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 With the aim of developing a model for training Islamic 
citizens, the meta-sythesis research method was selected 
in order to integrate the results of previous researches 
from previous empirical sources related to the research, 
from library resources as a statistical population, and  15 
previous studies were selected thrpough purposive 
sampling method for final investigation. The qualitative 
content analysis method was used to analyze the 
collected data and the results showed that Education of 
Islamic citizens is one of the seven principles. These are 
freedom, justice, preservation of human dignity, 
moderation in behavior, monotheism, health and 
rationality. These were approved and validated by 
experts using Kappa index with the amount of 0.87, and 
the following suggestions were presented: 
1. By developing training courses, the education system 
must familiarize the teachers with the principles 
developed in this research to implement and consider 
them in their education. 
2. We must provide the ground for serious participation 
of governmental and non−governmental sectors, 
especially NGOs active in the field of social, political, 
economic, cultural and individual education (such as 
Islamic Propaganda Organization, Police Force, 
Municipality, Cultural Heritage and Tourism). 
3. We must provide appropriate social, cultural, 
economic and political contexts for applying the concept 
of “Islamic citizenship education” in educational 
resources and materials. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

منظ ور ب   بی فراترک قیتحق روش از یاسالم شهروند تیترب یبرا ییالگو نیبا هدف تدو
 یاکتابخان   من ابع از پژوهش با مرتبط نیشیپ یتجرب منابع از یقبل قاتیتحق جیادغام نتا

 یبررس  یبرا یقبل مطالع  15 تعداد هدفمند یر یگو با روش نمون  یعنوان جامع  آمار ب 
 اطالع ات لیتحل یبرا یکدگذار  روش ب  یفیک یمحتوا لیتحل روش از و انتخاب یینها

 اص و  از یاس الم ش هروند تی ترب ک   داد نش ان جینتا و دیشده استفاده گرد یآور جمع
 و بهداش ت د،ی توح رفتار، در اعتدا  ،یانسان کرامت حفظ عدالت، ،یآزاد: شاملگان  7

 و دیی تأ م ورد 87/0 مق دار ب ا کاپ ا ش اص  از اس تفاده ب ا ک   کن دیم  یرو یپ تیعقالن
 :دیگرد ارائ  لیذ شنهاداتیپ گرفت ، قرار متخصصان یاعتبارسنج

های آموزشی، معلمان را با اص و  ت دوین ش ده در . آموزش و پرورش با تدوین دوره1
 پژوهش، جهت اجرا و کاربرد در آموزشهای صود آشنا کند. 

ه ای م ردم وی ژه س ازمانهای دولتی و غیردولتی ب  . زمین  مشارکت جدی بخش2
نه  اد فع  ا  در زمین    تربی  ت اجتم  اعی، سیاس  ی، اقتص  ادی، فرهنگ  ی و ف  ردی 
)همچون سازمان تبلیغات اسالمی، نیروی انتظامی، شهرداری، می را  فرهنگ ی و 

 گردشگری( فراهم شود.
ها و بسترهای مناسب از لحاظ اجتم اعی، فرهنگ ی، اقتص ادی و سیاس ی . زمین 3
در من ابع و محتواه ای « هروندی اس المیتربی ت ش »ک ارگیری مفه وم منظور ب ب 

 آموزشی فراهم شود.

  
 26/5/1400دریافت: تاریخ 
 11/7/1400 پذیرش:تاریخ 
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 مقدمه

منظاور با  کا  اسات اجتمااعی یهاا«ایده» ینترمهم از شهروندی
ها کنش «هدایت» و آن درونی روابط جامع ، بهتر شناخت ب  کمک

 در دیگار، مفهوم هر مانند مفهوم، ین. ااست آمده وجود ب  رفتارها و
 و محتااوا مفهااومی، یهاااشاکه  درون و اجتماااعی−تاااری ی بساتر
 نکوده ثابت همواره معنا و محتوا نای است؛ برداشت  در را خود معنای

 نظاری، رویهردهاای و جواما  در آمده پدید تحوالت «اعتکار» ب  و
 یهااجنکا  ،تعااری  یانا اغلا  در. اسات شاده تغییر دست وش

 ،هما  یانا باا. اسات گرفتا  قارار یدتأک مورد شهروندی «حقوقی»
 با  بلها  نادارد، بساتگی فرد حقوقی پایگاه ب  تنها شهروندی تجرب 

 ی،)هاشام اسات وابست  نیز «اجتماعی هایگروه و افراد بین روابط»
 قالا  در را جامعا  و فارد میاان پیوند شهروندی( 142ص ،1389

 بارای چارچوبی و سازدمی منعهسها مسئولیت و تعهدات حقوق،
 شاهروندی حقیقات، در. کنادمی ارائ  نهادها وها گروه افراد، تعامل

 امهاان بارعاالوه کا  اسات ُعرفای و رسمی قوانین از ایمجموع »
 خاویش، جامعۀ سیاسی امور در شهروندان جّدی دخالت و حضور

 و آنهااا انسااانی حیااات اساساای اصااول از صاایانت حفاا  موجاا 
 تنظایم در کا  اسات اجتمااعی رفااه امهانات و شرایط از مندیبهره

( اجتمااعی رواباط) دولت و مّلت تعامالت و یهدیگر با افراد روابط
 معتقاد ،(1999) 1پریاور(. 142ص ،1389 شامی،ها) استمؤثر 
 کشاور شارایط» با  وابسات  زیادی حد تا شهروندی مفهوم ک  است

 خاود ویژۀ شهروند نیز فرهنگی هر و باشدمی «ویژه جامعۀ و خاص
 کسای ب  شهروند آمریها، و انگلیس کشور در مثال برایطلکد. یم را

 ،هااگاروه هاا،انجمان نظیار اجتماعی یهاشکه  با ک شود یم گفت 
 ،1389 فراهاانی،فرمهینای) باشد ارتکاط در... و احزاب ،هاسازمان

 اهمیاات از امااروزی جامعاا  در شااهروندی تربیاات بحاا (. 11ص
 و تربیات و تعلایم مت صصاان توج  مورد و است برخوردار ایویژه

و  یم( معتقد است تعل1983) 2یروژ است گرفت  قرار شناسان جامع 
اسااات کااا  باااا  یااازچااالش برانگ یمفهااوم یشااهروند یااتترب

هماراه اسات.  تجاویزیم تلا  و انتظااارات  ی«هاایادئولوژیا»
و  یاخالقا یاتترب یاسای،س یتمانند ترب یگرد یهالذا، با اصطالح

 یاجتمااع یتترب یان ،گرایمل یتو ترب یمتعل ی،مادن یتو ترب یمتعل
                                                           
1. Pryor 

2. Giroux 

 ایویاژه "نگاه" شهروندی، تربیتشود. یکار برده مب  یاسیو سواد س
 را فاردساو،  یاک از ک  دارد ییهانگرش و توانایی دانش، یادگیری ب 
 دیگار، ساوی از و کنادیما توانا دیگران با مطلوب ومؤثر  تعامل در

 ارائاۀ موجا  شهروندی، تربیت مفهوم انگیزبح  و پیچیده ماهیت
 و کناد تاازه ی)جمال است شده آن از م تلفی تعاری  وها برداشت
 تربیات و تعلایم نظام جایگاه میان، ینا در و( 2ص ،1392 دیگران،

آن کاا   هسااتۀ و «درساای برنامااۀ» هماناااآن کاا   اصاالی عنصاار و
 جهات در ،باشادیما «درسای کت  محتوای»بر مکتنی ریزیبرنام 
 و تعلایم .نیسات پوشایده کسای بار شاهروندی تربیات گیریشهل

 بااا کاا  اساات برانگیااز چااالش مفهااومی شااهروندی تربیاات
 باا لاذا است، همراه تجویزی انتظارات و م تل  یهایدئولوژیا

 تربیات و تعلایم سیاسای، تربیت و تعلیم مانند دیگر اصطالحات
 و تعلیم گرایان ،ملی تربیت و مدنی،تعلیم تربیت و تعلیم اخالقی،

 بااره یانا درشاود. یم برده کارب  سیاسی سواد و اجتماعی تربیت
 فرایناد یاک شهروندی ک  آنجا از: نویسدمی( 1385) آبادیلط 

 نیازمناد خود زندگی طول در افراد هم  است؛ عمر تمام ب  مربوط
 زنادگی گونااگون مراحال در شاهروندی باا متناسا  یهاآموزش
 یهاازمینا  در کا  هساتند آن نیازمناد نیاز آماوزانداناش. هستند

 آماوزش جهاان از درست درک و دانش و اجتماعی رشد اخالقی،
 و خانا  در خودشاان با  مرباوط یهاگیریتصمیم تمام در. بکینند

در  شااهروند یااکعنااوان باا  و کننااد مشااارکت جامعاا  و مدرساا 
 اهادا  تعامالت اجتماعی نقاش فعاال و ساازنده داشات  باشاند.

 یاک سیاسای یهاانظاام ناو  ب  زیادی بستگی شهروندی تربیت
 یهااآمر یدر مادار  عماوم یشاهروند یت. هد  تربدارد کشور

 یهاایتها، تقکل مسائولن و منزلت افراد و انسانأاحترام ب  ش یدبا
شهروند، عضاو مساتقل و  یکعنوان ب  یو اقتصاد یاسیس ی،فرد
ثر و ؤماا یایوهباا  شاا یثر در جامعاا ، مشااارکت در امااور ماادنؤماا

 باشاد یسالم با توج  ب  قانون اساس یعملهردها یجمتفهران ، ترو
 معتقااد( 1999) 3وولاا (. 192ص ،1389ی،فراهااان یناای)فرمه
 از ایمجموعا  تحقا  صادد در پرورشاهاران و مربیاان کا  است

 لحاا  با . هساتند شاهروندی تربیات طریا  از م تل  اهدا 
 پرورش دنکال ب  شهروندی آموزشی یهابرنام  از بسیاری تاری ی
 مطالعا  طریا  از آماوزانداناش در ملای افت ار و غرور احسا 

                                                           
3. Woolf 
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 مربیاان از برخای. انادباوده کشاور سیاسای مؤسساات یاا تاریخ
 اینها  برای فرد ک  معنی بدین. اندکرده ات اذ ارسطویی رویهردی

 و گردد سهیم جامع  امور در باید شود محسوب فضیلت با انسانی
عناوان ب  کشور، ب  خدمت ارزشمندی فراگیران، ب  منظور همین ب 

 ،وجاود یانا باا. شادمای آموختا  سربازی خدمت طری  از مثال
 هاد عناوان با  اجتمااعی عادالت اصاول تعلایم بر افراد برخی

 از بسایاری سارانجام. ورزنادمای یدتأک شهروندی تربیت اساسی
 با  کا کنناد یم حمایت آموزشی از طل  مشارکت یهادمهرات

 فعال فردی خانواده مدرس ، کار، محیط در تا بیاموزند آموزاندانش
 کاا کنناد یما حمایات پرورشای و آماوزش از گاروه ایان. باشاند
 با  زنادگی محایط و مدرسا  در تاا ساازدمی قادر را آموزاندانش

 تربیت ک  نویسدمی( 2009) المعامری. بپردازند مشارکت تمرین
 با . اسات مکتنای پرسشاگری بار کشورها از برخی در شهروندی

 در را انتقاادی تفهار تاا دارد قصاد شهروندی تربیت دیگر عکارت
 وهاا انت ااب بررسای در راهاا آن طریا  بدین تا بپروراند فراگیران
 یرتاأث شااناجتمااعی و فاردی زنادگی بار کا  تصمیماتی ارزیابی

 تمایال کشاورها از دیگر برخی مقابل، در. رساند یاری گذارد،می
 ایان. کنناد ترغی  آموزاندانش بین در را همشهلی و تکعیت دارند

 فراگیاران شادید وفااداری پارورش دنکال ب  شهروندی تربیت نو 
 راساتای در حهاومتی چنین ینه ا ولو باشدمی حهومت ب  نسکت

 آماوزانداناش دیگار عکاارت با . نهناد عمال عماومی مصلحت
 مراجا با   احتارام و سیاسای و اجتمااعی نظام پاذیرشمنظور ب 

 دربااره ینه ا بدون ،شوندیم آمادهها سنت و رسوم و آداب قدرت،
 آمریهاا اجتمااعی مطالعاات ملای شورای. باشند داشت  تأملها آن
(NCSS)1 یم بیان کا  اسات یانا مادار  اصالی هد  ک کند 

. کنناد آماده جومشارکت و فعال شهروندانعنوان ب  را آموزاندانش
 و نگارش داناش، تااکناد یما کماک آماوزاندانش ب  آمادگی این

 در شاهروند یاک مسائولیت پاذیرش بارای نیاز مورد یهامهارت
 .کنند کس  را دمهراتیک ایجامع 

 
 ینظر یمبان

 نیاز دموکراسی. دارد دموکراسی ماهیت در ریش  شهروندی تربیت
 کا  شاهروندانی. دارد پذیرمسئولیت و مطل  فعال، شهروندانی ب 

                                                           
1. American National Council for Social Studies. 

 در و هساتند اجتماعشان و خود قکال در پذیری مسئولیت خواستار
گااه،  یشهروندان ینانکنند و همیم شرکت هم سیاسی فرایندهای آ

خاود را با   ی هساتند کا  حقاوق و تهاال یرپذیتمتفهر و مسئول
بر  یشناسند و با دارا بودن دانش، مهارت و فهم الزم برایم یخوب

 یبارا یمناساک یهاثر در جامع ، فرصتؤنقش م یکعهده گرفتن 
 ی،اجتمااع یاسای،م تلا  س یهاآنان جهت مشارکت در عرص 

 ،1389 فراهانی،فرمهینی) گرددیفراهم م یبوم یستو ز یفرهنگ
 و اقتصااادی سیاساای، فضااای تاااب  شااهروندی تربیاات(. 36ص

 با هاا ارزش آماوزش مقولۀ با و است جامع  آن بر حاکم فرهنگی
 هار بار حااکم رماوز و هااپیچیادگی و اسات خاورده گاره شدت

 یهاااصااالحیت و شااهروندان باا  متفاااوت تصااویری ایجامعاا 
(. اگرچا  79ص ،1389 فراهانی،ینی)فرمه دهدمیها آن ضروری

در جواما   یشاهروند یاتو ضارورت ترب یتتوج  ب  مسئل  اهم
 حیادری، خوشارودی،پاوراست )قاسام یدجد یموضوع یامروز

 زمان ب  غربی جوام  درسابق  پرداختن ب  آن  و( 276ص ،1394
 .گارددیباز م ارسطو و افالطون سقراط، چون یونان بزرگ حهمای

 یهاادگرگاونی و تحاوالت پرتو در ک  رسدمی نظر ب  وجود ینا با
گاهی افزایش در بسزایی نقش ک  ارتکاطی و اجتماعی عمی   یهااآ
 جواما  در موضاو  با  ایان پرداختن ضرورت است، داشت  مردم

 و بهشاتیشاود )یما احسا  نیز اسالمی جوام  در ویژهب  کنونی
 داناش، از ترکیکای شاهروندی تربیت(. 84ص ،1396 همهاران،

 با  را فرد ک  است هانگرش و هاارزش عقاید، مفاهیم، ها،مهارت
 تحات و ترغیا  جهاانی اجتمااعی، ملی، متعلقات در مشارکت

 تربیات مطالعاۀ گازارش در(. 2005 2،)هاوارد دهدمی قرار یرتأث
 آماده تحصیلی پیشرفت و ارزشیابی المللیبین انجمن شهروندی

 عمیا  مشغولی دل و نگرانی دارای معاصر جوام  تمامی ک  است
 و شاهری زندگی برای را خود جوانان و نوجوانان چگون  ک  هستند

 را اجتمااعی مسائل در مشارکت رسم و راه و کنند آماده شهروندی
 بارای معتکار ساند یکعنوان ب  ک  گزارش نای در. بیاموزند آنان ب 

 واقا  اساتفاده ماورد دنیا سراسر پژوهشگران و محققان از بسیاری
 تربیات کاوایگلی ،(168ص ،1385 جهاانی، یاری،شاود )وزیم

او  داند؛می «هانگرش و هامهارت دانش،» توسع  در را شهروندی
 بارای نیااز ماورد عقالنی هایمهارت شامل را «شهروندی دانش»

                                                           
2. Howard 
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 دولت عملهرد و اصول ارزیابی، مقایس ، دادن، توضیح و فهمیدن
 مشارکتی هایمهارت شامل را «شهروندی مهارت» و شهروندی و

 تحات را دولت مشی خط تا سازدمی قادر را شهروندان ک  داندمی
 را «شااهروندی نگارش» نهایاات در و دهناد قاارار تاأثیر و نظاارت

 مانناد نیااز ماورد تعهدات و خوها و خل  ش صیتی، هایویژگی
 همادردی، شاهیکایی، و مادارا صاداقت، افاراد، ارزش با  احترام

 گسترش و حف  در عمومی نف  بشر، حقوق ب  تعهد پرستی،وطن
 ،1392 فراهانی،فرمهینی) است شهروندی و دموکراتیک حهومت

 (.55ص

 باا اساالمی نااب فرهنا  :اسالممی منابع در شهروندی تربیت
 بلندای ب  انسان رسانیدن دنکال ب  همواره وحیانی هایآموزه از تأسی

 حضای  و اوجو  اسات بوده درخور و شایست  جایگاه و منزلت قّلۀ
 درجاات برتارین تاا موقعیات تارینپسات از وحای یناۀآئ در انسان

 جامعا  از کا  برداشاتی ب  توج  با .باشدمی خداوند نزد در محفو 
 مادنی تربیات» گفات تاوانمای شاده، ارائا  اسالم دیدگاه از مدنی

 در توحیادی جامعا  اعضاای پارورش ب  ک  است تربیتی «اسالمی
 اساالم اصالی اهدا  از یهی ک  کمال و سعادت ب  رسیدن راستای

 یانا بیاانگر اساالمی، غنی فرهن  ب  گذرا نگاهی. پردازدمی است
 تجربا  حیا  از هام و نظاری منظر از هم اسالمی جوام  ک  است

 تربیتای تعاالیم بار مکتنای مادنی، هاییجامع  یجادا تقابلیّ  عملی،
 با  اساالم دیان فراوان توج  مدعا ینا شاهد و دارند را اسالمی عالی 
. اسات هااانساان رواباط و اجتمااعی و فاردی حیات م تل  ابعاد

 ۀدر جامعا یزنادگ یبهکاود الگاو یبارا یمتعادد یهاااسالم آموزه
و  یایرهو عشا ینژاد یارائ  کرده است از جمل : حذ  برتر یاسالم

(، 13 ،)حجارات یدر روابط اجتماع یعنوان مالک برترقکول تقوا ب 
، حدیاد) اساالمی جامعۀ هایآرمان از یهی عنوانب  عدالت رعایت

(، 70، )اساارا شااهروندی حقااوق باا  احتاارام و کراماات اصاال(، 13
و  یزی(، اساتثمار سات90، )نحال دوستینو  الگوی عنوانب  احسان

 یبا  منظاور حاذ  موانا  رشاد فرهنا  شاهروند یزیاستکدادگر
 ی( و تسامح و تسااهل با  منظاور محتارم شامردن آرا54، )زخر 

(. با توجا  25، ص1392 و همهاران، یدری( )ح61، )توب  یگراند
جاام  آن کا   یهردو داشتن رو یبودن نظام اسالم یدتیعق یژگیب  و

 مفهااوم باشااد،ماای" یمّلاات ساااز یباا  جااا ی،همانااا "اّماات ساااز

 با  متفاوتی نقش تربیتی، جغرافیای این چهارچوب در «شهروندی»
 از ایگوشاا  هاار در مساالمانی هاار کاا  ایگوناا  باا  گیااردماای خااود

 اینه  ب  توج  با و شودمی تهالیفی و حقوق دارای آن، عام جغرافیای
 ارتکااط اساالمی امات هایآلایده و بینی جهان با شهروندی تربیت

 منااب  منظار از شاهروندی تربیت از الگویی طراحی ضرورت دارد،
 ،1394 زاده،ی)کااا م شااودمای گاارجلااوه پایش از باایش اساالمی

 دیان کا  دهادمای نشان اسالم غنی فرهن  ب  گذرا نگاهی(. 6ص
 و شاهروندی تربیات با  مربوط مکاح  ب  ایویژه توج  اسالم مکین

 یمنااب  اساالم در طورکلیب  ک  دارد آن یهامؤلف  و ابعاد همچنین
 :  است زیر عوامل مجموع  شامل شهروندی تربیت

 یادی،توح یاانمقاررات جهانشامول روح اد :محالوری قانون
رود، یمحور وحدت ب ش جامعا  و رفا  تنازعاات با  شامار ما

َعَ...» است «قانون» قرآنی تعکیر «یعتشر»  ةلُِکلٍّ َجَعْلنَا ِمنُکْم ِِشْ

مقاّرر  یایقا و طر یعتاز شاما شار یهر قاوم ی... ما براَوِمنَْهاجا  
 «.(48 مائده،) یم،داشت

 یاازاراده و عمل ک  وجا  امت یآزاد (:ایمان و عقیده)در  آزادی
 یااریاسات. مع یرانهاار ناپاذ یتیموجودات و واقع یرانسان بر سا

اسات  یدیتوح یمدن ۀجامع یو رمز بقا یوجود ۀارتقاء مرتک یبرا
 باا طار  یاک از اماا است نیامده «یآزاد»و گرچ  در قرآن کلم  

َبَ ینِ الد   یََل إِْکَراَه فِ » آیات محتوای َ َقد تَّ ْشَُد ِمََن اْلَ َ ّیَّ : در ...ی  الرُّ
با  خاوبی آشاهار شاده  یراها و راه از ب یساتاجکاری ن یچه یند

ا َهَد » یا و« (256 بقره،)است،  بِ  ْینَاهُ إِنَّ ا َکُفَراا   یَل السَّ را  َوإِمَّ
ا َشاکِ  :إِمَّ

 ؛ناساپا  یااگازار خواهاد باود سپا  یا یمما راه را ب  او نشان داد
 گرایای،قاانون» یهامؤلف  با مفهوم دیگر، طرفی از و« (3 انسان،)

 مساتقیم ارتکاط «عقالنیت رشد تهثرگرایی، انتقادی، تفهر پرورش
 . دارد

 عادالنا  جامعا  یاک برابر، جامع  یک تنها :برابری و عدالت
 و سوسیالیساات پااردازاننظریاا   کاا اساات مفروضاای ایاان. اساات

 قرآن  در. جوینادمایک تمسا بدان مونیستک رانهمتف باالخص
. اسات شاده رکاذ براباری و عادالت درباارۀ بسایاری آیات مجید

ِِت َیْأتَِّی اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِکْم َفاْسَتْشِهُدوا » َعَة  ِمَنُْکمْ َوالَّلَّ ََ ْا ََ  َعَلَْیِهنَّ 

اُهنَّ اْلَ ْو َيْ َََفإِْن َشِهُدوا َفَأْمِسُکرُهنَّ ِِف اْلُبُیرِت َحتَّى َیَتَرفَّ ََ  َعََل اهُْرُت 

کا  مرتها  زناا  ی: و از زنان شما ]امِت اسالم[ کساانُهنَّ َسبِیَّل  َلَ 
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 یاد؛ب واه یشوند، چهار نفر مرد از خودتان را بر آنان ب  گاواهیم
ها کاران را در خان دادند، آن زشت یپس اگر ]ب  ارتهاب آن[ گواه
 یخدا ]بارا یاتا مرگشان فرا رسد،  ید]ب  عنوان حکس ابد[ نگاه دار

و از مسالمانان خواسات   (15 ،نسااء)قرار دهد،  ینجات[ آنان راه
ِِ  َیَْأُمرُ إِنَّ اهَ »باشاند.  یکنادشاده کا  با  عادالت کاامال  پا َََِاْلَعْد

ْحَسانْ  خدا ب  عادالت و احساان و ب شاش فرماان  ی: ب  راستَواْْلِ
 یک  تعادل بین عدل و احسان رمز ساالمت« (90 ،نحل) دهد،یم

ْاَسْلنَا ُاُسََلنَا َََِاْلبَ »جامع  است  ََ ََنَزْلنََا َمَعُهَُم اْلکَِتَاَ   ی نَاِت َلَقْد  َو

 یالخود را با دال یامکران: همانا ما پ...النَّاُس ََِاْلِقْسطِ  َیُقرمَ لِ  یَزانَ َواْلِ 
ح  از باطال[  یصتش  یو با آنان کتاب و ترازو] یمروشن فرستاد

 .«(25 حدید،) یزند؛تا مردم ب  عدالت برخ یمنازل کرد
 صااح  موجاودی را انساان کرآم  قرآن  :انسان ذاتی رامتک

نِ »: داندمی خداوند جان  از کرامت ََ ْمنَا   هماناا: ...َءاَدمَ  یَوَلَقْد َکرَّ
 کراماات ایاان«. (70 اسااراء،) ب شاایدیم؛ کراماات را آدم فرزناادان

 هماراه با  فراوانای عملای و ارزشی یهابزرگواری تواندمی نظری
 و اخالقای تعاالیم هما  بایاد کرامات همین سک  ب . باشد داشت 

 آن باا کامال ساازگاری در و نظاری اصال ینا ب  عنایت با حقوقی
 ارزشامند و کاریم گوهری انسان بپذیریم ک  هنگامی .شوند تنظیم
 آزادی، تنهاانا  کا  باود خاواهیم بااور یانا بر ناخواه خواه است،

 شوند تنظیم و تفسیر ایگون  ب  باید بله  اویند، ح  غیره و امنیت،
 ،1377 آملااای،جاااوادی) باشاااند ساااازگار وی کرامااات باااا کااا 
 رامتیکباا و شاری  موجاود انساان اساالم نظر از(. 103−101ص

 چاون ب اورد، لطما  او عازت و شارافت نکایاد وقت هیچ  ک است
 فاار  انساان اسالم مکین دین در. خداست خلیف  و جانشین انسان

 خاودن و اسات ارزشامند دیان و جنسایت و زباان و نژاد،رن  از
 . سازدمی متکادر اذهان ب  را گراییکثرت مفهوم مطل ،

 اصل اسالمی تربیت در اصول ترینعام از یهی :محوری خدا
 را داردین فرد یک رفتار اساسی جوهرۀ اصل نیا .است خدامحوری

 دیگر از شهروندی تربیت تمایز اصلجاد ترینمهم و دهدمی تشهیل
 مفهاوم مشا ص طاوربا . آیادمای شمارب  شهروندی رویهردهای
اَک إِ »: از است عکارت خدامحوری اَک َنْعُبُد وإِ  یَّ  حماد،) ؛ّیُ َنْسََتعِ  یَّ

 رفتاار و اعماال کلی  انجام قصد یا و انجام اسا ، ینا بر ک ؛ «(5
 تعیاین آنهاا بارای خداوناد کا  معیارهایی وک مال براسا  انسان
 ی،اساالم یاتو ترب یماصول تعل ینتراز مهم یهیلذا  است، کرده

خداسات و با  او خاتم  یحرکت دادن و سوق دادن انسان با  ساو
اِط اهِ الَّذِ »شود: یم ََمَواِت َوَما فَِ یَلُه َما فِ  یِِصَ ََََل إََِل  یالسَّ اْْلَْاِض 

هاا و آنچا  در کا  آنچا  در آسامان یی: راه آن خداراُ اْْلُمُ  یُ اهِ َتِص 
گااه  ییو فرماانروا ّیاتماله یطرهاست، فقط در س ینزم اوسات. آ

 .«(53، شوری) گردد،بازمی خدا سوی ب  امور هم  ک ! یدباش
 ینخوانادن و با  هما یبا  معناا یاست عرب یاادب واژه :ادب

« آِدب  »کناد یاطعام دعوت م یک  مردم را برا یجهت، عرب ب  کس
دعاا و خوانادن اسات، و  «َادب»اصل : »یدگویمنظور مابن. یدگو

خواند و یها میخوب یمردم را ب  سو ینه ادب گفت  شده، ب  خاطر ا
  یان تعریادب را چنا یحضارت علا«. کنادیم یها نهیاز بد

 ین خاویب( ادب بهتار اسات؛ آدمی مالک ادب،( ال ند: ینمایم
ن، ین همنشایوتریهشرافت، ادب است؛ د( ادب نن یاست؛ ج( بهتر

انساان  ین برایکان و همنشین پشتیفرزندان، بهتر یراث براین میبهتر
 و ابعاااد تجرباای مناااب  نیااز م تلاا  تحقیقااات درخواهااد بااود. 

 در کا  انادکرده معرفی شهروندی تربیت برای را م تلفی یهامؤلف 
 .است شده اشاره آنها ب  پژوهش پیشینۀ ب ش
 

 پژوهش نهیشیپ

 قرار توج  مورد یم تلف مناب  و دگاهید از یشهروند تیترب مسئل 
 تیاترب با  یاژهیاو توجا  یاسالم مناب  انیم درن ک  است گرفت 

 یاسالم مناب  براسا  زین یشهروند تیترب و اندداشت  یشهروند
 تاوانیماها پژوهش ۀجمل از است، گرفت  قرار یواکاو مورد بارها

 کا ( 1399) همهااران و یمحمادخاان: کارد اشاره موارد نیا ب 
 یشااهروند فرهناا  یالگااو یطراحاا» عنااوان بااا یپژوهشاا در

 یبارا ییراههارهاا و  یافراترک روش بار یمکتنا یرانایا−یاسالم
: یافا یو  و یحقاوق ابعاد در: ک  رسندیم ج ینت نیا ب  «آن ۀتوسع

 یهیالهترون ،یمدن ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس:  یو ا و حقوق
 و یانساان یهااارزش: یارزشا بعد در و ینید و یاخالق ،یقانون و

 تیاجامع یدارا یشاهروند فرهن  در یاجتماع و ینید ،یاخالق
 باا یپژوهشا در( 1398همهااران ) و یفااتح است؛ شده یمعرف

قارآن  یهاااز منظار آماوزه یشهروند تیترب یمکان لیتحل» عنوان
 یذاتا کرامات ،یدمحوریاتوح کا  رساندیم ج ینت نای ب  «میکر

 وحدت، و یهمدل وثار، یخودگذشتگ از ،یریپذتیمسئول انسان،
گاه  از ینها و معارو  با  امار تسامح، و تساهل ای مدارا ،یخودآ

https://iqna.ir/fa/news/3142920/زمزمه-روزانه-توحید-در-عبادت-و-استعانت-إِیَّاکَ-نَعْبُدُ-وَ-إِیَّاکَ-نَسْتَعینُ
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 یایساجا تیرعا ،یاخالق منهرات از یدور ،یخلق خوش منهر،
 با  یوفاا صادق، ،یطلکاح  جیترو و ح  از یجانکدار ،یاخالق
 ناح ، س ن از زیپره آشوب، و جن  از زیپره و یطلکصلح عهد،

 و یصااالح ؛یهمهااار و تعاااون ،یامانتاادار ،یهماادل و وحاادت
 تیترب یبرا ییالگو ارائ » عنوان با یپژوهش در( 1398) همهاران
 رساال  از ییهااافاتیره براساا  یاساالم جامعا  تاراز شهروند
 بشار، حقاوق تیارعا ،یخادامحور: با  «سجاد امام الحقوق

 و گارانید دیاعقا با  احتارام حاالل، مال کس  ،یاجتماع تیامن
 و عادالت ،هااسانت وهاا ارزش با  احترام مردم، برابر در خضو 

 و تسااامح تیاارعا د،یااعقا انیااب در افااراد یآزاد افااراد، یبراباار
 برابار در تیمسائول جامعا ، یجار مسائل در شرکت تساهل،ح 

 ،هااانادام برابار در یریپاذتیمسئول ،یریپذقانون ست،یز طیمح
 و تحمال ،یریانتقادپاذ و یمنطقا تفهر جامع ، امور در مشارکت

 عناوان باا یپژوهشا در( 1396) همهاران و یمحمد صدر؛ سع 
 نیتارمهام «یشاهروند تیاترب ابعااد و مراحل یمفهوم لیتحل»
 و یعااطف یزشایانگ ،ینگرشا−یشاناخت ابعاد ب  توج  یامدهایپ

 گانا ؛ی خداوناد عکاادت و پرستش: در را یعمل−یرفتار نیهمچن
 پارورش قارب؛ و تیاعکود مقاام با  لین ک ؛یط اتیح ب  یابیدست

. یریپاذتیمسائول عاالم؛ و عاقال انساان تیاترب اعتدال؛  یروح
 عنااوان بااا یپژوهشاا در(، 1392) همهاااران و یفراهااانیشااانیک
: ۀجااینت «یرانیاسااالم یشااهروند تیااترب یاساساا یهااالفاا ؤم»

 یسااالرماردم ،ینوعدوسات ،یروشامند ،یهدفمند ،یارزشمند
 ت،یاکفا ،یاستقالل فارد ،یجوگروجست ،یساالرست یشا ،ینید

و  ناژادیساکحانو اعتادال را نشاان دادناد.  یدوساتسالمت، وطن
 یمدن تیترب یبررس» عنوان تحت یپژوهش در (1392همهاران )

ک با یعل امام دگاهید از  در مطارح عوامال «البالغر نهج بر دیتأ
 در اتیااخالق جیتارو ده،یاعق و مانیا میتحه: محور چهار قال 

. داده نشاان یمدن تیترب در را یشهروند حقوق و عدالت جامع ،
 تیاترب اصول» عنوان با یپژوهش در( 1392) همهاران و یدریح

 ،«اسااالم منظاار از یشااهروند تیااترب یارزشاا یمکااان باار یمکتناا
 باا  احتاارام ت،یااعقالن ،یآزاد ،یمحااورعاادالت ،یدمحوریااتوح

، مشااورت؛ و شااور و یباارادر و تعاااون انسااان، رامااتک  وضااا 
 در یشهروند تیترب و حقوق» در( 1390) تاجور و یپورطهماسک

 ت،ّیا: توطن و تعل ، کرامت، اخاوت، حریهامؤلف  «البالغ نهج

 ،یآزاد ،یعدالت اجتمااع ،یجهان وطن  ،یمشارکت، ح  و تهل
کاار،  میتقسا ،یبرابار و عادالت ،یایگراها، قاانونو حقوق انسان

امهااان انتقاااد را برداشاات  وو دانشاامند   یااوجااود کااارگزاران ال
 در ،(1395) یلیخل و اخگر  یراستا در تحق نیاند و در همنموده

 «سانت و قارآن منظار از یشاهروند تیاترب یهامؤلف » پژوهش
 شا ،یاند و انیب یآزاد ،یبرابر احسا  ،یمحور ییدانا یهامؤلف 
 تعهاد، احساا  مشاورت، و شاور بشار، حقاوق ،یانتقااد تفهر
 نفس ب  اعتماد و عزت ،یریپذتیمسئول ،یدوستنو  ،یدوستوطن

 مشااارکت ،یاساایس مشااارکت قااانون، از اطاعاات  اان، حساان و
 کرامات حف  و احترام ،یامانتدار صدر، ۀسع و تحمل ،یاقتصاد

 قااتیتحق شاد اشاره ک  گون همانکنند. یم یریگج ینت را یانسان
 منااب  براساا  یاساالم شاهروند تیاترب باا ارتکااط در یم تلف

 یهااجنکا  و ابعااد کادام هار و است شده انجام یاسالم م تل 
 با  توجا  باا اساا  نیهما بر اند،داده قرار توج  مورد را یم تلف

 تربیات اساالمی منااب  حاوزه در کیفی تحقیقات کاربرد گسترش
 یهااشایوه با  تحقیقاات یانا نتاایج است نیاز اسالمی، شهروند
 آنها نتایج از بتوان تا شوند تلفی  یهدیگر با یافت  سازمان و منسجم

 یهاابرنام  ارائ  وها گیریتصمیم ،هاگذاریسیاست حمایت برای
 اسات کیفی مطالع  نوعی فراترکی . گرفت بهره م تل  آموزشی

 دادهعناوان ب  را موضو  یک زمین  در کیفی تحقیقات یهایافت  ک 
 مطالعاات را فراترکیا  مطالع  یهانمون  بنابراین، گیرد؛می کارب 

 ماورد پژوهایساؤال  براساا  محقا  کا  دهندمی تشهیل کیفی
 با (. 2008 1ساندولساهی،کناد )یما مطالع  وارد را آنها عالق ،
 مقایس  در فراترکی  رویهرد ،(1994) همهاران و 2بروکس عقیده

 تارمناسا  نظریا  تولیاد بارای مرات  ب  اولی ، کیفی مطالعات با
 موجاود، یهاانظریا  از حمایات در توانادمی رویهرد ین. ااست

 گرفتا  کاارب ها نظری  تهمیل در نیز و آنها تردقی  تشریح و تفسیر
 و شادههاا نظریا  پاذیرتری تعمیم ارتقای ب  منجر فراترکی . شود
 روش نمایاد؛نمای فاراهمها پدیده از را تریعمی  و ترجام  درک
 پذیریتعمیم و انزوا) کیفی مطالعات اغل  محدودیت بر تواندمی

 رده تفسایرهای و کادها مقاوالت، تولیاد با  و فایقد( آنها محدود
 .  بیانجامد باالتری

                                                           
1. Sandulsesky 

2. Brooks 

https://www.magiran.com/paper/1192739
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 پژوهش تسؤال 

 یهااپدیاده از جاام  بیانش کس  درک برای فراترکیب مطالعات
 مشاهل دساتیابی باا هاایجمعیات یا و حسا  موضوعات نادر،

 شاده تاالش پاژوهش نیاا در شد گفت  آنچ  بنابر. هستند مناس 
 زیار پژوهشای تساؤاال ب  فراترکی  رویهرد از استفاده با تا است

 :شود داده جواب
 کدامند؟ پژوهش هد  با مرتکط کیفی تجربی مطالعات. 1
 ابعااد و اصاول شاده، انجاام کیفای یهااپژوهش براسا . 2

 کدامند؟ اسالمی شهروند تربیت دهندهتشهیل
 مطالعاات براساا  اساالمی شهروند تربیت نهایی الگوی. 3
 است؟ چگون  قکلی

 
  پژوهش شناسیروش

 گااردآوری نحااوۀ برحساا  و کاااربردی هااد  نظاار از پااژوهش ایاان
 با  دساتیابی بارای. اسات 1فراترکی  اسنادی نو  از پژوهش یهاداده

 کاا  اسات شااده اساتفاده فراترکیا  تحقیاا  روش از پاژوهش هاد 
 تحقیقاات در فراتحلیال همچون پژوهش روش یکعنوان ب  فراترکی 

 یاک باا مارتکط کیفای تحقیقات نتایج ادغام ب  تا است تالش در کمی
روش پاژوهش همچاون  یاکبا  عناوان  یا کا  فراترک بپردازد هد 
 یجدر تااالش اساات تااا باا  ادغااام نتااا یکماا یقاااتدر تحق یاالفراتحل

پاژوهش از روش  ینهد  بپردازد و در ا یکمرتکط با  یفیک یقاتتحق
 یانا شاامل کا  اسات شاده استفاده( 2006) یباروسو و ساندلوسه

 منادنظاام بررسی. 2 پژوهش؛ یهاپرسش تنظیم. 1: بود مرحل  هفت
 اسات راج. 4 مناسا ؛ یهاامقالا  انت ااب و وجاوجست. 3 متون؛

. 6 کیفای؛ یهاایافتا  ترکیا  و تحلیال و تجزی . 5 مناب ؛ اطالعات
 حاضار تحقیا  درها. یافت  ارائۀ. 7 است راجی؛ کدهای کیفیت کنترل

 مقااالت،) کا  باود کیفای پیشاین یهااپژوهش شامل آماری جامعۀ
 منااب  دیادگاه از شاهروندی تربیات زمیناۀ درهاا( نام پایان وها طرح

 مطالعاات ترینمرتکط گیری،نمون  زمینۀ در .است شده انجام اسالمی
 یهاابررسای در کا  شادند انت ااب هدفمناد رویهردی از استفاده با

 درباارۀهاا آن در کا  شاد انت اب پژوهش 15 زمین  ینا در گرفت  انجام
                                                           

1 .meta-synthesisارزش( :یابیارزش یابی؛ ها)بوه خود  که است یپژوهش 
 .پر از یم گری   یهاپژوهش مندنظام یابیارزش و یبررس مطالعه،

 تحلیال برای .بود شده بح  اسالمی مناب  براسا  شهروندی تربیت
 کیفای کدگاذاری روش با  کیفای محتاوای تحلیال رویهرد ازها داده

 باا مطالعاات یهاایافتا  از شده است راج کدهای پایایی. شد استفاده
 باا تربیات و تعلایم فلساف  خکرگاان از تعادادی ییدتأ و دیدگاه دریافت
 .شد بررسی کدها دربارۀ کاپا شاخص از استفاده

 
 پژوهش یهاافتهی

 انجاام  یفراترک روش از استفاده با ک  است یفیاین مطالع  از نو  ک
 یهااداده بار کا  یکّم  لیفراتحل هردیرو با س یمقا در ک  است شده

 بار  یافراترک دارد،  یاته یآمار یهردهایرو و موضو  اتیادب یکّم 
 یهااپژوهش  یترک راه از نگرش نیا است؛ متمرکز یفیک مطالعات

 یهااهاستعار و موضوعات کش  ب  و دیآیم دست ب  م تل  یفیک
 یجااار دانااش روش، نیااا بااا. شااودیماا منجاار یاساساا و دیااجد

 ماورد در گساترده و جاام  یدیاد او در و ابادییم ارتقاء گرپژوهش
  یاعم و  یادق یباازنگر مساتلزم  یافراترک. دیاآیما دیاپد مسائل

  یاترک را مارتکط یفایک پژوهش یهاافت ی بتواند تا است گرپژوهش
 کا  یکدهای یتمام محتوا، لیتحل طری  از پژوهش این در لذا. کند

 2 شماره جدول در و شده است راج اندداده قرار توج  مورد نیمحقق
مفهاوم  15 در شاده یشناساای یکدها آن از پس. اندشده دادهنشان 

 ،یآزاد)اصال  یدیاکل مقاوالت در ساپس و شده یبندطکق  یاصل
 رفتاار، در اعتادال اصال ،یانساان کرامت حف  اصل عدالت، اصل
؛ در شادند داده قارار( تیعقالن اصل و بهداشت اصل د،یتوح اصل

انجااام دادن  یپااژوهش، چگااونگ یهاااافتاا یاداماا  و در ب ااش 
 لیتحل یمناس  برا یهامقال  انت اب و کیستماتیس یوجوجست

 شود.یم داده شرح یکم و یفیک

 تحقیا  پارامترهاای پاژوهش؛ یهااپرساش تنظیم :اول گام
 زماانی محادودیت ؛Who ایجامعا  چ  ؛What چیز چ  شامل

Whenروش چگونگی ؛ How پرساش براساا  کا  استهاای 
 .است گرفت  شهل پژوهش

 را پاژوهش آمااری جامعاۀ متون؛ مندنظام بررسی :دوم گام
 و داده یهاااپایگاااه پژوهشاای، یهاااگاازارش علماای، اسااناد تمااام
 منااب  منظار از شاهروندی تربیات در مارتکط داخلای یهانشری 

 . دهدمی تشهیل را اندشده انجام اخیر یهاسال طی در اسالمی
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 بارای مناسا ؛ یهاامقالا  انت اب و وجوجست :سوم گام
 در شاده مشااهده الگاوریتم براساا  مناسا  یهامقال  انت اب

 محتااوا، چهیااده، عنااوان، ماننااد م تلفاای پارامترهااای ،1شااهل
 .است شده ارزیابی پژوهش روش کیفیت و دسترسی،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده ییشناسا یهاپژوهش مشخصات. 1شکل

 براساا هاا مقالا  اطالعاات نتاایج، است راج :چهارم گام
 با  نویسانده، خاانوادگی نام و نام شامل مقال  هر ب  مربوط مرج 
 مقالا  هر در شده بیان هماهنگی اجزای و مقال  انتشار سال همراه
 .شد بندیطکق 

 پالووه  هالد  بالا مرتبط کیفی تجربی مطالعات :اول سؤال
 کدامند؟

 پژوهش برای ییدتأ مورد تجربی مطالعات. 1جدول

 مؤلف خیتار  اثر نام ثبت محل
 ساالر 1391 البالغ ؛نهج در شهروندی تربیت آموزش گستره و مفهوم بررسی مازندران دانشگاه

 همکاران و نژادسبحانی 1392 البالغ ؛بر نهج یدبا تأک علی امام دیدگاه از مدنی تربیت بررسی تربیت و تعلیم مصائل در پژوهش
 صلیلی و اصگر 1395 از منظر قرآن و سنت؛ یشهروند  یتترب یهامؤلف  اسالم یاجتماع یهاپژوهش
 همکاران و صوشرودی 1394 در دانشگاه؛ یشهروند اسالم یتترب یهامؤلف  ب  توج  موانع و وضعیت مطالع  اسالمی دانشگاه در فرهنگ

از رسال  حقوق  ییهارهیافت براساس اسالمی جامع  تراز شهروند تربیت برای الگویی ارائ  اسالمی تربیت فصلنام 
 همکاران و صالحی 1398 ؛امام سجاد

 تاجور و پورطهماسبی 1390 البالغ ؛نهج در شهروندی تربیت و حقوق علوی نام  پژوهش
 الهدیعلم 1379 اسالم؛ دیدگاه از مدنی تربیت ب  اندازیچشم اسالمی تربیت مقاالت مجموع 

 همکاران و حیدری 1392 اسالم؛ منظر از شهروندی تربیت ارزشی مبانی بر مبتنی تربیت اصو  فرهنگی مهندسی مجل 
 دوستتهرانی 1383 البالغ ؛نهج در بشر حقوق منیر

 پوشدلق 1393 آن؛ یتیترب یهاداللت استخارج و البالغ نهج در شهروندی تربیت مفهوم بررسی مرکزی تهران واحد
 همکاران و فاتحی 1398 یم؛قرآن کر  یهاآموزه منظر از شهروندی تربیت مبانی تحلیل دینی پژوهش

 همکاران و فراهانیکیشانی 1392 ایرانی؛−یاسالم یشهروند  یتترب یاساس یهامؤلف  ملی مطالعات
 یبهرام و کاظمی 1389 از منظر اسالم و قرآن؛ یو کرامت انسان یشهروند  یتها و اصو  تربمؤلف  از برصی بررسی همایش

 همکاران و مالسلمانی 1389 ی ؛سجاد یف در صح سجاد امام دیدگاه از اجتماعی تربیت مبانی بررسی تربیتی شناسیروان

 شهروند تربیت هایروش و اصو  مبانی، مفهوم،: شدن جهانی عصر در اسالمی تربیت مشهد فردوسی
 طاهرپور 1394 کریم؛ قرآن دیدگاه از جهانی

 40منابع پیدا شده:  تعداد
 25تعداد مقاالت تأیید شده: 

 5ها برای بررسی چکیده: تعداد مقال 
 3های تأیید شده برای بررسی چکیده: تعداد مقال 

 14ها برای بررسی کامل محتوا: تعداد مقال 
 10های تأیید شده برای بررسی کامل محتوا: تعداد مقال 
 3های تأیید شده برای بررسی چکیده: تعداد مثال 

 5 شناسی:ها برای ارزیابی روشتعداد مقال 
 2شناسی: های تأیید شده برای ارزیابی روشتعداد مقال 
 3های تأیید شده برای بررسی چکیده: تعداد مثال 

 15تعداد مقاالت نهایی: 

https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 مقااالت، محتوای تحلیل و گرفت  صورت یهاتحلیل براسا 
 .  شدند انت اب محتوا تحلیل و بررسیمنظور ب  نهایی مقالۀ 15

 درن کیفای؛ یهاایافتا  تلفیا  و تحلیل و تجزی  :پنجم گام
 اسات راج اطالعاات تماام برای پیشین مطالعات براسا  تحقی ،

 هار مفهاوم گارفتن نظار در با سپس و شد گرفت  نظر در کدی شده
 اساا ، بارن .شد بندیدست  مشاب  مفهوم یک در کدها، ازن یک

 .شدند مش ص تحقی  مفاهیم

 مقااالت، محتوای تحلیل و گرفت  صورت یهاتحلیل براسا 
 15 و کلیادی مقول  6 مجمو  در و شدند انت اب نهایی مقالۀ 40

 مکاانی براساا  شهروندی تربیت یهامؤلف  برای کد 48 و مفهوم

 .شادند گاذاری برچس  و کش  اسالمی یهاپژوه کیفی تجربی
 چناین تااکنون گذشات  مطالعاات در داد نشان مرحل  درنها یافت 

 مطالعاات از یاک هار و اسات نگرفتا  انجاام منادینظام مطالعۀ
 اساتعداد استقرار و شناسایی مقولۀ از ویژه ایجنک  ب  فقط پیشین،
 و انادداشت  توج  اسالمی مناب  از یهی براسا  شهروندی تربیت

 .اندنداشت  مندنظام و منسجم چارچوبی تحقیقات از یک هیچ
 و اصول شده، انجام کیفی یهاپووه  براساس :دوم سؤال

 کدامند؟ اسممی شهروند تربیت دهنده تشکیل ابعاد
 

 

 پژوهش تجربی مطالعات محتوای تحلیل. 2 جدول

 ینسب یفراوان کدها یاصل میمفاه یدیکل مقوالت
 %58 ساالری؛شایست  دینی، ساالریمردم عقاید، و اندیش  ب  احترام اندیش  آزادی آزادی اصل

 عدالت اصل
 %87 بشر؛ حقوق از دفاع حقوق، شناصت حق دادن

 %90 عدالت؛ عدالت

 انسانی کرامت حفظ اصل
 %68 صودگذشتگی؛ از و محرومین،ثار ب  توج  بخشش، احسان، دوستی نوع

 %59 دیگران؛ و صود ب  احترام همسای ، ب  احترام دوستی، و محبت مادر، و پدر ب  احترام احترام
 %60 پوشی؛ عیب داری،امانت رازداری

 رفتار در اعتدال اصل
 شکوه؛ و عزت صبر، صوشرویی، شجاعت، انصاف، ادب، رفتارمناسب

 

52% 
 پذیری؛مسئولیت راستگویی، و صداقت ریاییبی

 

63% 
 حال ؛ درآمد و کار و کسب رفاه، و امنیت فساد، با مبارزه حال  کسب

 

45% 

 توحید اصل
 

 %75 صدق  دادن؛ ی،پرور  نعمت و قدردانی منکر، از نهی و معروف ب  امر الهی اوامر انجام
 صدا؛ فرمان برتری الهی، اوامر دادن قرار مبنا اسالمی، یکتاپرستی،مان صدامحوری

 

100% 

 جسمانی و روانی بهداشت اصل
 جهت سنجیده و منطقی برصورد گیری،تصمیم و مسئل  حل مهارت صودشناسی، داری،صویشتن زندگی مهارت

 %48 مشکالت؛ حل

 %57 بودن؛ منظم اجتماعی، و فردی سالمت پاکیزگی، و نظافت جتماعیا و فردی بهداشت

 عقالنیت اصل
 

 %51 انتقادی؛ داشتن تفکر ییتوانا ی،نگر  نده جویی،حقیقت تفکر، پرورش وجوگرجست
 %69 پذیری؛مشارکت مشورت، و شور تدبیر

 
 مفااهیم کنترل منظور است راجی، کدهای کنترل :ششم گام

 اساتفاده خکاره نفار چناد با پژوهشگر نظر مقایسۀ از است راجی،
 کا  گردیاد اساتفاده کاپا شاخص از آن بررسی برای ک  است شده

 با  سانج  مقدار هرچ  و دارد نوسان یک تا صفر بین کاپا شاخص
 مت صصاان باین تواف  دهدمی نشان باشد، ترنزدیک یک ب  عدد

 . دارد وجود
 کاپاا شااخص از شاده است راج کدهای کنترل و بررسی برای

 برابر کاپا شاخص میزانها بررسی نتایج براسا  ک  گردید استفاده

 و 1 باین کاپای مقدار( 2014) گویت نظر براسا  ک  بود٪ 88 با
 مقادار پاژوهش نتاایجن براساا  ک  است قکول قابل و عالی 8/0

 نظار براساا هاا مؤلفا  و اصاول باودن مناسا  دهندهنشان کاپا
 باشد. یم مت صصان

 کادهای و پیشین مطالعات براسا  ،هایافت  ارائۀ :هفتم گام
 بعاد هفات در شهروندی تربیت اصلی یهامؤلف  شده، است راج

 قالا  در و ساومسؤال  ب  پاسخ دنکال ب  زیر شرح ب  تربیتی اصلی
 :است شده ارائ  الگو یک
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 است؟ چگونه قبلی مطالعات براسالاس اسالممی شهروند تربیت نهایی الگوی :سوم سؤال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسالمی شهروندی تربیت الگوی. 2شکل

 یشپا ی فراترک ی در تحق یشهروند یتترب یینها یالگو 2شهل
 یقااتتحق یاصل ۀهست ی و عم ی دق یو بازنگر یلتحل یندرو ک  از برآ

 یانا ۀاند، نشان دهندیدهاست راج گرد یاسالم یاز مناب  تجرب یشینیپ
 ییهفت اصل مکناا یاسالم یاست ک  در مناب  تجرب یاساس یتواقع

 ی،از: اصال آزاد انهشا  دارد ک  عکارتند ّیتقابل روندیشه یتدر ترب
اصال اعتادال در رفتاار،  ی،اصل عدالت، اصل حفا  کرامات انساان

پاژوهش با   ینک  در ا یت؛اصل بهداشت و اصل عقالن ید،اصل توح
 یاتمساتند ترب یدر مقاام الگاو یشهروند اسالم یتعنوان اصول ترب

 ه است.ارائ  شد یاسالم یشهروند
 
 یریگجهینت و بحث

 از جاام  الگاوی یک ب  دستیابی و شناساییمنظور ب  پژوهش این
 تربیاات تجرباای مطالعااات براسااا  اسااالمی شااهروندی تربیاات
ک با اسالمی شهروند  بارای و گردیاد انجاام اساالمی مناب  بر یدتأ
 با مرتکط تجربی مطالعات محتوای تحلیل ب  هد  نیا ب  دستیابی

 تحقیا  رویهارد کا  شاد پرداختا  نتاایج ادغاام و پژوهش عنوان
 فراترکی  رویهرد و گرفت قرار استفاده مورد منظور براین فراترکی 
 کا  پردازدمی نتایج ادغام ب  کیفی تحقیقات در فراتحلیل همچون

 در کا  داد نشاان تحقیا  باا مارتکط تجربی مطالعات ادغام نتایج

 تربیاتعناوان اصاول با  یاصال اساسا هفت مطالعات، مجمو 
ک مورد اسالمی شهروندی  .است گرفت  قرار توج  و یدتأ

 یشاهروند ی و تعار یهردک  رو ّیتواقع ینبا در نظر گرفتن ا
 یمدر زمان قد یشهروند یتنسکت ب  ترب یدر جامع  مدرن امروز
اسالم با توجا  با   ینمک ینتوان گفت ک  دیمتفاوت شده است، م

 ی،و مهاتا  م تلا  فهار یااناد یتماام ینکامل بودن آن در با
 یشهروندان یتترب ۀدیشدر ان یلهمچون جامع  مدرن در همان اوا

آن اساناد معتکار و منااب   یروزآمد باوده اسات کا  شااهد مادعا
 یشاهروند اساالم یاتمرتکط باا ترب یقاتو تحق یم تل  اسالم

پرداختا   یشاهروند یاتترب ّیتآنها ب  اهم یباشد ک  در فحوایم
هار  یشاینیپ یتجربا یهااز پژوهش ینه شده است و با توج  ب  ا

  اناد؛ بارا مورد توجا  قارار داده یشهروند ربیتاز ت یکدام ابعاد
با   نیدرسا یدر راستا یجپژوهش ب  ادغام نتا ینخاطر در ا ینهم

شاهروند  یاتجاام  ترب یالگو»ُمسَتَدل تحت عنوان  ۀمنظوم یک
شهروند  یتپژوهش ترب ینا یجپرداخت  شد. براسا  نتا «یاسالم
 جا ماورد تو یاداسات کا  با یشامل هفت اصال اساسا یاسالم

 :آزادی اصالل. 1 یارد؛قارار گ یاساالم یتوترب یممت صصان تعل
انجام اعمال و  یبرا یو درون یرونیعکارتست از نکود موان  ب یآزاد

 اجتماعی
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خاود  ۀکا  با  نوبا یساتناشا یو تارک رفتارهاا یست شا یرفتارها
 .(99، ص1400و کارآمد، یشود )داودیموج  تقّرب م

 زیاادی یدتأک مت صصان و م تل  مناب  در آزادی با ارتکاط در
 و اجتمااعی سیاسی، یهاجنک  تمام در را آزادی و اندداشت  آزادی بر

 یآزاد (65ص ،1373 مطهاری،) انادداده قارار توج  مورد عقیدتی
 یرشپروردگار بلند مرتک  بشر را در پاذ یدارد ک  حت ّیتآنقدر اهم

را از او سل   یارو اخت ی( و آزاد256 ،آزاد گذاشت  است )بقره یند
 یزنادگ ۀاز برناما یکا  جزئا یتو ترب یمنهرده است، فلذا در تعل

 یانساان اصال یآزاد یاتاسات، رعا یانسان و بلها  تماام زنادگ
 یو یهااّیتتحق  قابل یالزم برا ینۀد و زمیآیب  حساب م یاساس

 آزادی از ،(211، ص1400و کارآمااد، یشااود )داودیفااراهم ماا
 و دارد وجاود بشر در ک  استعدادهایی ترینمقد  از یهیعنوان ب 

 آزادی اصل واق  درکند. یم یاد است نیازمند آن ب  شدت ب  آدمی
 وباشاد یم نیز مدرن جامع  در شهروندی تربیت در مهم اصول از

 شاهروند تربیت در اصل نیا ویژه براهمیت هم پژوهش نیا نتایج
 اصالل. 2کناد. یما اشااره اسالمی تجربی مناب  براسا  اسالمی
انساان؛  یهاییبا توج  ب  توانا ی اعمال ح  و تهل یعنی :عدالت

و  یهساانندها در نظار خداوناد انسان ۀهم ی،اسالم یدگاهمطاب  د
 یهستند و تنهاا عامال برتار یمشترک یسرشت و فطرت اله یدارا

 ۀمتعاال هما ی( و نازد خادا13 ،است )حجرات یاله یآنان تقوا
از امهاناات و نعماات  دیمندارند و در بهره یهسانیها ارزش انسان

در مشارکت در اماور  یندارند، از ح  مساو یتفاوت یهدیگربا  یاله
 .(64، ص1400و کارآمااد، یبرخوردارنااد )داود یاساایو س یماادن

 ک  است برخوردار اسالم در واالیی اهمیت چنان از عدالت عنصر
 کا  اسات، شاده یااد آن از انکیاا بعثات هاد  تارینمهمعنوان ب 

 و ادلا  باا را خاود پیاامکران ماا هماناا فرمایادمی قرآن در خداوند
 تاا کردیم نازل میزان و کتاب برایشان و فرستادیم خل  ب  معجزات

 نشاان نیاز پژوهش ینا در(. 25 حدید،) کنند قیام عدالت ب  مردم
 تربیات در عادالت وجود بر نیز اسالمی تجربی مناب  ک  شد داده

 تماامی تقریکاا   و اسات شاده داده ویاژه اهمیات اسالمی شهروند
 شاهروندی تربیات اصاول در عادالت اصال وجاود برها پژوهش

 حرمات داشاتن نگ  بزرگ :انسانی کرامت اصل.3. اندکرده یدتأک
 یاساالم یشهروند یتترب یبعدها ینترو حف  آن از مهم انسانی

 یقکلا یهااپاژوهش یجپژوهش براسا  ادغام نتا یناست ک  در ا

با  عناوان خاتم  یازن م قآن  کرآقرار گرفت  است و در  یدکأمورد ت
قارار گرفتا  اسات و  یادکأمناب  متون بارهاا ماورد ت یالهالم تمام

در منااب   یو حتا یاساالم یشاهروند یاتترب اصال یکعنوان ب 
شده است؛ در قارآن در ُساَور،  یایژهو یدکأبر آن ت یزن یاسالمیرغ

ساوره  70 یۀآ در مش صا   یزو ن 44 ،ط  ؛3 ،حجرات ؛29 ،حجر
 بار و ب شایدیم کرامات را آدم فرزنادان ما ک  داردمی بیان "اسراء"

 روزی پااکیزه و خاوش چیزهاای از و کاردیم سوار خشهی و دریا
. ب شایدیدم انشا برتاری خویش م لوقات از بسیاری بر و دادیم

ک انساانی کرامات و حفا  ویژه اهمیت بر این  یات. رعادارد یادتأ
کناد یما یاداپ ّیتاهم ییدر جا یشهروند یتدر ترب یعزت انسان

باا افاراد  یازآمیرتحق یانجاام برخوردهااک  جامعا  ضامن عادم 
 یو انجام مداوم عمل صالح را برا یمانا یتتقو ینۀخطاکار، زمیرغ

 در اعتدال اصل. 4. یدافراد فراهم نما یالل  برا یب  قرب ال یدنرس
تاوازن و گارفتن  ی،رومیانا . کارهاست در اندازه داشتننگ  :رفتار

 یقتب  حق یدنک  همان رس یطاز افراط و تفر یریحدوسط و جلوگ
مورد  143 یۀبقره آ ۀتعادل است در قرآن همچون در سور یو ترازو

 یگون  شما را اّمت ینو بد: »یدفرمایم ی آ ۀاست ک  در ترجم یدکأت
اصال  ییلاذا حهام فرماا «یدتا بر مردم گواه باش یم،قرار داد یان م

 یاری،گیماعم از برناما ، تصام یانسان هاییتاعتدال بر تمام فعال
 ی)ک  منته یطو افراط و تفر یسونگر یکاز  یو رفتار و دور کردار

درسات  یو تزلازل اسات( باعا  ساامانده یب  انحارا  و تکااه
و  ی)داود ودشایبهنجار در انسان م یب  رفتارها یابیو دست یزندگ

 یاتترب یدر مطالعات تجربا ین( و بنابرا199، ص1400کارآمد، 
 شناخت  شده است. یتیاصل ترب یکب  عنوان  یزن یند اسالمشهرو

و  یفهار یهااخداوند کنش و واکانش محورّیت :توحید اصل. 5
شااده و  یانسااان یاااتباار معنااادار بااودن ح یا، مقدماا یعملاا

باطل  رهاا و او را در مادار  یهاتسلسل یراو را از زنج هاییتفعال
با   یتوکال، توسال و حرکات منتها ی،و سرمنشااء دار یهدفمند
بار  یمتعدد قرآنا یاتدهد. در آیو اصالت وجود قرار م یماندگار

 ،بقره ؛88 ،شده است از جمل : قصص یدکأت یدیتوح ینیبجهان
 ینیبو مش صا  در جهان 14 ،زمر ؛53 ،یشور ؛11 ،یشور ؛115
خادا  ّیاتانسان بر محور هاییتجهت و مدار تمام فعال یدیتوح

هاا و یراها هاا را از بقرار دارد و در گرو تقّرب ب  اوست کا  انساان
و توج  با  دساتورات و  یدارد. خدامحوریسقوط باز م یتنگناها
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مطارح شاده اسات  یو کت  آسامان یامکرانک  توسط پ یاوامر اله
شاهروندان آورده شاده  یاتموارد در ترب ینتراز مهم یهیعنوان ب 

در فلساف   یارزشا یمکناا یاکعنوان ب  یاست؛ اصل خدا محور
در  یاددارد کا  با یخاص و منحصر ب  فرد یگاهجا یاسالم یتیترب
 بهداشالت اصل .6. یردقرار گ یدکأمورد ت سالمیشهروند ا یتترب

ک اسالم دین در :روانی و جسمانی  جسام و روان بار زیاادی یادتأ
ک بارهاا و اسات شده سالم  از را خاود روان کا  اسات شاده یادتأ

 تعارضاات ازجااد و نمااییم دور فاردی درون ناخوشاایند عواط 
 رواناای سااالمت راسااتای در شاادت باا  نیااز فااردی بااین و دروناای

باا ساالمت  ی دوساو یا. سالمت و طهارت جسم رابط بپرهیزیم
ثرناد و اگار کا  ؤم یگارینفس و روان انسان دارد و هر کدام بار د

اسات کا   ییهاپرورش مهارت یازمندسالمت و بهداشت جسم ن
 247 ،)بقاره یردبگ یشرا در پ یرخودانسان بتواند مس ۀقّوات محرک

سااالمت و بهداشاات نفااس و  یگاار،د یی( در سااو26 ،و قصااص
نفس و پااک کاردن فطارت انساان را  ی معنا تهذ یکدر  فطرت،
اسات؛  یازاتاز امت یهی یسالمت جسمان ین،شود بنابرایشامل م
انجام واجکاات مهام  یبرا یمانع ی،و نقص جسمان یماریچراک  ب

شاود عقال ساالم در بادن  است ک  گفت  مای روینخواهد بود؛ ازا
و  ی و عمال تهاذ یاتفعال یل بدن است ک  وسا یراسالم است؛ ز

 :عقمنیالت اصل. 7 روح انسانی است. یندهنفس بوده، و نما ی تزک
مهام شاناخت انساان اسات کا  سااختن  یاز ابزارهاا یهیعقل، 

 یادو تول یالو تحل یا تجز یلۀوسا  از حوا  با یدجد یهاصورت
شاناخت  یرماادی،و مجاّردات غ ّیااتاستدالالت عام و ادراک کل

عقال  ۀقاو یدرست و نادرست و خاوب و باد، از اهاّم کارکردهاا
 یداربازداشاتن و نگا  یبا  معناا ی،قرآنا یااتاست. در آ یانسان

ماورد  یشده در مناب  اسالم یتو تفهر مطلوب و هدا یب ردورز
 ی،انسان است )بااقر یورزیش اند یانگراصل ب ینا باشد.یتوج  م
 یااتتوجاا  باا  عقالن یاازن ی( و در مناااب  اسااالم201، ص1385

ماورد توجا  قارار  یادشاهروندان با یبرا یتیاصل ترب یکعنوان ب 
قرآن  در  ینخدا در زما یف خل وانعنانسان ب  یعقالن یت. تربیردگ

ماورد توجا  قارار گرفتا   یتیترب یاز ارکان اصل یهیعنوان ب  م کآ
از جمل : بقره؛ مائاده؛  یم تلف یهادر سوره م قآن  کآاست. در 

 انسان اشاره شده است. یب  منزلت عقالن یزانفال و طور ن
براسا  نتایج این پاژوهش اصاول تربیات شاهروند اساالمی 

وی تواند در مقام یک الگاشامل هفت اصل بود ک  این اصول، می
مطلوب و منطک ، در متن تربیتی جامعاۀ ُماِدرن اماروزی معرفای 

ای های متولی پای گردد و برهمین اسا  پیشنهاد گردید ک  دستگاه
هاای تعلیم و تربیتی و خاصتا  آماوزش و پارورش باا تادوین دوره

عنوان یک ابزار در جهت نهادین  سازی آموزشی و ضمن خدمت ب 
ب  جهت انتقال اصول تدوین شده در  موضو ، معلمان و مربیان را

 این پژوهش را ب  پیهرۀ تربیتای نسال نوپاای جامعا  آشانا ساازند
هاای ماردم نهااد های دولتی و غیردولتی ب  ویژه ساازمانب ش−

فعال در زمین  تربیت اجتماعی، اقتصادی و کس  و کار، سیاسی، 
بهداشتی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی )همچون سازمان تکلیغاات 
اسالمی، نیروی انتظامی، شاهرداری، فرهنا  و ارشااد اساالمی، 

هااای مااردم نهاااد فرهنگاای و مااذهکی، مساااجد، میااراث سااازمان
های جاّدی را در ایان عرصا  فرهنگی و گردشگری و...( مشارکت

هاا و بساترهای مناسا  از لحاا  اجتمااعی، زمینا  −ایفا نمایند
مفهاوم "تربیات  کاارگیری فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ب  منظور ب

شااهروندی اسااالمی" در مناااب  و محتواهااای آموزشاای از دیگاار 
 پیشنهادات ارائ  شدۀ در این پژوهش بوده است.

 



     1401تابستان  /40ش/ 17س/ تربیت اسالمی  72

 

 منابع

 

 مجید قرآن *
 یتترب یهامؤلف » ،(1395) یلیخل معصوم اخگر، مسعود و  .1

 جتماعیا یهاهشوپژ ،«از منظاار قاارآن و ساانت یشااهروند
 .181−151ص ،109پیاپی( 2)22 ،سالمیا

 ،یاسرالم یر دوبراه  بر  بآب ینگراه ،(1385خسرو ) ی،باقر .2
 ، تهران: مدرس .1جلد 

حقااوق و » ،(1390تاااجور ) آذرو  یاوش، ساایپورطهماسااک .3
و  یپژوهشگا  علوم انسران ،«در نهج الکالغ  یتربیت شهروند
 .23−1ص ،(2)2، یمطالعات فآهنگ

 ،البالغر حقوق بشآ ده نهرج ،(1383) دوست، فاطم  یتهران .4
 .1چ ر،ینشر من

 محماودزاده نوبریان و طال  محسن ؛تازه کند، محمد یجمال .5
 یااتترب یهااامؤلفاا  یگاااهجا یاالتحل» ،(1392) یابوالقاساام
دوره  یعلااوم اجتماااع یبرناماا  درساا یدر محتااوا یشااهروند

 .19−1ص ،(10)10، یدهس یهمزپژوهش ده بآنام  ،«متوسط 
: قام، 2چ ،بشرآ حقوق فلسفۀ ،(1377) عکدالل  آملی،جوادی .6

 .اسراء انتشارات
 نریماانی محماد و هشاینصارتی کماال محمدحسین؛ حیدری، .7

 شهروندی تربیت ارزشی مکانی بر مکتنی تربیت اصول» ،(1392)
 .49−24ص ،(76) 8 ،فآهنگی مهندسی ،«اسالم منظر از

 محمااد ؛یزارعاا حساان یدرضااا؛هاازاوه، حم یخااان محمااد .8
 ،(1399) یفرجا اماینو  یاخاوان علاو حسان سید ؛یایرهم
بار  یمکتنا یرانایا یاسالم یفرهن  شهروند یالگو یطراح»

 مآم مررد ،«توسااع  آن یباارا ییو راههارهااا یاا روش فراترک
 .377−351ص ،(56 یاپی)پ ،(2)18 ،یفآهنگ سازمان

و  ی فلسررف  بعلرر ،(1400کارآمااد ) حسااینمحمااد و  دی،داو .9
نشر: پژوهشگاه حاوزه و دانشاگاه و دانشاگاه  ،یاسالم ی بآب

 سوم. چاپ یان،فرهنگ
 در شاهروندی تربیات مفهاوم» ،(1393) فرهااد پاوش،دل  .10

 نامر پامرا  ،«آن تربیتای یهااداللت است راج و الکالغ نهج
 علاوم و شناسیروان دانشهدۀ نشده، چاپ ،اهشد کاهشناسی
 .مرکزی تهران واحد آزاد دانشگاه اجتماعی

مفهاوم و گساتره آماوزش و  یبررس» ،(1391ساالر، صاحک  ) .11
و  مخبراه M.A ۀنامر ما پا ،«در نهج الکالغ  یشهروند یتترب

 یو اجتمااع یعلوم انساان ۀ، دانشهدنموزش و پآوهش ۀفلسف
 .1391 یوردانشگاه مازندران، شهر

بهاارام  یرهنمااا و احمااد علاا اککاار ی؛نااژاد، مهاادیسااکحان .12
باا  یاماام علا یادگاهاز د یمدن یتترب یبررس» ،(1392)

ک  یر و بآب ی پرژوهش ده مسرا ت بعلر ،«بر نهج الکالغ  یدتأ
 .91−69ص ،(18)21 ،یاسالم

ترکاشااوند  یناساا و یاااپو یمحمااد فراماارز ؛اککاار ی،صااالح .13
شاهروند تاراز جامعا   یاتترب یبرا ییارائ  الگو» ،(1398)

از رسااال  الحقااوق امااام  ییهااایافااتبراسااا  ره یاسااالم
 .154−131ص ،(30)14 ،یاسالم ی بآب ،«سجاد

ده عصرآ  یبآبیر  اسرالم ،(1394) ی طاهرپور، محماد شار .14
بآبیر  شرهآوند  یها، اصول و هوشیشد : مفهوم، مبان یجهان
درجا  دکتارا  ۀنام  چاپ نشد یان)پا ،از دمدگا  قآن  کآم  یجهان

 مشهد(. یدانشگاه فردوس یو علوم تربیت یدانشهده روانشناس
 یمدن یتب  ترب یچشم انداز» ،(1379) یل جم ی،علم الهد .15

 ،یاسرالم یر و بآب ی بعل یمسا ت کاهبآد ،«اسالم یدگاهاز د
(1)، 155−192. 

 کیااوانو  یبهشاات سااعید ؛یااا ف ایراناادخت ؛ادؤفاا ی،فاااتح .16
 از شااهروندی تربیاات مکااانی تحلیاال» ،(1398بلناادهمتان )

 ،(39) ،دمنرری پررژوهش ،«کااریم قاارآن یهاااآمااوزه منظاار
 .263−235ص

: یشررهآوند یرر بآب ،(1389محساان ) ی،فراهااان یناایفرمه .17
اهرردا ، اصررول، تررآوهت، ابهرراد،  مکآدهررا،هو مخچرر ،باه

 .ییژتهران: نشر آ ،یبآنام  دهس یقی،گستآ ، مطالعات بطب
 ،(1394) صافارحیدری حجت و پورخوشرودیقاسم عرفان  .18

 شاهروند تربیت یهامؤلف  ب  توج  موان  و وضعیت مطالع »
( مازناادران دانشااگاه مااوردی مطالعاا ) دانشااگاه در اسااالمی

 5 ،اسرالمی دانشرگا  ده فآهنرگ ،«(البالغر نهرج براسا )
 .294−273ص ،(2)



      73 های تجربیفراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسالمی مبتنی بر پژوهش
 

 

از  یبرخا یبررس» ،(1389) یبهرام بهراممحمود و  ی،کا م .19
از منظار  یو کرامت انساان یشهروند یتها و اصول تربلف ؤم

النجرا   ین سف م قآن  کآ یمل مشهما ینسوم، «اسالم و قرآن
 .https://civilica.com/doc/162366 یز،، تکرعصآ

 یااتو ترب یاصااول شااهروند» ،(1394زهاارا ) زاده،یکااا م .20
 M.A ۀنامرر مررا پا ،«یاسااالم یاااتو روا یاااتشااهروند در آ

و علااوم  یاااتدانشااگاه قاام، دانشااهده ادب ،اهشررد یکاهشناسرر
 .یانسان

 اککار و فراهاانیفرمهینای محسن الل ؛عزت فراهانی،کیشانی .21
 شااهروندی تربیاات اساساای یهااامؤلفاا » ،(1392) رهنمااا

 .74−51ص ،(4) 14 ،ملی مطالعات ،«اسالمیرانی
 و ملای شاهروندی آماوزش» ،(1385) حساین آبادی،لط  .22

 ،«آماوزاندانش ارزشی نظام و هویت تحهیم با همراه جهانی
 . 44−11ص ،(17) 5 ،نموزشی یهانونوهی

 ،(1396) بهشاتی سعید و مزیدی محمد حسین؛ محمدی، .23
 ههیافتی ،«شهروندی تربیت ابعاد و مراحل مفهومی تحلیل»
 .104−83ص ،(4) 8 ،نموزشی مدمآم  ده نو

 یبررآ جهررا  بینرر یامقدمرر  ،(1373) ی، مرتضاایمطهاار .24
 تهران: صدرا، ج چهارم. ،یاسالم

 ،(1389) یبهشات یدساع و یقاائم یعل فرشت ؛ ی،مالسلمان .25
در  اماام ساجاد یدگاهاز د یاجتماع یتترب یمکان یبررس»

 ،(6)17 ،یترریبآب یهوانشناسر ۀفصررلنام ،«ی ساجاد یفۀصاح
 .144−119ص

 یهااامهااارت» ،(1385) جهااانی شاایدا و مااژده وزیااری، .26
 زلزل  شهرستان یهادبستان آموزاندانش نیاز مورد شهروندی

 .182−163ص ،(17) 5 ،نموزشی یهانونوهی ،«بم زدۀ
میازان اساتفاده از  یبررسا» ،(1389احماد ) دیس ،یهاشم .72

تعلیماات  یهااکتااب یدر محتوا یمفاهیم تربیت شهروند

و مدمآم   یههبآ ،«از دیدگاه دبیران یراهنمای ۀدور یاجتماع
 ،(1)4، واحررد گآمسرراه یدانشررگا  نزاد اسررالم ینموزشرر

 .160−141ص

28. Almaamari, S.N.A. (2009),Citizenship Education in 

Initial Teacher Education in the sultanate of Oman: 

An exploratore study of the perceptions of student 

teachers of social studies and their tutors. PhD 

Thesis in curriculum studies, faculty of Education, 

University of Glasgow, Scotland,UK. 

29. Howard, R., at al (2005), What School Administrators 

Need to Know About Character and Citizenship 

Education.  

30. Prior,w.(1999), What is means to be a good citizen 

in Australia. ACSA Preth.Australia. 

31. Giroux, H.A. (1983), Theory and resistance in 

education: A pedagogy for the politics of the 

opposition. New York: Bergin and Garvey. 

32. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006), Handbook 

for synthesizing qualitative research. Springer 

Publishing Company. 

33. Voils, C. I., Sandelowski, M., Barroso, J., & 

Hasselblad, V. (2008), Making Sense of Qualitative 

and Quantitative Findings in Mixed Research 

Synthesis Studies. Field methods, 20(1), 3–25. 

https://doi.org/10.1177/1525822X07307463. 

34. Wolf, Klaus Dieter(1999), “The new raison d,etat as 

a problem for democracy in world society”, 

European journal of International Relations,5(3), 

333-63. 

35. https://analysisacademy.com/8096/meta−synthesis−

steps.html#−ftnref1. 

 
 

https://doi.org/10.1177/1525822X07307463
https://analysisacademy.com/8096/meta-synthesis-steps.html#_ftnref1
https://analysisacademy.com/8096/meta-synthesis-steps.html#_ftnref1

