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ABSTRACT
The aim of this study was to identify the components of
the teacher approach in students' religious education to
prepare them for the Mahdavi community. The
qualitative research approach was conventional content
analysis. Participants included teachers working in
schools of Ardabil city in the academic year 1400−1401,
14 of whom were studied by purposive sampling of the
index type. In this regard, semi−organized interviews
were conducted and sampling continued until data
saturation. Data validation The method of data rich
description and researcher self-review and to determine
the reliability of the data, the simultaneous review
method was used. The results showed that 7 components
of religious ontology (inconsistency, phenomenology
structure, norm−oriented), narrative selection (spiritual
meaning, religious characterization, Fundamentals of
Emergence),
religious
anthropology
(spiritual
development, futurism, Belonging to Beliefs), Religious
research (Mahdism discourse, Criticism, context studies),
Authority (Leadership, Modeling), Integrity of Religions
(Crisis of Biology, Religious Sharing), Identity of
Waiters (Religious Welfare, Character Development,
Thinking, Self−Determination) are the main themes With
172 primary themes, they provide the conditions for
Mahdavi educability of students.The results showed that
teachers for a meaningful understanding of the
personality of Mahdi (pbuh) by students they should
provide the ground for their active activities towards
creating the original reality of Mahdism in order to guide
human behaviors correctly.
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چکیده
هدف از مطالعه حاضر شناسایی مؤلفههای رویکرد معلمی در تربیت دینتی دا آمتززا
جه آمادگی آ ها برای جامعه مهدوی بزد .رویکرد تحقیق کیفی از زع تحلیت محوتزای
موعارف بزد .مشارک کنندگا شام معلما شاغ در مدارس شهرسوا اردبی در ستا
تحصیلی  0010-0011بزد که  00فتر از آ تا بته وتزرن مز تهگیری هدفمنتد از تزع
شاخص مزرد مطالعه قرار گرفوند .در این راسوا مصاحبههای یمه سازما یافوهای از آ ها
وزرن گرف و مز هگیری تا اشباع دادههتا ادامته یافت  .بترای اروبارستنفی یافوتهها از
روش تزویف غنی دادهها و خزد بتازبینی محقتق و بترای تعیتین ایتایی دادههتا از روش
بررستتی همامتتا استتوفاده شتتد .یافوتتهها شتتا داد کتته  7مؤلفتته هیویشتتناخوی دینتتی
(تضتتاد ا ریریس ساخوارشناستتی دیتتدههاس هنفتتارمحزری س روای ت گاینتتی (معنابیشتتی
معنزیس شیصی سازی دینیس مبا یسازی ظهزر س ا یا شناسی دینی(تزسعه معنتزیس
آینده ژوهیس تعلق ریری باورها س ژوهشگری دینتی (گفوما ستازی مهتدوی س قتادیس
بیورشناسی س مرجعی شناسی (رهبری س الگزسازی س تلفیق ریری ادیا (بحرا شناسی
دین زییویس اشتورا دینتی س هزی ستازی منورترا (بهاییتوی دینتیس متن تروریس
تفکرگراییس خزد تعیینگری مضامین اولی هیوند که با  021مضتمز اولیته شترایر را
برای تربی ریری مهدوی دا آمززا فراهم میآور د .وایج شا داد که معلما بترای
در معنادار شیصی مهتدی تزستر دا آمتززا س ضترورن دارد زمینته فعالی هتای
کنشگرا ه آ ها را یب به شناخ اوت و مفهتزم مهتدوی در راستوای هتدای درست
رفوارهای فردی فراهم ساز د.
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مقدمه

آخرالزمانی که بتوانهد حقیقهت را آشهکار سهاند و رفتهار آنهها را در

تربیت ،فرآیند تغییر رفتار ،افزودن دانش و تجربهه ننهد ی اسهت،
بدین صورت که دانشآمونان را در تفکهر و نگر هایشهان بهال تر

راستای واقعیت جهان هستی هماهنگ کنهد ،ان کارکردههای اصهلی
8
رویکرد معلمی در نوام آمونشی است (حکیمز ،2424 ،ص.)1

میکند (دیوی و آالم ،2424 ،ص .)1229مفهوم تربیهت ابعهاد
مختلفی دارد که متناسب با رویکردهای آمونشی ،جنبههایی ان آن
مورد توجه کار زاران و مجریان آمونشی قرار می یرد.

تأثیرات شخصیت مطلوب و رفتارهای برخاسته ان آن میتواند

1

بعد دینی تربیت بهعنوان یکی ان این ابعاد ،مستلزم پیادهسانی
اهداف آن توسط مجریان و بهویژه معلمان است .نقش معلمان در
تربیت دینی دانشآمونان شکل دادن به جههان بینهی و ارن هها و
هنجارهای برخاسته ان آن است تها آنهها بتواننهد محتهوای مفهاهی
دینی را بهه ننهد ی خهود ارتبهاد دهنهد (مینهار−کهوپر و برتهرام−

تروست ،2424 2،ص.)1
در حقیقت ،تربیت دینی حونهای پرتقاضا ان آمهون تربیتهی
است ،و ههی رو جههانی بهرای انتقهال مهنو اصهول دینهی در
آمون دانشآمونان وجود ندارد( .انه وایولیانا ،2412 3،ص.)11

کههانروی و همکههاران )2412( 4معتقدنههد کههه معلمههان عامههل
اصلی در تربیت دینی دانشآمونان هستند .کهوپلی )2442( 5بهر
این باور است که معلمان ان تعلی و تربیت دینی دو ههدف را دنبهال
میکند .1 :بهتر میتوانند با چالشهای محیط کثرت را مقابله کننهد
و؛  .2تربیت دینی یکی ان مؤلفههای اساسی در ارتقهای شههروندان
دموکراتیک است (به نقل ان جفرالی و ناور ،2419 6،ص.)94
بنههابراین نوریههه و رو شناسههی برنامههه درسههی ،آمههون و
ارنشههیابی بههه مهارتهههای خاصههی ان معلمههان نیههان دارد .ایههن
مهارتها برای معل دینی که بایهد حساسهیت و همهدلی بیشهتری
داشته باشد و همچنین اعتقادات مذهبی عمیه تری در رفتهار و در
رو برقراری ارتباد با دانشآمونان داشته باشهد ،ضهروری اسهت
(انه وایولیانا ،2412 7،ص.)11
ان منور دیگر باید فت که تربیت دینهی دانشآمهونان شهامل
مقولههای مختلفی میشود که آمادهسهانی بهرای پهذیر منجهی
1. Dewi & Alam
2. Minnaar−Kuiper & Bertram−Troost
3. Ene & Iuliana
4. Conroy et al
5. Copley
6. Jafralie & Zaver
7. Ene & Iuliana

به دانشآمونان درک عمیقی ان آنچه آمون داده میشود را بدهد و
دانشآمونان و معلمان را به تعامل آسان با یکدیگر جذب کنهد .در
واقع ،معلمان مجری اهداف تربیتی و مربیان فرننهدان یهک ملهت
9

هستند (لوبیس ،وان حسن و حمزه .)2411 ،معلمان بههویژه در
نوام تعلی و تربیت اسهالمی بایهد الگهو و یها قهدوه حسهنه بهرای

دانشآمونان شوند (احمد و تنگکو کاسی .)2411 10،

معل صهرفا یهک فروشهنده ااالعهات نیسهت ،بلکهه فراتهر ان آن
است .معل تدریس خود را با ارن های نهایی نند ی پیوند میدههد.
به عبارتی معل فراتر ان تاریخهها و حقهای صهرف حرکهت میکنهد و
بینشی درباره اهداف نند ی و جامعه به دسهت میدههد .انایهنرو ،ان
معل انتوار میرود که دانش و تسلط تکنیکی وجودیا را با فلسهفه
سال نند ی همراه کند (احمد ،2411 ،ص.)1
در سند تحول بنیادین آمون و پهرور راهکهار  1−0بیهانگر
ایجاد سان و کارهای ترویج و نهادینهسانی فرهنگ والیت مداری،
ّ
تولی و ّ
تبری ،امر به معهروف و نههی ان منکهر ،روحیهه جههادی و
انتوار ،نمینهسانی برای استقرار دولت عدل مهدوی بها تأکیهد بهر
بهره یری ان ظرفیت حونههای علمیه و نقهش الگهویی معلمهان و
اصالح رو ها است (ونارت آمون و پرو  ،1194 ،ص.)19
معل نمینه سان ویژ یهایی دارد که میتواند او را بهعنهوان مربهی
نسل منتور و نمینهسان ظهور معرفی کنهد .معله نمینههسهان بایهد در
حیطه شناختی نسبت به امام و جایگاه امام ،معرفهت و شهناخت پیهدا
کنههد و در حههونه مهههدویت ،دانههش و ااالعههات عمیه داشههته باشههد
(سرمدی ،1192 ،ص .)62در واقهع ،ارن ههای فهرد بههعنوان یهک
معل قطبنمای اخالقی است که دانشآمونان ان آن برای جههتدادن
اعمال خود در راسهتای اهدافشهان اسهتفاده میکننهد (سهلچوک،

11

 ،)2412بدین معنا که دانشآمهونان ان اریه تربیهتاخالقی ،کهامال
8. Hakyemez
9. Lubis, Wan Hassan & Hamzah
10. Ahmad & Tengku Kasim
11. Selcuk
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تربیت اسالمی /س /51ش /15پاییز 5145
1

مسئولیتپذیر و انسانی میشهوند (شهی .)2412 ،بنهابراین معلمهان

دانشآمونان نالل آیند و به غنیسانی و توسعه تجارب مذهبی آنها

باید نقهش مهمهی در تربیهت دانشآمهونان ان اریه تعههد ،انگیهزه و

بپردانند.

2

آنچه در عمل مشاهده میشود این است کهه انتقهال باورههای

شایستگیها ایفا کنند (دان و همکاران.)2421 ،

دینی به دانشآمونان در شرایطی صورت می یرد که آنها بیشتر بهر
پیشینه تحقیق

شناخت صرف آمونههای دینی دست مییابنهد و تعههد بهه درک و

پژوهشهای محدودی در این حونه صورت رفته کهه عبارتنهد ان:

باورپههذیری ارن هههایی ماننههد وجههود منجههی عههال هسههتی و

( )2421نشههان

تاثر ذاری آن بر روند مناسهبات انسهانی در آینهده جوامهع ،رنهگ

میدهد که ادراک باالی دانشآمونان ان برنامه درسی تربیت دینهی

واقعیت به خود نمهی یهرد .بنهابراین ضهرورت دارد کهه معلمهان

در راستای اصول منجی ان اری یاد یری تجربی با ابزار تحقیه و

نسبت به توجیه عقالنی دانشآمهونان بپرداننهد و موقعیتههایی را

یاد یری عمی توسط معلمان صورت می یرد .نتایج مطالعه هو و

فراه کنند که در آن دانشآمونان به تفکهر در آداب و رسهوم دینهی

نتههایج مطالعههه سههالتمن ،المههب ،هههال و بههور

3

چنگ )2421( 4نشان میدهد که اعتقاد افراد به نمینههای مذهبی

پرداخته و بها دالیهل فهردی و روههی مسهیر پهذیر آرمانههای

حاصل نوع تفکر آنها در تحلیل مسهالل بها خالقیهت فهرد ونهه و

مذهبی را هموار کنند.

ایجاد جهت یریهای مذهبی ان اری مشارکت فعال در تربیهت
دینی است .نتایج مطالعهه شمشهیری ،شهیروانی شهیری و نارعهی
( )1044در رابطه با آسیبشناسی تعلهی و تربیهت دینهی نشهانگر
ایههن اسههت کههه نگههر  ،رفتههار ،عل ه و شخصههیت معل ه ماننههد
بهیتعههدی و عههدم برخهورد نامناسهب و عههاافی بهر رشهد دینههی

می توان فت که معل رکن اساسهی نوهام آمونشهی و تربیتهی
است که موفقیت یا ناموف بودن این نوام در دسهتیابی بهه اههداف
خود ،تا حد نیادی به او بستگی دارد (داوودی ،)1192 ،و تربیهت
دینی نیز در مقایسه با سایر تربیتها در برنامه درسی ،مجموعههای
ان چالشهای منحصر به فرد مانند معنویت درونی خود معلمهان،

دانشآمونان در حونه های مختله اعتقهادی تهأثیر بسهزایی دارد.

باورهای دانشآمونان ،قابلیتهای دانشآمونان و ...برای معلمهان

معل در سند تحول بنیهادین آمهون و پهرور  ،معله مههدوی،

بنابراین نقش معلمهان بههعنوان یهک شخصهیت اثهربخش در

نتایج پژوهش سرمدی ( )1192نشان میدهد که الگوی مطلهوب
معل منتور یا معل نمینهسان میتواند تلقی شهود؛ معلمهی کهه ان
روح امید بسیار قوی نسبت به آینده برخهوردار اسهت و انگیهزهای
بسیار باال برای تال در جهت اصالح و رشد و پیشهرفت جامعهه
برای خود قالل است.

است (الیوت ،مک کورمیک و بهیندی ،2419 5،ص.)110

هدایت دانشآمونان به سوی جامعهای که عهدالت در آن براسهاس
قابلیتها ،تال ها و نیات آنها در رسیدن به خودشکوفایی فهردی
است باید مطاب با صالحیتشان در راستای ارن ههای پذیرفتهه
شده باشد ،چراکه بها آ هاهی ان ارن هها و شهکل یری و تنوهی

معلمان افرادی هستند که نقش آنها در پذیر اعتقادات دینی

قطبنمهههای اخالقهههی کهههه متشهههکل ان ایهههن ارن هههها (وان

عبارتی مجموعه تفکرات و رفتارهای معلمان اثربخشهی پایهداری

برای رفتارهای عدالتخواهانه و تفکرات آرمهان خواهانههی پهیش

برای دانشآمونان به دلیل جایگاه علمیشان مورد توجه اسهت .بهه
در نهادینه کردن ارن های اعتقادی و دینی در دانشآمهونان دارد.
آنها افهرادی هسهتند کهه میتواننهد بهه نهنیهت سهانی در جههت
باورمندی و عقالنیت استداللی مسالل و موضهوعات دینهی بهرای
1. Shea
2. Don & et al
3. Sultmann, Lamb, Hall & Borg
4. Hu & Cheng

دایک −رونبر ،2424 6،ص )0نهنیت دانشآمونان و تعهد آنها را
نیان جامعه مهدوی فراه میکنند.
در مطالعه حاضر نیز پژوهشگر به دنبال پاسهخ بهه ایهن سهؤال
است کهه شاخصهههای رویکهرد معلمهی در جههت آمهاده کهردن
دانشآمونان برای پذیر جامعه مهدوی بهعنوان یکهی ان عناصهر
5. Elliott, McCormick & Bhindi
6. Van Dijk−Groeneboer
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تربیت دینی چیست؟ تا انتواراتی که ان معلمان در راستای توسهعه

سههؤاالت جزلیتههر و دقی ه تری متناسههب بهها فراینههد مصههاحبه ان

اهداف پرورشی دانشآمونان وجود دارد ،تحق یابد.

دانشجو−معلمان پرسیده شد .مدت مصهاحبهها بهین  04دقیقهه 1
ساعت بود و تعداد جلسات ان شرکت کنندهای بهه شهرکتکنندهی
دیگر ان  1جلسه تا  2جلسه متغیر بود.

روشپژوهش 
مطالعه حاضر به دنبال شناسایی و تشهری شاخصهههای رویکهرد

مصاحبهها با ااالع افراد بر روی وشی موبایل ضبط شهده و

معلمی در تربیت دینی دانشآمهونان در راسهتای آمادهسهانی آنهها

بالفاصله بعد ان اتمام مصاحبه ،پهس ان چنهدین بهار هو دادن،

برای درک و پذیر جامعه مهدوی بود .پژوهش ان لحها ههدف

متن مصاحبهها روی کاغذ پیاده و مورد تجزیه و تحلیل قرار رفت

ردآوری دادهها،

و جمالت و عبارتهایی را که مربود به مؤلفهههای تربیهت دینهی

در حونه پژوهشهای کاربردی ،و بهلحا رو

مهدوی میشد ،انتخاب شدند .جدا کردن جمالت مربود به ههر

ان نوع پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی است.
تحقیقات کیفی سعی در بررسی و درک یک وضعیت ،واقعه و

مفهوم و تبدیل و تغییر شکل جمالت بیهان شهده ههر فهرد بههاور

پدیده در محیط ابیعهی دارد (انر و آ کسهیوت ،2421 1،ص.)16

جدا انه ان مصاحبه افراد دیگر صورت رفت و با در نوهر هرفتن

رویکرد تحلیل کیفی دارای رو ههای متعهددی بهرای پهژوهش و

وجوه و نکات مشهترک ،در قالهب موهمون یها نمینهههای اصهلی

بررسههی پدیههدههای آمونشههی اسههت کههه در ایههن مطالعههه ان رو

سانمان دهی شد.

تحلیل محتوا ان نوع متعهارف بهرای دسهتیابی مناسهب بهه دادههها
استفاده شده است.
مشارکتکنند ان پژوهش شامل معلمهان مهدارس شهرسهتان
اردبیل هستند که تجربهه فعالیتههای آمونشهی در حهونه تربیهت
مهدوی را داشتهاند و  10نفر ان آنها با رو نمونه یری هدفمند ان
نههوع نمونههه یری شههاخا انتخههاب شههدند .انتخههاب نمونههههای
پژوهش تا نمانی که دادهها به اشباع رسیدند ،ادامه یافت.
به منوور جمعآوری دادهها ان مصاحبههای نیمه ساختار یافتهه
اسههتفاده شههد ،نی هرا بههه کمههک آن ،ارنیههابی عمی ه تر ادراکههات و
نگر های مشارکتکنند ان و نیز بررسی موضهوعهای پیچیهده و
پیگیههری پاسههخهای آنههان امکانپههذیر اسههت (سههرمد ،بانر ههان و
حجانی .)1196 ،در مصاحبهها ،در خصوص دید اهها و نورات
مصاحبهشوند ان درباره چیسهتی ترببهت مههدوی ،جایگهاه آن در
رشد دینی دانشآمونان ،اولویتهای معلمان برای پرور هرچهه
بهتر دانشآمهونان ،کارکردههای ضهروری بهرای معلمهان در نوهام
آمونشی ،مؤلفههای النم در آمون برای تسریع این روند ان آنهها
سؤاالتی پرسیده شد.
روال مطرح شدن سؤاالت ان کل به جز بود ،بدین صورت کهه

در مرحله تجزیه و تحلیل دادهها ،ان مجموع مصاحبهها 296
نمینه اولیه اسهتخرا و در مراحلهی بعهدی بهه تهدریج بها حهذف
نمینههای مشابه و نزدیک به ه  ،مؤلفهها کاهش یافته و در نهایت
 1مومون اصلی 24 ،موهمون فرعهی و  122موهمون اولیهه بهه
دسههت آمههد .ب هرای اامینههان ان صههحت و سههق و اعتبارپههذیری
یافتههای به دست آمده ،متن مصاحبهها بهاور همزمهان در اهول
اجرای جمعآوری دادهها مورد بررسی و توصهی عمیه تری قهرار
رفت تا مفاهی و معنهای واقعیتهری بهه دسهت آیهد .همچنهین،
مصاحبههای افراد توسط خود پژوهشگر در چندین نوبت بررسهی
و تحلیل و مومون آفرینی شد.
بهاور خالصهه ،جههت اامینهان و اعتباربخشهی بهه دقهت و
صحت دادهها ان رو غنیسهانی دادههها و خودبهانبینی محقه
استفاده شد .برای تعیین ثبات و پایایی دادههای به دست آمده نیهز
در فرایند کد ذاری و تحلیهل دادههها سهه نفهر همزمهان و بههاور
موانی به فعالیهت پرداختنهد و حاصهل کهار کد هذاری مقایسهه و
مناسبترین مفاهی انتخاب شدند.
در فرایند تجزیه و تحلیل دادهها ااالعات بهه دسهت آمهده ان
اری مراحل تحلیل محتوای متعارف  .1تحلیل اولیه ااالعات ان

ابتدا سهؤاالت کلهی دربهاره موضهوع پهژوهش مطهرح و در ادامهه

اری تداعی معنا و رمز ذاری؛  .2مقولهبندی ااالعهات (واحهد

1. Ezer & Aksut

معنا) ان اری شهباهتها و تفاوتهها؛  .1جمعبنهدی مقولهههای
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استقرایی و ایجاد مفهوم کلی(ت ) مورد تحلیل قرار رفت (ایمهان

مؤلفه درصدد شناخت فرایند تحوالت و تغییرات جهانی ان اریه
اتکا به مفهومشناسی مهدویت است.

یافتهها

 .2روایتگزینی

و نوشادی.)1194 ،

موامین به دست آمده ان پژوهش عبارتند ان:


جدول  :2مفاهیم استخراج شده از مضمون روایت گزینی
مضمون
اصلی

.1هستیشناسی دینی

معنابیشی
معنزی

جدول  :1مفاهیم استخراج شده از مضمون هستی شناختی دینی 

مضمون
اصلی

کدهای
محوری

تضاد ا ریری
هیویشناسی
دینی

ساخوارشناسی
دیدهها
هنفارمحزری

کدهای اولیه

تکام همه جا به دیدههاس هدف مشور س ارتباط
موقاب س راممند ریریس مزازی سازی فعالی هاس
مکم ریری رخدادها
ماهی رملی سزژههاس کارکرد ریریس سزدمندی
روا یس یامدبیشیس میاا کاربردس ایداری
اسوا داردهاس ا وراران رفواریس چارچزب اتفاقانس
سیر تعالی بیشیس قزا ینکلیس اوز گراییس ثبان
زما ی و مکا یس تبیین وضعی ز دگی

یافتههای این مومون نشان میدهد که معلمان ابتدا باید ایهن
تصور را برای دانشآمونان ایجاد کنند که دنیایی که ما متعل به آن
هستی  ،در ظاهر سانماندهی مهادی دارد ،در حهالی کهه متهأثر ان
عوامل روحانی و معنوی است ،بدین صهورت کهه تمهامی فعهل و
انفعهاالت و حههودار بر رفتههه ان آن معنههای خاصههی دارد و هههدف
مشخصی را دنبال میکنهد .بایهد فهت کهه موضهوع مههدویت و
اجرای عدالت جههانی محهور فعالیتههایی اسهت کهه در جههان
مادی می توان آن را توجیه کرد ،به عبهارتی تمهامی تعهامالت بهین
عناصر جهانی و رشد و توسعه مستمر آنها ،در راستای رسهیدن بهه
هدف مشترکی است که با ظهور منجی معنا پیدا میکند .ان ارفی
ماهیت پدیدههایی که ساختار وجهودی جههان را شهکل میدههد،
معنادار بوده و هریک ان آنها کارکرد و وظایفی را بر عههده دارد کهه
می تواند متأثر ان واقعیت آخرالزمانی اثربخشی خود را نشان دههد
و در راستای تحوالت پیشبینی شده معنوی حرکت کند .همچنین
نوام جهانی دارای راهبردی منو است که در ارتبهاد بها شاخصهه
مهدویت و تبعیت ان فراینهد الههامبخش آن بهرای توسهعه ننهد ی
انسانها ،مسیر تکامل بخشی را ای میکند .میتوان فت که این

کدهای
محوری

روای گاینی

شیصی سازی
دینی
مبا یسازی
ظهزر

کدهای اولیه

تزاز حرف و رم ا یا هاس ردال گراییس منفی
خزاهیس الاامان معنزی افرادس واقعی دینیس
اخالص در ارما س ومیمی بین ا یا هاس ا فاق
در ما س اجرای شاخصهای دینیس تعالی دینی
قهرما روریس ارزش معنزیس تفکران ا یا یس
ارتباط با اجوماعس ریرش مردمیس رفوارهای فردیس
آرما هاس فعالی های اسالمی
زمینهسازی منفیس بیورسازی فرهنگیس شناخ
تمد یس دادههای دینگرایا هس رریه ردازی
مهدوی

بررسی یافتههای این مومون نشان میدههد کهه نقهش معله
توجیه منطقی دانشآمونان برای آشنایی با ویژ یها و خصوصیات
تمدن مهدوی است .در واقع قدرت معل در اسهتداللپذیر کهردن
دید اههای مربود به مهدویت و اراله نوریههای مربهود بهه آن در
قالب روایتهای مومونی و داسهتانی اسهت .میتهوان فهت کهه
معلمان با تشری فوایل معنوی مهورد نیهان انسهانها در راسهتای
نهنیتسانی و آماد یهای ضروری برای ظهور ،کنشهایی را کهه
سان اری بیشتری در نند ی مهدوی ونه دارند ،تبیین میکنند .بهه
عبارتی هدف تعری رفتارها ان اری فوایل انسانی برای ماهیت
بخشههی معنههوی آنهاسههت ،بههه ایههن معنهها کههه عملکههرد رفتههاری
دانشآمونان ان اری ویژ یهای معنوی ،هویت پیدا مهیکنهد .ان
ارفی معلمان با استفاده ان روایت دینهی ،سهعی در فهراه کهردن
تصویری ان مهدی موعود در چهارچوب شخصهیت کاریزماتیهک
دینههی ،اهههداف و ایههدههای آنههها در راسههتای اصههالح بشههریت ،و
چارچوب اقداماتی که میتواند منجر به سهعادت انسهانها شهود،
دارند .همچنین معلمهان در پهی ایهن هسهتند کهه بها ارالهه دانهش
شناختی درباره شرایط و موقعیت آخرالزمهانی ،دانشآمهونان را بهه
خودآ اهی دینی در رابطه با مؤلفههای نمهان ظههور برسهانند .در
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واکاوی شاخصههای رویکرد معلمی در تربیت دینی دانشآموزان برای جامعه مهدوی

حقیت ،این مؤلفه در راستای انتقال ااالعات سانماندهی شهده و

می دهد که قرار رفتن در جامعه مهدوی میراثی است که با توجهه

توجیه معنادار آنها برای دانشآمونان است.

به شناخت تواناییهای خود و پذیر نگر هها متناسهب بها ایهن
تواناییها و حرکت در راستای اصولی است که پیشبینی وقوع آنها
بشارت داده شده است.

 .3انسان شناسی دینی
جدول  :3مفاهیم استخراج شده از مضمون انسان شناسی دینی
مضمون
اصلی

کدهای
محوری

تزسعه
معنزی
ا یا شناسی
دینی

آینده
ژوهی
تعلق
ریری
باورها

 .4پژوهشگری دینی

کدهای اولیه

رورش قابلی های دینیس تعلیم ریری مرهبیس می به
بی های س رورش اسوعدادهای درو یس رشد فطرن
یگا ه رسویس آرام درو ی
مزضعگیری یب به سر زش خزدس یامد گریس میاا
کارآمدی رفوارهای اجوماریس ا گیاهمندی رفوارهاس
برو داد ارما س معناداربزد ا یا س حرک جها ی به
سزی اوالح رفوار
ارزشمندی ایما س تعهد به ا یا ی س فلیفهمندی اخالقس
مطلزبی ا یا ی س شاییوگی فعالی های مطلزبس
شویبا ی فکریس راممندسازی گرشها

یافتههای این مومون اصلی نشان میدهد که معلمان باید بهه
دنبال تربیت دانشآمونانی باشند که انسانیت موجود در درون شان
را منبعث ان فطرت دینی تلقی کنند ،بدین معنها کهه وجهود آدمهی
ساختاری دارد که ماهیتش با اسهتفاده ان جنبهههای دینهی پهرور

جدول  :4مفاهیم استخراج شده از مضمون پژوهشگری دینی
مضمون
اصلی

کدهای
محوری

گفوما سازی
مهدوی
ژوهشگری
دینی

قادی

بیورشناسی

کدهای اولیه

جایگاه مهدوی س شیصی مهدویس ق شناسی در
تحزالن دینیس سلز مهدویس شاخصههای ظهزرس
ماهی هدای
دالی وجزد مهدوی س چرایی رفوارها در دوره ظهزرس
اوالحان رفواریس فرایند یازسنفیس دغدغه زایی
اروقادی
الاامان آخرالاما یس آمادگی ذهنیس ویژگیهای
محیطیس کن های اجوماریس خزدآگاهی روحا یس
همگرایی شناخوی

یافتههای این مؤلفه نشان میدهد که معلمان نقهش مهمهی در
ایجاد انگیزه برای کاو در راستای یاد یری مباحث دینهی توسهط

مییابد میتوان فت که تلقی دانشآمونان ان خود بهعنوان افرادی

دانش آمونان دارند .به عبارتی ترسی فوایی که در آن دانشآمونان
خود را بهعنوان محق تلقی کنند که دغدغه اصهلی آنهها شهناخت

به توانمندیهای روحانی است که در درون او نهفته است و وجود

ویژ یها و ساختار حاک بر موقعیت ننهد ی آخرالزمهانی اسهت.
میتوان فت که فعالیتههای کاوشهگرانه دانشآمهونان ان اریه

با رفتارهای دینی و وفادار به اصول شناخته شده آن ،مستلزم توجهه
این قابلیتها به خاار این است که آنها را کش کرده و سهعی در
غنیسانی مطلوب آنها داشته باشد .ان ارفی پذیر ماهیت دینی
دانش آمونان توسهط معلمهان ،آنهها را نسهبت بهه سرنوشهت خهود
حساس ساخته و سعی میکنند با برنامهریزی اخالقهی ،تعهامالت
اجتماعی و فردی خود را پیش ببرند تا در موقعیهت مناسهب خهود
شرایط ملح شدن بهه اندیشهه و سهیره مکتهب مههدوی را داشهته
باشند .همچنین این معلمهان هسهتند کهه احسهاس وابسهتگی بهه
باورهای معنوی و دینی که سرچشمه هدایت رفتارهای انسهانی در
جامعه مهدوی هستند را به دانشآمونان اراله میدهنهد تها آنهها بها
هماهنگسانی و درونیسانی این تفکرات ،خود را مهیای تعمهی
این ارن ها به نند ی خود بکنند .بهاور کلهی ایهن مؤلفهه نشهان

توجیه عقلی این شرایط و تأثیر ذاری جریانات به وجهود آمهده بها
استفاده ان رفتار و کنشهای شخصیت حورت مههدی اسهت
که نقش این شخصیت را در روند به وجود آمدن انتوارات مربهود
به دین اسالم و نحهوهی تعامهل بها پدیهدههای امهرون و ههدایت و
مدیریت درست آنها بیان میکند .ان ارفی شهناخت مههدویت ان
اری پرور نگرشی انتقادی به مسهالل مههدوی و تبیهین رابطهه
علی حوادر در جهت اقناع نور فردی و جمعی است بهاوری که
تمایهل بهه چرایههی اجهرای فعالیتههای دینههی را باورپهذیر سههاند.
همچنین پژوهشگری به دنبال آ اهی ان موقعیتی است که پهذیرای
رهبریت مهدی موعهود اسهت چراکهه الزامهات محیطهی و وجهود
بایدها و نبایدها در قالب موجودیت هنجار ونه خود ،دانشآمونان
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را به سمت کسب و فراه سانی آنها ترغیب میکند .بههاور کلهی
این مؤلفه نشان میدهد که پژوهشگری دینی با محوریهت تربیهت
مهدوی ،نیانمند شناخت چارچوب نوری و عملهی مههدویت بها
رویکرد تحلیل مهوقعیتی بهرای اسهتخرا دالیهل رفتارههای مهورد
انتوار است.

 .6تلفیقپذیری ادیان
جدول  :6مفاهیم استخراج شده از مضمون تلفیق پذیری ادیان
مضمون
اصلی

تلفیق ریری
ادیا

 .5مرجعیتشناسی

کدهای
محوری

بحرا شناسی
دین زییوی
اشورا دینی

جدول  :5مفاهیم استخراج شده از مضمون مرجعیت شناسی
مضمون
اصلی

مرجعی
شناسی

کدهای
محوری

رهبری
الگزسازی

کدهای اولیه

آگاهسازی رفوار اخالقیس بصیرن ریریس شناسایی میألهس
یکپارچهسازی ا گیاههای ا یا یس قطه اتکاس مزاز هسازی
حقزق اجوماری
معیارسنفی رفوارس تعاد بیشی رفوارهاس تقلید ریریس
اولزی دهی در رفوارهاس تعهد ریریس آداب روری

کدهای اولیه

سزاد شبه دینیس ردم درو گریس ز دگی تک بعدیس
آسیبهای ا گیاشیس الاامان اجوماران ا یا یس
تناقضان رفواریس ارتباطان اسالم
ورده منفیس الگزشناسیس رهبری دینیس اسوقرار
رام دینیس ارزشمندی رفوارهای ا یا گز هس
تعارضزدایی آرما ی

یکی ان وظای اصلی معلمان در تربیت دینی دانشآمونان در
مقوله مهدویت ،تبیین اتفاق نور ادیهان مختله آسهمانی دربهاره
وجود شخصیت منجی در آخرالزمان است ،،چراکه بحث ترکیهب
جهان بینهی ادیهان آسهمانی ،سندسهانی بهرای حمایهت ان وجهود
شخصیت عدالت جو است .به عبهارتی معله در جایگهاهی قهرار

یافتههای ایهن موهمون اصهلی نشهان میدههد معلمهان بایهد
درصدد معرفی شخصیتی برای دانشآمهونان باشهند کهه رهبهری و
هدایت جامعه را بر عهده دارد و اوست که به تعیین آداب نند ی و
کیفیت روابط افراد در اول نمان میپرداند .به عبارتی باید فوایی
بهرای پهذیر نقههش ایهن شخصهیت و اعمههال او فهراه شهود تهها
دانش آمونان بتوانند با او انس بگیرند و رفتارهای خود را با مهوانین
فته شده او هماهنگ سانند .میتوان فت که مهدویتشناسی و
تربیتپذیری دانشآمونان متناسب با سلوک اخالقی ایهن مفههوم،
مسالهای است که معلمان باید اهمیت شناخت جایگاه آن را بهرای
متعادلسانی رفتارهای دانشآمونان در برخورد با حوادر ننهد ی
تشری کنند .همچنین دانشآمونان بایهد بهه ایهن درک برسهند کهه
معلمان باید دانشآمونان را نسبت به درونیسانی الزامات رفتاری
مطاب با چارچوب مهدویت ترغیب نمایند ،بدین صورت که یک
فرایند مکانیزم سان ارانه در کهنش بها معیارههای مهدویتشناسهی
برای دانش آمونان فراه شود .در حقیقت ،حرکت به سمت تعادل
رفتاری در نند ی دینی دانشآمونان ،مسهتلزم شهناخت مرجعیتهی
است که هدایت ر و معنادارکننده آداب رفتاری باشد.

رفته است که درصدد تبیین واقعیت معنوی ظهور منجی ان اری
استداللهای عقالنی ادیان الهی است .میتوان فت که معلمهان
ان اری دید اههای مختل دینی وجهود چالشههای معنهوی در
نند ی انسان و نیان به فردی کهه ههدایت مطلهوب انسهانها را بهر
عهده بگیرد ،مطهرح مهیکننهد .ایهن تعهار

و توهاد در ننهد ی

انسانها ،فصل مشترکی است که پیهامبران در بیانهات خهود بهدان
اشاره داشتهاند ،بدین صورت که انسانها در یر مساللی در نند ی
میشوند که آنها را در وضعیت عدم توجه به خلقیات درونی خهود
قرار میدهد .ان ارفی معلمان به دنبال شناخت و آ هاهی بخشهی
به عوامل مطلوب در نند ی آخرالزمانی هسهتند کهه وعهده تحقه
آنها به کرات توسط پیامبران تشهریعی و تبلیغهی داده شهده اسهت،
بهاوری که تال برای درک آن وضعیت و متناسبسانی تعهامالت
انسانی برای قرار هرفتن در مسهیر ایهن ههدف ،اولهویتی اسهت کهه
معلمان ضمانت اجرایی آن را ان نبان ادیان مختله بیهان میکننهد.
بهاور کلی معلمان در این شاخصه بهه دنبهال فهراه کهردن هرچهه
بیشتر پذیر جامعه مهدوی ان اری وعده پیامبران الهی هستند.
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 .7هویت سازی منتظران

هویتسازی منتظران

جدول  :7مفاهیم استخراج شده از مضمون هویت سازی منتظران
مضمون
اصلی

هزی سازی
منوررا

کدهای
محوری

بهاییوی
دینی
من

روری

تفکرگرایی
خزد
تعیینگری

کدهای اولیه

خزد ا گییوگی ذهنیس طرح اوز دینی مطلزبس
تالش برای رفع تبعیضس ایفاد مدینه فاضله
شهرو د مصلحس جها بینی مکوبیس معیار ریری
اخالقی−دینیس ا ضباط مرهبیس اسوعداد روری دینیس
گرش منفی مرهب
آرما خزاهیس ذهنی ریری هدای س س تحلی
مطلزبی س خالقی رفواریس مزرزدسوایی
چال خزاهی دینیس اسوقال در باورهاس ارامورهای
ارزشی−معناییس راهبرد تکام

بررسی یافتههای این مومون نشان میدهد که معلمهان بهرای
آمادهسانی دانشآمونان در راسهتای پهذیر شخصهیت حوهرت
مهدی باید نسبت به ماهیتسانی نهنی این مفههوم بپرداننهد،
به عبارتی معلمان دانشآمونان را در این قالب هویتی قرار دهند که
عکسالعمل آنها نسبت به ایهن مفههوم تعریه شهود و انتوهارات
رفتاری ان آنها مشخا باشد .میتوان فت که این مؤلفهه نمهانی
توسط معلمان تحق مییابهد کهه دانشآمهونان در یهک موقعیهت
مطلوب ان لحا اعتقادات دینی نسبت به ایهن پدیهده قهرار رفتهه
باشند و تفکرات خود را نسبت به فراه کردن شرایط نمهان ظههور
فعال نمایند .معلمان باید روحیه نگر مکتبی را در دانشآمهونان
پههرور دهنههد و آنههها را نسههبت بههه اب هران اعمههال ورفتههاری کههه
خصوصههیات و الزامههات مهدوی ونههه دارد ،حسههاس سههانند و
ایدههای آنها را به سمتی سوق دهند که در برخهورد بها پدیهدههای
اجتماعی بیشتر روابط علهت و معلهولی را بجوینهد و تحلیلههای
دینیشان در جهت شناخت جامعه مههدوی باشهد ،بههاوری کهه
خود دانشآمونان به این درک برسند که نوع پذیر این واقعیت در
احکام دینی ،مربود به خودشان است و باید کنکا درونهی آنهها
مطلوبیههت حقیقههت مهههدوی را آشههکار سههاند .بهههاور خالصههه
هویت رایی متناسب بها مههدویت همهان تعالیسهانی رفتارهها و
خلقیات ان اری اندیشهورنی و کش میزان وابستگی خود به آن
است.

ا یا شناسی دینی

هیویشناسی دینی





ژوهشگریدینی

مرجعی شناسی




تلفیق ریری ادیا





روای گاینی

نمودار :1مؤلفههای رویکرد معلمی در مهدویتپذیری دانشآموزان

بررسی نمودار  1نشان میدهد که رویکرد معلمان در راسهتای
تربیت مهدوی تأکید بر مؤلفه روایتی است که با اراله نقهل قولهها
ان ویژ یها ،خصوصیات و شرایط جامعه مهدوی ،دانشآمونان را
در یک مرحله داده شناسانه ان نند ی دوره حورت مهدی قرار
دهد و در ادامه بها مطهرح سهاختن جههانبینی ادیهان مختله در
خصوص وعده منجی ،حمایت نوری نواممندی ان پیشبینیهای
نقل شده به عمل آورد .همچنهین بها ترکیهب نوریهههای مختله
دینی ،به تحلیلشناسی رهبری دینی جامعهه و ضهرورت وجهود آن
برای تعالی انسان بپرداند .فراه کردن این شرایط و تجهارب بهرای
دانش آمونان ،نمینه را برای کاوشگری علمی آنها ان اری بررسهی
باورها و نقد و ارنیابی آنها ،مهیا میساند و نگر چارچوببندی
شده را نسبت به ماهیت انسان و جهان ،جایگاه و اهمیت انسهان و
عملکردی که او را در درون این یتی ،هماهنگ با سایر پدیدهها به

15
سوی رشد و تکامل ،رهنمون میسهاند ،شهکل میدههد .میتهوان
فههت کنشهههای متنههوعی کههه در راسههتای تربیههت مهههدوی بهرای
دانشآمههونان در مراحههل مختل ه روی میدهههد ،هویههت دینههی
دانشآمونان بهعنوان منتوران مهدی قابل تعری میشود.
بحث و نتیجه گیری

تربیت اسالمی /س /51ش /15پاییز 5145

وابسته به وجود پدیدهای هسهتند کهه نقهش محهوری در تسهریع و
تحق کامل این رشد قرار دارد ،بدین صورت که معلمهان نگهر
کل رایانه ان روند نند ی را برای دانشآمونان ایجهاد کننهد کهه در
آن ،این عناصر در راسهتای رسهیدن بهه ایهده مشهترکی کهه همهان
سعادت انسان ان اریه ظههور منجهی اسهت ،حرکهت میکننهد.
هدفی که علت تمامی فعل و انفعاالت دنیوی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد معلمان در تربیهت دینهی

 .2روایت زینی :دستیابی به اسناد اعتقادی و تفکر درباره آنها

دانشآمونان در حونه مهدویشناسی و تأیید و التزام به این حقیقت
اسالمی انجام شد .در واقع معلمهان کسهانی هسهتند کهه بههعنوان
تأثیر ذارترین افراد در حونه نوام آمونشی ،میتوانند نمینه تحقه

منجر به اعتقاد عمی دانشآمونان نسبت به باورهای دینی میشود
و نمینه سانمان بخشی دانش دینی در حونههای اعتقادی برای آنها

همزمان اهدافشناختی و نگرشی مطلهوب را بهرای دانشآمهونان
فراه آورند .معلمان بهعنوان افرادی که برای توجیهه فعالیتههای
علمههی خههود و پذیرفتههه شههدن آن توسههط دانشآمههونان ،راهبههردی
عقالنههی و اسههتداللی در پههیش می یرنههد و بهها بههر عهههده ههرفتن
مسئولیت مدیریت فرهنگی جامعه ،جهت یریهای دینی جامعهه
دانشآمههونی را متناسههب بهها احکههام و باورهههای اسههالمی شههکل
میدهند .در پژوهش حاضر نیز آنچه به دست آمده این اسهت کهه
معلمان در جایگهاهی قرار رفتهانهد کهه سهعی دارنهد کارکردههای
مختلفی در توسعه تربیت مهدوی دانشآمونان داشته باشهند ،ایهن
شاخصهها عبارتند ان:
 .1هستیشناختی دینی :شناخت هدف و اصل نند ی مزیتهی
است که کیفیت تعهامالت و نقشپهذیری دانشآمهونان را در قبهال
رویدادهای پیشآمده ارتقا میبخشد و عملکرد مطلوب آنهها را در
پذیر سرنوشت منحصر به فرد هر شخا به دنبال دارد .بررسی
یافتههای حاصل ان این مومون نشان میدهد که معلمان درصدد
استخرا و شناساندن قهوانین کلهی جههان و القهای اصهول آن بهه
دانشآمونان هستند ،نومی که ان اری ظهور حورت مههدی
تکامل مستمر ویژ یههای ننهد ی انسهانی را بهه دنبهال مهیآورد.
همسههو بهها ایههن نتههایج ،یافتههههای پههژوهش شایسههتهفرد و غالمههی
( )1199بیانگر نقش ادراکات معلمان ان نوهام احسهن آفهرینش و
ماهیت نند ی دنیا بر پرور مطلوب دانشآمونان بر نگر ههای
اعتقادی دانشآمونان است .میتوان فت که معلمان باید به دنبال
ترسی نهنیتی برای دانشآمونان باشند که جهان را در مسیر فرایند
رشد و توسعه قهرار میدههد و در آن پدیهدهها در ارتبهاد بها هه ،

میسر میشود .یافتهههای پهژوهش نشهاندهندهی نقهش معله در
ف هراه آوردن مصههادیقی ب هرای رفتارهههای دینههی و اسههتداللهای
عقالنههی و شههناختی ب هرای معرفههی شخصههیت معنههوی حوههرت
مهههدی ان اری ه داسههتانها و روایتهاسههت .همسههو بهها ایههن
یافتهها ،نتایج مطالعه مکسول و هیر ( )2424بیانگر این اسهت
که نقش معلمان در تربیت دینی دانشآمونان سانماندهی معرفهت
دینهی آنهها ان اریه رو ههایی اسهت کههه جزلهی ان حرفهه آنههها
محسوب میشود .میتوان فت که معلمان باید مهدویتشناسهی
را جریان تفکری برای دانشآمونان تلقی کننهد کهه ان اریه ارالهه
مفاهی دینی و بحث بر سر کنشههای انسهان ونه آن ،نمینهه درک
بهتر آن را فراه آورند .درک این نکته کهه الزامهات و اولویتههای
این موقعیت در آینده چگونه تحق مییابد .بنابراین میتوان فت
که روایت زینی مؤلفههای اسهت کهه شهناخت امهام ههدایت ر و
دغدغههایش را در بطن اراله موضوعات دینی با محوریت داسهتان
فراه میکند.
 .1انسانشناسی دینی :آ اهی ان ابعاد وجودی مختل انسان
کارکردی است که نمینه درک روحیات و نیانهای مهادی و معنهوی
او را فراه می آورد .بهه عبهارتی ،سهاختار تربیتهی نوهام آمونشهی
توسط معلمان باید در پی رشد ماهیتی ان انسان باشهد کهه نگهر
دینورنانه دارد .یافتههای مطالعه حاضر نشان دهندهی ایهن اسهت
که معلمان با تشهری ضهرورت بعهد دینهی دانشآمهونان بههعنوان
شاخصهای برای پذیر جامعهه مههدوی ،نمینهه رشهد معنهوی و
نهادینهسانی مفهوم مهدویت را با تأکید بر نند ی پهیش رو میسهر
سانند .همسو با این نتایج ،نتایج پژوهش سرمدی ( )1192نشهان
میدهد که انتوارات ان معل در اسناد باالدستی مانند سند تحهول
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بنیادین ،فراه کردن فرصهت بهرای رشهد معنهوی دانشآمهونان و

اخالقی ،تعههدات دانشآمهونان را نسهبت بهه پایبنهدی بهه اصهول

ایجاد انگیزه برای برنامهریزی برای آینده است .در واقهع ،معلمهان
باید در مباحث دینی ظهور ،انسان و صهفات او را محهور تهدریس

اخالقی ،در وضعیت ثابتی قرار میدهد .بهه عبهارتی داشهتن یهک
تفکر سال و بدون تغییر در مقابهل هجمههای ان دروغپردانیهها و

خود قرار دهند ،بدین معنا کهه انسهانیت انسهان ان ابعهاد مختله
مورد بررسی قرار یرد و مفههوم انسهان در موقعیتههای مختله
نند ی اجتماعی ،دینی ،اقتصادی ،سیاسی و ...به کار رفته شهود.

توجه به دیده اههای شخصیت اجتماعی فرا یهری کهه مسهئولیت
هدایت و تکامل معنوی جامعه انسانی را بهر عههده دارد ،مسهتلزم
شناخت عمی نگر ها و سلوک رفتاری امهام مههدی اسهت.

میتوان فت که استفاده ان سانماندهی بهین رشهتهای در تشهری

یافتههای مطالعه بیانگر کارکرد دینهی معلمهان در شهناخت نقهش

انسانیت دینی که به دنبال مهدویتشناسی اسهت ،نمینهه مقایسهه
ابعههاد مختل ه ننههد ی انسههان را ف هراه آورده و ارن و جایگههاه

رهبری حورت مهدی در ارتقها دینهی جامعهه و درونیسهانی
خصلتها و صفات ایهن شخصهیت برجسهته در ننهد ی معنهوی

هریک ان ایهن ابعهاد و میهزان اثربخشهی آنهها را بهرای غنیسهانی
معنوی و روحانی انسان تعیین میکند.
 .0پژوهشگری دینی :داشتن نهنیت فعال و کنجکاو در رابطهه

دانشآمونان است .همسو با این پژوهش ،یافتههای مطالعه ادیب،
فتحی آنر و ابراهیمی هرستانی ( )1191نشان میدههد کهه نقهش
معلمان در رایشهای شناختی حورت مهدی بههعنوان یهک

با موضوعات دینی و به چالش کشیدن آنها ،ادراک معنادار ماهیت
وجودی آنها را فراه مهیآورد و چرایهی و اهمیهت نقهش آنهها در
تأثیر ذاری بر روند باورهای انسانی را تحکی میبخشد .یافتههای

مؤلفه اثربخش ان دید اه دانشآمونان مورد تأکید اسهت .میتهوان
فت نقش معلمان بیان ضرورت وجود رفتارهایی است که دالیهل
رخ دادن رویدادهای مطلوب برای دانشآمونان را تشری میکنهد.

پژوهش نشاندهندهی نقش معلمان در فراه کهردن شهرایط بهرای
نقد حوور حورت مهدی در جامعه آخرالزمهانی و الزامهاتی
که جامعه را به سمت تمایل بهه وجهود ایهن شخصهیت میکشهد،
است .یافتههای همسو با این پژوهش ،نتایج مطالعه ههو و چنهگ
( )2421است که نشان میدهد ریشه اعتقادات مذهبی انسهانها،
بر رفته ان نوع تفکراتی است که بهعنوان پردانشگر مسالل دینهی و
ترسی تصویری ان آنها در راستای درونیکردن ایدههای ارنشهمند
به صورت فعال است .باید فت که در ایهن مؤلفهه معلمهان بایهد
فعالیتهای درسی در حونه مههدویت را بها رویکهرد حهل مسهأله
برای دانشآمونان اراحی کنند تا قابلیتهای آنهها در نمینهه ارالهه
راهحل برای مسالل انسانی کهه در یهر موضهوعات دینهی هسهتند،
توسههعه یابههد .همچنههین اسههتفاده ان راهبههرد تلفیقههی در حههونه
دید اههای استداللی و همزمان با آن اراله مصادی عملی آن برای
تعالی روحی و معنوی انسانها ،میتواند اثربخش باشهد .بههاور
کلی می توان فت که پژوهشگری دینی در نمینه تربیت مههدوی،
باور به ارن های این اصل اعتقادی دین اسالم مطاب بها معرفهت

به عبهارتی معلمهان بها شناسهایی کارکردههای رفتهاری شخصهیت
منجی باید این نهنیت را به دانشآمونان القا کنند که آنچهه وجهود
چنین شخصیتی را ملزم میساند ،رفتارهای هدایت رانهای اسهت
که نیان جامعه به عدالت را تامین میکند .همچنین اراله بحثهای
استداللی ان ارف معلمان باید توجیهکننده رابطه بین منبع رفتاری
و توسعهدهنده نقش شخصیتی و میل به پذیر مصهادی رفتهاری
باشد.

آ اهیبخش است.
 .2مرجعیتشناسهههی :اسهههتناد بهههه الگوههههای شخصهههیتی و
هماهنگسانی اندیشه و رفتار متناسب بها ویژ یههای ایهن منبهع

 .6تلفی پذیری ادیان :ماهیت آمون مفاهی دینی به ونهای
است که ارالهه دیهد اههای مختله در راسهتای توجیهه منطقهی و
علمی دانشآمونان ،میتواند ثمربخش باشد .به عبارتی اصهل بهر
این اسهت کهه توافه در روی دادن پدیهدهای فرا یهر ،انسهانها را
متوجه واقعیت راستین آن مفهوم میکند و عزم راسخ جامعهه را در
قبال آماد ی نهنی و رفتهاری بهرای مواجهه بها آن ،بهه دنبهال دارد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که نقش معلمان در توجیه تربیهت
مهدوی دانشآمونان ،اراله نگر چارچوببندی شده در راسهتای
حمایههت ان واقعیههت ظهههور حوههرت مهههدی ان اریه ادیههان
مختل است .همسو با این تحقی  ،یافتههای پژوهش وایت ورر
( )2424نشان میدهد که تربیتپذیری دینی مستلزم درک عمیه
معلمان ان یکپارچهسانی دانش موضوعات تربیتهی بههعنوان یهک
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راهبرد آمونشی مناسهب اسهت .معلمهان بایهد بهرای سهانماندهی
شههناختی دانشآمههونان ان موضههوع مهههدویت و پههذیر بهتههر آن،

باشد کهه دانشآمهونان را متوجهه یها مصهم رسهیدن بهه سرمنشهأ
نیانهایی بکند که هویتبخش جنبه مههدوی دیهن باشهد .بههاور

درصدد اراله تفکر سیستمی باشند ،بههاوری کهه تحلیلپهذیری و
ارنیابی دانش آمهونان ان درک مفههوم مههدویت و باننمهایی آن در

کلی ایهن مؤلفهه نشهانگر شهکلدهی آن بخهش ان ماهیهت دینهی
دانشآمونان است که پهذیر منجهی دینهی بههعنوان یهک اصهل

نند ی اجتماعی و فردی ،متناسب با مفاهی تأییدپهذیر باشهد .در
حقیقت ،معلمهان بایهد بهه دنبهال ایجهاد ایهن نهنیهت باشهند کهه

اساسی در دین اسالم عینیهت دارد و ابعهاد وجهودی دانشآمهونان
توسط این جنبه ان اصول اعتقادی تکمیل و تعری میشود.

دانش آمونان در توسعه مفاهی دینی به بررسی ابعاد و تطبی پذیری
موضههوعات ان نوایههای مختل ه آن بپرداننههد و ارنیههابی خههود ان

پیشنهادات

جایگاه باورهای دینی در نند ی را رو مندتر سانند .بهاور کلهی
میتوان فت که پرور ایدههای باورپذیر بهرای دانشآمهونان در

براساس یافتههای این پژوهش ،پیشهنهادات کهاربردی عبارتنهد ان:
−پیشنهاد میشود رویکرد آمون مهداری بههعنوان محهور توسهعه

چارچوب ادبیات نواممند ان موضوع مورد پژوهش اتفاق میافتد.
 .1هویتسانی منتوران :تال برای تقویهت روحیهه دینهی و

فعالیتهای دینی دانش آمونان در فرایند تربیت مهدوی مورد توجه
قرار یرد؛ −پیشنهاد میشود بسهترهای محتهوای تربیهت دینهی در

تأکیههد بههر اجههرای سههاختارهای رفتههاری خههاص در عملکههرد
دانشآمونان و اقدام برای فراه کردن محرکههای محیطهی دینهی

مههدارس متناسههب بهها نگههر آیندهپژوهانههه در مسههالل مهههدوی
آمادهسانی و فراه شود؛ −پیشنهاد میشود الگوی تربیت مهدوی

درصدد بانسانی و بهبود کنشههای اجتمهاعی جامعهه مههدوی،

مبتنی بر دانش شخصی−دینی دانشآمونان و در راستای شناسهایی

مستلزم معرفی یک چارچوب ان قبل تعری شده است .یافتهههای

چالشهای آخرالزمانی اراحی شود؛ −پیشنهاد میشود نسبت بهه

پژوهش بیانگر نقش معلمان در نهادینهسانی شاخصههایی ماننهد
کنشههگری فعههال دانشآمههونان در موضههوع تربیههت مهههدوی،

فعالسانی سانمانهای آمونشهی−فرهنگهی ماننهد دبیرخانهههای
استانی و شهرستانی در راستای فعالیتههای تربیتهی پژوهشهگرانه

قابلیتشناسی و رشد آن ،تحلیهل ری مسهالل مربهود بهه تربیهت
دینی و خودشناسی نسبت به باورهای مهدویت اسهت .همسهو بها

دانشآمونان اقدام شود .همچنین پیشنهادات پژوهشی عبارتنهد ان:
−پیشنهاد میشود پژوهشی درباره نقش برنامههای درسی دینی در

این پژوهش ،نتهایج پهژوهش عابهدی و همکهاران ( )1191نشهان
میدهههد کههه نقههش معلمههان در تحق پههذیری تربیههت دینههی

توسعه نگر های مهدوی دانشآمونان صورت یرد؛ −پژوهشهی
دربههاره نقههش مهارتهههای پژوهشههی در پههرور نهنیههت خههود

دانش آمونان ،ان اری تقویهت قهدرت تفکهر و تشهخیا حه ان

مهدویشناسههی دانشآمههونان صههورت یههرد؛ −پژوهشههی دربههاره

باال و کهاربرد باورهها در رفتارههای فهردی و اجتمهاعی صهورت

کهارایی فعالیتهههای پرورشهی در شههکل یری ماهیهت رفتارهههای

می یههرد .آنچههه ان ایههن مؤلفههه اسههتنباد میشههود ایههن اسههت کههه
برنامههای تربیتی باید به صورت غیرمستقی توسط معلمهان پیهاده

مهدویت شناسی صورت یرد؛ −پژوهشی دربهاره ماهیهت انهواع
دانش دینی در اثربخشی اراحی فعالیتهای تربیتی دانشآمهونان

سانی شود .بدین صورت که باید ارتباای بین خواستههای فطهری
دانشآمونان در حونه متعادلسانی عملکرد با محرکهای دینی که

انجام شود.

انگیزه بخش است ،ایجاد شود .کارکرد معلمان باید سانماندهی و
نو بخشی نیانهای انسان در یهک سلسهله مراتهب تعهالی بخهش
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