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مراحل تحول معنوی و درک مفهوم خدا در کودکان و نوجوانان  7تا  31ساله
فرزانه معتمدی  ،باقر غباری بناب

چکیده
خدا بهعنوان يك مفهوم ،میتواند تحول و شکلگیری دينداری شخصی افراد را تعیین كند .يکی از شرايط اساسی موفقیت در
آموزش مفهوم خدا به كودكان ،آشنايی با مراحل تحول معنوی كودک است .هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تحول
شناختی ،سن ،جنس و وضعیت اقتصادی و اجتماعی كودكان و نوجوانان با برداشت از مفهوم خدا و يافتن مراحل تحول معنوی
در آنها است .پژوهش از نوع پس رويدادی و روش نمونهگیری از نوع بلوكی تصادفی و حجم نمونه  071نفر از كودكان و
نوجوانان منطقه شمال و جنوب تهران كه در مدارس ابتدايی و راهنمايی ( 01نفر دختر و  01نفر پسر) حضور داشتند .در اين
پژوهش از روش بالینی پیاژه (مصاحبه) و آزمون برداشت از مفهوم خدا الرسن ( )0671و آزمون نگهداری ذهنی مقدار و وزن
استفاده شده است .يافتههای پژوهش شامل دو قسمت يافتههای كمی و كیفی بوده كه در يافتههای كمی تحول شناختی ،سن
و جنس آزمودنیها با برداشت از مفهوم خدا رابطه مثبت و مستقیمی داشت ولیکن شرايط اقتصادی و اجتماعی در آن مؤثر
نبود .در بعد يافتههای كیفی ،آزمودنیها مفهوم خدا را با متغیرهای تحول شناختی درک میكنند ،آموزش و نگرش والدين در
برداشت از مفهوم خدا مؤثر است و يافته مختص اين پژوهش آن بود كه كودكان در راه شناخت خداوند از چهار مرحله عبور
مینمايد :مرحله عینی ( 6الی  0سالگی) ،مرحله بین بینی ( 6الی  01سالگی) ،مرحله واقعنگری (  00الی  01سالگی ) ،و
مرحله انتزاعی ( 01سالگی به باال) .بحث :يافتههای اين پژوهش میتواند در بررسی و بازبینی آموزش مفهوم خدا به كودكان
مفید واقع شود و ما را در درک بهتر فضای شناختی كودكان ياری دهد .افراد آگاه به مسائل شناختی كودكان و تحول معنوی
آنها نهتنها برای برداشتهای انسانگرايانه كودكان از خداوند ،دچار نگرانی و واكنش منفی نمیشوند ،بلکه میكوشند با
بهرهگیری از اين تصورات ،پلی برای رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی خود بسازند و كودک را در غنیسازی افکار
خداشناسیاش ياری دهند.
واژههای کلیدی :تحول معنوی ،مفهوم خدا ،كودكان و نوجوانان
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مقدمه
0

موسسۀ ملی تحقیق مراقبت سالمت ) (NIHRمعنويت را بهعنوان رفتارها ،شناختها و هیجاناتی كه بهعنوان قسمتی
از كاوش شخصی در ارتباط با خدا ،قدرت باالتر يا حقیقت نهايی رشد میكند ،تعريف كرده است (نقل از ماير.)1116 ،1
اعتقادات معنوی طی دورههای تحولی تغییر میكند .بیشتر نظريههای رشد معنويت بر اساس نظريه رشد شناختی پیاژه شکل
گرفته است و تمركز اين نظريهها بر ساختار تفکر معنوی است كه طی زمان تغییر میكند بهجای اينکه بر محتوی آن تمركز
6
كنند (پالوتزيان و پارک .)1111 ، 1نظريههايی ازجمله نظريه الکايند ،)0661(4گلدمن ،)0674( 1فاولر( 7فاولر )0600 ،و اسر
( )0660در بین اين نظريهها برجسته هستند .اين نظريهها بر اين باورند كه تفکر معنوی از تصويرسازی ذهنی و اعتقادات
واقعی در كودكی نشأت میگیرد و در نوجوانی انتزاعیتر میشود .بنابراين فقط در نوجوانی است كه اعتقادات مذهبی و
ارزشها مشابه با اعتقادات و ارزشهای مذهبی بزرگساالن میشود .در ادامه بهطور مختصر نظريههای پیاژه ،الکايند ،گلدمن،
فاولر ،اسر و كاكس 0مورد بررسی قرار میگیرد.
پیاژه
پیاژه ( )0611چهار مرحلۀ عمدۀ رشد شناختی را بیان كرد كه منجر به توانايی انديشیدن و تفکر در حد بزرگساالن میشود.
هر مرحله پیشنیاز مرحلۀ بعد است ،ولی سرعت كودكان مختلف در عبور از مراحل گوناگون به توانايی و توانمندی ذاتی آنها
و شرايط محیطیشان بستگی دارد .وی تأكید میكند كه هرچه محیط غنیتر پیچیدهتر و متنوعتر باشد ،احتمال دستیابی
كودک به سطوح باالتری از كاركردهای ذهنی و توانايیهای روانی ،بیشتر میشود.
مرحلۀ اول :حسی و حركتی( 6از بدو تولد تا  1سالگی) :دستاورد مهم اين دوره ،پیدايش بقای شیء يا طرحوارۀ بقای شیء
است و به معنای توانايی كودک در فهم آن است كه وجود اشیاء مستقل از بهكارگیری آن توسط اوست .كودک در اين مرحله
ياد میگیرد كه خود را از جهان جدا بداند.
مرحلۀ دوم :پیش عملیاتی( 01از  1سالگی تا  6سالگی) :تفکر و استدالل كودک شهودی است ،يادگیری او بدون استدالل است.
است .اشیاء را میتواند بنامد ،اما نمیتواند آنها را طبقهبندی كند .كودک در اين مرحله بین واقعیتها و رخدادها ،ارتباط
منطقی برقرار نمیكند و خودمحور است ،يعنی خود را مركز عالم میدانند و نمیتوانند دنیا را از چشم ديگران ببینند يا خود
را جای ديگران بگذارند.
00
مرحلۀ سوم :مرحله عملیات عینی ( 6تا  00سالگی) :كودک تنها بر اساس آنچه كه مشاهده میكند و میتواند موضوعات را
لمس كند پاسخ صحیحی میدهد اما در خصوص موضوعاتی كه عینیت ندارند و ملموس نمیباشند يعنی موضوعات مجرد و
انتزاعی ،توانايی ارائه پاسخ صحیح را ندارد.
01
مرحلۀ چهارم :عملیات انتزاعی يا صوری ( 00سالگی به بعد) :باالترين كیفیت شناختی نزد نوجوانان است .توانايی تفکر
انتزاعی ،استدالل قیاسی را میيابد .میتوانند مفهوم احتماالت را دريابند و حتی پیرامون سؤالهای گوناگون كه عینیت ندارد
به تفکر بپردازند (موريسون.)1116 ،01

5. National Institute for Healthcare Research
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پیاژه زمانی كه مفاهیم معنوی از قبیل تشکیل تصوير خدا در كودكان را بررسی میكند ،اين مسئله را از ديدگاه شناختی
مدنظر قرار می دهد .او معتقد است كه تشکیل مفاهیم انتزاعی از خداوند و از صفات او تابعی از رشد شناختی كودک است.
بدون رسیدن به میزانی از رشد شناختی تصور خداوند يا صفات او و مفاهیمی از قبیل قدرت ،بزرگی ،عظمت ،زمان و مکان
قابل فهم نخواهند بود .انتقاد اساسی بر الگوی مفهومی پیاژه از تحلیل رشد معنوی به تأكید بیش از اندازه او به بعد شناختی
است .رشد معنوی همان اندازه كه تابعی ا ز رشد شناختی است به همان اندازه متأثر از ابعاد ديگر از قبیل ابعاد هیجانی و
معنوی است.
الکایند
افراد در نوجوانی و بزرگسالی متوجه می شوند كه اعتقادات متفاوتی در مورد خدا و انسان دارند .الکايند سه مرحله برای رشد
معنوی ارائه كرده كه با مراحل پیش عملیاتی ،عملیات عینی و عملیات صوری نظريه رشد شناختی پیاژه موازی است.
مرحلۀ اول ويژگی كودكان سن پیشدبستانی است .در اين مرحله كودكان پیش عملیاتی به استفاده از نشانهها و نمادها برای
بیان اشیا در زندگی واقعیشان شروع میكنند .آنها میتوانند از تفکر مقولهای استفاده كنند اما برای درک تمايز بین طبقهها
از همديگر يا طبقهبندی يك شیء يا فرد بهطور هم زمان در بیش از يك طبقه توانايی كمی دارند .كودكان اين سن ممکن
است نام مذهب خودشان را بدانند اما درک خیلی كمی از آنچه يك مذهب را از ديگری تمايز میدهد ،دارند.
مرحلۀ دوم كه مصادف با سال های ابتدايی است؛ درک بیشتری از مذهب و اعتقادات معنوی وجود دارد .همزمان با تفکر
عملیاتی عینی كه كودكان اين سن نشان می دهند تفکر در مورد مذهب همچنان بر رفتار قابلمشاهده بنا شده است بهجای
اينکه بر انديشهها ،احساسات و انگیزهها بنا شده باشد .كودک درک میكند كه مذاهب در فعالیتهای مذهبیشان با هم
تفاوت دارند اما درک خیلی كمتری در مورد تفاوت در اعتقادات مذهبی كه زيربنای فعالیتهای مذهبی است دارند.
مرحلۀ سوم تفکر مذهبی هم زمان با تفکر عملیات صوری است و در دوره نوجوانی يا اوايل نوجوانی شروع میشود .مرحله سوم
با افزايش درک مفاهیم انتزاعی ،انديشۀ شخصی ،كشف اعتقادات ،ارزشها و فعالیت مذهبی همراه است و تفاوت در مذاهب به
دلیل تفاوتهای زيربنايی در اعتقادات درک میشود .و دعا بهعنوان يك تجربۀ شخصی و خصوصی پیوند با خدا قلمداد
میشود .بنابراين ويژگی تفکر مذهبی اين مرحله اين است كه پاسخهای نوجوانان به سؤاالت در مورد مذهب احتماالً مشابه با
بزرگسالن خواهد بود (الکايند0661 ،؛ كورنیژزاک.)0661 ،04
الکايند نیز مثل پیاژه در تمايل به بعد شناختی فرد در تبیین رشد معنوی افراط كرده است .دعا ،نیايش و مفاهیم ديگر در
حوزۀ معنويت تنها تابعی از شناخت فرد نیستند ،بلکه از بعدهای عاطفی و معنوی فرد نیز تأثیر میپذيرند.
گلدمن
گلدمن كه نظريۀ تحول شناختی پیاژه را در تفکر مذهبی به كار برد ،ادعا نمود كه تفکر مذهبی در شیوه و روش با تفکر
غیرمذهبی تفاوتی ندارد .گلدمن نیز همانند الکايند بر اين باور است كه تفکر مذهبی در حقیقت به شیوهای مشابه با مراحل
كلیتر تحول شناختی پیشرفت میكند .وی بر اساس نظريۀ پیاژه تفکر مذهبی كودک را در سه دوره خالصه كرده است:
تفکر مذهبی شهودی 6 (01يا  0سالگی)  :تفکر مذهبی كودكان در اين مرحله خودمحوری و تك كانونی است .بهعبارتديگر،
داوریهای كودک صرف ًا ازنقطهنظر خودش صورت میگیرد و فقط به يك جنبه از يك حادثه توجه میكند نه ضرورت ًا جنبۀ
مهم آن ،سپس آن را تعمیم داده و مرتکب اشتباه می شود در واقع كودک در اين مرحله مجذوب ابعاد غیر مهم موضوع
میشود.
07
تفکر مذهبی عینی ( 6يا  0سالگی تا  01و  04سالگی) :كوشش های كودک برای تفسیر و درک مفاهیم مذهبی بهواسطۀ
طبیعت عینی تفکرشان دچار اشکال می شود .عناصر عینی در تفکر كودكان اين مرحله مسلط است و آن را بارها به
كیفیتهای مشهود و ملموس كه در يك مسئله وجود دارد محدود میسازد.
54. Korniejczuk
52. Intuitive religious thinking
56. Concrete religious thinking
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تفکر مذهبی صوری 01( 06يا  04سالگی به بعد) .تفکر در شکل رمزی و انتزاعی بوده و تالشهايی صورت میگیرد تا فرضیهها
خارج از حوزه تجارب وضعشده و با استفاده از دلیل ،قبول يا رد شوند (گلدمن0670 ،؛ ماير.)1116 ،
بر اساس نظر گلدمن ،مذهبی بودن كودكان به تحول شناختی آنها بستگی دارد .كارهای الکايند ،گلدمن و سايرين سودمندی
چارچوب پیاژه را برای درک تحول تفکر مذهبی نشان میدهد.
فاولر
فاولر ( )0600نظريه ای در مورد تحول ايمان ارائه كرده است كه مشابه نظريۀ الکايند ،شامل يکسری مراحل است و بهطور
فزايندهای از نظريۀ رشد شناختی پیاژه پیروی میكند .اين نظريه بهطور زيادی توسط نظريه روانی-اجتماعی تحول هويت
كودكان و نوجوانان اريك اريکسون 00تحت تأثیر قرار گرفته است .فاولر پیشنهاد میكند ايمان فرايندی پويا است و در بافتی از
ارتباطهای بین فردی تحول پیدا میكند و ظرفیت و نیاز به ايمان ويژگی فطری انسان است .ايمان مذهبی نوعی از ايمان
است ،اما ايمان می تواند اعتماد و وفاداری به ساير مراكز ارزشی شامل خانواده ،میهن و حرفه نیز باشد (نقل از
اينگیبريتسون .)0606 ،06چهار مرحله از نظريه مرحلهای فاولر در كودكی و نوجوانی رخ میدهد:
 -0ايمان اولیه( 11كودكی) :اين دوره در طی شیرخوارگی اتفاق میافتد و مبنای رشد ايمان نهايی فرد است .فاولر در اين
مرحله نیز همانند توصیف اريکسون ،شیرخوارگی را بهعنوان دوران رشد حس اعتماد 10اساسی در برابر بیاعتمادی به مراقبان
میداند و معتقد است كه تجربیات مناسب و باثبات ارائهشده از طرف مراقبین ايمان به مراقبین را افزايش میدهد و ايمان به
مراقبین اساس رشد ايمان بعدی را شکل میدهد.
 -1ايمان شهودی -فرافکن( 11آغاز كودكی) :مرحلۀ دوم فاولر همزمان با دورۀ پیش عملیاتی توصیف شده پیاژه پديد میآيد.
كودكان اين مرحله ظرفیت واقعی برای استدالل منطقی ندارند اما آنها به معنی دادن به تجربیاتشان اهمیت میدهند .اين
مرحله با مرحله دوم و سوم نظريه اريکسون يعنی خودمختاری 11در برابر شرم و ترديد 14و ابتکار 11در برابر احساس گناه
هم زمان است .طی اين مراحل هیجانات مرتبط با خود از قبیل شرم ،احساس گناه ،غرور و اعتماد به خود ايجاد میشوند.
تحول مثبت طی اين مراحل موجب می شود تا افراد تعادل سالمی بین احساسات مثبت نسبت به خود و ظرفیت تجربه
هیجانات اخالقی شرم و گناه برقرار كنند.
 -1ايمان اسطورهای – لفظی( 17سالهای دوران ابتدايی مدرسه) :اين مرحله با تحول عملیاتی عینی طی سالهای ابتدايی
همزمان است .در اين مرحله كودكان میتوانند در مورد حوادث واقعی بهطور منطقی فکر كنند اما آنها در مفاهیم انتزاعی
مشکل دارند .كودكان مدرسه رو خیلی لفظی هستند و اين به درک آنها از خدا و مذهب تغییر رنگ میدهد .اريکسون اين
مرحله را بهعنوان مرحلۀ سازندگی 16در برابر احساس حقارت 10توصیف میكند زمانی كه كودكان بر يادگیری مهارتهايی
تمركز كردهاند كه در جامعه آنها ارزشمند قلمداد میشود .فاولر نیز كودكان اين مرحله را بهعنوان پذيرش نمادها و اعتقادات
مذهبی بهصورت كامالً لفظی میداند زيرا كودكان بدون سؤال كردن از اعتقادات مذهبی والدينشان آنها را میپذيرند و عمق
معنای آن را درک نمیكنند (نقل از اينگیبريتسون.)0606 ،

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
53. Industry
58. Inferiority
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 -4ايمان قراردادی–تركیبی( 16اوايل نوجوانی) :مرحلۀ چهارم در اوايل نوجوانی و آغاز تفکر عملیات صوری است .اين مرحله
زمانی است كه گزارشهای شخصی از ارزشهای مذهبی ممکن است ديگر جنبههای بهزيستی هیجانی را پیشبینی نمايد.
10
نوجوانی بهعنوان زمان كشف روزافزون ،اريکسون مرحلۀ نوجوانی را بهعنوان هويتيابی 11در مقابل سردرگمی هويت
شناسايی كرد و بیان كرد كه نوجوانان ممکن است درک عمیقتری از مذهبی كه با آن بزرگ شدهاند ،به دست آورند يا ممکن
است به دلیل كشف فعال آنها از مذهب ،ديدگاهها و ارزشهای مذهبی را بپذيرند كه از ارزشها و اعتقادات والدين آنها و
اجتماعات مذهبی دوران كودكی آنها متفاوت باشد (فاولر1110 ،؛ فاولر و دل .)1117 11بنابراين در اين دوره نوعی اعتماد
نسبت به عقايد مذهبی ديده میشود.
اسر
نظريۀ اسر بر مراحلی از قضاوت مذهبی تمركز دارد (اسر .)0660 ،از ديدگاه اسر قضاوتهای مذهبی پاسخهايی هستند كه
افراد برای خودشان پیدا می كنند تا ايمان مذهبی را با واقعیاتی كه ظاهراً مغاير با ايمان هستند ،سازگار كنند (اسر0660 ،؛
كارت رايت .) 1110 ،11اسر چهار دورۀ تحول قضاوت مذهبی را توصیف كرد كه سه دوره از اين دورهها در كودكی و نوجوانی
رخ میدهد:
در دورۀ اول ديدگاه كودكان از خداوند بهطور زيادی عینی است .خدا بهعنوان خالق همه حوادث و همه چیز در دنیا در نظر
گرفته میشود .بايد از خداوند اطاعت شود زيرا عدم اطاعت موجب تنبیه فوری میشود مانند تصادف يا بیماری .در عین حال
افراد تأثیر كمتری بر خدا دارند.
در دورۀ دوم ،كودكان بزرگتر و نوجوانان خدا را كمتر تنبیهگر میدانند .خداوند میتواند تحت تأثیر رفتار خوب افراد ،از طريق
عبادات و پیروی افراد از مراسم و فعالیت های مذهبی قرار گیرد .عشق به خداوند در يك زندگی سالم و شاد بديهی و آشکار
است .در عین حال ،خداوند كمتر بهطور عینی و مستقیم در امور انسان دخالت میكند.
مرحلۀ سوم با شروع در نوجوانی است .در اين مرحله خداوند از جهان جدا و فاصلۀ زيادی دارد .افراد مسئول بهزيستی
خودشان هستند .تحول از دورۀ دوم به سوم قضاوت با تجربههای شخصی و مشاهدۀ افرادی كه بهطور غیرمنصفانه موفق
شدهاند يا رنج كشیدهاند امکانپذير است .در مقابل شناخت فزاينده بیعدالتی و رنج انسان كه در اين دوره مطرح میشود ،اين
دوره ،دورۀ سؤال فزاينده در مورد وجود خداوند و افزايش انکار وجود خداوند در بین نوجوانان نیز است.
در دورۀ چهارم كه در بین درصد كمی از بزرگساالن آشکار می شود ،افراد با ايمان مذهبی افرادی هستند كه دوباره به خداوند
بهعنوان خالق نهايی كه منبع آزادی زندگی است و كسی كه زندگی را معنادار میسازد روی میآورند .نظريۀ اسر حاكی از اين
نیست كه تمام افراد در يك سن ،در سطح يکسانی قضاوت مذهبی را نشان میدهند (اسر0660،؛ بريج و موری.)1111 ،14
کاکس
كاكس مراحل تحول معنوی خود را در مقايسه با مراحل اريکسون چنین توصیف میكند:
مرحلۀ اول :شیرخوارگی .تولد تا  00ماهگی :كودک شیرخوار به كسانی كه از او مراقبت میكنند اعتماد میكند .كاكس همانند
اريکسون باور دارد عدم اعتماد بهاندازه اعتماد میتواند قوی و بادوام باشد ،بنابراين بیاعتقادی میتواند بهاندازه اعتقاد قوی
باشد .زيرا بیاعتقادی ،اعتقادی بسی ار قوی با نیرويی متضاد است كه باعث ويرانگری بیشتری نسبت به موقعیتی خنثی
میشود .برخالف موقعیتی كه اريکسون بیان نمود ،كاكس استدالل میكند كه تحول اعتقاد از زمان انعقاد نطفه آغاز میشود و
در سراسر زندگی فرد ادامه میيابد.

59. Synthetic/Conventional
70. Identity
75. Identity confusion
75. Dell
77. Cartwright
74. Bridges & Moore
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مرحلۀ دوم :نوپايی 00 ،ماهگی تا  1سال گی :خودمختاری در برابر شرم و ترديد اريکسون در درک تحول معنوی مفید است.
كودكی كه بهجای خودمختاری ،شرم و ترديد را پرورش میدهد ،نمیتواند خود معنوی مثبتی را پرورش دهد .خود معنوی بر
اساس اعتماد يا اعتقادی كه كودک تا به حال به دست آورده است ،ايجاد میشود.
مرحلۀ سوم 1 :تا  7سالگی :كودک در اين سن ،ابتکار عمل را بر عهده میگیرد ،گامهای مطمئنی برمیدارد ،به سمت اشیا
دست دراز میكند و محدوديتهايش را میآزمايد و آشکارا ايمان خود تأيیدكننده را پرورش میدهد.
مرحلۀ چهارم 7 :تا  01سالگی :اين دوره كه اريکسون آن را ابتکار عمل در برابر احساس حقارت مینامد ،دورهای است كه در
آن ايمان زاينده مثبت خود را نشان میدهد .كودک وارد اجتماع میشود ،به مدرسه میرود ،اقدام به انواع فعالیتهای هنری و
موسیقیايی میكند .ايمان كودكان اين سنین خالق و سودمند هست .تا سن  7سالگی تمام توانايیهای مورد نیاز برای زندگی
پايهريزی می شوند .آنچه اريکسون آن را احساس حقارت مینامد ،اينجا بهعنوان ترديد معنوی تعريف میشود .از نقطهنظر
معنوی تنها زمانی می توان بر احساس حقارت غلبه كرد كه يك نظام باور شخصی درونی گردد .در سن  7سالگی اين درونی
شدن بهخوبی حاصل میشود (كاكس.)1117 ،
تالش برای فهم جنبه های رشدی مفاهیم خدا نوعاً بر رشد شناختی متمركز بوده است .برخی از اين رويکردها به لحاظ
جهتگیری آشکارا پیرو پیاژهاند ،حال آنکه برخی ديگر ديدگاه شناختی عامتری دارند .اين حوزه از پشتوانۀ پژوهشهايی
11
بهرهمند است كه در كشورهای مختلف غربی صورت گرفته است .بررسی مهم درباره رشد مفاهیم خدا به دست دكانشی
( ) 0671در فرانسه صورت گرفت .گرچه او به كودكان زير هفت سال نپرداخت ولیکن نتیجه گرفت كه رشد مفاهیم خدا در
سه مرحله روی میدهد كه مبنای آن به ترتیب اسناد ،17شخصیسازی 16و درونی سازی 10است .كودكان  6و  0ساله تا 00
ساله غالباً از مايههای اسنادی استفاده میكردند؛ يعنی خدا را بهصورت مجموعهای از اسنادها میديدند كه بسیاری از آنها
انسانگونه و دارای تلويحاتی از جاندارگرايی بودند .تداعیهای كودكان  00تا  04ساله بیشتر جنبه شخصیسازی داشت .خدا
ويژگیهای پدر و مادر را به خود میگرفت .سرانجام در  04سالگی كمكم تغییر ديگری روی میداد كه مبتنی بر درونی سازی
بود؛ يعنی در نیمه دوران نوجوانی ويژگیهای انسانگونه خدا ناپديد میشد و مفاهیم خدا انتزاعیتر میشد و چنین مینمود
كه روابط با خدا (مثالً از قبیل عشق و اطمینان) از درون فرد نشات میگیرد و ديگر صرف ًا شامل ويژگیهای توصیفی نمیشود
(نقل از اسپیلکا ،هود ،هونسبرگر و گورساچ .)1111 ،16تامنین )0660( 41نیز سلسله تحقیقات خود را از سال  0664با 0100
كودكان و نوجوان  6تا  11ساله آغاز كرد كه حاصل اين پژوهشهای گسترده نشاندهندۀ خط سیر تکاملی از نگرش عینی،
مجزا و بیرونی بهسوی نگرشی انتزاعیتر ،كلی تر و درونی شده است .در واقع پژوهش وی نشان داد كه در ارتباط با تجربههای
دينی نوعی توالی رشدی وجود دارد .هرچند اين تحقیقات به سنجش نظريه شناختی -تحولی رشد معنويت بر پايه ديدگاه
پیاژه گرايشی ندارند ،نتايج آنها با رويکرد پیاژه همخوانی دارد؛ بهويژه با توجه به اين نکته كه كودكان هر چه به دوره نوجوانی
نزديكتر میشوند بیشتر از تفکر عینی به تفکر انتزاعی روی میآورند .بهعالوه مشخص شده است كه اين بررسیها روشنگرند
ز يرا با اين نگرش قديمی كه خدا فقط بعد از دوره كودكی اهمیت میيابد مخالفاند (اسکارلت 0664 ،نقل از اسپیلکا و
همکاران.)1111 ،
درک مفهوم خدا ،تحول و شکلگیری معنويت شخصی افراد را تعیین میكند .در اين حوزه پژوهشهايی كه در خصوص
تحول معنوی كودكان انجام گرفته است ،عمدت ًا بر تفاوتهای سنی در ادراک مفهوم خدا تأكید نموده و بر نقش تحول
شناختی در برداشت كودكان از مفهوم خدا متمركز شدهاند .اما هنوز در مورد منشأ و خاستگاه تفاوتهای فردی در برداشت
ذهنی كودكان از مفهوم خدا اطالعات اندكی در دسترس است .اينطور به نظر میرسد كه صفاتی مانند مهربان ،دور و
35. Decanchy
36. Attribution
37. Interiorization
38. Personalization
39. Spilka, Hood, Hunsberger & Gorsuch
40. Tamminen
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غیرقابلدسترس ،كیفر دهنده يا طرد كننده كه كودک آن را به خداوند نسبت میدهد ،میتواند بر مفهوم خدای كودكان
داللت داشته باشد (دی روز و ايديما و میديا .)1114 ،40نظريههای روان تحلیلگری ،حجم قابلتوجهی از پژوهش پیرامون
مفهوم خدا را تشکیل میدهند .فرويد ( )0670معتقد است خداوند در ذهن كودكان به شکل پدر نمود پیدا میكند و در واقع
كودكان در جريان حل عقدۀ اديپ ،پدر واقعی خويش را به پدر آسمانیشان فرافکنی مینمايند (نقل از اسپیلکا و همکاران،
 .)0667يونگ نیز ظاهراً به وجود فرافکنیهايی از پدر دنیايی فرد به تصوير خداوند او ،موافق است .اما او احساس میكرد
كهنالگوها  41نیز نقش مهمی در شکلگیری تصوير خداوند ايفا میكنند( .گورساچ ،)0600 ،هرچند سنجش مستقیم چنین
نظريههای تحلیلیا ی درباره پیدايش و تکامل تصوير خدا دشوار است لیکن اين نظريهها نشان میدهند كه میان نحوه تلقی
كودكان از پدران واقعیشان و تصور آنان از خدا پیوندی استوار وجود دارد (اسپیلکا و همکاران .)1111،با آنکه رويکردهای
روان تحلیلگری برای تبیین شکلگیری مفهوم خداوند به تعاريف روان تحلیلگرايانه ،عالقهمندند ،اما پژوهشهای مربوط به اين
رويکرد به دلیل مشکالت و كاستیهای مفهومی و روششناختی و مبانی نظريهای و تئوريکی ناكافی مورد حمايت قرار
نگرفتند .عالوه بر اين ،عوامل زيادی مسئول درک كودكان از خدا هستند ازجمله ،عوامل بیرونی (مانند خانوادگی ،فرهنگی) و
تأثیرات درونی (از قبیل درک درونی) ،اين حقايق حمايت میكنند كه بهطور زيادی مفهوم خدا كودكان از ايمان خانوادگی
آنها تحت تأثیر قرار میگیرد (هیفتز ،لین ،ويتز و يانگ .)1107 ،41هرچند ،محققان بحث كردند كه مفهوم خدا نهفقط از يك
والد بلکه از هر والد پدر و مادر تأثیر میپذيرد (فاولر0606 ،؛ نقل وادن و ولیی)1100 ،44؛ بنابراين همانطور كه تأثیرات
والدينی و خانوادگی بر درک كودكان از خدا نقش میپذيرد ،عوامل ديگری نیز نقش معناداری دارند .كیم .)1116( 42با
بررسی درک مفهوم خدا در بین كودكان به اين نتیجه رسید كه يك رابطه مثبت بین كودک و والدين و سن كودكان
پیشبینی كننده مثبت و رابطه منفی بین كودک و والدين پیشبینی كننده منفی درک مفهوم خدا در كودكان است .دی روز
و همکاران )1114( ،و ديکی ،آجگا ،كیبی الک و نیکسون ) 1117( ،46در تحقیقات مجزا تأيید كردند كه عشق و مراقبت خدا
در كودكان توسط عشق مادران از خدا پیشبینی میشود.
حاتمی و كارگر طريی ( )0101با طرح 01سؤال اساسی از كودكان  4تا  7ساله مهدهای كودک خصوصی شرق تهران چگونگی
ادراک مفهوم خدا ،ماهیت ادراک آنها درباره مفهوم خدا را ارزيابی كردند .تحلیل پاسخهای آنها نشان داد كه كودكان  4تا 7
ساله در پاسخگويی به سؤاالت مطرحشده با مشکالت فراوانی مواجه بودند كه اين حاكی از تصور مادی آنها از خدا در اين سن
است .بعضی پاسخ ها نشانگر عدم ثبات ذهنی كودكان در اين مقطع سنی بود و جنسیت بهعنوان متغیر تعديلكننده در نحوه
پاسخگويی به سؤاالت دخالتی نداشت .بعضی از پاسخها نشانگر وجود تربیت دينی حاكم بر خانواده آزمودنیها بود .عالوه بر
اين يافتههای پژوهشهای امامیكندوانی ( ،)0100اسکندری ( ،)0101سیف نراقی و نادری ( ،)0161سیف و نادری ()0161
در تحقیقات خود نشان دادند كه تحول مفهوم خدا در كودكان ايران مفهومی است كه از انسان پنداری شروع شده و تا ديد
فوق طبیعت پنداری رشد میكند .بسیاری از مسائل مربوط به رشد مذهبی در دوره كودكی يا اصالً پژوهش تجربی صورت
نگرفته يا كمتر در اين حوزه كاری انجام شده است و برخی بررسیهای مربوط به رشد مذهبی كمتر به سراغ كودكان رفتهاند
و بیشتر به نوجوانان بزرگتر يا بزرگساالن جوان پرداختهاند.
بنابراين از يکسو با توجه به اهمیت نقش تصور از والدين و تصور از خود در درک مفهوم خدا و تأثیرات اين تصورات در تمام
زوايای زندگی ،و از سوی ديگر با توجه به اينکه تحقیقات متعددی (نايت ،سوسا ،بارت و آتران1114 ،46؛شامان)1107 ،40
گزارش كردهاند كه درک مفهوم خدا در فرهنگهای مختلف میتواند ناشی از زمینههای متفاوتی باشد به دلیل فقدان اينگونه
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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پژوهشها در زمینه فرهنگی ايران؛ هدف پژوهش حاضر بررسی مراحل تحول معنوی و درک مفهوم خدا در كودكان و
نوجوانان  6تا  04ساله هست.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل كودكان و نوجوانان  6تا  04ساله ساكن تهران كه در مدارس ابتدايی و راهنمايی حضور دارند و تعداد نمونه
مورد بررسی 071نفر از كودكان و نوجوانان دختر و پسر  6تا  04ساله ساكن تهران بودند .روش نمونهگیری روش بلوكی
تصادفی استفاده شده است.
جدول  .3توزیع افراد نمونه
ردیف

سن

منطقه شمال

منطقه جنوب

تعداد

پسر

دختر

پسر

دختر

3

6-6/00

1

1

1

1

11

2

0-0/00

1

1

1

1

11

1

6-6/00

1

1

1

1

11

1

01-01/00

1

1

1

1

11

5

00-00-00

1

1

1

1

11

6

01-01/00

1

1

1

1

11

7

01-01/00

1

1

1

1

11

8

04-04/00

1

1

1

1

11

41

41

41

41
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جمع
روشها و ابزار گردآوری دادهها
روش بالینی پیاژه

بهمنظور پژوهش در تفکر ارتجاعی كودكان ،پیاژه روشی را ابداع نمود كه ازنظر روششناسی جنبه نوآوری در روانشناسی
داشت .بنا به داليلی همچون مدت زمان الزم برای مصاحبه ،مهارت آزمونگر ،مشکل تفسیر اطالعات باعث غفلت از اين روش در
پژوهش های مربوط به مسائل مذهبی در كودكان گشته است .ولی علیرغم اين مشکالت از ارزش بالقوه اين روش كاسته
نمی شود و به دلیل مزايای اين روش و رجحان آن به روش های مشاهده و پرسشنامه و به خاطر اينکه اطالعات دقیقتری را در
اختیار پژوهشگر قرار میدهد توسط الکايند ( ،)0661گلدمن ( ،)0674الرسن ( )0671كاكس ( )1117در بررسی تحول معنوی
بکار رفته است.
آزمون نگهداری ذهنی مقدار و وزن
برای بررسی نگهداری ذهنی مقدار از دو گلوله خمیر به قطر تقريباً چهار سانتیمتر در رنگهای مختلف استفاده شد .در
موقعیت اول از كودک درخواست شد كه اين دو گلوله را به يك اندازه در آورد در موقعیت دوم يکی از گلوله را به شکل خیار در
آورده و از آزمودنی سؤال میشود كه آيا آنها اندازه هم هستند يا يکی بیشتر است چرا؟ برای سنجش عمق فکر وی از آزمون
مخالف استفاده میشود در موقعیت سوم يکی از گلولهها را به شکل قرص نان در آورده مثل موقعیت قبل آزمايش را تکرار
میكنیم در موقعیت چهارم يکی از گلولهها را به چندين تکه تقسیم و بقیه آزمايش مثل قبل انجام میشود .برای بررسی
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نگهداری ذهنی وزن از يك گلوله خمیر به قطر پنج سانتیمتر و دو عدد به قطر چهار سانتیمتر و دو عدد به قطر سه سانتیمتر
و يك عدد به قطر دو سانتی متر و يك ترازوی دو كفه استفاده شد .در مرحله اول نحوه كار ترازو را نشان داده و در موقعیت اول
تركیبهای متعدد گلولههای نابرابر ارائه شد و از كودک درخواست شد درحالی كه ترازو ثابت نگاه داشته شده است تشخیص
دهد كه كداميك سنگینتر است .در موقعیت سوم آزمايش قبلی برای گلولههای مساوی ارائه میشود و يکی از گلولههای
مساوی را به شکل خیار در آو رده و بعد از تغییر شکل دو مقدار مساوی روی ترازو گذاشته و عین موقعیت قبل تکرار میشود.
در موقعیت پنجم در صورت عدم موفقیت آزمودنی در موقعیت چهارم از وی درخواست شد يکی از گلولههای مساوی را به
تکههای كوچكتر تقسیم نموده بعد از تغییر شکل دو مقدار مساوی را در ترازو گذاشته و آزمايش تکرار میشود .روش
نمرهگذاری به اين صورت است كه بر اساس نوع استداللها و شدت و ضعف آنها نمراتی از صفر تا پنج به آنها داده میشود:
نمره صفر (عدم نگهداری ذهنی ،تناقض در استداللهای كودک وجود دارد)؛ نمره  0حالت بینابینی كه در اين حالت تغییر
بهطور متناوب در نوع پاسخهای وی مشاهده میشود؛ نمره 1حالت بینابینی كه نگهداری ذهنی با برخی از جنبههای آزمايش
مشاهده میشود و در برخی ديگر مشاهده نمیشود؛ نمره 1پاسخ آزمودنی مبتنی بر نگهداری ذهنی است ولی داليل ناقص و
نارس هستند؛ نمره 4تناقضات مرحله قبل با استدالل روشن به كنار زده میشود اما در برخورد با موقعیت جديد دچار ترديد و
سردرگمی میشود؛ نمره  1نگهداری ذهنی.
آزمون برداشت از مفهوم خدا الرسن

46

در سال  0671الرسن در پژوهش خود سؤاالت دينی كه كودكان از والدين و معلمان خود میپرسیدند جمعبندی و به نتايجی
دست يافت كه حاصل آن نوعی آزمون در خصوص ماهیت خداوند و برداشت كودكان از آن بود .وی سؤاالت كودكان را در
هشت مقوله قرار داد .ما با اعتقاد و تکیه بر نتايج الرسن نقطه اتکای پژوهش حاضر را همان جا قرار دادهايم كه سؤاالت مربوط
به خداوند نشانگر يکی از ويژگیهای خداوند هست و هر كدام از آنها مؤلفههايی از مفهوم خدا نیز میباشند كه اين مؤلفهها در
هشت مقوله قرار دارند و عبارتاند از -0:مبدأ خداوند :11چه كسی خدا را به وجود آورده است؟- 1ماهیت خداوند :10خداوند
شبیه چیست؟  -1حضور مطلق :11چگونه او میتواند هر كسی را هر زمانی ببیند؟ -4نامريی بودن :11چرا ما نمیتوانیم او را
ببینیم؟  -1عدم مطلق :14چگونه او میتواند هر كاری كه انجام میدهیم بداند؟ -7مکان خداوند :11خدا كجاست؟ درسته كه در
بهشت است؟  -6وجود خداوند در زمان حاضر :"17آيا خدا هنوز زنده است؟  -0قدرت مطلق :16چطور خدا هر كاری كه بخواهد
میكند؟ مصاحبهها با روش بالینی و با تمركز بر مؤلفههای فوق سازماندهی شدند تا هر چه بهتر فکر ارتجاعی كودكان درباره
هر يك از مؤلفهها دنبال شود و برای تبديل اطالعات كیفی به كمی از روش نمرهگذاری زير استفاده شد :اين آزمون در هر
مؤلفه از صفر تا پنج نمرهگذاری می شود كه در آن صفر نشانگر عدم وجود پاسخ ارتجاعی نسبت به هر مؤلفه و پنج حاكی از
فکر انتزاعی به مفهوم مورد نظر است و نمره 0تا  4حاالت بینابینی است و نمره كلی آزمون از صفر تا  41است .نمره صفر
(مبین عدم پاسخگويی به سؤال يا فقدان پاسخ ارتجاعی بهطور اختصاصی)؛ نمره 0بیانگر استداللهايی است كه مبتنی بر
49
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جاندار پنداری و ساخته پنداری كاملاند (تصور انسانی داشتن از خدا و حضور خدا در زندگی روزمره مانند انسان ازجمله
خصوصیات و ويژگیهای انسانی)؛ نمره  1نشاندهنده استداللهايی است كه براساس جاندار پنداری و ساخته پنداری مفید و
عملی سازمان يافتهاند؛ نمره  1هنوز رگههای ساخته پنداری وجود دارد و زنده بودن بر اساس حركتهای ارتجاعی تبیین
میشود؛ نمره  4استداللها بر اساس تبیین مادی سازماندهی شدهاند واقعنگری ،تأمل به خصوصیات غیرجسمانی و انسان
پندارانه از خدا و استقرار جهان عینی و مذهبی در عرض هم هستند؛ نمره  1تصور مافوق طبیعی و غیرمادی از خدا دارند و
نیت مذهبی در آنها شکل میگیرد و جهانی عینی و مذهبی در طول هم استقرار میيابد.
یافتهها
در اين پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت كه در ادامه يافتههای هر يك از فرضیهها ارائه میشود.
فرضیه اول :برداشت از مفهوم خدا با تحول شناختی رابطه مثبت دارد.
جدول .2ضرایب همبستگی بین برداشت از مفهوم خدا با نگهداری ذهنی مقدار و وزن
مؤلفههای مفهوم خدا

حضور

حیات

نامريی

متغیر تحول شناختی

قدرت

علم

مبدأ

يکسان

ماهیت

بودن

نگهداری ذهنی وزن

1/61

1/01

1/04

1/60

1/00

1/64

1/61

1/01

نگهداری ذهنی مقدار

1/60

1/66

1/60

1/01

1/00

1/61

1/66

1/01

همانطور كه در جدول  1مشاهده میشود همبستگی بااليی بین برداشت از مؤلفههای مفهوم خدا و نگهداری ذهنی وزن و
مقدار وجود دارد و تمام ضرايب بهدستآمده در سطح  P <1/10معنادار هستند و اين همبستگی با ضرايب باالتر از  1/64نشان
میدهد كه بین برداشت از مفهوم خدا و مفاهیم شناختی ارتباط وجود دارد و بهعبارتديگر فرضیه اول تأيید میگردد.
فرضیه دوم :برداشت از مفهوم خدا با سن آزمودنیها رابطه مثبت دارد.
جدول .1ضرایب همبستگی بین برداشت از مؤلفههای مفهوم خدا و سن آزمودنیها
مؤلفههای مفهوم خدا

حضور

حیات نامريی بودن قدرت

ضرايب همبستگی

1/01

1/01

1/66

1/06

علم

مبدأ

ماهیت مکان

1/66

1/01

1/04

1/07

بر اساس جدول  1رابطه نسبت ًا محکمی بین برداشت از مؤلفههای مفهوم خدا و سن آزمودنیها وجود دارد كه اين رابطه نشانگر
آن است كه بین سن آزمودنیها و تحول مفاهیم خدا رابطه مثبتی وجود دارد .میتوان نتیجه گرفت كه با افزايش سن
آزمودنیها مفهوم خدا نیز متحولتر میشود .بهعبارتديگر تحول مفهوم خدا وابسته به سن آزمودنیها است كه اين امر دلیلی
بر تأيید اين فرضیه است .البته میانگین نمرات آزمون برداشت از مفهوم خدا در سنین مختلف نیز اين موضوع را تأيید میكند.
جدول  .1میانگین نمرات آزمون برداشت مفهوم خدا در کودکان سنین مختلف
دامنه سنی آزمودنیها

6

0

6

01

میانگین نمرات آزمون برداشت مفهوم خدا

0/61

1/11

1/61

1/11
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جدول .5نتایج تحلیل واریانس بررسی اثر سن بر برداشت از مفهوم خدا
MS

F

سطح معناداری

بین گروهی

047/1

6

11/00

70/11

1/10

درونگروهی

47/114

016

1/117

كل

061/614

016

مجموع مجذورات درجه آزادی

منبع تغییرات

براساس جدول  4و  1میانگینهای برداشت از مفهوم خدا در سنین مختلف در سطح  P <1/10تفاوت معناداری دارد .بهمنظور
مقايسه تمام حالتهای ممکن يكبهيك میانگینها از آزمون پیگیری توكی استفاده شده است.
جدول  .6نتایج آزمون توکی بر مقایسه یکبهیک میانگینهای برداشت از مفهوم خدا
سن آزمودنیها

سن
آزمودنیها

میانگین

6

0/61

0

1/11

6

1/61

01

1/11

00

4/11

01

4/61

01

1

04

1

6

0

6

01

00

01

01

04

0/61

1/11

1/61

1/11

4/11

4/61

1

1

-

1/ 7

1/01

0/11

1/1

1/0

1/0

1/0

-

1/11

1/61

0/6

1/1

1/1

1/1

-

1/1

0/41

0/61

1/11

1/11

-

1/61

0/41

0/61

0/61

-

1/1

1/0

1/0

-

1/1

1/1

-

1
-

نتايج بهدستآمده جدول  7نشان میدهد كه به جز يك مورد میانگینهای سنین مختلف با هم تفاوت معناداری دارند و فقط
تفاوت بین سن  01و  04سالگی معنادار نبود.
فرضیه سوم :تحول شناختی با سن آزمودنیها رابطه مثبت دارد.
برای بررسی فرضیه سوم ضرايب همبستگی بین نگهداریهای ذهنی (مقدار و وزن) در سنین مختلف محاسبه گرديده كه
همبستگی بهدستآمده  r =1/00در سطح  P <1/10معنادار است و بهمنظور بررسی معنادار بودن تفاوتهای مشاهده شده در
سنین مختلف از تحلیل واريانس يك متغیری استفاده شده است.
جدول  .6خالصه نتايج تحلیل واريانس يك متغیری اثر سن بر تحول شناختی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

MS

F

سطح معناداری

بین گروهی

406/11

6

76/611

60/71

1/10

درونگروهی

011/11

011

1/006

كل

714/16

016
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بر اساس جدول  6تفاوت های مشاهده شده بین میانگین تحول شناختی در سنین مختلف معنادار میباشد .بنابراين فرضیه سوم
تأيید میشود ( f6،011=60/71؛  .)P <1/10برای مقايسه تمام حالتهای ممکن يكبهيك میانگینها از آزمون  HSDتوكی
استفاده شد كه نتايج آزمون توكی نشان داد تفاوتهای مشاهده شده بین كودكان (00و01( ،)01و01( ،)01و )04معنادار
نیستند اما در ساير كودكان معنادار است.
فرضیه چهارم :برداشت كودكان و نوجوانان از مفهوم خدا در مؤلفههای مختلف آن در يك جهت حركت میكنند و در موازات
هم میباشند.
جدول .0ضرايب همبستگی مؤلفههای مختلف مفهوم خدا
حضور

حیات

نامريی بودن

قدرت

علم

مبدأ

ماهیت مکان

نوع مؤلفه از مفهوم خدا
حضور

0

1/01

1/07

1/01

1/04

1/00

1/01

1/01

حیات

-

0

1/06

1/00

1/01

1/06

1/00

1/07

0

1/06

1/60

1/61

1/00

1/06

0

1/01

1/07

1/06

1/04

0

1/00

1/07

1/01

0

1/06

1/00

0

1/07

نامريی بودن
قدرت
علم
مبدأ
ماهیت

0

مکان

همانطوريکه در ضرايب مندرج در جدول  0مشاهده میشود همبستگی بااليی ( )r=1/00بین مؤلفههای مفهوم خدا قرار دارد و
تمام ضرايب در سطح  P <1/10معنادار هستند .بنابراين فرضیه چهارم تأيید میشود و تقريباً برداشت كودكان از مؤلفههای
مفهوم خدا در راستای هم حركت میكنند و تحول اين مؤلفهها نزد آنها همانند میباشد و اين نشان میدهد كه هر يك از
مؤلفهها معیار مناسبی برای ارزشیابی مفهوم خدا میباشند.
فرضیه پنجم :جنس آزمودنیها رابطه مستقیم و مثبتی با برداشت از مفهوم خدا دارد.
جدول  .1نتایج تحلیل واریانس عاملی بررسی اثرات سن و جنس بر برداشت از مفهوم خدا
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

MS

f

سطح معناداری

عامل سن

016/160

6

11/611

67/400

1/10

عامل جنس

1/10

0

1/10

1/416

1/10

تأثیر متقابل

1/160

6

1/611

1/066

1/10

خطا بین گروهی

14/140

041

1/117

كل

066/401

071

بر اساس نتايج جدول  6عامل جنسیت نظیر عامل سن و تأثیر متقابل آنها بر برداشت از مفهوم خدا مؤثر است و تفاوتهای
مشاهده شده ناشی از اثر جنسیت و تأثیر متقابل آن با سن هست .بنابراين فرضیه ششم تأيید میشود و جنس آزمودنیها رابطه
مستقیم و مثبتی با برداشت از مفهوم خدا دارد .نتايج آزمون توكی نیز نشان داد كه بیشتر میانگینهای مفهومی خدا در دو
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جنس در سنین مختلف با هم تفاوت معنادار دارند ولی در تعدادی از میانگینها مانند میانگین نمرات  0سالههای دختر و پسر
و  6سالههای دختر و پسر و پسران  ،01 ،01و  04ساله با هم تفاوت معنادار نداشتهاند.
بحث و نتیجهگیری
رشد معنويت در كودكان و نوجوانان حوزه ای است كه گرچه مورد عالقه روانشناسان تحولی ،نظريهپردازان مذهبی،
مربیان و طراحان برنامۀ درسی قرار گرفته است ،اما تحقیقات كمی در اين حوزه انجام شده است و بیشتر تحقیقات صورت
گرفته نیز در نیمۀ دوم قرن حاضر شکل گرفته است .هرچند در اين تحقیقات به بعضی از سازههای رشد معنويت (مفهوم خدا،
مفهوم دعا ،هويت معنوی ،تفکر مذهبی ،قضاوت مذهبی) توجه شده است اما همانطور كه اسپیلکا ،هوک و گورساچ

10

( ) 0601اشاره كردند در خصوص عوامل محیطی و فرهنگی تأثیرگذار بر مراحل رشد شناختی معنوی نتايجی به دست نیامده
است (اسپیلکا 0667،؛ بريج و موری.)1111 ،
بديهی است كه انسان در هر مقطع سنی شناخت يا دانايی خاصی نسبت به امور دارد و ادراک او از پديدهها و امور اطراف با
تحوالت رشدی گسترش میيابد .درک مفهوم خدا از اساسیترين مفهوم اعتقادات و رفتارهای معنوی در تمامی اديان الهی نیز
از اين امر مستثنی نیست .هرچند رشد مفهوم كودک از خدا ازنظر شناختی براساس ديدگاه انسانگونه مورد تبیین و توصیف
قرار گرفته است ،اما پژوهشهای تجربی اخیر كه بر روی مفهوم خدا و نحوه اكتساب آن انجام شده است ،نشان داده است كه
كودكان برای كسب اين مفهوم ازنظر شناختی به توانايیهايی مجهز هستند كه امکان كسب تعدادی از صفات خدا را از روشی
غیر انسانگونه نیز ممکن میسازد (بارت و ريچرت .)1111 ،16درهرحال بهرغم تفاوتهای موجود میان ديدگاههای غالب در
روانشناسی رشد ،مانند تفاوت میان پیروان فرويد و پیاژه؛ اين مکاتب در اين ديدگاه متفقالقول هستند كه مفهوم خدا در
كودكان اساساً به شیوه انسانگونه ادراک میشود و كودكان با گذر از مراحل شناختی مفهوم عینی كه كودكان از خداوند كسب
كردهاند به سمت ذهنیتر شدن پیش میروند و از جنبه صفات انسانی كه كودک برای وی قائل میشود كمتر میشود و اين
موضوع با توجه به مراحل رشد شناختی كودک قابلادراک است (الکايند0661 ،؛ گلدمن0670 ،؛ فاولر0600 ،؛ اسر0660 ،؛
كاكس1117 ،؛ تامینن)0660 ،؛ همان طور كه تحقیق حاضر نیز نشان داد كه بین برداشت از مفهوم خدا و مفاهیم شناختی (
جدول  )1و بین برداشت از مؤلفههای مفهوم خدا و سن آزمودنیها رابطه وجود دارد (جدول .)1
توصیف اصیل پیاژه از مراحل رشد شناختی در هدايت نظريهها و بررسیهای مربوط به رشد معنويت اهمیتی آشکار داشته
است .شايد به علت درونمايه عمدتاً شناختی رويکردهای نظری ،در تحقیقات تجربی مربوط به رشد معنويت تأكید نسبتاً
دقیقی بر شناخت وجود داشته است .انبوه دانشی كه بهدستآمده است مؤيد رشد الگوهای مربوط به تفکر معنويت است كه با
مراحل رشد شناختی به معنای كلی تر آن تقارن دارد .لیکن اين تأكید بر رشد شناختی ممکن است ما را از توجه به بسیاری
مسائل ديگر در رشد معنويت كودک باز دارد .همسو با يافتههای جدول  1شواهدی در دست است كه نشان میدهد برداشت
مفهوم خدا در سنین مختلف متفاوت است و هويت مذهبی ،اخالق ،ايمان ،مفاهیم خدا و نیايش در كودكان همگی طی مراحلی
بروز میكنند كه تا حدی مقارن با مراحل پیاژها ی است .در مجموع سیر پیشرفت از ناتوانی در ادراک مفاهیم معنويت در اوايل
زندگی آغاز میشود و از دينی بسیار "خودمحور" میگذرد و به فهمی ملموس و عینی از دين و سرانجام بهنوعی دينداری
انتزاعیتر و پیچیدهتر میانجامد .در واقع يافتههای اين پژوهش همسو با يافتههای تامنین ( ،)0660امامیكندوانی (،)0100
اسکندری ( ،)0101سیف نراقی و نادری ( ،)0161سیف و نادری ( )0161نشان داد كه تحول مفهوم خدا در كودكان ايرانی
28. Spilka, Hook & Gorsuch
29. Barrett & Richert
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همانند كودكان اديان مختلف است و مفهوم خدا مفهومی است كه از انسان پنداری شروع شده و تا ديد فوق طبیعت پنداری
رشد میكند.
برخی از تحقیقات اين فرض را كه بین جنس آزمودنیها و برداشت از مفهوم خدا رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد تايید
كردهاند (جدول  )6از جمله اينکه كودكان خداوند را به صورت يك مرد تصور میكنند (فوستر و كیتینگ )0661 ،و احتماال در
دخترها بیش از پسرها میتواند شواهدی مبتنی بر اين ديدگاه يافت (لد و همکاران .)0660 ،گرچه حمايتهای تجربی برای
پیش بینی اين كه تصوير خداوند بايد با ديدگاه كودكان درباره پدرشان ارتباط داشته باشد ،وجود دارد (اسپیلکا و همکاران،
)0601؛ اما هرتل و دوناهیی )0661( 71معتقدند كه در آزمودنی های آنها گرايش محکمی وجود دارد كه خداوند را به عنون
مظهر عشق و مهربانی (مادرانه) و نه به عنوان منبع قدرت و اقتدار (پدرانه) ادراک نمايند .با اين اوصاف به نظر میرسد مادران
در مفهوم خدای كودكان به خصوص دختران نقش مهمتری ايفا می نمايند.
روشن است كه كودكان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن به علت تفاوتهای تحولی ،تجربیات زندگی ،ظرفیتهای شناختی و
ديگر عوامل ،تجربههای معنوی و مذهبی متفاوتی دارند ،با اين وجود ،شواهد روشن حاكی از آن است كه كودكان و نوجوان
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
خانواده ،همساالن ،جامعه نیز مربوط میشود (هارت1111 ،؛ جانسون و بوياتسیز.)1111 ،
رشد معنويت نه فقط شامل رشد شناختی بلکه شامل روابط اجتماعی و تجربیات هیجانی است .بهطور خاص مفهوم خدا بر
تجربیات ذهنی يك فرد تمركز دارد نه بر واقعیت عینی خدا .دانش نوجوانان از خدا و درک آنها از خدا در زندگیشان شکل
گرفته است از طريق اين مفهوم .مفهوم مثبت از خدا میتواند به نوجوانان كمك كند تا با هزاران تغییری كه در زندگیشان رخ
میدهد سازگار شوند يك مفهوم منفی از خدا میتواند باعث شود تا نوجوان خودش را بهعنوان يك فرد شکست يافته در نظر
بگیرد (فیت)1111 ،70
مفهومسازی نظری درباره رشد معنوی بهطور كلی (الکايند ،گلدمن) و نیز ايمان ( فاولر) ظاهراً بر اثر صورتبندیهای پیاژه پديد
آمدهاند  .بسیاری از تحقیقات ديگر درباره رشد معنويت ( مفاهیم خدا و تصاوير خدا) چارچوب پیاژه را مبنای بررسیهای
مختلف رشد معنويت به اثبات رساندهاند لیکن عالوه بر ديدگاههای پیاژهای ،مفهومسازی نظری و كارهای تجربی امیدبخش
ال تامنین توجه ما را به تجربه مذهبی كودكان جلب كرده است بهرغم
ديگری هم در روانشناسی دين پديد آمده است مث ً
تالشهايی كه برای تحقیق در اين زمینه صورت گرفته است ولیکن با تنوعی از رويکردهای مختلف روبرو هستیم مسلماً چنین
تنوعی محرک بسیاری از بررسی های گوناگون سودمند و خالق تجربی درباره رشد معنويت بوده است كه اگر اين تحقیقات با
انسجام بیشتری صورت بگیريد میتوانیم شاهد نظريهای جامع در اين زمینه باشیم.
تقدیر و سپاس
از تمام دانش آموزان عزيزی كه در اين پژوهش شركت نموده و با صرف وقت و حوصله ،پژوهشگران را ياری كردند ،نهايت
تشکر و قدردانی را داريم.

60. Hertel & Donahue
65. Fitte

01

 علوم تربیتی و آموزش و پرورش،مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی
3118  تیر،31  شماره،سال دوم

منابع
. منادی تربیت.تهران.  شکلگیری فهم دينی در كودكان، خدا به تصور كودكان.)0101(  حسین،اسکندری
.00 مسیحی و يهودی شهر تهران در سال، بررسی مفهوم خدا در كودكان مسلمان.)0100(  رقیه،امامیكندوانی
.پاياننامه.دانشگاه عالمه طباطبايی
 چکیده مقاالت.)0101( . ساله7  تا4  بررسی درک مفهوم خدا در كودكان. مريم، حمیدرضا؛ كارگر طريی،حاتمی
.66  شماره، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.همايش مبانی نظری و روانسنجی مقیاسهای دينی
. ساله به سؤاالتی در مورد خدا01  تا1 چگونگی پاسخگويی كودكان.)0161(  عزت اله، نادری. مريم،سیف نراقی
.شماره اول-فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبايی دوره اول

.0
.1
.1
.4
.1

5. Barrett, J. L., & Richert, R. A. (5007). Anthropomorphism or Preparedness? Exploring
Children’s God Concepts. Review of Religious research. 44(7), 700-755.
5. Bridges, L. J. & Moore, A. M. (5005). Religion and Spirituality in Childhood and
Adolescence. Child Trends.
7. Cartwright K. B. (5005). Cognitive Developmental Theory and Spiritual
Development. Journal of Adult Development, 8(4), 557-550.
4. Cox, R. H. (5006). The developmental stages of spirituality: A proposed paradigm,
spirituality and health. Pp (77-26).Colorado springs: Colorado school of professional
psychology press.
2. Decanchy, J. P. (5962). The idea of God: Its emergence between 3 and 56 years. In A.
Godin (EDs), from religious experience to a religious attitude (pp. 93-508). Chicago:
Loyola University Press.
6. Derooz, S. A,. Iedema, J. & Miedema, S. (5004). Influence of maternal denomination,
God concepts, and child-rearing practices on young children’s God concepts. Journal
for the Scientific Study of Religien, 47(4), 239-272.
3. Dickie, J, R., Ajega, L. V., Kibylak, J. R. & Nixon, K, M. (5006). Mother, father, and
self: Source of young adult’s God concepts. Journal for the Scientific Study of
Religien, 42(5), 23-35.
8. Elkind, D. (5930). The origins of religion in the child. Review of Religious Research,
55(5), 72-45.
9. Fitte, A. (5999). The Development of the Concept of God in Adolescents. A Book for
Youth Ministers. Psy.D. Thesis, Fuller Theological Seminary School of Psychology.
50. Fowler, J. (5985). Stages of faith: The psychology of human development and the
quest for meaning. New York: HarperCollins.
55. Fowler, J. W. (5005). Faith development theory and the postmodern challenges. The
International Journal for the Psychology of Religion, 55(7), 529–535.
55. Fowler, J., & Dell, M. L. (5006). Stages of faith from infancy through adolescence:
Reflections on three decades of faith development. In E. Roehlkepartain, P. Benson, P.
King, & L. Wagener (Eds.). The handbook of spiritual development in childhood and
adolescence (pp. 74-42). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
57. Goldman, R. (5964). Religious thinking from childhood to adolescence. London:
Routledge and Kegan Paul.
54. Goldman, R. (5968). Religious thinking from Childhood to adolescence. Harper
SanFrancisco; first edition.
52. Gorsuch, R. L. (5988). Psychology of religion. Annual. Review of psychology, 79, 505
- 555.

00

 علوم تربیتی و آموزش و پرورش،مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی
3118  تیر،31  شماره،سال دوم

56. Hart, D., & Feegly, S. (5992). Prosocial behavior and caring in adolescence: Relations
to Self-understanding and social judgment. Child Development, 66(2), 5746-5729.
53. Heiphetz, L., Jonathan ,D., Lane, J. D., Waytz, A. Liane, L. &Young, L. L. (5056).
How Children and Adults Represent God’s Mind. Cognitive Science, 40, 555–544.
58. Hertel, B. R., & Donahue, M. J. (5992). Parental influences on God images among
children: Testing Durkheim’s metaphoric parallelism. Journal for the Scientific Study
of Religion, 74, 586-599.
59. Ingebritson, R. J (5989). The Stages of Faith Development. Melanesian Journal of
Theology, 2(5), 3-54.
50. Johnston, L. D., & Boyatzis, C. J. (5002). Cognitive Cultural Foundation of Spiritual
(Eds), the Handbook of Spiritual Development in Children and Adolescence (pp. 555557). Sage Publication.
55. Kim, S. (5003). A study of the relationship between children’s God concept and
specified parental predictors, and the difference in children’s God concept across age
groups. A Dissertation Presented to the Faculty of the School of Educational
Ministries Southwestern Baptist Theological Seminary In Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree Doctor of Philosophy.
55. Knight, N., Sousa, P., Barret, J. L. & Atran, S. (5004). Children’s attributions of
beliefs to humans and God: cross-cultural evidence. Cognitive Science 58, 553–556.
57. Korniejczuk V.A (5997). Psychological theories of religious. A Seventh - day
Adventist perspective. Prepared for the International Faith and Learning Seminar Held
at Union College, Lincoln, Nebraska, U.S.A.
54. Morrison, G. S (5009). Early childhood education today. Eleventh edition. Pearson
press.
52. Myers, J.E. (5009). Children's spiritual development: analysis of program practices
and recommends for early childhood professionals. Dissertation Prepared for the
Degree of Doctor of Education University of North Texas.
56. Oser, F. K. (5995). The development of religious judgment. New Directions for Child
Development, 25, 2-52.
53. Paloutzian, R. F &. Park, C. L. (5002). Handbook of the Psychology of Religion and
Spirituality, First Edition. Guilford Press.
58. Piaget, J. (5925). The origins of intelligence in children. New York: Oxford
University Press.
59. Shaman, N. J. (5056). Children’s Intention Understanding and the Development of
Religious Concepts. A Dissertation submitted in partial satisfaction of the
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Psychology.
70. Spilka, B., & McIntosh, D.N. (5996). Religion and spirituality: The known and the
unknown. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association,
Toronto.
75. Spilka, B., Hood, J. R., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (5007). The psychology of
religion (7rd ed). New York: The Guilford press.
75. Spilka, B., Hood, R. W, & Gorsuch, R. L. (5982). The psychology of religion: An
empirical approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
77. Tamminen, K. (5995). Religious Development in Childhood and Adult; an Empirical
Study: Helsinki: Suomen Tiedeakatemia.
74. Vaden, V. C. & Woolley, J. D. (5055). Does God Make It Real? Children’s Belief in
Religious Stories from the Judeo-Christian Tradition. Child Development, 85(4).
5550-5572.

01

