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é Objective: The main purpose of this study was to design a model of citizenship education for 
primary school students based on the components of the school of Islam.

é Method: The method of this study was a combination of qualitative content analysis in the qualitative 
stage and Delphi technique in the quantitative stage. The statistical population of the qualitative 
stage included the Islamic thinkers and experts who had directly and indirectly commented on the 
citizenship education. Their thoughts and ideas in papers, books, magazines, doctoral dissertations, 
and Internet sites were purposefully investigated, and this process continued until theoretical 
saturation was achieved. The statistical population in the quantitative stage included 15 citizenship 
education experts as a statistical sample, who were purposefully selected. A questionnaire was used 
to collect qualitative data and fiches were used to collect quantitative data. The collected data were 
analyzed using content analysis techniques and open, axial and selective coding. 

é Findings: The findings showed that there were 30 components for the citizenship education from 
the perspective of Islam in moral, social, political and economic aspects; 22 components such as 
‘man in search of Allah, the need for religious education, the compassion and forgiveness in the 
light of education, the revival of natural beliefs, raising the spirit of justice-seeking, the attention 
to moderation, legalism, an emphasis on consultation and acceptance of collective wisdom, 
encouraging questioning, the status of hard work, being contented, etc. were identified as the 
components of the citizenship education model in the primary school.

é Conclusion: The citizenship education based on the Islamic approach can provide a complete 
and universal model for the education of primary school students.
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چکیده
é هدف: پژوهش حاضر با هدف كلی مطالعه تربيت شهروندی در مکتب اسالم و ارائه الگویی 

برای تربيت شهروندی دانش آموزان دورة ابتدایی صورت پذیرفته است.
 é روش: این پژوهش تركيبی اســت كه در مرحله كيفــی از روش تحليل محتوای كيفی و
در مرحله كمی از تکنيک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در مرحله كيفی 
 شامل اندیشــمندان و صاحب نظران اسالمی اســت كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم
در مورد تربيت شهروندی در اسالم اظهار نظر نموده اند كه در این بين به شکل هدفمند افکار 
و اندیشه های ایشــان در مقاالت، كتب، مجالت، رساله های دكتری و سایت های اینترنتی 
 بررســی، و این فرایند تا دستيابی به اشــباع نظری ادامه یافت. همچنين، جامعه آماری
در مرحله كمی شــامل خبرگان حوزه تربيت شــهروندی بود كه به شکل هدفمند 15 نفر 
به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده های كيفی از فيش برداری و داده های 
كمی از پرسش نامه استفاده شد. با كاربرد تکنيک تحليل محتوا و كدگذاری باز، محوری و 

انتخابی داده های جمع آوری شده تحليل گردید.
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é یافته هــا: یافته های پژوهش حاكی از شناســایی 3۰ مؤلفه جهت تربيت شــهروندی از 
منظر اســالم در ابعاد چهارگانه اخالقی ـ اعتقادی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی بود كه 
در ادامه 22 مؤلفه از قبيل »انسان در جســتجوی خداوند، لزوم تربيت دینی، مهرورزی 
و بخشــش در پرتو تربيت، احيای باورهای فطری، پرورش روحيه عدالت خواهی، توجه به 
ميانه روی، قانون گرایی، تأكيد بر مشورت و پذیرش خردجمعی، تشویق پرسشگری، منزلت 
سخت كوشی، قناعت پيشــگی و ...« به عنوان مؤلفه های الگوی تربيت شهروندی در دورة 

ابتدایی شناسایی شد. 

é نتایج: تربيت شهروندی برآمده از رویکرد اسالمی می تواند به عنوان الگویی جهان شمول و 
كامل در خدمت تربيت دانش آموزان دورة ابتدایی قرار گيرد.

واژگان کلیدی:  تربيت شهروندی، طراحی الگو، دورة ابتدایی، مکتب اسالم.

مقدمه
از جمله مباحث مهم در حوزه مطالعات اجتماعی، سياسی و تربيتی، مفهوم شهروندی 
اســت. ســابقه پرداختن به تربيت شــهروندی1 در جوامع غربی به زمان حکمای بزرگ 
 يونان چون ســقراط، افالطون و ارســطو باز می گردد، با اين وجود به نظر می رســد كه

در پرتو تحوالت و دگرگونی های عميق اجتماعی و ارتباطی كه نقش به سزايی در افزايش 
آگاهی های مردم داشته است، ضرورت پرداختن به اين موضوع در جوامع كنونی، به ويژه 

در جوامع اسالمی نيز احساس می شود )قاسم پور خوش رودی و حيدری،1394 :4(. 
در حال حاضر چشم اندازهای مربوط به شهروندی ملی بين كشورها متفاوت است كه 
.(2015 ،UNESCO) منعکس كننده تفاوت در زمينه سياسی و تاريخی و ساير عوامل است 

فرآيند گســترده و شتاب آلود جهانی شدن، ســؤاالتی را درمورد اينکه چه چيزی مفهوم 
شهروندی را تشکيل می دهد و همچنين در مورد بعد جهانی آن، سؤاالتی را ايجاد كرده 
است. تربيت شهروندی كه بر حقوق و تعهدات همه نسبت به ديگران تأكيد می كند، نه تنها 
تالش در سطح جهانی است بلکه در سطح مردمی حتی از اهميت بيشتری برخوردار است 
زيرا كودكان در سطح پايه می آموزند و می آموزند كه چگونه با ديگران كار كنند. فقط با 
اين نوع تجربه اســت كه جوانان می توانند مهارت های مورد نياز خود را در آينده كسب 
.(Irene,otaru and Akerele,2020 :4) كنند و در هر دو سطح محلی و جهانی كار كنند

1. Citizenship Education



33

ë  سال ششم
ë  شمارة  4

ë  شمارة پیاپی 21
ë  زمستان 1400

 ناصر کرمی  رضا کچوئیان جوادی  مجید قدمی  علی محبی

طراحی الگوی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره ابتدایی 
برآمده از مؤلفه های مکتب اسالم

31 - 52

تربيت شــهروندی مفهومی متکثر و چند چهره اســت كه مفاهيم اخالقی، تربيتی، 
محيطی، فرهنگی، اقتصادی و سياســی را در برمی گيــرد و در آن از مباحثی همچون 
 مردم ســاالری، حقوق، مســئوليت ها، تحمل و بردباری، احترام، برابری و تنوع ســخن
 به ميان می آيد. در تعريفی جامع می توان گفت كه تربيت شــهروندی، تربيتی است كه

به موجب آن مهارت ها، قابليت ها و توانمندی های شهروندی در افراد توسعه پيدا می كنند 
و افراد قادر خواهند بود از اين طريق وظايف شهروندی خود را به نحو مطلوب انجام دهند 
و همچنين منشــأ اصالحات مفيد در جامعه شوند )صفايی مقدم، كاظمی، پاك سرشت و 
مرعشــی، 10:1386(. مبنای شهروندی بر اساس نگرش به شهروندی، حقوق و تعهدات 
مربوط به آن متفاوت اســت. با توجه به اين كه نظريه های مختلفی در بارة مشــروعيت 
وجود دارد، می توان گفت گونه های مختلفی را برای شهروندی به دست آورد. در برخی از 
 نظريه ها، شهروندی كاماًل رقيق و تضعيف می شود، اما اگر شهروندی را در معنای عام آن

در نظر گرفته شــود، ميان اين نظريه ها و الگوی شهروندی تناسب وجود خواهد داشت 
)غالمی و مشهدی زاده، 70:1399(.

توسلی و نجاتی حسينی )1383( هسته مشترك تعريف های ارائه شده از شهروندی 
را شــامل نوعی پايگاه و نقــش اجتماعی برای تمامی اعضای جامعــه؛ مجموعه به هم 
پيوســته ای از وظايف، مســئوليت ها و تعهدات اجتماعی، سياسی، حقوقی، اقتصادی و 
فرهنگی به صورت همگانی، برابر و يکســان؛ احســاس تعلــق و عضويت اجتماعی برای 
مشاركت جدی و فعاالنه در جامعه و حوزه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی؛ 
و برخوداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزايا، منافع و امتيازات اجتماعی، 

اقتصادی، سياسی، حقوقی و فرهنگی می داند.
تربيت درســت و نهادينه ساختن رفتار شــهروندي يکی از مهم ترين اهداف تعليم 
و تربيت اســت كه امروزه مورد توجه بســياري از كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه 
بوده و هســت. آموزش حقوق، اصول و رفتار شــهروندي در دوره های مختلف تحصيلی 
به خصوص دوره تحصيلی ابتدايی می تواند نقش مهمی در شــکل گيری يک شــخصيت 
ممتاز و موفق اجتماعی داشــته باشــد. بنابراين ضروری است كه نظام تربيتی كشور با 
در نظر گرفتن جميع شــرايط و به كارگيری اصول و ارزش های دين اسالم، زمينه تربيت 
شهروندی كودكان و نوجوانان را بر اساس شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد اسالمی فراهم نموده 
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و با الگو قرار دادن ســيره معصومين)ع(، جامعه را به ســمت تربيت شهروندی مبتنی بر 
آموزه های اسالم سوق دهد. 

    يکي از مســائل مهمي كه در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندي وجود دارد اين 
است كه چگونه مي توان آن را تعليم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجراي صحيح آن 
در جامعه و شناخت وظايف و تکاليف مبتني بر آن بود. در اين رابطه صاحب نظران مدرسه 
را بهترين مکان براي آموزش و تعليم اين مقوله مي دانند. آنها معتقدند چون مدرسه بعد 
از خانه دومين محيطی اســت كه كودكان و نوجوانان قسمت اعظم وقت خود را در آن 
ســپری می كنند، و نقش مهمی در رشد شخصيت و انتقال دانش و مهارت های زندگی 
به آنها دارد، در نتيجه آشنايی با شهروند و شهروندی نيز از جمله مهارت هايی است كه 
در مدرســه بايد آموزش داده شود و دانش آموزان رده  های مختلف تحصيلی بايد حقوق، 
تکاليف و مســئوليت های شهروندی را در مدرســه فراگيرند. به عبارت ديگر گنجاندن 
مطالب مهم و ضروری در مورد حقوق شهروندی براساس اصول و قواعد در برنامه درسی 
و كاربردی ساختن آنها توسط نظام آموزش و پرورش حاكم بر هر كشوری، افراد متعهد 
و مســئول و آگاه را پرورش خواهد داد كه خواهند توانســت نظام نماينده ـ شهروند را 
 بنــا نهند؛ نظامی كه افراد جامعه در آن حـــق آزادی، حق مشــاركت، حق انتخاب و...

را داشــته باشــند. برخی از صاحب نظران نيــز ضرورت آموزش شــهروندی را پرورش 
قابليت هايــی در فرد كه با افراد ديگر جامعه همزيســتی اجتماعی ســالمی پيدا كنند، 

می دانند. )كاظمی، 1399 :1(.
مدرســه كانال و مجرايی مؤثر برای انتقال مجموعه ای از دانش ها، مهارت ها، ارزش ها 
و باورهای خاص اجتماعی اســت. نظام آموزشــی فرصت هايی را برای فراگيران تدارك 
می بينــد تا بتوانند ارزش ها و باورهای مختلف را از ديدگاه های متفاوت مورد آزمون قرار 
دهند. اينکه شهروندان بتوانند از نقش خود آگاهی يافته و به آن ارج نهند و نيز مشاركتی 
فعال در مصالح ملی داشته باشند، دليل محکمی بر اين موضوع است كه نظام آموزشی 
بايد در زمينه شــهروندی به آموزش افراد مبادرت ورزد. شهروندی امری نيست كه بعد 
از فراغت از مدرسه اتفاق بيفتد، بلکه در رفتارها و تعامالت روزانه آموخته شده و تمرين 

می شود و بهترين مکان برای تمرين شهروندی مدرسه است )لطف آبادی، 1386 :5(. 
در ضرورت توجه به تربيت شــهروندی در ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 
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آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعليــم وتربيت وظيفه دارد آداب و مهارت های 
زندگی را در دانش آموزان تقويت نمايد و توانايی حل مســائل و عمل به آموخته ها برای 

بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان را افزايش دهد. 
دورة ابتدايی با تحوالت و شــرايط جديدی همراه اســت كه بر شــخصيت كودك و 
ســازگاری های اجتماعی او تأثير می گذارد. شــخصيت كودك در اين دوره در ارتباط با 
ديگران و با دادن آموزش های الزم شــکل می گيرد، روابط اجتماعی و توســعه يافته و 
ادراكش از مسائل اجتماعی و فرهنگی عميق تر می گردد. در اين دوره، كودك هر آنچه 
در حوزه های اخالق، باورهای دينی، فرهنگی و اجتماعی بياموزد، در بقيه دوران زندگی 
بـا او هـمراه است )كوشی، موسی پور، آرمند و محبی، 1399 :131(. بـا تـوجه به تأثير 
اساســی آموزش و پرورش در جامعه پذير كردن دانش آموزان، آماده ســازی نسل جديد 
برای ايفای نقش شــهروندی در جامعه محلی، ملی و جهانی نيز امری اســت كه از اين 
نهاد آموزشــی انتظار می رود؛ زيرا ايفای نقش شهروندی مستلزم دانايی، آگاهی و كسب 
نگرش و مهارت های الزم بـرای حـل مسالمت آميز مشکالت و چالش هايی است كه فرد 
در زندگی اجتماعی خود با آن برخورد خواهد كرد و از مهم ترين بسترهای كسب چنين 
شايستگی هايی، نظام آموزش و پرورش هر جامعه است )فتحی و سعادتمند، 1394 :7(.

در اسالم، تربيت شهروندی مبتنی بر مبانی ارزشی همچون محوريت خداوند در همه 
امور هســتی و زندگی انســان به عنوان يک خير بنيادين و محوريت دين در عرصه های 
مختلف زندگی اجتماعی انســان می باشد، به عالوه در انديشه انسان، ارزش های بنيادين 
همچون عدالت كه آفرينش الهی برآن اســتوار گرديده، آزادی انســان به معنای واقعی، 
اعتقاد به برابری همه انســان ها فــارغ از رنگ و نژاد و زبان به كرامت واالی انســانی و 
برادری و تعاون و شــور و مشــورت با يکديگر، از مبانی اساسی در تعليم و تربيت افراد 
و شهروندان، به ويژه در بعد مهم تربيت شــهروندی محسوب می شود. ايدئولوژی اسالم 
توانســته است ضمن ارج نهادن به هويت فردی انسان، نقش سازنده او را در فعاليت های 
اجتماعی گوشزد كند. در اسالم انسان موجودی اجتماعی است كه البته اجتماعی بودن 
او را با فرديت او به عنوان يک انسان و يک مسلمان بايد در نظر گرفت )رضازاده طاهری و 
يزدخواستی، 1395 :9(. در تـربيت شهرونـدی از نگـاه اسـالم، ارزش هـای اسـالمی بـه 
تربيـــت شـهروندی سـمت و سـوی الهـی می بخشند. اين ارزش ها از قبيل ايمان، تقوا، 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

36

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

آخرت گرايی، احترام به همنوع، عدالت و توكل بر خدا درتمام شئون فرهنگی، اقتصادی و 
سياسی تأثير می گذارند )كيشانی فراهانی، فرمهينی فراهانی و رهنما، 1392 :53(.

    پيشينه پژوهش های داخلی و خارجی در زمينه موضوع نشان می دهد، پژوهش های 
چندی در اين زمينه صورت گرفته اســت كه مستقيم و غيرمستقيم با تربيت شهروندی 
در اســالم مرتبط است. فاتحی )1399( در پژوهشــی با عنوان»بررسی تحليلی مبانی 
تربيت شــهروندی از منظــر آموزه های قرآن كريم و طراحی مدلــی مفهومی برای آن« 
به موضوع تربيت شهروندی پرداخته و ويژگی های يک شهروند مطلوب مسلمان را شامل 
پايمال نکردن حقوق مردم )حق الناس( و احترام به حقوق شهروندان؛ احساس مسئوليت 
نسبت به هم نوعان، رعايت اخالق اســالمی در تعامالت اجتماعی، داشتن ُحسن خلق و 
گشاده رويی، تواضع و فروتنی، حلم و بردباری و مدارا كردن با مردم و شهروندان، احساس 

مسئوليت و تعهد، ياری رساندن و كمک به ديگران بيان می دارد. 
     صالحی، محمدی پويا و تركاشوند )1398( در پژوهشی با عنوان »ارائه الگويی برای 
تربيت شهروند تراز جامعه اسالمی بر اساس رهيافت هايی از رساله حقوق امام سجاد)ع(« 
در حيطه شناختی، مؤلفه های شناخت قانون اساسی، خدامحوری، رعايت حقوق بشر، ...؛ 
 در حيطــه عاطفی مؤلفه های احتــرام به عقايد ديگران، خضــوع در برابر مردم، احترام

به ارزش ها، عدالت و برابری، تساهل و تسامح و...؛ و در نهايت در حيطه رفتاری مؤلفه های 
قانون پذيری، مسئوليت پذيری، مشاركت اجتماعی، تفکر منطقی و سعه صدر را به عنوان 

مؤلفه های الگو معرفی كردند.
يافته های پژوهش محمدی، مزيدی و بهشــتی)1397( با عنوان »تربيت شهروندی 
از ديدگاه اســالم و پراگماتيسم« نشــان می دهد كه در تربيت شهروندی از نگاه اسالم، 
ارزش های اســالمی، سمت و سوی الهی به تربيت شــهروندی می بخشند. اين ارزش ها 
از قبيــل ايمان، تقوا، آخرت گرايی، احترام به هم نوع، عدالت، توكل بر خدا و ... در تمام 

شئون فرهنگی، اقتصادی، سياسی تأثيرگذارند. 
پژوهش طاهرپور )1394( با عنوان »بررسی مفهوم، مبانی، اصول، و روش های تربيت 
شــهروند جهانی از ديدگاه قرآن كريم« سه دسته مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و 

ارزش شناسی را استخراج نموده است. 
يافته های قاســم پور خوش رودی و صفار حيدری )1394( در زمينة مطالعه وضعيت 
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و موانع توجه به مؤلفه های تربيت شــهروند اســالمی در دانشــگاه نشان می دهد كه از 
نظر دانشجويان ميزان توجه به مؤلفه های ابعاد سياسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندی 
اســالمی پايين تر از متوســط ولی مؤلفه های بعد اخالقی باالتر از متوســط بوده است. 
توجه به مؤلفه هايی از قبيل تأكيد بر ارزش های اسالمی، اعتدال، انصاف، عدالت خواهی، 
قانونمندی، احتــرام متقابل، نقد آزادانه، تفاهم و احتراز از خودمحوری، دورانديشــی و 

زمان شناسی مورد نظر قرار گرفته اند. 
كيشــانی فراهانی، فرمهينی فراهانی و رهنما )1392( در پژوهشی با هدف شناسايی 
عوامل اساســی تربيت شهروندی اســالمیـ  ايرانی، 12 عامل اساسی تربيت شهروندی 
اســالمیـ  ايرانی شامل ارزشمندی، هدفمندی، روشــمندی، نوعدوستی، مردم ساالری 
دينی، شايسته ساالری، جستجوگری، اســتقالل فردی، كفايت، سالمت، وطن دوستی و 

اعتدال را نشان دادند. 
رضازاده طاهری و يزدخواســتی)1395( در مطالعــه ای با نام »داللت های تربيتی از 
مبانی اسالم در باب تربيت شهروندی« نتيجه گرفت كه تربيت شهروندی بر مبانی ارزشی 
همچون محوريت خداوند در همه امور هستی و زندگی انسان به عنوان يک خير بنيادين و 
محوريت دين در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی انسان می باشد . به عالوه در انديشة 
اســالم، ارزش های بنيادينی مانند عدالت كه آفرينش الهی بر آن استوار گرديده، آزادی 
انســان به معنای واقعی، اعتقاد به برابری همه انسان ها فارغ از رنگ و نژاد، كرامت واالی 
انسانی و برادری و تعاون و شور و مشورت با يکديگر، از مبانی اساسی در تعليم و تربيت 

افراد و شهروندان، به ويژه در بعد مهم تربيت شهروندی محسوب می شوند. 
(Tonga, 2020) در پژوهشــی به اين نتيجه رســيد كه آموزش مطالعات اجتماعی 

می تواند از لحاظ تربيت شــهروندی مؤثر، از دين بهره مند شود. همچنين، اسالم واقعی 
از ارزش هايی مانند احترام به حقــوق و آزادی ها، خيرخواهی، عدالت، صداقت و احترام 

به تفاوت ها حمايت می كند و تربيت شهروندی را افزايش می دهد. 
(Sears and Hebert,2005) در تبيين ماهيت تربيت شــهروندی به مواردی از قبيل 

آزادی در گفتــار، برابــری در مقابل قانون، آزادی در تعامالت، دسترســی به اطالعات، 
مشــاركت سياسی و حق رأی دادن شهروندان، حق مهاجرت، توجه به حقوق اجتماعی، 

رفاه اقتصادی، حق اشتغال و كار اشاره می كند.
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با نگاه اجمالی به ســاختار تعليم و تربيت كشور می توان گفت كه در جامعه اسالمی 
ايران به طور اعم و در نظام تعليم و تربيت به طور اخص آن طور كه بايد و شايد به مبحث 
تربيت شــهروندی عملی و اسالمی توجه نشده است و متأسفانه در عمل، كارايی نسبی 
و حتی شکســت تالش ها در اين خصوص مشــهود اســت. گواه اين ادعــا نيز می تواند 
هنجارشــکنی ها و ارزش ستيزی های نمود يافته در نســل نوجوان و جوان و به خصوص 
بخش عظيمی از فارغ التحصيالن آموزش عالی باشد كه در رويارويی با مسائل و مشکالت 
زندگی قادر به شناسايی و انجام مسئوليت های خويش نبوده و طريق عصيان يا بی تفاوتی 

را می پيمايند.
بنا به مالحظات فـوق با تـوجه به اهميت تـربيت شهروندی در نظام تعليـم و تربيت 
احســاس نياز به الگويی عملی در اين برهه می شــود و چون دورة ابتدايی با تحوالت و 
شــرايط جديدی همراه اســت كه تا اندازه زيادی بر شــخصيت كودك و سازگاری های 
اجتماعی آنها اثر می گذارد، لذا مسئله اصلی در اين پژوهش فهم ديدگاه، شناسايی ابعاد 
و مؤلفه های تربيت شــهروندی از منظر اسالم و اين موضوع است كه چه الگوی مطلوبی 
با توجه به ديدگاه اســالم برای تربيت شهروندی دانش آموزان دورة ابتدايی می توان ارائه 

نمود؟ 

روش پژوهش
   پژوهش حاضر بر اســاس هدف، پژوهشی كاربردی، از نظر زمان گردآوری داده ها، 

مقطعی و از نظر شيوه اجرا، پژوهشی تركيبی محسوب می گردد. 
 جهت گردآوری اطالعات الزم جهت مرحله اول پژوهش يعنی مرحله كيفی، مجموعة 
افکار انديشــمندان، متخصصان و دانشمندان حوزة تربيت شهروندی در اسالم از قبيل؛ 
فارابی، ابن ســينا، خواجه نصيرالدين طوسی، مالصدرای شيرازی و مطهری كه به صورت 
مســتقيم و غيرمســتقيم در اين زمينه اظهارنظر كرده اند مّدنظر قرار گرفته كه از اين 
مجموعه و به شکل هدفمند و در راستای تحقق هدف پژوهش، دسته ای از مقاالت، كتب، 
 اســناد، مجالت، پايان نامه ها، رســاله های دكتری و سايت های اينترنتی حاوی اين افکار

و انديشه ها از قبيل قرآن كريم، نهج البالغه، انديشه های اهل مدينه فاضله و تعليم و تربيت 
اســتاد مطهری و ... جهت بررســی و تحليل موضوع انتخاب گرديدند. شايان ذكر است 
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استفاده از متون تا دستيابی به اشباع نظری ادامه يافت. 
 از فيش برداری به عنوان ابزار جمع آوری داده ها در مرحله كيفی استفاده شده است. با استفاده
 از روش تحليل محتوای كيفی و با كاربرد تکنيک كدگذاری سه گانه )باز، محوری و انتخابی(

به كمک نرم افزار MAXQDA12 داده های جمع آوری شده در اين مرحله مورد بررسی و 
تحليل قرار گرفت. 

  بــرای اعتباريابی كيفی داده ها از تکنيک قابل قبــول و معتبر بودن1 كه به معنای 
ميزانی است كه می توان نتايج را صحيح و قابل باور دانست از طريق همسوسازی داده ها 
و جمــع آوری اطالعــات از منابع مختلف و چندگانه اقدام گرديد. بــه عالوه، از 5 نفر از 
اسالم شناسان حوزوی و اساتيد فلســفه تعليم و تربيت به عنوان خبرگان موضوع جهت 

بررسی و بازبينی داده ها كمک گرفته شد. 
 در مرحله دوم پژوهش يعنی بخش كمی، از تکنيک دلفی استفاده گرديد. در اين مرحله

پس از شناسايی مؤلفه های تربيت شهروندی در اسالم، جهت گزينش و انتخاب مؤلفه های 
مناســب تربيت شهروندی در دورة ابتدايی از بين مؤلفه های مذكور پرسش نامه ای بسته 
پاســخ در طيف 3 تايی ليکرت و همچنين تعدادی ســؤال باز به منظور مشخص نمودن 
 اهميت هر يــک از عوامل و در صورت نياز اضافه يا حذف عوامل تهيه گرديد. همچنين

با مالحظه تركيبي از خبرگان با تخصص هاي گوناگون مرتبط با حوزه تربيت شهروندی 
به شکل هدفمند پنلی به حجم 15 نفر به عنوان نمونه آماری از بين خبرگان حوزه تربيت 

شهروندی انتخاب شد. 

یافته های پژوهش 
 سؤال  اول پژوهش:   ابعاد، مؤلفه های تربيت شهروندی در اسالم كدامند؟

بعــد از جمع آوری داده ها از متون مرتبــط با هدف پژوهش و از طريق فيش برداری، 
با كمک نرم افزار MAXQDA12 امر دســته بندی، و تجزيه و تحليل داده ها با اســتفاده از 
كدگذاری ســه مرحله ای باز، محوری و انتخابی آغاز گرديد. در مرحله اول متون انتخابی 
مورد مطالعه عميق قرار گرفته و با مطالعه دقيق و خط به خط جمالت در متون، مطالب 
 مرتبط شناســايی و در فيش های مربوط به هر يک از منابع درج و در ادامه اين عبارات

1. Credibility
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بــه نرم افزار منتقل و محقق بــه كدگذاری باز )توصيفی( پرداختــه و مضامين مربوطه 
استخراج شد. حاصل اين مرحله توليدكدهای باز برای تربيت شهروندی در اسالم بود كه 
بعد از حذف كدهای تکراری و جرح  و تعديل و تركيب كدهای مشابه و نيز با مشورت و 
همفکری با 5 نفر از خبرگان و اسالم شناسان از بين كدهای باز استخراج شده تعدادی كد 
مفهوم )شاخص( برای تربيت شهروندی اسالم در مرحله كدگزاری باز در نظر گرفته شد. 
در مرحلــه دوم و بــرای توليد كدهای محوری چندين كد بــاز در ذيل چتر يک كد 
تفســيری جمع شد. در اين مرحله با توجه به واكاوی های انجام شده كدهای باز شناسايی 
شده )شاخص( در زمينه تربيت شهروندی اسالم در ذيل 30 كد محوری )مؤلفه( قرار گرفت. 
در مرحله سوم، نيز 4 كد انتخابی كلی به عنوان ابعاد تربيت شهروندی در اسالم شناسايی 
و 30 كد محوری در ذيل آنها قرار گرفت كه نتايج مربوطه در جدول 1 درج گرديده است. 

جدول 1. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تربيت شهروندی در اسالم

شاخصمؤلفهبعد

دی
تقا

 اع
ی -

الق
اخ

 انسان در جستجوی
  خداوند به عنوان
محور هستی

é اعتقاد به خدا ـ اطاعت و پرستش خدا ـ هدايت واقعی و تسليم خدا شدن ـ جهان تجلی 
خداوندـ  بندگی خدا شرط ايمانـ  خداوند محور هستیـ  حاكم بودن نظام توحيدیـ  نظام 

علّی ومعلولی جهان هستیـ  دعوت به خداپرستی و ...

لزوم تربيت دينی
و دين مداری

é تربيت و شهروند دينیـ  دين نياز فطری آدمیـ  جامعيت دين در رفع نيازهاـ  تربيت دينی 
و پذيرش واليت خداوند و ....

مهرورزی و بخشش
در پرتو تربيت

é مهرورزی جلوه رحمت حقـ  مهرورزی با بندگان خداـ  مهرورزی زمينه برادریـ  مهرورزی 
جوهره فضائل ـ محبت داروی دردهای آدمی ـ محبت عامل الفت همنوعان ـ گذشت و 

بخشش متمم عدالتـ  توصيه به احسان و گذشت و ...

 حيات طيبه به
مثابه زندگی اصيل

é ارزشمندی حيات طيبهـ  حيات طيبه و دعوت به اعتدالـ  حيات طيبه و رشد همه جانبه 
ـ انسان و هدف ازلی و ابدی و ...

پرورش خردورزی
و تعقل

é تعقل تمايز نفس انسان و حيوان ـ خردمندی و اصالح امور ـ شکوفايی عقل هدف بعثت 
انبياء ـ عقل ابزار فهم سعادت و شقاوت ـ تأكيد بر رفتار خردمندانه ـ خردمندی ابزار 

بصيرت و ...

 تربيت و ارزشمندی
علم و معرفت

é تأكيد بر دانايی ـ رجحان دانايان بر نادانان ـ ارزشمندی جايگاه علم ـ وجوب علم بر زن 
و مرد ـ علم به مثابه چراغ عقل ـ رجحان عالمان بر عابدان ـ نقش معرفت در فروتنی ـ 

اهميت معرفت خويشتن و ...

 انسان در جستجوی
كمال و تعالی جويی

 é انسان در جستجوی امور متعالی ـ تأكيد بر ابعاد تعالی آدمی ـ تأكيد بر كمال جويی
 در تربيت شهروندی ـ انسان و گرايش به عالم برتر ـ روح متعلق به عالم باال ـ اخالص 

نردبان تعالی انسان و ...
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طراحی الگوی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره ابتدایی 
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31 - 52

شاخصمؤلفهبعد

دی
تقا

 اع
ی -

الق
اخ

توجه به فضايل و
نفی رذايل اخالقی

é شجاعت به مثابه فضيلت اخالقی ـ صبر و حلم معياری از فضيلت ـ انسان موجودی 
به  فضيلت  ـ  فضيلت  مثابه  به  سعادت  ـ  فضيلت خواهی شرط سالمت  ـ  فضيلت خواه 
مثابه رفتار اعتدالی ـ توجه به امربه معروف و نهی ازمنکر ـ تأكيد بر خيرخواهی در تربيت 

شهروندیـ  تأكيد بر رازداری و ... 

احيای
 باورهای فطری

é فطرت كمال طلبی آدمیـ  همگانی بودن امور فطریـ  فطرت سازنده حقيقت آدمیـ  انسان 
موجودی با فطرت توحيدیـ  فطری بودن مفاهيم دينیـ  فطرت و دعوت به تعليم و تربيت 

ـ فطرت و دعوت به دين داری و ...

 تأكيد بر وفای به
عهد در سيره و نظر

é تأكيد بر وفای به عهد ـ تأكيد بر امانت داری ـ ايمان و وفای به عهد ـ وفای به عهد شرط 
دين داریـ  وفای به عهد سيره برگزيدگان و وارستگانـ  آزادمردی و وفای به عهد

  جهاد اكبر
  و جهاد اصغر

ابزار خودساماندهی

é تسلط بر نفسـ  غلبه بر نفس به مثابه شجاعتـ  ارزشمندی جهادگری در راه خداـ  جايگاه 
رفيع جهادگرانـ  ايمان ورزی و مقاومت در برابر دشمن درون و بيرونـ  تأكيد بر خودسازی 
ـ مبارزه با دشمن درونـ  دوری از وسوسه های شيطانیـ  تربيت و پاكی درونـ  سرپيچی 

از رفتارهای نفسانیـ  ايثار در راه خدا و ...

 تکريم
  حقيقت جويی
و راستگويی

é حقيقت گرايی معيار زندگی جمعی ـ تشويق به راستگويی ـ مالزمه حقيقت و عدالت ـ 
انسان در جستجوی حقيقت ـ همراهی خداوند با حقيقت جويان ـ حقيقت راز هستی ـ 
حقيقت جويی امری ذاتیـ  تأكيد بر حق جويی و حق طلبیـ  انسان تربيت شده و حق طلبی 

و ...

عی
ما

جت
ا

 پرورش روحيه
 عدالت خواهی و

عدالت ورزی

é لزوم عدالت اجتماعیـ  عدالت ابزار تحقق شهروندیـ  همسويی تربيت و عدالت خواهیـ  
توصيه به عدالت ورزی ـ عدالت ورزی فرمان الهی ـ عدالت معيار شرافت ـ عدالت به مثابه 

ارزش اخالقی و اجتماعی و ...

توجه به ميانه روی
و رفتار اعتدالی

é ميانه روی مظهر اعتدالـ  نفی افراط و تفريطـ  همسويی افراط و مفسدهـ  دعوت به اعتدال 
ـ نافع بودن رفتار اعتدالیـ  تأكيد بر رفتار ميانهـ  تأكيد اسالم بر ميانه رویـ  ميانه روی در 

رفتار فردی و جمعیـ  ميانه روی ضرورت جامعه و ...

اولويت داشتن
زندگی جمعی

é تأكيد بر خير و سعادت جمعی ـ تأكيد بر عقل جمعی در فرايند تربيت ـ زيست جمعی 
و پاسخ به نيازها ـ تقدم حقوق جمع بر فرد ـ انسان موجودی اجتماعی ـ اولويت داشتن 

حقوق اجتماعیـ  تأكيد بر دفاع از حقوق اجتماعی و ...

تأكيد بر ارزشمندی
و برابری انسان ها

é تأكيد بر كرامت انسان در تربيتـ  ارزشمندی نوع بشرـ  حقوق بشر و نوع دوستیـ  تأكيد 
بر دوستی انسان ها ـ تأكيد بر برابری بين مؤمنان ـ آفرينش بر اساس برابری انسان ها ـ 

تأكيد بر برابری انسان ها و ...

é همزيستی مسالمت آميزـ  تأكيد بر عوامل اشتراك آفرين انسان هاـ  تأكيد بر جهان وطنیـ  شهروند جهانی
ماهيت جهان شمول شهروندیـ  تأكيد بر صلح جهانی و ...

سی
سيا

تشويق پرسشگری
و نقد منصفانه

ـ  پرسشگران  بلند  جايگاه  ـ  پذيرش سخن حق  ـ  انتقاد  پذيرش  ـ  پرسشگری  ارزش   é
پرسشگری، كليد دانايی و ...

 آزادی و ابعاد آن
خواست عمومی

é آزادی بيان و آزادی عقيده ـ آزادی و نفی ستمگری سياسی ـ تأكيد بر آزادی های فردی و 
اجتماعی ـ آزادی هديه ای الهی ـ مختار بودن انسان ـ آزادی در دين داری ـ آزادی بيان در 
مقابل حاكمان ـ آزادانديشی در پذيرش امور ـ تأكيد بر حق انتخاب ـ شهروندی در پرتو 

انتخاب گری و ...

جدول 1.  )ادامه(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 4 شمارة
ë 21 شمارة پیاپی
ë 1400 زمستان

شاخصمؤلفهبعد

سی
سيا

 تشويق بر
 مشاركت جويی و
 مسئوليت پذيری

شهروندان

é مشاركت سياسی آگاهانه ـ مشاركت سياسی خردمندانه ـ شهروندی و مشاركت سياسی 
ـ شهروندی و مشاركت اجتماعی ـ تربيت و روحيه مشاركت طلبی ـ مسئوليت آدمی 
در قبال خويش و جامعه ـ حقوق و مسئوليت متقابل انسان ها مبنای تربيت ـ تأكيد بر 

مسئوليت پذيری انسان و ...

 تأكيد بر مشورت
 و پذيرش خرد

جمعی

é استفاده از عقل و خرد جمعی در اداره امورـ  مشورت در اداره امور جامعهـ  مشاوره با دانايان 
ـ حل مشکالت با تأكيد بر خرد و مشورت ـ روش شورايی در انجام امور ـ مشورت و خرد 

جمعی و نفی پشيمانیـ  لزوم گفتگوی مسالمت آميز و ...

دی
صا

اقت

منزلت
سخت كوشی

و تالشگری شغلی

é تالش عامل توليد بيشترـ  كوشش شغلی عامل و زمينه ساز رفاه جمعیـ  كار و تالشگری 
انسان عامل سازندگی اجتماع ـ مذموم شمردن بيکاری و سستی ـ سخت كوشی و پرهيز 
از تنبلی ـ برگشت حاصل تالش و كار آدمی به خويش ـ ارزش آدمی در گرو همت و 

تالش شغلی و ...

 تأكيد بر كارآفرينی
 و تربيت افراد

كارآفرين

é يادآوری ارزش آفرينندگی شغلیـ  تأكيد بر ايجاد و آموزش شغل های اصيلـ  لزوم تربيت 
نيروهای كارآفرين ـ كارآفرينی در خدمت جامعه ـ تربيت در خدمت كارآفرينی ـ ذاتی 

بودن نوآوری در آدمیـ  ارزشمندی راه اندازی كسب و كار حالل و ...

قناعت پيشگی
و نفی آزمندی

é ارزشمندی قناعت پيشگیـ  نفی طمع ورزیـ  رعايت الگوی مصرف اسالمیـ  قناعت گری و 
بی نيازیـ  پرهيز از زياده خواهیـ  قناعت زمينه وفور نعمت و ...

  اهميت
 مهارت آموزی

 و توانمندسازی
حرفه ای

 é تأكيد بـر توانمندسـازی اقتصـادی ـ تأكـيد بر شايستـگی هـای حـرفه ای ـ تأكيد بر 
مهارت آموزی شغلی ـ همسويی آموزش شغلی و توانايی فرد ـ همسويی آموزش و عالئق 

شغلی فرد و ...

توجه به
رفاه عمومی
شهروندان

é اقتصاد در خدمت نيازهای انسانی و اجتماعی ـ اقتصاد در خدمت ايجاد عدالت و رفاه 
اجتماعی ـ تالش برای بسط عدالت اقتصادی ـ تأكيد بر رفاه عمومی و عدالت گستری ـ 

توجه به رفاه و آسايش عمومیـ  هدايت منابع جهان در خدمت رفاه اجتماعی و ...

فعاليت اقتصادی
بر مبنای

ارزش های اخالقی

é تأكيد بر مناعت طبع در فعاليت های اقتصادی ـ پرهيز از تنگ نظری شغلی ـ تأكيد بر 
بخشندگی ـ يادآوری انصاف و عدالت در معامله ـ راستی و صداقت در كسب معاش ـ 
خوش خلقی زمينه وفور نعمت ـ امانت داری در رفتار اقتصادی ـ مذمت كم فروشی در 

معامله و. ...

 تقويت روحيه تعاون
 و همکاری های

شغلی

é تعاون و همکاری زمينه ساز سعادتمندی بيشتر ـ همکاری در انجام كارها و فعاليت های 
شغلی نيک و پسنديدهـ  همکاری شغلی با مؤمنان و كسب رضايت خداوند و ...

 لزوم برنامه ريزی و
دورانديشی شغلی

é دورانديشی و رشديافتگی اقتصادی ـ دورانديشی به مثابه سرمايه انسانی ـ دورانديشی و 
مديريت زمان ـ دورانديشی و شناخت خويشتن و جامعه ـ دورانديشی و عاقبت نيک در 

كارـ  عاقبت انديشی و حصول به نتيجه الزم و ...

جدول 1.  )ادامه(
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 ناصر کرمی  رضا کچوئیان جوادی  مجید قدمی  علی محبی

طراحی الگوی تربیت شهروندی برای دانش آموزان دوره ابتدایی 
برآمده از مؤلفه های مکتب اسالم

31 - 52

 سؤال  دوم پژوهش:   الگوی مطلوب تـربيت شـهروندی اسـالمی برای دانش آموزان 
دورة ابتدایی چيست؟

در اولين مرحله از تکنيک دلفی تعداد 30 مؤلفه تربيت شهروندی در اسالم در اختيار 
خبرگان مشاركت كننده قرار گرفت تا در مورد مؤلفه های مناسب برای تربيت شهروندی 
در دورة ابتدايی اظهار نظر نمايند. در اين مرحله مشــخص گرديد مؤلفه های انســان در 
جســتجوی كمال و حيات طيبه به منزلــه زندگی اصيل از بُعد اخالقــی ـ اعتقادی و 
مؤلفه های فعاليت اقتصادی بر مبنای ارزش های اخالقی و توجه به رفاه عمومی شهروندان 
از بعد اقتصادی بار عاملی زير حداقل مقدار يعنی 0/49 داشــته و در نتيجه اين مؤلفه ها 
از پرســش نامه برای اجرای مرحله دوم دلفی حذف گرديدند. همچنين بنا به پيشــنهاد 
خبرگان مؤلفه قانون گرايی و احترام به قانون در بعد اجتماعی به ابعاد تربيت شهروندی 

در اسالم برای دورة ابتدايی اضافه شد. 
در مرحله دوم تکنيک دلفی و با حذف و اضافات صورت گرفته 26 مؤلفه پرسش نامه 
 جديــد برای حصول توافق به خبرگان باز گردانده شــد كــه در نهايت هر 15 نفر خبره

به ســؤاالت پاسخ داده و پرســش نامه ها برگردانده شــد در اين مرحله و بر اساس نظر 
خبرگان مؤلفه های اهميت مهارت آموزی و توسعه حرفه ای و تأكيد بر كارآفرينی و تربيت 
افراد كارآفرين از بعد اقتصادی و مؤلفه جهاد اكبر و جهاد اصغر ابزار خودساماندهی دارای 
بار عاملی زير 0/49 و ميانگين زير حد متوســط )1/5( گرديده و در پرســش نامه جديد 
برای مرحله سوم دلفی حذف گرديدند. همچنين در اين مرحله مؤلفه ای با عنوان احترام 
به طبيعت و حفظ محيط زيست در بُعد اجتماعی تربيت شهروندی در اسالم برای دورة 

ابتدايی توسط خبرگان معرفی گرديد.
در مرحله سوم دلفی با حذف برخی مؤلفه ها و اضافه شدن مؤلفه جديد، پرسش نامه 
جديد با 24 مؤلفه تدوين و برای خبرگان ارسال شد كه در نهايت هر 15 خبره به سؤاالت 
پاسخ داده و پرسش نامه ها برگردانده شد. در اين مرحله از24 مؤلفه موجود در پرسش نامه 
مؤلفه های تأكيد بر ارزشــمندی و برابری انسان ها از بعد اجتماعی و لزوم برنامه ريزی و 
دورانديشــی شغلی از بعد اقتصادی بر اســاس نظر خبرگان دارای بار عاملی زير 0/49 و 
ميانگين زير حد متوســط )1/5( گرديد و از ليســت مؤلفه ها در پرسش نامه جديد برای 

مرحله چهارم دلفی حذف گردد. 
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 در مرحلــه چهارم از اجرای تکنيــک دلفی، 22 مؤلفه تأييد شــده در مرحله قبل
در پرســش نامه جديد درج و برای 15 خبره مشاركت كننده در فرايند دلفی ارسال شد 
كه در نهايت همگی به سؤاالت پرسش نامه پاسخ داده و پرسش نامه ها برگردانده شد. در 
اين مرحله )مرحله چهارم( از اجرای تکنيک دلفی هر 22 مؤلفه موجود در پرســش نامه 
دارای ميانگين باالی متوسط )1/5( و بار عاملی باالی 0/49 بوده و هيچ مؤلفه ای حذف 
نگرديد. بنابراين، هر 22 مؤلفه مورد تأييد خبرگان قرار گرفته كه نشــان از تأثيرگذاری 

همه اين مؤلفه ها دارد.

جدول2. نتایج مرحله چهارم دلفی برای گزینش مؤلفه های تربيت شهروندی
در اسالم برای دورة ابتدایی

دامنه ميانگينتعدادمؤلفه هاابعاد
بارعاملیبيشينهكمينهتغييرات

دی
تقا

 اع
ی -

الق
 اخ

ُعد
ب

  انسان در جستجوی خداوند به عنوان
152/57713130/733محور هستی

152/14312130/666لزوم تربيت دینی و دین مداری

152/21314130/866مهرورزی و بخشش در پرتو تربيت

152/10314130/866پرورش خردورزی و تعقل

152/63414130/866تربيت و ارزشمندی علم و معرفت

152/10314130/866توجه به فضایل و نفی رذایل اخالقی

152/77414130/866احيای باورهای فطری

152/66014130/866تأكيد بر وفای به عهد در سيره و نظر

152/63414130/866تکریم حقيقيت جویی و راستگویی

عی
ما

جت
د ا

بُع

15315131پرورش روحيه عدالت خواهی و عدالت ورزی

152/59013130/733توجه به ميانه روی و رفتار اعتدالی

152/10314130/866اولویت داشتن زندگی جمعی

152/59011130/733شهروند جهانی

152/54414130/866قانون گرایی و احترام به قانون

15315131احترام به طبيعت و حفظ محيط زیست
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دامنه ميانگينتعدادمؤلفه هاابعاد
بارعاملیبيشينهكمينهتغييرات

سی
سيا

د 
بُع

152/10314130/866تأكيد بر مشورت و پذیرش خرد جمعی

152/63414130/866تشویق پرسشگری و نقد منصفانه

152/59011130/733آزادی و ابعاد آن خواست عمومی

 تشویق به مشاركت جویی و مسئوليت پذیری
151/77413130/733شهروندان

دی
صا

اقت
د 

152/10414130/866منزلت سخت كوشی و تالشگری شغلیبُع

151/77413130/733قناعت پيشگی و نفی آزمندی

152/49613130/733تقویت روحيه تعاون و همکاری های شغلی

بنابرايــن در پايان مرحله چهارم تکنيک دلفی 22 مؤلفه  معرفی شــده در قالب ابعاد 
اخالقیـ  اعتقادی، اجتماعی، سياســی و اقتصادی برای درج در الگوی تربيت شهروندی 

در اسالم برای دانش آموزان دورة ابتدايی در قالب نگاره زير مورد استفاده قرار گرفت.

 تربيت  شهروندی
 در اسالم

برای دورة ابتدایی

 بُعد
اخالقی اعتقادی

 بعد
 اقتصادی

 بعد
 اجتماعی

 بعد
 سياسی

انسان در جستجوی خداوند به عنوان 
محور هستی

پرورش روحيه عدالت خواهی و عدالت ورزی لزوم تربيت دینی و دین مداری

احترام به طبيعت و حفظ محيط زیست مهرورزی و بخشش در پرتو تربيت

توجه به ميانه روی و رفتار اعتدالی پرورش خردورزی و تعقل

اولویت داشتن زندگی جمعی

تأكيد بر مشورت وپذیرش خرد جمعی

تشویق پرسش گری و نقد منصفانه

آزادی و ابعاد آن، خواست عمومی

 تشویق به مشاركت جویی 
و مسئوليت پذیری شهروندان

تربيت و ارزشمندی علم و معرفت

قانون گرایی و احترام به قانون توجه به فضایل و پرهيز از رذایل اخالقی

شهروند جهانی احيای باورهای فطری

تأكيد بر وفای به عهد در سيره و نظر

تکریم حقيقت جویی و راست گویی

منزلت  سخت كوشی و تالش گری شغلی 

تقویت روحية تعاون و همکاری های شغلی

قناعت پيشگی و نفی آزمندی

نگاره 1. الگوی تربيت شهروندی در اسالم برای دورة ابتدایی

بحث و   نتیجه گیری .....................................................................................................
   مباحث مطرح شــده در اين پژوهش ما را بــه نتايجی در ابعاد و مؤلفه های تربيت 
شهروندی به طور كلی از منظر دين اسالم و به طور ويژه ارائه الگويی برای دانش آموزان دوره 

جدول 2.  )ادامه(
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تحصيلی ابتدايی رهنمون می سازد؛ به گونه ای كه از لحاظ نظری می توان اذعان نمود كه 
تربيت شهروندی و مؤلفه های آن در پرتو ديدگاه اسالمی مبتنی بر مبانی نظری بوده كه 
شهروندی واجد معنای اصيل خود شده است و مؤلفه هايی را برای عمل ورزی شهروندان 
در اين ابعاد مشــخص می كند. در زمينه ارائه الگوی تربيت شهروندی نيز می توان گفت 
كه با توجه به رســالت تربيتی آموزش و پرورش به منظور آماده ســاختن دانش آموزان 
برای زندگی آينده دانش، نگرش و مهارت های الزم در زمينه مؤلفه های شهروندی مورد 
نظــر پرورش می يابند تا آماده عمل ورزی در عرصه عمومی و جامعه پذير شــدن گردند.
    در اين پژوهش مجموعاًً 30 مؤلفه برای تربيت شهروندی در ابعاد اخالقیـ  اعتقادی،

اجتماعی، سياســی و اقتصادی در مکتب اسالم شناسايی شد. برای بُعد اخالقیـ  اعتقادی 
12 مؤلفه كه عبارتند از: »انســان در جســتجوی خداوند به عنوان محور نظام هستی، لزوم 
تربيــت دينــی و دين مداری، مهرورزی و بخشــش در پرتو تربيت، حيــات طيبه به مثابه 
زندگــی اصيل، پرورش خــردورزی و تعقل، تربيت و ارزشــمندی علم و معرفت، انســان 
در جســتجوی كمال و تعالی جويی، توجه به فضايل و نفــی رذايل اخالقی، احيای باورهای 
فطری، تأكيد بر وفای به عهد در سيره و نظر، جهاد اكبر و جهاد اصغر ابزار خودساماندهی، 
تکريم حقيقت جويی و راســتگويی« استخراج شــد. همچنين برای بُعد اجتماعی 6 مؤلفه 
»پــرورش روحيه عدالت خواهی و عدالت ورزی، توجــه به ميانه روی و رفتار اعتدالی، اولويت 
داشــتن زندگی جمعی، تأكيد بر ارزشــمندی و برابری انســان ها، شــهروند جهانی، لزوم 
 نظارت شــهروندان بر مســئولين« استخراج گرديد. برای بُعد سياســی اسالم نيز 4 مؤلفه

»تشويق پرسشگری و نقد منصفانه، آزادی و ابعاد آن خواست عمومی، تشويق بر مشاركت جويی 
و مسئوليت پذيری شهروندان، تأكيد بر مشورت و پذيرش خرد جمعی« شناسايی شد. همچنين 
برای بعد اقتصادی 8 مؤلفه »منزلت سخت كوشی و تالشگری شغلی، تأكيد بر كارآفرينی و تربيت 
 افراد كارآفرين، قناعت پيشگی و نفی آزمندی، اهميت مهارت آموزی و توانمندسازی حرفه ای،

توجه به رفاه عمومی شهروندان، فعاليت های اقتصادی بر مبنای ارزش های اخالقی، تقويت 
روحيه تعاون و همکاری های شــغلی، لزوم برنامه ريزی و دورانديشی شغلی« شناسايی شد.

  در اين راستا، با بررسی پيشينه پژوهش در زمينه تربيت شهروندی، مشخص گرديد 
كه برخی از مؤلفه های پژوهش حاضر از قبيل »انسان در جستجوی خداوند به عنوان محور 
 هستی، مهرورزی و بخشش در پرتو تربيت، توجه به فضايل، احيای باورهای فطری و...«
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هم راســتا بــا مؤلفه هــای به دســت آمــده از تحقيق صالحــی و همــکاران )1398( 
يعنی»خدامحوری، احترام به عقايد ديگــران، خضوع در برابر مردم، احترام به ارزش ها، 

تساهل و تسامح، سعه صدر« می باشند.
مؤلفه هــای خدامحوری، خوشــبختی و رغبت در يافته های محمــدی و همکاران 
)1397(؛ مؤلفه های احيای توحيد، مخالفت با اعمال ضد انســانی و احترام به آيين های 
عبادی و اخالقی؛ در يافته های طاهر پور )1394(، مؤلفه های دانايی محوری، ابراز لطف و 
احســان به ديگران در يافته های نريمانی )1389(؛ مؤلفه های احسان، محبت و دوستی؛ 
وفاداری و جهاد در يافته های قاســم پور خوش رودی و صفار حيدری )1394(، مؤلفه های 
كمال جويی و فضيلت خواهی در يافته های خلوصی )1398( با مؤلفه های شناسايی شده 

در اين بعد برای تربيت شهروندی در ديدگاه اسالمی همسو است. 
همچنين برخی از مؤلفه های اين پژوهش مانند »انسان در جستجوی خداوند به عنوان 
محور هســتی، لزوم تربيت دينی و دين مداری، تکريم حقيقت جويی و راستگويی، انسان 
در جستجوی كمال و تعالی جويی، توجه به فضايل و نفی رذايل اخالقی؛ احيای باورهای 
فطری، مهرورزی و بخشش در پرتو تربيت، تربيت در پرتو علم و معرفت، تأكيد بر وفای به 
عهد در سيره و نظر؛ جهاد اكبر و جهاد اصغر ابزار خودساماندهی؛ تکريم حقيقت جويی و 
راستگويی« با اهداف عنوان شده برای تربيت دانش آموزان در سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش )1390 :15-16( كه كســب اصول و شايســتگی هايی از قبيل »تربيت انسان 
موحــد، مؤمن و معتقد به معاد؛ متعهد به مســئوليت ها و وظايــف در برابر خدا، خود و 
طبيعــت؛ حقيقت جو عاقل، مهرورز؛ خودبــاور و دارای عزت نفس؛ امانت دار؛ پاكدامن و 
باحيا؛ دارای روحيه علمی؛ تالش پيوســته برای خودســازی؛ دين داری و اخالق مداری؛ 
كســب صفات و فضايل اخالقی؛ پيشگيری از رذايل غيراخالقی؛ امر به معروف و نهی از 

منکر؛ متخلق به اخالق اسالمی« را مورد توجه قرار می دهد، همسو می باشد. 
همچنين مؤلفه های شناســايی شده در بعد اجتماعی با بررسی پيشينه پژوهش در 
زمينه تربيت شــهروندی، مالحظه گرديد كه مؤلفه هــای طبيعت به عنوان وديعه الهی، 
ديگرگرايی اعتدالی، تکريم انسان، تالش برای ايجاد جامعه مدنی، و احترام به آيين های 
اجتماعی در يافته های طاهرپور )1394( مؤلفه های احترام به كرامت ذاتی انسان ها، احترام 
به ميراث مشــترك جمعی، برخورداری از روح زندگی جمعی، احترام به اصل مساوات و 
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برابری، رعايت حقوق شهروندان، رعايت وظايف شهروندی، وطن دوستی، توسعه جامعه، 
عدالــت اجتماعی در يافته های نريمانی )1389(؛ مؤلفه هــای انصاف، اعتدال در رفتار و 
عدالت خواهی در يافته های قاســم پور خوش رودی و صفار حيدری )1394(، مؤلفه برابری 
در مقابل قانون در يافته هــای (Sears and Hebert، 2005)، مؤلفه های اعتدال، عدالت 
اجتماعی در يافته های خلوصی )1398( با مؤلفه های شناســايی شــده در اين بعد برای 

تربيت شهروندی همسو است.
  در بعد سياســی نيز يافته ها مــواردی از قبيل تأكيد بر مشــورت و پذيرش خرد 
جمعی؛ تشــويق پرسشــگری و نقد منصفانه؛ آزادی و ابعاد آن خواست عمومی؛ تشويق 
بر مشــاركت جويی و مسئوليت پذيری شــهروندان را به عنوان مؤلفه های سياسی تربيت 

شهروندی در ديدگاه اسالمی معرفی كرده است.
   در ادامه در بعد سياسی نيز با نگاهی به پيشينه پژوهش در زمينه تربيت شهروندی، 
مشخص گرديد كه مؤلفه های مشاركت و همکاری، مشاركت در امور جامعه در يافته های 
محمدی و همکاران )1397(؛ مؤلفه اصل گفتگو در يافته های طاهرپور )1394(، مؤلفه های 
احترام به حريت انسان ها، انتقادگری و انتقادپذيری، مسئوليت پذيری، تعاون و همکاری، عدم 
تمکين به روابط قدرت مستبدانه، در يافته های نريمانی )1389(؛ مؤلفه های آزادی خواهی، 
مسئوليت پذيری و مشــاركت در امور در يافته های جهان، زنگنه و پاك سرشت )1397(، 
مؤلفه های احترام به آزادی، مشورت و مسئوليت پذيری در يافته های قاسم پور خوش رودی 
و صفار حيدری )1394(، مؤلفه های آزادی در گفتار، آزاد در تعامالت، دسترســی آزادانه به 
اطالعات، حق رای و مشــاركت سياسی، توجه به تکاليف و حقوق شهروندی در يافته های 
 ،(Alderson، 2016) مؤلفــه حــق رأی دادن در يافته های ، (Sears and Hebert، 2005)

مؤلفه های مشــاركت سياسی، آزادانديشــی در يافته های خلوصی )1398(؛ با مؤلفه های 
شناسايی شده در اين بعد برای تربيت شهروندی همسو است.  

   در نهايت، در بعد اقتصادی با بررسی پيشينه پژوهش در زمينه تربيت شهروندی، 
 مالحظه گرديد مؤلفه پرهيز از زياده خواهی و اسراف در يافته های نريمانی )1389(؛  مؤلفه های

دورانديشی، برنامه ريزی، تعاون در يافته های قاسم پور خوش رودی و صفار حيدری )1394(، 
مؤلفه تعاون در يافته های طاهرپور )1394(، با مؤلفه های شناسايی شده در اين بُعد برای 

تربيت شهروندی همسو است.  
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   بررســی يافته ها در باب ابعاد و مؤلفه های الگوی تربيت شهروندی از ديدگاه اسالم 
برای دانش آموزان دورة ابتدايی نشــان از شناسايی و كشــف تعداد 22 مؤلفه در 4 بعد 
اخالقیـ  اعتقادی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی بود. در اين الگو، بعد اخالقی با 9 مؤلفه، 
 بعد اجتماعی با 6 مؤلفه و بعد سياســی با 4 مؤلفه و در نهايت بعد اقتصادی با 3 مؤلفه

به ترتيب دارای بيشترين تا كمترين مؤلفه در زمينه تربيت شهروندی بودند.
با نگاهی به مؤلفه های موجود در هر بعد مالحظه می گردد كه مواردی از قبيل »انسان 
در جســتجوی خداوند به عنوان محور هستی، لزوم تربيت دينی و دين مداری، مهرورزی 
و بخشش در پرتو تربيت، پرورش خردورزی و تعقل، تربيت و ارزشمندی علم و معرفت، 
توجه به فضايل و پرهيز از رذايل اخالقی، احيای باورهای فطری، تأكيد بر وفای به عهد 
در سيره و نظر، تکريم حقيقت جويی و راستگويی« مؤلفه های تشکيل دهنده بعد اخالقی 
الگوی تربيت شهروندی مبتنی بر ديدگاه اسالم برای دانش آموزان دورة ابتدايی هستند. 
به عبارتــی ديگر به طور خالصه می توان توجه و تأكيد بر خداجويی، دين مداری و اخالق، 
مهرورزی، زندگی ســعادتمندانه، عقالنيت، تربيــت، و فضايل اخالقی به عنوان عناصر و 
مؤلفه های اصلی تشکيل دهنده الگوی تربيت شهروندی برای دانش آموزان دورة ابتدايی 
هستند. با نگاهی به اين مؤلفه ها، جامعيت و نگاه همه جانبه به حوزه اخالقی را می توان 
در اين بعد ديد. به عالوه، ارتباط و پيوســتگی مؤلفه ها با يکديگر و عدم وجود تعارض و 

تناقض بين آنها به خوبی به چشم می خورد.
در بُعد اجتماعی مالحظه می گردد كه مواردی از قبيل پرورش عدالت ورزی، احترام به 
طبيعت و حفظ محيط زيســت، توجه به ميانه روی و رفتار اعتدالی، اولويت داشتن زندگی 
جمعی، قانون گرايی و احترام به قانون و شهروند جهانی مؤلفه های تشکيل دهنده بُعد اجتماعی 
الگوی تربيت شهروندی مبتنی بر ديدگاه های اسالم برای دانش آموزان دورة ابتدايی هستند. 
اين يافته بدين معناســت كه در بعد اجتماعی تربيت شهروندی دانش آموزان دورة ابتدايی 
می بايست به مؤلفه هايی از قبيل عدالت، حفظ طبيعت و محيط زيست، ميانه روی در امور، 
تقدم امور جمعی بر فردی، احترام به قانون و شهروندی جهانی بودن تأكيد ويژه داشته و 

آموزش های الزم را در اين حوزه ها برای دانش آموزان اين دوره مدّ نظر قرار داد.
با تحقيقی در الگوی پيشنهادی مالحظه می شود كه در بعد سياسی مواردی از قبيل »تأكيد 
بر مشورت و پذيرش خرد جمعی، تشويق پرسشگری و نقد منصفانه، آزادی و ابعاد آن خواست 
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عمومی، تشويق به مشاركت جويی و مسئوليت پذيری شهروندان« مؤلفه های تشکيل دهنده 
بعد سياسی الگوی تربيت شــهروندی مبتنی بر ديدگاه های اسالم برای دانش آموزان دورة 
ابتدايی هســتند. در حقيقت، برای تربيت شــهروندی دانش آمــوزان دورة ابتدايی در بعد 
سياســی آموزش شور و مشورت، اهميت دادن به گفتگوها و رأی اكثريت، نقادی، آزادی و 
نيز مشاركت جويی و مسئوليت پذيری در رأس مالحظات تربيتی در اين بُعد قرار می گيرد.

در نهايت با بررســی مؤلفه های بعد اقتصادی الگوی پيشــنهادی مالحظه می گردد 
كه مواردی از قبيل »منزلت سخت كوشــی و تالشــگری شــغلی، تقويت روحيه تعاون 
و همکاری های شــغلی، قناعت پيشــگی و نفــی آزمندی« مؤلفه های تشــکيل دهنده 
 بعد اقتصادی الگوی تربيت شــهروندی بر اســاس ديدگاه های اسالم برای دانش آموزان 
 دورة ابتدايــی هســتند. در حقيقت می توان چنين گفت كه بــرای تربيت دانش آموزان 
دورة ابتدايی در حوزه شــهروندی و با نگاه اقتصادی، می بايست آموزش مواردی از قبيل 
اهميت و ارزش كار و تالش، روحيه تعاونی و قناعت در برابر اسراف سرلوحه كار قرار گيرد.
 اين پژوهش نيز همانند ساير پژوهش ها محدوديـت هايی را در مسـير اجـرايی خود در

پيشرو داشت كـه از آن جـمله می تـوان بـه دشـواری و طوالنی  شـدن فـرايند جـمع آوری 
پرسش نامه های توزيع شده در مرحله كمی پژوهش و دشواری متقاعدسازی خبرگان مربوطه 
برای شركت در پژوهش و بررسی كم و كيف يافته ها و اعتبار آنها به شکل حضوری به دليل 
كمبود وقت ناشی از مشغوليت های اداری و شغلی و نيز مشکالت ناشی از شيوع گسترده 
ويروس كرونا اشاره كرد كه در زمينه محدوديت اول تالش گرديد با پيامک ها و ايميل های 
پی گير و يادآور جهت تکميل و ارسال پرسش نامه ها جهت آن دسته از مدرسانی كه با گذشت 
بيش از دو ماه از زمان ارسال پرسش نامه، جوابی از سوی ايشان نرسيده بود، زمان مورد نظر 
به حداقل ممکن كاهش يايد. همچنين در زمينه محدوديت دوم و به منظور جلب رضايت 
خبرگان، يافته ها همراه با توضيحات مربوط به پژوهش از طريق پست الکترونيکی برای 
ايشان ارسال گرديده و اختيار شکل پاسخ )مکتوب و يا صوتی( به خود ايشان واگذار گرديد.
 از ديگر محدوديت ها می توان به دشواری دسترسی به پيشينه پژوهشی مرتبط با موضوع

تربيت شهروندی در اسالم در داخل و خارج از كشور و نيز منابع علمی و تخصصی پيرامون 
موضوع پژوهش در كتابخانه های كشور به دليل مشکالت شيوع ويروس كرونا اشاره كرد 
كه برای كاهش اين محدوديت، تالش گرديد با برقراری ارتباط با اســاتيد، صاحب نظران 
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و متخصصان حوزه تربيت شهروندی از اطالعات آنها درباره چگونگی دست يابی به منابع 
موجود و نيز امانت گرفتن منابع در اختيار آنان اين محدوديت كاهش داده شود. به عالوه، 

از منابع آنالين در كتابخانه های كشور نيز استفاده گرديد.
با توجه به آن چه گذشــت، پيشــنهاد می گردد در راستای تکميل اين پژوهش الگوی 
تربيت شــهروندی بر اساس آموزه های اســالمی در ساير دوره های تحصيلی نيز طراحی 
گردد. به عالوه، بر اساس الگوی معرفی شده در اين پژوهش چارچوب برنامه درسی آموزش 
تربيت شهروندی ويژه دانش آموزان دورة ابتدايی طراحی شود. همچنين، تحليل محتوای 
 برنامه درســی دورة ابتدايی كشــور از منظر ميزان توجه به مؤلفه های تربيت شهروندی

بر اساس شــاخص ها و مؤلفه های الگوی پيشنهادی در اين پژوهش از ديگر پيشنهادات 
قابل پژوهش در اين رابطه می باشد.

تهيه كتابچه راهنمای تربيت شهروندی بر اساس الگوی پيشنهادی جهت معرفی الگو 
و آشــنايی دســت اندركاران حوزه آموزش و پرورش و تربيت شهروندی با اين حوزه و نيز 
تهيه بروشــور، كاتالوگ و جزوه های آموزشی مرتبط با تربيت شهروندی بر اساس الگوی 
پيشنهادی و توزيع آن بين مدارس، معلمان، مربيان، دانشجومعلمان و ساير سازمان ها و افراد 
دست اندركار حوزه آموزش و پرورش و تربيت شهروندی جهت اشاعه الگوی مذكور می تواند 

فرايند عملی تربيت شهروندی دانش آموزان را در ابعاد چهارگانه اشاره شده تسهيل نمايد. 
از ديگر پيشنهادات قابل ارائه، برگزاری كارگاه ها و دوره های آموزشی در جهت آشنايی 
و معلمان و مديران مدارس با مؤلفه های تربيت شــهروندی بر اساس الگوی پيشنهادی 
در دانشگاه ها و مراكز مجری تربيت معلم و همچنين گنجاندن مؤلفه های شناسايی شده 
تربيت شهروندی در برنامه درسی دانش آموزان دورة ابتدايی در ابعاد اشاره  شده می باشد.

تشّکر و قدردانی
 در پایان از کلیه صاحب نظران و خبرگان حوزه تربیت شهروندی

 به ویژه اساتید محترم دانشگاه های استان های فارس و بوشهر
 که محقق را در انجام این پژوهش یاری نمودند

تشّکر و قدردانی می گردد.
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