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 چکیده

از یـن منظـور،   اآموزان از مهدویت است. به  دانش ادراك یی و توصیفشناسا پژوهش یناهدف 
دهـد،   یمـ قـرار   بشـر  ادراكتوجه خود را بر تجـارب زیسـته و    کانون که یدارشناسیپدروش 

سـوم   یلالتحصـ  فارغ که کاشمرشهرستان  آموزان با دانش یافتهساختار یمهنمصاحبه استفاده شد و 
نفـر   یسـت ببه  آموزان دانش، تعداد ها دادهبودند، انجام شد. پس از اشباع  1392یرستان در سال دب

مضمون (تم)  5، اساس آنو بر انجام شد ها داده تحلیل و  یهتجز، یتاسم. با استفاده از روش یدرس
)، علـت  عج(زمان)، معرفت به امام عج(زماناز: باور به امام  اند عبارت که یدگرداستخراج  یاصل

) را قبـول دارنـد و   عـج (زمـان وجود امام  آموزان دانشهمۀ انتظار ظهور. و ، فلسفه ظهور، یبتغ
ی کلـ ي و ظاهرخت از اطالعات مربوط به شناصرفاً  ؛هستندحضرت  یاريبه ظهور و  مند عالقه

دارنـد،   یآگاه کههم  يمواردبه ؛ اند نکردهیافت دریاز را ن موردهاي  یآگاههستند و  برخوردار
آمـوزان خـود را    . دانشهستند یفضعي رفتارو از لحاظ  کنند ینمعمل، توجه الزم را عرصۀ در 

 ) را ندارند.عج(معرفت الزم به امام زمان دانند و ینمیقی حقمنتظر 
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 مقدمه

 تقری است و بشر ۀیشانددر  مشترک یباورهااز  یمنجاعتقاد به ظهور 
ً
 را یمردمـقـوم و  یچهیبا

موعود اختصاص به  یمنجنداشته باشند. اعتقاد به ظهور  یمنج، باور به ظهور ینوعبه  که یابیم ینم

هستند و در انتظار مصلح  یمنج، معتقد به ظهور ینحوو ملل به  یاناد ۀهم بلکهندارد؛ ی اله یاناد

 یثحـدخـدا و  کـالماز  یـرویپمسـلمانان بـه  ۀهم که یامور. از مباحث و برند یمبه سر  یمنجو 

از فرزنـدان رسـول  یکی، یامتق ییبرپااز  یشپ کهین است اند، (ص) بر آن اجماع داریامبر اسالمپ

کندهاز ظلم و جور پر گشته،  کهرا  ینزمو  شود میفرمانروا  ینزمو بر تمام  کند یم یامق) ص(خاتم  آ

 یاقتـداو  )ع(یسـیعو نزول حضـرت ) ۴۲۶ص، ق۱۲۹۴ قندوزی حنفی،کرد (خواهد  التاز عد

 ،یشـافع یمقدسـ( اسـت یاسالم یها فرقهدر  یقطع یامر) در نماز عج(یمهدبه حضرت  یشانا

 .)۱۳۹۰ ،یشاهمرادبه نقل از نجارزادگان،  ۴۹۴، ص۶، ج۱۳۷۹، یعسقالن؛ ۲۹۲، صق۱۴۱۶

و  یثحـداز پنجـاه  یشـترب) عج(یمهددر باب حضرت  یدهرس یثاحاداهل سنت  یها فرقهدر 

). ق۱۴۱۵ ی،البنعلـ یبوطـامحجـر    بـنا :نقـل ازبـه  ۱۹۱ ، ص۱۳۸۶ ،یـانفرمانصدها اثر است (

، احمـد بـن حنبـل در مسـند، یحالصـحدر الجـامع  یترمـذماجه در سنن، ابوداوود در سـنن،  ابن

و المعجـم  یـرالکبدر المعجـم  یطبرانـدر مصـنف،  یبهشـ یابـدر مصنف، ابن  یصنعانعبدالرزاق 

 کتـب) را در عـج(یمهـدمربـوط بـه حضـرت  یـثاحاد، یگراندو  یحالصححبان در  ، ابنیطالوس

 ای فرقه یچه یبرا یتمهدو انکار ،منابع ینابا وجود ). ۱۹۱، ص۱۳۸۶یان، اند (فرمان آوردهیش خو

 .یستنآسان نبوده و 

تـا بتواننـد  ببرند یپ) عج(زمانامام یقت حقمردم به  کهیط ظهور آن است شرا ینتر مهماز  یکی

  دارد؛ بـه یـیواال یاربسـ یگاهجا) در اسالم، عج(. معرفت به امام زمانکننداقتدا  یشانابه  یدرستبه 

امـام خـود را  کـه یحـالبـرود، در  یـادناز  یکس) فرمودند: اگر (صخداحضرت رسول  که یا گونه

 ،ینـیی (کلگمراهـو نفاق و  کفر یتجاهلاست، آن هم  رفته یادناز  یتجاهلنشناخته باشد، به مرگ 

 .شود یمی در دین گمراهباعث اگر حجت خدا شناخته نشود،  ین،بنابرا؛ )۲۰۹، ص۲تا، ج یب

بـه  یدنرسـ)، راه ع(یهدائمه  ینفراماساس قرآن و است و بر یدتوحاصل،  یناول ینددر اصول 

 ینهمـدر  اسـت. یـقطر یـناتنهـا از  یندارید) و ع(اطهارائمه  یقطراز  یدتوحخداوند و اعتقاد به 

، از شـما کرداراده خدا  کس هر: «فرمایند یم یرهکبجامعه  یارتز) در ع(یهادرابطه، حضرت امام 

اش  ، توجـهکـردقصد خـدا  کسو هر  یدرس، از جانب شما یدرس یدشتوحبه  کسو هر  کردشروع 

شـما را دوسـت  کـه یکسـ«: و فرمایند یمحضرت در ادامه  ،)۹۷۵ص ،۱۳۷۸ قمی،( »یدبودشما 

 حقبدارد، پس 
ً
 ).۹۷۸ص ،انهم( »خدا را دوست داشته است... یقتا

دت فـروع ومـ ینا ۀ) است و به واسطع(بیت اهلدت وبه خداوند در بستر م یدنرسراه  ین،بنابرا
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 یـرهکبجامعـه  یـارتز) در (عیهـادحضرت امام  که چنان گیرد؛ یمخداوند قرار  یرشپذمورد  یند

طاعـات و فـرائض مـورد قبـول خداونـد قـرار  ))(عیتباهل ( دت شماوم ۀواسطو به « :یندفرما یم

 ).۹۷۷ص همان،( »دت شما واجب شده استوو م گیرد یم

و راه سـعادت منـوط بـه  یتهـدا) اسـت و ع(ائمـه بـه معرفـتکسب  یقطرمعرفت به خدا از 

حجـت خداونـد اسـت نشناسـد، خـدا را  که ) راعج(یمهداگر انسان حضرت پس  آنان.شناخت 

 پرستشما خدا  وسیلهبه : «اند فرموده) ع(محمدباقرحضرت امام  ینهزم ینهمنخواهد شناخت. در 

شـناختند و محمـد  یگانـهرا  یتعـالو  تبارک یخداما  ۀیلوس هبما خدا شناخته شد و  یلهوسد و به ش

، ۱ج، تـا یبـ ،ینـیکل(» او و مخلـوقش باشـد) یـانماست (تا واسـطه  یتعالو  تبارک یخدا دار پرده

در زمان  یژهو) و به ع(معصومعبادت خداوند، معرفت و مؤدت به چهارده  یبرا ین،بنابرا ).۱۹۹ص

، منتظـر مـوارد یـناعمـل بـه  ۀالزمـ) واجب است و عج(یمهددت به حضرت وحال، معرفت و م

 ظهور بودن است. یقیحق

. کنـد یم یفـااجوامـع  ۀتوسعجانبه در  و همه یاساسنقش  یتتربو  یمتعلامروز، نهاد  یایدندر 

 یـقطرمدارس است. مـدارس از  یقطرارتباط با نسل جوان از  یبرقرار یبرا یمهم ۀیلوسنهاد،  ینا

مورد نظر جامعه را به نسل نـو  افکارو  یدهاام، انتظارات، باورها، ها آرمان کنند یمارتباط تالش  ینا

 ).۱۲۸، ص۱۳۸۷ ،ید (مرزوقنسازمنتقل 

 ینـید یـتتربخـود بـه  یباورهـاهـا و  اسـاس آرمـان، نظـام آمـوزش و پـرورش برکشوردر هر 

و  یخصوصـ ۀمتوسـطو  ییابتـدامـدارس  ۀهمـاز  %۹۰حـدود  یکاآمر. در پردازد یم آموزان دانش

 یـککاتول یسایکلجوانان به  یتهداو  یقتشو هاآن یآرمانهدف  کهاست  کاتولیکمستقل، مدارس 

) و مـدارس ۱۱۳، ص۱۳۹۰ ،یاسـت (مهرمحمـد) ع(یسـیعحضرت  یمتعالبه  یساکل یقطرو از 

بازگشـت دوبـاره  کـهاسـت  یا واقعه آرماگدون تنهـا حادثـه که یلتحل ینا یهپابر  یکاآمردر  یلیانج

 ).۱۲۳، ص۱۳۸۵ ،یرودیپردازنـد (شـ یمـ یـدگاهد یـنا یغتبلبه سازد،  یم ممکن ینزمرا به  یحمس

سـالگی  ۱۶ تـا ۴از سـن  آمـوزان دانشبـرای ، )SIMلنـدن (مسـتقر در  یعشـر یاثن شیعهمدرسه 

 آن، یکـردروو  دهـد یمه ئـارا و قـرآن اخالق، فقه، تاریخ موضوع ) چهاریرستاندبتا  دبستانی پیش(

و بـه  دهـد یم) ارائـه عـج(چهار موضوع را بر محور امـام زمـان یناساز ظهور است و  ینهزم یتترب

. پـردازد یممنتظر ظهور  آموزان به پرورش دانشچهار موضوع  ینادر  یقی،تلف یدرسصورت برنامه 

انجـام احتـرام  یچگـونگهمچون احترام به حضرت و  یموارد یاسالم ۀمدرس ینا یدرسدر برنامه 

از امـام،  یریگبهره  یچگونگاز حضرت، باور به امام زمان، حاضر و ناظر بودن امام و  یاددر هنگام 

دروس  ۀهمـمنتظران در  یفوظاو عهد با امام در هر روز،  یدتجدظهور،  یبرا یآمادگظهور،  ۀفلسف

 .)۱۸، ص۲۰۱۳ ،1یمباشود (ل یمارائه 

                                                           

1. limba 
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و  یرتـدابمجموعـه  یمهـدو یـتترباسـت.  یمهـدو یـتترب ظهور، یبراجامعه  یآمادگ ۀالزم

 یـرانفراگدر  یمهـدو یباورهـاو  یمـانا یـتتقوپـرورش و  یبرا یفرهنگو منظم  یدهسنجاقدامات 

دارد و ضرورت یت اهم، یتتربو  یمتعلبه عنوان رسالت نظام  یمهدوفرهنگ  یجتروو  یینتباست. 

 ).۵۹، ص۱۳۸۵، یصمد(

 یـتتقودر  یاساسـمباحث  از یتمهدوبا توجه به جایگاه امامت در نظام تربیتی اسالم، بحث 

  یدرس برنامهدر سند ی است که معنوی ها ارزش
ّ
یـران بـه اهمیـت تربیـت ای اسالمی جمهور یمل

 ).۵۸، ۴۴، ۴۲، ۸، ۷، ص۱۳۹۱آموزان اشاراتی شده است (سند برنامه درسی ملی،  مهدوی دانش

هـا از آن یکـی کـهفـرد و جامعـه دارد  یبـرا یمهمفراوان و  یتیترب یکارکردهاانتظار  ۀیروحپرورش 

از  یکـی) عـج(عصـر یولـ. محبـت حضـرت سـتا یفردو  یاجتماع های یناهنجاراز  یریشگیپ

 یاعمـالانسان از  که شود یممحبت به حضرت باعث  یراز ؛است یستناشااعمال  ترکعوامل مهم 

 یـاری وب( کندو هماهنگ با خواسته محبوب خود عمل  یدنما یزپره، برد یم ینبمحبت را از  ینا که

 ).۱۳۹، ص۱۳۸۵ ،یچراغ

ظهـور اسـت.  یساز ینهزمعامل در  ترین یمحورمسئول،  منتظران کارآمد و یتترب و یروسازین

 یـتتربو  یمتعلـداشته باشند کـه از  یحصحو مشارکت  حضور یمهدودر نهضت  توانند یم یکسان

داشـته  یسـاز ، توان شرکت در جامعـهیروح و یفکربلوغ و رشد  بر اثر ود متناسب برخوردار باشن

 فراهم شود. یجهاناصالح جامعه و تحقق عدالت  یبرا ینهزمتا باشند 

است، آنچه مهـم بـه  یتمهدوبه  یمانا یتیتربو نقش  یتاهم یانگرب کهبا توجه به مطالب فوق 

 ؟استدر خصوص مهدویت  آموزان دانش ادراکتجربیات و  یرسد بررس یمنظر 

 یشناس روش

 کنـهی بردن بـه پنهفته و  یمعان کشفو  یمعنو ۀیال و چند یچیدهپ های یتواقعبا  یاروییرودر 

. )۹۱، ص۱۳۹۱(یوســفی و تــابعی،  اســت یضــرور ١یشناســیدارپداتخــاذ روش یــت، واقع

 یتهـدا یدرسـمدرسـه و برنامـه  یسـتهزتجـارب  یتواقعبه  ینظرپدیدارشناسی ما را از انتزاعات 

 یدرسـپنهـان برنامـه  یمعـانساختن  آشکار آن یاصلو هدف  )۲۹۳، ص۱۹۸۲(ون منن،  کند یم

 یتوضـع که بـه شـناخت ٢)۲۷، ص۱۹۸۶ ،یومااست (اسنمختلف  یارزش یها نظاماجرا شده در 

کنـد  یمـ کمکی درسه مدرسه و برنام یایدندر یسته زیت تجربه واقعاز  درکو  کودکان یزندگحال 

ــنن، ( ــه و  )۱۰۳، ص۱۹۸۲ون م ــا را ب ــم ــدهپد یفتوص ــ های ی ــتتربو  یمتعل ــه ی ــو، ب ــه ینح  ک

 درکرا  هـاآن، آمـوزان دانش ی ومـال کننـدگان تأمین، معلمـان، ینوالـدآن، همچـون  اندرکاران دست

                                                           

1. Phenomenology 

2. Asanuma 
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 منـد عالقهپژوهشگر  ی،شناسیدارپددر . )۲۸۷، ص۱۳۸۹، گرانیی و دخواند (باقر یمفرا  ،کنند یم

، ۱۹۹۹، ١است (ولمن و کرگر ها شونده مصاحبه یدگاهدشناسی از  اجتماعی و روان های یدهپدبه فهم 

بـه  و شود یمر به عنوان بخشی از مطالعه محسوب پژوهشگ) و ۲، ص۲۰۰۴ ،٢گرینیولد :به نقل از

 ).۱۰، ص۲۰۱۰، لندل :به نقل از ٣بنگسونکند ( یمتوجه زندگی افراد  در واقعی های یتموقعن طب

از  آمـوزان دانش یسـتهزتجـارب  یبررسـبـه  یدارشناسـیپدپژوهش با اسـتفاده از روش  ینادر 

اسـت  ها انسـان یاتتجرب یایدنورود به  یبراروش  ینبهتر کهاز مصاحبه  وپرداخته شده  یتمهدو

) ۲۰۰۴( ٤وانـدرمش یـدهعق. در ایـن روش، بـه ه اسـت) استفاده شـد۱۲۴ص، ۲۰۰۶(ون منن، 

به کننــدگان، بــه طــور عمــده از طریــق اســتفاده از مصــاح دسترســی بــه تجــارب زیســته مشــارکت

با استفاده از روش مصـاحبه  ها یدهپژوهاساس، مصاحبه با  ینا. بر شود یمیافته حاصل ارساخت نیمه

 صورت گرفت. یافتهساختار  یمهن

 یدرسـ یهـا کتاب، در یدرسـ یهـا کتابدر  یتمهدوتوجه به  یزانم یشترینب ینکهابا توجه به 

 یـنادر  ،)۱۳۹، ص۱۳۹۲یـب و دیگـران، اسـت (اد یانسـانو علـوم  یـاتادب ۀرشـت یرستاندبسوم 

و علـوم  یاتادبدر رشته  یرستاندبسوم  یلالتحص فارغ که کاشمراز شهرستان  آموزانی دانشپژوهش، 

 هدفمنـد از گیری نمونهبودند، مورد پژوهش قرار گرفتند و با استفاده از روش  ۱۳۹۲در سال  یانسان

از لحـاظ  که آموزانی دانشکه از لحاظ مذهبی و علمی در سطح باال و  یآموزان ش، دانای حاشیهنوع 

در سـطح  کـه آموزانی یص دانشتشخ ۀنحو. بودند، انتخاب شدند یینیپامذهبی و علمی در سطح 

ی آمـوزش و پـرورش و مسـاجد و بـا پرسـش از قرآنـی ها انجمنیق مراجعه به طریی هستند از باال

و با توجـه بـه  ها پارکیز با مراجعه به نیین پاآموزان سطح  ب دانشی افراد بود. در انتخاعلمیت وضع

 یینی بودند، انتخـاب شـدند.پادر سطح  کهیی هاآنی افراد، علمیت وضعوضعیت ظاهر و پرسش از 

تـا  ۴۰ ینبـ ها مصـاحبه. مـدت یدرسـنفـر  یسـتببـه  کننـدگان شرکت، تعداد ها دادهپس از اشباع 

 جلسه بود. دوهر نفر  یبراو تعداد جلسات  یقهدق ۵۰

 کـرد یداپموضوع تسلط  یاتادب، بر ینهزم یناقبل از شروع مصاحبه با مطالعه در  کننده مصاحبه

 ۀمصـاحب دو، سـپس یـدگرد کسـبالزم  های یآمادگ یگردو  یینتعقبل از مصاحبه  سؤال یتعدادو 

گاهانـه  یترضـا، یاخالق مالحظات یترعاانجام شد. قبل از شروع مصاحبه، به منظور  یشیآزما آ

 یـانبو بـا  ید قرار گرفـتکأتمورد  هاآنو محرمانه ماندن مشخصات  یدگرد کسب ها شونده مصاحبه

 و  آمـوزشبـه  یارتبـاطگونـه  یچهـپـژوهش  یـناو  یستنهدف مصاحبه، سنجش اطالعات  ینکها

شـونده  دوستانه است، اعتماد مصـاحبه یگفتگو تنها یکندارد و  یدولت یها سازمان یگردو  پرورش

                                                           

1. Welman and Kruger 

2. Groenewald 

3. Bengtsson 

4. Vander Mescht 
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 یبـراالزم  یآمـادگ، یـتنهاو در ینـدنما یـانبخـود را  ادراکد آزادانه و صادقانه، نتا بتوان جلب شد

 .گردید یم ارتباط دوستانه حاصل یکشروع جلسات مصاحبه در 

چنانچـه  .انجـام شـد هـا تمو اسـتخراج  هـا داده یـلتحلو  یـهتجز، ها داده یگردآورهمزمان با 

بنـدی  کیفی شامل کدگذاری و طبقـه یها دادهفرایند تحلیل اذعان داشته است،  )۲۰۰۸( ١ونگ لپ

مصـاحبه،  یناولـپـس از رود.  یمی کیفی به شمار ها دادهیل مرحله از تحل ینتر مهماست و  ها داده

صورت که پس  بدین؛ قرار گرفت تحلیل و تجزیه مورد 2یتاسمبا استفاده از روش های پژوهش  داده

 ها مصـاحبه کامـل مـتن تـا شد مرور بار چندین و صورت مجزا به ، هر مصاحبهها دادهاز گردآوری 

 
ً
 صـورت بـه ها مصـاحبه کلیـه کاغذ، بر روی ها مصاحبه کامل سازی پیاده از پس .شود نوشته عینا

 کـه هـایی تماز کدگـذاری،  پـس. شـد شناسـایی اساسـی کـدهای و خـط کدگـذاری بـه خـط

 در گرفت. آن تعلق به عنوان یا برچسب یک و تعیین بود، متن های بخشاز  یک هر کننده مشخص

 بـه و هـا داده تحلیل و تجزیه به تا شد بندی دسته خوشه اصلی یک در مشترک عناوین بعد، مرحله

 هـای تم از سـازی خالصـه یـک جـدول بعد، مرحله در شود. داده سازمان شده، استخراج های تم

 از هـا قول نقلر یسا نیز و بودند ها تم از یک هر نشانگر که هایی قول لنق .شد تهیه شده سازماندهی

جـدول  یـک یکـدیگر بـا ها داده تلفیق جهت شدند. جدول جاگذاری در و استخراج مصاحبه متن

 شد. استفاده آن از بعدی موردهای تحلیل و تجزیه در وتهیه  کننده شرکت اولین برای سازی خالصه

 در و رونده پیش صورت به ها تم نتیجهدر .شدند اضافه اولیه جدول به جدید های تم فرآیند، در این

ادیـب ( رسـید پایـان بـه وشـتهن دست آخـرین تحلیـل و تجزیـه بـا کار این و شد زمان تلفیق طول

مشـخص  کـهبـه پایـان رسـید  یزمان ها داده یآور جمع .)۹۸ـ۹۹، ص۱۳۸۶ گران،ید و قریبا    جحا

 گردد. ینمحاصل  یدیجداست و اطالعات  یقبل یها داده تکرارشده  یآور جمع یها داده ،شد

 معادل را 6انتقال ؛5درونی روایی معادل را 4اعتبار معیارهایبرای پژوهش کیفی  3لینکلن و گابا

 کمـی هـای پژوهش در 11عینیـت معـادل را 10تأییـد و 9معـادل پایـایی را 8اعتماد ؛٧بیرونی روایی

 ایـن از یـک هـرضـمن بررسـی  ادامـه . در)۲۳-۳۰ص، ۱۳۹۰نوری و مهرمحمدی، ( دانند می
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 :گردد ، ارائه میاست شدهمعیارها، اقداماتی که در این پژوهش در این راستا انجام 

 در .اسـت کمـی پـژوهش در درونـی روایـی معـادل اعتبـار کیفی، پژوهش در: اعتبار .الف

 واقعـی ادارک شـیوه بـین آیـا کـه شود میپرداخته  امر این به اعتبار معیار مبنای بر کیفی، پژوهش

در ایـن راسـتا پـس از  دارد؟ وجـود همخـوانی پژوهشـگر گـزارش و پـژوهش در کنندگان شرکت

در  .یید شدتأصحت مطالب و عرضه  ها شوندهمصاحبه به ی استخراج شده ها تم ،ها کدگذاری داده

 هدف از بررسی روایی، دقت و اسـتحکام آن اسـت بـه گونـه
ً
ی کـه اطمینـان ا پژوهش کیفی اصوال

 بیانگر تجربیات شرکت پژوهشحاصل شود که 
ً
، ۱۹۹۹اسـترابرت و کـارپنتر، است (کنندگان  دقیقا

 .)۵۶ص، ۱۳۸۶ گران،یو د باقری جادیب حانقل شده در 

 پژوهش است. در کمی پژوهش در بیرونی روایی معادل انتقال ،کیفی پژوهش در انتقال: .ب

چـه  گرفته صورت درآن مطالعه که بافتی و پژوهش گزارش بین که است آن معنای به کیفی، انتقال

از و  یچندگانـه ایـن معیـار بررسـ به ایـن منظـور بـا بررسـی موردهـای دارد. وجود شباهت میزان

شهر کـه بافـت  شد. همچنین در شهرستان خمینی کنندگان متعلق به مدارس متفاوت استفاده شرکت

محسـوب  کشـور یمـذهبمشـهور  یشـهرهااز هـر دو و  ی آن همانند شهرستان کاشمر استمذهب

و  یـاتادبدر رشـته  ۱۳۹۲را در سـال  یرستاندبمقطع سوم که  آموزان دانشنفر از  شششوند، با  یم

 یـدیجداطالعات  ینکه مشخص شدا و پس از یدگردرسانده بودند، مصاحبه  یانپابه  یانسانعلوم 

 کـه مشخص شـد ها دادهیل تحلید. با رسیان پابه  ها داده یآور ، جمعآید ینمبه دست  ها مصاحبهاز 

اطالعـات حاصـل  ینب یتفاوتو  کنند یم ییدتأرا  یگرهمد کدهای به دست آمده از هر دو شهرستان

 .یدنگرددو شهرستان مشاهده  ینا آموزان دانششده از 

کیفـی  است. در پژوهش کمی پژوهش در پایایی معادل عتمادا کیفی، پژوهش در: اعتماد. ج

 کیفی پژوهش در رو، این از. شود بازنگری و ردیابی اما باید است، شده پذیرفته امری تغییر انتظار

 نتایج ثبات نه است، نتایج به دستیابی فرایند نسبی ثبات کردن از حاصل اطمینان معنای به اعتماد

 .مکان و زمان طول در آمده دست به

 ها، داده کدگذاری از بعدها به طور دقیق توصیف و  داده تحلیل و گردآوری به این منظور فرایند

 
ً
 مقایسـه اولیه کدگذاری بانظر اساتید انجام و  تحت و کدگذاری مراجعهها  به متن مصاحبه مجددا

 شد و کدها مورد تأیید قرار گرفت.

 پـژوهش کیفـی در .اسـت کمـی پژوهش در عینیت معادل تأیید ،کیفی پژوهش در :تأیید. د

 نباشـند، بلکـه پژوهشـگر شخصـی تخـیالت ساخته هاآن تفسیر و ها داده که معناست این به تأیید

بـه ایـن منظـور در ایـن  .باشـد روشـن هـاآن تفسـیر منطق و منابع با منطبق آمده دست به های داده

هـا هـا و تحلیـل آن آوری داده های خود را در روند جمع فرض پژوهش سعی شد که پژوهشگران پیش

 دخالت ندهند.
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و  هـا ارزش ،ها دیدگاه همه طرفانه بی و منصفانه بازنمایی و ارائه معنای به اصالت :اصالت . ه

 ۀبیـان شـد، همـ کـه در بـاال مورد، همچنان . در ایناست ورزی غرض بدون هاآن انعکاس و ها ایده

ی کـدها یـانم یـادیز یاربسدوم هم استفاده شد و توافق  کدگذاراز مراحل پژوهش به دقت انجام و 

 .مشاهده شد هر دو کدگذار

 ها یافته

مضـمون (تـم)  ۵در کننـدگان    تشـرکبه دست آمده، تجـارب  یها داده یلتحلو  یهتجزپس از 

 ۀیـدپداز  آمـوزان دانش ادراکتجربـه و  یـانگرب که یدگرداستخراج  یفرعمضمون (تم)  ۱۲و  یاصل

 .است یتمهدو

 )عج(باور به امام زمان. ۱

 یفرعـمضـمون  ۴در  کـه اسـت) عج(از اعتقاد به وجود امام زمان یحاک آموزان دانشتجارب 

 .یدگردمتبلور 

 حضور امام .۱-۱

جا حاضر اسـت و وجودشـان ماننـد  همه) در عج(امام زمان کهاذعان داشتند  آموزان دانش ۀهم

و  بیننـد یمامام مـا را  یول بینیم ینمما امام را  برند؛ یمبه سر  یبتغ ۀپردپشت ابر، در پس  یدخورش

 .کنند یم یزندگجامعه  ینهمدر 

 است: یرزبه شرح  آموزان دانشاز اظهارات  یا  هنمون

گفـت  یکاشـان یدریح یآقا که یدمدجا حاضر است. در برنامه سمت خدا  همهامام زمان در «

خـودم را در  یشـههمو مـن  کنـد یم حکومـت ینزمـ یروخدا دارد یفه خلعالم محضر خداست و 

 ».دانم میمقابل محضر امام 

 مـا امـام را یولـ بیند یمامام ما را  و شناسد ینمامام را  یکس یولامام در جامعه حضور دارند «

 ».بینیم ینم

 ».هستند ابر پشت یدخورشجا حضور دارند و مثل    هامام زمان در هم«

 ناظر بودن امام .۲-۱

آمـوزان  دانش ۀهمـی ها صـحبتنظـارت دارنـد، در اعمال  ۀهم ) برعج(زمانامام  کهباور  ینا

 از انجـام خطـا و نظارت حضرت یادبا که ی ا گونه به ،هاآندر اعمال  ین باورایر تأثاما ؛ وجود داشت

ی در علمـ ــ یمـذهباز لحـاظ  کهآموزانی هم  ی دانشحت بوده است و کمگناه منصرف شده باشند، 
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توجـه  کمتـرکه در امورات زندگی خود بر نظارت امام بـر اعمـال اذعان داشتند یی بودند باالسطح 

 :کهنمودند  یانبمورد  ینهمدر  .کنند یم

و حاجـت  مشـکالتدر  یشترب ؛است کم یولهستم امام  یادم باشد در اعمال، یاد کهیی جاتا «

 »کنم یمحضرت  یادخواستن 

 جـور یـنا یـدبا کنم؛ ینمـ فکـر ینابه  کارهادانم و در انجام  یمامام را بر خود ناظر  کم یلیخ«

 »یستن یولباشد، 

 »نشده   اما همان لحظه یفتمبامام  یاد کهبعد گناه شده  یول، بیند یمبگم امام  کهقبل گناه نشده «

 و شهادت یاری یآرزو .۳-۱

 آمـوزان دانش یشـتربامـام در هنگـام ظهـور را داشـتند و  یاری یآرزو، آموزان دانشهر دو گروه 

 را داشتند. شوند یدشهامام  یبراو  کنند یم یامقهمراه امام  کهباشند  یافراد، از ینکها یآرزو

 مورد اظهار داشتند: ینادر 

 »کنم کمکو در مبارزه بهشون  بکنمرا  یشاننوکر و کننددوست دارم ظهور «

 »کنند و شهید شوم یم یامقبراشون  کهباشم  یافرادآرزو دارم از اون «

 »امام زمان باشم یارآرزو دارم «

 عالقه به ظهور .۴-۱

 آموزانی دانش یحت. کندامام ظهور  که به ظهور عالقه دارند و دوست دارند آموزان دانش یتمام 

 .نمودند یم، اظهار عالقه به ظهور دانستند ینم یمذهبخود را  که هم

 »یستنمانند منتظر  یمکارها یولظهور را دوست دارم «

 »ناراحتم یلیخاگر ظهور بخواهد از ما رد شود « 

 »کننددوست دارم زودتر ظهور «

 )عج(زمانبه امام  معرفت .۲

 ارائه شد. یفرع) در دو مضمون عج(زمانمعرفت به امام  ۀزمیندر  آموزان دانش تجربیات ۀخوش

 یسطحشناخت  .۱-۲

معتقـد هسـتند.  یـدیتقل) را ندارند و به صورت عج(زماناثبات امام  توانایی آموزان دانش اکثر

 اذعان داشتند نیزیی بودند، باالی در سطح علمـ  یمذهباز لحاظ  کهیی هاآنی حت، ها شونده مصاحبه
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از  جمالتـی. در ادامـه ای دارنـد نـد و بیشـتر اطالعـات شناسـنامهمعرفـت بـه امـام زمـان ندار که

 .شود میارائه  ها شونده همصاحب

 »مراجع قبول دارند و من هم قبول دارم ۀهم«

 ».متاسفانه شناخت به امام زمان ندارم«

شـهر  ایـندر  شدید؛ غیب اینجا ؛است کیتولد شما  تاریخ بگوییم خواهیم نمیبه امام زمان «

بگـذارد و  تـأثیربـر مـا  بایـد هـا کتاب. دهیم تحویلبه امام زمان  خواهیم نمی کهرا  هااین ...و بودید

 ».کندرا آشنا  آموز دانش

» 
ً
 زمـانی فقط ام؛ بودهتوجه  بی خیلی و... ها انسان هدایتامام و نقش امام در  جایگاهبه  حقیقتا

  کهمطرح بوده  برایم ها بحث اینو از  کردم می فکر
ً
بـوده  مـواقعیفقـط  ؛دارد عملی والیتامام  مثال

 ».مورد حرف بزنم ایندر  خواستم می که

 به شناخت گرایش .۲-۲

انتقـاد از  بـا آمـوزان دانش. وجود دارد )عج(شناخت امام برایبه تالش  گرایش آموزان دانشدر 

 ایـنبـه  ،زمینه اینخود در  آموزشی نیازهای بیانو  مهدویترورش در موضوع اقدامات آموزش و پ

 کـهاذعـان داشـتند  ،اسـت) عج(زمانبه شناخت از امام  آموزان دانش ۀهم گرایش بیانگر که مطلب

 .شود میارائه  هانمونه از آنچند 

 ».تا امام زمان را بشناسم کنمتالش  کهدوست دارم «

بـه  پرورشـیمعلـم  حتی گوید؛ نمی ،نوجوان با امام زمان روحیپرورش با حاالت آموزش و «

در مورد امام زمان هـم بـه همـان لحـن  گوید میدر مورد نظم و قانون در مدرسه  که صورتیهمان 

 ».شود برقرار روحیارتباط  که نیست ای گونهبه  گوید؛ می

 رویفراتـر نداشـت،  چیـزی اسـت و در حـد اطالعـات مـن بـود، تکـراری ها کتابمطالب «

 ایجـادعشق  کهنبوده  اینطور .ندارد و در حد خواندن و امتحان هستند تأثیرما  اخالقیاتو  روحیات

 یک حتی ولی خوانیم می کتاب دو، شویم میآشنا  ایران کشور جغرافیایبا  .و ارتباط برقرار شود کند

 ».یمهم در مورد امام زمان ندار کیکوچ کتاب

 یبتغعلت . ۳

 حفظ امام .۱-۳

 شهادتشـان،از  یریجلـوگ) جهـت عـج(زمـانامام  کهباور بودند  ینابر  ها شونده مصاحبه ۀهم
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 ».شدن امام زمان غائب هستند یدشهاز  یریجلوگبه خاطر « غائب شدند.

 ظهور فلسفه. ۴

 .شود یمارائه  یفرعمضمون  دوفلسفه ظهور و هدف از ظهور در  از آموزان دانش ادراک

 یجهانعدل  حکومت .۱-۴

و  یجهان حکومت یک یلتشکهدف از ظهور امام،  کهاست  ینا، بر ها شونده مصاحبه اکثرباور 

 عدالت است. یبرقرار

 :آموزان دانش یها صحبتاز  ای   نمونه

 ».آورند یمو عدالت را  یستندن ها فرقه کند، یمبرقرار  یجهان حکومت یکامام «

 ».شود یمطرف بر ها یعدالت  یب یادب کهامام «

 ».شود یماوضاع خوب  ید، شنیدمآ یمگلستان در نظرم  یک آید یم کهاسم امام «

 یادنو اتمام  ستمکاران ینابود .۲-۴

 یادنو  شوند یمنابود  ستمکاران ،بعد از ظهور کهبود  ینا ها شوندهاز مصاحبه  یکمتعداد  ادراک

 .شود یمبر پا  یامتقتمام و 

 نمودند: یانبمورد  ینهمدر 

اصـل  یجـا رویم یمـو  شـود یمتمـام  یـادن کند، یمرا نابود  ستمکار یها آدم یایدبامام  یوقت«

 ».آخرت است که یکار

 »شود یمتمام  یادن و روند یمخوب به بهشت  یها آدمبد به جهنم و  یها آدم«

 انتظار ظهور .۵

 .یدگرد یدارپد یفرعمضمون  سهدر مورد انتظار ظهور در  ها شوندهمصاحبه  یاتتجرب

 نبودن یواقعمنتظر  .۱-۵

ظهـور  یقیحقمنتظر  یول) هستند عجمنتظر ظهور امام زمان ( که کردند یانب ها شوندهمصاحبه 

 :کهاظهار داشتند  ها شوندهمصاحبه  .یستندن

مضـطر  یعنـی؛ کنم ینمـآنقـدر تـالش  یول، کندمنتظر هستم، دوست دارم امام ظهور  یاسم«

 ».یمشومضطر  یدباظهور  یبرانشدم، 



                        ۱۳۹۳پاییز و زمستان / ۱۹ش/ ۹/ ستربیت اسالمی  ۱۸

 

  یستم؛نرا هم خوب  اش یزبان یحتاست و من  یعملو  یزبان، یقلبانتظار، «
ً
در مورد امام  واقعا

 ».مهست یفضعزمان 

، یاسـیس یهـا بحثبـه دنبـال  اش همـهدر جامعـه  دانم. ینمـخودم و جامعه را منتظر ظهور «

 ».هستیمو فوتبال  یاتماد

 استلزامات ظهور .۲-۵

 یـدبا) عـج(شـدن ظهـور امـام زمـان یـکنزد یبرا کهباور بودند  ینابر  ها شونده مصاحبه ۀهم

 نمودند. یانبظهور را  یبرالزوم دعا  هاآن اکثرشود و  یجادا یرفتارو  یاخالق یآمادگ

 :آموزان دانش یها صحبتاز  ای نمونه

و رفتار خودمـان  فکر یمتوانست. هر وقت یمکناول خودمان را درست  یدباظهور،  یکینزد یبرا«

 ».یمکنامام زمان را مالقات  توانیم یم، آن وقت یمکنرا درست 

  یعنی یم؛بشوهمه مضطر  یدبا«
ً
ظهـور  یزمانامام  یم.کنو نبود امام را حس  یمبشدرمانده  واقعا

بـه امـام  یازمنـدنخـورده اسـت و همـه  هم به یزچ همه که یزمان ؛دارند یاجاحتهمه به او  که کند یم

 ».باشند

 یبـرا یـدبا یرفتـارو  یاخالقـ یآمـادگ، کنند ینمظهور  یستنظهور چون آماده  یبرا یطشرا«

 یقـهدق ۹۰ رونـد یمهـزار نفـر  ۱۰۰ کـه یـرانادر  ؛خواستن است یزچ ینتر مهم .شود یجاداظهور 

 ».افتد یملحظه بخواهند ظهور اتفاق  اگر یک بینند یم یآزادفوتبال در ورزشگاه 

 ظهور یدعا .۳-۵

 یولـ) زودتـر انجـام شـود عـج(تا ظهـور امـام زمـاناند  خواستهاز خدا  ها شونده مصاحبه ۀهم

وجـود  ینـهزم ینا) در ع(اطهاراز طرف ائمه  که یدعاهادر مورد  کهاست  ینا یانگرب هاآن یاتتجرب

 ییبـاالی در سطح علم ـ یمذهباز لحاظ  کهیی ها شونده اطالع دارند و فقط مصاحبه کم یلیخدارد، 

 .اند داشتهرا  مربوطه یدعاهاخواندن  ۀتجرب، یموردبودند به صورت 

تـا  یایـدبامام  یمگو یم مشکالتنماز با دعا و موقع  ، سرِ کنم یمظهور دعا  یبرااوقات  یگاه«

 ».حل شود مشکالت

 ».باشد ام برنامه کهنبوده  جور ینا یولدعا خواندم  یحدتا «

 ».وقت نخواندمش یچهچون  دانم ینممربوط به امام زمان  یدعاهااما از  ام کردهفرج  یبرادعا «

 یریگ جهینتو  بحث

مهـدویت پرداخـت. بـا توجـه بـه  از آمـوزان دانش ادراکتجربیات و  یبررسپژوهش حاضر به 
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معرفت به امام نداشـته باشـد  یکساگر اینکه  ) وعج(یمهدو معرفت به حضرت امام  یمانا یتاهم

ین مـؤمنایـن مـورد بـر در  کـه یفیوظـاعمل به  یتاهمبا توجه به  ومرده  یتجاهل، به مرگ یردبمو 

 یرسـتاندبسـوم  آمـوزان م دانشینیبب کهن است یاست اآنچه مهم رسد  یبه نظر م واجب شده است،

 ییاتتجربو  ادراکچه  ،اند شدهبرخوردار  ینید یها آموزشاز  سال در نظام آموزش و پرورش ۱۱ که

یسـته زی تجـارب بررسـشناسـی پژوهش با استفاده از روش پدیدار ینا. در .دارند. یتمهدو ۀباردر

 پرداخته شد. یتمهدواز  آموزان دانش

: باور به امام زمان، معرفت بـه امـام زمـان، علـت یاصلمضمون  ۵در  ها آن یاتتجربو  ادراک

 .یدگرد، فلسفه ظهور و انتظار ظهور ارائه یبتغ

 با پژوهش که ) را قبول دارندعج(زمانوجود امام  آموزان دانش ۀهم کهاز آن است  یحاک ها یافته

اثبات وجود در یول، ) همخوان است۱۳۹۱(همکارانیزدخواستی وو) ۱۳۸۸(همکارانزاده و  نحسی

) عـج(زمـان  امام  به ینمعتقد کهاست شده  یدکأتیات رواالزم را ندارند. در  ییتوانا) عج(زمان  امام

 :گردد یماشاره  یتیروارابطه به  ینهمدر  .اعتقاد برنگردند یناباشد تا از  یقواعتقادشان  یدبا

فرزنـد  ینپنجمـفرمود: هـر گـاه  که کند یمنقل  ،)ع(جعفربن  یموسبن جعفر از برادرش  یعل

جـدا  ینتـاندشما را از  یکسمبادا  ید؛باشمواظب  ینتاندشود، خدا را، نسبت به  یدناپدامام  ینهفتم

همانـا امـر  ؛به امامت هـم از آن برگردنـد انمعتقد که کند یبتیغاالمر  ناچار صاحب جانپسر .کند

، تـا  ی، بـینـیکل( یازمایـدبآن  یلهوسه بخلقش را  که عزوجل یخدااست از جانب  یشیآزما یبتغ

 ).۱۳۳، ص۲ج

 یـاتآاساس ) را برعج(زمانپرورش باور به امام آموزش و نظام که است  یضروراساس  ینابر 

 .کند ینهنهاد یحصحبا روش  آموزان دانش، در درون یاترواو 

امـام مـا را  یولـ، میبین ینمجا حاضر است و ما  امام همه کهباور بودند  ینابر  آموزان دانش ۀهم

یزدخواسـتی و  و) ۱۳۸۸زاده و همکاران (  نحسی با پژوهش که اعمال ما ناظر است ۀهمو بر بیند یم

، حضرت اقدامات روزمره خوددر آموزان  دانش باور ینارغم  یعل. ) همخوان است۱۳۹۱(همکاران

ها  شونده مصاحبهشود.  خطا یکارهااز یریجلوگ باعثکه  گیرند اعمال خود نمیناظر بر یا گونه را به

یزدخواستی با پژوهش  یافته ینا. یستنگونه  ینا یول یمبداناعمال را ناظر بر امام یدبا کهاذعان داشتند

 حضـرت نظـارت و اذعان داشتند حضور که) ۱۳۸۸( و همکاران زاده  نیحس) و ۱۳۹۱همکاران (و 

ی قلبـ وی درونـی بـاور صـورت بـه را هـاآنوجوانـان  شـده جوانانیمان ای قلب باور و جز اعمال، بر

 ناهمخوان است. ینیدرفتار  یطهحدر  یولهمخوان است  یشناخت ۀیطح، از اند یرفتهپذ

فرد و جامعه دارد  یبرا یمهمفراوان و  یتیترب یکارکردها ،انتظار ۀیروحپرورش  ینکهابا توجه به 

ــه ــام  ک ــانع از انج ــای یناهنجارم ــاع ه ــردو  یاجتم ــ یف ــود (ب یم ــاری وش ــ ی ، ۱۳۸۵ ،یچراغ

تا باور به نظـارت  یدنما ای ویژهامر توجه  ینابه  یتتربو  یمتعلنظام  ی استضرور)، ۱۳۹ـ۱۴۰ص
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 متبلور گردد. آموزان دانشامام بر اعمال، در رفتار و اعمال 

و تـرس از مجـازات در هنگـام  دانسـتند یم کـارخـود را گناه که ییهاآن یحت آموزان دانش همۀ

ن یـرا دارند و ا )عج(امام زمان یامقدر هنگام  و شهادت یاری یآرزو وظهور را دوست  ،ظهور دارند

، آمـوزان دانششور  ینا که طلبد یم) دارند و عج(زمانعشق به امام  آموزان دانش کهاست  آن یانگرب

و  زاده ینحسـ بـا پـژوهش ها یـن یافتـهابا شعور همراه گـردد.  یشترب، هر چه یمهدوبا ارائه معارف 

عـج) (عصـرامام  عاشق جوانان کهنیبر ا ی) مبن۱۳۹۱همکاران (و یزدخواستی و ) ۱۳۸۸( همکاران

 هستند، همخوان است.

است و در حـد اطالعـات  کمبه امام زمان  هاآنمعرفت  آموزان دانشخود  یها صحبتاساس بر

 ۀمؤلف ) درخصوص۱۳۸۸(و همکاران  زاده ینحسپژوهش های  یافتهبا  که است ای شناسنامهو  یکل

گاه سطح نکهیابر یمبن) عج(یمهد حضرت شناخت مذهب،  یعهشوی اسالمکشور یکدر جوانانی آ

) ۱۳۹۱همکـاران (و بـا پـژوهش یزدخواسـتی و ، همخـوان اسـتیسـتن مطلوب و مناسب چندان

جذاب هستند؛ تـا و یرگذارثأت یها آموزشاز  یبرخوردارمشتاق  آموزان البته دانش .ناهمخوان است

 با امام داشته باشند. یعاطف ۀعلقو  یمعنوو ارتباط  کنند کسببتوانند معرفت الزم به امام را 

بـاور  یـنا) داشـتند و بـر عج(زمانامام  یبتغنسبت به علت  یکسانی ادراک آموزان دانش همۀ

بـه امـر  خودشان،جهت حفظ جان  حجت خدا در عالم ینآخر)، به عنوان عج(امام زمان کهند بود

و یزدخواسـتی و ) ۱۳۸۸زاده و همکـاران (  نحسـی بـا پـژوهش کهبرند؛  یمبه سر  یبتغخداوند در 

 .) همخوان است۱۳۹۱همکاران (

و تصورشـان  دانسـتند یم یجهانعدل  حکومت ییپاظهور را بر ۀفلسف، ها شونده مصاحبه یشترب

زاده و همکـاران  حسـینپـژوهش های  فتـهیابـا  کـه ؛خـوب بـود یلـیخ یطشرادر  یزندگاز ظهور، 

 همخوان است.) ۱۳۹۱همکاران (و یزدخواستی و ) ۱۳۸۸(

گاهبود. علم و  یاصل یها مضموناز  یکیانتظار ظهور  و وعـده  )عـج(زمـانامـام  یبتغبه  یآ

از تـالش  یـازن یب، خود را یزندگانسان منتظر در تمام دوران  بلکه شود، ینم، انتظار محسوب یاله

 داند. ینمعج) (امام زمان یترضامعرفت و  کسب یبرا

یت خـود وضعاز  ینهزم یناو در  دانستند ینمظهور  یبرا یقیحقخود را منتظر  آموزان دانش اکثر

اعمـال  کـهباورنـد  یـنابـر  هاآن یول ،ظهور را دوست دارند آموزان دانش. نمودند یمو جامعه انتقاد 

 .دهند ینم منتظر ظهور را انجام انسان

کـه ، چنانستین یکافو اقدامات  یدرس یها برنامهدر  یتمهدوبه  و پرورش توجه نظام آموزش

% از حجـم ۰۸/۱اختصـاص  کـه یدندرسـ یجـهنت یـنابـه  یپژوهش) در ۱۳۹۲( ب و همکارانیاد

 )۱۳۸۷( یمرزوقـاست و ، بیانگر بی توجهی به این موضوع محتوای کتب بررسی شده به مهدویت

و  یگـذار در حوزه هـدف یا شده ریزی برنامهو  مند نظامتوجه  که یدرس یجهنت ینابه  یپژوهشدر  یزن
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، آمـوزان ن، دانشیـبـا وجـود ا امـا؛ وجود ندارد یتمهدو تفکرمحتوا در خصوص گسترش  ینتدو

گاه ینا، اند کرده یافتدر یاطالعات کههم  یموارددر  یحت  و انـد نگرفته کـاررا در عمـل بـه  هـا یآ

 در حد 
ً
گاهصرفا و به دنبال آن، انجام اعمـال مربوطـه نشـده  ییافزا بوده است و منجر به معرفت یآ

سـال در  ۲۹ تـا ۱۵ جوانان کهنیبر ا یمبن) ۱۳۸۸زاده و همکاران ( نحسیبا پژوهش  یافته ینااست. 

ن نظـر یـاز ا وه بـود برخـورداری حـدود تا عج)(یمهد حضرت بهی قلب باور ویمان ا از تهران شهر

 تقر
ً
، همخـوان اند یافتهن دستیق عم و مطلوبی قلب باور ویمان ا به هنوز وهستند  متوسط حد دریبا

 .) ناهمخوان است۱۳۹۱همکاران (و با پژوهش یزدخواستی و  است

 یناو بر  دانند یمظهور را  ۀفلسفو  یبتغظهور را دوست دارند و علت  آموزان دانشدر مجموع، 

بـا  کـه ظهـور اسـت یبـراو دعـا  یرفتـارو  یاخالقـ یآمادگشدن ظهور مستلزم  یکدنز کهباورند 

ــژوهش  ــیپ ــتی و ) ۱۳۸۸زاده و همکــاران (  نحس ــوان) ۱۳۹۱همکــاران (و یزدخواس  اســت. همخ

موارد است و ماننـد  ینا، در عمل به آموزان دانش یتوجه یب یانگربمورد  ینادر  هاآن ۀیستز یاتتجرب

همخـوان و بـا  )۱۳۸۸زاده و همکاران (  نحسیژوهش با پ که اطالعات را ندارد ینا که هستند یکس

 یرضـوانیدی سـعپـژوهش  ۀافتـیبـا اسـت و  همخوان) نـا۱۳۹۱همکاران (پژوهش یزدخواستی و 

 بـا گـروه به نسبت کرده یلتحص گروه در رای برتریچ ه ،یقاتتحق ازیاری بس کهنیبر ا یمبن) ۱۳۸۶(

 مـوارد، ازی برخ دری حت و دهد ینم نشانی اخالق وینی د عملکرد درسواد  تر یا بی یالت پایینتحص

 دهد، همخوان است. یم نشان راتری  پایین عملکرد

 آمـوزان دانش یاسـالم یـتتربدر  و پرورش نظام آموزش یناکارآمد یانگربمتعدد  یها پژوهش

ی رضوانیدی سع؛ ۱۳۸۰ ،عصاره ؛۱۳۸۱ یی،رهنما؛ ۱۳۸۸ ،زواره ینساج ؛۱۳۸۰ ینی،(حس است

 ی،صـمد ی ومحمـدمهر ؛۱۳۸۸یقی، تصدیقی و تصد ؛۱۳۸۵ ی،برهان زاده یقل ؛۱۳۸۰ یهقی،بو 

 یدیسع ؛۱۳۸۹ ی،رسولو  یرزامحمدیم ؛۱۳۸۷ ،کشاورز ؛۱۳۸۸ ی و همکاران،جوانمرد ؛۱۳۸۲

 .)و ... ۱۳۸۷ ی،مرزوق ؛۱۳۸۶ ی،رضوان

  که آنجااز 
ً
انـد  نمودهپـرورش واگـذار آمـوزش و فرزنـدان خـود را بـه  یتترب ها خانوادهمعموال

مطلـب  یـنا یـایگومـا  یاسالم ۀجامع یها خانواده یکنون یتوضع ،)۲۴۵، ص۱۳۸۱، یی(رهنما

 .)۱۲۸، ص۱۳۹۰سـالم، دهنـد ( یمـفرزندان خود انجـام  یتترب ۀینزمدر  یکوشش کمتر کهاست 

را از  ینوالـداز  یاریبسـ، یشـتربرفـاه و لـذت  یبـراو تالش  یزندگ مشکالتسفانه پرداختن به أمت

یم و )، رسـالت نظـام تعلـ۱۳۷، ص۱۳۸۵ ،یچراغـ یـاری وب( اسـت کردهدور  یتیتربمهم  یفوظا

در درجه اول، مهدویت را باور داشته باشند و پـس از آن  ریزان برنامه گیران و تربیت است که تصمیم

در تبیـین و تـرویج  تربیـت وتعلیم موفقیت نظام  ۀالزمبه تبیین مهدویت و ترویج آن اقدام نمایند و 

از نظـر و  )۴۷، ص۱۳۸۵صـمدی، است (محتوایی و روشی  ۀموضوع مهدویت، بازنگری در حوز

نقش خود را بهتـر  یدبادارد و  ینهزم ینادر  یشتریبرسالت  پرورش وآموزش پژوهشگران، نهاد  اکثر

 ).۱۳۰، ص۱۳۹۲ ،یب و دیگرانکند (اد یفاءا
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بـه وجـود امـام  هـاآن همـۀ کـهاسـت  یـنا یـانگرب، آمـوزان یسـتۀ دانشز یاتتجرببه طور کلی 

) عج(امام زمان که دانند یم آموزان مند به ظهور و یاری امام هستند. دانش عج) معتقد و عالقه(زمان

 ) را نـاظر بـر خـودعج(خود امام زمان یکارهادر انجام  یولجا حاضر و ناظر بر اعمال است،  همه

فـرد  یفوظـاحضرت را دارنـد، امـا  یاریشهادت و  یآرزوبه ظهور و  مند عالقه. گیرند ینمدر نظر 

 ،برخـوردار هسـتند یکلـو  یظاهر. از اطالعات مربوط به شناخت دهند ینممنتظر ظهور را انجام 

گـاه که یمواردعمل، نسبت به  ۀعرصدر عج) را ندارند و (معرفت الزم به امام زمان یول دارنـد  یآ

علـت  معرفـت هسـتند. کسببه  مند عالقه یولیف، ضع ،یرفتارو از لحاظ  کنند ینمتوجه الزم را 

گـاه هسـتند ۀفلسـفاز  هاآن اکثر. دانند یم یخوببه  یهمگرا  یبتغ و اسـتلزامات ظهـور را  ظهـور آ

 .دانند ینمظهور  یقیحقاما خود را منتظر  دانند، یم

و  نیسـت شایسـتهدر سـطح  مهـدویتمهـم  بسیاردر بحث  آموزان دانش ادراکاساس،  اینبر 

 است. ضروری زمینه اینخود در  عملکردپرورش به رسالت و  وآموزش توجه نظام 

 پیشنهادهای کاربردی

در تمـام ابعـاد و  دا کرده،یشناخت پ به جایگاه والیتنسبت تمامی نهادهای جامعه الزم است 

بـر محـور والیـت  یاجتمـاع نهادهـایاقـدامات  همۀو جامعه ف خود عمل کنند و یبه وظاسطوح 

 و به آن سمت حرکت کنند.ده ش دهیسازمان) عج(زمانحضرت امام  خصوص به) و ع(ائمه

دا یـی پمهـدو یـتترب ذاران تـا معلمـانگیاستسز ا آموزش و پرورشنظام  اندرکاران دست ۀهم

 کنند.

 د،یـد آیـسـاز ظهـور پد زمینه تربیت رویکرداساس بر آموزش و پرورشدر نظام  بنیادین یتحول

ن مهـم از طریـق یـل شـود. ایآموزش و پرورش تبـدبر نظام  حاکمروح  کرد بهین رویکه ا یا گونه به

 و آمـوزشنظـام  یبـراظهـور  سـاز ینهزم یـتترب یدرسـبرنامه  یهنظر ینتدونخبگان جهت  یبترغ

  دسـتاوردهای رشـته مطالعـات برنامـه درسـی قابـلو با استفاده از  روایاتو  آیاتاساس بر پرورش

 تحقق است.

شود  یمعرف یجمع یها رسانه یقطرعموم مردم از  یشتربهر چه  یتحما کسب یاین نظریه برا

 ابد.یاساس این نظریه استقرار آموزش و پرورش برنظام تا 

تربیـت مهـدوی اساس بر اسالمی تربیت های مؤلفه ۀهم، درسی کتب تألیفمحتوا و  تدویندر 

خصـوص،  بـه درسـی کتـب سـایردر  تلفیقـی صـورت به مهدویتمربوط به  محتوایگردد.  تدوین

 هـای کتابارائه گـردد و در  عربی و ، هنرتاریخ، اجتماعی، علوم فارسی ادبیاتبه  مربوط های کتاب

  مهم پرداخته شود. اینبه  کیفیو  کمیاز لحاظ  خوبی به نیز اسالمی تربیتمربوط به 
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 منابع

 هـای تحقیـق کیفـی روش .)۱۳۸۶( ، مهوشصلصالی سرور؛ پرویزی، محسن؛ باقری، جادیب حا

 تهران: انتشارات بشری.

 نظـری ـ تحلیلی یبررس« )،۱۳۹۲اصغر (، یهرستان یمیابراه ؛اسکندرآذر،  یفتحیوسف؛ ، یباد

 سـاز ینهزم یـتتربدر  یـرانا یاسـالم یجمهـور یتـیترب ینهادهـا عملکـردبهبود  یراهکارها

 .۱۱۵-۱۴۲ص ،۲۶هفتم، شماره  سال ،ی مشرق موعودپژوهشی علم نامهفصل ،»ظهور

بررسی میزان توجه محتوای کتب درسی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمـومی « )،۱۳۹۲( ــــــــــ

یش همـاین نهمـمجموعـه مقـاالت  ،»ظهـور سـاز ینهزمجمهوری اسالمی ایـران بـه تربیـت 

 .۱۳۱-۱۴۴، صیتمهدوین دکترالمللی  ینب

ی پـژوهش در فلسـفه ها روشیکردها و رو )،۱۳۸۹( یبهط، یتوسل یه، نرگس؛سجاد؛ ، خسرویباقر

 ی.اجتماعو  یفرهنگمطالعات  پژوهشکده تهران: ،یتتربیم و تعل

 .بعثت یادبنتهران: انتشارات  ،چاپ اول ،القرآن یرتفسالبرهان فی )، ق۱۴۱۶( ، یبحران

بـه  یمهـدنقش خانواده در انتقال محبت حضرت « )،۱۳۸۵( یلاسماع، یچراغ اکبر؛ یعلیاری، ب

 .۱۳۵ـ۱۵۸، ص سال اول، شماره اول ،موعودی مشرق پژوهشی علم نامهفصل، »فرزندان

 یآموزشـدر نظـام  ینـید یـتترب شناسـی یبآس« )،۱۳۸۸(فروغ  ،یقیتصدی؛ محمدعل، یقیتصد

، یسـندگاننواز  ی، جمعـدر جامعـه معاصـر ینـید یـتترب یشمجموعه مقاالت همـا ،»یرانا

 .۶۴۸-۶۸۷، ص)ره(ینیخمامام  یپژوهشو  یآموزشمؤسسه  انتشارات

آن  یها داللتاسالم و  یدگاهداز  ینید یتترب یمبان« ،)۱۳۸۸( یشافعی و پورجوانمردی، جوانمرد

انتشـارات  ،در جامعـه معاصـر ینـید یـتترب یشمجموعه مقاالت هما ،»در آموزش متوسطه

 .۲۹۱-۳۱۲، صره)(ینیخمامام  یپژوهشو  یآموزشمؤسسه 

 و  آموزش یها برنامهدر  کارآمد یها روشو  یاساس یراهبردها«، )۱۳۸۰( السادات ل، افضینیحس

 یشهمــا یها مقالــه ، خالصــه»آمــوزان دانشمناســب  ینــید یــتترببــه  یــلن یبــرا پــرورش

 .۵۳-۵۲ص، ینید یتترب شناسی یبآس

در  یتمهـدوبـاور بـه  یبررس« )،۱۳۸۸رضا (، ییهما ؛محمداحسان ،زاده یتق ؛اکرمزاده،  ینحس

، سـال دوم، ی مشـرق موعـودپژوهشـی علم امهنفصل ،»یتهرانساله  ۲۹جوانان پانزده تا  یانم

 .۱۲۹ـ۱۵۰شماره دوازده، ص

 یعلمـ مجلـه ،»ها یباصـالحات، مشـکالت و آسـ ینی،د یتترب« ،)۱۳۸۱احمد ( ید، سییرهنما

 .227ـ۲۵۴ص ،یاسالم یتترب یتخصص
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ک) با عج(زمانمعرفت امام  یتیترب یراهبردهابر  یمرور«)، ۱۳۹۰( یممرسالم،   ،»بر خـانواده یدتأ

 .۱۱۳-۱۴۵، ص، شماره دهمیازدهمسال  ،یفرهنگنامه پژوهش 

 آمـوزان و دانش یاخالقـ و ینـید یـتترب موجـود وضع یبررس )،۱۳۸۶( محمود، یرضوان یدیسع

 و  آمـوزش یملـ سـند تهـران: دفتـر ،پـرورش و  آمـوزشی اصلی ها مؤلفهاساس یابی آن برارز

 .پرورش

وپرورش  آمـوزشدر بـاب تناسـب نظـام  یتأمل« ،)۱۳۸۰( ی، تقیهقیب ؛، محمودیرضوان یدیسع

 یـتترب شناسـی یبآس یـژهو یاسـالم یـتتربمجله علمی تخصصـی  ،»ینید یتترببا  یرسم

 .۱۰۵ - ۱۳۳ص ،۶ماره ، شینید

ـ  یعلم نامهفصـل ،»یتبشر یندهآو  یرانیا ییعتش، یلیانج یحیتمس« )،۱۳۸۵( یمرتض، یرودیش

 .۹۹-۱۲۸ص ،سال اول، شماره اول ،ی مشرق موعودپژوهش

جامعـه  یدهـ شـکلدر  یـتتربو  یمتعلـ، رسـالت نظـام یتمهـدو« )،۱۳۸۵( ، معصـومهیصمد

 .۴۷-۷۳ص ،۶۶سال پانزدهم، شماره  ،یانسانمجله علوم  ،»یمهدو

 تهـران: انتشـارات ،دوم چـاپ، القـرآن یرتفسـی فـیان البیب اط )،۱۳۷۸( ینعبدالحس یدس ،یبط

 اسالم.

ی علمـمجلـه  ،»سـنت اهـل یشـهاندموعـود در  یمنجـآمـوزه  یگاهجا«)، ۱۳۸۶( یمهد، یانفرمان

 .سال اول، شماره دوم ،پژوهش مشرق موعود

 .الصدر : انتشاراتتهران ،دوم چاپ ،الصافی یرتفس )،ق۱۴۱۵( مالمحسن ،یکاشانیض ف

 .یرضوانتشارات آستان قدس  مشهد: ،چاپ پنجم ،یح الجنانمفاتیات کل )،۱۳۷۸عباس (، یقم

 .انتشارات بصیرتی :قم، الموّده ینابیع ،)۱۲۹۴(قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم 

 ینـید یـتهوبـه  ینـیددرس  یهـا کتابخـانواده و  یرتـأث یبررس« )،۱۳۸۵یال (ل ،یبرهانزاده  یقل

 الزهـرا دانشـگاه ارشـد، یکارشناسـ نامـه یان، پا»یزتبر دانشگاهی یشپ هدوردختر  آموزان دانش

 .یشناس و روان یتیتربعلوم  دانشکده

علمـی تخصصـی فصـلنامه دو ،»ینید یتترب های یبآسو  ها شاخص«)، ۱۳۸۷سوسن ( ،کشاورز

 .۹۳ـ۱۲۲، ص۶شماره  ،۳، سال یاسالم یتترب

 یفروشـکتاب، چـاپ اول، تهـران: یمصـطفوجواد یدسـترجمه  ،یکافاصول تا)،  یمحمد (ب، ینیکل

 .یهاسالم یهعلم

بـه  یکـردیرومـدارس:  یآموزشـ یها برنامهدر  یتمهدو یمایس« )،۱۳۸۷الله ( رحمتمرزوقی، 

، ۷، شـماره ۳ ، سـالیاسـالمیـت تربی تخصصــ  یدو فصـلنامة علم ،»انتظار یتیترب هفلسف

 .۱۲۷-۱۳۷ص

خالصــه  ،»ینــید یــتترب در پــرورش و  آمــوزش یفعلــ یکارکردهــا« )،۱۳۸۰( یرضــاعل عصــاره،

 .۱۲۵ص، ینید یتترب شناسی یبآس یشهما یها مقاله



      ۲۵ التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت فارغ آموزان دانشادراک 

 

 تهران: سمت.، ی مطالعات برنامه درسیشناس روش )،۱۳۸۷محمود ( ،مهرمحمدی

 مشهد: به نشر. ،اندازها چشمو  یکردهارو، ها نظرگاه: یدرسبرنامه ، )۱۳۹۰( ــــــــــ

 از برخاسـته نظریـه روش از گیری بهره برای الگویی« ،)۱۳۹۰( محمودمحمدی، مهر ،نوری، علی

ششـم،  سـال ،۲۳ شـماره ،درسـی برنامـه مطالعات فصلنامه ،»تربیتی های پژوهش در ها داده

 .۸-۳۵ص

جوانـان و  ینـیدآمـوزش  یالگـودر  یبـازنگر« ،)۱۳۸۲( ینپـرو ،یصمد ،، محمودیمهرمحمد

 ،۳شـماره  سـال دوم، ،یآموزشـ هـای یفصـلنامه نوآور ،»متوسطه یلیتحص دوره نوجوانان در

 .۳۴-۹ص

 یـتتربمبنـای  ترین یاصـل؛ ییوال یتترب« )،۱۳۸۹( یمهرح، یرسول ؛، محمدحسنیمحمدیرزام

 .۴۵ـ۷ص سال دوم، شماره اول، ،یتیترب یها اسالم و پژوهشمجله  ،»ینید

ی امـام شناسـ یتشخصـیت و مهـدویـات آیر تفسـیقـی تطبی بررس)، ۱۳۸۹الله ( فتح، زادگاننجار

 .قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،یقینفریدگاه دعج) در (یمهد

ــاننجار ــه فتح، زادگ ــاهمراد ؛الل ــد، یش ــلتحل«)، ۱۳۹۰( یمحمدمه ــرت  ی ــت حض ــام امام مق

 .۵ـ۲۸، ص۱۷پنجم، شماره  سال ،ی مشرق موعودپژوهشی علم نامهفصل ،»(عج)یمهد

 یـتترب یشمجموعه مقاالت هما ،»ینید یتترب شناسی یبآس« ،)۱۳۸۸( یلاسماع زواره، ینساج

 .۴۹۷ـ۵۲۱، ص)ره(ینیخم امام یوپژوهش یآموزشانتشارات مؤسسه  ،معاصر  درجامعه ینید

ی بررسـ«)، ۱۳۹۱سـاره (یرانـی، ای غفـاریـد؛ حمیمـی، رحینـی، محمـد؛ امی؛ علـیزدخواستی، 

ی پژوهشـی علمـ نامهفصل، »شهر قم همتوسط هدورآموزان  ین دانشبیت مهدویت فرهنگ وضع

 . ۱۳۳-۱۴۹، ص۲۳، سال ششم، شماره مشرق موعود

 شناسـی یبآس یشهمـا یها مقالـهخالصـه  ،»ینـید یـتترب یزیر برنامه«)، ۱۳۸۰جواد (، یزدانی

 ینی.د یتترب

 ،»ینـید یها تجربـهفهـم  یبرا یراه یتجرب یدارشناسیپد« )،۱۳۹۱( یحهمل، یتابع ی؛عل، یوسفی

 .۷۱-۹۳، ص۱، شماره ۴دوره  ،یخیتاری شناس جامعهمجله 
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