
  

 
 
  
 

  داراي مفهوم خدا در بزرگساالن
  هاي هوشي ناتوانايي

  »بهرة هوشي، و آموزش رسمي ديني در مدارس سازمان استثنايي اثر«

  

  *سيد علي صمدي
  .او را شكر مي كنيم. خدا توي هوا است...

  ..خدا خود عشق است عشق خدا است
  40 بهره هوشي - ساله 19.  مايمان

  اشاره

هـاي مختلـف انـسان، از جملـه         آن در گـروه   مفهوم خداونـد و چگـونگي كـسب         
شناسان، محققان و ساير افـرادي اسـت كـه در           موضوعات مهم و مورد عالقه روان     

آنتروپومورفيـسم و يـا قائـل شـدن         . حوزه دين مشغول فعاليت يا پژوهش هـستند       
هاي انساني براي خدا از جمله موضوعاتي است كـه در صـد سـاله اخيـر بـه                   جنبه

هاي مختلف انساني مورد     شناسايي ريشه باورهاي ديني در گروه      عنوان عاملي براي  
اين جريان برانتخاب تعدادي از صفات انساني و مـنعكس كـردن            . توجه بوده است  
  .شده از خدا در اديان و مذاهب مختلف داللت مي كندآن در مفهوم ارايه

جملـه  الزم به ذكر است كه آغاز مفاهيم دينـي و چگـونگي رشـد آن در انـسان از                    
بررسي هايي . موضوعاتي است كه پژوهش هاي اندكي بر روي آن انجام شده است

                                                      
  برايتون، انگلستان- دانشگاه ساسكس–هاي ويژه دانشجوي دوره دكتري آموزش. *
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ها در پژوهش. گيري اين مفهوم در بين كودكان انجام شده استبر روي نحوه شكل  
هـا  هاي كالمي اين گروه  تأكيد داشتند ، اما دسته اي ديگر از پژوهش             آغاز بر پاسخ  

. كان از مفهوم خدا را نيز مـد نظـر داشـتند           عالوه بر اين موضوع بيان تصويري كود      
هاي رشـد مفـاهيم مـذهبي در انـسان يعنـي            ترين جنبه اين پژوهش به يكي از مهم     

هدف از اين كار اين است كه اثر بهره        ..پردازدتوان ذهني مي  مفهوم خدا در گروه كم    
ـ               ه هوشي و آموزش مفاهيم ديني در مدارس استثنايي بر دو گروه بزرگساالن مبتال ب

 فـرد   42. دست آيد به) 70 تا   40بهره هوشي   (هاي هوشي ماليم و متوسط      ناتوانايي
در دو گـروه بـا ناتوانـايي هوشـي          )  سـال  25الـي -18گروه سـني    (مذكر بزرگسال   

مورد بررسي قرار گرفتند و مفهـوم خـدا در          ) 50 تا   40(و متوسط ) 70 تا   50(ماليم
كننـدگان درخواسـت    از شركتاي مورد سؤال قرار گرفت و در نهايتطي مصاحبه 

شد تا تصويري از خدا را ترسيم كنند و ارتبـاط آن تـصوير بـا اظهـارات ذكرشـده                    
ها نـشان دادنـد كـه آمـوزش در          يافته. كنندگان نيز مورد بررسي قرار گرفت     شركت

مفهومي كه اين افـراد از خـدا در ذهـن دارنـد  تـأثيري نـدارد و بنـابراين تفـاوت                       
ديده و نديده در مورد مفهومي كه از خـدا در ذهـن             ه آموزش معناداري بين دو گرو   

تـوان ذهنـي    ها نشان دادند كه بهره هوشي افراد كم       همچنين يافته . داشتند ديده نشد  
  .در مفهومي كه آنها از خدا در ذهن دارند  تأثيري ندارد

، واقعيت نهايي، رشد    )انگاريانسان(مفهوم خدا، آنتروپومورفيسم    : كليد واژگان 
   .فاهيم، هوشم

* * *  
  مقدمه

ن و محققـا شناسـان،  براي اكثـر روان  هاي مختلف انسانيفرايند كسب و كاربرد مفهوم خدا درگروه     
 در  دينـي خـصوصاً    علمـي  در مطالعـات  . متخصصين امور مذهبي امري مهم و داراي اهميت است        

اين ديـدگاه   .ه استسي دين در صد ساله اخير گرايشي به سمت آنتروپومورفيسم ديده شد      شناانرو
بـارت و ريچـرد    (دهد  هاي سني توضيح مي   ريشه دين و نحوه كسب مفهوم خدا را در تمامي گروه          

بنابراين . انتساب صفات انساني به خدايي است كه در اديان مختلف معرفي شده است             و آن ) 2003
نـساني دارد،   شبيه انسان اسـت، عملكردهـاي ا       خدايي است كه   )آنترومورفيك  (خداي انسان گونه    

 دور است و اغلـب      او در محل مشخصي زندگي مي كند كه معموالً        . ومحدوديت هاي انساني دارد   
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در فراينـد ادراك مفهـوم خداونـد عوامـل           البتـه    )1988تامينن و ديگـران،     (شود  بهشت خوانده مي  
بـزرگ  مثال كودكاني كه در خانوادهاي معتقد به مـذهب مورمـون    )سالتر، ؟( زيادي دخيل هستند  

كـه   اسـت، در حـالي  ) آنترومـورفي (گونـه  كنند بسيار انـسان شوند مفهومي كه از خدا كسب مي مي
) آنترومـورفي (گونه   مفهومي غير انسان   هاي يهودي بزرگ مي شوند معموالً     كودكاني كه در خانواده   

رشد مفهـوم  در هرحال بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه       ) 1991تامينن  (آورند  دست مي ه  از خدا ب  
مـورد تبيـين و توصـيف قـرار          چند براساس ديدگاه انسان گونـه      كودك از خدا از نظر شناختي هر      

هاي تجربي اخير كه بر روي مفهوم خدا و نحـوه اكتـساب آن انجـام                گرفته شده است، اما پژوهش    
بـه   شده است نشان داد است كه كودكان ممكن است بـراي كـسب ايـن مفهـوم از نظـر شـناختي                     

گونـه  از روشـي غيـر انـسان       صـفات خـدا را     هايي مجهز هستند كه امكان كسب تعدادي از       ييتوانا
هاي موجود ميان   رغم تفاوت بهدر هرحال   ) 2003بارت و ريچرد    (سازدنيز ممكن مي  ) آنترومورفي(

. شناسي رشد كودك با يكديگر ، مانند تفاوت ميان پيروان فرويد و پيـاژه             هاي غالب بر روان   ديدگاه
  به شيوه انـسان گونـه      اساساً در كودكان  مفهوم خدا  القول هستند كه   مكاتب در اين ديدگاه متفق     اين

مفهوم عينـي كـه كودكـان از خداونـد كـسب             شود، و كودكان با گذر از مراحل شناختي       ادراك مي 
-رود و از جنبه صفات انساني كه كودك براي وي قائل مي  تر شدن پيش مي   اند به سمت ذهني   كرده
( شود و اين موضوع با توجه به مراحـل رشـد شـناختي كـودك قابـل ادراك اسـت                      كمتر مي  شود

در جدول ضـميمه    ) 1984؛ ناي و كارلسون     1981؛ فولر   1964؛ الكيند   1991؛ تامينن   1974پالتينگ  
   .هاي تحولي مختلف در باب سير تفكر مذهبي خالصه شده است نظريه1شماره 

  
  توضيح نظريه  ة نظريهدهندارايه  شده نظريه ارايه

افكار و عقايدي دربارة خدا از دوره   )1944 ((Loomba)لومبا   افكار مربوط به خدا
  كودكي تا نوجواني

تصاويري از خدا توسط كودكان از   )1944( (Harms) هارمز  تصاوير خدا
   سالگي12 تا 3سنين 

  )1961،62،63(الكيند  مفاهيم اساسي مذهبي
  

   سالگي 12تا  5مراحل رشد مذهبي از 

سير تفكر مذهبي از كودكي تا دوره   )1964(گلدمن  تفكر مذهبي 
  نوجواني

  سير تفكر در مورد خدا در انسان   )Deconchy)) 1965دكونچي  تفكر در مورد خدا 
، الكايند و (Long) النگ   مفهوم عبادت

  )1967 ((Spilka) اسپيلكا
  ادراك كودكان از عبادت و دعا كردن
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واقعيت ها از نظر كودكان در ارتباط   )1978(الكايند   هويت ديني
  با هويت ديني

  مراحل ايمان در انسان   )1981(فاولر  ايمان و مفهوم آن

 (Wakefield)  فيلد ويك  مفاهيم مذهبي
)1986(  

كودكان و سير رشد مفاهيم مذهبي در 
  آنان

رشد مفاهيم روحاني در 
  كودكان

رشد و رشد مفاهيم شناسيروان  )1986 ((Steele)استيل 
  روحاني در انسان درمراحل مختلف

 (Helminiak) هلمينياك  رشد مفاهيم روحاني
)1987(  

  رشد مفاهيم روحاني در انسان

  و گماندر(Oser) اوسر  قضاوت ديني
(Gmunder)) 1991(  

  قضاوت ديني

(  مـذهبي  تقـادا هاي اندكي بر روي نحوه آغاز اعت      البته بايد به اين امر اذعان داشت كه پژوهش        
و بررسـي يكـي از        بر شناسايي   تأكيد در اين مقاله هدف     ). 1990هايد  (انجام شده است  ) در انسان 

بزرگـساالن مبـتال     هاي مهم از رشد اعتقادات مذهبي در انسان يعني مفهوم از خداوند در ميان             جنبه
آمـوزش دينـي    نسعي بر اين است كه اثـر بهـره هوشـي، و گذرانـد         . هاي هوشي است  به ناتوانايي 

  .رسمي در سازمان استثنايي مورد ارزيابي قرار گيرد
هايي در آغاز براي بررسي و چگونگي شكل گيري اين مفهوم به سراغ كودكان رفتند و پژوهش        

) 1944هـارمس   (االت انجـام شـد      ؤهاي كالمي آنان به دسته مشخـصي از سـ         را با استفاده از پاسخ    
 خود عالوه بر اطالعـات كالمـي كودكـان،    ةدادپژوهش انجامهارمس در واكنش به اين موضوع در   

هاي تصويري آنان از مفهوم خدا را نيز در نظر گرفت و در تحليل اين اطالعات متوجه سه       برداشت
طي اين مراحل رشد نـوعي تطـور و گـذر از     در. گيري مفهوم خدا شد مرحله عمده در روند شكل    

نقاشي براي ادراك كـودك از    كي از امتيازات استفاده از    ي. مراحل عيني به سمت ذهنيت وجود دارد      
هاي واژگـان   وديتدكشد اين است كه مح    مفهوم از خدا با توجه به تصويري كه وي از خداوند مي           
 تـشويق كـودك   و ظاهراً) 1954راسل ( بردو كالمي كودك براي بيان مقصود و منظور را از بين مي   
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؛ 1998الد و ديگـران     ( كنـد   تـر مـي    اين مفهوم را مشخص    به بيان افكار خود از طريق نقاشي رشد       
 ).1964گرابنر 

  شده در ايرانمطالعات انجام

هايي در مورد بررسي مفهوم خدا در كودكان        شده مشخص شد كه در ايران فعاليت      در بررسي انجام  
) 1382،1375( اسـكندري  ،)1381(توان به امامي كندواني     از جمله اين موارد مي    . انجام شده است    

دهد كـه تحـول مفهـوم       نشان مي  هاهاي اين پژوهش  اشاره كرد، يافته  ) 1373(سيف نراقي و نادري     
خدا در كودكان اديان مختلف موجود در ايران يكسان و همانند است و مفهوم خدا مفهومي اسـت                  

و ) 1381امامي كندواني، (كندكه از انسان پنداري شروع شده و تا ديد فوق طبيعت پنداري رشد مي             
هاي جـالبي   يكي از پژوهش  . ييدكننده اين موضوع است   أنيز ت ) 1373(يافته پژوهش سيف و نادري    

هاي هوشي در ايران انجام شـده اسـت         كه در ارتباط با رشد مفهوم خدا در كودكان داراي ناتوانايي          
داراي مشكالت ذهنـي     است كه نشان داده است كه ظرفيت ذهني كودكان        ) 1378(همايي   پژوهش

شود تا خدا را با مفاهيم عيني درك كنند و سن افراد در ادراك ايـن مفهـوم مهـم نيـست                      باعث مي 
كننـده ميـزان ادراك از      بلكه استقرار و نگهداري ذهني و ظرفيت هاي عملياتي در اين افـراد تعيـين              

  .مفهوم خدا است
هاي هوشـي   اناييگيري و رشد مفهوم خداوند در ميان افراد مبتال به ناتو          شكل پژوهش بر روي  
هاي متفاوتي است كه افراد مبـتال        ويژگي ،در اينجا منظور از مفهوم از خداوند      . بسيار محدود است    

هايي كه بـر روي معنـي، جنـسيت سـن           ويژگي. به ناتوانايي هاي هوشي به خداوند اتالق مي كنند        
ا اين است كه بهره     ال اصلي در اينج   ؤس.  دارد  تأكيد شكل رنگ و حركت خداوند از نظر اين گروه          

نيز از عينـي     ي در اين فرايند دارد و آيا رشد اين مفهوم در بين اين افراد              تأثير هوشي اين افراد چه     
 آيا بهره هوشي افراد است كه در اين         سؤالبه سمت ذهني است ودر صورت مثبت بودن پاسخ اين           

ني كه در مدارس وابسته به  دي آموزش هاي رسمي    دوم اين است كه    سؤالكند؟ و   امر نقشي ايفا مي   
  ي بر روي اين مفهوم داشته است؟ تأثيراند چهسازمان استثنايي ديده

  آموزش رسمي مذهبي در مدارس سازمان استثنايي

آموزش رسمي مذهبي بايد گفت كه جوامع متكثر از نظر ديني كه انسان امـروزه                در ارتباط با متغير   
ايـپ گريـو    (هايي روبـرو اسـت      هاي ديني با دشواري   كند در مورد آموزش آموزه    در آن زندگي مي   

هاي بيشتري داشته باشد    تواند دشواري آموزش امور ديني به افراد داراي مشكالت ذهني مي        ) 2004
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 هـاي مهارت براي كسب چنين مفهومي    .و مسايل بيشتري در ضمن آموزش آن در نظر گرفته شوند          
هاي هوشي دشـوار  سياري از افراد مبتال به ناتوانايي اي الزم است كه كسب اين مفهوم را براي ب         پايه
آموزش مذهبي بخش مهمي از برنامـه آموزشـي تمـامي دانـش آمـوزان               ). 2003فانكورت  (كند  مي

در سيستم آموزشي سازمان آموزش و پرورش استثنايي ايـن درس در كـالس دوم               . ايراني مي باشد  
ايـن دو   . شودبه دانش آموزان آموزش داده مي     ابتدايي و به صورت دو كتاب تعليمات ديني و قرآن           

بنـابر ايـن هـر دانـش آمـوز          . كتاب تا هفت سال جزو دروس رسمي دانش آمـوزان خواهنـد بـود             
و با استفاده از دو كتاب ذكـر شـده           به مدت هفت سال    واردشده به نظام آموزشي سازمان استثنايي     

).  كتاب در ارتباط با امور دينـي 14 در مجموع( پيشين تحت آموزش امور ديني قرار خواند گرفت      
محتـواي كتـب درسـي كودكـان اسـتثنايي در           ...«گونه بيان شده است؛      ها اين هدف از اين آموزش   

هايي كه دانش آمـوزان را بـراي        مدارس ويژه به منظور تمهيد زمينه هاي فراگيري مطالب و مهارت          
زيـر و ريـيس     ومجيد قدمي معـاون      (»...زندگي در جامعه امروز آماده مي سازد طراحي شده است         

هـدف وزارت   ) 1384 سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، چاپ شده در كتـاب تعليمـات دينـي              
آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنايي در اين نقل قول بـه خـوبي بيـان شـده و                      

ي هوشـي بـراي   هـا سازي افـراد مبـتال بـه ناتوانـايي    نشان داده شده است كه هدف اين درس آماده 
  . هاي الزم براي اين منظور مي باشدزندگي در جامعه و كسب اطالعات و مهارت

 نقش بهره هوشي در كسب مفهوم از خداوند

ـ            تمامي كودكان هر   لقوه مناسـبي بـراي     اچقدر داراي ناتوانايي هاي شديد و متفاوتي باشند، تـوان ب
اما ) 1988؛ فورستاين، راند و ريندرز    1993ر،؛ فورستاين و مينتزك   1998فورستاين،  ( يادگيري دارند   

هاي مختلف هوشي حتي بـراي بـرآورد نيازهـاي معمـولي در محـيط               اغلب افراد مبتال به ناتوانايي    
رشـد و شناسـايي      هـاي ادراك   بـر روي راه    ديني اساساً  آموزش. پيرامون خود دچار مشكل هستند    

بـراي تـسهيل اكتـساب       هـايي را  يـستي راه  آمـوزش دينـي با    .  دارد  تأكيد ارتباط بين خود و محيط      
هـاي ارتبـاطي و شـناختي فـراهم آورد          خود و محيط بدون وابستگي كلي بـر توانـايي          شناسايي از 

دهند كه همزمان با تغييرات شناختي ، جسمي، و عاطفي افراد           ها نشان مي  پژوهش) 2004اوبريان،  (
 از ابعاد عيني و انسان      ر كودكان از خداوند   كنند و در كل تصو    انسان آنان از نظر مذهبي نيز رشد مي       

.  عيني و پس از آن مفهومي غيرفيزيكـي از خداونـد تغييـر مـي كنـد                 -به سمت برداشتي شبه    گونه
اين تغييرات و چگونگي روي دادن آن را به صورت مراحـل مختلفـي نـشان                 پژوهشگران متعددي 

و يـا افـرادي كـه در        [  كرد كه كودكـان    توان چنين اظهارنظر  در نهايت مي   )1990استروفان  (اندداده



  

 

43 

اي
دار

الن 
سا
زرگ

ر ب
دا د

م خ
هو
مف

 
يي
وانا

نات
 

شي
هو

ي 
ها

  

توانند از خدا تصوري غيرمادي داشته باشد، و هرچـه بيـشتر             نمي ]سطوح پايين شناختي قرار دارند    
 تري ازخدا كسب خواهد كرد     خداي غيرمادي، مجرد توضيح داده شود، كودك تصوري مبهم         بارةدر
هاي هوشـي بررسـي     طريق آزمون هاي شناختي است كه از      هوش يكي از كاركرد    )1384رحيمي،  (

توان برابـر   هرچند هوش را نمي    .شودشده و با استفاده از نمره هوش و يا بهره هوشي مشخص مي            
كننده توان يكي از عوامل تعيين بنابراين هوش را مي    ) 2000مكينتوش،(با شناخت در انسان دانست      

 و هايـد  36، ص 1964 رادكليف ،  به نقل از  (دست آمده توسط گلدمن     ه  يافته هاي ب  . در نظر گرفت  
ه هاي هوش ب  دهد كه توانايي هوشي و سن عقلي كه با استفاده از آزمون           نشان مي ) 25، ص   1990،  

كننده در رشد تفكر ديني فرد هستند و عوامـل ديگـري ماننـد              آيند، عوامل اصلي و تعيين    دست مي 
 .سن تقويمي فرد در اين زمينه نقش چنداني را برعهده ندارند

  ؤاالت پژوهشس

  :ت زير انجام شدسؤاالبررسي پيش رو براي پاسخگويي به 
آيا ميان بزرگساالني كه آموزش رسمي ديني را در مدارس سازمان استثنايي طي كرده اند، با                . 1

افرادي كه اين آموزش ها را نديده اند، از نظر مفهومي كه از خدا در ذهن دارند تفاوت معني داري                    
 وجود دارد؟

 بزرگساالن عقب مانده ذهني كه در آزمون هاي هوش نمرات باالتري را كسب مي كنند ،             آيا. 2
  در مقاسيه با افرادي كه نمرات پايين تري را كسب مي كنند مفهوم ذهني تري از خداوند دارند؟

  كنندگان شركت

. اسـت  نفر بزرگسال مذكر مبتال به اختالالت متفاوت هوشـي           42يافته از   نمونه اين پژوهش تشكل   
-قرار دارد و اين نمره با استفاده از آزمون مـاتريس           70 تا   40اي از   نمره هوشي اين افراد در گستره     

ـ ) 1977 -1938سي ريـون    . جي(هاي پيشرونده ريون      انحـراف   30/59=ميـانگين (دسـت آمـد     ه  ب
 فلـج   ، )=n 16( اين افراد مبتال به انواع اخـتالالت هوشـي ماننـد سـندروم داون             ). 61/9=استاندارد

 سـني ايـن     ةگستر .بودند ) =n 18(هوشي با داليل ناشناخته    ، و بعضي از اختالالت     )=n 8( مغزي
ايـن افـراد براسـاس امكـان        ). 24/2= ، انحراف استاندارد   33/21=ميانگين(باشد   مي 25 تا   18افراد  

بـه   امكان طي آن   هاي آموزش رسمي در سازمان آموزش و پرورش استثنايي و عدم          گذراندن دوره 
در هر دو گروه افـراد  . خوانده شدند )=n 21( 2و گروه ) =n 21 (1دو گروه تقسيم شدند و گروه

هـاي هوشـي ماليـم      هاي هوشي مختلف وجود داشتند يعني افراد مبتال بـه ناتوانـايي           داراي توانايي 
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، با  16= ، تعداد    50 تا   40بهره هوشي   (و متوسط   ) 62= با ميانگين  26=، تعداد 70 تا   50بهره هوشي   (
  . اي به انجام فعاليت اشتغال دارنداين افراد در دو كارگاه متفاوت حرفه) 62=ميانگين 

-كنندگان مورد مصاحبه قرار گرفتند و براي انجام مصاحبه از شيوه نيمـه            در اين مطالعه شركت   
بـر روي مفهـوم      مـصاحبه در بخـش آزاد     . استفاده شـد  )432-429 ص ص    1992ساتلر  (ساختدار  
 داشت و برداشت آنان از اين مفهوم را مورد بررسي قـرار              تأكيد  و چيستي آن از نظر افراد        خداوند
كننده درخواست شد تـا تـصويري از خداونـد رسـم كننـد و در                 جلسه از شركت    پايان در. مي داد 
  تمايل آن را رنگ كنند صورت

  :مفهوم خدا براساس مصاحبه نيمه ساختدرا

تـاكنون دعـا     آيـا «گونه شروع مي شـد       در مورد چيستي خداوند اين    ي  سؤالمصاحبه به شيوه باز با      
-الزم به ذكر است كه تمامي اعضاي دو گروه در مراسم نيايش صـبحگاهي شـركت مـي                 (اي؟كرده

دانم خدا كيست يا چيست، در مـورد او         هايت را قبول كند؟ خدا؟ من نمي       چه كسي بايد دعا    )كنند
   »چيست؟به من اطالعاتي بده و به من بگو خدا 

اي قرار داده شـدند      طبقه و براساس مقياس رتبه     4كنندگان براساس محتوا در     هاي شركت پاسخ
 نوع پاسخ آزمودني بر حسب ماهيت عينـي بينـابيني و ذهنـي             گذاري براساس نمره بدين ترتيب كه  

انم ، يـا    د بوده مثال نمي   سؤالنمره صفر مبين فقدان پاسخ و يا عدم پاسخگويي مرتبط با            . انجام شد 
 هـاي عينـي افـراد را       پاسخ 1نمره  . ست و يا خدا پيغمبر است      ا هاي غيرمرتبتي مانند خدا خدا    پاسخ

هايي ماننـد چـشم و گـوش و         در اين طبقه پاسخ   . دهد  ؛ كسي كه چيزي به ما مي      دهد مثالً نشان مي 
مافوق انساني از   دهنده تصور   هايي است كه نشان    نشان دهنده پاسخ   2نمره   وسايل قرار داده شدند،   

   بـراي  3خدا و تشبيه به اجسام واجرام سماوي دارد مانند تشبيه به نور، آسمان، ماه، ستاره، و نمره                  
  . مفاهيم مذهبي و عاطفي مانند دعا، هدايت، و عشق و محبت

هـاي زيـر تقـسيم      ها نيز تصاوير به بخش    بندي مفاهيم و عناصر استفاده شده در نقاشي       در طبقه 
  : شدند

-ونمـره  اشكال هندسي، عناصر متفرقه    هاي مذهبي، تصوير طبيعت ، اشيا و مكان      وير انسان، تص

تصاوير متفرقه مانند خانـه     . گذاري شد گذاري تصاوير براساس سير از عينيت به ذهنيت چنين نمره         
  . طبيعت و عناصر آن3و  اشكال هندسي و اشيائ مذهبي2انسان ،1و يا حيوانات، 
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  عاتتجزيه و تحليل اطال

در تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است و جداول زير 
. دهدنشان مي ها را بر حسب بهره هوشي، و طي دوره آموزش رسمي يا عدم آموزشتوزيع نمونه

 .در بخش آمار استنباطي از آمار غير پارامتريك، آزمون خي دو چند بعدي استفاده شد

  ات توصيفي مربوط به افراد دو گروه  اطالع-1جدول 
                                    شاخص آماري

   بهره هوشي
  درصد   فراواني

  ٪90/61  26  50-70گروه هوشي 
  ٪09/38  16  40-50گروه هوشي 

  ٪100  42  مجموع
  

                                       شاخص آماري
  آموزش

  درصد   فراواني

  ٪50  21  يده تعليمات ديني در سازمان استثناييگروه آموزش د
  ٪50  21  گروه آموزش نديده تعليمات ديني در سازمان استثنايي

  ٪100  42  مجموع
  

  نتايج

اثر بهره هوشي، و آموزش رسمي ديني در مدارس سازمان استثنايي بر مفهوم خدا در بزرگساالن 
رار گرفت و اين فرضيه ها مورد آزمايش داراي ناتوانايي هاي هوشي به صورت زير مورد تحليل ق

   قرار گرفتند؛
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  .مفهومي از خدا كه افراد دو گروه در مصاحبه بيان كرده اند-2جدول 
 

بندي شده براي رتبهكدهاي در نظر گرفته گروه
 هاي افراد در مورد خدا گفته

 درصد 

 ٪3/33 0) 7( گروه آموزش ديده 

 )4 (1 19٪ 

 )1 (2 8/4٪ 

 )9 (3 9/42٪ 

 ٪19 0) 4( نديدهگروه آموزش

 )4 (1 19٪ 

 )6 (2 6/28٪ 

 )7 (3  3/33٪ 

به شيوه رسمي در مدارس سازمان استثنايي بر مفهومي كه افراد از خدا در  آموزش درس ديني
-نديده تفاوت معنيديده و آموزشآموزش در واقع ميان افراد. داري نداشت معني تأثيرذهن دارند، 

در ارتباط با اين   ).x ² ،   3df=  ، 200/0 =ρ = 640/4(  داري در مورد مفهوم خدا ديده نشد

هاي در نظر كد  گروه
- شده براي رتبهگرفته

هاي افراد بندي گفته
 در مورد خدا 

  درصد

 ٪2/19 0) 5( 70 تا 50بهره هوشي بين 
 )5 (1 2/19٪ 
 )5 (2 2/19٪ 
 )11 (3 3/42٪ 

 ٪5/37 0) 6( 50تا40بهره هوشي بين 
 )3 (1 8/18٪ 
 )2 (2 5/12٪ 
 )5 (3 3/13٪ 
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فرض كه با افزايش ميزان بهره هوشي فرد از عينيت مفهوم خدا كاسته شده و به ذهنيت آن اضافه 
  .شودمي

نتايج مويد آن بود كه ميان بهره هوشي افراد مبتال به ناتوانايي هاي ذهني و ادراك آنها از مفهوم 
   ) x ² ،   3df=  ، 604/0 =ρ= 851/1. (ندارد اري وجوددخدا تفاوت معني

  .اندهاي خود نشان داده مفهومي از خدا كه افراد دو گروه در نقاشي-3جدول
 

كد هاي در نظر گرفته شده براي رتبه بندي  گروه
عناصري كه افراد در ارتباط با مفهوم خدا در 

  .نقاشي هاي خود نشان داده اند

 درصد

 ٪8/4 0) 1( ديدهگروه آموزش 
 )7 (1  3/33٪ 
 )12 (2 1/57٪ 
 )1 (3 8/4٪ 

 ٪0 0) 0( گروه آموزش نديده
 )9 (1 9/42٪ 
 )8 (2 1/38٪ 
 )4 (3 1/19٪ 

 
شده براي كدهاي در نظر گرفته گروه

بندي عناصري كه افراد در رتبه
-ارتباط با مفهوم خدا در نقاشي

 هاي خود نشان داده اند

 درصد

 ٪0 0) 0( 70 تا 50شي بين بهره هو
 )12 (1 2/46٪ 
 )11 (2 3/42٪ 
 )3 (3 5/11٪ 

 ٪3/6 0) 1( 50تا40بهره هوشي بين 
 )4 (1 25٪ 
 )9 (2 3/56٪ 
 )2 (3 5/12٪ 
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دهنـد كـه   ها نشان ميداده. ييد كردندأهاي باال را تدست آمده از آزمون نقاشي نيز يافته    ه  نتايج ب 
اند و مغهومي كه آنها از خـدا        راد مبتال به ناتوانايي هاي هوشي دريافت كرده       هايي كه اف  بين آموزش 

داري وجـود نـدارد     ارتبـاط معنـي    انـد هـاي خـود مـنعكس كـرده       را در نقاشي   در ذهن داشته و آن    
)850/3 =x ² ،   3df=  ، 278/0 =ρ.(   

را در نقاشي    دارند و آن  بهره هوشي افراد و مفهومي كه آنها از خدا در ذهن             و نهايتا اينكه، بين   
   ).x ² ،   3df=  ، 362/0 =ρ = 200/3(داري وجود ندارد اند ارتباط معنيهاي خود منعكس كرده

  مباحثه

مشترك در ميان اكثـر اديـان جهـان     باوري  (Ultimate reality) باور به وجود واقعيت نهايي
جـاد ايـن بـاور و مفهـومي كـه           چگونگي اي . در اديان توحيدي خداوند واقعيت نهايي است      . است  

شـود در زمـره تحقيقـات       كودكان از آن در ذهن دارند و با افزايش سن در آن تحوالتي ايجـاد مـي                
هـاي هوشـي همـواره      افراد مبتال به ناتوانايي   . شناسي دين است  شناسي به نام روان   اي از روان  شاخه

نخست آنكه خود ايـن     . وضوع است دو م  علت اين توجه به دليل    . اندشناسان بوده روان مورد توجه 
هـاي  هـاي مـورد نيـاز و كيفيـت         سطح آموزش  ياي از مداخالت به منظور ارتقا     افراد نيازمند دسته  

 افـراد عـادي نيـز       بارةشناسي در  سطح دانش روان   يدليل دوم كه به لحاظ ارتقا     . شان هستند زندگي
توان به د دچار ضايعات مغزي مي  ها در افرا  ز اهميت است اين است كه با بررسي برخي اختالل         يحا

-شناسي گواه آن است كه بسياري از يافتـه تاريخ روان. هاي مغز آدمي وقوف بيشتري يافت    كاركرد
هـاي هوشـي بـوده      هاي علمي آن مديون كاركردن بر روي افراد داراي ضايعات مغزي و ناتوانـايي             

افراد مبتال بـه ناتوانـايي هـاي         رويكاركردن بر   .  نيست اشناسي دين از اين قاعده مستثن     روان. است
گيـري  توانـد راهنمـايي بـراي چگـونگي شـكل         هوشي و مفهومي كه آنها از خدا در ذهن دارند مي          

  .مفهوم خدا در افراد عادي باشند
داري از نظر آمـاري     رهاي در نظر گرفته تفاوت معني      عالوه بر اينكه ميان متغي     در تحقيق حاضر  

  كه مشاهده نشد، اما مالحظه شد 
 »خـدا چيـست    «نديده در مواجه با اين پرسـش كـه        افراد آموزش ديده كمتر از افراد آموزش      . 1

داري  آموزش هرچند اثر معنـي     از اين رو  . دهندربط مي هاي بي  و يا پاسخ   »نمي دانم «دهند  پاسخ مي 
 ..  باشدمؤثرتواند مي  در ذهن داشته باشدسؤالنداشت اما در اينكه فرد پاسخي به اين 

 از سـؤال ديـده در پاسـخ بـه    نديده نسبت به افـراد آمـوزش  جالب آن است كه افراد آموزش     . 2
دهنـده  هاي اين پژوهش نشان   هرچند يافته . اندهاي مذهبي و عاطفي بيشتري داده     چيستي خدا پاسخ  



  

 

49 

اي
دار

الن 
سا
زرگ

ر ب
دا د

م خ
هو
مف

 
يي
وانا

نات
 

شي
هو

ي 
ها

  

از شده رسد كه تصوير ارائه   نظر مي ه  باشد، اما ب  داري ارتباط بين مفهوم خدا و آموزش مي       عدم معني 
هـاي فراوانـي    كننـده نعمـت   خدا در كتب آموزشي ديني تصويري عيني است و به عنوان منبع ارايه            

شـده بـر    باشد در بررسي انجـام    مي...مانند چشم، دست، پا، غذا براي خوردن، آب براي آشاميدن و          
روي كتب درسي ديني در مقاطع مختلف آموزشي اين مفهوم به دفعات به اين صورت ارايـه شـده                   

 . باشدمؤثرديده هاي عيني گروه آموزششده در پاسخاين تصوير ارايه احتماالً. تاس
-اند كه در افراد عادي با افزايش سن و كـسب مهـارت            هاي تحقيقات گذشته نشان داده    يافته. 3

شود، اما تعداد قابل توجهي از بزرگساالن مبتال به         كاسته مي  گرايي خدا انسان از ميزان  هاي شناختي 
هاي هوشي در اين پژوهش براي ارائه مفهومي كه از خدا در ذهـن داشـته انـد از تـصوير                     اناييناتو

تواند نشان دهد كه رشد مفاهيم ديني بـا رشـد مفـاهيم شـناختي            اين امر مي  . اندانسان استفاده كرده  
هاي هوشي  ارتباط دارد اما در اين بررسي نشان داده شد كه ميان بهره هوشي افراد مبتال به ناتوانايي                

البتـه ايـن يافتـه در    . داري وجود نـدارد و عينيت و يا ذهنيت مفهومي كه از خدا دارند تفاوت معني     
، 3، ص   1965 گلـد مـن،      (هاي ساير پژوهشگران در اين حيطه در افراد عادي اسـت            تضاد با يافته  

 آزمـون مناسـبي     يكي از داليل اين موضوع شايد اين باشد كه        ) 1991،  1981، فاولر،   1971الكايند،  
آزمـون  . شـد براي محاسبه توان شناختي افراد مبتال به ناتوانايي ذهني مي بايستي درنظر گرفتـه مـي          

مورد استفاده در اين بررسي آزموني غيركالمي بود، شايد با استفاده از آزموني ديگـر كـه بـر جنبـه                     
 . دست آيده وتي ب داشته باشد، نتايج متفا تأكيدكالمي و يا تركيبي از كالم و عملكرد 

از عناصـر طبيعـي ماننـد آسـمان،          نفر از افراد آموزش نديده در توصيف خـود از خـدا           يك  . 4
ديده در توصـيف    كه در گروه آموزش    در حالي . خورشيد و ماه و ستارگان يا ابر استفاده كرده است         

ان ارايه كرد ايـن اسـت      توتبييني كه براي اين يافته مي     . اند نفر از اين مفاهيم استفاده كرده      ششخدا  
هاي آموزش ديني اين گروه به هنگام توصيف خدا و صفات وي به دفعات از تـصاوير    كه در كتاب  

 دونديده نيز در مورد خدا تنها       در نقاشي هاي گروه آموزش    . اين دسته از عناصر استفاده شده است      
 . نقاشي بودچهارديده كه اين تعداد در گروه آموزش نقاشي به طبيعت اختصاص داشت ، در حالي

توان گفت كه اثر آموزش در مورد افـراد مبـتال بـه             هاي اين بررسي مي   بندي يافته براي جمع . 5
. هاي مختلف ايجاد كند نيازمند استدالل نيست      تواند در جنبه  هاي هوشي و تغييراتي كه مي     ناتوانايي

دهنده ايـن  تواند نشانآموزش مي  و يا عدم دريافت      تعدم وجود تفاوت بين دو گروه از نظر درياف        
كـرد مفـاهيم و يـا       هاي مورد استفاده در نظام رسمي آموزش ديني كه بـر حفـظ            امر باشد كه روش   
 دارد ممكن است روش مناسبي براي آموزش اين درس در اين گروه نباشـد            تأكيدتكرار مطالب آن    

ا شـناختي ايـن افـراد دارد مـورد          هـ هاي ديگري كه انطباق بيشتري با توانـايي       و بنابراين بايد روش   
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 هاي شـناختي  تواند براساس توانايي  استفاده قرار گيرند و در اين صورت است كه آموزش ديني مي           
 . و نياز هاي اين گروه از افراد باشد

توانند به دو گروه مفاهيم دروني و        خود مي  مفاهيم براساس منشأ   اگر بپذيريم كه     سرانجامو  . 6 
مفاهيم درونـي و    . رسد كه مفهوم خدا مفهومي دروني باشد      سيم شوند به نظر مي    مفاهيم اكتسابي تق  

دهند و چه بسا كـه آمـوزش نامناسـب و           ذاتي در برابر آموزش از خود حساسيت كمتري نشان مي         
هاي اين بررسـي    يافته. تنها مفيد نباشد بلكه مسئله ايجاد كند      ه  متفاوت با سطوح شناختي و نيازها ن      

حـاكي از آن اسـت كـه ايـن نـوع از آمـوزش در                 كند ، بلكه  ودن آموزش حمايت نمي   فايده ب از بي 
هـاي  آموزش ديني شايد بتواند در مورد رشد اخالقـي و جنبـه           .  نيست مؤثرگيري مفهوم خدا    شكل

 .گذار باشد تأثيرعملي آن كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار نگرفتند، 
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  .مورد استفاده قرار گرفت) 432
به دليل اينكه در هردو مركزي كه پژوهش اجرا گرديد ، دعا و مراسم صبحگاهي وجود دارد، 

  :ي شروع مي كنم كه مي دانم پاسخ آن به احتمال بسيار مثبت خواهد بودسؤالمصاحبه را با 
  "دعا مي كني؟) تو(آيا شما "

  "چه كسي بايد دعا هايت را بشنود و يا قبول كند؟" دوم اينگونه خواهد بودالسؤ
  "ديگر چه كسي؟" اگر پاسخ خدا نباشد خواهم پرسيد "خدا"اكثر آنان پاسخ خواهند داد، 

  ." گفتي خدا، به من بگو او كيست يا چيست" در اين زمان از آنها خواهم پرسيد
 واكنش هاي غير كالمي مشخص شده توسط ساتلر كالمي و يا سپس با استفاده از عبارت

  جلسه را ادامه خواهم داد؛) 20.  ص2000(
  :واكنش هاي كالمي

  بيشتر برايم توضيح بده
  چيز ديگري هم در اين مورد داري كه به من بگويي؟

  يا
  ...تو فكر مي كني كه
  ...يعني تو مي گي كه

  ...يعني اينكه
  ......شنيدم كه گفتي

  :الميواكنش هاي غير ك
  ارتباط چشمي فراموش نشود

  .با سر تكان دادن و ساير واكنش هاي صورت عالقه خود به موضوع را نشان مي دهم
نقاشي در همان فضا ولي ترجيحا روز ديگري اجرا خواهد شد تا اثر بحث و موارد ذكر شده 

داد رنگي يا و م A 4براي اجراي نقاشي كاغذ . در مورد خدا بر روي نقاشي فرد به حداقل برسد
  .آبرنگ و مداد شمعي در اختيار افراد قرار خواهد گرفت




