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Abstract 
The aim of study is Evaluation of the Iranian-Islamic identity Farhangian University 
student-teachers and provide a template for it. The research design is of a mixed type with 
the quantitative approach a survey on the status of Iranian-Islamic identity in a student-
teacher and the qualitative approach provide a model for the Iranian-Islamic identity.The 
instrument is a researcher-developed questionnaire, the validity of which was verified by 
the experts and CVR and the reliability of which was 0.91 through Cronbach alpha.The 
statistical population of male and female student-teachers in Tehran comprised 2833, the 
sample of which (i.e.348 participants) was chosen through stratification to respond the 
questionnaire.One-sample t-test was employed to analyze the data.The findings revealed 
thatthere exist pitfalls in seven components: belonging to Iran, national heritage, national 
dress, self-sufficiency and moral ethics. In the method of synthesis, the statistical society 
consisted of all valid scientific articles in the field of Iranian-Islamic identity. According to 
systematic search in databases, 1075 articles were identified based on the indexes and, 
based on the exit criteria, 225 researches The final analysis was selected. To provide the 
required information, a worksheet designed by the researcher was used. To analyze the 
findings, a six-stage Roberts synthesis model was used using open coding methods. 
According to the findings The first question, the Iranian-Islamic identity model, which 
including fundamentals, principles and method Based on the three philosophical 
fundamentals: anthropology, epistemology and value-recognition were presented.  
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اسالمی دانشجومعلمان دانشگاه  -سنجش وضعیت هویت ایرانی

 فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن

 4، پروین صمدی3، سیدمهدی سجادی2وزادهطیبه ماهر، 1مریم نادری
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 (03/00/1311: ؛ تاریخ پذیرش15/05/1318: تاریخ دریافت)

 دهیچک

طرر  پرژوهش   . اسالمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی بررا  نن اسرت   -سی وضعیت هویت ایرانیهدف پژوهش، برر
ساخته است که روایی محتوایی نن توسط صاحبنظران و ضریب نسبی  ابزار پژوهش در بخش کمّی، پرسشنامة محقق. حاضر نمیخته است

CVRنفر بودند که  3833جامعة نمار  دانشجومعلمان شهر تهران به تعداد  .دست نمد به 11/0با پایایی با نلفا  کرونباخ، برابر . ، تأیید شد
ا   نمونره  ها نزمون تری تر    در تحلیل نمار  داده. اسالمی پاسخ دادند -نفر به پرسشنامة هویت ایرانی 308ا   گیر  طبقه با روش نمونه

ها  تعلق به مریه،،     جاگرفته در مبانی فلسفی، در هفت گویه که دربردارندة مؤلفهها  ها حاکی از نن بود که گویه یافته. کار گرفته شد به
در روش سرنتزپژوهی، جامعرة نمرار  شرامل     . هایی در دانشجومعلمان وجود دارد نثار ملی، لباس ملی، خودکفایی و اخالقیات است، ضعف

هرا  اطالعراتی، براسراس     وجرو  مرترب در پایگراه    ه به جسرت اسالمی بوده که با توج-همة مقاالت علمی معتبر در زمینة هویت ایرانی
. تحلیل نهرایی انتخراش شرد    برا پژوهش  335براساس معیارها  خروج تعداد مقاله شناسایی و در نهایت  1005ها  مورد نظر،  شاخص

هرا از الگرو     یرل یافتره  بررا  تحل . کرار گرفتره شرد    بره  پژوهشرگران شرده توسرط    اطالعات مورد نیاز، کاربرگ طراحی کردن برا  فراهم
 -ها از پرسش اول پژوهش؛ الگرو  هویرت ایرانری    طبق یافته. ها  کدگذار  باز استفاده شد ا  سنتزپژوهی روبرتس با روش مرحله شش

 .شناختی ارائه شد شناختی و ارزش شناختی، معرفت گانة انسان اسالمی مشتمل بر مبانی، اصول و روش براساس ابعاد سه

 . اسالمی، هویت -دانشجومعلم، مبانی فلسفی، هویت ایرانی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

به خود را  آدمیذهن  ،های انسان است که به اشکال مختلف کیستی از دغدغه ةمسئلهویت و 

و  ها، باورها که از ارزش ،از خود افتهی سازمان یعبارت است از مفهوم تیهو .است کردهمشغول 

،  آداب رایداکنند و  زندگی می،  در سرزمینی مشترک ایران مردم .شده است لیفرد تشک یاهداف

جزء نیز هویت اسالمی . بوده و برخوردار از هویت ایرانی هستند رسوم و فرهنگ ایرانی

ایران و ایرانیت   .دارد  که به مفاهیم دین و مذهب ایرانیان توجـه  است  ایرانـیان  نـاگسستنی هـویت

بینی  است، اسالم یک منبع هویت معنوی، اعتقادی و یک جهان یک منبع هویت مکانی و تاریخی

های ملی، فرهنگی،  احساس تعلق هر فرد ایرانی نسبت به ارزش. سیاسی است -وسیع اجتماعی

تردید احساس تعلق و  بی. اسالمی گویند -دینی کشور خود را هویت ایرانی ، جغرافیایی وتاریخی

به تعبیر . شود  میافراد جامعه ر به وحدت و یکپارچگی ، منجیادشدههای  همدلی نسبت به مؤلفه

ها به علت اشتراک در  اسالمی به معنی احساس تعلق به گروهی از انسان -هویت ایرانیدیگر 

 (.39، ص2931محمدی،  گل)فرهنگی ایرانی است برخی عناصر فرهنگی و شبه

ل جوان که هویتش نتیجه، نس در. است و فضای مجازی عصر جدید، عصر گسترش ارتباطات

های مختلف  گروهی، ماهواره و اینترنت با فرهنگ های گرفتن است، از طریق رسانه در حال شکل

تواند این اطالعات جدید را با هویت و برداشتی که از قبل داشته تطبیق  شود و چون نمی آشنا می

 ،قرار دارنددانشجویانی که بیشتر در معرض فضای مجازی . شود دهد، دچار بحران هویت می

 اسالمی -ایرانیکنند، از هویت  نسبت به همتایان خود که کمتر از فضای مجازی استفاده می

سازی  جهانی(. 243، ص2931آبادی و زارعیان جهرمی،  باقری دولت) ضعیفتری برخوردارند

. ة غرب و فرهنگ غربی بر جهان استجانب  همهسیطره و تسلط  درصددیک پروژة غربی،  عنوان به

شمار  شدن یکی از عوامل مهم تهدیدکنندة هویت قومی، ملی، حتی حاکمیت ملی به امروزه جهانی

معنای وابستگی متقابل و فزاینده جوامع به سوی تشکیل جامعه و هویت جهانی غرب  رفته و به

، هویت ملی دانشجویان رو به کاهش شدن یجهانبا افزایش فرایند دهد  ها نشان می پژوهش. است

نیست و  مستثناایران نیز ، یشرایطدر چنین  (.7، ص2931، حبی و قریشی،محمدبخش) اردگذ یم
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خود  ،شدن یها و تهدیدهای ناشی از روند جهان اسالمی باید با توجه به فرصت یعنوان کشور  به

اسالمی، عالوه  -های فرهنگ غنی ایرانی و با اتکا به داشته کندرا برای مواجهه با این پدیده مهیا 

کاوسی و )د باش اسالمی -ایرانی تقویت و تعمیق هویت، درصدد فردیر حفظ هویت ب

  (.31، ص2931،زادگان نیحس

دانشگاه . های دارای هویت ملی از وظایف اصلی هر نظام آموزشی است پرورش انسان

کشور و مرکزی برای پرورش معلمان  پرورش و  آموزشرکن تحول و تعالی در  عنوان بهفرهنگیان 

دانشگاه  اساسنامه)اسالمی در فرایند توسعة کشور، نقش حیاتی بر عهده دارد  -ای هویت ایرانیدار

جوانان و افراد تحت  اسالمی -ایرانیگیری هویت  معلم در فرایند شکل(. 3، ص2932، فرهنگیان

خود، آشکار است که معلمان برای تحقق این اهداف باید  الًکام. نقش کلیدی داردتعلیم خود، 

 -به همین دلیل پژوهش مورد نظر بر روی هویت ایرانی .باشند یسته و برخوردار از هویتشا

و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است و برای  اسالمی معلمان آیندة این مرز و بوم

های  شایان ذکر است با اینکه پژوهش. اسالمی آنان الگویی ارائه شده است -تقویت هویت ایرانی

یک تاکنون به الگو برای  اسالمی انجام گرفته است، اما هیچ -نی در خصوص هویت ایرانیفراوا

 :پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو پرسش زیر است. اند اسالمی اراائه نکرده -هویت ایرانی

 اسالمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟ -وضعیت هویت ایرانی .2

 انشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کداماست؟اسالمی د -الگوی هویت ایرانی .1

  های شامل ویژگـیفردی،  یتوه. یا فردی است یا جمعی، ی داردمتفاوت ابعاد تیهو

را عامل تمایز خود   و تمایالت فردی است که آن هااعم از خصوصیات فیزیکی، اعتقاد  شـخصیتی

اشخاص   بین  روابط  در چارچوب  بیشتر  هویت فردی. داند در مناسبات اجـتماعی مـی  دیگران  با

های منحصر به فرد شخص را،  هویت فردی ویژگی(. 22، ص2333، 2فیرون) پذیرد صورت می

جسمانی  -گیرد و شامل هویت شخصی، هویت جنسیتی، هویت اخالقی، هویت فیزیکی دربرمی

                                                           
1. Fearon 
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شود و به  از خانواده شروع می گیرد و در ارتباط با اجتماع شکل می انسانجمعی هویت . است

، و خانواده ، ازجملههیاولشامل عوامل شدن  یاجتماع یعوامل اصل .شود جامعه جهانی ختم می

و سطح  تیجنسی؛ فرد یها یژگیو ای ها همساالن، افراد مشهور و رسانه ، یعنیهیثانوعوامل 

های جمعی، هویت دینی  یکی از انواع هویت(. 1122، 2بدوایی، لبرون و بوچت)ی است لیتحص

دهنده احساس تعلق و  هویت دینی، نشان. دهد ت که بخشی از هویت ملی ایران را تشکیل میاس

خوبی شناخته  های اخیر به محافظتی دین بر سالمت عمومی در دهه آثار. تعهد افراد به دین است

یا باورهای و عاطفی، طرح شناختی / حمایت اجتماعی ةدهند که دین نشان به دلیل آن .شده است

های ناشی از وقایع ناگوار  تواند توانایی یک فرد را برای مقابله با انواع تنش می، استمعنوی 

باالتر ببرد  را زندگی رضایت وافزایش داده  فرد یک مرگ و زندگی مانند بیماری، انحالل رابطه

دارای هویت نه موجودی تماماً  اسالمیانسان در نگرش دینی و  (.1122 و همکاران، 1سوامن)

و نه موجود تهی، رها و به خود ، اخته و محکوم سرنوشت و تقدیر جبری استس پیش

 در. گیری و جانب غالب، خیر، کمال و نیکی است ما در این آمیختگی، جهتا 9.واگذارشده

 طبیعت و غرایز اساس بر و هویت اوست نفسانی های خواهش بخش غرب، هویت پایگاه که صورتی

 تابع دلیل همین به و بوده اقلیمی های پدیده ها انسان طبایع اساس، اینبر  .شود می ریزی پایه فرد خود

 منبع عنوان به ها انسان طبیعت و غریزه دادن قرار پایه با بنابراین است؛ و فضا مکان، زمان عوامل

 و ها مکان های سایر انسان دیگر و بشر نوع تمام بر تعمیم غیرقابل انسانی هویت ساز، اصول هویت

 آورده، نظر در را او روحانی بعد شود، معرفی انسانی ساز هویت مبنای فطرت هرگاه اما ت؛هاس زمان

 (. 1، ص2931زند وکیلی، )شود  می انسانی افراد همه شامل که

طور که در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران آمده همان -امروزه هویت ملی ایرانی

                                                           
1. Badaoui, Lebrun & Bouchet 

2. Seomun 

نَساُن َأن ُیْتَرَك ُسًدى .9 بلکه انسان ؛ وَرَها َو َتْقَواَهاَفَأْلَهَمَها ُفُج . (93:قیامت)تکلیف گذارد؟  پندارد که او را بی آیا او می؛ َأَیْحَسُب اْْلِ

 .(3: شمس)است  شریرانه های خیرخواهانه و سرشار است از تمایالت، استعدادها و انگیزه
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رهبری، بلباسی و )گیرد  ی و هویت متجددانه شکل میاز سه هویت ایرانی، هویت اسالم -است

اسالمی تمرکز شده است که تلفیقی از  -در پژوهش حاضر بر هویت ایرانی(. 11، ص2939قربی، 

های مثبت  ای از نگرش مجموعه اسالمی -ایرانیهویت . هویت ایرانی و هویت اسالمی است

 های مؤلفهدارای  که است در سطح کشورکننده  بخش و یکپارچه نسبت به عوامل و الگوهای هویت

ایران کشوری کهنسال با قدمتی . است و اجتماعی های ملی، دینی، فرهنگی گوناگونی چون ارزش

از طرف دیگر ایران مبتنی بر مکتب اسالم و . ساله و برخوردار از هویت ایرانی است 7111

د باستان بوده و سه سلسلة گذشته قبل از اسالم ایران، عه. برخوردار از هویت اسالمی است

کران که از هند و پاکستان و  شاهنشاهی ایران؛ هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، در قلمرویی بی

هویت اسالمی . اند گرفت، ضامن وحدت و یکپارچگی بوده النهرین تا آسیای صغیر را دربرمی بین

ردار است، این هویت هزار و در مقایسه با این گذشته چندین هزار ساله از قدمتی کمتر برخو

همچنین . تر است های عاطفی و معنوی آن از هویت ایرانی کشور، قوی چهارصد ساله است و جنبه

. های معادشناختی دین زرتشت در متافیزیک شیعی ایرانی راه یافته است بخش بزرگی از اسطوره

و پس از ختم دایرة والیت مثالً مفهوم منجی، که در مذهب شیعه در قالب امام غایب متجلی است 

دین را به کمال خواهد رساند، در وجدان دینی ایرانیان بسیار بارز و  (عج)صورت ظهور مهدی به

اسالمی و  -ایرانی هویت برای دستیابی به(. 231-239، صص2922شایگان،)محکم است 

. 2: ن را بررسی کردکرده و آقسیم ت توان به مقاطع ذیل میکه را  ایرانادوار تاریخ  ،های آن مؤلفه

از . 4؛  مشروطیت  از آغـاز صفویه تا نهضت. 9؛ از ورود اسالم تا آغاز صـفویه. 1؛ بـاستانة دور

 .دوران انقالب اسالمی. 3؛ پهلوی ةدوران سلسل. 1؛ پهلوی ةمشروطیت تا ظهور سلسل

،  اسالمی -نیایرا  تعریف هویت زمانی، یک از مقاطع بندی فوق آن است که در هر مبنای تقسیم

 اولة در دور یابد؛ تـغییر مـیهای آن  تأثیرپذیری آن از دو هویت ایرانی و هویت اسالمی و مؤلفه

 ایران به باعرا حمله و ساسانیان پایان حکومت تا ماد دولت دوران تشکیل؛ دوران ایران باستان] 

 دوم، ةدر دور جغرافیا و نظام سیاسی؛ دین باستانی،  ای عناصراسطوره([ م 311تا . م.ق 3).. است

  هویت ، با تشکیل دولت ملی صفوی،  ةدر دور دارد؛  اسالمی -در هویت ایرانی مهم یاسالمیت نقش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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صفوی را پس از ساسانیان،  به همین دلیل دورة شود؛ ملیت ایرانی و تشیع متکی می بر عنصر  ملی

با  ، قاجار   ةدر دور(. 37، ص2922ربانی، )آورند  شمار می یکی از نقاط اوج ظهور هویت ایرانی به

 شود؛ دچار بحران اساسی می اسالمی -هویت ایرانی نهضت مشروطیت، های غربی و دیشهورود ان

عصر را که  دوران انقالب اسالمی و ؛ اسالمیت  مقابل  دوران بازگشت به ایرانیت در پهلوی  ةدور

تأکید بر )، و دورة دوم (تأکید بر هویت اسالمی)توان به دورة نخست  است، میبه دین  بازگشت

 ،سپس ،نهضت مشروطیتدورة  ، یادشدهاز دوران  .بندی کرد تقسیم( هویت ایرانی و هویت اسالمی

  و رواج ت سیاسی مشروطهمد شکسیاکه پ عـصر پهلوی اول، ؛داردعصر پهلوی اهمیت خـاص 

  مقارن  ،گـراییده است  با تحوالت جهان سوم که به نـاسیونالیسم است، در ایران  تجدد   اندیشه

 ایـرانی،  با آگاهی از جایگاه دین در جامعه رضاشاه و نخبگان سیاسی همراه او،، رو  از این .باشد می

 ، دوره  دراین .ریزی نمایند خالص پایه ییرانا هویتهویت ایرانی را بر اساس   تا  ودندب  الشدرت

تأسیس کانون ایران باستان در  که اقداماتی چون ملی و فـرهنگ باستانی ایرانی احیا شد  های سنت

عصر   ترین مسأله با مهم پهلوی دوم،  دوران(.  241-244، صص2922 زهیری،) همین راستا بود

پهلوی دوم با  ةدر دور نوسازی  جدی  پروژه  قعدر وا .بود تجدد و نوسازی مواجه یعنی، حاضر

 آن،  با تعریف دوبـاره این دوره هویت ایرانی،  در . ش شروع شد ـ  ه 2942انقالب سفید شاه در سال

ملی  های باستانی به عنوان ارکان اساسی هویت یافته و بر سنت  ادامه  دینی  توجه به عناصر بـا عدم

 1111های  جشن و برگزاری ش. ه  2943  ر سالد  گذاری شاه تاجبرگزاری مراسم  .شد تأکید می

علیرغم  اما. وداقدامات ب  این  جمله  تغییر تقویم هجری به تـقویم شـاهنشاهی از شاهنشاهی،  ساله

به علت  ایرانی،  ملی  هویت دست دادن تعریفی ازههای گسترده در دوران پهلوی دوم برای ب فعالیت

 .های اساسی مـواجه بـود چالش  با  ایرانی چنان هویت ملی هم ،بل تجدد و سنتبحران ناشی از تقا

و  غربیهای  گیری هویت شکلگرفتن از سنت، سست شدن باورها،  هایی مانند فاصله چالش

 افرادخاطر و وفاداری  احساس تعلقکاهش ، (و نژادی قومی)های فروملی تقویت هویت ،چندپاره

  (.2922 زهیری،)... رهنگ و تاریخ، سرزمین، فنسبت به 

های  اسالمی که از تلفیق مؤلفه -های هویت ایرانیهای انجام گرفته، مؤلفه براساس پژوهش
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زبان  ،ی، سرود ملیپرچم مل انداز آمده عبارت دست های هویت اسالمی به هویت ایرانی و مؤلفه

ها  نژاد و اقوام ایرانی، حکومتهای ایرانی،  سرزمین ایران، آداب و سنت ،ی، آثار ملیلباس مل ملی،

و  یمفاخر ادب ،یدوست هنی، میزیست ، دشمنییاستقالل، خودکفا و سلسله های ایرانی،

قرآن و  ی، معرفینید یایاول ی، معرفگرایی ، آخرتیخدا شناس. یرانیا ةبرجست یها تیشخص

و  یهای مذهب بتمناسمراسم و ، معرفی یمذهب- ینی، معرفی مفاخر دینی، احکام دیاتسنت، اخالق

؛ قیومی و 2931نژاد و امیری،  ؛ سبحانی2923سعوه، )ی نیدی، رهبری نیو د یمذهب ی، نمادهاینید

؛ سمیعی اصفهانی، رفیعی قهاره و نوری، 2939؛ محمودی، 2934زاده جلودار،  ؛ دائی2932انصاری، 

؛ 2923محمدی، ؛ 2939؛ میرحیدری، غفوری و بیرانچلو، 2931زادگان،  ؛ کاوسی و حسین2934

 (.2939خاوری، 

 شدن پدیده جهانی

ی و لهای غربی، در واقع این است که شخصیت و هویّت مل استراتژی دنیای غرب و رسانه

اشاره به این نکته ضروری است که  .را در برابر یک چالش و بحران جدید قرار دهدایران فرهنگی 

شناس آمریکایی  ، انسان2آرجون آپادورای ةبه گفتامروزی  شدن  واقعیت آن است که جریان جهانی

این صورت که  به: پرداز جهانی، فرآیندی متناقض است ترین متخصص و نظریه تبار و مطرح هندی

های  تر و محلی را در هویت های قدیمی کند هویت دهد و تالش می ها را تقلیل می سو هویت از یک

به ای  گونه نتیجه به بزند و در پذیری سازی و فرهنگ جهانی ذوب کرده و دست به نوعی یکسان

ها و رویکردها و باورهای محلی به  ها، آیین رفتن زبان زند که نشانه آن از میان فقر هویتی دامن می

های اندیشیدن مرکزی است، اما در شکل متناقض، این روند،  ها و شیوه سود گروه اندکی از زبان

شود،  دلیل تهدید هویتی که ایجاد می به ه دقیقاًشود ک ساز نیز هست، زیرا سبب می روندی هویت

های محلی در مردمان مختلف  شدن هویت یافتن و برجسته نیازهای جدید هویتی برای تشخص

گرایی و  نوعی سنت را نباید لزوماً های گذشته هویترو، بازگشت و احیای  ایجاد شود و از این

                                                           
1. Arjun Apadua 
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ای مدرن به حساب  ها را پدیده توان آن می تمایل به رد جهان امروز دانست بلکه برعکس دقیقاً

 (. 2923فکوهی، ) آفرینند بازمی 2«میرچیا الیاده»آورد که جهان مدرن را بار دیگر به تعبیر 

شد در  برخالف برداشت سنتی از هویت که با یگانگی و استمرار شخصیت و خود، فهم می

است از تغییر و تکثر در یک  شدن اینترنت و فضای مجازی، هویت عبارت شدن با غالب جهانی

پذیری فرد را در قبال  های اجتماعی، مسئولیت بودن و نبود کنترل فرایند متحرک که ویژگی ناشناس

. شود  شدن تضعیف می بنابراین، هویت ملی کشورها در عصر جهانی. دهد عملش کاهش می

های کشورهای  ف رسانهبه علت ضع دهد نشان می( 2934)نیا و حسینی  التیامیهای پژوهش  یافته

 وجود و اسالمی، جامعة های مناسب فرهنگی در ریزی ها و برنامه اسالمی و نبود زیرساخت

 به توجه با نیز و غربی فرهنگ شدن جهانی عصر در فرهنگی متعدد ابزارهای و های غربی رسانه

 ةنیز جامعداری در جهان، شاهد زوال هویت و فرهنگ اسالمی مسلمانان و  ایهسرم نظام سلطة

ریزی  اسالمی، برنامه ةهای پدیدآمده در جامع ایرانی هستیم و اگر برای مقابله با تهدیدها و اختالل

شود و به ایجاد مشکالت بیشتر  های مختلف انجام نشود، این روند تشدید می در سطوح و بخش

ها، اعتیاد به  رزشتعارض ا مانندتوان به مواردی  های فضای سایبری می از جمله آسیب. دانجام می

قی و الهای اخ ها، انحراف ، شکاف نسلهویتگیری  در شکل اللاینترنت، بحران هویت و اخت

؛ سمیعی 2931؛ بذرافشان و رفیعی کته تلخ، 2937برقی و مستانه، ) افسردگی اشاره کردو  جنسی

ا نیز نشان ه سایر پژوهش(. 2922؛ امیدوار و صارمی، 2934قهاره و نوری،  اصفهانی، رفیعی  

در فضای مجازی بیشتر باشد، سطح هویت دینی جوانان جوانان هرچه وسعت حضور دهد  می

؛ معمار، 2934؛ لعل علیزاده، 2931؛ نوابخش و نیکوکار، 2931قاسمی، ) دشو  ایرانی تضعیف می

 (.2927زاده،  میرساردو، کاوسی و ابراهیم؛ 2932پور و خاکسار،  عدلی

 شناسی پژوهش روش

 -هویت ایرانی سنجش وضعیتبرای . پژوهش حاضر در دو بخش کمی وکیفی اجرا شداین 

                                                           

1. Micea Eliade  
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اسالمی دانشجومعلمان از روش کمّی با استراتژی پیمایشی استفاده شد و برای ارائة الگوی هویت 

جامعة در روش کمّی، . اسالمی دانشجومعلمان از روش کیفی سنتزپژوهی بهره گرفته شد -ایرانی

در مجموع بوده است که  شهر تهراندانشگاه فرهنگیان معلمان پسر و دختر همة دانشجوپژوهش 

با توجه به تعداد جامعة پژوهش و  .اند نفر دختر و بقیه پسر بوده 2723بودند که  نفر 1299حدود 

نفر مورد پژوهش قرار  942مشخص شد که در نهایت تعداد  992جدول مورگان، تعداد نمونه 

ساخته  ابزار پژوهش، پرسشنامة محقق .گرفتای انجام  ورت تصادفی طبقهگیری به ص نمونهگرفتند 

گویه بود که برای  19پرسشنامه حاوی . بودشده  میتنظ کرتیل یا درجه پنج اسیبراساس مقبود که 

 نظران صاحبو  تاداناسنفر از  23 نظراز ارزیابی روایی محتوایی این پرسشنامه به روش کیفی، 

همچنین، برای ارزیابی روایی . شداستفاده  و علوم اجتماعی علوم تربیتی، فلسفة تعلیم و تربیت

2محتوایی به روش کمی، ضریب نسبی روایی محتوا
(CVR)  های پرسشنامه محاسبه و  برای گویه

 43/1های دارای عدد باالی  گویه ،CVRگیری  آمده با جدول تصمیم دست پس از تطبیق عدد به

قرار  نظران صاحب مورد قبولپرسشنامه روایی از اصالحات الزم، در نهایت، پس . تأیید شدند

ضریب . پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد( معنای همسانی درونی به)  پایایی. گرفت

توان از  است، می 71/1شده باالتر از  بنابراین، چون پایایی محاسبه. به دست آمد، 32/1پایایی، 

برای توصیف نمونه . اسالمی استفاده کرد -هویت ایرانی پرسشنامة یادشده برای سنجش

 3، انحـراف اسـتاندارد1، واریـانس4نما ،9، میانـه1میـانگین های آمار توصیفی مانند شاخص

های پرسشنامه، آزمون   و برای تجزیه و تحلیل گویه شدکار گرفته  به 2دایره ای، 7تونیس مودارهاین

اطالعات مورد نیاز، کاربرگ  کردن برای فراهمسنتزپژوهی نیز  در روش. ای اجرا شد نمونه تی تک
                                                           
1. Content Validity 

2. Mean 

3. Median  

4. Mod 

5. Variance 

6. Std. Deviation 

7. Bar Chart 

8. Pie Chart 
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ای  مرحله ها با الگوی شش از تحلیل یافتهپس . کار گرفته شد بهشده توسط محقق  طراحی

اسالمی برآمده از  -های هویت ایرانی مؤلفههای کدگذاری باز،  سنتزپژوهی روبرتس و روش

شناختی تلفیق شد  شناختی و ارزش شناختی، معرفت انسانگانة  های پرسشنامه و ابعاد فلسفی سه داده

 .و در نهایت، الگویی مشتمل بر اهداف، مبانی، اصول و روش سنتز شد

 های پژوهش یافته

 .دهد بررسی توصیفی نمونه را نشان می 2جدول 
 

 كنندگان از لحاظ جنسیت، رشته افراد و سال ورود  درصد شركت. 1جدول 

 سال ورود رشته جنسیت

 درصد تعداد سال ورود درصد تعداد رشتة تحصیلی درصد تعداد جنسیت

 93 213 مرد

مشاوره، تربیت بدنی، تاریخ، )علوم انسانی

الهیات، زبان انگلیسی، ادبیات عرب، ارتباط 

 (تصویری

 1/93 297 2939سال  1/41 242

 1/22 93 2934سال  3/23 37 علوم تربیتی 34 111 زن

 211 942 مجموع
شیمی، فیزیک، ریاضی، ) ایهعلوم پ

 (شناسی زیست
 7/12 211 2931سال  2/41 241

 
 3/11 71 2933سال  211 942 مجموع

 211 942 مجموع 

 1نتایج آزمون به شرح جدول . اجرا شدای  نمونه های پرسشنامه آزمون تی تک برای تحلیل داده

 .است

 ای نمونه تک  نتایج آزمون تی. 2جدول 

 ضریب معناداری حد معناداری خطای انحراف از میانگین نحراف معیارا میانگین ابعاد

 111/1 11/1 111/1 47/1 22/4 شناختی انسان

 111/1 11/1 114/1 41/1 23/4 شناختی معرفت

 111/1 11/1 111/1 47/1 93/4 شناختی ارزش
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است، کوچکتر  11/1شود، ضریب معناداری از مقدار  مشاهده می 1طور که در جدول  همان

های ابعاد  توان گفت دستیابی دانشجومعلمان به میزانی از مؤلفه میدرصد  31بنابراین، با اطمینان 

در تحلیل همچنین،  .شناختی حاصل شده است شناختی و ارزش شناختی، معرفت گانة انسان سه

از  هستند که پس 4گویة پرسشنامه، دارای میانگین زیر  22مشخص شد گویه به گویة پرسشنامه، 

ها را دارای ضعف  توان آن معنادار نبوده و نمی دادن آزمون آماری مشاهده شد چهار گویه انجام

های  ها، مؤلفه ها، هفت گویه دارای ضعف بوده که این گویه بنابراین، در مجموع پرسش. فرض کرد

 (.9ل جدو)گیرد  خودکفایی، آثار ملی، تعلق خاطر به میهن، لباس ملی و اخالقیات را دربرمی
 

 دانشجومعلمان های دارای آسیب هویت ایرانی اسالمی مولفهها و  گویهوضعیت . 3جدول 

 میانگین مؤلفه گویة پرسشنامه ردیف
مقدار 

 آزمون تی

سطح 

 داری معنی

 111/1 -347/7 43/9 لباس ملی .پسندم های مدل غربی را می پیروی از پوشش 2

1 
 دنیا به ایران در که کاش ای گویم می خود به ها وقت خیلی

 .بودم نیامده

 خاطر به تعلق 

 میهن
49/9 229/2- 111/1 

 111/1 -393/27 34/1 آثار ملی .عالقمندم ایران تاریخی آثار از بیش جهان تاریخی آثار به 9

4 
ظاهرشدن با آرایش در جامعه وجهة اجتماعی مرا تخریب 

 .نماید می
 111/1 -131/1 33/9 اخالق اسالمی

1 

بروز مشکالت در دانشگاه، مانند مشکل در  در صورت

 سامانة آموزشی یا سامانة تغذیه

 .کنم جهت رفع مشکل صبوری و همکاری می

 111/1 -114/1 71/9 اخالق اسالمی

 .است دلپذیرتر برایم ایران از خارج در زندگی 3
 خاطر به تعلق 

 میهن
37/1 173/21- 111/1 

7 

ترجیح داده و از  در خرید، کاالی ایرانی را به خارجی

 مزایای احتمالی کاالی خارجی

 .کنم پوشی می چشم

 استقالل و

 خودکفایی
92/9 334/2- 111/1 
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 اسالمی -الگوی هویت ایرانی

 -ها هستند در اینجا، از مبانی مختلف هویت ایرانی که عناصر الگو مبانی، اصول و روش از آنجا 

شود، سپس، اصول از مبانی فلسفی استنباط  یاسالمی صرفاً به بررسی مبانی فلسفی پرداخته م

 -از این رو، ابتدا مبانی فلسفی هویت ایرانی. شود ها از اصول استنتاج می شود و در انتها روش  می

 .شود اسالمی تببین می

 اسالمی -مبانی فلسفی هویت ایرانی

 -ویت ایرانیشناختی از مبانی فلسفی ه شناختی و ارزش شناختی، معرفت گانة انسان مبانی سه

 . شود اسالمی بررسی می

زیرا نمود انسان، هویت اوست، به عبارتی . توان مفهوم انسان را با هویت یکسان گرفت می

هویت افراد با توجه به تعریفی که از طرف دیگر، . یابد شود و معنا می انسان با هویتش تعریف می

شناختی ارتباط موثقی با هویت  ی انسانبنابراین، مبان. گیرد در هر مکتب از انسان شده، شکل می

معرفت و شناخت انسان نیز، منشأ تکوین و تحول هویت انسان است و شرط الزم برای . دارد

باعث شناخت انسان شناخت انسان و ابعاد وجودی او گیری هویت، معرفت است؛ به عبارتی  شکل

ودیش را بشناسد و به شناخت اگر انسان بتواند هویت و ابعاد وج .شود از خود و هویت خود می

توان گفت مبانی  لذا می .یابدهویت خود دست د نهایی ومقص بهتواند  می ،خود برسد

شناختی نیز با هویت ارتباط تنگاتنگ دارند و در سایه شناخت و معرفت است که انسان  معرفت

یریم در هایی را بپذ گیری هویت بسته به اینکه ما چه ارزش همچنین، شکل. یابد هویت می

ها به  ها با غایت زندگی ارتباط دارند و همه انسان سلسله مراتب ارزشیابی موثر است و  هویت

از . اهلل به عنوان غایت زندگی و غایت هویت انسانی هستند دنبال کسب سعادت جاوید و قرب الی

ط تنگاتنگ شناختی با هویت ارتبا شناختی و ارزش شناختی، معرفت گانة انسان رو مبانی سه  این

 . دارند
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 شناختی های مربوط به مبانی انسان اصول و روش

 اصل هماهنگی با فطرت

 ،(فطرت)در ضمیر انسان معرفت ربوبی وجود دارد . ناظر است این اصل به مبنای فطرت انسان

وضعیت زندگی  ةمجموع. شود ها دچار غفلت و نسیان می ت و سرگرمیاالولی انسان بر اثر اشتغ

طلبی،  جویی، زیباگرایی، عدالت حقیقتی فطری مانند ها ای سامان یابد که ویژگی به گونهآدمی باید 

اگر انسان ». خداگرایی، که به مثابه بذرهایی است که در زمین خلقت انسان وجود دارد، رشد کند

دادن با درنظرگرفتن همان فطریات  قطعاً باید رشد و پرورش ،دارای یک سلسله فطریات باشد

  .(24، ص2932، مطهری)« یردصورت گ

هایی که بتوان فطرت را در آدمی بیدار کرد یا با فطرت  یکی از روش :روش تذکر و یادآوری

های الهی در گذشته، حال و آینده زندگی فرد مورد تذکر و  هماهنگ شد، این است که نعمت

فراموشی و غفلت  های مختلف پیوسته در معرض انسان به دلیل درگیری. یادآوری قرار داده شود

ها کاسته و به سیر انسان به سوی  تواند با یادآوری و هوشیار کردن انسان، از آسیب تذکر می. است

 .دکنکمال کمک 

وجود  (کشف رموز نهفته در هستی)های هستی  پدیده ةعبرت هم در هم :آموزی روش عبرت

ت از خطاکاران نیز فرد به علم در عبر. جامانده از آنان و آثار به ندارد و هم در خطای خطاکارا

ذکر است، با استفاده از این روش دیگر نیاز نیست تاین عبرت نیز بیشتر از مقوله . رسد ای نمی تازه

اند که آن  فرد برای دوری از یک خطا، خود بابت آن مجازات شود بلکه در تاریخ کسانی بوده

آموزی از قصه  برای روش عبرتقرآن . اند خطاها را مرتکب شده و براساس آن مجازات شده

 (.92، ص2931آل رسول و بردابرد، ) بیشتر داشته باشد ةاستفاده کرده تا نفوذ و جاذب

 اصل عزت 

 ایجاد جهت در باید رشد هویت انسانی. است طلبی براساس مبنای کرامت انسان عزت اصل

ترین اصول  اییترین و زیربن یکی از مهم« اصل عزت» باشد؛ فرد عزت رعایت و عزت احساس

مند بیابد، هرگز خود را به  در درون خود، خویشتن را عزت انساناست، زیرا اگر  هویت انسان
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های نفسانی و  ها و حقارت یا الاقل گرایش بسیار کمتری به پستی کند، یعصیان و گناه آلوده نم

 .دهد اخالقی از خود نشان می

های  و با توجه به نقاط قوت و توانایی« عزت»این روش مبتنی بر اصل  :ها روش ابراز توانایی

متربی خود را توانا و کارآمد ببیند، احساس سرافرازی در او پدید اگر آید،  انسان به دست می

. خواهد آمد و اگر خویشتن را ناکارآمد و ناتوان ببیند، احساس سرافکندگی و ذلت خواهد داشت

تا وی خود را کارآمد و توانا  کندهای متربی را فراهم  بنابراین مربی وظیفه دارد امکان بروز توانایی

 .بیابد و در پرتو آن به احساس عزت درونی دست یابد

توان از روش تغافل نسبت به رفتارهای منفی افراد  برای تحقق اصل عزت می :روش تغافل

در نزد  اطالعی از رفتارهای منفی فرد، تصویر مثبت وی را تغافل یا تظاهر به بی. استفاده کرد

کند و بدین ترتیب زمینه بروز احساس ارزشمندی، عزت و کرامت را در وی  دیگران حفظ می

 (.239-233، صص2931باقری، )آورد  فراهم می

 پذیری  اصل مسئولیت

آدمی با توجه به آزادی و قدرت انتخابش، . این اصل مبتنی بر مبنای اراده و اختیار انسان است

بنابراین، نسبت به . طور آزادانه و آگاهانه در جهت حق و کمال بکوشد بهتکلیف دارد تا پیوسته و 

این . انجام درست تکالیف فردی و اجتماعی خویش مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد

بنابراین، انسان نسبت به انجام تکالیف خود، . های هویت انسانی است پاسخگویی، از ویژگی

الناس یاد  اهلل و حق عنوان حق ها به ان مسئولیت دارد که از آننخست در برابر خداوند و سپس دیگر

و و در قبال خداوند  دکار بگیر هرا در راه صحیح ب شاراده و اختیار لذا انسان باید. شود می

 (.74، ص2931مبانی نظری سند تحول، )د مسؤلیت دارسرنوشت خود، 

توان  فرد نسبت به اعمالش، می برای ایجاد احساس مسئولیت در :روش مواجهه با نتایج عمل

که فرد نتایج ناگوار یا گوارای  عبارت دیگر، هنگامی به. از روش مواجهه با نتایج عمل استفاده کرد

یابد و بدین ترتیب،  ها را درمی اعمال خویش را تجربه کند به نحو عمیقی، بد یا خوب بودن آن

 (.143، ص2923باقری، ) شود تر می برای ترک عمل بد یا انجام عمل خوب، ملتزم
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 اصل فعالیت

انسان برای تکوین و ارتقای . این اصل متناظر با مبنای نقش اساسی انسان در تکوین هویت است

های جدید دست  به فعالیت و تالش بپردازد و از راه فعالیت خویش، به شناخت هویت خود باید

شناسی و پیشوایان مکتب عمل  معهشناسی و جا شناسی، روان های جدید زیست راساس یافتهب. یابد

کند تا دوام عمل خویش را  انسان ذاتاً موجودی فعال است که در جریان امور دخالت می ،و تجربه

را به  ،طور موقت بر هم خورده است د و تعادلی که بین او و محیط وجود داشته و بهکنتضمین 

بیشتر فعالیت  انسانهر قدر  این اصل اساس بر (.2931 شکوهی،) حالت اولیه خودش برگرداند

 .شود زودتر و بیشتر به معرفت دست خواهد یافت و تکوین و تکامل هویت زودتر حاصل مید، کن

روش فعال به  .پذیری هویت است برای شکلاز اصول اساسی  آدمیفعال بودن  :روش فعال

 مربی و استادو در جریان آموزش نقش فعالی به عهده دارند  فردشود که در آن  روشی اطالق می

 درسی کتاب و استاد به درس، منابع در روش فعال. کند کننده را ایفا می نقش راهنما و هدایت

در جهت تکوین  را فرد قضاوت و استدالل تفکر، بتواند که موقعیتی یا منبع شود، هر نمی محدود

نیز ش اسالمی در روش آموز(. 2921صفوی، )استفاده شود تواند  ، میکند تقویت و هویت تحریک

ها مطرح  پرورش فکری و پرهیز از تقلید و تکرار مطالب بدون درک صحیح آنفعالیت، تکیه بر 

 . بینیم اصول دین تقلیدی نیست میو  باشد می

 خواهی اصل هدایت

دادن  در اختیار قرارخواهی،  از اصل هدایتمراد . است این اصل مربوط به مبنای تهدیدات انسانی

هدایت بر دو نوع تکوینی و . رای انسان به منظور کشف جهت و مقصد استاسباب متعددی ب

ها با  انسان هدایت تشریعی، عبارت است از دستورات خداوندی که. تشریعی تقسیم شده است

هدایت تکوینی عبارت است از به جریان . توانند به رشد و کمال خود برسند ها، می پیروی از آن

ی طبیعت و انسان در مجرای قانونی خود که نظم دقیق حاکم بر آن انداختن اجزا و روابط تکوین

 (.211، ص2931جعفری، ) کنددو قلمرو، آن را اثبات می

شود و برعکس،  تشویق موجب رغبت، دلگرمی، نشاط و تحرک می :تبشیر و انذار روش
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وجـود . دشو و موجب افسردگی و مالل می کند انسان را تحقیر می شخصیت ،نکوهش و ناسپاسی

 (.413-491، صص2924امینی، ) ضروری استا ه تشـویق و تنبیـه بـرای پـرورش انسـان

 شناختی اصول مربوط به مبانی معرفت

 اصل تعقل و تفکر 

نوری رحمانی است که پیامبر  عقل موهبتی الهی وت. ورزی انسان است این اصل ناظر به مبنای عقل

انسان تربیت  اگر. عقاب است ثواب و تکلیف و این عقل مالک .شود درونی انسان شمرده می

تیجه تعقل بدان ن به آنچه در به ندای عقل خود گوش فرا دهد و اهل تعقل شود و عقالنی بیابد و

یک زمینه  به عنوان یک امتیاز انسان و اندیشیدن و تعقل. شود عمل کند اهل سعادت می ،رسد می

کار شود  آنروی ، اهمیت دارد و باید رور کندزندگی انسان را با های تجه همةتواند  که می

 (. 2931بهشتی و رشیدی، )

به مطلب یا دانشجو در روش پرسش و پاسخ معلم هنگام جلب توجه  :روش پرسش و پاسخ

های منظم،  پردازد، بلکه با طرح سئوال به بیان مطلب نمی طور مستقیم به آن،آموزش درس جدید و 

کند، تا خودشان به  ها را هدایت می مطالب جدید قرار داده آن یرفعالیت ذهنی شاگردان را در مس

 کنند آموزان در بحث شرکت می پرسش و پاسخ همه دانش در .کشف مفاهیم جدید توفیق یابند

 (.171، ص2921صفوی، )

 اصل جامعیت

 انسان برای دستیابی به هویت خویش ناگزیر به. این اصل ناظر به مبنای منابع شناخت آدمی است

و استعدادهای  انسان موجودی چندبعدی است. استفاده جامع از حداکثر منابع شناخت است

شناخت هریک از ابعاد . دبرداری صحیح قرار بگیر ی دارد که باید شکوفا شود و مورد بهرها نهفته

کارگیری حداکثری قوا، استفاده از منابع مختلف  طلبد و به استفاده از قوای شناختی خاصی را می

تر پیش  هت شناخت دقیقتر را به همراه خواهد داشت و به تبع فرایند تکوین هویت، مطلوبج

را به  آسیب در هویت معرفت،جانبه بودن  کاستفاده از تنها یک منبع شناخت و ی. خواهد رفت

. هایی همراه است علیرغم آنچه گفته شد، شناخت آدمی با موانع و محدودیت .خواهد داشتهمراه 
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سان باید به کمک قوای شناختی، شناخت خود را از واقعیات و حقائق محسوس و هرچند ان

را بشناسد، در عین حال ( شهود و غیب)نامحسوس هستی گسترش دهد و هر دو الیة هستی 

سو، این شناخت به قدر طاقت فرد  از یک: هایی برای این توانایی بشر متصور است محدودیت

از . گیرد کران بهره می ر توان و استعداد خود از این معارف بیگیرد و هر انسانی به قد صورت می

پی ( نظیر درک کنه ذات اقدس الهی)سوی دیگر، عقل بشر قادر نیست به بسیاری از حقائق هستی 

جانبه از منابع شناخت  بنابراین، قوای شناختی انسان مکمل یکدیگر بوده و استفادة همه. ببرد

 (.211، ص2939، شمخانی و همکاران)ضروری است 

های  براساس اصل جامعیت، استفاده از وسایل آموزشی گوناگون و روش :روش تلفیقی

مختلف تدریس برای تفهیم بهتر و استفادة جامع از همة قوای شناختی آدمی به کمک منابع 

 . تواند مؤثر باشد آموزشی مختلف می

 اصل تکیه بر شواهد و اصل ارتباط با نیازها 

حاصل شود، مطابق با واقع که  علم هنگامی ،بر این اساس. به مبنای اعتبار علم است این اصل ناظر

. که عدم مطابقت مالحظه شود، در حکم آن است که علم حاصل نشده است است و هنگامی

 به توجه با. شود می مطرح شواهد بر تکیه اصل واقع، با علم مطابقت ویژگی به توجه با بنابراین،

 تکرار به کردن بسنده. پذیرد صورت شواهد بر تکیه با همواره ها باید انسانپرورش  اصل، این

آموزی نیست، بلکه انتقال  علمواقعیت،  جانب به او دادن توجه بدون انسان، برای علم مضمون

، مبتنی بر متناظربودن علم با اصل ارتباط با نیازها و مسائل .اطالعات بسته و منقطع با واقعیت است

پذیرد، باید چنان  صورت میپرورش افراد هایی که در  فعالیتطبق این اصل،  .نسان استنیازهای ا

زیرا در صورت رفع نیازهای  باشد ی مادی و غیرمادی افرادتنظیم شود که ناظر به مسائل و نیازها

این اصل، . تواند شکل یافته و در مسیر رشد حرکت کند مادی و غیرمادی فرد است که هویت می

دست  به، اگر فقط به مطابقت با واقع توجه شود، بسیاری از علوم. ل تکیه بر شواهد استمکمل اص

اگر فقط به سودمندی علم توجه  همچنین،. خواهد آمد که هیچ فایده ای در زندگی عملی ندارد

کند، اما در بلندمدت  مدت نیازها را رفع می هایی به دست آید که در کوتاه شود ممکن است راه حل

 (.231-237، صص2923باقری، ) شود مشکل می باعث
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باید تحت که فرد  داردتأکیـد  آموزش فرد ل اولیةحاهوشـیار در مر: سازی علم روش عینی

 ةنه به وسـیلآموزش داده شود ها و عالئم  امـور عملـی و نشانه ةوسیل ثیر و تـاثر قرار گیرد و بهأت

 ةوسیل د تا بهکنفراهم  معلـم باید شرایطی را این مرحلـه در ،درحقیقت. تفهـیم و تفهـم مجرد

 (.2991هوشیار، ) بپردازد متربیبه آموزش  و عینی عملیبه طور امور محـسوس و 

های آموزش،  برای تحقق اصل ارتباط با نیازها یکی از روش :روش اجرای طرح تحقیقی

حقیقی در اختیار ت  صورت طرح هایی از علوم، به های تحقیقی است که باید بخش اجرای طرح

دانشجویان قرار گیرد تا خود به مطالعه و بررسی پرداخته و مفید یا غیر مفید بودن علوم و میزان 

 .ها روشن شود رفع نیازهای مادی و معنوی انسان توسط این علوم، برای آن

 اصل نقادی

اب نقد نسبت به همواره باید باین مبنا، ا توجه به ب. این اصل مبتنی بر مبنای پویایی علم است

ست معناپویایی علم به این  .ادحتی نقد را مورد تشویق قرار د ،ها را باز گذاشت آموختهمعارف و 

با نقد . کند و این امر نگاه نقادانه را ضروری می گیرد میدر فضای فکری جدید قرار  نسانکه ا

انتقاد . رسیم میوز درست و رشویم و به علم  ها از فضاهای فکری خود آگاه می مداوم آموخته

 مناسب و راهکارهای شودبه نقاط ضعف نیز اشاره  ،درست آن است که ضمن تأکید بر نقاط قوت

 (. 232-233، صص2923باقری، )ارائه شود  نقاط ضعف رفع برای

برای گام برداشتن در جهت تحقق اصل فوق، باید آموزش  :آموزش معیارها و روش نقد

ممکن است نقادی در هر . های تعلیم و تربیت در نظر گرفت روش منزلة یکی از معیارها را به

پس . قلمروی از دانش، مستلزم توجه به معیارهای خاصی عالوه بر معیارهای عمومی نقادی باشد

باقری، )پذیر خواهد بود  از تعیین این معیارها، بررسی نقاط ضعف و قوت و نقد دانش امکان

 (. 114، ص2923

 شناختی  ی ارزشاصول مبتنی بر مبان

 ها مراتبی ارزش درک سلسلهاصل 

 کسبدر یابی و  در فرایند هویت. ها استوار است این اصل بر مبنای ثبات و تغییر در ارزش
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هایی را که در رأس  ارزش. 2: ل شوندها نای مراتبی ارزش به درک سلسله افرادها باید  ارزش

که هیچ ثباتی برای ارزش قائل ) ایی بنیادیگر یتطور مطلق بپذیرند تا از نسب همراتب است، ب سلسله

تربیت ارزشی را به آموزش آداب محدود و ، گرایی نسبیتگونه  اینزیرا  .مصون بمانند (نیست

های مطلق  ساز قبول ارزش ها هم زمینه مراتب ارزش سلسلهدر نظر گرفتن اما  ،کاهد فرو می ،موقت

های میانی که به نحو مشروط ثابتند و  ارزش. 1 ؛آن تر در یمالاست و هم ایجاد تغییر و نسبیت م

هایی که اعتبار تاریخی دارند و  ارزش. 9 ؛رود ثباتشان از بین می ،را نقض کنند باالترهای  اگر ارزش

 .کنند تغییر می های اجتماعی و موقعیت با تغییر شرایط زمانی

ها در رأس  رخی ارزشتواند نشان دهد که ب این روش می :ها روش بررسی تطبیقی فرهنگ

مراتبی از  هرم ارزشی قرار دارند و از ثبات و پایداری برخوردارند و بدین ترتیب زمینة درک سلسله

 (. 2923باقری، )آید  ها فراهم می ارزش

 ای  حرفهاخالق مهارت و  اصل

اگر طبیعت ابزاری در دست آدمی برای شناخت و . استارزش ابزاری طبیعت این اصل بر مبنای 

وه بر الباید عبر این اساس آموزش عالی . تکامل هویت است، باید مهارت استفاده از آن را بیاموزد

 ،بینش مناسبی نسبت به طبیعت، معنا ،های طبیعی زم برای تصرف در پدیدهالهای  تأمین مهارت

صرف زیرا . های فردی و اجتماعی مناسب در رابطه با کار فراهم کند ماهیت کار و حرفه و گرایش

 آموزش عالی ةای باید بخشی از برنام حرفهاخالق پس . انجامد گرایی می به مهارت ،آموزی مهارت

 (. 117-112، صص2923باقری، ) باشد

صورت  ها و اصول اخالقی به کردن اصل یادشده، باید مهارت برای عملی :روش عملی

 . های مختلف مطرح شود کاربردی و با ذکر موارد دقیق برحسب حرفه

 اصل تأمین آزادمنشی

های  آزادی زمینة الزم برای تحقق قابلیت. ها است این اصل مبتنی بر مبنای انتخاب آگاهانة ارزش

های  معنای سلبی، به آزادی کند، اما نباید آن را به ها را فراهم می آدمی و گزینش آزاد و آگاه ارزش

. و اجتماعی مورد نظر استسیاسی و اجتماعی محدود کرد، بلکه آزادی در گسترة اخالقی 
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 در حوزه مستقل شخصیت از و بیابد آزاد منشی، فرد که باشد طوری آموزش عالی باید های فعالیت

درونی  امیال تأمین این آزادی، مستلزم آن است که فرد هم بر .شود اجتماعی برخوردار و روانی

ش سلطة آنان سرباز زند و پذیر و هم از وابستگی به دیگران( آزادی اخالقی)خود مسلط شود 

 .عبارت دیگر، باید انسانی آزاده پرورش یابد به(. آزادی حقیقی)

فرد باید فرصت آن را بیابد که در محیط آموزشی، : ایجاد شرایط آزادی در محیط تربیتی

 (.113-113، صص2923باقری، )ترتیب منشی آزاد بیابد  زیستن آزاد را تجربه کند و بدین 

 ت کمال پرورش در جهاصل 

به قرب الهی و کمال  شدن نائل همان این اصل بر مبنای ارزش غایی مبتنی است و ارزش غایی

است و حرکت  «کمال مطلق» ،هویت انسانیمی مقصد و مقصود الدر تربیت اس .است مطلق

کند تا هر عملی  دلیل آنکه کمالش را دوست دارد، اراده می انسان به. ستسوی خدا و توجه به او هب

های انسان  یکی از ویژگی. ا که به نظرش در تکامل هویت او نقشی مثبت داشته باشد، انجام دهدر

در . رسد انسانی که به کمال مطلق می. میل و شوق فطری او به کمال مطلق و هویت برتر است

بلکه تنها  ،آید وجود نمیه طور اتفاقی ب هبخود رسیده است و این سعادت سعادت حقیقی اصل به 

 (.2927الهدی،  ؛ علم2931مبانی نظری سند تحول، ) ممکن استاهلل  و قرب الیطریق خدا  از

روش الگویی،  .ای است ترین نوع یادگیری انسان، یادگیری مشاهده مهم :روش الگوسازی

مربّیان . های عینی و عملی بنا شده است نمونه ةمحور الگودهی و ارائ روشی است که اساس آن بر

د سرمشق و الگو کننش الت یدعملی اهل بیت، با های قولی و ندی از ویژگیم من بهرهضاستادان، و 

انتقاد و  ة، تقویت روحیدر این روشامّا نکته ظریف  خود باشند و دانشجویان مناسبی برای متربیان

  2.الگوبرداری با بصیرت است

ه سعادت و قرب الهی؛ های دین اسالم برای رسیدن انسان ب کی از برنامهی :روش تربیت عبادی

                                                           

 22: زمر. 2
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در اعماق جان و  کهعبادت یکی از نیازهای واقعی و اساسی است  زیرا 2است« عبادت و بندگی»

، جامع تربیتی برای پرورش و تکامل روح ةیک برنام ةرا به منزل  دارد و اسالم آن ریشه فطرت بشر

، جوانانرین ابعاد تربیت ت یکی از مهم ،رو  ریزی کرده است؛ از این انسان برنامه و هویت روان

های الزم برای انجام یک مجموعه از اعمال  ضرورت تربیت عبادی و آمادگی. است« تربیت عبادی»

ها را باید با اختیار و  انسان 1.شود عبادی، مانند نماز و روزه، به خوبی از آیات و روایات فهمیده می

 9ت کرد نه از روی اکراه و اجبارهایشان به سوی اطاعت و عبادت خدا دعو به اندازة ظرفیت

 (.2939، ای نجفی جزه و رضایی اصفهانی)

 

 اسالمی -الگوی هویت ایرانی. 4جدول 

 اهداف عملیاتی روش اصول مبانی
 شناسی بعد انسان

 انسان فطرت
با  یهماهنگ اصل

 فطرت
 تذکر و یادآوری

 آموزی عبرت

 های الهی و شکرگزاری یادآوری نعمت
 ارنکردن اشتباه گذشتگانگرفتن و تکر عبرت

 تفکر در تاریخ پیشینه ایران

 اصل عزت انسان کرامت
 ها ابراز توانایی

 تغافل

 کسب و تقویت اعتماد به نفس
 نکردن در برابر دیگران و جوامع غربی کرنش

 گیری تأکیدنکردن بر خطاها در تصمیم
 اریو اخت اراده

 انسان
 تیاصل مسئول

مواجهه با نتایج 
 عمل

های ایرانی و  پذیری در مواجهه با مولفه سئولیتکاربست م
 اسالمی

انسان در  نقش
 تیهو نیتکو

 تیاصل فعال
 روش فعال

 
اسالمی با  -کسب آکاهی در مورد تکوین و تحول هویت ایرانی 
 توجه به میزان تالش و کوشش فردی

تهدیدات و 
های  لغزش

 انسانی

اصل 
 خواهی هدایت

 تبشیر و انذار
 -نی جهت طی صحیح مسیر تکامل هویت ایرانیتوسل به راهبرا

 اسالمی

                                                           

 13: ذاریات. 2

 291: طه. 1

 113: بقره. 9
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 اهداف عملیاتی روش اصول مبانی
 شناختی بعد معرفت

ورزی  عقل
 انسان

 پرسش و پاسخ اصل تعقل و تفکر
 مشورت با خردمندان و بزرگان ایران و اسالم

 پرورش قوة استدالل وتفکر
 پرهیز از تقلید کورکورانه

منابع شناخت 
 آدمی

 روش تلفیقی اصل جامعیت
 خ ملی ایرانی و اسالمیتلفیق فرهنگ و تاری

کارگیری حداکثری قوای انسانی جهت شناخت صحیح  به
 سرزمین، تاریخ، فرهنگ، دین، زبان و غیره

 اعتبار علم

اصل تکیه بر 
 شواهد و

اصل ارتباط با 
 نیازها

 سازی علم عینی
اجرای طرح 

 تحقیقی

 کارگیری روش مشاهده در کسب علوم تجربی به
ی از جمله، نیازهای زیستی، حس اقناع نیازهای مادی و معنو

 ای، شغلی تعلق به میهن، تعلق به گروه و اجتماع قومی، طبقه
 های دانشجویی استقرار ساز و کار پژوهش

 پویایی علم
 

 اصل نقادی
 

 آموزش معیارها و
 روش نقد

گیری از معیارهای صحیح در راستای شناخت علوم اسالمی  بهره
 و میراث ایرانی

 ادی در جهت تحصیل علوم اصیلکاربست تفکر انتق
 شناختی بعد ارزش

ثبات و تغییر 
 ها در ارزش

درک اصل 
مراتبی  سلسله

 ها ارزش

بررسی تطبیقی 
 ها فرهنگ

های  رسیدن به مرحلة تشخیص فرهنگ نفیس ایرانی و آموزه
 برتر اسالمی

ارزش ابزاری 
 تطبیع

مهارت و  اصل
 ای حرفهاخالق 

 روش عملی
کارگیری اخالق حرفه معلمی در  و به ای کسب شایستگی حرفه

 های هویت ایرانی و اسالمی آموزش مؤلفه
انتخاب 
آگاهانه 

 ها ارزش

 تأمین آزادمنشی
ایجاد شرایط 

آزادی در محیط 
 تربیتی

های ملی ایرانی و اسالمی و سپس انتخاب  باورمندی به ارزش
 ها در محیط تربیتی و پرورش آزادمنشی متربیان آزادانه ارزش

زش غایی ار
 هویت

اصل پرورش در 
 جهت کمال

الگوسازی و 
 تربیت عبادی

 تقویت و ارتقای نقش الگویی معلمان در تربیت جامعة ایرانی

 گیری بحث و نتیجه

های اخیر نظیر حوالت دههت. جامعه استگیری  ترین عوامل شکل ویت هر ملت از مهمه

هویت ملی کشورها را تحت تأثیر های مختلف  شدن و ورود به عصر اطالعات به صورت جهانی

های عظیم  ها و چالش قشر دانشجو، در برابر بحران ژهینسل جوان کنونی، به و. است قرار داده

اطالعاتی کشورهای غربی  -های ارتباطی تبلیغاتی سامانه ةفرهنگی و هجم -اجتماعی -اقتصادی

، انسجام و اقتدار ملی را به رو، تثبیت و تقویت هویت جوانان جامعه از این . قرار گرفته است

 .ترسیم شده است 2اسالمی در شکل  -الگوی هویت ایرانی. همراه خواهد داشت
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 اسالمی -الگوی هویت ایرانی. 1شکل 

 
 ابعاد فلسفی

 

 اختیانسان شن

 شناسی ارزش شناسی معرفت

 انسان فطرت

تهدیدات 
 انسانی

 انسان کرامت

  اراده و اختیار
  نقش انسان

 انسان مسئولیت
 انسان عزت

هماهنگی با 
 فطرت 

 هدایت

 فعالیت

 اعتبار علم

 پویایی علم

منابع شناخت 
 آدمی

 ورزی  عقل

ارزش غایی 
 هویت

انتخاب آگاهانة 
 ها ارزش

ش ابزاری ارز
 طبیعت

ثبات و تغییر 
 ها در ارزش

پرورش در 
 جهت کمال

تأمین 
 آزادمنشی

اخالق مهارت و 
 ای حرفه

درک 
مراتبی  سلسله

  ها ارزش

ارتباط با 
 نیازها

 

تکیه بر 
 شواهد 

 

 جامعیت

 تعقل

 
 

 روش نقد

 نقادی

 
 آموزش معیارها

 اجرای طرح تحقیقی

 

عینی سازی 
 علم

 روش تلفیقی

 استفهام

 تعلیم حکمت
 

 تربیت عبادی

 
 الگوسازی 

ایجاد شرایط آزادی 
 در محیط تربیتی

 روش عملی

 

بررسی تطبیقی 
 ها فرهنگ
 
 

 موعظه

 

 روش فعال

 
 تحریک ایمان

 

مواجهه با نتایج 
 عمل

 تغافل 

ابراز توانایی 
 فطرت انسانی

 انسان

 

 آموزی عبرت

 تذکر و یادآوری

 تبشیر و انذار

 

 مبانی

 اصول

 روش
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جهرمـی   و زارعیـان  آبـادی  دولـت  بـاقری  هـای  ها نشان داد نتایج پژوهش حاضر با پژوهش بررسی

، نـوابخش و  (2932)معمـار و همکـاران   ، (2931)بذرافشـان و رفیعـی  ، (2934)لعل علیـزاده   ، (2931)

زیرا یکـی از عوامـل ایجـاد اسـیب در     . همخوانی دارد( 2927)، و میرسادو و همکاران (2931)نیکوکار

همچنـین، نتـایج ایـن    . های خـارجی اسـت   اسالمی دانشجویان، فضای مجازی و رسانه –هویت ایرانی

هـای هویـت،    کنـد یکـی از آسـیب    بیـان مـی   بـوده و ( 2934)پژوهش در راستای پژوهش سـیدباقری  

تـوجهی بـه آثـار     های ارزشی است که در پژوهش حاضر نیز نداشتن تعلق خاطر به میهن و بی گسست

هـای محمـدبخش، حبـی و     و بـا نتـایج پـژوهش   شوند  های ارزشی حاصل می گونه گسست ملی از این

شدن را عامـل تخریـب    یرا جهانینیز همسو است ز( 2931)زادگان  ، و کاوسی و حسین(2931)قریشی 

های لباس ملی، آثار ملی، تعلق خاطر به میهن و خودکفایی  که همة این عوامل بر مؤلفه. انند د هویت می

شـناخت   ةدر حوز پژوهشبه را دانشجویان شود  پیشنهاد می. اند دانشجومعلمان تاثیرگذاری منفی داشته

همة مسـئوالن دولتـی، آگاهانـه بـه تالشـی      همچنین،  .نمایند تشویق و ترغیبسالمی هویت ایرانی و ا

اسالمی دانشجویان اقدام کنند و موضـوعات دینـی بایـد بـه      -هماهنگ، در جهت تعمیق هویت ایرانی

شدن در زندگی است  ها احساس کنند، امور مذهبی قابل پیاده ای برای دانشجویان ارائه شود که آن گونه

دار به آنـان   نشود و عقاید و آراء دینی به صورت هماهنگ و هدف و تنها از طریق موعظه بدان پرداخته

دهـی دانشـجومعلمان بـه     محدودیت در پاسخ. عرضه شود و مسئوالن خود عامل به فرامین دینی باشند

بربـودن مطالعـه و    هـا و زمـان   دلیل ترس از فرایند گزینش و روند اسـتخدامی آن  های پرسشنامه به گویه

هـای دانشـگاه    ی جامعة مورد پژوهش، به دلیل پراکنـدگی جغرافیـایی پـردیس   گیر محدودیت در نمونه

 . های این پژوهش برشمرد توان از محدودیت فرهنگیان را می
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