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چکیده
آموزان، از جمله هویـت فـردي، هویـت اجتمـاعی و     کمک به رشد ابعاد گوناگون هویت دانش

پرورشـی اسـت. در سـندهاي اخیـر وزارت     هاي محوري امـور تربیتـی یـا    هویت دینی از رسالت
هاي تحولی دهـه اخیـر اسـت بـه کـرات و در      ها و طرحآموزش و پرورش که حاصل بازاندیشی

هـاي کـاربردي   اي از پـژوهش تأکید شده است. بنـابراین حـوزه  »هویت«بندهاي مهم روي واژه 
ین و توصیف رابطه تبیآموزان و همچنین توصیف و پایش وضعیت ابعاد هویت دانشتواند به می

آمـوزان مربـوط باشـد. در    و ابعـاد هـویتی دانـش   گوناگون حوزه تعلیم و تربیـت  هاي بین فعالیت
هاي پرورشی مـدارس اسـتان خراسـان    همین راستا پژوهش حاضر براي بررسی رابطه بین فعالیت

وهش طراحی و اجرا شده است. نمونه آمـاري ایـن پـژ   آموزانشمالی و ابعاد هویت فردي دانش
مدرسـه سـهم   24اي انتخاب شدند. در بین این مدرسه بود که به شیوه تصادفی، مرحله24شامل 

(راهنمـایی و دبیرسـتان)   هري) و مقطـع (روسـتایی و شـ  (دختر و پسر)، منطقـه یرهاي جنسیتمتغ
هاي سوم، یک کالس به عنوان خوشه انتخاب شـد کـه در   برابر بود. در هر مدرسه از بین کالس
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آمـوزان چنـد   شدند. به هر یـک از ایـن دانـش   آموز استان را شامل میدانش540حدود مجموع 
مربیـان  بـه . (فـردي، اجتمـاعی و دینـی)   هاي مربوط به ابعاد هویـت رسشنامهپرسشنامه داده شد. پ

فعالیـت مدرسـه در سـال    اي در جهـت ارزیـابی میـزان   پرورشی مـدارس مـذکور نیـز پرسشـنامه    
آمـوازن از بعـد   هاي پـژوهش در وهلـه اول نشـان داد کـه دانـش     . یافتهارائه شد90-89تحصیلی 

هویت فـردي از وضـعیت مطلـوبی برخوردارنـد؛ امـا در بعـد هویـت اجتمـاعی و دینـی اگرچـه           
میانگین نمره آنها باالتر از متوسط بود اما با وضعیت مطلوب فاصـله داشـت. بـه گـزارش مربیـان      

باالست و حدود همـین مقـدار در حـد متوسـط و     % مدارس34پرورشی، سطح فعالیت پرورشی 
و ،مدارس دخترانه از پسـرانه ،تواند خیلی مطلوب ارزیابی شود. در این میانپایین است؛ که نمی

شهري از روستایی عملکرد بهتري دارند. در رابطه با محور اصلی ایـن پـژوهش، تحلیـل    مدارس 
ی فـردي، هـویت سه بعـد  یت پرورشی مدرسه و ها نشان داد که در حالت کلی، بین میزان فعالداده

معنـادار مشـاهده   رابطه مثبـت  هاي پرورشی و هویت اجتماعی ، و دینی، تنها بین فعالیتاجتماعی
معناداري مشاهده نشد. بررسی همـین رابطـه بـه تفکیـک متغیرهـا      شد و در دو مورد دیگر رابطه

مورد رابطه منفـی را  3دار مشاهده نشد، مورد رابطه معنا19رابطه، در 24نشان داد که از مجموع
توانـد بـه معنـاي آن باشـد کـه      مورد رابطه مثبـت مشـاهده شـد. و ایـن مـی     2نشان داد و تنها در 

توجـه و  اند.آمـوزان نداشـته  گیري ابعاد هویتی دانشسزایی در شکلهاي پرورشی سهم بهفعالیت
ادهاي پایانی این پژوهش است.  نظارت بیشتر به مدارس پسرانه و روستایی از جمله پیشنه

.هاي پرورشی، هویت فردي، هویت اجتماعی، هویت دینیها و برنامهفعالیتواژگان کلیدي:

مقدمه
.کنندیکه همه بر اساس شاکله خود عمل مبگو)84شاکله (االسراء/یعلیعملقل کل 
ایـن سـاده، برداشـت یـک . درزنـد یمـ رق»خـود «ازرااوتلقینوعیخش،تاروجامعهوخود
ــهاز»یــتبحــران هو«و »یــتهو«. اســتهویــتهمــانخــودازتلقــی پربســامديهــاواژهجمل

هـاي دهـه پرشتابوسریعییراتت. تغاسبودهاجتماعیعلوموتربیتوتعلیماخیرهايگفتمان
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وهویـت اسـت، دادهرخجوامـع اجتمـاعی مختلـف هـاي عرصـه درکههاییدگرگونیواخیر
. استکردهمواجههاییًبحرانبعضاوهاچالشبارایابیهویت

تعریفـی یـت جامعـه دارد. هو وفـرد فرهنگ هـر بایجامعانطباق نسبتاًویممستقرابطههویت،
فردیک... ازوهنجارهاسنن،باورها،آداب،ها،ارزشاسبراستوانمیکهاستافرادازکیستی

انسـانی گـروه یـا فـرد یـک کـه ایناست،»بودنیکسچه«يبه معنایتارائه کرد. هوجامعهیا
درطبیعـی نیـاز بهپاسخییتشناساند. هوبچگونهراخودخواهدمیوشناسدمیچگونهراخود

جغرافیـایی وتـاریخی فرهنگـی، هـاي پدیـده وعناصرسلسلهیکبهخودشناساندنبرايانسان
تعلـق وتعهـد احسـاس نـوعی مثابـه بهچارچوب،ایندریت). هو66، 1381(مجتهدزاده، است

بـین تمـایز وجـه یت. هوشودمیانسجامووحدتموجبکهاستملیاجتماعبهنسبتعاطفی
کشـور، یـک بـه فـرد تعلـق کـه تسااحساسیهویتیناست. ا»یگريد«و»یرغ«با »ما«، »من«

).70ص ،1391باقري،ي،(نظردهدمینشانراخاصمجموعهونهادجامعه،
بـا توجـه بـه    را به خود گرفتـه اسـت.  ايیچیدهابعاد گوناگون و پیت،له هوئحال حاضر مسدر

يارتباطـات و اطالعـات ابعـاد   هـاي يشـدن، توسـعه فنـاور   یاز جمله جهـان ی،جهانهايیانجر
بـه یـز نایـران دریـت هو).مسـاله 2012، یرینابه خود گرفته است (االمللیینو بيامنطقهی،املفر

خاصـی پیچیدگیازاست،برخوردارباالیینژاديوزبانیفرهنگی،تنوعازکهياهجامععنوان
از نـرخ  یاز جمله جامعه ما، ناشـ ي،جوامع امروزيرویشپيهاشاز چالیکی. استبرخوردار

داشـته باشـد کـه    یرا ممکن اسـت در پـ  یو فرهنگیمهاجرت است که مشکالت اجتماعيالبا
، یوساسـت (پاپـادمتر  یـد ها و نسـل جد خانوادهیبیایتو هویتله هوئآنها مسیناز مهمتریکی

وسیاسـی فرهنگی،تربیتی،مختلفهايدیدگاهازهویتلهئمسکهمدتهاستروینااز).2012
معضـالت از«یطـورکل . بـه اسـت بـوده گذارانسیاستونظرانصاحبتوجهموردامنیتیحتی

ی. بررسـ اسـت شـده تبـدیل توسـعه درحـال کشـورهاي درویـژه بهاجتماعیتوسعهیزيربرنامه
نقـش پـذیرش منظوربهجوانانهايعالقهوهاگرایشبرآنیرگذاريثأتامنهدوهویتاهمیت

. دورانشـود جامعـه یشتردراجتماعیبهايآسیبزگسترشامانعتواندمیاجتماعیمسئولیتو
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هویـت سـنتی، جوامـع درکهمعنااینبهاست،شدههویتیجديهايدگرگونیسببیزنگذار
،1389د، نـژا سـلیمانیان ي،(بـاقر »اسـت مبتنـی انتسـابی هـاي ویژگـی برهاوگروهافراداجتماعی

).95ص
. دارنـد هویـت بحـران بـه ابـتال بـراي بیشـتري زمینهشوند،میواقعگذاردورهدرکهیجوامع

بـا دیگـري موقـع هـر ازبـیش نوجـوان کـه کـرد تلقیگذاردورهتوانمینیزراینوجواندوره
. باشـد نوجـوانی دورههویـت بحرانبروزدورهترینمهمیدشا. «روبروستهویتیهايدشواري

ییسـو : ازاسـت شدهواقعخاصرهدودومفصلدرفردکهاستدورانیینوجواندورانچون
: چیزاستدومستلزمبزرگسالیبهیکودکاز. انتقالبزرگسالیدورانازسوییوکودکیدوران

عرصـه بـه دووربـراي آمـادگی دیگـري وکـودکی، دورانهـاي ضـعف بـر غلبـه ومهـار یکی
فراهماودرردداوجودمقطعایندرکههاییمسئولیتکشیدندوشبهتوانایییعنی. بزرگسالی

غلبـه یکـودک وراندهـاي ضـعف بـر کهشودمیمواجههویتبحرانبایهنگام. فردباشدشده
).208ص،1383ي،(باقر»باشدنشدههمبزرگسالیهايمسئولیتپذیرشوآمادهنکرده

ومارســیااریکســون،ماننــدهویــت،حــوزهدرشناســیروانبــزرگپــردازاننظریــهبــامطــابق
دریعنـی یـابی هویـت دورهدرفردهرواستفردهرشخصیتاصلیهستههویت،برزونسکی،

(ازشـده انجامیقاتتحقبا. مطابقاستازخودشناختپیدرجوانیونوجوانیهايسالحدود
گیـري شـکل بـا زیاديحدتاروانی) سالمت1379ی،ادب؛1380یدیان،ام؛1375ینی،حسجمله

هـاي جنبـه بـا آنارتباطدیگر،شهرهايوتهراندرشدهانجاماتیقتحق. دراستمرتبطهویت
.استشدهمشخصوی) بررس1377(راستگومقدم، تحصیلیپیشرفتماننددیگري

يهـا سو بدون شک نقطـه عطـف برنامـه   ینبرنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران به ااز
و گـذاران یاسـت کـه س طلبـد یمـ یـزي چقبـل از هـر  یـن انـد. و ا توسعه، نوجوانان و جوانان بوده

نوجوانان و جوانان داشته باشـند. در رابطـه بـا آنچـه     یتاز وضعیشناخت نسبتاً جامعیزانربرنامه
) نشـان  1381مطالعـات متعـدد از جملـه گـزارش سـازمان ملـی جوانـان (       کندیدنبال مقالهمینا

فرهنگی در وضعیت مطلـوبی قـرار   روانی، اجتماعی و دهد جوانان کشورمان از ابعاد مختلفمی
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ندارند. نتیجه این قبیل مطالعات هشداري است براي مسئوالن استانی و محلی تا وضعیت جوانـان  
نماینـد. اسـتان خراسـان    یشتـري مطالعـه و پـا   خاص هر استان به طور دقیـق رایطرا با توجه به ش

د کـه وضـعیت جوانـان    هاي منحصر بـه فـردي دار  هاي کشور ویژگیهمچون سایر استانیشمال
و صـنعت رو بـه   يها، جدیدالتأسیس بودن استان، رونـق کشـاورز  متأثر از آنهاست. تنوع قومیت

ها و تهدیدهاي این اسـتان نـام بـرد کـه     ها براي ایجاد فرصتترین زمینهتوان از عمدهرشد را می
تواند وضعیت نوجوانان و جوانان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.می

گیري هویت،عبارت است از خانواده، آموزش و پـرورش و سـایر نهادهـاي    اصلی شکلهزمین
اجتماعی. هر گونه اختالل در هویت، نه تنها زنـگ خطـري بـراي آینـده جامعـه، بلکـه شـاخص        

یـت و تربیممهمی براي ارزیابی کارآمدي نهادهاي مختلف اجتمـاعی و در رأس آنهـا نظـام تعلـ    
ریزان است.گذاران و برنامهمحورهاي کلیدي براي سیاستاست و آگاهی از آن یکی از 

وزارت آموزش و پرورش همواره مورد توجه بـوده و از  یدر اسناد باالدستیتهوخوشبختانه
کشـور  یـت و تربیمسـند تعلـ  ینترنمونه در جامعي. برارودیشمار ماسناد بهینایديکلمات کل

یتو هـدا یساماندهيراهنمايچهارچوب نظر-نیراایاسالميدر جمهوریتفلسفه ترب«یعنی
یعـال ي) بـه شـورا  1387(يقمصـر زادهصـادق یدهم آن به سرپرسـت یرایشکه و»یتانواع ترب

آمده است:  »یتترب«یفتعریلشده است، در ذیلتحویینهایبجهت تصویانقالب فرهنگ
یوسـته پیو تعـال ینتکـو يافراد جامعه به سـو یتهداساز،ینهزمیانعبارت است از جرتربیت

یردر مسـ يخداداديجانبه و متعادل استعدادهافطرت و رشد همهییشکوفايبرایشخویتهو
خود در یتالزم جهت درك موقعهايیستگیبا کسب شایانمتربیان،جرینایاهللا؛ طیقرب ال

) یـار هانه نظام مع(انتخاب و التزام آگایماناساس ابهبود مداوم آن، بريو عمل برایمراتب متعال
).80(ص.شوندیدر همه ابعاد میبهطیاتآماده تحقق مراتب ح

ییافراد جامعه هدف نهـا یتهویو تعالینتکویفتعریندر اشود،یکه مالحظه مطورهمان
مجدد به »یعمومیتترب«یفتعریلسند و در ذینشمار رفته است. در همبهیتو تربیمنظام تعل

شده است:معنا اشاره ینهم
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(نسبت به افـراد  یعادالنه، همگانی،شده، قانونیکه به شکل سازماندهیتتربیاناز جربخشی
بـر وجـوه مشـترك    یـد بـا تأک یـان متربیـت مـداوم هو یو تعـال ینمورد نظر) در جهت تکوینسن

ــیو ایاســالمی،(انســان یتی،/جنســیجنسي،(فــردهــايیژگــیضــمن مالحظــه ویــت،) هویران
یـان، تـا مترب پـذیرد یصـورت مـ  یشان) ای/محلیو بومیقومی،/مذهبینیدی،هنگفری،خانوادگ

آن یلدر ابعاد گوناگون را بدست آورند کـه تحصـ  یبهطیاتحیقتحقيبرایاز آمادگيامرتبه
).102(همان، صباشدیستهشایاعموم افراد جامعه، الزم يمرتبه برا

ی؛بـدن یـت و تربیدر معاونت پرورشیبخشطرح جامع تحول«از سند فوق، در سندیتتبعبه
تحول و ي) که در راستا1387(»یبدنیتو تربیمعاونت پرورشيسند راهبردیک،سند شماره 

یـک بـه عنـوان   »یبـدن یـت و تربیمعاونـت پرورشـ  «شده اسـت،  یمو تنظیهتهیتیامور تربیاءاح
گونه تعرف شده است:نیایدمعاونت جد

یو پرورشـ یفرهنگـ يسـاز ینـه که کـارکرد آن، زم یو عمومیمرسیتتربیاناز جریبخش
یـا مواجهـه  يآمـوزان بـرا  و توانمند ساختن دانشیادگیري-یاددهینظام یلو تسهیلتکميبرا

اجـرا  ی،طراحـ یقخود از طریتمداوم هویو تعالینجهت تکویاجتماع-یفرهنگيهاچالش
آمـوزان  دانـش يجـذاب بـرا  یتیترب-یفرهنگيهاها، خدمات، کاالها و فضاو استفاده از برنامه

).6(صاست
کشـور و هـم در طـرح    یو عمومیرسمیتاست که هم در سند تربیوقتخوشيجابنابراین

یـت به موضـوع هو يو جدیحطور صربهی،بدنیتو تربیدر معاونت پرورشیبخشجامع تحول
یتیحــال حاضـر ابعـاد هــو  تیوضـع یـین کــه تعرسـد یرو بـه نظــر مـ  یـن توجـه شـده اســت. از ا  

مطلـوب  یتبـه وضـع  یـل نيبـرا تـر یقدقیو آموزشیتیتربيهایزيرآموزان جهت برنامهدانش
طـور خـاص کـامالً    بـه یبـدن یـت و تربیطور عام و معاونـت پرورشـ  بهیتو تربیمنظام تعليبرا

گرفـت،  شـکل  یاجتمـاع یـت و بعد از آنکـه هو یو نوجوانیاست. بعد از دوران جوانيضرور
آن آنگونـه کـه وولکـان   ییـر تغيبـرا شکـه هرگونـه تـال   يدشوار است به طـور یارآن بسییرتغ

).77، ص2009، یلمازمنجر شود (ایشناختممکن است به مرگ روانکندیمیفتوص
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یتیهــویتکــه وضــعياداشــته باشــد. دســتهیدو دســته کلــتوانــدیهــا مــپــژوهشگونــهایــن
یـار در اختیفیآن را به شکل توصـ یجقرار داده و نتایقل مورد بررسطور مستآموزان را بهدانش

هـاي یـت محتواهـا، و فعال یرتـأث یـا کـه ارتبـاط   یگرو دسته ددهدیقرار میزانرمسئوالن و برنامه
هـر  ي. بـرا دهـد یآموزان مورد سنجش قرار مدانشیتبر هویایترا با هویآموزشویپرورش

نمونـه مجاهـد   ياسـت. بـرا  یدهدر داخل کشور به انجام رسـ ییهادو دسته فوق تاکنون پژوهش
آمـوزان  مؤثر بر هویت فرهنگی دانشیدر استان بوشهر، عوامل آموزشگاهی) در پژوهش1382(

یدر پژوهشـ یـز ) ن1378قرار داده اسـت. مالصـادقی (  یدانشگاهی را مورد بررسمتوسطه و پیش
رابطـه  »آموزاندهی هویت ایرانی دانشدرشکلهاي فرهنگی مدارس نقش فعالیت«تحت عنوان 

مـورد  یگـر ديرا در سـو یرانـی ایـت هویـر سـو و متغ یـک را از یفرهنگـ هايیتفعالیرمتغینب
برخـورد نکـرد کـه    یخود به پژوهشهايیگر در روند بررسقرار داده است. اما پژوهشیبررس

) را مـورد  ینـی دی،اجتمـاع ي،(فـرد یـت و ابعـاد هو یتیتربهايیتفعالینطور مستقل ارتباط ببه
شمار رود.نو بهتواندیجهت، پژوهش حاضر مینتوجه قرار داده باشد؛ و حداقل از ا

ابعاد هویت
هویت در نظر اریکسون عبارت است از حالتی که فرد بتواند بین تصوري که از ثبات و یگـانگی  

). چنـین  1960نـد (اریکسـون،   خود دارد و تصوري که دیگـران از او دارنـد همـاهنگی ایجـاد ک    
هـاي جنسـی (اریکسـون،    هـا و گـرایش  هـاي شـغلی، ارزش  حالتی همراه است با تعهـد بـه نقـش   

1968.(
دانـد و  ترین شاخص شناسایی هویت مییابی به تعهد را اصلیتر، دستمارسیا در تعریفی عینی

اي از در مجموعـه گـذاري شـود. تعهـد سـرمایه   طبق نظر او عدم تعهد منجر به بحران هویت مـی 
اعتقادات و باورها و یا یک شغل و حرفه است که طی آن نوجـوان در آنچـه قصـد انجـام آن را     

بـه  ؛1977دهـد (مارسـیا،   خواهد وارد شود بررسی مشخصی را انجام میدارد یا در راهی که می
).1378نقل از محمدي روزبهانی، 
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،هویـت DSM IIIR(1(ي روانـی  هـا براساس تعریـف راهنمـاي تشخیصـی و آمـاري بیمـاري     
عبارت است از میزان وضوح فرد نسبت به مقوالت تشخیصی شامل: اهداف بلند مدت، انتخـاب  

هاي اخالقی، دید مثبـت نسـبت بـه    شغل، الگوي رفاقت، رفتار و طرز فکر جنسی مناسب، ارزش
تـر و بـه   لوبخود، روحیه تالش و ابتکار و تنظیم وقت. هرچه این وضوح بیشتر باشد، هویت مط

دهنده بحران هویت است.شکال وجود داشته باشد، نشانعکس هرچه در مقوالت فوق ا
دانسـت.در حـالی کـه    »هویـت فـردي  «توان ناظر به توصیف سه بند فوق از هویت را تقریباً می

) در 1991(2مـارکوس و کیتایامـا  توان ابعاد گوناگونی متصور شد. بـراي نمونـه   براي هویت می
را در »خـود «، »3خود و فرهنگ: پیامدهاي شناختی، هیجانی و انگیزشـی «خود تحت عنوان مقاله 
،مسـتقل دخـو ،اند. این محققین معتقدنـد دهوبندي نمطبقه»5خودهمبسته«و »4خود مستقل«قالب 

انگیزشـی  -یک نظام شناختی،»خود«در قالب دیدگاه غربی است، که در آن »خود«همان تبیین 
شود که به دنبال تمایز یافتن از دیگران است.اص، محسوب میمستقل و خ
شـود کـه اسـاس آن    اطالق می،»خود«اي از به چارچوبه»خود همبسته«خود مستقل، در مقابل

تعریفی و -ارتباطات مستقیم فرد با دیگران، مبناي خود،ارتباطات اجتماعی است. در این حالت
نیـز  »خـود همبسـته  «هسـتند. البتـه،   »خـود «بناي تعریـف  هویت است. به عبارت دیگر، دیگران م

ها نقش خاصـی در تنظـیم   باشد، اما این ویژگیهاي درونی و خاص میداراي یک سري ویژگی
هاي فردي ندارند.رفتارها، باورها و انگیزش

هویتی است که فرد در فرایند اجتمـاعی شـدن و   (یا بین فردي)،هویت اجتماعیبا این وصف،
تـرین آنهـا،   کند و مشـخص ها یا واحدهاي اجتماعی موجود در جامعه، کسب میبا گروهارتباط 

کنـد و  به آن اشاره می» ما«گروه یا واحد اجتماعی یا حوزه و قلمروي است که خود فرد با ضمیر
دانـد (عبـداللهی،  خود را از لحاظ عاطفی و تعهد و تکلیف، متعلق و منتسب و مدیون بـه آن مـی  

1. Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders
2. Markus,H.R. and Kitayama
3. Culture and self: Implication for Cognition, Emotion and Motivation
4. Independent self
5. Interdependent self
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توضیح بیشتر اینکه هویت اجتماعی بـا هویـت جمعـی یکسـان نیسـت. هویـت       .)142؛ ص1374
ت، نـژاد، زبـان،   یـ قومجمعی بیشتر ناظر به هویت قومی، نژادي و ملـی اسـت کـه در آن فـرد بـه      

دیگرانـی مطـرح   (بین فردي) کند. اما در هویت اجتماعیخاصی احساس تعلق میکشور و دین 
اسـت نـه   هویت اجتماعی بحث از گروه. در واقع درآنهاستهستند که فرد در ارتباط مستقیم با

یکی از جامعه بزرگی که این گروه خود جزئی از آن است. با وجود این گاهی هویت اجتماعی 
، 2009، 1رود نه یک بعـدي هـویتی هـم ارز آن (ایلمـاز    مهم هویت فردي به شمار میهايمولفه

).76ص
ینی نیز اشاره کردیم. به زبان ساده هویت دینی آن بخـش  طور غیرمستقیم به هویت دتا اینجا به

از هویت کلی فرد است که باورها، عواطـف و عملکردهـاي دینـی فـرد در درون آن قابـل فهـم       
توان گفت که منظور ما از هویت دینـی در ایـن   مفهوم هویت دینی، میترِدر تعریف عینیاست. 

(اعتقـادات دینـی،   وامل و عناصر هویت دینـی نگرش به عتحقیق، خود اساسی و مستمرّ فرد، در 
).18؛ ص1385عملکرد دینی) است (لطف آبادي،
در تعریـف تربیـت و همچنـین در تعریـف معاونـت      »هویـت «با توجه به آنچه دربـاره جایگـاه   

توان ابعـاد  پرورشی و تربیت بدنی گذشت، و همچنین آنچه که درباره ابعاد هویت گفته شد، می
هـاي  مثابه معیاري براي سنجش و ارزشـیابی فعالیـت  مثابه هدف و در نتیجه بههمختلف هویت را ب

طور ویژه معاونت پرورشی و تربیت بدنی قلمداد کرد؛ هدفی که در ایـن  نظام تعلیم و تربیت و به
طـور کلـی رابطـه مثبتـی بـین      رود که بهپژوهش دنبال شده است. در وضعیت مطلوب، انتظار می

آموزان وجود داشته باشـد. بنـابراین ایـن مقالـه بـه دنبـال       و ابعاد هویتی دانشهاي مدرسه فعالیت
آموزان است. آیا هاي تربیتی مدرسه و وضعیت ابعاد هویتی دانشبررسی رابطه بین میزان فعالیت

در این رابطه جنسیت دخالت دارد؟ وضعیت این رابطه بر اسـاس دوره تحصـیلی چگونـه اسـت؟     
دهد؟اطق روستایی و شهري تفاوت معناداري را نشان میآیا این ارتباط در من

1. Yilmaz , Muzaffer Ercan
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روش
آمده )81؛ ص1384(سرمد، بازرگان و حجازي، اساس آنچه که درباره روش تحقیق توصیفیبر

نامه شود. در این راستا از چهـار پرسشـ  بندي میاست، روش پژوهش حاضر نیز در این دسته طبقه
به شرح زیر استفاده شده است:

هـاي پرورشـی مدرسـه. ایـن پرسشـنامه     محقق ساخته براي سنجش میزان فعالیـت ) پرسشنامه1
بند اصلی است که مسئولیت تکمیل آن به مربـی پرورشـی یـا معـاون پرورشـی مدرسـه       8شامل 

-3؛ فرهنگـی و هنـري  هـاي مسـابقات وفعالیـت  -2؛ امکانات و تجهیـزات -1: محول شده است
مراسـم آغـازین  -6؛ هاتشویق-5؛ آموزيهاي دانشتشکل-4؛ ورزشیهايفعالیتمسابقات و

بازدید/ نمایشـگاه/ سـخنرانی و یـا پرسـش و پاسـخ/     اردو یا-8؛ فرائض دینی-7؛ (یا صبحگاه)
.هاي فوق برنامهنمایش فیلم/ کالس

توسط دکتر سید احمد احمـدي در سـال   این پرسشنامهنامه هویت فردي(شخصی). پرسش) 2
فهان ساخته شده و براي ساختن آن ابتدا مقوالت تشخیصی بحران هویـت  اصدر دانشگاه 1370

هـاي بلنـد   اشـکال در هـدف  -1از منابع مختلف استخراج گردیده است، این مقوالت عبارتند از:
متناسـب بـودن   -4؛ الگوي مناسـب بـراي رفاقـت   نداشتن-3؛ تردید در انتخاب شغل-2؛ مدت

-7؛ هـاي اخالقـی  عدم توجه بـه ارزش -6؛ عرفت جنسیاشکال در شناخت وم-5؛ رفتار جنسی
نداشـتن روحیـه تـالش و    -9؛ داشتن دید منفی نسبت بـه خـود  -8؛ رعایت نکردن تعهد گروهی

.اختالل در تنظیم وقت-10؛ ابتکار
سپس براي هر مقوله چهار درجه ضعیف تا شدید در نظر گرفته شده است و بـراي هـر درجـه    

. بدین ترتیب که گزینه اول در هر مقولـه نشـانه نبـودن اشـکال و     یک گزینه طرح گردیده است
ال ؤسـ 10رساند. با توجه به اینکـه آزمـون داراي   گزینه آخر شدید بودن اشکال در هویت را می

گیـرد،  ال به گزینه اول صفر و به گزینه آخر سه امتیاز تعلق مـی ؤاي است و در هر سچهار گزینه
ورد حداقل صفر است که نشان دهنده عدم بحران در آبدست میامتیازي که هر فرد در مجموع 
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(احمـدي،  ه اخـتالل بسـیار شـدید در هویـت اسـت     باشد که نشان دهندمی30هویت و حداکثر 
1373.(

نشان داده شـده اسـت. بـراي    احمدي در چند تحقیق » هویت شخصی«پایایی آزمون پرسشنامه 
/. و کریمـی 87، ضـریب پایـایی آن را   ي کرونبـاخ لفـا آ) با اسـتفاده از  1375(پورنمونه موسوي

) 1378نامه توسط محمدي روزبهانی (این پرسشاند./. گزارش کرده89) از همین طریق 1375(
در قیـاس  آن در دانشگاه اهواز مورد استفاده قرار گرفته و با روش اعتبار مالکی هم زمان، اعتبار 

د تأیید قرار گرفته است.  تن و همکاران مور)EIS(» مقیاس هویت خود«با 
ویرایش 1پرسشنامه ابعاد هویتبراي این منظور از ):اجتماعی(فرديبیننامه هویت) پرسش3

AIQ-IV .طراحـی و بارهـا   2002(4و تـروپ 3، اسمیت2چکاین پرسشنامه توسط استفاده شد(
ک و تـروپ،  (چـ سشنامه تکامل یافتـه ویـرایش چهارم  مورد تجدید نظر قرار گرفته است. این پر

. ویرایش قبلی یعنـی سـه ایکـس    ) ابعاد هویت معروف به سه ایکس است1994چن و آندروود، 
).فـرم  37-36ص،1385(جوکـار، لطیفیـان،  پیش از این در ایران مورد استفاده قرار گرفته است

بـه هویـت اجتمـاعی    آنپرسـش 7گویـه تشـکیل شـده کـه     45تجدید نظر شده ایـن مقیـاس از   
در مقابـل هـر   ها مد نظر قـرار گرفتـه اسـت.    الؤو در پژوهش حاضر تنها همین ساختصاص دارد

گزینه قرار داده شده است که پاسخ دهنده بایـد یکـی از آنهـا را انتخـاب کنـد (اهمیتـی       5گویه 
اي دارد).العـاده ندارد، اهمیت کمی دارد، تا حدودي اهمیـت دارد، اهمیـت دارد، اهویـت فـوق    

یعنـی  = باشـد  20تـر از  اگر مجموع امتیازها پـایین باشند.امتیاز می5تا 1اراي ها به ترتیب دگزینه
، و یعنـی نمـره متوسـط   = باشد) 24باشد (حدوسط 27تا 21اگر مجموع امتیازها بین ، نمره پایین

.یعنی نمره باال= باشد 28اگر مجموع امتیازها باالتر از 

1. Aspects of Identity Questionnaire
2. Cheek
3. Smith
4. Tropp
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توانـد  بدست آمد که می67/0فاي کرونباخ برابر نامه با استفاده از آلضریب پایایی این پرسش
قابل قبول باشد.

هویـت دینـی کـه توسـط     بـراي سـنجش هویـت دینـی، پرسشـنامه     :هویت دینینامه پرسش) 4
گـر بـا انجـام    پـژوهش .طراحی و اجـرا شـده اسـت مبنـا قـرار گرفـت      ) 1388(و غفوريسفیري

باشـد، آن را  اور و عقایـد، و عمـل مـی   نامه که شامل سه بعـد احسـاس، بـ   تغییراتی در این پرسش
تـا 1به ترتیـب  5تا 1هاينامه به هر یک از گزینهدر این پرسش. اصالح و مورد استفاده قرار داد

اگـر مجمـوع   ، یعنـی نمـره پـایین   =باشـد 36تر از اگر مجموع امتیازها پایین.امتیاز تعلق گرفت5
اگر مجموع امتیازهـا بـاالتر   ، و نمره متوسطیعنی=باشد) 41باشد (حدوسط45تا 37امتیازها بین 

.یعنی نمره باال=باشد46از 
(دو نیمـه کـردن   ی ظاهري، محتوا و سازه) و پایایی(رواینهایت پس از بررسی کامل رواییدر 

ها مورد استفاده قرار گرفتند.)، پرسشنامهباشدمی94/0که برابر و آلفاي کرانباخ
آموزان دختـر و پسـر دوره راهنمـایی و متوسـطه اسـتان      ۀ دانشجامعه آماري تحقیق شامل کلی
کـه از ایـن   86560باشند. این تعـداد برابـر اسـت بـا     می89-90خراسان شمالی در سال تحصیلی 

آمـوز دوره متوسـطه   هزار نفر آن دانش42365آموز راهنمایی و هزار نفر آن دانش44195میان 
برخـوردار و  (به عنوان سه منطقه برخـوردار، نیمـه  اجرمشهرستان بجنورد، آشخانه و جسههستند. 

بنا به متغیرهاي تعریف شده، به شکل انتخاب تصادفی، محروم استان) به قید قرعه انتخاب شدند. 
24مدرسـه و در مجمـوع   8اي از بین مدارس هر یـک از سـه منطقـه مـذکور،     اي، خوشهمرحله

مدرسـه راهنمـایی انتخـاب شـدند کـه از هـر       4و دبیرستان 4مدرسه انتخاب شدند. در هر منطقه 
1مـورد روسـتایی و   1مورد نیز 2مورد پسرانه بودند. از هر 2مورد آن دخترانه و 2چهار مورد، 

مدرسـه از سـه   3گروه متغیـري زیـر   8مورد شهري بودند.بنابراین در کل استان براي هر یک از 
آمـوزان  . در زیر تعداد هر یک از دانـش شدندناحیه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم انتخاب 

:انتخاب شده از هر گروه متغیري مشخص شده است
58= راهنمایی پسرانه روستایی-70= راهنمایی پسرانه شهري
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56= راهنمایی دخترانه روستایی-64= راهنمایی دخترانه شهري
67= دبیرستان پسرانه روستایی-66= دبیرستان پسرانه شهري

82= دخترانه روستاییدبیرستان-75= ستان دخترانه شهريدبیر
(برابر بـا  مربی24و هاي سوم راهنمایی و سوم دبیرستان آموز از کالسدانش538در مجموع، 

به عنوان جامعه آماري مورد پرسش قرار گرفتند. دلیل اینکـه تنهـا سـال سـوم در     تعداد مدارس) 
داد هـر دوره تحصـیلی   توان بـرون د که سال سوم را میهر دوره مورد پرسش قرار گرفت این بو

ــت    ــه و فعالی ــاختار مدرس ــه س ــت ک ــن اس ــت. روش ــر گرف ــت  در نظ ــی آن در هوی ــاي پرورش ه
آموزان سال اول و دوم تـأثیر  بیش از دانش-هم در انتهاي سال سومآن-آموزان سال سومدانش

.گذاشته است

هایافته
آمـوزان  د هویت(فردي، اجتماعی، و دینی) دانشتوصیفی است از وضعیت ابعا1نمودار 

طـور کلـی یعنـی    استان خراسان شمالی. این نمودارها وضعیت هویت نمونه آماري را بـه 
دهند.بدون لحاظ کردن متغیرهاي جنسیت، منطقه و دوره تحصیلی نشان می

آموزانوضعیت هویت فردي، اجتماعی و دینی دانش.1نمودار

16

43 41

پایین متوسط باال

دینیهویت

82

9 7 2

عدم
بحران

مرز
بحران

بحران
زیاد

بحران
کامل

فرديهویت

21

37
4282

9 27 21

37 42

16

43 41



91پاییز، هشتم، سال شناسی تربیتی شماره بیست و پنجمروانفصلنامه126

ابعاد هویت مون تی در مورد نتایج آز: 1جدول

انحراف معیارمیانگینتعدادابعاد هویت
Tمقدار آزمون 

ايیک نمونه
ترین کم

داريسطح معنی
0.000-5126.72855.9260427.765فرديهویت
49525.45866.605864.9130.000اجتماعیهویت

47242.43017.499434.1430.000دینیهویت

1هـاي جـدول  دادهبا توجه به .دهدمینشانهویتابعادمورددرراتیآزموننتایج1جدول
:توان گفتمی

شود. لذا با ) رد می14(مرز بحران ) با میانگین نظري6.27(فرض برابري میانگین مشاهده شده
آمـوزان در حـد عـدم    توان گفت میانگین هویت فـردي دانـش  توجه به میانگین مشاهده شده می

بحران است.
شود. لذا ) رد می24(حد متوسط ) با میانگین نظري25.46هده شده (فرض برابري میانگین مشا

آمـوزان بـیش از   توان گفت میانگین هویـت اجتمـاعی دانـش   با توجه به میانگین مشاهده شده می
متوسط است.

شود. لذا رد می) 41) با میانگین نظري (حد متوسط 42.43فرض برابري میانگین مشاهده شده (
آمـوزان بـیش از   تـوان گفـت میـانگین هویـت دینـی دانـش      با توجه به میانگین مشاهده شده مـی 

متوسط است.

48.05

14.95

34.95 33.55

17

51.548.05

84.95

17 14.95

33.55

51.5
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هاي پرورشی کل مدارس استان: نمودار وضعیت فعالیت2نمودار

، بـه  2گـردد. نمـودار  هاي پرورشی مدارس باز مـی ها به وضعیت فعالیتبخش دوم یافته
دهـد. در نمـودار سـمت راسـت، وضـعیت      این وضعیت را نشـان مـی  ،هاي مختلفشکل

طور کلی و بدون در نظر گرفتن متغیرهـا نشـان داده شـده    هاي پرورشی مدارس بهفعالیت
انـد. و در  دیگر مقایسـه شـده  است. در نمودار وسط، کل مدارس پسرانه و دخترانه با یک

اند. این نمودارهـا  دیگر مقایسه شدهیکنمودار سمت چپ، مدارس روستایی و شهري با
دهند که:هاي عمده نشان میو دیگر یافته

. تنهـا حـدود   ندهاي پرورشی مدارس از کیفیت بسیارخوبی برخوردار نیسـت فعالیتطور کلیبه
اند.خود را باال اعالم کردههايفعالیتدرصد مدارس میزان34

ت بیشتر از مدارس پسرانه است.به نسب،هاي پرورشی مدارس دخترانهفعالیت
است.روستاییاز مدارس بیشتربه شکل معناداري شهري،هاي پرورشی مدارس فعالیت

(کـه در  پرورشی مدارس راهنمایی و دبیرستان تقریباً یکسان استهايفعالیتمیزاندر ضمن 
.نمودار نشان داده نشده است)

8.37

23.13
25.45

8.80

17.08 17.15

3 1

3 4 .2
5

3 4 .2
5

ن پایی متوسط ال با

شی  هاي پرور ت  عالی ن ف میزا
ستان رس ا دا ل م ک

17.15

23.1325.4
5

17.08

8.37 8.80

34.2534.25

31
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هاي پرورشی مـدارس و ابعـاد   فعالیتمیزانآیا بین ال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ؤس
هـاي  نتایج همبستگی پیرسون بین میزان فعالیت،2آموزان رابطه وجود دارد؟ جدولهویتی دانش

را در حالـت کلـی و بـدون تفکیـک     پرورشی مدارس و ابعاد هویـت فـردي، دینـی و اجتمـاعی    
دهـد.  تفکیـک نشـان مـی   همـین رابطـه را بـه   3دهد. جدول بعدي، یعنی جدولمتغیرها نشان می

گیري آورده شده است.  هاي این جدول در ذیل بحث و نتیجهتوضیح بیشتر در مورد یافته

هاي پرورشی مدارس نتایج همبستگی پیرسون بین میزان فعالیت:2جدول
)طور کلی(بهو ابعاد هویت فردي، دینی و اجتماعی

اجتماعیهویتدینیهویتفرديهویت

هاي پرورشی مدارسفعالیتمیزان
0.0630.191-0.067همبستگی پیرسون

0.1300.1740.000معناداريسطح 
512472495تعداد

توان گفت بین میـزان  داري آزمون همبستگی پیرسون میترین سطح معنیبا توجه به مقدار کم
داري وجـود  نیرابطه مثبت مع،آموزانهاي پرورشی مدارس و بعد هویت اجتماعی دانشفعالیت

هویت فردي و هویت دینی رابطه معناداري هاي پرورشی مدارس و بعد دارد و بین میزان فعالیت
.برقرار نیست

هاي پرورشی مدارس و ابعاد هویت خالصه نتایج همبستگی بین میزان فعالیت:3جدول
به تفکیک متغیرهاي جنسیت، منطقه و مقطع

هویت دینیهویت اجتماعیهویت فرديشیهایپروررابطه معنادار بین فعالیت
ـمدارس راهنمایی پسرانه شهري1
مدارس راهنمایی پسرانه روستایی2
++ـمدارس راهنمایی دخترانه شهري3
مدارس راهنمایی دخترانه روستایی4
هاي پسرانه شهريدبیرستان5
هاي پسرانه روستاییدبیرستان6
ـهاي دخترانه شهريدبیرستان7
هاي دخترانه روستاییدبیرستان8
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گیريبحث و نتیجه
هاي پرورشی مدارس استان بیشتر طور کلی میانگین میزان فعالیتطور که نشان داده شد، بههمان

قریـب بـه یـک سـوم     فاصله دارد. چراکه فعالیـت پرورشـیِ  از متوسط است. اما با کمال مطلوب
هـاي خـود را   سطح فعالیت% درصد مدارس 34یف گزارش شده و تنها حدود مدارس استان ضع
هـا  اگـر تمـام اطالعـات وارد شـده توسـط مربیـان پرورشـی در پرسشـنامه        .اندباال گزارش کرده

توان چندان مطلوب ارزیابی ها را نمیصحیح و عاري از هرگونه اغراق باشد!بازهم میزان فعالیت
کرد.

بیشـتر اسـت.   هاي مـدارس دخترانـه از پسـرانه   بل توجه اینکه میزان فعالیتهاي قااز دیگر یافته
آمـوزان  دانـش احتمـاالً  کـه نخست آنزند. گر براي این امر دو دلیل عمده را حدس میپژوهش

آمـوزان پسـر از محـدودیت    هاي خارج از مدرسه نسـبت بـه دانـش   دختر براي حضور در فعالیت
هاي جمعی درون مدرسـه را مغتـنم شـمرده و حضـور     اي فعالیتهبیشتري برخوردارند، لذا زمینه

هـاي پرورشـی در مـدارس دخترانـه منجـر      تر شدن فعالیـت به پررنگو در نتیجهتري دارندفعال
پذیري بـاالتر مربیـان پرورشـی زن باشـد. اینکـه چـرا       حس مسئولیتتواند میشود. دلیل دوم می

گر چندان روشن نیسـت؛  تري قائلند براي پژوهشمربیان زن براي وظایف شغلی خود اهمیت بیش
هاي حضوري به مدارس متعدد اسـتان و همچنـین بررسـی    گر خود در جریان مراجعهاما پژوهش

خوبی دریافته است. پیداست این مطلب را به،هادهی مربیان زن به پرسشنامهنحوه و کیفیت پاسخ
شتر و در نتیجه باالتر رفتن کمیت و کیفیت به فعالیت و تالش بی،پذیري باالترکه حس مسئولیت

خواهد انجامید.مدارس دخترانه هاي پرورشی فعالیت
هاي پرورشی مدارس شهري از روسـتایی اسـت. بـه اعتقـاد     باال بودن میزان فعالیت،نکته دیگر

تفاوت اساساً ناشی از تفـاوت در امکانـات و منـابع اسـت. بـراي      این بخش زیادي از گر پژوهش
نویسـی، شـنا،   ورزشـی چـون وبـالگ   -هـاي فرهنگـی  اجراي برخی از مسابقات و فعالیـت نمونه

نامه، شرکت در نمـاز جمعـه   هاي رزمی، کشتی، شطرنج، گرافیک، صنایع دستی، نمایشورزش
شرایطی است که غالباً مراکز روستایی نسـبت بـه شـهري    و مانند آن وابسطه به وجود امکانات و



91پاییز، هشتم، سال شناسی تربیتی شماره بیست و پنجمروانفصلنامه130

طـور کـه در ذیـل روش    برند. عـالوه بـراین، همـان   رومیت بیشتري رنج میدر رابطه با آنها از مح
بـود. »امکانات و تجهیزات«گذشت، نخستین بندي که از مربیان پرورشی در مورد آن سوال شد 

هایی ماننـد زمـین بسـکتبال،    طبیعی است که امتیاز مربوط به فقرهمحرومیت ذکر شده،با توجه به 
تـر بـودن   براي مدارس روستایی منظـور نشـود. بنـابراین پـایین    د آن سالن همایش، اینترنت و مانن

هاي مدارس روستایی، قبل از هر چیز به محرومیت آنها در امکانـات، تجهیـزات،   میانگین فعالیت
تجربـه بـودن یـا    گردد، تا به دالیل دیگري مانند کمباز میچه در مدرسه و چه در منزلو فضاها 

ایی نسبت به شهري.کاري مربیان مناطق روستکم
. )1و جـدول 1(نموداراز بین ابعاد هویت، هویت فردي از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است

درصد آنهـا  82آموزان دچار بحران کامل هستند. و میانگین نمره درصد دانش2خوشبختانه تنها 
ورشـی مـدارس در   هـاي پر اما آیا فعالیتشود.دهنده آن است که بحرانی در آنها دیده نمینشان

طور کلی بـین  ) به2(جدولآزمون همبستگی پیرسوناین امر نقش داشته است؟ با توجه به نتیجه 
ي معناداري وجود نـدارد. امـا   آموزان رابطهمیزان فعالیت پرورشی مدارس و هویت فردي دانش

ن اسـت  نشان داده شده است،حاکی از آ3بررسی همین رابطه، به تفکیک متغیرها که در جدول 
مورد نیز ایـن رابطـه جهـت معکـوس و منفـی      2شود و در مورد رابطه معنادار دیده نمی6که در 

، هرچه مدارس راهنمایی دخترانه شهريو همچنین در هاي دخترانه شهریدبیرستانیعنی در دارد!
تـر بـوده اسـت.    هاي پرورشی باالتر بوده است، نمره وضـعیت هویـت فـردي پـایین    میزان فعالیت

هاي پرورشی مدارس در شکل گیري وضـعیت  توان گفت که به احتمال قوي فعالیتنابراین میب
.آموزان سهمی نداشته استمطلوب هویت فردي دانش

و 1اما وضعیت هویت اجتماعی و هویت دینی به خوبی وضعیت هویت فردي نیسـت (نمـودار  
اگرچه عـالی  ت اجتماعی و دینیآموزان در ابعاد هویوجود میانگین نمره دانشاین با). 1جدول

از جملـه گـزارش   مطالعـات متعـدد   ها با نتایج این بخش از یافتهباالتر از متوسط است.نبوده، اما
حـاکی از آن  2جـدول .همسو اسـت جواناندرباره وضعیت هویت ) 1381(سازمان ملی جوانان

دارس، رابطـه مثبـت و   هـاي پرورشـی مـ   طور کلی تنها بین هویت اجتماعی و فعالیـت است که به
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شود. بدین معنا که هرچه میزان فعالیـت پرورشـی مدرسـه بـاالتر بـوده، نمـره       مستقیم مشاهده می
آموزان نیز بیشتر بوده است. چنین وضعیتی در مورد هویت فردي و دینـی  هویت اجتماعی دانش

برقرار نیست.
و ابعاد هویت را مـورد بررسـی   هاي پرورشی طور تفکیکی رابطه بین فعالیتاما اگر بخواهیم به

اسـت کـه   »مدارس راهنمایی دخترانه شـهري «تنها در حاکی از آن است که 3قرار دهیم، جدول
هاي پرورشی و نمره هویت اجتماعی رابطه مثبت وجـود دارد و در بقیـه مـوارد    بین میزان فعالیت

هاي دینی و فعالیتشود. بر اساس همین جدول، بین وضعیت هویترابطه معناداري مشاهده نمی
پرورشی در شش مورد رابطه معناداري وجود ندارد، در یک مورد رابطه مثبت و در یـک مـورد   

نیز رابطه منفی است.
هـاي پرورشـی و ابعـاد هویـت را     در مجموعاین پژوهش نشان داد که اگـر رابطـه بـین فعالیـت    

اجتمـاعی رابطـه مثبـت برقـرار     هاي پرورشی و هویت طور کلی در نظر بگیریم تنها بین فعالیتبه
هـاي کـه بخـش زیـادي ازفعالیـت    توجیه و پذیرش ایـن امـر چنـدان دشـوار نیسـت؛ چـرا      است. 

طـور  شـود کـه بـه   گروهـی انجـام مـی   هايفعالیتدر قالب-دینی، ورزشی، تفریحی–پرورشی
گـذارد. آموزان تأثیر مستقیم و مثبت مـی مستقیم روي رشد هویت اجتماعی (یا بین فردي) دانش

مورد حاکی از عدم 19مورد، 24طور تفکیکی این رابطه را مورد توجه قرار دهیم، از اما اگر به
دهنده آن اسـت  مورد رابطه مثبت است؛ که نشان2مورد رابطه منفی! و 3هرگونه رابطه معنادار، 

.گیري ابعاد هویت نداشته استگیري در شکلهاي پرورشی مدارس نقش چشمکه فعالیت
ــه طــور عــام در رونــد هویــت ي زیــاديهــاپــژوهشبــا وجــود ایــن،  یــابی نقــش مدرســه را ب

) در تحقیـق خـود هویـت فـردي،     1372انـد. صـاحبی (  آموزان (نوجوانان) مهم تلقی کردهدانش
) هویت ملی (یا ایرانـی)  1389) و درویشی (1378) هویت فرهنگی و مالصادقی (1382مجاهد (

پژوهش حاضـر نیـز ضـمن اذعـان بـه ایـن امـر، نـوع، کیفیـت و          انـد. دهرا در مرکز توجه قـرار دا 
هاي مدرسه را براي نیل به این هدف، مورد بررسی و انتقاد قرار داده است.اثربخشی فعالیت
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صـبغه دینـی   هـا  طور کلی روح فعالیتو بههایپرورشی فعالیتتوجهی از بخش قابلاز آنجا که 
گیـري و ارتقـاء هویـت دینـی     در شـکل طور ویژه بههافعالیتهگونرود که ایندارند، انتظار می

هـاي فعالیـت اثـر بـودن  آموزان نقش داشته باشند. البته عدم معناداري رابطـه بـه معنـاي بـی    دانش
تواند به معناي کم اثر یا ضـعیف بـودن آن تفسـیر    مدرسه در هویت دینی نیست، اما میپرورشی

شود.  
گیري ابعاد هویتی هاي پرورشی با هدف کمک به شکله فعالیترسد کنظر میدر مجموع، به

انـد. گذشـته از محـدودیت امکانـات کـه      آموزان طراحی نشده یا در این راه توفیق نداشـته دانش
هاي پرورشـی از  تواند بر کمیت و کیفیت فعالیت مربیان اثر داشته باشد، شیوه ارزیابی فعالیتمی

گیري غالباً کمیِ فعالیت مربیـان اثرگـذار بـوده اسـت.     جهتسوي ادارات آموزش و پرورش بر 
ها و برگزاري مسابقات و ها، اطالعیهنامهاگر وظیفه مربیان پرورشی صرفاً چسباندن پوستر، بخش

هـاي پرورشـی مدرسـه    آمیـز از فعالیـت  هاي پی در پی و بعضاً اغـراق گزارشتر ارائهاز همه مهم
آموزان شـکل گرفتـه باشـد، قطعـاً     نسانی و اخالقی بین او و دانشباشد، بدون آنکه رابطه عمیق ا

هـاي مکتـوب راه   معاونت پرورشی از رسالت و اهداف خود دور مانده است و تکیه بر گـزارش 
مطمئنی براي شـناخت و درك میـزان کـارایی و اثربخشـی ایـن بخـش از نظـام تعلـیم و تربیـت          

نخواهد بود.
پرورشـی را مـورد   ي هـا هـا وفعالیـت  اغ گرفت کـه برنامـه  توان سرهاي متعددي را میپژوهش

اند که غالباً به دهه گذشـته تعلـق دارنـد و در سـطح محلـی و اسـتانی بـه انجـام         ارزیابی قرار داده
ایـن دسـته از   هـاي  ، یافته. با توجه به حذف، احیاء و تغییر و تحول در معاونت پرورشیاندیدهرس

هـا  . مـرور ایـن پـژوهش   قرار گیـرد این پژوهش ایسه با نتایجدمورد مقتوانچندان نمیهاپژوهش
دهـد.  پرورشی و همچنین نقش مربیان تربیتی به دست نمـی ي هافعالیتتصویر روشنی از جایگاه

1372اند. براي نمونـه در سـال   برخی از آنها نقش مربیان تربیتی مدارس را ضعیف ارزیابی کرده
در »لیتهاي مربیـان تربیتـی در مقـاطع راهنمـایی و متوسـطه     ارزشیابی از فعا«پژوهشی تحت عنوان 

از ضـعف فعالیتهـاي تربیتـی دارد. بـراي     هاي آن نشان استان گیالن به انجام رسیده است که یافته
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و شناسـند.  مربـی تربیتـی خـود را مـی    آموزان راهنمایی و متوسطه % از دانش10نمونه تنها حدود 
اند که براي حل مشکالت خویش بـه مربـی   ن اظهار نمودهآموزادرصد از کل دانش23/5صرفاً 

اند.تربیتی مراجعه کرده
رسـد کـه سـطح دانـش و     که در کنار توسعه امکانـات و تجهیـزات، بـه نظـر مـی     در نهایت این

ثر باشـد.  ؤآمـوزان مـ  دهی ابعاد هـویتی دانـش  مهارت مربی پرورشی بیش از هر چیزي در جهت
هاي ضمن خدمت اثربخش، که در آنهـا ابعـاد   که با برگزاري دورهشاید هنوز بتوان امیدوار بود

هـاي رشـد و   هـاي مختلـف هویـت، و همچنـین راه    هـاي آن، نظریـه  آموزان، آسیبهویتی دانش
گیري آنها مورد بحث قرار گیرد، در این راه گام برداشت.شکل
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