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 چکیده
شی پژوه ۀمرور پیشین. باشدهای معنوی کودکان در شناخت خداوند میسبکبررسی  هدف این پژوهش،

ز ابرای رسیدن به این هدف، پژوهشی در ایران صورت نگرفته است.  ،نشان داد که تاکنون در این رابطه
مقطع ابتدایی  دختر آموزاندانش ۀهدف این پژوهش کلی ۀجامعاستفاده شد. تلفیقی  با رویکرد پژوهش کیفی

 از نوع هدفمندگیری نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه 01نمونه تعداد و بودند  تهران پایۀ سوم تا ششم
، شامل مصاحبه با کودک، مصاحبه با والدینش و نقاشی کیفی های جمع آوری اطالعاتانتخاب شدند. روش

 سبکهار چ در کودکان از روش تحلیل محتوایی استفاده شد و نتایج نشان داد که هابرای تحلیل داده شد.می
محور و محور، روش احساسمحور، روش عملبرای شناخت خداوند وجود دارد که عبارتند از روش کلمه

های ترجیحی متفاوتی در شناخت توان گفت که کودکان دارای سبکمحور. در مجموع مینمادروش 
 کرد. را شناسایی توان چهار روش اصلیها میی آنههای گستردخداوند هستند که با این وجود، در بین تنوع

 .شناخت خداوند، کودکانسبک معنوی، : واژگان کلیدی
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های تتوان در همین مفاهیم و برداشتفکر دینی آنان را می ۀیقین، شالودمفاهیم دینی است.به
های رسانی مذهبی، متناسب با ویژگیوجو کرد. اگر درصدد هستیم تا پیامگوناگون جست

ریزی کنیم، ناچاریم در دنیای کودکانه آنان گام نهاده، از دید آنها به آموز را برنامهدانش
 (. 0831معارف دینی بنگریم )باهنر، 

ه او هست ک دروندک فطرتی خدا آشنا دارد و مبانی بسیاری از باورهای مذهبی در کو
ن را کوشد آمیهایی در جهان خارج با اندک تذکری از والدین و مربیان و با یافتن مصداق

نیست که معنی و مفهوم مذهب و تعالیم آن بسیار،  یبپذیرد و خود را با آن تطابق دهد. شک
رد پذیمیه جوانب حیات انسان است. ولی کودک از مذهب آن چیزی را هم یهگیرندو در بر

. ی شخصی اوستهای او و مبتنی بر مشاهدات، تجارب و یافتههاکه متناسب با خواسته
و با مذهب ارتباط ا ۀکند دامنمییی پیدا هاشود و آگاهیمیتدریج که رشد کودک بیشتر به

ی توان آن را حاالت مذهبمیشود که میبیشتر شده و موجبات پیدایش حاالتی در کودک 
به چشم تجلیات آن در سنین هفت یا هشت سالگی  در غالب موارد خواند. حاالتی که

 (. 0830خورد)طالئیان، می
ب مفصلی را در ای دارد و ابواهای دینی جایگاه ویژهمعرفت و شناخت خدا در آموزه

(. 0838متون روایی به خود اختصاص داده و به عنوان اول دین بیان شده است )دلشادتهرانی، 
همچنین از شناخت الهی به عنوان اول عبادت نیز یاد شده و کمال شناخت در معرفت حضرت 

 (. 0818حق است )خوانساری، 

 معنوی در کودک کودکی فرصتی استثنایی برای ایجاد چهارچوبی ۀی اولیهاسال
 .مادگی را برای فراگیری اطالعات مذهبی دارنداین دوره کودکان بیشترین آ درباشد. می

 هایسبکبنابراین آگاهی از  .سازدمیتر والدین را در این دوره حساس هاین امر وظیف
تواند نقشی کلیدی برای والدین داشته باشد و فرآیند می،شناخت خداوند در کودکان

(. بدیهی 0118، 0مفهوم خداوند را برای آنان تسهیل سازد )ترنت، اسبورن و برونرآموزش 
است که هر چقدر کودکان با مفهوم خداوند بیشتر آشنا باشند آنان برای کنار آمدن با 

معتقد 8در این رابطه بیل برایت  .(0113، 0تر خواهند بود )برایسی زندگی آمادههاچالش
ین او بنابرا .توان در عدم درک صحیح خداوند ردیابی کردمیا است تمام مشکالت انسان ر

                                                           
1. Trent, Osborne & Bruner 

2. Brice 

3. Bright 
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لود آرا برای دنیای چالش هاتواند آنمیمعتقد است ساخت مفهوم خداوند در کودکان امروز 
 (.0111فردا آماده سازد )برایت، 

هفدهم و هجدهم میالدی، زمینه برای ایجاد  در قرنتوان گفت که میدر قلمرو نظری 
ل عظیم در دیدگاه و فلسفه آموزش و پرورش به وجود آمد. افکار و نظرات نافذ یک تحوّ

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. 

ان را از انتقال ه مربیپرنیکی در تعلیم و تربیت معروف است، توجّاین تحول که به انقالب ک
وار مطالب و انباشتن ذهن شاگردان با صورت حفظ کردن طوطیدادن دانش آن هم به

اطالعات خشک کتابی و مطالب زائد و دروس کهنه به سوی طبیعت و ماهیت یادگیرنده و 
 ۀطوف نمود. این انقالب در حقیقت نقطمع هایشو توانش هاتعدادها، عالقهه به اسلزوم توجّ

رسی ی آموزشی و مواد دهاعطفی در تعلیم و تربیت به وجود آورد و راه را برای تنظیم برنامه
(. بر این 0811موار نمود )خادمی، ت و نیازها و احتیاجات او همنطبق با طبیعت کودک، ماهیّ

آثار  هلاز جم.ی صورت پذیرفترشد تفکر دینی کودکان کارهای متعدد یهاساس در زمین
ان کودک رچگونگی تفک»ژان پیاژه با عنوان  یالدیم0000توان به تحقیق سال کالسیک می

س نظریۀ هارم ،« 0جاندارپنداری» یهدر مسئل یالدیم0081و تحقیق سال « 0جهاندربارۀ 
 اشت.( اشاره د0091؛0094)4گلدمن ۀ( و نظری0044)8

 3کودک آمریکایی که در سن  4311پژوهشی بر روی با انجام  0044هارمس در سال 
توان در سه مرحله میرشد مفهوم خداوند در کودکان را  که دریافت ،سال بودند 03تا 

سال( نام دارد که در آن کودکان  9تا  8)1ای اسطوره هل مرحلاوّ ۀمرحل .بندی کردطبقه
 9)9نه گرایاواقع ۀمرحل ،مدوّ ۀمرحل .گیرندمیدر نظر را هاتفاوت کمی بین خداوند و اسطوره

 هاآن .کندمیی شناختی کودک افزایش پیدا هادر این مرحله قابلیت ؛سال( نام دارد 00تا 
 ۀمرحل .کنندمیگیرند و از نمادهای مذهبی بیشتری استفاده میتر در نظر خداوند را عینی

نوجوان تنها به نمادهای مذهبی  ،در این مرحله .نگری )نوجوانی( نام دارد، مرحله فردیمسوّ

                                                           
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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ه نوجوان کند که از نوجوانی بمیکند و رویکردی منحصر به فرد برای خود انتخاب میتکیه ن
ی هانامه پنج مرحله بدرنظریۀگلدمن،(.0110، 0دیگر متفاوت است)هود، هیل و اسپیلکا

تفکر مذهبی  سالگی(، 0تا  1)8تفکر مذهبی تاقص اول سالگی(، 3تا  1)0مذهبیتفکرپیش
تفکر مذهبی  سالگی( و 08تا  00)1تفکر مذهبی شخصی اول سالگی(، 00تا  0)4ناقص دوم

محور بودن تک ،ویژگی عمده ،لاوّ هسالگی به بعد( وجود دارد. در مرحل 08)9شخصی دوم
ابد و یها و معارف دینی نیز تسری میدر فهم داستان تفکر خردسال است که این ویژگی

کند. در مرحلۀ دوّم کودکان های فراوانی مواجه میبا نواقص و محدودیتدرک آنها را 
های تفکر شهودی خارج شوند و به مراتبی از تفکر عملیات کنند از محدودیتتالش می

وانند با تشوند. آنان بهتر میهایی آشکار میاند و دچار اشتباهعینی برسند؛ اما هنوز ناموفق
راتب کمتر بندی کنند و تعمیم دهند که به م، تجربیاتشان را دستهها به یکدیگرپیوند واقعیت

محور است. در این مرحله، کودکان مفاهیم مذهبی را که غالباً انتزاعی و کنایی هستند، خود
یداهلل »کنند. برای مثال، اگر ترجمۀ عبارت اللفظی و تجسم یافته معنا میبه همان معنای تحت

برای او بیان شود، تصوّرش از دست خدا و نیز راه « صراط المستقیماهدنا ال»یا « فوق ایدیهم
اللفظی و عینی است. در مرحلۀ سوم که تفکر مذهبی عینی نامیده مستقیم، همان معنای تحت

نی واسطۀ طبیعت عیهای کودکان برای درک و تفسیر مفاهیم مذهبی، بهشود کوششمی
ار پیش، منطق استقرایی و قیاسی موفقی بکشود و برخالف دورۀ تفکرشان دچار مشکل می

ر شود. رشد تفکرود، ولی به مسائل عینی، تجارب مشهود . اطالعات محسوس محدود میمی
تر پردازی به سطوح باالتر تفکر بیشعملیاتی، شتاب حرکت صعودی کودکان را از خیال

مثال،  شود. به عنوانمی پذیردار در ارتباط دادن دو یا چند موضوع امکانکند و تفکر نظاممی
 ها را کنار زد وکودک در داستان موسی )ع( ممکن است معتقد باشد خدا با بازوهایش آب

رائیل استوان دید. وقتی که بنیهای خدا نامرئی هستند، آنها را نمیبه دلیل اینکه دست
 حرکت ها روی هم ریختند. در مرحلۀ چهارم،هایش را کنار کشید و آبگذشتند، او دست

ای عقلی، هشود. در این مرحله، با رشد فعالیتاز تفکر عینی به سوی تفکر انتزاعی بیشتر می

                                                           
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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وی تفکر سشود. که نشان از حرکت به کار برده میتری بهاستقرا و قیاس منطقیِ پیشرفته
نظر  هشود و بانتزاعی بیشتری را دارد. اما این حرکت همچنان توسط عناصر عینی مختل می

رسد کودک هنوز توانایی کنار گذاردن این عناصر را ندارد. در مرحلۀ ششم، تفکر به یم
ود. شصورت فرضیه و قیاس بدون ممانعت عناصر عینی انجام و تفکر انتزاعی میسر می

هایی را خارج از حوزه تجارب خود وضع کند و با استفاده از کند فرضیهنوجوان تالش می
ی های مذکور را با توجه به اشتراکاتتوان دورهد کند. به طورکلی میدلیل، آنها را قبول یا ر

سالگی(، تفکر مذهبی عینی ) از  3-1گانۀ تفکر مذهبی شهودی )تا های سهکه دارند به دوره
سالگی به بعد( تقسیم کرد.  04-08سالگی( و تفکر مذهبی انتزاعی ) 04-08سالگی تا  1-3

ر نظریۀ گلدمن، وجود سه مرحلۀ تفکر شهودی، عملیات توان گفت که دبه عبارت دیگر می
عینی، و عملیات صوری نظریۀ پیاژه در درک مفاهیم دینی نیز تایید شد؛ با این تفاوت که 

 انجامد و تا حدودمدت زمان بیشتری به طول میهای مذهبی، مرحلۀ عملیات عینی در زمینه
دهد که نباید مباحث و این مهم نشان مییابد. سالگی( ادامه میسن عقل )سیزده یا چهارده

ای مذهبی هتعالیم دینی را با سایر مباحث علمی مقایسه کرد. گلدمن معتقد است چناچه تجربه
بی های تعلیم و تربیت مناسهای مذهبی افزون شوند و شیوهکودکان در خانه، مدرسه و محیط

وز در شویم که هنسالی مواجه میتوان از این تأخیر کاست؛ و گرنه با بزرگکار رود، میبه
های کودکی خود است و درک ناقصی از مفاهیم دینی تفکر دینی خود درگیر محدودیت

   (. 0094دارد )گلدمن، 
  نصیرزادهو  چاریحسین (،0810) اسکندری (،0813) (، باهنر0893) در ایران، خادمی

از جمله مفهوم خدا را از منظر (، تحول مفاهیم دینی، 0839و همکاران ) (، و دادستان0831)
ای بررسی کرده و به نتایجی مشابه شناسی و در چارچوب مفاهیم پیاژهروان
نی، شناسی تحول دیاند. مطالعات اخیر پژوهشی کشور در رواندست یافته گلدمن نتایج

اند ( انجام داده0801) نسبموسوی ( و0833) نوذری (،0833) فرمتقی تحقیقاتی است که
 باشد.میکه همگی دال بر وجود مراحل رشد تفکر مذهبی در کودکان 

شناخت خداوند در ی هی موجود در عرصهاگردد پژوهشمیگونه که مشاهده همان
ت که سا این در حالی .اندکودکان بیشتر به بررسی مراحل رشد تفکر مذهبی پرداخته

ایی جخورد. از آنمیکودکان به چشم نشناخت خداوند در های سبکپژوهشی در ارتباط با 
تواند ما را در درک بهتر فضای میشناخت خداوند در کودکان  هایسبکگاهی از که آ



 59 پاییز، پنجم، شماره دومفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال                                         07

ام ی کودکان بیشتر سازدانجهال ما را در برخورد با نگرششناختی کودک یاری دهد و تحمّ
 هنیل ذپرواضح است که والدین آگاه به مسائ .پژوهش در این رابطه امری ضروریست

گونه کودکان از خداوند دچار ی انسانهاانگاری و برداشتتنها در برابر خامه کودک خود ن
ت پلی برای راگیری از این تصوّکوشند با بهرهمیبلکه  ،شوندمینگرانی و واکنش منفی ن

افکار سازی رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی خود بسازند و کودک را در غنی
 هایسبکدر پژوهش حاضر برای شناخت  .(0830زاده، یاری دهند)حاجیاش خداشناسی

ی زیراکه در مطالعۀ زندگ ،شناخت خداوند در کودکان از پژوهش کیفی استفاده شده است
 0114و ربکانی  00004های کمّی مؤثرترند. دیوید الکایند روحی کودکان معموال از روش

اص آنها، های خکودکان مستلزم کردن به داستانمعتقدند انجام پژوهشی شایسته با حضور 
دار آنها است. پر واضح است که کسب چنین اطالعاتی با های خندهها و حکایتاندیشه
واند تهای کیفی میطور که باید و شاید میسر نیست و پژوهشهای ساختاری کمّی، آنروش

 ( 1140، 0؛ نی0004بخش باشد )الکایند، در این راستا بسیار الهام

 روش 
ه است ای باورنکردنی پیچیدپژوهش در زمینۀ معنویت کودکان تالشی چند وجهی و به گونه

ها است. هر قدر منابع اطالعاتی که نیازمند استفاده از چندین روش مختلف در کسب داده
رک کند های کودک را به درستی دبزرگسال راجع به کودک بیشتر باشد، احتمال اینکه پیام

(. در پژوهش حاضر ما از رویکرد تلفیقی 0000و همکاران،  8خواهد بود )گاربارینوبیشتر 
ه هایشان بدهد تا فارغ از عالئق و مهارتایم. این روش به کودکان اجازه میاستفاده کرده4

 .(0114، 1)الیسون ای فعّال درگیر روند تحقیق شوندگونه
ودند ب سوم تا ششم پایۀ مقطع ابتداییآموزان دختر دانشۀ این پژوهش کلیجامعۀ هدف 

 مشغول به تحصیل دولتی و غیردولتی تهران یهادر دبستان 0800-08که در سال تحصیلی 
)متناسب  9گیری از نوع هدفمندروش نمونهآموز با دانش 01هدف پژوهش، ۀ بودند. از جامع

                                                           
1. Elkind 

2. Nye 

3. Garbarino 

4. Mosaic approach  

5. Alison 

6. purposeful sampling 
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برد دارد کیفی کارگیری که در پژوهش این نوع نمونهدر  .انتخاب شدندبا پژوهش کیفی( 
ه شکلی وهش دارند و بمر پژاوانایی و تمایل به شرکت در پژوهشگر در پی کسانی است که ت

معیار انتخاب این تعداد نمونه، رسیدن به غنای الزم  .توانند افکار خود را بیان کنندمیروشن 
 .بود0و تکراری شدن و در اصطالح اشباع اطالعاتی 

که مشابه روایی و  هاداده8و اعتبار  0از معیارهای روایی ،پژوهشیی هابرای ارزیابی داده
و  هاروایی به معنی قابل پذیرش بودن داده .است استفاده شدمّی ی کهاپایایی در پژوهش

ی زیر هااز روش هامنظور افزایش روایی دادهبهو واقعی است  یهاوری دادهآمستلزم جمع
 :استفاده شده است

 .مداوم، تخصیص زمان کافی، حسن ارتباط هبررسی و مشاهد
 ،دهمشاه ،)مصاحبه های گردآوری دادههاتلفیق روش ،مستمره ارتباط طوالنی و مشاهد

 .( های مداوم و امکان بازخورد به دادههاتلفیق زمانی )بررسی در زمان ،نوشتار(
نب از جا هانوشتهمرور دست ،استفاده از نظرهای تکمیلی همکاران ،بازنگری ناظران

 کنندگانمشارکت
 .جستجوی شواهد مغایر و تحلیل موارد منفی

دو  اشاره به این دارد که ی پژوهشی است وهاداده دیگر اعتبار و عینیت ویژگی
، رسی مداومدرگیری و بر. گرفته باشند هاو گزارش هانوشتهپژوهشگر نتایج مشابهی از دست

م مراحل پژوهش و روشن بودن روش تما دقیق بودن در، ارتباط مناسبحسن سلوک، 
( و در این پژوهش نیز این 0830بخشد )صلصالی و همکاران، میرا عینیت  هاداده ،وهشپژ

 .موارد در نظر گرفته شده است
ماهه صورت پذیرفت  1مطالعۀ پژوهشی حاضر در یک بازهزمانی  :روش اجرای پژوهش
شد. در روش اوّل کودکان برای پنج بحث آوری اطالعات استفاد واز چهار روش برای جمع

متمرکز گروهی با پژوهشگر دیدار کردند. گروههای مباحث متشکل بود از یک تا چهار 
های آزاد بحث را ها پژوهشگر با مطرح کردن پرسشکودک از یک کالس. در این گروه

ا یکدیگر ب ها پاسخ دهند وداد تا سر فرصت به پرسشکند و به کودکان اجازه میتسهیل می

                                                           
1. Data saturation 

2. Validity 

3. reliability  
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-شدر این مرحله پژوهشگر پرسها گفتگو محور بود. گفتگو کنند. در روش دوّم، مصاحبه
وط های مذهبی مربها به تجربیات کودکان در مکانهایی آزاد تهیه کرده بود. این پرسش

ها کمک می کرد تا احساس امنیت کنند یا احساس هایی که به آنشد، و افراد و مکانمی
گرفت. در طی این مرحله پژوهشگر در نظر داشت که ترند را در نظر میا نزدیککنند به خد

ایی هداد. از جمله پرسشپشت سر هم سوال نکند و به کودکان فرصت هدایت مصاحبه را می
. چه 0توان به این چهار سوال اشاره نمود که پژوهشگر در طی این دو مرحله مطرح کرد می

. چه 8. چه طوری تونستید خدارا بشناسید؟ 0دا نزدیکتریدکنید به خمواقعی احساس می
هایی بیشتر به یاد . در چه مکان4 کنند؟کسانی در شناخت خدا به شما کمک کردند و می

 هایی راخدا هستید؟ در روش سوّم، پژوهشگر از کودکان خواست نقاشی افراد یا مکان
ه اند. از آنجایی که خدا نزدیکبکشند که در مجاورت آنها تجربه یا احساس کردند که ب

واند بسیار تشان را ندارند، نقاشی میکودکان اغلب واژگان کافی برای گفتن از تجربیات
 تواند گویای اعماق وجود فرد باشد و اطالعاتیرسد که نقاشی میمفید باشد، زیرا به نظر می

توان می ر حالت کلیود. ددهد که دسترسی به آنها به این سادگی میسر نباز درون به دست می
تواند به لفظ درآورد و به ما که او نمی چیزی است.نقاشی کودک یک پیام استگفت که 

ایی را در اختیار والدین، مربیان، انتقال دهد. بررسی و درک زبان نقاشی، اطالعات ارزنده
کودک گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان روانشناسان و همه کسانی می

ها گری براساس بررسی گستره معانی نمادهائی که در خوابدیدهتحلیلدیدگاه روان .هستند
شوند به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده ها و در زندگی بازیافت میها، افسانهو اسطوره

آزماید آورد و خود را میواسطه نقاشی به تجربه درمیاست. کودک همه مسائل خود را به
خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی  .کندشتن را بنا میو من خوی

های کودک جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی یهبه تنهایی به منزل
تک داری با تکپژوهشگر با حفظ امانت،در روش چهارم.(0800)دادستان، گرددمتحول می

رد توانند به طور کامل وااگرچه والدین نمی .انجام دادوالدین کودکان مصاحبه و گفتگو 
توانند به عنوان شاهدی خبره در زندگی تجربیات معنوی کودکانشنان شوند، اما می

 کودکانشان عمل کنند. 
 



 00                                                            یفیک پژوهش کی: خداوند شناخت در کودکان یمعنو هایسبک

 
 

 هایافته
سال قرار داشتند و میانگین سنی  00تا  3سنی  هکننده در این پژوهش در دامنکودکان شرکت

 هنفر در پای 1 ،سوم هنفر در پای 1کننده در پژوهش ک شرکتدکو 01بود. از  1/01 هاآن
روش  از ،هاششم قرار داشتند. برای تحلیل یافته هنفر در پای 1پنجم و  هنفر در پای 1 ،چهارم

با کودک و والدینش در کنار  هادر این روش متن مصاحبه .استفاده شد 0تحلیل محتوایی
ار )تم ددهنده و معنیتا به کوچکترین واحدهای تشکیل شدندر مرور چندین با های اونقاشی

مرور و  هاسپس این کلمات با هدف یافتن مرکزیتی در بین آن .( شکسته شوند0یا درونمایه
والت نهایی و مق لیه. حرکات قیاسی و استقرایی بین متون اوّشدندبندی بر همین اساس مقوله

تا در نهایت ثبات قابل قبول و احساس رضایت مشترک بین  شدندندین بار تکرار چ
تحلیل محتوایی در پژوهش حاضر، . شدگویند حاصل میهاچه دادهآنۀپژوهشگران دربار

 اسی را در شناخت خداوند نشان داد:چهار عامل اس
ارند محور به معنویت د(. رویکرد کلمه محور به معنویت: کودکانی که رویکرد کلمه0

تون ها و منگر نسبت به خداوند ارزش قائلند. اگرچه کتابش کالمی و شناختبرای دان
زیادی ممکن است کمک کنند که دانش این کودکان درباره خدا افزایش یابد، اما در این 

ها مخزن اطالعات دقیق و گونه متنبرخوردارند. این مورد، متون مقدس از اهمیت ویژه
را برای این کودکان آشکار می سازند. افرادی که روی معتبری دربارۀ خدا هستند و خدا 

ان را از شها کمک می کنند تا دانشاین کودکان نفوذ معنوی دارند کسانی هستند که به آن
خدا بیشتر و بیشتر کنند. آموزگاران، اعضای خانواده و روحانیون از جملۀ این افراد هستند. 

ای هگیرند، به ویژه کتابخانهالبی یاد میهای مهم جاهایی است که دربارۀ خدا مطمکان
از هفت معتقد است  هکودک شمار ،به عنوان مثالمساجد، که مخزن دانش خدا هستند. 

،از طریق مطالعه کردن زندگی پیامبران وامامان والگو ن خواندن، نماز خواندنطریق قرآ
 .تاوند پی برده اسبه وجود خد ،اندمعجزاتی که پیامبران داشته گرفتن از زندگی آنها و

( رویکرد هیجان )احساس( محور به معنویت: در حالی که معنویت کلمه محور مبتنی 0
بر اهمیت کلمات است، رویکرد هیجان محور به معنویت، احساسات را در مرکز زندگی 

دهد. برای این کودکان، دعا جایگاهی اساسی در حیات معنوی آنها معنوی شخص قرار می

                                                           
1. Content Analysis 

2. Theme  
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متعلق به این سبک ارزش زیادی برای خالقیت، بیان حالت و هیجان قائل دارد. کودکان 
واند با تواقعیت حاضری که شخص میهستند و تمایل دارند خدا را در اینجا و اکنون ببینند، 

هان، طبیعت، گیا شش معتقد است چون هکودک شمار ،به عنوان مثالآن در ارتباط باشد. 
توان خدا میبهتر  هادهند در این مکانمیها و ... به او احساس خوبی کوهحیوانات، دریاها،

 .را شناخت
روش کلمات یارای توصیف خدا وتجربیات  به معنویت: در این محور(. رویکرد نماد8

د رایف بسیار پرارزشی در مورهر کوششی برای توضیح کامل خدا فاقد ظ معنوی را ندارند.
حس کرد  توانمیخدا را بیشتر "عارفانی هستند که معتقدند ،افراد این سبک اوست بنابراین

ت نیز دهند. طبیعتا گفت و اغلب مرزهای معنویت را تا سرحد رها کردن تخیل گسترش می
ت دوازده معتقد اس هبه عنوان مثال کودک شماریکی از عناصر مهم این سبک معنوی است. 

م واز او کمک افتمیان به یاد خدا ،مشکالت وزمان امتحهاها ،سختیدر هنگام بیماری
 .مخواهمی

(. رویکرد عمل محور به معنویت: مانند سبک نماد محور، رویکرد عمل محور به 4
کند که خدا و زندگی معنوی را نمی توان به طور کامل برای دیگران معنویت تایید می

نها آ-دارد ا میتوضیح داد. اما این سبک معنوی افراد را به چیزی بیش از نیایش جهان و
فعاالنه درصدد تغییر جهان هستند در سنت پیامبران و متکلمان رهایی بخش، هدف تحول در 

 ،ه عنوان مثالبآور اجتماع با تاکید بر عشق الهی است. های ستمگرانه و زیاناین سبک، جنبه
 ندهفده معتقد است در هنگام روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان وکمک کر هکودک شمار

 کنیمیمها به دوستمان کمک نها ویا هنگامی که در درسبه فقرا ویتیمان ودستگیری از آ
 توانیم خدا را بشناسیم. می

 گیری بحث و نتیجه
ایی بحث تعلیم وتربیت است.هر نظام تعلیم وتربیت بر ی اصلی هر جامعههایکی از دغدغه

یابی ای دستیی را برهاوشیوه هانظری،فعالیتی این مبنا هباورها ونظریاتی استواراست وبرپای
ظام ،فلسفی ودینی مبانی ناخالقی ،باورهای علمی کند.میی موردنظر خود تعریف هابه هدف

شود این باورها یمدهند ودر خالل هر فرآیند تعلیم وتربیتی تالش میتعلیم وتربیت را تشکیل 
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ید زیادی برآن تاک های که در برخی فرهنگدر افراد درونی شود.بنابراین یکی از ابعاد تربیت
 (. 0813شود تربیت دینی ومذهبی است)سجادی، می

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 

و به ویژه با مفهوم خدا آشنا کنند و به نیازهای فکر آنها در این زمینه  خود را به مفاهیم دینی
های کودکان از این مفاهیم آشنا شوند تا بتوانند با زبان پاسخ دهند، الزم است با برداشت

شیوا و درخور فهم کودک، گفتگو کنند. همچنین الزم است پدران و مادران توجّه داشته 
ه تناسب باشد؛ آنان بشان میبسیار محدود و منحصر به دورۀ سنیباشند که شناخت کودکان، 

هایی از مفاهیم دارند. آشنایی با این سن و میزان تحول عقلی و شناختی خود، برداشت
های شناخت، سبب درک بهتر آنان و برخوردی بهتر در مواجهه با ها و کاستیمحدودیت

فاهیمی، مانند خداوند، فرشتگان و دیگر سخنانی است که از خردساالن و کودکان دربارۀ م
ی از والدین شود بسیارشنویم. پرواضح است که بی توجهی به این نکته سبب میمفاهیم می

از عهدل قانع ساختن کودک خود برنیایند و گاهی، به دلیل تکرار کردن کودک، 
سی ابرخوردهای نامناسبی داشته باشند که سبب دوری و ناخوشایندی کودک از خداشن

 (. 0839های معنوی به دنبال داشته باشد )باهنر، تواند آسیبشود و میمی
های شناخت خداوند در کودکان با استفاده هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی راه

کرد محور، رویرویکرد کلمههای از پژوهش کیفی بود که در این راستا چهار رویکرد بنام
محور شناسایی شد. آنچنان که کارل و رویکرد نمادمحور محور، رویکرد احساسعمل

هایی که برای یک نفر اندازه است ممکن است کفش» سازد ( خاطر نشان می0084) 0یونگ
پای دیگری را بزند؛ هیچ دستورالعملی برای زندگی وجود ندارد که برای تمام شرایط مناسب 

این موضوع برای کودکان حاضر در این پژوهش نیز صادق است. هر یک از آنها راه «. باشد
 ن تنوع، چهار مسیر معنوی اساسیخود را برای شناخت و تجربه خداوند داشتند. اما با وجود ای

 0لوسبهای این یافته با پژوهشقابل تشخیص بود: راه عقل، راه حس، راه فطرت، و راه عمل. 
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2. Bellous 



 59 پاییز، پنجم، شماره دومفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال                                         37

 هاییی از پژوهشهاو جنبه 0111  8بل و الویس 0111  0وودارسک 0111 0ویر  0119
 .باشدمی( همخوان 0801) نسبموسوی ( و0833) نوذری (،0833) فرمتقی

در این  .نمونه است هی پژوهش حاضر کوچک بودن اندازهامحدودیتاز جمله 
ان توان به عنومیپر واضح است که این تعداد را ن .کودک شرکت کردند 01تنها  ،پژوهش

ی را اآموزان این پژوهش پنجره. اگرچه تجربیات دانشکودکان در نظر گرفتکل  هنمایند
ا ههای دیگری الزم است تا ویژگیپژوهشبا این حال  ؛ی معنوی باز کردهابه کشف سبک

با هم مشخص شود. پژوهش بر روی یک جنسیت و خاص  هاهای ظریف سبکو تفاوت
محدودیت باشد.میی پژوهش حاضر هازمانی از دیگر محدودیت هبودن آن در یک دور

دیگر پژوهش حاضر ماهیت توصیفی این مطالعه است. ما با مشاهدۀ سبکهای معنوی 
 ها در زندگی کودکانهای مهم هر سبک و نحوۀ بیان آندرصدد توصیف ویژگیکودکان، 

برآمدیم. اما نتوانستیم به بررسی مسائل مرتبط با چگونگی تاثیر محیط و وضعیت اجتماعی 
های معنوی کودکان بپردازیم. آخرین محدودیت این تحقیق ماهیت کلی بودن آن بر سبک

عنوی های مجامید که برای اخذ اطالعات راجع به سبکاست. این تحقیق هفت ماه به طول ان
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 

مربوط  هایرای پاسخ به پرسشحاضر، درک ارتباط میان سن و سبک معنوی نبوده است. ب
های معنوی در دورۀ زندگی نیازمند پژوهشهای دیگر از نوع طولی هستیم. به تحول سبک

 های زمانی سه یا چهار ساله برای بیستای که شامل مصاحبه با کودکان در بازهشاید مطالعه
شان دهد د و نهای معنوی روشن سازسال اول زندگی آنان باشد بتواند تاثیر سن را بر سبک

 شوند. ها با رشد و نمو کودکان متحول میکه چگونه سبک
هایی که ها و سازمانشود انجمنهای پژوهش حاضر پیشنهاد میبا توجّه به یافته

 توانند کار خود را بهترشان را پرورش دهند می خواهند معنویت کودکان تحت مراقبتمی
را که کودکان برای شناخت و احساس کردن های معنوی مختلفی انجام دهند. اگر سبک

ند، های معنوی را لحاظ نککنند مورد توجّه قرار دهند. فضایی که تمام سبکخدا استفاده می
نها دهد، بلکه آنتنها کودکان را در معرض خطر منزوی شدن و احساس اشتباه کاری قرار می

                                                           
1. Ware 

2. Wlodarczyk 

3. Bell & Elvis 
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های بسیار وجود او از راه)و بزرگساالن( را از درک این که شناخت خدا و احساس کردن 
 کند. پذیر است محروم میمتنوعی امکان
دانیم از مدیران مدارسی که با ما همکاری کردند و بر خود الزم می :تشکرتقدیر و 

دانی تشکر و قدر ،آموزانی که با دقت و حوصله در امر پژوهش شرکت نمودنددانش یهکلی
 یم. ئنما
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