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  یو نوجوان یمان به خدا در کودکیا یعاطفمؤلفه مراحل تحول  یبررس

 
 ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش یشناس روان يدکتر يدانشجو/ يدریح یمجتب  mojtabaheidari50@yahoo.com  

  a.asgari8853@gmail.com  ار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبیاستاد/ يعسگر یعل

  mnowzari@rihu.ac.ir  دانشگاهو ار پژوهشگاه حوزه یاستاد/ يمود نوذرمح

    smrmn1346@gmail.comینیامام خم یو پژوهش یار مؤسسه آموزشیاستاد/ نسب يدمحمدرضا موسویس

  13/5/1395: پذیرشـ  19/12/1394: دریافت

  چکيده

انجـام   یبـا روش مقطعـ   ،کودکان و نوجوانـان مان به خدا در یا یمراحل تحول مؤلفه عاطف یبا هدف بررس ،پژوهشن یا

 يهـا  انتخـاب شـدند. داده   يا طبقـه  یبه صورت تصـادف  ،ساله شهر قم 17 یلا 7آموز دختر و پسر  دانش 198شده است. 

 يگـذار  و توسط پنج کارشـناس نمـره   يافته گردآوری ساخت مهین يق مصاحبه انفرادیو از طر ینیه روش بالیپژوهش بر پا

ش سـن، سـطح عاطفـه    یدهد که بـا افـزا   یج نشان میقرار گرفت. نتا یانس مورد بررسیل واریبا روش تحل ها شدند. داده

مـان بـه خـدا در    یا یج به دست آمده، روند تحول مؤلفه عاطفیه نتاین بر پایابد. همچنی یم یش و دگرگونیز افزاین یمانیا

مهربـان، درد دل کـردن بـا خـدا، داشـتن       يموجـود  به عنوان ،ل است: احساس خدایمراحل ذ يکودکان و نوجوانان دارا

سه نمـرات دختـران و   یمقا ،نیدر مقابل خدا. همچن یا شرمندگی يمانه با خدا، داشتن حس شکرگزاریک و صمیرابطه نزد

  ن مؤلفه، و باالتر بودن نمره دختران نسبت به پسران است.یتفاوت معنادار دو جنس در ا گرانیبپسران 

  .یو نوجوان یمان، کودکیا یمان به خدا، مؤلفه عاطفی، تحول، امرحله ها: دواژهیکل

Ravanshenasi-va ـ Din ______________________________________________ Vol.9. No.3, Fall, 2016 
  

۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

  مقدمه

بـه   ،رو بـوده  بـا آن روبـه  تـاکنون  دور  يها است که بشر از گذشته ین موضوعاتیتر مان به خدا از مهمیا

هـا و   ک از ملـل و فرقـه  یـ مان، هـر  یاف یتعرگوناگون پرداخته است. در  يایر آن از زوایح و تفسیتوض

ـ ان دیر، به بینظران علم کالم و تفس صاحباز  ياریبس انـد   پرداختـه  »مـان یا«مفهـوم   ةدگاه خـود دربـار  ی

ــائ ــ؛ 259، ص 18؛ ج 145و  6، ص 15، ج 1364، ی(طباطب ، ي؛ مطهــر146، ص 1379، یض کاشــانیف

؛ 67ص  ،Kierkegaard( ،1378( رکگــوریک؛ 55- 15ص ، 1389، )Izutsu( زوتسـو یا ؛291، ص 1، ج1390

 يزیـ مـان، علـم بـه چ   یا عتقـد اسـت:  م یئعالمه طباطباان، ین میدر ا .)75- 2ص  ،Tillich( ،1957( خیلیت

، ص 15، ج 1364، ی(طباطبـائ نان به آن و گره خوردن قلب بر مـدلول آن  یهمراه با سکون و اطم ،است

رد ن دایـ ات قرآن داللت بر ایشود. آ یز حاصل نمیبا مجرد علم به آن چ ،يزیمان به چیا ).145، و ص 6

توانـد بـا    ینکه علم بـه خـدا مـ   یر داللت دارند بر ایات زیآ نمونه،ست. به عنوان یمان همسان علم نیکه ا

  جمع شود. یارتداد، کفر، انکار و گمراه

: (محمـد » لَهـم   أَملـى و لَهم سولَ طانُیالشَّ الْهدى لَهم نَیتَب ما بعد منْ أَدبارِهم  على ارتَدوا نَیالَّذ إِنَّ« ـ

 در را زشتشـان  اعمال طانیش کردند، حق به پشت آنها، براى تیهدا شدن روشن ازپس  که کسانى ؛)25

  .است فتهیفر طوالنى آرزوهاى با را آنان و داده نتیز نظرشان

 انکـار  سرکشـى  و مظلـ  روى از را آن و؛ )14 :(نمـل  علُـوا و ظُلْمـاً  أَنْفُسهم قَنَتْهایاستَو بِها جحدواو ـ

  .داشتند نیقی آن به دل در که حالى در کردند،

ت یـ مـان کفا یز حق است، در حصـول و اتصـاف بـه ا   ینکه آن چیو جزم به ا يزیعلم به چ ،نیبنابرا

ـ   یکـه عمـل را فـ    يا خوردن قلب بر مدلول آن، به گونـه   آن، گرهافزون بر کند، بلکه  ینم  یالجملـه در پ

  ).259، ص 18، ج 1364، یطباطبائست (ا يز ضروریداشته باشد ن

مـان،  یقت ایحق«، يداند. به نظر و یم یم قلبیا تسلیق یمان را تصدیقت ایحق ،يد مطهریشهن، یهمچن

م قلـب  یسـت. تسـل  یمـان ن یم قلب توأم نباشـد، ا یا فکر و عقل اگر با تسلیم زبان یم قلب است. تسلیتسل

، ص 1، ج 1390، يمطهـر رگونـه جحـود و عنـاد (   ه یم سراسر وجود انسان و نفـ یاست با تسل يمساو

کـه  گونه  آن ،زیت آن چیق به واقعیم و تصدیتسل :زى عبارت است ازیمان به هر چیا، ي). به گفته و291

 .که هسـت  آنچنان ،زیص و شناخت آن چیکى درك و تشخیمان مرکب از سه جزء است: ی. پس، اهست

، 1386، يمطهـر » (زیـ سوم، عشق و محبت به آن چ .تشیعت آن متناسب با واقیم در برابر واقعیدوم، تسل

ـ  است مان، عبارت یا يها مؤلفهاز  یکیب، عاطفه به عنوان یترت نی). بد407، ص 1ج   یاز احسـاس درون

  مانشان است.یکه برخاسته از ا ،آنان یمؤمنان نسبت به خداوند و احساس درون
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  ۷ يو نوجوان يمان به خدا در کودکيا يعاطفمؤلفه مراحل تحول  يبررس

 

م، التزام ی. تسل3. عاطفه و محبت، 2. علم، 1 سه مؤلفه است: يمان دارایا: توان گفت یاساس، م نیبرا

ان، حـوزه  یـ ن میـ در ا باشـد.  یمـ  يضـرور  يمان به خدا امریرش. وجود هر سه مؤلفه در تحقق ایو پذ

و بـه   )136، ص 1385ف، یسسروکار دارد ( ي، و ارزشگذاریزش، نگرش، قدردانی، با عالقه، انگیعاطف

 از عاطفه ارائـه شـده   يف متعددیشود. هر چند تعار یز مربوط میک چیانسان نسبت به  یاحساس درون

، احتـرام، محبـت، تنفـر    يف احساسات اعم از ترس، شـاد ینجا، کل طیمنظور ما از عاطفه در ااما ، است

 يهـا  از مؤلفـه  یکیعاطفه به عنوان رو،  نیازا ).52، ص 1390و همکاران،  )Spilka( لکایاسپ(باشد  یمو... 

ـ یمؤمنان نسبت به خداوند و ن یاحساس درون :از استمان به خدا، عبارت یا آنـان کـه    یز احساس درون

  مانشان است.یبرخاسته از ا

ـ از  ،اتیـ آن یادر  کنند. یمان داللت میدر ا یم بر وجود مؤلفه عاطفیاز قرآن کر يات متعددیآ ک سـو  ی

ـ بنان و... یم، اطمیمان همراه و همگام با سکون، آرامش، تسلیا ـ ، اگـر ید يواز سـ ؛ و دشـو  یمـ ان ی  اتیـ ن آی

رود کـه   یا از آنها انتظار مـ یدهند  ید که مؤمنان از خود بروز منکن یمن یبرا  یجانیو ه یحاالت عاطف یبرخ

  ات عبارتند از:ین آیاز ا یو... . برخ ت، محبت، خشوعیمانند ترس از خدا، خش .سازند یدر خود متجل

  ؛)106 :(نحل» مانِیبِالْإِ قَلْبه مطْمئنٌّوإِالَّ منْ أُکرِه «...  ـ

ـ   یجِدوا فینَهم ثُم ال یما شَجرَ بیموك فحکِّی یؤْمنُونَ حتَّیربک ال وفَال « ـ ت یأَنْفُسهِم حرَجاً ممـا قَضَ

یولوا تَسلِّم؛)65 :(نساء» ماًیس  

  ؛)2: (انفال...»  ت قُلُوبهمنَ إِذا ذُکرَ اللَّه وجِلَیإِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذ« ـ

  ؛)16: دی(حد» ما نَزَلَ منَ الْحقِّونَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذکرِ اللَّه یأْنِ للَّذیأَ لَم « ـ

  نه قابل توجه است:ین زمیر در ایت زیروا

هـلِ  و :فَقَـالَ  ؟هـو   مـانِ یالْإِ  أَ منَ  الْبغْضِو  الْحبِ  نِسارٍ قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عیلِ بنِ یعنْ فُضَ« ـ

ـ  یزومانَ یکم الْإِیحبب إِلَ« ۀَ:یالْبغْض ثُم تَلَا هذه الْآومانُ إِلَّا الْحب یالْإِ ف ینَـه   قُلُـوبِکمـ  و کم الْکفْـرَ  یکـرَّه إِلَ

وقَ والْفُسوصیالْعک هونَانَ أُولئدالرَّاش 125 ص ،2 ، ج.ق 1407، ینیکل؛ 7(حجرات: » م(.  

ـ یو مراحـل تحـول تفکـر و رفتـار د     ینه چگونگیدر زم يپرشمار يها ر، پژوهشیاخ يها در دهه  ین

ـ از قب ین، انجام گرفتـه اسـت. پژوهشـگران   ید یشناس شمندان حوزه روانیتوسط اند  گلـدمن ، هـارمز ل ی

)Goldman( ،ندیالکا )Elkind( ،ولرف )Fowler( ر تحـول  یس یبه بررس ،خاص يا هیک از زاویگران، هر یو د

 :تـوان گفـت   یمخالف معـدود، مـ   يها دگاهیاند. با وجود د افتهیدست  یج جالبیپرداخته و به نتا يندارید

  مذکور در دو مطلب اشتراك دارند: يها پژوهش

۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ـ  بر اساس تحول .بدای یاژه تحول میپ ی، بر اساس تحول شناختینی. تفکر و رفتار د1  یشـناخت  یافتگی

  ؛کرد ینیب شیز پیآنان را ن ینید یافتگی توان سطح تحول یم ،افراد

و  یعمدتاً در کـودک  یمراحل خاص ی، طینی. با وجود اختالف در تعداد و سن هر مرحله، تحول د2

  ابد.ی یتحول م ینوجوان

بـردن   یمان به خدا، پیا يها از مؤلفه یکیمان و نقش آن به عنوان یا یت مؤلفه عاطفیبا توجه به اهم

  باشد. یبرخوردار م ياریت بسیاز اهم ،ن مؤلفه در کودکان و نوجوانانیو مراحل تحول ا یبه چگونگ

ـ ، بـه دل یل کـودک یمان به خدا، هر چند در اوایا یتحول مؤلفه عاطف ةدربار ت ابزارهـا و  یل محـدود ی

 یو شـناخت  یا، تعامل تحول عـاطف مان سخن گفت، اتوان درباره آن چند یکودك، نم یافتگی سطح تحول

تجربـه   ییابتدا یرا در سطح یمانیاحساس ا يدهد تا و یتر اجازه م ، به کودك مسنینید يها و آموزش

ـ یوند خوردن با اجتمـاع و فرهنـگ د  یبه پ یعین مرحله، به طور طبیکند. کودك در ا  يآورد. و یمـ  يرو ین

و  یک امـر احساسـ  یـ افت و توجه بـه  ی، که به صورت دری. تحول عاطفکند یکند تا آنها را درون یتالش م

کنـد.   یرا فـراهم مـ   ینیموجود در اجتماع د یمانیبه آن ظاهر شده، امکان درك احساس ا یده ل به پاسخیم

شـود، در   یارتباط داشتن با خدا ظاهر م يوجو ن مرحله به صورت جستی، که در اواخر ايفطر يها داشته

دهـد. کـودك    یاز رابطه داشتن با خدا را مـ  یبه کودك، اجازة داشتن حالت یو شناخت یعاطفتعامل با تحول 

اصـول و قواعـد    کنـد. بـر طبـق    یرا تجربـه مـ   یا احساس خوشیت یا امنین حالت، احساس آرامش یدر ا

ق یـ ن مرحله ممکن اسـت. کـودك از طر  یمتعارف در اواخر ا یمانیوقوع تجربه احساس ا ،یشناخت روان

افـت  یگونـه ارتباطـات، آنهـا را درك و در    نیـ ف ایا توصـ یـ ق مشاهده یو از طر یمانیط با اجتماع اارتبا

شـود،   یمـ دار یـ ز پدیـ و تجربه آنها ن یده ل به پاسخیم ،دا شودیمناسب پ یزشینه انگیکه زم یزمان .کند یم

منـد   خود به صـورت نظـام   رامونیپ يایها را در دن دهیکند تا پد ین مرحله، کودك تالش مینکه در ایژه ایو به

گر مرتبط کند. از جمله ارتباط خود را با خدا درك کند و خود را با خدا مـرتبط سـازد. در مجمـوع،    یکدیبا 

نـه تجربـه   یمنظـور مطـرح شـده، زم    نیان بـد یـ درك ارتباط خود با خـدا و آنچـه در اد   يت کودك برایفعال

  ).93، ص 1389، يکند (نوذر یهم مفرا ییابتدا یمتعارف را در کودك در شکل یمانیاحساس ا

از  يکنـد تـا درك بهتـر    یبه ما کمک م ،انجام شده »دعا«مراحل تحول مفهوم   نۀیکه در زم یقاتیتحق

 نـد یالکا)، 1964( گلـدمن قـات  یم. مطـابق تحق یمان به خدا داشته باشیک مؤلفۀ ایبه عنوان  یمانیعاطفه ا

اسـت کـه    یسـالگ  12تا  9ل درك مفهوم دعا، تنها در مراح ةدربار ،)Woolley( )2001( یوول) و 1970(

  کنند. یبا پروردگار و راه تقرب جستن به خدا مطرح م يگوو دعا را به عنوان گفت ،جیکودکان به تدر
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م، التزام ی. تسل3. عاطفه و محبت، 2. علم، 1 سه مؤلفه است: يمان دارایا: توان گفت یاساس، م نیبرا

ان، حـوزه  یـ ن میـ در ا باشـد.  یمـ  يضـرور  يمان به خدا امریرش. وجود هر سه مؤلفه در تحقق ایو پذ

و بـه   )136، ص 1385ف، یسسروکار دارد ( ي، و ارزشگذاریزش، نگرش، قدردانی، با عالقه، انگیعاطف

 از عاطفه ارائـه شـده   يف متعددیشود. هر چند تعار یز مربوط میک چیانسان نسبت به  یاحساس درون

، احتـرام، محبـت، تنفـر    يف احساسات اعم از ترس، شـاد ینجا، کل طیمنظور ما از عاطفه در ااما ، است

 يهـا  از مؤلفـه  یکیعاطفه به عنوان رو،  نیازا ).52، ص 1390و همکاران،  )Spilka( لکایاسپ(باشد  یمو... 

ـ یمؤمنان نسبت به خداوند و ن یاحساس درون :از استمان به خدا، عبارت یا آنـان کـه    یز احساس درون

  مانشان است.یبرخاسته از ا

ـ از  ،اتیـ آن یادر  کنند. یمان داللت میدر ا یم بر وجود مؤلفه عاطفیاز قرآن کر يات متعددیآ ک سـو  ی

ـ بنان و... یم، اطمیمان همراه و همگام با سکون، آرامش، تسلیا ـ ، اگـر ید يواز سـ ؛ و دشـو  یمـ ان ی  اتیـ ن آی

رود کـه   یا از آنها انتظار مـ یدهند  ید که مؤمنان از خود بروز منکن یمن یبرا  یجانیو ه یحاالت عاطف یبرخ

  ات عبارتند از:ین آیاز ا یو... . برخ ت، محبت، خشوعیمانند ترس از خدا، خش .سازند یدر خود متجل

  ؛)106 :(نحل» مانِیبِالْإِ قَلْبه مطْمئنٌّوإِالَّ منْ أُکرِه «...  ـ

ـ   یجِدوا فینَهم ثُم ال یما شَجرَ بیموك فحکِّی یؤْمنُونَ حتَّیربک ال وفَال « ـ ت یأَنْفُسهِم حرَجاً ممـا قَضَ

یولوا تَسلِّم؛)65 :(نساء» ماًیس  

  ؛)2: (انفال...»  ت قُلُوبهمنَ إِذا ذُکرَ اللَّه وجِلَیإِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذ« ـ

  ؛)16: دی(حد» ما نَزَلَ منَ الْحقِّونَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذکرِ اللَّه یأْنِ للَّذیأَ لَم « ـ

  نه قابل توجه است:ین زمیر در ایت زیروا

هـلِ  و :فَقَـالَ  ؟هـو   مـانِ یالْإِ  أَ منَ  الْبغْضِو  الْحبِ  نِسارٍ قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عیلِ بنِ یعنْ فُضَ« ـ

ـ  یزومانَ یکم الْإِیحبب إِلَ« ۀَ:یالْبغْض ثُم تَلَا هذه الْآومانُ إِلَّا الْحب یالْإِ ف ینَـه   قُلُـوبِکمـ  و کم الْکفْـرَ  یکـرَّه إِلَ

وقَ والْفُسوصیالْعک هونَانَ أُولئدالرَّاش 125 ص ،2 ، ج.ق 1407، ینیکل؛ 7(حجرات: » م(.  

ـ یو مراحـل تحـول تفکـر و رفتـار د     ینه چگونگیدر زم يپرشمار يها ر، پژوهشیاخ يها در دهه  ین

ـ از قب ین، انجام گرفتـه اسـت. پژوهشـگران   ید یشناس شمندان حوزه روانیتوسط اند  گلـدمن ، هـارمز ل ی

)Goldman( ،ندیالکا )Elkind( ،ولرف )Fowler( ر تحـول  یس یبه بررس ،خاص يا هیک از زاویگران، هر یو د

 :تـوان گفـت   یمخالف معـدود، مـ   يها دگاهیاند. با وجود د افتهیدست  یج جالبیپرداخته و به نتا يندارید

  مذکور در دو مطلب اشتراك دارند: يها پژوهش

۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ـ  بر اساس تحول .بدای یاژه تحول میپ ی، بر اساس تحول شناختینی. تفکر و رفتار د1  یشـناخت  یافتگی

  ؛کرد ینیب شیز پیآنان را ن ینید یافتگی توان سطح تحول یم ،افراد

و  یعمدتاً در کـودک  یمراحل خاص ی، طینی. با وجود اختالف در تعداد و سن هر مرحله، تحول د2

  ابد.ی یتحول م ینوجوان

بـردن   یمان به خدا، پیا يها از مؤلفه یکیمان و نقش آن به عنوان یا یت مؤلفه عاطفیبا توجه به اهم

  باشد. یبرخوردار م ياریت بسیاز اهم ،ن مؤلفه در کودکان و نوجوانانیو مراحل تحول ا یبه چگونگ

ـ ، بـه دل یل کـودک یمان به خدا، هر چند در اوایا یتحول مؤلفه عاطف ةدربار ت ابزارهـا و  یل محـدود ی

 یو شـناخت  یا، تعامل تحول عـاطف مان سخن گفت، اتوان درباره آن چند یکودك، نم یافتگی سطح تحول

تجربـه   ییابتدا یرا در سطح یمانیاحساس ا يدهد تا و یتر اجازه م ، به کودك مسنینید يها و آموزش

ـ یوند خوردن با اجتمـاع و فرهنـگ د  یبه پ یعین مرحله، به طور طبیکند. کودك در ا  يآورد. و یمـ  يرو ین

و  یک امـر احساسـ  یـ افت و توجه بـه  ی، که به صورت دری. تحول عاطفکند یکند تا آنها را درون یتالش م

کنـد.   یرا فـراهم مـ   ینیموجود در اجتماع د یمانیبه آن ظاهر شده، امکان درك احساس ا یده ل به پاسخیم

شـود، در   یارتباط داشتن با خدا ظاهر م يوجو ن مرحله به صورت جستی، که در اواخر ايفطر يها داشته

دهـد. کـودك    یاز رابطه داشتن با خدا را مـ  یبه کودك، اجازة داشتن حالت یو شناخت یعاطفتعامل با تحول 

اصـول و قواعـد    کنـد. بـر طبـق    یرا تجربـه مـ   یا احساس خوشیت یا امنین حالت، احساس آرامش یدر ا

ق یـ ن مرحله ممکن اسـت. کـودك از طر  یمتعارف در اواخر ا یمانیوقوع تجربه احساس ا ،یشناخت روان

افـت  یگونـه ارتباطـات، آنهـا را درك و در    نیـ ف ایا توصـ یـ ق مشاهده یو از طر یمانیط با اجتماع اارتبا

شـود،   یمـ دار یـ ز پدیـ و تجربه آنها ن یده ل به پاسخیم ،دا شودیمناسب پ یزشینه انگیکه زم یزمان .کند یم

منـد   خود به صـورت نظـام   رامونیپ يایها را در دن دهیکند تا پد ین مرحله، کودك تالش مینکه در ایژه ایو به

گر مرتبط کند. از جمله ارتباط خود را با خدا درك کند و خود را با خدا مـرتبط سـازد. در مجمـوع،    یکدیبا 

نـه تجربـه   یمنظـور مطـرح شـده، زم    نیان بـد یـ درك ارتباط خود با خـدا و آنچـه در اد   يت کودك برایفعال

  ).93، ص 1389، يکند (نوذر یهم مفرا ییابتدا یمتعارف را در کودك در شکل یمانیاحساس ا

از  يکنـد تـا درك بهتـر    یبه ما کمک م ،انجام شده »دعا«مراحل تحول مفهوم   نۀیکه در زم یقاتیتحق

 نـد یالکا)، 1964( گلـدمن قـات  یم. مطـابق تحق یمان به خدا داشته باشیک مؤلفۀ ایبه عنوان  یمانیعاطفه ا

اسـت کـه    یسـالگ  12تا  9ل درك مفهوم دعا، تنها در مراح ةدربار ،)Woolley( )2001( یوول) و 1970(

  کنند. یبا پروردگار و راه تقرب جستن به خدا مطرح م يگوو دعا را به عنوان گفت ،جیکودکان به تدر
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شـود.   یظـاهر مـ   یمتفـاوت بـا دورة کـودک    یبـه شـکل   ،ینوجـوان  ةدر دور یمـان یتجربه احساس ا

نـه درك و توجـه بـه    یتنهـا زم  نـه  ،ن دورهیدر ا یابی تیهوند یو فرا ی، عوامل اجتماعیشناخت يندهایفرا

الت و یتمـا  ،سازد تا اوالً یبلکه نوجوان را قادر م ،کند یرا فراهم م یده ل به پاسخیو م یمانیاحساسات ا

بـه  نسـبت  خـود را   ،اًیثان .دینما يگذار سه و ارزشیالت و احساسات مقایگر تمایاحساسات خود را با د

 يرا بـرا  يا ت خـود و فلسـفه  یتحقق شخص ،ثالثاً .دیخود را به آنها اعالم نما يو وفادارآنها متعهد سازد 

ـ دنبـال هو  که بـه  ینوجوان يبرا ،نیرد. بنابرایدر نظر بگ یزندگ او  یاسـت و خداونـد در زنـدگ    یابیـ  تی

ـ بـه   یمـان یل به ارتباط بـا خـدا و تجربـه احسـاس ا    یتواند م یم ،دارد يریحضور چشمگ ک عطـش و  ی

  ).105، ص 1389، يل شود (نوذریتبد يجد يوجو جست

، به تحول مؤلفـه  یشناخت و بر اساس اصول و قواعد روان يعمدتاً نظر ید، نگاهشان یآنچه تاکنون ب

 گـر یمطلـب د  رد.یـ مورد آزمون قـرار گ  یدانیو م یالزم است با به صورت تجربکه مان است، یا یعاطف

ر مورد توجه قرار گرفته است، تفـاوت  یاخ يها در دهه ینیت دقایاز تحق ياریدر بسگونه که  همان ،کهنیا

به بـار   یج مختلفیقات متعدد در مناطق مختلف جهان، نتایدر دو جنس دختر و پسر است. تحق يندارید

ش زنـان و  یو گـرا  ينـدار ید ید وجود تفـاوت در سـطح و چگـونگ   یمؤ ،ها پژوهش یآورده است. برخ

 ،هـا  افتـه یگر از ید یکه برخ یحال ). در168، ص McFadden( ،2005( فادن مکخدا است ( يمردان به سو

ـ ماننـد: آرگا دهنـد (  ینه را نشان نمـ ین زمید نکرده و تفاوت در ایین مطلب را تأیا ت ـ  یـ و ب )Argyle( لی

ـ ، نقـل از پالوتز 1989؛ بنسـن و همکـاران،   Benson( ،1991( ؛ بنسـن 1975، )Beit-Hallahmi( یهـاالم   انی

)Paloutzian(، 1996 108، ص.(  

و  يریـ گ اجرا و آغـاز شـکل   یکه در ساختار، احکام و آموزش و حت يا عمده يها با توجه به تفاوت

 ۀله تحول محتوا و مراحل تحول مؤلفـ ئن دو جنس وجود دارد، مسیب ،ن اسالمیف دیم و انجام تکالیمفاه

 د.شـو  یب مـ وحسـ من مورد یاعمده پژوهش در  يها نهیاز زم یکیز یمان به خدا در دو جنس نیا یعاطف

در کودکـان و   ،مـان بـه خـدا   یا یشود مراحل تحول مؤلفه عاطف یتالش م، پژوهشن یاب، در یترت نیبد

ـ آکـه  رد و مشخص شود یقرار گ ی) مورد بررسیسالگ 17تا  7 ینوجوانان (گستره سن ـ ا ا دری نـه،  ین زمی

 ا نه.ی ،ان دو جنس دختر و پسر وجود داردیم یتفاوت

 پژوهش روش

هفـده   تا پسر هفت و دختر آموزان دانش جامعۀ از ،یمقطع قیتحق طرح کی و یتحول مطالعاتاساس  بر

 يا طبقـه  یتصـادف  روش با شدند دختر) انتخاب 103پسر و  95( نمونه گروه کی قم، شهر مدارس سالۀ

۱۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ک طـرح  یـ و بر اسـاس   یدر چارجوب مطالعات تحول ،ن پژوهشیا .و جنس یلیه تحصیبر اساس پاو 

ا چند صـفت در  یک ی ةها دربار داده يگردآور يان طرح، بریااساس انجام شده است. بر  یق مقطعیتحق

رنـد  یگ یاز جامعه مـورد نظـر، مـورد مطالعـه قـرار مـ       يریگ ق نمونهیها از طر ی، آزمودنیک مقطع زمانی

از  ،يا طبقـه  يبردار ک طرح نمونهیه یپا ن طرح و بریا ياجرا ي). برا83، ص 1387سرمد و همکاران، (

مـان بـه   یا ینمونه برابر انتخاب شد تا مراحل تحول مؤلفه عـاطف  يها سال، گروه 17تا  7 یگروه سن 11

  رد.یخدا مورد مطالعه قرار گ

  ابزار پژوهش

مصـاحبه   يریکـارگ  و بـه  ینیها بر اساس روش بـال  داده يگردآور ،همطالعن یا ،یت تحولیبا توجه به ماه

بـه عنـوان    یزش رفتـار آدمـ  یـ کـه انگ  ییها نهیدر زم ،)1381( بستشد. به اعتقاد  افته انجامی ساخت مهین

ن روش یرد، مصاحبه مـؤثرتر یگ یاو مورد توجه قرار م يها احساسات و نگرش ،ل اعمالیظاهرکننده دال

آورد و با کمـک   یشونده را فراهم م م با مصاحبهیتماس مستق يامکان برقرار ،ن روشیرود. ا یبه شمار م

 يهـا پرداخـت. از سـو    یآزمـودن  يق و آرزوهـا یها، عال ها، نگرش تر ادراك قیعم یابیتوان به ارز یمآن 

افتن علت آنهـا و  یا ی ،ها پاسخ يریگیده، پیچیپ يها موضوع یاست که امکان بررس يگر، مصاحبه ابزارید

  سازد. یرا فراهم م یآزمودن يافتن از درك پرسش از سوینان یز اطمین

 یطـ یو مح ی، شـناخت ياست از عوامـل فطـر   یمان، تابعیا یست که رشد مؤلفۀ عاطفن ایابر فرض 

از  ،مـان بـه خـدا   یا ین مراحـل تحـول مؤلفـۀ عـاطف    یتدو يار، برین مسی). در ا62ص  ،1389، ينوذر(

 یتحـول مـذهب   يهـا  هیز نظری، و ن)Kohlberg( کلبرگو  )Piaget( اژهیپ يها هیل نظریرشد از قب يها هینظر

)، و Jenia( )1995( ایـ جن)، 1970( نـد یالکا)، 1964( گلـدمن )، Harms( )1944( هـارمز  يهـا  هیرمانند نظ

)، 1386( يچـار و  رزادهینصـ انجـام شـده توسـط     يهـا  ز پـژوهش ی) و ن1389( ينوذر ينظر يها افتهی

انسـان مـورد    یات ناظر به رشد عاطفین، روایگران استفاده شده است. همچنی) و د1389( نسب يموسو

 ،یمـان یعاطفـه ا  يهـا  رمؤلفـه یمذکور، ز ينظر یو مبان یپژوهش يها افتهیاند. بر اساس  ه قرار گرفتهتوج

  د.ید، مشخص گردیآ یر میگونه که در ز آن

 ؛ان مهربان بودن خدا)یاز خدا (ب یاحساس عاطف ـ

 ؛، آرامشی، خوشیاحساس خوب ـ

 یکـ یاحساس نزد؛ درد دل با خداصحبت کردن و  ل:یاز قب يشدن با خدا، در قالب موارد یمیصم ـ

 .و گناه یاحساس شرمندگو  ت از خدایاحساس رضا؛ و دوست بودن با خدا
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شـود.   یظـاهر مـ   یمتفـاوت بـا دورة کـودک    یبـه شـکل   ،ینوجـوان  ةدر دور یمـان یتجربه احساس ا

نـه درك و توجـه بـه    یتنهـا زم  نـه  ،ن دورهیدر ا یابی تیهوند یو فرا ی، عوامل اجتماعیشناخت يندهایفرا

الت و یتمـا  ،سازد تا اوالً یبلکه نوجوان را قادر م ،کند یرا فراهم م یده ل به پاسخیو م یمانیاحساسات ا

بـه  نسـبت  خـود را   ،اًیثان .دینما يگذار سه و ارزشیالت و احساسات مقایگر تمایاحساسات خود را با د

 يرا بـرا  يا ت خـود و فلسـفه  یتحقق شخص ،ثالثاً .دیخود را به آنها اعالم نما يو وفادارآنها متعهد سازد 

ـ دنبـال هو  که بـه  ینوجوان يبرا ،نیرد. بنابرایدر نظر بگ یزندگ او  یاسـت و خداونـد در زنـدگ    یابیـ  تی

ـ بـه   یمـان یل به ارتباط بـا خـدا و تجربـه احسـاس ا    یتواند م یم ،دارد يریحضور چشمگ ک عطـش و  ی

  ).105، ص 1389، يل شود (نوذریتبد يجد يوجو جست

، به تحول مؤلفـه  یشناخت و بر اساس اصول و قواعد روان يعمدتاً نظر ید، نگاهشان یآنچه تاکنون ب

 گـر یمطلـب د  رد.یـ مورد آزمون قـرار گ  یدانیو م یالزم است با به صورت تجربکه مان است، یا یعاطف

ر مورد توجه قرار گرفته است، تفـاوت  یاخ يها در دهه ینیت دقایاز تحق ياریدر بسگونه که  همان ،کهنیا

به بـار   یج مختلفیقات متعدد در مناطق مختلف جهان، نتایدر دو جنس دختر و پسر است. تحق يندارید

ش زنـان و  یو گـرا  ينـدار ید ید وجود تفـاوت در سـطح و چگـونگ   یمؤ ،ها پژوهش یآورده است. برخ

 ،هـا  افتـه یگر از ید یکه برخ یحال ). در168، ص McFadden( ،2005( فادن مکخدا است ( يمردان به سو

ـ ماننـد: آرگا دهنـد (  ینه را نشان نمـ ین زمید نکرده و تفاوت در ایین مطلب را تأیا ت ـ  یـ و ب )Argyle( لی

ـ ، نقـل از پالوتز 1989؛ بنسـن و همکـاران،   Benson( ،1991( ؛ بنسـن 1975، )Beit-Hallahmi( یهـاالم   انی

)Paloutzian(، 1996 108، ص.(  

و  يریـ گ اجرا و آغـاز شـکل   یکه در ساختار، احکام و آموزش و حت يا عمده يها با توجه به تفاوت

 ۀله تحول محتوا و مراحل تحول مؤلفـ ئن دو جنس وجود دارد، مسیب ،ن اسالمیف دیم و انجام تکالیمفاه

 د.شـو  یب مـ وحسـ من مورد یاعمده پژوهش در  يها نهیاز زم یکیز یمان به خدا در دو جنس نیا یعاطف

در کودکـان و   ،مـان بـه خـدا   یا یشود مراحل تحول مؤلفه عاطف یتالش م، پژوهشن یاب، در یترت نیبد

ـ آکـه  رد و مشخص شود یقرار گ ی) مورد بررسیسالگ 17تا  7 ینوجوانان (گستره سن ـ ا ا دری نـه،  ین زمی

 ا نه.ی ،ان دو جنس دختر و پسر وجود داردیم یتفاوت

 پژوهش روش

هفـده   تا پسر هفت و دختر آموزان دانش جامعۀ از ،یمقطع قیتحق طرح کی و یتحول مطالعاتاساس  بر

 يا طبقـه  یتصـادف  روش با شدند دختر) انتخاب 103پسر و  95( نمونه گروه کی قم، شهر مدارس سالۀ

۱۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ک طـرح  یـ و بر اسـاس   یدر چارجوب مطالعات تحول ،ن پژوهشیا .و جنس یلیه تحصیبر اساس پاو 

ا چند صـفت در  یک ی ةها دربار داده يگردآور يان طرح، بریااساس انجام شده است. بر  یق مقطعیتحق

رنـد  یگ یاز جامعه مـورد نظـر، مـورد مطالعـه قـرار مـ       يریگ ق نمونهیها از طر ی، آزمودنیک مقطع زمانی

از  ،يا طبقـه  يبردار ک طرح نمونهیه یپا ن طرح و بریا ياجرا ي). برا83، ص 1387سرمد و همکاران، (

مـان بـه   یا ینمونه برابر انتخاب شد تا مراحل تحول مؤلفه عـاطف  يها سال، گروه 17تا  7 یگروه سن 11

  رد.یخدا مورد مطالعه قرار گ

  ابزار پژوهش

مصـاحبه   يریکـارگ  و بـه  ینیها بر اساس روش بـال  داده يگردآور ،همطالعن یا ،یت تحولیبا توجه به ماه

بـه عنـوان    یزش رفتـار آدمـ  یـ کـه انگ  ییها نهیدر زم ،)1381( بستشد. به اعتقاد  افته انجامی ساخت مهین

ن روش یرد، مصاحبه مـؤثرتر یگ یاو مورد توجه قرار م يها احساسات و نگرش ،ل اعمالیظاهرکننده دال

آورد و با کمـک   یشونده را فراهم م م با مصاحبهیتماس مستق يامکان برقرار ،ن روشیرود. ا یبه شمار م

 يهـا پرداخـت. از سـو    یآزمـودن  يق و آرزوهـا یها، عال ها، نگرش تر ادراك قیعم یابیتوان به ارز یمآن 

افتن علت آنهـا و  یا ی ،ها پاسخ يریگیده، پیچیپ يها موضوع یاست که امکان بررس يگر، مصاحبه ابزارید

  سازد. یرا فراهم م یآزمودن يافتن از درك پرسش از سوینان یز اطمین

 یطـ یو مح ی، شـناخت ياست از عوامـل فطـر   یمان، تابعیا یست که رشد مؤلفۀ عاطفن ایابر فرض 

از  ،مـان بـه خـدا   یا ین مراحـل تحـول مؤلفـۀ عـاطف    یتدو يار، برین مسی). در ا62ص  ،1389، ينوذر(

 یتحـول مـذهب   يهـا  هیز نظری، و ن)Kohlberg( کلبرگو  )Piaget( اژهیپ يها هیل نظریرشد از قب يها هینظر

)، و Jenia( )1995( ایـ جن)، 1970( نـد یالکا)، 1964( گلـدمن )، Harms( )1944( هـارمز  يهـا  هیرمانند نظ

)، 1386( يچـار و  رزادهینصـ انجـام شـده توسـط     يهـا  ز پـژوهش ی) و ن1389( ينوذر ينظر يها افتهی

انسـان مـورد    یات ناظر به رشد عاطفین، روایگران استفاده شده است. همچنی) و د1389( نسب يموسو

 ،یمـان یعاطفـه ا  يهـا  رمؤلفـه یمذکور، ز ينظر یو مبان یپژوهش يها افتهیاند. بر اساس  ه قرار گرفتهتوج

  د.ید، مشخص گردیآ یر میگونه که در ز آن

 ؛ان مهربان بودن خدا)یاز خدا (ب یاحساس عاطف ـ

 ؛، آرامشی، خوشیاحساس خوب ـ

 یکـ یاحساس نزد؛ درد دل با خداصحبت کردن و  ل:یاز قب يشدن با خدا، در قالب موارد یمیصم ـ

 .و گناه یاحساس شرمندگو  ت از خدایاحساس رضا؛ و دوست بودن با خدا
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  ۱۱ يو نوجوان يمان به خدا در کودکيا يعاطفمؤلفه مراحل تحول  يبررس

 

 ،شـد. سـرانجام   یمصـاحبه طراحـ   يهـا  به خـدا، پرسـش   یمانیعاطفه ا يها رمؤلفهین زییپس از تع

ـ یترب ، علومیشناس و چند متخصص در حوزه روان یفن انادتها توسط اس پرسش وم و علـ  یسـنج  ، روانیت

سـنجش مؤلفـه    ياشـده بـر   یطراحـ  يهـا  و اصالحات الزم انجام شد. تعداد کل پرسش یابیارز ،ینید

  ان شده است.یب 1پژوهش در جدول  يها پرسش بود. پرسش 6مان، یا یعاطف

  یمانیسنجش مؤلفه عاطفه ا يها سؤال. 1جدول 

  ؟يح بدیشه توض یه؟ میاخالقش چه جور یکن یاحساس م یکن یبه خدا فکر م ی. وقت1

  ؟يح بدیشه توض ی؟ میکن یدا میپ یچه احساس یکن یکه به خدا فکر م ی. موقع2

  ؟یف کنیشه توص ی؟ مين کار رو کردی؟ تا حاال ایو با او درد دل کن ی. تا حاال شده که دلت بخواد با خدا حرف بزن3

که احساست  یف کنیشه توص یخدا به تو دست داده باشه؟ م به خدا و دوست داشتن یکیمثل نزد یو احساس خاص یا شده به خدا فکر کنی. آ4

  چگونه بود؟

خدا فکر  يها که به نعمت ی؟ موقعیخدا فکر کن يها ا شده که به نعمتیات رو برآورده کنه؟  خدا خواسته ،یاز خدا بخواه يزی. تا حاال شده که چ5

  ؟يدا کردیپ یحساسات را برآورده کرد در مقابل خدا چه ا ک خواستهیا خدا ی يکرد یم

در مقابل  یکن ین کارت فکر می، بعدش که به ايد یاناً به دستور خدا گوش نمیکه اح ی؟ موقعير پا بگذاریک دستور خدا رو زی. برات اتفاق افتاده که 6

  ده؟ یبهت دست م یخدا چه احساس

طـول   قـه یدق یسـ  حـدود  متوسـط  به طـور  ،مصاحبه شد. هر یم ضبط صداها و اجرا يانفراد ها مصاحبه

و  یشناسـ  روان متخصـص  چهـار  و پژوهشـگر  هـا،  مصاحبه یصوت ينوارها شدن ادهیپ از د. پسیکش یم

اسـاس   بر و لیتحل را متن مستقل يا گونه به ،)يدکتر يدانشجو و يدکتر سطح (در ینید میمفاه آشنا به

  کردند: يبند درجه گونه نیبد يازیامت اسیک مقی

. 3نمـره  ؛ گو و درد دل کردن با خداو . گفت2نمره ؛ مهربان يان موجود. احساس خدا به عنو1نمره 

 .در مقابل خدا یا شرمندگی ي. داشتن حس شکرگزار4نمره ؛ مانه با خدایک و صمیداشتن رابطه نزد

شـد.   ارائـه  مختلـف  یسـن  يهـا  دوره در آنهـا  قیمصـاد  و ها نمونه رمؤلفه،یز هر يبرازبور م مراحل

شـواهد   و هـا  رمؤلفـه یز از يتـر  جامع درك ،يمستندساز يبرا يشواهد يگردآور بر افزون ب،یترت نیبد

 يبنـد  نـان نسـبت بـه اعتبـار درجـه     یاطم يابر آمد. به دست ها يبند طبقه و يگذار نمره ییروا به مربوط

ـ استفاده شـد. ا  (ICC) يا طبقه  درون یاز روش همبستگ ،گذاران) کنندگان (نمره  یبررسـ  يبـرا  ،ن روشی

 يا ا طبقـه یـ  يا فاصـله  يذارگـ  اس نمرهیود که مقر یکار م به یزمانکننده  يبند ا چند درجهین دو یباعتبار 

ـ بـه عنـوان نسـبت وار    ،يا طبقه  درون یهمبستگ ،نیا بر  شده باشد. افزون  مرتب ـ ی هـا بـه    گـروه  نیانس ب

 یحد مؤلفـه عـاطف  اندازه وا بیضر که دهد یم نشان محاسبات جیشود. نتا یانس کل در نظر گرفته میوار

۱۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ـ  در ،هـا  نمـره  یاز همگـون  ییبـاال  نسـبتاً  سـطح  دهـد  یمـ  نشـان کـه  اسـت   65/0 بـا  برابـر  مان،یا  کی

ـ نزد واقـع  در کـه  ،متوسـط  يهـا  اندازه اعتبار بیضر مقدار .مطلوب است نسبتاً کننده يبند درجه  بـه  کی

 یمؤلفـه عـاطف   يبـرا  سـت، ا ها نمره ای ها درجه همه نیانگیم لیتحل واحد و است کرونباخ يآلفا بیضر

 سـطح  پـژوهش، ن یا داور پنج نیبکه  دهد یم نشان و است معنادار يآمار است که از لحاظ 87/0مان، یا

ـ ا ابـزار  یـی روا یبررسـ  يادارد. بـر  وجـود  یدرون یهمگون از ییار باالیبس  یـی ز روایـ و ن پـژوهش، ن ی

سـاختار   و است استفاده شده يدییتأ یعامل لیتحل مان، ازیا یچهارگانۀ مؤلفه عاطف يها طبقه مصاحبه و

  .شد دییتأ آن یچهارعامل

  پژوهش يها افتهي

از  اسـتفاده  بـا  هـا،  داده یفـ یک لیتحل است. در شده استفاده یکم و یفیک روش دو از ،ها داده لیتحل يبرا

ـ  با ،یآزمودن يها پاسخ سپس کرده، يبند مقوله و لیتحل ها را مصاحبه متن محتوا، لیتحل روش  هـا  همقول

 یفیتوصـ  آمـار  يهـا  شاخص يریبه کارگ بر افزون ،یکم لیتحل بخش شد. در داده انطباق ها رمؤلفهیو ز

تفـاوت   یبررسـ  يبـرا  انسیـ وار لیتحل آزمون از متقاطع، جدول لیو تشک ها پاسخ زانیم ،یمانند فراوان

 يبـرا  ،هـا  روهگـ  يهـا  نیانگیـ م یهمگـون  یبررسـ  و یسن مختلف يها گروه در ،یتحول میمفاه نیانگیم

  .شدتفاده سا آنها يبند طبقه

 يفيک يها افتهي .الف

چهـار  اسـتخراج   بـه  مان به خدا،یا یساختار مؤلفه عاطف زین و پژوهش نۀیشیپ یبررس ،یفیک لیتحل جینتا

  :است ریز قرار به آن قیمصاد و محتوا ساختار، که دیانجام يا مقوله

  انمهرب يمرحله اول: احساس خدا به عنوان موجود

ه؟ یـ خدا اخالقـش چـه جور   یکن یاحساس م ،یکن یم: به خدا که فکر میپرس یکه از او م ی. هنگام1

  کند: یان میمهربان، ب ياز خدا به عنوان موجودرا تصور خود 

  ،ساله)7ساله، پسر 7(دختر  »اخالقش خوبه« - 

  ،ساله) 7(دختر »مهربونه یلیخدا خ« - 

ک احسـاس  ید: یگو ی؟ میکن یدا میپ یچه احساس ،یکن یر من سؤال: به خدا که فکی. در پاسخ به ا2

  ن قرارند:یها از ا از پاسخ یکند. برخ یهم از آن ارائه م یفیکند، و گاه توص یدا میخوب پ
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NOORMAGS

  ۱۱ يو نوجوان يمان به خدا در کودکيا يعاطفمؤلفه مراحل تحول  يبررس

 

 ،شـد. سـرانجام   یمصـاحبه طراحـ   يهـا  به خـدا، پرسـش   یمانیعاطفه ا يها رمؤلفهین زییپس از تع

ـ یترب ، علومیشناس و چند متخصص در حوزه روان یفن انادتها توسط اس پرسش وم و علـ  یسـنج  ، روانیت

سـنجش مؤلفـه    ياشـده بـر   یطراحـ  يهـا  و اصالحات الزم انجام شد. تعداد کل پرسش یابیارز ،ینید

  ان شده است.یب 1پژوهش در جدول  يها پرسش بود. پرسش 6مان، یا یعاطف

  یمانیسنجش مؤلفه عاطفه ا يها سؤال. 1جدول 

  ؟يح بدیشه توض یه؟ میاخالقش چه جور یکن یاحساس م یکن یبه خدا فکر م ی. وقت1

  ؟يح بدیشه توض ی؟ میکن یدا میپ یچه احساس یکن یکه به خدا فکر م ی. موقع2

  ؟یف کنیشه توص ی؟ مين کار رو کردی؟ تا حاال ایو با او درد دل کن ی. تا حاال شده که دلت بخواد با خدا حرف بزن3

که احساست  یف کنیشه توص یخدا به تو دست داده باشه؟ م به خدا و دوست داشتن یکیمثل نزد یو احساس خاص یا شده به خدا فکر کنی. آ4

  چگونه بود؟

خدا فکر  يها که به نعمت ی؟ موقعیخدا فکر کن يها ا شده که به نعمتیات رو برآورده کنه؟  خدا خواسته ،یاز خدا بخواه يزی. تا حاال شده که چ5

  ؟يدا کردیپ یحساسات را برآورده کرد در مقابل خدا چه ا ک خواستهیا خدا ی يکرد یم

در مقابل  یکن ین کارت فکر می، بعدش که به ايد یاناً به دستور خدا گوش نمیکه اح ی؟ موقعير پا بگذاریک دستور خدا رو زی. برات اتفاق افتاده که 6

  ده؟ یبهت دست م یخدا چه احساس

طـول   قـه یدق یسـ  حـدود  متوسـط  به طـور  ،مصاحبه شد. هر یم ضبط صداها و اجرا يانفراد ها مصاحبه

و  یشناسـ  روان متخصـص  چهـار  و پژوهشـگر  هـا،  مصاحبه یصوت ينوارها شدن ادهیپ از د. پسیکش یم

اسـاس   بر و لیتحل را متن مستقل يا گونه به ،)يدکتر يدانشجو و يدکتر سطح (در ینید میمفاه آشنا به

  کردند: يبند درجه گونه نیبد يازیامت اسیک مقی

. 3نمـره  ؛ گو و درد دل کردن با خداو . گفت2نمره ؛ مهربان يان موجود. احساس خدا به عنو1نمره 

 .در مقابل خدا یا شرمندگی ي. داشتن حس شکرگزار4نمره ؛ مانه با خدایک و صمیداشتن رابطه نزد

شـد.   ارائـه  مختلـف  یسـن  يهـا  دوره در آنهـا  قیمصـاد  و ها نمونه رمؤلفه،یز هر يبرازبور م مراحل

شـواهد   و هـا  رمؤلفـه یز از يتـر  جامع درك ،يمستندساز يبرا يشواهد يگردآور بر افزون ب،یترت نیبد

 يبنـد  نـان نسـبت بـه اعتبـار درجـه     یاطم يابر آمد. به دست ها يبند طبقه و يگذار نمره ییروا به مربوط

ـ استفاده شـد. ا  (ICC) يا طبقه  درون یاز روش همبستگ ،گذاران) کنندگان (نمره  یبررسـ  يبـرا  ،ن روشی

 يا ا طبقـه یـ  يا فاصـله  يذارگـ  اس نمرهیود که مقر یکار م به یزمانکننده  يبند ا چند درجهین دو یباعتبار 

ـ بـه عنـوان نسـبت وار    ،يا طبقه  درون یهمبستگ ،نیا بر  شده باشد. افزون  مرتب ـ ی هـا بـه    گـروه  نیانس ب

 یحد مؤلفـه عـاطف  اندازه وا بیضر که دهد یم نشان محاسبات جیشود. نتا یانس کل در نظر گرفته میوار

۱۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ـ  در ،هـا  نمـره  یاز همگـون  ییبـاال  نسـبتاً  سـطح  دهـد  یمـ  نشـان کـه  اسـت   65/0 بـا  برابـر  مان،یا  کی

ـ نزد واقـع  در کـه  ،متوسـط  يهـا  اندازه اعتبار بیضر مقدار .مطلوب است نسبتاً کننده يبند درجه  بـه  کی

 یمؤلفـه عـاطف   يبـرا  سـت، ا ها نمره ای ها درجه همه نیانگیم لیتحل واحد و است کرونباخ يآلفا بیضر

 سـطح  پـژوهش، ن یا داور پنج نیبکه  دهد یم نشان و است معنادار يآمار است که از لحاظ 87/0مان، یا

ـ ا ابـزار  یـی روا یبررسـ  يادارد. بـر  وجـود  یدرون یهمگون از ییار باالیبس  یـی ز روایـ و ن پـژوهش، ن ی

سـاختار   و است استفاده شده يدییتأ یعامل لیتحل مان، ازیا یچهارگانۀ مؤلفه عاطف يها طبقه مصاحبه و

  .شد دییتأ آن یچهارعامل

  پژوهش يها افتهي

از  اسـتفاده  بـا  هـا،  داده یفـ یک لیتحل است. در شده استفاده یکم و یفیک روش دو از ،ها داده لیتحل يبرا

ـ  با ،یآزمودن يها پاسخ سپس کرده، يبند مقوله و لیتحل ها را مصاحبه متن محتوا، لیتحل روش  هـا  همقول

 یفیتوصـ  آمـار  يهـا  شاخص يریبه کارگ بر افزون ،یکم لیتحل بخش شد. در داده انطباق ها رمؤلفهیو ز

تفـاوت   یبررسـ  يبـرا  انسیـ وار لیتحل آزمون از متقاطع، جدول لیو تشک ها پاسخ زانیم ،یمانند فراوان

 يبـرا  ،هـا  روهگـ  يهـا  نیانگیـ م یهمگـون  یبررسـ  و یسن مختلف يها گروه در ،یتحول میمفاه نیانگیم

  .شدتفاده سا آنها يبند طبقه

 يفيک يها افتهي .الف

چهـار  اسـتخراج   بـه  مان به خدا،یا یساختار مؤلفه عاطف زین و پژوهش نۀیشیپ یبررس ،یفیک لیتحل جینتا

  :است ریز قرار به آن قیمصاد و محتوا ساختار، که دیانجام يا مقوله

  انمهرب يمرحله اول: احساس خدا به عنوان موجود

ه؟ یـ خدا اخالقـش چـه جور   یکن یاحساس م ،یکن یم: به خدا که فکر میپرس یکه از او م ی. هنگام1

  کند: یان میمهربان، ب ياز خدا به عنوان موجودرا تصور خود 

  ،ساله)7ساله، پسر 7(دختر  »اخالقش خوبه« - 

  ،ساله) 7(دختر »مهربونه یلیخدا خ« - 

ک احسـاس  ید: یگو ی؟ میکن یدا میپ یچه احساس ،یکن یر من سؤال: به خدا که فکی. در پاسخ به ا2

  ن قرارند:یها از ا از پاسخ یکند. برخ یهم از آن ارائه م یفیکند، و گاه توص یدا میخوب پ
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NOORMAGS

  ۱۳ يو نوجوان يمان به خدا در کودکيا يعاطفمؤلفه مراحل تحول  يبررس

 

  ،ساله)7دختر  ،ساله7(پسر » کنم یدا میپ یاحساس خوب« - 

  ،ساله)7ساله، دختر 7(پسر » خوب یلیاحساس خ« - 

خدا هم منـو   .دوست دارمخیلی کنم که من خدا رو  یکنم. احساس م یدا میپ یخوب یلیاحساس خ«

  ،ساله)7(دختر » دوست داره یلیخ

ـ نکـه آ ین در سـؤال از ا یکند، همچنـ  ین مرحله، درد دل کردن با خدا را گزارش نمی. کودك در ا3 ا ی

از  یدهد. برخـ  یم یکه و در کنارته، پاسخ منفیبهت نزد یلیخدا خ ،یاتفاق افتاده که احساس کنتو  يبرا

  اند: گونه نیا» ؟یو درد دل کن یشده با خدا حرف بزن«ها به سؤال:  پاسخ

  ،ساله)7ساله، دختر  7(پسر » نه، تا حاال با خدا حرف نزدم« - 

  ،ساله) 7 (پسر» تا حاال نه نشده« - 

  ،ساله) 7(دختر » تونم با خدا حرف بزنم یمن نم« - 

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یسته تو را برآورده کرد چه احساسک خوایخدا  یوقت« :ن سؤالی. در پاسخ ا4

سـاله)؛   7ساله و پسر  7(دختر  »داشتم یاحساس خوب«ا ی ،ساله) 7ساله، پسر  7(دختر  »خوشحال شدم«

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یدر مقابل خـدا چـه احساسـ    ،يکرد يآن موقع که کار بد« :ن سؤالیو در پاسخ ا

  ساله). 7ساله و پسر  7(دختر  »ناراحت شدم«ا یساله)  7و پسر ساله  7(دختر  »داشتم ياحساس بد«

ا بـد محـدود   یـ خوب  يز خزانه درك کودکان از کارهاینکه تجربه کودکان و نیان با توجه به یهمچن

ـ  ،خدا را ندارند يشان از سویها از کودکان، تجربه برآورده شدن خواسته یبرخ ،است  يهـا  ا بـه نعمـت  ی

 7سـاله، پسـر    7(دختر  »اند انجام نداده يتا به حال کار بد«ند: یگو یم ین برخینهمچ .اند خدا فکر نکرده

  م:یکن یها توجه م از پاسخ یبه برخ آنها وجود ندارد. يال براؤن سیبه ا یده ساله). لذا امکان پاسخ

م کـرد  ید. اون موقع احساس مـ یه دوچرخه بخره. برام خریخواستم که بابام برام  یه بار از خدا می - 

  ؛ساله)7نکردم که ناراحت بشم (پسر  يتا حاال کار بد ین خداست. ولیتر خدا مهربون

تـو   ،داشتم یام را بهم داد. اون موقع احساس خوب خدا خواسته ،داشتم يا ه خواستهیه بار از خدا ی - 

  اله).س7ه دستور خدا رو گوش نداده باشم (دختر یذهنم اومد که خدا چقدر مهربونه. تا حاال نشده که 

  مرحله دوم: درد دل کردن با خدا

  :ین مرحله، آزمودنیدر ا

هنگـام فکـر   . کنـد  یف میاخالق خوب توص يمهربان و دارا ي. همانند مرحله قبل، خدا را موجود1

  م:یکن یها توجه م ن پاسخیاز ا یکند. به برخ یدا میپ یکردن به خدا، حس خوب

۱۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

داره، مهربـون و بخشـنده اسـت     یخوب یلیخ کنم اخالق یکنم، احساس م یبه خدا که فکر م -

  ساله)، 9(پسر 

  ،ساله) 10 کنم (دختر یدا میپ یخوب یلیاحساس خ ،کنم یبه خدا که فکر م

  را نداشته است. مانه با خدایک و صمیکند، اما تجربه ارتباط نزد یکه با خدا درد دل م دیگو یم. 2

ـ    :گم یبهش م ،مثالً .زنم یها با خدا حرف م وقت یبعض« -  تـا حـاال    یپدر و مادرم سـالم باشـند. ول

 یمیکـه. باهـاش تـا حـاال صـم     یبه من نزد یلینکردم که احساس کنم خ یکیاحساس نزد یلیباهاش خ

  ،ساله) 9 (پسر» نشدم

گم پـدر و مـادرم فـوت نکـنن، امـام       یم ،مثالً .کنم یزنم و باهاش درد دل م یمن با خدا حرف م« - 

بـه مـن    یلـ یکـنم کـه خ   یاحساس نمـ  یبهشون بده. ول ،که پول ندارن ییاه زمان ظهور کنه، خدا به اون

  ،ساله) 10(دختر » شنوه یکه و صدام رو مینزد

 .دهـد  یغلط خود را در ارتباط با خدا قرار نمـ  يا رفتارهایها  دن به خواستهیز رسین مرحله نی. در ا3

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یچه احساس ،دک خواسته تو را برآورده کریخدا  یوقت«ن سؤال که یلذا در پاسخ ا

در  ،يکـرد  يآن موقـع کـه کـار بـد    «ن سؤال که یدر پاسخ ا .»داشتم یا احساس خوبیخوشحال شدم، «

  ».ا ناراحت شدمیداشتم  ياحساس بد«د: یگو یم» ؟یداشت یمقابل خدا چه احساس

کنم کـه پـدر    یعا مد ،خدا برآورده کرده. اگر من دعا کنم ،خواستم يزیه چیها از خدا  وقت یبعض - 

ـ تا حاال نشـده کـه    یخوشحالم. ول یلیمن خ ،ن خاطریشه هم سالمن. به همیهم ،و مادرم سالم باشن ه ی

  ،ساله) 9(دختر  کار خدا رو گوش نداده باشم

 یبعدش در مقابل خـدا احسـاس خـوب    ،که خدا به ما داده فکر کرده ییها ها به نعمت وقت یبعض - 

  .ساله) 10 داشتم (پسر يبعدش احساس بد ،کردم يکار بدک یها هم  وقت یداشتم، بعض

  مانه با خدایک و صمیمرحله سوم: رابطه نزد

  :ین مرحله، آزمودنیدر ا

کـه خـدا را آمرزنـده     یحیالبتـه بـا توضـ    ،کنـد  یف میتوص» مهربان«. مانند دو مرحله قبل، خدا را 1

  ن قرارند:یها از ا از پاسخ یبرخ ،نمونهکند. به عنوان  یم یکننده دعاها معرف گناهان و اجابت

خـدا کنارشـه    ،سـت یتنهاست، در واقع تنها ن یلین آدم هم که خیتنهاتر یمهربونه، حت یلیخدا خ« - 

ـ برات انجـام   يکه ازش بخوا يده، هر کار یما گوش م يها شه به درد دلیهم ده، لطـف   یانجـام مـ   ،دهب

  ،ساله) 12(دختر » بزرگه یلیخدا خ
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  ،ساله)7دختر  ،ساله7(پسر » کنم یدا میپ یاحساس خوب« - 

  ،ساله)7ساله، دختر 7(پسر » خوب یلیاحساس خ« - 

خدا هم منـو   .دوست دارمخیلی کنم که من خدا رو  یکنم. احساس م یدا میپ یخوب یلیاحساس خ«

  ،ساله)7(دختر » دوست داره یلیخ

ـ نکـه آ ین در سـؤال از ا یکند، همچنـ  ین مرحله، درد دل کردن با خدا را گزارش نمی. کودك در ا3 ا ی

از  یدهد. برخـ  یم یکه و در کنارته، پاسخ منفیبهت نزد یلیخدا خ ،یاتفاق افتاده که احساس کنتو  يبرا

  اند: گونه نیا» ؟یو درد دل کن یشده با خدا حرف بزن«ها به سؤال:  پاسخ

  ،ساله)7ساله، دختر  7(پسر » نه، تا حاال با خدا حرف نزدم« - 

  ،ساله) 7 (پسر» تا حاال نه نشده« - 

  ،ساله) 7(دختر » تونم با خدا حرف بزنم یمن نم« - 

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یسته تو را برآورده کرد چه احساسک خوایخدا  یوقت« :ن سؤالی. در پاسخ ا4

سـاله)؛   7ساله و پسر  7(دختر  »داشتم یاحساس خوب«ا ی ،ساله) 7ساله، پسر  7(دختر  »خوشحال شدم«

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یدر مقابل خـدا چـه احساسـ    ،يکرد يآن موقع که کار بد« :ن سؤالیو در پاسخ ا

  ساله). 7ساله و پسر  7(دختر  »ناراحت شدم«ا یساله)  7و پسر ساله  7(دختر  »داشتم ياحساس بد«

ا بـد محـدود   یـ خوب  يز خزانه درك کودکان از کارهاینکه تجربه کودکان و نیان با توجه به یهمچن

ـ  ،خدا را ندارند يشان از سویها از کودکان، تجربه برآورده شدن خواسته یبرخ ،است  يهـا  ا بـه نعمـت  ی

 7سـاله، پسـر    7(دختر  »اند انجام نداده يتا به حال کار بد«ند: یگو یم ین برخینهمچ .اند خدا فکر نکرده

  م:یکن یها توجه م از پاسخ یبه برخ آنها وجود ندارد. يال براؤن سیبه ا یده ساله). لذا امکان پاسخ

م کـرد  ید. اون موقع احساس مـ یه دوچرخه بخره. برام خریخواستم که بابام برام  یه بار از خدا می - 

  ؛ساله)7نکردم که ناراحت بشم (پسر  يتا حاال کار بد ین خداست. ولیتر خدا مهربون

تـو   ،داشتم یام را بهم داد. اون موقع احساس خوب خدا خواسته ،داشتم يا ه خواستهیه بار از خدا ی - 

  اله).س7ه دستور خدا رو گوش نداده باشم (دختر یذهنم اومد که خدا چقدر مهربونه. تا حاال نشده که 

  مرحله دوم: درد دل کردن با خدا

  :ین مرحله، آزمودنیدر ا

هنگـام فکـر   . کنـد  یف میاخالق خوب توص يمهربان و دارا ي. همانند مرحله قبل، خدا را موجود1

  م:یکن یها توجه م ن پاسخیاز ا یکند. به برخ یدا میپ یکردن به خدا، حس خوب

۱۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

داره، مهربـون و بخشـنده اسـت     یخوب یلیخ کنم اخالق یکنم، احساس م یبه خدا که فکر م -

  ساله)، 9(پسر 

  ،ساله) 10 کنم (دختر یدا میپ یخوب یلیاحساس خ ،کنم یبه خدا که فکر م

  را نداشته است. مانه با خدایک و صمیکند، اما تجربه ارتباط نزد یکه با خدا درد دل م دیگو یم. 2

ـ    :گم یبهش م ،مثالً .زنم یها با خدا حرف م وقت یبعض« -  تـا حـاال    یپدر و مادرم سـالم باشـند. ول

 یمیکـه. باهـاش تـا حـاال صـم     یبه من نزد یلینکردم که احساس کنم خ یکیاحساس نزد یلیباهاش خ

  ،ساله) 9 (پسر» نشدم

گم پـدر و مـادرم فـوت نکـنن، امـام       یم ،مثالً .کنم یزنم و باهاش درد دل م یمن با خدا حرف م« - 

بـه مـن    یلـ یکـنم کـه خ   یاحساس نمـ  یبهشون بده. ول ،که پول ندارن ییاه زمان ظهور کنه، خدا به اون

  ،ساله) 10(دختر » شنوه یکه و صدام رو مینزد

 .دهـد  یغلط خود را در ارتباط با خدا قرار نمـ  يا رفتارهایها  دن به خواستهیز رسین مرحله نی. در ا3

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یچه احساس ،دک خواسته تو را برآورده کریخدا  یوقت«ن سؤال که یلذا در پاسخ ا

در  ،يکـرد  يآن موقـع کـه کـار بـد    «ن سؤال که یدر پاسخ ا .»داشتم یا احساس خوبیخوشحال شدم، «

  ».ا ناراحت شدمیداشتم  ياحساس بد«د: یگو یم» ؟یداشت یمقابل خدا چه احساس

کنم کـه پـدر    یعا مد ،خدا برآورده کرده. اگر من دعا کنم ،خواستم يزیه چیها از خدا  وقت یبعض - 

ـ تا حاال نشـده کـه    یخوشحالم. ول یلیمن خ ،ن خاطریشه هم سالمن. به همیهم ،و مادرم سالم باشن ه ی

  ،ساله) 9(دختر  کار خدا رو گوش نداده باشم

 یبعدش در مقابل خـدا احسـاس خـوب    ،که خدا به ما داده فکر کرده ییها ها به نعمت وقت یبعض - 

  .ساله) 10 داشتم (پسر يبعدش احساس بد ،کردم يکار بدک یها هم  وقت یداشتم، بعض

  مانه با خدایک و صمیمرحله سوم: رابطه نزد

  :ین مرحله، آزمودنیدر ا

کـه خـدا را آمرزنـده     یحیالبتـه بـا توضـ    ،کنـد  یف میتوص» مهربان«. مانند دو مرحله قبل، خدا را 1

  ن قرارند:یها از ا از پاسخ یبرخ ،نمونهکند. به عنوان  یم یکننده دعاها معرف گناهان و اجابت

خـدا کنارشـه    ،سـت یتنهاست، در واقع تنها ن یلین آدم هم که خیتنهاتر یمهربونه، حت یلیخدا خ« - 

ـ برات انجـام   يکه ازش بخوا يده، هر کار یما گوش م يها شه به درد دلیهم ده، لطـف   یانجـام مـ   ،دهب

  ،ساله) 12(دختر » بزرگه یلیخدا خ
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کنه اگر بـاز هـم گنـاه     یصبر م .سهینو یگناهش رو نم فوراً ،ه نفر که گناه کردهی ،ثالًخدا مهربانه. م« - 

  .ساله) 13(پسر » سهینو یم ،کرد

ـ  ،، محل اتکا داشـتن) یکه هنگام فکر کردن به خدا احساس آرامش (دلگرمد: یگو یم. 2 ا احسـاس  ی

  مانند: .کند یم یبودن و خوشحال خوش

  ،ساله) 12(پسر » نهیب یه کارهام رو داره مشیکنم کنارمه، هم یاحساس م« - 

  .ساله) 13(دختر » آرامش هستم يکنم تو یدارم. احساس م یاحساس خوب« - 

 یکنـد. بـه برخـ    یز گزارش میمانه با خدا را نیک و صمیکند و تجربه رابطه نزد ی. با خدا درد دل م3

  م:یکن یها توجه م از پاسخ

کنم که خـدا   یها هم احساس م موقع یکنم. بعض یدرد دل مزنم و  یها با خدا حرف م وقت یگاه« - 

  ،ساله) 12(دختر » کنم یها همه مشکالتم رو فراموش م وه، اون موقعنش یکمه صدام رو مینزد

 یخـوب  یلیاحساس خه ی کنم، یکنم. درد دل م یدعا م، زنم. اون موقع که دارم یمبا خدا حرف  یگاه« - 

  ساله). 13(پسر » هینیریش یلیاحساس خه ی شمهیانگار خدا پست. ین سهیقابل مقا يزیچ چیهدارم که با 

ـ نـد و لـذا در پاسـخ ا   یب یغلط خود را در ارتباط با خـدا مـ   يا رفتارهایها و  دن به خواستهی. رس4 ن ی

احسـاس کـردم   «د: یـ گو یمـ » ؟یداشت یچه احساس ،ک خواسته تو را برآورده کردیخدا  یوقت«سؤال که 

آن موقـع کـه کـار    «: ن سـؤال یـ در پاسـخ ا  .»، احساس کردم خدا مرا دوست داردخدا به من توجه دارد

داشتم، عـذاب وجـدان    یمانیاحساس پش«د: یگو یم ،»؟یداشت یدر مقابل خدا چه احساس يکرد ییخطا

  م:یکن یها توجه م از پاسخ یبه برخ». داشتم

مـن رو دوسـت داره. اون   کردم کـه خـدا    یاحساس م ،ام رو برآورده کرد که خدا خواسته یموقع« - 

ـ کنـه   یداشتم. آدم احساس مـ  يبد یلیه احساس خی ،کردم يموقع هم که کار بد  یلـ یک شکسـت خ ی

کنم وجـدانم بـه    یدارم، احساس م یمونیده. احساس پش یخورده، نتونسته به حرف خدا گوش م یبزرگ

  ،ساله) 13(پسر » درد آمده

کـردم چقـدر دوسـتش دارم، مـن بـراش       یساس ماح ،ام رو برآورده کرد که خدا خواسته یموقع« - 

 يبـد  یلـ یاحسـاس خ  ،کرده بـودم  يهم که کار بد یام رو برآورده کرده. موقع ت داشتم که خواستهیاهم

  .ساله) 13(دختر » مان بودمیپش یلیداشتم، خ

ک سـطح  یـ کـه در   ،و خضـوع الزم  یفرد هنوز به احساس بنـدگ که دهد  یها نشان م گونه پاسخ نیا

 .نـد یب یشـتر در ارتبـاط بـا خـود مـ     یچـون کارهـا را ب   ؛افتـه یدست ن ،شود یمان مطرح میالغانه اپخته و ب

  است. يدر رتبه بعد، کند یکند و اگر به خدا هم توجه م یقضاوت م ،اساس نیا بر

۱۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

  در مقابل خدا یا شرمندگی يداشتن حس شکرگزار :مرحله چهارم

  :ن مرحلهیدر ا

ف یم و بخشـنده، و امثـال آن توصـ   یان، صبور، اهـل گذشـت، رحـ   . مانند مرحله قبل، خدا را مهرب1

  کند. مانند: یم

  ،ساله) 16، (پسر »ه آخر راه بازگشت گذاشتهیمهربونه. راه توبه گذاشته. تا ثان یلیخدا خ« - 

 .ساله) 15(دختر » خوب و مهربونه یلیخدا خ« - 

، و ی، راحتـ یآرامـش، خوشـ  احسـاس   ،که هنگام فکر کردن بـه خـدا   دیگو یم. مانند مرحله قبل، 2

  ها: پاسخن یکند؛ مانند ا یم یخوشحال

  ،ساله) 16(دختر » کنم یدا میآرامش پ« - 

  ساله)، 17(دختر » ترسم یم یلیکنم خ یبه گناه بخصوص به شب اول قبر که فکر م یرم. ولیگ یآرام م« - 

  ،ساله) 16(پسر » به ما داره يه نظرینکه به هر حال یاحساس ا« - 

  ن موارد:یکند، مانند ا یمانه با خدا را گزارش میک و صمیدرد دل کردن و داشتن رابطه نزد . تجربه3

سـت.  یشم نیکنم که پ یچ وقت فکر نمیه .شمهیشه پیهم .دوستش دارم .کنم یمن با خدا درد دل م« - 

  ،ساله) 15(دختر » شتر از همه هوام رو دارهیب .مطمئنم دوستم داره

 .دونـم  ین رو درست نمیو با لحن طلبکارانه صحبت کردم. البته ا ییبا پرروشده با خدا  یبله، حت« - 

  .ساله) 16(پسر » م و خطاکاریا باالخره ما بنده

ن یـ در پاسـخ بـه ا   .ز برخوردار اسـت یدر مقابل خدا ن یو شرمندگ ياز حس شکرگزار ،ی. آزمودن4

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یچـه احساسـ  در مقابل خدا  ،ک خواسته تو را برآورده کردیخدا  یوقت«سؤال که 

در مقابـل خـدا چـه     يکرد ییآن موقع که کار خطا«ن سؤال که یا در پاسخ به ای؛ و »خدا را شکر کردم«

  ».داشتم یاحساس شرمندگ«د: یگو یم» ؟یداشت یاحساس

در  ،ک خواسـته تـو را بـرآورده کـرد    یـ خدا  یوقت«که:  ،ن سؤالیها به ا یاز پاسخ آزمودن يبه موارد

  م:یکن یتوجه م ،»؟یداشت یل خدا چه احساسمقاب

  ،ساله) 16(پسر » ارمید شکر خدا رو به جا بیکنم با یاحساس م« - 

  ،ساله) 15(دختر » يشکرگزار« - 

در مقابـل خـدا    ،يکـرد  ییآن موقع که کار خطـا «ن سؤال که: یها به ا یاز پاسخ آزمودن يبه موارد - 

  م:یکن یتوجه م ،»داشتم یاحساس شرمندگ«د: یگو یم» ؟یداشت یچه احساس
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کنه اگر بـاز هـم گنـاه     یصبر م .سهینو یگناهش رو نم فوراً ،ه نفر که گناه کردهی ،ثالًخدا مهربانه. م« - 

  .ساله) 13(پسر » سهینو یم ،کرد

ـ  ،، محل اتکا داشـتن) یکه هنگام فکر کردن به خدا احساس آرامش (دلگرمد: یگو یم. 2 ا احسـاس  ی

  مانند: .کند یم یبودن و خوشحال خوش

  ،ساله) 12(پسر » نهیب یه کارهام رو داره مشیکنم کنارمه، هم یاحساس م« - 

  .ساله) 13(دختر » آرامش هستم يکنم تو یدارم. احساس م یاحساس خوب« - 

 یکنـد. بـه برخـ    یز گزارش میمانه با خدا را نیک و صمیکند و تجربه رابطه نزد ی. با خدا درد دل م3

  م:یکن یها توجه م از پاسخ

کنم که خـدا   یها هم احساس م موقع یکنم. بعض یدرد دل مزنم و  یها با خدا حرف م وقت یگاه« - 

  ،ساله) 12(دختر » کنم یها همه مشکالتم رو فراموش م وه، اون موقعنش یکمه صدام رو مینزد

 یخـوب  یلیاحساس خه ی کنم، یکنم. درد دل م یدعا م، زنم. اون موقع که دارم یمبا خدا حرف  یگاه« - 

  ساله). 13(پسر » هینیریش یلیاحساس خه ی شمهیانگار خدا پست. ین سهیقابل مقا يزیچ چیهدارم که با 

ـ نـد و لـذا در پاسـخ ا   یب یغلط خود را در ارتباط با خـدا مـ   يا رفتارهایها و  دن به خواستهی. رس4 ن ی

احسـاس کـردم   «د: یـ گو یمـ » ؟یداشت یچه احساس ،ک خواسته تو را برآورده کردیخدا  یوقت«سؤال که 

آن موقـع کـه کـار    «: ن سـؤال یـ در پاسـخ ا  .»، احساس کردم خدا مرا دوست داردخدا به من توجه دارد

داشتم، عـذاب وجـدان    یمانیاحساس پش«د: یگو یم ،»؟یداشت یدر مقابل خدا چه احساس يکرد ییخطا

  م:یکن یها توجه م از پاسخ یبه برخ». داشتم

مـن رو دوسـت داره. اون   کردم کـه خـدا    یاحساس م ،ام رو برآورده کرد که خدا خواسته یموقع« - 

ـ کنـه   یداشتم. آدم احساس مـ  يبد یلیه احساس خی ،کردم يموقع هم که کار بد  یلـ یک شکسـت خ ی

کنم وجـدانم بـه    یدارم، احساس م یمونیده. احساس پش یخورده، نتونسته به حرف خدا گوش م یبزرگ

  ،ساله) 13(پسر » درد آمده

کـردم چقـدر دوسـتش دارم، مـن بـراش       یساس ماح ،ام رو برآورده کرد که خدا خواسته یموقع« - 

 يبـد  یلـ یاحسـاس خ  ،کرده بـودم  يهم که کار بد یام رو برآورده کرده. موقع ت داشتم که خواستهیاهم

  .ساله) 13(دختر » مان بودمیپش یلیداشتم، خ

ک سـطح  یـ کـه در   ،و خضـوع الزم  یفرد هنوز به احساس بنـدگ که دهد  یها نشان م گونه پاسخ نیا

 .نـد یب یشـتر در ارتبـاط بـا خـود مـ     یچـون کارهـا را ب   ؛افتـه یدست ن ،شود یمان مطرح میالغانه اپخته و ب

  است. يدر رتبه بعد، کند یکند و اگر به خدا هم توجه م یقضاوت م ،اساس نیا بر

۱۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

  در مقابل خدا یا شرمندگی يداشتن حس شکرگزار :مرحله چهارم

  :ن مرحلهیدر ا

ف یم و بخشـنده، و امثـال آن توصـ   یان، صبور، اهـل گذشـت، رحـ   . مانند مرحله قبل، خدا را مهرب1

  کند. مانند: یم

  ،ساله) 16، (پسر »ه آخر راه بازگشت گذاشتهیمهربونه. راه توبه گذاشته. تا ثان یلیخدا خ« - 

 .ساله) 15(دختر » خوب و مهربونه یلیخدا خ« - 

، و ی، راحتـ یآرامـش، خوشـ  احسـاس   ،که هنگام فکر کردن بـه خـدا   دیگو یم. مانند مرحله قبل، 2

  ها: پاسخن یکند؛ مانند ا یم یخوشحال

  ،ساله) 16(دختر » کنم یدا میآرامش پ« - 

  ساله)، 17(دختر » ترسم یم یلیکنم خ یبه گناه بخصوص به شب اول قبر که فکر م یرم. ولیگ یآرام م« - 

  ،ساله) 16(پسر » به ما داره يه نظرینکه به هر حال یاحساس ا« - 

  ن موارد:یکند، مانند ا یمانه با خدا را گزارش میک و صمیدرد دل کردن و داشتن رابطه نزد . تجربه3

سـت.  یشم نیکنم که پ یچ وقت فکر نمیه .شمهیشه پیهم .دوستش دارم .کنم یمن با خدا درد دل م« - 

  ،ساله) 15(دختر » شتر از همه هوام رو دارهیب .مطمئنم دوستم داره

 .دونـم  ین رو درست نمیو با لحن طلبکارانه صحبت کردم. البته ا ییبا پرروشده با خدا  یبله، حت« - 

  .ساله) 16(پسر » م و خطاکاریا باالخره ما بنده

ن یـ در پاسـخ بـه ا   .ز برخوردار اسـت یدر مقابل خدا ن یو شرمندگ ياز حس شکرگزار ،ی. آزمودن4

د: یـ گو یمـ » ؟یداشـت  یچـه احساسـ  در مقابل خدا  ،ک خواسته تو را برآورده کردیخدا  یوقت«سؤال که 

در مقابـل خـدا چـه     يکرد ییآن موقع که کار خطا«ن سؤال که یا در پاسخ به ای؛ و »خدا را شکر کردم«

  ».داشتم یاحساس شرمندگ«د: یگو یم» ؟یداشت یاحساس

در  ،ک خواسـته تـو را بـرآورده کـرد    یـ خدا  یوقت«که:  ،ن سؤالیها به ا یاز پاسخ آزمودن يبه موارد

  م:یکن یتوجه م ،»؟یداشت یل خدا چه احساسمقاب

  ،ساله) 16(پسر » ارمید شکر خدا رو به جا بیکنم با یاحساس م« - 

  ،ساله) 15(دختر » يشکرگزار« - 

در مقابـل خـدا    ،يکـرد  ییآن موقع که کار خطـا «ن سؤال که: یها به ا یاز پاسخ آزمودن يبه موارد - 

  م:یکن یتوجه م ،»داشتم یاحساس شرمندگ«د: یگو یم» ؟یداشت یچه احساس
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  ،ساله) 16(دختر » دم باهاش حرف بزنمیکش یخجالت م« - 

 ،ساله) 17(پسر » بود کردم ين چه کاریگفتم ا یبا خودم م یشرمنده بودم، ه« - 

  یمانیمصاحبه متعلق به مؤلفه عاطفه ا يها ها و نمونه پاسخ رمؤلفهیمراحل، ز .2جدول 

  ها نمونه پاسخ  ها رمؤلفهیز  مراحل

. احساس خدا به عنوان 1

  مهربان، يموجود

ف یاخالق توص . خدا را مهربان و خوش1

  کند. یم

دا یپ ی. از فکر کردن به خدا احساس خوب2

  کند. یم

بودن  یمیکند و تجربه صم ی. با خدا درد دل نم3

  با خدا را نداشته.

. تجربه برآورده شدن خواسته خود توسط خدا 4

ندارد. اگر داشته، از ا تجربه انجام کار بد را ی

ا یاش خوشحال شده  برآورده شدن خواسته

داشته و از کار بدش ناراحت  یاحساس خوب

  داشته. يا احساس بدیشده 

  ساله) 7 ساله، پسر 7 (دختر خدا اخالقش خوبه

کنم (دختر  یدا میپ یخوب یلیکنم، احساس خ یبه خدا که فکر م

  ساله) 7ساله، پسر  7

  ساله) 7 ساله، پسر 7 (دختر ف نزدمنه تا حاال با خدا حر

ن ید. بعدش که به ایبابام برام خر ،خواستم یک تبلت میمن از خدا 

تونم  یداشتم. البته نم یه احساس خوبیکردم در مقابل خدا  یفکر م

 ،ک کار بد کردمیک بار هم ی، بود يجور ن احساسم رو بگم چهیا

ن دندونش یزمک پسره خورد یدم خوردم به یدو یک بار داشتم می

  ساله) 7ناراحت بودم (پسر  یلیبعدش خ شکست.

. گفتگو و درد دل 2

  کردن با خدا

داند و از  ی. مانند مرحله قبل، خدا را مهربان م1

  کند. یدا میپ یفکر کردن به او احساس خوب

 یمیاما تجربه صم ،کند ی. با خدا درد دل م2

  شدن با خدا نداشته.

اش را  ا خواسته. مانند مرحله قبل، اگر خد3

 یبرآورده کرده، خوشحال شده و احساس خوب

ا یناراحت شده  ،کرده يدا کرده و اگر کار بدیپ

  داشته ياحساس بد

داره،  یخوب یلیکنم اخالق خ یاحساس م ،کنم یبه خدا که فکر م

  ساله) 9مهربون و بخشنده است (پسر 

ه یگم  یکنم، مثالً م یزنم و باهاش درد دل م یمن با خدا حرف م

دا نکردم ین احساس رو پیاون موقع ا یدوچرخه به من بده. ول

نمش یب یشنوه انگار دارم م یمنه و صدام رو م يکه خدا پهلو

  ساله) 10(پسر 

بعدش در  ،که خدا به ما داده فکر کرده ییها ها به نعمت وقت یبعض

 يک کار بدیها هم  وقت یداشتم، بعض یمقابل خدا احساس خوب

  ساله) 10 داشتم (پسر ياحساس بدبعدش  ،کردم

ک و ی. داشتن رابطه نزد3

  مانه با خدایصم

کننده  . خدا را مهربان، آمرزنده، صبور، مستجاب1

  کند. یف میدعاها توص

 ی. از فکر کردن به خدا احساس آرامش، خوش2

  کند. یدا میپ

ک و ی. تجربه درد دل کردن و داشتن رابطه نزد3

  کند. یمانه با خدا را گزارش میصم

کند  یاش احساس م . از برآورده شدن خواسته4

مورد توجه خداست و از کار بدش احساس 

  کند. یو عذاب وجدان م یمانیپش

سه صبر ینو یگناهش رو نم ه نفر که گناه کرده فوراًی خدا مهربانه. مثالً

  ساله) 13سه (پسر ینو یم ،کنه اگر باز هم گناه کرد یم

» آرامش هستم يکنم تو یاحساس مکنم.  یدا میپ یاحساس خوب«

  ساله) 13(دختر 

ها  موقع یکنم. بعض یزنم و درد دل م یها با خدا حرف م وقت یگاه

ها  شوه، اون موقع یصدام رو م ،کمهیکنم که خدا نزد یهم احساس م

  ساله) 12کردم (دختر  یهمه مشکالتم رو فراموش م

کردم من  یاحساس م ،ام رو برآورده کرد که خدا خواسته یموقع

هم که  یام رو برآورده کرده. موقع ت داشتم که خواستهیبراش اهم

مان بودم یپش یلیداشتم، خ يبد یلیاحساس خ ،کرده بودم يکار بد

  ساله) 13(دختر 

. داشتن حس 4

 یا شرمندگی يشکرگزار

  در مقابل خدا

گذشت، صبور، بخشنده،  . خدا را مهربان، اهل1

  کند. یف میکننده دعاها توص مستجاب

. هنگام فکر کردن به خدا احساس آرامش، 2

  کند یم ی، خوشحالیخوش

مانه با خدا ی. تجربه درد دل کردن و رابطه صم3

 کند. یرا گزارش م

در برابر  یا شرمندگی ي. داشتن حس شکرگزار4

  خدا

ه آخر راه بازگشت یمهربونه. راه توبه گذاشته. تا ثان یلیخدا خ«

  ،ساله) 16(پسر » گذاشته

پشتم هست که مراقبمه،  یکنم که کس یساس آرامش. احساس ماح

  ساله) 16ستم (دختر یرها ن

ها احساس رفاقت  موقع یکنم. گاه یها با خدا درد دل م وقت یبعض

جواب من  ییه جورهایشنوه و  یزنم او م یبا خدا کردم. من حرف م

  ساله) 16ده (دختر  یرو م

د شکر خدا رو به جا یااحساس کردم ب ،ام را داد خدا که خواسته

تونستم سرم رو در مقابلش  ینم ،به حرفش گوش نکردم یارم؛ وقتیب

  ساله) 16رم (پسر یباال بگ

۱۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

  يکم يها افتهي

ز خالصـۀ آزمـون   یـ ک هر سـن و ن یبه تفک ،یمانیمربوط به عاطفه ا يها نمره یفیآمار توص يها مشخصه

هـا   ن گـروه یانگیم یسه زوجیمقا يقابله شفه براها و آزمون م تفاوت گروه یبررس يبرا ،انسیل واریتحل

بـه عنـوان    ،احسـاس خـدا   :طبقه شامل 4در  ،یمانینشان داده شده است. عاطفه ا 3محاسبه و در جدول 

ـ مهربان، درد دل کردن با خـدا، داشـتن رابطـه نزد    يموجود مانه بـا خـدا، و داشـتن حـس     یک و صـم ی

  شده است. يگذار ) نمره4تا  1در مقابل خدا (به صورت  یا شرمندگی ،يشکرگزار

  یسن يها همه گروه يبرا یمانیمؤلفه عاطفه ا يها شفه نمره یتجرب انس و مقابله پسیل واری، خالصه آزمون تحلیفیآمار توص يها مشخصه. 3جدول 

  شفه  نهیشیب  نهیکم  انحراف استاندارد  نیانگیم  تعداد  سن

 17تا 10<  2  1  29/0  23/1  20  7

  17تا 11<  40/2  1  44/0  60/1  18  8

  17تا 12<  3  1  58/0  83/1  19  9

  17تا 14<7>  80/2  80/1  35/0  12/2  18  10

  17تا 14<،8تا7>  3  60/1  33/0  44/2  20  11

  17<،9تا7>  60/3  60/1  59/0  69/2  17  12

  17<،9تا7>  60/3  2  50/0  72/2  17  13

  11تا7>  4  60/2  49/0  25/3  18  14

  11تا7>  4  20/2  50/0  24/3  17  15

  11تا7>  4  60/2  39/0  25/3  17  16

  13تا7>  4  80/2  33/0  50/3  17  17

  . F ،001/0<P )187,10= ( 115/52توجه: 

ن یشـتر یشـود. ب  یشتر مـ یب ،ش سن گروه نمونهیها با افزا ن نمرهیانگیم ،شود یده مید 3که در جدول  چنان

ن ی. کمتـر باشـد  یمـ ) 33/0ستاندارد (با انحراف ا 50/3ن یانگیبا م 17 یسن يها متعلق به گروه ،ها نیانگیم

ن یسـن  ین برخـ یانگیـ است. اما م 29/0سال با انحراف استاندارد  7 یمتعلق به گروه سن ،)23/1ن (یانگیم

درگـروه   یمانین نمره عاطفه ایانگیم ،نمونه يباالتراست. برا يها ن سنیانگیم يا مساویکوچکتر، بزرگتر 

ن یانگیـ ن می) به دست آمده اسـت. همچنـ  24/3سال (15 يها روهشتر از گیب يا تا اندازه ،)25/3سال ( 14

  سال است. 14با نمره گروه  ي) مساو25/3سال ( 16در گروه  ،یمانینمره عاطفه ا

ـ  ،یمـان یز در مؤلفۀ عاطفه ایها ن نه نمرهیشینه و بیکم کنواخـت  ی ياز الگـو  یسـن  يهـا  ن گـروه یدر ب

و حـداکثر   1حداقل نمـره برابـر بـا     ،سال 9و  8، 7 یسندر گروه  ،نمونه يد. برانکن ینم يرویپ یشیافزا

  است. 4برابر با  ،سال 17، و 16، 15، 14 یسن يها نمره در گروه
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  ،ساله) 16(دختر » دم باهاش حرف بزنمیکش یخجالت م« - 

 ،ساله) 17(پسر » بود کردم ين چه کاریگفتم ا یبا خودم م یشرمنده بودم، ه« - 

  یمانیمصاحبه متعلق به مؤلفه عاطفه ا يها ها و نمونه پاسخ رمؤلفهیمراحل، ز .2جدول 

  ها نمونه پاسخ  ها رمؤلفهیز  مراحل

. احساس خدا به عنوان 1

  مهربان، يموجود

ف یاخالق توص . خدا را مهربان و خوش1

  کند. یم

دا یپ ی. از فکر کردن به خدا احساس خوب2

  کند. یم

بودن  یمیکند و تجربه صم ی. با خدا درد دل نم3

  با خدا را نداشته.

. تجربه برآورده شدن خواسته خود توسط خدا 4

ندارد. اگر داشته، از ا تجربه انجام کار بد را ی

ا یاش خوشحال شده  برآورده شدن خواسته

داشته و از کار بدش ناراحت  یاحساس خوب

  داشته. يا احساس بدیشده 

  ساله) 7 ساله، پسر 7 (دختر خدا اخالقش خوبه

کنم (دختر  یدا میپ یخوب یلیکنم، احساس خ یبه خدا که فکر م

  ساله) 7ساله، پسر  7

  ساله) 7 ساله، پسر 7 (دختر ف نزدمنه تا حاال با خدا حر

ن ید. بعدش که به ایبابام برام خر ،خواستم یک تبلت میمن از خدا 

تونم  یداشتم. البته نم یه احساس خوبیکردم در مقابل خدا  یفکر م

 ،ک کار بد کردمیک بار هم ی، بود يجور ن احساسم رو بگم چهیا

ن دندونش یزمک پسره خورد یدم خوردم به یدو یک بار داشتم می

  ساله) 7ناراحت بودم (پسر  یلیبعدش خ شکست.

. گفتگو و درد دل 2

  کردن با خدا

داند و از  ی. مانند مرحله قبل، خدا را مهربان م1

  کند. یدا میپ یفکر کردن به او احساس خوب

 یمیاما تجربه صم ،کند ی. با خدا درد دل م2

  شدن با خدا نداشته.

اش را  ا خواسته. مانند مرحله قبل، اگر خد3

 یبرآورده کرده، خوشحال شده و احساس خوب

ا یناراحت شده  ،کرده يدا کرده و اگر کار بدیپ

  داشته ياحساس بد

داره،  یخوب یلیکنم اخالق خ یاحساس م ،کنم یبه خدا که فکر م

  ساله) 9مهربون و بخشنده است (پسر 

ه یگم  یکنم، مثالً م یزنم و باهاش درد دل م یمن با خدا حرف م

دا نکردم ین احساس رو پیاون موقع ا یدوچرخه به من بده. ول

نمش یب یشنوه انگار دارم م یمنه و صدام رو م يکه خدا پهلو

  ساله) 10(پسر 

بعدش در  ،که خدا به ما داده فکر کرده ییها ها به نعمت وقت یبعض

 يک کار بدیها هم  وقت یداشتم، بعض یمقابل خدا احساس خوب

  ساله) 10 داشتم (پسر ياحساس بدبعدش  ،کردم

ک و ی. داشتن رابطه نزد3

  مانه با خدایصم

کننده  . خدا را مهربان، آمرزنده، صبور، مستجاب1

  کند. یف میدعاها توص

 ی. از فکر کردن به خدا احساس آرامش، خوش2

  کند. یدا میپ

ک و ی. تجربه درد دل کردن و داشتن رابطه نزد3

  کند. یمانه با خدا را گزارش میصم

کند  یاش احساس م . از برآورده شدن خواسته4

مورد توجه خداست و از کار بدش احساس 

  کند. یو عذاب وجدان م یمانیپش

سه صبر ینو یگناهش رو نم ه نفر که گناه کرده فوراًی خدا مهربانه. مثالً

  ساله) 13سه (پسر ینو یم ،کنه اگر باز هم گناه کرد یم

» آرامش هستم يکنم تو یاحساس مکنم.  یدا میپ یاحساس خوب«

  ساله) 13(دختر 

ها  موقع یکنم. بعض یزنم و درد دل م یها با خدا حرف م وقت یگاه

ها  شوه، اون موقع یصدام رو م ،کمهیکنم که خدا نزد یهم احساس م

  ساله) 12کردم (دختر  یهمه مشکالتم رو فراموش م

کردم من  یاحساس م ،ام رو برآورده کرد که خدا خواسته یموقع

هم که  یام رو برآورده کرده. موقع ت داشتم که خواستهیبراش اهم

مان بودم یپش یلیداشتم، خ يبد یلیاحساس خ ،کرده بودم يکار بد

  ساله) 13(دختر 

. داشتن حس 4

 یا شرمندگی يشکرگزار

  در مقابل خدا

گذشت، صبور، بخشنده،  . خدا را مهربان، اهل1

  کند. یف میکننده دعاها توص مستجاب

. هنگام فکر کردن به خدا احساس آرامش، 2

  کند یم ی، خوشحالیخوش

مانه با خدا ی. تجربه درد دل کردن و رابطه صم3

 کند. یرا گزارش م

در برابر  یا شرمندگی ي. داشتن حس شکرگزار4

  خدا

ه آخر راه بازگشت یمهربونه. راه توبه گذاشته. تا ثان یلیخدا خ«

  ،ساله) 16(پسر » گذاشته

پشتم هست که مراقبمه،  یکنم که کس یساس آرامش. احساس ماح

  ساله) 16ستم (دختر یرها ن

ها احساس رفاقت  موقع یکنم. گاه یها با خدا درد دل م وقت یبعض

جواب من  ییه جورهایشنوه و  یزنم او م یبا خدا کردم. من حرف م

  ساله) 16ده (دختر  یرو م

د شکر خدا رو به جا یااحساس کردم ب ،ام را داد خدا که خواسته

تونستم سرم رو در مقابلش  ینم ،به حرفش گوش نکردم یارم؛ وقتیب

  ساله) 16رم (پسر یباال بگ

۱۸    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

  يکم يها افتهي

ز خالصـۀ آزمـون   یـ ک هر سـن و ن یبه تفک ،یمانیمربوط به عاطفه ا يها نمره یفیآمار توص يها مشخصه

هـا   ن گـروه یانگیم یسه زوجیمقا يقابله شفه براها و آزمون م تفاوت گروه یبررس يبرا ،انسیل واریتحل

بـه عنـوان    ،احسـاس خـدا   :طبقه شامل 4در  ،یمانینشان داده شده است. عاطفه ا 3محاسبه و در جدول 

ـ مهربان، درد دل کردن با خـدا، داشـتن رابطـه نزد    يموجود مانه بـا خـدا، و داشـتن حـس     یک و صـم ی

  شده است. يگذار ) نمره4تا  1در مقابل خدا (به صورت  یا شرمندگی ،يشکرگزار

  یسن يها همه گروه يبرا یمانیمؤلفه عاطفه ا يها شفه نمره یتجرب انس و مقابله پسیل واری، خالصه آزمون تحلیفیآمار توص يها مشخصه. 3جدول 

  شفه  نهیشیب  نهیکم  انحراف استاندارد  نیانگیم  تعداد  سن

 17تا 10<  2  1  29/0  23/1  20  7

  17تا 11<  40/2  1  44/0  60/1  18  8

  17تا 12<  3  1  58/0  83/1  19  9

  17تا 14<7>  80/2  80/1  35/0  12/2  18  10

  17تا 14<،8تا7>  3  60/1  33/0  44/2  20  11

  17<،9تا7>  60/3  60/1  59/0  69/2  17  12

  17<،9تا7>  60/3  2  50/0  72/2  17  13

  11تا7>  4  60/2  49/0  25/3  18  14

  11تا7>  4  20/2  50/0  24/3  17  15

  11تا7>  4  60/2  39/0  25/3  17  16

  13تا7>  4  80/2  33/0  50/3  17  17

  . F ،001/0<P )187,10= ( 115/52توجه: 

ن یشـتر یشـود. ب  یشتر مـ یب ،ش سن گروه نمونهیها با افزا ن نمرهیانگیم ،شود یده مید 3که در جدول  چنان

ن ی. کمتـر باشـد  یمـ ) 33/0ستاندارد (با انحراف ا 50/3ن یانگیبا م 17 یسن يها متعلق به گروه ،ها نیانگیم

ن یسـن  ین برخـ یانگیـ است. اما م 29/0سال با انحراف استاندارد  7 یمتعلق به گروه سن ،)23/1ن (یانگیم

درگـروه   یمانین نمره عاطفه ایانگیم ،نمونه يباالتراست. برا يها ن سنیانگیم يا مساویکوچکتر، بزرگتر 

ن یانگیـ ن می) به دست آمده اسـت. همچنـ  24/3سال (15 يها روهشتر از گیب يا تا اندازه ،)25/3سال ( 14

  سال است. 14با نمره گروه  ي) مساو25/3سال ( 16در گروه  ،یمانینمره عاطفه ا

ـ  ،یمـان یز در مؤلفۀ عاطفه ایها ن نه نمرهیشینه و بیکم کنواخـت  ی ياز الگـو  یسـن  يهـا  ن گـروه یدر ب

و حـداکثر   1حداقل نمـره برابـر بـا     ،سال 9و  8، 7 یسندر گروه  ،نمونه يد. برانکن ینم يرویپ یشیافزا

  است. 4برابر با  ،سال 17، و 16، 15، 14 یسن يها نمره در گروه
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ـ    ی) نشـان مـ  F ،001/0<P )187,10= ( 115/52انس (یل واریج تحلین، نتایا بر  افزون ن یدهـد کـه ب

 ،ن آزمـون یـ ج حاصـل از ا یه نتـا یپاتفاوت معنادار وجود دارد. بر  ،یمانیاز لحاظ عاطفه ا یسن يها گروه

  ر را استخراج کرد:یتوان موارد ز یم

سال تفـاوت معنـادار نـدارد. امـا بـه گونـه        9و  8 یسن يها سال، با گروه 7 ین گروه سنیانگیم

 يز تا حدودیو ن یسالگ 8ب، دوره یترت نیسال است. بد 17تا  10 یسن يها کمتر از گروه يمعنادار

سـاله، از   10 يهـا  یدر آزمـودن  یمانین عاطفه ایانگیباشند. م یمرحله بعد م ، دوره گذار بهیسالگ 9

 يسـال، دارا  11 یشتر است. گروه سنیسال ب 7 يها یسال کمتر و از آزمودن 17تا  14 يها یآزمودن

ن کمتر و معنـادار نسـبت بـه    یانگیسال و م 8تا  7 یسن يها شتر و معنادار نسبت به گروهین بیانگیم

 سال هستند. 17تا  14 یسن يها گروه

سـال و   9تـا   7 يهـا  یشتر و معنادار نسبت به آزمـودن ین بیانگیم يدارا ،سال 13و  12 يها یآزمودن

و  10 یدو گـروه سـن   :توان گفت یب، میترت نیسال هستند. بد 17  ن کمتر و معنادار نسبت به گروهیانگیم

تـوان دو   ین مـ یهسـتند. همچنـ   یمانیعاطفه ا در مؤلفه ،سال، دوره گذار از مرحله قبل به مرحله بعد 11

 محسوب کرد. یک طبقه سنیسال را به عنوان  13و  12 یگروه سن

سـال بـه    11تـا   7 يهـا  ینسبت به آزمـودن  ين باالتر و معناداریانگیساله، م 15 يها یآزمودن

 17و ، 16، 14 یسـن  يهـا  ز گروهیسال و ن 13و  12 یسن يها اند؛ اما نسبت به گروه دست آورده

ک مرحله بـه  ی، دوره گذار از یسالگ 15توان گفت:  یب، میترت نیسال، تفاوت معنادار ندارند. بد

 مرحله بعد است.

 يشتر و از لحـاظ آمـار  یسال ب 13تا  7 يها از گروه ،یمانین عاطفه ایانگیز میسال ن 17 یدر گروه سن

 يهـا  توان گـروه  یب، میترت نیار ندارد. بدتفاوت معناد ،سال 16و  15و  14 يها معنادار است. اما با گروه

 قرار داد. یک طبقه سنیسال را در  17تا  14 یسن

  ها ن نمرهيانگيبر اساس م يمانين مراحل عاطفه اييتع

ن مطلب که بر اساس ین اییز تعیمورد مطالعه و ن يها در گروه یمانیتر عاطفه ا قیدق یبررس يبرا

تـوان در   یداوران، به گونه مشخص چنـد مرحلـه را مـ    يبند به دست آمده از درجه يها نیانگیم

ز محاسـبه  یـ انس و نیـ ل واریـ ج بـه دسـت آمـده از تحل   ین کـرد، از نتـا  ییتع یمانیتحول عاطفه ا

 يبند متفاوت طبقه یسن يها ها در گروه ین بار آزمودنیها، چند نیانگیهمگون م يها رمجموعهیز

ج نشان داد که یشد. نتا یها بررس ر طبقهیبا سا هر طبقه و تفاوت آن يها نیانگیم یشدند. همگون

۲۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ـ ، بـر اسـاس م  یمانیتحول عاطفه ا يز را برایتوان چهار مرحله متما یط مین شرایدر بهتر ن یانگی

شـده، بـا    يبند طبقه یسن يها داد که گروه یها نشان م يبند ر طبقهین کرد. ساییتع یسن يها گروه

ها  نیانگیم گرفته شد تا میرو، تصم نیدارد. ازا يادیاً زنسبت یقبل و بعد از خود، همپوش يها طبقه

هـا در   ن محاسـبه یـ ج ایشود. نتـا  يبند ) طبقه17 - 14و  13- 12، 11- 8، 7بر اساس چهار طبقه (

  نشان داده شده است. 4جدول 

  همگون یچهار طبقه سن يبرا یمانیلفه عاطفه امؤ يها شفه نمره یتجرب انس و مقابله پسیل واریتحل يها ، خالصه آزمونیفیآمار توص يها مشخصه. 4جدول 

  شفه  نهیشیب  نهیکم  انحراف استاندارد  نیانگیم  تعداد  یدامنه سن  گروه

1  7  20  23/1  29/0  1  2  >2 ،3 ،4  

  4و  3<، 1>  3  1  53/0  2  75  11- 8  2

  4<، 1و 2>  60/3  60/1  54/0  71/2  34  13- 12  3

4  14–17  69  31/3  44/0  20/2 4 <1 ،2، 3 

  .F ،001/0<P )194- 3= ( 088/136توجه: 

چهار طبقـه   يها نیانگیسه میمقا يانس برایل واریج آزمون تحلیشود، نتا یده مید 4که در جدول  چنان

ن هـر  یانگیـ ب، میترت نی). بدF ،001/0<P )194- 3= ( 088/136معنادار است ( ي، از لحاظ آماریسن

ش از خـود، بـه   یپ یسن يها ن طبقهیانگیو از مپس از خود کمتر  یسن يها ن طبقهیانگیاز م یطبقه سن

 ینه نمره گروه سـن یسال، برابر با کم 7 ینه نمره گروه سنین، کمیبر ا  گونه معنادار بزرگتر است. افزون

 ي(بـرا  1، برابـر بـا   یمـان ینه نمره به دست آمده در مؤلفه عاطفـه ا یاست. کم 1 يسال و مساو 11- 8

 14 یگـروه سـن   ي(برا 4ز برابر با ینه نمره به دست آمده نیشیبسال) است.  11- 8و  7 یسن يها گروه

  سال) است. 17تا 

  ها نمره يبر اساس فراوان يمانين مراحل عاطفه اييتع

و  يگـذار  نمره يها ها بر اساس طبقه پاسخ یع فراوانیم گرفته شد تا توزیتصم ،ها شتر دادهیب یبررس يابر

ها بر اسـاس دامنـۀ مشـاهده     نخست نمره ،منظور نیدشود. بمحاسبه  یچهارگانه سن يها ک گروهیبه تفک

  نشان داده شده است. 5در جدول  ،يبند ن طبقهیج ایم شد. نتایداوران به چهار طبقه تقس يبند  شده رتبه

  داوران يبند بر اساس درجه یمانیمؤلفه عاطفه ا يها و درصد نمره یفراوان. 5جدول 

  %  n  نمره

1  53  8/26  

2 75 9/37 

3  45  7/22  

4  25  6/12  
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ـ    ی) نشـان مـ  F ،001/0<P )187,10= ( 115/52انس (یل واریج تحلین، نتایا بر  افزون ن یدهـد کـه ب

 ،ن آزمـون یـ ج حاصـل از ا یه نتـا یپاتفاوت معنادار وجود دارد. بر  ،یمانیاز لحاظ عاطفه ا یسن يها گروه

  ر را استخراج کرد:یتوان موارد ز یم

سال تفـاوت معنـادار نـدارد. امـا بـه گونـه        9و  8 یسن يها سال، با گروه 7 ین گروه سنیانگیم

 يز تا حدودیو ن یسالگ 8ب، دوره یترت نیسال است. بد 17تا  10 یسن يها کمتر از گروه يمعنادار

سـاله، از   10 يهـا  یدر آزمـودن  یمانین عاطفه ایانگیباشند. م یمرحله بعد م ، دوره گذار بهیسالگ 9

 يسـال، دارا  11 یشتر است. گروه سنیسال ب 7 يها یسال کمتر و از آزمودن 17تا  14 يها یآزمودن

ن کمتر و معنـادار نسـبت بـه    یانگیسال و م 8تا  7 یسن يها شتر و معنادار نسبت به گروهین بیانگیم

 سال هستند. 17تا  14 یسن يها گروه

سـال و   9تـا   7 يهـا  یشتر و معنادار نسبت به آزمـودن ین بیانگیم يدارا ،سال 13و  12 يها یآزمودن

و  10 یدو گـروه سـن   :توان گفت یب، میترت نیسال هستند. بد 17  ن کمتر و معنادار نسبت به گروهیانگیم

تـوان دو   ین مـ یهسـتند. همچنـ   یمانیعاطفه ا در مؤلفه ،سال، دوره گذار از مرحله قبل به مرحله بعد 11

 محسوب کرد. یک طبقه سنیسال را به عنوان  13و  12 یگروه سن

سـال بـه    11تـا   7 يهـا  ینسبت به آزمـودن  ين باالتر و معناداریانگیساله، م 15 يها یآزمودن

 17و ، 16، 14 یسـن  يهـا  ز گروهیسال و ن 13و  12 یسن يها اند؛ اما نسبت به گروه دست آورده

ک مرحله بـه  ی، دوره گذار از یسالگ 15توان گفت:  یب، میترت نیسال، تفاوت معنادار ندارند. بد

 مرحله بعد است.

 يشتر و از لحـاظ آمـار  یسال ب 13تا  7 يها از گروه ،یمانین عاطفه ایانگیز میسال ن 17 یدر گروه سن

 يهـا  توان گـروه  یب، میترت نیار ندارد. بدتفاوت معناد ،سال 16و  15و  14 يها معنادار است. اما با گروه

 قرار داد. یک طبقه سنیسال را در  17تا  14 یسن

  ها ن نمرهيانگيبر اساس م يمانين مراحل عاطفه اييتع

ن مطلب که بر اساس ین اییز تعیمورد مطالعه و ن يها در گروه یمانیتر عاطفه ا قیدق یبررس يبرا

تـوان در   یداوران، به گونه مشخص چنـد مرحلـه را مـ    يبند به دست آمده از درجه يها نیانگیم

ز محاسـبه  یـ انس و نیـ ل واریـ ج بـه دسـت آمـده از تحل   ین کـرد، از نتـا  ییتع یمانیتحول عاطفه ا

 يبند متفاوت طبقه یسن يها ها در گروه ین بار آزمودنیها، چند نیانگیهمگون م يها رمجموعهیز

ج نشان داد که یشد. نتا یها بررس ر طبقهیبا سا هر طبقه و تفاوت آن يها نیانگیم یشدند. همگون

۲۰    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ـ ، بـر اسـاس م  یمانیتحول عاطفه ا يز را برایتوان چهار مرحله متما یط مین شرایدر بهتر ن یانگی

شـده، بـا    يبند طبقه یسن يها داد که گروه یها نشان م يبند ر طبقهین کرد. ساییتع یسن يها گروه

ها  نیانگیم گرفته شد تا میرو، تصم نیدارد. ازا يادیاً زنسبت یقبل و بعد از خود، همپوش يها طبقه

هـا در   ن محاسـبه یـ ج ایشود. نتـا  يبند ) طبقه17 - 14و  13- 12، 11- 8، 7بر اساس چهار طبقه (

  نشان داده شده است. 4جدول 

  همگون یچهار طبقه سن يبرا یمانیلفه عاطفه امؤ يها شفه نمره یتجرب انس و مقابله پسیل واریتحل يها ، خالصه آزمونیفیآمار توص يها مشخصه. 4جدول 

  شفه  نهیشیب  نهیکم  انحراف استاندارد  نیانگیم  تعداد  یدامنه سن  گروه

1  7  20  23/1  29/0  1  2  >2 ،3 ،4  

  4و  3<، 1>  3  1  53/0  2  75  11- 8  2

  4<، 1و 2>  60/3  60/1  54/0  71/2  34  13- 12  3

4  14–17  69  31/3  44/0  20/2 4 <1 ،2، 3 

  .F ،001/0<P )194- 3= ( 088/136توجه: 

چهار طبقـه   يها نیانگیسه میمقا يانس برایل واریج آزمون تحلیشود، نتا یده مید 4که در جدول  چنان

ن هـر  یانگیـ ب، میترت نی). بدF ،001/0<P )194- 3= ( 088/136معنادار است ( ي، از لحاظ آماریسن

ش از خـود، بـه   یپ یسن يها ن طبقهیانگیو از مپس از خود کمتر  یسن يها ن طبقهیانگیاز م یطبقه سن

 ینه نمره گروه سـن یسال، برابر با کم 7 ینه نمره گروه سنین، کمیبر ا  گونه معنادار بزرگتر است. افزون

 ي(بـرا  1، برابـر بـا   یمـان ینه نمره به دست آمده در مؤلفه عاطفـه ا یاست. کم 1 يسال و مساو 11- 8

 14 یگـروه سـن   ي(برا 4ز برابر با ینه نمره به دست آمده نیشیبسال) است.  11- 8و  7 یسن يها گروه

  سال) است. 17تا 

  ها نمره يبر اساس فراوان يمانين مراحل عاطفه اييتع

و  يگـذار  نمره يها ها بر اساس طبقه پاسخ یع فراوانیم گرفته شد تا توزیتصم ،ها شتر دادهیب یبررس يابر

ها بر اسـاس دامنـۀ مشـاهده     نخست نمره ،منظور نیدشود. بمحاسبه  یچهارگانه سن يها ک گروهیبه تفک

  نشان داده شده است. 5در جدول  ،يبند ن طبقهیج ایم شد. نتایداوران به چهار طبقه تقس يبند  شده رتبه

  داوران يبند بر اساس درجه یمانیمؤلفه عاطفه ا يها و درصد نمره یفراوان. 5جدول 

  %  n  نمره

1  53  8/26  

2 75 9/37 

3  45  7/22  

4  25  6/12  
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(درد دل کـردن   2) متعلق به نمـره  9/37ها ( ن درصد پاسخیشتریب ،شود یده مید 5که در جدول  چنان

ا یـ  ي(داشتن حـس شـکرگزار   4شده در نمره  يبند درجه يها ن، درصد پاسخیا بر  با خدا) است. افزون

هـا   یدرصد از آزمـودن  8/26حال،  نیدرصد) است. در ع 6/12ن مقدار (یکمتر ،در مقابل خدا) یشرمندگ

ـ بـه تفک  ،شده يگذار نمره يها پاسخ یع فراوانیج توزیاند. نتا گرفته 3ز نمره یدرصد ن 7/22، و 1نمره  ک ی

  نشان داده شده است. 6در جدول  یچهار گروه سن

  یچهارگانه سن يها ک گروهیبه تفک یمانیمؤلفه عاطفه ا يها و درصد نمره یفراوان. 6جدول 

  1  2  3  4  

  %  n  %  n  %  n  %  n یگروه سن

7  19  0/95  1  0/5   -   -   -   - 

8 -11  31 3/41 41 7/54 3  0/4   -   -  

12 -13  3 8/8 18 9/42 11 4/42  2  9/5  

14 -17  - - 15  7/21  31 9/33 23  3/43  

  ر را استخراج کرد:یتوان موارد ز یم ،6ج جدول یه نتایبر پا

درصد حائز نمـره   5فقط  .اند گرفته 1سال، نمره  7 یدرصد) از گروه سن 95( ییار باالیت بسیاکثر - 

 اند. قرار نگرفته 4و  3 يها ها نمره در طبقه ین گروه سنیا يها یک از آزمودنی چیاند. ه شده 2

ک یـ  چیاند. هـ  کسب کرده 1ز نمره یدرصد ن 3/41و  2درصد نمره  7/54سال،  11- 8 یاز گروه سن - 

انـد،   افتهیبه آن دست  ین گروه سنیا يها یکه آزمودن يا ن نمرهیشترین، بیاند. بنابرا نگرفته 4از آنان نمره 

 تعلق دارد. 1و  2ب، به نمرات یبه ترت

درصـد   9/42 يبـرا  2نمـره   ،انـد  کـه افـراد گرفتـه    يا ن نمـره یشتریسال، ب 13- 12 یدر گروه سن - 

انـد.   گرفتـه  3، نمـره  ین گروه سنیا يها یدرصد آزمودن 4/42است. سپس،  ین گروه سنیا يها یآزمودن

 درصد) اختصاص دارد. 8/8( 1درصد) و نمره  9/5( 4، به طبقه ین گروه سنین نمره ایکمتر

ن یشـتر یاند. ب کسب نکرده 1، نمره یمانیدر مؤلفه عاطفه ا ،سال 17- 14 یک از افراد گروه سنی چیه - 

 3/33( 4سـپس نمـره    .درصـد) اختصـاص دارد   9/44( 3بـه نمـره    ،ین گروه سنینمره کسب شده در ا

 درصد) قرار دارند. 7/21( 2درصد) و نمره 

  مانيا يتفاوت دو جنس در تحول مؤلفه عاطف

مـان بـه   یا ین دو جنس (دختر و پسر) از لحاظ مؤلفه عـاطف یا بیکه آ ،ن پرسش پژوهشیپاسخ به ا يابر

  مستقل استفاده شد. يها گروه tتفاوت وجود دارد؟ از روش آزمون آزمون  ،خدا

۲۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

 يهـا  نیانگیسه میمقا يبرا ،مستقل يها گروه tن، انحراف استاندارد و خالصه محاسبات آزمون یانگیم

  نشان داده شده است. 7در جدول  ،مان به خدایا یدو گروه دختران و پسران در نمره مؤلفه عاطف

  مان به خدایا یو جنس در تحول مؤلفه عاطفتفاوت د يمستقل برا يها گروه يبرا tاستاندارد و خالصه آزمون  ن، انحرافیانگیم. 7جدول 

    پسر  دختر  

 M SD  M SD  )196( t  P  ریمتغ

  004/0  557/8 82/0 32/2 85/0 67/2  یمانیعاطفه ا

ـ م .، تفاوت معنـادار دارنـد  یمانیدو جنس از لحاظ عاطفه ا ،شود یده ممشاه 7که در جدول  چنان ن یانگی

  پسران است. یمانیادختران باالتر از عاطفه  یمانینمره عاطفه ا

  يريگ جهيبحث و نت

گو و درد دل کـردن  و (گفت 2)، متعلق به نمره 9/37ها ( ن درصد پاسخیشتریج نشان داد که بینتا

ز یـ درصـد، ن  8/26مهربان) با  ي(احساس خدا به عنوان موجود 1با خدا) است. پس از آن، نمره 

(داشتن حس  4درصد قرار دارد. نمره  7/22مانه با خدا)، با یک و صمی(داشتن رابطه نزد 3نمره 

زان پاسـخ را بـه خـود    یـ ن میدرصـد، کمتـر   6/12در مقابل خـدا)، بـا    یا شرمندگی يشکرگزار

  اختصاص داده است.

را به  یمانین پژوهش، نشان داد که کودکان و نوجوانان عموماً احساس ایا يها افتهین یهمچن

ـ  یرا م  افتهین یکنند. ا یمختلف آن تجربه م يها مرتبه مختلـف   يهـا  دوره یتوان در درصد فراوان

 41سـاله،   7درصـد از کودکـان    95ن پژوهش، در حدود یکه در ا يا مشاهده کرد، به گونه یسن

 یمانیکم عاطفه ایساله، در مرحله  13- 12درصد از کودکان  9ساله، و  11تا  8درصد از کودکان 

ـ . امهربان) قرار گرفتند ي(احساس خدا به عنوان موجود مرحلـه دوم عاطفـه    ير، بـرا ین مقـاد ی

 8درصد از کودکـان   55ساله،  7درصد در کودکان  5وگو و درد دل کردن با خدا)،  (گفت یمانیا

مرحلـه   يع شدند. برایها توز ساله 17تا  14درصد  22ها و  ساله 13تا  12درصد  53ساله،  11تا 

 32ها، و  ساله 11تا  8درصد  4صورت  ع بهیمانه با خدا)، توزیک و صمیسوم (داشتن رابطه نزد

 6نکه، در حـدود  یها به دست آمد. سرانجام ا ساله 17تا  14درصد  45ها و  ساله 13تا  12درصد 

(داشـتن   یمـان یها در مرحله چهارم عاطفـه ا  ساله 17تا  14درصد  33ها و  ساله 13تا  12درصد 

  در مقابل خدا)، قرار گرفتند. یو شرمندگ يحس شکرگزار
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(درد دل کـردن   2) متعلق به نمـره  9/37ها ( ن درصد پاسخیشتریب ،شود یده مید 5که در جدول  چنان

ا یـ  ي(داشتن حـس شـکرگزار   4شده در نمره  يبند درجه يها ن، درصد پاسخیا بر  با خدا) است. افزون

هـا   یدرصد از آزمـودن  8/26حال،  نیدرصد) است. در ع 6/12ن مقدار (یکمتر ،در مقابل خدا) یشرمندگ

ـ بـه تفک  ،شده يگذار نمره يها پاسخ یع فراوانیج توزیاند. نتا گرفته 3ز نمره یدرصد ن 7/22، و 1نمره  ک ی

  نشان داده شده است. 6در جدول  یچهار گروه سن

  یچهارگانه سن يها ک گروهیبه تفک یمانیمؤلفه عاطفه ا يها و درصد نمره یفراوان. 6جدول 

  1  2  3  4  

  %  n  %  n  %  n  %  n یگروه سن

7  19  0/95  1  0/5   -   -   -   - 

8 -11  31 3/41 41 7/54 3  0/4   -   -  

12 -13  3 8/8 18 9/42 11 4/42  2  9/5  

14 -17  - - 15  7/21  31 9/33 23  3/43  

  ر را استخراج کرد:یتوان موارد ز یم ،6ج جدول یه نتایبر پا

درصد حائز نمـره   5فقط  .اند گرفته 1سال، نمره  7 یدرصد) از گروه سن 95( ییار باالیت بسیاکثر - 

 اند. قرار نگرفته 4و  3 يها ها نمره در طبقه ین گروه سنیا يها یک از آزمودنی چیاند. ه شده 2

ک یـ  چیاند. هـ  کسب کرده 1ز نمره یدرصد ن 3/41و  2درصد نمره  7/54سال،  11- 8 یاز گروه سن - 

انـد،   افتهیبه آن دست  ین گروه سنیا يها یکه آزمودن يا ن نمرهیشترین، بیاند. بنابرا نگرفته 4از آنان نمره 

 تعلق دارد. 1و  2ب، به نمرات یبه ترت

درصـد   9/42 يبـرا  2نمـره   ،انـد  کـه افـراد گرفتـه    يا ن نمـره یشتریسال، ب 13- 12 یدر گروه سن - 

انـد.   گرفتـه  3، نمـره  ین گروه سنیا يها یدرصد آزمودن 4/42است. سپس،  ین گروه سنیا يها یآزمودن

 درصد) اختصاص دارد. 8/8( 1درصد) و نمره  9/5( 4، به طبقه ین گروه سنین نمره ایکمتر

ن یشـتر یاند. ب کسب نکرده 1، نمره یمانیدر مؤلفه عاطفه ا ،سال 17- 14 یک از افراد گروه سنی چیه - 

 3/33( 4سـپس نمـره    .درصـد) اختصـاص دارد   9/44( 3بـه نمـره    ،ین گروه سنینمره کسب شده در ا

 درصد) قرار دارند. 7/21( 2درصد) و نمره 

  مانيا يتفاوت دو جنس در تحول مؤلفه عاطف

مـان بـه   یا ین دو جنس (دختر و پسر) از لحاظ مؤلفه عـاطف یا بیکه آ ،ن پرسش پژوهشیپاسخ به ا يابر

  مستقل استفاده شد. يها گروه tتفاوت وجود دارد؟ از روش آزمون آزمون  ،خدا

۲۲    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

 يهـا  نیانگیسه میمقا يبرا ،مستقل يها گروه tن، انحراف استاندارد و خالصه محاسبات آزمون یانگیم

  نشان داده شده است. 7در جدول  ،مان به خدایا یدو گروه دختران و پسران در نمره مؤلفه عاطف

  مان به خدایا یو جنس در تحول مؤلفه عاطفتفاوت د يمستقل برا يها گروه يبرا tاستاندارد و خالصه آزمون  ن، انحرافیانگیم. 7جدول 

    پسر  دختر  

 M SD  M SD  )196( t  P  ریمتغ

  004/0  557/8 82/0 32/2 85/0 67/2  یمانیعاطفه ا
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  ۲۳ يو نوجوان يمان به خدا در کودکيا يعاطفمؤلفه مراحل تحول  يبررس

 

 یپژوهشـ  يهـا  افتـه یانـد.   مان انـدك یا یقات انجام شده دربارة مؤلفه عاطفی، تحقیطورکل هب

از آنان، احساس تقـرب بـه خـدا را     یمیباً نیدهد که تقر یکودکان نشان م یمانیدرباره عواطف ا

ـ اند (بو تجربه کرده گـاه  ین بـر اسـاس گـزارش پا   ی). همچنـ 135، ص Boyatzis( ،2005( سیاتزی

ن یدرصد از چن 15کند،  یم یرا بررس ین تجاربینگر بزرگساالن از چن زارش گذشتهکه گ  ،يهارد

 ين متعـدد ینگر، غالبـاً بـر سـر مضـام     رخ داده است. مطالعات گذشته ی، در دوران کودکیتجارب

ـ ، حینکه، تجارب کودکان غالباً ماالمال از خوشـ یداشته است: نخست ا ییهمگرا رت، تـرس و  ی

ن یتوانند چند یاز بزرگساالن م ياریبزرگتر از خود است. دوم آنکه بس يزیبا چ یکیاحساس نزد

 ر آن واقـع شـوند (فـارمر   یاد آورنـد و دوبـاره تحـت تـأث    یـ خود را به  یدهه بعد، تجارب کودک

)Farmer( ،1992نسنی؛ راب )Robinson( ،1983 236، ص.(  

) 1386( يچـار و  رزادهینص ،نمونه ين مفهوم است. براید همیز مؤین یگر از مطالعات داخلید یبرخ

اند کـه چشـم خـود را ببندنـد و بـه خداونـد        خواسته ناز آنا ،یرانیساله ا 11تا  6در مصاحبه با کودکان 

و  ینفر از کودکان خوشـحال  92ند. یاحساس خود را بگو ،شنوند یکه نام او را م یسپس هنگام .شندیندیب

 يهـا  نفر) در رتبـه  2نفر) و ترس ( 9آرامش (مانند  ییها ک احساس خوب را گزارش کردند. احساسی

 يهـا   افتـه یبدش احساس شرم را مـنعکس کـرد.    ينفر به خاطر کارها 1که نیاقرار داشتند. ضمن  يبعد

ـ به خدا، درد دل کـردن و ن  یکیدهد که کودکان بارها احساس نزد ی) نشان م1389( نسب يموسو از بـه  ی

  اند. با خدا را گزارش کرده يگوو گفت

شـتر خـدا را بـا    ین سن بیاز آن است که کودکان در ا ین پژوهش، حاکیا يها افتهین یهمچن

اسـاس، کودکـان در رتبـه نخسـت صـفات       نیدارد. بـرا  یآورند که جنبۀ عـاطف  یاد میبه  یصفات

 يادآوریـ و دوستدار بنـدگان را   ی، منعم بودن، حاضر بودن، استجابت کنندگی، بخشندگیمهربان

و قادر مطلق بودن  ی، بزرگیگانگیخالق بودن، عالم بودن،  يها د، به صفتکنند و در رتبه بع یم

 یاز وجـود نـوع   یها حـاک  ن صفتیا يادآوریتوان گفت:  یافته، مین ین اییشود. در تب یاشاره م

بـا احسـاس آنهـا بـه      يها است و تا حدود ن صفتینسبت به تمرکز بر ا يش فطریعالقه و گرا

  دارد. یواندن نام خداوند همخیهنگام شن

ۀ خود را بـا  ینظرپژوهش است. او  ۀافتین یاانگر یب ینیمراحل تفکر د ةدربار ،)1970( ندیالکادگاه ید

ازهـا  یآن ن یاست که ط يندی، فرایشناخت يوجو دهد. جست یح میتوض» یشناخت يوجو جست«ند یفرا

، نـد یالکاه یـ در نظر سـازد.  یورده ماز است، آن را برآیکه متناظر با آن ن ،نیاز د يا شوند و جنبه یدار میپد

۲۴    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

، »نمـاد  يوجـو  جسـت «، »ينگهـدار  يوجو جست«کند:  یاز چهار مرحله عبور م یشناخت يوجو جست

  .»درك يوجو جست«و  »ها رابطه يوجو جست«

ـ پۀ یـ شـود. طبـق نظر   یآغاز م یاز اواسط کودک ،)ها رابطه يوجو جست(ند یمرحلۀ سوم الکا در  ،اژهی

ـ   یکند تا قواعد منطق یم ن مرحله کودك شروعیا ط یا و حـوادث در محـ  ین اشـ یرا در شناخت روابـط ب

و  یاجتمـاع  يایـ کوشد تا روابط خودش را با مـردم، دن  یق مشابه مین به طریهمچن .ردیکار گ اطرافش به

  ش را با آن سازگار سازد.یکند و خو ییاصول موجود شناسا

ش بـا مفهـوم   ید: کودك که در دو مرحلۀ پیوگ یمن ید يبرا ،دهین ایکردن ا يدر کاربرد ندیالکا

بـا خـدا ارتبـاط     .کوشد رابطۀ خود را با خدا بشناسـد  یمربوط به خدا آشنا شده، م يخدا و نمادها

ارتباط با  ی، پرسش از چگونگيبا مفهوم خدا و نمادساز ییپس از آشنا، ندیالکانظر  برقرار کند. به

ش یایـ شـود. فـرد در خـالل ن    یش محقق میایدعا و نق ین مطلب از طریر است. ایناپذ خدا اجتناب

 ش را با خدا آشـکار سـازد  یکند و رابطۀ خو ییتواند نقش خود را در برابر خدا و بعکس شناسا یم

  .)41، ص 1970ند، ی(الکا

از وجـود   ینوجوانـان، حـاک   یمانیمعدود انجام شده دربارة احساس ا يها ن، پژوهشیهمچن

)، در 1970( نـد یالکا یسـال و  نـد ید الکایـ ویدبـا خـدا اسـت.    ت آنان یمیو صم یکیاحساس نزد

 يشتریب یکیاحساس نزد یچه زمان«ند: یخواستند که بگو ینوجوانان از آنها م ینیتجربه د یبررس

فـرض بـر   ». اند؟ به خدا داشته یکیک تجربه خاص احساس نزدیا هرگز یآ«و » کنند؟ یبه خدا م

 یمکرر فرد و سؤال دوم، ناظر بر تجارب مذهب یمذهبن بود که سؤال نخست، ناظر بر تجارب یا

را بـه   یشخصـ  یدهندگان، تجـارب مـذهب   ت قاطع پاسخیها نشان داد که اکثر  افتهیاوست.  يقو

 یها و مشارکت مـذهب  تیبر فعال ياریکنند. هرچند که بس یشان قلمداد م یاز زندگ یعنوان بخش

انگر یـ ز بیـ درصـد ن  76ب مکرر، و پاسـخ  از تجار یدرصد، حاک 92د کردند. پاسخ یتأک یشخص

  بود. یمذهب يات قویتجرب

مان به یا یت مؤلفه عاطفین، اهمیشیشده پ انجام يها ز پژوهشین پژوهش و نیبه هر حال، ا

به کودکان، الزم است خدا بـه عنـوان    یکند. از جمله، در آموزش خداشناس یخدا را آشکار م

، در دل کودك استقرار يو عشق و یشود که دوست یمعرف يا ، به گونهینید يسرچشمه باورها

، ییبـا یرابطه با پروردگار، به منزلۀ سرچشـمه علـم، قـدرت، کمـال و ز     يداریابد؛ چرا که پای

ـ ی، باییدر کودك دوره ابتدا یپرست گانهی يها هیپا يزیر یمستلزم عشق به اوست. پ بـر   ید مبتن
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ـ  یدك باشد. امـا ا ر کویبخش از خدا در ضم یمنیبا و ایز یم تجسمیترس ، ین تجسـم یجـاد چن

 يها انسان  ها، ژه با انسانیو کشف روابط است. رابطه خدا با مخلوقات، به ییجاد توانایحاصل ا

قـت را در  یخـاص تحـول خـود هسـتند و حق     يفکـر  يها صهیبند خصیکه هنوز پا یخردسال

 ين مـاد یـی اسـاس، گـاه بـه تب    نیکنند و بـرا  یافت میش دریخو يساز ت درونیچارچوب ظرف

فراهم کند تـا کـودك مجـال     ید امکاناتین، آموزش بایپردازند. بنابرا یم مین مفاهیتر يرمادیغ

انـدك بـه    مکـرر و مـأنوس، انـدك    ینـ یع يها ن روابط را داشته باشد و از راه تجربهیکشف ا

  ابد.یم است، دست یت همه مفاهی، که نهایتجسم

ه یـ چرا که بـا تک ؛ خود قرار دهد يها در صدر هدفد پرورش عشق به پروردگار را یبا ینیآموزش د

 يکـودك معنـا   يتواند بـرا  یم ینیت دیمان و عشق به خداست که هرگونه تربیآکنده از نور ا يها بر دل

 يزیـ چ، کشـاند  یخدا م يکه کودك را به سو ییرویابد و از عمق و گسترش برخوردار شود. نیخود را ب

  ).251، ص 1387ان، (دادستتواند باشد  یجز عشق به او نم

 یمانیت و تحول عاطفه این رابطۀ جنسییتب

، تفاوت یمانین نمره مصاحبه دو جنس از لحاظ عاطفه ایانگین پژوهش، نشان داد که میا يها افتهی

پسـران بـه    یمـان یدختران، باالتر از عاطفـه ا  یمانین نمرة عاطفه ایانگیکه م يا گونه معنادار دارد. به

، نسـبت بـه پسـرها    يبـاالتر  یمـان یتـوان گفـت: دخترهـا، از عاطفـه ا     یب، میترت نیدست آمد. بد

کننـد و   یشـتر بـا او درد دل مـ   یکننـد، ب  یبا خـدا برقـرار مـ    يتر قیشتر و عمیبرخوردارند، ارتباط ب

 یا ناپسـند، احسـاس عـاطف   یـ ک ین يک بودن به او را دارند و به هنگام انجام رفتارهایاحساس نزد

  دهند. یاز خود بروز مدر برابر خدا  يشتریب

 يا ، تا اندازهینیو ابعاد گوناگون تفکر د ينداریدربارة تفاوت دو جنس در د یپژوهش يها  افتهی

ـ تأک ينـدار یدر د یتیجنسـ  يهـا  پژوهشگران، بر وجود تفـاوت  یمتناقض و متفاوت است. برخ د ی

). امـا  Francis( ،1997( سیشـمارند (فرانسـ   ید شـده برمـ  ییکامالً تأ يها افتهیکنند و آن را جزء  یم

ـ ن یترند و برخ نیها، از مردان متد معتقدند: زنان به طور متوسط در همه جنبه یبرخ ز آن را قبـول  ی

  ).143، ص 2005ل، یندارند (آرگا

مان یو ا يوند معنویدهد که زنان احساس پ یجده کشور نشان میدر ه یفرهنگ نیب يها افتهی

گر از ید یج برخی). اما نتا153، ص 1390، یو فراهان ییابانسبت به مردان دارند (آقاب يشتریب

، يهـود ی، یحین چهـار گـروه مسـ   ی)، در بـ 2002و همکـاران،   )Lowenthal( مطالعات (لُوِنثال

۲۶    ۱۳۹۵، سال نهم، شماره سوم، پاييز  

 

ن، یـ نسبت به مردان دارند. با وجـود ا  يکمتر ینیت دیمسلمان و هندو نشان داد که زنان فعال

ـ یا رفتـار د یـ و مـردان، در ابعـاد مختلـف فهـم     ان زنان یم یز تفاوتیها ن از پژوهش ياریبس  ین

) نشـان داد کـه در   1389( نسـب  يموسـو ) و 1387( دادسـتان  يها افتهینمونه،  ياند. برا افتهین

ز دربارة تحول مفهوم دعـا  ی، در سطح اکتساب مفهوم خداوند و نیلیتحص يها هیک از پای چیه

  شود. ین دختر و پسر مشاهده نمیتفاوت ب

ـ ید يشتر مربوط به باورها و رفتارهاین دو جنس بیتفاوت ب :توان گفت یم ن،یبا وجود ا اسـت و   ین

ـ اانگر یـ هـا ب  شتر پـژوهش یب، لین دلیم آن. به همینه تفاوت در فهم و درك مفاه ن اسـت کـه زنـان در    ی

ـ  يتر ل دارند تا نگرش مثبتیدارند و تما يشتریب ینید يها ترند، تجربه یسه با مردان مذهبیمقا ه نسبت ب

  ).152، ص 1389نسب،  يموسومذهب داشته باشند (
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