
بر اساس ابعاد ، مدل شایستگی تربیت اسالمی دانش آموزان يارائه
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  تبارسجاد زنگنه 
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  چکیده

 يهامؤلفه و ابعاد اساس بر، اسالمی دانش آموزان تربیت شایستگی مدل يارائهپژوهش حاضر با هدف 

روش پژوهش کیفی و شامل ، حوزه برنامه درسی انجام شده است متخصصان نظر از شهروندي ربیتت

تحلیل اسنادي و روش داده بنیاد است. ابزار پژوهش شامل چک لیست بررسی و همچنین مصاحبه نیمه 

فی به متون از تحلیل متن کی يمطالعهحاصل در بخش  يهادادهساختار یافته بود. براي تجزیه و تحلیل 

 هادادهاستقرایی و روش تحلیل مضمون و در بخش مصاحبه از روش تحلیل و تفسیر  –روش قیاسی 

مورد نیاز استخراج و تنوع  يهادادهاز روش کدگذاري استفاده شده است. واحد  استفاده شد. همچنین

زیه و تحلیل آمار توصیفی براي تج يهاشاخصآنها به صورت فراوانی به ثبت رسیده است. ضمناً از 

 یتوانشنگرشی و ، که سه بعد دانشی دهدیمپژوهش نشان  هايیافتهبهره برداري گردیده است.  هاداده

است.  ايیژهو يهامؤلفهابعاد تربیت شهروندي هستند و هرکدام از این ابعاد داراي  ینترمهممهارتی) (

دانایی ، ش عمومی و تخصصیدان يهامؤلفه درصد شامل 28.07و  یفراوان 16بعد دانش داراي 

، و پاسخ و مشارکت در بحث پرسش، برنامه ریزي، تفکر و تدبر و تعمق، استقالل ذهنی، محوري

شناخت محیط اطراف و ي، ارسانهسواد ، توانایی گفتگو، توانایی محاسبات، ترویج دانش، توسعه علمی

، احترام به قانون و مقررات شامل: درصد فراوانی 35.08و  یفراوان 20بعد نگرش با ، هدف داري

، مسئولیت پذیري، پذیرش تنوع تفکرات، توجه به فرهنگی ملی، عدالت خواهی و آزادي خواهی

صلح ، عیب پوشی، دیگرخواهی، انصاف داشتن، بخشش، ادب و نزاکت، شجاعت و جسارت، صداقت

ن و داشتن مهارت صمیمی بود، خوش خلقی و خوشرویی، امنیت خواهی، وفاداري، دور اندیشی، طلبی

، خودکنترلی، فراوانی شامل: مشارکت در امور درصد 36.84و  یفراوان 21و بعد توانش با ، همدلی

رفاه و ، همکاري کردن، وقت شناسی، تالشگري، رازداري، تعادل رفتاري، امانت داري، صبر کردن

رعایت اصول ، ل مسالهح، برقراري ارتباط، اشتغال، استقالل مالی، کار گروهی، منظم بودن، آسایش
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و معاشرت با دیگران به ترتیب کمترین و بیشترین کد مفهومی را به  مهارت تصمیم گیري، بهداشتی

مدل مطلوب تربیت شهروند اسالمی ارائه شده است. توجه  هامؤلفهخود اختصاص دادند. بر اساس این 

  موزان کمک خواهد نمود.به نتایج پژوهش آموزش و پرورش را در مسیر تربیت شهروندي دانش آ

  خبرگان، شهروندي یتترب، ها : ابعاد ومولفهکلیدي هاياژهو

  مقدمه

 یک از و بخشدیم قانونی و رسمی هویت جامعه افراد به که است مفهومی 1شهروندي 

 يهاخواستهو  حقوق متضمن دیگر طرف از و هایتمسئول و وظایف متضمن طرف

 کردن عمل تمایل، شهروندي خوي و خلق نشر و ایجاد باید را شهروندي. است افراد

 و نیازها، به عواطف نسبت بودن حساس و دقیق همچنین و عموم نفع جهت در

 براي که دارد ايیفهوظیا  تعهد بر داللت شهروندي. کرد قلمداد دیگران يهانگرش

 جامعه به را مطلوبی و خدمات داده نشان را تدبیر و مهربانی و است مناسب دیگران

 ).1392، ؛ به نقل از مهدوي و اسمی جوشقانی2002، سامرزکند (یم عرضه

 تربیت حاضر موضوع عصر اقتصادي و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی يهاضرورت

 پرورش و نظام آموزش در عمل و تصمیم هايینهزم مهمترین از یکی به را شهروندي

 بنیادیترین و ترین-وريمح از یکی آگاه و مسئول شهروندان تربیت .است کرده تبدیل

 آموزش قالب در هر کشوري .است مختلف کشورهاي در آموزشی يهانظام يهارسالت

، اجتماعی زندگی به براي ورود را شهروندان کردن آماده وظیفۀ غیررسمی و رسمی

 از شهروندي مستقیم قالب آموزش در کار این که دارد فرهنگی و سیاسی، اقتصادي

 انجام مختلف دروس قالب آموزش در یا نام همین با درسی عنوانی گنجاندن طریق

أکرِموا  ؛فرمایدیم). پیامبراکرم (ص) 1392، جمالی تازه کند و همکاران( یردپذیم

خود را گرامى بدارید و خوب تربیتشان  فرزندان أوالدکُم و َأَحسنوا آدابهم یغفَرلَکُم؛

 از بسیاري در، همین دلیل الخالق) بهمکارم ا( شود. شما آمرزیده تا گناهان کنید

، مشارکت شهروندان توانایی و دانش افزایش منظور به جهان آموزشی نظامهاي

 بتوانند تا افراد شودیم اجرا و طراحی، شهروندي يهامهارت آموزش براي ییهابرنامه

 حل و تسامح، تساهل همانند مدنی جامعۀ یک در زندگی براي را الزم هاييتوانمند

                                                                                                                                        
1. Citzenship 



 1047  ... ،آموزان دانش اسالمی تربیت شایستگی مدل يارائه

 به توجه از طریق مفهوم این .بیاموزند آن مانند و مذاکره و گفتوگو طریق از را تضاد

 و (سینتیا امکان پذیراست آموزشی نظام و درسی يهابرنامه در شهروندي تربیت مقولۀ

  ).1395، ؛ به نقل از فزونی شره جینی و همکاران2008، سانگ

 اندکرده مطالعه آن به مربوط يهاارزش و الگوها، شهروندي مورد در که متفکرانی

 مفهوم معتقدند و اندکرده جستجو باستان روم و یونان در را شهروندي ایده منشأ

؛ 2000، 1(پونیتر نود شدند متولد زمان یک در و یونان در ساالري ابتدا مردم و شهروندي

 چون رانیمتفک ظهور با هیجده و هفده قرن ). اواخر1386، به نقل از آشتیانی و همکاران

 روسو ژاك ژان شد ارائه شهروندي جدیدي از مفاهیم3 روسو ژاك ژان و 2الك جان

، مفهوم طبق این کرد مطرح اجتماعی قرارداد شهروندي براساس از گرا جمع مفهومی

 مشروعیت به دولت که است اجتماعی قرارداد بر مبتنی دموکراسی یک در افراد حقوق

 آن حقوق طبق که داد شهروندي ارائه از ایانه فردگر مفهومی الك جان برعکس .دهدیم

 در تحوالتی طی یج تدر به مفهوم این .شد مطرح حکومتی قدرت کاهش و افراد برابر

 نهادینه به اشاره با 4 گیدنز چنانچه. کرد پیدا عمومی جنبه يشهروند و شد غرب نهادینه

 يهاتعارض و داشته انقالبی روندي امر این که دهدیم نشان حقوق شهروندي شدن

؛ به نقل از آشتیانی و 1998، است (گیدنز داشته همراه به اجتماعی را و طبقاتی شدید

 آن ارتباط و يشهروند مفهوم شدن پیچیده چگونگی، کوتاه مرور این ).1386، همکاران

  ).1385، (آشتیانی و همکاران .دهدیم نشان غرب در اجتماعی بسترهاي با را

 ایران در تاریخی مختلف دوران طی در شهروند مفهوم، کهن و زرگب تمدن وجود با

 آنچه .است داشته وجود واال انسان تربیت اي بر اندیشه دیرباز از . ولیشودینممشاهده 

 در اجتماعی هنجارهاي در شدینم رسمی مشاهده حقوق به صورت یا کالم و لفظ در

 گرفته الهام زرتشت تعلیمات از آن الگوي ترینیمیقدو  داشت وجود ادوار از بسیاري

 اعالم و نژادي و طبقاتی سدهاي اختالفات شکستن با اسالم مقدس مذهب .بود شده

إِنَّ «داد.  ارائه را خردورز و اجتماعی الهی انسان یافته تکامل انسانها الگوي برابري

 ینتقواترشمانزد خدا با  ترینیگرامهمانا  5.أَکْرَمکُم عنْد اللَّه أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ

                                                                                                                                        
1. Poiter naud 
2. John Locke 
3. Rousseau 
4. Giddens 

  13. سوره مبارکه الحجرات آیه 5
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 این با بسیاري افراد، مسلمین گذشته اجتماعات در خدا دانا وآگاه است. و یقیناًشماست 

 با ینه فاضله مد اهل آراء کتاب در فارابی چنانکه شدند. بیت تربزرگ هايیشهاند و الگو

از  :کندیم بیان زیبایی به را نشهروندا يهاارزش خود نی آرما شهروند هايیژگیو بیان

 وي رشد و حرکت و است تعاون و مشارکت در فارابی مطلوب شهروند سعادت جمله

 به» فردي نظام، اجتماعی نظام، طبیعت جهان نظام«است:  تمیز قابل بعد متفاوت سه در

گردش  و دادوستد، بیت تر و تعلیم، است نی جها يشهر فارابی آرمانی شهر عالوه

؛ به نقل از آشتیانی و 1367، منصور فالمکیاست ( اولیه اصول از آن در هایشهاند

 در شهروندي الگوهاي و تفکرات وجود که سان همان به هرحال ). به1386، همکاران

علی الرغم تاکید آیات و روایات ، است نینجامیده افراد يتساو و برابري به غرب

و یکدیگر ، »1والتقوي آلبرتعاونوا علی و«برزندگی اجتماعی وهمکاري وتعاون اجتماعی 

 شده ینه نهاد يالگو عدم رابرانجام کارهاي خیرو پرهیزکاري یاري نمائید. ولی متاسفانه

، تعاون مانند هنجاري هايیژگیو مانع، مطلقه يهاحکومت به دلیل ایران در يشهروند

 که اخالقی يهاارزشسایر  و پرستی وطن لیت پذیرش مسئو، محلی هايیخودگردان

 :گفت توانیمکلی  طور به .است شدهدهد، یمنشان  را مدنی انسان آدمیت آنها مجموعه

 به وطن نسبت، مذهبی تکالیف و حقوق يمبنا بر ادوار همه در عمدتاً رفتاري الگوهاي

 غیر شهروندي و بوده اطاعت براساس حکومتی نظام به نسبت و وفاداري براساس

 انقالب با آن يهاارزش شهروندي و حقوق با آشنایی اولین رانای در .است همگانی بوده

 تربزرگ بی انقال کردن تجربه و طوالنی يهاسال گذشت با وجود و شد آغاز مشروطیت

 لیف تکا و زمینه حقوق در که گفت توانینم هنوز هایشهاند در بسیار تغییرات و

 نداشته وجود آگاهی که زمانی تا بنابراین دارد وجود صحیح و عمومی شهروندي آگاهی

آشتیانی و داشت ( وجود نخواهد نیز تکالیف انجام امکان و وظایف شناخت باشد

). قرآن کریم دراین آیه مبارکه به خوبی اهمیت آگاهی را بیان فرموده 1385، همکاران

با  دانندیمآیا کسانی که  بگو 2 قُلْ هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ« است:

  برابرند؟. دانندینمکسانی که 

                                                                                                                                        
  2. سوره مبارکه المائده آیه 1

 9. سوره مبارکه زمر آیه 2
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است.  بوده اندیشمندان و متفکران توجه مورد قبل قرنها از شهروندي تربیت موضوع

 موضوع این که است کسانی اولین جمله از )قم 347-427افالطون ( بتوان گفت شاید

 از یکی خوب وندانشهر تربیت گمان ). بی1391، قلتاشداد ( قرار توجه مورد را

 یاستدن کشورهاي از بسیاري تربیت در و تعلیم يهانظام اکثر هايیمشغول دل مهمترین

 است اجتماعی علوم حوزه در اهمیت با مفاهیم از ). شهروندي1385، وزیري وجهانی(

 حمایت نیز دولت سوي از که روابطی، است با یکدیگر افراد میان روابط نوع بر ناظر که

 عنوان به افراد از یک هر که وظایفی است و حقوق شهروندي محوري مفهوم .شودیم

؛ به نقل از قاسم پورخشرودي وصفار 2005، دارند (کوي عهده بر اجتماع از عضوي

، فرهنگی مطالعات به که کلی است مفهومی، شهروندي تربیت ). مفهوم1394، حیدري

 هايیوهش آموزش به را آن وانتیم و است وابسته جامعه فنی در و سیاسی، اجتماعی

 جهانی جامعۀ در عام طور به و جامعه یک خاص در یکدیگر به طور با کردن زندگی

 در شهروندي تربیت فرایند از توصیف روشنی و تصویر داشتن بدون کرد. اصوالً اطالق

 وضع بر ناظر تربیت و مراحل هاروش، اصول، اهداف تدوین به توانینم جامعه هر

 ). تربیت1385، پرداخت (آقازاده جامعه پسند مورد شهروندان عنوان به افراد زيمهیاسا

 در فنی و سیاسی، اجتماعی، مطالعات فرهنگی به که کلی است مفهومی، شهروندي

به ، یکدیگر با کردن زندگی هايیوهش آموزش به را آن توانیمو  است وابسته جامعه

، کرد (هاشمی جهانی اطالق يامعهج در عام به طور و جامعه یک در خاص طور

1389.(  

 است وظایفی و حقوق با فراگیران ساختن آشنا، شهروندي تربیت از منظور جا این در

 و شودیم آغاز تحصیل اوان همان از کاري چنین .است نیازمند بدانها هر شهري عضو که

 فراگیران که است طوالنی نسبتاً دوران این طی در .یابدیمتداوم  عالی آموزش دوران تا

 و حقوق گواناگون هايیهال و با سطوح خود ادراکی و شناختی توانایی فراخور به

 را آن با ضروري مرتبط يهامهارت و دانش و شوندیم آشنا شهروندي وظایف

 علی (ع) درباره اهمیت این نکته فرموده است: امام .آورندیم در عمل به و آموزندیم

 تواندیمقیمت وارزش هرکس به انداره کاري است که «، »1هقیمه کل امري ما یحسن«

آموزش  که است الزم نیز نکته این به توجه همه این با »آن رابه خوبی انجام دهد

                                                                                                                                        
  81نهج البالغه /حکمت  .1
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 در شده شناخته الگوهاي و هاینشب، هاارزش نظام از چارچوبی درون در شهروندي

ل از قاسم ؛ به نق1386، (خطیب زمانی گیردیم جامعه انجام جمعی مشارکت

  ).1394، پورخشرودي وصفار حیدري

 حال در یا پیشرفته، هاملت همۀ که داندیم ضروري منظور این تحقق براي تافلر

 و ملی يهاهدفبر  عالوه، خویش تربیتی يهاآرمان و اهداف مجموعۀ در باید، پیشرفت

 براي فردا ناگزیر فرهیختۀ انسان سان بدین تا بیفزایند نیز را جهانی يهاهدفي، امنطقه

 و هایتصالح جهانی شهروند عنوان به کنونی شمول جهان دنیاي در مؤثر و فعال زندگی

). 1385، ؛ به نقل از آقازاده2001، 1گرین سورینکند ( کسب را الزم هاييتوانمند

 معنادار يهاتجربه در آموزان دانش اشتغال براي ییهافرصت تدارك شهروندي تربیت

 عی اجتما فعال و متعهد افراد عنوان به آنها رشد تسهیل به که ياگونه به .یادگیري است

 که است باور این بر، 2کیم دور امیل ).2006، وهمکاران (هومانا سیاسی بینجامد و

 در اوالً مختلف جوامع در شهروندان تربیت براي آموزشی که يهاخصلت مجموعۀ

 گونه این ثانیاً است؛ متفاوت محتوا و روش، فلسفه، اهداف نظر از مختلف يهادوره

 و پذیردیم صورت جامعه اجتماعی هر و فرهنگی، اقتصادي ساختار به توجه با تربیت

 اقتصاد و فرهنگ، عرصۀ سیاست در بنظران صاح و نوابغ دست به باید آن ریزي برنامه

 میان رد ویژه را به شهروندي اعمال براي الزم هايیتصالح و مهارت او .پذیرد صورت

مطالب  ارائه طریق از ...) و سوئیس، بلژیک، آلمان، فرانسه ( غربی اروپاي ممالک

 دانشگاهی و متوسطه، ابتدایی تحصیلی مقطع در و مدارس دروس کلیۀ در موضوعاتی

  :کندیم بندي رده را چنین هاییتوانا این اهم و کندیمتوصیه 

 معضالت تبخش رضاي فصل و حل جهت در سنجیده و منطقی برخورد در توانایی 

 ها. ودشواري

 اجتماعی  هايیتمسئول پذیرفتن و همکاري صورت به دیگران با کردن کار در توانایی

 خویش.

 فرهنگی. يهاتفاوت تحمل و تفاهم و درك توانایی 

 سازندگی. و سامان بخشی در انتقادي تفکر توانایی 

 آمیز. تمسالم يهاروش با دیگران با خود تعارضات حل توانایی 

                                                                                                                                        
1. Green Surin 
2. Emile Durkheim 
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 المللی. بین جامعۀ در چه و خویش جامعۀ در چه، آن از دفاع و بشر حقوق درك توانایی 

 توسعۀ فرهنگ و ساختن تریغن جهت در خود فرهنگی هنجارهاي شناسایی و درك توانایی 

 قومی. و بومی

 خود  جامعۀ فرهنگی باورهاي از علمی نگرش از گیري بهره و جمعی پذیري نظم در توانایی

  ).1385، ؛ به نقل از آقازاده2003، میل دورکیما(

 .رسدیم نظر به مهمی مساله شهروندي اخالق پذیري جامعه بر مؤثر عوامل بررسی

 است شده تغییراتی دستخوش جامعه پذیري بر مؤثر عوامل نقش ایرانی جامعه در که چرا

 مهم یندفرا این در مسئول و اصلی بعضی نهادهاي شودیم احساس که ياگونه به

 عوامل دیگر دوش بر را خود مسئولیت بار و شده است گذشته از تررنگ کم نقششان

 ياجامعه براي را خوشایندي چندان نه پیامدهاي توانیمباشد  چنین باشند. اگر گذاشته

، رو این از .داشت انتظار گذاردیم سر پشت را شدن مراحل شهري سرعت با که

 یک هر سهم شناسایی و شهروندي اخالق پذیري جامعه بر عوامل تاثیرگذار به پرداختن

نیکوگفتار و است ( ضروري شهروندي اخالق کردن نهادینه و تقویت عوامل در این از

 به نقاط جهان از بسیاري در تا است شده سبب مذکور يهاضرورت). 4: 1395، باشی

 يهامهارت زشآمو يهابرنامه، شهروندان مشارکت توانایی و دانش افزایش منظور

 یک در زندگی براي الزم هايیتقابل بتوانند افراد شود تا اجرا و طراحی شهروندي

 آن مانند و و مذاکره گفتگو طریق از تضاد حل و تسامح، تساهل مانند را جامعه مدنی

 و درسی يهابرنامه در شهروندي تربیت مقوله توجه به طریق از تنها مفهوم بیاموزند. این

؛ به نقل از جمالی 1387، همکاران و واجارگاه یفتح ( است پذیر امکان شینظام آموز

  ).1392، تازه کند و همکاران

 گراي فضیلت شهروندي تربیت الگوي"پژوهشی با عنوان )1395( یفراهانفرمهینی 

 زمینه این انجام داده است. و در "اجتماعی و سیاسی تربیت براي الگویی :ارتباطی

 مدارس رویکرد، مدنی سیاسی آموزش مستقیم رویکرد جمله از نظري الگوي شانزده

، نظامدار رویکرد، محور رویکرد قانون، اجتماعی شناسی آسیب رویکرد، دموکراتیک

 الگوي، فمینیستی الگوي، نولیبرالی و جمهورگرایانه الگوي، لیبرالی و فردگرایانه الگوي

 رویکرد، فرهنگی تقالان رویکرد، بومی زیست شهروند الگوي، جهانی شهروند

رویکرد  دو در کالً که شد شناسایی اجتماعی تغییر رویکرد و دموکراتیک شهروندي

 تربیت" رویکرد میان این در .است تقسیم قابل "پیشرفتگرا" و "کار محافظه" جامع
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 سیاسی تربیت براي پیشنهادي رویکرد عنوان به "ارتباطی شهروندي فضیلت گراي

  .است شده معرفی میجمهوري اسال اجتماعی

 برنامۀ يهاچالش ") با عنوان1395همکاران (نتایج پژوهش فزونی شره جینی و 

 مدل براساس اجتماعی– شهروندي تربیت در ابتدایی دورة اجتماعی مطالعات درسی

 تربیت يهاهدف ناتوانی مقولۀ» هاهدف«عنصر  در که: که دهدیمنشان  "تایلر

عنصر در  مدرسه؛ از بیرون مؤسسات و مدرسه بین مؤثر ارتباط برقراري در شهروندي

 مختلف يهاحوزه در شهروندي مهارتهاي و مفاهیم تلفیق به توجه در بی» محتوا«

و  مناسب فعالیت هاي اجراي عدم» یاددهی و یادگیري هايیتفعال«عنصر در ، یادگیري

 در را اولویت باالترین نوآوري فراگیران؛ و خالقیت به توجه عدم» ارزشیابی«در عنصر 

 .دادهاند اختصاص خود شده به مطرح يهاچالش بین

 پذیري جامعه بر مؤثر عوامل") در پژوهشی با عنوان 1395( یباشنیکو گفتار و 

به این نتیجه  "مدرس) تربیت دانشگاه دانشجویان: موردي شهروندي (مطالعه اخالق

 يهارسانه و همساالن گروه، وزشینهادآم، خانواده نقش میزان بر چه رسیدند که: هر

  .یابدیم افزایش شهروندي اخاق شودیمافزوده  جمعی

 گفت توانیم) 1394( یدريصفارحبر اساس نتایج پژوهش قاسم پور خوشرودي و 

 دیگر سخن به .است محقق نشده دانشگاه در اسالمی شهروند تربیت کلی طور به که

  .ندارد اسالمی شهروند تربیت تحقق براي روشنی برنامه عمل در دانشگاه

 تربیت يهامؤلفه جایگاه تحلیل") پژوهشی با عنوان 1392تازه کند و همکاران (

 توجه انجام دادند. با "متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی محتواي برنامه در شهروندي

 در متوسطه دوره اجتماعی علوم درسی بازنگري برنامه حاضر پژوهش هايیافته به

 به شمار ضروري، توجه مورد کمتر يهاشاخص و هامؤلفه به توجه بیشتر راستاي

 .آیدیم

 بازسازي، انتقادي هايیدگاهد ) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که1391قلتاش (

 .باشندیم گرا پیشرفت شهروندي تربیت رویکرد حامی فرهنگی شهروند و اجتماعی

 شهروندي تربیت رویکرد دو هر براي ییاهداللت متضمن دموکراتیک دیدگاه شهروندي

 کارانه محافظه گیري جهت نیز فرهنگی انتقال و دیدگاه است گرا پیشرفت و کار محافظه

  .دارد شهروندي تربیت در
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 آسیب و وجود نیاز از ) حاکی1390پژوهش حسینی مهر و همکاران ( هايیافته

 تربیت يهامهارت لحاظ از، تحصیلی راهنمایی يدوره فعلی درسی يبرنامه پذیري

  .دارد بیشتري نمود سیاسی و فرهنگی، فردي ابعاد در این نیازها و است شهروندي

طراحی  ") تحت عنوان 1390همکاران (نتایج به دست آمده از پژوهش کرم افروزو 

بدوین صورت  "الگوي تربیت شهروندي براي دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

محتواي برنامه مورد نظردر قالب عملکردي و در بستر مطرح شده که اهداف و 

 هايیوهشاجتماعی و مسئله محور براي شاگردان معرفی شده است.  هايیتفعال

سازماندهی برنامه مذکور از نوع تلفیقی و رویکردهاي مرتبط با در هم تنیدگی مطرح 

  شده است.

 اجتماعی علوم يهاکتاب در شهروندي يهاشاخص خود پژوهش در )1386( بهشتی

 در توجه بیشترین داد که نشان پژوهش این هايیافته .است کرده را بررسی متوسطه دوره

 مورد 70 مجموع از زیرا است؛ شده سیاسی بعد حقوق به، شهروندي متفاوت ابعاد میان

ي، رأ حق، تعیین سرنوشت حق نظیر سیاسی مسائل به مورد 30، هامؤلفه به این اشاره

  .بود یافته اختصاص احزاب و آزادي راهپیمایی آزادي قح، آزادي حق

 در يشهروند يهاارزش کردن لحاظ") در پژوهش خود 1385آشتیانی و همکاران (

 يهادغدغه از نتیجه گرفتند که یکی "دبستان دوره در تدریس يبرا درسی برنامه

 مسئله یراخ سال چند پرورش طی و آموزش عرصه در جدید المللی بین ذهنی و مفهومی

  .است شهروندي يهاارزش آموزش

 تربیت در قومی يهافرهنگ جایگاه ") پژوهشی تحت عنوان1385( یانعسکر

 يهافرهنگ، فرهنگ کلی مفهوم به توجه با انجام داده است. این پژوهش "شهروند

 جهت در رسمی پرورش و آموزش يهابرنامه در هافرهنگجایگاه ، مردمی و قومی

  است. ه شد تنظیم، شهروند یک عنوان به دیده آموزش فرد و تجلی عیاجتما سازگاري

استعداد  پرورش: شهروندي آموزش ") در پژوهش خود با عنوان 2017تاروگ (

که آموزش و  سازدیممطرح ، "ملی  سطح در جهانی يهاارزش براي انجام انتقادي

 طریق از چگونه تا دهدیم آموزش آموزگاران به نیاز دارد که يابرنامهپرورش به 

 و کنند ایجاد را انتقادي فرهنگ یک تقویت و حمایت درس کالس در گفتگو
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 براي را خود انتقادي تفکر و تخیل از استفاده توانایی که کنند تربیت را شهروندي

  .باشد داشته فرهنگی چند جامعه یک در همکاري

م داده است انجا "جهانی  شهروندي آموزش ") پژوهشی تحت عنوان 2013سو (

 در شهروندي معناي به آنچه گفت: توانیمبراساس نتایج در خصوص شهروند جهانی 

 براي آموزش پرورش و آموزش، است تغییر حال در سرعت به است جهانی فضاي یک

 سازدیمموضوع را مطرح  این و دهد ارتقاء را جوانان تا است مشتاق جهانی شهروندي

 و انتقادي کافی اندازه به اجتماعی عدالت به رسیدن براي تواندیم فرایند این چگونه که

 باشد. برانگیز چالش

 موزش جهانی آ در بررسی روند ") در پژوهش خود تحت عنوان2012( يکند

 جزء شهروندي و مدنی آموزش "هست؟ هاملتچه درسهایی براي : شهروندي و مدنی

 نحوه و آن اهداف، یدنطول کش مختلف زمان يکشورهااست در  مدرسه درسی برنامه

 بوده آن معناي به اخیر يهازمان در شدن جهانی فشارهاي. است متفاوت آن اجراي

، است آمده وجود به جهانی شرایط در ايیندهفزا طور به شهروندي است که این

 گروه و توسعه فرهنگی هايیتفعال سازي همگن، فراملیتی مهاجرت مانند فرآیندهاي

  .کشدیم چالش به را محلی يهانسخه رسدیم نظر به اغلب که فراملیتی هاييبند

 سراسر در جهان یک در که کندیم در پژوهش خود استدالل )2012( نیکسون

. است ضروري جهانی تربیت شهروندي براي پرورش و آموزش، وابسته و متصل جهان

 ارزش که، است کندیم تعریف "تفسیري يهاآموزش" او که آنچه به نیاز او بر تاکید

 به را یادگیري تعاملی و گفتاري طبیعت و دارد عهده بر را عقیده و هایدگاهد تکثر

 عمومی مزیت یک، جهانی شهروندي آموزش که دهدیم ادامه او. شناسدیم رسمیت

 جامعه عمومی رفاه براي بلکه، مربوطه آموزان دانش و آموزان دانش به تنها نه که است

  .کندیم کمک نیز

 آموزشی ) در پژوهش خود به بررسی وضعیت2011همکاران (هینا و  باخت

 که تمریناتی) الف(نتایج نشان داد که:  پاکستان پرداختند. از موردي مطالعه: شهروندي

 شهروندي آموزش با رابطه در ترآسان یادگیري به، شده است ارائه درسی کتاب در

) 1( گرفت قرار استفاده دمور چهارگانه چارچوب همچنین یک) ب. (کندیمکمک 

) 4 و قانون/  عمومی زندگی/  شهروندي معنا) 3، مسئولیت) 2 و حقوق شناسایی



 1055  ... ،آموزان دانش اسالمی تربیت شایستگی مدل يارائه

 مجموعه بر تأکید، زمینه این در، این بر عالوه. اجتماعی و فرهنگی يهاارزش

  .است گرفته قرار توجه مورد سیاسی و اجتماعی، ذهنی، ذهنی مهم يهامهارت

 دو در آن امکانات و شهروندي خود توسعه آموزش) در پژوهش 2010( یوگرزو

 ما، دولتی و سیستمی در سطح. مدارس و دولت: سازدیمسیاستگذاري مطرح  سطح

 مدنی جامعه؛ درسی برنامه سیاست آموزشی؛ سیاست گفتمان: موارد همچون

در . گیریمیم نظر آموزشی را در گفتمان و بین مدارس تفاوت مدارس؛ خودمختاري

 رویکرد، معلمان مالکیت، درسی برنامه در را شهروندي آموزش مکان ما همدرس سطح

 خواهیم تحلیل را شهروندي آموزش مورد در دانشجویان دیدگاه و روانشناختی آموزش

  .کرد

 به تربیت و تعلیم، مدنی تربیت و عمومی تفاهم" عنوان تحت دیگري نتایج تحقیق

 است ) حاکی2002( 1وك توسط تفاهمی جامعه در دموکراتیک و مشارکت تغییر منظور

 شواهد همچنین .شودینمانجام  عمومی مسائل حل راستاي در جاري هايیاستس که

 اعمال مسائل عمومی حل زمینه در که هایییاستس در فقط شهروندان که دهدیم نشان

 را آموزان دانش، تربیت و تعلیم نظام که گیردیم نتیجه محقق .کنندیم مشارکتشود، یم

 مسائل مشترك درباره جمعی تحقیق یا گروهی تعمق مستلزم که سیاسی مشارکت براي

). دقت در پیشینه نظري و پژوهشی تربیت 1395، فرمهینی فراهانیکند (ینم آماده است

آموزشی مختلف به اهمیت آن پی  يهانظامکه اندیشمندان در  دهدیمشهروندي نشان 

 يهامهارتگذار براي بهبود  یرتأثویژه و  يهابرنامهو درصدد طراحی  اندبرده

شهروندي و شهروند جهانی هستند. همچنین با توجه به این که یکی ازمبانی تربیتی 

؛ براي اصالح ظاهر باید باطن را هدف قرار "تأثیر باطن برظاهر"درنظام تربیتی اسالمی 

رفتار ، روندي استداد و با آموزش واصالح باطن که آموزش مفاهیم تربیتی واصول شه

وکردارظاهري فرد که همان رعایت اصول شهروندي است را اصالح کرد. در این بین 

سیاست گذاران حوزه  تواندیمبر تربیت شهروندي  مؤثرو عوامل  هامؤلفه، تحلیل ابعاد

اندیشمندان حوزه مطالعات اجتماعی و تربیتی را کمک نماید تا بر ، درسی يهابرنامه

طوالنی ، دقیق يهابرنامهآن  هايیژگیواز تربیت شهروندي و  تریقدقاساس شناخت 

تدوین و اجرا و ارزشیابی نمایند. در این بین جاي خالی ، مدت و نتیجه محوري را تهیه

                                                                                                                                        
1.Voke 
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. بر همین مبنا پژوهش حاضر سعی دارد شودیمدر کشورمان احساس  هاپژوهشاین 

معتبر مرتبط با تربیت شهرنودي واکاوي  بر اساس ادبیات پژوهش و منابع و اسناد اوالً

دقیقی از مفاهیم مندرج در آن ارائه دهد و سپس با استفاده از نظرات خبرگان حوزه 

تربیت شهروندي را استخراج نماید. نتایج این  يهامؤلفهابعاد و ، تربیت شهروندي

ا در سیاست گذاران و متخصصان حوزه برنامه درسی ر، اندیشمندان تواندیمپژوهش 

  درسی مبتنی بر تربیت شهروندي کمک نماید. يهابرنامهاجرا و ارزشیابی ، تهیه، تدوین

  روش 

ابزار ، روش پژوهش کیفی با اهداف کاربردي و از نوع بررسی اسنادي و داده بنیاد است

 مصاحبه نیمه ساختاریافته است.، شامل چک لیست بررسی اسناد هادادهگرد آوري 

نفر از خبرگان حوزه  5آماري شامل منابع مرتبط با تربیت شهروندي و همچنین  نمونه

الزم از دو منبع:  يهاداده تربیت شهروندي است. روش نمونه گیري در دسترس بود.

در  جمع آوري گردید.» مصاحبه با خبرگان«ب) ، »مطالعه اسناد معتبر علمی«الف) 

استقرایی و روش تحلیل  –روش قیاسی متون از تحلیل متن کیفی به  يمطالعهبخش 

حاصل از مصاحبه از روش  يهادادهبراي تجزیه و تحلیل  مضمون بهره گرفته شدو

از تکنیک مصاحبه نیمه  هادادهي آورجمعاستفاده شد. جهت  هادادهتحلیل و تفسیر 

سط که تو شدهاستفادهیافته ساخت-مصاحبه نیمه افتهیتکاملشیوه  عنوانبهاستاندارد 

) تکنیک مصاحبه نیمه استاندارد 1988( 1است. شیله و گروبن شدهمطرح شیله و گروبن

ي از مصاحبه نیمه اافتهعنوان شکل بسط یي شخصی بههاهینظررا براي بازسازي 

 مانندبهي شخصی هاهینظراین رویکرد را براي مطالعه  هاآن. کنندیمیافته مطرح ساخت

مثابه مخزن دانش روزمره به وجود آوردند و آن را بهالگویی ویژه براي مطالعه 

یی نظیر مدرسه و سایر مراکز هادانیمي از دانش درباره موضوع موردمطالعه در ادهیچیپ

و  شودیمباز شروع  سؤالي بسط دادند. در این تکنیک هر موضوعی با یک احرفهکار 

و سپس آن را با یک  دهدیمپاسخ  سؤالبه  2ختهیخودانگصورت شونده بهمصاحبه

و روابطی که  هاهینظربه ، ياسؤاالت مواجهه. دبریمبه پایان  3ياسؤال مواجهه

                                                                                                                                        
1. Shyle and Gruben 
2. Spontaneously 
3. Confrontational 
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ها بدین طریق تا آن دهدیمشونده تا آن لحظه مطرح کرده است واکنش نشان مصاحبه

مورد بازنگري انتقادي قرار دهند. سپس از  بشانیرقي هابدلاین تصورات را در پرتو 

رئوس مطالب مرحله ، این مرحله در .شودیماستفاده  SLT(2( 1يارگذارساختتکنیک 

اظهارات  نیتریاصل، . در نشست دومشودیمطور اجمالی تحلیل محتوا اول پیاده و به

. این نشست یک یا حداکثر دیریگیمشونده به شکل مفاهیم در اختیار وي قرار مصاحبه

ي مصاحبه قبلی هاگزارهاعتبار ، با این کار .ردیگیمدو هفته بعد از مصاحبه اول صورت 

کیفی  يهاداده). تحلیل 177-172، 1387فلیک شود (یمشونده ارزیابی توسط مصاحبه

 يهادادهحاصل از تحلیل  هايیافتهانجام گرفت.  ايینهزمپژوهش با استفاده از نظریه 

و تشکیل کدهاي  پس از استخراج کدهاي اصلی، بنیانی يیهنظرکیفی با استفاده از 

مورد نیاز استخراج و تنوع آنها به  يهادادهبعد طبقه بندي گردید. واحد  3در ، محوري

آمار توصیفی براي تجزیه و  يهاشاخصصورت فراوانی به ثبت رسیده است. ضمناً از 

بهره برداري گردیده است. روش گرد آوري ها داده به این صورت بود  هادادهتحلیل 

مفاهیمی در خصوص تربیت شهروندي ، و بررسی اسناد معتبر علمی که با مطالعه

مصاحبه آماده شد. سپس این  سؤاالتو بر اساس این مفاهیم متن و ، استخراج گردید

به چند نفر از متخصصان حوزه زبان و ادبیات فارسی جهت بررسی  سؤاالتمتن و 

تی جهت بررسی روایی صوري و چند نفر از متخصصان حوزه جامعه شناسی و تربی

محتوایی ارائه گردید. که بر اساس نظرات ایشان پرسش نامه تعدیل و اصالح گردید. 

زمان مصاحبه با اساتید و خبرگان هماهنگ شد و در یک جلسه مصاحبه انجام گردید. 

برداشته شد. متن  هایییادداشتهمچنین ، مطالب مصاحبه با ضبط صوت ثبت گردید

کد گذاري و طبقه بندي ابعاد و ، هیه شد و سپس به تحلیلمصاحبه به شکل نوشتاري ت

شونده با مصاحبه، هامصاحبهاز  شدهاستخراجمفاهیم ، اقدام گردید. پس از آن يهامؤلفه

ی در برداشت از مصاحبه مورد لیوتعدجرحمورد بحث قرار گرفت؛ بدین صورت که 

الب مقوالت اصلی بازسازي . سپس مفاهیم در قدیگردنظر مصاحبه شوندگان بود اعمال 

طور مقوالت مغفول مانده معنایی شد تا مقوالت مربوط تربیت شهروندي و همین

  مشخص گردند.

                                                                                                                                        
1. Structure Technique 
2. Structure Laying Technique 
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  دموگرافی مصاحبه شوندگان .1جدول 

  جنس  سن  رتبه علمی  نوع اشتغال دانشگاه  دانشگاه اخذ مدرك  گرایش  کد

  مرد  45  استادیار  دولتی هلند  جامعه شناسی  1

  مرد  40  استادیار  دولتی  ایندیانا آمریکا  ه ریزي درسیبرنام  2

  مرد  49  دانشیار  آزاد اسالمی  شهید بهشتی  الهیات و معارف  3

  مرد  56  استاد  آزاد اسالمی  شهید بهشتی  علوم سیاسی  4

  مرد  50  دانشیار  پیام نور  پیام نور  مدیریت آموزشی  5

  هایافته

  

  از منظر خبرگانابعاد تربیت شهروندي  .1شکل 

از دیدگاه خبرگان حوزه تربیت  دهدیمپژوهش نشان  هايیافته 1بر اساس شکل 

نگرشی و توانشی است. که این ابعاد در یک ارتباط ، داراي سه بعد دانشی شهروندي

گذار است. که هر  یرتأثپذیر و  یرتأثو هر کدام بر ابعاد دیگر ، متقابل با همدیگر هستند

  ویژه خود هستند. يهامؤلفهاز این ابعاد داراي یک 
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  بعد دانشی تربیت شهروندي از منظر خبرگان يهامؤلفه .2شکل 

که در بعد دانشی تربیت شهروندي  دهدیمنشان  2مندرج در شکل شماره  هايیافته

استقالل ، دانایی محوري، دانش عمومی و تخصصی يهامؤلفه، است مؤلفه 16داراي 

توسعه ، و پاسخ و مشارکت در بحث پرسش، برنامه ریزي، تفکر و تدبر و تعمق، یذهن

شناخت محیط ي، ارسانهسواد ، توانایی گفتگو، توانایی محاسبات، ترویج دانش، علمی

  تربیت شهروندي هستند. يهامؤلفه ینترمهماطراف و هدف داري از 

  
  منظر خبرگانبعد نگرشی تربیت شهروندي از  يهامؤلفه .3شکل 
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که بعد نگرشی تربیت شهروندي از  دهدیمنشان  3نتایج مندرج در شکل شماره 

، شامل: احترام به قانون و مقررات هامؤلفهاست. این  مؤلفه 20نظر خبرگان داراي 

، پذیرش تنوع تفکرات، توجه به فرهنگی ملی، عدالت خواهی و آزادي خواهی

انصاف ، بخشش، ادب و نزاکت، سارتشجاعت و ج، صداقت، مسئولیت پذیري

، امنیت خواهی، وفاداري، دور اندیشی، صلح طلبی، عیب پوشی، دیگرخواهی، داشتن

  صمیمی بودن و داشتن مهارت همدلی است.، خوش خلقی و خوشرویی

  

  بعد توانشی از نظر خبرگان حوزه تربیت شهروندي يهامؤلفه .4شکل 
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که بعد توانشی تربیت شهروندي  دهدیمنشان  4مندرج در شکل شماره  هايیافته

، در امور مشارکت شامل: هامؤلفهاست. این  مؤلفه 21از نظر خبرگان داراي 

، وقت شناسی، تالشگري، رازداري، تعادل رفتاري، امانت داري، صبر کردن، خودکنترلی

، اشتغال، استقالل مالی، کار گروهی، منظم بودن، رفاه و آسایش، همکاري کردن

و معاشرت  مهارت تصمیم گیري، رعایت اصول بهداشتی، حل مساله، برقراري ارتباط

  با دیگران است.

  تربیت شهروندي يهامؤلفهنظرات اساتید در خصوص ابعاد و  .2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  تربیت شهروندي يهامؤلفه  ابعاد

  دانشی

اسـتقالل   ،دانـایی محـوري  ، دانش عمـومی و تخصصـی   يهامؤلفه

و پاسـخ و   پرسـش ، برنامـه ریـزي  ، تفکـر و تـدبر و تعمـق   ، ذهنی

، توانایی محاسـبات ، ترویج دانش، توسعه علمی، مشارکت در بحث

  شناخت محیط اطراف و هدف داريي، ارسانهسواد ، توانایی گفتگو

16  28.070  

  نگرشی

، عدالت خواهی و آزادي خواهی، شامل: احترام به قانون و مقررات

، مسـئولیت پـذیري  ، پذیرش تنـوع تفکـرات  ، به فرهنگی ملی توجه

انصـاف  ، بخشـش ، ادب و نزاکـت ، شـجاعت و جسـارت  ، صداقت

، دور اندیشــی، صــلح طلبــی، عیــب پوشــی، دیگرخــواهی، داشــتن

صمیمی بـودن  ، خوش خلقی و خوشرویی، امنیت خواهی، وفاداري

  و داشتن مهارت همدلی

20  35.087  

  توانشی

، امانـت داري ، صـبر کـردن  ، خـودکنترلی ، وردر ام مشارکت شامل:

، همکاري کـردن ، وقت شناسی، تالشگري، رازداري، تعادل رفتاري

، اشـتغال ، اسـتقالل مـالی  ، کار گروهـی ، منظم بودن، رفاه و آسایش

مهارت تصمیم ، رعایت اصول بهداشتی، حل مساله، برقراري ارتباط

  و معاشرت با دیگران گیري

21  36.842  

  100  57  مؤلفه 57  جمع

تربیت  يهامؤلفهنظرات اساتید در خصوص ابعاد و  2جدول مندرج در  هايیافته

 مؤلفه 56انجام شده با اساتید  يهامصاحبهدر مجموع از  دهدیمشهروندي نشان 

. در این بین بعد دانش اندشدهو در ابعاد مختلف دسته بندي ، استخراج شده است

دانایی ، دانش عمومی و تخصصی يهامؤلفهدرصد شامل  28.07و  یفراوان 16داراي 

و پاسخ و مشارکت  پرسش، برنامه ریزي، تفکر و تدبر و تعمق، استقالل هنی، محوري
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ي، ارسانهسواد ، توانایی گفتگو، توانایی محاسبات، ترویج دانش، توسعه علمی، در بحث

درصد فراوانی  35.08و  یفراوان 20بعد نگرش با ، شناخت محیط اطراف و هدف داري

توجه به فرهنگی ، عدالت خواهی و آزادي خواهی، شامل: احترام به قانون و مقررات

ادب و ، شجاعت و جسارت، صداقت، مسئولیت پذیري، پذیرش تنوع تفکرات، ملی

، دور اندیشی، صلح طلبی، عیب پوشی، دیگرخواهی، انصاف داشتن، بخشش، نزاکت

صمیمی بودن و داشتن مهارت ، ی و خوشروییخوش خلق، امنیت خواهی، وفاداري

، در امور مشارکت فراوانی شامل: درصد 36.84و  یفراوان 21و بعد توانش با ، همدلی

، وقت شناسی، تالشگري، رازداري، تعادل رفتاري، امانت داري، صبر کردن، خودکنترلی

، غالاشت، استقالل مالی، کار گروهی، منظم بودن، رفاه و آسایش، همکاري کردن

و معاشرت  مهارت تصمیم گیري، رعایت اصول بهداشتی، حل مساله، برقراري ارتباط

با دیگران به ترتیب کمترین و بیشترین کد مفهومی را به خود اختصاص دادند. که 

  به تربیت یک شهروند جهانی کمک کند. تواندیم هامؤلفهتوجه به این 

  

تربیت  يهامؤلفهبر اساس ابعاد و ، المیمدل شایستگی رفتاري تربیت اس يارائه .5شکل 

  شهروندي از نظر متخصصان
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  بحث و نتیجه گیري

 هایافتهبر اساس تحلیل متون حاصل از مصاحبه با خبرگان حوزه تربیت شهروندي 

ابعاد  ینترمهمنگرشی و توانشی از ، که از نظر خبرگان سه بعد مهم دانشی دهدیمنشان 

، دانایی محوري، شامل دانش عمومی و تخصصی د دانشیبع تربیت شهروندي هستند.

، و پاسخ و مشارکت در بحث پرسش، برنامه ریزي، تفکر و تدبر و تعمق، استقالل هنی

ترویج دانش و هدف داري است. بعد نگرشی شامل احترام به قانون و ، توسعه علمی

و  شجاعت، صداقت، مسئولیت پذیري، عدالت خواهی و آزادي خواهی، مقررات

صلح ، عیب پوشی، دیگرخواهی، انصاف داشتن، بخشش، ادب و نزاکت، جسارت

و باشد، یمخوش خلقی و خوشرویی ، امنیت خواهی، وفاداري، دور اندیشی، طلبی

امانت ، صبر کردن، خودکنترلی، همچنین بعد توانشی و مهارتی شامل مشارکت در امور

رفاه و ، همکاري کردن، اسیوقت شن، تالشگري، رازداري، تعادل رفتاري، داري

اشتغال و معاشرت با دیگران است. که ، استقالل مالی، کار گروهی، منظم بودن، آسایش

است و بیشترین  ايیژهودر این بین بعد نگرشی از نظر اساتید و خبرگان داراي اهمیت 

 یفراهانفراوانی را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش با پژوهش فرمهینی 

) هماهنگ است. همچنین 1394( یدريصفارحقاسم پور خوشرودي و ، )1395(

پژوهش حسینی مهر و  هايیافتهو ، )1391قلتاش ( هايیافتهپژوهش با  هايیافته

نتایج پژوهش فزونی  هايیافتهپژوهش با  هايیافته) هم سو است. 1390همکاران (

عنصر  ین پژوهش در) نیز هماهنگ است. بر اساس ا1395همکاران (شره جینی و 

 مدرسه بین مؤثر ارتباط برقراري در شهروندي تربیت يهاهدف ناتوانی مقولۀ» هاهدف«

 مهارتهاي و مفاهیم تلفیق به توجه در بی» محتوا«عنصر در  مدرسه؛ از بیرون مؤسسات و

» یاددهی و یادگیري هايیتفعال«عنصر در ، یادگیري مختلف يهاحوزه در شهروندي

نوآوري  و خالقیت به توجه عدم» ارزشیابی«و در عنصر  مناسب فعالیتهاي ياجرا عدم

اصلی محسوب  يهاچالشاولویت را در تربیت شهروندي دارند و از  باالترین فراگیران؛

مبنی بر این ، )1395( یباشپژوهش با نتایج پژوهش نیکو گفتار و  هايیافته. شوندیم

 جمعی يهارسانه و همساالن گروه، هادآموزشین، خانواده نقش میزان بر چه که هر

گفت  توانیمنیز هم سو است. همچنین  یابدیم افزایش شهروندي اخاق شودیمافزوده 
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، )1390همکاران (کرم افروزو ، )1392تازه کند و همکاران ( هايیافتهنتایج پژوهش با 

  :گرددیمنیز هم جهت است. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد  )1386( بهشتی

 به تربیت شهروندي داده شود. ايیژهودر برنامه درسی مدارس اهمیت 

آموزشی در  يهادوره، به جهت آشنا ساختن دبیران و معلمان و حتی والدین

و روش توسعه و ارتقاي این  هامؤلفهابعاد و ، مفاهیم، خصوص تربیت شهروندي

  مهارت مهم و جهانی برگزار گردد.

استقالل ، دانایی محوري، تقویت دانش عمومی و تخصصی در بعد دانشی باید به

توسعه ، و پاسخ و مشارکت در بحث پرسش، برنامه ریزي، تفکر و تدبر و تعمق، ذهنی

شناخت محیط ي، ارسانهسواد ، توانایی گفتگو، توانایی محاسبات، ترویج دانش، علمی

 اطراف و هدف داري توجه گردد.

احترام به  يهامهارتآموزشی باید به تقویت  ينهادهادر بعد نگرشی مدارس و 

پذیرش تنوع ، توجه به فرهنگی ملی، عدالت خواهی و آزادي خواهی، قانون و مقررات

، بخشش، ادب و نزاکت، شجاعت و جسارت، صداقت، مسئولیت پذیري، تفکرات

امنیت ، وفاداري، دور اندیشی، صلح طلبی، عیب پوشی، دیگرخواهی، انصاف داشتن

 صمیمی بودن و داشتن مهارت همدلی بپردازند.، خوش خلقی و خوشرویی ،خواهی

و  هامؤلفهبه تقویت  ايیژهوآموزشی باید توجه  ينهادهادر بعد مهارتی مدارس و 

، تعادل رفتاري، امانت داري، صبر کردن، خودکنترلی، مشارکت در امور يهامهارت

کار ، منظم بودن، و آسایش رفاه، همکاري کردن، وقت شناسی، تالشگري، رازداري

، رعایت اصول بهداشتی، حل مساله، برقراري ارتباط، اشتغال، استقالل مالی، گروهی

 و معاشرت با دیگران داشته باشند و آنها را درونی سازي نمایند. مهارت تصمیم گیري

  منابع

  قرآن کریم.

  نهج البالغه.

 کردن ). لحاظ1385محمد (، رخابیکوروش؛ یمنی دوزي س، ملیحه؛ فتحی واجارگاه، آشتیانی

 هايينوآوردبستان.  دوره در تدریس يبرا یدرس برنامه در يشهروند يهاارزش

  .92-68، پنجم سال، 17 شمارة، آموزشی
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سیر  بررسی و شهروندي تربیت فرایند بر حاکم قواعد و ). اصول1386احمد (، آقا زاده

، آموزشی هايينوآور، ژاپن کشور در هاآموزش گونه این هايیژگیو و تحوالت

  .66-45، پنجم سال، 17 شمارة

 .نظري يمتوسطه ه دور اجتماعی کتب علوم در شهروندي يهاشاخص). 1386صمد (، بهشتی

  .29ص ، 35شماره ، اجتماعی آموزش علوم رشد مجله

تحلیل  ).1392محمود (، ابوالقاسمی و محسن، طالب زاده نوبریان محمد؛، جمالی تازه کند

 دورة اجتماعی علوم درسی برنامۀ محتواي در شهروندي تربیت يهامؤلفه ایگاهج

  .10 ش، دوم دورة، دهم سال، درسی برنامه ریزي در پژوهش، متوسطه

 ).1390علی (، اهللا؛ شریعتمداري عزت، نادري مریم؛، نراقی سیف علی؛، مهر حسینی

تحصیلی.  راهنمایی سی دورهدر برنامه در آموزان دانش نیاز مورد شهروندي يهامهارت

  .65- 45، 4 شماره، پنجم سال آموزشی. مدیریت و رهبري فصلنامه

 درسی برنامۀ يهاچالش). 1395( یروسس، موسی؛ اسدیان، فزرونی شره جینی؛ پیري، رضا

 تایل. دو مدل براساس اجتماعی– شهروندي تربیت در ابتدایی دورة اجتماعی مطالعات

  .80-55، 7 شمارة، چهارم سال، درسی برنامۀ در عمل و نظریه فصلنامۀ

  ). مکارم اخالق. قم: شریف رضی.1370فضل (حسن بن ، شیخ طبرسی

 هايينوآورشهروند.  تربیت در قومی يهافرهنگ ). جایگاه1385مصطفی (، عسکریان

  .161-134، پنجم سال، 17 شمارة، آموزشی

 الگویی :ارتباطی گراي فضیلت يشهروند تربیت ). الگوي1395محسن (، فرمهینی فراهانی

 بیست سال، اسالمی تربیت و تعلیم مسائل در اجتماعی. پژوهش و سیاسی تربیت براي

  .30-67، 1 شماره، جدید دوره، چهارم و

  )؛ درآمدي بر تحقیق کیفی؛ ترجمه هادي جلیلی؛ تهران: نشر نی.1387اووه (، فلیک-

 به توجه موانع و وضعیت ). مطالعه1394(حجت حیدري؛  صفار عرفانه؛، خوشرودي پور قاسم

مازندران).  دانشگاه موردي (مطالعه اسالمی دردانشگاه شهروند تربیت يهامؤلفه

  .294-273، دوم شماره، پنجم سال اسالمی دانشگاه در فرهنگ

 و رویکردها تطبیقی بررسی :تربیت و تعلیم سیاسی و اجتماعی ). مبانی1391عباس (، قلتاش

  .64- 47،  )1( 2 یتترب و تعلیم مبانی شهروندي پژوهشنامه ربیتت دیدگاههاي

). طراحی الگوي تربیت 1390( یممر، علی؛ سیف نراقی، محمد جواد؛ شریعتمداري، کرم افروز

شهروندي براي دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی. فصلنامه تحقیقات مدیریت 

  .48-29، شماره دوم، سال سوم، آموزشی
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شماره ، شهر. سال سوم شناختی جامعه فصلنامه .شهروندي اخاق بر مؤثر اجتماعی

  .30-1، هشتم
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  .148- 129، 48 شماره، اجتماعی امنیت

 يدوره 28مدیریتی.  يهاپژوهششهروندي در کشور ژآپن.  یتترب ).1389شهناز (، هاشمی

  .2 يشمارهنهم. 

 آموزان دبستانهاي دانش نیاز مورد شهروندي يهامهارت). 1385( یداش، مژده؛ جهانی، وزیري
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