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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی سبکهای معنوی کودکان در شناخت خداوند میباشد .مرور پیشینۀ پژوهشی
نشان داد که تاکنون در این رابطه ،پژوهشی در ایران صورت نگرفته است .برای رسیدن به این هدف ،از
پژوهش کیفی با رویکرد تلفیقی استفاده شد .جامعۀ هدف این پژوهش کلیۀ دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی
پایۀ سوم تا ششم تهران بودند و تعداد نمونه  01نفر از این جامعه بود که از طریق نمونهگیری از نوع هدفمند
انتخاب شدند .روشهای جمع آوری اطالعات کیفی ،شامل مصاحبه با کودک ،مصاحبه با والدینش و نقاشی
میشد .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوایی استفاده شد و نتایج نشان داد که در کودکان چهار سبک
برای شناخت خداوند وجود دارد که عبارتند از روش کلمهمحور ،روش عملمحور ،روش احساسمحور و
روش نمادمحور .در مجموع میتوان گفت که کودکان دارای سبکهای ترجیحی متفاوتی در شناخت
خداوند هستند که با این وجود ،در بین تنوعهای گستردهی آنها میتوان چهار روش اصلی را شناسایی کرد.

واژگان کلیدی :سبک معنوی ،شناخت خداوند ،کودکان.
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امروزه ،کودکان ما در سپهر بیکران اطالعات و ارتباطات ،و در معرض پیامهای بیشمار
دینی قرار دارند که این مسئله ،هشیاری دربارۀ این مخاطبان کمسن وسال را وظیفهای
انکارناپذیر میسازد .یکی از مباحثی که دستاندرکاران حوزهی تعلیم و تربیت باید بهطور
گسترده با آن آشنایی پیدا کنند ،نحوۀ استنباط کودکان در سنین مختلف ،از موضوعات و
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مفاهیم دینی است.بهیقین ،شالودۀ تفکر دینی آنان را میتوان در همین مفاهیم و برداشتهای
گوناگون جستوجو کرد .اگر درصدد هستیم تا پیامرسانی مذهبی ،متناسب با ویژگیهای
دانشآموز را برنامهریزی کنیم ،ناچاریم در دنیای کودکانه آنان گام نهاده ،از دید آنها به
معارف دینی بنگریم (باهنر.)0831 ،
کودک فطرتی خدا آشنا دارد و مبانی بسیاری از باورهای مذهبی در درون او هست که
با اندک تذکری از والدین و مربیان و با یافتن مصداقهایی در جهان خارج میکوشد آن را
بپذیرد و خود را با آن تطابق دهد .شکی نیست که معنی و مفهوم مذهب و تعالیم آن بسیار،
و در برگیرندهی همه جوانب حیات انسان است .ولی کودک از مذهب آن چیزی را میپذیرد
که متناسب با خواستههای او و مبتنی بر مشاهدات ،تجارب و یافتههای شخصی اوست.
بهتدریج که رشد کودک بیشتر میشود و آگاهیهایی پیدا میکند دامنۀ ارتباط او با مذهب
بیشتر شده و موجبات پیدایش حاالتی در کودک میشود که میتوان آن را حاالت مذهبی
خواند .حاالتی که در غالب موارد تجلیات آن در سنین هفت یا هشت سالگی به چشم
میخورد(طالئیان.)0830 ،
معرفت و شناخت خدا در آموزههای دینی جایگاه ویژهای دارد و ابواب مفصلی را در
متون روایی به خود اختصاص داده و به عنوان اول دین بیان شده است (دلشادتهرانی.)0838 ،
همچنین از شناخت الهی به عنوان اول عبادت نیز یاد شده و کمال شناخت در معرفت حضرت
حق است (خوانساری.)0818 ،
سالهای اولیۀ کودکی فرصتی استثنایی برای ایجاد چهارچوبی معنوی در کودک
میباشد .در این دوره کودکان بیشترین آمادگی را برای فراگیری اطالعات مذهبی دارند.
این امر وظیفه والدین را در این دوره حساستر میسازد .بنابراین آگاهی از سبکهای
شناخت خداوند در کودکان،میتواند نقشی کلیدی برای والدین داشته باشد و فرآیند
آموزش مفهوم خداوند را برای آنان تسهیل سازد (ترنت ،اسبورن و برونر .)0118 ،0بدیهی
است که هر چقدر کودکان با مفهوم خداوند بیشتر آشنا باشند آنان برای کنار آمدن با
چالشهای زندگی آمادهتر خواهند بود (برایس .)0113 ،0در این رابطه بیل برایت 8معتقد
است تمام مشکالت انسان را میتوان در عدم درک صحیح خداوند ردیابی کرد .بنابراین او
1. Trent, Osborne & Bruner
2. Brice
3. Bright
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معتقد است ساخت مفهوم خداوند در کودکان امروز میتواند آنها را برای دنیای چالشآلود
فردا آماده سازد (برایت.)0111 ،
در قلمرو نظری میتوان گفت که در قرن هفدهم و هجدهم میالدی ،زمینه برای ایجاد
یک تحوّ ل عظیم در دیدگاه و فلسفه آموزش و پرورش به وجود آمد .افکار و نظرات نافذ
و ارزشمند متفکران و مربیانی چون کمینوس و روسو در تعلیم و تربیت ،انقالبی را همانند
انقالبی که ریاضیدان و منجم معروف ،کپرنیک در علم نجوم به وجود آورد ،پدیدار نمود.
این تحول که به انقالب کپرنیکی در تعلیم و تربیت معروف است ،توجّه مربیان را از انتقال
دادن دانش آن هم بهصورت حفظ کردن طوطیوار مطالب و انباشتن ذهن شاگردان با
اطالعات خشک کتابی و مطالب زائد و دروس کهنه به سوی طبیعت و ماهیت یادگیرنده و
لزوم توجّه به استعدادها ،عالقهها و توانشهایش معطوف نمود .این انقالب در حقیقت نقطۀ
عطفی در تعلیم و تربیت به وجود آورد و راه را برای تنظیم برنامههای آموزشی و مواد درسی
منطبق با طبیعت کودک ،ماهیّت و نیازها و احتیاجات او هموار نمود (خادمی .)0811 ،بر این
اساس در زمینهی رشد تفکر دینی کودکان کارهای متعددی صورت پذیرفت.از جمله آثار
کالسیک میتوان به تحقیق سال 0000میالدی ژان پیاژه با عنوان «چگونگی تفکر کودکان
دربارۀ جهان »0و تحقیق سال 0081میالدی در مسئلهی «جاندارپنداری ،» 0نظریۀ هارمس
 )0044(8و نظریۀ گلدمن0094(4؛ )0091اشاره داشت.
هارمس در سال  0044با انجام پژوهشی بر روی  4311کودک آمریکایی که در سن 3
تا  03سال بودند ،دریافت که رشد مفهوم خداوند در کودکان را میتوان در سه مرحله
طبقهبندی کرد .مرحلۀ اوّل مرحله اسطورهای  8(1تا  9سال) نام دارد که در آن کودکان
تفاوت کمی بین خداوند و اسطورههارا در نظر میگیرند .مرحلۀ دوّم ،مرحلۀ واقعگرایانه 9(9
تا  00سال) نام دارد؛ در این مرحله قابلیتهای شناختی کودک افزایش پیدا میکند .آنها
خداوند را عینیتر در نظر می گیرند و از نمادهای مذهبی بیشتری استفاده میکنند .مرحلۀ
سوّم ،مرحله فردینگری (نوجوانی) نام دارد .در این مرحله ،نوجوان تنها به نمادهای مذهبی
1. the child's conception of the world
2. animism
3. Harms theory
4. Goldman
5. fairy tale stage
6. Realistic stage
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تکیه نمیکند و رویکردی منحصر به فرد برای خود انتخاب میکند که از نوجوانی به نوجوان
دیگر متفاوت است(هود ،هیل و اسپیلکا.)0110 ،0درنظریۀگلدمن،پنج مرحله به نامهای
تفکرپیشمذهبی 1(0تا  3سالگی) ،تفکر مذهبی تاقص اول 1(8تا  0سالگی) ،تفکر مذهبی
ناقص دوم 0(4تا  00سالگی) ،تفکر مذهبی شخصی اول 00(1تا  08سالگی) و تفکر مذهبی
شخصی دوم 08(9سالگی به بعد) وجود دارد .در مرحله اوّل ،ویژگی عمده ،تکمحور بودن
تفکر خردسال است که این ویژگی در فهم داستانها و معارف دینی نیز تسری مییابد و
درک آنها را با نواقص و محدودیتهای فراوانی مواجه میکند .در مرحلۀ دوّم کودکان
تالش میکنند از محدودیتهای تفکر شهودی خارج شوند و به مراتبی از تفکر عملیات
عینی برسند؛ اما هنوز ناموفقاند و دچار اشتباههایی آشکار میشوند .آنان بهتر میتوانند با
پیوند واقعیتها به یکدیگر ،تجربیاتشان را دستهبندی کنند و تعمیم دهند که به مراتب کمتر
خودمحور است .در این مرحله ،کودکان مفاهیم مذهبی را که غالباً انتزاعی و کنایی هستند،
به همان معنای تحتاللفظی و تجسم یافته معنا میکنند .برای مثال ،اگر ترجمۀ عبارت «یداهلل
فوق ایدیهم» یا «اهدنا الصراط المستقیم» برای او بیان شود ،تصوّرش از دست خدا و نیز راه
مستقیم ،همان معنای تحتاللفظی و عینی است .در مرحلۀ سوم که تفکر مذهبی عینی نامیده
میشود کوششهای کودکان برای درک و تفسیر مفاهیم مذهبی ،بهواسطۀ طبیعت عینی
تفکرشان دچار مشکل میشود و برخالف دورۀ پیش ،منطق استقرایی و قیاسی موفقی بکار
میرود ،ولی به مسائل عینی ،تجارب مشهود  .اطالعات محسوس محدود میشود .رشد تفکر
عملیاتی ،شتاب حرکت صعودی کودکان را از خیالپردازی به سطوح باالتر تفکر بیشتر
میکند و تفکر نظامدار در ارتباط دادن دو یا چند موضوع امکانپذیر میشود .به عنوان مثال،
کودک در داستان موسی (ع) ممکن است معتقد باشد خدا با بازوهایش آبها را کنار زد و
به دلیل اینکه دستهای خدا نامرئی هستند ،آنها را نمیتوان دید .وقتی که بنیاسرائیل
گذشتند ،او دستهایش را کنار کشید و آبها روی هم ریختند .در مرحلۀ چهارم ،حرکت
از تفکر عینی به سوی تفکر انتزاعی بیشتر میشود .در این مرحله ،با رشد فعالیتهای عقلی،
1. Hood, Hill & Spilka
2. Pre-Religious Thought stage
3. Sub Religious thought stage I
4. Sub Religious thought stage II
5. Personal Religious thought stage I
6. Personal Religious thought stage II
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استقرا و قیاس منطقیِ پیشرفتهتری بهکار برده می شود .که نشان از حرکت بهسوی تفکر
انتزاعی بیشتری را دارد .اما این حرکت همچنان توسط عناصر عینی مختل میشود و بهنظر
می رسد کودک هنوز توانایی کنار گذاردن این عناصر را ندارد .در مرحلۀ ششم ،تفکر به
صورت فرضیه و قیاس بدون ممانعت عناصر عینی انجام و تفکر انتزاعی میسر میشود.
نوجوان تالش میکند فرضیههایی را خارج از حوزه تجارب خود وضع کند و با استفاده از
دلیل ،آنها را قبول یا رد کند .به طورکلی میتوان دورههای مذکور را با توجه به اشتراکاتی
که دارند به دورههای سهگانۀ تفکر مذهبی شهودی (تا  3-1سالگی) ،تفکر مذهبی عینی ( از
 3-1سالگی تا  04-08سالگی) و تفکر مذهبی انتزاعی ( 04-08سالگی به بعد) تقسیم کرد.
به عبارت دیگر میتوان گفت که در نظریۀ گلدمن ،وجود سه مرحلۀ تفکر شهودی ،عملیات
عینی ،و عملیات صوری نظریۀ پیاژه در درک مفاهیم دینی نیز تایید شد؛ با این تفاوت که
مرحلۀ عملیات عینی در زمینههای مذهبی ،مدت زمان بیشتری به طول میانجامد و تا حدود
سن عقل (سیزده یا چهاردهسالگی) ادامه مییابد .این مهم نشان میدهد که نباید مباحث و
تعالیم دینی را با سایر مباحث علمی مقایسه کرد .گلدمن معتقد است چناچه تجربههای مذهبی
کودکان در خانه ،مدرسه و محیطهای مذهبی افزون شوند و شیوههای تعلیم و تربیت مناسبی
بهکار رود ،میتوان از این تأخیر کاست؛ و گرنه با بزرگسالی مواجه میشویم که هنوز در
تفکر دینی خود درگیر محدودیتهای کودکی خود است و درک ناقصی از مفاهیم دینی
دارد (گلدمن.)0094 ،
در ایران ،خادمی ( ،)0893باهنر ( ،)0813اسکندری ( ،)0810حسینچاری و نصیرزاده
( ،)0831و دادستان و همکاران ( ،)0839تحول مفاهیم دینی ،از جمله مفهوم خدا را از منظر
روانشناسی و در چارچوب مفاهیم پیاژهای بررسی کرده و به نتایجی مشابه
نتایج گلدمن دست یافتهاند .مطالعات اخیر پژوهشی کشور در روانشناسی تحول دینی،
تحقیقاتی است که متقیفر ( ،)0833نوذری ( )0833و موسوینسب ( )0801انجام دادهاند
که همگی دال بر وجود مراحل رشد تفکر مذهبی در کودکان میباشد.
همانگونه که مشاهده میگردد پژوهشهای موجود در عرصهی شناخت خداوند در
کودکان بیشتر به بررسی مراحل رشد تفکر مذهبی پرداختهاند .این در حالی است که
پژوهشی در ارتباط با سبکهای شناخت خداوند در کودکان به چشم نمیخورد .از آنجایی
که آگاهی از سبکهای شناخت خداوند در کودکان میتواند ما را در درک بهتر فضای
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شناختی کودک یاری دهد و تحمّل ما را در برخورد با نگرشهای کودکان بیشتر سازدانجام
پژوهش در این رابطه امری ضروریست .پرواضح است که والدین آگاه به مسائل ذهنی
کودک خود نه تنها در برابر خامانگاری و برداشتهای انسانگونه کودکان از خداوند دچار
نگرانی و واکنش منفی نمیشوند ،بلکه میکوشند با بهرهگیری از این تصوّرات پلی برای
رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی خود بسازند و کودک را در غنیسازی افکار
خداشناسیاش یاری دهند(حاجیزاده .)0830 ،در پژوهش حاضر برای شناخت سبکهای
شناخت خداوند در کودکان از پژوهش کیفی استفاده شده است ،زیراکه در مطالعۀ زندگی
روحی کودکان معموال از روشهای کمّی مؤثرترند .دیوید الکایند  00040و ربکانی 0114
معتقدند انجام پژوهشی شایسته با حضور کودکان مستلزم کردن به داستانهای خاص آنها،
اندیشهها و حکایتهای خندهدار آنها است .پر واضح است که کسب چنین اطالعاتی با
روشهای ساختاری کمّی ،آنطور که باید و شاید میسر نیست و پژوهشهای کیفی میتواند
در این راستا بسیار الهامبخش باشد (الکایند0004 ،؛ نی)0114 ،0

روش
پژوهش در زمینۀ معنویت کودکان تالشی چند وجهی و به گونهای باورنکردنی پیچیده است
که نیازمند استفاده از چندین روش مختلف در کسب دادهها است .هر قدر منابع اطالعاتی
بزرگسال راجع به کودک بیشتر باشد ،احتمال اینکه پیامهای کودک را به درستی درک کند
بیشتر خواهد بود (گاربارینو 8و همکاران .)0000 ،در پژوهش حاضر ما از رویکرد تلفیقی
4استفاده کردهایم .این روش به کودکان اجازه میدهد تا فارغ از عالئق و مهارتهایشان به
گونهای فعّال درگیر روند تحقیق شوند (الیسون.)0114 ،1
جامعۀ هدف این پژوهش کلیۀ دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی پایۀ سوم تا ششم بودند
که در سال تحصیلی  0800-08در دبستانهای دولتی و غیردولتی تهران مشغول به تحصیل
بودند .از جامعۀ هدف پژوهش 01 ،دانشآموز با روش نمونهگیری از نوع هدفمند( 9متناسب
1. Elkind
2. Nye
3. Garbarino
4. Mosaic approach
5. Alison
6. purposeful sampling
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با پژوهش کیفی) انتخاب شدند .در این نوع نمونهگیری که در پژوهش کیفی کاربرد دارد
پژوهشگر در پی کسانی است که توانایی و تمایل به شرکت در امر پژوهش دارند و به شکلی
روشن میتوانند افکار خود را بیان کنند .معیار انتخاب این تعداد نمونه ،رسیدن به غنای الزم
و تکراری شدن و در اصطالح اشباع اطالعاتی 0بود.
برای ارزیابی دادههای پژوهشی ،از معیارهای روایی 0و اعتبار 8دادهها که مشابه روایی و
پایایی در پژوهشهای کمّی است استفاده شد .روایی به معنی قابل پذیرش بودن دادهها و
مستلزم جمعآوری دادههای واقعی است و بهمنظور افزایش روایی دادهها از روشهای زیر
استفاده شده است:
بررسی و مشاهده مداوم ،تخصیص زمان کافی ،حسن ارتباط.
ارتباط طوالنی و مشاهده مستمر ،تلفیق روشهای گردآوری دادهها (مصاحبه ،مشاهده،
نوشتار) ،تلفیق زمانی (بررسی در زمانهای مداوم و امکان بازخورد به دادهها ).
بازنگری ناظران ،استفاده از نظرهای تکمیلی همکاران ،مرور دستنوشتهها از جانب
مشارکتکنندگان
جستجوی شواهد مغایر و تحلیل موارد منفی.
اعتبار و عینیت ویژگی دیگر دادههای پژوهشی است و اشاره به این دارد که دو
پژوهشگر نتایج مشابهی از دستنوشتهها و گزارشها گرفته باشند .درگیری و بررسی مداوم،
حسن سلوک ،ارتباط مناسب ،دقیق بودن در تمام مراحل پژوهش و روشن بودن روش
پژوهش ،دادهها را عینیت میبخشد (صلصالی و همکاران )0830 ،و در این پژوهش نیز این
موارد در نظر گرفته شده است.
روش اجرای پژوهش :مطالعۀ پژوهشی حاضر در یک بازهزمانی  1ماهه صورت پذیرفت
واز چهار روش برای جمعآوری اطالعات استفاد شد .در روش اوّل کودکان برای پنج بحث
متمرکز گروهی با پژوهشگر دیدار کردند .گروههای مباحث متشکل بود از یک تا چهار
کودک از یک کالس .در این گروهها پژوهشگر با مطرح کردن پرسشهای آزاد بحث را
تسهیل میکند و به کودکان اجازه میداد تا سر فرصت به پرسشها پاسخ دهند و با یکدیگر

1. Data saturation
2. Validity
3. reliability
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گفتگو کنند .در روش دوّم ،مصاحبهها گفتگو محور بود .در این مرحله پژوهشگر پرسش-
هایی آزاد تهیه کرده بود .این پرسشها به تجربیات کودکان در مکانهای مذهبی مربوط
میشد ،و افراد و مکانهایی که به آنها کمک می کرد تا احساس امنیت کنند یا احساس
کنند به خدا نزدیکترند را در نظر میگرفت .در طی این مرحله پژوهشگر در نظر داشت که
پشت سر هم سوال نکند و به کودکان فرصت هدایت مصاحبه را میداد .از جمله پرسشهایی
که پژوهشگر در طی این دو مرحله مطرح کرد میتوان به این چهار سوال اشاره نمود  .0چه
مواقعی احساس میکنید به خدا نزدیکترید .0چه طوری تونستید خدارا بشناسید؟  .8چه
کسانی در شناخت خدا به شما کمک کردند و میکنند؟  .4در چه مکانهایی بیشتر به یاد
خدا هستید؟ در روش سوّم ،پژوهشگر از کودکان خواست نقاشی افراد یا مکانهایی را
بکشند که در مجاورت آنها تجربه یا احساس کردند که به خدا نزدیکاند .از آنجایی که
کودکان اغلب واژگان کافی برای گفتن از تجربیاتشان را ندارند ،نقاشی میتواند بسیار
مفید باشد ،زیرا به نظر میرسد که نقاشی میتواند گویای اعماق وجود فرد باشد و اطالعاتی
از درون به دست میدهد که دسترسی به آنها به این سادگی میسر نبود .در حالت کلی میتوان
گفت که نقاشی کودک یک پیام است.چیزی است که او نمیتواند به لفظ درآورد و به ما
انتقال دهد .بررسی و درک زبان نقاشی ،اطالعات ارزندهایی را در اختیار والدین ،مربیان،
روانشناسان و همه کسانی میگذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک
هستند .دیدگاه روانتحلیل گری براساس بررسی گستره معانی نمادهائی که در خوابدیدهها
و اسطورهها ،افسانهها و در زندگی بازیافت میشوند به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده
است .کودک همه مسائل خود را بهواسطه نقاشی به تجربه درمیآورد و خود را میآزماید
و من خویشتن را بنا میکند .خطوط ترسیمی ،انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی
به تنهایی به منزلهی جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونیهای کودک
متحول میگردد(دادستان.)0800 ،در روش چهارم،پژوهشگر با حفظ امانتداری با تکتک
والدین کودکان مصاحبه و گفتگو انجام داد .اگرچه والدین نمیتوانند به طور کامل وارد
تجربیات معنوی کودکانشنان شوند ،اما میتوانند به عنوان شاهدی خبره در زندگی
کودکانشان عمل کنند.
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یافتهها
کودکان شرکتکننده در این پژوهش در دامنه سنی  3تا  00سال قرار داشتند و میانگین سنی
آنها  01/1بود .از  01کودک شرکتکننده در پژوهش  1نفر در پایه سوم 1 ،نفر در پایه
چهارم 1 ،نفر در پایه پنجم و  1نفر در پایه ششم قرار داشتند .برای تحلیل یافتهها ،از روش
تحلیل محتوایی 0استفاده شد .در این روش متن مصاحبهها با کودک و والدینش در کنار
نقاشیهای او چندین بار مرور شدند تا به کوچکترین واحدهای تشکیلدهنده و معنیدار (تم
یا درونمایه )0شکسته شوند .سپس این کلمات با هدف یافتن مرکزیتی در بین آنها مرور و
بر همین اساس مقولهبندی شدند .حرکات قیاسی و استقرایی بین متون اوّلیه و مقوالت نهایی
چندین بار تکرار شدند تا در نهایت ثبات قابل قبول و احساس رضایت مشترک بین
پژوهشگران دربارۀآنچه دادههامیگویند حاصل شد .در پژوهش حاضر ،تحلیل محتوایی
چهار عامل اساسی را در شناخت خداوند نشان داد:
 .)0رویکرد کلمه محور به معنویت :کودکانی که رویکرد کلمهمحور به معنویت دارند
برای دانش کالمی و شناختنگر نسبت به خداوند ارزش قائلند .اگرچه کتابها و متون
زیادی ممکن است کمک کنند که دانش این کودکان درباره خدا افزایش یابد ،اما در این
مورد ،متون مقدس از اهمیت ویژه برخوردارند .اینگونه متنها مخزن اطالعات دقیق و
معتبری دربارۀ خدا هستند و خدا را برای این کودکان آشکار می سازند .افرادی که روی
این کودکان نفوذ معنوی دارند کسانی هستند که به آنها کمک می کنند تا دانششان را از
خدا بیشتر و بیشتر کنند .آموزگاران ،اعضای خانواده و روحانیون از جملۀ این افراد هستند.
مکانهای مهم جاهایی است که دربارۀ خدا مطالبی یاد میگیرند ،به ویژه کتابخانههای
مساجد ،که مخزن دانش خدا هستند .به عنوان مثال ،کودک شماره هفت معتقد است از
طریق قرآن خواندن ،نماز خواندن،از طریق مطالعه کردن زندگی پیامبران وامامان والگو
گرفتن از زندگی آنها و معجزاتی که پیامبران داشتهاند ،به وجود خداوند پی برده است.
 ) 0رویکرد هیجان (احساس) محور به معنویت :در حالی که معنویت کلمه محور مبتنی
بر اهمیت کلمات است ،رویکرد هیجان محور به معنویت ،احساسات را در مرکز زندگی
معنوی شخص قرار میدهد .برای این کودکان ،دعا جایگاهی اساسی در حیات معنوی آنها
1. Content Analysis
2. Theme
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دارد .کودکان متعلق به این سبک ارزش زیادی برای خالقیت ،بیان حالت و هیجان قائل
هستند و تمایل دارند خدا را در اینجا و اکنون ببینند ،واقعیت حاضری که شخص میتواند با
آن در ارتباط باشد .به عنوان مثال ،کودک شماره شش معتقد است چون طبیعت ،گیاهان،
حیوانات ،دریاها،کوهها و  ...به او احساس خوبی میدهند در این مکانها بهتر میتوان خدا
را شناخت.
 .)8رویکرد نمادمحور به معنویت :در این روش کلمات یارای توصیف خدا وتجربیات
معنوی را ندارند .هر کوششی برای توضیح کامل خدا فاقد ظرایف بسیار پرارزشی در مورد

اوست بنابراین افراد این سبک ،عارفانی هستند که معتقدند"خدا را بیشتر میتوان حس کرد
تا گفت و اغلب مرزهای معنویت را تا سرحد رها کردن تخیل گسترش میدهند .طبیعت نیز
یکی از عناصر مهم این سبک معنوی است .به عنوان مثال کودک شماره دوازده معتقد است
در هنگام بیماریها ،سختیها،مشکالت وزمان امتحان به یاد خدا میافتم واز او کمک
میخواهم.
 .) 4رویکرد عمل محور به معنویت :مانند سبک نماد محور ،رویکرد عمل محور به
معنویت تایید می کند که خدا و زندگی معنوی را نمی توان به طور کامل برای دیگران
توضیح داد .اما این سبک معنوی افراد را به چیزی بیش از نیایش جهان وا میدارد -آنها
فعاالنه درصدد تغییر جهان هستند در سنت پیامبران و متکلمان رهایی بخش ،هدف تحول در
این سبک ،جنبههای ستمگرانه و زیانآور اجتماع با تاکید بر عشق الهی است .به عنوان مثال،
کودک شماره هفده معتقد است در هنگام روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان وکمک کردن
به فقرا ویتیمان ودستگیری از آنها ویا هنگامی که در درسها به دوستمان کمک میکنیم
میتوانیم خدا را بشناسیم.

بحث و نتیجهگیری
یکی از دغدغههای اصلی هر جامعهایی بحث تعلیم وتربیت است.هر نظام تعلیم وتربیت بر
باورها ونظریاتی استواراست وبرپایه این مبنای نظری،فعالیتها وشیوههایی را برای دستیابی
به هدفهای موردنظر خود تعریف میکند .باورهای علمی ،اخالقی،فلسفی ودینی مبانی نظام
تعلیم وتربیت را تشکیل میدهند ودر خالل هر فرآیند تعلیم وتربیتی تالش میشود این باورها
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در افراد درونی شود.بنابراین یکی از ابعاد تربیتی که در برخی فرهنگها تاکید زیادی برآن
میشود تربیت دینی ومذهبی است(سجادی.)0813 ،
یکی از شرایط اساسی موفقیت در آموزش مفهوم خدا به کودکان و پرورش دینی آنها،
آشنایی با فضای روانشناختی حاکم بر کودک است .پدران و مادرانی که قصد دارند کودک
خود را به مفاهیم دینی و به ویژه با مفهوم خدا آشنا کنند و به نیازهای فکر آنها در این زمینه
پاسخ دهند ،الزم است با برداشتهای کودکان از این مفاهیم آشنا شوند تا بتوانند با زبان
شیوا و درخور فهم کودک ،گفتگو کنند .همچنین الزم است پدران و مادران توجّه داشته
باشند که شناخت کودکان ،بسیار محدود و منحصر به دورۀ سنیشان میباشد؛ آنان به تناسب
سن و میزان تحول عقلی و شناختی خود ،برداشتهایی از مفاهیم دارند .آشنایی با این
محدودیتها و کاستیهای شناخت ،سبب درک بهتر آنان و برخوردی بهتر در مواجهه با
سخنانی است که از خردساالن و کودکان دربارۀ مفاهیمی ،مانند خداوند ،فرشتگان و دیگر
مفاهیم میشنویم .پرواضح است که بی توجهی به این نکته سبب میشود بسیاری از والدین
از عهدل قانع ساختن کودک خود برنیایند و گاهی ،به دلیل تکرار کردن کودک،
برخوردهای نامناسبی داشته باشند که سبب دوری و ناخوشایندی کودک از خداشناسی
میشود و میتواند آسیبهای معنوی به دنبال داشته باشد (باهنر.)0839 ،
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،شناسایی راههای شناخت خداوند در کودکان با استفاده
از پژوهش کیفی بود که در این راستا چهار رویکرد بنامهای رویکرد کلمهمحور ،رویکرد
عملمحور ،رویکرد احساسمحور و رویکرد نمادمحور شناسایی شد .آنچنان که کارل
یونگ )0084( 0خاطر نشان میسازد « کفشهایی که برای یک نفر اندازه است ممکن است
پای دیگری را بزند؛ هیچ دستورالعملی برای زندگی وجود ندارد که برای تمام شرایط مناسب
باشد» .این موضوع برای کودکان حاضر در این پژوهش نیز صادق است .هر یک از آنها راه
خود را برای شناخت و تجربه خداوند داشتند .اما با وجود این تنوع ،چهار مسیر معنوی اساسی
0
قابل تشخیص بود :راه عقل ،راه حس ،راه فطرت ،و راه عمل .این یافته با پژوهشهای بلوس

1. Jung
2. Bellous
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 0119ویر  01110وودارسک 0111 0بل و الویس 0111 8و جنبههایی از پژوهشهای
متقیفر ( ،)0833نوذری ( )0833و موسوینسب ( )0801همخوان میباشد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر کوچک بودن اندازه نمونه است .در این
پژوهش ،تنها  01کودک شرکت کردند .پر واضح است که این تعداد را نمیتوان به عنوان
نماینده کل کودکان در نظر گرفت .اگرچه تجربیات دانشآموزان این پژوهش پنجرهای را
به کشف سبکهای معنوی باز کرد؛ با این حال پژوهشهای دیگری الزم است تا ویژگیها
و تفاوتهای ظریف سبکها با هم مشخص شود .پژوهش بر روی یک جنسیت و خاص
بودن آن در یک دوره زمانی از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر میباشد.محدودیت
دیگر پژوهش حاضر ماهیت توصیفی این مطالعه است .ما با مشاهدۀ سبکهای معنوی
کودکان ،درصدد توصیف ویژگیهای مهم هر سبک و نحوۀ بیان آنها در زندگی کودکان
برآمدیم .اما نتوانستیم به بررسی مسائل مرتبط با چگونگی تاثیر محیط و وضعیت اجتماعی
بر سبکهای معنوی کودکان بپردازیم .آخرین محدودیت این تحقیق ماهیت کلی بودن آن
است .این تحقیق هفت ماه به طول انجامید که برای اخذ اطالعات راجع به سبکهای معنوی
در کودکان کافی است ،اما نه آنقدر کافی که بتوان چگونگی تغییر و تحول آنها را در ضمن
جریان رشد ،بلوغ و نهایتا بزرگسالی کودکان بررسی و درک کرد .اگرچه هدف از پژوهش
حاضر ،درک ارتباط میان سن و سبک معنوی نبوده است .برای پاسخ به پرسشهای مربوط
به تحول سبکهای معنوی در دورۀ زندگی نیازمند پژوهشهای دیگر از نوع طولی هستیم.
شاید مطالعهای که شامل مصاحبه با کودکان در بازههای زمانی سه یا چهار ساله برای بیست
سال اول زندگی آنان باشد بتواند تاثیر سن را بر سبکهای معنوی روشن سازد و نشان دهد
که چگونه سبکها با رشد و نمو کودکان متحول میشوند.
با توجّه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود انجمنها و سازمانهایی که
میخواهند معنویت کودکان تحت مراقبتشان را پرورش دهند می توانند کار خود را بهتر
انجام دهند .اگر سبکهای معنوی مختلفی را که کودکان برای شناخت و احساس کردن
خدا استفاده میکنند مورد توجّه قرار دهند .فضایی که تمام سبکهای معنوی را لحاظ نکند،
نتنها کودکان را در معرض خطر منزوی شدن و احساس اشتباه کاری قرار میدهد ،بلکه آنها
1. Ware
2. Wlodarczyk
3. Bell & Elvis
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(و بزرگساالن) را از درک این که شناخت خدا و احساس کردن وجود او از راههای بسیار
متنوعی امکانپذیر است محروم میکند.
تقدیر و تشکر :بر خود الزم میدانیم از مدیران مدارسی که با ما همکاری کردند و
کلیهی دانشآموزانی که با دقت و حوصله در امر پژوهش شرکت نمودند ،تشکر و قدردانی
نمائیم.
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