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  1392، 4 ةهم، شمارچهارد، سال 56؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  

  1هاي اساسي تربيت شهروندي اسالمي ـ ايراني مؤلفه
  

E-mail: Kishni_farahani@yahoo.com              اله كيشاني فراهاني عزت *  
E-mial: Farmahinifar@yahoo.com          محسن فرمهيني فراهاني **  
E-mail: Rahnama_akbar43@yahoo.com                اكبر رهنما ***  

  
  30/3/1392: پذيرشتاريخ                  21/8/1391: تاريخ دريافت

  
  چكيده

هاي اساسي تربيت شهروندي اسالمي       هدف از پژوهش حاضرشناسايي مؤلفه    
هـاي اساسـي تربيـت        لة مـورد پـژوهش شناسـايي مؤلفـه        أمـس . ـ ايراني است  

وهش تلفيقـي از دو روش تحليـل   روش پـژ . شهروندي اسالمي ـ ايراني اسـت  
 مطالعات در برخي منابع اسالمي نظيـر قـرآن،          .اسنادي و پيمايشي دلفي است    

چنـين برخـي آثـار شـعرا، فالسـفه و انديـشمندان        البالغه و روايـات و هـم        نهج
دانشگاه شاهد، بهشتي،  ( دانشگاه   5هاي كشور     از ميان دانشگاه  . صورت گرفت 

عنـوان نمونـه      بـه ) م اراك و دانـشگاه آزاد اراك      تربيت معلم تهران، تربيت معلـ     
 نفـر از اسـاتيد بـا تكميـل ابـزار            30ريـ گيـري در دسـترس نظ       صورت نمونه   به

دوازده هـا     يافته. پرسشنامه محقق ساخته و اعتبار بخشي شده و بررسي شد         
 هـاي ارزشـمندي،     مؤلفه اساسي تربيت شهروندي اسالمي ايراني مشتمل بر مؤلفه        

ســاالري،  ، شايــسته دينــيســاالري دي، نوعدوســتي، مــردمهدفمنــدي، روشــمن
دوستي و اعتـدال را نـشان         جستجوگري، استقالل فردي، كفايت، سالمت، وطن     

  . داراي بيشترين ميانگين بوده است دينيساالري مؤلفه اساسي مردم. دادند
  
  .شهروندي، تربيت شهروندي، تربيت شهروندي اسالمي :ها  واژهكليد

                                                            
هاي اساسـي تربيـت شـهروندي         بررسي و شناسايي مؤلفه   « با عنوان    ارشد كارشناسي نامه پايانمقاله مستخرج از    . 1

 .باشد از دانشگاه شاهد مي» اسالمي ـ ايراني

 ة مسئول، نويسند دانشگاه شاهدارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش يكارشناس *

  دانشگاه شاهدگروه علوم تربيتي و عضو هيأت علمي دانشيار  **
  دانشگاه شاهدگروه علوم تربيتي و عضو هيأت علمي استاديار  ***
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  هقدمم
روندي از آنجايي كه ريشه در تربيت دارد بهتر اسـت ابتـدا مفهـوم تربيـت و                  تربيت شه 

 ي واالي انـساني   هـا   ارزشكشاندن آدمي به سـوي       تربيت؛. تربيت شهروندي بيان گردد   
نـساني كـه بـه       ا .به كار آورد  و   دوست بدارد    ، بپذيرد ، را بفهمد  ها  ارزش چنان كه    ،است

 ةتربيـت كننـد   و  راهنمـا   و   زدپردا مي ها  شارزاين مقام دست يافت، چه بسا به گزينش         
  .)19 :1387زاده  نقيب( تاين برترين معناي تربيت اسو  دخويش خواهد ش

ريـشه   ي يونان باسـتان و افالطـون      ها  شهياند در   ،علوماز  همانند بسياري    ؛شهروندي
 خـوب را    ةجامعـ ارسـطو   . )30 :1388  واجارگـاه،  ه نقل از فتحي   ب 16: 2000فالكس،  ( ددار
آن گويد جامعـه      مي نافالطواو تحت تأثير    . داند يمروط به تحول اخالقي شهروندان      مش

 ،ب تحول اخالقي شـهروندان را فـراهم آورد و شـهروند خـو             ةگاه خوب است كه زمين    
واژه مذكور براي پروردن فرد جهت زيست        ،ر يونان باستان  د... همانا انسان خوب است   

  .)21 :1389 ،يفراهانه نقل از فرمهيني ب 1992 ،ينچل( رفت يمدر شهر يا دولت شهر به كار 
ي واالي انـساني  هـا   ارزشكه به گـزينش      براي آن تربيت فرد است    ؛تربيت شهروندي 

 ،قتـصادي ، ا تربيت شهروندي؛ مفهومي كلي اسـت كـه بـه مطالعـات اجتمـاعي             . بپردازد
هــاي  شــيوهتــوان آن را آمــوزش  يمــدر جامعــه وابــسته اســت و  فرهنگــي و سياســي

يا به طور عـام در  و )  ملييشهروند(آميز زندگي به طور خاص در يك جامعه       سالمتم
برخـي تربيـت    . )294: 1390 ،نـژاد   سـبحاني ( دانـست ) هروند جهـاني  شـ (  جهـاني  ةجامع

ا گيـري يـ     به نحوي كه در شـكل      اند  تهنس دا شهروندي را ايجاد توان ايفاي نقش در افراد       
ـ  1387رخـورداري،   ب(آفـرين باشـند      قش، ن تمسئوليت دول و  توازن ميان اقتدار     ز ه نقـل ا    ب

 تربيت براي حيـات     ،يرهايي چون تربيت مدني   تعببا   ربيت شهروندي كه   ت .)1379باقري،  
 يعني همت گماردن .شود يمتربيت مبتني بر حقوق بشر ياد      و  ساالر    تربيت مردم  ،جمعي

و  نظام آموزشي در تربيت شـهروندي كـه ضـمن احـساس دلبـستگي بـه مـيهن خـود                   
 قـابليتي را در آنـان ايجـاد كنـد كـه در صـورت                ،هاي زنـدگي    ينهزم ةهمدي در   نقانونم

سياسي كه در آن    و  صنفي   ي مدني ها  تشكلاقتدارطلبي ناموجه از سوي دولت از طريق        
 عملكرد دولت را مورد نقد و ارزيابي قرار داده و يا احيانـاً در برابـر آن                  ،عضويت دارند 
بايد نظام تربيتي خـود را بـه سـوي          د  پذيرن  يمه اين شيوه را      جوامعي ك  .مقاومت نمايند 

تـا   نـد ه سـوق د    دينـي  سـاالري   مـردم  ة با زندگي در جامع    آشنا ،تربيت شهرونداني آگاه  
 ةدر مدارس براي زنـدگي جمعـي در جامعـ          هاي مدني   يتفعالبا تمرين   ا  كودكان از ابتد  

سرنوشـت خـود آمـادگي      جانبه در    مدني و ايفاي نقش فعال شهروندي و مشاركت همه        

www.sid.ir


  هاي اساسي تربيت شهروندي اسالمي ـ ايراني مؤلفه

  53

 تربيت شهروندي تربيتي است كه بـه توسـعه و           .)1387برخورداري،  (الزم را كسب كنند     
  چنـين تربيتـي    .دشـو   يمهاي شهروندي منجر      يتوانمندها و     يتقابل و   ها  مهارتپرورش  

ي، ا جامعهي خاص قابل درك است زيرا در هر ها ملتالزاماً در ارتباط با اعضاي جوامع     
ي مـشاركت در  هـا  و روشبه همراه الگوهـا  ها  و مهارتها  ينشبها،  يتلقطرز ،  ها  ارزش

 ،ي تربيتيها نظامسيس أ تةفلسفو شود  يماي منتقل  يژهومدني به شكل ا زندگي جمعي ي
ـ  16: 1389 ،مهينـي فراهـاني   رف( باشد  يمپرورش چنين شهرونداني     و زاده   ه نقـل از طالـب      ب

جوانـبِ  هـوم متكثـر و چنـد چهـره اسـت كـه       تربيت شهروندي يـك مف   . )1382فتحي،  
 و مبـاحثي چـون      رديگ يم  و سياسي را دربر    ياخالقي، زيست محيطي، فرهنگي، اقتصاد    

  رابرابــريو ا، تحمــل، بردبــاري، احتــرام هــ تي، حقــوق، مــسئول دينــيســاالري مــردم
سـازي  شـامل آمـاده   عمـدتاً   تربيت شهروندي    .)12: 1389 ،فراهانيفرمهيني  (گيرد    ميدربر

 بـه   1999 ،كـر ( عنوان شهروند است    به ها  تيمسئولو احساس   ها    نقشايفاي  جوانان براي   
  .)12: 1389 ، فراهانينقل از فرمهيني

ايرانـي  ــ    تربيـت شـهروندي اسـالمي     كـه   اي كه مطرح مي شود ايـن اسـت           لهأمس
 ايتوان بـر   چيست؟ تربيت شهروندي داراي ابعاد ارزشي، دانشي و مهارتي است كه مي           

بخشي از آن برمفاهيم    ؛   عام و فراملي و ديدگاهي خاص و ملي تصور نمود          يدگاهآن دي 
هـاي   المللي كه بين ملل مختلف مشترك است داللت دارد و بخش ديگر آن ويژگـي               بين

در تربيـت   . سـازد   ديگـر ملـل متمـايز مـي        زمختص يك ملت و دولت است كه آن را ا         
 بيـت شـهروندي جهـت و سـمت و         هاي اسالمي به تر    شهروندي اسالمي ايراني، ارزش   

احترام به هم نوع،     گرايي، ، آخرت اها از قبيل ايمان، تقو     بخشند اين ارزش   سوي الهي مي  
تربيت  .ثيرگذارندأدر تمام شئون فرهنگي، اقتصادي، سياسي ت      ... و خدا عدالت، توكل بر  

ه در  رساند كـ    ظهور مي  ةشهروندي اسالمي ايراني از طرف ديگر مليت ايراني را به منص          
، علـم    دينـي  ساالري دوستي، مردم  هاي ملت ايران نظير شجاعت، همت، وطن       آن ويژگي 

توان گفت كه هر الگوي تربيت شهروندي متشكل         بر اين اساس مي   . دوستي نهفته است  
ميـسر  تري را از الگوي مربوطه       شناخت كامل آنها  هايي است كه مشخص شدن       لفهؤاز م 

  .خواهد ساخت
  

  سؤال پژوهش
 اساسـي در پـژوهش حاضـر        ةلأمـس  ،چنين سـوابق پژوهـشي     همو   مباني نظري    با مرور 

 در ايـن پـژوهش      .است »ايرانيـ   يهاي اساسي تربيت شهروندي اسالم     لفهؤشناسايي م «
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ه ايـن  ك. شوندايراني شناسايي ي ـ  هاي اساسي تربيت شهروندي اسالم لفهؤسعي شده م
چنـين واقعيـات     هـم و  ات فلـسفي    مهم با در نظر گرفتن ابعاد مختلف از جمله مالحظـ          

 در  ئـي خالگذشته  اما بررسي تحقيقات    . ه است تاجتماعي جامعه صورت گرف   ـ   فرهنگي
 .اسـت ايـن زمينـه      نبـودن تحقيقـي در     و آن    دهد را نشان مي  موضوع تربيت شهروندي    

هاي اساسي تربيـت شـهروندي    لفهؤال است كه مؤپاسخ به اين س  پژوهش حاضر در پي   
 :ال زير مورد بررسي واقع خواهد شـد       ؤها هستند؟ در اين راستا س       كدام ايرانيـ   ياسالم
  ي اساسي تربيت شهروندي اسالمي ـ ايراني كدامند؟ها مؤلفه

  
  چارچوب نظري

 كه در يك يا  به گونه است عملكرد افرادةدربار يا شهروندي مقوله: يمفهوم شهروند -
، بـرن ( ديگران اثرگذار باشنداعي   محيط خود و محيط اجتم     درد  بتوانن دموكراتيك   ةجامع
فعال به  يِ   پايبند توان ي به عبارت ديگر شهروندي را م      .)9: 1389 ،ي به نقل از فرمهين    1996
 به صورتي فعال نه منفعـل     اخالق مشاركت   عام و   بر حقوق و وظايف     مبتني   يها  ارزش
آنهـا   ناشي از يها  شهروندي به مدد مجموعه حقوق، وظايف، تعهدات و ارزش  .دانست

. كنـد  يمـشاركت و پويـايي فـراهم مـ        بـا    منابع زندگي، همراه     ةراهي براي توزيع عادالن   
 جمعي به معنـاي فرامـوش كـردن هويـت فـردي و              يها  پايبند بودن به ارزش   چنين    هم

 عمومي و   يها   قبول ارزش  . نيست ي فرد يها   شخصي و قواعد و راه و روش       يها  ارزش
 فردي، جايگـاه خـود را داشـته    يها ن تضاد با ارزش بدوتواند ياحترام و عمل به آنها، م  

  .)9: 1389ي، به نقل از فرمهين 1996، برن( شهروندي با سلطه ناسازگار است.. .باشد
يكـي دانـسته    تربيت مدني مترادف وو   تربيت شهروندي    ،گرچه در بسياري از منابع    

 ها  مهارت ،د دانش  گفت كه تربيت شهروندي عمدتاً با ايجا       توان يم در عين حال     اند  شده
آگـاه در  و عنوان شهروند فعـال    تا به سازد يمآموزان را قادر     يي دانش ها  و ارزش  ها  و نگرش 

انگيزي  تربيت شهروندي مفهوم بحث   . )15: 1389مهيني فراهاني،   رف( جامعه مشاركت كنند  
ي متـضادي   هـا   دگاهيدي مختلف   ها  و مكان  ها  زمانر تحليل ابعاد مختلف آن در       د. تاس
ت ظاهراً ناممكن اس  ف  ي مختل ها  دگاهيداز  جامع  يك تعريف   توقعِ  بنابراين   ،دود دار وج

تربيت و   تعليم   ، استراليا ر سند اهداف ملي    د 1989 در سال    .)119: 1388 ،تحي واجارگاه ف(
كـه  اسـت   يي  هـا   و ارزش  هـا   نگـرش  و   هـا   مهـارت  ، دانـش  ةتوسعشهروندي عبارت از    

 دموكراتيك در ةآگاه در جامعو  عنوان شهروندان فعال     ه تا ب  سازد يمرا قادر   ن  آموزا دانش
 .)19: 1388 ، بـه نقـل از فتحـي واجارگـاه         6، ص   ايبيـد ( ي مشاركت جويند  الملل  نيبشرايط  
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 تربيت شـهروندي   ي شهروندي در فراگيران را    ها  و نگرش  ها  ، مهارت كوايگلي توسعه دانش  
ـ ي عقالني مورد نها  مهارتانش شهروندي شامل    د. ددان يم  فهميـدن و توضـيح   رايياز ب

مهارت شهروندي شـامل    و  شهروندي  و   اصول و عملكرد دولت      ، ارزيابي ، مقايسه ،دادن
 تا خط مشي دولت را تحـت        سازد يمي مشاركتي است كه شهر وندان را قادر         ها  مهارت

و  خلـق    ،ي شخصيتي ها يژگيو شهروندي عبارت از     د و نگرش   قرار دهن  ريتأثو  نظارت  
 شـكيبايي، و   رواداري،  داقت صـ  مورد نياز مانند احترام به ارزش افراد،      تعهدات  و   خوها

گـسترش حكومـت   و حفظ در عهد به حقوق بشر، نفع عمومي ، ت پرستي  وطن ،مدرديه
  .)15: 1389مهيني ره نقل از ف ب6: 200 ،وايگليك(ت شهروندي اسو دموكراتيك 

، مقـصود  مييگـو  ي سخن مهنگامي كه از ايراني بودن الگو: ياسالمي ـ ايران  مفهوم -
 ايرانيان مفيـد   يازهاي، در رفع ن   گنجد  مي كه در چهارچوب اين الگو       دانشياين است كه    

 بـه دسـت آمـده از آن در          دانـش عنـي   ي الگوي اسالمي،    مييگو يچنين وقتي م   هم. است
 در اسـالم    .ديآ ي اسالمي و مطابق با آنها شكل گرفته است و به كار م            يها  راستاي ارزش 

اسـالمي اسـت كـه بـراي        دانـشي   بدين ترتيـب    .  است اصلي ارزش   .انسان كامل تربيت  
  .)140: 1388، سينو تقوي و خوش(سودمند باشد ها  تربيت انسان

له دموكراسي أكه در آن مس با توجه به تعاريف فوق از تربيت شهروندي و با فهم اين          
آگـاهي مـردم   اين مشاركت چنانچه همـراه بـا آزادي و        و استو مشاركت مردم مطرح     

تـوان   مـي  .ه باشـد  شـت و نيز در ابعاد ارزشي، مهارتي و دانـشي آنـان نيـز ريـشه دا                باشد
چارچوب تحقيق حاضر را با نظر بر ابعاد فراملـي و ملـي تربيـت شـهروندي در گـروه                    

 اختـصاصاً   مربـوط المللـي    ر اشتراكات بـين   دتحقيقاتي دانست كه عالوه بر سهيم بودن        
 هـاي ديـن    هاي آن منتج ازآموزه    لفهؤنمايد كه م    و شناسايي مي   تربيت شهروندي را دنبال   

  .مبين اسالم و مليت ايراني باشد
فعلـي در ايـران و      ت  امكانـا و   ايران و در نظر گرفتن شـرايط         ةواقعيت كنوني جامع  

و ن كودكـان    ايـ مسـطوح دانـشي موجـود در        و   ها  ارزش ها،   نگرش ،استعدادهاتوجه به   
ر  د . اسالمي رهگشا باشد   ةجامعقالنه ما به سوي     ا در هدايت ع   تواند  يم ،امروزن  نوجوانا

ي ها  سالتربيت در   و   پيشرفت   ،فرازهاي حركت به سوي سازندگي    و  گرفتن نشيب   ر  نظ
 هويـت   ، در تعيين نظام ارزشي جامعـه      ، زماني انقالب اسالمي   ةمحدودخصوصاً  و  اخير  
جنـگ  و  ملت رنج ديـده      ان در مي  ي امام خميني  رهنمودهاو نفوذ   ن  ي ايرانيا بذه و م  ملي

در كنـار   و  ي ملـي    ها  و ارزش  ها  سنت رشد روزافزون توجه به      .تثر بوده اس  ؤ م ،آزموده
 رهيو سـ  م  كـال  ون  آي اصـيل اسـالمي كـه در قـر         هـا   ارزش به سـوي      جامعهآن حركت   
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رسالت اصلي اين پـژوهش و امثـال        . ت به خوبي مشهود اس    ،نهفته است م  پيشوايان اسال 
جويـاي دموكراسـي اسـالمي اسـت كـه در           و  نوجوانـان تـشنه     و  ن   كمك به كودكا   ،نآ

، دالت، ع  مقاديري از مشاركت   ، اين روايت از موضوع    ،شود  ميي ديني متبلور    رالسا مردم
كـه در قالـب     بـردارد   احتـرام را در   و   تعهـد    ،ردورزي، خـ   رفـاه عمـومي    ،لح، ص رابريب

  .دشون يمايراني عرضه ي ـ ي تربيت شهروندي اسالمها مؤلفه
 موجب سـر در گمـي       ، تربيت شهروندي  ةمروزه فقدان الگوي طراحي شده در زمين      ا

ـ ، استي متعدد شدهالگوهاپذيرش و نوجوانان در گزينش و كودكان   همـين اسـاس   ر  ب
 از سوي .تاسمشهود ايراني به خوبي ي ـ  نياز به تدوين الگوي تربيت شهروندي اسالم

. تايراني بر اين امر مقدم اسـ  ـ  ندي اسالميهاي تربيت شهرو مؤلفهديگر اقدام به شناسايي 
هاي اساسي تربيـت     مؤلفهوجه به نيازي از اين دست ما را بر آن داشت كه با شناسايي               ت

ايراني زمينه را براي تدوين الگوي تربيت شهروندي اسالمي ايراني ي ـ  شهروندي اسالم
طي مراتبـي از تكامـل      در   ،مليو  ي  ا  منطقه ،تربيت شهروند در سطح جهاني    . ممهيا نمايي 

ارادي يا  صورت   الگوهاي متعددي از تربيت شهروندي را به      ر  بشو  رسيده  مرحله  به اين   
كه هرگـز   استرده كيك انساني ظهور و ينك در قرن بيست      ا .غيرارادي تجربه نموده است   

ي ا  برهه در    خود ة ملت ايران نيز به نوب     ،داند   نمي الگوهاچنين  خويشتن خويش را اليق اين      
ي متعددي از تربيت شهروندي را تجربه نموده است ليكن   ها  نسخهاز تاريخ تكامل خود     

افزارهـاي قـديمي الگوهـاي تربيـت         امروزه نسلي پا به ميـدان گذاشـته اسـت كـه نـرم             
 و  .طلبـد   يمنين است كه الگويي متناسب      چ. دتواند جوابگوي نياز او باش      ينمشهروندي  

  .ايراني نهفته است ي ـسي تربيت شهروندي اسالمهاي اسا مؤلفهاين مهم در شناسايي 
هـاي   اند و تربيت شـهروندي را بـه گونـه           يونان باستان دانسته   درآغاز شهروندي را    

اش در جوامـع انگليـسي و آمريكـايي در قـرون پيـشين جـستجو                 رسمي و غيررسـمي   
دي و  سيس بنيادهاي تربيت شـهرون    أهاي بسياري در راه ت     بايد گفت كه تالش   . نمايند مي

ها در برخي از كـشورهاي       ريزي در اين زمينه    هايي در اين خصوص و برنامه      وضع رشته 
نگـرش و    دانـش، ةتوسـع  اروپايي و آمريكايي صورت پذيرفتـه اسـت كـه در ايجـاد و       

بـا  كـه بايـد آحـاد ملـت         اينجاسـت   . ثير به سزايي داشته است    أهاي شهروندي ت   مهارت
 موجبـات   ،هـاي الزم   ا فـراهم كـردن زمينـه       تحقيقات خود و هم دولت ب      ةگسترش دامن 

هـايي در     پـژوهش  . اسـالمي را تحقـق بخـشيد       ةحركت به سوي تربيت شهروند وارست     
ر ايـن اسـاس توجـه بـه         براستاي شهروندي و تربيت شهروندي به عمل آمده است كه           

  .ي صورت گرفته در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بودها پژوهش
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  سوابق پژوهشي
ر تحقيق   د )1383(مضانيان سياهكلرودي   ر :كه در كشور نشان داد    ژوهشيمرور سوابق پ  

و  دهـد  يمـ قرار  بررسي  ي هويت ملي ايراني را در شاهنامه فردوسي مورد          ها  مؤلفهخود  
 ، تقـديرگرايي ،يرانـي بـودن   اآزادگـي، آز سـتيزي،   :آورد يمـ  را بـه دسـت   هـا   مؤلفهاين  

 ،يي، دل نبـستن بـه سـراي سـه پـنج           دانشجوو   دانايي   ،خداباوري، خردورزي، دادگري  
اصـول   )1385(آقازاده  . نيكيو   نام   ، شادي، فرهمندي  ،بان فارسي، سخنوري  ، ز رازگرايي

ي هـا  يژگـ يوبررسـي سـير تحـوالت و     و  فراينـد تربيـت شـهروندي       ر  قواعد حاكم ب  و  
 با تحليل نتـايج حاصـل از ايـن          و ا .كند  بررسي مي  در كشور ژاپن را      ها  آموزش گونه  نيا

يي را براي شنهادهايپ ،تبيين اجمالي وضع كنوني آموزش شهروندي در كشورمان  و  ه  مقال
 .كنـد  يمـ  تربيت شهروند ارائـه      كارامدي نو در استقرار يك نظام       ها  شهياندگيري از    بهره

 يهـا    برنامـه  قي در مدارس متوسطه از طر     ي شهروند تي ترب يچگونگ )1388( يل خوجم
 را مـورد بررسـي      )وزان متوسطه پسرانه شهر قدس    آم  دانش يمطالعه مورد (  پنهان يدرس
 يهـا   تيـ  فعال قيـ ، از طر  ي از آن است كه شهروند     ي حاك قي تحق يها  افتهي .دهد يمقرار  
 آزاد  ي آزاد، گفتگـو   يهـا    بحـث  نيچنـ  ، مشاركت در مباحث كالس درس و هم       يورزش
 ياه  ، مؤلفه قي طر نياز ا . شود يه م د كالس درس آموزش دا    كي دموكرات ي و فضا  يشفاه

 و احترام به قانون آموزش      تي، رعا يشناس فهي، وظ يريپذ تي، مسئول يمشاركت و همكار  
 يهـا   آمـوزان، شـبكه     دانـش  انيـ  م ي اجتمـاع  يونـدها ي روابط و پ   نيچن هم. شود يداده م 
 در مدارس   ي اجتماع يها   شبكه يريگ  شكل ي منطق جهينت. آورند ي را به وجود م    ياجتماع

ر تحقيق امر به معروف      د )1389(بسيج  . آموزان است   دانش نيتبادل و گردش اطالعات ب    
 ي از جمله حقـوق يحقوق شهروندكه  رسد يمشهروندي به اين نتيجه     و  نهي از منكر    و  

 بـر فطـرت   ياند و چون ابتنـا   دهي انسان وضع گرد   ي خداوند منان برا   يهستند كه از سو   
 قهي سل اي و   ي مكان  و ي زمان راتييبات و قرار برخوردار بوده و دست خوش تغ        ثدارند از   

 در بررسي خود پيرامون مفهوم      1389 ،فر عربي .شوند ي نم گرانيو تصورات و شبهات د    
السالم  هي عل ي امام عل  دگاهيرا از د  » يمفهوم و حقوق شهروند   «. البالغه  نهجشهروندي در   
شـود كـه     ي حاصل م  افتي در ني ا تيدر نها . دكن  ميي  بررسي   و كاربرد  يدر دو بعد علم   

 عمـدتاً   بيـ  و اقتدارگرا كه بـه ترت      كي دموكرات يها   در نظام  يدو گونه شهروند  برخالف  
الـسالم بـه    هي علمؤمنانر يالبالغه، ام  است، در نهجيمحور في و تكل  يمحور  بر حق  يمبتن

 يمـان ي نر .صـورت متقابـل معتقـد اسـت         به في حق و تكل   تي بر محور  ي مبتن يشهروند
 براسـاس  ي شـهروند تيـ  ترب يها  ل و مؤلفه  ، اصو ي مبان تي رعا زاني م يبررسدر   )1389(
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 كه با   . در نظر دارد   آموزان متوسطه شهر اصفهان     از دانش  ي با نظرسنج  ي اسالم يها  آموزه
 يبازشناسـ را   ي شهروند تي و اصول مهم ترب    ي از مبان  ي، برخ ي اسالم هي عال مي تعال تيمحور

 با  قي تحق نيروش ا  .دده ارائه   ي شهروند تي ترب يها   تحقق مؤلفه  ي برا ي عمل يو راهكارها 
 آن انگريـ  پژوهش بي كليريگ جهينت.  استيشيمايپي ـ  فيتوجه به هدف آن، روش توص

 جي دانست و تـرو    زي متما ي شهروند تي را از ترب   يني و د  ي مذهب تي ترب توان ياست كه نم  
  .ثر خواهد بودؤ مي شهروندتي تربيها ابعاد مختلف مؤلفهدر تحقيق  ي اسالميها آموزه

ين موضوع تحقيقات بسياري صورت پذيرفته       ا در نيز يالملل  نيبهشي  در سوابق پژو  
در تحقـق   عنـصر مجهـول     «  با عنوان  يا  در مقاله  )2010(  اسكوژن شليرو ازجملهاست  

و  به بيان دو الگو »ي در مدارس امروزيتمسئولو آزادي مبتني بر موازنة   يك شهروندي   
ه كـ  و آزاد پرداخته و با بيان اين      ريزي شهروندي در مدارس دموكراتيك       روش در برنامه  

گويد بيستا خيلي هم الگوي شهروندي        كند و مي    اسكوژن از بيستا نقل مي     )2007 بيستا،(
بينانه ندانسته است و      تمريني را در مقابل الگوي برخورد مستقيم و قابل دسترس، خوش          

حقيقي بـا   ت  در ،)2004( كارول موچ  حقق ديگر م. تالش كرده كه موضوع را تفهيم نمايد      
تربيت »  اقيانوسيه و آسيايي   ة در چهار جامع   ها  يتخط مشي تربيتي شهروندي مل     «عنوان

در  .اسـت كـرده    يسـ ركنگ و تايوان را بر      هنگ استراليا، شهروندي كشورهاي نيوزيلند،  
اين برسي ابتدا چند سناريو و يا مدل آموزشي معرفي گرديده و سـپس كـشورهاي يـاد                  

  :لسـناريو و الگوهـا شـام       ،انـد   كـرده  ايـن الگوهـا ارزيـابي        شده را براساس پيـروي از     
  ،الگــوي مراكــز اجتمــاعي -3، كراســيروالگــوي بو -2 الگــوي ســازمان يــادگيري -1
 ،)كامپيوتري و اينترنتي  ( يا   شبكه يها  آموزش -5،  الگوي پيروي از مدل فروشگاهي     -4
ي بـا عنـوان     در تحقيـق ديگـر    . انـد   دهيـ ذكـر گرد   )كفايـت  بـي (الگوي تجزيه شـده      -6
 19 تا   14ياددهندگان و يادگيرندگان و گزارش تحقيقات       شهروندان كنوني براي آينده؟     «

سالگي در انگلستان براي سهيم شدن آنـان در شـهروندي كـه از نـوع مولـد، معتمـد و                     
 بـه  وكه اين گزارشات در پرتو متون تئوريك نشان داده شـده اسـت              مسئول باشد و اين   

ازد كه چگونه يك شهروند در چارچوب مشخص شده واقـع           پرد  كشف اين موضوع مي   
 ،مـارلن موريـسن  ( شود ي داده منآموزان نشا  ويژه به دانش  اتنكگيرد و     شود و ياد مي     مي

 تطبيقـي از كـره      ةيـك مطالعـ   : تربيت شهروندي دموكراتيك در سنين دانشي     . )2 :2010
صـورت پذيرفتـه     )2004 يانگ ران رو،  (ان ديگري است كه توسط       عنو جنوبي و استراليا  

فنـاوري  « از  توان يدر اين مقاله منظور از سنين اطالعاتي يادانشي سني است كه م           . است
  استفاده نمود» اطالعات و ارتباطات
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  روش تحقيق
ــ   يصورت گرفته و روش پژوهش تلفيقـي از روش توصـيف          1390اين تحقيق در سال     

ز تحليل اسنادي استفاده شده  و در قسمت اول آن ااستتحليلي و روش پيمايشي دلفي      
 تون منتخب و نمونة پژوهش موارد متناسب و مرتبط با موضوع بوده           م متني از    ةجامع. است
 بـرداري  چنين به منظور گردآوري مطالب اعم از مباني نظري و سوابق از فرم فيش         هم. است

 هـاي مـرتبط بـا     اسـاتيد شـاغل در رشـته     ةدر روش پيمايشي جامعـ    . استفاده شده است  
صـورت نمونـه در     نفر از پنج دانشگاه كشور است كه به     30موضوع بوده و نمونه شامل      

در اين روش از ابزار پرسشنامه جهت گردآوري اطالعـات           .اند دسترس انتخاب گرديده  
  .اند شده كيفي تحليل مفهومي ة حسب ماهيت خود به شيوها داده. برداري شده است بهره

نظـرات   ي تربيت شـهروندي در خـالل آثـار و         ها  ؤلفهمزير ها و  مؤلفه در اين راستا  
عنوان بعد ايرانـي و      معاصر به دوران   قديم و تا نزديك به       ةفالسف شاعران، انديشمندان و  

عنوان بعد  البالغه و روايات به نهج ن،آ قر درهاي تربيت شهروندي     لفهؤدر قسمت ديگر م   
ـ       . اسالمي بررسي شده است    ن اب از نظـرات متخصـص     براي پويايي و كنوني بـودن مطال

 .ـ ايراني بهره برده شده است      ي تربيت شهروندي اسالمي   ها  مؤلفه ة حاضر در زمين   ةدور
البتـه بـر   . هستندشناسي و معارف اسالمي  تربيت، جامعه  سه گروه تعليم و   از  اين اساتيد   

يي را در تربيـت شـهروندي   هـا  مؤلفـه ي اسالمي و شـرايط ملـي ايرانـي         ها  آموزهاساس  
  .ايم بندي كرده ـ ايراني مقولهالمي اس
  

  هاي تحقيق يافته
نظـرات شـاعران،     آثار و   و هاي اصلي از متون ديني     لفهؤزيرم ها و  لفهؤپس از شناسايي م   

هـاي احـصاء شـده براسـاس ارزيـابي نظـرات           لفـه ؤم زير لفه و ؤ م فالسفه انديشمندان و 
جـدول زيـر    . جيده شـد   اساسي آن سن   مؤلفه با   مؤلفهزير ن امر ميزان ارتباط هر    امتخصص

هـاي فرعـي و اصـلي را نـشان             مؤلفه اصلي و ارتبـاط مؤلفـه       12نظرات متخصصان در    
  .دهد مي
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  يهاي تربيت شهروند مؤلفه فراواني :1شمارة جدول 
 مؤلفه  فرواني

  مؤلفهزير   اساسي
  درصد  ارتباط  درصد  كم  درصد  متوسط  درصد  زياد

  0  0  7/6  2  23  7  70  21  حقيقت
  0  2  3/3  2  3/23  2  3/73  22  دالتع

  0  0  3/3  1  30  9  7/66  20 علم
دي  0  0  0  0  3/13  4  7/86  26  اخالق و فضيلت

شمن
ارز

  

  3/3  1  7/26  8  7/36  11  3/33  10  هنر

  0  0  0  0  3/13  4  7/86  26  خداوتقرب ايمان به

  0  0  0  0  7/16  5  3/83  25  تقوا
  0  0  0  0  40  12  60  18  عبادت

  0  0  10  3  3/33  10  7/56  17  گرايي آخرت
  0  0  0  0  50  15  50  15  عمل صالح
  0  0  3/3  1  30  9  7/66  20  سعادت

دي
فمن
هد

  

  0  0  7/6  2  7/26  8  7/66  20  حيات طيبه
  0  0  3/3  1  10  3  7/86  26  قانونمندي

  0  0  0  0  3/33  10  7/66  20  مداري شريعت

دي
شمن

رو
  0  0  3/3  1  30  9  7/66  20  گرايي عقل  

  0  0  10  3  7/16  5  3/73  22  احسان
  0  0  10  3  40  12  50  15  انفاق
  0  0  7/6  2  30  9  3/63  19  ايثار

 احترام به هم نوع
  0  0  7/6  2  20  6  3/73  22  ...)والدين و(

  0  0  3/3  1  7/26  8  70  21  امانتداري
  0  0  7/6  2  3/33  10  60  18  وفاي به عهد

  3/3  1  3/3  1  20  6  3/73  22  پذيري مسئوليت
  3/3  1  3/3  10  7/36  11  7/26  8   دادنقرض

  20  6  7/26  8  7/26  8  7/26  8  شهادت
  0  0  3/33  10  7/36  11  30  9  صدقه

تي
وس

عد
نو

  

در رابطه با (رافت 
  )مخالفان

11  7/36  15  50  3  10  1  3/3  
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  0  0  7/6  2  3/33  10  60  18  عفووگذشت
  0  0  3/3  1  7/16  5  80  24  خير خواهي

  0  0  3/13  4  7/26  8  60  18  )مدارا( رفاقت
صله رحم 

  3/3  1  10  3  40  12  7/46  24  )خويشاوندي(

در رابطه (محبت 
  0  0  0  0  33/3  10  7/66  20  )با دوستان

  3/3  1  7/16  5  56/7  17  3/23  7  مهمان نوازي
غريب نوازي 

رعايت حقوق (
  )افراد يگانه

11  7/36  12  40  7  3/23  0  0  

  0  0  10  3  3/43  13  7/46  14  هم فكري
  3/3  1  7/16  5  7/46  14  3/33  10  همدردي
  0  0  0  0  20  6  80  24  وحدت
  0  0  3/3  1  30  9  7/66  20  جماعت
  0  0  3/3  1  3/23  7  3/73  22  تعاون
  0  0  0  0  3/23  7  7/76  23  مشورت
  0  0  0  0  3/13  4  7/86  26  مشاركت

ردم
م

 
ري

ساال
ني
 دي

  

  0  0  3/3  1  3/23  7  3/73  22  صلح
  0  0  0  0  20  6  80  24  امامت
  0  0  3/3  1  20  6  7/76  23  رهبري

ته 
ايس

ش
ري

ساال
  0  0  10  3  7/36  11  3/53  16  مديريت  

  0  0  3/3  1  20  6  7/76  23  تدبر تعقل و تفكر،
  0  0  7/6  2  7/46  14  7/46  14  مشاهده

  0  0  20  6  7/26  8  3/53  16  آزمايش تجربه و

ري
وگ
ستج

ج
 تعلم تعليم و  

  0  0  3/3  1  3/23  7  3/73  22  )تربيت(

  0  0  0  0  30  9  70  21  )آزادي(حريت 
كرامت  عزت و

  0  0  0  0  3/23  7  7/76  23  نفس

اس
دي

 فر
الل

تق
  0  0  0  0  7/36  11  3/63  19  حرمت  

  0  0  3/3  1  7/36  11  60  18  كار

يت
كفا

  0  0  3/3  1  3/23  7  3/73  22  غيرت  
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  0  0  7/6  2  20  6  3/73  22  همت
  0  0  10  3  3/23  7  7/66  20  شجاعت

  0  0  3/3  1  20  6  7/76  23  شناسي وظيفه
  0  0  3/3  1  20  6  7/76  23  اعتماد به نفس
  0  0  7/6  2  10  3  3/83  25  پاكيزگي

  0  1  0  0  7/26  8  70  21  حفظ محيط زيست
 شادي، شادابي و

  0  0  7/6  2  30  9  3/63  19  طراوت

  3/3  1  3/13  4  3/33  10  50  15  )نيرومندي( قوت

مت
سال

  

  1  0  7/16  5  7/46  14  7/36  11  )سازندگي( آباداني
پاسداري از  حفظ و

  3/3  1  7/6  2  3/23  7  7/66  20  ميراث ملي

عرق (وفاق ملي 
  0  0  0  0  30  9  70  21  )ملي

  0  0  3/33  10  3/33  10  3/33  10  رشادت
 صالبت، استواري و

  0  0  3/13  4  3/43  13  3/43  13  پايداري

  0  0  3/3  1  40  12  7/56  17  شرافت

طن
و

 
تي
وس

د
  

  0  0  0  0  20  6  80  24  ط فارسيخ زبان و
  0  0  3/3  1  40  12  7/56  17  روي ميانه

  0  0  10  3  3/33  10  7/56  17  بردباري
  3/3  1  7/6  2  30  9  60  18  توكل برخدا
دال  3/3  1  3/3  1  7/36  11  7/56  17 دورانديشي

اعت
  

 قناعت و
  1  1  0  0  7/26  8  70  21  جويي صرفه

  18  159  639  1379  جمع
  24/0  17/2  75/8  18/89  ميانگين

  
 مقادير  نيتعيجهت   (SPSS)افزار   توسط نرم  بندي، اطالعات جدول فوق پس از دسته     

ها با   مؤلفهلفه به ميزان ارتباط زير    ؤ فراواني هر زيرم   ةمشاهدبا  . درصدي به كار گرفته شد    
 داشـتن امتيـازي   مؤلفـه معيار در پذيرش هـر زير . ي دوازدهگانه پي خواهيم برد    ها  مؤلفه
 2سـتون     درصـد در   50 و 1 درصـد در سـتون       50يـا   درصد درستون يك و    50از ربيشت
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يـا مـشخص      و مؤلفه با زير  مؤلفهارتباط   ييدأييد يا عدم ت   أشرايط ممكن براي ت   . باشد يم
شـرايطي  : ي اساسي به اين قرار است     ها  مؤلفهها با    مؤلفهضعيف زير  كردن ارتباط قوي و   

عنـوان پذيرفتـه     بـه مؤلفـه زير  وكنـد  يمـ  توصـيف  ، قويمؤلفه را با زيرمؤلفهكه ارتباط  
درصـورتي كـه   . قـوي  ارتبـاط بـسيار   F1> %50 ) ستون ارتباط زياد اسـت F1( :شود يم

 :باشـد % 50كـدام  هـر ) ارتبـاط متوسـط   (و  ) ارتبـاط زيـاد   ( مقادير درصدي هر دوستون   
F1=%5 و F2=%50       هـر   بـا ) ارتباط بي( و) ارتباط كم (ي  ها  ستون در غير از شرايط فوق 
در شرايط نوع اول اگر ارتباط بين    . شود ينم پذيرفته   مؤلفهدرصدي كه باشند، زير    مقادير
 درصد باشد   50ستون ارتباط زياد باالي     (  معين، قوي ارزيابي شود    مؤلفه با   مؤلفههر زير 

ييـد  أ آن ت  ةمؤلفـ زير  مربوطـه و   ةمؤلف،  ) درصد باشند  50 2 و 1ي  ها  ستونكدام از    يا هر 
در شرايط نوع دوم اگر ارتبـاط بـين هـر            اما. گردد يم اساسي شناسايي    همؤلفو  شود    مي
 ةمؤلفـ ، زير )باشد  درصد 50 زير   1 ستون( معين، ضعيف ارزيابي شود      مؤلفه با   مؤلفهزير

  .شود يماز ليست حذف   ودشو ينمييد أمربوطه، ت
ي هـا   مؤلفـه ن  اال تحقيـق نـشان داد كـه كـه براسـاس نظـرات متخصـص               ؤتحليل س 

ي نـامبرده شـده، ارتبـاط       هـا   مؤلفـه انه پيشنهاد شده از طرف محقق با بيشتر زير        گ دوازده
هـاي   لفـه ؤ متـشكل از زيرم    يهـا  مؤلفـه يـك از ايـن       كه هر دهد    دارد و نشان مي    يزياد

بـر   .ـ ايراني قرار گيرند    ي اساسي تربيت شهروندي اسالمي    ها  مؤلفه توانند يممشخص،  
 هـستند، ي تـشخيص داده شـده       هـا   مؤلفـه يـر   ي زير كه متشكل از ز     ها  مؤلفهاين اساس   

  :ي اساسي تربيت شهروندي اسالمي ـ ايراني شناسايي گرديدندها مؤلفه
بـه   » حقيقـت  مؤلفـه زير «)الف: يها  مؤلفهشامل زير » ارزشمندي« اساسي   مؤلفه :اول

ي هـا   ارزشگرايـي از     حقيقـت  جويي و  اين معنا گزينش شده است كه حقيقت وحقيقت       
  و مؤلفـه ميزان ارتبـاط بـين ايـن زير       . نيز يك انسان مسلمان است     ومطلوب يك ايراني    

ييد ألفه ت ؤبنابراين اين زيرم  . باشد يمدر گروه ارتباط زياد       درصد و  70لفه ارزشمندي   ؤم
عنـوان ارزش مـورد      به اين معني كه عدالت همواره بـه       »  عدالت مؤلفهزير «)ب. گردد يم

ير درصدي حاكي از آن است كه بـا داشـتن           جامعه ايراني و مسلمان و مقاد      توجه فرد و  
 مؤلفه «)ج.  پذيرفتني است  مؤلفهدرصد در گروه ارتباط زياد، اين زير       73واني برابر با    افر

عنوان ارزش مـورد توجـه ايرانيـان         افزايي به  دانش دانش و  كه دانايي و   به معني اين  » علم
ـ  مؤلفهدرصد فراواني ارتباط زياد بين اين زير       67مسلمان با     ارزشـمندي بـوده     مؤلفـه ا   ب

به اين معنـي كـه       :»فضيلت اخالق و « مؤلفهزير) د. گردد يمييد واقع   ألذا مورد ت   است و 
 عنـوان ارزش مـورد توجـه بـوده و     فضيلت همواره در نزد ايرانيان مسلمان بـه        اخالق و 
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ييد قرار گـرفتن    أ درصد در گروه ارتباط زياد نشانگر مورد ت        87فراواني به ميزان    . هست
با اين معنا مدنظر قرار داده      » هنر« مؤلفه زير )ـ ه .لفه ارزشمندي است  ؤم لفه در ؤين زيرم ا

كه ارتبـاط    شده است كه هنر در نزد ايرانيان مسلمان داراي جايگاه ارزشي بوده است و اين              
درصد فراواني در گروه ارتباط زيـاد نـشانگر ضـعيف       33ميزان  . آن مورد بررسي قرار گيرد    

لفه ارزشمندي و هنر است و اين بدان معنا نيست كه هنر از نظر              ؤاط بين م  بودن اين ارتب  
  .نمايد لفه ضعيف ارزيابي ميؤايرانيان ارزشمند نيست بلكه جايگاه هنر را در اين م

بـه ايـن    » ايمان به خـدا   «) الف: يها  مؤلفهشامل زير   » هدفمندي« اساسي   مؤلفه :دوم
ان وتقـرب بـه خـدا همـواره بـراي ملـت             منظور در نظر گرفته شده است كه عنصر ايم        

حـاكي از     و اسـت  درصد فراواني ميـزان بـااليي        87كه  . استبوده  مسلمان ايران هدف    
تواند در اين مقولـه      بنابراين مي . استلفه هدفمندي و ايمان به خدا       ؤارتباط بااليي بين م   

ز اهداف ملـت  عمل يكي ا يعني تقوا در انديشه، گفتار و   » تقوا «مؤلفه زير )ب. قرار گيرد 
 درصد در گروه ارتباط زياد، مويـد پـذيرفتن ايـن            83 فراواني. مسلمان ايران بوده است   

 مؤلفــه زيــر )ج. لفــه اساســي هدفمنــدي اســتؤعنــوان يكــي از مــوارد م لفــه بــهؤزيرم
 سرانجام عالم آخرت هـدفي     به اين معني كه توجه به عاقبت انسان، مرگ و         » گرايي آخرت«

در اين جـا     و در فرهنگ ايراني همواره مورد توجه بوده       ني و آهاي قر  است كه در آموزه   
لفه اساسي هدفمندي در تربيت شهروندي در نظر گرفتـه شـده            ؤهاي م  لفهؤيكي از زيرم  

لفـه اساسـي    ؤلفه در م  ؤپذيرش اين زيرم   ييد و أدرصدي نشان دهنده ت    57فراواني  . است
جامعه اسـالمي نـوعي      نا كه فرد و    اين مع  هب» عمل صالح « مؤلفه زير )د. استهدفمندي  

 تربيـت شـهروندي اسـالمي       ة كه در آن عمل صالح تشكيل دهند       داردتربيت شهروندي   
شـود كـه     فته مـي  ر درصدي پذي  50لفه در صورتي ارتباط زياد با مقدار        ؤاين زيرم . است

ييـد  أها نشان دهنده ت    بنابراين فراواني .  درصدي باشد  50دار  قارتباط متوسط نيز داراي م    
به اين معناسـت    » سعادت «مؤلفه زير )ـ ه .استلفه اساسي هدفمندي    ؤلفه در م  ؤاين زيرم 

ايرانـي عنـصر سـعادت يكـي از     ي ـ  تربيت شهروندي مورد نظـر اسـالم   كه در تعليم و
 درصدي در گروه ارتباط زياد مويد پذيرش        67فراواني  . استهاي عاليه مورد نظر      هدف

بـه معنـي    » حيات طيبـه   «مؤلفه زير )و .باشد دي مي لفه اساسي هدفمن  ؤلفه در م  ؤاين زيرم 
باشد كه در فهرست اهـداف غـايي نظـام           سالم در دنيا مي    رسيدن به يك زندگي پاك و     

فراوانـي  . ايراني قرار گرفته است   ـ   يتربيت و به تبع آن تربيت شهروندي اسالم        تعليم و 
  .باشد لفه اساسي هدفمندي ميؤلفه در مؤ درصد نشانگر پذيرش اين زيرم67

بـه معنـي    » قانونمنـدي « )الف: يها  مؤلفهشامل زير » روشمندي« اساسي   مؤلفه :سوم
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اجراي قـانون    پذيري، احترام به قانون و     قانون گذاري و  اهميت در قانون   داشتن قانون، و  
 درصدي  87فراواني  . باشد عنوان يك تربيت شهروندي روشمند مي      در جامعه اسالمي به   

لفـه اساسـي   ؤلفـه در م ؤپـذيرش ايـن زيرم    انگر توافق جمعـي و    در گروه ارتباط زياد بي    
به معني اين است كه پايبندي به دين » مداري شريعت «مؤلفه زير)ب. باشد روشمندي مي 

ــ   برنامه داشتن در تربيت شهروندي اسالمي      شريعت در واقع محور روشمند بودن و       و
درصد ارتباط   67فراواني  . تشده اس برنامه زندگاني تعريف    ،  اصوالً دين  و. ايراني است 

 مؤلفه زير )ج. لفه روشمندي است  ؤقرارگرفتن آن در م    لفه و ؤييد اين زيرم  أزياد نشانگر ت  
در اينجـا   تربيت و فصل مسايل تعليم و به معني گراييدن به عقل در حل و       » گرايي عقل«

از بـرداري    بهـره  هاي عقلـي و    به كارگيري روش   در تربيت شهروندي اسالمي ايراني، و     
 درصد در گروه ارتباط زياد قرار گرفتن اين         67فراواني  . باشد عقل بشري در اين امر مي     

  .نمايد ييد ميألفه روشمندي تؤلفه را در مؤزيرم
 يعني كمك و  » احسان«) الف: يها  مؤلفهشامل زير » دوستي نوع« اساسي   مؤلفه :چهار

لفه در  ؤعنوان يك زيرم    و به  .قبال هم نوع    انواع مختلف زباني، مالي و جاني، در       بهياري  
 درصد بيانگر   73داشتن ارتباط باال درحد     . دوستي مورد توجه واقع شده است      لفه نوع ؤم

دوسـتي در    لفه اساسي نـوع   ؤقرار گرفتن آن در م     ييد قرار گرفتن اين زيرمولفه و     أمورد ت 
ياري  به معني كمك و   » انفاق «مؤلفه زير )ب. باشد ايراني مي ـ   يتربيت شهروندي اسالم  

داشـتن  با وجود   لفه  ؤاين زيرم . اقتصادي است  بيشتر از نوع مالي و     رساندن به همنوع و   
درصدي در گروه ارتباط زياد، چون در گروه ارتباط متوسط داراي فراوانـي              50فراواني  

  .لفـه اساسـي نـوع دوسـتي حـذف شـد           ؤهاي م  لفهؤ درصد است از ليست زيرم     50زير  
از حق خـود     گذشتن   هاي هم نوع و    كمك به انسان   ياري و به معني   » ايثار «مؤلفه زير )ج
لفـه اساسـي    ؤلفـه در م   ؤايـن زيرم  جايگـاه   . اولويت دادن بـه حقـوق ديگـران اسـت         و  
 63ارتبـاط زيـاد در حـد    . سـت ايراني مهـم ا  ـ  دوستي در تربيت شهروندي اسالمي نوع

 مؤلفـه  زير )د. كنـد  دوسـتي تثبيـت مـي      لفه اساسـي نـوع    ؤدرصد زير مولفه ايثار را در م      
به معنـاي احتـرام گذاشـتن بـه حقـوق هـم نـوع اعـم از والـدين، نزديكـان،                      » احترام«

عنوان   درصدي به  73لفه احترام نيز با فراواني      ؤزيرم .همسايگان، فرزندان، حتي بيگانگان   
 مؤلفـه  زير )ـ هـ  .دشـو   پذيرفتـه مـي    دوسـتي شناسـايي و     لفه اساسـي نـوع    ؤاي از م   لفهؤم
اي امانت است يعني انسان وقتي از هـم نـوع خـود چيـزي را بـه                  منظور اد » امانتداري«

به  آن را سالم و    زمان پس دادنش كوشا باشد و      نگهداري آن تا   امانت گرفت در حفظ و    
ييـد  أگروه ارتبـاط زيـاد، نـشانگر ت     درصدي در70فراواني . موقع تحويل صاحبش دهد   
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بـه معنـي    » وفاي به عهد   «مؤلفه زير )و. باشد دوستي مي  لفه نوع ؤلفه امانتداري در م   ؤزيرم
يا قراردادي بست الزم اسـت   پيمان و  اين است كه هر انسان اگر با هم نوع خود عهد و           

تـوانيم قبـول      درصـدي در گـروه ارتبـاط زيـاد مـي           60فراوانـي   . كه به آن وفادار بماند    
 مؤلفـه  زير )ز. دوسـتي تـصديق نمـاييم      لفه اساسي نـوع   ؤلفه وفاي به عهد را در م      ؤزيرم

هاي فردي، اجتماعي، سياسـي، فرهنگـي در         به معناي قبول مسئوليت   » پذيري مسئوليت«
يد قبـول   ؤ درصدي در گروه ارتباط زياد خود م       73فراواني  . باشد نوعان خود مي   قبال هم 
به معني  » الحسنه قرض «مؤلفه زير )ح. باشد دوستي مي  لفه اساسي نوع  ؤلفه در م  ؤاين زيرم 

. م نوع تا او پس از مرتفع شدن نيازهـايش، آن را برگردانـد             دادن شئ يا مبلغي پول به ه      
 درصدي در گروه ارتباط زياد مورد پـذيرش واقـع نگرديـد             27لفه با فراواني    ؤاين زيرم 

بـه  » شـهادت  «مؤلفـه  زير )ت. دوستي حذف گرديد   هاي اساسي نوع   لفهؤواز ليست زيرم  
 اهـداف مقـدس ديگـر       اين معني است كه فرد به خاطر دفاع از خود و هم نوع خـود و               

 درصد در گروه ارتباط زيـاد       26فراواني  . حاضر است حتي در اين راه به شهادت برسد        
. دوسـتي حـذف گرديـد      لفه اساسي نوع  ؤ درصد در گروه ارتباط متوسط از ليست م        27و
. به معني دادن بخشي از درآمد و دارايي خود به نيازمندان جامعـه            » صدقه «مؤلفه زير )ي

 درصد در گـروه ارتبـاط متوسـط         37د در گروه ارتباط زياد و فراواني         درص 30فراواني  
 )ك. دوستي مورد پـذيرش واقـع نـشد        لفه اساسي نوع  ؤهاي، م  لفهؤعنوان يكي از زيرم    به

در اينجـا در ارتبـاط بـا         بخـشش و   به معني داشتن روحيه گذشـت و      » رافت «مؤلفهزير
 درصدي در گروه ارتباط زياد      37ي  داشتن ميزان فراوان  . مخالفان مد نظر واقع شده است     

 عفو و  «مؤلفه زير )ل. لفه اساسي نوع دوستي شده است     ؤلفه در م  ؤمانع پذيرش اين زيرم   
يعني فرد و يا انسان مسلمان نسبت به هم نوع خود در جامعه اسالمي، زمـاني                » گذشت

وانـي  فرا. گذشت داشته باشـد    شود، الزم است عفو و     اي مواجه مي   كه با رفتار ناشايسته   
لفـه اساسـي    ؤلفـه در م   ؤ درصدي در گـروه ارتبـاط زيـاد باعـث پـذيرش ايـن زيرم               60
 اراده كـردن خيـر و      يعني خواسـتن و   » خيرخواهي «مؤلفه زير )م. دوستي شده است   نوع

 درصـدي در گـروه   80فراوانـي  . رفتارهاي هر شـخص  خوبي براي هم نوع در كارها و   
لفـه اساسـي    ؤپـذيرش آن در م     لفـه و  ؤزيرمارتباط زياد نشان دهنده ارتباط بـاالي ايـن          

مـدارا بـا هـم نـوع         رفـق و   به معني دوسـتي و    » رفاقت «مؤلفه زير )ن. دوستي است  نوع
 ةلفـ ؤلفـه را در م    ؤ درصدي در گروه ارتباط زياد پذيرش ايـن زيرم         60فراواني  . باشد مي
) و بازديد ديد  (يعني داشتن ارتباط    » رحم صله «مؤلفه زير )ص. نمايد ييد مي أدوستي ت  نوع

 درصـدي در گـروه ارتبـاط زيـاد عـدم پـذيرش ايـن                47فراوانـي   . با اقوام و خويـشان    
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بـه معنـي    » محبـت  «مؤلفه زير )ع. دهد دوستي نشان مي   لفه اساسي نوع  ؤلفه را در م   ؤزيرم
لفه محبت بـا فراوانـي      ؤزيرم. صميمي بودن و به هم نوع خود محبت ورزيدن         دوست و 

 دوستي جـاي  لفه اساسي نوعؤدر م  مورد پذيرش واقع شد و درصد در گروه ارتباط زياد   67
شـود و هـم      يعني زماني كه فردي ميزبان واقع مي      » نوازي مهمان«لفه  ؤ زيرم )ف. داده شد 

شود، با پذيرايي و رفتار خوب او را خوشحال    عنوان مهمان به منزل او وارد مي       نوع او به  
 دوسـتي  لفه اساسي نوع  ؤلفه در م  ؤ اين زيرم   درصد در گروه ارتباط زياد     23با فراواني   . نمايد

يـا   منظور در اينجـا پـذيرايي و پـذيرفتن و         » نوازي غريب «مؤلفه زير )ظ. گردد ييد نمي أت
 درصـدي در گـروه      37فراوانـي   . باشند اي است كه غير هم وطن مي       نوازش افراد بيگانه  

ـ   ؤاي از م لفهؤعنوان زيرم به ارتباط زياد پذيرفته نشد و    دوسـتي شـناخته    وعلفـه اساسـي ن
و بـه  ميان گذارد  دريعني فرد با هم نوع خود افكارش را         » فكري هم «مؤلفه زير )ق. دشن

 درصدي در گروه ارتباط زياد عدم پـذيرش         47فراواني  . اصطالح هم فكري داشته باشد    
» همدردي «مؤلفه زير )ر. رساند دوستي به اثبات مي    لفه اساسي نوع  ؤلفه را در م   ؤاين زيرم 

. همدردي نمايند  معناست كه افراد به هنگام درد و غم يك ديگر را درك نموده و   به اين 
  .دوستي پذيرفته نشد لفه اساسي نوعؤدرصد ارتباط زياد، در م 33فرواني 
بـه  » وحـدت «) الـف : يهـا   مؤلفـه شامل زير »  ديني ساالري مردم« اساسي   مؤلفه :پنج

تشكيل اجتماعات و امت واحـده       وكه افراد يك كشور با پيوستن به يكديگر          معناي اين 
گيري سرنوشت كشور نقش مهمي ايفا       وجود آورند، كه در تصميم     توانند قدرتي را به    مي

لفـه در  ؤ درصدي در گروه ارتباط زياد موجب پذيرش اين زيرم80فراواني  . خواهد كرد 
 يعني به هم پيوسـتن    » جماعت «مؤلفه زير )ب. گردد  مي  ديني ساالري لفه اساسي مردم  ؤم

 درصـدي بـه   67فراواني ... افراد و تشكيل جماعات مختلف فرهنگي، سياسي، مذهبي و 
 مؤلفـه  زيـر    )ج.  اسـت   دينـي  ساالري لفه اساسي مردم  ؤلفه در م  ؤمنزله پذيرش اين زيرم   

 فرهنگي ،به معني كمك و ياري دسته جمعي در امور مختلف اجتماعي، سياسي      » تعاون«
 مؤلفـه  زير )د. لفـه شـده اسـت     ؤرش ايـن زيرم    درصد موجب پـذي    73فراواني  . باشد مي

 ريـزي و  هـا بـراي برنامـه    انديـشه  به معني شور و كنـار هـم گذاشـتن آراء و          » مشورت«
لفه است  ؤيد پذيرش اين زيرم   ؤ درصد م  77گيري بهتر در جامعه اسالمي فراواني        تصميم
  . شناخته شد دينيساالري لفه اساسي مردمؤهاي م لفهؤعنوان يكي از زيرم كه به
... يعنـي شـركت در امـور اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و          » مشاركت «مؤلفه زير )ـه
لفـه اساسـي   ؤلفـه مـشاركت و م  ؤ درصـد ارتبـاط زيـاد را بـين زيرم         87فراواني  . جامعه
به اين معني بـه كـار گرفتـه شـده           » صلح «مؤلفه زير )و. دهد  نشان مي   ديني ساالري مردم
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  دينـي  سـاالري  افـزايش و دوام مـردم     سازش بين مـردم باعـث        است كه وجود صلح و    
 درصدي در گروه ارتباط زياد نشان دهنـده ايـن اسـت كـه ايـن      73خواهد شد فراواني    

  .گردد ييد ميأو ت است  دينيساالري لفه مردمؤلفه داراي ارتباط زيادي با مؤزيرم
يعنـي  » امامـت  «)الـف : يهـا   مؤلفـه شـامل زير   »ساالري شايسته« اساسي   مؤلفه :شش

 درصـد در گـروه ارتبـاط        80فراواني  ... ر امور اجتماعي، سياسي و فرهنگي و      پيشوايي د 
  .سـاالري اسـت    لفـه اساسـي شايـسته     ؤلفه در ارتبـاط بـا م      ؤيد پذيرش اين زيرم   ؤزياد م 

به معني الزم بـودن امـر هـدايت، نظـارت و كنتـرل حركـت و                 » رهبري «مؤلفه زير )ب
اينجا در امر تربيـت شـهروندي       در   پيشرفت جامعه در سطح كالن و در امور مختلف و         

لفـه رهبـري بـا    ؤييد كننده ارتباط زيـاد بـين زيرم  أ درصد ت77فراواني . ايرانيي ـ  اسالم
به معني لزوم وجود افرادي     » مديريت «مؤلفه زير )ج. ساالري است  لفه اساسي شايسته  ؤم

ا، كنترل امـور مختلـف جامعـه و در اينجـ     عنوان مدير براي هدايت، نظارت و  شايسته به 
يد ارتباط زيـاد بـين      ؤ درصدي م  53فراواني  . باشد ايراني مي ـ   يتربيت شهروندي اسالم  

  .ساالري است لفه اساسي شايستهؤم لفه وؤزيرم
» تـدبر  تعقل و  تفكر،«) الف: يها  مؤلفهشامل زير » جستجوگري« اساسي   مؤلفه :هفت

تلف كشور و از  مخيها به معني استفاده از قدرت فكري انسان در جهت پيشرفت برنامه
 درصـدي در گـروه      77فراواني  . باشد ايراني مي ـ   يجمله برنامه تربيت شهروندي اسالم    

  .باشـد  لفـه اساسـي جـستجوگري مـي       ؤلفه در م  ؤييد اين زيرم  أ ت ةارتباط زياد نشان دهند   
يعني استفاده از حواس در جهت رشـد فـرد وجامعـه اسـالمي              » مشاهده«لفه  ؤ زيرم )ب

 درصـدي   46 فراواني. باشد ناخت حسي با تربيت شهروندي مي     منظور ارتباط ش   است و 
  .ييـد واقـع نـشده اسـت       ألفه مـورد ت   ؤشويم كه اين زيرم    در گروه ارتباط زياد متوجه مي     

 آزمايش در جهـت كـشف و       كارگيري تجربه و   يعني به » آزمايش تجربه و  «مؤلفه زير )ج
ي ـ  ندي اسـالم هاي مورد نيـاز بـراي تربيـت شـهرو     مهارت جستجوي دانش، نگرش و

لفـه در   ؤ درصدي در گروه ارتباط زياد بـه معنـي پـذيرش ايـن زيرم              53فراواني  . ايراني
با اين معنـي بـه كـار        » تربيتو  تعليم   «مؤلفه زير )د. باشد لفه اساسي جستجوگري مي   ؤم

زمـايش بايـد در    آتعقل، تجربه و ها از جمله تفكر و  تواناييةهماز  گرفته شده است كه     
تعليم ببينند   تربيت استفاده شود، به عبارت ديگر افراد جامعه بايد آموزش و           امر تعليم و  

لفـه  ؤايراني تربيت شوند ارتباط اين زيرم     ـ   يو در جهت اهداف برنامه شهروندي اسالم      
  .باشد  درصدي نشان دهنده پذيرش آن مي73لفه اساسي جستجوگري با فراواني ؤبا م

يعني فـرد   » آزادي «)الف: يها  مؤلفهمل زير شا. »استقالل فردي « اساسي   مؤلفه :هشت
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يا به زور    بتواند بدون هيچ مانعي بينديشد، انتخاب كند، تصميم بگيرد و مجبور نباشد و            
 درصدي نشان دهنده ارتباط زيـاد بـين ايـن           70فراواني  . عملي نشود  وادار به انديشه و   

 )ب. ده اسـت  ييـد واقـع شـ     ألفه اساسي استقالل فـردي اسـت و مـورد ت          ؤلفه و م  ؤزيرم
منزلـت او را     كه هم خود فرد وهم افراد جامعه قدر و         به معني اين  » نفس عزت «مؤلفهزير

بـه طـوري كـه     .حقـارت ننمايـد   ديگران احساس خواري و بشناسند و در پيش خود و     
 درصدي در گروه ارتباط زيـاد بيـانگر   77فراواني . احساس خود ارزشمندي داشته باشد 

به » حرمت «مؤلفه زير)ج. باشد لفه اساسي استقالل فردي مي ؤملفه در   ؤپذيرش اين زيرم  
اين معني است كه هر فرد در جامعه داراي حقوقي است كه حريمي را بـراي او ايجـاد                   

 درصدي  63فراواني  . رود كه حريم شخصي افراد در نظر گرفته شود         انتظار مي . نمايد مي
  .استقالل فردي پذيرفته شده استلفه اساسي ؤلفه در مؤدر گروه ارتباط زياد اين زيرم

به اين معنـي اسـت كـه فـرد          » كار «مؤلفه زير )الف: شامل» كفايت« اساسي   مؤلفه :نه
اي باشد تا از طريق آن امرار معاش نمايد و بالعكس تنبـل و بيكـار                 داراي شغل و حرفه   

ر لفه كار دؤ درصدي در گروه ارتباط زياد موجب پذيرش زيرم60داشتن فراواني  . نباشد
ي يتوانـا  به معني داشتن عالقه و    » غيرت «مؤلفه زير )ب. لفه اساسي كفايت شده است    ؤم

 درصـدي در گـروه ارتبـاط زيـاد          73فراوانـي   . باشد ناموس خويش مي  و  در حفظ آبرو    
لفه اساسي استقالل فردي وجود ؤم لفه غيرت وؤدهد كه ارتباط بااليي بين زيرم نشان مي

هاي جسمي و فكري     عني به كارگيري تمام قوا و توانايي      به م » همت «مؤلفه زير )ج. دارد
ها در برنامه تربيت  در جهت رسيدن به اهداف و ارزش      در جهت برآورده كردن نيازها و     

لفـه همـت و     ؤ درصـد ميـزان ارتبـاط بـين زيرم         73فراواني  . ايرانيـ   يشهروندي اسالم 
  . قـرار گرفتـه اسـت      ييـد أدهـد كـه مـورد ت       لفه اساسي استقالل فردي را نشان مي      ؤزيرم

هـا يـا در انجـام دادن         به معناي داشتن جسارت در بيان انديـشه       » شجاعت «مؤلفه زير )د
هـاي   پتانـسيل  هـا و   تمـام قـوه   كارگيري    در به ها به عبارت ديگر توانايي شخص        مهارت

 درصدي نشانگر رابطه بـين ايـن        67فراواني  . گونه مانعي  موجود به راحتي و بدون هيچ     
 مؤلفـه  زير )ذ. ييـد قـرار گرفتـه اسـت       أباشـد كـه مـورد ت       لفه اساسي مـي   ؤملفه با   ؤزيرم

.  انجـام دادن بـه موقـع آنهـا اسـت           وبه معني شناخت وظايف شخصي      » شناسي وظيفه«
لفـه  ؤلفـه در م   ؤ درصدي در گروه ارتباط زياد حـاكي از پـذيرش ايـن زيرم             77فراواني  

معني است كه فرد بـه      اين   به   »اعتماد به نفس   «مؤلفه زير )ر .اساسي استقالل فردي است   
هـا   مـسئوليت  هاي خود در انجام وظايف و      جايگاه و موقعيتي رسيده باشد كه از توانايي       
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 درصدي نشانگر   77فراواني  . باشديافته  اعتماد   ها اطمينان و   به اين توانايي  و  مطلع باشد   
  .تلفه اساسي استقالل فردي اسؤلفه اعتماد به نفس و مؤارتباط باال بين زيرم

هم  يعني هم فرد و   » پاكيزگي«) الف: يها  مؤلفهشامل زير » سالمت« اساسي   مؤلفه :ده
. معنـوي پـاك باشـند      هـاي مـادي و     هم محيط زنـدگي از آلـودگي       افراد ديگر جامعه و   

لفه اساسي سـالمت    ؤلفه و م  ؤ ارتباط زياد بين اين زيرم     ة درصدي نشان دهند   83فراواني  
 به ايـن معنـي    » حفظ محيط زيست   «مؤلفه زير )ب. فته است ييد قرار گر  أكه مورد ت  . باشد مي

 كه محيط زندگي را كه داراي امكانات مختلف طبيعي، فرهنگي، اقتصادي است، حفظ و       
لفـه  ؤلفه حفظ محـيط زيـست و م       ؤ درصد ارتباط بين زيرم    70فراواني  . نگهداري نماييم 

شـادي   «مؤلفهير ز )ج. دهد كه مورد پذيرش واقع شده است       اساسي سالمت را نشان مي    
 از غمگيني و   طراوت باشند و   با   جامعه بهتر است همواره شاد و      يعني فرد و  » طراوت و

 درصـدي در گـروه ارتبـاط زيـاد      63فراواني  . دكننآور است پرهيز     افسردگي كه كسالت  
 مؤلفـه  زير )د. لفه اساسي سالمت اسـت    ؤطراوت در م   لفه شادي و  ؤبيانگر پذيرش زيرم  

به عبارت ديگر در كلمه ورزش       روحي است و   ن قدرت جسمي و   به معني داشت  » قوت«
 درصـد   50 درصدي چون در گروه ارتبـاط متوسـط زيـر            50فراواني  . كند تبلور پيدا مي  

يعني اهتمـام   » آباداني «مؤلفه زير )ـ ه .داراي فراواني است مورد پذيرش واقع نشده است       
سازندگي محيط زنـدگي     ن و به عبارت ديگر آباد كرد     كشوري آباد و   بر داشتن شهرها و   

  . درصدي در گروه ارتباط زياد مورد پذيرش واقع نشده است36فراواني . مدنظر است
» حفظ ميراث ملـي    «مؤلفه زير )الف: يها  مؤلفهشامل زير » دوستي وطن «مؤلفه :يازده

يعني كوشش در نگهداري و حفظ منابع و امكانات فرهنگي، طبيعي و اقتصادي كـه جهـت                 
 درصدي در گروه ارتباط زياد      67فراواني  . حفظ شده است   احياء و  خته و آحاد ملت سا  

وفاق  «مؤلفه زير)ب .لفه اساسي وطن دوستي مي باشدؤلفه در مؤمويد پذيرش اين زيرم
يعني داشتن توافق جمعي با سيستم جمعيتي ملت واحـده در امـوري كـه توسـط                 » ملي

دهـد كـه      درصدي نشان مي   70 فراواني. نمايندگان و خبرگان كشور تصويب شده است      
 .ييد شده اسـت أت دوستي وجود دارد و    لفه اساسي وطن  ؤم لفه و ؤارتباط بااليي بين اين زيرم    

كمال رسيده باشد كـه      اي از رشد و    به اين معني كه فرد به درجه      » رشادت «مؤلفه زير )ج
اين . ارزش وطن خويش را بتواند درك كند و در راه حفظ آن با جان و دل اهتمام ورزد       

 درصد در گروه ارتباط زياد مـورد پـذيرش واقـع نـشده              34لفه با داشتن فراواني     ؤزيرم
 نگهـداري  به معني داشتن سرسختي و مقاومت در پاسداري و        » صالبت «مؤلفه زير )د. است

 درصدي در گروه ارتباط زياد مـانع از         44فراواني  . از كشور در مقابل هر عنصر مخالف      

www.sid.ir


  هاي اساسي تربيت شهروندي اسالمي ـ ايراني مؤلفه

  71

» شـرافت  «مؤلفه زير)ـ ه.دوستي شده است  لفه اساسي وطن  ؤ م لفه در ؤپذيرش اين زير م   
 57فراوانـي  . آبرومندي كردن نـسبت بـه داشـتن وطـن خـويش      يعني احساس شرف و 

لفـه اساسـي    ؤلفـه در شـمار م     ؤدرصدي در گروه ارتباط زياد موجب پذيرش ايـن زيرم         
واحـد در   به معني داشتن زبان ملـي       » زبان فارسي  «مؤلفه زير )و. دوستي شده است   وطن

 درصـدي در گـروه ارتبـاط    80سراسر كشور كه منظور از آن زبان فارسي است فراواني   
  .دوستي است لفه اساسي وطنؤلفه زبان فارسي و مؤزياد بيانگر ارتباط باال بين زيرم

يعني گزينش  » روي ميانه «)الف: يها  مؤلفهشامل زير   » اعتدال« اساسي   مؤلفه :دوازده
روي  ميانـه  در اينجا به معني تربيت شهروندي كه گرايش به ،رفتار در اعمال و  روي    ميانه

 درصد در گروه ارتباط زيـاد       57فراواني  . شود تفريط برحذر داشته مي    از افراط و   دارد و 
  .لفـه اساسـي اعتـدال پذيرفتـه شـده اسـت           ؤهـاي م   لفهؤعنوان يكي از م    لفه به ؤاين زيرم 

 تحمـل بـاال، تـا رسـيدن بـه اهـداف و       به معني داشتن صـبر و  » بردباري «مؤلفه زير )ب
لفـه را در    ؤ درصدي در گروه ارتبـاط زيـاد پـذيرش ايـن م            57فراواني  . باشد مقاصد مي 

به اين معنـي    » توكل به خدا   «مؤلفه زير )ج. دهد ييد قرار مي  ألفه اساسي اعتدال مورد ت    ؤم
 بـه   است كه در جامعه اسالمي افراد با رعايت مقررات خواسته شـده، در دسـت يـافتن                

او را  سـپارند و  نتيجه و يا رسيدن به مقصد بدون هر پيش داوري امـور را بـه خـدا مـي       
 درصـدي در    60فراوانـي   . گيرنـد  عنوان وكيل و قاضي نهايي كارهاي خود در نظر مي          به

  .لفـه اساسـي اعتـدال شـده اسـت         ؤلفه در م  ؤگروه ارتباط زياد موجب پذيرش اين زيرم      
بـه عبـارت    سرانجام امـور را انديـشه كـردن و     غايت و يعني  » دورانديشي «مؤلفه زير )د

همين كـل ديـدن   . انداز يك برنامه تربيتي را در نظر گرفتن است ديگر دورنما و يا چشم    
 درصدي در گروه ارتباط     57فراواني  . شود يك برنامه باعث نگاه معتدل به عناصر آن مي        

تدال مورد پذيرش واقع شـده    لفه اساسي اع  ؤلفه نيز در م   ؤدهد كه اين زيرم    زياد نشان مي  
 بهينـه از امكانـات و       ةبـه معنـي اسـتفاد     » جـويي  قناعـت و صـرفه     «مؤلفه زير )ـ ه .است

گيري از امكانـات     به عبارت ديگر يعني بهره     جلوگيري از مصارف بيهوده و     ها و  فرصت
 درصـد گويـاي ارتبـاط زيـاد بـين ايـن             70فراواني  . موجود در جهت رفع نيازها است     

  .ييد قرار گرفته استأد كه مورد تباش لفه اساسي اعتدال ميؤملفه و ؤزيرم
  
  گيري و بحث نتيجه

ايراني شامل ـ  ي اساسي تربيت شهروندي اسالممؤلفهطوركلي در اين پژوهش دوازده  به
  :ي به دست آمده از جدول به شرح زير شناسايي گرديدندها داده بر مبناي مؤلفه زير57
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: اسـت ايرانـي شـامل ايـن مـوارد         ــ    يندي اسـالم  ي اساسي تربيت شـهرو    ها  مؤلفه
ــمندي« ــدي«، »ارزش ــمندي«، »هدفمن ــوع«، »روش ــتي ن ــردم«، »دوس ــاالري م ــيس  ،» دين
 »دوسـتي  وطن« ،»سالمت« ،»كفايت«،  »استقالل فردي «،  »جستجوگري« ،»ساالري شايسته«
لفـه  ؤ درصـد، م   66 هـا  لفـه ؤبا ميانگين فراواني م   » ارزشمندي«لفه اساسي   ؤم. »اعتدال« و

» روشـمندي «لفه اساسي   ؤ درصد، م  3/68 ها لفهؤبا ميانگين فراواني م   » هدفمندي«اساسي  
با ميـانگين فراوانـي    » دوستي نوع«لفه اساسي   ؤدرصد، م  3/73 ها لفهؤبا ميانگين فراواني م   

، 76 هـا  لفـه ؤبا ميانگين فراوانـي م »  دينيساالري مردم«لفه اساسي  ؤم  درصد، 68 ها لفهؤم
لفـه اساسـي    ؤدرصـد، م   70 هـا  لفـه ؤساالري با ميانگين فراواني م     شايسته«لفه اساسي   ؤم
» استقالل فـردي  «لفه اساسي   ؤ درصد، م  6/67 ها لفهؤبا ميانگين فراواني م   » جستجوگري«

 ها لفهؤبا ميانگين فراواني م   » كفايت«لفه اساسي   ؤ درصد، م  70ها   لفهؤبا ميانگين فراواني م   
لفـه  ؤدرصـد، م   2/72 هـا  لفهؤ با ميانگين فراواني م    »سالمت«لفه اساسي   ؤدرصد، م  1/71

» اعتـدال «لفه اساسي   ؤدرصد، م  26/68 ها لفهؤبا ميانگين فراواني م   » دوستي وطن«اساسي  
هاي پژوهش حاكي از آن است كـه         يافته. باشد درصد مي  60 ها لفهؤبا ميانگين فراواني م   

ـ        ديني ساالري لفه اساسي مردم  ؤم وده اسـت و بعـد از آن بـه           داراي بيـشترين ميـانگين ب
    .اند هاي اساسي روشمندي و سالمت قرار گرفته لفهؤترتيب؛ م

    )باشد مقادير به درصد مي(هاي اساسي تربيت شهروندي اسالمي ـ ايراني  فراواني مؤلفه: 1نمودار 

  
ها و مقاالتي    بندي كلي و با در نظر گرفتن تحقيقات مشابه اعم از كتاب            در يك جمع  

بعضي  توان چنين نتيجه گرفت كه اوالً      ينه تربيت شهروندي ارائه شده است مي      كه در زم  
ـ        از اين تحقيقات تربيت شهروندي را به       صـورت غيرجـامع     هطوركلي و بعـضي ديگـر ب

هـاي ايرانـي و      اند و ثانياً تعداد كمي از اين تحقيقـات بـر ويژگـي             معرفي و تبيين نموده   
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 ، فراهـاني  فرمهينيترين آنها اثر      آثار موجود مربوط   كه از ميان   اند، اسالمي آن تكيه داشته   
تـوان   را مي )1389(نريماني ترين تحقيقات اثر     از مرتبط   و )1387(برخورداري  و   )1389(

هاي اساسي در تربيت شهروندي اسالمي ايراني        لفهؤثالثاً تكيه تحقيق حاضر بر م     . نام برد 
خـارج از ايـن   . غفـول مانـده اسـت   تحقيقات مشابه م بوده است كه اين نكته در كتب و 

شمول در مسائل مربوط به تربيـت شـهروندي          جامعيت و  مباحث، اين تحقيق عالوه بر    
بنـدي   شـمول آن در طبقـه      كليـت و  . اسالمي ايراني نگاهي دقيق وجزئي نگـر هـم دارد         

گانـه محـرز شـده كـه          هـاي دوازده   لفهؤصورت م  هاي اساسي تربيت شهروندي به     لفهؤم
هـا   لفهؤو فلسفي را به نمايش گذارده است و از سوي ديگر تجزيه اين م             ديدگاهي كلي   

هاي آن است كه دقيق و عالمانه مسائل و حواشـي موضـوع را بـسط داده و             لفهؤبه زيرم 
چنانچـه از نتـايج مـشاهده       . سعي كرده است كه جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود          

لفـه  ؤمي ايراني، پنجاه وهفـت زيرم     لفه اساسي تربيت شهروندي اسال    ؤگردد دوازده م   مي
هـاي اصـيل    هاي اسالمي و ويژگـي  كدام به نوعي نماينده ظهور آموزه كه هر ـ  تر جزئي

ـ ايراني هستند ترين ثمره ايـن تحقيـق همگـام     كاربردي ترين و مهم.  را نشان داده است 
لـه  بودن آن با موضوعات مطرح روز اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و از جم               

ادبيات نظري در تربيت      دانش و  ة پيشرفت و عدالت، ارائ    ةهاي آن در ده    استفاده از يافته  
گامي در جهت احياي تمـدن اسـالمي ايرانـي،           شهروندي، نگرش بومي اسالمي ايراني،    

هــا و  لفــهؤالمللــي و كــاربرد م اي بــراي صــعود بــه ســطح تربيــت شــهروندي بــين پلــه
عنـوان   تربيت كـشور بـه     طوح مختلف نظام تعليم و    كتب س  هاي آن در متون و     لفهؤزيرم

اي ارزشمند براي كمك به محققـان و دانـشجويان           انداز آينده و دستمايه    رهگشاي چشم 
و ها   ها، نگرش  هاي كمي پژوهش حاضر حاكي از اهميت دانستني        همچنان كه داده  . باشد مي

 بـا    دينـي  سـاالري  دملفه مر ؤهاي اساسي تربيت شهروندي، ازجمله م      لفهؤها در م   مهارت
درصـد از    2/72 درصـد و سـالمت بـا نـرخ           3/73درصد و روشمندي بـا نـرخ        76نرخ  

  .ايراني شهروندي است هاي اسالمي و دستاوردهاي اين تحقيق در تبيين ويژگي
تـدوين الگـوي    : شـود  كيد مي أاجرايي زير ت   در اين راستا بر پيشنهادهاي پژوهشي و      

هـاي آن در متـون كتـب درسـي      لفـه ؤو اسـتفاده از م ايراني ي ـ  تربيت شهروندي اسالم
هاي مختلف تحصيلي به صورتي كه به اهداف كلي و اهداف جزئي تقسيم شـوند،                 دوره

هـاي    هايي در شناسايي مؤلفـه      اختصاص رشته دانشگاهي و دروس مجزا به آن، پژوهش        
هـاي    دورهشهروندي در آثار شاعران، انديشمندان و فالسفه ايراني و اسالمي، برگـزاري             

  .آموزان و اولياء آموزش شهروندي براي معلمان، دانش
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