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Abstract: The aim of this study was to identify the components of Islamic 

realism with an anthropological approach aimed at educational implications 

for faculty members. This research was done using a mixed-methods design. 

In the qualitative phase, a questionnaire was developed based on the opinion 

of experts obtained through semi-structured interviews and according to the 

results of content analysis. After performing exploratory factor analysis to 

explain the variance of effective factors and the matrix of rotating factors, 

finally 54 indicators including 18 factors for Islamic realism with an 

anthropological approach were identified and provided to university faculty 

members in form of a questionnaire. These questionnaires were analyzed by 

structural equations method, and after determining the weight of each factor, 

the effect of components and indicators was examined. Then, the proposed 

research model was presented to identify the components of Islamic realism 

with an anthropological approach to extract educational implications. The 

degree of appropriateness of the proposed model was confirmed according to 

the components of the research. The results also showed that the components 

of Islamic realism with an anthropological approach play an important and 

effective role in the development of faculty members' education. 
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 مقدمه

بی شک انسان جالب ترین    ر  یر   لران جلیرالی      

تین  مقوله ای است که موضوع بحث صالب نظیان لروه  

های مختلف یلوم انسانی اه جمله ارنران  للسر،ه  اقر    

. اه  ا تشک ل می رهر تیب ت    انشلاسی   جامعه شلاسی 

آنیا که ر  همه لوه  های اصلی معیلرت بشریی  بی سری 

جوری انسران    نگیری هرای ا  اه مثالرث اصرلی   ابعار  

انسران "بل اری  محسوب می شرور  لر ا مری تروان ی،رت 

قط مشتیکی است که لوه  های لو   ا بره هر   "شلاسی

انسران   انسران شلاسری . (2019)نث رل  کل میبوط می 

هموا   نکی اه مثالث   نحله های للس،ی   مکاتب تیب تی 

راستان آلینلش   هثوط  ی   بور    پ یامون موا ری چون

ابعار  جوری ا   توانمل ی های   لی   جسرمی ا،  ورو  

یق نی  ی    جه تمانز ا  با رنگی موجورات یال   مثالرث 

(. موضروع 1390 لیا انی مطری  شر   اسرت )لی هریهار 

قلقت آرم   جانگا  انسان ر  اس م ن ز اه اهم ت  نرگ  ای 

ات لیا انی به ب ان میتثرت بیقو را  است. ر  ویآن کین  آن

توانمل ی هرا    االی انسان ر  م ان سانی مخلووات   شی  

ص انحصا ی ا  اقتصاص نالته است. ان  آنرات بریای ئقصا

طرو ی کره ا   ا ه انسان جانگا   ل عی  ا تیسر   کریر  بر

اسرما  الیری  ی همرهجانش   ق ا ن  ر  هم     یال  بره 

 (.1389معیلی می نمان  )جمش  ی 

آرمی ر  بیقو ر با  ضع ت یونایون هموا   با پیسش هانی  

  به    می شور. آنگا  کره انسران بریای نرالت  پاسر  انر  

وایر         طثر  مرلظ  جستیوی یا به   ،  نعلییسشپ

 یل   آ  ر ییر ان نشه نظام نک ر   ا قور های نالته   کل 

 ینظام یل  (. 2020 )س ا   می  شور للس،ه ساقته می نا

  للسر،ه   پر نی سرلیش   آهمورنی های رانستلی اه است

(. 1385)نق رب هار   قیرمل انه های ان نشه اه است نظامی

 لالتی للس،  ن ی،ت  توان می آن للس،ه   بل ار تعینف ر 

   است آن توجه به شلاسانی ممتاه  نگ که است هن یانی اه

(. 1387اسرت )نق رب هار   للسر،  ن لالرت نت یه للس،ه

 للسر،همعتقر  اسرت  للسر،ه ر برا   ن ز هول، ش و ر نی

تی به نتانج   هانه ا،  به انسان ر  ت،کی یم   را ر مو نتأم

کمک کل  تا انسان با لکمتی ب شتی  آن نتانیی  ا بییزنل  

 کللر   قتیمی انسان ها کمک کل  تا ت،کیشان  ا که به همه

ر  م،یروم  پری  ،   آمروه، (.1391لتوت ران   یثر ی )

 هنر یی کره شرورمری اطر   لیانلر هانی کل ره به  س ع 

 ر  هنر یی  ا  اه کلر . مری ترأم   انسان بیای  ا لیهلگی

 ا  لیهلرگ ت  نج به نابالغ انسان آن  ر  مشا کت   لیهلگ

 نیارهرای   شرور. الریار مری سری   آن ر    کل  اق  می

 جروان نسرل کریرن لیهلگری لیانل  ر  متع ری اجتمایی

 یی   . قانوار  (1397ام ی ام لی قلف لو ن  )ان  کا  رست

 همگی ر لت   م هب یی هی  های  سانه جامعه  همساالن 

   پی  ،   آموه، پیراهان را ن . نظینه ساهن   تأث ی لیر بی

 جامعه   لیر متقابل تأث یات تیب تی نقش باه ل س،ه اه رنی

 یبر کره  ا ان  تا نروع نظرام اجتمرایی کوش      شلاقته  ا

 سراهر مری شکولا  ا آنیا   بور  مثتلی انسانی استع ارهای

 م،یومی . به(1391؛ لسلی 1390ام لی ساهن  ) مشخص

 م  سه تحقر  ر  پی  ،   آموه، تی  یام انه   تی  سمی

 پری  رن ملظرو  به که ای  نگ  اجتمایی نیارهای  اب ن می

 مطلوب ر  متعلمان تأس س هایا ه،   هارانش ها میا ت

 (.1390 یوتگ.ان است )جیال    ش

 ر  اه ان  کیر  بحث  تیب ت تعل   ر با   که ل لسولانی اکثی

 رهلر  مری ا تثراط تیب رت   للسر،ه  ا برا تعلر   طینر 

 (.1387؛ نق ب هار  1389قسی پلا  )

    ر برا   کره کللر  مری لری   شته ای  ا للس،ه رسته ای

 بحرث شلاسی ا ه،   شلاسی معیلت چگونگی متال زنک 

   همانلر نیا اسرا  بی  ا للس،ی آ ای رسته ان  . کل  می

 انر  نظ ری  للسر،ی مکتثیرای   رار  ا تثاط ه  با شثاهتیا

 مکتب م  سه  اصحاب للس،ه پیایمات س    ئال س   آل س  

 اه . رهلر  مری تشرک ل یا  جرورن للس،ه   ملطقی تحققی

 رهر  می تشک ل  ا ای  شته ن ز تیب ت   تعل   رنگی طیف

 تیب تری  هرایلعال رت ر سی  موار معل   شاییر  آن ر  که

 بحرث مو ر  تیب ت تعل   اساسی هایه ف   ت  نس   ،

 رسته ر م للسر،ه  ا .(1388شینعتم ا ی ) شون  می  اوع

 مو ر تیب تی مسائل با بیقو ر ر  مخصوص به یلوان   شی

   تعلر   للسر،ه رسرته انر  نظی به. رهل  می ویا  است،ار 

 برا بیقرو ر ر  للسر،ی   ، اجریای اه است یثا ت تیب ت

 اه نکررری (.1373 )شرررینعتم ا ی  تررریتیب مسرررائل
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 است.  ئال س   ئال س   غیب رن ای للس،ه های مان یا تین 

  جور به که کیر تعینف للس،ی موضعی یلوان به توان می  ا

 معیلرت به انسان رست ابی امکان    اوع ت اه ی لی  نظامی

 ل ست  آان  مانل  ها  ئال س  . است وائل ن  اوع تر با   آ

 آثا  ها اوسام  ئال ست مشتیک قاستگا . هستل  یونایون ها

 (.1390 یل جیال  کا سطوست )یوت

ل لسولان اس می ن ز بیق ف انر   آل سرت هرا معتقر  بره 

جیان قا ج اه ذهلل    بی ق ف شرکاکان لقران  ی لری  ا 

رستی  ا مسا ی مار  نمی رانل   وابل شلاقت می رانل .  لی

بلکه معتق ن  غ ی اه جیان ماری ن ز لقانقی  جور را ر کره 

بیی  آن ها اه  اوع ت نه تلیا کمتری اه مارنرات ن سرت بلکره 

ب شتی    االتی است   ا ههمه باالتی  جور ل  تعالی است که 

ر  ی   یاری نثورن   اوع ت پخش هی  اوع ت است. ملشرأ 

آشلانی برا یقانر  ا سرطو   رنگری ل لسرولان   زان  ایتقار ن

نونانی   همچل   تحت تأث ی ویآن ر با   طث عت   آلینلش 

آن ب ان ش     توجه به معیلت یمومی است که بیای اشر ا  

 نر ا ر  (.1389به  جوری مستقل وائل می باشل  )کونگ 

 اس می  اسا  نظیی  ئال س  لکمت نا ب لی جیان مکتب 

 جیان ان  پانه   اسا    است رن یا  ان  ر  یمسائل تیب ت

 ا تثاط نک ا تثاط ان  (.1380)مطییی  است تول   ب لی 

 همراهلگی نظرام   انسریام بری توانر  می که است ملطقی

 نظرام نرک یلروان بره  ا آن راشته  تأث یبسزانی آن تیب تی

 مثانی مق مه  ان  به توجه با. کل  مطی  تیب ت تعل   قاص

ب ن   طو کلی به توان می  ا اس می یب ت  ئال س ت   تعل  

 اسر می  ئال سر  کلری هرای رن یا " :کیر تعینفصو ت 

   پانره کره ا ست  جوری ابعار   انسان ق ا  هستی  ر با  

 کمران نیرانی    رهر  مری تشک ل  ا تیب ت   تعل   اسا 

 اسرت  اهلل الری ویب همان نیانی که مقص  سوی به لیکت

 رنر یا   انر  ر  تیب ت   تعل   ه ف رن یا   ان  ران  می

 نظام ی،ت  توان می ل ا .است صالح یث    پی  ، الیی ویب

 (.1374)ن انی  "است محو  ق ا  میاس   ئال س  تیب تی

    نکیرهای مت،ا ت به آن ر  م ان محققران  انسان شلاسی

  متخصصان ر  سال ان اق ی بس ا  مرو ر توجره  اورع شر   

لعات متع ری ر  ان   ابطه بیای شلاقت هی چه است   مطا

آن انیام ش   اسرت.  ان  متغ ی با مثانی رنلی   للس،ی بیتی

( ر  تحق قی به بی سری تعلر     1397ام ی ام لی قلف لو )

تیب ت    ابطه آن با رنر یا  هرای مخلرف للسر،ی )رنر یا  

اسرر می  رنرر یا  انرر   آل سرر   رنرر یا   ئال سرر    رنرر یا  

ت س ( پیراقت. تأک   رن یا  اس می ر  ان  تحق ر  پیایما

بی ان  اصل استوا  است که تعل     تیب رت بانر  بری اسرا  

جیان ب لی اس م استوا  باش    رن یا  ان   آل سر  ن رز بری 

ان نشه صیف انسان تأک   را ر ضم  ان  که امرو  مراری  ا 

لسری  ن ز نارن   نمی ی یر. رن یا   ئال س  ن ز بی ار اکرات

انسرران ر  کسررب تییبرره   آمرروه، تأک رر  را ر   رنرر یا  

پیایمات س  بی یمل ییانی   اصالت به یمرل  تییبره   لرل 

ر  پانران بره مقانسره انر  رنر یاهیا  ؛  مسئله تأک   را ن 

 پیراقت.

(  2019(   نل رامز )2019(   ها     سو )2019نث ل ام ی )

نی   راللت هرای بی سی معا ( ن ز ر 2017تیانی   همکا ان )

هرای اس می به توسعه   ، محتمل آموه، انتقاری م هب

تطث قی انتقاری  اوع ییا بیای پگ هش م اهب  نظرام هرای 

  معتق ن  کره نرک  یق  تی   آموه،   پی  ، پیراقته ان 

 می توانر  نقراط ضرعف"تطث قی انتقاری  اوع ییا  "کیر   ن

یر که هستی   ، های موجور  ا کاهش ره . نت یه می ی 

شلاسی   معیلت شلاسی می توانل  بی رن یا  هرای کلرونی 

بره کرا  ییلتره  "بی سی لق قت  "   "اقثا  ک ب  "ر با   

 شون .

تعل     تیب ت لق قی که بتوان  به انیار تحرون ر  اه سونی 

انسان ها ملیی شور  ب  ن بیقو را ی اه جلثه هرای نظریی 

 ،ی جرامع م سری مشخص     ش    راشت  تصرونی   توصر

 رت ، می شو یللس، –ن     ر  هی نظام لکیی ان ست. اه 

هرای للسر،ی اصر ل  که تعل     تیب ت آن مثتلی بی رن یا 

 انج ر  همان جامع استوا  ییرر. به هم   رل رل اسرت کره 

رست ابی به نک للس،ه تیب تی بومی همروا   اه سروی  هثری 

یلروان ا لر     انق ب اس می   رنگی مسرئوالن کشرو  بره 

میمتین  ا لونت نظام آموه،   پی  ، جمیرو ی اسر می  

 .ولم ار ش   است

 سر   ئال لروه  ر شر   انیام تحق قرات بی می  ی اه سونی

 اهرر اف بررا آن تطث رر    یشلاسررانسان کرریرنبررا    یاسرر م

 هرای مؤل،ره شلاسانی که ره می نشان تحق   ان  ییم  
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 توسرعه  اسرتای ر  شلاسی سانان   نکیر با اس می  ئال س 

 .وریا  نگیلتره اسرت مو رتوجه یلمی  ه ئت ایضای آموه،

  ئال سر  برا  ابطره ر  پگ هشری قألهرای توجره برا بلابیان 

 بره توجره برا همچلر     شلاسریانسان   نکریر برا اس می

 لروه  ر  پگ هشری ضری  ت   اهم رت شر    ا ائره مطالب

 لر ا. اسرت ی مشریورشلاسانسان   نکیر با اس می  ئال س 

  ئال سرر  هررای مؤل،رره شلاسررانی لاضرری  پررگ هش اه هرر ف

 آمروه، توسرعه  استای ر  شلاسی انسان   نکیر با اس می

 . یلمی است ه ئت ایضای

 روش کار

تحق   لاضی اه نظری هر ف اه نروع تحق قرات کرا بیری      

اه نروع  (است   اه نظی نحو  ییرآ  ی رار  ها )طی  تحق ر 

می باش . شر و  یریر آ  ی رار   ک ثی اکتشالیتحق قات تی

ها ر  ان  تحق   اه طین  مصرالثه  پیسشرلامه   مطالعرات 

کتابخانه ای می باش . جامعه آمرا ی انر  پرگ هش  ا کل ره 

معلمرران ابترر انی ر لترری   غ رری ر لترری تمررام  وررت   لرر  

ن،ری مری  315 الت  نس آموه،   پی  ، شیی  ی به تع ار

بی سرری ر  ر  میللره کموری   ک ،رری جامعره مرو ر  باشر .

ی یی ه لملر  مشخص ییرن   است. ر  بخش ک ،ی  نمونه

  تا میلله اشثاع صو ت ییلت به ان  صو ت که لییستی اه 

قثییان رانشگاهی تی ه   سپس با آنیا تما  ییلتره شر    

مصالثه به صو ت باه   ن مه ساقتا  نالتره انیرام شر    ر  

اسرات    شرته یلروم ) اسرات   قثری ن،ی اه  20تع ار  نیانت

تیب تی رانشگا    پگ هشرگا  مطالعرات آمروه،   پری  ،   

ر  ان  تحق   همکا ی کیرنر     (قثییان آموه،   پی  ،

رار  های تحق   اشثاع ش . مق ا  نمونه ر  بخش کموری بری 

ن،ی  290تقینثا  0.05اسا  لیمون کوکیان ر  سطح قطای 

 محاسثه ش   است.

محقر  سراقته  نامرهق ر  ر  بخرش کموری پیسرشابزا  تح

به ملظو  اسرتخیاج  یشلاسانسان کیرنبا    یاس م س   ئال

است که ر  میلله ک ،ی با مطالعه مثرانی استلزامات تیب تی 

نظیی   مصالثه با اسات     قثییران رانشرگا    آمروه،   

های آن شلاسانی   تر  ن  ییرنر   بره پی  ، ابعار   مؤل،ه

ها ر  بخرش کموری پرگ هش مرو ر ابزا  ییرآ  ی رار یلوان 

شراقص  54ی م کو  را ای نامهاست،ار  ویا  ییلت. پیسش

مؤل،ه تشک ل ش   است. مؤل،ه هرا   شراقص  18 اه بور  که

لرس  جونی  لرس هنثرانی اه: لق قرت یثا تلر  مؤثی های

لطیت ا ل ه   ثانونه  لطیت ار اکی  لطریت یریانش   ن کی 

ملش  کلش  شلاقت  م رل   یریانش بره  ن نشه تم  ز ر  ا

بع  ماری     انسران  بعر  معلروی  شلاقت  و  ت شلاقت

مشا کت اجتمایی  ان،ا   هم لی    انسان  بع  لطیی انسان 

)کرام   مخرال،   ای ل کیت یزنله 5ر  ط ف که  نوع ر ستی

طیالری   تلظر    نظیم  موالق    کام   مروالق (مخال،   بی

 شور.ی ا ی مینمی  5تا  1به تیت ب اه که ش   

 مرو ر پیسشلامه توسرط قثییران رانشرگا  محتوانی   انی

 امکران سثب به ساه    انی ییلت. بیای سلیش ا  وی تأن  

 -چیقش  ا نماکس ش و  نک نگی  اه یوامل نثورن مستقل

شر . برا  اسرت،ار  اکتشرالی یاملی تحل ل های   ، اه نکی

کتشرالی  سراقتا  بل رارن  متغ یهرا   انیام تحل ل یاملی ا

ها     انی پیسشلامه پرگ هش مرو ر های میبوط به آنیامل

ی یر. بیای بی سی   انری سراه   اه ر  مع را  آهمون ویا  می

سراهی کره مخرتص مر ن   انی همگیا    اییا است،ار  شر 

معارالت ساقتا ی با   نکیر است. ر  وسمت   انی همگریا  

کا  بیر  ش . نترانج  نانس استخیاج ش   بهمع ا  م انگ    ا

شراقص های هی یامل   به رست آم   اه با های یاملی یونه

t ها را ای با  یاملی ب ش میبوط به آن نشان رار  کل ه یونه

بورن . همچل   کل ه متغ یها را ای م انگ    ا نانس  0.5اه 

بورنر   لر ا   انری همگریا انر   0.5استخیاج شر    براالی 

 تغ یها تأن   ش .م

   پایایی و روایی محاسبه و پرسشنامه اطالعات .1 جدول

Table 1. Questionnaire specifications and calculation of its validity and reliability 

 متغیر
 الفای

 کرونباخ
CR AVE MSV ASV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          1.00 0.51 0.46 0.54 0.90 0.88 روح و نفس
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توان ی،ت پانانی ابعرار مرو ر تأن ر  می 1با توجه به ج  ن 

 0.7است. هنیا آل،ای کی نثاخ   ضینب پانانی تیک ثی باالی 

است.   انی همگیا مو ر تأن    AVE>0.5     همچل است

-  هم   AVE>0.5؛  CR>AVE؛ CR>0.7است  هنیا 

  MSV < AVEطو    انی  اییا ن ز مو ر تأن   است  هنریا

 ASV < AVE.  .یر    بری انر   بره مقانسره جر   است

م انگ    ا نانس استخیاج ش   هی ساه  برا مقرارنی ضرینب 

سی   انی  اییا پیراقته ش . ها بیای بی همثستگی ب   ساه 

مقارنی جر   م رانگ    ا نرانس اسرتخیاج شر   ر  سرطی   

رار کره ستونی که ویا  راشتل   ب شتین  مق ا   ا نشان مری

ب انگی  جور   انی  ایریا ر  بر   متغ یهرای پرگ هش برور. 

ابرزا   ملظرو  تع ر   پانرانیبره تحق ر  انر  همچلر   ر 

کی نثرراخ توسررط نرریم  آل،ررای   ، اه هررایرریرآ  ی رار 

ش . مقارنی ان  ضیانب بریای همره  است،ار   Spss-23الزا 

بور که ب انگی پانانی ملاسرب پیسشرلامه  7/0متغ یها باالی 

  ضرانت اقر  شرامل اق وری مرواهن  پرگ هش ان  ر  بور.

. شرر   یانررت  اهرا ی   قصوصرری لررین  تضررم   آیاهانرره 

 تکم رل به تأک   ضم  ها پیسشلامه تکم ل همان همچل  

 پرگ هش اه قی ج مو ر ر  کلل یان شیکت ها  سؤان تمامی

 آنیرا بره   بورنر  مخترا  لریری اط یات ا ائه   همان هی ر 

 امری انر    می مانر  محیمانه اط یات که ش  رار  اطم لان

 اقرر   کرر  بررا لاضرری پررگ هش. شرر   یانررت کررام   ن ررز

IR.IAU.TMU.REC.1399.989 ش  ثثت. 

 یافته ها
های لاصل اه پیسشلامه جیت ت  ن  م ن نیانی با رار 

ر    ، تحل ل یاملی اکتشالی   تأن  ی مو ر تحل رل وریا  

ی ین . ر  تحل ل یاملی اکتشالی  ابت ا بان  اه ان  مسرئله می

های موجور  ا بیای تحل ل به توان رار اطم لان نالت که می

ن   آهمرو KMOکا  بیر نا ق ی؟ بر ن  ملظرو  اه شراقص 

ملظو  ک،انت  به KMOشور که شاقص با تلت است،ار  می

ی یی اه طین  ا هنابی کوچک بورن همثستگی جزئری نمونه

شور. بیاسا  نتانج به رسرت آمر    ب   متغ یها بی سی می

رهر  کره  ا نشران مری0.687مق ا  تقینثا   KMOشاقص 

های میبوط بره یوامرل مرؤثی شلاسرانی لاکی اه ک،انت رار 

 باش .یای تحل ل یاملی میش   ب

 لیانلر  اکتشرالی تحل رل انیرام توانرانی اه اطم لران اه پس

 تحل ل ش و  با اکتشالی یاملی تحل ل. ییرر می آغاه تحل ل

بری . یریررمی انیرام  ا نمراکس چیقش   اصلی های مؤل،ه

 شلاسرانی شراقص 54 ک ،ری  بخش اه لاصل نتانج اسا 

 برا ملظرو  انر  بیای.  ش انیام اکتشالی یاملی تحل ل ش  

 باالتی آنیا یاملی با  که یواملی  ا نماکس چیقش اه است،ار 

 نرک ر  اسرات   نظی   تحق   ارب ات اسا  بی بورن  0.5 اه

 اشررتیاک مقررارنی کرره متغ یهررانی   ییلتلرر  ورریا  رسررته

. شر ن  لر ف هسرتل   0.5 اه تری کوچک هاآن استخیاجی

 اه   شررورمی نیرراما میللرره ای صررو ت برره کررا  انرر  الثترره

 آغرراه تیپرران   اسررتخیاجی اشررتیاک مقررارنی بررا متغ یهررانی

         1.00 0.68 0.43 0.35 0.63 0.87 0.80 فطرت

        1.00 0.49 0.53 0.41 0.32 0.51 0.86 0.80 عقل

       1.00 0.50 0.65 0.70 0.34 0.34 0.54 0.97 0.97 اراده

      1.00 0.72 0.43 0.56 0.70 0.58 0.42 0.67 0.86 0.76 دو بعدی

     1.00 0.17 0.39 0.41 0.38 0.35 0.65 0.17 0.72 0.88 0.75 .. اجتماعی

هستی 

 ..شناسی
0.90 0.91 0.65 0.32 0.35 0.63 0.69 0.64 0.95 0.70 0.41 1.00    

انسان 

 ... شناسی
0.89 0.91 0.62 0.48 0.61 0.52 0.59 0.62 0.56 0.72 0.29 0.490 1.000   

شناخت 

 ... شناسی
0.83 0.88 0.60 0.45 0.51 0.69 0.67 0.44 0.63 0.66 0.29 0.581 0.661 1.00  

ارزش 

 ... شناسی
0.61 0.83 0.72 0.32 0.71 0.58 0.44 0.43 0.64 0.45 0.14 0.571 0.514 0.55 1.000 
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 تحل رل   ک ،ری بخرش نترانج بیاسرا  ر  نیانرت. شورمی

 کیرنبا    یاس م س   ئال ابعار   مؤل،ه های اکتشالی یاملی

به ملظو  استخیاج اسرتلزامات تیب تری تعر ار  یشلاسانسان

نمکرس بره رل رل شاقص های پیسشلامه بع  اه چیقش  ا 

شراقص کراهش نالرت ر   54بره  0.4با یاملی پان   تی اه 

با  یاس م س   ئالنیانت م ن تأن  ی یوامل   شاقص های 

به ملظو  استخیاج اسرتلزامات تیب تری  یشلاسانسان کیرن  

 ا ائه ییرن .

 کرریرنبررا    یاسرر م سرر   ئالر  پرری شلاسررانی مرر ن 

زامات تیب تری  بره بره ملظرو  اسرتخیاج اسرتل یشلاسانسان

شلاسرانی شر   بری  بی سی تأث ی متغ یهای آشرکا    پلیران

شور  نعلی آهمون م ن م،یومی پگ هش نک نگی پیراقته می

 lisrelالرزا  با است،ار  اه تحل ل یاملی تأن ر ی کره برا نریم

 مو ر بی سی ویا  می ی یر.

 ابطه ب   متغ یهرا مطراب  برا  معلارا  بورن تأن   ملظو  به

 4/0ورا  تمامی مس یها اه ضیانب با های یاملی براالتی اه نم

بیقو را ن  که نشان رهل   ملاسب بورن مع ا  اسرت. لران 

بان  معلارا ی ضیانب تخم   هر  شر   مرو ر بی سری وریا  

 نمانش رار  ش   است. 1ی یر که ر  نمورا  

 

 
 ت تخمین ضرایب استاندارددر حال یشناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئال. مدل 1نمودار 

Figure 1. Islamic realism model with an anthropological approach in the estimation mode of standard 
coefficients 
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 کره است آن اساسی لی  ی پ شتأن  ر  تحل ل یاملی 

برا  را ر ا تثاط متغ یها اه قاصی هنیمیمویة با یاملی هی

مر ن تحق ر  برا اسرت،ار  اه  Lisrelالرزا  است،ار  اه نیم

   ابطره 1مرو ر بی سری وریا  ییلرت. نمرورا    T آهمرون

های شرکاف یملکریر  ا ر  سرطح مؤل،رهمعلارا ی ابعار   

 ر ص  نشان می ره . 99اطم لان 

 
 ی در حالت معناداری ضرایب استانداردشناسانسان کردیبا رو یاسالم سمیرئال. مدل 2نمودار 

Figure 2: Islamic realism model with an anthropological approach in a significant mode of standard 
coefficients 

 سر   ئالهای م ن  مؤل،هاسا  نمورا  لو    ابطه ب    بی

 ها ر  ی با شاقصشلاسانسان کیرنبا    یاس م

 

بیای انر   tهنیا آما   ؛ ش  تأن  ر ص   99سطح اطم لان 

 به رست آم . 2.58 ی ب شتی اه مس
  

 شناسیهای مطلق/ نسبی مربوط به متغیر رئالیسم اسالمی با رویکرد انسان. شاخص2جدول
Table 2. Absolute / relative indicators related to the variable of Islamic realism with an 

anthropological approach 

 ردیف
 های برازندگیشاخص

 نسبی مطلق /
 نتیجه معیار ارزیابی مدل برازش شده

1 Chi – square/df 2.11(=1224/2585.68)  مناسب 3تا  1بین 

2 RMSEA 062/0  مناسب 1/0کمتر از 

3 NFI 93/0  مناسب 9/0حداقل 

4 NNFI 96/0  مناسب 9/0حداقل 

5 CFI 97/0  مناسب 9/0حداقل 
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6 IFI 97/0  مناسب 9/0حداقل 

7 RFI 92/0 مناسب 9/0اقل حد 

8 SRMR 052/0  مناسب 08/0کمتر از 

9 GFI 90/0  مناسب 9/0حداقل 

10 AGFI 87/0  تقریبا مناسب 9/0حداقل 

 
شرور مشاه   می  2  نمورا   1با توجه به رار  های ج  ن 

  سرطح  1224ر جره آهاری  برا 2585.68 یقرکه آمرا   

 05/0برا   مقانسه ان  سطح معلارا ی  05317/0معلارا ی 

های ییرآ  ی ش   شور  بیاه، رو   م ن با رار نت یه می

بره ر جره  2  اه سوی رنگی نسثت آما ی قری شورمی تأن  

تی است   اه آنیا که مق ا  آن کوچک 2.111بیابی آهاری ن ز 

توان نت یه ییلت م ن بیاهن یی ل اولی ش   است می 5اه 

توجه بره مقر ا  جر    توان  راشته باش  با ان   جور با ا می

( کره مقر ا  آن RMSEA) بنرتقیبیآ  ر  ا نانس قطای 

است. همچل   با توجه به ج   شراقص  نشره  ش   062/0

 052/0کره مقر ا  آن  (SRMRهرا )م انگ   می    مان  

توان نت یره ییلرت قطرای مر ن هنرار ن سرت. باش  میمی

های بیاهنر یی مطلر / همچل   با توجره بره سرانی شراقص

  NFI  NNFI  CFI  IFI  RFI  GFIثی مانلر  نسر

AGFI 97/0  97/0  96/0  93/0 ینمقررار  بره تیت رب برا  

  ر  مقانسه با مقرارنی متعرا ف بریای  87/0   90/0  92/0

توان نت یه ییلت م ن های را ای بیاهن یی ملاسب  میم ن

ی به ملظو  اسرتخیاج شلاسانسان کیرنبا    یاس م س   ئال

 استلزامات تیب تی ساقتا  ملاسثی را ر.

 بحث و نتیجه گیری

ابعار مختلف ا  هموا   ر  کانون  شلاقت انسان   مطالعه

تعل     تیب ت   توسرعه آمروه، وریا  راشرته  توجه ل س،ه

است  هنیا اه نک سو چگونگی معلرا   هر ف هنر یی انسران 

  اه سوی رنگری  کشرف  تع    کلل هی مس ی تیب تی ا ست

اصون تعلر     تیب رت مسرتلزم بی سری رو ر  جلثره هرای 

(. بره همر   1386مختلف ل ات انسان است )شرینتم ا ی 

رل ل ر  ر  ان معاصی پیسش های میبوط به ماه ت انسان   

تعلر     تیب رت  غانت تعل    تیب ت ر  کانون توجه ل س،ه

یی برراالنی ورریا  ییلترره   اه اهم ررت  لساسرر ت   پ چ رر 

 بیقو را  ش   است.

 

 

 تیب ت   تعل   های جلثه همه بی اس می  ئال س اه سونی 

نظریی  لکمرت نرا ب لری جیران مکترب  ان  ر  .را ر تأث ی

   است رن یا  ان  ر  مسائل تیب تی اسا اس می    ئال س 

 نرک ا تثاط ان . است تول   ب لی  جیان ان  پانه   اسا 

 هماهلگی نظام   انسیام بی توان  می که است ملطقی ا تثاط

 نظرام نرک یلوان به  ا آن راشته  سزانی تأث یبه آن تیب تی

 .کل  مطی  تیب ت تعل   قاص

   تعلر   بی سری بره تحق قی ر ( 1397) لو قلف ام لی ام ی

 رنر یا ) للسر،ی مخلرف هرای رنر یا  با آن  ابطه   تیب ت

 رنرر یا    سرر  ئال  رنرر یا  آل سرر   انرر   رنرر یا  اسرر می 

 تحق ر  ان  ر  اس می رن یا  تأک  . پیراقت( پیایمات س 

 اسرا  بری بانر  تیب رت   تعل   که است استوا  اصل ان  بی

 بری ن رز آل سر  ان   رن یا    باش  استوا  اس م ب لی جیان

  ا مراری امرو  که ان  ضم  را ر تأک   انسان صیف ان نشه

 هرای نالتره برا پگ هش ن های ا نالته .ی یر نمی نارن   ن ز

 را ر. همسونی لاضی پگ هش

بره بی سری  ابطره  ن زر  پگ هشی (1391لتوت ان   یث ی )

انسان شلاسی     ، شلاسی ر  پا اران  های اثثات ییانری 

 م ان ا تثاط ییلت  نظی ر     ئال س  انتقاری پیراقتل    با

 یانتقار  ئال س  پا اران  های انسان شلاسی     ، شلاسی

پرا اران   رنگری ر   ا  ابطره انر  می توان ییانی که اثثات  

 نمی که کیر  ان  نت یه ی یی چل   رار  نشان موجور های

معیلرت    انسران شلاسری مثرانی ییلت  نظی ر  توان ب  ن

 ر  چا چوب آن   شی م ن اه است،ار  به مکتب هی شلاسی

 هی شی   اصون هنیا پیراقت؛ پا اران  رنگی معیلتی ملظومة

 جانگا    معیلت   انسان به نگا  پا اران  با نسثت ر  پا اران 

 آن   شری اصرون   پ نیلت  است ش   تشک ل هستی ر  ا 

 نحرو    انسان به پا اران  آن نگا  پ نی، به معلای پا اران 

 که انسان شلاسری بپ نین  ایی   است انسان معیلت کسب

 بره توجه بان  است  ا ناساهی ما رنلی مثانی با پا اران   نک
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 توجره   باشر   رنلری ر  نگا  آن های کاستی   هانا سانی

 مثان بیای پا اران   آن   شی هایم ن اه است،ار  که کل  

 قور رنلی م ن ر  مطلوب پگ هش به ما  ا انتقاری   ئال س 

 نالتره برا یث ی   لتوت ان پگ هش های نالته  سان  نخواه 

 .را ر همسونی لاضی پگ هش های

پرگ هش  هرای نالتره برا لاضی همچل   نالته های پگ هش

که به بی سی  .را ر همسونی (1389جا ن ی ک ته   یالی )

پست مر  ن   اهر اف  مثانی انسان شلاسی بیقی اه ل س،ه

تیب تی متیتب بی آن پیراقتل  کره ر  انر  قصروص  انتر ا 

م،ی ضات انسران شلاسری بیقری اه نمانلر یان اصرلی انر  

تب مانل  ما ت   هارنگی  لریر نش ن چره  م شرل لوکرو  مک

ی پ سرتی انسران   نچا ر    تی   ژان لیانسوا ل وتا  ر برا  

چگررونگی مسررئول ت انسرران  انسرران هم لرری نررا انسرران 

مابع الطث عی  انسران محصرون ی،تمران  طث عرت ترا نخی 

انسان   انسان   ن ی های اجتمایی   س اسری بی سری شر . 

ی ره  که اه ملظی تیب تی می توان انتقارهرای نتانج نشان م

کره  اساسی  ا بی اه اف تیب تی ل س،ه پست م  ن  ا ر کیر

 ملیی به ناکا آم ی ان  اه اف ر  ییصه یمل ش   است

برا  یاسر م سر   ئال ا ائه م ن ک ،ی پگ هش لاضی با ه ف

که جامعه آمرا ی آن  ه استی انیام ییلتشلاسانسان کیرن  

ک ،ی ان  پگ هش شامل متخصصان لروه  للسر،ه  ا جامعه 

اس می   للس،ه تعل     تیب رت اسر می ر  کشرو  انریان   

تشک ل رار  ان . ت ، پرگ هش  اسلار موجور ر  ان  هم له 

 کریرنبرا    یاس م س   ئاللاضی بیای ت  ن  م ن ملاسب 

ی جیت ایتثا  بخشی بره اسرتلزامات تیب تری  اه شلاسانسان

سرو بره شرلاقت  اج  اهم ت بس ا  است؛ اه نکچل  ملظی 

 نسثت به تغ  یات پا اران  آموه،   پی  ، بیتی مخاطثان  

اسرتلزامات تیب تری  شرلاقت جیت انسان شلاسی میبوط به

نظام تعل     تیب ت ر  جیان مر  ن  اه اف جیت  س  ن به

 تشرک ل رهلر   های می کل ؛ اه سوی رنگی مؤل،هکمک می

ی جیرت ایتثرا  شلاسرانسان کیرنبا    یس ما س   ئال م ن

 ا شلاسانی  ر  آموه،   پی  ، بخشی به استلزامات تیب تی

 یاس م س   ئالملاسب  م ناست،ار  اه کل ؛   ر  نیانت می

ی جیت ایتثرا  بخشری بره اسرتلزامات شلاسانسان کیرنبا   

الگوهرا ر   یسراهیضری  ت بومر  رن را برا توجره به تیب تی

رست ابی به اه اف سل  چش  ان اه ب ست سراله   ن  کشو ما

اه اف سل  تحون بل ارن  نظام آموه،   پی  ، انیان  ا برا 

توجه به شلاقت ابعار   مؤل،ه های تشک ل رهل   آن آسران 

یلوان تحق   مثلی  ی    بی اهم ت باالی تی قواه  ساقت.

ی ر  س سررت  شلاسرانسان کرریرنبرا    یاسرر م سر   ئال بری

وه،   پی  ،   توسعه آموهشری  جانگرا  سراهمان مرو ر آم

الزان ؛ پرگ هش لاضری بری بی سی ن ز بی اهم ت پگ هش می

 به یلوان میمتین    اسا  ن ی ی انسانی انیان رانش آموهان

هررای مصرر اوی   انضررمامی پررگ هش اه تک رره را ر   رار 

قواهر  برور    متخصصان آیا    تأث یی ا  بری انر  سراهمان

تی آن ملطث  بی م لظرات انر  نیانی ر  سطح رو  الگوی 

های پگ هشی ر  راقل   قا ج ر  بی سی نالتهساهمان است. 

های پگ هش لاضی ر نرالت   کره ر  ر جره اه کشو  با نالته

 سر  ا ن  ط ف مح  ر مطالعرات انیرام شر   ر  لروه   ئال

ای بور کره   نقطه ضعف  نگ یشلاسانسان کیرنبا    یاس م

هشگی با آن مواجه ش    ر  ر جه بعر   همران مطالعرات پگ 

های ا ائه شر    ها   تئو یانیام ش   ان ک   همچل   م ن

های قاصری  ا با توجه به شیانط لیهلگی  اجتمرایی  مؤل،ره

ان    م ن پ شلیاری قور  ا بری آن مثلرا ا ائره بی سی نمور 

توان ش   نمیبلابیان   با توجه به شیانطی که یلوان  ؛ان رار 

کمثرور بره  م ن پ شلیاری ر  تحق   لاضی  ا که با توجره

ملابع  شیانط اس می  اجتمرایی   لیهلگری کشرو مان   ر  

ی   لان  توجه بره جیران متغ ری   ر  لران تغ  ری امری ه 

  طیالی   ت  ن  یشته است  مقانسه نمان  .

 شیپگ ه  شور: می ا ائه با توجه به نتانج پگ هش پ شلیاراتی

مشابه ر  سانی مقاطع   ساهمانیای آموهشی رنگی انیام  

 آموه،   الن  م نیان اه شور   نتانج لاضی مقانسه شور 

   نکیر با اس می  ئال س  للس،ه ذهل ت را ای که رن  

 شور  است،ار  م ا   ارا   بیای هستل  شلاسی انسان

پگ هشی با ه ف تع    هنیساقتیای مو رن اه بیای اجیای 

  ئال س  للس،ه اموه، اه م ن پ شلیاری انیام ی یر  ه ف

   بی ی نونسی رنوا     نگی پوستیهای یلوان به اس می

 .ی یر ویا  آموهشی ا کان تمام چشمان

مح  رنت ر   به توان می پگ هش ضعف نقاط جمله اه

 یلمی به  اسطه شیانط جغیال انی ه ئت انتخاب ایضای
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 ر  ش   انیام مطالعات   رمح کیر   همچل   ط ف اشا  

 ضعف نقطه شلاسی انسان   نکیر با اس می  ئال س  لوه 

با توجه به قألهای . ش  مواجه آن با پگ هشگی که بور ای نگ 

کا بیری    جامع پگ هشی ر   ابطه با موضوع   همچل  

توان انتخاب ملاسب موضوع  می پگ هش بورن موضوع

   نکیر با اس می س  ئال  های مؤل،ه پگ هش شلاسانی

یلمی  ه ئت ایضای آموه، توسعه  استای ر  شلاسی انسان

 .رانست  لاضی پگ هش ووت نقاط جمله اه  ا
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 یشلاسری ر   اسرتامؤل،ه های  ئال س  اس می با   نکیر انسان با ه ف شلاسانی لاضی پگ هش چکیده:

به ملظو  استخیاج استلزامات تیب تی انیام ش . ان  تحق   به   ، آم خته انیام ش   است.  توسعه آموه،

ار  اه نظی قثییان اه طین  مصالثه ن مه ساقتا  نالته   بی اسا  نتانج لاصرل اه ،ر  بخش ک ،ی   با است

بع  اه انیرام تحل رل یراملی اکتشرالی تث ر    ا نرانس  حتوا مصالثه پیسشلامه ای ت  ن  ییرن .تحل ل م

یامل بریای  ئال سر  اسر می برا  18شاقص با  54نیانت  یوامل مؤثی   ماتینس یوامل چیقش نالته  ر 

ا  وریا  ه ئرت یلمری رانشرگ یشلاسی شلاسانی ییرن    ر  والب پیسشلامه ر  اقت ا  ایضرا  نکیر انسان

  پس اه مشخص ش ن  هن هی  هییلت. ان  پیسشلامه ها به   ، معارالت ساقتا ی مو ر تحل ل ویا  ییلت

یامل تأث ی مؤل،ه ها   شاقص ها مو ر بی سی ویا  ییلت   م ن پ شلیاری پگ هش جیت شلاسانی مؤل،ره 

تیب تی ا ائه ش ؛   ر جه تلاسب  به ملظو  استخیاج استلزامات شلاسیهای  ئال س  اس می با   نکیر انسان

 هرای مؤل،ره . همچل   نترانج نشران رارهای پگ هش مو ر تأن   ویا  ییلتم ن ا ائه ش   با توجه به مؤل،ه

 ی ا  را ر.تأث ییلمی نقشی می     ه ئت ایضای آموه، توسعهشلاسی ر   انسان   نکیر با اس می  ئال س 
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