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 تحليل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایي از منظر توجه به مسئله

 مهدویت 

 شهرزاد عبدالرحميان *، افسانه صمدی 

 ۲۲نشریه پيشرفت های نوین در روانشناسي، علوم تربيتي و آموزش و پرورش، پياپي 

  ۳۰ -۲۴صص ، (۱۳۹۹)فروردین 

وع مهدویت در دانش آموزش و پرورش نقش بسزایي را در توليد، حفظ و بازنمایي موض

آموزان ایفا مي کند و باعث بهبود شخصيت، نگرش، و نيز آگاهي آنان مي شود. 

همچنين کتب درسي در شناساندن و تقویت مولفه مهدویت و زیرمولفه های آن در 

دانش آموزان جایگاه بسيار مهمي دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان توجه به 

های آسمان پایه ششم ابتدایي است. روش پژوهش، مولفه مهدویت در کتاب هدیه 

توصيفي و از نوع تحليل محتواست. جامعه پژوهش، یک جلد کتاب هدیه های آسمان 

چاپ شده است. تعداد صفحات کتاب  ۱۳۹8ششم ابتدایي را دربر مي گيرد که در سال 

ک از زیرمولفه مورد بررسي قرار گرفتند و فراواني و درصد نسبي هر ی 7مذکور با 

زیرمولفه ها به دست آمد. نتایج تحليل محتوا نشان داد که در این کتب به مسيله 

مهدویت به صورت مطلوب پرداخته نشده است. همچنين زیرمولفه ها از توزیع متوازن 

 .و یکسان برخوردار نيستند

 تحليل محتوا، کتاب درسي، پایه ششم ابتدایي، مهدویت :کليد واژگان

 

تحليل محتوای کتاب های درسي دوره ابتدایي و متوسطه اول و دوم از نظر توجه به 

 مولفه های مهدویت 

 سيروس محمودی 

  ۱۶۰ -۱۳7صص ، (۱۳۹8)تابستان  ۲۹فصلنامه پژوهش های مهدوی، پياپي 
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هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان توجه به مولفه های مهدویت در کتاب های درسي 

دوره ابتدایي و متوسطه اول و دوم است. روش پژوهش از نوع تحليل محتوا است. 

جامعه پژوهشي شامل تمام کتاب های درسي پایه اول تا دوازدهم مي باشد که در سال 

ای درسي به صورت هدف مند در نمونه قرار جلد از کتاب ه ۴۱چاپ شده است.  ۱۳۹7

پاراگراف)بند(،  ۱۲۳. در دوره ابتدایي ۱گرفت. یافته های پژوهش بيانگر آن است که:

رویدادها و وقایع »مربوط به حوزه مهدویت بوده است. در این دوره به مولفه های 

امت و و ام« مسوليت ها و وظایف منتظران»فراواني،  ۳۴با « زندگي امام عصر؟عج؟

علت »فراواني، توجه بيشتری شده و به مولفه  ۲5رهبری امام عصر؟عج؟ هرکدام با 

هيچ اشاره « موعود و منجي در ادیان»فراواني توجه کمتری شده و به مولفه  ۱با « غيبت

  .ای نشده است

پاراگراف، مربوط به حوزه مهدویت بوده است. در این دوره  5۶در دوره متوسطه اول  .۲

فراواني بيش ترین توجه و به مولفه  ۳۳با « مسوليت ها و وظایف منتظران»فه به مول

  .فراواني کمترین توجه شده است ۱با « شرایط و ویژگي های عصر ظهور»

پاراگراف، مربوط به حوزه مهدویت  ۱۲5در دوره متوسطه دوم رشته علوم انساني،  .۳

فراواني بيش  55با « یف منتظرانمسوليت ها و وظا»بوده است. در این دوره به مولفه 

  .فراواني کمترین توجه شده است ۴با « علت غيبت»ترین توجه و به مولفه 

 87در کتاب های درسي مشترک دوره متوسطه دوم رشته های تجربي و ریاضي،  .۴

مسوليت ها و وظایف »پاراگراف، در حوزه مهدویت بوده است. در این دوره به مولفه 

  «شرایط و ویژگي های عصر ظهور»فراواني بيش ترین توجه و به مولفه  ۳5با « منتظران

فراواني مولفه های مهدویت در کتاب های  .5 .فراواني کمترین توجه شده است ۱با 

درسي رشته علوم انساني به طور معناداری از رشته های تجربي و ریاضي بيشتر بوده 

 .است

 های درسيمهدویت، تحليل محتوا، کتاب  :کليد واژگان



مان، فارسي خوانداری و مطالعات هدیه های آس درسيهای  کتابتحليل محتوای .

اجتماعي دوره دوم ابتدایي بر اساس ميزان پرداختن به مولفه های مهدویت در سال 

  ۹8-۹8تحصيلي

 ۱۳۹7سال 

 ن همایش بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و مطالعات اجتماعياولي :محل انتشار

 زهرا سهرابي رناني، قمبواني زهرا قرباني، ليال سماعي باغبادراني :نویسندگان

 زبان ارائه مقاله: فارسي | ۱۶ :تعداد صفحات

 

 فرصت ها و چالش های کتب درسي در موضوع مهدویت 

 حسني آهویي، عاطفه خادمي ابراهيم م

  ۱۰۱ -7۹صص ،  )۱۳۹۶)زمستان  ۲۴فصلنامه عصر آدینه، پياپي 

مقاله حاضر، با هدف نشان دادن وضعيت بازنمایي مهدویت به عنوان یکي از مهم ترین 

شيعي در کتب آموزشي رسمي  محورهای اعتقادی در جامعه ایران با جمعيت حداکثر

کشور تحقيق و تاليف شده است. در فرایند تحقيق، با استفاده از روش تحليل مضمون، 

ابتدا شاخص های جامعه منتظر و اندیشه مهدویت از منظر امامين انقالب اسالمي، 

مدظله العالي(، به عنوان رویکرد )و حضرت آیت اهلل خامنه ای  ;حضرت امام خميني

صاء شده است. سپس، متون کتب درسي بر اساس شاخص های احصاء شده از معيار اح

بيانات و اندیشه های ایشان، مورد تحليل محتوا قرار گرفته است. پرسش بنياني تحقيق 

این است که آیا در نظام رسمي آموزش و پرورش جمهوری اسالمي ایران، بازنمایي از 

مقام معظم رهبری و در نتيجه دیدگاه  و ۱مهدویت، مطابق با دیدگاه های امام خميني

رسمي جمهوری اسالمي ایران است؟ نتایج حاصل از تحليل نشان مي دهد محتوای 

کتب آموزش رسمي کشور، هم از نظر کميت )با توجه به اهميت و ضرورت موضوع( و 
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هم از نظر کيفيت و رویکرد )با توجه به معيارهای اساسي و تراز( اشکاالتي اساسي 

 .دارد

مهدویت، انتظار، امام خميني، آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالي(، کتب  :کليد واژگان

 درسي، بازنمایي

 

 

تحليل راهکارهای موثر بر نهادینه سازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسي دوره 

 متوسطه از دیدگاه دبيران شهر اصفهان 

  *رضا جعفری هرندی

  ۱۲۳ص ، (۱۳۹5)بهار  ۳7فصلنامه مشرق موعود، پياپي 

این پژوهش، در صدد بررسي و تحليل راهکارهای موثر بر نهادینه سازی فرهنگ 

 مایشيمهدویت در برنامه درسي دوره متوسطه است. روش پژوهش، توصيفي از نوع پي

و رویکرد آن نيز کاربردی است. جامعه پژوهش، دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان 

مشغول به تدریس اند. به کمک  ۱۳۹۳-۹۴نفر( را دربر مي گيرد که در سال  ۴۴۱۳)

نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه برآورد و با روش تصادفي  ۱۶5فرمول کوکران، 

ه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيری پرسش نامه متناسب با حجم از بين نواحي شش گان

محقق ساخته روا و پایا بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصيفي و 

استنباطي بررسي و تحليل شده اند. عمده ترین نتایج پژوهش، بيان گر آن است که از 

فرهنگ ایثار و شهادت نظر دبيران، در ميان راهکارهای سه گانه موثر بر نهادینه سازی 

بيشترین و راهکارهای پژوهشي با  ۲۱/۴در مدارس، راهکارهای آموزشي با ميانگين 

کمترین تاثير را بر نهادینه سازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسي  ۶۲/۳ميانگين 

طرح مفاهيم، مصادیق، تصاویر و »دوره متوسطه دارند. در بين راهکارهای آموزشي، 

نقش الگویي دبيران و »، «به فرهنگ مهدویت در کتاب های درسيمولفه های مربوط 
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یاد کردن از »و  «کادر اجرایي مدرسه و تطابق گفتار و کردار آن ها با فرهنگ مهدویت

، «افراد مشهور در حوزه مهدویت در حين تدریس متناسب با محتوای درسي کالس

 .بيشترین تاثير را دارند

ادینه سازی، دوره متوسطه، برنامه درسي، دبيران فرهنگ مهدویت، نه :کليد واژگان

 اصفهان

 تحليل محتوای کتاب های درسي دوره ابتدایي به لحاظ ميزان توجه به مباحث مهدویت 

 رضا جعفری هرندی 

  ۱۰7ص ، (۱۳۹۱)زمستان  ۲۴مه مشرق موعود، پياپي فصلنا

هدف پژوهش حاضر، بررسي و تحليل ميزان توجه به مباحث مهدویت در کتاب های 

درسي دوره ابتدایي است. روش پژوهش، توصيفي و از نوع تحليل محتواست و رویکرد 

مي  پژوهش، کاربردی است. جامعه پژوهش، کتاب های درسي دوره ابتدایي را دربر

و « بخوانيم»، «هدیه های آسماني»چاپ شده و سه عنوان  ۱۳8۹گيرد که در سال 

جلد به صورت هدفمند در نمونه قرار گرفته اند. ابزار اندازه  ۱۲با « تعليمات اجتماعي»

گيری چک ليست تحليل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از 

و تحليل قرار گرفته اند. عمده ترین نتایج  شاخص های آمار توصيفي مورد بررسي

مرتبه به محورها و مولفه های مفهومي  ۶۰7پژوهش بيان گر آن است که در مجموع 

مرتبط با مهدویت توجه شده است. ميزان آن در کتاب های بخوانيم )فارسي(، هدیه 

 مرتبه است. همچنين ۹۲و  ۲5۲، ۲۶۳های آسماني و تعليمات اجتماعي، به ترتيب 

بيشترین توجه به محور، گفتار، رفتار، سيره، کالس پنجم و کتاب هدیه های آسماني 

پنجم شده و کمترین توجه به محور، ظهور و اتفاقات بعد از آن، کالس اول ابتدایي و 

 .کتاب تعليمات اجتماعي چهارم ابتدایي صورت گرفته است

 دایي، مهدویتمحتوا، کتاب درسي، تحليل محتوا، دوره ابت :کليد واژگان
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تحليل راهکارهای موثر بر نهادینه سازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسي دوره 

 متوسطه از دیدگاه دبيران شهر اصفهان 

  *رضا جعفری هرندی

  ۱۲۳ص  (،۱۳۹5)بهار  ۳7رق موعود، پياپي فصلنامه مش

این پژوهش، در صدد بررسي و تحليل راهکارهای موثر بر نهادینه سازی فرهنگ 

مهدویت در برنامه درسي دوره متوسطه است. روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمایشي 

و رویکرد آن نيز کاربردی است. جامعه پژوهش، دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان 

مشغول به تدریس اند. به کمک  ۱۳۹۳-۹۴نفر( را دربر مي گيرد که در سال  ۴۴۱۳)

نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه برآورد و با روش تصادفي  ۱۶5فرمول کوکران، 

متناسب با حجم از بين نواحي شش گانه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيری پرسش نامه 

هش با استفاده از شاخص های آمار توصيفي و محقق ساخته روا و پایا بوده و نتایج پژو

استنباطي بررسي و تحليل شده اند. عمده ترین نتایج پژوهش، بيان گر آن است که از 

نظر دبيران، در ميان راهکارهای سه گانه موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت 

ی پژوهشي با بيشترین و راهکارها ۲۱/۴در مدارس، راهکارهای آموزشي با ميانگين 

کمترین تاثير را بر نهادینه سازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسي  ۶۲/۳ميانگين 

طرح مفاهيم، مصادیق، تصاویر و »دوره متوسطه دارند. در بين راهکارهای آموزشي، 

نقش الگویي دبيران و »، «مولفه های مربوط به فرهنگ مهدویت در کتاب های درسي

یاد کردن از »و  «گفتار و کردار آن ها با فرهنگ مهدویت کادر اجرایي مدرسه و تطابق

، «افراد مشهور در حوزه مهدویت در حين تدریس متناسب با محتوای درسي کالس

 .بيشترین تاثير را دارند

فرهنگ مهدویت، نهادینه سازی، دوره متوسطه، برنامه درسي، دبيران  :کليد واژگان

 اصفهان
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جدیدالتاليف دوره ابتدایي از نظر ميزان توجه به  درسي های کتابارزیابي محتوای 

  مفاهيم مهدوی براساس تکنيک آنتروپي شانون

 ؛ رحيمي، ابوالفضل؛ نجفي، حسن؛ جعفری هرندی، رضا :نویسنده 

  ۱۴۰تا  ۱۱۱از  - صفحه - ۱۹شماره  - ۱۳۹5زمستان   «پژوهش های مهدوی :مجله

  :چکيده

ظ هدف پژوهش حاضر، ارزیابي کتاب های درسي جدید التاليف دوره ابتدایي از لحا

ميزان توجه به مفاهيم مهدوی است. روش پژوهش توصيفي و از نوع تحليل محتوا است 

و رویکرد پژوهش کاربردی مي باشد. جامعه آماری کتاب های درسي دوره ابتدایي است 

چا شده و چهار عنوان هدیه های آسماني، فارسي )بخوانيم(، آموزش  ۱۳۹5که در سال 

لد به صورت نمونه گيری هدفمند در نمونه قرار گرفته ج ۲۱قرآن و مطالعات اجتماعي با 

اند. ابزار پژوهش چ ليست محقق ساخته بوده و با استفاده از شاخص های توصيفي و 

همچنين تکنيک آنتروپي شانون مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. عمده ترین نتای 

های مفهومي مرتب با مرتبه به مولفه  ۳۴۶۶. در مجموع  ۱پژوهش بيانگر آن است که 

مهدویت توجه شده است که ميزان تراکم فراواني آن در مولفه های القاب حضرت، 

خصوصيات حضرت، نشانه های ظهور، ادله غيبت، انتظارات حضرت از مردم، فواید و 

. در  ۲مرتبه بوده است.  ۴۳۳، و  ۱۱۰۴،  ۴78،  ۱۶۳،  ۱۱۰۰،  ۱88تاثيرات ظهور به ترتي 

و ضری  ۰/  8۹8مورد بررسي، هدیه های آسماني با ميزان بار اطالعاتي  بين کتاب های

بيش ترین توجه را به خود اختصا داده، این در حالي است که کتاب  ۰/  ۲5۹اهميت 

کمترین توجه را  ۰/  ۲۴۲و ضری اهميت  ۰/  8۳8آموزش قرآن با ميزان بار اطالعاتي 

 نموده است. 

 . 

  :کليدواژه ها

  مفاهيم مهدوی،  آنتروپي شانون،  کتاب درسي،  دوره ابتدایي،  محتوا
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يزان توجه به مولفه های مهدویت در محتوای برنامه درسي دوره متوسطه بررسي م

 ایران 

  *رضا جعفری هرندی، حسن نجفي

  57ص ، (۱۳۹)زمستان  ۲8شرق موعود، پياپي فصلنامه م

منتظران واقعي چکيدهضرورت شکل گيری فرهنگ دیني زمينه ساز ظهور و تربيت 

که از جمله مهم ترین و  _حضرت ولي عصر، ذهن را به سوی، نظام آموزش عمومي 

رهنمون مي سازد. هدف پژوهش حاضر،  _اصلي ترین نهادهای تربيتي جامعه است 

بررسي ميزان توجه به مولفه های مهدویت در محتوای برنامه درسي دوره متوسطه 

ز نوع تحليل محتوا بوده و رویکرد آن کاربردی ایران است. روش پژوهش، توصيفي و ا

 ۱۳۹۲است. جامعه آماری این نوشتار، کتاب های درسي دوره متوسطه است که در سال 

چاپ شده و چهار عنوان دین و زندگي، ادبيات فارسي، مطالعات اجتماعي و تاریخ 

ار اندازه گيری، جلد به صورت هدفمند در نمونه قرار گرفته اند. ابز ۱۰انقالب اسالمي با 

چک ليست تحليل محتوای محقق بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار 

. ۱توصيفي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. عمده ترین نتایج، بيانگر آن است که: 

بار به محورها و مولفه های مفهومي مرتبط با مهدویت توجه شده که ۲55۱در مجموع 

تاب های دین و زندگي، ادبيات فارسي، مطالعات اجتماعي و تاریخ انقالب ميزان آن در ک

. به محور ها ۲مرتبه است؛  ۱۹۲و  ۳۲5، 785، ۱۲۴۹اسالمي دوره متوسطه، به ترتيب 

. در ۳و مولفه های مهدویت در هر یک از کتاب ها به ميزان متفاوتي توجه شده است؛ 

 5/۱۳مورد یا  ۳۴5ي اول متوسطه با بين کتاب های بررسي شده، کتاب دین و زندگ

درصد،  7/۶مورد یا  ۱7۰درصد، بيشترین توجه و کتاب ادبيات فارسي دوم متوسطه با 

 .کمترین توجه را به مفاهيم مرتبط با مهدویت داشته اند
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 مهدویت، تحليل محتوا، برنامه درسي، دوره متوسطه :کليد واژگان

 زبان: فارسي  مشاهده متن چکيده

 

 تاملي کيفي بر چگونگي آموزش معارف مهدویت 

 مهدی قنبری *، محمد نيکخواه 

  ۶۳ص ، (۱۳۹۶)پایيز  ۲۲فصلنامه پژوهش های مهدوی، پياپي 

این مطالعه در نظر داشت چگونگي آموزش معارف مهدویت در کتب درسي پيام های 

آسمان دوره اول متوسطه را تحليل نماید. مطالعه حاضر به انگاره تحقيقات کيفي تعلق 

استفاده از روش تحليل مضمون عملياتي شد. جامعه پژوهش شامل متن سه داشته و با 

بود. باتوجه به منطق  ۱۳۹5کتاب درسي پيام های آسمان دوره اول متوسطه چاپ 

تحقيقات کيفي، پژوهشگر به صورت هدفمند متوني از این کتب که مرتبط با بحث 

از صحت و دقت  مهدویت بودند را برای تحليل برگزید. باهدف حصول اطمينان

موردگزیني، بخش های انتخاب شده در اختيار نه نفر از معلمان خبره که تدریس کتب 

مدنظر را بر عهده داشتند و دو نفر از متخصصان دانشگاهي که در زمينه مهدویت سابقه 

مطالعاتي دارند، گذاشته شد تا در این مورد اظهارنظر کنند. به منظور تامين اعتبار 

ل گر چندین بار روند تحليل را مورد بررسي قرار داد تا از صحت پژوهش، تحلي

کدگذاری و مقوله بندی اطمينان یابد. عالوه بر این از تکنيک بررسي همکار و ناظر 

بيروني نيز استفاده کرد. یافته ها نشان مي دهد معارفي مانند: معرفي حضرت به عنوان 

و مسائل پيراموني آن؛ منجي و مهدویت؛ ؛ پيشوای دیني و امام معصوم اهل بيت پيامبر

دالیل غيبت حضرت؛ آفت های زمان غيبت؛ اهداف ظهور و قيام حضرت و پيش شرط 

های آن؛ یاران حضرت؛ انتظار و وظایف منتظران؛ اداره جامعه اسالمي در زمان غيبت؛ 

ظهور حضرت؛ پاسخ برخي شبهات درمورد طول عمر و سن حضرت؛ جهان پساظهور و 

 .مهدوی در کتاب های درسي پيام های آسمان ذکر شده اندحکومت 
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 آسمان، دوره اول متوسطه

 /اصيل زبان: فارسي مقاله پژوهشي مشاهده متن چکيده

 

 

بررسي و مقایسه ميزان توجه به مفاهيم مهدویت در کتب درسي معارف اسالمي 

 آموزش و پرورش 

  *رضا جعفری هرندی، علي نقي فقيهي، حسن نجفي

  ۱۳۳ -۱۱۹صص ، (۱۳۹)بهار  ۴8ه ریزی درسي، پياپي لنامه پژوهش در برنامفص

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقایسه ميزان توجه به مفاهيم مهدویت در کتب درسي 

معارف اسالمي نظام آموزش و پرورش کشور در حوزه برنامه درسي انجام شد. این 

ظهور )عصر غيبت(، عصر ظهور مباحث شامل؛ ویژگي های فردی حضرت، عصر قبل از 

و عصر بعد از ظهور)دوران حکومت( مي شد. روش پژوهش توصيفي از نوع تحليل 

محتوا و رویکرد آن نيز کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کليه کتاب 

های درسي معارف اسالمي بوده که وزارت آموزش و پرورش در سه دوره تحصيلي 

به چاپ رسانده  ۱۳87تا  ۱۳۳۰و متوسطه دوم( طي سال های)ابتدایي، متوسطه اول 

عنوان کتاب درسي معارف اسالمي بود که با استفاده از  ۹۰است. نمونه مورد بررسي 

روش نمونه گيری تصادفي در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گيری چک ليست 

های آمار تحليل محتوای محقق ساخته بود. نتایج پژوهش با استفاده از شاخص 

مستقل( و  T توصيفي )فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار( و استنباطي )آزمون

مورد تحليل قرار گرفت. عمده ترین نتایج این  ۲۰نسخه  SPSS با کمک نرم افزار

پژوهش بيانگر آن بود که: اختالف مشاهده شده بين ميانگين مولفه های مرتبط با 
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( ۶۴/۲۶( و بعد از انقالب اسالمي )۳۶/۱۹نقالب اسالمي )مهدویت در دو دوره قبل از ا

 .معنادار است (p < ۰/۰5) در سطح

 مفاهيم مهدویت، تحليل محتوا، کتب درسي معارف اسالمي :کليد واژگان

 

 

بتدایي از نظر توجه مقطع ا« فارسي»و « هدیه های آسمان»تحليل محتوای کتاب های 

 به مهدویت 

 محمد اميني، زهرا ماشاءاللهي نژاد، مرضيه عليزاده زارعي 

  7ص ، (۱۳۹۱)بهار و تابستان  ۱۰دو فصلنامه مطالعات اسالم و روان شناسي، پياپي 

و « هدیه های آسمان»تاب های هدف این پژوهش عبارت بود از بررسي محتوای ک

در مقطع ابتدایي از نظر توجه به مهدویت و مولفه های آن در دو « فارسي )بخوانيم(»

، «آگاهي از فلسفه ظهور»مولفه های مهدویت، شامل «. تصاویر»و « دروس»بخش 

« ایمان و باور قلبي»و « انتظار ظهور»، «علم و شناخت امام»، «آگاهي از فلسفه غيبت»

ی متون، استفاده شد. جامعه آماری «تحليل محتوا»اشند. بدین منظور از روش مي ب

مورد نظر شامل پنج کتاب فارسي سال اول تا پنجم و چهار کتاب هدیه های آسمان از 

بود. یافته ها نشان داد که  ۹۰_۹۱سال دوم تا پنجم دوره ابتدایي در سال تحصيلي 

موزش آن در کتاب های یاد شده، بسيار کم توجه به نمادها و مولفه های مهدویت و آ

مي باشد و الزم است در کتاب ها و در نظام آموزش و پرورش کشور تغييرات و اصالحات 

 .الزم صورت پذیرد

 مهدویت، تربيت مهدوی، فلسفه ظهور، ایمان و باور قلبي :کليد واژگان

 

 

 (سازی آموزشي و پرورشي برای ظهور مهدی موعود )عج زمينه
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  *کاظم عظيمي

  ۱۰۱ص ، )۱۳۹۴)پایيز  ۳5فصلنامه مشرق موعود، پياپي 

زمينه سازی آموزشي و پرورشي برای ظهور مهدی موعود، مهم ترین وظيفه 

ر به شمار مي رود؛ زیرا این موضوع، زیربنای دیگر اندیشمندان شيعه در عصر حاض

 .شاخه های زمينه سازی )سياسي، اقتصادی، فرهنگي و...( است

گنجاندن آموزش اصول مهدویت و شاخه های آن در برنامه درسي دوره های ابتدایي، 

متوسطه و دانشگاه و بهره برداری از دستاوردهای فن آوری اطالعات در شبکه جهاني 

ت، ظرفيت باالیي برای زمينه سازی آموزش های اصيل و عميق مرتبط با مهدویت اینترن

در جهان پدید مي آورد. در این ميان، با معرفي الگوی عملي از ویژگي های مهم فرد 

 .صالح مي توان برای ظهور مصلح زمينه سازی کرد

 مهدویت، ظهور، زمينه سازی، آموزش و پرورش :کليد واژگان
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