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تدوین بسته آموزشی مضمون اسماء خداوند براساس سوره حمد و توحید و
بررسی اثربخشی آن بر تصور از خدا در دانشآموزان

Compilation of an educational package on the concept of the names of God
based on Surah Al-Hamd and Tawhid and examining its effectiveness on the
perception of God in students
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Abstract
This study aims to design an educational
package based on constructivism to teach the
concept of the names of God in Surah Al-Hamd
and Tawhid and to examine its effectiveness
on students' perception of God. The design
of this research is quasi-experimental with
experimental and control groups with pre-test
and post-test. For this purpose, 30 eighth grade
high school students in Ashkezar city were
selected by available sampling method and
placed in two experimental and control groups
and a monotheistic education package was
implemented in 8 sessions for the experimental
group. Research data were collected using
items related to the perception of God from the
Religious Status Inventory (RSI) and analyzed
using analysis of covariance. The findings
showed that teaching the concept of the names
of God in Surah Al-Hamd and Tawhid based on
constructivism is effective in students' perception
of God and positive perception of it.
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چکیده
پژوهش پیشرو با هدف طراحی بس���ته آموزش���ی بر پایه
س���ازندهگرایی وی���ژه آم���وزش مضمون نامه���ای خداوند
موجود در س���وره حمد و توحید و بررس���ی اثربخش���ی آن
 طرح.بر تصور از خدا در دانشآموزان اجرا ش���ده اس���ت
این پژوهش از نوع شبهآزمایش���ی با گ���روه آزمایش و گواه
 به این.با پیشآزمون و پسآزمون انتخاب ش���ده اس���ت
 نفر از دانشآموزان پایه هش���تم متوسطه30 منظور تعداد
اول شهرستان اش���کذر به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جاگذاری
 جلس���ه ب���رای8 ش���دند و بس���ته آم���وزش توحی���دی در
 دادههای پژوهش.دانشآم���وزان گروه آزمایش اجرا ش���د
ب���ا اس���تفاده از گزینهه���ای مربوط ب���ه تص���ور از خداوند
) گ���ردآوری و باRSI( از پرسش���نامه وضعی���ت مذهب���ی
 یافتهها نشان.تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل ش���د
داد ک���ه آموزش مضمون اس���مای الهی موجود در س���وره
حم���د و توحی���د بر پایه س���ازندهگرایی بر تص���ور از خدا و
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 .1مقدمه

روان انسان با الهام از سرچشمهای منحصربهفرد که عبارت استاز محبت و دلبستگی و تقرب و
توسل به خدا و کالم الهی ،سیراب میشود و میان اطمینان و آرامش روحی از یکسو و حب الهی
از سوی دیگر ،رابطهای ناگسستنی برقرار میکند .حب الهی همان هدفی است که روانشناسی
از دیدگا ه اس�ل�امی به س���وی آن نشانه رفته است؛ زیرا چنین ّ
محبتی كه زمینهساز اطاعت است،
میتواند بهداش���ت و سالمت روانی و جسمانی فرد را تضمین کند و اضطراب ،تشویش و نگرانی
که عامل بیمار یهای روانی و جسمانی بشر است را ریشهکن کند (نجاتی.)1376 ،
یک���ی از عواملی که بر رابط���ه افراد با خداوند تأثیر میگذارد تصوری اس���ت که افراد از خداوند
دارند (تیزدال1997 1،؛ به نقل از :اسچاپ-جانکر .)2002 2،در منطق عقلی تصوری که از خدا در افراد میتواند
ش���کل بگی���رد به تصور مثبت و منفی تقس���یم میش���ود و در تصور مثبت از خ���دا ،خدا مهربان،
حمایتگ���ر ،راهنم���ا و ...تصور میش���ود که میتواند نقش آرامشدهی داش���ته باش���د و در تصور
منف���ی از خ���دا ،خدا با اصطالحات منطقی نظی���ر طردکننده ،تنبیهکنن���ده ،نامهربان و ...تصور
میشود که سبب میشود افراد نومیدی ،تنفر و خلق منفی را تجربه کنند (گرینوی 3و همکاران.)2003 ،
پای���ه نظری تصور از خ���دا از کارهای ریزاتو (1979؛ به نقل از :هافمن 4و همکاران )2005 ،ناش���ی میش���ود.
او مفه���وم درونی نظریهاش را از کارهای فروی���د و نظریه روابط موضوع پرورانده ،بدین صورت که
چگونگی ارتباطات اولیه والدین فرد (مانند دلبستگی) بعدها بر تجربه خدا در زندگی فرد تأثیر
میگذارد .الرس )1997( 5با توجه به دیدگاههای ریزاتو و براساس ارتباط بین تصور از خدا و تصور
از مفهوم خدا مقیاسهایی برای سنجش تصور از خدا ساخت .ریزاتو (1979؛ به نقل از :اسچاپ-جانکر،

 )2002در م���ورد تصور خ���دا میگوید که تصور خدا ،میتواند بهعنوان ی���ک تجربه عاطفی فردی از
بازنمایی درونی ،روانی از خدا ،توصیف ش���ود و توجه به این نکته مهم اس���ت که به اصطالح به
تجربههای هیجانی و نه تجربههای دیداری ،اشاره دارد .در این رابطه ،احساسات و هیجانات
مهمتر از ش���ناخت هس���تند (ریزاتو1979 ،؛ به نق���ل از :صادقی .)1383 ،بهطورکل���ی ،اصطالح «تصور خدا»
میتواند بهعنوان شناخت هیجانی افراد از خدا تعریف شود و بیشتر بر پایه تجربههای هیجانی
و عاطفی فرد مبتنی اس���ت .پارگامنت نیز ضمن پذیرش قاطعان���ه مذهب بهعنوان عاملی مؤثر
1. Tisdale.
2. Schaap- Jonker.
3. Greenway.
4. Hofmann.
5. Lawrence.

نوع برداش���ت و تعریفی است که افراد از مذهب و خدای خود دارند (پوررضائیان .)1380 ،وی تأ کید
میکند افراد دریافتها و برداش���تهای مش���خص و چندگانهای از مذهب در ذهن و دل خود
دارند که برخی از آنها یاریگر و مفید ،و برخی دیگر نومیدکننده و مضر هستند .وی دریافت که
ً
تقریبا تمام تعاریف و دریافتهای مردم از خدا در دو الگوی کلی جای میگیرد :در الگوی اول،
مبتال به هبوط و اسیر در پنجههای این خدای خشمگین تصور میکنند .شناخت خدا در این
الگو ،خواس���ته یا ناخواس���ته هراسآور و اضطراببرانگیز اس���ت .مردمی که براساس این الگو با
این گروه ،افرادی هس���تند که از الگ���وی دوم در ارتباط با خدا پیروی میکنند .آنها در این الگو،
خداوند را بخشنده و دوست خود میدانند و با او از طریق برقراری یک رابطه عاشقانه ،مالقات
صمیمانه و گرم به عمل میآورند (خا کساری.)1385 ،
بهنظر میرس���د که تصور از خدا یک پدیده چندبعدی یا چندمتغیری است که تحت حیطه
وس���یعتری به نام دین قرار دارد (می وار لی )2000 1،در روانشناس���ی ،س���طوح اعتقاد به خدا بر نگرش
افراد به مفاهیم زندگی در رفتارهای متنوعی از انتخاب دوست و شریک زندگی تا مصرف مواد
مخدر (باهر ،مائرگان ،مارکوس ولی1998 2،؛ به نقل از :مایلو )2005 3،و رشد اختالالت روانشناختی و انحرافات
اجتماعی تأثیرگذار است .خداوند بهعنوان مبدأ آفرینش از مهمترین موضوعاتی است که ذهن
بشر را به خود معطوف کرده است.
در پژوهشها متغیر تصور از خدا به شکلهای متفاوتی تعریف شده است .برخی نویسندگان
به تصور از خدا بهعنوان مفهوم خدا اشاره

کردهاند (مانند دی روس2004 4،؛ بارت وون ارمن 5،گورساچ1968 6،

و اس ��پیکا و همکاران .)1964 7،بروکا و ادواردز )1994( 8از آن تحت عنوان موضوع انتقالی شخصیس���ازی
ش���ده و هال و بروکاو )1995( 9از آن تحت عنوان بازنمایی موضوع درونی 10نام بردهاند .کرجس���ی

11

1. Lee & Early.
2. Bahr, Maughan, Marcos, & Li.
3. Maiello.
4. De Roos.
5. Barrett, Vanorman.
6. Gorsuch.
7. Spilka & etal.
8. Brokaw & Edwards.
9. Hall & Brokaw.
10. Internal object.
11. Keijc.

................................................................................................................................

خدا رابطه برقرار کردهاند ،روزبهروز از سالمت روانی خود بیشتر فاصله میگیرند .در نقطه مقابل

نازومآشنادرد ادخزا روصت رب نآ یشخبرثا یسررب و دیحوت و دمح هروس ساسارب دنوادخ ءامسا نومضم یشزومآ هتسب نیودت

افراد خدا را به صورت منبعی از خش���م ،قهر و انتقام محض میشناس���ند و انسان را گناهکاری

..............................................................................................................................................

ّ
در رس���یدن به س�ل�امت روانی ،عنوان میکند که آنچه باید مهم تلقی شده و روی آن تمرکز شود،
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( )1994در تحقی���ق خ���ود با توج���ه به تفاوتهای جنس���یتی در م���ورد تصور از خ���دا از آن بهعنوان
طرحوارهه���ای خدا 1یاد کرده اس���ت .لی و ارلی )2000( 2بهطور غیرمس���تقیم تص���ور از خدا را تصور
ذهن���ی از خ���دا در زمین���ه فرهنگی ب���ا توجه به تصورات دینی در نظر گرفته ش���ده اس���ت .ش���ی

3

( )1995نی���ز تصور از خدا را بهعنوان خدای فرامن و خدای مافوق تصور در تالش برای فهم هس���ته
ساختاری تصور از خدای بزرگسال به کار برد (دی روس)2004 ،؛ اما الرنس ( )1997در زمینه شناختی
تصور از خدا بین مفهوم خدا و تصور از خدا براس���اس کارهای ریزاتو ( )1970تفاوت قائل میش���ود.
وی معتق���د اس���ت که مفهوم خدا یک قری���ن عقالنی و یک لغتنامه دینی از کلمه خداس���ت،
درحالیکه تصور از خدا الگوی درونی روانشناختی از تصورات افراد در مورد خداست و در واقع
ی���ک ن���وع فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی اس���ت که ارتب���اط اولیه با خدا دارد؛
به دیگر س���خن ،تصور از خدا از تجربه ارتباط ش���خصی با دیگران اس���ت که در حافظه براساس
عناوینی چون مادر ،پدر یا خدا نش���انهگذاری میشود .اگر مفهوم خدا بیشتر محتوای عقالنی را
نشان دهد ،تصور از خود بیشتر به عواطف شخصی نسبت به کلمه خدا باز میگردد .همچنین
ریزاتو (1970؛ به نقل از :صادقی )1384 ،معتقد اس���ت نمادها و نش���انههای خدا ،مفهوم خداوند است و
مفه���وم خدا همه آن چیزهایی اس���ت که ما ی���اد گرفتهایم ،خواندهایم و یا در ای���ن زمینهها به ما
ارائه ش���ده است .در واقع توصیفی از خدا به وسیله لغات ،نمادها و نشانهها و آنچه که محیط
اجتماع���ی ما و فرهنگ و خردهفرهنگهایمان به م���ا آموختهاند .این مفهوم نتیجه آموزشهای
متنوعی اس���ت ک���ه ما دریافت کردهای���م و این آموزشها کم و زیاد ش���ده و س���رانجام به صورت
یکپارچهای مفهوم خدا را ش���کل داده اس���ت .مفهوم خدا ،بازتاب پاس���خهای اجتماعی است
که افراد به پرسشهای دینی میدهند درحالیکه تصور خدا بازتاب باورهای شخصی است.
َ لأْ َ
ْ
رویکرد اصلی اسماء و صفاتی که در قرآن برای خدا آمده همان جمله «ل ُه ا ْس َماء ال ُح ْس َنى»
(حشر )24 ،است .باالترین درجه هر نیکی و کمالی از آن خداست .خداوند عا ِلم است و نظام
َّ َ ّ َ
���یء َع ِل ٌ
یم»
کل ش ٍ
جه���ان ،گواه دانش بیکران اوس���ت .علم او بر همه چی���ز احاطه دارد«ِ :إن اهّلل ِب ِ
اهَّلل َس ِم ٌ
خداوند شنوا و بیناست« .إ َّن َ
یع َب ِص ٌیر» او هر نجوایی را میشنود و هر چیزی را میبیند،
ِ
ولی شنیدن و دیدن او مانند شنیدن و دیدن ما با گوش و چشم و دستگاه عصبی نیست ،بلکه
دیدن و ش���نیدن او همان علم و آ گاهی او بر هر چیز و هر صدایی اس���ت .او تواناس���ت و جهان
1. Gad schema.
2. Lee & Early.
3. Shea.

و منتقم و جبار اس���ت و کس���انی را که به مبارزه با حق برخیزند و س���تم پیش���ه کنند ،از رحمت
خود محروم و به عذابی س���خت گرفتار میکند .خداوند زنده و ازلی و ابدی است ،اما زندگانی
اس�ل�ام صفات بس���یار دیگری مانند غفور ،عزیز ،کریم ،غنی ،حمید و… نیز برای خداوند عنوان
شده است.
دو بعد کلی دارد :نامهایی که منش���أ آنها مالحظه ذات خداوند بدون در نظر گرفتن غیر اس���ت
و نامهای���ی که به ارتباط خداوند با جهان آفرینش اش���اره دارد .به عقیده این پژوهش���گران برای
داش���تن الگوی سبک زندگی اس�ل�امی ابتدا نیاز به نظریهپرداز یهای مفهومی درباره اعتقادات
اس�ل�امی بهویژه در مورد خدا وجود دارد و اس���مای حس���نای الهی این امکان را دارد که در ارائه
تصوری درس���ت و جامع از خداوند در جهت ارائه الگویی مفهومی مورد اس���تفاده قرار گیرد .در
واقع براس���اس هستیشناسی اس�ل�امی میتوان کیفیت رابطه خدا با جهان و انسان را در الگوی
اس���مای حس���نا مش���اهده کرد .به عقیده ج���وادی آملی ( )1388انس���ان با یادگی���ری و درک معانی
نامه���ای اله���ی میتواند این حقای���ق را در جان خود اجرا کند و هرکس���ی به اندازه هس���تی خود
میتواند به این نامها و صفات دسترس���ی داش���ته باش���د و ب���ه آنها اتصاف پی���دا کند؛ چنانکه
احم���د برآب���ادی و همکاران ( )1394در تحقیق خ���ود در زمینه الگوی مفهوم���ی ابعاد تصور از خدا
براس���اس اس���مای حسنا اظهار کردهاند که انسان برای طی مسیر رشد تا خلیفه الهی باید تحت
تربیت الهی قرار گیرد؛ یعنی خدا را با یکایک اس���ما و صفاتش بشناس���د و موضعگیری درونی و
قلبی متناس���ب با آن اس���م اتخاذ کند و سپس واقعیت زندگی خود را با این موضعگیری تطبیق
دهد که سبک زندگیاش را شکل میدهد.
تامپن���ن (1991؛ به نقل از :اس�ل�اتر )2005 ،عوامل زیادی را مس���ئول فهم کودک از خ���دا میداند که از آن
جمل���ه میتوان به عوام���ل بیرونی (خانواده و اماکن مذهبی) و عوام���ل درونی (فهم فطرت و روح
ً
پاک) اشاره کرد .وی معتقد است کودکان خانوادههای کاتولیک تعدد نسبتا فراوانی از نمادها

................................................................................................................................

مطالعه احمد برآبادی و همکاران ( )1394نش���ان داد که تصور از خدا براس���اس اس���مای حس���نا

نازومآشنادرد ادخزا روصت رب نآ یشخبرثا یسررب و دیحوت و دمح هروس ساسارب دنوادخ ءامسا نومضم یشزومآ هتسب نیودت

و حی���ات او همانند زندگانی انس���ان ،جانداران و گیاهان نیس���ت و او بینیاز مطلق اس���ت .در

..............................................................................................................................................

َ
آفرینش با همه عظمتش ،از قدرت بینهایت او حکایت میکند .او بر هر کاری تواناس���ت«ِ ،إ ّن
َ
ََ ّ َ
���یء ق ِد ٌیر» او رحیم و رئوف اس���ت و رحمت و مهربانی او حد و مرزی ندارد و از هر
کل ش ٍ
اهَّلل على ِ
َ
الر ِاح ِم َ
کس نس���بت به انسانها مهربانتر اس���ت َ«و ُه َو أ ْر َح ُم َّ
ین» (یوس���ف)64 ،؛ اما درعینحال قهار
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را در مورد خدا در نقاش���یهای خود ترس���یم میکنن���د درحالیکه ک���ودکان خانوادههای یهودی
چنی���ن نیس���تند .ای���ن گزارشها بیانگر این نکته اس���ت که مفه���وم و تصور از خ���دا در کودکان،
ب���ا اعتق���اد ،دین و می���زان مذهبی بودن خان���واده آنها تحت تأثی���ر قرار داده میش���ود .در واقع در
ذهن افراد ،تصور از خدا از دوران کودکی تا بزرگس���الی س���اخته میش���ود و عواملی مانند محیط
خانوادگی ،تعلیم و تربیت و ...بر آن تأثیر دارند .هانیچ ( )2002در پژوهشی دیگر که تصور از خدا را
در خانوادههای مذهبی و غیرمذهبی مقایس���ه کرده بود به این نتیجه رسید که تا سن  9سالگی
تصور از خدا در کودکان بیش���تر به وس���یله والدین و تخیل کودک رشد میکند؛ بنابراین ،خدای
کودکان تا این سن بسیار شخصی و خصوصی است .با آغاز سن  10سالگی تصور از خدا بهطور
برجس���تهای تحت تأثیر محیطی که افراد در آن رش���د کردهاند ،قرار میگیرد .این بدان معناست
که فرد جوانی که در یک بافت اجتماعی مذهبی زندگی میکند به وسیله اطالعاتی که از سوی
خانواده ،کلیس���ا و کالسهای آموزش دینی در مدارس ارائه میش���ود ،تحت تأثیر قرار میگیرد.
درحالیک���ه در محیطهای غیرمذهبی ،اف���راد جوان به همان تصور کودکان���ه خود از خدا که در
همان اوایل کودکی به وجود آوردهاند ،بسنده میکنند .این تصور شامل انتظاراتی است از قبیل
اینکه خدا باید تمام مش���کالت روی زمین را حل کند و پوش���ش دهد ،اگر اینگونه نباش���د چون
ً
خدا طبق انتظارات آنان عمل نکرده است ،یا خدای بیقدرتی است و یا اصال وجود ندارد .وی
سپس نتیجه میگیرد محیط خانوادگی و اجتماعی که کودکان و نوجوانان در آن رشد میکنند
تأثیر بس���زایی در تص���ور آنان از خدا دارد؛ بنابراین ،ارتباط نزدیک���ی باید میان تربیت دینی ثابت
افراد و آنچه که در کودکی و نوجوانی دریافت کرده و میکنند ،باشد.
یک���ی از رویکرده���ا در آم���وزش نوی���ن ،اس���تفاده از نظریههای جدی���د یادگیری اس���ت؛ یکی از
جدیدترین آنها نظریه س���ازندهگرایی اس���ت .طبق این دیدگاه فلسفی-روانش���ناختی ،واقعیت
و معنا بهطور فعال توس���ط خود افراد و در ذهن آنها س���اخته میشود ،و افراد بیشتر آنچه را که یاد
میگیرند ،خود میس���ازند (س ��یف .)1392 ،اصول اساسی سازندهگرایی به نظریههای یادگیری جان
دیویی ،ژان پیاژه و جروم برونر ،و ویگوتسکی برمیگردد.
براس���اس این نظریه ،دانش از سوی فرد ساخته میشود و تولید دانش ،فرایندی مستمر است
که تجربه انفرادی افراد از جهان را سازمان میبخشد .ساختگرایان ،یادگیری را با خلق معنا از
تجربه معادل میدانند ،ذهن را مانند صافیای که دروندادهای جهان را از خود عبور میدهد تا

مستقیم شخصی انجام میشود؛ بنابراین ،ساختگرایی برخالف رفتارگرایی و شناختگرایی
دان���ش را مس���تقل از ذه���ن نمیداند و با وجودی ک���ه جهان خارج از ذهن را نف���ی نمیکند ،ولی
دانش فرد از جهان خارج را بر تفسیرهای منتج از تجربههای فرد استوار میداند؛ بنابراین ،معنا
ایجادکردنی یا خلقکردنی است ،نه کسبکردنی (فردانش .)1388 ،افراد اطالعات جدید را تفسیر و
مس���تلزم تفسیر فعال به وس���یلۀ یادگیرندگان اس���ت تا روابط جدیدی میان ساختارهای موجود
س���اخته ش���ود .این فرایند برای یادگیری حل مس���ئله ،اس���تدالل ،تفکر نقادانه ،استفادۀ فعال و
نظ���ر ب���ه اینکه در زمینه اثرگ���ذاری باورها و اعتقادات دینی و طراحی بس���ته آموزش���ی مفاهیم
دین���ی به ش���کل نوین و علمی ب���رای دانشآم���وزان پژوهشهای اندکی صورت گرفت���ه و از طرفی
انجام پژوهشهایی از این قبیل بس���یار س���ودمند اس���ت ،ضرورت انجام این تحقیق احس���اس
میشود باید نگرش افراد را نسبت به زندگی تغییر داد و گنجینهها و ذخایر گرانبهای اسالمی را
که بر بنیانهای استواری از قرآن کریم و سنت پاک معصومین متکی است و مسلمانان نسبت
به آن غافل و بیتفاوت ماندهاند روش���ن و با زبان روز و اصالحات جدید بیان س���اخت تا مانعی
برای لغزشهای فکری جوامع بش���ری و راهگش���ای ش���یوه صحیح زندگانی و راه و رس���م درست
حیات مادی و معنوی باشد (نجاتی.)1376 ،
موضوع آموزش مفاهیم دینی بهویژه مفاهیم اساسی دین اسالم و آداب و مناسک اصلی دین
چ���ون نماز و مفاهی���م غنی در الفاظ و مفاهی���م پربار نماز بهویژه صفات مهم ذکرش���ده خداوند
در س���ورههای حم���د و توحید موضوع جدیدی اس���ت ک���ه جزئی از نگرشه���ای مذهبی و دینی
میباشد و تحقیقات انجامشده در این زمینه نسبت به درجه اهمیت آن و نقش مؤثری که دارد
کم میباشد؛ بنابراین ،بررسی این موضوع مورد توجه پژوهشگر قرار گرفت.
هدف اصلی این پژوهش طراحی بس���ته آموزش���ی بر پایه سازندهگرایی جهت آموزش مضمون
اس���ماء الهی موجود در س���وره حمد و توحی���د و تأثیر آن بر تصور از خ���دای دانشآموزان و افزایش
ش���ناخت و آ گاه���ی دانشآم���وزان از نامه���ا و صف���ات الهی اس���ت .لذا ای���ن تحقیق ب���ه دنبال
پاس���خگویی به دو پرس���ش زیر اس���ت .1 .آیا آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی

................................................................................................................................

متفکرانه از دانش ضروری است (فردانش و شیخی فینی.)1381 ،

نازومآشنادرد ادخزا روصت رب نآ یشخبرثا یسررب و دیحوت و دمح هروس ساسارب دنوادخ ءامسا نومضم یشزومآ هتسب نیودت

این اطالعات را به س���اختارهایی که از تجربۀ پیشین ایجاد شده مربوط میکنند .کسب دانش

..............................................................................................................................................

ً
به واقعیتی منحصربهفرد دس���ت یابد ،تلقی میکند .و این عبور دادن صرفا از طریق تجربههای
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موجود در س���وره حمد و توحید بر تصور از خدا در دانشآموزان مؤثر اس���ت؟  .2آیا آموزش بر پایه
س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی موجود در س���وره حم���د و توحید بر تصور مثب���ت از خدا در
دانشآموزان مؤثر است؟
س���وره حمد یکی از ارکان مهم نماز اس���ت و با همه کوتاهیاش به تمامی معارف قرآن از جمله
اصول و فروع دین ،احکام ،مسائل اخالقی ،سیاسی و اجتماعی توجه کرده است (طباطبایی.)1417 ،
•اهلل اسم پروردگار متعال و شامل جمیع اسماء و صفات اوست؛
•الرحم���ن اش���اره ب���ه رحمانیت و مهربانی ع���ام خدا دارد ک���ه به همۀ مخلوق���ات و موجودات
میرسد و رحیم اشاره به رحمت خاص او دارد که تنها مؤمنین مشمول آن میشوند؛
•ربوبیت صفت دیگر خداس���ت که به معنای تربیتکننده و پرورشدهنده میباش���د .او رب
العالمین است ،یعنی تمام عالم هستی را او ایجاد و تربیت کرده و میکند؛
•از تکرار دو صفت الرحمن و الرحیم در ابتدای این س���وره و دیگر س���ورهها میتوان فهمید که
ی تعالی بیش از هر صفت دیگری بر این دو صفت تأ کید دارد؛
خدا 
•مالک یوم الدین :یوم الدین یعنی روز جزا ،یعنی روز قیامت که همه به جزای اعمال خویش
میرسند و خدا مالک و صاحب اختیار آن روز است (طباطبایی)1417 ،؛
•احدیت :کلمه» احد» در مورد چیزی و کسی به کار میرود که قابل کثرت و تعدد نباشد ،نه
ً
1
در خارج و نه در ذهن ،و اصوال داخل اعداد نشود؛
•صمدیت :دو آیه ش���ریفه «قل هو اهلل احد» و «اهلل الصمد» در عین حال هم به وس���یله صفات
َُ ٌ
اهَّلل أ َحد» خدا را به
ذات ،خدای تعالی را معرفی کرده ،و هم به وس���یله صفات فعل .جمله»
َ
ُ ّ ُ
الص َمد» او را به
صف���ت احدیت توصیف کرده که احدیت عین ذات اس���ت .و جمل���ه» اهَّلل
صفت صمدیت توصیف کرده که صفت فعل است؛
َ ْ ْ َ َْ َ ُ َ ُُ ًَ ٌ
���م َی ِل���د َو ل ْم ُیولد َو ل ْم َیک ْن ل ُ���ه کفوا أ َحد :این دو آیه کریمه از خ���دای تعالی این معنا را نفی
•ل
2

میکند که چیزی را بزاید .و یا به بیان دیگر ذاتش متجزی ش���ود ،و جزئی از س���نخ خودش از
او ج���دا گ���ردد .و نیز این دو آیه از خدای تعالی این معن���ا را نفی میکنند که خود او از چیزی
متولد و مشتق شده باشد ،حال این تولد و اشتقاق به هر معنایی که اراده شود.

3

 .1ترجمه المیزان ،جلد  ،20ص.670
 .2همان ،ص.672
 .3همان ،ص.673

طرح این پژوهش از نوع شبهآزمایش���ی با گروه آزمایش و گ���واه با پیشآزمون و پسآزمون انتخاب
ش���ده اس���ت .در این پژوهش ،آموزش مضمون اسماء الهی س���وره حمد و توحید به منزله متغیر
مس���تقل و تصور از خدا متغیر وابس���ته اس���ت .جامعهای که در این پژوهش در نظر گرفته شده،
دانشآموزان پایه هش���تم دبیرس���تان (دوره اول) شهرستان اش���کذر میباشد ،نمونه مورد نظر این
میباشد .نمونه این پژوهش به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد.
در این پژوهش برای آموزش مضمون اسماء الهی سوره حمد و توحید از بسته آموزش توحیدی
سرفصلهای این جلسات به اختصار در جدول ذکر شده است.
جدول  :1عناوین جلسات در بسته آموزش توحیدی
عناوین

جلسات
جلسه اول

تکمیل پرسشنامه پیشآزمون ،توضیح مفهوم تصور از خدا

جلسه دوم

آزمون از نگارش و معنای سوره حمد و توحید

جلسه سوم

آموزش معنای سوره حمد و توحید و بیان صفات مطرحشده در این سوره با استفاده از تفاسیر نمونه و نور

جلسه چهارم روایت داستان بهلول و توضیح مبانی وجود خدا
نمایش فیلم با موضوع نجوم و آموزش صفات مطرحش���ده در سوره حمد (الرحمن ،الرحیم ،رب العالمین ،مالک
جلسه پنجم
یوم الدین)
جلسه ششم پخش فیلم در رابطه با آفرینش ،بحث و گفتگو در رابطه با تصور از خدای دانشآموزان
جلسه هفتم آموزش صفات مطرحشده در سوره توحید (احد ،صمد ،لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد)
جلسه هشتم بحث و گفتگو در مورد مباحث جلسات گذشته و تکمیل پسآزمون

در این تحقیق برای سنجش تصور از خدا در دانشآموزان از آزمون تصور از خدا استفاده شد.
در این پرسش���نامه به منظور بررس���ی نوع تصور از خدا ،آیتمهای مربوط به خداوند از پرسش���نامه
وضعیت مذهبی ( 1 )RSIاقتباس و به کار گرفته ش���ده است (گریندی .)2003 ،این آزمون شامل 27
پرسش و سه خردهآزمون ،حضور خدا در زندگی( 2پرسشهای  1تا  ،)11مراقبت خداوند( 3پرسشهای
 12ت���ا  )21و تصور منفی از خداوند( 4پرس���شهای  22تا  )27میباش���د .خردهآزمونهای حضور
خدا در زندگی و مراقبت خداوند با هم ترکیب ش���ده و مقیاس تصور مثبت از خدا 5را تش���کیل
1 . Religious Status Inventory.
2. Gad In like.
3. Gad core.
4. Negative Image of God.
5. Positive Image of God.

................................................................................................................................

اس���تفاده ش���ده است .این بس���ته آموزشی به ش���کل اجرایی در  8جلس���ه تدوین شده است که
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پژوهش ش���امل  30نفر از دانشآموزان پایه هش���تم دبیرس���تان آیتاهلل خاتمی شهرس���تان اشکذر
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دادهاند؛ بنابراین ،درنهایت پرسشنامه از دو مقیاس اصلی تصور مثبت و منفی از خدا تشکیل
شده است .نمرهگذاری این تست به شیوه لیکرت است و به این ترتیب که پرسشهای ،6 ،4
 11 ،9 ،8از س���مت راس���ت از  1تا  5و بقیه پرس���شها به صورت معکوس نمرهگذاری میش���وند.
کالی���ن ( )1993پایایی درونی خردهآزمون حضور خدا در زندگی ،مراقبت خداوند و تصور منفی
از خدا را به ترتیب  0/82 ،0/86و  0/69به دس���ت آورده و آن را نش���انه پایایی درونی خوب این
آزمون میداند .خاکساری ( )1385در پژوهش خود پایایی آزمون یادشده را با استفاده از آلفای
کرونباخ در مورد عامل حضور خدا در زندگی  ،0/60مراقبت خداوند  ،0/64تصور مثبت از خدا
 0/61و تص���ور منفی از خدا  0/58به دس���ت آورد .در ضمن همبس���تگی عام���ل حضور خدا در
زندگی و مراقبت خداوند (زیرمقیاسهای تصور مثبت از خدا) با تصور مثبت از خدا به ترتیب
 0/77و  0/72به دس���ت آمد .در پژوهش علوی ( )1385پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ
در مورد عامل حضور خدا در زندگی  ،0/77مراقبت خداوند  ،0/89تصور مثبت از خدا 0/86
و تصور منفی  0/57به دست آمد.
 .3یافتههای پژوهش
جدول  :2یافتههای توصیفی متغیر تصور از خدا پیش و پس از آموزش در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه
آزمایش

کنترل

زمان مشاهده

تصور مثبت از خدا

تصور از خدا
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

80.40

6.05

66.00

4.24

پس آزمون

92.73

7.55

75.87

4.39

پیشآزمون

86.00

8.07

72.80

6.92

پس آزمون

89.73

8.53

75.60

5.63

ب���ا توجه به جدول باال میانگین و انح���راف معیار در گروه کنترل در پیشآزمون به ترتیب ،86
 8/07و در پسآزم���ون  8/53 ،89/73و در گ���روه آزمای���ش در پیشآزم���ون  6/05 ،80/4و در
پسآزم���ون 92/73ب���ا انحراف معیار  7/55اس���ت .میانگی���ن و انحراف معی���ار در گروه کنترل
در پیشآزم���ون ب���ه ترتی���ب  6/92 ،72/8و در پسآزم���ون  5/63 ،75/6و در گ���روه آزمایش در
پیشآزمون  4/24 ،66و در پسآزمون 75/87با انحراف معیار  4/39است.
جه���ت بررس���ی اینکه آی���ا آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی موجود در س���وره

آزمون تحلیل کوواریانس ،ش���امل نرمال بودن دادهها ،همگونی ش���یبهای رگرسیون ،همگونی
واریانسها و بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و کمکی بررسی میشود.
جدول  :3آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای متغیر تصور از خدا
تصور از خدا

کنترل

آماره

0/696

0/779

سطح معناداری

0/718

0/578

آماره

0/904

0/1029

سطح معناداری

0/388

0/240

پیشآزمون و پسآزمون فرض نرمال بودن دادهها تأیید میشود.
جدول  :4آزمون همگونی شیبهای رگرسیون در متغیر تصور از خدا
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

اثر متقابل گروه و متغیر
پیشآزمون

2.868

1

2.868

0/094

0/762

خطا

794.016

26

30.539

تعامل میان دو متغیر گروه (کنترل و آزمایش) تصور از خدا پیش از آموزش بر پایه سازندهگرایی
مضم���ون اس���ماء الهی موجود در س���وره حمد و توحید از نظ���ر آماری معنادار نیس���ت؛ بنابراین،
فرض همگونی شیبهای رگرسیون تأیید میشود.
جدول  :5آزمون برابری واریانسها در متغیر تصور از خدا
آماره F

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

0/952

1

28

0/338

با توجه به سطح معناداری آزمون لوین فرض برابری واریانسها پذیرفته میشود.
جدول  :6نتایج تحلیل کواریانس
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

میزان تأثیر

1020.983

1

1020.983

34.593

0/0001

0/562

گروه

385.845

1

385.845

13.073

0/001

0/326

خطا

796.884

27

29.514

پیشآزمون

ب���ا توجه به جدول  6و میزان س���طح معناداری ،تف���اوت معناداری بین میانگین برآورد ش���ده
نمرههای تصور از خدا آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوتها بیانگر آن

................................................................................................................................

ب���ا توج���ه به جدول باال و مقادیر س���طح معناداری در هر دو گروه کنت���رل و آزمایش در دو زمان

نازومآشنادرد ادخزا روصت رب نآ یشخبرثا یسررب و دیحوت و دمح هروس ساسارب دنوادخ ءامسا نومضم یشزومآ هتسب نیودت

آزمایش

پیشآزمون

پس آزمون

..............................................................................................................................................
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اس���ت که  32/6درصد تغییرات نمرههای پسآزمون ناش���ی از تأثیر آموزش بر پایه سازندهگرایی
مضم���ون اس���ماء الهی موجود در س���وره حم���د و توحید بر تص���ور از خدا در دانشآموزان اس���ت؛
بنابرای���ن ،آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی موجود در س���وره حم���د و توحید بر
تصور از خدا دانشآموزان مؤثر است.
برای بررس���ی اینکه آیا آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اسماء الهی موجود در سوره حمد
و توحی���د بر تصور مثبت از خدا در دانشآموزان مؤثر اس���ت ،نخس���ت پیشفرضهای مربوط به
آزمون تحلیل کوواریانس بررسی میشود.
جدول :7آزمون کلموگروف  -اسمیرنف برای متغیر تصور مثبت از خدا
تصور مثبت از خدا
آزمایش
کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

آماره

0/645

0/698

سطح معناداری

0/799

0/715

آماره

0/984

0/583

سطح معناداری

0/288

0/886

ب���ا توجه به جدول  7و مقادیر س���طح معناداری در هر دو حال���ت کنترل و آزمایش در دو زمان
پیش آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی موجود در سوره حمد و توحید و پس از
آن فرض نرمال بودن دادهها تأیید میشود.
جدول  :8آزمون همگونی شیبهای رگرسیون در متغیر تصور مثبت از خدا
مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات
اثر متقابل گروه و متغیر پیش از آموزش

4.314

1

4.314

خطا

398.947

26

15.344

آماره F

سطح معناداری

0/281

0/600

تعام���ل بی���ن دو متغیر گ���روه (کنت���رل و آزمایش) تص���ور مثبت از خ���دا پیش از آم���وزش بر پایه
سازندهگرایی مضمون اسماء الهی موجود در سوره حمد و توحید از نظر آماری معنادار نیست؛
بنابراین ،فرض همگونی شیبهای رگرسیون تأیید میشود.
جدول  :9آزمون برابری واریانسها در متغیر تصور مثبت از خدا
آماره F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

1.524

1

28

0/227

با توجه به سطح معناداری آزمون لوین فرض برابری واریانسها پذیرفته میشود.

سطح معناداری میزان تأثیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

پیشآزمون

310.073

1

310.073

20.761

0/0001

0/435

گروه

96.574

1

96.574

6.466

0/017

0/193

خطا

403.261

27

14.936

تف���اوت معناداری بین میانگین برآوردش���ده نمرهه���ای تصور مثبت از خ���دا آزمودنیهای گروه
پسآزمون ناش���ی از تأثیر آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اسماء الهی موجود در سوره حمد و
توحید بر تصور مثبت از خدای دانشآموزان است؛ بنابراین ،آموزش بر پایه سازندهگرایی مضمون

 .4نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررس���ی اثربخش���ی آموزش مضمون اس���ماء خداوند موجود در سوره حمد
و توحی���د ب���ر تصور از خدا و تصور مثبت از خدا در دانشآموزان بود .نتایج پژوهش در پاس���ــخ به
پرس���ش نخست ،یعنی آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اسماء الهی موجود در سوره حمد
و توحید بر تصور از خدای دانشآموزان این نتیجه حاصل ش���د که آموزش بر پایه س���ازندهگرایی
مضمون اس���ماء الهی موجود در س���وره حمد و توحید بر تصور از خدای دانشآموزان مؤثر است.
بدی���ن معنا که در اثر آموزش تصور از خدا در دانشآموزان تغییر خواهد کرد و در مقایس���ه با گروه
کنت���رل تغیی���ری در تص���ور از خدا ایج���اد خواهد ش���د .نتایج نش���ان داد تفاوت معن���اداری بین
میانگین برآوردش���ده نمرات تصور از خدا آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و میزان
تفاوته���ا بیانگ���ر آن اس���ت که  32/6درص���د واریانس نم���رات پسآزمون ناش���ی از تأثیر آموزش
ب���ر پایه س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی موجود در س���وره حم���د و توحید بر تص���ور از خدا در
دانشآموزان اس���ت؛ بنابراین ،آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اسماء الهی موجود در سوره
حمد و توحید بر تصور از خدا در دانشآموزان مؤثر اس���ت و با توجه به میانگینها س���بب افزایش
میزان تصور از خدا شده است.
در تبیین این یافته میتوان گفت :بیشک ،آموزش در رشد و تعالی حیات فردی و اجتماعی
انس���انها و دگرگون نم���ودن آدمی و تحول حیات���ی او جایگاهی بیبدی���ل دارد و میتواند نیروی

................................................................................................................................

اسماء الهی موجود در سوره حمد و توحید بر تصور مثبت از خدای دانشآموزان مؤثر است.

نازومآشنادرد ادخزا روصت رب نآ یشخبرثا یسررب و دیحوت و دمح هروس ساسارب دنوادخ ءامسا نومضم یشزومآ هتسب نیودت

آزمای���ش و کنترل وجود دارد و میزان تفاوتها بیانگر آن اس���ت ک���ه  19/3درصد تغییرات نمرات
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محرکه سراس���ر زندگی انس���ان باش���د .تمام گروهه���ای جامعه برای دس���تیابی به رش���د و تعالی،
نیازمند آموزش هستند.
همچنین تصویر ذهنی از خدا امر مهمی در تحول و ش���کلگیری باورهای مذهبی افراد تلقی
میشود و یکی از محور یترین جنبههای نظام اعتقادی افراد مؤمن را تشکیل میدهد و با اینکه
ب���ه آ گاهی نی���از دارد ،اما بهطور ضمنی و غیرمس���تقیم از طریق تجربههای مذهبی افراد ش���کل
گرفت���ه و به صورت احس���اس معنوی از خدا در میآید (ش���جاعی .)1380 ،اگر انس���ان هیچ تصوری از
یک موجود نداش���ته باش���د ،نمیتواند هیچ اندیش���ه و اعتقادی در مورد آن موجود داشته باشد؛
بنابرای���ن ،اگر انس���ان ّ
تصوری از خداوند نداش���ته باش���د ،نمیتوان اعتقاد صحیح���ی در مورد او
داش���ته باش���د؛ البته اگر ّ
تصور انسان از خداوند ،از جهاتی نادرس���ت و غیرواقعی باشد ،بدیهی
اس���ت ک���ه اعتق���اد او نس���بت به خ���دا نیز دچار مش���کل خواهد ش���د؛ لذا ای���ن تص���ور را از طرق
مطمئ���ن کس���ب نمود ،از جمله طرق مطمئن برای به دس���ت آوردن تصور خ���دا ،آیات و روایات
معصومین؟مهع؟ اس���ت که در آنها تصور روش���نی از خدا ارائه ش���ده و در این میان اسماء الهی در
س���وره حمد تصویر روش���نی از خداوند عظیم اراده نموده اس���ت که آموزش صحیح آن میتواند
تأثیر بس���زایی در تصور از خدا در دانشآموزان داش���ته باش���د نتیجه این فرضیه با برخی از نتایج
پژوهشه���ای قربانعلیپ���ور و اس���ماعیلی ( )1391غالم���ی ،پاش���ا و س���ودانی ( ،)1388امیرلو و نادری
( )1396و جمالی ( )1381همس���و و هماهنگ میباش���ند حال اگر این آموزش با روش س���ازندهگرایی
ص���ورت گیرد ،تأثیر بیش���تری را از روشهای متداول و س���نتی آموزش خواهد داش���ت .در زمینه
روش س���ازندهگرایی یافتهه���ای پژوهش فیضآبادی و اویس���ی ( )1395در رابطه ب���ا مؤثر بودن روش
سازندهگرایی نشان داد دانشآموزانی که درس زیستشناسی را براساس الگوی طراحی آموزشی
تلفیق���ی مبتن���ی بر اصول س���ازندهگرایانه آم���وزش دیدهاند ،بیش���تر از میزان پیش���رفت تحصیلی
دانشآموزانی بود که درس زیستشناس���ی را به روش متداول آموزش دیدهاند .شهناز سلیمانی
و همکاران ( )1398در پژوهش���ی با عنوان «اثربخش���ی آموزش با رویکرد س���اختنگرایی شناختی بر
یادگیری ،یادداری دانشآموزان پایۀ ششم ابتدایی در درس ریاضی» نتیجه میگیرند که آموزش
با رویکرد ساختنگرایی بر یادگیری دانشآموزان تأثیر بیشتری دارد.
کرمی ،فردانش ،عباس���پور و معلم ( )1388در پژوهش���ی با عنوان «مقایس���ه اثربخش���ی الگوهای
طراح���ی آموزش���ی سیس���تمی و س���ازندهگرایی در آم���وزش مدی���ران» نتیج���ه میگیرد ک���ه الگوی
طراحی آموزش���ی براساس رویکرد سازندهگرایی برای آموزش مدیران مناسب و نسبت به الگوی

با مرور پژوهشهای انجامشده میتوان گفت اگر آموزش از طراحی آموزشی مناسبی برخوردار
نباش���د ،نمیتواند موجب یادگیری اثربخش برای یادگیرندگان شود .طراحی آموزشی مناسب از
اساس فرایند یاددهی-یادگیری اثربخش است.
در واقع اصول سازندهگرایی و بهکارگیری آن در طراحی آموزشی موجب فعال شدن یادگیرنده
اصول موجب میشود که یادگیرنده به ایجاد ارتباط بین مطالب پرداخته و به یادگیری معنادار
دس���ت یابد؛ بنابراین ،به مجریان آموزش توصیه میش���ود که از اصول طراحی آموزش���ی تلفیقی
و در رابطه با پرسش دوم یعنی آموزش بر پایه سازندهگرایی مضمون اسماء الهی موجود در سوره
حمد و توحید بر تصور مثبت از خدا در دانشآموزان نیز این نتیجه حاصل شد که این آموزش نیز
مؤثر میباش���د .با توجه به میزان س���طح معناداری  0/017که از  0/05کمتر است تفاوت معناداری
بین میانگین برآوردش���ده نم���رات تصور مثبت از خ���دا آزمودنیهای گروه آزمای���ش و کنترل وجود
دارد و میزان تفاوتها بیانگر آن اس���ت که  19/3درصد نمرات پسآزمون ناش���ی از تأثیر آموزش بر
پایه س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی موجود در س���وره حمد و توحید بر تصور مثبت از خدای
دانشآموزان اس���ت؛ بنابراین؛ آموزش بر پایه س���ازندهگرایی مضمون اس���ماء الهی موجود در س���وره
حمد و توحید بر تصور مثبت از خدای دانشآموزان مؤثر است و فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود
و با توجه به میانگینها سبب افزایش میزان تصور مثبت از خدا شده است.
در پژوهش���ی همس���و ش���کیبایی و همکاران ( )1396به بررس���ی تأثیر الگوی مش���اورهای اس���مای
حس���نا بر اص�ل�اح تصور زنان متأهل نس���بت ب���ه خداوند پرداختن���د .نمونه آم���اری این پژوهش
شامل  30زن بود و شرکتکنندگان درگروه آزمایش در  10جلسه آموزشی مبتنی بر اسمای حسنا
ش���رکت کردند .محتوای جلسات آموزش���ی با توجه به منابع و مرتبط با اسمای حسنا و حدیث
معروف پیامبر که در آن  99نام الهی ش���مرده ش���ده ،تنظیم ش���ده بود .در پایان ،نتایج نشان داد
که میانگین نمرههای کلی مقیاس تصور از خدا و  6زیرمقیاس اصلی آن که شامل تأثیرپذیری،
مش���یت اله���ی ،حضور ،چال���ش ،پذیرندگ���ی و خیرخواهی اس���ت در مرحله پسآزم���ون در گروه
آزمایش افزایش معناداری یافته اس���ت .پژوهش لطفی ( ،)1391نیز نش���ان داد که نامهای الهی هم
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مبتنی بر سازندهگرایانه در فرایند یاددهی-یادگیری بیش از پیش بهره گیرند.
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از جنبه انذار و هم از جنبه الگوبرداری ،کارکرد تربیتی برای انسان دارد که یکی از آنها میتواند
اصالح تصور نسبت به خدا باشد.
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