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 ساله 31 تا 7 نوجوانان و کودکان در خدا مفهوم درک و معنوی تحول مراحل

 بناب غباری باقر،  معتمدی فرزانه

 

 

 چکیده

 در موفقیت اساسی شرايط از يکی. كند تعیین را افراد شخصی داری دين گیری شکل و تحول تواند می مفهوم، يك عنوان به خدا

 تحول ارتباط بررسی حاضر پژوهش هدف. است كودک معنوی تحول مراحل با آشنايی كودكان، به خدا مفهوم آموزش

 معنوی تحول مراحل يافتن و خدا مفهوم از برداشت با نوجوانان و كودكان اجتماعی و اقتصادی وضعیت و جنس سن، شناختی،

 و كودكان از نفر 071 نمونه حجم و تصادفی بلوكی نوع از گیری نمونه روش و رويدادی پس نوع از پژوهش. است آنها در

 اين در. داشتند حضور( پسر نفر 01 و دختر نفر 01) راهنمايی و ابتدايی مدارس در كه تهران جنوب و شمال منطقه نوجوانان

 وزن و مقدار ذهنی نگهداری آزمون و( 0671) الرسن خدا مفهوم از برداشت آزمون و( مصاحبه) پیاژه بالینی روش از پژوهش

 سن شناختی، تحول كمی های يافته در كه بوده كیفی و كمی های يافته قسمت دو شامل پژوهش های يافته. است شده استفاده

 مؤثر آن در اجتماعی و اقتصادی شرايط ولیکن داشت مستقیمی و مثبت رابطه خدا مفهوم از برداشت با ها آزمودنی جنس و

 در والدين نگرش و آموزش كنند، می درک شناختی تحول متغیرهای با را خدا مفهوم ها آزمودنی كیفی، های يافته بعد در. نبود

 عبور مرحله چهار از خداوند شناخت راه در كودكان كه بود آن پژوهش اين مختص يافته و است مؤثر خدا مفهوم از برداشت

 و ،( سالگی 01 الی 00)  نگری واقع مرحله ،(سالگی 01 الی 6) بینی بین مرحله ،(سالگی 0 الی 6) عینی مرحله: نمايد می

 كودكان به خدا مفهوم آموزش بازبینی و بررسی در تواند می پژوهش اين های يافته: بحث(. باال به سالگی 01) انتزاعی مرحله

 معنوی تحول و كودكان شناختی مسائل به آگاه افراد. دهد ياری كودكان شناختی فضای بهتر درک در را ما و شود واقع مفید

 با كوشند می بلکه شوند، نمی منفی واكنش و نگرانی دچار خداوند، از كودكان انسانگرايانه های برداشت برای تنها نه آنها

 افکار سازی غنی در را كودک و بسازند خود تربیتی و آموزشی اهداف به رسیدن برای پلی تصورات، اين از گیری بهره

 .دهند ياری اش خداشناسی

 نوجوانان و كودكان خدا، مفهوم معنوی، تحولهای کلیدی:  واژه

 
  

 

 

 

  

 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

 3118 ر تی، 31، شماره دومسال 

70 

 

 مقدمه 

0موسسۀ ملی تحقیق مراقبت سالمت
(NIHR)  عنوان قسمتی  ها و هیجاناتی كه به عنوان رفتارها، شناخت معنويت را به

(. 1116، 1كند، تعريف كرده است )نقل از ماير قدرت باالتر يا حقیقت نهايی رشد می از كاوش شخصی در ارتباط با خدا،

های رشد معنويت بر اساس نظريه رشد شناختی پیاژه شکل  كند. بیشتر نظريه های تحولی تغییر می اعتقادات معنوی طی دوره

جای اينکه بر محتوی آن تمركز  كند به یر میها بر ساختار تفکر معنوی است كه طی زمان تغی گرفته است و تمركز اين نظريه

 6( و اسر0600)فاولر،  7(، فاولر0674) 1(، گلدمن0661)4هايی ازجمله نظريه الکايند (. نظريه1111،  1كنند )پالوتزيان و پارک

و اعتقادات  ها بر اين باورند كه تفکر معنوی از تصويرسازی ذهنی ها برجسته هستند. اين نظريه ( در بین اين نظريه0660)

شود. بنابراين فقط در نوجوانی است كه اعتقادات مذهبی و  تر می گیرد و در نوجوانی انتزاعی واقعی در كودكی نشأت می

های پیاژه، الکايند، گلدمن،  طور مختصر نظريه شود. در ادامه به های مذهبی بزرگساالن می ها مشابه با اعتقادات و ارزش ارزش

 گیرد. ورد بررسی قرار میم 0فاولر، اسر و كاكس

 پیاژه

شود.  می بزرگساالن حد در تفکر و انديشیدن توانايی به منجر كه كرد بیان را شناختی رشد ۀعمدۀ مرحل چهار (0611) پیاژه

 آنها ذاتی توانمندی و توانايی به گوناگون از مراحل عبور در مختلف كودكان سرعت ولی است، بعد ۀمرحل نیاز پیش مرحله هر

 دستیابی احتمال باشد، تر متنوع و تر پیچیده تر غنی محیط هرچه كه كند یم تأكید وی. دارد بستگی شان محیطی رايطش و

 . شود می بیشتر روانی، های توانايی و ذهنی كاركردهای از باالتری سطوح به كودک

6مرحلۀ اول: حسی و حركتی
 شیء بقایۀ طرحوار يا شیء بقای يشپیدا دوره، اين مهم دستاوردسالگی(:  1)از بدو تولد تا  

 مرحله اين در. كودک اوست توسط آن كارگیری به از مستقل اشیاء وجود كه است آن فهم در كودک توانايی معنای به و است

 .بداند جدا جهان از را خود كه گیرد می ياد

. است استدالل بدون او يادگیری ،است شهودی كودک استدالل و تفکرسالگی(:  6سالگی تا  1)از  01مرحلۀ دوم: پیش عملیاتی

 ارتباط رخدادها، و ها واقعیت بین مرحله اين در كودک. كند بندی طبقه را آنها تواند نمی اما بنامد، تواند می را اشیاء. است

 خود اي ببینند ديگران چشم از را دنیا توانند نمی و دانند می عالم مركز را خود يعنی است،ر خودمحو و كند نمی برقرار منطقی

 .بگذارند ديگران جای را

 را موضوعات تواند می و كند یم مشاهده كه آنچه اساس بر تنها كودکسالگی(:  00تا  6) 00مرحلۀ سوم: مرحله عملیات عینی

 و مجرد موضوعات يعنی باشند ینم ملموس و ندارند عینیت كه موضوعاتی خصوص در اما دهد می صحیحی پاسخ كند لمس

  .ندارد را صحیح پاسخ ارائه توانايی ،انتزاعی

 تفکر توانايی. است نوجوانان نزد شناختی كیفیت باالترينسالگی به بعد(:  00) 01مرحلۀ چهارم: عملیات انتزاعی يا صوری

 ندارد عینیت كه گوناگون های سؤال پیرامون و حتی دريابند را احتماالت مفهوم توانند میيابد.  یم را قیاسی، استدالل انتزاعی

  (.1116، 01)موريسون دنبپرداز تفکر به

                                                           
5. National Institute for Healthcare Research 

5. Myers 

7. Paloutzian   & Park 

4. Elkind 

2. Goldman 

6. Fowler 

3. Oser 

8. Cox 

9. Sensorimotor  period 

10. Preoperational period 

55. Period of concrete operation 

55. period of formal operation 

57. Morrison 
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كند، اين مسئله را از ديدگاه شناختی  پیاژه زمانی كه مفاهیم معنوی از قبیل تشکیل تصوير خدا در كودكان را بررسی می

دهد. او معتقد است كه تشکیل مفاهیم انتزاعی از خداوند و از صفات او تابعی از رشد شناختی كودک است.  مدنظر قرار می

رسیدن به میزانی از رشد شناختی تصور خداوند يا صفات او و مفاهیمی از قبیل قدرت، بزرگی، عظمت، زمان و مکان بدون 

از اندازه او به بعد شناختی  فهم نخواهند بود. انتقاد اساسی بر الگوی مفهومی پیاژه از تحلیل رشد معنوی به تأكید بیش  قابل

ز رشد شناختی است به همان اندازه متأثر از ابعاد ديگر از قبیل ابعاد هیجانی و است. رشد معنوی همان اندازه كه تابعی ا

 معنوی است.

 الکایند

شوند كه اعتقادات متفاوتی در مورد خدا و انسان دارند. الکايند سه مرحله برای رشد  افراد در نوجوانی و بزرگسالی متوجه می

 ت عینی و عملیات صوری نظريه رشد شناختی پیاژه موازی است.معنوی ارائه كرده كه با مراحل پیش عملیاتی، عملیا

ها و نمادها برای  دبستانی است. در اين مرحله كودكان پیش عملیاتی به استفاده از نشانه مرحلۀ اول ويژگی كودكان سن پیش

ها  ما برای درک تمايز بین طبقهای استفاده كنند ا توانند از تفکر مقوله كنند. آنها می شان شروع می بیان اشیا در زندگی واقعی

زمان در بیش از يك طبقه توانايی كمی دارند. كودكان اين سن ممکن  طور هم بندی يك شیء يا فرد به از همديگر يا طبقه

 دهد، دارند.  است نام مذهب خودشان را بدانند اما درک خیلی كمی از آنچه يك مذهب را از ديگری تمايز می

زمان با تفکر  های ابتدايی است؛ درک بیشتری از مذهب و اعتقادات معنوی وجود دارد. هم سال مرحلۀ دوم كه مصادف با

جای  مشاهده بنا شده است به دهند تفکر در مورد مذهب همچنان بر رفتار قابل عملیاتی عینی كه كودكان اين سن نشان می

شان با هم  های مذهبی كند كه مذاهب در فعالیت میها بنا شده باشد. كودک درک  ها، احساسات و انگیزه اينکه بر انديشه

 های مذهبی است دارند.  تفاوت دارند اما درک خیلی كمتری در مورد تفاوت در اعتقادات مذهبی كه زيربنای فعالیت

سوم شود. مرحله  زمان با تفکر عملیات صوری است و در دوره نوجوانی يا اوايل نوجوانی شروع می مرحلۀ سوم تفکر مذهبی هم

ها و فعالیت مذهبی همراه است و تفاوت در مذاهب به  با افزايش درک مفاهیم انتزاعی، انديشۀ شخصی، كشف اعتقادات، ارزش

عنوان يك تجربۀ شخصی و خصوصی پیوند با خدا قلمداد  شود. و دعا به های زيربنايی در اعتقادات درک می دلیل تفاوت

های نوجوانان به سؤاالت در مورد مذهب احتماالً مشابه با  مرحله اين است كه پاسخ شود. بنابراين ويژگی تفکر مذهبی اين می

 (.0661، 04زاک ؛ كورنیژ0661بزرگسالن خواهد بود )الکايند، 

الکايند نیز مثل پیاژه در تمايل به بعد شناختی فرد در تبیین رشد معنوی افراط كرده است. دعا، نیايش و مفاهیم ديگر در 

 .ند ريپذ یمتنها تابعی از شناخت فرد نیستند، بلکه از بعدهای عاطفی و معنوی فرد نیز تأثیر حوزۀ معنويت 

 گلدمن

شیوه و روش با تفکر  گلدمن كه نظريۀ تحول شناختی پیاژه را در تفکر مذهبی به كار برد، ادعا نمود كه تفکر مذهبی در

ای مشابه با مراحل  باور است كه تفکر مذهبی در حقیقت به شیوهغیرمذهبی تفاوتی ندارد. گلدمن نیز همانند الکايند بر اين 

 كند. وی بر اساس نظريۀ پیاژه تفکر مذهبی كودک را در سه دوره خالصه كرده است:  تر تحول شناختی پیشرفت می كلی

ديگر،  عبارت سالگی( : تفکر مذهبی كودكان در اين مرحله خودمحوری و تك كانونی است. به 0يا  6) 01تفکر مذهبی شهودی

كند نه ضرورتًا جنبۀ  گیرد و فقط به يك جنبه از يك حادثه توجه می نظر خودش صورت می های كودک صرفًا ازنقطه داوری

شود در واقع كودک در اين مرحله مجذوب ابعاد غیر مهم موضوع  مهم آن، سپس آن را تعمیم داده و مرتکب اشتباه می

 شود. می

واسطۀ  های كودک برای تفسیر و درک مفاهیم مذهبی به سالگی(: كوشش 04و  01سالگی تا  0يا  6) 07مذهبی عینی تفکر

شود. عناصر عینی در تفکر كودكان اين مرحله مسلط است و آن را بارها به  طبیعت عینی تفکرشان دچار اشکال می

 سازد. های مشهود و ملموس كه در يك مسئله وجود دارد محدود می كیفیت

                                                           
54. Korniejczuk 

52. Intuitive religious thinking 
56. Concrete  religious thinking 
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ها  گیرد تا فرضیه هايی صورت می سالگی به بعد(. تفکر در شکل رمزی و انتزاعی بوده و تالش 04يا  01) 06یتفکر مذهبی صور

 (.1116؛ ماير، 0670شده و با استفاده از دلیل، قبول يا رد شوند )گلدمن،  خارج از حوزه تجارب وضع

. كارهای الکايند، گلدمن و سايرين سودمندی بر اساس نظر گلدمن، مذهبی بودن كودكان به تحول شناختی آنها بستگی دارد

 دهد. چارچوب پیاژه را برای درک تحول تفکر مذهبی نشان می

 فاولر

طور  ای در مورد تحول ايمان ارائه كرده است كه مشابه نظريۀ الکايند، شامل يکسری مراحل است و به ( نظريه0600فاولر )

اجتماعی تحول هويت -طور زيادی توسط نظريه روانی كند. اين نظريه به نظريۀ رشد شناختی پیاژه پیروی می ای از فزاينده

كند ايمان فرايندی پويا است و در بافتی از  تحت تأثیر قرار گرفته است. فاولر پیشنهاد می 00كودكان و نوجوانان اريك اريکسون

ن است. ايمان مذهبی نوعی از ايمان كند و ظرفیت و نیاز به ايمان ويژگی فطری انسا های بین فردی تحول پیدا می ارتباط

تواند اعتماد و وفاداری به ساير مراكز ارزشی شامل خانواده، میهن و حرفه نیز باشد )نقل از  است، اما ايمان می

 دهد:  ای فاولر در كودكی و نوجوانی رخ می (. چهار مرحله از نظريه مرحله0606، 06بريتسون اينگی

افتد و مبنای رشد ايمان نهايی فرد است. فاولر در اين  وره در طی شیرخوارگی اتفاق می)كودكی(: اين د 11ايمان اولیه -0

اعتمادی به مراقبان  اساسی در برابر بی 10عنوان دوران رشد حس اعتماد مرحله نیز همانند توصیف اريکسون، شیرخوارگی را به

دهد و ايمان به  راقبین ايمان به مراقبین را افزايش میشده از طرف م داند و معتقد است كه تجربیات مناسب و باثبات ارائه می

 دهد.  مراقبین اساس رشد ايمان بعدی را شکل می

آيد.  زمان با دورۀ پیش عملیاتی توصیف شده پیاژه پديد می مرحلۀ دوم فاولر هم :)آغاز كودكی( 11فرافکن -ايمان شهودی -1

دهند. اين  دارند اما آنها به معنی دادن به تجربیاتشان اهمیت میكودكان اين مرحله ظرفیت واقعی برای استدالل منطقی ن

در برابر احساس گناه  11و ابتکار 14در برابر شرم و ترديد 11مرحله با مرحله دوم و سوم نظريه اريکسون يعنی خودمختاری

شوند.  خود ايجاد می زمان است. طی اين مراحل هیجانات مرتبط با خود از قبیل شرم، احساس گناه، غرور و اعتماد به هم

شود تا افراد تعادل سالمی بین احساسات مثبت نسبت به خود و ظرفیت تجربه  تحول مثبت طی اين مراحل موجب می

 هیجانات اخالقی شرم و گناه برقرار كنند. 

17لفظی –ای  ايمان اسطوره -1
ای ابتدايی ه اين مرحله با تحول عملیاتی عینی طی سال های دوران ابتدايی مدرسه(: )سال 

طور منطقی فکر كنند اما آنها در مفاهیم انتزاعی  توانند در مورد حوادث واقعی به زمان است. در اين مرحله كودكان می هم

دهد. اريکسون اين  رو خیلی لفظی هستند و اين به درک آنها از خدا و مذهب تغییر رنگ می مشکل دارند. كودكان مدرسه

هايی  كه كودكان بر يادگیری مهارت كند زمانی توصیف می 10در برابر احساس حقارت 16ندگیعنوان مرحلۀ ساز مرحله را به

عنوان پذيرش نمادها و اعتقادات  شود. فاولر نیز كودكان اين مرحله را به اند كه در جامعه آنها ارزشمند قلمداد می تمركز كرده

عمق  پذيرند و ن از اعتقادات مذهبی والدينشان آنها را میداند زيرا كودكان بدون سؤال كرد صورت كامالً لفظی می مذهبی به

 (.0606بريتسون،  كنند )نقل از اينگی معنای آن را درک نمی

                                                           
53. Abstract religious thinking 

58. Erikson  

59. Ingebritson 

50. Primal faith 

55. Trust 

55. Intuitive / Projective 

57. Autonomy 

54. Shame and self-doubt 

52. Initiative 
56. Mythical/Literal 
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58. Inferiority 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

 3118 ر تی، 31، شماره دومسال 

60 

 

)اوايل نوجوانی(: مرحلۀ چهارم در اوايل نوجوانی و آغاز تفکر عملیات صوری است. اين مرحله  16تركیبی–ايمان قراردادی -4

بینی نمايد.  های بهزيستی هیجانی را پیش های مذهبی ممکن است ديگر جنبه های شخصی از ارزش زمانی است كه گزارش

 10در مقابل سردرگمی هويت 11يابی عنوان هويت عنوان زمان كشف روزافزون، اريکسون مرحلۀ نوجوانی را به نوجوانی به

ند، به دست آورند يا ممکن ا تری از مذهبی كه با آن بزرگ شده شناسايی كرد و بیان كرد كه نوجوانان ممکن است درک عمیق

ها و اعتقادات والدين آنها و  های مذهبی را بپذيرند كه از ارزش ها و ارزش است به دلیل كشف فعال آنها از مذهب، ديدگاه

(. بنابراين در اين دوره نوعی اعتماد 1117 11؛ فاولر و دل1110)فاولر،  اجتماعات مذهبی دوران كودكی آنها متفاوت باشد

 شود.  قايد مذهبی ديده مینسبت به ع

 اسر

هايی هستند كه  های مذهبی پاسخ (. از ديدگاه اسر قضاوت0660نظريۀ اسر بر مراحلی از قضاوت مذهبی تمركز دارد )اسر، 

؛ 0660كنند تا ايمان مذهبی را با واقعیاتی كه ظاهراً مغاير با ايمان هستند، سازگار كنند )اسر،  افراد برای خودشان پیدا می

ها در كودكی و نوجوانی  (. اسر چهار دورۀ تحول قضاوت مذهبی را توصیف كرد كه سه دوره از اين دوره1110، 11رت رايتكا

 دهد:  رخ می

عنوان خالق همه حوادث و همه چیز در دنیا در نظر  طور زيادی عینی است. خدا به در دورۀ اول ديدگاه كودكان از خداوند به

شود مانند تصادف يا بیماری. در عین حال  ند اطاعت شود زيرا عدم اطاعت موجب تنبیه فوری میشود. بايد از خداو گرفته می

 افراد تأثیر كمتری بر خدا دارند. 

تواند تحت تأثیر رفتار خوب افراد، از طريق  دانند. خداوند می گر می تر و نوجوانان خدا را كمتر تنبیه در دورۀ دوم، كودكان بزرگ

های مذهبی قرار گیرد. عشق به خداوند در يك زندگی سالم و شاد بديهی و آشکار  راد از مراسم و فعالیتعبادات و پیروی اف

 كند.  طور عینی و مستقیم در امور انسان دخالت می است. در عین حال، خداوند كمتر به

د. افراد مسئول بهزيستی نوجوانی است. در اين مرحله خداوند از جهان جدا و فاصلۀ زيادی دار مرحلۀ سوم با شروع در

طور غیرمنصفانه موفق  های شخصی و مشاهدۀ افرادی كه به خودشان هستند. تحول از دورۀ دوم به سوم قضاوت با تجربه

شود، اين  عدالتی و رنج انسان كه در اين دوره مطرح می پذير است. در مقابل شناخت فزاينده بی اند امکان اند يا رنج كشیده شده

 سؤال فزاينده در مورد وجود خداوند و افزايش انکار وجود خداوند در بین نوجوانان نیز است. دوره، دورۀ 

شود، افراد با ايمان مذهبی افرادی هستند كه دوباره به خداوند  در دورۀ چهارم كه در بین درصد كمی از بزرگساالن آشکار می

آورند. نظريۀ اسر حاكی از اين  سازد روی می گی را معنادار میعنوان خالق نهايی كه منبع آزادی زندگی است و كسی كه زند به

 (.1111، 14؛ بريج و موری0660دهند )اسر، نیست كه تمام افراد در يك سن، در سطح يکسانی قضاوت مذهبی را نشان می

 کاکس

 كند: كاكس مراحل تحول معنوی خود را در مقايسه با مراحل اريکسون چنین توصیف می

كند. كاكس همانند  كنند اعتماد می ماهگی: كودک شیرخوار به كسانی كه از او مراقبت می 00وارگی. تولد تا مرحلۀ اول: شیرخ

اندازه اعتقاد قوی  تواند به اعتقادی می تواند قوی و بادوام باشد، بنابراين بی اندازه اعتماد می اريکسون باور دارد عدم اعتماد به

ار قوی با نیرويی متضاد است كه باعث ويرانگری بیشتری نسبت به موقعیتی خنثی اعتقادی، اعتقادی بسی باشد. زيرا بی

شود و  كند كه تحول اعتقاد از زمان انعقاد نطفه آغاز می شود. برخالف موقعیتی كه اريکسون بیان نمود، كاكس استدالل می می

 يابد. در سراسر زندگی فرد ادامه می

                                                           
59. Synthetic/Conventional 

70. Identity 

75. Identity confusion 

75. Dell 

77. Cartwright  

74. Bridges & Moore 
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گی: خودمختاری در برابر شرم و ترديد اريکسون در درک تحول معنوی مفید است. سال 1ماهگی تا  00مرحلۀ دوم: نوپايی، 

 تواند خود معنوی مثبتی را پرورش دهد. خود معنوی بر دهد، نمی جای خودمختاری، شرم و ترديد را پرورش می كودكی كه به

 شود.  اساس اعتماد يا اعتقادی كه كودک تا به حال به دست آورده است، ايجاد می

دارد، به سمت اشیا  های مطمئنی برمی گیرد، گام سالگی: كودک در اين سن، ابتکار عمل را بر عهده می 7تا  1حلۀ سوم: مر

 دهد.  آزمايد و آشکارا ايمان خود تأيیدكننده را پرورش می هايش را می كند و محدوديت دست دراز می

ای است كه در  نامد، دوره تکار عمل در برابر احساس حقارت میاب آن راسالگی: اين دوره كه اريکسون  01تا  7مرحلۀ چهارم: 

های هنری و  رود، اقدام به انواع فعالیت شود، به مدرسه می دهد. كودک وارد اجتماع می آن ايمان زاينده مثبت خود را نشان می

های مورد نیاز برای زندگی  يیسالگی تمام توانا 7. تا سن هستكند. ايمان كودكان اين سنین خالق و سودمند  موسیقیايی می

نظر  شود. از نقطه عنوان ترديد معنوی تعريف می نامد، اينجا به شوند. آنچه اريکسون آن را احساس حقارت می ی میزير هيپا

سالگی اين درونی  7توان بر احساس حقارت غلبه كرد كه يك نظام باور شخصی درونی گردد. در سن  معنوی تنها زمانی می

 (.1117شود )كاكس،  ی حاصل میخوب شدن به

های رشدی مفاهیم خدا نوعاً بر رشد شناختی متمركز بوده است. برخی از اين رويکردها به لحاظ  تالش برای فهم جنبه

هايی  ی دارند. اين حوزه از پشتوانۀ پژوهشتر عاماند، حال آنکه برخی ديگر ديدگاه شناختی  گیری آشکارا پیرو پیاژه جهت

11یدكانشرشد مفاهیم خدا به دست  دربارهكه در كشورهای مختلف غربی صورت گرفته است. بررسی مهم  مند است بهره
 

 ( در فرانسه صورت گرفت. گرچه او به كودكان زير هفت سال نپرداخت ولیکن نتیجه گرفت كه رشد مفاهیم خدا در0671)

 00ساله تا  0و  6است. كودكان  10رونی سازیو د 16یساز یشخص، 17دهد كه مبنای آن به ترتیب اسناد سه مرحله روی می

ديدند كه بسیاری از آنها  ای از اسنادها می صورت مجموعه ؛ يعنی خدا را بهكردند یمی اسنادی استفاده ها هيمااز  غالباًساله 

زی داشت. خدا سا ساله بیشتر جنبه شخصی 04تا  00های كودكان  گونه و دارای تلويحاتی از جاندارگرايی بودند. تداعی انسان

داد كه مبتنی بر درونی سازی  كم تغییر ديگری روی می سالگی كم 04گرفت. سرانجام در  های پدر و مادر را به خود می ويژگی

نمود  شد و چنین می تر می شد و مفاهیم خدا انتزاعی گونه خدا ناپديد می های انسان بود؛ يعنی در نیمه دوران نوجوانی ويژگی

شود  های توصیفی نمی گیرد و ديگر صرفًا شامل ويژگی )مثالً از قبیل عشق و اطمینان( از درون فرد نشات میكه روابط با خدا 

 0100با  0664( نیز سلسله تحقیقات خود را از سال 0660) 41(. تامنین1111، 16)نقل از اسپیلکا، هود، هونسبرگر و گورساچ

دهندۀ خط سیر تکاملی از نگرش عینی،  های گسترده نشان پژوهش ساله آغاز كرد كه حاصل اين 11تا  6كودكان و نوجوان 

های  تر و درونی شده است. در واقع پژوهش وی نشان داد كه در ارتباط با تجربه تر، كلی سوی نگرشی انتزاعی مجزا و بیرونی به

نويت بر پايه ديدگاه تحولی رشد مع -دينی نوعی توالی رشدی وجود دارد. هرچند اين تحقیقات به سنجش نظريه شناختی

ويژه با توجه به اين نکته كه كودكان هر چه به دوره نوجوانی  پیاژه گرايشی ندارند، نتايج آنها با رويکرد پیاژه همخوانی دارد؛ به

ها روشنگرند  عالوه مشخص شده است كه اين بررسی به .آورند شوند بیشتر از تفکر عینی به تفکر انتزاعی روی می تر می نزديك

و  نقل از اسپیلکا 0664اند )اسکارلت،  يابد مخالف يرا با اين نگرش قديمی كه خدا فقط بعد از دوره كودكی اهمیت میز

 (. 1111همکاران، 

خصوص  در كه هايی پژوهش حوزه اين كند. در می تعیین را افراد شخصی معنويت گیری شکل و تحول خدا، درک مفهوم

 تحول نقش بر و نموده تأكید خدا مفهوم ادراک در سنی های بر تفاوت عمدتاً  ت،اس گرفته انجام كودكان تحول معنوی

 برداشت فردی در های تفاوت خاستگاه و منشأ مورد در هنوز اما اند. شده متمركز خدا مفهوم از برداشت كودكان در شناختی

 و دور مهربان، مانند صفاتی كه رسد نظر می به طور است. اين دسترس در اندكی اطالعات خدا مفهوم از كودكان ذهنی

                                                           
35. Decanchy  

36. Attribution 

37. Interiorization 

38. Personalization 

39. Spilka, Hood, Hunsberger & Gorsuch 

40. Tamminen 
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 كودكان خدای بر مفهوم تواند می دهد، می نسبت خداوند به را آن كه كودک طرد كننده يا كیفر دهنده دسترس، غیرقابل

 پیرامون پژوهش از توجهی قابل حجم تحلیلگری، روان های (. نظريه1114، 40باشد )دی روز و ايديما و میديا داشته داللت

 در واقع و كند می نمود پیدا پدر شکل به كودكان ذهن در خداوند است ( معتقد0670دهند. فرويد ) تشکیل می را خدا مفهوم

نمايند )نقل از اسپیلکا و همکاران،  فرافکنی می شان یآسمانپدر  به را خويش یپدر واقع اديپ، عقدۀ حل جريان در كودكان

 كرد می او احساس است. اما موافق او، خداوند تصوير به فرد دنیايی پدر از يیها یفرافکن وجود به (. يونگ نیز ظاهرا0667ً

 الگوها كهن
41

هرچند سنجش مستقیم چنین  (،0600)گورساچ،  .كنند می ايفا خداوند تصوير گیری شکل در مهمی نقش نیز 

دهند كه میان نحوه تلقی  یها نشان م ی درباره پیدايش و تکامل تصوير خدا دشوار است لیکن اين نظريها یلیتحلهای  نظريه

 رويکردهای (. با آنکه1111همکاران، و )اسپیلکاشان و تصور آنان از خدا پیوندی استوار وجود دارد  كودكان از پدران واقعی

 اين به مربوط های پژوهش اما ،مندند عالقه تحلیلگرايانه، روان به تعاريف خداوند مفهوم گیری شکل تبیین برای تحلیلگری روان

ناكافی مورد حمايت قرار  تئوريکی و ای نظريه مبانی و شناختی روش و مفهومی های كاستی و دلیل مشکالت به يکردرو

عوامل زيادی مسئول درک كودكان از خدا هستند ازجمله، عوامل بیرونی )مانند خانوادگی، فرهنگی( و نگرفتند. عالوه بر اين، 

طور زيادی مفهوم خدا كودكان از ايمان خانوادگی  كنند كه به ايق حمايت میتأثیرات درونی )از قبیل درک درونی(، اين حق

فقط از يك  (. هرچند، محققان بحث كردند كه مفهوم خدا نه1107، 41گیرد )هیفتز، لین، ويتز و يانگ آنها تحت تأثیر قرار می

طور كه تأثیرات  (؛ بنابراين همان1100، 44ی؛ نقل وادن و ولی0606پذيرد )فاولر،  والد بلکه از هر والد پدر و مادر تأثیر می

(. با 1116) 42پذيرد، عوامل ديگری نیز نقش معناداری دارند. كیم والدينی و خانوادگی بر درک كودكان از خدا نقش می

بررسی درک مفهوم خدا در بین كودكان به اين نتیجه رسید كه يك رابطه مثبت بین كودک و والدين و سن كودكان 

بینی كننده منفی درک مفهوم خدا در كودكان است. دی روز  نده مثبت و رابطه منفی بین كودک و والدين پیشبینی كن پیش

( در تحقیقات مجزا تأيید كردند كه عشق و مراقبت خدا 1117، )46( و ديکی، آجگا، كیبی الک و نیکسون1114و همکاران، )

 شود.  بینی می در كودكان توسط عشق مادران از خدا پیش

ساله مهدهای كودک خصوصی شرق تهران چگونگی  7تا  4اساسی از كودكان  سؤال01( با طرح 0101تمی و كارگر طريی )حا

 7تا  4های آنها نشان داد كه كودكان  ادراک مفهوم خدا، ماهیت ادراک آنها درباره مفهوم خدا را ارزيابی كردند. تحلیل پاسخ

مشکالت فراوانی مواجه بودند كه اين حاكی از تصور مادی آنها از خدا در اين سن شده با  گويی به سؤاالت مطرح ساله در پاسخ

كننده در نحوه  عنوان متغیر تعديل ها نشانگر عدم ثبات ذهنی كودكان در اين مقطع سنی بود و جنسیت به است. بعضی پاسخ

ها بود. عالوه بر  اكم بر خانواده آزمودنیها نشانگر وجود تربیت دينی ح پاسخگويی به سؤاالت دخالتی نداشت. بعضی از پاسخ

( 0161(، سیف و نادری )0161(، سیف نراقی و نادری )0101(، اسکندری )0100كندوانی ) های امامی های پژوهش اين يافته

 ديد تا و شده شروع پنداری انسان از است كه مفهومی ايران كودكان در مفهوم خدا در تحقیقات خود نشان دادند كه تحول

پژوهش تجربی صورت  اصالًكند. بسیاری از مسائل مربوط به رشد مذهبی در دوره كودكی يا  می رشد پنداری طبیعت وقف

اند  های مربوط به رشد مذهبی كمتر به سراغ كودكان رفته نگرفته يا كمتر در اين حوزه كاری انجام شده است و برخی بررسی

 اند.  وان پرداختهتر يا بزرگساالن ج و بیشتر به نوجوانان بزرگ

 تمام در اين تصورات تأثیرات و خدا درک مفهوم در خود از و تصور والدين از تصور نقش اهمیت به توجه با يکسو از بنابراين

 (1107، 40؛شامان1114، 46متعددی )نايت، سوسا، بارت و آتران تحقیقات به اينکه توجه با ديگر سوی از و زندگی، زوايای

 گونه اين فقدان به دلیل متفاوتی باشد های زمینه از ناشی تواند می مختلف های در فرهنگ خدا درک مفهوم كه اند كرده گزارش

                                                           
45. Derooz, Iedema & Miedema 

45. Archetype 

47. Heiphetz, Lane, Waytz & Young 

44. Vaden & Woolley 

42. Kim 

46. Dickie, Ajega, Kibylak & Nixon 

43. Knight, Sousa, Barrett & Atran 

48. Shaman 
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پژوهش حاضر بررسی مراحل تحول معنوی و درک مفهوم خدا در كودكان و  هدف ايران؛ زمینه فرهنگی در ها پژوهش

 ساله هست. 04تا  6نوجوانان 

 جامعه آماری

ساله ساكن تهران كه در مدارس ابتدايی و راهنمايی حضور دارند و تعداد نمونه  04تا  6و نوجوانان  جامعه آماری شامل كودكان

گیری روش بلوكی  ساله ساكن تهران بودند. روش نمونه 04تا  6نفر از كودكان و نوجوانان دختر و پسر  071مورد بررسی

 تصادفی استفاده شده است.

 . توزیع افراد نمونه3جدول 

 تعداد منطقه جنوب منطقه شمال سن ردیف

 دختر پسر دختر پسر

3 00/6-6 1 1 1 1 11 

2 00/0-0 1 1 1 1 11 

1 00/6-6 1 1 1 1 11 

1 00/01-01 1 1 1 1 11 

5 00-00-00 1 1 1 1 11 

6 00/01-01 1 1 1 1 11 

7 00/01-01 1 1 1 1 11 

8 00/04-04 1 1 1 1 11 

 071 41 41 41 41 جمع

 

 ها  ا و ابزار گردآوری دادهه روش

 روش بالینی پیاژه

شناسی جنبه نوآوری در روانشناسی  ی كودكان، پیاژه روشی را ابداع نمود كه ازنظر روشارتجاعمنظور پژوهش در تفکر  به 

روش در  داشت. بنا به داليلی همچون مدت زمان الزم برای مصاحبه، مهارت آزمونگر، مشکل تفسیر اطالعات باعث غفلت از اين

های مربوط به مسائل مذهبی در كودكان گشته است. ولی علیرغم اين مشکالت از ارزش بالقوه اين روش كاسته  پژوهش

تری را در  های مشاهده و پرسشنامه و به خاطر اينکه اطالعات دقیق شود و به دلیل مزايای اين روش و رجحان آن به روش نمی

( در بررسی تحول معنوی 1117( كاكس )0671(، الرسن )0674(، گلدمن )0661کايند )دهد توسط ال اختیار پژوهشگر قرار می

 بکار رفته است.

 آزمون نگهداری ذهنی مقدار و وزن

های مختلف استفاده شد. در  متر در رنگ برای بررسی نگهداری ذهنی مقدار از دو گلوله خمیر به قطر تقريباً چهار سانتی 

شد كه اين دو گلوله را به يك اندازه در آورد در موقعیت دوم يکی از گلوله را به شکل خیار در موقعیت اول از كودک درخواست 

اندازه هم هستند يا يکی بیشتر است چرا؟ برای سنجش عمق فکر وی از آزمون  شود كه آيا آنها  آورده و از آزمودنی سؤال می

شکل قرص نان در آورده مثل موقعیت قبل آزمايش را تکرار  ها را به شود در موقعیت سوم يکی از گلوله مخالف استفاده می

شود. برای بررسی  يش مثل قبل انجام میها را به چندين تکه تقسیم و بقیه آزما كنیم در موقعیت چهارم يکی از گلوله می
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متر  متر و دو عدد به قطر سه سانتی متر و دو عدد به قطر چهار سانتی نگهداری ذهنی وزن از يك گلوله خمیر به قطر پنج سانتی

موقعیت اول  متر و يك ترازوی دو كفه استفاده شد. در مرحله اول نحوه كار ترازو را نشان داده و در و يك عدد به قطر دو سانتی

كه ترازو ثابت نگاه داشته شده است تشخیص  های نابرابر ارائه شد و از كودک درخواست شد درحالی های متعدد گلوله تركیب

های  شود و يکی از گلوله های مساوی ارائه می تر است. در موقعیت سوم آزمايش قبلی برای گلوله يك سنگین دهد كه كدام

شود.  رده و بعد از تغییر شکل دو مقدار مساوی روی ترازو گذاشته و عین موقعیت قبل تکرار میمساوی را به شکل خیار در آو

های مساوی را به  در موقعیت پنجم در صورت عدم موفقیت آزمودنی در موقعیت چهارم از وی درخواست شد يکی از گلوله

شود. روش  ترازو گذاشته و آزمايش تکرار میتر تقسیم نموده بعد از تغییر شکل دو مقدار مساوی را در  های كوچك تکه

شود:  آنها نمراتی از صفر تا پنج به آنها داده می و ضعفو شدت  ها استداللگذاری به اين صورت است كه بر اساس نوع  نمره

غییر حالت بینابینی كه در اين حالت ت 0های كودک وجود دارد(؛  نمره  در استدالل تناقضنمره صفر )عدم نگهداری ذهنی، 

های آزمايش  حالت بینابینی كه نگهداری ذهنی با برخی از جنبه1شود؛ نمره  های وی مشاهده می طور متناوب در نوع پاسخ به

پاسخ آزمودنی مبتنی بر نگهداری ذهنی است ولی داليل ناقص و 1شود؛ نمره  شود و در برخی ديگر مشاهده نمی مشاهده می

شود اما در برخورد با موقعیت جديد دچار ترديد و  بل با استدالل روشن به كنار زده میتناقضات مرحله ق 4نارس هستند؛ نمره

 نگهداری ذهنی.  1شود؛ نمره  سردرگمی می

 46آزمون برداشت از مفهوم خدا الرسن

يجی ی و به نتابند جمعپرسیدند  الرسن در پژوهش خود سؤاالت دينی كه كودكان از والدين و معلمان خود می 0671در سال 

دست يافت كه حاصل آن نوعی آزمون در خصوص ماهیت خداوند و برداشت كودكان از آن بود. وی سؤاالت كودكان را در 

ايم كه سؤاالت مربوط  هشت مقوله قرار داد. ما با اعتقاد و تکیه بر نتايج الرسن نقطه اتکای پژوهش حاضر را همان جا قرار داده

ها در  باشند كه اين مؤلفه هايی از مفهوم خدا نیز می ی خداوند هست و هر كدام از آنها مؤلفهها به خداوند نشانگر يکی از ويژگی

: خداوند 10ماهیت خداوند- 1: چه كسی خدا را به وجود آورده است؟11مبدأ خداوند-0اند از : هشت مقوله قرار دارند و عبارت

توانیم او را  : چرا ما نمی11نامريی بودن-4انی ببیند؟ تواند هر كسی را هر زم : چگونه او می11حضور مطلق -1شبیه چیست؟ 

: خدا كجاست؟ درسته كه در 11مکان خداوند-7دهیم بداند؟  تواند هر كاری كه انجام می : چگونه او می14عدم مطلق -1ببینیم؟ 

17وجود خداوند در زمان حاضر -6بهشت است؟ 
ی كه بخواهد : چطور خدا هر كار16قدرت مطلق -0: آيا خدا هنوز زنده است؟ "

دهی شدند تا هر چه بهتر فکر ارتجاعی كودكان درباره  های فوق سازمان ها با روش بالینی و با تمركز بر مؤلفه مصاحبه كند؟ می

گذاری زير استفاده شد: اين آزمون در هر  ها دنبال شود و برای تبديل اطالعات كیفی به كمی از روش نمره هر يك از مؤلفه

شود كه در آن صفر نشانگر عدم وجود پاسخ ارتجاعی نسبت به هر مؤلفه و پنج حاكی از  گذاری می نج نمرهمؤلفه از صفر تا پ

است. نمره صفر  41حاالت بینابینی است و نمره كلی آزمون از صفر تا  4تا 0فکر انتزاعی به مفهوم مورد نظر است و نمره 

هايی است كه مبتنی بر  بیانگر استدالل 0طور اختصاصی(؛ نمره )مبین عدم پاسخگويی به سؤال يا فقدان پاسخ ارتجاعی به

                                                           
49. Lawernce 
20. Origin of 
25. Nature of 
25. Omni presence 
27. Invisibility 
24. Omni Science 
22. Location 
26. Esistence of Time 
23. Omni Potence 
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حضور خدا در زندگی روزمره مانند انسان ازجمله  خدا واند )تصور انسانی داشتن از  جاندار پنداری و ساخته پنداری كامل

ساخته پنداری مفید و هايی است كه براساس جاندار پنداری و  دهنده استدالل نشان 1های انسانی(؛ نمره  خصوصیات و ويژگی

های ارتجاعی تبیین  های ساخته پنداری وجود دارد و زنده بودن بر اساس حركت هنوز رگه 1اند؛ نمره  عملی سازمان يافته

نگری، تأمل به خصوصیات غیرجسمانی و انسان  اند واقع دهی شده ها بر اساس تبیین مادی سازمان استدالل 4شود؛ نمره  می

تصور مافوق طبیعی و غیرمادی از خدا دارند و  1استقرار جهان عینی و مذهبی در عرض هم هستند؛ نمره پندارانه از خدا و 

 يابد. گیرد و جهانی عینی و مذهبی در طول هم استقرار می نیت مذهبی در آنها شکل می

 ها یافته

 شود. ها ارائه می ضیههای هر يك از فر در اين پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت كه در ادامه يافته

 فرضیه اول: برداشت از مفهوم خدا با تحول شناختی رابطه مثبت دارد.

 

 . ضرایب همبستگی بین برداشت از مفهوم خدا با نگهداری ذهنی مقدار و وزن2جدول

 های مفهوم خدا مؤلفه

 متغیر تحول شناختی

نامريی  حیات حضور

 بودن

 يکسان ماهیت مبدأ علم قدرت

 01/1 61/1 64/1 00/1 60/1 04/1 01/1 61/1 نی وزننگهداری ذه

 01/1 66/1 61/1 00/1 01/1 60/1 66/1 60/1 نگهداری ذهنی مقدار

های مفهوم خدا و نگهداری ذهنی وزن و  شود همبستگی بااليی بین برداشت از مؤلفه مشاهده می 1طور كه در جدول  همان

نشان  64/1معنادار هستند و اين همبستگی با ضرايب باالتر از  P >10/1ر سطح آمده د دست مقدار وجود دارد و تمام ضرايب به

 گردد. ديگر فرضیه اول تأيید می عبارت دهد كه بین برداشت از مفهوم خدا و مفاهیم شناختی ارتباط وجود دارد و به می

 ها رابطه مثبت دارد. فرضیه دوم: برداشت از مفهوم خدا با سن آزمودنی

 

 ها های مفهوم خدا و سن آزمودنی ب همبستگی بین برداشت از مؤلفه. ضرای1جدول

 مکان ماهیت مبدأ علم قدرت نامريی بودن  حیات  حضور  های مفهوم خدا  مؤلفه

 04/1 07/1 01/1 66/1 01/1 06/1 66/1 01/1 ضرايب همبستگی 

ها وجود دارد كه اين رابطه نشانگر  و سن آزمودنیهای مفهوم خدا  رابطه نسبتًا محکمی بین برداشت از مؤلفه 1بر اساس جدول 

توان نتیجه گرفت كه با افزايش سن  ها و تحول مفاهیم خدا رابطه مثبتی وجود دارد. می آن است كه بین سن آزمودنی

امر دلیلی ها است كه اين  ديگر تحول مفهوم خدا وابسته به سن آزمودنی عبارت شود. به تر می ها مفهوم خدا نیز متحول آزمودنی

 كند.  بر تأيید اين فرضیه است. البته میانگین نمرات آزمون برداشت از مفهوم خدا در سنین مختلف نیز اين موضوع را تأيید می

 . میانگین نمرات آزمون برداشت مفهوم خدا در کودکان سنین مختلف1جدول 

 04 01 01 00 01 6 0 6 ها دامنه سنی آزمودنی

 1 1 61/4 11/4 11/1 61/1 11/1 61/0 رداشت مفهوم خدامیانگین نمرات آزمون ب
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 . نتایج تحلیل واریانس بررسی اثر سن بر برداشت از مفهوم خدا5جدول

 سطح معناداری MS F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 10/1 11/70 00/11 6 1/047 بین گروهی

 117/1 016 114/47 گروهی درون

  016 614/061 كل

منظور  تفاوت معناداری دارد. به P >10/1های برداشت از مفهوم خدا در سنین مختلف در سطح  میانگین 1و  4براساس جدول 

 ها از آزمون پیگیری توكی استفاده شده است. يك میانگین به های ممکن يك مقايسه تمام حالت

 

 رداشت از مفهوم خداهای ب یک میانگین به . نتایج آزمون توکی بر مقایسه یک6جدول 

 سن 

 ها آزمودنی

 04 01 01 00 01 6 0 6 ها سن آزمودنی

 1 1 61/4 11/4 11/1 61/1 11/1 61/0 میانگین

6 61/0 - 7/1 01/1 11/0 1/1 0/1 0/1 0/1 

0 11/1  - 11/1 61/1 6/0 1/1 1/1 1/1 

6 61/1   - 1/1 41/0 61/0 11/1 11/1 

01 11/1    - 61/1 41/0 61/0 61/0 

00 11/4     - 1/1 0/1 0/1 

01 61/4      - 1/1 1/1 

01 1       - 1 

04 1        - 

های سنین مختلف با هم تفاوت معناداری دارند و فقط  دهد كه به جز يك مورد میانگین نشان می 7آمده جدول  دست نتايج به

 سالگی معنادار نبود. 04و  01تفاوت بین سن 

 ها رابطه مثبت دارد. اختی با سن آزمودنیفرضیه سوم: تحول شن

های ذهنی )مقدار و وزن( در سنین مختلف محاسبه گرديده كه  برای بررسی فرضیه سوم ضرايب همبستگی بین نگهداری

های مشاهده شده در  منظور بررسی معنادار بودن تفاوت معنادار است و به P >10/1در سطح  r= 00/1آمده  دست همبستگی به

 تلف از تحلیل واريانس يك متغیری استفاده شده است.سنین مخ

 . خالصه نتايج تحلیل واريانس يك متغیری اثر سن بر تحول شناختی6جدول 

 سطح معناداری MS F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 10/1 71/60 611/76 6 11/406 بین گروهی

 006/1 011 11/011 گروهی درون

  016 16/714 كل
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باشد. بنابراين فرضیه سوم  های مشاهده شده بین میانگین تحول شناختی در سنین مختلف معنادار می تفاوت 6بر اساس جدول 

توكی  HSDها از آزمون  يك میانگین به های ممکن يك (. برای مقايسه تمام حالتP >10/1؛  6،011f=71/60شود ) تأيید می

( معنادار 04و01(، )01و01(، )01و00های مشاهده شده بین كودكان ) داد تفاوت استفاده شد كه نتايج آزمون توكی نشان

 نیستند اما در ساير كودكان معنادار است. 

كنند و در موازات  های مختلف آن در يك جهت حركت می فرضیه چهارم: برداشت كودكان و نوجوانان از مفهوم خدا در مؤلفه

 باشند. هم می

 های مختلف مفهوم خدا فه. ضرايب همبستگی مؤل0جدول

 مکان ماهیت مبدأ علم قدرت نامريی بودن حیات حضور نوع مؤلفه از مفهوم خدا

 01/1 01/1 00/1 04/1 01/1 07/1 01/1 0 حضور

 07/1 00/1 06/1 01/1 00/1 06/1 0 - حیات

 06/1 00/1 61/1 60/1 06/1 0   نامريی بودن

 04/1 06/1 07/1 01/1 0    قدرت

 01/1 07/1 00/1 0     علم

 00/1 06/1 0      مبدأ

 07/1 0       ماهیت

 0        مکان

های مفهوم خدا قرار دارد و  ( بین مؤلفهr=00/1شود همبستگی بااليی ) مشاهده می 0همانطوريکه در ضرايب مندرج در جدول 

های  شود و تقريباً برداشت كودكان از مؤلفه میمعنادار هستند. بنابراين فرضیه چهارم تأيید  P >10/1تمام ضرايب در سطح 

دهد كه هر يك از  باشد و اين نشان می ها نزد آنها همانند می كنند و تحول اين مؤلفه مفهوم خدا در راستای هم حركت می

 باشند. ها معیار مناسبی برای ارزشیابی مفهوم خدا می مؤلفه

 ی با برداشت از مفهوم خدا دارد.ها رابطه مستقیم و مثبت فرضیه پنجم: جنس آزمودنی

 . نتایج تحلیل واریانس عاملی بررسی اثرات سن و جنس بر برداشت از مفهوم خدا1جدول 

 سطح معناداری MS f درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 10/1 400/67 611/11 6 160/016 عامل سن

 10/1 416/1 10/1 0 10/1 عامل جنس

 10/1 066/1 611/1 6 160/1 تأثیر متقابل

   117/1 041 140/14 خطا بین گروهی

    071 401/066 كل

های  عامل جنسیت نظیر عامل سن و تأثیر متقابل آنها بر برداشت از مفهوم خدا مؤثر است و تفاوت 6بر اساس نتايج جدول 

ها رابطه  شود و جنس آزمودنی شم تأيید میمشاهده شده ناشی از اثر جنسیت و تأثیر متقابل آن با سن هست. بنابراين فرضیه ش

های مفهومی خدا در دو  مستقیم و مثبتی با برداشت از مفهوم خدا دارد. نتايج آزمون توكی نیز نشان داد كه بیشتر میانگین
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تر و پسر های دخ ساله 0ها مانند میانگین نمرات  جنس در سنین مختلف با هم تفاوت معنادار دارند ولی در تعدادی از میانگین

 اند. ساله با هم تفاوت معنادار نداشته 04، و 01، 01های دختر و پسر و پسران  ساله 6و 

 گیری و نتیجهبحث 

پردازان مذهبی،  ای است كه گرچه مورد عالقه روانشناسان تحولی، نظريه رشد معنويت در كودكان و نوجوانان حوزه

ا تحقیقات كمی در اين حوزه انجام شده است و بیشتر تحقیقات صورت مربیان و طراحان برنامۀ درسی قرار گرفته است، ام

های رشد معنويت )مفهوم خدا،  گرفته نیز در نیمۀ دوم قرن حاضر شکل گرفته است. هرچند در اين تحقیقات به بعضی از سازه

 10هوک و گورساچ طور كه اسپیلکا، مفهوم دعا، هويت معنوی، تفکر مذهبی، قضاوت مذهبی( توجه شده است اما همان

( اشاره كردند در خصوص عوامل محیطی و فرهنگی تأثیرگذار بر مراحل رشد شناختی معنوی نتايجی به دست نیامده 0601)

 (. 1111؛ بريج و موری، 0667است )اسپیلکا ،

و امور اطراف با  ها او از پديده ادراکبديهی است كه انسان در هر مقطع سنی شناخت يا دانايی خاصی نسبت به امور دارد و 

ترين مفهوم اعتقادات و رفتارهای معنوی در تمامی اديان الهی نیز  يابد. درک مفهوم خدا از اساسی تحوالت رشدی گسترش می

 توصیف و تبیین مورد گونه انسان ديدگاه براساس شناختی ازنظر خدا از مفهوم كودک رشد از اين امر مستثنی نیست. هرچند

 كه است داده نشان است، انجام شده آن اكتساب نحوه و خدا مفهوم روی بر كه اخیر تجربی های پژوهش اما است، قرار گرفته

 روشی از را خدا صفات از تعدادی كسب امکان كه هستند مجهز هايی به توانايی شناختی ازنظر مفهوم اين كسب برای كودكان

 در غالب های میان ديدگاه موجود های تفاوت رغم به رهرحالد(. 1111، 16ريچرت و سازد )بارت می ممکن نیز گونه انسان غیر

 در خدا مفهوم كه هستند القول متفق ديدگاه اين در مکاتب پیاژه؛ اين و فرويد پیروان میان تفاوت مانند رشد، شناسی روان

كسب  خداوند از كودكان هك عینی مفهوم شناختی مراحل از گذر با كودكان و شود یم گونه ادراک انسان شیوه به اساساً كودكان

 اين و شود یم كمتر شود می قائل وی برای كودک كه انسانی صفات جنبه از و روند یم پیش شدن تر یذهن سمت به اند كرده

؛ 0660؛ اسر، 0600؛ فاولر، 0670؛ گلدمن، 0661است )الکايند،  ادراک قابل كودک شناختی رشد مراحل به توجه با موضوع

طور كه تحقیق حاضر نیز نشان داد كه بین برداشت از مفهوم خدا و مفاهیم شناختی )  (؛ همان0660، ؛ تامینن1117كاكس، 

 (.1ها رابطه وجود دارد )جدول  های مفهوم خدا و سن آزمودنی ( و بین برداشت از مؤلفه1جدول 

داشته  آشکارمعنويت اهمیتی های مربوط به رشد  ها و بررسی توصیف اصیل پیاژه از مراحل رشد شناختی در هدايت نظريه

شناختی رويکردهای نظری، در تحقیقات تجربی مربوط به رشد معنويت تأكید نسبتاً  عمدتاً هيما دروناست. شايد به علت 

رشد الگوهای مربوط به تفکر معنويت است كه با  ديمؤآمده است  دست دقیقی بر شناخت وجود داشته است. انبوه دانشی كه به

تر آن تقارن دارد. لیکن اين تأكید بر رشد شناختی ممکن است ما را از توجه به بسیاری  ختی به معنای كلیمراحل رشد شنا

دهد برداشت  شواهدی در دست است كه نشان می 1های جدول  . همسو با يافتهدارد بازمسائل ديگر در رشد معنويت كودک 

خدا و نیايش در كودكان همگی طی مراحلی  میمفاه، ايمان، مفهوم خدا در سنین مختلف متفاوت است و هويت مذهبی، اخالق

ی است. در مجموع سیر پیشرفت از ناتوانی در ادراک مفاهیم معنويت در اوايل ا اژهیپكنند كه تا حدی مقارن با مراحل  بروز می

ی دار نيدی نوع بهجام و به فهمی ملموس و عینی از دين و سران گذرد یم "خودمحور"شود و از دينی بسیار  زندگی آغاز می

(، 0100كندوانی ) (، امامی0660های تامنین ) همسو با يافته پژوهش اين های . در واقع يافتهانجامد یم تر دهیچیپتر و  انتزاعی

ايرانی  در كودكان مفهوم خدا ( نشان داد كه تحول0161(، سیف و نادری )0161(، سیف نراقی و نادری )0101اسکندری )

                                                           
28. Spilka, Hook & Gorsuch 

29. Barrett & Richert 
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 پنداری طبیعت فوق ديد تا و شده شروع پنداری انسان از است كه مفهومی خدا مفهوم و است مختلف اديان همانند كودكان

 كند. می رشد

ها و برداشت از مفهوم خدا رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد تايید  برخی از تحقیقات اين فرض را كه بین جنس آزمودنی

( و احتماال در 0661كنند )فوستر و كیتینگ،  وند را به صورت يك مرد تصور می( از جمله اينکه كودكان خدا6اند )جدول  كرده

های تجربی برای  (. گرچه حمايت0660تواند شواهدی مبتنی بر اين ديدگاه يافت )لد و همکاران،  دخترها بیش از پسرها می

ه باشد، وجود دارد )اسپیلکا و همکاران، بینی اين كه تصوير خداوند بايد با ديدگاه كودكان درباره پدرشان ارتباط داشت پیش

های آنها گرايش محکمی وجود دارد كه خداوند را به عنون  ( معتقدند كه در آزمودنی0661) 71(؛ اما هرتل و دوناهیی0601

د مادران رس مظهر عشق و مهربانی )مادرانه( و نه به عنوان منبع قدرت و اقتدار )پدرانه( ادراک نمايند. با اين اوصاف به نظر می

 در مفهوم خدای كودكان به خصوص دختران نقش مهمتری ايفا می نمايند.

های شناختی و  های تحولی، تجربیات زندگی، ظرفیت روشن است كه كودكان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن به علت تفاوت

ی از آن است كه كودكان و نوجوان های معنوی و مذهبی متفاوتی دارند، با اين وجود، شواهد روشن حاك ديگر عوامل، تجربه

دارای عاليق و تجربیات مذهبی و معنوی هستند. عوامل مذهبی و معنوی دوران كودكی به طور عمده عالوه بر عاليق و 

تجربیات مذهبی و معنوی شخصی دوران كودكی، به تاثیر عوامل مذهبی و معنوی در ساختار محیط روانی و زيستی مانند 

 (.1111؛ جانسون و بوياتسیز، 1111شود )هارت،  جامعه نیز مربوط می خانواده، همساالن،

طور خاص مفهوم خدا بر  فقط شامل رشد شناختی بلکه شامل روابط اجتماعی و تجربیات هیجانی است. به رشد معنويت نه

شکل  شان یزندگخدا در تجربیات ذهنی يك فرد تمركز دارد نه بر واقعیت عینی خدا. دانش نوجوانان از خدا و درک آنها از 

رخ  شان یزندگتواند به نوجوانان كمك كند تا با هزاران تغییری كه در  گرفته است از طريق اين مفهوم. مفهوم مثبت از خدا می

عنوان يك فرد شکست يافته در نظر  تواند باعث شود تا نوجوان خودش را به دهد سازگار شوند يك مفهوم منفی از خدا می می

 ( 1111، 70بگیرد )فیت

ی پیاژه پديد ها یبند صورتبر اثر  ظاهراًطور كلی )الکايند، گلدمن( و نیز ايمان ) فاولر(  ی نظری درباره رشد معنوی بهساز مفهوم

های  . بسیاری از تحقیقات ديگر درباره رشد معنويت ) مفاهیم خدا و تصاوير خدا( چارچوب پیاژه را مبنای بررسیاند آمده

 دبخشیامی نظری و كارهای تجربی ساز مفهومی، ا اژهیپی ها دگاهيدلیکن عالوه بر  اند رساندهت به اثبات مختلف رشد معنوي

 رغم بهديگری هم در روانشناسی دين پديد آمده است مثاًل تامنین توجه ما را به تجربه مذهبی كودكان جلب كرده است 

چنین  مسلماًیکن با تنوعی از رويکردهای مختلف روبرو هستیم يی كه برای تحقیق در اين زمینه صورت گرفته است ولها تالش

های گوناگون سودمند و خالق تجربی درباره رشد معنويت بوده است كه اگر اين تحقیقات با  ی محرک بسیاری از بررسیتنوع

 ی جامع در اين زمینه باشیم.ا هينظرشاهد  میتوان یمانسجام بیشتری صورت بگیريد 

 

 سپاس و تقدیر

 نهايت ، كردند ياری را پژوهشگران حوصله، و وقت صرف با و نموده شركت پژوهش اين در كه عزيزی آموزان دانش مامت از

 .داريم را قدردانی و تشکر
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