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آینده پژوهى هویت ملى در نظام آموزشى ایران
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چکیده:
هدف از این مطالعۀ شناسایى پیشران هاى تأثیرگذار بر هویت ملى در نظام آموزشى تا سال 1410 ایران 
و بررسى جایگاه این پیشران ها از لحاظ تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى بر یکدیگر است. این پژوهش از 
لحاظ روش شناختى از نوع آمیخته با رویکرد اکتشافى نسبت به آینده است و از طریق راهبرد سند کاوى 
و به کارگیرى روش دلفى انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد روندهاى جهانى شدن، آموزش 
شهروندى، رسانه ها، ویژگى ها و شخصیت معلم و چند فرهنگ گرایى بیشترین تأثیر را بر هویت ملى 
در نظام آموزشى خواهند داشت. وضعیت اقتصادى جامعه از پیشران هاى تأثیرگذار است و متغیرهاى 
آموزش سیاسى، تمرکززدایى از نظام آموزشى و گسترش خط و زبان فارسى نسبت به سایر پیشران ها، 
متغیرهاى مستقل هستند. معمارى فضاى مدرسه و مراکز آموزشى و رابطۀ خانواده و مدرسه نسبت به 
دیگر متغیرها، تأثیرپذیرى بیشترى خواهند داشت. ازاین رو، پیشنهاد مى شود نظام آموزشى، متغیرهاى 
تکوین  و  تعمیق  در  متنوع  برنامه هاى  به کارگیرى  با  داده،  قرار  موردتوجه  را  ملى  هویت  بر  تأثیرگذار 

هویت ملى و حفظ انسجام فرهنگى و اجتماعى تالش کند.
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مقدمه
در عصر حاضر که مرزهاى جغرافیایى و سیاسى کشورها در پرتو فرایند جهانى شدن شکسته شده، 
تقویت هویت ملى از مسائل اساسى و ضرورى است که نیل به آن مستلزم تالش وافرى است. پدیدۀ 
جهانى شدن انسان ها را به سوى یکپارچگى و به عبارت دیگر پیوستن به دهکده جهانى سوق داده است. 
به همین دلیل الزم است که حکومت ها راهکارهایى براى ایجاد تعلق به جامعه ملى در بین شهروندان 
خویش بیابند. ملى گرایى شامل سر سپردن فرد به ملت، سرزمین و مصالح و منافع آن است. ازنظر 
تاریخى ملى گرایى که بر دولت ـ  ملت مبتنى است، توانسته است روح وفادارى را در گروه هاى ملى 
ایجاد کند (گوتک، 1392: 237). با آنکه هویت ملى به منزلۀ یکى از سطوح عالى هویت، در تکوین و 
تداوم جوامع انسانى اهمیت ویژه اى دارد، درعین حال از جنبه هاى مختلف مى تواند براى پژوهشگران 
به عنوان یک مسأله مطرح باشد. اولین جنبه از مسأله بودن هویت در درون خود این مفهوم نهفته است. 
با وجود تالش هاى زیاد در رشته هاى مختلف علمى، براى تعریف هویت و مشخص نمودن مؤلفه هاى 
آن، هم چنان ساختار، خصوصیات و فرایند شکل گیرى آن مورد سؤال است. هویت با ماهیت انتزاعى، 
چندبعدى و مبهمى که دارد، دغدغۀ فکرى بشر در طول تاریخ بوده است. پارادوکس هاى هویتى 
ازجمله، شباهت و تفاوت، ثبات و تغییر، ایستایى و پویایى، خود و دیگرى، فرد و اجتماع، منحصربه فرد 
بودن و اشتراکى بودن، دارابودن همزمان بار احساسى و عقالنى و وحدت و کثرت در دوره هاى 
مختلف، ذهن اندیشمندان این حوزه را به خود مشغول کرده و زمینه ساز تحقیقات درزمینۀ هویت بوده 
است. در جامعۀ مدرن، این موضوع، درون مایۀ بسیارى از بحث ها را دربر مى گیرد و بحران هویت 
که جوامع مدرن را تحت الشعاع قرار داده، بر گسترۀ این مبحث افزوده است (ذاکرى، شمشیرى و 
خرمایى، 1394: 6). دومین جنبۀ مسأله بودن هویت ملى، در دوران معاصر، به وجود آمدن پدیده هایى 
همچون جهانى شدن، مدرنیته، مهاجرت، توسعۀ شهرنشینى، توسعۀ اقتصادى، تشکیالت اقلیت هاى 
قومى، جنبش هاى مذهبى و فمینیستى، فضاى مجازى و فناورى هاى نوین است. جهانى شدن با 
برهم ریختن فضاى انحصارى ملت ها و کاهش دادن قدرت تولید هویت سازى و تغییر سبک زندگى 
سنتى، تنوع و تقابل هاى فرهنگى و قومیتى و ایجاد هویت هاى التقاطى و رویارویى مذاهب و فراهم 
کردن جامعۀ شبکه اى و نفوذپذیر نمودن مرزها بر پیچیدگى مسأله ى هویت به خصوص هویت ملى 
افزوده است. جامعه ایران نیز از جامعۀ جهانى جدا نبوده و از عوامل فوق تأثیر پذیرفته است. از سال 
1370ه.ش. جهانى شدن و رسانه هاى جدید اطالعاتى و ارتباطى فضاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى 
کشور را فراگرفته و گسترش و نفوذ ماهواره ها و اینترنت به تدریج گرایش ها و رفتارها و کنش هاى 
اجتماعى در جامعه به ویژه نسل نوجوان و جوان را متأثر ساخته و تغییرات و پیامدهایى را در حوزه هاى 
مختلف فرهنگى و هویتى به همراه داشته است (میرمحمدى و ساروخانى، 1391: 6). اگر وضعیت 
هویت ملى در طى دو قرن اخیر ایران را موردتوجه قرار دهیم با وضعیت چندان خوشایندى روبه رو 
نمى شویم. در دو قرن حاضر ایرانیان براى تکوین مفهوم هویت ملى، دائم در کشمکش بین تجدد 
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و سنت، یا هویت ملى، اسالمى وجهانى بسر برده اند (حاجیانى، 1379). این وضعیت در جریان 
گذار جامعه از وضعیت سنتى یعنى ثبات و همسانى به وضعیت مدرن که در آن حرکت و تمایزات 
بنیادى وجود دارد دیده مى شود. بدین لحاظ است که ضرورت انسجام ملى در سطوح ساختارى 
جامعه امرى ضرورى است. جنبۀ سوم مسأله بودن هویت در این پژوهش به حوزۀ نظام آموزشى 
برمى گردد. مرحلۀ حساس هویت یابى فرد، دوران نوجوانى است، چراکه ازیک طرف فرد با رسیدن به 
دورۀ نوجوانى، به مرحلۀ رشد شناختى عملیات انتزاعى رسیده و قادر خواهد بود که جنبه هاى مختلف 
خود را یکپارچه سازى کند و یک درك از کلیت و وحدت، برایش حاصل آید و از طرف دیگر ماهیت 
انتزاعى هویت، به گونه اى است که تا فرد به مرحلۀ تفکر انتزاعى نرسد، قادر به درك آن؛ به گونه اى 
منسجم و یکپارچه نخواهد بود. ازاین رو مرحلۀ نوجوانى در جریان شکل گیرى هویت، حیاتى خواهد 
بود. از دیدگاه اریکسون1 نوجوان باید بین تصور و برداشتى که از خود دارد و تصورى که از استنباط و 
انتظار دیگران از خود کسب مى کند هماهنگى ایجاد کند (Eriksen, 1993: 94). اریکسون تأکید 
مى کند که هویت، زمانى حاصل مى شود که نوجوان به یک احساس منسجم از اینکه در زندگى به 
دنبال چه چیزى است، دست یافته باشدو اگر ابهامات بیش ازحدى دربارۀ تعهدات و ارزش هاى کنونى، 
براى او مطرح شود، دچار بحران هویت خواهد شد (میلر، 1392: 138).  از این رو نظام آموزشى که 
با نوجوانان به طور مستمر در ارتباط است یک هدف و وظیفۀ اساسى را بر عهده دارد و آن ایجاد 
وضعیت مشخصى از هویت در فراگیران است. چنانکه بیالنت و ساندرز2 (2002) معتقدند، هر نوع 
سیاستگذارى در جهت تقویت مدنیت، با محوریت و مرکزیت محیط هاى آموزشى مثل مدارس 
و دانشگاه ها صورت مى پذیرد. زیرا نظام آموزشى اصلى ترین نهادى است که وظیفۀ جامعه پذیرى 
نسل جدید و درونى سازى ارزش ها و اصول حاکم بر جامعه را به عهده دارد (بازرگان، 1397: 2). 
هویت ملى دانش آموزان پس از خانواده، از طریق گفتمان با پیرامون خود در نظام آموزشى شکل 
مى گیرد. این نهاد اجتماعى- فرهنگى در ایران با در اختیار داشتن پانزده میلیون دانش آموز در بیش از 
یکصدوپنجاه هزار مدرسه عهده دار تربیت نسل آینده است و غفلت در این شرایط به دلیل گستردگى 
و اهمیت آن مى تواند صدمات غیرقابل جبرانى به بار آورد. به همین دلیل نقش برنامه هاى آینده نگر 
و تحقیقات آینده پژوهانه در این زمینه، تعیین کننده خواهد بود. شناسایى پیشران هاى هویت ملى از 
پژوهش هاى مهم آینده پژوهى است که به مطالعۀ متغیرهاى پایدارى یا تغییرپذیرى هویت ملى در 
نظام آموزشى، مى پردازد و ازاین رو فرایند تغییر و چگونگى هویت ملى در آینده را پیش بینى مى کند. 
در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (1390) نیز، به ضرورت آینده پژوهى تأکید شده است، براى 
نمونه در بند 29 فصل دوم بیانیۀ ارزش ها آمده است: «آینده پژوهى و پایش تحوالت مؤثر بر تعلیم 
و تربیت رسمى عمومى به منظور ایفاى نقش فعال در مواجهه با چالش هاى پیش رو در عرصه هاى 

1. Eriksen
2. Billante, N. and Saunders, P
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مختلف». بااین وجود تاکنون مطالعات آینده پژوهانه کمى در حوزه آموزش وپرورش انجام شده است. 
در این پژوهش کوشش شده است با رویکرد تفسیرگرایى و تحلیل یافته ها، و با استفاده از روش 
آینده پژوهى، پیشران هاى هویت ملى در حوزۀ آموزش وپرورش شناسایى و تحلیل شده، به سؤال زیر 

پاسخ داده شود:
متغیرها (پیشران ها)ى تاثیرگذار بر هویت ملى در نظام آموزشى تا سال 1410 ایران کدامند؟ 

و این پیشران ها از لحاظ تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى چه جایگاهى دارند؟

مبانى نظرى پژوهش
در عرصۀ نظرى، مى توان به سه رویکرد درباره هویت اشاره کرد: رویکرد جوهرگرایانه، سازه 
گرایى اجتماعى و رویکرد گفتمانى. الك و دکارت را چهره هاى مشهور رویکرد جوهرگرایانه 
باید دانست. مفهوم هویت در این رویکرد بر این عقیده استوار است که در انسان هسته درونى 
یا (خود) ى وجود دارد. این خود در بدو تولد ظاهر مى شود و در طى زمان به تدریج گشوده 
مى شود. جان الك معتقد است خود به عنوان خاطره خوبى ها و بدى ها به عنوان یک امر واقعى 
در آگاهى، استمرار و مشابهت آگاهى، به هویت امکان بقا مى دهد و این امر ازنظر وى مسئولیت 
اخالقى فردى است (اکبرى، 1385: 13). رویکرد جوهر گرایانه در بنیاد به وجود هستۀ سخت 
و پایدارى در هویت انسانى اعتقاد دارد. این هسته سخت، خصوصیاتى را به نحو ذاتى و جبرى 
در هویت انسانى پدیدار مى آورد. هر فرد در رویکرد فردگرایانه و هر جماعتى در رویکرد جامعه 
گرایانه داراى یک هسته هویتى سخت است که هویت او را پدید مى آورد، قوام مى بخشد و از 

توانایى تاریخى برخوردار مى سازد (اکبرى و عزیزى، 1387: 14).
را  هویت  موضوع  که  جامعه شناختى  است  رهیافتى  جامعه پذیرى  یا  اجتماعى  سازه گرایى 
انسان  منظر  این  از  مى دهد.  قرار  رسیدگى  مورد  جامعه  و  فرد  بین  متقابل  کنش  رهگذر  از 
همچنان حامل هسته اى باطنى است که همان من واقعى اوست، «من»ى که از طریق عوامل 
فرهنگى خارج و داخل و هویت هایى که از آن ها برون مى تابد، شکل مى گیرد. هویت در این 
هویت  جامعه شناسان،  همچنین  مى زند.  پل  عمومى  و  خصوصى  حوزۀ  شکاف  میان  دیدگاه، 
جمعى یا اجتماع را محصول فرآیند اجتماعى شدن انسانى مى دانند. به نظر جرج هربرت مید1، 
سازمان دهى  طریق  از  را  خود  خویشتن  یا  هویت  فرد  هر  رویکرد،  این  مشهور  چهره هاى  از 
نگرش هاى فردى دیگران در قالب نگرش هاى سازمان یافتۀ اجتماعى یا گروهى شکل مى دهد 
(ریتزر، 1388: 75). درواقع نظریه مید دربارۀ خود و نحوۀ تکوین آن به خوبى نشان مى دهد 
که هویت مضمون و ماهیتى اجتماعى دارد. در نگاه ریچارد جنکینز2 (1399) همۀ هویت هاى 

1. Mead, George Herbert
2. Jenkins, Richard 
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انسانى به یک معنا هویت اجتماعى هستند. هویت به معنا مربوط مى شود و معنا در اثر توافق و 
عدم توافق به دست مى آید. ساروخانى وکروبى (1388) معتقدند، اجتماعى شدن، فرایند آموزش 
ارزش ها، شکل گیرى طرز تلقى ها و فراگیرى رفتارهاى متناسب با هنجارهاى پذیرفته شدۀ یک 
جامعه است. در این رویکرد فرد با تحقق فرایند اجتماعى شدن، هویت یا من اجتماعى مى یابد. 
همچنین دانستنى هاى ضرورى را براى انجام دادن درست نقش هاى اجتماعى کسب مى کند.

نیست،  برخوردار  ثابتى  گوهر  از  مستمر  به طور  و  ضرورتًا  هویت  گفتمانى،  رویکرد  در   
نماینده  ما  که  جریان هایى  با  ارتباط  در  همواره  که  است  متحرکى  و  متغیر  هویت،کارناوال 
شکل  کرده اند؛  احاطه  را  ما  که  فرهنگى  نظام هاى  طریق  از  و  مى شویم  واقع  مخاطبشان  یا 
مى یابد و تغییر مى کند. هویت انسان ازلحاظ تاریخى و اجتماعى معلق در فضاست و به وسیله 
ذاتى  هویت  یا  ذاتى  انسان  از  منظر،  این  از  بنابراین  مى دهد.  سمت  تغییر  تاریخى  کردارهاى 
نمى توان سخن گفت، زیرا انسان تجلى هاى تاریخى گوناگون پیدا مى کند. الگوى تبیین شده 
در این رویکرد به هویت از منظر تاریخى و نه از منظر زیست شناختى مى نگرد و معتقداست 
انسان موضوع هویت هاى گوناگون در زمان هاى مختلف است، هویت هایى که پیرامون یک 
«من» منسجم نمى شوند. ازاین رو تعیین هویت انسان، همواره در حال دگرگونى است. آنچه در 
فرایند شکل گیرى هویت، قابل تأمل و تعمق است صرفًا منطق تکرارپذیرى نشانه ها و نمادهاى 
هویتى از بستر یک گفتمان به گفتمان دیگر است(تاجیک، 1384: 46). براى رویکرد گفتمانى 
هیچ هویت اجتماعى بنیادینى در کار نیست. قدرت و دانش در هر عصرى هویت انسان را رقم 
مى زنند. در میان نظریه هاى موجود این نظریۀ گفتمان است که به نحوى هدفمند بین عناصرى 
را  آموزشى  مکان هاى  فوکو،  مى کند.  برقرار  رابطه  فرهنگ  و  زبان  ایدئولوژى،  قدرت،  مانند 
به مثابه تولیدکنندگان گفتمان ویژۀ تاریخى تلقى مى کند، یعنى مکان هایى که در آن ها درستى 
یا نادرستى و قبول یا عدم قبول برخى از گفتمان هاى مدرن تولید مى شوند. مکان هاى آموزشى 
نه تنها موضوع گفتمان اند بلکه به صورتى تمرکزیافته در گسترش و انتشار گفتمان درگیرند. 
هر نظام آموزشى ابزارى سیاسى براى بقا یا تعدیل گفتمان ها با دانش و قدرت است (اشرف 
و  زمان  انضباطى  نهاد  نوعى  به عنوان  مدارس  فوکو  نظر  به  حسن پور، 1391: 32).  و  نظرى 
او  مى سازند.  فراهم  است  مقدر  که  مسیرى  در  دانش آموزان  رفتار  تغییر  براى  را  الزم  مکان 
معتقداست نظام آموزشى با هویت سازى براى افراد براى خود مشروعیت کسب مى کند (فوکو، 
1400: 201). اگرچه این رویکردهاى نظرى از محورهاى تبیین هویت و همبستگى ملى به 
شمار مى آیند، اما صرفًا قرار دادن عناصر مؤثر در همبستگى ملى در قالب این دیدگاه ها، سبب 
اغماض و نادیده گرفتن برخى از عناصر مؤثر در تحکیم همبستگى ملى خواهد بود. بنابراین 
باید بر این نکته اساسى اذعان نمود که هر ملت بر اساس معیارها و عواملى که قابلیت تطبیق 
با ساختارهاى فرهنگى و هویتى خاص آن ملت را دارد موردبررسى قرار گیرد. در این راستا 
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ما  جامعه  اساسى  بخش  مدارس،  چراکه  کنند؛  ایفا  مى تواند  را  سزایى  به  نقش  آموزشى  نظام 
را تشکیل مى دهند و براى انتقال دانش و ارزش ها، بسیار بااهمیت هستند. ساخت هویتى هر 
جامعه به نوعى تعیین کننده برنامه ها و راهکارهاى نظام آموزشى آن جامعه است و نظام آموزشى 
نیز برساخت هویتى جامعه تأثیر متقابل دارد؛ بنابراین پیش بینى عوامل مؤثر بر تغییرات آینده، 
براى سیاست گذاران نظام آموزشى این فرصت را فراهم مى کند که مهار تغییرات را در دست 
گرفته، با اقدامات هدفمند خود در جهان مملو از عدم قطعّیت ها، به چشم انداز روشنى درزمینۀ 

هویت ملى دست یابند و با تقویت انسجام ملى مسیر توسعه و پیشرفت را هموار نمایند.

پیشینه پژوهش
و  پور  صدق  صالح  اخالقى،  پژوهش  به  مى توان  ملى  هویت  آینده پژوهى  با  ارتباط  در 
مقاله «آینده پژوهى اجراى اهداف سند تحول بنیادین  آن ها در  اشاره کرد؛  نویدادهم (1399) 
سند،  با  مرتبط  اولیه  بازیگر  از 58  که  رسیدند  نتیجه  این  به  افق 1404»  در  آموزش وپرورش 
14 بازیگر کلیدى هستند که در میان آن ها اجماع و توافق کاملى درباره مفاد، اهداف و اجراى 
سند وجود ندارد. به عبارتى انسجام نهادى کافى میان بازیگران کلیدى براى اجرا سند برقرار 
نیست. به عبارتى هرچند نهادها مخالفتى با مضامین سند ندارند اما اصرار، اهتمام و جدیتى 
براى اجرا و پیاده سازى این سند ملى در افق پیش رو دیده نمى شود. لذا پیش بینى مى شود اجرا 
و پیاده سازى این سند با چالش هاى اساسى از سوى نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولى 
(شوراى عالى آموزش وپرورش) الزم است با ایجاد مفاهمه سیاستى و سازگارى نهادى زمینه 

ایجاد توافق و هماهنگى بیشتر را فراهم آورد.
پژوهش رهسپار، صالحى، عزتى و ذوالفقارزاده (1398) باعنوان «شناسایى و تحلیل ساختارى 
تأثیر متقابل پیشران هاى تغییر در حوزۀ آموزش وپرورش»، پیشران هاى جهانى شدن (بین المللى 
شدن آموزش وپرورش)، تنوع طلبى، شبکه اینترنت، انتقال از آموزش به یادگیرى و شناسایى و 

به کارگیرى الگوهاى بهتر و توسعۀ فناورى دیجیتال را داراى تأثیرگذارى باال معرفى کرده است.
حاجیانى و ایروانى (1397) در مقالۀ آینده پژوهى هویت ملى ایران در افق زمانى 1407 
نشان دادند که هویت مدرن، توسعه و کارآمدى و تساهل و مدارا، عدم قطعیت هاى کلیدى 

تأثیرگذار بر هویت ملى ایران در ده سال آینده است.
بر  تأثیرگذار  «پیشران هاى  باعنوان  حسینى (1396)  حاجى  و  خالقى  و  رمضان پور  تحقیق 
و  امروز  نسل  دیجیتالى  سواد  سطح  پیشران هاى  آموزشى»،  نظام  در  کارآفرینى  فرصت هاى 
فرهنگ پذیرش تغییر و نوآورى در این زمینه را معرفى کرده است و نشان مى دهد که رفاه 
اقتصادى به واسطۀ افزایش طبقۀ متوسط در تمامى پیشران هاى برنامه درسى هویت ملى در 
حال و آینده سایه گستر خواهد بود و تمامى ارکان یادگیرى ـ یاددهى را در سطح کشور تحت 
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تأثیر خود قرار خواهد داد.
چرخاب، حسین پور، نصیرى و کرایى (1393) با شناسایى ویژگى ها و شایستگى ها در توسعۀ 
منابع انسانى آموزش وپرورش با رویکرد آینده پژوهى، با استفاده از سند تحول بنیادین و  سند برنامه 
درسى ملى، و سند چشم انداز 20 سالۀ ایران، الگویى شامل یک بعد و چهار مؤلفه را معرفى کرده اند. 
در  آینده پژوهى  مؤلفه هاى  شناسایى  به  کیفى  روش  از  استفاده  با   (1392) بوبیه  اشرافى 
محیط هاى آموزشى پرداخته و سپس با روش کمى آن ها را اعتبار سنجى کرده است و تفاوت ها 

و تشابهات دیدگاه هاى اسالمى و غربى در این رابطه را بیان نموده است.
 روحانى (1390) در پژوهشى با عنوان «چشم انداز هویت ملى و دینى ایرانى» به کیفیت 
تعامالت میان هویت ملى و هویت مذهبى در چارچوب تحوالت تاریخى معاصر پرداخته است 

و روابط بین آن ها را به صورت نسبى پویا و تعاملى پیش بینى نموده است.
 ابوالحسنى (1390) در مقالۀ «جهت گیرى هویت ملى ایران در آینده» ساختار اجتماعى و 
اقتصادى، فّناورى ارتباطى و رسانه هاى جمعى را ازجمله عوامل تأثیرگذار بر هویت ملى مى داند. 
ماتریس  تحلیل  روش  با  ایران  در  جمعى  هویت  «آینده شناسى  مقالۀ  در   (1390) حاجیانى 
متقاطع» عناصر سازندۀ هویت جمعى در ایران را بررسى و مناسبات تعاملى میان آن ها را واکاوى 
نموده است. او معتقد است در ایران آینده، هویت مدرن از اهمیت برجسته اى برخوردار خواهد بود. 
قنبرى (1390) در مقالۀ «نگاهى به آیندۀ هویت ملى ایرانیان» به پیش بینى وضعیت هویت ملى 
در بیست سال آینده پرداخته است. درمجموع، نتایج تحقیقات یادشده، ضمن شناسایى متغیرهاى مؤثر 
بر هویت ملى به تحلیل و واکاوى آیندۀ احتمالى هویت ملى پرداخته و با مسأله هویت درگیر هستند.

روش پژوهش
ازلحاظ روش شناختى، این تحقیق از نوع آمیخته با رویکرد اکتشافى نسبت به آینده است و از 
طریق راهبرد سند کاوى در اسناد باالدستى و تحقیقات از قبل انجام شده و به کارگیرى روش 

دلفى انجام گرفته است.
میدان پژوهش (جامعۀ آمارى): تمام اساتید صاحب نظر در حوزه هویت ملى و نظام آموزشى 

و آینده پژوهى بوده اند.
استفاده  هدفمند  نمونه گیرى  روش  از  گیرى  نمونه  جهت  آمارى):  (نمونۀ  شرکت کنندگان 
شد. آشنا بودن با دانش آینده پژوهى و داشتن اطالع عمیق و تجربه کافى در ارتباط با هویت 
ملى و نظام آموزشى مالك انتخاب بود که منجر به انتخاب  15 نفر شد. مشخصات افراد در 

جدول شماره 1 آمده است.
روش گرد آورى اطالعات: از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شده است.

اعتبار ابزار: سه سویه سازى یا مثلث سازى: فرض اصلى سه سویه سازى بر این اصل استوار 
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است که نتایج به دست آمده از یک منبع اغلب موجب تقویت نتایج به دست آمده از منابع دیگر 
مى شود و از این طریق قابلیت اعتماد یافته ها افزایش مى یابد (نصراصفهانى وکریمى، 1392). 
بر این اساس براى جمع آورى داده ها سه منبع مختلف مانند 1. اسناد باالدستى نظام تعلیم و 
تربیت جمهورى اسالمى ایران؛ 2. پژوهش هاى داخلى و خارجى در زمینه هاى هویت ملى و 

آینده پژوهى و نظام آموزشى و 3. نظر متخصصان موردمطالعه قرار گرفت.
روش تجزیه وتحلیل داده ها: داده ها بااستفاده از نرم افزار میک مک1 مورد تحلیل قرار گرفت.

جدول 1. مشخصات صاحب نظران پاسخ گو به سؤاالت پرسشنامۀ آینده پژوهى

محل کار یا تحصیلمدرك تحصیلىکد
دانشگاه شهید بهشتىدکتراى برنامه ریزى درسى1
دانشگاه خوارزمىدکتراى برنامه ریزى درسى2
دانشگاه کاشاندکتراى برنامه ریزى آموزشى3
دانشگاه کردستاندکتراى تاریخ4
دانشگاه شاهددکتراى جامعه شناسى5
دانشگاه دفاع ملىدکتراى آینده پژوهى6
دانشگاه تهراندکتراى آینده پژوهى7
آموزش وپرورشدکتراى برنامه ریزى درسى8
دانشگاه اصفهاندکتراى برنامه ریزى درسى9
دانشگاه آزاد اسالمىدکتراى برنامه ریزى درسى10
پدافند غیرعامل کشوردکتراى علوم سیاسى11
دانشگاه شهید بهشتىدانشجوى دکتراى برنامه ریزى درسى12
دانشگاه شهید بهشتىدانشجوى دکتراى مدیریت آموزشى13
دانشگاه عالمه طباطبایىدانشجوى دکتراى برنامه ریزى درسى14
آموزش وپرورشدانشجوى دکتراى علوم تربیتى15

در مرحله اول براى انتخاب پیشران هاى مؤثر بر هویت ملى در نظام آموزشى از طریق مرور 
پژوهش هاى انجام شده و اسناد باالدستى به بررسى پرداخته شد. با توجه به مطالعات صورت 
و  تربیت  و  تعلیم  و  آینده پژوهى  حوزۀ  اساتید  با  مشورت  با  و  پژوهش  پیشینۀ  بررسى  گرفته، 
هویت ملى، فهرست کلمات کلیدى تهیه و با استفاده از پایگاه هاى اطالعاتى در دسترس در 
فاصله زمانى 1390 تا 1399 به جست وجو پرداخته شد. در مرحلۀ دوم با ارسال پرسشنامه اى 
با 34 سؤال (جدول شماره 2) به صورت الکترونیکى براى خبرگان جهت تعیین میزان اهمیت 
پیشران ها با اعداد 1 تا 10، بیست پیشران (متغیر) که 90 درصد موارد نمرۀ باالى 7 گرفته 

بودند، به دست آمد.
1. Mic mac
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جدول 2. پیشران هاى پیشنهادى در مرحلۀ اول دلفى

میزان اهمیت
لطفاً در بازه (1 تا 10 که از بى اهمیت تا 

اهمیت خیلى زیاد نمره دهید) ابعاد پیشران ها
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1. جهانى شدن
2. قوانین آموزشى بین المللى و منطقه اى

3. توسعه و بازسازى نظام آموزشى
4. تمرکززدایى از برنامۀ درسى

5. مدرسه محورى و تفویض اختیار به مدیران آموزشگاهى
6. اجراى سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

7. نظام سنجش آموزش کشور
8. نظارت و تضمین کیفیت در برنامه درسى

9. تقویت آزادى و دموکراسى در مراکز آموزشى
10. کثرت گرایى فرهنگى در برنامه درسى
11. شکاف بین دیندارى سنتى و مدرن

12. رواج فردگرایى در جامعه
13. وضعیت اقتصادى جامعه

14. واردات کاالهاى فرهنگى (کتاب، اسباب بازى)
15. تاثیر رسانه هاى ارتباط جمعى مولتى مدیا (صداوسیما، 

ماهواره، اینترنت، شبکه هاى اجتماعى)
16. وجود فّناورى هاى آموزشى و استفاده از آن ها در مدارس

17. اهمیت به تاریخ در برنامۀ درسى
18. آموزش شهروندى

19. تربیت سیاسى
20. باستان گرایى

21. گسترش خط و زبان فارسى
22. معمارى مدرسه و مراکز آموزشى

23. عدالت در توزیع امکانات و تجهیزات مدارس
24. ویژگى هاى شخصیتى و حرفه اى معلم

25. امنیت شغلى معلم
26. اهمیت محیط زیست

27. روابط انسانى در مدرسه
28. بهسازى منابع انسانى با تأکید برجذب استعدادهاى برتر

29. رابطۀ خانواده با مدرسه
30. شایع شدن ویروس کرونا

31. تغییرات پى درپى در نظام آموزشى
32. بى ثباتى مدیریتى در آموزش وپرورش

33. ضعف در نظام تربیت معلم
34. بحران زا بودن طبیعت ایران مانند سیل و زلزله
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در راند دوم دلفى این پیشران ها به 11 متغیر تقلیل یافت که عبارت اند از: جهانى شدن، تأثیر 
رسانه ها، تمرکززدایى از نظام آموزشى، کثرت گرایى فرهنگى در نظام آموزشى، تربیت سیاسى، 
گسترش زبان و خط فارسى، آموزش شهروندى، معمارى مدرسه و مرکز آموزشى، ویژگى هاى 

حرفه اى و شخصیتى معلم، رابطه خانواده و مدرسه و وضعیت اقتصادى جامعه.
در مرحلۀ سوم دلفى از خبرگان خواسته شد تأثیر هریک از متغیرها را بر متغیرهاى دیگر با 
نمرات 0 تا 3 (0= بى تأثیر، 1= تاثیر کم، 2= تأثیر متوسط، 3= تأثیر زیاد) معین کنند و جدولى 
به صورت 11×11 به دست آمد (ماتریس تحلیل اثرات متقاطع، جدول شمارۀ 3). بدین ترتیب 
میزان وابستگى یک متغیر به دیگر متغیرها مشخص گردید. سپس به کمک نرم افزار تحلیل 

ساختارى میک مک، نتایج تحلیل شد.

جدول 3. ماتریس تحلیل اثرات متقاطع بر اساس نظر خبرگان
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پیشران هاى هویت ملى 
در نظام آموزشى

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 جهانى شدن

2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 وضعیت اقتصادى جامعه

3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 تاثیر رسانه هاى  مولتى مدیا

2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 کثرت گرایى فرهنگى

2 3 1 2 2 1 2 3 3 3 آموزش شهروندى

1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 تربیت سیاسى

2 2 2 2 1 2 0 2 1 3 تمرکززدایى از نظام آموزشى

2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 گسترش خط و زبان فارسى

2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 معمارى مدرسه و مراکز آموزشى

3 1 2 2 1 1 2 2 1 3 ویژگى هاى معلم

3 2 1 1 2 1 3 0 1 1 رابطه خانواده و مدرسه

پس از وارد نمودن اعداد جدول 3 در نرم افزار میک مک نمودار 2 به دست آمد که این نمودار 
با نمودار گرافیکى استاندارد (نمودار شماره1) تطابق داده شد.
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تجزیه وتحلیل یافته ها

نمودار 1. نقشۀ موقعیت هاى چهارگانه محور مختصات میک مک

  

نمودار 2. نقشۀ تأثیرپذیرى و تأثیرگذارى پیشران هاى مؤثر بر هویت ملى در نظام آموزشى

آینده پژوهى هویت ملى در نظام آموزشى ایران
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1. ناحیۀ 1(قسمت شمال شرقى نمودار): متغیرهاى «جهانى شدن، تأثیر رسانه ها، آموزش شهروندى، 
کثرت گرایى فرهنگى و ویژگى معلم» در این ناحیه قرارگرفته اند. این متغیرهاى راهبردى بوده 
و بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر عمل مى کنند. هم قابل دست کارى و کنترل هستند و هم بر 
پویایى و تغییر سیستم تأثیر مى گذارند. این متغیرها به دو قسمت تقسیم مى شوند. جهانى شدن 
و تأثیر رسانه ها و آموزش شهروندى که باالى خط قطرى این ناحیه قرار مى گیرند، متغیرهاى 
«ریسک» نامیده مى شوند زیرا ظرفیت تبدیل شدن به بازیگران کلیدى را دارند؛ یعنى به سرعت 
تغییرات بر آن ها اثر مى گذارند و آن ها نیز این تغییرات را خیلى سریع به متغیرهاى دیگر منتقل 
مى کنند. متغیرهایى که زیرخط قطرى این ناحیه قرار مى گیرند متغیرهاى «هدف» نامیده 
مى شوند و نتایج سیستم را به نمایش مى گذارند. به عبارت دیگر، با دست کارى این متغیرها 

سیستم تغییرات تکاملى را در پیش خواهد گرفت.
ناحیه  این  در  جامعه»  اقتصادى  «وضعیت  متغیر  نمودار):  غربى  شمال  (قسمت   2 ناحیه   .2
ناحیۀ 2  در  قرارگرفته  متغیرهاى  در  تغییر  به  قادر  به ندرت  ریزان  برنامه  است.  قرارگرفته 
هستند. این متغیر به عنوان بحرانى ترین پیشران، بیشتر تأثیرگذار و کمتر تأثیرپذیر است. 
این متغیر بر دیگر متغیرها به خصوص متغیرهاى ناحیه 4 یعنى ارتباط خانواده و مدرسه و 

معمارى فضاى مدرسه تأثیرگذار است.
3.  ناحیه 3 (قسمت جنوب غربى نمودار): پیشران هاى «تربیت سیاسى، گسترش خط و زبان 
فارسى، تمرکززدایى از نظام آموزشى» در این ناحیه قرارگرفته اند. این متغیرها تأثیرگذارى و 
تأثیرپذیرى بسیار پایینى دارند و نمى توانند متغیرهاى راهبردى محسوب شوند. این متغیرها 
با  کمى  ارتباط  و  ندارند  زیادى  اثر  آن ها  بر  نمى پذیرند،  تأثیر  سیستم  متغیرهاى  سایر  از 

سیستم دارند. در این قسمت سه نوع متغیر مى توان دسته بندى کرد:
الف) متغیر گسسته: در نزدیکى مبدأ مختصات قرار دارند و ارتباطى به پویایى و تغییرات سیستم 

ندارند، «متمرکز زادیى از نظام آموزشى» در این قسمت از نمودار قرارگرفته است.
ب) متغیر اهرمى ثانویه: «گسترش خط و زبان فارسى» در این قسمت از نمودار قرارگرفته است 
که بیشتر از آنکه تأثیرپذیر باشد، تأثیرگذاراست. چون باالى خط قطرى قرارگرفته است 

به عنوان نقطۀ معیار یا سنجش قابل استفاده است.
و  دارند  قرار  ثقل  مرکز  نزدیکى  و  قطرى  زیرخط  سیاسى»  «تربیت  تنظیمى:  متغیرهاى  ج) 

مى توانند به عنوان متغیر تأثیرگذار ثانویه و یک هدف ضعیف مورد تحلیل قرار گیرند.
4. ناحیۀ 4 (قسمت جنوب شرقى نمودار): «متغیر ارتباط خانواده و مدرسه و متغیر معمارى فضاى 
مدرسه» در این ناحیه قرارگرفته اند این متغیرها به دلیل وابستگى شدید به سایر متغیرها 

خاصیت راهبردى ندارند و بیشتر از سایر متغیرها نتیجه مى شوند.
خالصۀ یافته هاى بخش آینده پژوهى در جدول شماره 3 آمده است.
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جدول3. موقعیت پیشران ها در مختصات میک مک

اثرات متقابل مستقیم پیشران هانواحى مختصات
ناحیه 1

اثرگذارى باال
اثرپذیرى باال

1. جهانى شدن
2. آموزش شهروندى

3. تأثیر رسانه هاى ارتباط جمعى مولتى مدیا
4. کثرت گرایى فرهنگى در نظام آموزشى
5. ویژگى هاى حرفه اى و شخصیتى معلم

ناحیه 2
اثرگذارى باال

اثرپذیرى پایین
وضعیت اقتصادى جامعه

ناحیه 3
اثرگذارى پایین
اثرپذیرى پایین

1. تربیت سیاسى
2. تمرکززدایى از نظام آموزشى
3. گسترش خط و زبان فارسى

ناحیه 4
اثرگذارى پایین
اثرپذیرى باال

1.  فضاى مدرسه و مراکز آموزشى
2. رابطۀ خانواده و مدرسه

بحث و نتیجه گیرى
بدون  واکنش  است.  ضرورى  امرى  انسان  کنونى  اقدامات  و  کارها  براى  آینده  دربارۀ  تفکر 
پیش بینى  به  نیاز  عمل  چراکه  نیست،  امکان پذیر  کنش  اما  است؛  امکان پذیر  آینده  به   تفکر 
آرزوها)  و  نگرانى ها  امیدها،  مقاصد،  اهداف،,  (آرمان ها،  آینده  تصویرهاى   بدین ترتیب،  دارد. 

پیشران هاى کلى اقدامات فعلى ما هستند.
در این پژوهش، پیشران هاى جهانى شدن، آموزش شهروندى، تأثیر رسانه هاى ارتباط جمعى 
مولتى مدیا، کثرت گرایى فرهنگى در نظام آموزشى و ویژگى هاى حرفه اى و شخصیتى معلم 
متغیرهاى راهبردى بوده و بسیار تأثیرگذار هستند. از این بین فرایند جهانى شدن در دهه هاى 
اخیر و به خصوص بعد از پایان جنگ سرد، به یک روند مسلط فکرى و مفهومى در عرصۀ روابط 
بین المللى تبدیل شده است و به تعبیرى این مفهوم جزئى از ذخیرۀ لغات و محفوظات مردم 
قرارگرفته است. دربارۀ جهانى شدن و تأثیر آن بر مسائلى همچون هویت ملى، مرزها، حاکمیت و 
دولت بحث هاى فراوان صورت گرفته است. جهانى شدن بر نظام آموزشى نیز بى تأثیر نبوده است. 
از منظر هویتى، برخى صاحب نظران اعتقاد دارند که جهانى شدن باعث تضعیف هویت هاى ملى 
کشورها مى شود و هویت هاى جدید مانند هویت هاى جنسیتى، هویت هاى زبانى، قومى و مانند 
آن را جایگزین هویت ملى مى کند. گرچه در قرن بیستم فرایندهاى جهانى شدن، برهمبستگى 
ملى، ظهور بازیگران جدید و گسترش ارتباطات تأثیر گذاشته؛ اما نتوانسته است هویت ملى را از 
صحنۀ زندگى داخلى و بین المللى بشرى حذف کند. در جهان امروز اگرچه افراد و گروه ها ممکن 

آینده پژوهى هویت ملى در نظام آموزشى ایران
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است نظر و دیدگاه متفاوتى به زندگى داشته باشند، درعین حال آن ها داراى خواسته ها و نیازهاى 
مشترك نیز هستند. در نظام جهانى، کثرت گرایى فرهنگى به توانایى درك و فهم تشابهات 
و تفاوت ها در رسوم، ارزش ها و باورهاى فرد از فرهنگ خود و سایر فرهنگ ها اشاره مى کند. 
کثرت گرایى فرهنگى  به روشنى از نحوۀ تعامل و اثرپذیرى متقابل و رفتار و کردار فرد با سایرین 
نظیر  ملل  سایر  مردمان  فرهنگى  حساسیت هاى  و  ارزش ها  باورها،  به  نسبت  و  گفته  سخن 
تبعیض، نژادپرستى، پیش داورى و رفتار و کردار کلیشه اى یا قالبى حساس مى باشد. باسواد 
چند فرهنگى از محدودۀ فرهنگ خود فراتر رفته و سایر فرهنگ ها را نیز مورد کاوش و بررسى 
قرار مى دهد (بئوپر2000،1). نظام آموزشى در کنار آشنانمودن دانش آموزان بافرهنگ ملى، باید 
آشنایى بافرهنگ سایر ملل را نیز در دستورکار قرار دهد و به دانش آموزان بیاموزد که براى همه 
انسان ها در هر فرهنگ و ملت و نژادى، احترام انسانى قائل شوند و براى ارتقاى جایگاه خود 
نباید هیچ فرهنگ دیگرى را سرکوب کنند. تنوع نژادى، فرهنگى، قومى، طبقه اجتماعى، دینى 
و زبانى یکى از مشخصه هاى اساسى جهان امروز و عاملى مؤثر در تعامالت بین فردى و ساخت 
عقیده،  نژاد،  بر  مبتنى  تبعیض هاى  از  پیشگیرى  براى  اینکه  به رغم  مى شود.  قلمداد  اجتماعى 
همچنان  جهانى  جامعۀ  اما  است؛  وضع  شده  قوانینى  کم وبیش  سن،  و  جنسیت  پوست،  رنگ 
اسیر نگرش ها و رفتارهایى است که در قبال برخى از گروه هاى قومى، فرهنگى، اجتماعى با 
تبعیض و تفکیک برخورد مى کند. کیم و هابارد2 (2007: 2239) معتقدند که تفاهم بین اعضاى 
فرهنگ هاى متفاوت همیشه مهم بوده، اما هیچ وقت به اندازۀ قرن حاضر بااهمیت  نبوده است. 
قبًال تفاهم براى قدرت و حکومت یا دادوستد ضرورت داشت، اما امروزه ارتباطات و حساسیت 
بین فرهنگى یک موضوع بقا براِى بشر است. گى و همکاران3 (2000) بر این اعتقادند که باید 
تأکید ویژه اى بر تشکیل گروه هاى قومیتى، نژادى، جنسى و توانایى هاى گوناگون در کالس 
داشت. در چنین گروه هایى با ارائه تکالیفى که مستلزم توانایى هاى گوناگون است، دانش آموزان 
نقاط قوت یکدیگر را تکمیل و نقاط ضعف را جبران مى کنند. از طرفى با تغییر مرتب اعضاى 
آن ها  کنند.  تجربه  را  گوناگون  شخصیت هاى  دانش آموزان  که  داشت  انتظار  مى توان  گروه ها 
اظهار مى کنند که یادگیرى مشارکتى منجر به نگرش هاى نژادى مثبت و افزایش اعتمادبه نفس 
بشر  حقوق  و  جهانى شدن  مثل  مفاهیمى  مى شود.  اقلیت  دانش آموزان  تحصیلى  پیشرفت  و 
مى تواند در قالب حقوق شهروندى دیده شود. شهروندى شأنى است که در آن به طور ضمنى 
بر برابرى انسان هایى که عضو یک دولت ملى هستند، تأکید مى شود. این تساوى و برابرى در 
حقوق شهروندى، به طور رسمى براى تمامى اعضاى یک ملت جدا از تمایزات نژادى، زبانى، 
قومى وجود دارد. ازنقطه نظر هویت ملى نکته مهم این است که ازلحاظ روانى اعضاى یک ملت 
1. Beaupre
2. Kim and Hubbard
3. Gay, Geneva. Tyrone, C. Howard
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احساس کنند در دستیابى به این حقوق موقعیتى برابر دارند و به آن ها ظلم و تبعیض روا نشده 
است. هر چه یک نظام سیاسى در تأمین این برابرى عملکرد موفق ترى داشته باشد، هویت 
ملى در آن کشور بحران کمترى دارد. محروم شدن برخى از اقوام یا گروه ها از حقوق شهروندى 
منجر به حاشیه اى شدن آن ها مى شود که این امر خود، سبب زنده شدن و تقویت هویت هاى 
مادون ملى همانند قومیت، نژاد، محله گرایى و ... مى شود و زمینه را براى دست زدن آن ها به 
اعمال سیاسى و ازجمله مدعى شدن براى حق تعیین سرنوشت فراهم مى کند. اسمیت1(1383) 
در  دولت ها  نقش  ایفاى  مستلزم  ملى  همبستگى  تقویت  و  ملى گرایى  ظهور  که  است  معتقد 
آموزش شهروندان براى ایجاد همبستگى ملى است. در این زمینه معلم نقش بسیار مهمى ایفا 
مى کند، او به عنوان یک الگو و اسوه مى تواند دانش آموزان را به کشور عالقه مند یا بیزار نماید. 
افرادى  بلکه  نیست  معلم  وجود  از  صرفًا  دانش آموزان  الگوبردارى  که  داشت  توجه  باید  البته 
مانند، هنرمندان، مشاهیر فرهنگى و ادبى، سیاستمداران، فعاالن اجتماعى، رهبران دینى، شهدا، 
قهرمانان نظامى و فعاالن محیط زیست نیز نقش الگویى براى دانش آموزان دارند. در مرحلۀ 
بازتولید هویت ملى، گفتگو و تعامل در مدرسه بین معلم و دانش آموز، دانش آموزان با یکدیگر و 
دانش آموزان با سایر کارکنان در ایجاد ارتباط مؤثر، نقش مهمى دارد. این گفتگو در خانواده نیز 
باید شکل بگیرد. ما در خانواده با بچه ها گفتگو نمى کنیم و دقیقًا این رابطه در مقیاس بزرگ تر 
در جامعه تکثیر مى شود. رابطه در سطح مدرسه، خانواده و جامعه سلطه گرانه است. دانش آموزان 
باید بتوانند با معلم گفتگو کنند، آن ها نیاز به شنیده شدن دارند. به خصوص دانش آموزان دختر 
در این زمینه نیازمندتر هستند. معلم باید در جهت تقویت هویت ملى دانش آموزان، تفکر انتقادى 
را به آن ها بیاموزد. در این مرحله دانش آموز باید با پرسشگرى و تفکر انتقادى به داشته هاى 
ملى خود بنگرد، پاالیش کند، غربال کند، انتخاب کند، به روزرسانى کند، دوست بدارد و احساس 
تعلق کند. در مرحلۀ دوم، نظام آموزشى با مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه و حتى جامعۀ 
محلى، او را کمک کند تا براى ورود به جامعۀ آینده آماده شود. فعال نمودن شوراى دانش آموزى 
و استفاده از ظرفیت باالى این شورا در ادارۀ امور مدرسه یکى از راه هاى ساده و در دسترس 
است. معلم مى تواند با تطبیق دادن داشته هاى ملى ایران به خصوص در رشته هاى فرهنگى، 
ادبى، تاریخى و جغرافیایى با کشورهاى دیگر به خصوص کشورهاى منطقه، حس غرور ملى و 
تعلق به سرزمین را در آن ها زنده کند و با ارتباط دادن گذشته باحال، دانش آموزان را در جهت 
برداشتن گام هاى استوارتر به سوى آیندۀ امیدبخش مطمئن گرداند. به جز معلم که در تقویت 
متغیرهاى  از  یکى  نیز  ارتباط جمعى  رسانه هاى  دارد  بسزایى  نقش  دانش آموزان  ملى  هویت 
تأثیرگذار بر هویت ملى تشخیص داده شد. در جوامع امروزى و با ظهور و گسترش فناورى هاى 
نوین اطالعات تمام مرزهاى هویتى مانند خانواده و محله و قومیت و ملیت به شدت نفوذپذیر 

1. Smith, Anthony D.

آینده پژوهى هویت ملى در نظام آموزشى ایران



      سال دوم
 شماره دوم

تابستان 1401

24

مقاله

شده است. در دنیاى کنونى رسانه هاى ارتباط جمعى سرعت زیادى به تغییرات اجتماعى داده اند. 
حتى پابرجاترین عرصۀ حیات بشرى یعنى فرهنگ جامعه را نیز درنوردیده اند. تحولى که بارلو1 
آن را جدى ترین تحول فرهنگى بعد از کشف آتش مى داند. فناورى هاى نوین با فراهم آوردن 
بخشیده،  تازه  هویت  تازه،  قالب هاى  در  را  جوامع  و  افراد  که  شبکه اى  جامعۀ  پیدایش  امکان 
عالوه بر قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط انسان ها و نگرش او را نسبت به خود، تغییر داده است؛ 
بنابراین باید اذعان داشت که بیش از هر چیزى دیگر این هویت است که در بحران فرهنگى 
ناشى از گسترش رسانه ها مسأله آفرین شده است. کوهى و حسنى (1391) در پژوهشى باعنوان 
رابطۀ استفاده از رسانه هاى نوین با ابعاد هویتى در نوجوانان و جوانان تبریز به این نتیجه رسیدند 
که بین استفاده از پایگاه هاى اینترنت، ماهواره و هویت فردى و هویت جهانى رابطه مثبت و 
با هویت ملى و دینى رابطۀ منفى وجود دارد. همچنین ظروفى (1391) با بررسى ارتباط بین 
هویت ملى و استفاده از رسانه ها در بین دانشجویان نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه ها 
و میزان هویت ملى رابطۀ آمارى معنى دار وجود دارد. استفاده از تلویزیون با افزایش هویت ملى 
و استفاده از موبایل و اینترنت با کاهش میزان هویت ملى همراه است. ازاین رو نظام آموزشى 
با اقدامات هدفمند در استفادۀ بهینه از رسانه هاى ارتباط جمعى مى تواند از این امکان، به عنوان 

یک فرصت استفاده کند.

پیشنهاد ها
● یکى از اقدامات ضرورى در رابطه با تقویت هویت ملى، تشکیل کمیتۀ راهبردى هویت ملى 
در سازمان پژوهش و برنامه ریزى درسى آموزش وپرورش است تا با رصد کردن تغییرات 
نظام جهانى تعلیم و تربیت و پژوهش هاى آینده پژوهانه سیستم آموزش وپرورش را به روز 
کرده و با هماهنگ نمودن تمام دستگاه هاى ذى ربط و ارزیابى دائمى بر اجراى مصوبات به 

تقویت هویت ملى در نظام آموزشى بپردازد.
● یکى دیگر از اقدامات مناسب در راستاى تقویت هویت ملى تحول در ساختار آموزش وپرورش، 
این  انجام  براى  است.  آموزشى  نظام  از  تمرکززدایى  و  آموزشى  نظام  بازسازى  و  توسعه 
ملى  هویت  به  باورمند  و  باانگیزه  آگاه،  معلمان  و  مدیران  تربیت  و  آموزش  اصالحات، 
دادن  قرار  راستا،  این  در  است.  ضروریات  از  تربیت معلم  مراکز  و  فرهنگیان  دانشگاه  در 
و  دانشگاه ها  این  دروس  محتواى  و  منابع  در  ملى  هویت  ابعاد  با  رابطه  در  سرفصل هایى 
داشتن برنامه هایى چون اردوهاى استانى و بازدید از تمام مناطق ایران در دورۀ چهارسالۀ 
تربیت معلم پیشنهاد مى گردد. در این راستا پیشنهاد مى شود افراد داراى توانمندى، عالقه و 

باور و انگیزه در رابطه با ابعاد هویت ملى براى شغل معلمى انتخاب شوند.

1. Barlow
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● نظام آموزشى موظف شود به تنوعات فرهنگى، زبانى، قومى، دینى در آموزش توجه نمایند 
و همه را مورداحترام قرار دهد.

فضا،  این  در  است.  شده  انسان  اختیار  قدرت  و  اطالعات  افزایش  سبب  فناورى  امروزه   ●
دانش آموزان در معرض اطالعات واگراى بسیارى از طریق شبکه هاى اجتماعى مجازى 
هستند، بنابراین اوًال آشنایى معلمان و والدین با فناورى هاى جدید به خصوص شبکه هاى 
اجتماعى امرى غیرقابل چشم پوشى است و نظام آموزشى باید در این جهت تالش مستمر و 
پیگیر داشته باشد و ثانیًا بدون وجود مطالبى که حاوى اطالعات تاریخى و مستند از نحوۀ 
شکل گیرى کشور ایران است، خوراك فکرى الزم در اختیار دانش آموزان قرار نمى گیرد. 
برنامه ریزان درسى الزم است اطالعات کافى و صحیح در این مورد در شبکه هاى مجازى 
قرار دهد تا نوجوانان با اندیشۀ درست از توانایى هاى تفکر واقع بینانه و انتقادى و خالقیت 
و توانایى حل مسأله مجهز شوند. دانش آموز امروز، در جامعۀ فردا با مسائلى مواجه مى شود 
که باید در مورد آن ها تصمیم گیرى کند؛ لذا نظام آموزشى باید به این آموزش هاى بنیادى 

در جهت تقویت ملى بکوشد.
● این مطالعۀ آینده پژوهانه نشان داد که جهانى شدن، آموزش شهروندى، رسانه ها، ویژگى ها 
و شخصیت معلم و چند فرهنگ گرایى بیشترین تأثیر را بر هویت ملى در نظام آموزشى 
خواهند داشت. بنایراین، پیشنهاد مى شود وضعیت هریک از این پیشران ها در نظام آموزشى 
در حال اجرا مشخص شده و براى مؤثر واقع شدن هر پیشران الگویى اجرایى طراحى شود.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
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