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  چكيده
 در مهابـاد  شـهر  دبسـتاني  پـيش  كودكان تصور شناسايي و بررسي حاضر، هدف پژوهش

 جامعـه .  اسـت  شناسـي  پديـدار  آن، روش و كيفي پژوهش، اين خداوند است. نوع مورد
 حجم. است مهاباد شهر دبستشاني پيش دختر و پسر كودكان كليه شامل مطالعه، اين آماري
 ساختاريافته نيمه مصاحبه پژوهش، اين ابزار. شد تعيين نظري اشباع منطق اساس بر نمونه
 تحليـل  و كدگذاري ويژه هاي رويه از روايي، ميزان برآورد منظور به مطالعه، اين در. است

 جريـان  دقيـق  هـدايت  راهبردهـاي  از پايـايي،  ارزيـابي  براي همچنين. شده است استفاده
 تفسـير  و اجـرا  بـراي  سـاختارمند  فرآينـدهاي  ايجـاد  هـا،  داده گـردآوري  بـراي  مصاحبه
اطالعـات، فراينـد    تحليـل  و تجزيـه  بـراي . شـده اسـت   گرفتـه  بهره همگرا هاي مصاحبه

ها حاكي از آن است يافته كدگذاري سه گانة باز، محوري و انتخابي به كاربرده شده است.
كه كودكان پيش دبستاني شهر مهاباد، از حيـث ذات، رويكـردي تشـبيهي و تجسـدي بـه      

  وند دارند و از حيث صفات، قايل به صفات جمال هستند.خدا
  مهاباد. شهر دبستاني، پيش كودكان خدا، صفات خدا، ماهيت خدا، از تصور :ها كليدواژه
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 شـدن  كمرنـگ  شـده،  بشـري  جوامـع  دامنگيـر  امـروزه  كه فرهنگي عميق تغييرات از يكي
 معنويت واژه رسد مي نظر به. است ديني مناسك به تمايل كاهش ) وSpiritualityمعنويت(
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 مشـخص  ولـي  دارد، سـزايي  بـه  اهميت مردم از بسياري براي كه عشق مثل است اي كلمه
 از ذهنـي  تصـور  معنويـت،  مهـم  هـاي  مؤلفـه  از يكـي . است دشوار بسيار آن معناي كردن

مي  تشكيل را مؤمن افراد اعتقادي نظام هاي جنبه ترين محوري از يكي مفهوم اين خداست.
 كـه  فـرد  مذهبي و معنوي تجارب مانند مختلفي عناصر تأثير تحت خدا از فرد دهد. تصور

 از تصور. خداست از فرد يك تجربة خدا، از دارد. تصور قرار است، تكامل حال در همواره
 از ذهنـي  تصـور . خداست مورد در افراد تصورات از شناختي روان دروني الگوي يك خدا
 طريق از خدا از ذهني تصوير. خداست از فرد تجربي و احساسي برداشت گيرنده دربر خدا

 ايـن  مـي آيـد. در   در خـدا  از معنـوي  احساس صورت به و گيرد مي شكل افراد تجربيات
 Object relationshipشـيء(  )، رابطـة Psychoanalysis Theoryگري( تحليل روان زمينه،

Theory( و )دلبستگيAttachment Theory،(  كـه  هسـتند  اوليـه اي  بنـايي  زير هاينظريه 
گيرد(نـوروزي و سـپهريان آذر،   مـي  شـكل  خـدا  از فـرد  يك تصور چگونه مي دهند نشان

1395        .(Kuburic )1998 (مـا  بـر  چگونـه  و چيست خدا كه موضوع اين دارد اعتقاد 
- مي باعث خدا درباره ما تصور. دهدمي شكل خداوند مورد در را ما تصور گذارد،مي تأثير

 و همچنـين  باشـيم  داشـته  مشخصـي  عقايـد  و كنـيم  عمـل  خاصـي  شـكل  بـه  ما كه شود
    .)walker, 2012دهيم( نشان را معيني خصوصيات

 بـا  آيـد، مـي  دسـت  بـه  كودكـان  نـزد  او روحـاني  وجـود  و خدا مفهوم كيفيت از آنچه
) Self-orientationبودن( محور )، خودObjective thinkingعيني( تفكر چون خصوصياتي

 بـه  كـه  اسـت  ايـن  ها آن طبيعي عالقه. دارد مطابقت ) آنانCentralizationو تمركزگرايي(
 ديني معارف در رفته كار به متشابه الفاظ. كنند نگاه رويكرد عيني همان با مجرد، موجودات

 در ديگـري  مؤثر عامل دهد،مي سوق ) خداMaterialismانگاري( مادي سوي به را آنان كه
 تخـت  خـدا بـر   " ،"كندمي خدا صحبت" ،"دارد دست خدا" مثالً، .هاست آن مذهبي فهم
 تفاسـير  به را هاي ديني، كودكاناين گزاره ... . و "نگردمي ما اعمال خدا به" ،"زندمي تكيه
 تـا  گـردد  مـي  باعث عوامل اين مجموعه .كنندعيني وادار مي تفكر سطح در محورانه خود

. آورد روي خداوند شخصيت درباره )Anthropomorphismانگاري( انسان نوعي به كودك
 صـدايي  بـا  است كـه  انسان يك به شبيه و مادي خام، بسيار  خردساالن نزد در خدا تصور
 يـك  صـورت  بـه  و هاست آسمان در كه دارد سكونت بهشتي در گويد، مي سخن ما شبيه
 از آميختـه  هـم  بـه  سخنان، تفكـري  اين. پردازد مي امور فتق و رتق به آمده، زمين به انسان
 از فقـط  كـودك  كـه  ايـن  نيز عبارت اسـت از  خودمحوري .دهدرا نشان مي تجسم و تخيل
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- ديـدگاه  توانـد نمي و نگردمي جهان هاي پديده به توانايي هايش براساس و خود دريچة ديد

سـرانجام،   ).1393دهد(ابراهيمي، سپاه منصور و امامي پـور،  قرار توجه را مورد ديگران هاي
 كـه  كنـد  توجه پديده ها از جنبه يك مي تواند به فقط كودك كه معناست اين به تمركزگرايي

 ايـن  در كه كودكي دهد. تعميم ديگر موارد به را آن و سپس نباشد مهم جنبه، آن است ممكن

ي  دربـاره  نمونـه  براي انديشد؛ مي چنين اين هم مجردات ي درباره دارد، تفكر قرار از مرحله
 بنـابراين،  كنـد؛  تصور مي انسان صورت به حتي و مادي موجودي را وي كودك خدا، مفهوم

 كـه  مـي كنـد   تصور خانه اي است. همچنين برايش قائل صورت و سر پا، دست، خدا براي

 مي زمين به بهشت از يا ماست مواظب و مي نگرد كارهاي ما به نجا آ از است كه بهشت همان

بازي  وسائل انواع كه مي داند بزرگي پارك يا باغ را بهشت او كند. درست ما را كارهاي تا آيد
 كه مي داند نيز جايي را جهنم شد. خوشحال و كرد بازي جا آن در مي توان و دارد خوراكي و

 كه مي كند تصور انساني زشت را شيطان كودكان اين دوره است. شعله ور آن در زيادي آتش

 او و اسـت  شـنيده هـا   و گفته هـا  كودك براساس اطالعات از بخشي دارد. شاخ سرش روي

  ).Piaget, 1995مي كند( تصور را شنيده ها
هايي در داخل و خارج از كشور انجام شده در مورد تصور كودكان از خداوند، پژوهش

ميزان مذهبي بـودن والـدين،   ) پژوهشي با عنوان 1385است. صادقي، مظاهري و حيدري (
 تمـامي  ميانگين كه داد نشان انجام دادند. نتايج متفاوت شناخت ديني و تصور از خدامنابع 
 خود والد دو هر بودن مذهبي ميزان آزمودنيها كه مواردي در خدا از تصور مقياسهاي خرده

 خود والدين بودن مذهبي ميزان كه دهندگاني پاسخ در. است باالتر اند، كرده ارزيابي باال را
 و »الهـي  مشـيت « ،»تأثيرپـذيري « مقياسهاي زير تفاوت كرده اند، ارزيابي بااليي سطح در را
 سـطح  در والدينشـان  بـودن  مـذهبي  ميزان كه آزمودنيهايي با خدا از تصور آزمون »حضور«

 بـودن  مـذهبي  ميـزان  كـه  افرادي در خدا از تصور كيفيت بنابراين،. بود معنادار است، پايين
 بـه  را والدين بودن مذهبي ميزان درواقع، پژوهشگران. است ترمثبت است، باالتر والدينشان

 كننـده  بينـي  پـيش  عامـل  تـرين  مهم فرزندان و براي ديني پذيري جامعه از جنبه اي عنوان
 رابطـه  عنـوان  با خود مطالعة در) 1391( ابراهيمي حاج و باقري. دانندمي خدا از فرد تصور
 كـه  انـد رسـيده  نتيجـه  اين به دختر دانشجويان در استرس ميزان با آن ابعاد و خدا از تصور
 در استرس ميزان با خداوند مراقبت و خداوند حضور خداوند، از تصور بين معناداري رابطه

هـاي   بنابراين، آموزش تصور مثبت از خداوند و ارائه زمينـه   .دارد وجود دختر دانشجويان
كالسـهاي فـوق برنامـه در ارتقـاء     مذهبي در كالسهاي مختلف در طول دوران تحصـيل و  
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. ابراهيمـي، سـپاه منصـور و امـامي     كنـد بهداشت رواني دانشجويان نقش مـؤثري ايفـا مـي   
 در روابط موضـوعي  و دلبستگي سبكهاي نقش چگونگي) در پژوهشي با عنوان 1393پور(
 از تصور كلي نمره دادند كه نشانمتوسطه  دوره آموزان در دانش خدا از تصور گيري شكل
 دلبسـتگي  سـبك . دارد معنادار اجتنابي رابطه دلبستگي سبك و ايمن دلبستگي سبك با خدا

 سـبك  داد نشان رگرسيون تحليل نتايج. داد معنادار نشان رابطه الهي مشيت با تنها اضطرابي
 سبك. باشند مي خدا از تصور براي معتبري هاي كننده بيني پيش ايمن و اجتنابي  دلبستگي
 از تصور كلي نمره بين همچنين. دارد را نقش اين الهي مشيت براي فقط اضطرابي دلبستگي

 نتايج. دارد وجود مثبتي معنادار رابطه  والدين و  دوستان  خود، از تصور هاي مولفه با خدا
 نمـره  براي تري معتبر كننده بيني پيش والدين از تصور مولفه كه داد نشان رگرسيون تحليل
 اين به تصور كودكان و نوجوانان از خداپژوهشي با عنوان  در) Hanisch )2002است.  بوده

 و والدين وسيله به بيشتر كودكان در خدا از تصور سالگي 9 سن تا كه يافته دست پيدا كرد
. اسـت  خصوصـي  و شخصي خيلي سن اين تا كودكان كند و خداي مي رشد كودك تخيل

 يـا  مـذهبي ( محيطي تأثير تحت برجسته اي طور به خدا از تصور سالگي 10 سن شروع با
 جـواني  فرد كه معناست بدان اين. گيرد مي قرار اند، كرده رشد آن در افراد كه) مذهبي غير
 خـانواده،  توسـط  كـه  اطالعاتي وسيله به كند،مي زندگي مذهبي اجتماعي بافت يك در كه

 حالي در. گيردمي قرار تأثير تحت شود،مي ارائه مدارس در ديني آموزش كالسهاي و كليسا
 اوايـل  در كـه  خـدا  از خـود  كودكانـه  تصـور  همان به جوان افراد غيرمذهبي، محيط در كه

تصـور  ) پژوهشـي بـا عنـوان    Baring )2012. كننـد  مي بسنده آورده اند، وجود به كودكي
 بـه  پـژوهش  انجـام داد. ايـن   كودكان معنويت در كاوش: مادرشان و پدر و خدا از كودكان
است كه در  مادر و پدر از آنها درك و خدا از كودك تصور اساسي گيري جهت يافتن دنبال
 مانيـل  در شـده  انتخـاب  دولتـي  ابتـدايي  مدرسه سه در پنجم كالس دانش آموز  241بين 

ها حاكي از آن است كه تجربه هاي كودكان در رابطه با والدينشان بـر  يافته .صورت گرفت
  گذارد. مي تصور آنها از خدا تاثير

هاي باال همگي به ضرورت و اهميت مطالعه در باب تصور كودكان و نوجوانان پژوهش
انـد. مطالعـة   ها اثرگذار تلقي كـرده از خدا اذعان دارند و اين تصور را در بهداشت رواني آن

حاضر نيز گام ديگري در راستاي پژوهش در مورد اين مسألة مهم است. اما ايـن پـژوهش   
تر از مطالعة آن در افـراد دورة  كه بررسي تصور كودكان پيش دبستاني بسي مهم برآن است

ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي است زيرا وضعيت آدمي در سال هاي اولية رشـد بسـيار بـر    
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دوران بعدي اثرگذار است و بر اين اساس، چگونگي تصور كودكان پيش دبسـتاني از خـدا   
بخشد. از اين هاي بعدي اثرگذار است و به آن جهت مينيز بر كيفيت تصور از خدا در سال

رو، در حوزة درك و شناسايي تصور كودكان پـيش دبسـتاني، بـا خـالء پژوهشـي مواجـه       
هستيم. اين مطالعه درصدد است كه اين كاستي پژوهشي را برطرف نمايد. از سويي ديگـر،  

خـدا دارنـد، از رويكـرد    هاي باال كه رويكردي كمي به مطالعة تصور از بر خالف پژوهش
كند زيرا موضوعاتي چون خـدا و تجربـه   كيفي و روش پژوهشي مربوط به آن حمايت مي

هـاي عميـق و   تواند به يافتـه پذير نيستند و تالش براي كميت بخشي به آن نميخدا، اندازه
اني از قابل اتكا بيانجامد. بنابراين، اتخاذ رويكردي كيفي به مطالعة تصور كودكان پيش دبست

كوشد تصور خدا، گامي نو در اين قلمروي پژوهشي است. بر اين اساس، مطالعة حاضر مي
  كودكان پيش دبستاني شهر مهاباد اعم از دختر و پسر را شناسايي كند. 

  
  هاي پژوهش . سؤال2

  . كودكان پسر پيش دبستاني شهر مهاباد در مورد ماهيت خدا چه تصوري دارند؟1
  پيش دبستاني شهر مهاباد در مورد ماهيت خدا چه تصوري دارند؟. كودكان دختر 2
 . كودكان پسر پيش دبستاني شهر مهاباد در مورد صفات خدا چه تصوري دارند؟3

  . كودكان پسر پيش دبستاني شهر مهاباد در مورد صفات خدا چه تصوري دارند؟4
 

 . نوع و روش پژوهش3
ژوهش كيفي عبارت است از مجموعه فعاليت ) است. پQualitativeنوع اين پژوهش، كيفي(

هايي همچون مشاهده، مصاحبه و شركت گسترده در فعاليت هاي پژوهشي كه هر كدام بـه  
نحوي محقق را در كسب اطالعات دست اول درباره موضوع مورد تحقيق ياري مي دهند. 

ي شده بدين ترتيب از اطالعات جمع آوري شده توصيف هاي تحليلي، ادراكي و طبقه بند
يافتـه  شود كـه  مي ). پژوهش كيفي به هر نوع پژوهشي اطالق1395شود(دالور، حاصل مي

داده هاي  مي سازي  به دست نيامده باشد.هاي آن از طريق فرايندهاي آماري و با مقاصد ك
اين نوع پژوهش از طريق مشاهده، مصاحبه يا تعامل هاي شفاهي گردآوري شده و متمركز 

اي است كـه  ني و تفسيرهاي مشاركت كنندگان در آن است. اين نوع پژوهش، مطالعهبر معا
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اطالعات خود را با ارجاع به عقايد، ارزش ها و رفتارها در بستر اجتماعي دست نخورده به 
  ).1392آورد(محمد پور، دست مي

از روش  ،ةمطالعـــــ  نيـــــا ،يفـــــيپـــــژوهش ك يروش هـــــا انيـــــم از
- عي اجتمـا  ةنحلـ  كيـ  يشناس داريكند. پد ياستفاده م )Phenomenologyي(دارشناسيپد

و درك  ياست كه در صدد بررس يروش شناس ينوع شمندانياز اند يبرخ انيو به ب يفلسف
راسـتا   نيـ كنشـگران اسـت و در ا   ايمشاركت كنندگان  )Lived Experience(ستهيزة تجرب

اول  دگاهيـ كه از د يبه صورت يتمنديو ن يآگاه يمطالعه ساختارها قيطركند از  يتالش م
. دسـاز  روشـن را كشـف و   دهيـ پد اينمود  ياصل تيماه اي رازهيشود ش يشخص تجربه م

- يزنده افراد و گروه ها سروكار دارد و م يبا زمان حال و تجربه ها يشناس داريپد ،نيبنابرا
دهـد. از نظـر    هيـ گـروه ارا  ايـ خـود كنشـگر    دگاهيتجربه ها از د نياز ا يقيتواند درك عم

Husserl )1973دهيـ و پد يآگاه يبا بازتابش و مطالعه نظام مند ساختارها يشناس داري) پد 
اسـت.   سـته يتجربـه ز  ةمطالعـ  ،يشناسـ  داري). پد1395 ،ييرزايمبه نقل از ها سروكار دارد(

 نيـ توجه دارد. لذا ا ،شود يم ستهيفرد ز كي لهيبه جهان، آنچنان كه به وس  يشناس داريپد
ي، گاروديسـ  ياسـت؟(امام  يچه نـوع تجربـه ا   ستهيسازد كه تجربه ز يرسش را مطرح مپ

واسطه و  يتجربه ب كيعبارت است از  سته،ي). تجربه ز1391،و نوري دهقان نيري، رهنورد
تجربه گر و تجربـه شـونده،    نيعالم و معلوم، ب نيكه در آن ب يتجربه ا يزياز چ يحضور

 يتجربـه ا  يعنيدر مقابل تجربه دسته دوم است،  ستهيبرقرار است. تجربه ز تياتحاد و هو
ـ  يانسان به معنا اتيح اتيتجل درك. است يكه با واسطه و حصول و  يدرك حاالت درون

 نيـ فهم آن است كه در ا فهياز آن است. وظ يو حاك انگريب اتيتجل نياست كه ا يا يذهن
كـه در دسـترس و مشـاهده     يزيـ تا به آن چ نفوذ و رسوخ كند يكيزيمحسوس ف اتيواقع

 اتيـ ق اظهـارات و تجل ياز طر گرانيد اتيفهم ح يلتاي. از نظر دابديدست  ست،يحواس ن
كـه از   يا يذهنـ  ينـدها يبـا فرا  دياست: نخست آن كه ما با ريبه سه شرط امكان پذ اتيح

توانسـت از   مينخـواه  نصورتيا ري. در غميگردد آشنا باش يخالل آن، معنا اظهار و تجربه م
صـادقي،  »(انسـان بـود   ديانسان با دنيفهم يبرا«جهت  نياز ا م،يبفهم يزيچ گرانيد اتيح

  ).1387 مظاهري و ملك عسكر،
شدن و ظـاهر   دهينشان دادن، د يبه معنا كه يونانيلغت  كياز  يشناس دهياصطالح پد

جهـان   ايـ  سـته ياساسـا مطالعـه تجربـه ز    ،يشناس داريباشد، مشتق شده است. پد يشدن م
شـود، نـه    يمـ  ستهيفرد ز كي لهيبه جهان، آن چنان كه به وس يشناس دارياست. پد يزندگ



 7   خداوند مورد در مهاباد شهر دبستاني پيش كودكان تصور بررسي

 يپرسش را مطـرح مـ   نياز انسان باشد، توجه دارد. لذا ا يجدا يزيكه چ يتيواقع ايجهان 
را  يوشد معـان ك يم يشناس داريپد رايز "است؟  يچه نوع تجربه ا ستهيتجربه ز"سازد كه 

همـان   " يجهـان زنـدگ   ". ديـ شوند، آشـكار نما  يم ستهيروزمره ز يآن چنان كه در زندگ
 ممفهـو  ايـ كـردن   يو بدون متوسل شدن به طبقه بند ياست كه بدون تفكر اراد يتجربه ا

آن  ايشوند  ياست كه مسلم دانسته م ييزهايشود و معموال شامل آن چ يحاصل م ،يساز
از  زيدر مطالعه حاضر ن ،يشناس داريروش پد تيكه متداول هستند. با توجه به ماه ييزهايچ
  .)1391(امامي سيگارودي و همكاران، ديروش استفاده گرد نيا

  
  گيري . جامعه، نمونه و شيوة نمونه4

نمونة مطالعة . است كليه كودكان پسر و دختر پيش دبستاني شهر مهاباد ة اين پژوهش،جامع
ساله مراكز مهد كودك و آمادگي شهر مهابـاد اسـت. ايـن     6و  5فر از كودكان ن 28حاضر، 

به اين معنا كه گردآوري اطالعات تا زمـاني   شد يينتع يحجم نمونه بر اساس منطق اشباع نظر
يـري ايـن   گ روش نمونـه  انـد. اي در اختيار پژوهشگر قـرارداده ادامه يافت كه افراد اطالعات تازه

  .ستهدفمند ا مطالعه نيز
  
  . ابزار پژوهش5

)   Semi- Structured Interviewدر ايـن پــژوهش، از ابــزار مصــاحبة نيمــه سـاختاريافته (  
شود. مصاحبة نيمه ساختار يافته مصاحبه اي است كه در آن، سؤاالت مصاحبه از استفاده مي

د؛ امـا  قبل مشخص مي شود و از تمام پاسخ دهندگان، پرسش هاي مشابه پرسيده مـي شـو  
آنها آزادند كه پاسخ خود را به هر طريقي كه مي خواهند پاسخ دهند. بر اين اساس، مطالعة 
حاضر با توجه به سؤال هاي پژوهشي باال و پاره اي از سؤال هاي تكميلي مربـوط بـه هـر    
سؤال، مصاحبه شونده را آزاد گذاشته است كه بنا بر تجربه هاي خود در باب خدا و صفات 

  گويد. او سخن ب
  
 . روايي و پايايي ابزار پژوهش6

 يرياعتبارپـذ  يـار مصـاحبه از مع  يستچك ل ييروا يزان، به منظور برآورد مپژوهش يندر ا
 يلو تحل يكدگذار يژهو هاي يهرو يريپژوهش با بكارگ هاي يافتهو  ها يفبودن توص يواقع
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مصـاحبه   يانجر يقدق يتهدارهايي چون از راهكا ياييپا يابيارز يبراهمچنين، . شود ياستفاده م
به كار  همگرا يها مصاحبه يراجرا و تفس يساختارمند برا يندهايفرآ يجاداو  ها داده يگردآور يبرا

  برده مي شود.
  
  . روش تجزيه و تحليل اطالعات7

شيوة تجزيه و تحليل اطالعات در پژوهش حاضر، تحليل تفسـيري اسـت. در ايـن روش،    
ت تا در حد امكان به آشكار نمودن پيام هاي نهفته درمـتن نوشـتاري   پژوهشگر درصدد اس

مصاحبه بپردازد. اولين گام در تحليل تفسيري، تلفيق كليه داده هاي مورد پژوهش و تشكيل 
يك پايگاه اطالعاتي است. گام بعدي ديگري كه يكي از مهمترين مراحل تحليـل تفسـيري   

ه هايي است كه اطالعات را به صورت مناسبي در داده ها است، تدوين مقوله، طبقه يا حيط
بر مي گيرد و در عين حال آنها را خالصه كند. در اين مرحله، پژوهشگر بايد در مورد اينكه 
چه مطالبي در درون هر بخش مهم است، تصميم گيري كند. گام بعدي نشانه گذاري كردن 

ر گيرد تا معلوم شـود كـه آيـا    بخشها (اجزاء) است. هر يك از بخشها بايد مورد بررسي قرا
پديده توصيف شده در آن در يكي از مقوله هاي نظام مقوله بندي قرار مي گيـرد يـا خيـر؟    
گام آخر، گروه بندي بخشهاي مقوله هاست. پس از نشانه گذاري، بخشهايي را كـه تحـت   

  يك مقوله نشانه گذاري شده، در كنار هم قرار دهد.  
  

  هاي پژوهش . يافته8
  هاي مربوط به سؤال اول فتهيا 1.8

اولين سؤال مطالعة حاضر عبارت است از اين كه كودكان پسر پيش دبستاني شهر مهاباد در 
نشـان داده   1هاي مربوط به اين سؤال در جدولمورد ماهيت خدا چه تصوري دارند؟ يافته

  شود.مي

 1 سؤال به مربوط يها افته: ي1جدول

  كد انتخابي  كد محوري  كد باز

  اصول دين  توحيد  يگانگي خدا



 9   خداوند مورد در مهاباد شهر دبستاني پيش كودكان تصور بررسي

  رويكرد تشبيهي به خدا  انگاري خدا انسان  تشبيه خدا به انسان

  تجسد  مادي تصور كردن خدا  رنگ مندي خدا
      مكان مندي خدا

نشان مي دهد، نتايج حاصل از يافتـه هـاي مصـاحبه در بـاب تصـور       1چنانكه جدول 
سه كد انتخـابي اصـول ديـن، رويكـرد     كودكان پسر پيش دبستاني در مورد ماهيت خدا در 

تشبيهي به خدا و تجسد و سه دسته كد محوري توحيد، انسان انگاري خدا و مادي تصـور  
  پردازيم.ها ميكردن خدا طبقه بندي شده است. در زير به توصيف اين يافته

  توحيد 1.1.8
خداونـد را  بر اين اساس مي توان اذعان كرد كه كودكان پسر پيش دبسـتاني شـهر مهابـاد،    

 در مهاباد شهر دبستاني پيش پسر كودكان از يكي زمينه اين در. كننديگانه و واحد تصور مي
  ».فقط يك خدا داريم«كه  كند مي عنوان چنين خدا ماهيت مورد

  انسان انگاري خدا 2.1.8
در خصوص ماهيت خداوند، يكي ديگر از نتايجي كه حاصل شد انسان انگاري خداسـت،  

كه بيشتر كودكان براي خدا به ماهيتي شبيه انسان اشاره مـي كردنـد. در ايـن    بدين صورت 
كند: زمينه مي توان به جمالتي از زبان خود آن ها اشاره كرد كه يكي از آنان چنين عنوان مي

  ».خدا دستاني بزرگ دارد، خدا شكم بزرگي دارد«، همچنين »شكل خدا مثل من است«

  مادي تصور كردن خدا 3.1.8
تر كودكان پسر پيش دبستاني شهر مهاباد ماهيتي مادي را براي خداوند در نظر داشتند و بيش

از ديد آن ها خداوند داري ماهيتي مادي است. در اين زمينه مي توان به تشبيه خداونـد بـه   
خدا را در «خورشيد اشاره كرد كه يكي از كودكان پسر پيش دبستاني چنين بيان مي كرد كه 

همچنين، نتايج حاصل شده از كد انتخابي ». شود به رنگ زرد در آسمان ديدهنگام ظهر مي 
بدين صورت است كه كودكان اصول دين را تا حـدودي در ماهيـت ذهنـي خـود داشـته،      

   رويكردي تشبيهي به خدا دارند و آن را قابل تجسم مي پندارند.
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  هاي مربوط به سؤال دوم يافته 2.8
ت است از اين كه كودكان دختر پيش دبستاني شهر مهابـاد  دومين سؤال مطالعة حاضر عبار

نشـان   2هاي مربوط به اين سؤال در جـدول  در مورد ماهيت خدا چه تصوري دارند؟ يافته
  شود.داده مي

 2 سؤال به مربوط يها افته: ي2جدول 

  كد انتخابي  كد محوري  كد باز

  اصول دين  توحيد  يگانگي خدا
  رويكرد تشبيهي به خدا  انگاري خداانسان   تشبيه خدا به انسان

  تجسد  مادي تصوركردن خدا  وارگي خداشكل
      امكان رؤيت خدا با چشم

      مكان مندي
      

نشان مي دهد، نتايج حاصل از يافتـه هـاي مصـاحبه در بـاب تصـور       2چنانكه جدول 
رويكـرد  كودكان دختر پيش دبستاني در مورد ماهيت خدا در سه كد انتخابي اصـول ديـن،   

تشبيهي به خدا و تجسد سه دسته كد محوري توحيد، انسان انگاري خـدا و مـادي تصـور    
  پردازيم.ها ميكردن خدا طبقه بندي شده است. در زير به توصيف اين يافته

  توحيد 1.2.8
بر اين اساس مي توان اذعان كرد كه كودكان دختر پيش دبستاني خداوند را يگانه و توحيد 

 ماهيـت  مـورد  در مهاباد شهر دبستاني پيش دختر كودكان از يكي زمينه اين رد. مي پندارند
  ». است خدا هم ديگرش اسم داريم خدا يك فقط«كه  كند مي عنوان چنين خدا

  انسان انگاري خدا 2.2.8
در خصوص ماهيت خداوند، يكي ديگر از نتايجي كه حاصل شد انسان انگاري خداسـت،  

براي خداوند، به ماهيتي شبيه انسان اشاره مي كردند. در اين  بدين صورت كه بيشتر كودكان
كند: زمينه مي توان به جمالتي از زبان خود آن ها اشاره كرد كه يكي از آنان چنين عنوان مي
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از » دارد پـا  و دسـت  مـا  مثـل  خدا همچنين«و » است ساخته خودش همانند را ما خداوند«
  ره نمود. ديگر جمالتي است كه مي توان به آن اشا

  مادي تصور كردن خدا 3.2.8
از سوي ديگر بيشتر كودكان دختر پيش دبستاني شهر مهاباد ماهيتي مادي را براي خداونـد  
در نظر داشتند و از ديد آن ها خداوند داري ماهيتي مادي است. در اين زمينه مي تـوان بـه   

دبسـتاني چنـين بيـان        تشبيه خداوند به خورشيد اشاره كرد كه يكي از كودكان دختر پـيش  
همچنين، نتـايج حاصـل شـده از كـد انتخـابي بـدين       ». است دايره خدا شكل«مي كرد كه 

صورت است كه كودكان اصول دين را تا حدودي در ماهيت ذهني خود داشته، رويكـردي  
   تشبيهي به خدا دارند و آن را قابل تجسم مي پندارند.

  
  هاي مربوط به سؤال سوم يافته 3.8

سؤال مطالعة حاضر عبارت است از اين كه كودكان پسر پيش دبستاني شهر مهابـاد در  سوم 
نشـان داده   3هاي مربوط به اين سؤال در جدولمورد صفات خدا چه تصوري دارند؟ يافته

  شود.مي

 3 سؤال به مربوط يها افته: ي3جدول

  كدانتخابي  كد محوري  كد باز

  صفات جمال  صفات فعل  رزاق
  صفات جمال  ذاتصفات   صانع
  صفات جمال  صفات فعل  راهنما
  صفات جمال  صفات فعل  صورتگر
  صفات جمال  صفات فعل  صانع
  صفات جمال  صفات ذات  عالم
  صفات جمال  صفات ذات  حي
  صفات جمال  صفات فعل  مهربان

نشان مي دهد، نتايج حاصل از يافته هـاي مصـاحبه در بـاب تصـور      3چنانكه جدول  
دبستاني در مورد صفات خدا در كد انتخابي صفات جمال و دو دسته كد كودكان پسر پيش 
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هـا  محوري صفات فعل و صفات ذات، طبقه بندي شده است. در زير به توصيف اين يافته
  پردازيم.مي

  صفات فعل 1.3.8
بر اين اساس مي توان اذعان كرد كه كودكان پسر پيش دبستاني خداونـد را واجـد صـفات    

 مـورد  در مهابـاد  شـهر  دبسـتاني  پـيش  پسـر  كودكان از يكي زمينه اين در. فعل مي پندارند
خـدا  «گويـد:  و ديگـري مـي  » دهـد خدا به ما نان مـي «كه  كند مي عنوان چنين خدا صفات

  ».مهربان است

  صفات ذات 2.3.8
بر اين اساس مي توان اذعان كرد كه كودكان پسر پيش دبستاني خداوند را عالوه بر صفات 

 دبسـتاني  پـيش  پسـر  كودكـان  از يكي زمينه اين در. پندارندصفات ذاتي نيز ميفعلي واجد 
» شودنمي نابود وقت هيچ خداوند«كه  كندمي عنوان چنين خدا صفات مورد در مهاباد شهر

  ».خدا عاقل است«و ديگري بيان مي كرد: 
  

  هاي مربوط به سؤال چهارم يافته 4.8
اين كه كودكان دختر پيش دبستاني شهر مهابـاد   سؤال چهارم مطالعة حاضر عبارت است از

نشـان   4هاي مربوط به اين سؤال در جـدول  در مورد صفات خدا چه تصوري دارند؟ يافته
  شود.داده مي

  

 4 سؤال به مربوط يها افته: ي4جدول

  كد انتخابي  كد محوري  كد باز

  صفات جمال  صفات فعل  صانع
  صفات جمال  صفات فعل  منعم

  صفات جمال  فعلصفات   بخشنده
  صفات جمال  صفات فعل  مهربان
  صفات جمال  صفات فعل  راهنما
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  صفات جمال  صفات فعل  خالق
  صفات جمال  صفات فعل  سرپرست
  صفات جمال  صفات فعل  خالق

نشان مي دهد، نتايج حاصل از يافتـه هـاي مصـاحبه در بـاب تصـور       4چنانكه جدول 
در كـد انتخـابي صـفات جمـال و كـد       كودكان دختر پيش دبستاني در مورد صـفات خـدا  

  پردازيم.ها ميمحوري صفات فعل طبقه بندي شده است. در زير به توصيف اين يافته

  صفات فعل 1.4.8
بر اين اساس مي توان اذعان كرد كه كودكان دختر پيش دبستاني خداوند را واجـد صـفات   

 مـورد  در مهابـاد  شـهر  دبسـتاني  پـيش  دختر كودكان از يكي زمينه اين در. پندارندفعل مي
  ».باراند مي باران خدا«كه  كند مي عنوان چنين خدا صفات
  

  گيري . بحث و نتيجه9
  1هاي مربوط به سؤال  يافته 1.9

شـهر   يدبستان يشكه كودكان پسر پ يناهاي مربوط به سؤال اول مبني بر بر اساس مصاحبه
يـن،  اصـول د ، سه كد انتخـابي يـا مضـمونِ    دارند يخدا چه تصور يتمهاباد در مورد ماه

  و تجسد خدا به دست آمد.  به خدا يهيتشب رويكرد

  مقايسه 1.1.9
اي قابل انطباق نيست. هاي پژوهش هيچ مطالعهاين نتيجه به ويژه كد انتخابي توحيد، با يافته
يج بـا  و تجسد خدا، ايـن نتـا   به خدا يهيتشب با وجود اين، در مورد دو كد انتخابي رويكرد

) همسوست به اين معنا كه كودكـان سـه تـا    1373( ينراق فيو س ينادر هاي پژوهشيافته
بيشـتر ايـن كودكـان    داشته اند. در باب خداوند و انسان گونه  يماد ،تصور خامشش ساله 
داده انـد علـت را دور بـودن     يو آنها كه جواب منفـ  ديد توانياند كه خدا را مجواب داده
. آن ها معتقدند كـه پـس از شـش سـالگي هـم تـا       كرده اند انيسمان) بخدا(آ يمحل زندگ

ها وجود دارد. همچنين، اين نتايج با يافته هاي پـژوهش  اي اين دو تصور در ذهن آناندازه
) نيز همسوست به اين معنا كه او نيز نشان مي دهد كه كودكان اين دوره تصور 1388باهنر(

  ).1395نقل از داوودي، شعباني و شفيعي، انساني و مادي از خداوند دارند(به 
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  بحث و تبيين 2.1.9
 ينبه د يازانسان، ن يازهاياز ن يكياستدالل كرد كه  ينتوان چنيمبر اساس اين كد انتخابي، 

كارآمـد در   ياز روش ها يكيبه اوست.  يمانو ا داشناخت خ ينداري،مرتبه د يناست. اول
از  يكـي  ينـه، زم يـن در ا، درك ماهيت خدا و يگـانگي اوسـت.   شناخت ينا يرشد و ارتقا

فقـط  «كند كـه   يعنوان م ينخدا چن يتشهر مهاباد در مورد ماه يدبستان يشكودكان پسر پ
، كه اين گزاره به يگانگي خداوند اشاره دارد و روشن مي سازد كه كودكان »يمخدا دار يك

ي خدا تأكيد دارند. عـالوه بـر ايـن،    تحت تأثير فطرت يا محيط خود بر وحدانيت و يگانگ
رويكرد تشبيهي به خدا و تجسد خدا ديگر كد انتخابي است كه مي توان به عنوان مضمون 
تجربه زيستة كودكان پيش دبستاني به دست آورد. اين يافته توسط نظريـه پردازانـي چـون    

 &Harms (1994, cited in Splika, Hood, Hunsbergenهـارمز نيـز تأييـد مـي شـود.      

Gorsuh, 2003) يداستان گونـه سـحر   هكه مرحل يسالگ 6- 3كه كودكان در  كندبيان مي - 
 ي. براينندب يم يا فسانها يداستان ها ياتخدا و خصوص ينب ياست، تفاوت كم يا يدهپد

معتقد است ) Slater )2005 كنند. يمرحله خدا را مثل پادشاه تصور م ينمثال، كودكان در ا
 يرونيتوان به عوامل ب يمسئول فهم كودك از خدا است كه از آن جمله م ياديعوامل زكه 

 يكه در خانواده ا ي) اشاره كرد. كودكانيطرفهم ف( يو عوامل درون يخانواده و اماكن مذهب
كـه كودكـان    يانسـان گونـه دارنـد، در حـال     يشوند دركشان از خدا حالت يمن بزرگ مرم

ـ  تعداد نسـبتاً  يككاتول يدكان خانواده هاو كو يستندن ينچن يهودي هايخانواده  از  يفراوان
 ) و 1385صادقي و همكاران ( كنند. يم يمخود ترس يها ينمادها را در مورد خدا در نقاش

Kirkpatrick)2005(  نشان مي دهند كه خداوند ماهيتي شبيه به مخلوقات خود دارد. در اين
 يـك  يسـالگ  3سـن   زمينه بيشتر كودكان خدا را به انسان يا خورشيد تشبيه مي كردنـد. در 

كنـد كـه خـدا را     يكشف م يكند. او به زود يم يدر مورد خدا كنجكاو يارانهكودك هوش
كند تـا   ياش رجوع م يت. كودك به منابع دروناس يدنيچون خداوند، ناد يند،تواند بب ينم

 يشرح داده شده و توسط او حـس مـ   يشكه برا يتصور از خدا را به عنوان موجود زنده ا
كـه   يكـودك از تجـارب   .(Rezzuto, 1979, cited in Rackley, 2007)كنـد   كميلشود را ت

از آنكـه   يشپ يتكند تا تصورش از خدا را بسازد. ح يدر دسترس هستند استفاده م يشبرا
 يـق در مورد خدا را داشته باشد، او تصـورش از خـدا را از طر   يمفهوم ساز ييكودك توانا
سرانجام، كودكان پسر پيش دبستاني خداوند را قابل  دهد. ياش شكل م يفرد ينتجارب ب

تجسم مي پنداشتند. بدين صورت كه اشكال  و رنگ هاي مختلفي مانند  زرد رنگ  و  يـا  
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شكل خداوند و يا داراي اعضايي مثل اعضاي بدن انسـان تصـور مـي كردنـد.      سفيد بودن
Tomifen )1994( و  يماد يزهايچ يدارند كه برا يشكه كودكان كوچكتر، گرا بر آن است

  ). 1393 ي،رادبه نقل از (كنند دعا  ينيع
  

  2هاي مربوط به سؤال  يافته 2.9
شهر  يدبستان يشپ دختركه كودكان  يناهاي مربوط به سؤال دوم مبني بر بر اساس مصاحبه
يـن،  اصـول د ، سه كد انتخـابي يـا مضـمونِ    دارند يخدا چه تصور يتمهاباد در مورد ماه

دهد كه هم پسران و و تجسد خدا به دست آمد. اين يافته نشان مي به خدا يهيتشب رويكرد
تجارب مشتركي نسبت به تصور خدا برخوردارنـد  هم دختران پيش دبستاني شهر مهاباد از 

  و جنسيت، تأثيري بر تغيير تجربه نداشته است.

  مقايسه 1.2.9
اي قابل انطباق نيست. هاي پژوهش هيچ مطالعهاين نتيجه به ويژه كد انتخابي توحيد، با يافته
نتـايج بـا   و تجسد خدا، ايـن   به خدا يهيتشب با اين وجود، در مورد دو كد انتخابي رويكرد

) همسوست به اين معنا كه كودكـان سـه تـا    1373( ينراق فيو س ينادر هاي پژوهشيافته
بيشـتر ايـن كودكـان    داشته انـد.  در باب خداوند و انسان گونه  يتصور خام مادشش ساله 
داده انـد علـت را دور بـودن     يو آنها كه جواب منفـ  ديد توانياند كه خدا را مجواب داده
. آن ها معتقدند كـه پـس از شـش سـالگي هـم تـا       كرده اند اني(آسمان) بخدا يمحل زندگ

ها وجود دارد. همچنين، اين نتايج با يافته هاي پـژوهش  اي اين دو تصور در ذهن آناندازه
) نيز همسوست به اين معنا كه او نيز نشان مي دهد كه كودكان اين دوره تصور 1388باهنر(

  ).1395دارند(به نقل از داوودي، شعباني و شفيعي، انساني و مادي از خداوند 

  بحث و تبيين 2.2.9
چنانكه نشان داده شد، اصول دين، بيانگر درون ماية تجارب زيسـتة كودكـان دختـر پـيش     

) 1393ي،(به نقل از برآباد Unamuno دبستاني شهر مهاباد در باب خداوند است. از اين رو،
بـه بشـر و از    يـدواري بـه خـدا، ام   يـدواري اسـت و از ام بـه خد  يمانا ييدهبه بشر، زا يمانا
. بر اين اساس، مي شود يم يدارنسبت به بشر پد يرخواهيو شفقت به خدا، خ يرخواهيخ

توان ادعا كرد كه نحوه رفتار والدين و اطرافيان زمينه سـاز شناسـايي اصـول ديـن توسـط      
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ج نشـان مـي دهـد نـزد     كودكان دختر پيش دبستاني شده است. از سوي ديگر تحليـل نتـاي  
دختران پيش دبستاني شهر مهاباد خداوند ماهيتي شبيه به مخلوقات خود دارد. در اين زمينه 
بيشتر كودكان خدا را به انسان يا خورشيد تشبيه مي كردند يا كودكان دختر پـيش دبسـتاني   

د رنگ خداوند را قابل تجسم مي پنداشتند؛ بدين صورت كه اشكال مختلفي مانند دايره، زر
بودن شكل خداوند و يا داراي اعضايي مثل اعضاي بدن انسان تصور مي كردنـد. رويكـرد   
تشبيهي به خدا و تجسد خدا ديگر كد انتخابي است كه مي توان به عنوان مضـمون تجربـه   
زيستة كودكان پيش دبستاني به دست آورد. در اين رابطه، رسول زاده طباطبايي، نصيرزاده و 

نيز معتقدند كه كودكان اين دوره فارغ از نوع جنسيت، رويكردي انسان ) 1386خوشبخت (
گونه و مادي گرايانه يا تجسدي به خداوند دارد. مطالعة حاضر بر آن است اگرچه كودكـان  
اين سنين چنين رويكردي به خدا دارند، اما اين به آن معنا نيسـت كـه كودكـان در اطـالق     

يه هم هستند. در اين مورد، جنسيت مي تواند تفـاوت  مظاهر طبيعي و انساني بر خداوند شب
دهنـد كودكـان   در پژوهش خود نشان مي )Ladd, McIntosh & Spilka  )1998ايجاد كند.

دختر در ترسيم تصوير خداوند بيشتر خداي مرد را نقاشي مي كنند در حـالي كـه كودكـان    
اي انسـان واره تحـت تـأثير    كنند كه نه مردند نه زن. بنابراين، خدپسر تصاويري ترسيم مي

) در مطالعة 1386كند. همچنين، نصيرزاده و حسين چاري(جنسيت، ماهيت متفاوتي پيدا مي
خود به اين يافته دست پيدا كرده اند كه كودكان دختر در ترسيم تصوير خدا بيشتر از مظاهر 

الي كـه  و نمادهاي طبيعي چون نور، ابر و مواردي از اين دسـت اسـتفاده مـي كننـد در حـ     
كودكان پسر كمتر از مظاهر طبيعي استفاده كرده، تمايل انسان گرايانة بيشتري از خود نشـان  

دهند. اين موضوع، بيانگر آن است كه كودكان دختر در نمادپردازي مربـوط بـه خـدا از    مي
  كنند. تري استفاده ميالگوهاي متنوع

  
  3هاي مربوط به سؤال  يافته 3.9

شهر  يدبستان يشپ پسركه كودكان  يناهاي مربوط به سؤال سوم مبني بر بر اساس مصاحبه
، كد انتخـابي يـا درون مايـة صـفات جمـال      دارند يخدا چه تصور صفاتمهاباد در مورد 

خداوند به دست آمد كه اين خود بيانگر آن است كه اين كودكان به صـفات ايجـابي بـراي    
  خداوند گرايش دارند.
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  مقايسه 1.3.9
 & Dickie, Eshleman, Merasco, Shepard, Vander هـاي پـژوهش  ج بـا يافتـه  اين نتـاي 

Johnson (1997)       همسوست به اين معنا كه كودكان آزمودني اين پژوهش خدا را قـادر
آيد. همچنين، اين نتـايج بـا   مطلق تلقي كرده اند كه جزء صفات جمال خداوند به شمار مي

) همسوست از آن رو كه در اين مطالعه 1386چاري( يافته هاي پژوهش نصير زاده و حسين
نيز كودكان آزمودني براي خداوند، صفاتي چون خيرخواهي حـاوي مهربـاني، بخشـندگي،    
منعم بودن، حاضر بودن، استجابت كنندگي و دوستداري بندگان و صـفات ديگـري چـون    

ز آنجا كـه صـفاتي   خالق بودن، عالم بودن، يگانگي، بزرگي و قادرمطلق بودن قايل هستند. ا
نظير عالم و قادر بودن جزء صفات ذاتند و صفاتي مانند مـنعم بـودن و خـالق بـودن جـزء      

توان گفت اين كودكان همچو كودكان پژوهش حاضـر بـه صـفات    صفات فعل هستند، مي
  ذات و فعل خداوند توجه دارند. 

  بحث و تبيين 2.3.9
خداوند بيانگر اين است كه كودكـان   نتايج به دست آمده از تصور كودكان در مورد صفات

صفات جمال خداوند را بيشتر تصور مي كنند نه صفات جالل الهـي. در پـژوهش حاضـر    
ي و مهربـان از جملـه صـفات    حـ ، عالم، صانع، صورتگر، راهنما، صانع، رزاقصفاتي مانند 

 در علم كـالم و عرفـان   ياصطالح يصفات جمال الهجمالي اشاره شده كودكان مي باشد. 
اصطالح معادل صفات  ينكالم، ا يجصفات خداوند است. در اصطالح را يبند يمتقس يبرا

در خداوند داللت  يكه بر وجود كمال  هستند ي) صفاتيهستند. صفات جمال(= صفات ثبوت
ق و ... . در اين صفات، تجمل و بهاء ذات اقـدس بـه   مانند عالم، قادر، خالق و راز كنند يم
. صفات حقيقيه محضه يعني 1هاست. خود اين صفات نيز به سه دسته تقسيم مي شوند: آن

. صفات حقيقية ذات اضـافه  2اوصافي كه در مفهومش اضافه به امر ديگري ملحوظ نيست؛ 
يعني اوصافي كه اضافه به امر ديگري در مفهوم آن معتبر نيست ولي اضافه بر او عارض مي 

يعني اوصافي كه اضافه به غير بـا ذات آن مفهـوم عجـين و    . صفات اضافية محضه 3شود؛ 
  ). 1384، به نقل از علوي قزويني، 1383سرشته شده است(سبزواري، 

چنانكه روشن شد، در پژوهش ديكي و همكاران، كودكان خداوند را قادر مطلق تصور 
ه اين تصور با كرده اند كه جزء صفات جمال الهي هستند. در تبيين اين يافته، آن ها برآنند ك

 تصور شبيه خدا، از كودكان تصور و رابطة كودكان با والدين پيوند دارد. از ديد وي، ادراك
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 و والـدين  بودنـد،  كـرده  تصـور  حـامي  را خدا كه است؛ كودكاني والدينشان دو هر از آنها
 تصـور  قدرتمنـد  را خـدا  كه بودند و كودكاني كرده تصور حامي نيز را پدرشان بخصوص

 سنين كودكان البته. بودند كرده تصور قدرتمند را مادر بخصوص و والد دو هر بودند، كرده
. بودند كرده تصور حامي و قدرتمند بيشتر را خدا تر پايين سنين كودكان با مقايسه در باالتر

 بـا  والـدين  ارتباط كيفيت باالتر، سنين كودكان به نسبت تر پايين سنين كودكان در همچنين
ايـن   .شد گزارش خدا از تصور گيري شكل چگونه براي مهمتري كننده بيني پيش فرزندان

ــة دلبســتگي مــي  ــه را در چــارچوب نظري ــوان توضــيح داد. يافت ــت  ارچوب،چــ يندر هم
Kirkpatrick & Shaver )1990( آنهـا بـه    يدلبسـتگ  يهـا كـه شـكل   يدادند افراد يحتوض

ت تصورشان يودشان و در نهادارند تصور از خ يشگرا ،صورت عاشق و مراقب بوده است
 Sroufe ،Fleeson & Fleesonاز خدا به صـورت عاشـق و مراقـب باشـد. براسـاس كـار       

اسـت.   ياساسـ  ينـده آ يروابط دلبستگ يوالد فرزند برا يهكردند كه روابط اول يدتأك) 2006(
فرزند، روابط عاشقانه و رابطه با خدا  - شامل روابط والد ياتها در تمام چرخه ح يدلبستگ

و تصور از خـدا از   ينبه والد يكودكان، دلبستگ يدلبستگ در چارچوب ،واقع رد .باشد يم
را  ينكودكان تصورشان از والـد  يبه طور كل . كند يم يداتوسعه پ يني،والد يشكلها يقطر
 ينكننـد بـد   يم نياست درو ينشانه والدب يهخودشان و تصور از خودشان كه شب يدگاهبه د
كننـده تصـور از خـود و تصـور از خـدا       بيني يشپ ين،از والد يادراك دوران كودك يبترت

  است.
  
  4هاي مربوط به سؤال  يافته 4.9

ـ  دختركه كودكان  يناهاي مربوط به سؤال چهارم مبني بر بر اساس مصاحبه  يدبسـتان  يشپ
، كد انتخابي يا درون ماية صفات جمال دارند يخدا چه تصور صفاتشهر مهاباد در مورد 

خداوند به دست آمد كه اين خود بيانگر آن است كه اين كودكان به صـفات ايجـابي بـراي    
خداوند گرايش دارند. اين يافته، بيانگر آن است كه كودكان پيش دبسـتاني شـهر مهابـاد در    

  ، در تغيير تصورات تأثيري ندارد.باب صفات خداوند، تجربه مشتركي دارند و جنسيت

  مقايسه 1.4.9
همسوست به اين معنـا كـه كودكـان     Dickie & et al(1997)هاي پژوهش اين نتايج با يافته

آزمودني اين پژوهش خدا را قادر مطلق تلقي كرده اند كه جزء صفات جمـال خداونـد بـه    
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) از 1386ده و حسين چاري (آيد. همچنين، اين نتايج با يافته هاي پژوهش نصيرزاشمار مي
جهت توجه كودكان آزمودني به صفات فعل همسوست اما از حيث توجه اين كودكـان بـه   
صفات ذات همسو نيست زيرا كودكان دختر پيش دبستاني تنها بـه صـفات فعـل خداونـد     

  گرايش نشان داده اند.

  بحث و تبيين 2.4.9
تر پيش دبستاني شـهر مهابـاد ماننـد    چنانكه يافته هاي اين سؤال نشان مي دهد كودكان دخ

كودكان پسر، به صفات جمال خداوند تمايل دارند. اين نتيجـه، بيـانگر آن اسـت كـه ايـن      
كودكان، كمالي را به خدا نسبت مي دهند. تأكيد اين كودكان بر صفات جمال نشان مي دهد 

ال، ايـن گـزارة   كه آنها نمي توانند صفات جالل يا سلبية خداوند را مطرح سازند. بـراي مثـ  
حاوي صفت سلبيه خداوند، ماده نيست، از سوي هيچ كدام از كودكان ارائـه نشـده اسـت.    
كدهاي انتخابي رويكرد تشبيهي و تجسد كه در پاسخ به سؤال هاي يك و دو بيـان شـدند،   

تواننـد قايـل بـه صـفات     مؤيد و تصديق كنندة اين مطلب است كه كودكان اين سنين نمـي 
خداوند باشند. اما اين سؤال مطرح است كه كودكان اين سن چگونه صفات جالل يا سلبيه 

دهند؟ به اين سؤال مي توان دو پاسخ جماليه را به اين خداي مادي و انسان واره نسبت مي
داد: نخست، كودكان از طريق ارتباط با والدين خود و مشاهدة صفات و كماالت آنـان، بـه   

رده، آن را به خداي خود نسبت مـي دهنـد. در ايـن    مفاهيمي از صفات جمال دست پيدا ك
) اعتقاد دارند ارتباط كـودك بـا   1386زمينه، رسول زاده طباطبايي، نصيرزاده و خوشبخت (

پروراند، پيش گويي كنندة مناسبي براي تصور والدين و تصويري كه او از آن ها در ذهن مي
تحت تأثير دين و فرهنـگ   كودك از خداست. دوم، تصور كودكان در باب صفات خداوند

) بر اين باور هستند كه كودكان 1395گيرد. داوودي، شعباني و شفيعي (جامعه نيز شكل مي
براي بيان تصور خود در باب خداوند از نمادهاي فرهنگي جامعه خود استفاده مـي كننـد و   

ه اند. چون فرهنگ نمادهاي ديني متغير است، نمادپردازي هاي ديني متفاوتي نيز مطرح شد
بر اين اساس، مي توان گفت، فرهنگ ديني جامعه ايران در سـامان بخشـيدن بـه نمادهـاي     
ديني در باب صفات خداوند و از اين رو، بازتاب آن ها در تصـور كودكـان از خـدا نقـش     

  بسزايي ايفا مي كند.
در يافته هاي سؤال چهارم، موضوع ديگري قابل بحث است. اگرچه كودكان دختر پيش 

اني شهر مهاباد از حيث توجه به صفات جمال خداوند با كودكان پسر پـيش دبسـتاني   دبست
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شهر مهاباد، تجربة مشتركي دارند اما از نظر صفات ذاتي و فعلي از هم متمايزند به اين معنا 
دهند. اين نتيجـه، بيـانگر آن   كه كودكان دختر تنها بر صفات فعلي خداوند گرايش نشان مي

ن تنها به آن دسته از صفات جمالي كه رابطة ميان خدا و جهان آفـرينش  است كه اين كودكا
) حاكي 1386هاي مطالعة نصيرزاده و حسين چاري (كنند، توجه دارند. يافتهرا توصيف مي

از آن است كه كودكان آزمودني بيشترين اطالعات خود در باب خداوند را از مادر دريافت 
دهد دلبستگي بي حد و حصر كودك نسـبت بـه مـادر،    مي) نيز نشان Bolbyاند. بالبي(كرده

عامل بسيار مهمي در شكل گيري تصور كودكان در باب خداوند است(به نقـل از امـاني و   
) Donahue) و دونـاهي( Hertel). عالوه بر اين، كساني چون ديكي، هـرل( 1390مجذوبي، 

لدين خود به ويژه مـادر  برآنند دختران در كسب تصور خاصي از خدا بيشتر از پسران، از وا
). از سـويي  1386گيرند(به نقل از رسول زاده طباطبـايي، نصـيرزاده و خوشـبخت،   الهام مي

ديگر، چـون مـادران از سـبك تربيتـي عـاطفي و دلواپسـانه و پاسـخ دهنـده بـه نيازهـاي           
فيزيولوژيك و رواني كودكان برخوردارند، مي توان گفت، ايـن صـفات در دختـران زمينـة     

فات فعل به خداوند را فراهم ساخته است. به بيان ديگر، صـفاتي چـون مهربـاني،    اسناد ص
بخشودگي، پاسخگو بودن و ... حاصل اثرپذيري دختران از سبك تربيتي مادران است. البته، 
اين سخن بدان معنا نيست كه كودكان پسر از اين نوع تصـورات برخـوردار نيسـتند بلكـه     

دهند بيشترين گرايش را به صفات فعل خداوند نشان ميغرض آن است بيان كنيم دختران 
  و اين گرايش هم به سبب نفوذ بيشتر سبك تربيتي مادران در آنهاست.

  
  پيشنهادهاي پژوهش

 ناقص و نادرست موجود در اذهـان كودكـان   يممفاه مربيان پيش دبستاني با توجه به ـ
  مناسب تغيير دهند. مبني بر قابل تجسد بودن يا تشبيه به مخلوقات را با آموزش

مربيان پيش دبستاني يا والدين كودكان از ايجاد تصورات نامناسب كه در نگاه اول بي  ـ
اهميت به نظر مي رسد ولي در حقيقت ذهنيت كودكان را در آينده تحت تاثير قـرار  

  مي دهد، جلوگيري كنند.
صـفات  با توجه به اينكه كودكان پيش دبستاني تنها تصورشـان از صـفات خداونـد     ـ

جمالي مي باشد، پيشنهاد مي شود صفات جاللي خداونـد نيـز بـه كودكـان ارائـه و      
  آموزش دهند. 
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كودكان تالش خود را معطوف به نفي اشتباه ها و كمبودهاي موجود برداشت والدين  ـ
مفاهيم انتزاعي واستدالل  ه، بدون آنكه براي تصحيح آنها، به سخن گفتن دربارندنماي

 ند.هاي مشكل متوسل شو
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