14 ،)22 مفهوم(  که(یمحتوا عنصر یبرا (T15  تاT24 ،)22 کهه  )رو  عنصهر یبهرا)مفههوم 
کهه )مفههوم(  29( و T44تها  T36) یابیارزش عنصر یبرا)مفهوم(  که 3 (،T35تا  T25) آموز 

 یمهاورا هگاهیهد اسها  بر دوم متوسط  مقطعدر  یو زنهگ نیدر  د در یم تن رنههیادگیعنصر  یبرا
 (.9کهها ارائ  شهه است )جهول  نیا لی(. در جهول ذT57تا  T45بودنه ) شهه استخراج یفرد

 
 یفرد یماورا دگاهیدر د رندهیادگی یهایژگیو و یابیارزش روش، محتوا، هدف، یهاعنصر  یبرا یمحور ی. کدگذار3جدول 

 هامقوله کدها )مفاهیم( عنصر هامقوله کدها )مفاهیم( عنصر

 هدف

(T1تأمل در خلقت خود ) 
(T2 تأکید بر بایدها و نبایدهای سبک )

 زندگی سعادتمند
(T3توجه به آخرت ) گرایی و جاودانگی

 انسان
(T5 لزوم تأکید بر یکپارچگی و ارتباط )

 این جهان با جهان آخرت

جاودانگی 
 انسان

 محتوا

(T15 محتوایی مبتنی بر تفکر )
 خالق در مباحث دینی

(T16 محتوایی برای ارتقا )
آموز در نگر دانشادراک کل

 مباحث دینی
(T17تعادل )  میان تفکر

 آموزعقالنی و شهودی دانش
(T18 یکپارچگی میان تفکر )

 آموزعقالنی و شهودی دانش
(T19 محتوایی شامل مباحث )

منطقی و شهودی با تأکید بر دو 
 نیمکره مغز

توجه 
محتوا به 

تفکر 
عقالنی 

و 
 شهودی

(T4پرورش ارتباط درون ) فردی و
 فردیبین

(T8ترکیب مهارت ) های دینی با
 موضوعات فردی و اجتماعی

(T14 رشد خالقیت فردی و )
 فردیمیان

زیست 
 اجتماعی−فردی

(T6 به ابعاد )( نگاه چندوجهی )مکعبی
 وجودی انسان و سعی در وحدت میان آنها

(T9نگاه همه ) جانبه به نیازهای
 آموزاندانش

توجه به نیازها و 
ابعاد وجودی 

 انسان

(T7پرورش مهارت )محوریت  ها با
 مباحث دینی

(T10 توجه به خودپنداره مثبت )
 آموزان در مباحث دینیدانش

(T11در نتیجه ) ی نگرش مثبت، آثار
 شودمثبت به مباحث دینی ایجاد می

زندگی مبتنی 
 بر معنویت

(T20 محتوایی با تأکید بر )
یکپارچگی و ارتباط میان فرد و عالم 

 کائنات
(T21 محتوایی با ارتباط )

واضح و یکپارچه میان این دنیا 
 و دنیای آخرت

(T22 محتوایی با تأکید بر )
 دنیای فانی و باقی

تأکید 
محتوایی 
بر دنیای 
فانی و 

 باقی

(T12دستیابی به اهداف سنتی ) 
(T13دستیابی به اهداف غیرسنتی ) 

تأکید بر 
اهداف 
سنتی و 
 غیرسنتی

(T23 محتوایی با تأکید بر )
 انسان تمامی ابعاد وجودی

(T24 محتوایی با تأکید بر )
 تمامی نیازهای انسان

نیازها و 
ابعاد 

وجودی 
 انسان
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 هامقوله کدها )مفاهیم( عنصر هامقوله کدها )مفاهیم( عنصر

 روش
(T25 متکی بر روش عقالنی و )

 مفهومی
(T26پرورش )دهنده ی قابلیت عقالنی

 و ظرفیت درونی معلم
(T28روشی که ذهن دانش )را به  آموز

 بینهایت باز کند.
(T31 روشی مبتنی بر ارتباط میان )

 فرد و جهان هستی

های روش
 مسئله محور

 ارزشیابی

(T36 ارزشیابی هوشیارانه )
 امور توسط معلم

(T42 استفاده از ارزشیابی )
 روشنگرانه

ملزومات 
 ارزشیابی

 

(T37 خودشناسی معلم و )
نحوی پاسخگویی او به 

 آموزدانش
(T38 ) انتقال خودشناسی

 آموزانمعلم به دانش
(T44 استفاده از ارزشیابی )

متناسب با روش تدریسی که 
 محتوا ارائه شده

توانمندی 
معلم در 
 ارزشیابی

 
(T29استفاده از روش تدریس فعال ) 

(T33روش ایفای نقش و نمایشی ) 
(T34روش )های مشارکتی 

های روش
 تعاملی

(T40 ارزشیابی بازپاسخ با )
های غیررسمی محوریت روش

 و نوآورانه
(T41 استفاده از ارزشیابی )

 تکوینی

ارزشیابی 
 تکوینی

 

(T27 روشی مبتنی بر تجسم، حرکت )
 و تمرکزیابی

(T30 روش تدریس هنری با تأکید بر )
 حیات درونی

(T32برگزاری مناسک و مراسم ساده ) 
(T35روش ) های موسیقیایی، تجسمی

 های تنفسیو تمرین

های روش
 هنری

(T39 ارزشیابی جامع از )
گاهی دانش  آموزانعملکرد و آ

(T43 استفاده از ارزشیابی )
 گراکل

ارزشیابی 
 تراکمی

 هامقوله   کدها )مفاهیم( عنصر

های ویژگی
 یادگیرنده

(T46 عزت نفس باال بین )انآموز  دانش 
(T49 اشتیاق گردآور )اطالعات بین دانش یآموزان 

(T54دانش ).آموزان به قضاوت مستقل برسند 
(T55دانش ).آموزان تفکر انتزاعی داشته باشند 

 های ثانویویژگی

(T47داشتن روحیه امید به زندگی ) 
(T48روحیه ) اوشگریکی 

(T53دانش )آموزان از انگاره برخوردار باشند. یا تصور ذهنیها 
 های ذاتیویژگی

(T45 بکارگیری همزمان کارکردهای ) عقالنی و شهودی بین
 آموزان.دانش

(T50دانش )دست پیدا کنند یآموزان باید به مرحله نهفتگ 
(T51دانش )آموزان باید به مرحله اشراق دست پیدا کنند 

(T52دانش )د یا بازنگری نائل شوند.ییآموزان باید به درجه تا 
(T56دانش ).آموزان به ارزیابی نّقاد دست پیدا کنند 

(T57دانش ).گاهانه به تخیل و خالقیت بپردازند  آموزان آ

 انتظارات نهایی
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 مصاحبه متن یکدگذار یبندجمع

 ینظر یم ان براسا  یفرد یماورا بر یم تن یزنهگ و نید یدرس برنام  یاصل عناصر نک یا ب  توج  با
 مفههوم، 11 ،یطهورکلبه . شهودینم انجام ررید یکهگتار سوم مرحل  بودنه، شهه مشخص ا یادب و

 مفههوم 22 محتهوا، عنصر مقول ؛ 1 و مفهوم 22 ههف، عنصر: هنهیعنصر مشخص گرد 1و  هامقول  21
 یژگهیعنصهر و مقوله ؛ 2 و مفههوم 1 ،یابیارزش عنصر مقول ؛ 9 و مفهوم 22 رو ، عنصر مقول ؛ 9 و
 ی( و کهگهتارمیبهاز )اسهتخراج مفهاه یکهگهتار  یهمقول . در انتها، با ترک 9مفهوم و  29 رنهه،یادگی

 یزنههگ و نیهد یدرسه برنام  میپارادا شهه، نییتعشیپعناصر از  براسا ( ها)استخراج مقول  یمحور
 .باشهیم( 2) شکل صور  ب ( میمفاه و هامقول )عناصر،  یفرد یماورا بر یم تن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یریگجهینتو  بحث

 ،انسان توج  دارد یرونیو ب یدرون ابعاد ب است ک   ییقابل اجرا ییالرو یفرد یماورا یدرس برنام 
در م احه   خصوصب  یآموزش یالرو کی عنوانب  لتا. ردیگیبرم در را انسان تیشخص کل یعنی

 یههامؤلفه عناصهر و  ییمطالعه  شناسها نیا ههف. استمورد توج  بوده  اریبس تیمربو  ب  معنو
 .بود یفیمطالع  ک کی ؛یفرد یماورا هگاهیبر د یم تن یو زنهگ نید یبرنام  درس

 برنامه  عناصهر   از عنصهر نیاول عنوانب مطالع  عنصر ههف  نیا درآمهه  دستب  جینتا براسا 
 یجاودانر یهامقول  عنصر نیا یبرا و گرفت قرار توج  مورد متوسط  دوم دوره یزنهگ و نید ی  درس

و  تیهبهر معنو یم تن یانسان، زنهگ یو ابعاد وجود ازهایتوج  ب  ن ،یاجتماع−یفرد ستیز انسان،
و همکهاران  یزدیها بهابه  دسهت آمههه  ج ینت. هنهیمشخص گرد یرسنتیو غ یبر اههاف سنت تأکیه

 و سهرخو  و( 2931) همکاران و یاردکان یقاض(، 2932) ایو باغهارن انینور(، مطالعا  2932)
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 یطراحه در یاساسه یههامؤلفه از  یکهی عنوانب بر عنصر ههف  تأکیهبر  یم ن( 2222) همکاران
 .  داشت یهمپوشان ،یدرس برنام 

 خود، شناخت بر یمعنو یدرس برنام  ک  دارنهیم انیب( 2932) ایباغهارن و انینورراستا  نیا در
 عهتیط  و همنهو  ،یزنههگ به  هنیورز عشق و مطلق ذا  ،یهست خالق شناخت ،یهست شناخت

 ههم که  شهودیمه جهادیا رانیفراگ یازهاین و هاخواست  ق،یعش از یقیتلف با برنام  نیا. است یم تن
. گهرددیم افراد در یروحان و یانسان یهاجن   تیتقو باع  هم و بوده نید احکام و اصول براسا 

 رنهگان،یادگی یایارت ا  با دن یرا منو  ب  برقرار یریادگیک   ینید یدرس یبرنام  یعنی موضو ، نیا
 تنهو  .اسهت بهوده مههنظر زیهن( 2932) همکاران و یزدیادر پژوهش  دانهیم شانیازهایو ن قیعش

 یبهرا یفرصهت و شهود یمه نوجوانهان در زهیهانر و عشق  ختنیبرانر باع  ،یدرس برنام  در اههاف
 نوجوانهان یدرس برنام  ،(2932 خواه،ینیحس) آوردیم فراهم آنها توسط گوناگون یهاتجرب  کس 

 یمطالعه  کههها نیدر ا ک ) تفکر یهامهار  ،یعلم قیحقا و اطشعا  صرف انتقال یجا ب  هیبا
 T14 ،ینهید م احه  تیهمحور بها هامهار  پرور  T7مفهوم شامل که  نیا یشهه برا ییشناسا

 یمطلعه  کههها نیه)که  در ا یپژوهشهرر یهامهار ( و رهیو غ یفرد انیم و یفرد تیخشق رشه
 ینرهاه چنههوجه T6تأمل و تفکهر در خلقهت خهود،  T1مفهوم شامل که  نیا یشهه برا ییشناسا
 برنامه  اهههاف نیهیتع و انتخهاب در ن،یبنهابرا .اموزدیهب آنان ب  را خود( ی( ب  ابعاد وجودی)مکع 

 نیهبا ا قیعم ییآشنا منظورب  یو پژوهش یتفکر مینوجوانان توج  ب  مفاه یبرا یو زنهگ نید یدرس
در مطالع   شونهگانمصاح   یسو از میمفاه نیا زیمهم است. ک  در مطالع  حاضر ن اریبس میمفاه

  .است بوده هتأکیه مورد زیحاضر ن

مهورد  یزنههگ و نیهد ی  درس برنام  عناصر از ررید عنوانب مطالع  عنصر محتوا  نیدر ا عشوه ب
کیهه ،یو شههود یتفکهر عقشنه یههامقول  عنصر نیا یبرا جینتا براسا توج  قرار گرفت و  بهر  تأ

. هنهیگرد یاستخراج و نامرتار انسان یوجود ابعاد و ازهاین بر یم تن ییمحتواو  یو باق یفان یایدن
 و یاردکهان یقاضه(، 2932خهواه ) ینیحسه ،(2911) زادهمیکهح یهاپژوهش جینتا با هاافت ی نیا

( 2222( و سرخو  همکهاران )0202و همکاران ) 1الکسانهر ،(0221) لریم ،(2931) همکاران
 .داشت یهمپوشان

)شههود  همچهون یمفروضهات یدارا شههود بر یم تن یدرس برنام ( 2932) خواهینیحس نظر از
 است( دارد و داشت  عقل بر یعیط  تقهم شهود است؛ یذات ارز  یدارا شهود ست؛ین عقل با ریمغا
 که  افهتیدر( 2932) خهواهینیحسه عهشوه . بردیگ قرار توج  مورد هیبا یفرد یماورا هگاهید در ک 
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 باشهه، آن توسع  و تیتقو درصهد هم و داشت   یتک یشهود تفکر تیظرف بر هم ک  یایبرنام  درس
 خواههه ارمغهان به  یموضوع یهاحوزه ۀهم در یریادگی و آموز  یبرا سازنهه و عیبه یهاداللت

اسهتعش  ،یفهرد یمهاورا یههاهگاهیهد یاساسه یژگهیاز و یکی ،یفرد یماورا هگاهینظر ب  د با. آورد
 انیهم ایپو یارابط استعش  قیاست. از طر یاست؛ استعش مستلزم باز و گشوده بودن نس ت ب  هست

مشزم با گشوده بهودن نسه ت به   تینهایب ب  نس ت بودن گشوده. شودیمفرد و تمام کائنا  ظاهر 
فهرد و  یدرونه ا یهح انیهارت ها  م یداللت بر نهوع تیآن است. روحان یرایانسان و پت تیروحان

جهان درون فرد  انیدر صهد پرور  و رشه ارت ا  م یفرد یدارد. آموز  و پرور  ماورا تینهایب
 که  عنصهر نیها یبهرا شهه ییشناسا میمفاه زین مطالع  نیا در چنانچ . است یخارج یهاجهانبا 

 و واضح ارت ا ( T21فرد و عالم کائنا ، که ) انیو ارت ا  م یکپارچریبر  تأکیه( T20) که ماننه
 م،یمفهاه ریو سها یو بهاق یفهان یایهبهر دن تأکیه( T22) که آخر ، یایدن و ایدن نیا انیم کپارچ ی

 بود.  میمفاه نیمتخصصان مورد مصاح   بر ا تأکیهاز  یحاک
 تیروحان تیبر اهم یفرد یاست ک  آموز  و پرور  ماورا معتقه( 0221) لریم ن،یبرا افزون

کیههفرد  یدرون تیظرف یعنی ا ،یح ای  و یانسهان قیهعش و ازههاین از فراتهر آن تمرکهز و کنههیمه تأ
 اتصهال یو. کنههیمه توج  یهست جهان بر و است لیق  نیا از ییهامفهوم و ییخودشکوفا ت،یهو

. آوردیمه شهمار به  یفهرد یمهاورا تفکهر در یاصل عنصر کی را، یرونیب و یدرون یهاجهان انیم
 ریسها بها یفهرد یمهاورا پهرور  و آمهوز  زیتمها وج  زین( 0202الکسانهر و همکاران ) عشوه ب
کیههرا در  هاهگاهید جسهتجو کهرد. اسهتعش و  یروحهان یاریبهر عمهل درون و هوشه هگاهیهد نیها تأ

 یقهوت مسهئل  نیا ک  ه،یآیم دست ب  دهنهیم لیتشک را کل کی ک  ییهاارت ا  قیاز طر تیروحان
 .است پژوهش نیا در شهه ییشناسا یکهها بر

 ی  درس برنام  عناصر   از ررید عنوانب  رنههیادگی یهایژگیو عنصر مطالع  نیا در ج،ینتا براسا 
 ،یذات یهایژگیو یهامقول  عنصر نیا یبرا و گرفت قرار توج  مورد متوسط  دوم دوره یزنهگ و نید
ه بخهش در که  شههنه یگتارنام و استخراج یینها انتظارا  و یثانو یهایژگیو  یههامقوله  ،یکم 

 نیا یبرا شهه انیب یکهها. شهنه نییتع تیخشق و یذهن تصور ب  توج  و اشراق مرحل  ب  یابیدست
 نیبه اطشعها  یگهردآور اقیاشهت( T49) آموزان،دانش نیب باال نفس عز ( T46) ماننه هامقول 

( T53) ،یزنهههگ بهه  هیههام  یههروح داشههتن( T47) ،یانتزاعهه تفکههر داشههتن( T55) آمههوزان،دانههش
 مطالعا شهه در  ییشناسا یو کهها جیبا نتا هامقول  ریسا و یذهن تصور ای هاانراره از یبرخوردار

 بها( 0221) لریم مورد، نیا در. بود ییهمسو یدارا( 2222( و سرخو  و همکاران )0221) لریم
 پرور  و آموز  نو  نیا ک  ساخت مشخص آموزان،دانش بر یمتشق پرور  و آموز  اثر یبررس
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حاکم بهر کهش  در ، روابهط  یمث ت شهن فضا آموزان،دانش خودپنهاره شیافزا در ییبسزا ریتأث
 نراه لریم نظر ازداشت  باشه.  آموزاندانش یلیتحص تیموفق و یریادگی ب  نس ت نرر  ،یفردانیم
 از یامجموع  یدارا ک  شودیدر نظر گرفت  م یفرد ۀمنزل ب  رنههیادگی و است ان یگراکل یریادگی ب 
 نیها یفهرد یماورا هگاهید در. است رریکهی با مرت ط یروحان و یعاطف ،یشناخت ،یکیزیف یازهاین

 منزله  به  هرکههام به  تها اسهت نیا بر تش  و شونهینم کاست  رریکهی از منفصل یهاتک  ب  ابعاد
 آن بها تقابهل در که  بزرگتر طیمح از یجزئ مثاب  ب  زین رنههیادگی ب . شود ست ینرر کل کی از ییجز

 در یفرد منزل  ب  رنههیادگی. است ان یگرا کل یریادگی ب  نراه برنام  نیا در. شودیم ست ینرر است،
 ،یشهناخت ،یکهیزیاسهت )ف رریکههیمرت ط بها  یازهایاز ن یامجموع  یدارا ک  شودیم گرفت  نظر

 به  تها کنهیم تش  و شونهینمکاست   رریکهیمنفصل از  یهاتک ابعاد ب   نی( و ایروحان ،یعاطف
به   زیهن رنهههیادگیبه   قهتیحق در(. 0221 لر،یشود )م ست یکل نرر کیاز  یجزئ منزل  ب  کهام هر

ماننهه تجسهم،  یشو و عمومها  از فنهون ست یبزرگتر ک  در تقابل با آن است نرر طیاز مح یمثاب  جزئ
 اسهتعهادها یریکارگ ب جهت در آموزاندانش قیکمک و تشو یبرا یحرکت یهاتیفعالو  یابیتمرکز

 از یفهرد یمهاورا پهرور  و آمهوز  مسهاعه یههاطیمحه. شونهیم استفاده آنها یدرون تیظرف و
 را کهش  طیمحه تا هینما تش  هیبا معلم و کنهیم استفاده ههیتن درهم یشکل ب  گوناگون یهنرها

 گهراکهل و بازپاسهخ و ینیتکهو یکردههایرو یسو ب  یابیارزش و هینما یهمهل و مح ت از سرشار
 ریسها و هنرههادر  آمهوزاندانشعملکرد  یابیارز یو نوآوران  برا یررسمیغ یهارو  و کنه حرکت

و  1،)واتهرز شهونه گرفته  کهار به سهت،ین ممکهن یابیارز معمول ابزار با آنها یابیارز ک  ییهان یزم
 .(0221همکاران، 
 دوره یزنههگ و نیهد ی  درس برنام  عناصر   از ررید عنوانب  رو مطالع  عنصر  نیدر ا نیهمچن

 ،یهنر سیرو  تهر یهامقول عنصر  نیا یبرا جینتا براسا مورد توج  قرار گرفت و  متوسط  دوم
 نیا. شهنه یگتاراستخراج و نام یزنهگ در یمحوربر مسئل  تأکیه ،یتعامل سیبر رو  تهر تأکیه

 و ینی(، حسه2932) یرضهوان یهیسهع و یصهابر(، 2911) یریشمش یهاپژوهش جینتا با هاافت ی
 که  داردیمه انیهب( 0221) لریم ن یزم نیا در. داشت ییمسو( ه0221) لریم و( 2932همکاران )

منزل   ب  هنر و دارد تأکیهدر حل مسائل  یتازه و هنر یکردهایبر اتخاذ رو ،یفرد یماورا یهابرنام 
رو   ،یفهرد یمهاورا هگاهیهکه  در د داردیمه انیب یو. است یدرس برنام  از ریناپتییجها یبخش
 عموما   اما. کنه رییتغ مختلف یکردهایرو ت عب  توانهیآموز  م فراینهو  ستیمورد توج  ن یخاص

 جههت در آمهوزاندانهش قیتشو و کمک یبرا یحرکت یهاتیو فعال یابیماننه تجسم، تمرکز یفنون
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  انیپشهت هیبا یریادگی طیمح نیهمچن. شونهیم استفاده آنها یدرون تیظرف و استعهادها یریکارگب 
 و آمهوز  مساعه یهاطیمح از یاریبس رونیازا. باشه یعقشن یهاتیقابل با ارت ا  در شهود رشه

 و یصهابر نظهر از. کننههیم استفاده ههیتندرهم یشکل ب  گوناگون یهنرها از یفرد یماورا پرور 
 به  ییپاسهخرو چهارچوب در هیهبا ینهید یههاآمهوزه یاثربخش شیافزا( 2932) یرضوان یهیسع

و  ینیحسهباشهه.  ینید تیو ارت ا  آنها با ترب یهنر تیترب ،یهنر ینمادها ،یشناسیی ایز میمفاه
 نیادیهبن یههااز حلق  یکی عنوانب  یشناسیی ایز ک  هنهیرس ج ینت نیهم ب  زین( 2932همکاران )

 یی هایو ز یهنهر تیهامروزه ترب چراک . است شهه گرفت  نظر در هیبا یدرس برنام  نظام در تحوال 
 یری. شمشهباشههیمطهر  مه یو مههم نظهام آموزشه یاساسه یاز کارکردها یکی عنوانب  یشناخت

راه و رو  در در نظهام  عنهوانبه داشهتن"  یتکهامل ری"س کردیروعشق را با توج  ب   مفهوم (2911)
 تیهترب یجن ه  تهرینمههمعشهق را  تیهبها محور یعهاطف تیهو ترب کنهیمطر  م تیو ترب میتعل

 .پنهاردیم
 ،یمفههوم و یعقشنه رو  بهر یمتکه( T25) ماننه یکهها و هابر مقول  تأکیهرو  با  عنصر

(T31 )یهست جهان و فرد انیم ارت ا  بر یم تن یروش، (T26 ) پروردهنههو یعقشنه تیقابل ی 
( T27) ساده، مراسم و مناسک یبرگزار( T32) ،یمشارکت یهارو ( T34) معلم، یدرون تیظرف
( T35) فعهال، سیتههر رو  از اسهتفاده( T29) ،یابیهتمرکز و حرکهت تجسهم، بهر یم تن یروش

 مسهائلبهر  جان ه  همه  توج  سازن یزم رهیو غ یتنفس یهانیتمر و یتجسم ،ییایقیموس یهارو 
ب  واسهط  توجه  به  مسهائل قابهل  هتوانمیبوده و  آموزاندانش یمعنو و یفرهنر ،یاجتماع ،یروان
 ب  آنان شتریب توج  سازن یزم یجوان لیو اوا ینوجوان نیدر سن خصوصب  آموزاندانش یبرا تیاهم

 و نیهد کتاب در مهم نیاب  دست آمهه،  جینتا براسا  ک  هینما فراهم را یزنهگ و نید در  م اح 
خصهوص مشهارکت دادن  در( 0221) 1 یهبل مثهال عنهوانبه . است بوده توج  مورد دوم دوره یزنهگ

 یاصل ههف هیبا یریادگی فراینه در آموزاندانش مشارکت ک  است کرده انیب ،یریادگی در آموزاندانش
 .ابهییم شیافزا آموزاندانش یریادگیعمق  ک  است فعال مشارکت قیطر از رایز باشه، مهار 

 یزنههگ و نیهد ی  درسه برنامه  عناصر   از ررید عنوانب  یابیمطالع  عنصر ارزش نیدر ا نیهمچن
 یههامقوله  عنصهر نیا یبراب  دست آمهه  جینتا براسا مورد توج  قرار گرفت و  متوسط  دوم دوره

 ،ینیتکهو یابیارزشه آمهوزان،دانهش تأییههنقادانه  و درجه   یابیهبر ارز تأکیه ،یابیملزوما  ارزش
 جیبها نتها ههاافت ی نیا. شهنه یگتارنام و استخراج یابیارزش در معلم یتوانمنه ،یتراکم یابیارزش

( 0221) لههریم و( 2931) همکههاران و یاردکههان یقاضهه(، 2932) ایو باغهههارن انیههنور مطالعهها 
                                                           

1. Blyth 
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 اشهاره نکته  چنهه به ( 0221) لریم یفرد یماورا کردیرو در یابیزشار ن یزم درداشت.  یهمپوشان
  یهترتنیبههتها  نهینما تیخود را تقو ی( درونیهاتی)ظرف ا یح هیمعلمان با نک یاول ا کنه؛یم

 نکه ،یا دوم. شهونه مواجه  یشهتریب ر یپت و یگشودگ با یفرد یماورا ابعاد ب  نس ت آموزاندانش
 نکه یسهوم ا .هیهنما یهمههل و مح ت از سرشار را کش  طیمح تا هینما تش  هیبا نیهمچن معلم

 و یررسهمیغ یههارو . گراسهتکهل و بازپاسهخ ،ینیتکهو یکردهایرو یسوب  یابیارزش شیگرا
آنهها بها ابهزار  یابیک  ارز ییهان یزم ریسا و هنرها در آموزاندانش عملکرد یابیارز یبرا زین نوآوران 

 (. 0221 لر،ی)م شونهیم گرفت  کارب  ست،یممکن ن یابیمعمول ارز
 یابیارزشه از اسهتفاده( T42) ماننهه یمیمفهاه به  ههامقوله  از کیههر عنصهر نیا در عشوه ب

 انتقهال( T38) آمهوز،دانهش به  او ییپاسهخرو ه ینحهو و معلهم یخودشناس( T37) روشنرران ،
 از جامع یابیارزش( T39) ،ینیتکو یابیارزش از استفاده( T41) آموزان،دانش ب  معلم یخودشناس

گاه و عملکرد  و یمربه به  توجه  در یفرد یماورا هگاهید تیجامع از یحاک رهیغ و آموزاندانش یآ
 یمهاورا هگاهیهد ک  است انیب قابل شهه ییشناسا یکهها و ها مقول  توج  با بعشوه. باشهیم یمترب
 یابیارزشه از واقع در. دهه قرار پوشش تحت را یآموزش یابیارزش مراحل توانهیم یخوب ب  ،یفرد

 در که  ازهاسهتین دربهاره قضاو  اول مرحل . شودیم استفاده مرحل  س  در عمهه طورب  یآموزش
 شود یم گفت  یصیتشخ یابیارزش ای ازها،ین سنجش آن ب  و ردیگیم صور  یآموزش تیفعال یابتها

 آنکه از پهسک  محتوا ارائه  شههه(.  یسیمتناس  با رو  تهر یابیاستفاده از ارزش T44)ماننه که 
 امهور و ردیهگ یمه صهور  یآموزشه نظهام یبهرا یزیهر برنامه  و یطراحه شههنه، مشهخص ازهاین

 T41)ماننهه کهه  شهود یمه انجهام ینیتکو یابیارز مرحل  نیا در. گردنهیم اجرا شهه یسازمانهه
 رییهتغ لهزوم صهور  در و یآموزشه یهها تیفعال انجام یچرونر ک ( ینیتکو یابیاستفاده از ارزش

 ۀبهازد نیهیتع در که  شهود یم ههینام یانیپا یابیارز سوم، ی مرحل . هینما یم مشخص را آنها جهت
 صهور  برسهه، انیهپا به  یآموزشه یها تیفعال یاجرا ک  یزمان و دارد نقش یآموزش یها تیفعال

 (.0223 1،رتنزی)م ردیگ یم
بها  یهنهر سیتههر رو  از استفاده رو ؛ عنصر یبرا آمهه، دست  ب جینتابا توج  ب   تینها در
کیه )اسهتفاده  یهنهر یهارو  ینقش؛ اجرا یفایرو  ا ؛یشیشامل: رو  نما یدرون ا یبر ح تأ

 و یکاردسهت کهردن درسهت ،یسهرودخوان شهعر، سهرودن ،ینقاش هنیکش جتاب، یهاشنیمیان از
 پ،یهکل ،یآموزشه کوتهاه یههالمیفه شی)نما یهارید و یبصر یهنرها از استفاده(؛ کیُکم سیتهر

 .گرددیم شنهادیپ( یهنید و کوتاه یهانتیپاورپو

                                                           

1. Mertens 
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امهور توسهط  اران یهوشه یابیاستفاده از ارزشه ؛یابیعنصر ارزش یبرا شودیم شنهادیپ نیهمچن
 از اسهتفاده محتهوا؛ عنصهر یبهرا وشهود  اسهتفاده( گهراکل یابیارزش و روشنرران  یابیارزشمعلم )

بر  تأکیه: ینیم اح  د تیبا محور هامهار  پرور  و یانسان یماورا ای یفرد یماورا یشناس روان
کیه بودن یمتشق  یههایژگهیوعنصهر  یبهرا عهشوه  به. گهردد یم شنهادیدو جهان پ یکپارچریبر  تأ

اطشعا  مربو  به   یب  گردآور اقیاشت جادیآزادان  و ا تیو خشق لیب  تخ قیانجام تشو رنهه؛یادگی
 . گرددیم شنهادیپ آموزان،دانش نیب پروژه ای ل ئمس
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