
        تعالی هویت

تكوین و تعالی هویت دانش آموزان، یکی از اهداف كلی نظام تعلیم  و تربیت جمهوری اسالمی ایران تلقی 
می شــود كه از طریق تعامل در فضای كالس و مدرسه شكل می گیرد. 

هویت الیه های متعدد دارد؛ انسانی، دینی، ملی، قومی، علمی، جنسیتی، حرفه ای، خانوادگی، انقالبی و ...
شــكل گیری این هویت ها در بســتر اهداف شــش ســاحت تعلیم  و تربیت، از طریق برنامه های درسی و 

پرورشــی مدرسه ها، با محوریت معلمان و مربیان، به صورت درهم تنیده زمینه سازی می شود.
شــكل گیری هویت دانش آموزان به صورت درهم تنیده، نشــانگر تربیت مطلوب در نظام آموزش وپرورش 
است. در كنار مدرسه ها، رهبران دینی و اجتماعی در شكل گیری هویت در جامعه نقش تأثیرگذاری دارند؛ 
به ویژه هویت انقالبی. به گونه ای كه می توان اذعان داشــت، پیروزی انقالب اســالمی در بهمن ٥٧ مرهون 

هویت ســازی امام بزرگوار و دیگر یاران ایشان، چون مقام معظم رهبری، بوده است.
تربیت یافتگان مكتب امام خمینی)ره( توانســتند در ســال ٥٧ انقالب اسالمی را به وجود آورند و در طول 
این چهل ســال از آن پاســداری كنند. تعدادی از دانش آموزان و معلمان در جریان انقالب شهید شده اند و 

در جریان دفاع مقدس نیز نقش آفرین بودند. 
برنامه های دهة فجر در هر ســال یادآور تعلیم  و تربیت هویت ســاز اســت )هویت دینی، ملی و انقالبی 
در كنار هویت علمی(. در عین حال، به نظر می رســد ادامة مســیر انقالب بر اساس بیانیة گام دوم انقالب 
اســالمی، همچنان نیازمند نقش آفرینی مدرسه ها )معلم و ...( در تكوین و تعالی پیوسته و همه جانبة هویت 

دانش آموزان است. 
در بیانیة گام دوم انقالب اسالمی، مقام معظم رهبری چند توصیة مهم فرموده اند كه می تواند با برنامه های 

درســی و پرورشی مدرسه ها، به صورت درهم تنیده، دنبال شود. این توصیه ها عبارت اند از:
 علم و پژوهش

 معنویت و اخالق
 اقتصاد مقاومتی

 سبك زندگی اسالمی- ایرانی
 عدالت و ...

به نظر می رســد، برنامه های درسی و پرورشی مدرســه ها باید به گونه ای بازطراحی شوند كه تقویت انواع 
هویت، به ویژه هویت انقالبی، همواره در رأس برنامه ها باشد.
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