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Abstract 

The purpose of the present study is to explore the feasibility of teaching the concept 

of God to the male elementary students in Bābul. Using simple random sampling, 75 

male students were chosen from among elementary students in Bābul as the research 

sample. Since the perception of students from the concept of God in terms of His 

attributes, essence, role, and place as well as relationship with Him were intended in 

this research, some consultative questions were used in the interviews to complete the 

data. Data analysis method was used for the sake of analyzing and interpreting the data, 

and the "Friedman" test was used for ranking the factors under study. SPSS23 was the 

statistical software applied in this research. The results showed that according to 

children's age condition and rational growth, their perception of God in different ages 

has considerable distinct dimensions so it must be considered in the way of teaching 

this concept to them. Children between 8 to 9 years old recognize the concept of God 

by their sense and this concept is not beyond the limit of their sensual perception. The 

majority of students recognize God as the creator of the world in their interviews. 

Teaching the concept of God is one of the most complicated fields in education. 

Children's age condition tell us how we can truly explain this concept to them and of 

course, we can talk about the existing challenges in this regard with them as well. 
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 چکیده

 یان پسر مقطع ابتدائآموزآموزش مفهوم خدا به دانش یریپذامکان یهدف پژوهش حاضر بررس
 مدارس مجموع از آموزدانش 57ساده، تعداد  یتصادف گیریشهرستان بابل بود. با استفاده از روش نمونه

ر، تصور حاض هشکه در پژو ییپژوهش انتخاب شدند. از آنجا ۀشهرستان بابل به عنوان نمون ۀپسران ابتدایی
خداوند، نقش خدا، نسبت و رابطه  یتات خدا، ماهصف یتکودکان از مفهوم خدا در ابعاد مختلف با محور

 یمصاحبه از سؤاالت کنکاش هایداده یلموارد به منظور تکم یبا خدا و مکان حضور او مد نظر بود، در برخ
زمون آ یعوامل مورد بررس بندیرتبه یبرا ومحتوا  تحلیل روش هاداده یلو تحل یهتجز یاستفاده شد. برا

بود.  SPSS23 یافزار آمارپژوهش، نرم این در استفاده مورد افزارقرار گرفت. نرم مورد استفاده «یدمنفر»
 یزماکودک، وجوه ت یو رشد عقل یسن یطشرا یمختلف به اقتضا یننشان داد که مفهوم خدا در سن یجنتا

 ینسنمفهوم به کودک از آن بهره برد. کودکان در  ینشناساندن ا یرمس در یددارد که با ایقابل مالحظه
 یرونحواس آنان ب ۀمفهوم از محدود ینو ا شناسندیسال مفهوم خدا را با کمک حواس خود م 9تا  8
 ترینیچیدهاز پ یکی. مفهوم خدا انگارندمی جهان خالق را خدا هامصاحبه در آموزاندانش یت. اکثررودینم

مطابق  یشمفهوم خدا را برا یقکه به چه طر گویدیکودک به ما م یسن یطدر آموزش است. شرا هاهحوز
 .ییمگوسخن ب یبا و توانیمیم یزمفهوم ن ینموجود در مورد ا هایچالش ۀو البته دربار یمکن یحبا واقع تشر

 

 .شهرستان بابل ی،آموزان پسر، مقطع ابتدائمفهوم خدا، دانش ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 یککانون دل و احساسات انسان از  یاناست که م یجاذبه معنو ینوع یو خداخواه ییخداجو یلم
که  یمعنو ۀجاذب ین. اگرددیبرقرار م یگرو کمال مطلق از طرف د یمبدأ اعل یعنی یطرف و کانون هست

ت دارد و در فطر یشهو پرستش خداوند نهفته است، ر یبه مبدأ هست تریعال یشدر سرشت انسان به گرا
 نیبودن در نوع بشر است. در اصِل وجود چن یکسانو  ییراکتساببودن و غ یآن خداداد هاییژگیاز و
که  گرددیئه مارا یمتفاوت یاتآن نظر یردرباره منشاء و تقس یتر اختالف است، ولدر نوع بشر، کم یشیگرا

ارائه  یرهغ و یو فلسف یاستدالل ی،خیتار ی،قرآن یلدال یلاز قب یمتعدد ینبودن آن شواهد و قرا یبر فطر
 (. 9، ص 1931 ی،و خباز ی)کرد گرددیم

َفَأِقْم فطرت:  یۀ: نخست، آکندیم یتمعروف در اثبات موضوع کفا یۀذکر دو آ ی،قرآن یلدال ینۀزم در
تِ یِن َحنِ یَوْجَهَك ِللِد   ِه اَل  اَس َعلَ  یًفا ِفْطَرَت الَل  ِه َذِلَك الِد  یَها اَل َتْبدِ یَفَطَر الَن  ْکَثَر ُم َوَلِک یُن اْلَق یَل ِلَخْلِق الَل  َن  َأ

ا که مردم را بر آن سرشته  ییبدار که سرشت خدا یند یخود را درست به سو یرو»، ْعَلُمونیاَل  ِس الَن 
َک ِمْن َبن: یثاقم یۀ(؛ دوم آ93)روم،« است َأْنُفِسِهْم  یَتُهْم َو َأْشَهَدُهْم َعلیآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذر   یَو ِإْذ َأَخَذ َربُّ

ُکْم قاُلوَأ َلْسُت بِ  ا َعْن هذا غاِفلیْوَم اْلقِ یَشِهْدنا َأْن َتُقوُلوا  یَبل اَرب  ا ُکنَّ که پروردگارت از  یهنگام»، َن یاَمِة ِإنَّ
 ستم؟یمن پروردگار شما ن یارا برخودشان شاهد قرار داد که آ یشانفرزندانشان را گرفت، ا زادگانیپشت آدم

 (.171)اعراف،  «یمکه از مطلب غافل بود یندنگو یامتروز ق در ینکهتا ا یمگفتند: چرا؟ شهادت دار
اند. عه نهاده شدهیه و فطرت پاك کودك به ودیهستند که در سرشت اول ی، اموریو اعتقاد ینید میمفاه

 یو، کشش به سیش از هر نوع آموزشیم که پیابییدرم ینیو د یم اعتقادیبودن مفاه ین، از فطریبنابرا
م یآموزش مفاه اساس،ن یابد و شکوفا شود. بر اید پرورش یکودك وجود دارد که با ن و خدا در نهادید
گاه یرا هدف، اعطایاز جمله مفهوم خدا به کودکان، ممکن و قابل اجرا است، ز ینید ، پرورش رغبت یآ

 (. 77، ص 1931 یابانی،و ب یدریکودك است )ح یامور فطر یو رشد و شکوفاساز
ن باور و زدودن یت ای، معطوف به تقویتیکودکان وجود دارد و طرح ترب یدر نهاد تمام یخداباور

در کودکان، هنوز شکل نگرفته و  یانتزاع یو از آنجا که فضا باشدیم یاحتمال یذهن یهاشائبه
 ینید میدر برابر شناخت مفاه یذهن یها، سبب مقاومتییو تمرکزگرا ینیبانیمانند خودم ییهامزاحمت

 (.1، ص1931 ی،رو است )اخوروبه ییهاها و ظرافتیبه کودکان با دشوار ینیم دیهاست، انتقال مفا
 ینا یرشپذ یبرا ینهزم یراکودک است، ز ینید یتترب یدوران برا ینترمناسب ی،کودک هایسال
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و در همه جوامع  یستن ی. باور داشتن به خداوند، مختص به جوامع خاصباشدیاو مساعد م یبرا یممفاه
است. کودکان  یها ضرورانسان یاجتماع یزندگ یروست که آموزش مفهوم خدا برا ینارد و از اوجود د

مسئله،  ینقرار دارند. ا ینید شماریب هاییاماطالعات و ارتباطات، در معرض پ یکرانما در سپهر ب
 یمعلت ۀان حوزاندرکار. دستسازدیم یرانکارناپذ اییفهمخاطبان کم سن و سال را وظ ینا ۀدربار یاریهش

آن  ینید میاز موضوعات و مفاه لف،مخت یناستنباط کودکان در سن ۀبه طور گسترده با نحو یدبا یتو ترب
 (.71، ص 1937و طامه،  یکنند )خان یداپ ییآشنا

 - از مسائل است یاریبس ییبه استدالل ندارد. کودک همچنان که به دنبال چرا یازخداوند ن شناخت
وجود خدا را در خود احساس نموده و به  -ها استدر انسان یتاز وجود قانون عل   ییهاکه خود نشانه

و ا یاخالق هایباعث رشد جنبه یگرد یاز جهت یز،با خدا ن ییآشنا ینخواهد بود. ا یشخو یدنبال خدا
 یبا معبودش به درست ییآشنا یرکودک را در مس یدحس، با یندانستن ا یفطر یلخواهد شد؛ پس به دل

 (.11م، ص1337،  1کرد )بونتر یتهدا

 پژوهش یشینۀ. پ2

 یندر ب یهنذهن، مفهوم خدا و مفهوم م یۀنظر یسۀمقا» ۀ( در مقال1937آذر ) یانو سپهر ینوروز
ر مهربانانه که تصو یافتندسه گروه در اییسهمقا یبا بررس« متفاوت یفرزندپرور یهاسبک یکودکان دارا

 یهنفهوم مم ینب رتباطیا یت،است. در نها تریینپا یگردانه از دو گروه دمستب یاز خدا در گروه فرزندپرور
 ییرگلمقتدرانه در شک یگفت سبک فرزندپرور توانیم ین،وجود نداشت. بنابرا یفرزندپرور یهایوهو ش
 دارد. یرذهن و تصور مهربانانه از خدا تأث یهنظر

 یخداباور یتآموزش مفهوم خدا و تقو یهااصول و روش»با عنوان  یا( در مقاله1931) وجدانی
 یهااز دغدغه یکی یآموزش مفهوم خدا و خداباور ی،اعتقاد یتکه ترب یافتدر« در کودکان و نوجوانان

 یجمع و یفرد حکه در صال یریعالوه بر تاث ینیها است. اعتقادات دو خانواده یتاندرکاران تربمهم دست
 یو سالمت روان دهندیانسان، معنا م یهم به زندگ یادن ینهم در شوند،یم یدارند و باعث سعادت اخرو

 هایییژگو یلکودکان و نوجوانان به دل یبرا یخداباور یت. آموزش مفهوم خدا و تقوکنندیم یناو را تضم
 است. یفدشوار و ظر یها، کارخاص آن

« کودک یسبک زندگآموزش مفهوم خدا در  یاثرگذار»با عنوان  یا( در مقاله1931) یو کرد خبازی

                                                           
1   . Butner. 
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 و یفرد یدر تعال یادیز یرکودک، تاث یخاصه درک مفهوم خداوند در زندگ ینی،د یباورها یافتنددر
امر  ینا یچیدگی. پشودیخود م یرونیب یطکودک با مح یاو داشته و سبب تعامل و سازگار یاجتماع

 ینت الزم در مورد شناخت ااطالعا ی،مناسب آموزش یهاروش یریرا بر آن داشته که با بکارگ ینوالد
گاه، همواره آسنا ینوجود والد یکودک قرار دهند. از طرف یارمفهوم را در اخت را به رشد ابعاد  یجد یبآ

 یتدر ترب ینکه والد یاز الزامات یکی رسد،یبه نظر م روینسازد. از ایکودک وارد م یو مذهب یشناخت
ان کودک یخداوند برا یقتحق یینخصوصًا تب ینی،ف دفرزندانشان در نظر دارند، موضوع آموزش معار

وب محس آلیدها یامروز ینوالد یکه برا یاز فضائل اخالق یاریکودک و رشد بس یحاست. پرورش صح
مفهوم به کودکان است. آموزش  ینآموزش ا ینۀبه اطالعات الزم در زم ینوالد یزتجه یازمندن گردد،یم
شکالت از موانع و م یاریبا خالقش قرار داده و او را در برابر بس یحط صحارتبا یرمفهوم، کودک را در مس ینا

را  یندگز یبپرفراز و نش یرمس یو روان یاز مشکالت روح یاریحل بس یی. به کودک توانانمایدیحفظ م
 یرا در سبک زندگ یفراوان یرتاث ینید یکه باورها یدپژوهش آشکار گرد ینا یجۀ. در نتسازدیفراهم م

 ها خواهد داشت.آن یتیو... ترب یروان ی،رشد معنو یرامونن و بالطبع پکودکا
 میمادران و مدارس بر مفاه یفرقه مذهب یراتتأث یبه بررس ی( در پژوهش1339و همکاران ) 1روث دی

 راتیمادران و مدارس تأث یمذهب یهانشان داد که فرقه یجپرداختند. نتا یدبستان یشخدا در کودکان پ
 یذهبم تقاداتاع یخط اصل یکالم یفبا توص یخدا در کودکان دارند که به طور کل یممفاهبر  یمستقل

گونه  ینبد یتربوده و دختران شناخت کم یکنزد یسیبه ع یشترپسران از خدا ب ییمطابقت دارد. شناسا
 از خدا، پدر و مادرشان است. هایدبستان یشنسبت به خدا دارند. درک پ

از جمله مفهوم خدا به کودکان  یمذهب یمنشان داد، آموزش مفاه یز( ن1332روث ) ید پژوهش
. مفهوم خدا، تحول و شودیانجام م یمفهوم یستمس یکتوسط مادران و معلمان به صورت  دبستانییشپ

. دهدیدر آنها شکل م یکودک ینرا در سن ینو تفکر نماد کندیم یینافراد را تع یشخص ییندارد ییرگشکل
 یی،دامانند ج ،ییداداو توسط رو یالزم را کسب کرد، اگر نظام دلبستگ یودك رشد شناختپس از آنکه ک

گونه نو کماکان انسا یدلبستگ یبرا یانتزاع ینجانش یکفعال شود، ممکن است کودك به خدا به عنوان 
ـد به دهند کـه در آن، خداونیجاندارگونه از خداوند شکل م یسن، کودکان بازنمود ینکند. در ا یهتک

 ـودك ک یارتباط ییوندهاکه در پ یدلبستگ یرفتار یستم. سشـودیامن در نظر گرفته م یعنوان پناهگاه
در نظر گـرفتن خداونـد بـه  یقخداوند با انسان، از طر ۀبر رابط یممکن است گواه شود،یم یدهوالـد د

                                                           
1   . De Roos. 
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 یمانز ی،ها باشد. در اواسط کودکبه او در هنگام تنش یکینزد یو پناهگاه امن و جستجو یگاهعنـوان پا
 یجمفهوم خداوند در ذهن او به تدر گیرد،یفاصله م یهو مراقبان اول ینکه کودك وارد مدرسه شده و از والد

 یه،اول یکودک ۀبا دور یسهخداوند، در مقا یززمان ن ینگرچه در هم گردد؛یگونه خارج ماز شکل انسان
برخوردارند و خداوند را  یمذهب یدرون یزۀکه از انگ یافراد ن،ی. عالوه بر اشودیم ساحسا تریکنزد

را گزارش  یترکم یروانشـناخت یو آشـفتگ یتیشخص هاییبآس کنند،یتصور م یراندیشمهربان و خ
 .کنندیم

ساختارمند در  هاییساز آن است که روش تدر ی( حاک1391) 1و کارلسون یپژوهش ن همچنین
نشان  یج. نتاشودیوجود خداوند در ذهن کودک م یریگان موجب شکلتوسعه مفهوم خدا در فرزند

 تیداشته است. اهم یرشد شناخت یبا مراحل کل یادیکه توسعه مفهوم خدا در کودکان تشابه ز دهدیم
 یهادر پژوهش هایدگاهاز د یاری. بسباشدیم یزمتما یمذهب یریگبا جهت یاز نظر آموزش مذهب یافته ینا

 اند. نشان داده ینید یمو توسعه مفاه یرشد شناخت یهنظر  ینب یارابطه یراخ

 ینظر ی. مبان3

 . کودک و خدا1.3

نا خدا آش یو اعتقاد آنان به خداوند است. کودک فطرت یمانا یایکودکان، دن یایدن هاییشگفت از
 افتنیو با  یانو مرب نیاز والد یدر اندرون او هست و با اندک تذکر یمذهب یاز باورها یاریبس یدارد. مبان
 یستن ی. شکدهدیو خود را با آن تطابق م پذیردیآن را م یمقاومت هیچیدر جهان خارج، ب ییهامصداق

 دشناسیگونه مکودک، خداوند را آن یانسان است، ول یاتجوانب ح ۀهم یرندۀمفهوم دربرگ ینا یکه معن
که  جیاو باشد. به تدر یشخص هاییافتهارب و بر مشاهدات، تج یاو و مبتن یهاکه متناسب با خواسته

گاه شودیم یشتررشد کودک ب  یدایشپ شده و موجبات یشترارتباط او با خدا ب امنۀد کند،یم یداپ هایییو آ
ر د یآن، حت یاتکه تجل   یبا خدا خواند. حاالت یآن را حاالت معنو توانیکه م شودیدر کودک م یحاالت

 (.7، ص 1979 ی،)اسکندر شودیم یدهم ده یهشت سالگ یاهفت  ینسن
ها و اثرات فرقه یدر تصور کودکان از مفهوم خدا و بررس یتیجنس یهاسن، خانواده و تفاوت فرقه،

در خانه و  یفرد یهاو مادران در تصور کودک از مفهوم خداوند، موثر است. معاشرت یمدارس مذهب
از  ربیشتدختران،  یمذهب یشاتر کودکان است. گرامفهوم خدا د ۀاز عوامل توسع یکیآموزش و پرورش 

                                                           
1   . Nye & Carlson. 
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کودکان  در فرزندان دارند. یمذهب هاییدها ۀنسبت به پدران بر توسع یشتریب یرپسران بوده و مادران، تاث
 یآموز در مدارس عاداز خداوند نسبت به کودکان دانش ترییقو یتذهن ی،محصل در مدارس مذهب

 و ی)نوروز کندیم یفاا قشاز خدا ن ییرسازخود دارد، در تصو ینلدکه کودك از وا یاند. تصورداشته
. شوندیسال خدا را در قالب پدر و مادر متصور م 7 یال 1 ین(. کودکان سن97، ص 1937آذر،  یانسپهر

 یتاهم یکاست و دختران در قالب  تریکخدا نزد یبه قالب قدرتمند یشترپسران از خدا ب ییشناسا
درك و فهم مفهوم خدا  ۀبر تجرب یمبتن کان،مفهوم در کود ینا ییرگصور هستند. شکلاو را مت گریتحما

شکل  مفهوم در کودك یناست که ا ینبه خصوص والد یگراناز ارتباطات با د هاییییبلکه بازنما یست،ن
 (.97، ص 1937آذر،  یانو سپهر ی)نوروز گیردیم

ودکان دارد. ک یادیمختلف، تشابه ز یندر سن یتمفهوم آموزش به کودکان با مراحل رشد شناخ توسعۀ
 11تا  3 یناز خدا نسبت به کودکان سن یمفهوم انتزاع یتر داراکم یسال به طور قابل توجه 9تا  2 ینسن

 شده است: بندییمدر کودکان در سه مرحله تقس ینید ۀسال هستند. توسع
 (،یسالگ 2) یابافیرؤ یا یپردازافسانه ۀمرحل -1
 (،یسالگ 11تا  7) یواقع ۀمرحل -1
 (.یسالگ 19تا  11) یانهفردگرا ۀمرحل -9
از  یاریدر بس ینیتفکر د یراز یست،مجاز ن یسالگ 11تا  3 ینکودکان تا قبل از سن ینیآموزش د 

 رشد و نمو کودکان است.  ییو فراتر از توانا یافتهن یلتشک یسطوح انتزاع
 پور،یکرد )مقدس یدخداوند تاک ۀموزش صفات جاللبر آ یدآموزش مفهوم خدا به کودکان با در
 ۀقدر و شأن خداوند داللت داشته و به او ختصاص دارد و دربار یبزرگ یتبر نها یرا(، ز99، ص 1993

گذشت و بخشش و... منطبق بر فطرت  ی،صفات جماله همچون مهربان یول رود،یخدا بکار نم یرغ
گاه کودکان، ن یراست و در ضم آدمی  تیاز تمرکز بر آموزش ماه یدبا یگرد ی. از سوبنددیقش مناخودآ

داوند از خ یکاربرد یممفاه ینبا ا یشترخود، ب یکودکان در بستر زندگ یراشود، ز یزوجود خداوند پره
 مواجه خواهند شد. 

 انسان در شناخت خدا یدی. فطرت توح2.3

شناخت خداوند،  یسو کشش به یعنیبشر است،  یفطر یلاز مسا یکی یو خداشناس ییخداجو
ستدالل به ا یازن یبایی،گونه که حس زبه استدالل ندارد. همان یازاست و ن یو درون یاز احساسات ذات یکی

ون، از در یرومندین ۀرنگ و خوشبو، جاذبخوش یارگل بس یك یا یعیمناظر طب ۀنداشته و هنگام مشاهد
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 ۀاذبکشش و ج یك یزن یکرد. خداشناس یمواهبه استدالل، احساس نخ یازینسبت به آن احساس کرده و ن
که  مکنییمشاهده نم یختار ۀرا نه در امروز و نه در گذشت یقوم و ملت یچه رو،ین. از اشودیدانسته م یفطر
قرآن به عنوان  یعلت است که حت ینهم هفرما نباشد. بها حکمبر فکر و روح آن یمذهب یداز عقا ینوع
ک پرستییستناشا یدۀهمواره به پد یکتاب اله یک ا به بحث اثبات وجود خدا  یدو شرك تأ داشته، ام 

 حیها با اندك توضموضوع در اعماق سرشت هر کس نهفته است. معمواًل بچه یننپرداخته است؛ چرا که ا
بوده و به زبان  سوادیاگر پدر و مادرشان ب یحت شوند،یقانع م یدر مورد خداشناس شانینوالد
 سطح یكدر  یزندگ یطها از نظر سن و استعداد و مححال، بچه ینداده شود. با ا یحوضخودشان ت ۀساد

اره سؤاالت کودکان درب یگوپاسخ یط،شرا ینبا توجه به ا یانو مرب ینالزم است والد رو،ین. از ایستندن
 (.3، ص 1931 ی،و عمران یرافسر د ی،؛ عمران7، ص1933، ینیمفهوم خدا باشند )ام

 کودک با مفهوم خدا  یسبک زندگ یار. معناد3.3

نان را آ تواندیخود م یناست و ا یآدم یبرا یاسالم یروش و سبک زندگ کنندۀیینتع یرخداوند، مس 
خواهد  ، آن زمان اتفاقیاسالم یسبک زندگ یرییادگ. یدحفظ نما یاجتماع هاییباز آس یاریدر برابر بس

ن موضوع را در یا انن، معنادار و خدامحور بوده است. آنآنا یافتاد که کودکان متوجه شوند سبک زندگ
فرصت  نیبا خدا، بهتر ییآشنا یواقع یهانهیو قرار دادن کودکان در زم دهندیص نمیتشخ ییخود به تنها

کودکان  قیرا با عال یاسالم یرا فراهم خواهد نمود. اگر سبک زندگ یسبک زندگ ینبه ا یافتندست  یبرا
ک مفهوم را در ینا تواندین کار، کودک بهتر میا اها معنادار شده و بآن یبرا ییآشنا ینا یم،مرتبط ساز

 ینیباحساسات و عواطف و نوع جهان ی،(. آموزش مفهوم خدا در کودک11، ص 1937 ی،)قائد یدنما
(. رشد 17، ص 1931)ترکاشوند،  گذاردیافراد م یدر سبک زندگ یقیعم یرو تاث کندیفرد را متفاوت م

 یانسان وییرفراتر از ن یکه به قدرت یروح و روان گذاشته و انسان تبر سالم یادیز یرکودکان، تاث یمعنو
 یوفانط یچمعتقدند که ه ینیمبتالء نخواهد شد. کارشناسان د یروح یهاشود، قطعًا به شکست یمتک

 یبا اعتقادات مذهب اشیزده و سبک زندگ یهتک یمانرا که بر کوه ا یفرد یقادر نخواهد بود آرامش درون
اند که است که فراموش کرده یامروز ینوالد ۀهمان مفهوم گمشد ینید یتبزند و البته ترب رهمرا ب یختهآم
د روشن کن یشانراه را برا ی،زندگ یرو در مس ینکودکشان را تضم یندۀآ تواندیبه خدا م یمانا یروین

 (.17، ص 1997 یان،)ناسخ
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 دا به کودک . اصول آموزش مفهوم خ3.3

 ی( اصلِ آغاز آموزش از دوران کودکالف

 یهاستداللبر ا یآن، مبتن یفهم انتزاع یلبه دل ینید یمکه مفاه پندارندیبه اشتباه م یناز والد برخی
ر د نمایند؛یم یآموزش، شانه خال ینبار ا یراز ز رو،یناست که از فهم کودک، خارج است. از ا ینیسنگ
 شیبا نما توانینمود. م آغاز یکودک ینصورت ممکن از سن ینترآموزش را به ساده نیتوان ایکه م یحال

، او کوه داشته است ینخلق ا یبرا یقدرت ینچن یپرسش که چه کس ینکوه به کودک و طرح ا یکعظمت 
 (.939م، ص 1339، 1یچرتقدرتمند رساند )بارت و ر ینندۀآفر یکرا به وجود 

 و استمرار یج( اصل تدرب

 یدو نبا شودیها حاصل مانسان یتمام یبرا یجیاست که به صورت تدر یبه خدا امر یمانناخت اش 
با استمرار  دیگردد، بلکه با یسرآنان م یمفهوم برا ینبا بسنده کردن به چند نوبت آموزش به کودک، درک ا

 (.99ص  ،1931 یر،مفهوم واداشت )جهانگ ینآموزش، کودکان را به تعقل و تفکر به ا یندر ا

 آموزش مفهوم خدا   هاییوه( شج

 یال،چون خ یکودک و وجود عنصر یدرک عقل هاییتبه علت محدود یدوران کودک یابتدا آموزش
 ینر. بهتیردکودک انجام گ یو ملموس برا ینیبه صورت ع یداست. آموزش با هایییژگیبر و یمبتن

ق یبا خدا از طر ییخود خواهد بود. آشنا یگزند یطبا مح ییزمان، آشنا ینکودکان در ا یاستدالل برا
تر دارد، آموزش را اثربخش ینیتکودک ع یو... که برا یدچون روز و شب، ماه و خورش یعیطب هاییدهپد
است، انجام شده و  یناو عج یمفهوم در خالل موضوعات مورد عالقه که با زندگ ین. آموزش اسازدیم

ه ک ییهااز نعمت توانیخداوند م یه طور مثال، در مورد مهرباناست. ب یو سرگرم یحتفر ی،توأم با باز
 بخشد،یم ینیتآموزش ع ینکه به ا یمند است، نام برد و از جمله نکاتکودک در بدن خود از آن بهره

 (.27، ص1931 یاب،اشاره نمود ) یربه موارد ز توانیم

  ییگوداستان یوۀ( شد

در  تواندیم یتظرف ینتعقل برخوردار است. ا ۀسبت به قون یشتریدر کودکان از قدرت ب یلتخ قوۀ
 ارییمورد استفاده قرار گرفته و بس یرمستقیمالخصوص مفهوم خداوند به طور غ یعل ینی،د یمآموزش مفاه

ها مد نوع داستان ینا بدر انتخا یدکه با یاکودکان بازگو نمود. نکته یداستان برا یقرا از طر یماز مفاه

                                                           
1  .  Barrett  & Richer. 
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 یااز محبت خداوند را به کودک ارائه دهد تا چهره یریتصو یدها بااست که قالب داستان نینظر داشت، ا
 (.29، ص 1932 ی،؛ محفوظ93، ص 1931 ی،و ضرغام یباز خداوند در خاطرشان نقش بندد )اد یباز

 یهو تشب یلتمث یوۀ( شهـ

ارد، درک آن را ند یتابلق اش،یذهن یاتاست و کودک با توجه به خصوص یانتزاع یخدا، مفهوم مفهوم
شدن  نییباعث ع یل،به شناخت او کمک کرد. استفاده از تمث یه،با استفاده از مثال و تشب توانیم یول

به اهداف درس  بایدروش، ابتدا  ینآموزان خواهد شد و معلم در استفاده از امفهوم خدا در ذهن دانش
 تیدرک بهتر، با خالق یاز خدا ارائه دهد. سپس برا را یریچه تصو خواهدیتوجه داشته باشد و بداند که م

خدا،  درک مفهوم یبرا»کند و به کار بندد. مثال گفته شده است:  یداپ یمناسب یهاخود، مثال یو هنرمند
 (.71ص  ،1931 یاب،« )است یغن یاربس یلیدر همه جا نور، تمث

 متنوع در آموزش  هایروش یری( بکارگو

از  یاریو ذهن انسان را با بس انگیزدیرا برم یود دارد که احساسات آدموج ییهادر آموزش، روش
(، 1993 پور،ی)مقدس یش(، سرود، نما1932 ی،)محفوظ یاز جمله شعرخوان سازد،یآشنا م یممفاه
 گونهین(، که با سوق دادن آموزش به ا1937نسب،  یو موسو ی)فتوح یو باز یکاردست یقی،موس

 (.1933 زاده،ینمود )ول یانیبه شناخت مفهوم خدا، کمک شا توانیم یرمستقیمغ یهاروش

 پژوهش  یشناس. روش3

وص آموزان در خصدانش یدگاهو استفاده از ابزار مصاحبه، د یلیپژوهش با استفاده از روش تحل ینا در
ها هداد یآوراست و جمع یدانیم -یفیقرار گرفته است. روش پژوهش، توص یمفهوم خداوند، مورد بررس

 ییامقطع ابتد پسرمفهوم خداوند در کودکان  یلانجام شد. به منظور تحل یافته سازمانیمهبه صورت ن
(3111=Nبا استفاده از روش نمونه )ییآموز از مجموع مدارس ابتدادانش 77ساده، تعداد  یتصادف یریگ 

 یقپژوهش از طر یآمار یهاپژوهش انتخاب شدند. داده ۀشهرستان بابل به عنوان نمون ۀپسران
شد. از آنجا  یآورخداوند جمع مفهوممرتبط با  یهاآموزان در مورد مؤلفهانجام شده با دانش یهامصاحبه

 یتصفات خدا، ماه یتکه در پژوهش حاضر، تصور کودکان از مفهوم خدا در ابعاد مختلف با محور
 لیموارد به منظور تکم یبود و در برخخداوند، نقش خدا، نسبت و رابطه با خدا و مکان حضور او مد نظر 

وا و محت یلها با روش تحلداده یلو تحل یه. تجزیداستفاده گرد یمصاحبه از سؤاالت کنکاش یهاداده
 یزن SPSS23 یافزار آمارانجام شد. از نرم «یدمنفر»با استفاده از آزمون  یعوامل مورد بررس یبندرتبه

 .یدها استفاده گردپردازش داده یبرا
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 هایافته. 5

. شدبایم یاصل ۀمفهوم خدا، نشانگر پنج مؤلف یرامونانجام شده پ یهاحاصل از مصاحبه هاییافته
خداوند، نقش خداوند، مکان حضور خداوند و  یتبه صفات خداوند، ماه توانیها ممؤلفه ینا یاناز م

ور دو تص خداوند،مکان حضور  ونیرامانجام شده پ یهانسبت و رابطه با او اشاره کرد. در اکثر مصاحبه
 ییهامشهود است، در ادامه به مکان یشترها( بمکان یو بلند در آسمان و حضور در تمام یعرف یگاه)جا

 .شودیها اشاره مکعبه و قلب انسان ۀچون خان

 دمن(یمفهوم خداوند )آزمون فر یریپذعوامل امکان یبندرتبه -1 جدول

 یعوامل مورد بررس ییدتأ یبرا یدمنآزمون فر  -1 جدول

 سطح معناداری زادیدرجه آ مجذور کای تعداد عامل
 337/3 19 17/993 77 پذیری آموزش مفهوم خداامکان

 آزمون فریدمن ۀرتب وضعیت کلی میانگین نمره از تی عامل

ت خدا
صفا

 

 اول عالی 8/3 عظمت و بزرگی 

 دوم خوب 2/3 قدرت و توانایی

 سوم خوب 9/2 مهربانی

 چهارم بین متوسط و خوب 3/2 آفرینندگی

 پنجم متوسط 9/1 وحدانیت

 ششم بین ضعیف و متوسط  6/1 خواهیعدالت

 ششم بین ضعیف و متوسط  5/1 رسانیبخشندگی و روزی

ت خدا
ماهی

 اول خوب 2/3 گونهماهیت مادی و انسان 

 دوم خوب 1/3 ابدی و ماندگاری

 سوم خوب 8/2 پنهان و نا پیدا

 چهارم بین متوسط و خوب 6/2 قائم به ذات بودن خدا

ش خدا
نق

 اول خوب 9/2 ها پیکار با پلیدی 

 دوم خوب 6/2 گرینظارت

 سوم بین متوسط و خوب ½ گریرهبری و هدایت

 چهارم متوسط 8/1 قهاریت خدا
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 (یفیک هاییافته) صفات خداوند ۀمؤلف یل. تحل1.5

 ی،مهربان یی،قدرت و توانا ی،چون عظمت و بزرگ یقیصفات خداوند به ذکر مصاد یلتحل در
 اشاره شده است. یتو وحدان یخواهعدالت ینندگی،آفر انی،رسیو روز یبخشندگ

و بزرگ است. آنان در  یماند که خداوند، عظمورد اشاره داشته 11مصاحبه انجام شده،  17 یاناز م 
اند که خداوند مورد اشاره کرده 3اند. در بودن او اشاره داشته انتهایخداوند به ب یخود از بزرگ یتلق یانب

( یینندگ)آفر بخشییبه هست وندخود از قدرت خدا یتلق یاننفر در ب 2 یان،م یناست. از ا قدرت یدارا
خداوند مورد توجه قرار گرفته است. در  یرانندگیشوندگان، قدرت ممورد از مصاحبه 1اند. در اشاره داشته

ب صفات تصور شده است. در با یخوب آدم یها قدرت خداوند، متأثر از کارهامورد از مصاحبه 1
صفت  ینخود از ا یو بخشنده است. آنان در تلق رباناند که خداوند، مهمورد اشاره داشته 9خداوند در 

از صفات  یمورد، تلق 1اند. در اشاره داشته بخشییو شاد یخواهعدالت ی،بخشندگ رسانی،یبه روز
گاه یتخداوند به وحدان  از امور نظر داشته است.  یخداوند و آ

 خداوند یتماه ۀمؤلف یل. تحل2.5

م خدا و قائ یداییناپ ی،و ماندگار یگونه بودن، ابدو انسان یخداوند به ماد یتماه ۀمولف یلتحل در
و  یماد یتمورد، قائل به ماه 7مصاحبه شونده،  17 یانشده است. از م یمبه ذات بودن او اشاره مستق

 مبر،یاچون پ یبزرگ هاییتبه شخص یتماه یناخود از  یاند. آنان در تلقخداوند بوده یگونه براانسان
( اشاره شده یراییبودن خداوند )نام یو ابد یمورد به ماندگار 7جمهور اشاره داشتند. در  یامام و رؤسا

 پنجم بین ضعیف و متوسط  5/1 فرستادن پیامبران

 پنجم عیف و متوسط بین ض 5/1 گریمجازات

ضور خدا
مکان ح

 

 اول عالی 2/3 جایگاه رفیع و بلند در آسمان تصور

 دوم خوب 8/2 هاحضور در تمامی مکان

 سوم خوب 6/2 هاقلب انسان

 چهارم متوسط 9/1 کعبه ۀخان

ت و رابطه با خدا
نسب

 

 اول خوب 9/2 بخش(شادی )شادی ۀاعطاکنند

 دوم بین متوسط و خوب 3/2 اپذیری از خدفرمان و اطاعت

 سوم بین ضعیف و متوسط 6/1 رسانییاری

 سوم بین ضعیف و متوسط 5/1 آگاهی از امور )خبیر(
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 ینآموزان، امورد از دانش 1دارد که هرگز نخواهد ُمرد. در  یپر قدرت یتقالب، ماه یناست. خداوند در ا
 1. شودیم یسرم یطانسن او و شکست در برابر ش فتنوت خداوند، با باال رنقض شده و امکان ف یت،ماه

در  . آنانیستن یتو با چشم، قابل رؤ یداستاند که خداوند پنهان و ناپآموزان اشاره داشتهمورد از دانش
بب سو بلند،  یعرف یگاهیخداوند را در جا یریدانسته و قرارگ رنگیخداوند را ب یت،ماه ینخود از ا یتلق

خداوند به عنوان علت  یتبشر را در رؤ یبا مخلوقات پنداشته و ضعف جسمان نیطوال یمسافت یجادا
خداوند پس از مرگ  یتآموزان اشاره شده است که رومورد از دانش 1اند. در برشمرده یداییناپ ینا یگرد
مورد  1د اشاره شده است. در قائم به ذات بودن خداون یتآموزان به ماهمورد از دانش 1. در گرددیم یسرم

 اند.پدر و مادر دانسته ینبوده و خداوند را دارا یتماه ینآموزان قائل به اها دانشاز مصاحبه

 نقش خداوند  ۀمؤلف یل. تحل3.5

 یتقهار ها،یدیخداوند با پل یکارنقش خداوند، به پ یرامونآموزان پدانش یهامصاحبه یلتحل در
 ۀمصاحب 17او اشاره شده است. از  یگرارسال رسل و مجازات ی،گرنظارت ،گرییتو هدا یخدا، رهبر

ها به از مصاحبه وردم 1اشاره داشتند. در  هایدیخداوند با پل یکارمورد به پ 2مولفه،  ینانجام شده در ا
 خداوند یگرها به نقش نظارتمورد از مصاحبه 1توجه شده است.  یطانخداوند در برابر ش یتنقش قهار

مورد به نقش  1آسمان ناظر به اعمال و رفتار بندگان است. در  یکه از فراسو یتی، ماهاشاره داشته
آموزان به نقش ارسال کننده دانش ورد،م 1خداوند در امور اشاره شده است. در  یو رهبر گرییتهدا

 اشاره شده است. یانمخداوند نسبت به آد یگربه نقش مجازات یز،مورد ن 1اشاره داشتند و در  یامبرانپ

 مکان حضور خدا  ۀمؤلف یل. تحل3.5

 یگاهمورد اشاره داشتند که خدا در مکان و جا 7انجام شده درباره مکان خداوند،  یهامصاحبه در
ها هست. ها و زمانمورد اشاره شده که خداوند در همه مکان 9قرار گرفته است. در  ییو باال یعرف

مورد، مکان  1 راند. ددر همه جا متصور شده یندۀخداوند را حاضر و بب ،یتلق ینشوندگان در امصاحبه
به شهر مکه، به عنوان خانه و مکان خدا  یز،مورد ن 1حضور خداوند، قلب انسان در نظر گرفته شده و در 

 اشاره شده است. 

 نسبت صفات و رابطه با خداوند  ۀمؤلف یل. تحل5.5

چون  یقیآموزان با خداوند به مصاددانش ۀفات و رابطانجام شده در نسبت ص یهامصاحبه در
گاه یریپذاطاعت و فرمان رسانی،یاری بخشی،یشاد امور توجه شده است.  ۀخداوند به هم یاز خدا و آ
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مفهوم  لقیمورد به ت 1ها است. در به انسان یشاد ۀمورد، خداوند اعطاکنند 7مصاحبه، در  17 یاناز م
نشان و  ینترخدا از بندگان به عنوان مهم یتمندیمورد، از عامل رضا 1شد. در  خداوند اشاره رسانییاری

گاهاز موارد دانش یشده است. در بعض یاداز او  یریپذشاخص اطاعت و فرمان خداوند از  یآموزان به آ
 خداوند اشاره شده است. گریایتهد ۀها به مسئلمورد از مصاحبه 1امور عالم اشاره داشتند. در 

 گیرییجهنت. 6

روث و همکاران  ی(، د1931) یو کرد ی(، خباز1931) یوجدان یجحاضر با نتا یقتحق نتایج
 ۀهدر مواج یاتیدوران ح ی،مالحظه شد که دوران کودک یق،تحق یجدارد. با توجه به نتا ی( همخوان1339)

 یط سنیشرا یاقتضامختلف به  ینمفهوم خدا است. مفهوم خدا در سن یژهبو ینید یمدرست کودک با مفاه
ز مفهوم به کودک ا ینشناساندن ا یردر مس یددارد که با یاقابل مالحظه یزکودک، وجوه تما یو رشد عقل

مفهوم از  ینو ا شناسندیسال مفهوم خدا را با کمک حواس خود م 3تا  9 ینآن بهره برد. کودکان در سن
 کنندیتصور م یپادشاه و رهبر ونخدا را همچ مرحله، ین. کودکان در ارودینم یرونحواس آنان ب ۀمحدود

 یماد یاز مفهوم خدا نداشته و همواره خدا را موجود ی. آنان تصور درستکندیم یابرها زندگ یکه بر رو
 ادییمسافت ز یلبه دل شود،ینم یدهبه مانند انسان دارد و اگر د ییکه صدا بینندیو به صورت انسان م

کودک ملموس است. آنان قادر به  یبرا یادیتا حد ز خداوند یون مهربانچ یاست که با ما دارد. صفات
کاماًل مشهود است.  یشانبرا یچون قدرت و علم خدا در هست یچون عدالت بوده و صفات یمیدرک مفاه

 . انگارندیها خدا را خالق جهان مآموزان در مصاحبهدانش یتاکثر
ُبعد  ینو ا شوندینموده و مقهور قدرت او م یفکودکان، خداوند را به صورت نور، توص برخی

 شترینشان داده که پسران در اکثر اظهاراتشان ب هایل. تحلدهندینسبت م یزن یشخو ینرا به والد یقدرتمند
 یشانبا خدا ادیبه صورت م ینسن ینخود را در ا یهادارند. کودکان، خواست یدقدرت خدا تأک یبر رو

و خلقت موجودات و اثبات او هستند تا بتوانند  یماد ینشپرسش از آفرمطرح نموده و دائمًا در حال 
 ،ینسن ینکودکان با خدا در ا یی. آشنایندنما یمخود در ذهنشان ترس یاز جهان و خدا یروشن یرتصو

 یکر ه یطابعاد و درک شرا ینا ن. با در نظر گرفتگیردیخدا صورت م یهانعمت ۀمشاهد یقاز طر یشترب
ه کرد ک یمخواه یتترب ییهامراحل، انسان ینا یژهبو یند یمکودک و تناسب آموزش مفاه از مراحل رشد

 یستیبا ن،یالخصوص مفهوم خدا خواهند داشت. بنابرا یعل ینی،د یمدرک و فهم را نسبت به مفاه ینباالتر
مان و مرب ینوالد دا، مفهوم خ هیژبه و ینید یمآموزش مفاه ییقهطر یبرا وزشیدوره آم یککودک  یانو معل 
 یداو جهان را نب یاءاش یتکودک درباره ماه یهااست که پرسش ینا ینجامسئله در ا ینترکنند. مهم یرا ط
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کودک،  یهاانگارند. پرسش یدهها را نادآن تفاوتییجلوه دهند و با ب یتدست کم گرفته و کم اهم
 میدر مورد مفاه یژهکودک را بو یذهن ۀها، اندازپاسخ به آن ۀهستند که نحو یو فلسف یقعم ییهاپرسش

 رقم خواهد زد. ینید
کودک،  زیفهم ناچ ۀبه بهان یستیباشند. نبا یو منطق یعقالن ی،استدالل یستیها باپاسخ شکبی

کودک  را در ذهن ییهاپرسش توانیمیم یز. چه بسا خود نیمآنها ارائه کن یبرا یواقع یرصرفًا غ ییهاپاسخ
ها حوزه ینتریچیدهپ از یکی. مفهوم خدا یمکن یجادا یو یسن یتم با تناسب به موقعمفهو ینا یدر راستا

مطابق با واقع  یشمفهوم خدا را برا یقکه به چه طر گویدیکودک به ما م یسن یطدر آموزش است. شرا
. مفهوم یمیسخن بگو یبا و توانیمیم یزمفهوم ن ینموجود در مورد ا یهاچالش ۀو البته دربار یمکن یحتشر

 ی،اجتماع ی،با رشد ذهن یجو به تدر شودیشروع م یرونیو ب ینیسطح ع یکخدا در ذهن کودک از 
 خواهد شد.  یلتبد تریو مفهوم تریانتزاع یکودک،  خدا به امر یو فرد یاخالق

آموزش معلم در مدرسه متناسب با  هاییوهش یق،تحق یجبا توجه به نتا گرددیم یشنهادپ یت،نها در
اشته کودکان د یدر باورها یبهتر و ماندگارتر یرگذاریو خانواده منطبق گردد تا تاث یزندگ یطن و محس

و حفظ  ییند هاییتو اقل یمذهب یشاتشده با توجه به نوع گرا ینکتب تدو یبعد محتوا ۀباشد، در مرحل
وجه سن با ت ینن در اآموزاو تصورات دانش یطیمح یادگیریمجدد گردد تا  ینو تدو یبازنگر ی،مل یمحر

 .داشته باشد یبهتر یها اثربخشآن ۀبه تصورات خاص کودکان
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 ــــــــــــ منابعـــ 
یم  .قرآن کر

 یها. تهران: اداره کل پژوهشیانتقال مفهوم خدا به کودکان در رسانه مل یهاستهیبا(. 2931م )ی، ابراهیاخو .2
 رسانه. یاسالم

و  ینوالد ی)کتاب کار برا هاها و روشکودک و نوجوان نکته ینید یتترب. (2931نرگس ) ی،ضرغام یم؛مر ادیب، .1
 . یتترب ی(. تهران: نشر منادیانمرب

 .3-6، ص 31شماره ،یتترب. سال 3تا  0تحول مفهوم خدا در کودکان  یبررس(. 2939) ینحس اسکندری، .9

 . قم: بوستان کتاب.یتترب یینآ(. 2931) یمابراه امینی، .0

کودک، نوجوان و رسانه.  یقآموزش و انتقال مفهوم خدا به کودک از طر ی(. راهکارها2931اصغر ) یعل ترکاشوند، .5
 .   01-29، ص 3، شمارهرسانه

 .99-16، ص 233شماره  ،یوندپدر کودکان.  یمذهب ینش(. تعمق و ب2930) یدالله جهانگیر، .6

به  ییگووه پاسخیسال و ش 6تا  9دکان کو یان مفهوم خدا برایب ی(. چگونگ2931زهرا ) یابانی،آذر؛ ب حیدری، .3
 .35-55(، ص 3)1، کودک، نوجوان و رسانهکودکان در مورد خدا.  یهاپرسش

. یفیپژوهش ک یککودکان در شناخت خداوند:  یمعنو یها(. سبک2935طامه، بتول ) ین؛محمدحس خانی، .8
 .89-63(، ص 5)1، و دبستان دبستانیشمطالعات پ

 یندوم. در: کودک یآموزش مفهوم خدا در سبک زندگ یاثرگذار (. 2931بهاره ) هیدس ی،کرد ی؛مهد خبازی، .3
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