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Abstract

In an Islamic society, it is desirable that 
“heresy” be a social norm, the requirement 
of being a social norm is that acting on 
it be the norm; Anyone who opposes it 
will be rejected by society. The purpose 
of this study is to develop strategies for 
institutionalizing heresy according to 
Islamic, psychological and sociological 
teachings. The data collection of this 
research has been done conceptually and 
theoretically by studying the sources and 
analyzing them; Findings showed that 
strategies such as “awareness”, “social 
normalization” and “application of 
external executive guarantees )rules(”, 
“different learning styles”, “methods 
of changing attitudes”, “observational 
learning and pattern presentation”, 
“creating cognitive inconsistency” On 
secularism ” to institutionalize heresy. It is 
recommended that educational experts and 
cultural institutions use these strategies to 
institutionalize heresy.
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چکیده
کــه »آخرت  در یــک جامعه اســالمی، مطلوب اســت 
گرایی«، یــک هنجار اجتماعی باشــد. الزمه هنجار 
کــردن بــه  کــه عمــل  اجتماعــی بــودن ایــن اســت 
کنــد،  کــس بــا آن مخالفــت  آن، هنجــار باشــد؛ هــر 
از طــرف جامعــه طــرد شــود. هــدف ایــن پژوهش، 
تدویــن راهکارها برای نهادینه ســازی آخرت گرایی 
بــا توجــه بــه آموزه هــای اســالمی، روان شــناختی و 
ایــن  گــردآوری داده هــای  جامعه شــناختی اســت. 
پژوهش، از طریق مطالعه منابع مورد نظر و تحلیل 
شــده  انجــام  نظــری  و  مفهومــی  به صــورت  آنهــا، 
اســت؛ یافته هــای پژوهش نشــان داد راهکارهایی 
»هنجارســازی  گاهی بخشــی«،  »آ همچــون 
اجرایــی  ضمانت هــای  »به کارگیــری  و  اجتماعــی« 
بیرونی )قوانین(« »سبک های مختلف یادگیری«، 
»روش های تغییر نگرش«، »یادگیری مشــاهده ای 
در  شــناختی  ناهماهنگــی  »ایجــاد  الگــو«،  ارائــه  و 
گرایی« برای نهادینه ســازی آخرت گرایی  بــاب دنیا
کارشناســان تربیتــی  وجــود دارد. توصیــه می شــود 
را در جهــت  راهکارهــا  ایــن  و نهادهــای فرهنگــی 

گیرند. نهادینه سازی آخرت گرایی بکار 
نهادینه ســازی،  آخرت گرایــی،  واژه هــا:  کلیــد 
یادگیری، نگرش، جامعه، روان شناسی اسالمی. 
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 مقدمه
که همواره ایجاد و تقویت  یکی از مهم ترین اصول ادیان آسمانی، »اعتقاد به آخرت« است 
آن در جوامع بشری سرلوحه برنامه های تربیتی رسوالن الهی قرار داشته است. در دین اسالم 
گردد؛ زیرا این  انسان ها نهادینه  تا آخرت گرایی در  گون تالش شده است  گونا به شیوه های 
که انسان ها  کمال می باشد  امر، یکی از مهم ترین و بهترین ابزارهای تربیتی و وسایل نیل به 
می توانند در پرتو آن، به رشد و بالندگی برسند و حیات جاودان در بهشت برین را برای خود 
رقم زنند )شریفی، ۱۳۹۵(. مسئله معاد از حیث اهمیت، بعد از مسئله توحید، به عنوان یکی 
سوی  به  هدف  این  با  الهی  پیامبران  می رود.  شمار  به  اسالمی  و  دینی  مسائل  مهم ترین  از 
و  خدا  به  یکی  سازند؛  معتقد  و  مؤمن  حقیقت،  دو  به  را  مردم  که  گردیدند  ارسال  انسان ها 

دیگری به قیامت )مطهری، ۱۳۷۳(. 
گرایش به عالم آخرت، دارای تأثیرات متعدد و ارزنده ای در حیطه زندگی فردی انسان 
عمل  انگیزه   ،)۱۳۷8 )طباطبایی،  الهی  تقوای   ،)۱۳۶۳ )شریعتی،  بینش  تغییر  می باشد؛ 
شیرازی،  )مکارم  روانی  بهداشت  تأمین  و  آرامش   ،)۱۳۷8 )طباطبایی،  اخالص  و  صالح 
۱۳۷4(، هدفمندی حرکت )طاهری، ۱۳8۱(، ظهور صفات کمال و فضائل اخالقی )سبحانی، 
نیز می توان  آخرت گرایی،  اجتماعی  آثار  از  آخرت گرایی می باشد.  فردِی  آثار  از جمله   )۱۳۷۳
به »تامین عدالت اجتماعی«، »ضمانت اجرای قوانین«، »تغییر نگرش در حکومت داری«، 
سطح  در  جرائم  »کاهش  نظامی«،  روحیه  »باالبردن  اقتصادی«،  مسائل  به  »سامان دهی 

کرد )مقیمی، ۱۳۹4(.  جامعه«، »پرهیز از ظلم به دیگران« و »کمک به محرومین« اشاره 
کلمه »اآلخرة« در قرآن کریم، پرشمارترین واژه برای نامیدن و ارجاع به جهان پس از مرگ 
کریم، بلکه در متون روایی و ادبیات تفسیری نیز، آشناترین نام  که نه تنها در قرآن  می باشد، 
برای ارجاع به جهان پس از مرگ است )رهنما، ۱۳۹۷(. در مورد تسمیه آخرت، دو وجه بیان 
شده است؛ یکی اینکه آخرت را آخرت نامیده اند به خاطر متأّخر بودن از دنیا؛ و دیگری اینکه 
آخرت، سرای جزا و ثواب است و جزء متأّخر از عمل می باشد )مجلسی، ۱۳۹۷(. آخرت گرایی 
لقای  »حب  جهنم«،  از  »خوف  بهشت«،  به  »شوق  آخرت«،  به  بستن  »دل  از  است  عبارت 
گرایش به آخرت یعنی حرکات و سکنات خود  الهی« و »ترجیح آخرت بر دنیا«. به بیان دیگر، 
کردن، توشه گیری برای  را با شاخص اخروی و ثواب و عقاب عالم آخرت سنجیدن و تنظیم 
زندگی ابدی و در عین حال دنیا را فراموش نکردن و از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به 

کردن است )یوسفیان، ۱۳۹۱(.  نعیم جاودانه بهشتی استفاده 
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گفته  فرآیندی  به  »نهادینه سازی۱«  جامعه شناسی،  پردازان  نظریه  دیدگاه  براساس 
کنشگران و دیگران،  کنش ها )اقدامات( تکرار می شوند و از سوی  که از طریق آن،  می شود 
از نظر هومنز، »نهادینه سازی«،  کانلیف۲، ۱۳۹۵(.  و  معانی مشترکی به خود می گیرند )هچ 
بعدی  نسل های  اختیار  در  اجتماعی،  سرمایه های  به عنوان  که  است  تجارب  کم  ترا نوعی 
و  )شایگان  می زنند  فعالیت  به  دست  سرمایه ها،  این  به کارگیری  با  آنان  و  می گیرد  قرار 
مصطفی نژاد، ۱۳۹۵(. نهادینه شدن یک امر، به معنای پایه ای و ریشه ای شدن آن در عمق 
که آن ارزش ها و مقررات توسط افراد جامعه مورد قبول و تأیید قرار  جامعه است، به  گونه ای 
کتاب مبانی  کوهن۳ )۱۳88( در  گیرند و به رسمیت شناخته شوند )گالبی، ۱۳۷۶(. بروسن 
جامعه شناسی، در مورد فرآیند نهادینه شدن می گوید: »نهادینه شدن زمانی تحقق می پذیرد 
گروه اجتماعی تشخیص دهد، شبکه خاصی از ارزش ها، هنجارها و نقش ها به اندازه ای  که 
کنند. جامعه از  گروه باید الزامًا آن را رعایت  که اعضای آن  کرده اند  برای بقایش اهمیت پیدا 
که اعضا را تشویق به پیروی از ارزش ها و هنجارها می کند یا  طریق پاداش و مجازات است 

آنها را از آن باز می دارد، رفتارها را نهادی می کند« )کوهن، ۱۳88، ص۱۶۵(. 
کردن آن، یکی از مهم ترین و مؤثرترین راه های هدایت و نجات  آخرت گرایی و نهادینه 
که در  جامعه معاصر از انحراف و فساد می باشد. با وجود اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم 
با این حال، باور ها، بیشتر  کثریت افراد، مسلمان و معتقد به آخرت و معاد می باشند،  آن، ا
ُبعد  کافی،  اندازه  یا در حد »شناخت« باقی مانده است و نتوانسته است به  در حد »گفتار«، 
آثار رفتاری خود را در رفتار تک تک افراد و  عاطفی و رفتارِی افراد را تحت تأثیر قرار داده و 
سازمان ها و نهادهای اجتماعی به منصه ظهور برساند؛ به عبارت دیگر: ۱. آخرت گرایی در 
حد اطالعات و اعتقادات تقلیدی باقی مانده است؛ ۲. ممکن است به مرحله اعتقاد استداللی 
و نگرش های عمیق  با عواطف، احساسات  و  اما هنوز درونی سازی نشده  باشد؛  هم رسیده 
که حتی، فرآیند درونی سازی هم در بسیاری از  افراد عجین نگردیده باشد؛ ۳. ممکن است 
افراد جامعه، روی داده باشد، لکن؛ قوانین و مقررات و هنجارهای اجتماعی و سازمان ها و 

نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...  با آن همراهی نکنند. 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که پژوهش های متعددی در زمینه بررسی مفهوم 

1. Institutionalization.
2. Hatch and Cunliffe.
3. Cohen.
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کردن ارزش ها و مباحث اخالقی، درونی سازی اخالق و موارد  آخرت و آخرت گرایی، نهادینه 
دیگر صورت پذیرفته است. 

»اصول  جمله  از  یافت،  می توان  متعددی  آثار  آخرت گرایی،  و  آخرت  مفهوم  زمینه  در 
گفتار امام  که در این پژوهش، سلوک و  تربیت از دیدگاه امام علی؟ع؟« )مشایخی، ۱۳8۶(، 
که  علی؟ع؟ به عنوان نمونه ای غنی از منابع موجود با رویکرد نیل به اصول و قواعدی جامع 
دربرگیرنده چارچوب تربیتی از منظر دین است مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این اصول 
یأس گریزی،  و  امیدواری  آرزوگریزی،  و  گریزی، عمل گرایی  دنیا و  گرایی  آخرت  عبارت انداز: 

پایداری و پرهیز از رفاه زدگی، تعقل ورزی و غفلت زدایی، تواضع گرایی و تکبرگریزی. 
کید بر مدیریت آخرت گرا از دیدگاه امام علی؟ع؟« )صبوحی  در اثر »مدیریت اسالمی با تأ
لکی، ۱۳۹۵(، آخرت گرایی به عنوان اصلی از اصول مدیریت اسالمی و برگرفته از اصل ایمان 
آموزه های قرآنی« )پوریا،  خ در  گرفته شده است. »برز از مرگ در نظر  به معاد و حیات پس 
خ و ویژگی های آن می پردازد و خواننده را با برخی جنبه های  ۱۳8۶( به تحلیل چگونگی برز

کریم آشنا می سازد.  که حائل میان دنیا و قیامت است با استناد به قرآن  خ  عالم برز
ح چند پرسش  در پژوهش »مرگ خود و مردن دیگری« )نجاتی حسینی، ۱۳۹4(، با طر
کاویدن پاسخ آنها از طریق سه عنوان در سه حیطه »علمی« )نظریه  مشخص، نگارنده درپی 
کتاب »معاد  اجتماعی مرگ(، »دینی« )نهج البالغه( و »ادبی« )مثنوی معنوی( می باشد. در 
و جهان پس از مرگ« )مکارم شیرازی، ۱۳۷۶( سعی شده است تا به بررسی ریشه هاى معاد 
پرداخته  دیگری  سرفصل های  و  معاد  آسمانی،  کتب  در  رستاخیز  چهره  انسان،  فطرت  در 
کتاب  از  تا انجام« )طباطبایی و خسروشاهی، ۱۳۹۱( ترجمه ای است  آغاز  از  شود. »انسان 
با  را  آدمی  آفرینش  مراحل  و  چگونگی  که  طباطبایی،  محمدحسین  سید  اثر  »االنسان«، 
را  انسان  خلقت  مراحل  اثر،  این  در  ایشان  است.  نموده  بررسی  کریم  قرآن  آیات  از  استفاده 
در سه رساله »االنسان قبل الدنیا«، »االنسان فی الدنیا« و »االنسان بعد الدنیا« مورد نظر قرار 
که در رساله سوم آن، در شانزده فصل، وجود آدمی بعد از دنیا و سرنوشت او را از مرگ  می دهد 

کرده  است.  خ بررسی  تا روز قیامت، سپس در روز جزا، شفاعت، اعراف، بهشت و دوز
شده  واقع  پژوهشگران  توجه  مورد  آخرت گرایی  و  اخالق  ارزش ها،  درونی سازی  مسئله 
رویکرد های  در  اخالقی  ارزش های  درونی سازی  فرآیند  تبیین  به   ،)۱۳۹۱( کریم زاده  است. 
نقش  مورد  در   )۱۳۹۱( همکاران  و  موسوی نسب  است.  پرداخته  عمده  روان شناختی 
اسالمی سازی محتوای آموزشی در درونی سازی ارزش های اسالمی به پژوهش پرداخته اند. 
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از مؤثرترین  را  آفرینی، تشویق، محبت، قصه آفرینی و بصیرت بخشی  الگو  خلجی )۱۳۹۰(، 
کردن ارزش ها می داند.  شیوه های نهادینه 

در باب نهادینه سازی ارزش ها از جمله آخرت گرایی، خان محمدی و همکاران )۱۳۹۷(، 
داده  ارائه  را  رهبری  معظم  مقام  بیانات  بر  مبتنی  ارزش ها،  نهادینه سازی  الگوی  طراحی 
را  جامعه  در  اخالق  نهادینه سازی  در  قرآن  روش های   ،)۱۳۹۵( همکاران  و  شریفی  است. 
گاهی بخشی، ایمان پروری، تزکیه نفس، تشویق و تنبیه را  مورد پژوهش قرار داده است و آ
به عنوان راهکارهای آن معرفی می کند. شایگان )۱۳۹4(، به بیان روش های نهادینه سازی 

رفتار از دیدگاه اسالم پرداخته و شیوه های مشابهی را ارائه می دهد. 
که بخش قابل توجهی از پژوهش های به عمل آمده،  بررسی آثار موجود، نشان می دهد 
این پژوهش به دنبال  اما  زاویه خاصی مورد بررسی قرار داده اند؛  از  را  راهکار های مشخصی 
است.  جامعه شناختی  و  روان شناختی  رویکردهای  به  توجه  با  عملیاتی  راهکارهای  تدوین 
از  راهکارهایی  برای عملیاتی شدن »آخرت گریی«، در سه حیطه فوق، چه  به عبارت دیگر 
آموزه های قرآن و روایات و همین طور از آموزه های علوم انسانی مثل روان شناسی به دست 
که سؤال های این پژوهش عبارت اند از: ۱. چگونه می توان  گفت  می آید؟ بنابر این می توان 
اطالعات مربوط به معاد و معادگرایی را در بین همه مردم تعمیم بخشید؟ ۲. چگونه می شود 
که شناخت، عواطف و رفتار آنها در باب  گونه ای  آن را در درون افراِد معتقد، عمق بخشید به 

کامل داشته باشند؟  »آخرت گرایی«، هماهنگِی 

وهش وش پژ ر
مطالعه  طریق  از  آن  داده های  گردآوری  که  است  کتابخانه ای  پژوهشی  حاضر،  پژوهش 
و  نظری  به صورت  آنها،  بررسی  و  تحلیل  و  جامعه شناختی  و  روان شناختی  متون اسالمی، 
منابع  سپس  روایات(،  و  )آیات  اسالمی  اول  دست  منابع  ابتدا،  است.  شده  انجام  مفهومی 
و  نوشتاری  منابع  از  )اعم  پرداخته اند  روایات  و  آیات  در  »معاد«  بررسی  به  که  دومی  دست 
»آخرت گرایی«  است؛  گرفته  قرار  دسته بندی  و  فیش برداری  جستجو،  مورد  افزاری(،  نرم 
در  آن  پیامدهای  و  آثار  و  شده  آن  بر  که  کیداتی  تأ و  اسالمی،  مفهومی  سازه  یک  به عنوان 
»آخرت گرایی«  مفهوم  اسالمی،  متون  نگاه  از  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  روزمره،  زندگی 
کرده و عمومیت یابد. بر  باید در بافت روان شناختِی تمام افراد و جوامع اسالمی حضور پیدا 
گام دوم انقالب« و هم جهت با »جامعه سازی اسالمی«، در  این اساس، با توجه به »بیانیه 
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کالِن جامعه شناختی  متون جامعه شناختی و روان شناختی تالش شد تا بعضی از راهکارهای 
کسانی  و بعضی از مکانیزم های جزئی روان شناختی، شناسایی و معرفی شده تا بتواند برای 
کرده و آن را به راهکارها و مکانیزم های اجرایی  که راهبردهای فرهنگی جامعه را مشخص 

کرده و مسیر عملیاتی سازی آن را هموار می کنند، مفید باشد.  تبدیل 
گزاره های خبری معتبر )آیات و روایات(، و  واحد تحلیل در این پژوهش عبارت بود از 
که از جامعه شناسی و روان شناسی استخراج شده است. برای  آموزه های مورد اتفاق و قطعی 
استفاده از آیات و روایات، از روش های تفسیری و فهم احادیث بهره گیری شده است؛ و برای 
که از مطالب قطعی  استفاده از آموزه های جامعه شناختی و روان شناختی، تالش شده است 
که در منابع معتبِر این دو علم آمده است استفاده شود. تحلیل محتواهای حاصل  و مسّلم 
شده و مرتبط سازِی آموزه های اسالمی با آموزه های جامعه شناختی و روان شناختی، به صورت 

نظری و مفهومی صورت پذیرفته است. 

یافته ها
بررسی راهکارهای نهادینه سازی آخرت گرایی در جامعه اسالمی بر اساس دیدگاه جامعه شناسی. 
با  روان شناسی  و  جامعه شناسی  علم  دو  در  که  است  مفاهیمی  جمله  از  نهادینه سازی 
گرفته است. این تفاوت از آنجا نشأت می گیرد  وجود تفاوت های دیدگاهی، مورد بررسی قرار 
که عوامل مختلف )مذاهب، فرهنگ ها،  که اساسًا جامعه شناسان به این مطلب می پردازند 
تأثیر  نژادها، طبقات اجتماعی، وضعیت اقتصادی و غیره(، چگونه بر روی عملکرد جامعه 
می گذارد. در حالی که روان شناسی )به ویژه روان شناسی اجتماعی( به مطالعه علمی و روشمند 
کردن انسان ها در حضور مستقیم، واقعی یا خیالی  کردن و رفتار  کردن، احساس  شیوه فکر 
و ضمنی دیگران می پردازد )دانایی، ۱۳۹۳(. بعضی از یافته ها، از آموزه های جامعه شناختی 
و  آموزه ها  که  توضیح  این  با  روان شناختی،  آموزه های  از  دیگر،  بعضی  و  آمده اند  دست  به 
تکنیک های روان شناختی، هم به صورت مستقل، نقش و جایگاه قابل توجه دارند؛ هم ذیل 

کالِن جامعه شناختی ایفای نقش می کنند.  مباحث 
مفهوم  مورد  در  پردازان جامعه شناسی  نظریه  دیدگاه  از  که  متعددی  تعاریف  اساس  بر 
گردید، نهادینه شدن هر چیز در جامعه، به خواست  ح  نهادینه سازی در بخش مقدمه مطر
که این امر با تشویِق عاملین و متعهدین به  گروه های اجتماعی منوط است،  و احساس نیاز 
ارزش ها و همچنین مجازات و بازداشتن سهل انگاران در این امر، تحقق می یابد. با توجه به 
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گروه های اجتماعی در اولویت اول قرار دارد. خانواده به عنوان اولین و  این مطلب، شناخت 
کنار خانواده، نهاد آموزش  مهم ترین بخش، نقش بسزایی در فرهنگ سازی ایفا می کند. در 
که دربرگیرنده مهدکودک ها، مدارس و دانشگاه ها است،  قرار دارد.  و پرورش و آموزش عالی 
کرد. نهاد ها  که همان حوزه های علمیه باشد را نیز می توان به این بخش اضافه  نهاد دینی 
کارمندان  از  عظیم  مجموعه ای  دارای  جامعه،  بخش های  دیگر  همراه  به  دولتی  ادارات  و 
کنار مجموعه های نظامی و احزاب و تشکل های سیاسی، از جمعیت قابل  که در  می باشند 

توجهی برخوردار هستند. 
امکان پذیر  جمعی،  ارتباط  کانال های  بدون  جامعه،  بستر  در  نهادینه سازی  عمل 
مجالت  )کتاب،  نوشتاری  سینما(،  و  ملی  )رسانه  دیداری  رسانه های  امروزه  نمی باشد. 
همچنین  و  مجازی  فضای  موارد،  این  همه  کنار  در  و  )رادیو(  شنیداری  مطبوعات(،  و 
دارند  عهده  به  را  مخاطب  با  ارتباط گیری  و  اطالعات  انتقال  وظیفه  کشور،  تبلیغی  نظام 

)منتظرالمهدی، ۱۳۹۲(. 
که رفتار نهادینه شده  فرآیند نهادینه سازی ارزش ها از جمله آخرت گرایی، با لحاظ این نکته 
واقعیت  یک  به عنوان  و  باشد  شمول  جامعه  باشد،  استمرارپذیر  باشد:  ویژگی هایی  دارای  باید 
که در هر مرحله، می بایست در  اجتماعی تلقی شود، دارای سه مرحله است )دهقان، ۱۳۹8(، 
کنار اصول اولیه، از راهبردهای عملیاتی که موجب تسریع در فرهنگ سازی می گردد، بهره جست. 
این  در   .)۱۳۹۵ جعفری نسب،  و  )شریفی  است  گاهی بخشی«  »آ راهبرد  اول:  مرحله 
مرحله، مفهوم آخرت گرایی با توجه به جامعه هدف )خانواده، نهاد اداری و غیره( و متناسب 
که در عین توضیح مفهوم آخرت گرایی، به تشریح نحوه  با آن، تبیین می گردد. به این معنا 
انطباق این مفهوم در حیطه مورد نظر و جایگاه آن پرداخته می شود. با توجه به مطلب بیان 
گر چه مفهوم »آخرت گرایی« به عنوان محور اصلی در تبیین ها لحاظ می شود؛ اما نحوه  شده،  ا

به کار گیری و انطباق آن بر مصادیق مختلف در هر حیطه شغلی، متفاوت خواهد بود. 
کید می ورزد  گاهی بخشی تأ در همین راستا، قرآن کریم در آیات متعدد، بر اهمیت مقوله آ
بر  را  خود  آیات  تا  فرستاد  آنها  برای  مردم  خود  جنس  از  رسولی  خداوند،  که  می دارد  بیان  و 
گذشته،  که در  کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، در حالی  گرداند،  ک  ایشان بخواند و آنها را پا
گمراهی به سر می بردند )آل عمران، ۶4(. در ادامه، خداوند، پیامبر را مأمور به تذکر می کند  در 
گاهی بخشی، با حکمت و اندرز نیکو، مردم را به راه  که در امر آ )غاشیه، ۲۱( و از او می خواهد 

که نیکوتر است به مجادله بپردازد )نحل، ۱۲۵(.  کند و با آنان به شیوه اى  پروردگار دعوت 
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گاهی بخشی، راهبرد های متعددی را باید به منظور تحقق هرچه بهتر  کنار راهبرد آ در 
ص۶۷؛  ج۱،   ،۱۳8۹ الحسین؟ع؟،  )علی بن  منطقی«  ل  »استدال بست.  کار  به  مرحله  این 
آمر«  بودن  »عامل  ص۲۱۲(،  ج۱،   ،۱۳۹۵ آمدی،  تمیمی  و  ص۵44  ج۱،   ،۱۳8۹ رضی، 
)رضی،  مناسب«  الگوی  »ارائه  ص۷۶۵(،  ج۱،   ،۱۳8۹ رضی،  و  ۲و۳  صف،  ۵۵؛  )احزاب، 
۱۳8۹، ج۱، ص۱۶۳ و احزاب، ۲۱( و »مخاطب شناسی« )مجلسی، ۱۳۹۷، ج۷4، ص۱۵۰( از 
که بر محور های »بازگشت به سوی خدا«، »اوصاف قیامت«، »آثار  جمله این موارد می باشند 

آخرت گرایی« و »مقایسه دنیا و آخرت« لحاظ می گردند )شریفی و داودی، ۱۳۹۵(. 
در  است.  آن  گزاره های  و  آخرت گرایی«  مفهوم  کردن  »هنجاری  راهبرد  دوم:  مرحله 
لومن4،  و  وبر۳  سیمل۲،  دورکیم۱،  همانند  صاحب نظران  اغلب  عقیده  به  جامعه شناسی، 
هنجار به معنای »الگویی از انتظار های عمومی رفتار« در متن های خاص و برخاسته از نظام 
که بین  گروه است )باقری، ۱۳۹۳(. هنجارها، سیستم سازمان یافته ای هستند  ارزش های 
افراد تشکیل دهنده جامعه، مشترک اند و به طور جمعی حفظ می شوند و منافع حاصل از رعایت 
گروه می شود. در واقع وقتی هنجارها به صورت سرمایه اجتماعی در  آنها، عاید همه اعضای 
کنار این توصیفات  کنند )دهقان، ۱۳۹8(. در  می آیند می توانند بحران های اجتماعی را حل 
گزاره های آن، در جامعه به هنجار تبدیل می گردند، در واقع  گفت، وقتی یک مفهوم و  باید 
که افراد، حاضر به ترک آن نخواهند شد. و البته در صورتی  رسوم های اجتماعی خواهند بود 
گردند.  که این هنجارها، پسندیده و در جهت پیشرفت جامعه باشند، باید تقویت و حراست 

که در متون  مقوله هنجارهای اجتماعی و باید و نبایدهای آن، از جمله مباحثی هستند 
هنجارهای  معنای  به  نهج البالغه،  در  »سنت«  کلمه  است.  شده  پرداخته  آن  به  هم  دینی 
پایه دار و نیز اقسام دیگر هنجارهای اجتماعی آمده است )میریان و صمدانیان، ۱۳88(. امام 
از خراب  تأیید هنجارهای اجتماعی پسندیده، توصیه می کنند به پرهیز  علی؟ع؟ در ضمن 
که بزرگان این امت ِبدان رفتار نموده اند و به وسیله آن، مردم به هم  کردن آیین پسندیده اى 
که موجب  کرده اند؛ و نیز نهی می کنند از ایجاد آیینی  پیوسته اند، و رعیت با یکدیگر سازش 
گذشته باشد )نامه۳8/۵۳(. هرچند مورد استفاده واژه  از بین رفتن چیزى از سّنت هاى نیک 

1. Durkheim.
2. Simmel.
3. Weber.
4. Luhmann.
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»سنت« با واژه »هنجار« در بعضی موارد متفاوت است؛ اما مصادیق و اقسام یکسان هر دو، 
کلمات در قرآن و  داللت بر یکی بودِن مفهوم این واژگان دارد و به نظر می رسد نزدیک ترین 
کلماتی مانند »سیر«، »داب« و »عرف« هم به  روایات به واژه هنجار، »سنت« باشد، هرچند 

بخشی از معنای هنجار داللت دارند )میریان و همکاران، ۱۳88(. 
تحقق  متعددی  راهبردهای  کمک  با  آخرت گرایی«  مفهوم  کردن  »هنجاری  فرآیند 
می یابد، همانند »تکریم آخرت گرایی به واسطه تکریم انسان های آخرت گرا«، »نکوهش ضد 
ارزش ها«، »استفاده از عرف عام«، »معرفی زمینه های خطرساز« و »انذار از عواقب بی توجهی 

به آخرت«. 
از  متابعت  برای  اجرایی  ضمانت  به عنوان  قانونی  مکانیزم  از  استفاده  سوم:  مرحله 
مرحله  کمک  به  می تواند  مرحله  این  البته  است.  کرده  عبور  قبل  مرحله  دو  از  که  مفهومی 
دوم هم بیاید؛ زیرا عملیات هنجاری سازی، پروسه ای زمان بر است. اهرم قانون، الزم نیست 
که به تصویب قانون های  کند، بلکه همین قدر  به صورت صریح به مسئله آخرت گرایی اشاره 

همسو با این مفهوم منجر شود، می تواند در تحقق این مهم، نقش داشته باشد. 
برخی  در  قانون،  مورد  در  که  است  این  می باشد،  اهمیت  حائز  بخش  این  در  که  دیگری  نکته 
موارد می توان به سیاست های ابالغی از جانب نهادهای باالدستی هم اشاره کرد، که اگر چه تصویب 
قانونی ندارد؛ اما لزوم اجرا را در پی خواهند داشت. در اینجا به تعدادی از سیاست های پیشنهادی اشاره 
می کنیم که به نظر می رسد رعایت آنها با دیدگاه آخرت گرایی می تواند در فرآیند نهادینه سازی مفهوم 

آخرت گرایی مؤثر باشد. 
کردن آخرت گرایی عبارت اند از خانواده، نهادهای آموزشی و... در  حیطه های نهادینه 

کدام از حیطه ها تبیین می شود.  ادامه هر 
محیط  انسان،  تربیتی  محیط  مؤثرترین  و  نخستین  تحقیق،  به  خانواده؛  الف.   
خانوادگی و اولین مربیان و معلمان او، پدر و مادر می باشند. خانواده به مثابه هسته اصلی 
کودک را پایه گذاری و شکل می دهد )آریان، ۱۳۹۷(.  و اولیه جامعه، حاالت فکری و روانی 
راهکارها در محیط خانواده عبارت اند از: وجود فضای محبت آمیز در خانواده و در ارتباط با 
فرزندان، رعایت احترام متقابل و دوری از تحقیر، به ویژه نسبت به فرزندان، رعایت عدالت 
اعضای  بر  اجبار  و  افراط  از  پرهیز  و  ارزش ها  کردن  درونی  فرزندان،  به  توجه  در  مساوات  و 

کاری در تربیت فرزندان.  خانواده، قاطعیت و جدیت و دوری از اهمال 
ب. نهادهای آموزشی، مدارج؛ آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین 



128                                                                                                                                                   / سال ششم، شماره دوم، پیاپی 14، پاییز و زمستان 1399

افراد  کثر  ا زندگی  مقاطع  مهم ترین  از  طوالنی  نسبتًا  سال های  کشور،  تربیتی  و  آموزشی  نهاد 
جامعه را به خود اختصاص می دهد و همین امر، نشان دهنده اهمیت و تعیین کننده بودن این 
نهاد در زندگی فردی و آینده هر شخص می باشد. با توجه به نارسایی ها و معضالت موجود در 
این عرصه، راهکارهای ذیل جهت تقویت باورهای دینی از جمله آخرت گرایی ارائه می گردد: 

مطلب  درک  رویکرد  تقویت  و  پرورش  و  آموزش  نظام  در  مدرک  کسب  رویکرد  تغییر 
منطبق با مطالبات و نیازهای روزآمد جامعه اسالمی، تغییر مواد درسی دانش آموزان با حذف 
مختلف  مقاطع  در  دانش آموزان  استعداد  و  ذوق  با  غیرمرتبط  و  غیرضروری  دینی  مطالب 
تکالیف  و  اسالمی  رعایت شئون  و تحکم آمیز در خصوص  آمرانه  برخورد  از  پرهیز  تحصیلی؛ 
و  سخنرانی ها  جماعت،  نمازهای  در  دانش آموزان  دادن  مشارکت  منظور  به  به ویژه  شرعی 
مراسم و مناسبت های مذهبی؛ استفاده صحیح و مناسب از ابزار و شیوه های جدید )از جمله 
دل سوز،  و  متخصص  باتجربه،  اساتید  و  معلمان  به کارگیری  (؛  و...  تئاتر  انیمیشن،  فیلم، 
مربیان  و  معلمان  مطالعات  و  تحقیقات  زمینه های  ایجاد  دینی؛  دروس  تدریس  منظور  به 
در موضوعات مرتبط؛ بهره گیری از طالب  جوان و خوش ذوق، جهت تدریس دروس دینی؛ 
ایجاد،  اسالمی؛  انجمن های  و  دانش آموزی  خودجوش  تشکل های  از  حمایت  و  گسترش 
و  تبیین  نامحسوس(؛  شکل  )به  دینی  رویکرد  با  دانش آموزی  نشریات  از  حمایت  و  تقویت 
تشریح اثرات آخرت گرایی بر رشد و پیشرفت علمی، فرهنگی؛ فراهم  کردن بسترهای تعامل 
اولیا و مربیان در مدارس در زمینه بهینه سازی فرآیند تربیت دینی و توسعه ارزش های اخالقی 
بر مدارس  کم  آموزان؛ توجه ویژه به فضای فرهنگی حا از جمله آخرت گرایی در بین دانش 
ارزش های  بر  رفتاری نظام مند و هماهنگ مبتنی  ارائه مدل  و مربیان در  اولیا  و نقش مؤثر 
ایجاد  )همجوار(؛  مدارس  و  مساجد  بین  سازنده  و  مناسب  ارتباط  ایجاد  اسالمی؛  و  اخالقی 
کز آموزشی و مدارس مختص دختران، به منظور رفع مشکل حفظ حجاب و اقامه شعائر  مرا

کن.  دینی و فعالیت های ورزشی و فوق برنامه در این اما
جمله  )از  دینی  باورهای  تقویت  موانع  با  ریشه ای  مقابله   منظور  به  دانشگاه ها؛   .1

کالن ذیل پیشنهاد می گردد:  آخرت گرایی( از طریق دانشگاه ها، راهکارهای 
کلی برنامه  توجه ویژه به اصول سوم و سی ام قانون اساسی و نیز بند ۱۵ سیاست های 
چهارم توسعه؛ همکاری حوزه و دانشگاه به صورت عملیاتی و به دور از شعار زدگی، بر اساس 
کیفی دانشگاه ها و  کیدات مکرر امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقالب؛ ترجیح رشد  تأ
مؤسسات آموزشی عالی با رعایت استانداردهای مورد نظر؛ فراهم آوردن زمینه وحدت حوزه و 
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گاه حوزه های  دانشگاه به صورت واقعی و بهره گیری ضابطه مند و اصولی از اساتید با تجربه و آ
دانشگاه ها؛  انسانی  علوم  رشته های  در  درسی  متون  ساماندهی  و  تدوین  منظور  به  علمیه 
پرهیز از تبلیغ مستقیم ارزش ها و آموزه های دینی؛ تأسیس و تقویت تشکل های خودجوش 
دانشجویی و انجمن های اسالمی؛ حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از انجام پژوهش های 

جامع به منظور »مهندسی هدایت دینی« توسط اساتید و محققان دانشگاهی. 
2. حوزه های علمیه؛ به منظور مقابله ریشه ای با موانع تقویت باورهای دینی )از جمله 

کالن ذیل پیشنهاد می گردد:  آخرت گرایی( از طریق حوزه های علمیه، راهکارهای 
ایجاد تحول در متون درسی حوزه های علمیه و پاسخگو نمودن نهاد حوزه و روحانیت 
بین  از  و  ابهام زدایی  مردم؛  مختلف  طبقات  و  اقشار  روزآمد  پرسش های  و  مطالبات  برابر  در 
بردن تحریف ها، بدعت ها وخرافات از دین، به همران بیان زیبایی های دین اسالم؛ مواجهه 
کارآمدی ها و خودداری از تأیید و توجیه های بی جا درمورد  انتقادی و اصالح گرانه با نقائص و نا
عین  در  حکومتی  نهادهای  از  علمیه  حوزه های  استقالل  بر  تمرکز  جامعه؛  نامطلوب  وضعیت 
نظارت و ورود در فرآیند تکاملی نهادهای حکومت؛ ساماندهی نظام مدیریت و آموزشی حوزه. 

تأثیرگذار در نقش بستن  در این بخش، به بررسی مهم ترین رسانه های  ج. رسانه ها؛ 
هویت دینی مردم را مورد بررسی قرار داده و شیوه های استفاده صحیح و مؤثر از آنها در جهت 

تقویت باورهای دینی بیان می شود. 
کم بر برنامه های صدا و سیما؛  تدوین و ایجاد سیاست ها و اصول حا سیما؛  و  ۱. صدا 
و  اصول  الگوها،  از  دفاع  و  حمایت  در  مستقیم  تبلیغی  شیوه های  بکارگیری  از  خودداری 
ارزش های دینی؛ بکارگیری مدیران و متصدیان متعهد و معتقد به ارزش های دینی در سطوح 
از  بهره گیری  مردمی؛  مشارکت های  تقویت  و  سویه  دو  ارتباط  ایجاد  مدیریتی؛  و  کارشناسی 
طیف  گسترش  و  توسعه  منظور  به  متفاوت  رویکردهای  با  ع  متنو کارشناسان  و  سخنرانان 
القای آرمان گرایی به جامعه؛ پرهیز  مخاطبان؛ توجه به توانایی ها و واقعیت های موجود در 
و  انتقادپذیری  روحیه  دینی؛ داشتن  و مقدسات  ملی  افتخارات  از  و سطحی  تکراری  دفاع  از 
خودداری از نقد مغرضانه و غیرعالمانه مخالفان فرهنگی و اعتقادی؛ دوری از سطحی نگری 
و عوام زدگی در تحلیل و تشریح رویدادها و پدیده های مهم دینی فرهنگی؛ افزایش استقالل و 
گروه ها، جناح ها و باندهای خاص.  اعتبار ملی صدا و سیما با کاهش و حذف عناصر وابسته به 
کتب  کتاب خوانی به ویژه  گسترش فرهنگ  کتاب و  کتاب؛ رونق بخشیدن به بازار   .2
که منتشر می شوند؛  کتبی  دینی؛ توجه به نیازها و مطالبات اقشار با سواد جامعه در محتوای 
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توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی و حمایت های مادی و معنوی از کتابخانه های موجود 
به ویژه در مناطق محروم کشور؛ معرفی سریع و صحیح کتب مفید و ارزشمند و نیز نویسندگان 
با  کتاب  مقوله  به  دولتی  اقتصادی  و  تجاری  رویکرد  کاهش  مردم؛  به  جوان  محققان  و 
کتاب های مفید و علمی؛ اولویت دادن  سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه چاپ و انتشار 
استخدامی  نظام  در  مدرک گرایی(  مقابل  )در  مطالعاتی  و  پژوهشی  علمی،  توانایی های  به 

کارکنان اهل مطالعه )بعد از استخدام(.  کشور و اختصاص امتیازهای ویژه برای 
منظور  به  مطبوعات،  حوزه  در  خصوصی  بخش  تصدی گری  افزایش  مطبوعات؛   .3
افزایش رقابت، خالقیت و نوآوری در این عرصه، که منجر به جذب مخاطبان و افزایش نقش 
هدایت گرانه و نظارتی در جامعه می شود؛ پرهیز از سیاست زدگی؛ تربیت و آموزش افراد متعهد 
انزوای  منظور  به  سالم  مطبوعاتی  فعالیت های  گسترش  و  تقویت  مطبوعات؛  عرصه  برای 

مجموعه های سکوالر و متحجر. 
قرار  برای  که  است  کشور  اهمیت  با  و  تأثیرگذار  بخش های  از  یکی  سینما  سینما؛   .4
تقویت  زمینه  در  آن  از  بهینه  استفاده  و  دینی،  و  فرهنگی  مجموعه های  ذیل  در  آن  گرفتن 
گرفتن موارد ذیل، قابل  باورهای دینی و فرهنگ اسالمی، می بایست اهداف آن را با در نظر 

دستیابی نماییم: 
کشور؛ ضابطه مند نمودن و شفاف سازی  کلی سینمایی  تدوین و تصویب سیاست های 
کران فیلم های سینمایی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  مقررات صدور مجوز برای تولید و ا
و  توجه  سینما؛  حوزه  در  کفایت  با و  متعهد  فعالین  تخصص  و  تجربه  از  بهره گیری  اسالمی؛ 
غیرمادی؛  و  مادی  به صورت  ارزشی،  و  دینی  سینمای  فعاالن  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 
در  کارآمد  و  متعهد  نیروهای  تربیت  جهت  ضابطه مند  و  جدی  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی 
اصل؛  یک  به عنوان  نوآوری  و  خالقیت  رقابت،  بر  تمرکز  و  تکیه  نهادن،  ج  ار سینما؛  عرصه 
دینی؛  سینمای  تقویت  رویکرد  با  جوان  نسل  به ویژه  سالیق،  و  نیازها  همه  گرفتن  نظر  در 
خودداری از حمایت و دفاع از مقدسات دینی به صورت مستقیم و سطحی؛ دوری از هرگونه 

نگاه سیاست زده در حوزه سینما. 
همراه  به  ذی ربط  دستگاه های  بین  هماهنگی  کشور:  تبلیغی  نظام  ساماندهی  د. 
تدوین سیاست های فرهنگی و تبلیغی از اقدامات مهم در بحث سامان دهی نظام تبلیغی کشور 
مورد  می شود:  پیشنهاد  زیر  ح  شر به  کشور  تبلیغی  نظام  بر  کم  حا سیاست های  اهم  می باشد. 
کردن تبلیغات و نیازهای مخاطبین،  کشور؛ همسو  توجه قرار دادن سند چشم انداز بیست ساله 
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گرفتن زمینه های اجتماعی و فرهنگی جامعه؛ توجه به جامعیت و ابعاد مختلف دین  با در نظر 
مبین اسالم؛ پایش جریان های فرهنگی و تبلیغی؛ آسیب شناسی تبلیغات و شناخت تهدیدها 
گرفتن مقتضیات زمان و نیز نقد و بررسی دستاوردهای فرهنگی  و فرصت های تبلیغی؛ در نظر 
جوامع بشری با محوریت اصول و ارزش های اسالمی؛ توجه به اثر بخشی تبلیغات و بهینه سازی 
کیفی تبلیغات؛ تمرکز بر ارزش های انقالب اسالمی و دفاع مقدس و  گسترش  کافی به  آن؛ توجه 
همسو نمودن فعالیت های تبلیغی با آنها؛ تقویت وجدان کاری و نظم در میان مبلغین فرهنگی؛ 
کوچک شمردن آنان  گویشی و پرهیز از توهین و  گونه های مختلف قومی، زبانی و  احترام به 
تهاجم  از هرگونه غرب زدگی و خودباختگی در مقابل  نقاط مشترک؛ پرهیز  بر  کید  تأ به همراه 

فرهنگی و رسانه ای بیگانگان؛ خودداری از استفاده ابزاری از افراد. 
اثرگذار  و  مهم  نهادهای  از  یکی  به عنوان  احزاب  سیاسی؛  تشکل های  و  احزاب  ه. 
گاهی فرهنگی  که با آفت زدایی، ساماندهی و ارتقای سطح آ کشور به شمار می آیند  سیاسی در 
سیاسی،  اوضاع  بهبود  جهت  در  را  مساعدی  و  مناسب  زمینه  می توانند  مردم،  سیاسی  و 

اجتماعی و نیز رشد و توسعه فرهنگ دینی در جامعه فراهم آورند. 
و. ادارات دولتی؛ نهادها و سازمان های دولتی در جهت تبیین و ترسیم جهت گیری ها 
کارکردهای ویژه متولیان و مدیران کشور، نقش بسیار مهمی را در آموزش و انتقال پیام های  و 
کمیت داشته و دارند. ادارات دولتی در صورت عمل بر طبق  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حا
کاری و انضباط اداری، در نتیجه حل و  اصول و ضوابط قانونی و همچنین رعایت وجدان 
فصل مشکالت و امور مربوط به مراجعین و تأمین رضایت مردم از ادارات، باعث تأثیرپذیری 

مثبت، دلگرمی و آرامش در بین آحاد ملت خواهند شد. 
دیدگاه  اساس  بر  اسالمی  جامعه  در  آخرت گرایی  نهادینه سازی  راهکار های  بررسی 
روان شناسی در ادامه می آید. واژه نهادینه سازی از لحاظ معنایی با دو واژه فرهنگ سازی و 
که در روان شناسی، این مفهوم با  درونی سازی دارای شباهت معنایی می باشد، با این تفاوت 

واژه درونی سازی نشان داده می شود. 
که توسط مربی برای ایجاد  گفته می شود   درونی سازی آخرت گرایی به همه اقداماتی 
و تقویت باور به آخرت و معاد و پیاده شدن آن در رفتار متربی انجام می گیرد. درونی سازی 
هنجارهای اخالقی عبارت است از پذیرش و سازگاری باورها، ارزش ها، نگرش و معیارها، به 
که از راه عوامل بیرونی  که به خود فرد تعلق دارد. در این فرآیند، ارزش هایی  مثابه چیزهایی 
به فرد داده شده است با افکار و اعمال او یکی شده و جزئی از وجدان شخص می شود؛ به 
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که نقض آنها به طور طبیعی احساس خطا و شرم را در وی برمی انگیزاند )ساالری فر  گونه ای 
و رضوی، ۱۳۹۵(. 

با  محور(  )فرد  روان شناسی  دیدگاه  از  جامعه  در  آخرت گرایی  درونی سازی  فرآیند  در 
مباحث  ذیل  آنها  از  بسیاری  می شود؛  یافت  متعددی  راهبرد های  و  روش ها  دینی،  رویکرد 
ح شد، و نیز  که ذیل نهاد خانواده مطر جامعه شناسی بیان شد؛ به عنوان مثال، مکانیزم هایی 
که عالوه  بخشی از آنچه در مورد نهاد رسانه بیان شد، بیشتر در حوزه روان شناختی می باشند 

بر آنها، به بعضی از نکات مهم دیگر اشاره می کنیم: 
از  بسیاری  همواره  مخاطب:  یادگیری  سبک  گرفتن  نظر  در  با  بخشی  گاهی  آ  .1
گاهی می باشد، و ازاین رو، آیات و روایات  کمبود یا نبود آ خطاها و غفلت های انسان، به خاطر 
بسیاری، این امر را مورد توجه قرار داده اند و به آن اشاره می کنند. به عنوان نمونه، خداوند، 
کار، می بخشد  خطاهایی را که از روی جهالت صورت پذیرفته است، بعد از توبه کردن فرد خطا
)انعام، ۵4(. از دیدگاه رسول خدا؟ص؟ خیر دنیا و آخرت در علم، و شر دنیا و آخرت، در جهل 

می باشد )مجلسی، ۱۳۹۷، ج۷۹، ص۱۷۰(. 
گاهی بخشی و زدودن جهل، توجه به سبک یادگیری فرد نیز، از اهمیت  کنار اهمیت آ در 
کسب دانش به وسیله آموزش و تغییر در  وافری برخوردار است. لغت نامه، یادگیری را مهارت 
رفتار به وسیله تجربه تعریف می نماید. در واقع، یادگیری عبارت است از تغییری نسبتًا دائمی در 
رفتار که نتیجه تجربه های مستقیم یا غیر مستقیم باشد )رحمتی و همکاران، ۱۳۹۳، ص۱۶4(. 
از  همچنین  یادگیری  سبک های  گون اند.  گونا بسیار  یادگیری  ترجیحات  یا  یادگیری 
راهبردهای یادگیری و یادگیری سطحی و عمیق نیز متمایزند. سبک های یادگیری به عنوان 
گرفته  نظر  در  می مانند  ثابت  یکسان  موقعیت  در  شخص  یک  برای  که  فردی  مشخصات 
می توانند  که  هستند،  گاهانه ای  آ فعالیت های  یادگیری  راهبردهای  آن،  برعکس  شده اند. 
»شناختی«۱،  دسته  سه  به  می توان  را  یادگیری  سبک های  شوند.  تعدیل  و  شده  گرفته   یاد 
که  روش هایی  به  شناختی  یادگیری  سبک های  کرد.  تقسیم  »فیزیولوژیکی«۳  و  »عاطفی«۲ 
ک می کند، اطالعات را به خاطر می سپارد، درباره مطالب می اندیشد  ع ها را ادرا شخص موضو
گفته می شود. سبک های یادگیری عاطفی، در برگیرنده ویژگی های  و مسائل را حل می کند، 

1. Cognitive.
2. Emotional.
3. Physiological.
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و  کردن  کار  با دیگران  یا  کردن  کار  مانند پشتکار، مستقل  یادگیرنده،  شخصیتی و هیجانی 
پذیرش یا رد تقویت کننده های بیرونی است. سبک های یادگیری فیزیولوژیکی، جنبه زیست 
کنش فرد به محیط فیزیکی مؤثر بر یادگیری او هستند )شفیعی  شناختی دارند و در برگیرنده وا

و شریف زاده، ۱۳۹۹(. 
که به منظور ارزیابی سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و همچنین  در پژوهشی 
یادگیری  سبک های  با  دانش آموزان  ویژگی های  از  برخی  بین  رابطه  شناسایی  منظور  به 
که،  گردید  دیداری، شنیداری و حرکتی مانند جنسیت و سطح علمی آنها انجام شد مشخص 
را ترجیح می دهند )که شاید به خاطر  یادگیری بصری  کثر دانشجویان، سبک  ا کلی،  به طور 
و  حرکتی  سبک  دانش آموزان،   )٪۵  .۳۰( که  حالی  در  باشد(.  آن  جذابیت  و  بیشتر  سهولت 
سبک شنیداری توسط )۲۹. ۵٪( دانش آموزان ترجیح داده شد )ابراهیم و حسین، ۲۰۱۶(. 
طبق مطالعه فرانکل )۲۰۰۹(، سبک یادگیری دیداری، شنیداری و حرکتی به ترتیب )٪۵4(، 
دانش آموزان  روی  بر   ،)۲۰۱۳( رشری۱  مطالعه  براساس  می باشند.   )٪۱  .۱۹( و   )٪۹  .۲۶(
 )٪۵  .۲8(  ،)٪۵  .۳۳( ترتیب  به  حرکتی  و  شنیداری  دیداری،  یادگیری  سبک  دبیرستان، 
یادگیری،  سبک های  در  تفاوت  این   .)۲۰۱۶ و  حسین،  )ابراهیم  شد  مشاهده   )٪۰  .۳8( و 
آن در  که لحاظ  و درونی سازی می باشد  یادگیری  آن در جریان  تأثیر  و  اهمیت  نشان دهنده 

فرآیند درونی سازی، بسیار اهمیت می یابد. 
2. تغییر نگرش فرد، مبتنی بر شرطی سازی: نگرش عبارت است از ترکیبی از باور ها و 
گروه های مختلف  که شخص را پیشاپیش، آماده می کند تا به دیگران، اشیا و  هیجان هایی 
نتیجه،  در  و  را خالصه می کنند  اشیا  از  ارزیابی  کند. نگرش ها  نگاه  یا منفی  به شیوه مثبت 
پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده می گیرند )گنجی، ۱۳۹۰(. نگرش 
که ما به هر موضوعی نسبت  دارای مؤلفه های  شناختی )مانند باورها، افکار و ویژگی هایی 
ع داریم( و رفتاری )که به  که نسبت به یک موضو می دهیم(، عاطفی )احساسات یا عواطفی 
ع مرتبط است( می باشد.  گذشته و همچنین تجربیات شخص در مورد یک موضو رفتارهای 

روان شناسی  در  است.  انکار  غیرقابل  رفتارمان،  بر  و  یکدیگر  بر  ما  نگرش های  تأثیر 
می شوند.  نیز  آموخته  تغییر،  امکان  بر  عالوه  نگرش ها  که  باورند  این  بر  گروهی  اجتماعی، 
با یک  رفتار  کنشگر،  آن است. در شرطی سازی  از مهم ترین روش های  یکی  و شرطی سازی 

1. Rajshree.
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رفتار  گر پیامد یک  ا این نظریه،  بر اساس  یا طرد می شود.  کنترل، تقویت  محرک پس آیند، 
فرد  برای  هدیه(  گرفتن،  آغوش  در  و  بوسیدن  محبت آمیز،  نگاه  کالمی،  تحسین  )مانند 
کند(، رابطه محرک و پاسخ نیرومند می شود و رفتار ادامه  مطلوب باشد )فرد تقویت دریافت 
می یابد )ساالری فر و رضوی، ۱۳۹۵(. در اینجا، تشویق هایی که بعد از رفتار های آخرت گرایانه 
اتفاق می افتد موجب می شوند که فرد، رفتار مطلوب را تکرار کند و بدین وسیله در طول زمان، 

یادگیری و تغییر نگرش، صورت خواهد پذیرفت. 
3. یادگیری مشاهده ای مبتنی بر ارائه الگو: الگو در لغت به معنای مدل، سرمشق، 
که به  گفته می شود  مقتدی، اسوه، قدوه، مثال و نمونه است؛ اما در اصطالح به شخصیتی 
دلیل داشتن برخی خصوصیات، شایسته تقلید و پیروی است. شیوه الگویی، عبارت است از 
»انتخاب برخی الگو های رفتار بدنی و کالمی مشهود برای تقلید« )حسین زاده، ۱۳8۹(. شیوه 
روش،  این  اهمیت  در  می باشد.  اجتماعی  تربیت  برای  روش ها،  مؤثرترین  جمله  از  الگویی 
کرده است و پیامبر را به عنوان  از این شیوه استفاده  کریم،  که خداوند در قرآن  همین بس 

اسوه حسنه، معرفی می کند )احزاب، ۲۱(. 
کنار معرفی معصومین؟مهع؟ به عنوان  که در  در این میان، نکته حائز اهمیت این است 
که برای افراد، دست یافتنی تر به نظر می رسند نیز پرداخته  اسوه حسنه، به معرفی الگوهایی 
شود. البته نباید فراموش کرد که آخرت گرایی زمام داران و مسئولین در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و نمود آن در جامعه، می تواند تأثیر بسزایی در میان افراد جامعه داشته باشد. شیوه 
که اساس آن، یادگیری مشاهده ای  الگویی بر نظریه یادگیری اجتماعی بندورا۱ مبتنی است 
کردن به دیگران، حفظ اطالعات و  می باشد. طبق این نظریه، فرآینِد یادگیری از طریق نگاه 

سپس تکرار رفتارهای مشاهده شده می باشد. 
ج۱،   ،۱۳۹۶ )فیومی،  برانگیختن  معنای  به  لغت  در  تشویق  تنبیه:  و  تشویق   .4
کردن )ابن منظور، ۱۳۷4، ج۱۰، ص۱۹۲( می باشد. و همچنین تنبیه، از  ص۱۷۰( و تهییج 
کردن )ابن منظور، ۱۳۷4، ج۱۳،  گاه  که در لغت به معنای بیدار شدن و آ َبه« است  ماده  »الّنَ

ص۵4۶( بیان شده است. 
ج۱،   ،۱۳۷۷ )واسطی،  کند  پیدا  سوق  گناه  سوی  به  دارد  تمایل  انسان  نفس  اساسًا 
از مقوله  انسان ها،  به منظور هدایت  الهی،  تا دین  امر موجب شده است  ص۱4۱( و همین 

1. bandura.
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که  ک کنندگی حدی  کرم؟ص؟ فرمودند: »تأثیر پا کما اینکه پیامبرا تشویق و تنبیه استفاده نماید، 
در زمین بر پا شود، از شصت سال عبادت بیشتر است« )نوری، ۱۳۹۵، ج۱8، ص۹(. 

کند، و همین  که به سمت لذت ها رفته و از دردها و ضررها دوری  انسان دائمًا شوق دارد 
کند. در همین راستا،  کرده و لذت ها را جلب  کند از دردها دوری  که تالش  امر باعث شده است 
کار نیک انجام ندهد«  که انسان جز  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند: »کیفر حتمی، موجب می شود 
کتاب هدایت و تربیت انسان ها  کریم به عنوان مهم ترین  )آمدی، ۱۳۹۰، ج۱، ص۶۲۹(. قرآن 
 ،)48 )انعام،  اعمال  کیفر  و  پاداش   ،)۲۱۳ )بقره،  پیامبران  انذار  و  تبشیر  جهنم،  و  بهشت  از 

به عنوان جلوه هایی از تشویق و تنبیه، برای هدایت و راهنمایی انسان ها بهره جسته است. 
ع رفتار«،  درمورد تشویق باید به نکاتی همچون »به موقع و متناسب بودن تشویق با نو
»به اندازه و معقول بودن« و »تبدیل به هدف نشدن«، »منطبق با استحقاق شخص بودن«، 
و  کرد.  توجه  نکردن«  »کلی گویی  و  تشویق«  دلیل  »بیان  گرفتن«،  صورت  جمع  حضور  »در 
کنایه«، »تذکر  همچنین در مورد تنبیه، می توان مواردی از قبیل »تغییر چهره«، »استفاده از 
و  سرزنش«،  و  »توبیخ  »محروم سازی«،  محروم سازی«،  به  »تهدید  غیر علنی«،  و  مستقیم 
»تنبیه بدنی« و »تنبیه جانشینی« )تنبیه شدن به وسیله مشاهده تنبیه دیگری( را به کار برد 

)ساالری فر و رضوی، ۱۳۹۵(. 
5.کاهش تعارض آخرت گرایی و دنیاخواهی: نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر۱ 
کاهش ناهماهنگی تحریک  که وجود تعارض شناختی، شخص را به  )۱۹۵۷( بیان می کند 
که ناسازگاری را افزایش می دهند. هرچه اندازه  می کند و منجر به اجتناب از اطالعاتی می شود 
موجب  امر  همین  و  بود،  خواهد  بیشتر  نیز  آن  کاهش  برای  فشار  باشد،  بیشتر  ناهماهنگی 
کاهش اهمیت شناخت های ناهماهنگ یا افزایش اهمیت شناخت های  که فرد، به  می شود 

همخوان روی آورد )هارمون-جونز و میلز۲، ۲۰۱۹(. 
از  می خواهد  و  است  مادى  آرام  زندگی  خواهان  کم،  حا فرهنگ  از  متأثر  معاصر  انسان 
کثر استفاده را ببرد. ازاین رو، یکی از اهداف راهبردى و بنیادى  لذات و مواهب طبیعت حدا
اقتصادى«  »توسعه  در  بیشتر  توسعه  این  است.  ملی«  »توسعه  به  دست یابی  دولت ها، 
حرکت اند.  در  آن  سوى  به  فشرده  و  شدید  رقابت  یک  در  دولت ها  و  است  کرده  پیدا  تجلی 
نظریه پردازان معتقدند براى دستیابی به توسعه، باید میزان »تولید« را باال برد و سرانه تولید 

1. Festinger.
2. Harmon-Jones and Mills.
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کند. در نتیجه، مردم باید  ملی افزایش یابد، و براى رشد تولید، باید »مصرف« افزایش پیدا 
کنند و به همین ترتیب، تولیدکنندگان داخلی و خارجی بیشتر تولید  ع تر مصرف  بیشتر و متنو
)نوید، ۱۳۷۶(.  توسعه حاصل می شود  و  در می آید  گردش  به  اقتصاد  و چرخه  کرد  خواهند 
کنار این واقعیت، مسئله آخرت گرایی و توصیه های دین به ساده زیستی، عدم تعلق به  در 
ع ناهماهنگی شناختی بین  دنیا، توجه به زندگی زودگذر و یاد مرگ، باعث شده است یک نو
واقعیتی اجتماعی و این واقعیت دینی صورت پذیرد؛ در نتیجه، عدم حل این تعارض به خاطر 
کم رنگ تر  شود. ازاین رو  گرایی و لذت آنی، موجب می شود واقعیت دینی  ملموس بودن دنیا
به نظر می رسد توجه به این مطلب و تالش برای حل این ناهماهنگی شناختی، می تواند در 

آخرت گرایی فرد و تعمیق آن تأثیر بسزایی داشته باشد. 

بحث و نتیجه گیری
و  تربیتی  ابزار  بهترین  و  آسمانی  ادیان  اصول  ازمهم ترین  یکی  به عنوان  آخرت«  به  »اعتقاد 
که افراد می توانند در پرتو آن، به رشد و بالندگی برسند  کمال انسانی می باشد  وسایل نیل به 
و حیات جاودان در بهشت برین را برای خود رقم زنند. مسئله معاد از حیث اهمیت، بعد از 
مسئله توحید، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل دینی و اسالمی به شمار می رود. پیامبران 
که مردم را به دو حقیقت، مؤمن و معتقد  گردیدند  الهی با این هدف به سوی انسان ها ارسال 
کمال  سازند؛ یکی به خدا و دیگری به قیامت. با توجه به تأثیر عمده آخرت گرایی بر تربیت و 
کم رنگ شدن این باور در میان توده مردم، این سؤال اساسی  کاهش مشهود در  انسان، و نیز 
کردن آخرت گرایی در جامعه اسالمی چیست و چگونه می توان این  که راهکارهای نهادینه 

مفهوم را در میان همه مردم تعمیم و تعمیق بخشید، بیش از پیش برجسته می گردد. 
کردن  در این پژوهش سعی شد با بررسی متون اسالمی و روان شناسی به منظور نهادینه 
و درونی سازی مفهوم آخرت گرایی در جامعه اسالمی از دو دیدگاه جامعه شناسی و روان شناسی 
گروه در جامعه، فرآیند نهادینه سازی  به این مقوله نگاه شود و با مخاطب قرار دادن فرد و 
کنیم. در این  گاهی بخشی، هنجاری سازی و اجرای مکانیزم قانونی پیاده  را در سه مرحله آ
یادگیری مخاطب«،  گرفتن سبک  نظر  در  با  گاهی بخشی  »آ راهبردهای؛  بکارگیری  پروسه، 
الگو«،  ارائه  بر  مبتنی  مشاهده ای  »یادگیری  شرطی سازی«،  بر  مبتنی  فرد  نگرش  »تغییر 
کمک  »تشویق و تنبیه«، »کاهش تعارض آخرت گرایی و دنیاخواهی«، به تسریع این فرآیند 

کرده و موجب تکمیل  فرآیند نهادینه سازی آخرت گرایی می شود. 
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