
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

ن شاخص اسالمی به عنوا مولفه هاي تربيت شهروند بررسی ميزان رعایت مبانی، اصول و

 پيشرفت در جامعه اسالمی
 

  مصطفی مهدیان،  دكتر محمد جوادلياقت دار،  ستاره موسوي
 

 :چكيده
 

دي را در زندگي شهري طلب مي كند كه در مباحث جامعه يرشد بي سابقه جوامع شهري در عصر حاضر، الگوي جد

نه ين زميز كشورهاي جهان ، در ااري ايلذا در بس. اد مي شودي« فرهنگ شهروندي »شناختي از آن تحت عنوان 

ن ييات شهروند مطلوب  تبيات فرهنگي وفلسفه تربيتي هر جامعه، خصوصيمطالعاتي صورت گرفته، تا با توجه به مقتض

ت يم و تربين موضوع در مباحث نظري تعلياز ا. زي شودين شهروندي برنامه ريت چنيگردد تا در گام بعدي براي ترب

ه يم عاليت تعالين خواهد بود كه با محوريز هدف ايدر پايان نامه حاضر ن. اد مي شودي« ديت شهرونيترب»تحت عنوان 

وراهكارهاي عملي براي تحقق مولفه هاي تربيت  مهم  تربيت  شهروندي بازشناسي و اصول اسالمي ، برخي از مباني 

مطالعه نظريه هاي مكاتب مختلف ضمن  بررسي تاريخچه تحول تربيت شهروندي و  ن منظوريبد. شهروندي ارائه گردد

تالش خواهد شد پس از استنباط مباني نظري تربيت شهروندي از آموزه هاي اسالمي، مؤلفه هاي  پيرامون اين موضوع،

ت شهروند مورد نظر يي براي تربيز صورت بندي گردد تا بتوان براساس اين مؤلفه ها، الگويتربيت شهروند اسالمي ن

به  افت كهياختصاص خواهد  شهروندانيان نامه حاضر، به نظر سنجي از يگري از پايبخش د. ودن نميجامعه اسالمي تدو

عنوان سفيران شهروندي در كاربرد وترويج  اين مباني به منظور ارتقاء فرهنگ وتربيت شهروندي  نقش مهمي خواهند 

سطه شهر اصفهان در سال دانش آموزان متو)سفيرانن يدگاه اين بخش آن است كه ديا يهدف از اجرا. داشت

ميزان تحقق مباني و مولفه هاي تربيت شهروندي در ابعاد فرهنگي، اجتماعي مورد بررسي و  رامونيپ (33-31تحصيلي

نتيجه .ارائه گردد ت جامعه مايم و تربيعملي ساختن آن در نظام تعل تجزيه و تحليل قرار گيرد و راهكار هايي جهت 

ت كه نمي توان تربيت مذهبي و ديني را از تربيت شهروندي متمايز دانست وترويج گيري كلي پژوهش بيانگر آن اس

همچنين نتايج نشان مي دهد كه . آموزه هاي اسالمي بر رعايت ابعاد مختلف مولفه هاي تربيت شهروندي موثر خواهد بود

( اقتصادي خا نواده جنس، سن، منطقه جغرافيايي محل سكونت و تحصيل، نوع شغل و وضعيت)عوامل دموگرافيك  

 .تاثيري بر ميزان رعايت مولفه هاي تربيت شهروندي ندارد

آموزش  -مدل شهروندي   -فرهنگ شهروندي  –مولفه هاي شهروندي  –تربيت شهروندي اسالمي : واژه هاي كليدي

 شهروندي
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