
 

 

 
 
 
 

 پژوهشی مشووورق موعود نامه علمی _ فصو   19/7/1397تاریخ دریافت: 
 1397 زمستان، 48ازدهم، شماره دوسال   26/9/1397تاریخ پذیرش: 

 

 اجتماعی و فردی رفتارهای تغییر و های اصالحروش ارائه الگوی
 1فلسفه انتظار( )بر مبنای

 2سیدمحمد سیدکالن
 3اصل عباس فنی

 4پورتوفیق حسن
 5مهرداد رستمی 

 چکیده
 و فردی رفتارهای تغییر و اصالح هایروش لگویا این پژوهش با هدف ارائه

این روش، تالش  براساس اجتماعی با رویکرد فلسفی انتظار انجام شده است.
منود متوون گیوری هودف محققان بر آن بوده است توا بوا اسوتفاده از روش نمونوه

نفووور از  6هوووا( حووووز  مهووودویت و نیوووز تعوووداد )کتووواف، مقووواالت و سوووایت چووواپی
اصولی پوژوهش  کننودگان مهودویت را بوه عنووان مشوارکتنظران عرصه  صاحب

گووردآوری داده کنوود. بوورای همووین از دو ابووزار اصوولی  موورور اسووناد و  ،هوواانتیوواف 
هوا از بوازبینی دسوت آوردن اعتبوار و روایوی دادهمصاحبه استفاده شد. برای به

ها به روش  یصصان در پژوهش استفاده شد. دادهکنندگان و مرور متمشارکت
آموده در مرحلوۀ اول دسوتهوای بوهمحتوا بررسی شدند. با بررسوی داده تحلی 

                                                        
 تغییر و اصالح هایروش پارادایمی الگوی ارائه»اص  با عنوان  این مقاله مستیرج از طرح پژوهشی دکتر عباس فنی .1

 در دانشگاه محقق اردبیلی است.« اجتماعی و فردی رفتارهای
 اردبی . اردبیلیرشته مدیریت آموزشی دانشگاه محقق  دانشجوی دکتری .2
 (.a_fanniasl@uma.ac.ir) )نویسنده مسئول( اردبی  گروه معارف اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی استادیار .3
 .ت علمی دانشگاه فرهنگیان اردبی ئعضو هی .4
 .دانشجوی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اردبی  .5
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کدگوذاری بواز، دست آمد. دادهمفهوم به  282کدگذاری باز،  های مرحلوۀ دوم 
کدگوذاری مقولۀ عمده طبقه 19مفهوم و  112در قالب  بندی شودند. در مرحلوۀ 
کدگذاری انتیابیمقوله هسته 12محوری،   12نیز  ای تعیین شدند. در مرحلۀ 

ای به سطح انتزاعوی بواالتر ارتقواء داده شود. در نتیجوه، ایون الگوو مقولۀ هسته
نشان داد: اصالح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در عصر انتظار، متضمن 

که ای و مداخله)معرفتی، عاطفی و رفتاری(، زمینه فهم شرایت عّلی ای است 
 خواهد شد. بردهایی به نتایج قاب  قبول منجر تحت راه

کلیدی:  واژگان 
 .فلسفه انتظار، اصالح و تغییر رفتار، رفتار فردی و اجتماعی، نظریه داده بنیاد

 مقدمه
گیر و همگانی بوده است و باید اعتقاد به ظهور منجی و مصلح جهانی یا مهدویت ایده ای فرا

کووه جامعووۀ آرمووانی مهوودوی جامعووه کنووده از عوودالت سیاسووی، اجتموواعی، اگفووت  قتصووادی، ای آ
کوه عودالت، آزادی، امنّیوت، آسوایش، آراموش کلیودوا ه و... فرهنگی و قضایی است. چرا هوای از 
-47: 1385)صومدی، . حیات انسانی و از آرزوهای آغازین حیوات اجتمواعی بشور بووده و هسوت

گفووت هوور هووا و الزامووات جامعووۀ مهوودوی و اقتضووائات آن، موویفوورض( بنووابر ایوون پوویش56  توووان 
کوووه از ماهّیوووت و طبیعوووت انسوووان دارد نسوووبت بوووه تعلووویم و تربیوووت او ۀ مکتوووب بووور پایووو  برداشوووتی 

کووه از یووک گرایشووی  سووو، رو بووه اعلووی نظووری ویووژه دارد. در اسووالم نیووز، انسووان موجووودی اسووت دو 
کش مالسافلین می علیین دارد و از سوی دیگر، به اسف  کشوا ان یورسد. با این توصیف انسوان در 

توان شکوفا  رو، تربیت و هدایت انسان از دیدگاه اسالم را میاز این است. ینفسان یفطرت و هوا
کنترل غرایز دانست کردن فطریات و  ( بوا ایون برداشوت 56: 1390)ابراهیمی دهشویری، . و بارور 

 توووان موی بعوود ایوون شووناخت بوا. اوسوت کوردار و رفتار بشر، یوجود ابعاد ترین مهم از حهنی، یکی
 از ابعواد بعوود ایوون اسوالم در. کورد حاصو  نسوبی ولوو معرفتوی و اسوتنباط را هوا انسوان درونوی هویت
 شووان و اعمووال رفتوووار مقابووو  در را هوووا انسوووان اسوووالم، اساسووواً  و شوووود مووی تلقوووی یجوود بسوویار بشوور،

اصوالح و تغییور رفتوار انسوان  کوه این اموا (75: 1392خوواه و همکواران،  )حسینی. داندمی مسئول
کثور مکتوبهمواره مورد بح  جوا این در ایون شوکی نیسوت. بورای هموین، در ،هاسوتن و مناقشه ا

هوای میتلوف در ایون خصووظ هوای مکتوبهوا در خصووظ نظریوه کوتاهی به ایون مکتوب اشار 
 خواهیم پرداخت.
  آدمووی رفتووار تغییوور و تحلیوو  بووه کووه شناسووی روان اسووت در علووم ایحوووزه رفتووار تغییوور و اصووالح
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ر)مارتین و . پردازدمی  بوه آنهوا گردانودن بواز و رفتوار در نارسوایی یوا افوراط تغییر هدف، (2015 1،پی 
 جواموع افوراد تموام زنودگی در آن توأنیر و مطلوب اهمیوت بوه توجه با .است بهنجار و اعتدال حالت
 رفتارهووای سووطح تووداوم یووا افووزایش جدیوود، رفتارهووای ایجوواد در و اصووالح رفتووار تغییوور هووای شوویوه

 یبردهوا ( راه1393برگور،  )میلوتن. دارد اساسوی نقوش نوامطلوف رفتارهوای بروز کاهش و مطلوف
 توجوه هموواره کوه رود. چورا یمو شومار بوه ت نیوزیترب مهم مسائ  از امروزه یکی رفتار اصالح و رییتغ

 بوه توجوه بوا یوک هور و اسوت نمووده جلوب خود به را تربیت و تعلیم نظران صاحب و شناسان روان
( 1390)احودی، . انود نموده ارائوه زمینوه ایون در میتلفوی راهبردهوای خوود متفواوت نظری مبانی

گوور بیووواهیم توواریخ کووه بوور  ایوون مبحوون چووه ا کیوودی  گووذارد،  رفتووار و اصووالح میتغییوور را از لحوواظ تا
کنیم، می که این  بررسی  گفت  -اسوت و اولوین توالش بشر به قدمت پیدایش تمدن مباحنتوان 

کووه انسووان انوود، نقطووه  نوووع خوود و بهبووود رفتووار آنوان انجووام داده هووم هوا بوورای هوودایت افوراد هوایی 
کوه است. اما به لحاظ علموی می اصالح و تغییر رفتارآغازین  گفوت  بوه دنبوال  رفتوار درموانی تووان 

شناسوی شناسی رفتارگرا بوجود آمده است و در واقع اصول و قوانین این مکتوب روان مکتب روان
کوردن دو دیدگاه عمده شرطی مکتب رفتار درمانی چه تاریخ بر این اساس در. کاربرد درمانی دارد

کالسووویک کالسووویک پایوووه و اسووواس رفتوووار درموووانی اسوووت. دیووودگاه  بیشوووتر بووور  هوووافعوووال و شووورطی 
کیوود دارد یووادگیری الزاروس و سووالتر از جملووه  ،گلدشووتاین ،افوورادی چووون ولپووه .هووای عوواطفی تا

که در کردهاصول شرطیتغییر و اصالح رفتار بیشتر از  کسانی هستند  کالسیک استفاده  اند.  کردن 
کاربرد شرطی کوه افورادی نظیور  کردن فعوال در روان درموانی را تغییور رفتوار میاز سوی دیگر  نامنود 

کردن فعال برای تغییور  ،بندورا که از اصول شرطی  کسانی هستند  لیندزلی و رابرت میگر از جمله 
کرده  تربیووت و تعلوویم از ( بووا وجووود ایوون، غوورض2016 2،)هرسوون و همکوواران. انوود رفتووار اسووتفاده 

 زنودگی در هوا ارزش بوه توجوه اسوالم، مبوین دیون اوست و در رفتار اصالح و آدمی شیصیت تکام 
 وسویله بودین توا نگردیوده، غفلوت یوک هویر از و بووده نظرمد هم با دو هر انسان اخروی و دنیوی
)گلسوتانی و همکواران، . کنود تضومین را روحوانی و جسومانی زمینه دو هر در را وی زندگی سعادت
1396 :175) 

که یکی از مسوائ  گفت  مطورح در  سوای اهمّیت رفتار فردی در تبیین شیصیت انسان، باید 
کوه شواید بوزرگ« تربیت اجتمواعی»، آرمان «تربیت» حوز   تورین رکون تورین و مهومنیوز بووده اسوت 
کوریم بور آن است و آن« بعد رفتاری»آن،  کوه اجتمواعی بوودن موی چه از آیات قرآن  آیود ایون اسوت 

                                                        
1. Martin, G & Pear, J. J 
2. Hersen & et al 
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هوای زنودگی انسوان و چنود ضورورت هور .ریوزی شوده اسوتانسان در متن خلقت و آفورینش او پوی
گرفوت. از تأمین نیازهای او از طریق اجتماع و نقش آن بر سالمت جامعه را نیز نموی تووان نادیوده 

کووریم و روایووات معصووومین گوور تربیووت اجتموواعی  دیوودگاه قوورآن  در مسوویر مطلوووف خووود قوورار ، ا
کمال و سوعادت برسواند، باعون آسویب رسواندن بوه خوود فورد و  نگیرد، به جای آن که انسان را به 

کوه روابوت انسوان بوا جهوان پیراموون در  ( چورا24: 1395)کاونود و حواج قاسومی، . شوودجامعه می
کوه عوالوه بور ارتبواط انسوان بوا خوود ارتبواط بوا  ،اط بوا خوداارتبو ،چهار زمینۀ اصلی قابو  ابوراز اسوت 

کوه  جامعه/ اجتماع، ارتباط با طبیعت نیز در رسیدن انسان بوه حیوات طیبوه نقوش اساسوی دارنود 
کوه الزموۀ آن تربیوت انسوان در خوانواده و بوه ویوژه در جهت تغییر و اصالح رفتار باف تربیتی دارنود 

 کند.مدرسه را طلب می
، بیوش مهوم نیوز هوای مبتنوی بور مشواهده یدو دیودگاه نظریوه یوادگیری اجتمواعی و یوا یوادگیر

. در ایوون دیوودگاه تقلیوود یووا الگوسووازی بیووش انوودکوورده دیگووری را در سووابقه رفتووار درمووانی اشووغال
های رفتار درمانی بور  است و تعدادی از تکنیک دانسته شده ای از رشد و تکوین شیصیت عمده

کواربرد نظریوات رواناصول این نوع یادگیری استوارند. از سوی دیگر چون رفتار درمو شناسوی  انی 
یادگیری است، در درمان عالوه بر سوه رشوته فکوری فووق از دیگور نظریوات متعودد یوادگیری نظیور 

با وجود ( 1396، هرگنهان و اولسون). پذیرفته است تأنیرنیز در درمان  و... تولمن ،تئوری هال
کووه از مبووانی فکووری   دینووی بوجووود آمووده   ایوون، در عصوور مووا رویکردهووای میتلفووی بووه تربیووت اسووت، 

کثوور  گرفتووه اسووت. عووالوه بوور ایوون ادعووا، موضوووعات دینووی، امووروزه مووورد بحوون ا میتلووف نشووأت 
و  3یونگ 2،فروید 1،شناسان پیشگام غربی همچون ولیام جیمزچنین جامعه شناسان و هم روان

هب بووه تبیووین دیوون و مووذ 4یوور آلپووورتظدیگووران بوووده و هسووت. پووس از آن نیووز، اندیشوومندانی ن
( امووا، در حووال حاضوور دیوون و رویکردهووای جووامع 53: 1390انوود. )مووداحی و همکوواران، پرداختووه

کوه،  نسبت به آن توانسته است سوبک زنودگی افوراد را خوواه و نواخواه تحت الشوعاع قورار دهود؛ چرا
گرفتوه اسوت. اموا  تحلی  سبک زندگی افراد جامعه از مبانی فکری مکتوب هوای دینوی نیوز نشوأت 

کلوی سوبک زنودگی( توان در تغییر و اصالح رفتار انسانر و چگونه میچطو که این هوا )بوه عبوارت 
کیفوی از  که این مقاله تحت یوک الگووی پواردایمی در قالوب پوژوهش  گردید، سئوالی است  موفق 

بورای رسویدن بوه ایون هودف، ابتودا محقوق بوه بررسوی  سوت.ا نوع نظریه داده بنیواد بوه دنبوال آن
                                                        

1. William James 
2. Freud 
3. Yung 
4. Allport 
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گذشته پرداپژوهش کوریم و خته است توا چشومهای  انودازها و الگوهوایی فکوری و ترسویمی قورآن 
 احادین اسالمی و نیز محققان قبلی را بر مبنای نظریه داده بنیاد مورد بررسی قرار دهد.

وهش ورت پژ  اهمیت و ضر
وقتی از علم رفتارشناسی به بحن مهدویت در قالب فلسفه انتظار نگاه بکنویم رفتوار فوردی و 

گرفوت اجتماعی انسا گیری، تغییر و اصالح آن مورد توجه جودی قورار خواهود  ن و چگونگی شک  
شناسی  نظران علوم میتلف از جمله علم اخالق، روان که در این حوزه دانشمندان و صاحب چرا

 اند.ها را به میان آوردهشناسی بیشترین سین و جامعه
کلووی بووه دو -رفتارهووای بوورون»دسووته  دانشوومندان علووم اخووالق رفتارهووای انسووان را بووه طووور 

نیوز خوود بوه سوه « رفتوار بورون شیصوی»کننود.  موی تقسیم« شیصی رفتارهای درون»و « شیصی
شوود.  موی نوعان و رابطه انسان با طبیعت تقسویم انسان با خدا، رابطه انسان با همدسته رابطه 

متعوددی ایون سوزایی برخووردار اسوت و روایوات  ههوا از اهمیوت بواصالح رفتار خود در تموامی حووزه
گوشزد می  رفتار اصالح متضمن که _ را عتیشر احکام به یبندیپا و نید به تمسي و کندمهم را 

. داندیم ظهور سازاننهیزم و منتظران اقدام نیترعنوان مهم به _ حوزه هاست یتمام در انسان
انسووان  ( بنووابراین، تغییوور و اصووالح رفتارهووای فووردی و اجتموواعی25-24: 1388نیووا،  )سووبحانی

باشوود و در زمووان  مووی هووای حوووزه تعلوویم و تربیووت در عصوور حاضوورهووا و چووالشهمچنووان از دغدغووه
رسد ایون سوازه مفهوومی دارای اهمیوت بیشوتری بورای  می غیبت با توجه به فلسفه انتظار به نظر

کووه  اشوویاظ بووا باورهووا و اعتقووادات مووذهبی و تربیووت دینووی باشوود. در راسووتای ایوون باورهاسووت 
 تکامو  و رشود جهوت در شوید سوازیشوکوفا عوامو  و هوا نهیزم آوردن ریت به فراهممربیان بش

کوه هموان تحقوق حیوات طیبوه در سوایه فلسوفه انتظوار  هواى هودف سووى بوه او ارىیاخت مطلووف 
 اندیشد. است، می

 چارچوب مفهومی
 تعریف مفاهیم

 پارادایم یا الگوواره
  از ای مجموعوووووه کوووووه اسوووووت فرهنگوووووی و فکوووووری چهوووووارچوف و مسووووولت الگووووووی و سرمشوووووق

  جامعوووه، یوووا گوووروه هووور. انووود داده شوووک  جامعوووه یوووک یوووا گوووروه یوووک بووورای را ها نظریوووه و الگوهوووا
  و تحلیووووو  کووووورده عوووووادت آن بوووووه کوووووه ای الگووووووواره چوووووارچوف در را خوووووود پیراموووووون «واقعیوووووات»
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 شناسوی جامعه علوم فلسوفه حووزه وارد کوه اسوت مفاهیمی جدیدترین از پارادایم. کند می توصیف
کووه درمووورد چگووونگی  ( منظووور از پووارادایم در ایوون نوشووتار آن1970 1،)مسووترمن. اسووت هشوود چووه 

کووردن و تفسوویر نتووایج تحقیقووات علمووی قبلووی در قالووب یووک الگوووواره منسووجم مووورد  سوواختارمند 
گرفته است، باشد. بنابراین محققوان بورای رسویدن بوه یوک تئووری  می مشاهده و موشکافی قرار 

ویوژه در دوران ها برای دوران انتظار بهی تغییر و اصالح رفتار انسانمنسجم در خصوظ چگونگ
که برآمده از پژوهش مبتنی بور ن ظریوۀ داده کودکی، نوجوانی و جوانی به دنبال الگووار  منسجم 

 اند.بنیاد باشد، بوده
 مفهوم تعلیم و تربیت

وع نگورش و اصوولی پردازان و مکاتب بسوته بوه نوبه لحاظ پیچیدگی مفهومی هریک از نظریه
کورده انوود و بوه جنبووۀ خاصووی از کوه بووه آنهوا پایبنوود هسوتند، تعریفووی خواظ از تعلوویم و تربیوت ارائووه 

کوه در  از اسوت عبوارت ت،یوترب و میتعلو جوا این آموزش و پرورش و به روش خاصی عنایت دارنود؛ 
 و شوودر جهووت در شووید سوواختن ا شووکوفایوو رسوواندنتیووفعل بووه عواموو  و هووا نووهیزم آوردن فووراهم
 فلسووفه). شووده دهیسوونج اى برنامووه و براسوواس مطلوووف هوواى هوودف سوووى بووه او ارىیوواخت تکاموو 

 (366-341 ،1ج دانشگاه، و حوزه همکارى دفتر ت،یترب و میتعل
 رفتار تغییر و اصالح

 پوردازدموی آدموی رفتوار تغییور و تحلیو  به که است شناسی روان از ایتغییر و اصالح رفتار حوزه
که مکاتب زیادی در این خصوظ ارائه طریق نموده2015 2،ر)مارتین و پی   که مکتب اسالم (  اند 

هوا تموام نمووده ها پیش از مکاتب فکری دنیای بشری در این خصووظ حجوت را بور انسوانسال
کوووردن رفتوووار  کوووه منظوووور از تغییووور، دگرگوووون  گفووت  اسووت. در تفکیوووک تغییووور و اصوووالح رفتوووار بایووود 

رو، هور اصووالحی مسوتلزم تغییوور تغییوور در جهوت مهبووت اسوت. از ایووننوامطلوف و مقصووود از اصوالح 
 (52: 1390. )ابراهیمی دهشیری، گردداست، اما هر تغییری منجر به اصالح نمی

 مفهوم تغییر
 ر، تحولییتغ یمعان انیم رایز است؛ گرید یپژوهش ازمندین ر،ییتغ مفهوم از کام  نیییتب ارائه

 ر هووم از ییووتغ خووود و دارد وجووود ییاشووتراك معنووا یا انوودازه تووا گوورید یهووا وا ه یبرخوو و انقووالف و
 (17: 1388نیا،  . )سبحانیهای متعدد قاب  تقسیم است جنبه

                                                        
1. Masterman 
2. Martin, G., & Pear, J. J 
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 تغییر رفتار فردی
ایوم یوا  رو شودهبوهبه یقوین، هور یوک از موا در طوول زنودگی، بوا تغییور و تحوول خوود یوا دیگوران رو

گاهی سرنوشت آنه گمراهوی، بوه نوور  ا را تغییر میخواهیم شد. تحول درونی افراد  دهد و فورد را از 
گمراهووی مووی هودایت رهنموون کرده، از مسویر هودایت و نورانیووت بوه  . کشوواند موی سوازد یووا خودای نووا

 (18: 1388نیا،  )سبحانی
 تغییر رفتار اجتماعی

کلی که با معنا باشد. در بیان  را تموامی انوواع « کونش اجتمواعی»تووان  می کنش، رفتاری است 
کووه سوومت و سوووی آنهووا، بووا تکیووه بوور الگوهووای جمعووی  حوواالت کوورد  فکوور، احسوواس و عموو  قلمووداد 

-22: 1388)صودیق سروسوتانی، . شوود می )الگوهای مشترک بین اعضای یک اجتماع( تعیین
در بعوود  .باشوود انسووان چنوود یووا دو متقابوو  کوونش متضوومن کووه رفتووار هوور یعنووی اجتموواعی ( رفتووار27

کوه مقودمات و لووازم آن، هوماجتماعی تغییور و تحوول در دسوت  چنوان در خداسوت، بوا ایون شورط 
تواننود بوا ایجواد تغییور و  موی دست افراد اجتماع است. در حقیقوت، افوراد یوک جامعوه و یوک ملوت

خداونود آن  کوه این تحول شیصی در خود، زمینه تغییور و تحوول اجتمواعی را نیوز فوراهم آورنود توا
 (18: 1388نیا،  بحانی)س. تغییر و تحول را در جامعه محقق سازد

 رفتار تنظیم
 هوواى در جنبووه مووان رفتارهووای بووازنگرى و بررسووی بووه را مووا کووه اسووت فراینوودى رفتووار، تنظوویم
: از عبوارت اسووت رفتووار تنظویم شناسووان روان دیودگاه از خوانوود؛ موی فوورا اجتمواعی و فووردى میتلوف
 و و سوووازگارانه جووواربهن رفتارهووواى ایجووواد و رشووود جهوووت در منووودنظوووام هووواى فعالیوووت و فراینووودها

 (24-23: 1388)شجاعی، . آنها اصالح و نابهنجار رفتارهاى از گیرى پیش
 فلسفه انتظار

 در دىیوتوح حکوموت  یتشک انتظار است، اسالم جهانی حکومت انتظار واقع، در فرج انتظار
 دولوت و نیزمو ورانوت انتظوار اسوت، اجتمواع در عودالت تحقوق انتظوار است، انسانی جامعه سطح

 بلکووه نیسووت؛ «کووردن دعووا و نشسووتن» معنوواى بووه «انتظووار» نیبنووابرا. اسووت موحوودان و  منووانم
)سایت پرسمان دانشجویی اخوالق، نهواد نماینودگی مقوام معظوم . است «کردن دعا و برخاستن»

 انتظوار تحوت چیسوتی، چرایوی و چگوونگی آناین جا باید بوه تبیوین فلسوفه دانشگاه( رهبری در 
کهپرداخت؛ یعنی س ال ا باید  چگونه» که این و «چرا باید منتظر بودر»، «رچیستی انتظار» ز این 

انتظوار، بازشناسووی مفهووم غیبووت، ماهیوت و چیسووتی  چیسوتی بوورای بحون دربووار . «منتظور بوودر
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گفت است فلسفه انتظار از ضروریاتکه ظهور،  اعتقاد بوه غیبوت اموام از واجبوات اعتقواد بوه  باید 
مفهوووم رهووا  کووه این کووه ایوون اعتقوواد، صووحیح و اصووولی باشوود نووه آنمهوودویت اسووت، امووا بووه شوورط 

کند. اعتقاد صحیح بوه غیبوت می توانود  شدگی انسان و پیوند نداشتن با حجت الهی را به او القا 
چنووین در  . هوومرا ایجوواد نمایوود غائووب در انسووان، انوور ی، تحوورک و عشووق و شوووق ارتبوواط بووا امووام

گفوت  انتظار ییچرا خصوظ را بورای موا بوه هموراه دارد؛ اموا  و برکوات بوودن، ایون آنوارمنتظور باید 
ع بر فلسفه مهودویت اسوت؛ زیورا بورای ما وظیفه و انتظار نحوهبحن از چگونگی ) ( از طرفی متفر

کووه انتظووار حملووه  معلوووم شوودن چگووونگی انتظووار ابتوودا بایوود متعلووق آن معلوووم شووود. روشوون اسووت 
کند. ایون جوا پوس از  ود میهمان داشتن را اقتضا میای غیر از انتظار ور دشمن را داشتن چگونگی

کوه می کوه ایون قیوام  شناخت ضرورت و فلسفه قیام موعوود جهوانی اسوت  تووان بوه ایون پرداخوت 
طلبود. از طورف دیگور،  چگونه تحولی در تاریخ و جامعه بشری است و چگونه انتظاری را از موا می

که چگونگی این انتظار معلووم شوده  توان سین از آنار و نتایج این انتظار به زمانی می میان آورد 
 (54 :1384 1،)موعود. ای خواهد داشت باشد تا بگوییم چنین انتظاری چنان نمره

 مفهوم انتظار و چیستی آن
گشووایش بووودن، چشووم راه بووه چشووم معنووای بووه انتظووار  در و (230: 1396)موسوووی،  داشووت 

کوه اراده الهوی بور آن اسوت  اسوت؛ بوودن روز هور و زموان هور در موعود روز برپایی و ظهور انتظار چرا
گیرد. که خداوند تعیین فرموده است صورت   که امر ظهور تحت شرایطی 

که در این مبحن  کوه  را بحون انتظوارگنجانده شده اسوت جوا دارد در تعاریف مفاهیم و آنچه 
یوک بحهووی جووامع و مووانع وصووف تعریووف اسووت و نووه وصووف موضوووع بحوون، بووا تفحوود و مطالعووه 

که حقیقت انتظار، یک هدیه ؛بیشتر تشریح بنماییم جا این شتر دربی که برای  چرا  ای الهی است 
کوه بوه موا می ما انسان گذاشته شده اسوت و انتظوار اسوت   کوه این گویود اموام در حوین ها به ودیعه 

هوای  گواه افوق چه ما به این شوناخت رسویده باشویم آن چنان برد. حضور دارد؛ در غیبت به سر می
گشوده خواهد شد. انت  ند:یفرما یم ؟ع؟یعلظار به روی انسان 

د بوه یوگوران ابتودا بایت دیورد قبو  از پورداختن بوه تربیوگ یت قورار میهرکس در مصدر ترب
 ت خود بپردازد.یترب

و دیگور انبیواء الهوی ابتودا بوه تربیوت خوویش  ؟ص؟ایم پیوامبر بوزرگ اسوالم و همه ما بارها شنیده
 مت خویش رسیدند.د بعد به تربیت اپرداختن

                                                        
 .رجوع شود به مقاله مهدویت و انتظار در اندیشۀ شهید مطهری .1
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کرم  :فرمایند  می؟ص؟رسول ا
یفع  فع جاه    یتل مان د  ماتل مل ْ  إمامل زل ْ فْعر 

ْ  ماتل ول یل  ؛مل
گویی در عصر جاهلیت مورده اسوت شوهری،  )ری هرکس امام زمانش را نشناسد و بمیرد 

 .(177، 1ش: ج1389
 تربیت در عصر انتظار بخش منابع الهام

ش تربیتی ما چگونه بایود باشود توا بوه اهوداف موورد نظور )تربیوت حاال بحن بر سر این است رو
ای  نس  منتظر در سایۀ تغییر و اصالح رفتار( برسیم. قب  از بحن در ایون مقولوه الزم اسوت اشواره

گسوترده که ابعواد  کوالم حوق و ائموه  بیش الهوام ای دارد و دارای منوابع داشته باشیم به تربیت  از 
که تحت اصولی  بیش الهام ترین منبع قاب  تفسیر و توضیح است. اولین و مهم معصومین  

ای  فضاسووازی بوورای تربیووت اسووت و برنامووه ،بووردار نیسووت و شوووخی بوووده کووه بوورای اموور تربیووت الزم
کووه همووه مووا را از جملووه خووانواده، مدرسووه و اجتموواع را درگیوور خووود  موونظم و هماهنووگ را می طلبوود 

کوه  می در جامعوه  کوه این تور هوا، مودارس و مهوم موا در خوانوادهکند. بوا توجوه بوه فضوای مسومومی 
 گردد. می شدت احساس بازسازی این فضاها بهداریم نیاز به 

که بایستی بدان واقف باشیم مسئله  دومین منبع الهام کردن اهمبیشی  و  بتیغ تیّ گوشزد 
 کووه مووا اسووت. هنگووامی( یعقالنوو یرویووو پوورورش ن شووهیاند کیوو)تحر متربیووان یمحنووت آن بوورا

را در صحنه تفکور دینوی دانسوتیم، الزم اسوت  ؟جع؟جایگاه اعتقاد به والیت و معرفت امام زمان
عاطفی و عملی در تربیت خویش و دیگران داشته باشویم؛ یعنوی بوا  به معرفتیای  تا اهمّیت ویژه

هوای معرفتووی اسوالم، آنووان را بوا اصووول والیوت آل محموود؟ص؟ و منطوق انتظووار  سوازی زمینووه فوراهم
 آشنا سازیم. شیعه

کوووه در خوووانواده و مووودارس و جامعوووه بایووود بووودان پرداختوووه شوووود  سوووومین منبوووع الهوووام  بیوووش 
کوووه بایسوووتی مرتبوووًا بوووا عواطوووف و تلطیوووف روح و   انتقوووال ایووون معوووارف و بحووون مهووودویت اسوووت 
کووالن و در خووور توجووه و پووژوهش  کووه ایوون خووود یووک بحوون   روان متربیووان تووذکر و یووادآوری شووود 

کووه در موودارس و مکووان الهوواماسووت. آخوورین منبووع  هووای تربیتووی بایسووتی بوودان پرداخووت،  بیووش 
کوه متولیوان تربیتوی بوا پیشوتازی در عمو   ساختن شرایت ویژه برای امر تربیت نس  منتظر اسوت 

مه  برگزاری باشکوه اعیاد نیموه شوعبان، عیود والیوت  ؛های خود قرار دهند )رفتار( باید در برنامه
که این مسئله  که نبایود هموه بوار روی و... در حدی  کاماًل جا بیافتد. در نهایت الزم است بدانیم 

که هموه منتظوران  گیر  گذاشته شود بلکه این مسئله عزمی است بسیار جدی و فرا دوش معلمان 
مووان اموووام زموووان؟جع؟  دسووت بوووه دسووت هوووم بایووود ایوون انتظوووار را بوووه سوورمنزل حقانیوووت مووووالی
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بردهوای تربیتوی، پیامودهای مهبتوی از  ش از طریوق راهبیو بوا عمو  بوه ایون منوابع الهوام 1برسانند.
گذاشوت. علوی گور بسویاری ، شورایت مداخلوهکوه این رغوم جهت تغییر و اصالح رفتوار بوه جوا خواهود 

 بردها را دچار مشک  بنماید. تواند این راه می
 رفتار فردی و برآیند آن در رفتار اجتما ی 

 در خوود فوهیخل را او و دیوآفر را بشور ،متعوال دخداونو. اسوت انسان سرنوشت کننده نییتع رفتار،
 مسووئله کووه سووتجا این (1388)شووجاعی، . کنوود مووی عموو  چگونووه او کووه نوودیبب تووا داد قوورار نیزموو
 .ابدی می تیاهّم  آن در ابعاد فردی و اجتماعی، چگونگی و «رفتار»

-ق دعووت مویبه حوو اعتقاد صالح عم ها را به انسانر یبا انذار و تبش کهف سورهخداوند در 

آخور سووره  هیوآ چنوین هومشوود و ن معنا استشمام موییلش هم بوى ااّو  هیکه از دو آچنان هم؛ کند
 :دیفرماکه می

انل  کل ل   د  فل ْ یَمل ّب  اء ول ول ل ل  ا ول ل یْ جک ع ال  الع صل ْ   ل ل افْع ل نع  ل
ل
د  أ ّب  ج  ول ارل بل ع  ْك ب   ؛(110:  ک   ْشر 

کوار شایود دارد بایود امپس هرکس به لقاى پروردگار خ کوس را  ریسوته بپوردازد و هوید بوه 
 .ي نسازدیدر پرستش پروردگارش شر

موی و پیوسوته باشود ه صوورت یوک حالوت دایتوان فهمید، امید در انسوان بایود بواز این آیه می
کارساز نیست و  شرک به هر نحوی باشد ممنوع است. واین امید بدون عم  

کهووف نیووز تنووگسوووره 44و  34، 29، 28چنووین آیووات  هووم جووویی و دسووتی م منووان، برتووری ی 
بسویاری از دنیاپرسوتان خوود را مالوک حقیقوی موال و نوروتش  .گوردد غرور نروتمندان را متوذکر می

کردهمی کلی فراموش  که تمامی داراییدانند و به  شان از آن خداست و برای امتحان بوه وی  اند 
کومداده شده است. انسوان کوه بوه جوایی رسویدند و برتوری میتصوری از  ظرفیوت، هنگوامی هوای 

گرفتار بالی غرور در اجتماع می شوند و امکانات خود را  نظر مقام و نروت بر دیگران یافتند، غالبًا 
دهنوود. از ایون آیووات چنووین جوویی قوورار موی ی برتووریکشوند و آن را وسوویلهدسوتان مووی بوه ر  تنووگ
که برتریمستفاد می گموان جویی و غرور نروتمندانشود  شوان بوا تضاد روشنی با رسوتاخیز دارد و 
کشیده خواهند شود. شرک فاصله بوا ایون ( 1388مکوارم شویرازی، )ای ندارد و در آخرت به دوز  

که  گفت  در ایون  )فورد بوا فورد( یفوردنیارتباطوات بو ی وارتباطوات اجتمواع یچگوونگتوضیح باید 
گردد و هیر بر جویی و فیرفروشی در اجتماعات تریدنیا برای حفظ مصالح بشری باید متعادل 

گریبان ؛انسانی صورت نگیرد گر چنین نباشد بسیاری از مفاسد اجتماعی  اهود گیر آن اجتمواع خو ا
                                                        

کتاف روش. 1  .1385د قاسمی، لیف: حمید محمأهای قرآنی، ت های تربیتی در داستان با تلیید و استنباط از 
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که ارتباطات  گفت  افوراد، همسوایگی و  اجتماعی و بین فردی در ارتباطات خانوادگیگردید. باید 
 و غوورور در چنووین مناسووباتی، باشوود و فیرفروشوویتوورین حالووت ممکوون را دارا مووی کووار بوویش محوویت

 اخالقی اسالم دور خواهد نمود.انسانی را روز به روز از اصول اجتماعات
کهف،  82مطابق آیه  گواه یکوار درستسوره  گوذارد و  موی کیودر وارنوان انسوان انور ن یانسوان 

گر بتوان بدین لحاظگردد.  می آنها یبرا ریسبب سعادت و خ ز ا یدر اجتماعات عملکرد درسوت میا
کهف باق 46 هیاعمال ما طبق آ نیو ا مینشان ده شیخو آخرت  یباشد برا یصالحات اتیسوره 
گرنوه رضوا میوا مأمن سواخته ندهیآ ینس  ها یرا برا یاجتماعات انسانکه  ،ما هوم  یخواطر تیو 
 گذاشت. میسالمت اجتماع نیواه یو هم برا شیخو یبرا

کریمها، مصادیق فراوانی در قرآعالوه بر این مصداق احترام به عقاید و مقدسات دیگران ؛ ن 
(، رعایووت انصوواف در برخووورد بووا 134 :عمووران آل ؛195 :(، احسووان بووه دیگووران )بقووره108 :)انعووام

گفوتن )لقموان75 :عمران مردم )آل گفتار و سین  کوردن 3-2 :حجورات ؛19 :(، نرمی در  (، سوالم 
 :اسوراء؛ 54 :نوی و پرهیوز از تکبور )مائوده(، تواضوع و فروت2 :ها )مائوده (، تعاون بر نیکی86:)نساء
(، سووین نیووک و رفتووار نیکووو 159 :عمووران خلقووی و خوشوورویی )آل (، خوووش19-18 :لقمووان ؛37

گفتووار و اعمووال )توبووه8و  5: نسوواء ؛83 :داشووتن )بقووره گفتووار و 119 :(، صووداقت در  (، مهربووانی در 
 :اسوراء ؛127و  100: روابوت )بقوره (، وفای بوه عهود در27 :حدید ؛29 :فتح ؛159 :عمران رفتار )آل

 و هووا پیوروی از مبنی بور پرهیوز :43)خطبه  البالغه و...( و نهج 54 :( و وفای به وعده )مریم32
.. .تقووای الهوی و :114خطبه  ؛توجه به زهد و پارسایی :81 خطبه ؛بلند آرزوهای داشتن و هوس

پرهیووز از خیانووت در  :23خطبووه  ؛پرهیووز از درو  :84خطبووه  ؛مسووتمندان بووه کمووک :24؛ خطبووه 
کوه .پرهیز از بددلی نسبت به بردار دینی خود و :123خطبه  ؛امانت ..( در این زمینوه وجوود دارد 

که در کدام از منظری دیگر قاب  بررسی و پژوهش هستند   باشند. نمی قاب  بحن جا این هر 

وهش  پیشینۀ پژ
مقوواالتی بووه طووور  کووه این یت بووا ایووندر خصوووظ اصووالح و تغییوور رفتووار در حوووز  انتظووار و مهوودو

گفوت در جهوت ویژگوی هوای منتظوران، فلسوفه مستقیم به رشتۀ تحریر در نیامده اسوت اموا، بایود 
.. در این زمینوه بسویار محققوان ایون حووزه .انتظار، حکومت مهدوی، مباحن قرانی و احادین و

کتواف رهوای فوردی و اجتموواعی انود. در ایون خصووظ یعنووی تغییور رفتاهوایی را نگاشووتهمقواالت و 
کموک می چندین پژوهش کارگشای بحون در ارائوه الگووی پوارادایمی  کننوده باشود  تواند راهنما و 

 گردد: می که در حی  به آنها اشاره
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در پژوهشوووی فراتحلیوووو  بووووه بررسووووی رفتارهووووای  1(2017بوووراون، اسوووومیت، اپتووووون و آرمیتووووا  )
انود تشوویق افوراد بوه  . آنهوا احعوان داشوتهیابند پرداختوه اسوت می چگونه تغییر که این خودجوش

رغووم پیچیوودگی رفتووار، خودانگیزشووی در تغییوور رفتووار خووویش پووس از موفقیووت در رفتووار خووود علووی
خودانگیزشوی بوه عنووان یوک عامو  مو نر  کوه این بهترین روش یا تکنیک تغییر رفتار بوده است.

گوردد توا بوه مرحلوه ها اما باید با دیگر تکنیک ،برای مداخالت تغییر رفتار است همراه و پشتیبانی 
گیالنی ( سوبک زنودگی افوراد را 1392) رفتار خودجوش برسد. در پژوهش دیگری توست موسوی 

کوه بوه نمتأنر از عوام  متفاوتی از باورداشت ر وی ظوهای افراد نسبت به آموزه هوای دینوی اسوت 
اعتقادی افوراد را در سوبک  های گیری ت و مهدویت، به ویژه در زمان غیبت جهتاماماعتقاد به 

که بر سبک زندگی شیعیان در عصر غیبت بیشتر معنازندگی متبادر می  بیشد. می سازد 
کیوود بوور افضوو  اعمووال بووودن آن؛ ایشووان 1396) موسوووی ( در بررسووی فلسووفۀ انتظووار فوورج بووا تأ

هموین روایوات موورد تفسویر قورار داده اسوت و بور  براسواس هوای آنوان راوظوایف منتظوران و ویژگوی
گوری  هایی چون نبات قدم و اعتقاد راسخ بر والیت، برتری در ایمان، نقش هدایتاساس ویژگی

، ؟جع؟منتظران، برخورداری از عق  و فهم و معرفت و نیز وظایفی چون یاد پیوسوته اموام عصور
 ، عم  به وظایف، انتظار فرج و عدم یأس، دعا برای فورج را صبر و نبات قدم بر والیت ائمه

کرده است.  بیان 
 آمووووزان انووور  ( در پژوهشوووی در جهوووت تغییووور رفتوووار دانوووش1395) سووویدکالن و رضوووائی شوووریف

کووه نتوایج پوژوهش، احعوان داشوته براسوواس هوای مهودویت را نوربیش دانسوته اسوت وکارگواه انود 
 معنووووی و شوووناختی روان زیسوووتی بوووه افوووزایش باعووون توانووودموووی مهووودوی زنووودگی سوووبک آمووووزش
 .دگرد آموزان دانش

های نظارت خداوند بر رفتار مکانیزم»( در بررسی 1393) داوری، صدیق تورعی و عبدخدایی
کرده« تنظیم رفتار اجتماعی»و انر آن بر « انسان کریم احعان   خداونود نظارت اند:از دیدگاه قرآن 

 شودن ضوبت و نبوت و الهی مأموران نظارت مستقیم خداوند، نظارت شک    سه به انسان رفتار بر
گوواهی چنووین و هووم گیوورد؛ مووی انجووام قیامووت در آنهووا شوودن آشووکار و انسووان هوواى نشکوو  ایوون از آ

کنترل هاهنجارى هناب و شودمی انسان رفتار تنظیم سبب آنها، به باور و ها مکانیزم  کند.می را 
 و ریپووذتیهوودا یهووا ای بووه تبیووین قلووب( در مقالووه1394) یغفووار یو امووام یکوووچک جعفوورزاده

ک بووا) قوورآن دگاهیوود از ریناپووذتیهوودا  در کارکنووان رفتووار اصووالح و تیهوودا در رانیموود نقووش بوور دیووتا
 یهووا قلوب انوواع کووه انوددریافتوه ،یالهوو اتیوآ در وجوو جسووت از انوود. آنهوا پوسپرداختوه (هوا سوازمان

                                                        
1. Brown, Smith, Epton & Armitage 
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گون یهوا یژگوویو بوا و میتلووف یهوا نووام و هووا شوک  در ریناپووذ تیهودا و ریپووذ تیهودا  قوورآن در گونووا
 نظور در بوا رانیمود اسوت یضورور کوه است یخاص یاجتماع و یفرد رفتار منشا کی هر که هست
 .نورزند غفلت زین دگاهید نیا از کارکنان رفتار یاشهیر گرفتن

  معصوومان سویره در رفتوار اصالح و تغییر ای اصول( در مطالعه1390) دهشیری ابراهیمی
 شووده اسوتیراج و اسوتنباط کلووی ، اصوولیرا موورد بررسوی و تحلیوو  قورار داده اسوت. در ایوون بررسوی

 اصو  کوردن، رفتوار اقتضوایی اصو  انسوان، ارزشومندی و کراموت حفوظ اصو : از عبارتنود کوه است
 تقوودم اصوو  و تنبیهووی، و گیرانووه سوویت هووای روش بوور گیرانووهسووه  هووای روش از اسووتفاده تقوودم

 سوویره در نتیجوه .گفتواری و مسوتقیم هوای روش بوور کورداری و مسوتقیم غیور هوای روش از اسوتفاده
 درصوودد بلکووه نداشووته، توجووه رفتووار تغییوور بووه تنهووا بزرگووواران آن دهوود مووی نشووان  اطهووار ائّمووه
 .اند بوده نیز رفتار اصالح

 سووازی زمینووه در آن تووأنیر و «تغییوور» ( در تبیووین نظریووه1388نیووا )در پژوهشووی دیگوور سووبحانی
کووه تحقووق کوورده اسووت   و لوووازم امووا بووود، خواهوود خداونوود سووتد بووه هوواامووت در رییووتغ ظهووور بیووان 

کوه در  موی گواه انبواتار اوسوت. آنیوتحوت اخت و بشور دسوت بوه آن مقدمات کنود لووازم و مقودماتی 
ایموان »عبوارت اسوت از  _که همان ظهور منجی اسوت  _ساز تحقق تغییر  اختیار بشر بوده و زمینه

چنوین . هوم«ار بوا ایون اعتقوادعمو  و رفتوار مطوابق و سوازگ»و دیگری  «؟جع؟یا اعتقاد به مهدی
های اخالقی و عدالت محوری در رفتار را به عنووان اصالح رفتار شیصی و پیروی از اصول ارزش

سواز فوورد در راسوتای تحقووق تغییوور و ظهوور منجووی آخرالزمووان  نیسوتین اقوودام عملوی و رفتووار زمینووه
 .کند می معرفی

وش  شناسی ر
کپژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است   ه با استفاده از روش نظریه مبنایی یا نظریههای 

پوردازی داده بنیواد نووعی پوردازد. نظریوههوا مویآوری و تحلیو  دادهبه جمع 1،هابرخاسته از داده
کووه بووه دنبووال ایجوواد یووک نظریووه، موودل و الگوسووت کیفووی اسووت  : 2007 2،)شووارماز روش پووژوهش 

هاسووت، رآمووده از تجزیووه و تحلیوو  دادهای بیووابی بووه نظریووه ( روش نظریووۀ داده بنیوواد دسووت462
که به خصوصیات واقعی موضوع تحقیق مربوط مویداده شووند و بوه هموین دلیو ، در ایون هایی 

ها و مطالعات انجوام شوده مراجعوه شود، سوپس از طریوق مصواحبۀ عمیوق، تحقیق ابتدا به نظریه
                                                        

1. Grounded Theory 
2. Charmaz 
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کتشافی با  دن ابعاد درونوی محتووای نفر از مطلعان در این حوزه جهت ساختارمند نمو 6فعال و ا
کوووار هموووانبوووه کوووه ایووون  گردیووود. طبیعوووی اسوووت  کوووه دسوووت آموووده، مووودل پوووارادایمی ترسووویم  طوووور 

کورده اسوت، بوه حساسویت نظوری1978)1گالسور کیود  الزم بورای فهووم  2( از مبودعان ایون نظریوه تأ
کالمی ت نیاز دارد توا مفواهیم و مقووالت مورتبت بوا موضووع استحصوال و روابو گو رفتاری] محتوای 

کووار در نظریووه برخاسووته از هووا بررسووی شووود. طوورز اندیشوویدن مفهووومآن سووازانه یکووی از لوووازم اصوولی 
اسوواس مووتن دینووی نسووبت بووه ارائووه الگووو ی در ایوون پووژوهش، محققووان ابتوودا برهاسووت. منتهووداده

کلیدی با استفاده از مصاحبه عمیوق بهوره  پرداخته است و جهت تحکیم الگو از نظرات مطلعان 
 .برده است

 ابزار و نمونه
کتشوووافی و نیموووه   و بوووردارییادداشوووت سووواختار یافتوووه،در پوووژوهش حاضووور از ابوووزار مصووواحبۀ ا

کتوواف موورور  گیووری در ایوون هووا( اسووتفاده شووده اسووت. نمونووه هووا و سووایت اسووناد دینووی )مقوواالت و 
کوووه از روش پوووژوهش بوووه صوووورت هووودف  بووورداری غیراحتموووالی اسوووتفاده شوووده هوووای نمونوووهمنووود 

کووه در پوژوهشم نمونوهاسوت. مفهووو کوار موویگیووری هدفمنود  کیفوی بووه   رود، بودین معناسووت هووای 
کووه موویرو بوورای مطالعووه انتیوواف موویکووه پژوهشووگر افووراد و مکووان مطالعووه را از ایوون  تواننوود کنوود 

گووردآوری داده هووای در فهوم مسووئله پوژوهش و پدیوود  محووری مطالعووه مو نر باشووند و در راسوتای 
گردیود. نمونوه گیریمناسب از روش نمونه گوردآوری داده نظری استفاده  هوا گیوری نظوری فراینود 

کووووه بووووه وسوووویله تحلیوووو   هووووای خووووود را زمووووان دادهطووووور هوووومگوووور بووووهبوووورای تولیوووود نظریووووه اسووووت 
کووورده و در مووورد داده ُکدگوووذاری و تحلیووو   گووردآوری مووویگووردآوری،  کوووه بعووودًا   شووووند و نیوووز هوووایی 

کوووه خوووودش ظهوووور مووویخوووود را آن گیووورد، توووا نظریوووه هوووا تصووومیم مووویمحووو  یوووافتن آن  یابووود، طوووور 
 ( 17: 1396: بوووووه نقووووو  از قوووووادرزاده و همکووووواران، 1967)گالسووووور و اشوووووتراوس، . توسوووووعه دهووووود

نظووران بحوون مهوودویت شووونده از نظوورات صوواحبمنظووور، بوورای شناسووایی افووراد مصوواحبهبوودین 
 نووود و ااهوووداف خووواظ پوووژوهش انتیووواف شوووده براسووواس رسووواناناسوووتفاده شوووده اسوووت و اطوووالع
کتشوافی بوا اطوالعبرحسب محتویات مصواحبه گلولوۀ برفوی، مراجعوه بوه هوای ا رسوانان، و بوا روش 

کوه فراینود رسانان دیگری ضرورت یافت. نمونهاطالع کورد  گیوری و مصواحبه توا زموانی اداموه پیودا 
کفایت نظری برسد. معیار قضاوت  کتشاف به اشباع نظری و تا سرحد نی  به  تجزیه و تحلی  و ا

کوووردن نمونووهد کفایوووت نظوووری مقولووهر مووورد زموووان متوقوووف   هوووای نظریوووه اسوووت؛ یعنوووی بووورداری، 
                                                        

1. Glaser 
2. Theoretical Sensitivity 
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که نمونوه بعودی، مطلوب تکمیو نمونه -ای بوه اجوزای تشوکی کننوده برداری تا زمانی ادامه دارد 

 دهنده نظریه نیفزاید.
 های پژوهشتحلیل داده

کووه هوور قسوومت از در نظریووه داده هووا، بالفاصووله بعوود از داده بنیوواد، روش تحلیوو  اینگونووه اسووت 
گیورد. سوپس، محقوق رهنمودهوایی را از طور مووازی موورد تحلیو  قورار مویگردآوری آن قسمت به

-کند. ایون رهنمودهوا مویهای بعدی دریافت میهای اولیه، برای دسترسی به دادهتحلی  داده

کوه نسوهای توسعهتوانند از مقوله بت بوه پدیوده بصویرت نیافتوه، خَلهوای اطالعواتی و یوا افورادی 
گردآوری داده کسب این رهنمودها، پژوهشگر برای  ها تا زمانی کافی دارند، حاص  شود. پس از 

که پژوهشگر به اشباع طبقات دست یابد.پیش می  رود 
 2یا معیار مقبولیت 1ا تباریابی

کووووه در واقووووع اعتباریووووابی نظریووووه اسووووت، مهووووماعتباریووووابی مقوووووالت و روابووووت آن  توووورین هووووا 
  3ش فعالیووووت پژوهشووووی در روش نظریووووه داده بنیوووواد اسووووت. بوووورای تحقووووق معیووووار تناسووووببیوووو
شناسووی تربیتووی پوواالیش و  هووای پووژوهش حاضوور از سوووی سووه نفوور از متیصصووان حوووز  روانیافتووه

 هوا و تحلیوو  مسووئله نیوز در رونود مصوواحبه 5و عموق 4تأییود شوده اسووت. بورای تحقوق معیووار منطوق
 حبه از نظووووم و پیوسووووتگی و توووووالی مناسووووبی برخوووووردار هووووا تووووالش شووووده اسووووت جریووووان مصوووواآن

 طووور مبسوووط، هموووراه بووا جزئیووات و بوووا وجووود آموووده در طووول مصوواحبه بوووههوووای بووهشووود و یافتووه
هوا؛ ها و ابعاد آن آورده شود. در نهایت، برای تحقق معیار استناد به یادنوشوتتوجه به مشیصه

هوا و تواند تمامی مباحن، نظرها، بیونشها نمیپژوهشگر در فرایند تحلی  یافته که این به دلی 
یابود. در ایوون زمینووه، پژوهشووگر هوا ضوورورت موویهووا را بووه خواطر بیوواورد، اسووتفاده از یادنوشووتگفتوه

کرده است تا در فرایند انجام و تحلی  مصواحبه هوا هوای مسوتیرج از دادههوا بوه یادنوشوتتالش 
کند.  استناد 

 ها یافته
  و فوووووووووردی رفتارهوووووووووای تغییووووووووور و اصوووووووووالح هوووووووووایروش بووووووووور مبنوووووووووای فلسوووووووووفه انتظوووووووووار

کدامندر  اجتماعی 
                                                        

1. Validating 
2. Credebility 
3. Fitness 
4. Logic 
5. Depth 
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کیفووی جمووعبوورای پاسوویگویی بووه ایوون سوو ال داده آوری شووده از طریووق تحلیوو  محتوووا هووای 
آوری، بووا  هووای اسوتیراج شووده پووس از جمووعبراسواس رونوود نظریووه داده بنیوواد تحلیو  شوودند. مووتن

بنوودی و پوردازی، مقولوهررسوی، مفهوومصوورت سوطر بووه سوطر باسوتفاده از روش تحلیو  محتووا بوه
کودهای بواز، مفوواهیم و  براسواس سوپس، مشوابهت، ارتبواط مفهوومی و خصوصوویات مشوترک بوین 

هوای کدهای اولیه )کدگذاری باز( مفاهیم با تشوکی  مقولوه 1مقوالت مشید شدند. در جدول 
ای هسوته هوای عموده ومقولوه 2چنوین جودول  ای و هومهای هسوتهبندی مقولهمحوری و طبقه

بردها و پیامدهای مربوط ارائوه  ای، پدیده محوری و راهای، مداخلهبه لحاظ شرایت عّلی، زمینه
 .شده است

 ها )کدگذاری(تحلیل داده
کدگوذاری بواز کدگوذاری بوواز، هور مفهووم اسوتیراج شوده در یوک مقولووه  1:الوف(  در مرحلوۀ اولیوه 

کووه  هووا، مقولووه گنجانووده شوود. در انتیوواف مقولووه بیشووترین نقووش در سوواخت معنووای مفهوووم هووایی 
ترین بار معنایی را  هایی انتیاف شدند بیش منظور، مقولهاند. به همینداشتند مورد توجه بوده

کورده مفهووم بوه دسوت آمود. بور ایون  282هوای اولیوه، تعوداد انود. بنوابراین، بوا بررسوی دادهاشوباع 
کوه در ایون هها به تعداد مشید و محدودی از مقولاساس، انبوه داده کواهش یافوت  کلوی  های 

 مقولۀ عمده به دست آمد. 19مفهوم و  112مرحله، 
کدگذاری محوری کدگذاری محووری بعد از مشید شدن مقوله 2:ف(  های عمده پژوهش، 

گرفت. در این مرحله، به منظور تعیین نظریه، باید بین مقوله های محوری نظم منطقوی انجام 
کدگووذاریمنظووشوود. بوورای همووینایجواد مووی دیگوور مقایسووه شووده و در قالووب  هووا بوا یووکر، بووار دیگوور 

کوه در نهایوت مقوله که باهم تناسب دارند، را با همدیگر ادغام نموودیم  مقولوه محووری  12هایی 
کووه حووول یووک محووور جهووت تشووکی  یووک بافووت  19ای( از )هسووته مقولووه عمووده بووه دسووت آموود 

 مستحکم از روابت به وجود آمدند.
رای ابعاد چندگانه بوده و دارای ماهیتی پیچیوده هسوتند. در ایون مرحلوه از هریک مقوالت دا

گالسر، مقووالت محووری   کدگذاری محوری، با الهام از  ای( احصواء شوده )هسوته کدگذاری، یعنی 
گووام کووه دارای مراحوو ،   ؛هووای موورتبت بووا یکوودیگر اسووتهووا و توووالیبووه عنوووان خووانواده فراینوودها، 

گر1همانند شک    فته شدند.، در نظر 
                                                        

1. Open Coding 
2. Axial Coding 
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 ای( استخراج شده به تفکیک تعداد مقوله ها و مفاهیمهای محوری )هسته(. مفاهیم، مقوله1 جدول
 

های تعداد مقوله ای()هسته های محوریمقوله ردیف
 عمده استیراج شده

تعداد مفاهیم 
 استیراج شده

 23 3 های تربیتشرایت و زمینه 1

 4 4 های فرهنگیاصالح زیرساخت 2

 7 1 توجه به تربیت مهدوی در مدارس)اولویت اول( 3

توجه به تمامی ابعاد وجودی انسان)حهن، روان و  4
 6 3 تن(

 6 1 تربیت نیروی انسانی شایسته)در زمینه مهدویت( 5

 8 1 ..(.تعهد عالمان دینی)به ساده زیستی و 6

 7 1 اهتمام به فرهنگ مهدوی 7

 7 1 (سازی زمینهلوم و ارتباطات بین اللملی)دفاع از مظ 8

 7 1 اجتماعی و فردی رفتار بهبود 9

 3 1 لبی، عبادی و اخالقی(ق) تقویت باورهای اساسی 10

 18 1 عم  به تکالیف فردی 11

 16 1 عم  به تکالیف اجتماعی 12
جمع 
 112 19  ک 
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 رایطی، تعاملی/فرایندی و پیامدی)بازسازی شده( به تفکیک سه ُبعد ش های عمدهبندی نهایی مقوله(. طبقه2جدول
 

 نوع مقوله های محوریمقوله های عمدهمقوله ردیف

1 

، ؟جع؟معرفتی) شناخت و باور به منطق ظهور مهدی
فهم منجی عالم بشریت، و توک  بر خدا و باور به وعده 

کسب معرفت(  او، انتظار فرج، باور اعتقادی، 
ا برای ، دع عاطفی)عشق و عالقه به ائمه اطهار

سالمتی امام، دعای عهد، یاد امام در همه حال، پیوند 
قلبی با امام، سرمستی و افتیار به امامت، تسلیم مح  

 در برابر امام، اظهار دوستی و محبت آن حضرت(
عملی)ارتباط با فقها، دعا برای ظهور، پیروی از والیت 
فقیه؛ نایب امام زمان، ترک محرمات، عم  به حسنات، 

ی  اخالقی و عم  به فضائ  اخالقی، خدمت به ترک رحا
 خلق خدا(

معرفتی)نگرشی و 
) عاطفیشناختی(؛ 

نگرشی و شناختی(؛ 
 عملی)رفتاری(

 شرایت عّلی

2 
های مشترک در زمینه مهدویت در بین باور به ارزش

های مشترک سازمان ها و مأموریتها، رسالت سازمان
های فرهنگی،  ها، توافق بر اص  انتظار در بین سازمان

کشورهافرهنگتوجه به   ی قومی در 

-اصالح زیرساخت

 ایشرایت زمینه های فرهنگی

3 

اساس بودن تربیت مهدوی در مدارس، اهتمام جدی در 
فضای فرهنگی  سازی زمینهتربیت معلمان مهدی باور، 

مطلوف انتظار در مدارس، توجه به برنامه درسی انتظار، 
نقش مدارس به عنوان  توجه به برنامه درسی پنهان،

ساز، باور  ها از جمله تربیت زمینه محور تمامی تحول
 مسئولین به مدرسه

توجه به تربیت 
مهدوی در 

مدارس)اولویت 
 اول(

 ایشرایت زمینه

4 

ک  نگر به انسان برای اصالح و تغییر آن، دیدن  نگاه 
انسان با روح و حهن الهی، نگاه به جسم با روان سالم، 

باطن باهم، توجه به ابعاد روحانی انسان  دیدن ظاهر و
کنار ابعاد جسمانی،  آموزش تویم با عطوفت و تکریم، در 

 توجه به دل و قلب انسان

توجه به تمامی 
ابعاد وجودی 

انسان)حهن، روان 
 و تن(

 ایشرایت زمینه

5 
تربیت نیروی انسانی با تعهد فردی، تعهد اجتماعی 

فرد، مهدی باور پذیری در  نیروی انسانی، مسئولیت
بودن، نگاه رو به جلو با فلسفه انتظار، انتیاف و 

 ترین افراد انتصاف مدرسان معارف مهدوی از شایسته

تربیت نیروی 
)در  انسانی شایسته

 زمینه مهدویت(
 ایشرایت زمینه

6 
زیستی عالمان دینی، اه  مناجات و راز و نیاز،  ساده

الت، پرهیز از پارسایی، خداشناس واقعی، پرهیز از تجم
تکبر، عام  به انتظار، دوری از احساسات افراطی در 

 زمینه مهدویت

تعهد عالمان 
دینی)به ساده 

 ..(.زیستی و
شرایت 
 ای مداخله

7 
باور ایمانی در جامعه، نگاه ارزشی به مسئله مهدویت، 
اخالظ در عم ، نیت عم ، نگاه فرهنگی باور به 

عم  به  منجی، تقویت انتظار یک فرهنگ است،
 فرهنگی انتظار سازی زمینه

اهتمام به فرهنگ 
 مهدوی

شرایت 
 ای مداخله
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 نوع مقوله های محوریمقوله های عمدهمقوله ردیف

8 

دفاع و دستگیری از مظلومان عالم، مجاهدت در برابر 
سازی زمینه ارتباطات  دشمنان دین و اسالم، فراهم

لی در جهت شناساندن فرهنگ مهدویت، لالم بین
ها به جهان،  رساندن صدای اسالم از طریق رسانه

 جهانی انتظار، دادن امید به جهانیان سازی زمینه
باوری در  ظلم پایدار نیست، شناساندن مهدی که این

 لیلالم ارتباطات بین

 یلالمل ارتباطات بین
)دفاع از مظلوم و 

 سازی( زمینه
 

شرایت 
 ای مداخله

حیات  ،متقی بودن ،مداری اخالق ،داشتن بینش الهی 9
 انتظار سازنده ،محوری عدالت ،اه  معنا بودن ،طیبه

 و فردی رفتار بهبود
 پیامدها اجتماعی

فراهم نمودن باورهای قلبی، عبادی و اخالقی )ابعاد  10
 فردی و اجتماعی(

تقویت باورهای 
 راهبردها اساسی

11 

داشتن ظاهر مناسب اسالمی، ابراز هویت دینی، توبه و 
گناه، تهذیب نفس، بصیرت در دین، داشتن  استغفار از 
صبر بر سیتی ها، انجام واجبات دینی، اعمال  اعتدال،

نیکوکارانه، پرهیز از اسراف، دائم الوضوع بودن، مراقبه، 
محاسبه و م اخذه، خودسازی فردی، امید به اصالح، 

 ها آوری و مقاوم در برابر سیتی رزق حالل، تاف

عم  به تکالیف 
 بردهاراه فردی

12 

های مبتنی بر دین  مشارکت در مراسمات دینی، معاشرت
و مذهب، انجام شعائر اسالمی در مال عام، اهتمام در 

، یاری مظلومان، ح  مشکالت تربیت اجتماعی فرزندان
مردم، امر به معروف و نهی از منکر، سعی در اصالح 

جامعه، اه  تولی و تبری، مراعات حقوق دیگران، صله 
احسان به مردم، انفاق، توجه ویژه به یتیمان، ارحام، 

 مشارکت در امور مذهبی، پرداخت خمس و زکات

عم  به تکالیف 
 راهبردها اجتماعی

 
کووه در جوودول همووان قالووب  ای( در)هسووته هووای محوووریمشووید اسووت، تمووام مقولووه 2طووور 

 اند.بندی شدهفرایندی و پیامدی طبقههای شرایطی، تعاملی/مقوله
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 (. الگوی پارادایمی اصالح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی بر مبنای فلسفه انتظار1شکل

 گیری نتیجه
که بر مبنای نظریۀ داده بنیاد انجام شد اصالح و تغییر  در جهت تحقق اهداف این پژوهش، 

گوی منطقی ( در قالب یک ال1)مطابق شک   عنوان پدید  اصلیرفتارهای فردی و اجتماعی به
هوووا و پیامووودها ای(، تعوووامالت/کنشای و زمینوووه بووور فهوووم آن بوووا شووورایت)عّلی، واسوووطه و بووا تکیوووه

کووه اصووالح و تغییوور رفتارهووای فووردی و اجتموواعی  گردیوود. یعنووی، بووه ایوون اموور توجووه شوود  مشووید 
پیامدهای ایون  پذیردر تحت چه راهبردهاییر و تأنیر میای است و از چه عواملی چگونه پدیده

کدامتع  اندرامالت 
کوه خواسوت و اراد   گفت رفتوار متناسوب بوا اعتقواد بوه تعبیوری  بنابر پیشینۀ این پژوهش باید 
که مقصود  خداوند علت تامۀ آن است، منتهی خواهد شد. البته این نکته به خوبی روشن است 

کووه تغییوور اجتموواعی، اعتقوواد و رفتووار اجتموواعی متناسووب را  طلووب مووا از رفتووار متناسووب ایوون اسووت 
( 25: 1388نیوا،  . )سوبحانیکند و تغییر فردی نیز اعتقاد و رفتار متناسب فردی را اقتضوا دارد می

 شرایط عّلی:
 یت:تحقق شرایط ترب

معرفتیی ن رشرشیی    
 شناخت (

عییای) ن رشرشیی    
 شناخت (

 عمل نرفتاری(

 ی:پدیده اصل

اصالح و "
 تغییر رفتارهای

فردی و 
 "اجتماعی

 ها: راهبردها/کنش

 تربیت مهدوی:
تقویوووووووت باورهوووووووای  -

قلبی، عبادی و اخالقی 
)ابعوووووووووووواد فووووووووووووردی و 

 اجتماعی(
عموووو  بوووووه تکوووووالیف  -

فردی)داشوووووتن ظووووواهر 
راز مناسووب اسووالمی، ابووو

 هویت دینی(
عموووو  بوووووه تکوووووالیف  -

اجتمواعی) مشوارکت در 
مراسووووووووومات دینوووووووووی، 
معاشرت های مبتنی بر 
دیوون و مووذهب، انجووام 
شوووعائر اسوووالمی در مووووال 
عام، اهتموام در تربیوت 

 اجتماعی فرزندان(

 پیامدها:
بهبووووود رفتووووار فووووردی و 

 اجتماعی:
 داشتن بینش الهی

 اخالق مداری

 متقی بودن

 حیات طیبه

 ودناه  معنا ب

 عدالت محوری

 انتظار سازنده

 ای:شرایط زمینه

توجووه بووه تربیووت مهوودوی در موودارس )اولویووت 
 اول(

 توجوه بووه تمووامی ابعواد وجووودی انسووان )حهوون،
 روان و تن(

هوووای فرهنگوووی )بوووا رویکووورد اصوووالح زیرسووواخت
 انتظار(

تربیووووت نیووووروی انسووووانی شایسووووته )در زمینووووه 
 مهدویت(

 گر:شرایط مداخله

)بوه سواده  دینویتعهود عالموان 
 زیستی و...(

 اهتمام به فرهنگ مهدوی

)دفوواع از  یلوالمل ارتباطوات بووین
 سازی( مظلوم و زمینه
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های اصالح و تغییر رفتارهای فردی و بر مبنای فلسفه انتظار ما به دنبال روش که این بنابراین،
کوه هنووز مشوکالت و مسوائ  زیواد موی ایم ایون رااجتماعی در این پژوهش بوده ی در رفتوار رسواند 

کوه در کواوی ایون پدیوده  حاصو   جوا این انسانی به شک  مطلووف در جامعوه اسوالمی داریوم. در وا
گفت پیامد آن بهبود رفتار فردی و اجتمواعی در سوایۀ  تعامالت و عوام  میتلفی بوده است باید 

کوه در موودل تربیوت مهودوی حکوور شوده اسوت. بوورای رسویدن بوه اهووداف فلسوفه انتظوار همووان طوور 
ای(، ای و زمینووووووهسوووووویمی قابوووووو  مشوووووواهده اسووووووت، ایوووووون پدیووووووده از شوووووورایت)عّلی، واسووووووطهتر

کوه در حیو  جهوت تبیوین یافتوهتعامالت/کنش گرفتوه اسوت  هوا بوه هریوک از هوا و پیامودها نشوأت 
 انتزاعات نظریۀ فوق پاسخ خواهیم داد:

 شرایط  ّلی
کوه بوهشرایت عّلی آن کوانونی اصوهایی هسوتند  الح و تغییور رفتارهوای طوور مسوتقیم بوه مقولوۀ 

هوای آموزشوی در میوان عوامو  مدرسه/دانشوگاه، انجامود و منشوأ آن نظوامفوردی و اجتمواعی موی
های آموزشوی بوا محقوق سواختن شورایت معرفتوی و عواطفی در خانواده، اجتماع است. یعنی نظام

ینوه ظهووور تواننوود زم موی بسوتر نگورش و شووناخت از فلسوفه انتظوار و عموو  در سوایۀ رفتووار متعهدانوه
گیالنووی ( و 1392) اصووالح و تغییوور رفتووار را فووراهم سووازند. ایوون یافتووه بووا نتووایج مطالعووات موسوووی 

کدهای مفهومی مستیرج از متون دینوی ن می ( همسو1396) موسوی کی باشد. بنابراین،  یوز حوا
 سویی بوده است. از این هم

 ایشرایط زمینه
گیرنود )بسترها( شک  می ایت خاظ محیطیموجبات عّلی پدید  فوق نه در خَل، بلکه در شر

 و در نتیجه، توضیح فرایند اصالح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در سایۀ ایجاد بستر  توجوه
 و روان حهون،) انسان وجودی ابعاد تمامی به توجه ؛(اول اولویت) مدارس در مهدوی تربیت به
 شایسوته انسوانی نیوروی و تربیوت (تظواران رویکورد با) فرهنگی جامعه هایزیرساخت ؛ اصالح(تن
 کنود. ایون یافتوه بوا نتوایج مطالعوات سویدکالن و رضوائی شوریفمعنا پیدا موی (مهدویت زمینه در)
سوو بووده اسوت.  ( هوم1388نیوا )( و سوبحانی1394) یغفار یو امام یکوچک (، جعفرزاده1395)

کوه موویسوازی شوورای کووه، اصوالح و تغییوور رفتوار را بووا ایجواد یووا فووراهم چورا توووان ت و زمینوه الزم اسووت 
تحقق بیشید. با وجود این مدرسه از اولویت اول در فراهم نمودن زمینۀ اصالح و تغییور رفتوار از 

 دید بسیاری از متیصصان تعلیم و تربیت دیده شده است.
 گرشرایط مداخله

کای، شرایت مداخلهعالوه بر شرایت زمینه که بر چگونگی  نش متقابو  گر نیز شرایطی هستند 
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ها شرایت های استیراج شده و تحلی  آنگذارند. براساس مقولهو راهبردهای پیشنهادی انر می
 فرهنوگ بوه ، اهتموام..(.و زیسوتی سواده بوه)دینوی عالمان تعهد گر در این پژوهش شام مداخله

هوا مقولوهچه، ایون  چنان .باشدمی (سازی زمینه و مظلوم از دفاع) یلالملبین مهدوی و ارتباطات
کیفیت الزم برخوردار نباشد راه کنش از   ؛های پیشنهادی را با مشک  مواجه خواهود نموودبردها و 

که خوود مصودر  چرا که اهتمام به فرهنگ مهدویت در بین آحاد ملت در سایۀ تعهد عالمان دینی 
گووذار یرتأنبرنوودگان اصوولی در فلسووفه انتظووار توجووه در جامعووه اسووالمی قوورار دارنوود بووه عنوووان پوویش

 زمینه بسیار م نر واقع خواهد شد.ی نیز در این لالمل هستند. با این اوصاف ارتباطات بین
کنش  ها )راهبردها( املیت و 

که در شک  همان چنود پدیود  اصوالح و  شووندگان هورشود، از نظور مصواحبهمالحظه می 1طور 
شورایت  توأنیرعّلوی و تحوت تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در جامعوه اسوالمی ناشوی از موجبوات

کونشای و مداخلهزمینه گوران را نبایود نادیوده  گر است، ولی در ایون اننوا نقوش عاملیوت انسوانی و 
کننود. در مطالعووه هوا بوا مووداخالت و راهبردهوای خوود موویگرفوت. آن تواننود ایون فراینوود را تسوهی  

 اخالقوی و عبوادی ،قلبوی باورهوای چوون تقویوتحاضر راهبردهایی در جهت تربیوت مهودوی هوم
فردی و اجتماعی انسان مهم و اساسی دانسته شوده  تکالیف به عم  ،(اجتماعی و فردی ابعاد)

کوه دیودن ایون راه گفوت  گیوری و بردهوا در بلندمودت بور شوک  است. در اننای این راهبردها، بایود 
 تربیت صحیح مهدوی منجر خواهد شد.قوام 

 پیامدها و نتایب
کونش هواالعمو ها( و عکساعمال )کنش کنتورل پدیوده )وا کوه در مقابلوه یوا جهوت اداره و  هوا( 

، پیامدها در راسوتای تحقوق 1گیرد، پیامدهایی را در پی خواهد داشت. مطابق شک  صورت می
 ،بوودن متقوی ،موداری اخوالق ،الهوی بیونش اصالح و تغییر رفتار بر مبنای فلسفه انتظار به داشتن

سوازنده خواهود انجامیود.  محووری و در نهایوت بوه انتظوار التعود ،بوودن معنوا اهو  ،طیبه حیات
 جعفورزاده ،(1396) مطالعوات موسووی های قبلی از جمله؛این پژوهش با نتایج پژوهش نتیجه
 ،(1392) گیالنوووووی موسووووووی ،(1393) همکوووواران و داوری ،(1394) یغفوووووار یاموووووام و یکوووووچک

که نتیجه حرکت خوان هم ،(1388) نیا سبحانی ،(1390) دهشیری ابراهیمی گفت  ی دارد و باید 
هوووم در فوووراهم نموووودن زمینوووۀ ظهوووور در جهوووت اصوووالح و تغییووور رفتارهوووای فوووردی و اجتمووواعی آن

که همان تغییر است منجر شود. می  تواند به نتایج مطلوف الهی 
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