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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present study aims to provide a qualitative model of 

Islamic realism with an anthropological approach. 

Materials and Methods: Research method in terms of purpose, 

basic-applied; According to the type of data, it is a qualitative 

content analysis that the statistical population of the study included 

university professors in the field of education who were 

interviewed with a total of 20 people using purposive non-random 

sampling method and data adequacy and saturation principle. 

Semi-structured interviews were used to collect data. Data were 

analyzed in three stages of open and axial and selective coding. 

Findings: The results of this study showed that Islamic realism 

with an anthropological approach includes six dimensions (soul 

and spirit, nature, intellect, will and authority, two-dimensionality 

of soul and man, being social) and eighteen main components 

(truth-seeking, sense Beauty, sense of goodness, primary and 

secondary nature, perceptual nature, nature of tendency, distinction 

in thought, character, action, cognition, desire and tendency to 

cognition, power of cognition, material dimension, spiritual 

dimension, innate dimension, social participation, charity, empathy 

And altruism) and finally the model of Islamic realism with an 

anthropological approach was presented. 

Conclusion: Islamic realism affects all aspects of education. In 

this school, the worldview or theoretical wisdom of Islamic 

realism is the basis of educational issues in this view and the basis 

of this worldview is monotheism. This relationship is a logical 

relationship that can have a great impact on the coherence and 

coordination of its educational system, to present it as a special 

system of education. 
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 شناسیانسان رویکرد با اسالمی رئالیسم کیفی مدل ارائه
 تربیتی استلزامات استخراج منظوربه

 
  ،1برزویی محمد

 دانشگاه ساری، واحد تربیت، و تعلیم فلسفه گروه ،یدکتر دانشجوی
 .ایران ساری، اسالمی، آزاد

 
  ،2*سلیمی الدن

 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد علمی، هیأت عضو استادیار،
 )نویسنده مسئول(. ایران ساری،

 
 3رسولی عصمت سیده

 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد علمی، هیأت عضو استادیار،
 . ایران ساری،

 
 چکیده

 با اسالمی رئالیسم کیفی مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .است گرفته انجام شناسیانسان رویکرد

 نظر از کاربردی؛-بنیادی هدف، نظر از پژوهش این: هاروش و مواد
 پژوهش آماری جامعه که است محتوی تحلیل نوع از کیفی داده، نوع

 از استفاده با که بودند تربیت و تعلیم حوزه در دانشگاه اساتید شامل
 اشباع اصل و هاداده کفایت و هدفمند تصادفی غیر گیرینمونه روش

 از ها،داده گردآوری برای. شد مصاحبه نفر 20 با مجموع در
 مرحله 3 در هاداده. شد استفاده یافته ساختار نیمه مصاحبه

 .گرفتند قرار تحلیل مورد انتخابی و محوری و باز کدگذاری
 رئالیسم که داد نشان پژوهش این هاییافته از حاصل نتایج: هایافته

 فطرت، نفس، و روح) بعد 6 شامل شناسیانسان رویکرد با اسالمی
 و( بودن اجتماعی انسان، و روح بودن بعدی دو اختیار، و اراده عقل،

 فطرت نیکی، حس زیبایی، حس جویی،حقیقت) اصلی مؤلفه هجده
 اندیشه، در تمییز گرایش، فطرت ادراکی، فطرت ثانویه، و اولیه
 بعد شناخت، قدرت شناخت، به گرایش و میل شناخت، کنش، منش،
 و همدلی انفاق، اجتماعی، مشارکت فطری، بعد معنوی، بعد مادی،

 رویکرد با اسالمی رئالیسم مدل نهایت در و باشدمی( دوستینوع
 .شد ارائه شناسیانسان
 تأثیر تربیت و تعلیم هایجنبه همه بر اسالمی رئالیسم: گیرینتیجه

 اسالمی، رئالیسم نظری حکمت یا بینیجهان مکتب، این در. دارد
 این پایه و اساس و است دیدگاه این در تربیتی مسائل اساس
 که است منطقی ارتباط یک ارتباط این. است توحید بینی،جهان

 داشته، سزاییبه تأثیر آن تربیتی نظام هماهنگی و انسجام بر تواندمی
 .کند مطرح تربیت تعلیم خاص نظام یک عنوانبه را آن
 

 .تربیت و تعلیم شناسی،اسالمی،انسان رئالیسم: هاکلیدواژه
 

 15/08/1399تاریخ دریافت: 
 15/10/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولs.ladan@yahoo.com 

 مقدمه
 یامقوله نیتریو در عین حال جنجال نیترجالباز انسان  شکیب

مختلف علوم انسانی  یهانظران حوزهاست که موضوع بحث صاحب
 2شناسیو جامعه 1شناسیاز جمله ادیان، فلسفه، اخالق، تربیت، روان

اصلی معرفت بشری،  یهاده است. از آنجا که در همه حوزهشواقع 
او از مباحث اصلی و  یهایژگیبررسی ابعاد وجودی انسان و و

خط  «یشناسانسان»گفت  توانی، لذا مشودیبنیادی، محسوب م
 (1) سازدیهم مربوط مفوق را به یهامشترکی است که حوزه

و  یفلسف یهاهمواره یکی از مباحث و نحله یشناسانسان و انسان
مکاتب تربیتی بوده است و پیرامون مواردی چون داستان آفرینش و 

، قوه اشیروحی و جسم یهایهبوط وی، ابعاد وجودی او، توانمند
عقالنی وی و وجه تمایز او با دیگر موجودات عالم، مباحث فراوانی 

. موضوع خلقت آدم و جایگاه انسان در اسالم (2) مطرح شده است
آیات فراوانی  ،برخوردار است. در قرآن کریم یاژهینیز از اهمیت و

 هایواالی انسان در میان سایر مخلوقات و شرح توانمند هبه بیان مرتب
انحصاری او اختصاص یافته است. این آیات برای انسان  صیو خصا

که او را جانشین خداوند در  یطورجایگاه رفیعی را ترسیم کرده به
 (.3) دینمایهی معرفی می اسماء الزمین و عالم به همه

رو روبه ییهاآدمی در برخورد با وضعیت گوناگون همواره با پرسش
 ها به روش، یعنی. آنگاه که انسان برای یافتن پاسخ این پرسششودیم

 در را خود یهاافتهی و قاعده رو کند و طبق منظم جویوجست

یساخته مفلسفه  یا علم ی کند،آورجمع اندیشه سیستم یا نظام یک
 پذیر؛سنجش و آزمودنی یهایدانستن از است نظامی ،علم (4) .شود

 فی(. در تعر5) خردمندانه یهاشهیاند از است نظامی ،فلسفه و

 است زندگانی از حالتی : فلسفیدنبگوییم میتوانیم آن فلسفه و بنیاد

 حالت نتیجه فلسفه و است آن توجه به شناسایی ممتاز رنگ که

 :دیگویم فلسفه درباره نیز هولفیش (. گوردون5است ) فلسفیدن
به نتایج  ترقیبه انسان در تفکر عم دارد تیمأمور ... فلسفه"

اش کمک کند تا انسان با حکمتی بیشتر، آن نتایجی را روزانه
 ترقیها کمک کند تا تفکرشان را عمبرگزیند که به همه انسان

 فرآیندهایی کلیه به مفهوم وسیع،در  پرورش و آموزش .(6) "سازند

 از .کندیم نیتأم انسان برای را فرهنگی زندگی که شودمی اطالق

 جیتدربه نابالغ انسان آن، در مشارکت و فرهنگ در زندگی راه
 نهادهای و . افرادشودیم سهیم در آن و کندیرا اخذ م فرهنگ

 جوان نسل کردن فرهنگی فرآیند در متعددی اجتماعی

 یهارسانه جامعه، ساالن،هم گروه . خانواده،(7اندرکارند )دست

دارند.  سازنده ریتأث فرد بر همگی دولت و مذهب گروهی،
 تربیتی نقش ربازیو فالسفه از د پرورش و آموزش پردازانهینظر

نظام  یتا نوع انددهیکوش و شناخته را جامعه و فرد متقابل راتیتأث
 شکوفا را هاآن و بوده مبتنی انسانی استعدادهای بر که را اجتماعی

 تر،عامدانه و تریرسم مفهومی . به(9، 8) دنماین مشخص ،سازدیم

 اجتماعی ابد: نهادهاییمی مدرسه تحقق در پرورش و آموزش

 هایارزش و هادانش ها،مهارت پروردن منظوربه که یاژهیو

 (.10است ) شده سیمطلوب در متعلمان تأس

_________________________________ 
1 Psychology 
2 Sociology 
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  و همکاران     برزویی محمد 137
 

 1400 مستانز، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 دو از ،اندکرده بحث تیو ترب تعلیم درباره که فیلسوفانی اکثر

 (5، 11) دهندیم ارتباط تربیت و فلسفه را با تعلیم طریق
 ،1متافیزیک درباره که کنندیم فرض یارشته را فلسفه ی،ادسته

 دسته این .کندیبحث م 3یشناسارزش و 2یشناسمعرفت چگونگی

 داده ارتباط هم با هاشباهت و هایهمانند اساس بر را فلسفی آرای

 ،5پراگماتیسم رئالیسم، ،4سمیدئالیا مانند را فلسفی یهامکتب و

 وجودی فلسفه و منطقی تحققی مکتب مدرسه، اصحاب فلسفه

 را یارشته نیز تربیت و تعلیم دیگر طرف از دهندیم تشکیل

 هایفعالیت درسی، مواد معلم، شاگرد، آن در که دهدیم تشکیل

 بحث مورد تیو ترب تعلیم اساسی هایهدف و تدریس روش تربیتی،

 .(12) شوندیم واقع
 مسائل با برخورد در مخصوص عنوان روشیبه فلسفه را ،دسته دوم

 و تعلیم فلسفه دسته این نظر به دهندیم قرار استفاده مورد تربیتی
 مسائل با برخورد در فلسفی روش یاز اجرا است عبارت تربیت

 (.12) یتیترب
 به است که فلسفه از یاجنبه بیشتر فلسفه آموزش و پرورش

 این در پردازدیم آن رسمی و محدود معنی در پرورش و آموزش

-سازمان سنجش آموزش و پرورش چیز هر از بیش آن کار معنی،

 برای است آموزاننو کردن آماده آن مقصد که است یاافتهی

 برنامه، درباره بیشتر آن، یهاپرسش که اینجاست از .زندگانی

 باید که است ییهااصل یعنی هاآن فهمیدنی بنیادهای و هدف، روش

 (.5) دیبرگز
 است. رئالیسم رئالیسم ،غرب دنیای یهافلسفه ماندگارترین از یکی 

 وجود به که کرد تعریف فلسفی موضعی عنوانبه توانیم را

درباره  معرفت به انسان یابیدست امکان و واقعیت از عینی نظامی
 گوناگون هاستیالآهدیا مانند هاسمیرئال .است قائل آن واقعیت

 (.10است ) ارسطو آثار هاستیاقسام رئال مشترک خاستگاه. هستند
ها معتقد به جهان خارج از آلیستفیلسوفان اسالمی نیز برخالف ایده

یمبرخالف شکاکان حقایق عینی را قابل شناخت  هستند وذهن 
، بلکه معتقدند غیر از جهان دانندینم. ولی دستی را مساوی ماده دانند

کمتر  تنها نهاز واقعیت  هاآنمادی نیز حقایقی وجود دارد که بهره 
باالتر وجود  از همهاز مادیات نیست، بلکه بیشتر و واالتر است و 

 تیهر واقعبخش عادی نبودن، واقعیت نیدر عی است که تعالحق
آشنایی با عقاید ارسطو و دیگر فیلسوفان  است. منشأ این اعتقاد نیز

یونانی و همچنین تحت تأثیر قرآن درباره طبیعت و آفرینش آن بیان 
شده و توجه به معرفت عمومی است که برای اشیاء به وجودی 

 حکمت یا ینیبجهان مکتب، نیدر ا (.10) باشندیممستقل قائل 

 و است دیدگاه نیدر ا ل تربیتییمسا اساساسالمی،  نظری رئالیسم
 ارتباط یک ارتباط این .است توحید ،ینیبجهان این پایه و اساس

 آن تربیتی هماهنگی نظام و بر انسجام تواندیم که است منطقی

_________________________________ 
1 metaphysics 
2 Epistemology 
3 axiology 
4 Idealism 
5 Pragmatism 

 تربیت تعلیم خاص نظام یک عنوانبه را آن داشته، سزاییبه ریتأث

 تربیت رئالیسم و تعلیم مبانی مقدمه، این به توجه با .کند مطرح

 :کرد فیتعر ریز یکل طوربه توانیم را اسالمی

 ابعاد و انسان خدا، هستی، یدرباره اسالمی رئالیسم کلی یهادگاهید

 و دهدیم تشکیل را تربیت و تعلیم اساس و پایه که اوست وجودی
 اهللالی قرب همان نهایی که مقصد یسوبه حرکت کمال نهایی،

 دیدگاه، این در تربیت و تعلیم هدف دیدگاه، این .داندیم است،

 تربیتی نظام ؛گفت توانیم لذا ،است صالح عبد و پرورش الهی قرب

 (.13) است محور خدا اسالمی، رئالیسم
ی و رویکردهای متفاوت به آن در میان محققان و شناسانسان 

متخصصان در سالیان اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است و 
این متغیر با  مطالعات متعددی در این رابطه برای شناخت هرچه بهتر

( در 7آن انجام شده است. امینی خلف لو ) مبانی دینی و فلسفی
 مختلفی هادگاهیدتحقیقی، به بررسی تعلیم و تربیت و رابطه آن با 

آلیسم، دیدگاه رئالیسم و دیدگاه فلسفی )دیدگاه اسالمی، دیدگاه ایده
دیدگاه اسالمی در این تحقیق بر این  دیتأک( پرداخت. پراگماتیسم

ی اسالم نیبجهاناصل استوار است که تعلیم و تربیت باید بر اساس 
 دیتأکآلیسم نیز بر اندیشه صرف انسان استوار باشد و دیدگاه ایده

. دیدگاه رئالیسم ردیگینمامور مادی را نیز نادیده  کهنیادارد، ضمن 
دارد و  دیتأکنیز بر ادراکات حسی انسان در کسب تجربه و آموزش 

یی و اصالت به عمل، تجربه و حل گراعملدیدگاه پراگماتیسم بر 
 پرداخت. هادگاهیددر پایان به مقایسه این  ؛ ودارند دیتأک لهأمس

و  یشناسبه بررسی رابطه انسان پژوهشی در زین (6فتوتیان و عبدی )
و رئالیسم انتقادی پرداختند  ییگرااثبات یهامیدر پارادا یشناسروش
 یشناسانسان و یشناسروش میان ارتباط گرفتن نظر در و با

 را رابطه این توانیم که ییگرااثبات و انتقادی رئالیسم یهامیپارادا

 اندکرده یریگجهینت چنین داد، نشان موجود یهامیپارادا دیگر در

 یشناسمعرفت و یشناسانسان مبانی گرفتن نظر در بدون توانینم که
 منظومۀ در چارچوب آن روشی مدل از استفاده به مکتب هر

 در پارادایم هر روشی اصول زیرا پرداخت؛ پارادایم دیگر معرفتی

 هستی در او جایگاه و معرفت و انسان به نگاه پارادایم با نسبت

 به معنای پارادایم آن روشی اصول و پذیرفتن است شده تشکیل

 است انسان معرفت کسب نحوة و انسان به پارادایم آن نگاه پذیرش

 ما دینی مبانی با پارادایم، یک یشناسکه انسان بپذیریم اگر و

 در نگاه آن یهایکاست و هانارسایی به توجه باید است، ناسازگار

 پارادایم، آن روشی هایمدل از استفاده که کنیم توجه و باشیم دینی

 دینی مدل در مطلوب پژوهش به ما را انتقادی، رئالیسم مثال برای

( نیز به 14. همچنین جاویدی کالته و عالی )رساند نخواهد خود
و اهداف  مدرنپستی ی برخی از فالسفهشناسانسانبررسی مبانی 

های مفروضه ابتداتربیتی مترتب بر آن پرداختند که در این خصوص، 
مارتین  مانندی برخی از نمایندگان اصلی این مکتب ناسشانسان

هایدگر، فردریش نیچه، میشل فوکو، ریچارد رورتی و ژان فرانسوا 
ی چیستی انسان، چگونگی مسئولیت انسان، انسان زمینی لیوتار درباره

یا انسان مابعدالطبیعی، انسان محصول گفتمان، طبیعت تاریخی انسان 
 دهدیماعی و سیاسی بررسی شد. نتایج نشان و انسان و نیروهای اجتم

انتقادهای اساسی را بر اهداف تربیتی  توانیمکه از منظر تربیتی 
که منجر به ناکارآمدی این اهداف در  وارد کرد مدرنپستفالسفه 
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ی بر گرفته از برخی اشکاالت ناکارآمدعرصه عمل شده است، این 
از:  اندعبارت هاآنکه برخی از  هاستدگاهیداساسی نهفته در این 
هدایتگر جریان تربیت، وجود ابهام و  عنوانبهعدم پذیرش دیگری 

یی در بیان اهداف تربیتی، وجود تناقض میان اهداف و لوازم گراینسب
تربیتی و عدم توجه به اهداف معنوی زندگی انسان که با توجه به 

ینمبیت بوده و گفت، این اهداف فاقد جامعیت در تر توانیمآن 
خسروپناه و میرزایی  به نیازهای روحی انسان پاسخ دهند. توانند

 گونهنیای را مورد بررسی قرار دادند و شناسانسان(، چیستی 11)
ی الهی و بشری است هادانش نیترمهمی یکی از شناسانساننوشتند که 

تی سزایی دارد. تحلیل چیسبه ریتأثکه در حوزه معارف بشری و دینی 
یمی بر پایه پیشینه، تعریف، ضرورت و انواع آن صورت شناسانسان

ی دارای انواع فلسفی، دینی، شناسانسان کهنیا توجهقابل. مطلب ردیپذ
ی گرفتار شناسانسانعلمی، عرفانی و اخالقی است. هریک از انواع 

ی دینی است که هیچ بحرانی در شناسانسانیی است و تنها هابحران
(، 16(، ویلیامز )15(، رزاق )1نبیل امیر ) راه نیافته است. حوزه آن

ی محتمل هاداللتبررسی معانی و  ( نیز در17ترانر و همکاران )
های تطبیقی انتقادی اسالمی به توسعه روش آموزش انتقادی مذهب

ی عقیدتی و آموزش و پرورش هانظامبرای پژوهش مذاهب،  گراواقع
یم «گراواقعتطبیقی انتقادی »و معتقدند که یک رویکرد اند پرداخته

 ردیگیمی موجود را کاهش دهد. نتیجه هاروش نقاط ضعف تواند
ی کنونی هادگاهیدبر  توانندیمی شناسمعرفتی و شناسیهستکه 

 کار گرفته شوند.به «بررسی حقیقت»و  «اخبار کذب»درباره 
ها د به ایجاد تحول در انسانتعلیم و تربیت حقیقی که بتواناز سویی 

نظری مشخص و روشن و  یهامنجر شود، بدون برخورداری از جنبه
ین رو در هر نظام اداشتن تصویر و توصیفی جامع میسر نیست. از

که تعلیم و تربیت آن مبتنی بر  شودیتالش م یفلسف –فکری 
فلسفی اصیل رایج در همان جامع استوار گردد. به همین  یهادگاهید

یابی به یک فلسفه تربیتی بومی همواره از سوی دلیل است که دست
عنوان اولین و رهبر انقالب اسالمی و دیگر مسئوالن کشور به

، ایران اولویت نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی نیترمهم
 .قلمداد شده است

، شاید هداف تحول بنیادین نظام آموزش و پرورشادر راستای نیل به 
تربیتی مکاتب فلسفی  یهادگاهیرو، رجوع به دپیش یهایکی از راه

باشد. برای دستیابی به یک نظام تربیتی مستقل باید مبانی اصلی تعلیم 
مکاتب فلسفی اخذ شود.  یهادگاهیاسالمی و د یهاو تربیت از آموزه

نظام تربیتی ما این  یهایماندگو عقب اهیشاید یکی از دالیل کاست
غیر  یباشد که مبانی فلسفی تعلیم و تربیت ما برگرفته از مبانی فلسف

 اسالمی است.
با  یاسالم سمیرئال حوزه درشده  انجام تحقیقات بر مروری از سویی،

 نشان تحقیق این یعمده اهداف با آن تطبیق و یشناسانسان کردیرو
 یاسالم سمیرئال عوامل تطبیق و شناسایی بهینه، مدل ارائه که دهدمی

سازمان  در محوله یهاتیمأمور بر عنایت ی باشناسانسان کردیبا رو
با توجه  رونیا . ازقرار نگرفته است توجه مورد آموزش و پرورش،

یماصلی این تحقیق به گونه ذیل مطرح  سؤالبه مطالب عنوان شده 
استخراج  منظوربه یشناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئال : مدلگردد

 ؟اندماکداستلزامات تربیتی 
 

 هاروشمواد و 
 سمیرئال ارائه مدل کیفی با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر

ی است؛ روش پژوهش بر حسب هدف، شناسانسان کردیبا رو یاسالم
تحلیل محتوی  کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع-بنیادی
 است.

 تحلیل برای که شده استفاده تم تحلیل روش از تحقیق این در

 یدهه چند طول در. بردمی بهره کدگذاری روش از کیفی هایداده
 ایجاد شناسان جامعه بین در شناخت این توجهیقابل طوربه اخیر

 توجهیقابل طوربه رفتارها و هاپدیده درک که است شده

 هایروش .شد خواهد ترکامل کیفی هایروش و هاداده یواسطهبه

 که شوندمی ناشی هرمنوتیکی یا تفسیری فلسفی سنت از کیفی

 طور فعالبه که هستند اجتماعی موجوداتی هاانسان ،دارد اعتقاد

 .کنندمی تجربه و تفسیر را خود پیرامون دنیای
 آن موضوعی قلمرو به توجه با پژوهش در این تحقیق یجامعه

متخصصان حوزه علوم تربیتی آگاه به موضوع ز  ازنفر  20 شامل
 این تعیین برای مناسبی یداده پایگاه کهازآنجایی .باشندیم تحقیق

 از نمونه آوریجمع برای روازاین نبود، دسترس در خبرگان از گروه

 صورتبه روش این در گیرینمونه. شد استفاده ،«برفیگلوله» روش
 و تحقیق خاصِ اهداف بر اساس خبرگان و بوده راهبردی و هدفمند

 به مربوط اطالعات .اندشده انتخاب مسئله حل راهبردهای

 .است شده بیان (1شماره ) جدول در شوندگانمصاحبه
 

 

 شوندگان. مشخصات مصاحبه1جدول 
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

در حوزه اساتید مطلع 
 مورد مطالعه

20 

 تحصیالت

 5 لیسانسفوق

 سن

 2 سال 39تر از پایین

 8 سال 45تا  40

دکتری 
 تخصصی

 3 سال 50تا  46 15

 جنسیت

 2 سال 50باالی  8 زن

 12 مرد
سابقه 

 کار

 6 سال 10زیر 

 4 سال 20تا  11

 5 20باالی 
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  و همکاران     برزویی محمد 139
 

 1400 مستانز، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 فرایند که کرد خواهد پیدا ادامه زمانی تا مصاحبه و گیرینمونه

 :که زمانی یعنی. برسد نظری اشباع به اکتشاف و وتحلیل تجزیه

 با مرتبط جدید هایداده بعدی هایمصاحبه در رسدنمی نظر به-1

 آید؛ پدید هامقوله

 باشند؛ رسیده کافی غنای به هامقوله -2
 .اندشده تأیید  و برقرار مقوالت بین روابط -3
 تحقیق هدف راستای در هاییسؤال ها،داده آوریجمع منظوربه

 و هایافته روایی از اطمینان و برای اجرای مصاحبه از قبل و تنظیم
 و بررسی مشاور مورد و راهنما اساتید با سؤاالت بودن، دقیق

 وقت تعیین و شده انجام ریزیبرنامه با سپسو  گرفت قرار بازبینی

 کنندگانمشارکت با انفرادی هایمصاحبه در سؤاالت قبلی، این

 بردارییادداشت همچنین و ها، ضبطآن هایصحبت و شد مطرح

 .شد
 کدگذاری روش از استفاده با الزم، های کیفیداده آوریجمع از بعد

 روش و همچنینن یکوربو  اشتراوس روش از برگرفته محوری و باز

 عوامل و هامقوله مفاهیم، تکنیکی پژوهشی، مثابهمحتوا به تحلیل

 رویکرد این کدگذاری در مرحله گردید. سه شناسایی فرعی و اصلی

ج  و محوری( ب )کدگذاری باز(، الف )کدگذاری  از: اندعبارت
 .)کدگذاری انتخابی(

 بندیدسته وگذاری نام به مشخصاً که تحلیل از باز: بخشی کدگذاری
شود، کدگذاری باز می مربوط هاداده دقیق بررسی طریق از پدیده

 درون مفاهیم کدگذاری نوع این در بهتر، عبارت به .شودنامیده می
 مشابه موضوعات با ارتباط اساس بر مدارک و اسناد و هامصاحبه

 انبوه کردن خالصه و تقطیر، مرحله این نتیجه .شوندمی بندیطبقه
 و مفاهیم درون به اسناد و هامصاحبه ازشده کسب اطالعات

 .هستند مشابه سؤاالت این در که است هاییبندیدسته
 بین رابطه ایجاد محوری کدگذاری از محوری: هدف کدگذاری

 عمل، این .است( باز کدگذاری مرحله در) دشدهیتول هایمقوله
 پردازنظریه و به شودمی انجام یمیپارسا الگوی اساس بر معموالً
 اساس. دهد انجام سهولت به را پردازینظریه فرایند تا کندمی کمک

 از یکی گسترش و بسط بر محوری کدگذاری در یارتباط ده
 (محوری رویداد یا ایده مانند) اصلی بندیدسته .دارد قرار هامقوله

 بندیدسته این با هابندیدسته سایر و شودمی تعریف پدیده عنوانبه
 .شوندمی مرتبط اصلی

 از است عبارت انتخابی گزینشی )انتخابی(: کدگذاری کدگذاری
 دیگر با آن مندنظام کردن مرتبط، اصلی بندیدسته انتخاب فرآیند
 نیاز که هاییبندیدسته تکمیل و روابط این اعتبار تأیید، هابندیدسته

 نتایج اساس بر انتخابی کدگذاری. دارند بیشتری توسعه و اصالح به
. است پردازینظریه اصلی مرحله، محوری کدگذاری و باز کدگذاری

 هامقوله دیگر به مندنظام شکل به را محوری مقوله که بیترتنیابه
 و کرده ارائه روایت یک چارچوب در را روابط آن و داده ربط

 اصالح، دارند نیاز بیشتری توسعه و بهبود به که را هاییمقوله
 .کندمی

 بر علیت شرایط که در شکل باال، قابل مشاهده است، گونههمان
 مداخله شرایط و زمینه و محوری پدیده گذارد،می تأثیر اصلی پدیده

 تأثیر پیامدها بر هااستراتژی و گذارندمی تأثیر راهبردها بر
 .گذارندمی

 کردیبا رو یاسالم سمیها و ابعاد رئالها، مؤلفهشاخصلذا شناسایی 
ی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوی، در پی آن است تا به شناسانسان

 ی زیر پاسخ دهد:هاپرسش
 کردیبا رو یاسالم سمیرئالمتغیر  دهندهلیتشکاول: عناصر  سؤال
 ی کدامند؟شناسانسان

 ی چیست؟شناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئالمدل  سؤال دوم:
 

 هایافته
 عمیق هایمصاحبه از حاصل کیفی هایداده وتحلیل تجزیه اساس بر

 و هامصاحبه متن محتوای تحلیل و و کدگذاری اکتشافی و

 نظر طبق نظری، مبانی با هاآن مطابقت حالدرعین

با  یاسالم سمیها و ابعاد رئالها، مؤلفهشاخص کنندگانمشارکت
 و فرعی مؤلفه 18اصلی،  عامل 6 در توانمی را یشناسانسان کردیرو
 یهاشاخصو  هامؤلفهاصلی،  عوامل .نمود بندیطبقه شاخص 54

 جویی، حس زیبایی،حقیقت)روح و نفس  -1  :از اندعبارت مؤثر
فطرت )فطرت اولیه و ثانویه، فطرت  -2، (شاخص 9)نیکی(  حس

 عامل عقل )تمییز در اندیشه، -3، (شاخص 9( )ادراکی، فطرت گرایش
اراده و اختیار )شناخت، میل و گرایش  -4 ،(شاخص 9) کنش(منش، 

 دو بعدی بودن روح انسان -5شاخص،  9 (به شناخت، قدرت شناخت
اجتماعی بودن  -6 (شاخص 9) ()بعد مادی، بعد معنوی، بعد فطری

 مفاهیم و عوامل این( یدوستنوعدلی و )مشارکت اجتماعی، انفاق، هم

 .است شدهداده یش( نما2شماره ) جدول در مرتبط
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 ، محوری و انتخابیباز کدگذاری و هامصاحبه محتوای تحلیل نتایج .2جدول 
 کدگذاری باز )شاخص( (مؤلفهکدگذاری محوری ) کدگذاری انتخابی )بعد(

 روح و نفس

 جوییحقیقت
 در آفرینش خدا است دارهدفانسان موجودی تالشگر و 

 غایت کنجکاو بودن انسان خداست

 انسان به دنبال حقیقت الهی است

 حس زیبایی
 ی الهی گرایش داردهاییبایزی سوبهفطری  طوربهانسان 

 دهدیمانسان به زیبایی خود اهمیت 

 ی آفرینش خدا استهاییبایزانسان به دنبال 

 حس نیکی
 دهدیمانسان به فداکاری برای رضایت خدا اهمیت 

 کندیمانسان برای کسب رضای خدا در رفتار خود عدالت را رعایت 

 دهدیمانسان همیشه وجدان را مدنظر قرار 

 فطرت

 فطرت اولیه و ثانویه
 انسان گرایش به خدا دارد

 ی انسان نوعی از فطرت آفرینش الهی هستندهاساحت

 انسان به داشتن فطرت الهی اعتقاد دارد

 ادراکیفطرت 
 انسان به دنبال شناخت خداست

 انسان به دنبال شناخت نفس است

 انسان به دنبال شناخت قوانین اولیه آفرینش الهی است

 فطرت گرایش
 گرایش انسان به دگردوستی خدادادی است

 انسان به دنبال نظم و تربیت است

 اجتماعی آفریده است فطرتاًخدا انسان را 

 عقل

 در اندیشهتمییز 
 انسان به دنبال بندگی و اطاعت خداست

 خدا به انسان شیوه و روش صحیح زندگی داده است

 و زمان ارزش قائل است وقتبهانسان 

 منش
 انسان در رفتار خود افراط و تفریط ندارد

 کندیمانسان حریم امور خویش را برای رضای خداوند رعایت 

 رفتار انسان استخدا همیشه ناظر بر 

 کنش
 به مشارکت با سایرین است. مندعالقه فطرتاًانسان 

 داندیمهای خود خداوند را ناظر بر رفتار خویش کارانسان در 

 .کندیمانسان با انس و الفت با مردم برخورد 

 اراده و اختیار

 شناخت
 انسان موجودی عاقل و دارای اختیار آفریده شده است

 به دنبال کسب علم و آگاهی در جهان هستی استانسان 

 است هایبدو  هایخوبانسان به دنبال شناخت 

 میل و گرایش به شناخت
 انسان میل و گرایش به زیبایی الهی دارد

 انسان میل به خداپرستی دارد

 انسان میل به زندگی اجتماعی دارد

 قدرت شناخت
 است انسان دارای قدرت شناخت و تمییز

 خداوند انسان را با قدرت گزینش، آفریده است

 ی فیزیکی قرار داده استریگمیتصمخداوند در انسان قدرت 

 دو بعدی بودن روح و انسان

 بعد مادی
 انسان دارای بعد مادی است

 خداوند انسان را از خاک آفریده است

 دهدیمانسان به بعد مادی آفرینش اهمیت 

 بعد معنوی
 انسان دارای بعدی معنوی است

 انسان به روح اعتقاد دارد

 روح انسان دارای مراتب و درجات آفرینش است
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 بعد فطری
 انسان دارای معرفت الهی است

 انسان به خداجویی عالقه دارد

 یی در انسان عامل شناخت خداستجوکمال

 اجتماعی بودن

 مشارکت اجتماعی
 آفریده شده است انسان موجودی اجتماعی

 انسان زندگی اجتماعی دارد

 به زندگی جمعی است مندعالقهانسان 

 انفاق
 انسان در راه رضای خدا بخشش مالی دارد

 انسان بنا به سفارش خدا، در انفاق حد اعتدال دارد
 آوردیمانسان برای کسب رضای خدا حمایت مالی از نیازمند به عمل 

 یدوستنوعهمدلی و 
 برای رضای خدا، زندگی انسان بر معاضدت استوار است اساساً

 انسان به دنبال رفاه و آسایش اجتماعی است
 همدلی تسکین روانی افراد جامعه را به دنبال دارد

 
حاصل از تحلیل  ی شناسایی شدههامؤلفهدر نهایت با توجه به ابعاد و 

 سمیرئالجهت تبیین الگوی مناسب  ی خبرگانهامصاحبهمحتوی 
مدل  عنوانبهرا  1شکل  توانی، میشناسانسان کردیبا رو یاسالم

ی، ارایه نمود. در مدل شناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئالمناسب 

و اهداف توجه شده،  اندازچشمبه فلسفه ارایه مدل،  ابتدامذکور 
بانی نظری و مدل ساختاری ارایه شده مورد توجه قرار گرفته سپس م

در  یشناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئالاست. لذا مدل مفهومی 
 ارایه شده است. (1شکل )

 
 

 
 ی به استلزامات تربیتیاعتباربخشی جهت شناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئال مد ل. 1 شکل

 یریگجهینت
ی ابعاد مختلف او همواره در کانون توجه شناخت انسان و مطالعه

چگونگی  سوکی تعلیم و تربیت قرار داشته است، زیرا از یفالسفه
ی مسیر تربیتی اوست و از کنندهنییتعمعنا و هدف زندگی انسان 

سوی دیگر، کشف اصول تعلیم و تربیت مستلزم بررسی دقیق 
(. به همین دلیل در دوران 18ی مختلف حیات انسان است )هاجنبه

 تیو تربی مربوط به ماهیت انسان و غایت تعلیم هاپرسشمعاصر 
ی تعلیم و تربیت قرار گرفته و از اهمیت، در کانون توجه فالسفه

 و پیچیدگی باالیی برخوردار شده است. حساسیت
 تأثیر تربیت و تعلیم یهاجنبه همه بر اسالمی رئالیسماز سویی 

اسالمی،  نظری رئالیسم حکمت یا ینیبجهان مکتب، نیدر ا. دارد
 این پایه و اساس و است دیدگاه نیدر ا مسائل تربیتی اساس
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یم که است منطقی ارتباط یک ارتباط این. است توحید ،ینیبجهان
 داشته، سزاییبه ریتأث آن تربیتی هماهنگی نظام و بر انسجام تواند

 .کند مطرح تربیت تعلیم خاص نظام یک عنوانبه را آن
 کردیبا رو یاسالم سمیرئال ارائه مدل کیفی پژوهش حاضر با هدف 

که جامعه آماری آن را جامعه کیفی  ه استی انجام گرفتشناسانسان
این پژوهش شامل متخصصان حوزه فلسفه اسالمی و فلسفه تعلیم و 

 لیتشک تربیت اسالمی در کشور ایران و اسناد موجود در این زمینه،
 سمیرئال. تالش پژوهش حاضر برای تدوین مدل مناسب اندداده

استلزامات ی به اعتباربخشی جهت شناسانسان کردیبا رو یاسالم
سو به شناخت تربیتی، از چند منظر واجد اهمیت بسیار است؛ از یک

مربوط  نسبت به تغییرات پارادایم آموزش و پرورش بهتر مخاطبان و
 استلزامات تربیتی جهت رسیدن به شناخت جهت یشناسانسان به

کند؛ از سوی نظام تعلیم و تربیت در جهان مدرن کمک می اهداف
 کردیبا رو یاسالم سمیرئال مدل دهندهلیتشک مهم یهامؤلفهدیگر 
در آموزش و  ی به استلزامات تربیتیاعتباربخشی جهت شناسانسان

مناسب  مدلاستفاده از کند؛ و در نهایت را شناسایی می پرورش
ی به اعتباربخشی جهت شناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئال

الگوها در  یسازیت بومضروردر دنیا با توجه به استلزامات تربیتی
اهداف  و سالهستیب اندازچشمدستیابی به اهداف سند کشورمان، 

سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران را با توجه به 
 خواهد ساخت. ترآسانآن  دهندهلیتشکی هامؤلفهشناخت ابعاد و 

با  یاسالم سمیرئال عنوان تحقیق مبنی بر عالوه بر اهمیت باالی
ی در سیستم آموزش و پرورش، جایگاه سازمان شناسانسان کردیرو

افزاید؛ پژوهش حاضر بر مورد بررسی نیز بر اهمیت پژوهش می
تکیه  و اساس نیروی انسانی ایران نیترمهم عنوانبه دانش آموزان

های مصداقی و انضمامی پژوهش از متخصصان آگاه و دارد و داده
تر د بود و الگوی نهایی در سطح دقیقخواه بر این سازمان رگذاریتأث

های در بررسی یافتهآن منطبق بر مالحظات این سازمان است. 
های پژوهش حاضر پژوهشی در داخل و خارج از کشور با یافته

دریافتیم که در درجه اول، طیف محدود مطالعات انجام شده در 
ای بود ضعف ویژه، نقطهیشناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیحوزه رئال

که پژوهشگر با آن مواجه شد و در درجه بعد، همان مطالعات 
شده، با توجه های ارائهها و تئوریانجام شده اندک و همچنین مدل

اند و خاصی را بررسی نموده یهابه شرایط فرهنگی، اجتماعی، مؤلفه
اند؛ بنابراین، با توجه به مدل پیشنهادی خود را بر آن مبنا ارائه داده

توان مدل پیشنهادی در تحقیق حاضر را ایطی که عنوان شد، نمیشر
که با توجه به کمبود منابع، شرایط اسالمی، اجتماعی و فرهنگی 
کشورمان و در عین حال، توجه به جهان متغیر و در حال تغییر 

در نهایت با توجه امروز طراحی و تدوین گشته است، مقایسه نماییم. 
کار به محققان و جهت ارائه راه ییهاشنهادیپبه نتایج تحقیق 

 .گرددیمسیستمَ آموزش و پرورش ارائه  مسئوالن
و  کسب کرامت نفسآیات و احادیثی که مربوط به : هاشنهادیپ

با  افراد ی و در اختیار افراد قرار گیرد.آورجمع عزت و کرامت
ضمن  یهاکالس ر،یمس نیآشنا شوند و در ا یفلسف تیاصول ترب

 یاسالم سمیاز آموزش فلسفه رئال هدف ارائه شود. شانیخدمت برا
چشمان تمام  یروهروب یسینو واریو د یرنگ یعنوان پوسترهابه

همواره به دنبال  انساناز آنجا . ردیقرار گ یارکان آموزش

ی آموزشی مرتبط با استفاده از اساتید هادوره است یآموزحکمت
 یاز راهبردها یکیعنوان بهی آموزش عدالتخبره برگزار گردد. 

و  قیال رانیاز مددر مدارس مورد ارزیابی سالیانه قرار گیرد. شناخت 
 کردیبا رو یاسالم سمیفلسفه رئال تیذهن یکه دارا دهیدآموزش

آموزش  افرادبه . اداره مدارس استفاده شود یهستند برا یشناسانسان
 یادیو نقاط ضعف و قوت ز یفرد یهاتفاوت یداده شود که هر کس

ها را به نحو آن دیو تنها با ستین یناراحت ایدارد که عامل خجالت 
داشته  یابیخواسته شود تا دگر ارز افراد ازمطلوب استفاده کرد. 

 شود. و احساس همدلی تقویت مندعالقه گریکدیباشند و به آموزش 
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