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 21/7/1394: پذيرشـ  15/2/1394: دريافت

 چکيده

يرانـي مسـلاان ا هدف اين پژوهش، شناسايي وضعيت هويت معنوي ادراک شده، در اوايل بزرگسالي ميـان دانشـجويان
ن انتخـا،، و بـه سـا  از دانشـگاه تهـرا 29تـا  18دانشـجوي  20گيري نظري، منظور، از طريق روش ناونهاست. بدين

رح کيفـي طـمبتنـي بـر  وسيلة مصـاحبه عايـق وها، به صورت انفرادي، مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده
به پـنج موولـه  رگسالي راتوان وضعيت هويت معنوي، در اوايل بزاي انجام شده است. نتايج نشان داد که مينظريه زمينه

طرت، ديـن؛  فن اعاا ، عتواد به قدرت متعالي، هدفاندي هستي، جبراهاي شناختي معنويت )اانتخابي توسيم کرد: هسته
  محاسـبه و رسـالت ارزشـي  -ياي با خدا، ائاه، ديگران، خود، طبيعت؛  رفتـار اخققـرابطة متعالي با عناصر )تعالي رابطه

ا جهـان هسـتي، بـاآگاهانـه نتوان گفت: هويت معنوي نوعي برقراري ارتباط آگاهانه يا ها، ميسنن ديني. با توجه به داده
قـي ارزشـاند، فتار اخقهاي شناختي متعالي شکل گرفته در ذهن است که منجر به انتخا، پويا و عامل رمبتني بر هسته

 شود.هدفاندي حيات و تعهد به سنن ديني مي

 اي.هويت معنوي، اوايل بزرگسالي، نظريه زمينه ها:کليدواژه
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 مقدمه

به افـاايش  رو آنتوجه به ، روايناز .دارد افرادفردي و اجتماعي  ةو توسع معنويت، نقش مهمي در رشد

ه سـب  . توجه به دين و معنويت، در فرايند تحـويي هويـت، بـ(2011، و همکاران است )روهلکپارتين

و همکـاران،  ؛ کاتن1389بابالن، کيا و زاهد ؛ معيني1389پاک و همکاران، ارتباط با سالمت جسم )همتي

ان، پژوه و همکـار؛ جـاني2000؛ مکنـايا و همکـاران، 2001( و سالمت روان )پلينـت و شـرمن، 2006

 (، از اهميت بااليي برخوردار است.1990؛ مکينتاش و اسپيلکا، 1389
فتارهـاي رتـوان بـه تمـايال  و از پيامدهاي مثبت مرتبط با دين و معنويت، در اوايل بارگسـايي مي

(، 2006؛ زويينـ، و همکـاران، 2006؛ ريو و ونـ،، 1998س و همکاران، سايم و حرمت خود باال )نوک

بـردي و )(، نوآوري در نوجوان 2008خودتنظيمي هيجانا  و خودتنظيمي تحصيلي )گيليام و همکاران، 

؛ ويلبـر، 2003؛ شدالک و کـرنليس،2006(، رشد خِرد )فالور و دل، 2003؛ وينک و ديلون، 2010هپني، 

ــا 2000 ــتس، آوري )( و ت ــوو و بي ــه 2011رفتپل ــرد. ب ــام ب ــل ( ن ــت عوام ــن و معنوي ــالوه، دي ع

، ؛ نـوکس و همکـاران1393اي براي عدم انجام رفتارهـاي پرخرـر )حسـن و همکـاران، کنندهمحافظت
ويـت نگر، رشد معنشناسي مثبت( است. در روان2006( و مصرف مواد مخدر )وايت و همکاران، 1998

در ايـران  .(2009شود )بنسون و اسـکيلا، د بهينه يا بايندگي در نظر گرفته ميعنوان يکي از اجااي رشبه 

شـناختي، شادي ذهني، رضـايت از زنـدگي، شـکوفايي روانشناختي، نيا رابرة معنويت با بهايستي روان

مکـاران، هانـد )مـنمني و ارزيـابي نموده مثبـتو پيشرفت تحصيلي  ،هدفمندي در زندگي ،اميد به آينده

 (.1393؛ بلند، 1394نادي و سجاديان،  ؛1394

فـردي  وعنـوان هـويتي پويـا عنوان جايي از هويـت فـرد، بـه معتقدند: معنويت به  اکلاو  تمپلتون
هاي مثبـت و تواند فهم ما را نسبت به اينکـه گگونـه معنـا بـه فـرد، پيامـد(، مي2006)تمپلتون و اکلا، 

شناسـي، بـه هاي اخير گرايش به سازه معنويت در روانسالاساو، در ايننگري را افاايش دهد. برمثبت

سـت ، سـو  داده شـده امارسـياو  اريکسـونهاي مربوط به هويـت در نظريـه سمت رابره آن با نظريه

 (.2002دونايد و فردمن، )مک

سـت و در فـرد ا« خـود»بيشتر محققان، هويت معنوي را با اين پيش فرض که معنويت، سازندة اصلي 

ويت ترين اجااي هعنوان يکي از مهمدهد، به ي پايداري را در ارتباط با ساير اجااي هويت شکل ميپيامدها
ي توان گفت: هويت معنوي، هويت پايايي بـرا(. مي1996آورند )جوسلسون، فردي شخص، به حسا  مي

 (.2006گر اهداف، رفتارها و انتخا  تجار  شخصي است )تمپلتون و اکلا، فرد است که هدايت
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رد، فـ، هويت معنوي را بيانگر هويت فردي و تأمال  شخصـي اکلاو  تمپلتوندر يک تعريف کلي، 

ه نظـر (. بـ2009؛ ريمـر و همکـاران، 2006داننـد )تمپلتـون و اکلـا، دربارة معنويت زندگي خويش مي

ط بـا برسد، مبنا قرار دادن گنين تعريفـي، قايـ  بابـت و مناسـبي را بـراي محتواهـاي مختلـف مـرتمي

 کند.هاي متنوع ايجاد ميبافت

هويـت »، يکي از داليل مهم براي عدم وجـود تبيـين روشـني از مفهـوم «معنويت»رو، تعريف ازاين
شـود ياساو، تنوع بسيار زيادي براي تعريف معنويت در متون ديـده مشود. براينمحسو  مي« معنوي

 (.2002دونايد و فردمن، )مک

هاي صاحبهگرايانه طي مبراي تبيين هويت معنوي، بر اساو يک واکاوي طبيعت(، 2009و همکاران ) ريمر

ـاهي انفره از اديان اسالم، مسيحيت، يهود به گنـد زمينـه دسـت يافتنـد:  45کيفي در يک گروه نمونه  يـف. آگ

ـاو . بـعنوان يک قادر مرلق. خدا به  ها؛ هاي؛ ج. محاسبه و مباشر ؛ د. سنتاي؛  . هويت حرفهرابره ر اس

ـايي، ينبقائل شدن به يک درک و تعهد پايدار از خود، در زمينة رفتارهاي »ها، هويت معنوي اين يافته فردي متع
 (.2009)ريمر، و همکاران، « پذيري اجتماعي استويژگي هدفمندي و اصالح هدف، زايندگي و مسئوييت

ا روش بـنوجـوان و  15کيفي، بـا هاي ( از طريق مصاحبه2011) بيتاو  رافتاپلسدر تحقيق ديگري، 

عنـوان بـه  متعـايي اي، سه بعد براي معنويت ادراک شده را شناسايي کردند: ايف. ديـدگاهينظريه زمينه

 .دروني خود با ج. ارتباط معنا؛ احساو  . باالتر؛ قدر  يک يا خدا و با ارتباط

نفـر از  128در ميـان « نويـتمع»( نيا در يک مرايعة کيفي، به بررسي برداشت مفهوم 2000) ماتيس

ه، ايـن نمونـ آمريکايي، پرداخت. نتيجة مرايعة وي، بيـانگر ايـن نکتـه بـود کـه زنـان در -زنان آفريقايي
ادا  دقيـق و اشتيا  فردي به اعتقـ»، و دين را «هاي اساسي دروني و هماهن،ارزش»مثابة معنويت را به 

عمـال و اداننـد. ايـن افـراد، همننـين ، مي«اط اسـتهايي که با خداونـد در ارتبـاعمال مذهبي و مراسم

 ودا، خـود، اي براي رسيدن به معنويت تلقي و معنويت را به شکل ارتباط با خهاي ديني را وسيلهارزش

 (.2000نمودند )ماتيس، هاي متعايي تصور مييا قدر 

سـي قـرار ، مـورد برردر ميان بيماران ايرانـي مبـتال بـه سـرطان« معنويت»در مرايعه ديگري، مفهوم 

ه بـ. خـدا 1 :ها نشان داد که سه زمينه اصلي براي معناي معنويت در ايـن افـراد وجـود داردگرفت. يافته
اخالقيا  فـردي ). اخالقيا  و قراردادهاي معنوي 2عنوان حقيقت معنوي )رابره با خدا و اعتماد به خدا(؛ 

نـين ايـن )منـابع مـذهبي، شخصـي و اجتمـاعي(. همنعنوان منـابع اميـد . منابع معنوي به 3و اجتماعي(؛ 

 (.2012ن، گيرند که معنويت در بافت ديني افراد قابل تعريف است )رهنما و همکارامحققان، نتيجه مي
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هـاي گيرد. در طول زمـان، ارزشگيري هويت معنوي در بافت فرد شکل ميبايد توجه کرد که شکل

شـوند. م ميتارهايش نمايان است، در تجار  معنوي وي ادغامتعايي شخص که تأبير آنها در طيفي از رف

ز روايـت اوايدين، همساالن و روابط عاشقانه، سرشار از بار ارزشـي و انتظـاراتي اسـت کـه در قسـمتي 

ا کند، حتي اگـر شـخص اعمـال دينـي رگردند. دين نيا در اين روابط رسوخ ميهويتي شخص ببت مي

عـي و بيرا  جمهاي شخصي و کـامال  مجـاا از تـأعنوان ارزش، به «هويت معنوي»انجام ندهد. تعريف 
 (.2009تکويني، در عمل کاري بسيار مشکل است )ريمر و همکاران، 

 طورکلي، وجود گند مسئله در مرايعا  انجام شده در قلمرو هويت معنوي وجود دارد:به
ز ارضـايت ت و تأکيـد بـر فرديـتني بر هاي غربي، مبايف. ديدگاه اين مرايعا  عموما  بازتابي از ديدگاه

 است. خود
شـوند، نـه اينکـه کنند که سنت يا هويت معنـوي، بـه ارب بـرده مي. برخي از اين نظريا  فرض مي 

 فعاالنه توسط خود شخص شکل بگيرند.
کننـد کـه سـاختار ج. برخي از آنها، توصيفاتي خري و غيرپويا و قابل حدو بـراي معنويـت يحـاي مي

 (.2011گيرد )روهلکپارتين و همکاران، رابرة آن را با بافت در نظر نمي معنويت يا
 ر انـدک وشناسي دربارة هويت معنوي، بسياطورکلي، تحقيقا  رواننکتة حائا اهميت ديگر اينکه به

(. 2005 ؛ تمپلتـون و اکلـا،2006هاي مسيحي انجام شده اسـت )کيايينـ، و همکـاران، عموما  در نمونه

ها براي شناخت هويت معنوي، غربـي و بخصـوم مربـوط بـه آمريکـاي شـمايي بـوده و عمدة تالش

يـن هاي ديني ديگـر، از جملـه مسـلمانان حـاکي از گـرايش اهاي صور  گرفته در ميان گروهمصاحبه
تعيـين  بنـابراين، .(2009مرايعا  در تعريف کامال  مجااي دين و معنويـت اسـت )ريمـر، و همکـاران، 

اشـت کـه بايـد توجـه د .باشـد )همـان(ديني و معنويت، نيازمند بررسي افراد غيرغربـي ميرابرة اعمال 

ي امکـان هاي الزم بـراتشکيل ابعاد هويت معنوي در ذهن جوان، از ساختار فرهنگـي، منـابع و سـرمايه

 بر است.أشود، متوجوگري، که براي فرد فراهم ميجست

رسد فرهن، و نظام حـاکم دينـي در ؛ گرا که به نظر مياين پژوهش، تمرکا بر بافت ديني اسالمي دارد

اي از جمعيـت ايـران را ها باشد. از سوي ديگر، بخش عمدهايران ايجادکنندة ساختار متفاوتي از ديگر بافت
هـاي ها در گسـتره حيـا  ويژگي، اين سالآرنتدهند. منربق بر نظريه اوايل بارگسايي جوانان تشکيل مي

هاسـت )آرنـت، تـرين ايـن ويژگيوجوگري و اکتشاف هويت، يکي از مهمکه جستخام خود را دارند 

در بعد عقايد دينـي و معنـوي اسـت )آرنـت،  وجوها براي اکتشاف هويت،يک جنبه از اين جست .(2007
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هاي تحـويي مـرتبط بـا معنويـت (. در ساختار نظام آموزشي ايران نيا جوان با بستر خاصي از سرمايه2008

انجامد. از سوي ديگـر، بـر ت که تبعا ، به اکتسا  و ايجاد ابعاد خاصي از هويت معنوي در وي ميروسروبه

(، تحصيل در دانشگاه، با عملکـرد شـناختي بـاالتر در اوايـل بارگسـايي 2006) البوي ويفاساو ديدگاه 

ايـل بارگسـايي تر از طبيعـت نـاهمگون اوهاي دريافت اطالعـا  عميـقرو، يکي از راههمراه است. ازاين

گري به روش کيفي از آنان است. در مجموع، هدف اصلي ايـن مرايعـه، هاي دقيق، و پرسشدريافت پاسخ
 توصيف و واکاوي هويت معنوي ادراک شده براي ورود به بارگسايي است.

 روش پژوهش

ايـل اي، براي شناخت وضعيت هويـت معنـوي در اودر اين پژوهش، از روش کيفي و طرح نظريه زمينه

 بررسـي تحـت واقعيـت از عميقـي توصيف ارائه کيفي، روشة عمد هدفبارگسايي استفاده شده است. 

 را شـده گـردآوري هـايداده بتوان آن کمک به که است فنوني نيازمندعميق،  توصيف اين دستيابي به .است

 بـر مبتني، ظريهن اين .يافت دست هاداده و واقعيا  بر مبتني ةنظري ارائه به و کرد تحليل و تنظيم سازماندهي،

 (.1388گويند )محمدپور و همکاران، مي ايزمينه نظريه را هاداده
 سـاييجامعة آماري اين تحقيق، شامل جوانان دانشجوي مسلمان شيعه، در مقرـع سـني اوايـل بارگ

فـر ن 20کنندگان در ايـن پـژوهش، شـامل باشد. شرکتمي 1392سال( دانشگاه تهران، در سال  18-29)

 ناسـ ت هدفمنـد، کـه گيرينمونـه روش نظـر، از مورد نمونة انتخا  براياند. پسر( بوده 6دختر و  14)

 (.2002است )پاتن،  شده استفاده دارد، کيفي تحقيقا  با بيشتري

  افـراد سال بوده، که بـراي ايجـاد تنـوع در نمونـه، در انتخـا 8/26شوندگان ميانگين سني مصاحبه

 ته، شهر سکونت و جنسيت دقت شده است.نمونه به تنوع رش

 ابزار پژوهش

اباار پژوهش در اين مرايعه، مشتمل بر مصاحبه و عکس بـوده اسـت. در بخـش مصـاحبه، از مصـاحبه 

دقيقه تا يک ساعت و نيم بـوده کـه  45نيمه ساختار يافته استفاده شده است. مد  زمان هر مصاحبه بين 

تداي مصاحبه، اطمينان الزم براي امانتداري بـه اطـالع رسـانده و به صور  فردي انجام شده است. در اب

ها و درخواستي براي اعـالم نظـرا  حقيقـي و درونـي، کـه خـود توضيحاتي راجع به محتواي پرسش
ها، شامل معنـاي هويـت معنـوي، رابرـه محور تنظيم سنالشخص به وي رسيده باشد، داده شده است. 

، تکاييف هويت معنوي، موانع هويت معنوي، و تحول هويت معنـوي هاي معنويمعنويت با دين، تجربه
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شناسـي تصحيح سناال ، از يک گروه کانوني مشتمل بر دانشجويان دوره دکتـري روانبوده است. براي 

 تربيتي کمک گرفته شد. سپس، دو مصاحبه براي نمايان ساختن اشکاال  انجام شد.
ر اي از تصـاوير بـراي تکميـل هرگـه بيشـتجموعـهعنوان دومـين ابـاار، مدر مرحله بعد و به 

 ين حافظـةاطالعا ، به ويژه با هدف ايجاد فرصت بيشتر براي افرادي از نمونه، که نسبت به ساير
فحه( بيشتري دارند، به انتهاي مصاحبه اضافه شد. تصاوير شامل سه مجموعه مجاا )سه صـ بصري

« گرشـين»ق متنوع معنويت در سه حيرة مختلف بوده که در هر کدام تعدادي تصوير دربارة مصادي
 معنا رگ،م خدا، وجود، مثل اساسي تداعي سناال  دنيا، شکوفايي و... با هدف طبيعت،)مثل تويد، 

 کنامـا طبيعـت، دعـا،)مثـل « ارتباطي و هيجـاني»، معنوي( رشد براي فرد پذيرش و کشف و ...و
 بـا ابرـهر شـدن معنـادار خـدا، با ارتباطتداعي با هدف،  هاانسان با مقدو، همديي و ارتباط مثبت

خت زندگي سـ)مثل « پيامدي و عملکردي»و غيره( و  روزانه زندگي معناي عميق پذيرش ديگران،
عي وغيـره بـا هـدف، تـدا و پرتالش، خدما  اجتماعي، دفاع از ميهن، شکرگذاري، اعمال عبادي

 در شـخص بـاروري و هاارزش يت،هو که طوريبه  شکرگذاري، هدف، اميد، گيريجهت توسعه
شـان داده ( قرار گرفته است. تصاوير، بر روي نمايشـگر بـه افـراد نشود نمايان وي روابط و اعمال

هـا، کـه بـراي شد تا راجع به هر مجموعه و آننه از خاطرا  و روايتشده و از افراد خواسته مي
 گردد، اظهار نظر کنند.آنان با ايهام از تصاوير تداعي مي

تفاده قدنـد: اسـو همکاران، بر استفاده از تصوير در مرايعه کيفي معنويت تأکيد ورزيده؛ معت سينگلتن
رگيـر شود که تخيـل و تصويرسـازي فـرد در آن دهايي راجع به خود مياز تصاوير، باعث جل  ديدگاه

تر از رسـانو اطالعتـر بيننـد و بسـيار غنيگردد؛ تصاويري که مردم در آن، خود و يا زندگيشان را ميمي

ا، و اعي اميـدهکنند: تصاوير معموال  قويا  تأبير گذارند و بـا تـدصرف عقايدشان دربارة خودشان عمل مي

 (.2004ها و تقالها همراهند )سينگلتن و همکاران، ترو

 هاروش تحليل داده

کامل پيـاده و بـه  هاي ضبط شده به صور هاي خام از طريق مصاحبهاين پژوهش، پس از اينکه داده در

 از ،ايزمينـه نظريـهمتن نوشتاري تبديل گرديد، فرايند کدگذاري توسط محقق آغاز شد. منربق بر روش 

مورد بررسـي قـرار  سرر به سررها شده است. ابتدا، پاسخ استفاده هاداده تحليل براي يگذارکد مرحله سه

هـا، بـه آوري و تحليل دادهآغاز و فرايند جمعها آوري دادهها، همامان با شروع جمعگرفت. تحليل داده

ــا کــاهش داده(. تحليــل داده200، م 1391انــد )اســتراوو و کــوربين، هــم مــرتبط بوده هــا، از هــا ب



  53 يرانيان مسلمان ايادراک شده دانشجو يت معنويهو يواکاو

هـا بـراي توييـد يـک نظريـه هاي خام تا توييد کدهاي باز، محوري، و انتخابي پيش رفـت. دادهمصاحبه

 (.ي شدند )همانآورپيرامون مقويه اصلي، تا حد اشباع جمع

 هاي پژوهشيافته

 کنـار ممفـاهي ايـنها، نخست، مفاهيم اوييه توسط کدگذاري باز حاصل شد. سـپس، براي استخراج يافته
مقويه يـا خرده 21مقوال  )خرده صور  به، معنايي همپوشي يا تشابها  اشتراکا ، اساو بر و يکديگر

هـاي ر روشبتر، و مبتني ها در يک سرح انتااعيقويهممرحله آخر، خرده درآورده شد.  درمقوية فرعي( 
يـة اصـلي اند. از اين فراينـد، يـک مقوقياسي به دست آمدند و به صور  پنج مقويه محوري ترسيم شده

از، اي در ايـن پـژوهش حاصـل شـد. خالصـه مفـاهيم يـا مقـوال  بـعنوان نظريه زمينـه)انتخابي(، به 
 شود.مشاهده مي 1و مقوال  محوري، در جدول هاي فرعي ها يا مقويهمقويهخرده

 هاي باز، محوري و انتخابي براي تبيين مفهوم هويت معنوي در اوايل بزرگسالي. مقوله1جدول 
 مفاهيم ها )مقولة فرعي(مقولهخرده هاي محوريمقوله

هاي شناختي . هسته1
 هويت معنوي

 متعالياعتقاد به وجود خدا با صفات  اعتقاد به قدرت متعالي
 اعتقاد به ائمه

 اعتقاد به هدفمندي هستي
 هدفمندي خلقت يا وجود کائنات

 هدفمندي اتفاقات
 قضاي الهي و مصلحت داني وي

 اتفاقات نتيجة اعمال خير و شر اعتقاد به جبران اعمال
 جبران اعمال در جهان ديگر

 اعتقاد به گرايشات ذهني پيش آموخته مشترک اعتقاد به فطرت
 قاد به ذات خوب انسانياعت

 عنوان دريچه نگاه به هستينظام شناختي ديني به  اعتقاد به وجود دين

 . رابطه متعالي با عناصر2

 رابطه متعالي با خدا

ل، عنوان يک وجود قادر و عظيم، مهربان، خيرخواه، حاکم، حافظ و وکيرابطه با خدا، به 
 گر، ناظر و حکيم رابطة پرستشمونس، هدايت

 نياز مادي و/ يا روحي به خدا
 رابطه با خدا در حالتي از خوف و رجا

 احساس حمايت شوندگي و عشق نسبت به خدا

 رابطه متعالي با ديگران
 عواطف و احترام، شفقت و خيرخواهي نسبت به ديگران

 گرايش کمک کردن به همنوع
 هادهي غيرمشروط به انساناهميت دادن و ارزش

 رابطة روحي انس و عالقه به ائمه ائمه رابطه متعالي با
 احساس پشتيباني و حمايت از سوي آنها

 رابطه متعالي با خود
 ايآزادي مادي، فکري، جغرافيايي، آزادي از مردم و از خود، گشودگي عقيده

 ها، وسعت قلب )عدم هيجان زدگي(، و رضايت از زندگيسازگاري با مشکالت، محيط، انسان
 نگري: احساس آرامش و ايمني، رضايت از خود، لذت، اميد و مثبتاطمينان قلبي

 تکريم و تقديس و محافظت از طبيعت، مخلوقي با خالق يکسان با خود رابطه متعالي با طبيعت
 طبيعت، پلي براي برقراري ارتباط با خدا

 اخالقي -. رفتار ارزشي3
 ر قواعد دينيمعنويت فرد، رفتار اخالقي مبتني ب چارچوب اخالق ديني

 رفتار اخالقي بر اساس ادراک نظارت خدا
 رفتار اخالقي بر اساس وجدانيات و مبتني بر دانش پيش آموخته مشترک و ذات انساني رفتار اخالقي فطري

 رفتار اخالقي مبتني بر اصول تعريفي فردي يا اجتماعي چارچوب اخالقي شخصي
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 . محاسبه و رسالت4

 استفاده از فرصت

 اده از زماناستف
 مثابه انگيزه مثبتهاي ناتواني مثل مرگ و بيماري به به ياد آوردن موقعيت

 استفاده حداکثري از ابزارها و شرايط
 در معرض امتحان الهي بودن )*(

 داشتن هدف، انگيزه و آرمان در زندگي هدفمندي زندگي

 تالش براي خودسازي به سوي رشد
 تماعي و تالش براي آندر نظر گرفتن کمال فردي و اج

 دغدغة انجام وظايف در ارتباط با خود، و/ يا مردم و / يا خدا محورزندگي تکليف
 گذاري به خداخدمت

 تالشگري، مقاومت و استواري، اعتماد به نفس تعهد

 مراقبه و محاسبه
 بررسي مداوم وضعيت زندگي

 تالش براي عدم خسران

 . سنن ديني5
يا محتواي  عنوان پيشامد و/ يا پيامد و/القه و يا التزام فرد به انجام اعمال فردي ديني به ع اعمال فردي ديني

 معنويت

واي و/ يا محت عنوان پيشامد و/ يا پيامدعالقه و يا التزام فرد به انجام اعمال اجتماعي ديني به  اعمال اجتماعي ديني
 معنويت

 مقوالت محوري

 ويهاي شناختي هويت معن. هسته1

نـه، سـازد. ايـن زمياي که گرايشا ، عقايد و ادراک شخص را راجع به حقايق هستي مشخص ميمقويه

هاي شـناختي معنويـت، عبـار  ديگـر، هسـتهدر واقع سازنده نگرش شخص نسبت به هستي است. به 

 دهد.هاي اعتقادي فرد را راجع به جهان هستي، انسان، خلقت و زندگي تشکيل ميبنيان

دهنـدگان در هاي بعد شناختي، که با توافق بـااليي از اطالعمقويهيکي از خرده به قدرت متعااي: اعتقاد 

يي ديده ترين قدر  متعااين مرايعه دريافت شد، تأکيد بر وجود يک قدر  متعايي بوده است. مهم

ع نظـر امقويه، بـه طـور تقريبـي اجمـبوده است. در اين خرده« خدا»شده در اين تحقيق، متعلق به 
 وجود داشته است.

هميشه عالوه بر تالش ما و علل مادي يک نيـروي خـارجي هـم هسـت و اون کمـک و »ادي :  -

 «.قدر  خداست

 اند:بوده« ائمه معصومين»ها يافت شده است، قدر  متعايي ديگري که در داده
اي ي و واسـرهتوني صـحبت کنـکني بهتر ميدونم، اونجا حس ميرا مقدو مي امام رضا»آيدا:  -

 «.داري که نظر  رو به خدا بگه
بت بـه خـدا تري از قدر  نسـرا در رتبه پايين نکته حائا اهميت اينکه عموم افراد ائمه معصومين

ان و شيعي ايـر اند. در بافت مذهبياند و دربارة توسل به آنان براي شفاعت ناد خدا سخن گفتهقرار داده

 .، گنين موضوعي کامال  قابل توجيه استهاي دين اسالمبا توجه به آموزه



  55 يرانيان مسلمان ايادراک شده دانشجو يت معنويهو يواکاو

اي ها و سـاير اجـامقويه، حاکي از ايـن اعتقـاد اسـت کـه انسـاناين خرده اعتقاد به هدفمندي هست: 

 تند.دفمندي هساند؛ نظام هستي به تمامه و همه اجاا و عناصر و اتفاقا  آن هکائنا ، بيهوده خلق نشده

طـور هـا، بايـد بگـم قـدر  خداسـت؛ هميني عکسدر مورد اعجاز زيستي مشخص تو»فريد:  -

 «.طوري و سرخود باشهده؛ امکان نداره دنيا همينها هم قدر  خدا رو نشان ميکهکشان

دهـد، ناشـي از يمبرخي افراد اعتقاد داشتند که اتفاقاتي که در اين دنيـا برايشـان رخ  اعتقاد به جبران اعمال 
 اند.کارهاي خير و شري است که انجام داده

 شي؛ گون اگر بـه اونوقتي کسي کمکي از تو خواسته و تو براش انجام ندادي، پشيمون مي»پگاه:  -

 «.شد، اين قانون پاداش هستکردي، کار خود  هم بهتر انجام ميکمک مي

ه مقويـه راجـع بـاز سوي ديگر، اعتقاد به معاد و حسا  و کتا  اعمال نيا بعد ديگري از ايـن خرده

 تي به جبران اعمال است.گرايش شناخ

شـم؛ ميه، اگه مخلو  هم جبران نکنه، خيلـي هـم ناراحـت نخوام خدا برام جبران کنمي»نفيسه:  -
کـه ايـن  بينه و گون خدا قبال  خيلي جبران کرده، ديگه مرمئـنمگون ميگم خدايي هست که اين رو مي

ره، خيلـي از مـيدونم که هيچ گيا از بين نشه. گون ميافته. ياوما  توي اين دنيا هم جبران نمياتفا  مي

 «.شم، يه حسا  دو دو تا گهارتايي هستاينکه اينجا هم جبران نشه ناراحت نمي

وعي دانـش ناعتقاد به وجود گرايشا  ذهني در همة اقشار بشر، راجع به خوبي و بدي، و  اعتقاد به فطرت 

ها در نسـاناهمننين، اعتقاد به ذا  خو  در همة سازد. مقويه را ميآموخته در نوع بشر، اين خردهپيش

 گنجد.همين دسته مي
کنـه. کنم معنويت گيايه که هر آدمي بر اساو فرر  و روح خودش احسـاو ميفکر مي»نيکو:  -

ن اي دارد، ماية بنة پاکي اسـت کـه هينـي از محـيط بيـرواي هست که هر بنهزمينهفرر  همون پس

 کنه، نسبت به هر گياي، اون فرر  هسـت و مـنون خودش احساو مينگرفته. اون گياي که در در

 «.گم معنويتاون را مي

از  ه بـه هسـتيعنوان درينـه نگـااعتقاد به وجود دين و ايهام از نظام شناختي ديني، به  اعتقاد به وجود دين 

 هاي شناختي معنويت اين تحقيق بوده است.ديگر ارکان گرايشا  اکتشافي در هسته
 «.رستيهمعنويت، اعتقادا  هست. بخشي از اين اعتقادا  مربوط به دينداري، و خدا پ»: يسهنف -
. عنـوي نيسـتبيني ديني، همون معنويته. ايبته کسي که صرفا  اصول اسالم را بپـذيره مجهان»سما:  -

 «.بايد توي عملش و رفتار و سکناتش بياد
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 . رابطه متعاي: با عناصر2

دا، ابرـه بـا خـراکي فرد، از روابط متقابل وي، با ديگر افـراد، روابـط اجتمـاعي، رهاي ادبه معني گرايش
 ار گرفتـه وها، متأبر از تعايي معنـوي قـر، طبيعت و خود است. توجيه انسان در تعريف اين نسبتائمه

 اي را به آن داده است.جايگاه ويژه

 م، حـاف  ور و متعـال، مهربـان، خيرخـواه، حـاکعنوان يک وجود قادرابره با خدا، به  رابطة متعاي: با خدا 

گر، ناظر و حکيم و در حايتي خوف و رجـا ادراک شـده اسـت. پرسـتش وجـود وکيل، مونس، هدايت

 ه است.هميشگي وي، در اين رابره مهم است. اين رابره گاهي به صور  نياز مادي يا روحي درک شد
 «.م هميشه ازش راحتهکنم در پناه کسي هستم که خياياحساو مي»سميرا:  -
کنم خـدا خيلـي بهـم ده. احساو مـيگاهي توي حايت معنويم حس گريه بهم دست مي»حميرا:  -

م، شـکر کارم و گقدر بدم. اون يحظه دوست دارم سـجده کـنديده من گقدر گنهيرف داشته با اينکه مي
 «.بخشبگم خدايا منو ميشم دائم افتم، تاريکه و تنها ميکنم، نماز بخونم. يا وقتي ياد مرگ مي

ه رابره با ديگران، تحت حايتي از شـفقت و خيرخـواهي کـه بـه گـرايش کمـک بـ رابطه متعاي: با ديگران 

 انجامد.همنوع مي

ونـدم منظورم از معنويت، عواطف و احساساته؛ مثال  فرض کن من شـ  امتحـانم درو نخ»پگاه:  -

دن طلبي: خصوصيا  خو  انساني، رعايت کـرصلح دوستي، مهرباني،کنم، نوعويي به دوستم کمک مي

 «.حقو  هم نوع
هـا. حرانعنـوان قـدرتي بـراي کمـک و پشـتيباني در ب، به رابره با ائمة معصومين  رابطة متعاي: با ائمه

 اي با عناصر است.همننين يک رابرة روحي از جنس انس و عالقه، زير مقوية ديگري از تعايي رابره

کنـه اگـه ضا، امام ماست و گون امام هست براي ما اينقدر بارگه. آدم احسـاو مـيامام ر»رضيه:  -

 «.کنيم کنيم باهاش ارتباط برقرار کنيم و باهاش درد و دلشه. سعي ميباهاش حرف باني، متوجه مي
يکي از ديگر اجااي مهم مقوية محوري، ادراک متعايي از عناصر، ادراک و رابرة  رابطه متعاي: با خود 

مقويه، خود شـامل رد با خود است. حايتي از تعايي که شخص به خود نسبت داده است. اين خردهف
گند عامل است: آزادي، سازگاري و اطمينان قلبـي. مفهـوم آزادي بـا عوامـل آزادي مـادي، آزادي 
فکري، آزادي جغرافيايي، آزادي از ديگران، آزادي از خود، و آزادي يـا گشـودگي عقيـدتي تبيـين 

باشـد. است. مقصود از آزادي مادي، رهايي شخص از قيد تعلقا  مادي، مثل پول و مقـام مي شده
هاي روزمـره اشـاره دارد. آزادي آزادي فکري، بـه رهـايي شـخص از درگيـري شـديد در مشـغله

شود. آزادي از ديگران، معنـي هاي بدون مرزبندي وطن و غيروطن اطال  ميجغرافيايي، به دغدغه
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قالل، به بازخوردهاي منفي و مثبت بيروني تعريف شـده اسـت. آزادي از خـود، کنـار آزادي و است
پـذيري و عـدم هاست. گشودگي عقيـدتي بـه معنـي انعرافها و خودخواهيطلبيگذاشتن منفعت

 تعص  نسبت به عقايد است.
کنـه يمدونم؛ گون تظاهري در کارش نداره ويـي سـعي برادرم را يک آدم خيلي معنوي مي»آيدا:  -

 «.کارش را درست انجام بده، کاري به کار بقيه نداره
 «.کنهدور مي اي توي دنيا من رو از معنويتها و هر گيا ديگهتعلق زيادي به اطرافيان و آدم»وحيد:  -
اره حرف دهي. برا  مهم نباشه که گه کسي دبرا  مهم نباشه که داري به گه کسي صدقه مي»نيکو:  -

 «.خاطر درست بودنش، بپذيريم نه به خاطر مليت و قوم و دينش درست را به زنه؟ حرفدرست مي
از  ها، وسـعت قلـ ، و رضـايتمفهوم سازگاري، با گند عامل سازگاري با مشکال ، محيط، انسان

 هاي مصاحبه کشف شده است.زندگي در داده
کاال  کمتـري داري، اشـبيني، منيـت ده؛ گون خود  را نميمحيط کمتر آدم رو آزار مي»فريده:  -

 «.دهدديگران و اشتباهاتشون در حق تو خيلي کم آزار  مي
شـه و از غـم هـم خيلـي آدم معنوي کسي هست که از خوش بودن، خيلي خوشـحال نمي»سما:  -

 «.بينهشه؛ گون رابرة عميقي با خدا داره و همه گيا رو دست اون ميغمگين نمي
 واحسـاو آرامـش و ايمنـي، رضـايت از خـود، يـذ ، اميـد آخرين عامل، يعني اطمينان قلبي بـا 

 نگري در ذهن افراد حاضر در اين نمونه، شکل گرفته است.مثبت
شـت. ا برام دابار اول که کعبه را ديدم، ناخودآگاه سجده کردم. اون يحظه، نهايت آرامش ر»وحيد:  -

مـش، زنـد، ايـن آرايبخنـد ميگويـد و احساو کردم خدا اونجاست و ما که رسيديم به ما خوشـامد مي
 «.شودرضايت خداوند است. آرامش ناشي از ارتباط خايصي است که با خدا برقرار مي

و رسه، حـس آرامـش و اطمينـان قلبـي کـه آدم احسـاگياي که از معنويت به ذهنم مي»سميرا:  -
 «.کنه در امانهمي

ايـن  ه و احسـاو آرامـش، نتيجـهکنمعنويت يک نوع رضايت از خود را در من ايجاد مي»ياسين:  -
 «.رضايت از خود هست

ت رابرة شخص با طبيعت به حايتي از تکريم و تقديس و محافظـت از طبيعـ رابطه متعاي: با طبيعت 

 اند.دهموجود تحول يافته است. عموم افراد طبيعت را مخلوقي با خايق يکسان با خود تلقي نمو

هاسـت و هـر دو کنم طبيعت مثل مـا آدمگون فکر ميحس خوبي نسبت به طبيعت دارم »نيلوفر:  -

 «.مخلو  يک خايق هستيم
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 اخالق: -. رفتار ارزش:3

سـت. بـه ها در اين مقويه مد نظر ارفتار متناس  با گارگو  شناختي هويت معنوي، در محدودة ارزش
ر ايـن دشـده،  هاي شـناختي احصـامقوية اعتقاد به وجود دين از هسـتهعنوان نمونه، فردي که در خرده

ايهـي بـه  کند. گنين فردي، بـر اسـاو اعتقـاد بـه نظـار مقويه، بر اجراي قواعد اخالقي دين تأکيد مي

 گيرد.محاسبة مداوم اعمال خود پرداخته و مفهوم توبه در اين جايگاه شکل مي

هـايي ياکني با اعتقـاد بـه گدوني خدا ناظر هست، گارگوبي تعريف ميبر اساو اينکه مي»فريد:  -

 «.توني راحت کارها  رو در قاي  اون گارگو  انجام بديکه معنويته، مي

کنـه يکنم، اينکه ظلم نمبينم. مثال  به اخال  طرف نگاه ميمن معنويت را بيشتر اخال  مي»حميرا:  -
رگو  زنه. معنويت ارتبـاط ناديکـي بـا خـايقش دارد. فـرد گـاو مهربونه، اهل دروغ نيست، کلک نمي

 «.گيرهي را از دينش و از اون مذهبي که داره مياخالق

 دهد.کيد براي عمل قرار ميأگاهي شخص، گارگو  اخالقي ترسيمي براي خود را مورد ت

 گيره و بايـدها ومعنويت، يکسري اصول دروني هست که توي شخصيت هر کس شکل مي»آيدا:  -

 «.کنهنبايدهايي که براي خودش تعريف مي

 اند.يي براي ايجاد يک گارگو  بديهي دانستهأرر  را منشبرخي افراد نيا ف
تـک اجـاا  معنويت از جنس احساو به کائنا  هست، احساسي کـه تـو نسـبت بـه تک»نيکو:  -

، گـون شه که اون گارگو  اخالقي را بهت بده. مثال  دروغ گفـتن بـدهکائنا  داري، همون موج  مي

ار کنـي، کني ويـي بايـد باهـاش بـا صـداقت رفتـپايمال مي تو داري مثال  حق يکي از اجااي کائنا  را

 «.شه معنويت از زندگياي از اين ميمجموعه

 . محاسبه و رسايت4

 وکند بايد با دغدغة معنويت زنـدگي کنـد، نـوعي احسـاو هدفمنـدي اين موضوع که فرد احساو مي

 ل، تکليـف،و هدف، رشـد و کمـا کند. مقوية محوري محاسبه و رسايت، به انگياهانگياه در او ايجاد مي
سـران ها و تـالش بـراي عـدم خگيري از فرصتاستقامت، اعتماد به نفس، تمايل به خودسازي، و بهره

دارد. ايـن اشاره دارد. هويت معنوي، شخص را به جديت و هدفمندي در تکليف زنـدگي خـود وا مـي

 شود.تکليف، گاهي عبوديت و بندگي خدا براي شخص حسا  مي

شه در اين گارگو ، فرضا  اگر دنبال تحصـيال  آدم معنوي آنقدر بارگه که محدود نمي»نه: سما -

هست، اون دنبال مدرکش نيست. دنبال اون معناي پشتشه. دنبال اون هست. مثال ، کمک بـه يـک آدمـي، 
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اش. کسي که معنوي هست، اين طوري هست؛ يعنـي پشـت هـر کـارش يـک معنـايي کمک به جامعه

 «.ره، يک هدف بارگ دارهطوري سرسري دنبال کارش نميهست. همين 
شـه، ها و گياهاي دنيا تموم مـيکني که با يک اتفا  کوگک تمام هدفوقتي فکر مي»پگاه:  -

گـون  شوي که در اين مد  براي کاهش درد جامعه و فکر به بقيه بيشتر رسيدگي کني؛متقاعد مي
 .«تونستي انجام بديني خيلي کارهايي که ميهر يحظه ممکن است خود  مريضي بگيري که نتو

گيـره، بـا هايي يـک درگيـري يفظـي صـور  ميبا يک خودداري مثال  يه موقع»اميرحسين:  -
کنم کـه پيشـرفت کـردم. خودداري کردن از پاسخ به تحقير و تـوهين اون شـخص احسـاو مـي

اش را نـه ديم که نتيجـهميگذره و ما داريم کارهايي رو انجام معنويت يک جريان هست، زمان مي
ن اگر همـي از وجود خودمان، بلکه بايد از وجودي که عايم باشه به تمام شرايط موجود بگيريم، که
 «.هيحظه زندگي را متوقف کنيم، بايد ديد گه بدهکاري و بستانکاري تا اين يحظه وجود دار

 . سنن دين:5

اند. ايـن دهوي خود به آدا  ديني اشاره نموافراد حاضر در اين نمونه، در اطالعا  هويت معناکثر 
اعـت، توان از نماز، نمـاز جمجمله اين آدا ، ميشوند. از آدا ، نوعي تعهدا  ديني محسو  مي

 روزه، نذر، ذکر، تالو  قرآن، حجا ، ادعيه، جلسا  مذهبي، زيار  نام برد.
، گـادر کليف گـرفتن. مـثال ام فکر کنم وقتي بود که برام جشن تاويين ادارک معنوي»رضيه:  -

 «.ونمنماز و جانماز خريدن، بعد احساو کردم بايد ماه رمضان را بيدار شم و نمازهام رو بخ
کنـي، ها ديـد و بازديـد ميمثال  صله رحم، رسم خيلي خوبيـه، وقتـي بعـد از مـد »وحيد:  -
اجتم بابـت اداي حـ کنم،تري، آرامش بيشتري داري. من تقريبا  هر شش ماه يکبـار نـذر مـيمعنوي

 «.کنم، با نيت نذر. اين هم يک جور کمک به بقيه هست و برام آرامش ميارهخون اهدا مي
 شـه، معنويـت اوجـشکنم از نماز که شروع کني، مسـير معنويـت شـروع ميمن فکر مي»فريده:  -

 «.ه شدمکم به سمت حجا  کشيدها اونجا زده شد، بعدش کمخداست. از نماز که شروع کردم، جرقه
 هاي شناختي هويت معنوي است.هاي محوري هستهنمودار زير بيانگر مقويه

 

 

 

 
 هاهاي محوري منتج از يافته. مقوله1شکل 
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 گيريبحث و نتيجه

کـه گفتـه شـد، معنـوي اسـت. گنان هويت مدل بازبيني مقوية اصلي هويت معنوي در اوايل بارگسايي،
گـي عنوي ادراک شـده در اوايـل بارگسـايي، در بافـت فرهنهدف اين مرايعه، بررسي وضعيت هويت م

ر اوايـل د، در ذهـن افـراد «خـود معنـوي»عنـوان ايراني بوده است. تعريف و تبيين آننه بـه  -اسالمي 
محتـواي  بارگسايي، با توجه به فرايند رشد طي شده شکل گرفته است، و ارائـه تعريفـي کـه مسـتقل از

کـه در رسـد. گنانان نمونه را تبيين کند، پينيده و تو در تو به نظر ميمختلف ذکر شده، مفاهيم همة اذه
انـد. يـذا ردهکگويي به سناال  به طور مکرر اذعان دهندگان اين موضوع را در پاسخاين نمونه، نيا پاسخ

 هاي کيفي عميق، قابل تحقق نيست.اين مهم، جا به وسيلة روش
ر ايـن هاي شناختي شکل گرفته است و مبتني بـاز هستهحاصل اينکه زيربناي ساختار خود معنوي، 

 کنـد. در مرحلـة بعـد،زيرساخت، فرد، خود را در ارتباطا  متعايي و فردي با ارکان مختلف تعريف مي
گيري فرد در نسبتي که از خـود بـا همـة ارکـان مشـخص سـاخته، بـراي زنـدگي خـود نـوعي جهـت

  را سـازد. اينکـه فـرد صـفاصفا  ارزشي اخالقـي مي مند، پايبندي به احکامي براي زيستن ودغدغه
، نتخـا  کنـدگگونه اتخاذ کند و يا اينکه، گه هدفي را انتخا  کند و يا در احکام معـاش کـداميک را ا

سـازي معنويـت خـود مبتني بر محتواي ادراک شدة وي در دو پلة قبل است. بنابراين، شخص در فردي
ي کـه محتـوا ياست. در کشور ايران و در بافت مسلمان، طبيعـي اسـتآگاهانه و يا ناآگاهانه، عامل و پو

ه گـمـا اينکـه هويت معنوي گه در مبتدا و گه در پيامدها، بسيار متأبر از نظـام شـناختي اسـالم باشـد. ا
ي آن، عواملي بر اين عامليت و حتي بر اين پويايي ابرگـذار اسـت، از جملـه ديـن و گـارگو  شـناخت

 ... پرسشي است که نيازمند تحقيقي ديگر است.فرهن،، نوع ديبستگي و
مان در اساو، براي ارائه يک تعريف هويت معنوي عمومي، که تصويري از افـراد ايرانـي مسـلبراين

ا جهـان بـآگاهانه، اوايل بارگسايي ارائه دهد، بايد گفت: هويت معنوي نوعي برقراري ارتباط آگاهانه يا نا

مـل رفتـار متعايي شکل گرفته در ذهن است که به انتخا  پويـا و عاهاي شناختي هستي، مبتني بر هسته

 انجامد.اخالقي ارزشمند، هدفمندي حيا  و تعهد به سنن ديني مي

هاي مسـتقل عنوان يکـي از جنبـهدهد که در نظر گرفتن هويت معنوي، به نتايج اين مرايعه نشان مي
ر هويـت گسايي، که سن بررسي مجدد معنويت دها، بخصوم در اوايل باررشد در ارتباط با ساير جنبه

 باشد.(، الزم و ضروري مي2007فردي است )آرنت، 

عنوان ابعاد بايفعل موجود در جامعه، براي هويت معنـوي در سـنين مالحظه ابعاد منتج از اين مرايعه، به 

افـراد  سـالمت رواناي اي براي ارتقعنوان واسره به، ظرفيت مثبت تقويت معنويتاوايل بارگسايي، بيانگر 
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. سالمت روان در ابعادي مثل قـدر  دوسـت داشـتن، عشـق ورزيـدن و حسـن در اوايل بارگسايي است

اي با ديگران، در بعد خودشـکوفايي و حرکـت (، با زير مقويه تعايي رابره1387روابط اجتماعي )ساجدي، 

وييت نسـبت بـه ديگـران به سمت رشد مرلو  )همان(، در بعد دغدغة سعاد  بشـر، يـا احسـاو مسـئ

ها )همان( با مقوية محاسبه و رسايت، در بعد نبود نابهنجـاري روانـي، آرامـش روان و مقابلـه بـا اضـررا 

گرايي )همان(، با زير مقويه سازگاري از ارتباط متعايي با خود، و در بعد معنادهي به زنـدگي و درمـان پـو 
در ابعاد هويت معنوي فرد همخوان اسـت. همراهـي ابعـاد  )همان(، با زير مقويه اعتقاد به هدفمندي هستي،

ضـرور  يـد مجـددي بـر أکتهاي مختلـف سـالمت روان، هويت معنوي موجود در اين مرايعه، با ديدگاه

 باشد.هاي آن در نظام آموزشي مياهميت به مسئلة هويت معنوي، با در نظر گرفتن پيام

، شـايد کنندگان در اين پژوهشهويت معنوي شرکت با توجه به نوع تجربيا  معنوي و بيانِ تعريف

امعـه جمـذهبي  -ها اين باشد که هويت معنوي، مفهومي مرتبط بـا بافـت فرهنگـيترين پياميکي از مهم

 ظيفـةگردد. اين مسـئله، هشـداري بـراي واست و در يک ارتباط دوسويه بين خود و اجتماع حاصل مي
 ن و ساير نهادهاي تربيتي است.نظام آموزشي جامعه، وايدين، مربياخرير 

ة تجربـة معنويـت، يـک ميـل بـاطني مشـترک در بـين مـردم و در ميـان همـاما بايد توجه کرد که 

صـل از ها، ابعاد وضـعيت هويـت معنـوي، حا. با توجه به يافته(2009هاست )ريمر و همکاران، فرهن،

 نتج در سـايرمزيادي از ابعاد بسيار  ها و جائيا  نگرشي(، فاصلةاين مرايعه، در حايت کلي )و نه روش

رياي ديـان و برنامـهتأکيد بر روح معنوي ارسد، به نظر ميرو، ازاين .ندارددنيا ديگر نقاط  در ايهي، اديان

 هـاي مختلـف محسـو عنوان يک نقره هدف مشترک در مليتتواند به براي آموزش و تقويت آن، مي
ارتبـاط  ک هدف آموزشي در ملل مختلف، امکان برقراري ايـنگردد. يافتن اين وجه مشترک، در قاي  ي

گـذاري صـحيح رسـد، هدفکند. آننـه الزم بـه نظـر ميرا با توجه به بافت آموزشي مد نظر برقرار مي

ضـعيت رياي بـراي رسـيدن بـه آن، بـا توجـه بـه وآموزشي بر اساو فرهن، ديني بافت ايران و برنامه

 باشد.موجود مي
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