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مقطع کارشناسی رشیت هیای علیوم انسیانی دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید بنیدرعباس در سیال
تحدیلی  1332-33ب تعداد  1111نفر تشکیل دادهاند .حجم نمون بر اساس فرمیول کیوکران
 352نفر برآورد شده است .با استفاده از روش نمون گیری طبق ای و با در نظرگیرفتن احتمیال
عدم مشارکت برخی از دانشجویان ،تعداد  555پرسشنام در بین دانشجویان توزیع گردید کی
از این تعداد 155 ،پرسش نام بازگردانیده شیدند کی از اطالعیات همگیی آنهیا در تحلییلهیا
استفاده شده است .نتایج نشان داد ک تناسب محتوای برنام درسی دورة کارشناسی رشت های
علوم انسانی در هیر ییک از ابعیاد فرهنگیی ،اجتمیاعی ،اصتدیادی و فیردی معیارهیای هوییت
اسالمی-دینی از منظر مقام معظم رهبری ،کمتر از حد مطلوب است .همچنین محتیوای برنامی
درسی دورة کارشناسی رشت های علوم انسانی با بعد اجتماعی معیارهای هویت اسالمی-دینی
از منظر مقام معظم رهبری ،باالترین و با بعد فردی کمترین تناسب را داشت.
کلیدواژهها :ارزشیابی ،هویت اسالمی ی دینی ،محتوا ،برنام درسی ،سبک زندگی.
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مقدمه
هویت مانند بسیاری از مفیاهیم انتزاعیی ،مفهیومی سیهل و ممتنیع اسیت .تعیاری
مختلفی جهت معرفی ،مشخص کردن و تعیین حدود آن ارائ شده است .تیالشهیای
گستردهای صورت گرفت تا این مفهوم ب صورت دصیق تعری
ب ارائ یک تعری

گردد ،اما این تالشها

واحد منتهی نشده است (ندری)15 :1311 ،؛ از این رو همچنان ب

صورت مفهومی رازآلود و رمزگون باصی مانده اسیت .ایین رازآلیودگی زمیانی بیشیتر
خودنمایی میکند ک ب صورت مدداصی از هویت فرد یا جمعی پرسش گردد .وصتی
از فردی پرسیده شود ،هویت تو چیست؟ یا پرسیده شود؛ مردم یک جامع و ییا ییک
ملت چ هویتی دارند؟ مشخص نیست در پاسخ ب این پرسشها ب کدام وج از وجوه
یک فرد یا یک ملت باید اشاره کرد ک ب درستی بیانگر آن چیزی باشد کی هوییت
نام دارد (اشرفی.)151 :1311 ،
هویت ،مفهومی است ک برای خودشناسی کاربرد دارد .این مفهوم ب این موضیوع
می پردازد ک هر شخص با توج ب معانی متفاوتی ک خود و دیگیران بی او مییدهنید،
کیست .هویت اجتماعی نیز ب تعری

شخص از خویشتن در ارتبیا بیا دیگیران اشیاره

دارد .بنابراین هویت مجموع خدایل فردی و خدوصیات رفتاری اسیت کی براسیاس
آن فرد در مقام عضوی از گروه اجتماعی شیناخت شیده و از دیگیران متمیایز مییشیود
( .)Ward & Searle, 1991: 220در یک سطح ،هویت را می توان در دو سطح فردی
و جمعی در نظر گرفت .هویت فردی ب درك فیرد از خیود ،جیدا از دیگیران اشیاره
دارد ،اما هویت جمعی ب درك از خود در ارتبا با دیگران داللت میکند.
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مفهوم هویت در ابتدا و بیشتر در بعد فردی و در حوزة روانشناسی ظهور کرد .در
این حوزه ،هویت مفهومی برای خودشناسی است .این مفهوم ب این موضوع میپردازد
ک یک شخص با توج ب معانی مختلفی ک خود و دیگران ب او میدهند ،کیست .بی
این ترتییب فیرد خیود را در مییان جمیع کثییری از هیمنوعیان شناسیانده و بی عنیوان
شخدیتی مستقل و متمایز ب دیگران معرفی میکند (حاجییانی .)1311 ،یکیی از انیواع
هویت ،هویت دینی است .مراد از هویت دینی در واصع همان آثیار و عیوارن ناشیی از
حمل وص

دین بر فرد دیندار است .بی تعبییر بهتیر بیا پیدیرش دیین بی عنیوان اصیل

اعتقادی و رکن اصلی در زندگی ،مسلماً تغییرات و نتیایج مهمیی بیرای فیرد میؤمن در
وجوه مختل

حیات وی حاصل میشود (الهیصمش ای.)115 :1311 ،

در مقال حاضر نگاه مقام معظم رهبری ب سبک زندگی در ابعاد مختل  ،ب عنیوان
معیارهای هویت اسالمی-دینی ،و انطباق آن با محتیوای دروس علیوم انسیانی در دوره
کارشناسی مورد ارزشیابی صرار گرفت است .بنابراین با توج ب تعبیر مقام معظم رهبیری
دربییارة نییو بییودن بحیید سییبک زنییدگی در ادبیییات و فضییای گفتمییانی کشییور و لییزوم
بازنگری در سر فدلهای دروس علوم انسانی ،انجام این پژوهش در مسیر پاسخگیویی
ب سؤاالت مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری و بی دنبیال آن آسییبشناسیی عینیی
محتوای برنام درسی ،اهمیت و ضرورت مییابد.
سؤاالت مطرح شده از سوی معظم ل شامل موارد زیر مییگیردد )1 :چیرا فرهنی
کار جمعى در ایران ضعی

است؟  )2چرا در روابط اجتماعى ،حقیوق متقابیل رعاییت

نمىشود؟  )3چرا در برخى مناطق ،طالق زیاد شده است؟  )1چرا در فرهن

رانندگى

انضییبا الزم رعایییت نمییىشییود؟  )5الزامییات آپارتمییاننشییینى چیسییت و آیییا رعایییت
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مىشود؟  )6الگوى تفریح سالم کدام است؟  )1آیا در معاشرتهاى روزان  ،همیشی بی
هییم راسییت مییىگییوییم؟  )1دروغ چ ی صییدر در جامع ی رواج دارد؟  )3علییت برخییى
پرخاشگریها و بیصیبریهیا در روابیط اجتمیاعى چیسیت؟  )15طراحیى لبیاسهیا و
معمارى شهرها چ صدر منطقى و عقالنى است؟  )11آیا حقوق افیراد در رسیان هیا و در
اینترنت رعایت مىشود؟  )12علت بروز بیمارى خطرناك صانونگریزى در برخى افراد
و بعضى بخشها چیست؟  )13چ صدر وجدان کارى و انضیبا اجتمیاعى دارییم؟ )11
توج ب کیفیت در تولیدات داخلى چ صدر است؟  )15چرا برخى حرفها و ایدههیاى
خوب در حد حرف و رؤیا باصى مىماند؟  )16ساعات کار مفید در دستگاهها چیرا کیم
است؟  )11چ کنیم ریش ربا صطع شود؟  )11چرا مدرفگراییى ،بیراى برخیى افتخیار
شده است؟  )13چ کنیم تا زن هم کرامیت و عیزت خیانوادگیاش حفی شیود و هیم
بتواند وظیای

اجتمیاعى خیود را انجیام دهید؟  )25آییا حقیوق متقابیل زن و شیوهر و

فرزندان در خانوادهها ب طور کامل رعایت مىشود؟
نتایج این پژوهش میتواند ب تعیین نقا صوت و صابل بهبیود برنامی درسیی فعلیی و
برنام ریزی برای تقویت نقا صوت و بهبود نقا ضع

آن منجر گردد.

پیشینة نظری
با توج ب آن ک مفهوم هویت از حوزة روانشناسی و فردی ب حوزة اجتمیاعی و
جوامع انسانی کشیده شده ،امروزه موضوع شناخت هوییت اجتمیاعی افیراد و هوییت
جوامع و گروههای اجتماعی یکی از مباحد عمده در حوزة علیوم اجتمیاعی و علیوم
سیاسی است .از این رو است ک تالش میشود تا مفهیوم هوییت در سیطوح مختلی
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مورد بررسی و مطالع صرار گیرد .یکی از این سطوح دانشگاهها و مراکز آموزش عیالی
هستند ک در شکلگیری هویت نسل نو جامع نقش بسیاری دارند .همچنین دانشگاههیا
نهادهای پرارزشی هستند ک در فرایند توسع یک کشور نقش حیاتی را بر عهده دارند
(صورچیان و همکاران .)1313 ،در این میان برنام های درسی ب عنوان صلب نظام تعلیم و
تربیت و ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش میورد توجی بییش از پییش
صرار گرفت و ب این ترتیب برنام ریزی درسیی بی یکیی از حیوزههیای تخددیی و در
عین حال بحد برانگییز تعلییم و تربییت تبیدیل شید (فتحیی واجارگیاه .)1311 ،برنامی
درسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عیالی ،در توفییق ییا شکسیت ایین مؤسسیات
نقش کلیدی و تعیین کنندهای ایفا میکنند .ب عبارت روشنتر ،برنام های درسیی آینی
تمامنمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخگو بودن دانشیگاههیا بی نیازهیای در حیال
تغییر جامع هستند (فتحی واجارگیاه و همکیار .)25 :1316 ،عناصیر برنامی درسیی بی
شکل یک تا ن عندیر متغییر اسیت ( .)Worthen & James, 1987: 106تقریبیاً اکثیر
صاحبنظران در مورد چهار عندر هدف ،محتوا ،اجرا و ارزشیابی اتفاق نظر دارند.
ارزشیابی از عناصر مهم برنامی درسیی اسیت .حساسییت و اهمییت ارزشییابی در
برنام ریزی درسی از آن جهت اسیت کی هییچ فعالییت انسیانی ،خدوصیاً آن دسیت از
اموری ک دارای پیچیدگی و ظرافت خاصی است ،نمیتواند فیارغ از بررسیی کیفیی و
بهبود مستمر باشد (میؤمنی مهمیوئی .)16 :1311 ،ارزشییابی برنامی درسیی عبیارت از
فرآینیید بررس یی ارزش و شایسییتگی برنام ی درس یی اسییت .بررس یی و مطالع ی ارزش و
شایستگی هم شامل عناصر و جنب های خیا
میشود (فتحی واجارگاه.)15 :1311 ،

برنامی درسیی و نییز کیل برنامی درسیی
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ارزشیابی برنام درسی فرآیندی برای پژوهش جهت بهبود ماهیت برنامی درسیی،
روی های اجرایی و روشهای آموزشی اسیت کی بیر ییادگیری و رفتیار فراگییران اثیر
مییگیدارد ( .)Sanchez & Ross, 2012: 121ارزیابیان ابتیدا مفهیومی را توصیی
م ییکننیید ،س ی

ارزشهییا و نییواصص درك شییده را مییورد صضییاوت صییرار م ییدهنیید

( .)Tudiver, et al, 2013: 22هیدف از ارزشییابی برنامی درسیی آن اسیت کی در
فرآیند تدوین و اجرای برنام از طرییق سینجش نیازهیا ،بی صضیاوت دربیارة هیدفهیا
پرداخت و س

امکان صضاوت مندفان دربارة سایر اجیزای تشیکیل دهنیدة برنامی را

برای تدمیمگیری جهت بهبود فراهم آورد (.)Chuang, et al, 2013: 155
سبک زندگی ترکیبی از دو واژة «سیبک» و «زنیدگی» اسیت .معنیای لغیوی کلمی
«زندگی» مشخص است اما در تعری

واژة «سبک» در لغیتنامی هیا معیانی گونیاگونی

درج شییده اسییت ک ی البت ی ریش ی در کییاربرد آن در علییوم مختل ی

دارد (جییواهری و

همکاران .)221 :1313 ،سبک زندگی مفهومی بسیار مهم اسیت کی ابلیب بیرای بییان
روش زندگی مردم ب کار میرود و منعک کنندة طی

کیاملی از ارزشهیا ،عقایید و

فعالیتهای اجنماعی است ( .)Lindstrom, 2013: 287میتوان گفت سیبک زنیدگی
از الگوهای فرهنگی ،رفتاری و عادتی شکل میگیرد و افراد ب طور روزمره آنهیا را در
زندگی فردی و اجتماعی خود ب کار میگیرند (.)Gover, 2004: 174
افراد ب واسط کنشهای اجتمیاعی متقابیل خیود بیا والیدین ،دوسیتان ،هیمسیاالن،
آشنایان و رسان های جمعی الگوهیای رفتیاری را مییآموزنید ( Sompson & Pilote,

 .)2012: 107سبک زندگی ،شیوهای نسبتاً ثابتی است ک فرد اهداف خود را ب وسیل
آن دنبال میکند .این شیوهها ،حاصل زندگی دوران کیودکی فیرد اسیت .بی عبیارت
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دیگر ،سبک زندگی ،بعد عینی و کمیتپدیر شخدیت افراد است (آصایی و همکاران،
 .)115 :1313سبک زندگی اصطالحی است ک در فرهن

سینتی چنیدان کیاربردی

ندارد چون مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکیانهیای موجیود اسیت.
سخن گفتن از کثرت انتخاب نباید ب این پندار منجر شود کی درِ همی انتخیابهیا بی
روی هم افراد ب یک نسبت باز است یا آن کی همی میردم تدیمیمهیای مربیو بی
انتخابهای خویش را با آگاهی کامل از تمام امکانات موجود برمیگزیننید (رحمیت
آبادی و همکار.)211 :1315 ،
دشییمنان اسییالم بی کمییک هزینی و سییرمای گییداری کییالن در جنی
فرهن

نییرم و رواج

بربی در کشورهای اسالمی موفق بوده و پیشرفت کردهانید (حاجییانی:1311 ،

« .)156دشییمنان بییرای رواج فرهنیی

بربییی و انحییراف سییبک زنییدگی اسییالمی

سرمای گداریهای زیادی از طریق فضاهای مجازی و رسان ها انجام دادهاند .استکبار و
سایر دشمنان همواره رصد میکنند ک این هجم ها و تالشهایشان چ تأثیری در سبک
زندگی و اخالق و رفتار مسلمانان از جمل در اییران داشیت اسیت .در شیرایط زنیدگی
امروز جوامع اسالمی نیز جنب های مختل
خدو

فرهنگی وجود دارد ،میثالً جامعی ایرانیی بی

طبق متوسط از سبک و سیاق زندگی ایرانییان رنیج مییبیرد چراکی تفکیر و

تجلییی تمییام عیییار اسییالمی در آن وجییود نییدارد ،یییک فییرد ایرانییی در عییین حییال کی
میخواهد مسلمان باشد ،تالش میکند ک ب سیبک بربییهیا راه بیرود ،حیرف بزنید،
لباس ب وشد ،بدا بخیورد و در صواعید و آداب و رسیوم دموکراسیی بربیی خیودش را
آراست کند و ب نوعی ،روشنفکرگون باشد .این در حالی است کی صیرآن کیریم نویید
میدهد ک اسالم خود دارای سبک و سیاق زندگی شایست و مطلیوبی اسیت .پییامبران
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در حوزة عمل ،دین ،رفتار و کردار مردم را ب سبک و سییاق زنیدگیشیان آشینا میی-
کردند .این ک علمای بزرگ اسالمی شر نبوت را عدمت میدانند بیر همیین اسیاس
است ک رفتار و کردارشان باید معدومیت داشت باشید تیا بیرای جامعی اسیوة حسین و
ن کیا َن ی ارجُیوا اللَّی َ َو الایی ْو َم
حسَی َن ِلمَی ا
م فِی َرسُو ِل ال َّل ِ ُأسْیوَة َ
ک ْ
الگو باشندَ « :»1ل َق ْد کا َن َل ُ
الاآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّ َ کَثِیراً».2
با توج ب مطالب ذکر شده ،هدف کلی از انجام این پژوهش ،ارزشیابی معیارهای
هویت اسالمی-دینی در محتوای برنام درسی رشت های علوم انسیانی مبتنیی بیر سیبک
زندگی اسالمی از منظر مقام معظم رهبری است .مدل مفهیومی پیژوهش در شیکل ()1
نشان داده شده است.

 .1بخشی از بیانات حضرت آیت اهلل عباسعلی سلیمانی ،نمایندة رهبر معظم انقالب در امور اهل سنت سیسیتان و بلوچسیتان و
عضییو مجل ی خبرگییان رهبییری در همییایش ائم ی جمع ی و اعضییای سییتادهای نمییاز جمع ی سراسییر سیسییتان و بلوچسییتان
(.)1331/15/21
 .2سورة احزاب آی .21
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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پیشینة تجربی
مطالعات در باب سبک زندگی ،بیشتر از نوع توصیفی و هنجاری است ،امیا در جامعی
اسالمی ممکن است این مسأل نیز مطرح شود ک سبک زندگی افراد و گیروههیا ،چی
صدر با آموزههای اسالمی منطبق است؟ آیا میشود افراد و گیروههیا را از ایین جهیت
درج بندی کرد؟ برای مثال ،آیا مردم ایران ،پ

از گدشت نزدیک ب چهار دهی از

انقالب اسالمی ،سبک زندگی کامالً اسالمی دارند؟ آیا اساساً نظریی سیبک زنیدگی
دینی ک با موضوعات مهمی ،مثل انسان کامل ،انسان سالم ،معیار بهنجیار و نابهنجیار،
پیشگیری و درمان و  ...ارتبا مستقیم دارد ،شناسایی و تحلیل شده اسیت؟ (کاوییانی،
.)33 :1335
مقام معظم رهبیری دربیارة بیازنگری در دروس علیوم انسیانی در دییدار جمعیی از
اساتید و اعضای هیأت علمی ،نخبگان ،و رؤسیای دانشیگاههیا و مراکیز تحقیقیاتی (در
تاریخ  )1311/6/1تأکید فرمودند« :بسیاری از علوم انسانی مبتنی بیر فلسیف هیایی اسیت
ک مبانی آنها مادیگری و بیاعتقادی ب تعالیم الهیی و اسیالمی اسیت و آمیوزش ایین
علوم موجب بیاعتقادی ب تعالیم الهی و اسالمی میشود و آمیوزش ایین علیوم انسیانی
در دانشگاهها منجر ب ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهید شید.
مراکز تدمیمگیری اعم از دولت ،مجل

و شیورای عیالی انقیالب فرهنگیی بایید ایین

موضوع را مورد توج جدی صرار دهند».
بیست و سیوم مهرمیاه سیال  1331رهبیر معظیم انقیالب اسیالمى در جمیع جوانیان
خراسان شمالى ،سبک زندگی را بخش اساسى و حقیقى پیشرفت و تمدنسیازى نیوین
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اسالمى خواندند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اندیش برای پیرداختن بی ایین
مفهوم مهم ،بر آسیبشناسى وضع موجود سبک زندگى در ایران و چارهجویى در این
زمین تأکید کردند« :در هر برداشتى (چ مادى و چی معنیوى) از مفهیوم توصی ناپیدیر
پیشرفت ،سبک زندگى ،رفتار اجتماعى و شیوة زیستن اهمیت فراوانیى دارد» .از سیوی
دیگر ،دانشیجویان در پاییان تحدییالت خیود آمیادة ورود بی بیازار کیار و ییا تشیکیل
زندگی هستند ک آنچ در زمان تحدیل خود آموخت انید بی عنیوان چیراغ روشینی در
مسیر زندگی همواره همراه آنان خواهد بود .ایشان با تأکید بر این ک بیدون پیشیرفت
در بخش حقیقی تمدنسازی نوین اسالمی ،اهداف این تمدن بیزرگ محقیق نخواهید
شد ،فرمودند« :متأسفان ما در این بخش (سیبک و فرهنی

زنیدگی) پیشیرفت چشیم-

گیری نداشت و مثل بخش علم و صنعت و نظایر آن پیشرفت نکردهایم .رهبیر انقیالب
اسالمی ،آسیبشناسی و علتییابی در زمینی عیدم پیشیرفت الزم در بخیش سیبک و
فرهن

زندگی را ضروری خواندنید و بیا دعیوت از اندیشیمندان حیوزه و دانشیگاه،

نخبگیان سیاسیی و فکیری ،دسیتگاههیای میرتبط بیا فرهنی

و تعلییم و نییز جوانیان

خاطرنشان فرمودند« :در این زمین باید هم ب خود نهیب بزنیم و ضیمن تیالش جیدی
برای آسیبشناسی ،ب چارهجویی و جستوجوی راههای عالج ب ردازیم ».ایشان ابراز
اطمینان فرمودند« :اگر گفتمانی در زمین آسیبشناسی و چارهجویی مشکالت موجود
در سبک و فرهن

زندگی ب وجود آید ،با توج ب نشا و اسیتعداد جوانیان ،حتمیاً

درخشندگی ملت ایران در این زمین نیز ،چشم جهانیان را متوج خود خواهد کرد».
در این بیین ،خطیبیی و همکیار ( )1332بی شناسیایی شیاخصهیای سیبک زنیدگی
اسالمی پرداخت اند .بر اساس نتیج گیری آنها برخی مؤلف های سیبک زنیدگی اسیالمی
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در بعد فردی عبارتند از :برنام ریزی نیکو ،نیکوگفتیاری و رؤیاهیای نیکیو .همچنیین از
جمل مؤلف های اجتماعی سبک زندگی اسالمی می تیوان بی میوارد زییر اشیاره کیرد:
سلوك متواضعان  ،عابدان  ،عادالن  ،صادصان  ،مجاهدان و مسئوالن .
کجباف و همکاران ( )1335در پژوهش دیگری ب بررسیی رابطی سیبک زنیدگی
اسالمی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشیجویان شیهر اصیفهان پرداختنید .نتیایج
پژوهش نشان میدهد ک سبک زنیدگی اسیالمی و شیادکامی بیا رضیایت از زنیدگی
همبستگی مثبت و معناداری دارند.
در پژوهش دیگری ،صربانى چوبقلو و همکاران ( )1335بی بررسیی اثیرات اخیالق
اسالمی بر فاکتورهای شیغلی مبتنیی بیر مهندسیی فرهنگیی رفتیار شیهروندی سیازمانی
پرداختند و نتیج گرفت اند ک رفتار شهروندى سازمانى جزئى از مبانى اخالق اسالمى
است و با بهرهگیرى از اخالق اسالمى میتیوان رفتیار شیهروندى را مهندسیى نمیود و
فاکتورهاى شغلى را بهبود بخشید.
بکییر و همکییاران ( )Baker, et al, 2006نیییز در پییژوهش خییود دریافتنیید کیی
ارزشهای اخالصی میتوانند در متغیرهای کلیدی سیازمان تیأثیر بگدارنید و بی سیطوح
باالتری از رفتارهای اخالصی در سازمان منتهی شوند .یوسی

( )Yousef, 2001نییز بی

بررسی نقش تعهد سازمانی ب عنیوان ییک تعیدیل کننیده بیین اخیالق کیار اسیالمی و
نگرش نسبت ب تغییر پرداخت و نتیج گرفت است ک اخالق کار اسالمی ب طور مثبیت
و مستقیم بر ابعاد مختل

تعهید سیازمانی و نگیرش نسیبت بی تغیییر تیأثیر دارد .چین و

همکار ( )Chen & Kol, 1998نیز نشان دادند ک سطوح بیاالتری از رفتیار شیهروندی
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سازمانی منجر ب تعامل سازمانی و تمایل ب کار بیشتر در افراد سازمان میی گیردد .آنیان
نتیج گرفتند ک رفتار شهروندی سازمانی موجیب تعهید بیاالتر در کارکنیان ،افیزایش
بهرهوری و کارایی ،کاهش بیبیت ،کیاهش تیرك کیار و افیزایش کیفییت خیدمات و
محدوالت ارائ شده میشود.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضیر جیزء پیژوهشهیای ترکیبیی ،1از نیوع اکتشیافی متیوالی 2و میدل
الگوسازی 3بوده ک در دو مرحل کیفیی و کمیی اجیرا شیده اسیت .بیر اسیاس میدل
پیشینهادی کرسییول و همکییاران ( )Creswell, et al, 2011: 368گییامهییای اجییرای
پژوهش از صرار زیر بوده است:
گام اول .طراحی و اجرای تحقیق کیفی ک شامل مراحل زیر است:
 .1بیان پرسش تحقیق کیفی و تعیین روش کیفی

پرسش کیفی :شاخصهای  13گان سبک زندگی از منظیر مقیام معظیم رهبیری در
چ ابعادی صابل تقسیمبندی است؟ ک این بخش بیا اسیتفاده از روش مطالعی میوردی
کیفی 1انجام شده است.
 .2تعریف نمونه در بخش کیفی

ب منظور جمعآوری دادهها در این بخش ،از روش نمون گیری هدفمنید و تکنییک
1. Mixed method.
2. Sequential exploratory.
3. Instrument development.
4. Qualitative case study.
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اشباع نظری 1استفاده گردید .بیر ایین اسیاس پیژوهشگیر نمونی را از افیرادی انتخیاب
می نماید ک برای مطالع مورد نظر مناسب باشند .این روش اساساً زمانی ب کار میرود
ک تعداد افراد برخوردار از ویژگی و شرایط الزم در زمین مورد مطالع محیدود باشید.
بر این اساس ،ابتدا لیستی از متخددان و صاحب نظران حوزة جامعی شناسیی و علیوم
تربیتی از اساتید د انشگاه شیراز تهی گردید .بر اساس تکنیک میدکور ،انتخیاب افیراد
نمون تا جایی ادام مییابد ک مداحب با افراد جدید اطالعیات تیازهتیری را در اختییار
محقق صرار ندهند و مقوالت ب شکل تکراری درآیند .این امیر در نمونی سییام محقیق
گردید.
 .3ابزار جمعآوری دادهها

مواد الزم برای انجام تحلیل ها از طریق مدیاحب هیای نیمی سیاختمند جمیع آوری
گردید .با توج ب س ؤال پژوهش در بخش کیفی و با توج بی ماهییت نیمی سیاختمند
آن ،سؤاالت دیگری نیز بیا توجی بی پاسیخ هیا و بی منظیور روشین تیر شیدن مفهیوم
پاسییخ هییای ارائ ی شییده امکییان طییرح داشییت .در پایییان هییر جلس ی مدییاحب نیییز از
مداحب شدگان درخواست گردید ک چنیان چی مطلیب دیگیری بیرای طیرح دارنید
اضاف نمایند.
 .4تجزیه و تحلیل دادههای کیفی به منظور پاسخگویی به پرسشهای تحقیقق
کیفی و شناسایی اطالعات مورد نیاز برای اجرای گام دوم.

تجزی و تحلیل مداحب ها با استفاده از روش تحلیل مضمون 2انجام یافت .بیر ایین
1. Theoretical saturation.
2. Thematic analysis.
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اساس ابتدا متن مداحب از روی صدای ضبط شده از جلس مداحب پیادهسازی شید و
با استفاده از یادداشتها در طی جلسات مداحب تکمیل گردید .س

با مطالع دصیق

این متون ،در ابتدا برای هر یک از مداحب های تهی شده تمیامی اییدههیای مسیتقل در
صالب مضامین اصلی (مانند بعد فرهنگی) و مضیامین فرعیی (ماننید تیدوین راهبردهیای
آموزش) شناسایی و س

داده شد .چنین کیاری بیرای

ب هر کدام یک کد اختدا

هرکدام از مداحب ها انجام شد و در صورت وجود بخیشهیایی بیا مضیامین مشیاب در
متن مداحب های صبلی ،از همان کدهای صبلی اختدیا
آنها استفاده گردیید .سی

داده شیده بی عنیوان نشیانگیر

بیر اسیاس تمیامی مضیامین فرعیی شناسیایی شیده در کیل

پژوهش مقول بندی کلیتری انجام شد ک منجر ب شناسیایی مضیمون فراگییر «سیبک
زندگی اسالمی از منظر مقام معظم رهبری» گردید .در پایان فراینید تحلییل ،مضیامین
اصلی و ف رعی ب شرح جدول ( )1مشخص شدند.
جدول  :1مضامین اصلی و مضامین فرعی
مضمون فراگیر

مضامین فرعی

مضامین اصلی
 )1چرا فرهن

کار جمعى در ایران ضعی

است؟

 )2چرا در برخى مناطق ،طالق زیاد شده است؟
سبک زندگی
اسالمی از منظر

 )3چرا در فرهن
فرهنگی

رانندگى انضبا الزم رعایت نمىشود؟

 )1طراحى لباسها و معمارى شهرها چ صدر منطقى و عقالنى
است؟

مقام معظم رهبری

 )5علت بروز بیمارى خطرناك صانونگریزى در برخى افراد و
بعضى بخشها چیست؟
اجتماعی

 )1چرا در روابط اجتماعى ،حقوق متقابل رعایت نمىشود؟
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مضامین فرعی
 )2الزامات آپارتماننشینى چیست؟ و آیا رعایت مىشود؟
 )3علت برخى پرخاشگریها و نابردباریها در روابط اجتماعى
چیست؟
 )1چ کنیم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگی اش حف شود
و هم بتواند وظای

اجتماعى خود را انجام دهد؟

 )5آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانوادهها ب طور
کامل رعایت مىشود؟
 )1الگوى تفریح سالم کدام است؟
 )2توج ب کیفیت در تولیدات داخلى چ صدر است؟
اصتدادی

 )3ساعات کار مفید در دستگاهها چرا کم است؟
 )1چ کنیم ریش ربا صطع شود؟
 )5چرا مدرفگرایى براى برخى افتخار شده است؟
 )1آیا در معاشرتهاى روزان  ،همیش ب هم راست مىگوییم؟
 )2دروغ چ صدر در جامع رواج دارد؟

فردی

 )3آیا حقوق افراد در رسان ها و در اینترنت رعایت مىشود؟
 )1چ صدر وجدان کارى و انضبا اجتماعى داریم؟
 )1چرا برخى حرفها و ایدههاى خوب در حد حرف و رؤیا
باصى مىماند؟
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ب منظور دستیابی ب صحت و اعتبار مطالع  ،معیار مقبولیت 1با تأکیید بیر انتخیاب
بسییتر مناسییب ،همسوسییازی 2داده هییای حاصییل از نتییایج مدییاحب و نظییرات مطلعییان
کلیدی ،مشارکت ،تعامل نزدیک و مستمر ،درگیر نمودن مشارکت کنندگان در امیر
تفسیر ،مراجع مجدد ب آنان و نیز مشخص نمودن هرچ واضحتر مراحیل و چگیونگی
فرایندها ب منظور سهولت در بررسی و درك آن توسط دیگران مورد توج و اسیتفاده
صرار گرفت (.)Lincoln & Guba, 1985: 256
در نهایت بر اساس چهار بعد شناسایی شده از سبک زندگی اسالمی در منظر مقیام
معظم رهبری  ،پرسشنام تحقیق تنظیم گردیید .سیؤاالت ایین پرسیشنامی بیر اسیاس
مقیاس پنج درج ای لیکرت ب صورت خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )1و
خیلی زیاد ( )5نمرهدهی شدند .از آنجا ک طراحی پرسش نامی بیا اسیتفاده از نظیرات
صاحب نظران انجام یافت  ،از روایی صوری برخوردار است ،لکن برای اطمینان بیشتر،
روایی سازه نیز با استفاده از روشهای تحلیل گویی و تحلییل عامیل محاسیب گردیید.
نتایج روش تحلیل گوی ب صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گوی ها در هر
بعد ،در جدول شماره ( )2آمده است.
جدول :2طیف ضرایب همبستگی ابعاد پرسشنامه

طی

بعد فرهنگی

بعد اجتماعی

بعد اصتدادی

بعد فردی

5/11 – 5/11

5/53 – 5/16

5/32 – 5/11

5/52 -5/13

تعداد گوی ها

5

5

5

5

سطح معنی داری

5/5551

5/521

5/553

5/526

ضرایب همبستگی

1. Credibility
2. Triangulation.
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نتایج تحلیل عاملی مرتبی اول بیا اسیتفاده از نیرم افیزار لییزرل نشیان داد کی بعید
فرهنگی دارای بار عاملی ، 5/15بعد اجتماعی دارای بار عیاملی  ،5/11بعید اصتدیادی
دارای بار عاملی  5/61و بعد فردی دارای بار عاملی  5/11با سبک زندگی اسالمی از
منظر مقام معظم رهبری هستند و همگی در سطح  5/5551معنا دار هستند .جدول ()3
بار عاملی و خطای معیار برآورد شده هر یک از ابعاد را نشان میدهد.
جدول  :3بار عاملی و خطای معیار برآورد هر یک از ابعاد سبک زندگی اسالمی

ابعاد

بارعاملی

خطای معیار برآورد شده

فرهنگی

5/15

5/55

اجتماعی

5/11

5/32

اصنتدادی

5/61

5/55

فردی

5/11

5/15

شاخص های ریش خطای میانگین مجدورات تقریبی ( ،)RMSEA1ریش میانگین
مجدورات باصیمانده ( ،)RMR2شاخص نیکویی برازش ( ،)GFI3شاخصتعدیل شده
نیکویی برازش ( ،)AGFI1شاخص نرم شده برازنیدگی ( ،)NFI5شیاخص نیرم نشیده
برازندگی ( ،) NNFI6شاخص برازندگی فزاینده ( ) IFF1و شاخص برازندگی تطبیقی
1. Root Mean Square Error of Approximation.
2. Root Mean Square Residual.
3. Goodness of Fit Index.
4. Adjusted Goodness of Fit Index.
5. Normed of Fit Index.
6. Non Normed of Fit Index.
7. Incremental of Fit Index.
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( )CFI1ب عنوان مالك های انطباق الگو با داده های مشاهده شیده در سیطح مطلیوبی
است ک نتایج آن در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول  :4شاخصهای نیکویی برازش مدل سبک زندگی اسالمی
شاخص

مقدار

RMSEA

5 / 556

RMR

5 / 512

GFI

5 / 31

AGFI

5 / 11

NFI

5 / 35

NNFI

5 / 35

IFF

5 / 11

CFI

5 / 33

برای محاسب پایایی ابزار اندازه گیری نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شید کی
ضرایب آلفای کرونبیاخ نشیانگر پاییایی ابعیاد پرسیشنامی بیود .نتیایج در جیدول ()5
منعک

شده است.

1. Comprative of Fit Index.
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جدول  :5ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد پرسشنامه
بعد فرهنگی

بعد اجتماعی

بعد اصتدادی

بعد فردی

کل پرسشنام

آلفای کرونباخ

5/35

5/16

5/62

5/11

5/11

تعداد گوی ها

5

5

5

5

25

گام دوم .استفاده از استراتژی های زیر بر مبنای نتیایج بخیش کیفیی پیژوهش بیوده
است:
 .1بیان پرسش تحقیق کمی و تعیین روش کمی بر اساس نتایج حاصل از بخش
کیفی

این بخش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام شیده اسیت .سیؤاالت بخیش
کمی عبارتند از:
 .1تناسب محتوای برنام درسی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
فرهنگی معیارهای هویت اسالمی ی دینی ب چ میزان است؟
 .2تناسب محتوای برنام درسی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
اجتماعی معیارهای هویت اسالمی ی دینی ب چ میزان است؟
 .3تناسب محتوای برنام درسی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
اصتدادی معیارهای هویت اسالمی ی دینی ب چ میزان است؟
 .1تناسب محتوای برنام درسی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
فردی معیارهای هویت اسالمی ی دینی ب چ میزان است؟
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 .5آیا تفاوت معنی داری بین اولویت ابعاد فرهنگی ،اجتمیاعی ،اصتدیادی و فیردی
معیارهای هوییت اسیالمی ی دینیی در محتیوای برنامی درسیی دورة کارشناسیی
رشت های علوم انسانی وجود دارد؟
 .2تعیین نحوة انتخاب شرکتکنندگان به عنوان نمونه در بخش کمی

جامع آماری بخش کمی شامل تمیامی دانشیجویان مقطیع کارشناسیی رشیت هیای
علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس در سال تحدیلی  33 -32است کی
 1111نفر را شامل میشود .حجم نمون بر اساس فرمول کوکران:

 352نفر محاسب گردید .با در نظر گرفتن احتمال عدم مشارکت برخیی از دانشیجویان،
تعداد  555پرسشنام توزیع شد ک از آن تعداد 155 ،پرسشنام بازگردانیده شیدند و
مبنای محاسبات صرار گرفتند.
بییا اسییتفاده از روش نمونی گیییری طبقی ای ،از هییر یییک از رشییت هییا ،یییک کییالس
کارشناسی ب صورت تدادفی انتخاب شدد .توزیع نمون گیری پژوهش در جیدول ()6
نشان داده شده است.
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جدول  :6توزیع نمونهگیری پژوهش در بخش کمی
رشت ها

حجم جامع

حجم نمون

درصد

فق  ،حقوق اسالمی و حقوق گمرکی

1153

133

31/15

حسابداری

1265

121

35/25

علوم تربیتی و علوم اصتدادی

1163

115

35

مجموع

1111

155

155

یافتهها
پاسخ دهندگان ،دانشجویان مقطع کارشناسی دانشیکدة علیوم انسیانی دانشیگاه آزاد
اسالمی واحد بندرعباس اعم از دختر و پسر و مشغول ب تحدیل در سال تحدیلی -33
 1332بودند 52 .درصد پاسخدهندگان را دختران و  11درصد را پسران تشکیل دادنید
ک میانگین سنی آنان  21سال بود.
در ادام ب هر یک از سواالت مطرح شیده در بخشیهای صبلیی پاسیخ هیای مناسیبی
تدارك دیده شده است:
 .1تناسب محتوای برنام درسیی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
فرهنگی معیارهای هویت اسالمی-دینی ب چ میزان است؟ جیدول ( )1نشیان مییدهید
ک میانگین بعد فرهنگی محتوای برنام درسی در تمامی رشت های علوم انسانی پایینتیر
از ( )Q3و تفاوت بین میانگینها با سطح مطلوب در سیطح  5/5551معنییدار اسیت .بیا
توج ب این مسأل میتوان چنین گفت ک میزان تناسب محتوای برنامی درسیی بیا بعید
فرهنگی معیارهای هویت اسالمی-دینی پایینتر از حد مطلوب است.
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جدول  :7مقایسه بعد فرهنگی محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشتههای علوم انسانی
با سطح مطلوب
رشت ها
فق  ،حقوق اسالمی
و حقوق گمرکی
حسابداری
علوم تربیتی و علوم
اصتدادی

Q3

درج آزادی

مقدار t

سطح معناداری

2/55

5/11

3/25

131

-15/12

5/5551

2/66

5/61

3

125

-6/15

5/5551

2/33

5/12

3

133

-1/65

5/5551

میانگین انحراف استاندارد

 .2تناسب محتوای برنام درسیی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
اجتماعی معیارهای هویت اسالمی ی دینی ب چ میزان است؟ جدول ( )1نشان مییدهید
ک میانگین بعد اجتمیاعی محتیوای برنامی درسیی در تمیامی رشیت هیای علیوم انسیانی
پایینتر از  Q3است و تفاوت بین میانگینها با سطح مطلوب در سیطح  5/5551معنیادار
است .با توج ب این مسأل میتوان چنین گفت ک میزان تناسب محتوای برنامی درسیی
با بعد اجتماعی معیارهای هویت اسالمی ی دینی پایینتر از حد مطلوب است.
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جدول  : 8مقایسه بعد اجتماعی محتوای برنامه درسی دورة کارشناسی رشتههای علوم انسانی
با سطح مطلوب
رشت ها
فق  ،حقوق اسالمی
و حقوق گمرکی
حسابداری
علوم تربیتی و علوم
اصتدادی

Q3

درج آزادی

مقدار t

سطح معناداری

2/15

5/11

3/66

131

-12/36

5/5551

2/62

5/12

3

125

-1/31

5/5551

2/31

5/11

3

133

-3/21

5/5551

میانگین انحراف استاندارد

 .3تناسب محتوای برنام درسیی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
اصتدادی معیارهای هویت اسالمی ی دینی ب چ میزان است؟ جدول ( )3نشان مییدهید
ک میانگین بعید اصتدیادی محتیوای برنامی درسیی در تمیامی رشیت هیای علیوم انسیانی
پایینتر از  Q3است و تفاوت بین میانگینها با سطح مطلوب در سیطح  5/5551معنیادار
است .با توج ب این مسأل میتوان چنین گفت ک میزان تناسب محتوای برنامی درسیی
با بعد اصتدادی معیارهای هویت اسالمی ی دینی پایینتر از حد مطلوب است.
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جدول  :9مقایسه بعد اقتصادی محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی رشتههای علوم انسانی با
سطح مطلوب
رشت ها
فق  ،حقوق اسالمی
و حقوق گمرکی
حسابداری
علوم تربیتی و علوم
اصتدادی

میانگین

انحراف استاندارد

Q3

درج آزادی

مقدار  tسطح معناداری

2/62

5/13

3/25

131

-3/33

5/5551

2/63

5/13

3

125

-5/11

5/5551

2/15

5/13

3

133

-1/53

5/5551

 .1تناسب محتوای برنام درسیی دورة کارشناسیی رشیت هیای علیوم انسیانی بیا بعید
فردی معیارهای هویت اسالمی -دینی ب چ میزان است؟ جیدول ( )15نشیان مییدهید
ک میانگین بعد فردی محتوای برنام درسی در تمامی رشت های علوم انسانی پایینتر از
 Q3است و تفاوت بین میانگینها با سطح مطلیوب در سیطح  5/5551معنیادار اسیت .بیا
توج ب این مسأل میتوان چنین گفت ک میزان تناسب محتوای برنامی درسیی بیا بعید
فردی معیارهای هویت اسالمی -دینی پایینتر از حد مطلوب است.
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جدول  :11مقایسه بعد فردی محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشتههای علوم انسانی
با سطح مطلوب
رشت ها
فق  ،حقوق اسالمی و
حقوق گمرکی
حسابداری
علوم تربیتی و علوم
اصتدادی

میانگین

انحراف استاندارد

Q3

درج آزادی

مقدار t

سطح معناداری

2/51

5/11

2/25

131

-6/32

5/5551

2/21

5/52

2/11

125

-12/35

5/5551

2/23

5/61

3

133

-11/12

5/5551

 .5آیا تفاوت معناداری بین اولوییت ابعیاد فرهنگیی ،اجتمیاعی ،اصتدیادی و فیردی
معیارهای هویت اسالمی ی دینی در محتوای برنام درسیی دورة کارشناسیی رشیت هیای
علوم انسانی وجود دارد؟ جدول ( )11نشیان مییدهید کی بیر اسیاس رشیت هیای علیوم
انسانی ،تفاوت معناداری بین ابعاد معیارهای هویت اسیالمی ی دینیی در محتیوای برنامی
درسی دورة کارشناسی وجود دارد .بر این اساس ،در هر یک از سی گیروه رشیت هیای
علوم انسانی باالترین میانگین مربو ب بعد اجتماعی و کمترین میانگین مربو بی بعید
فردی بوده است.
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جدول  : 11میانگین و انحراف استاندارد ابعاد سبک زندگی از منظر مقام معظم رهبری بر
حسب رشته تحصیلی دانشجویان
رشت

فق  ،حقوق اسالمی

تحدیلی

و حقوق گمرکی

حسابداری

علوم تربیتی و علوم
اصتدادی
F

ابعاد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف

درج

سطح

آزادی

معناداری

استاندارد

فرهنگی

2/55

5/11

2/66

5/61

2/33

5/12

3/31

اجتماعی

2/15

5/11

2/63

5/12

2/15

5/11

1/53

اصتدادی

2/62

5/13

2/63

5/13

2/31

5/13

2/33

فردی

2/51

5/11

2/21

5/52

2/23

5/61

3/51

5/52
2

5/551

و
331

5/556
5/551

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی از انجام پژوهش حاضر ،ارزشییابی معیارهیای هوییت اسیالمی -دینیی
مبتنی بر سبک زندگی اسالمی از منظر مقام معظیم رهبیری در محتیوای برنامی درسیی
رشت های علوم انسانی بیود .نتیایج بررسیی مییزان تناسیب محتیوای برنامی درسیی دورة
کارشناسی رشت های علوم انسانی نشان داد ک تناسب محتوای برنام درسی در هر یک
از ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اصتدادی و فردی معیارهای هویت اسالمی -دینیی کمتیر از
حد مطلوب است .بر اساس نتایج ب دست آمده و مطابق با منویات مقام معظم رهبیری،
میتوان ب اهمیت تأکید و نگرانی معظم ل دربارة توج ب این معیارهای سبک زنیدگی
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اسالمی در جامع پی برد.
اگرچ برنام های درسی موجود تا حدودی توانست انید دانشیجویانی تربییت نماینید
ک ب سبک زندگی اسالمی توج دارند ،ولی نتوانسیت انید شیهروندانی نمونی از منظیر
رعاییت سیبک زنیدگی اسیالمی تربییت نماینیید .برنامی هیای درسیی موجیود بیشیتر بی
دانشجویان می آموزد ک چگون یک شهروند فعال ،آگاه و مسیئولیتپیدیر باشیند .در
واصع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند مسلمان نمون یا شهروند خوب یا ارائی
یک الگوی شهروندی اسالمی نیست بلک ب آنیان مییآمیوزد کی چگونی تدیمیمات
خود را با توج ب مسئولیتهایشان در صبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخیاذ نماینید.
امییا باییید توجیی داشییت کیی آمییوزش دانشییجویان بیی عنییوان شییهروندان مسییلمان و
وظیف شناس ،مسئولیتپدیر و متعهد ،باید ظرفیتسیازی و توانمندسیازی آنهیا را میسیر
کند؛ یعنی این ک آنان باید بیاموزند ک فقط نباید اعتران کنند بلک فضا آماده اسیت
ک خودشان مشکل و راه برطرف کردن آن را بیابند .بنابراین آمیوزش سیبک زنیدگی
اسالمی در دانشگاهها ،باید ب عنوان کلید پیشرفت فردی و عامل اصلی توسع اصتدادی
و اجتمییاعی در نظییر گرفتی شییود .اییین نییوع آمییوزش ،بی عنییوان محییوریتییرین اصییل
آمادهسازی دانشجویان با مشکالت زیادی اسیت کی در زنیدگی روزمیرة خیود بیا آن
مواج میشوند مانند فقدان راهکارهای جلب مشیارکت شیهروندی ،مشیخص نکیردن
حقوق و تکالی  ،وظای

متقابل شهروندان و . ....

اما از سوی دیگیر ،بعید فیردی سیبک زنیدگی در برنامی درسیی دورة کارشناسیی
رشت های علوم انسانی ،باالترین تناسب را در ابعاد پنچگان معیارهیای هوییت اسیالمی-
دینی نشان داد .در توجی نتیج ب دست آمده مییتیوان گفیت کی برنامی هیای درسیی
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موجییود در رشییت هییای علییوم انسییانی توانسییت اسییت دانشییجویان را در سییبک زنییدگی
فردی شان مانند استفاده بهین و مفیید از زمیان کیاری پیرورش داده و آمیاده سیازد .امیا
زمانی ک ارتبا و تعامل با گروهها و جوامع و شهروندان دیگر مطیرح اسیت ،نتوانسیت
ب شکل شایست عمل نماید و دانیش ،مهیارتهیا و نگیرشهیای الزم را در آنیان بیرای
ورود ب زندگی اجتماعی پرورش دهد .در حالی ک بخش عمدهای از سیبک زنیدگی
انسانها در تعامل با اجتماع منعک

میگردد.

هدف اصلی از آموزش شهروندی در دانشگاهها بایید آمیادهسیازی دانشیجویان بی
عنوان شهروندان فعال و متناسب با ویژگیهای فرهنگیی و ارزشیی اسیالمی و احسیاس
تعلق ب جامع و داشتن هدف در زندگی بیرای ورود بی زنیدگی اجتمیاعی ،اصتدیادی،
سیاسی و فرهنگی باشید .بایید بیرای آمیوزههیای فرهنگیی ،دینیی شیهروندی و سیبک
زندگی در سطح جامع با نیازهای متفاوت زیستی هیر گیروه بی صیورت رویکردهیای
بلندمدت و کوتاهمدت برنام ریزی کرد .آموزش تعالیم اخالصی و فرهنگیی شیهروندی
در حوزة انسانشناسی و جامع شناسی شهری از طریق برنام ریزیهای علمی و فرهنگی
در درون نظام برنام ریزی آموزشی و درسی در سطوح مختل

آموزش عالی بی طیور

مستمر باید ایجاد شود .با توج ب نتایج پژوهش و ب منظیور تقوییت معیارهیای هوییت
اسالمی ی دینی در محتوای برنام درسی دانشگاهها پیشنهاد میشود:
 )1آموزشهای شهروند اسالمی ی ایرانی در برنام آموزشی دانشگاهها و مؤسسیات
آموزش عالی صرار گیرد.
 )2برای آموزههای فرهنگی ،دینی و سبک زندگی در دانشیگاه برنامی رییزی الزم
صورت پدیرد.
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 )3در برنام های فرهنگی و فوقبرنام دانشگاهها ،سبک زندگی اسالمی ی ایرانی بی
تفدیل تشریح و بررسی گردند.
 )1با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشیگاه ،شیاخصهیای سیبک
زندگی اسالمی ی ایرانی ب صورت جزوه تکثیر و در میان دانشجویان توزیع گردد.
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