
TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES

 (جمعية الطالب الخريجين من مدارس األئمة والخطباء الثانوية)  ÖNDER 2018 © حقوق النشر
http://talimdergisi.com/ar   2(2) 2018 ديسمبر

الملّخص الموسع

 التطور الديني في مرحلة الطفولة] Nas, M. (2018). Childhood-period development and religious education : لالستشهاد بهذه المقالة *
 .Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 2, 289–325 .[والتربية الدينية
http://dx.doi.org/10.12738/talim.2018.2.0007 :الرابط االلكتروني لهذه المقالة

التطور الديني في مرحلة الطفولة والتربية الدينية*
Mehmet Nas

املــلـــخــــص
الهدف من هذا البحث هو دراسة كيف تغيرت املشاعر واألفكار الدينية عند األطفال في الطفولة األولى واألخيرة. وقد 
مت تنظيم البحث العلمي في منوذج بحث نوعي. تتكون مجموعة تطبيق البحث من 71 طفل تتراوح أعمارهم بني 4-11 
ويدرس بعضهم في روضة أطفال 1 وبعضهم اآلخر في مدرسة ابتدائية 4 وإّن هذه املدارس حكومية وتابعة لوزارة التربية 
اجتماع  لقد مت عقد   2017 العام  من  أبريل  البحث شهر  وتاريخ  مانيسا  ُكاَل مبحافظة  مقاطعة  في  وتقع  التركية  الوطنية 
مجموعة التركيز لتحديد نطاق هذا البحث واحلدود اخلاصة به ولتكوين تنبؤ األسئلة التي سيتم طرحها على األطفال. 
ونتيجة من هذا اجتماع مجموعة التركيز، مت احلصول على أسئلة املقابلة اخلاصة شبه املنظمة. ِوفقا للمبادئ السرية ُطرحت 
هذه األسئلة على األطفال في األماكن الهادئة مثل مكتبات والفصول الدراسية الفارغة وغرفة التوجيه في املدارس. ومت 
تسجيل البيانات احملصلة من إجراء مقابالت معّمقة مع مسجل الصوت الرقمي. وأثناء تقييم هذه البيانات التي مت احلصول 
عليها من هذه املقابالت اخلاصة لم ُيستخدم األسماء واأللقاب بل ُطبق أسلوب األرشفة وُسّمي كل طالب باسم طفل 1، 
طفل 2 وإلى غير ذلك بالرقم التسلسلي. وفي نهاية هذه املقابلة الشخصية مت حتليل وتعليق البيانات احملصلة. وُقرنت هذه 

النتائج مع بعض الدراسات التي أجريت في تركيا وفي الدول الغربية. 
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النتيجة

في بلدنا تركيا الحظنا أن هناك عدد قليل جدا من البحوث النوعية أو الكمية التي تتناول موضوع تغير المشاعر 
واألفكار الدينية في مرحلة الطفولة األولى واألخيرة. وأثبتنا أن هذه الدراسات المنجزة من قبُل لقد تم الحصول على 
مجموعة من االستدالالت في ضوء المعطيات البحثية الغربية. وبالتالي وجدنا أن البنية التحتية المنهجية للتعليم 
الديني لم تكن مطورة بقدر كاف. ومن حيث تطور البنية التحتية التربوية والمنهجية في هذا المجال إن انتشار 
الدراسات التي تتناول موضوع المشاعر واألفكار الدينية لدى األطفال في بلدنا أمر مهم جدا. لذلك حددنا هدف هذا 

البحث العلمي هو دراسة مدى تغيير األفكار والمشاعر الدينية في مرحلة أولى واألخيرة من الطفولة.

تماشيا مع هذا الهدف تم تنظيم دراستنا في نموذج البحث النوعي وتم عقد اجتماع مجموعة التركيز لتحديد 
نطاق البحث وتقديم تنبؤ لألسئلة التي سيتم طرحها على األطفال. ونتيجة اجتماع مجموعة التركيز تم إعداد 
46 أسئلة مفتوحة في قضية االعتقاد واإليمان باهلل وحياة اآلخرة واألنبياء والموجودات غير المرئية (الملك 
والجن) والعبادة والدعاء ومحتوى الدعاء. أما في المرحلة الثانية من هذا البحث العلمي تم استخدام طريقة 
الموقف لكي نرى أكثر وضوحا بأن األطفال كيف ينظرون إلى األحداث والمواقف الدينية التي يشهدونها في 
حياتهم االجتماعية وكيف يصّورونها من ِوجهات نظرهم الخاصة. وفي المرحة األخيرة تم استخدام تقنية 
المقابلة المتعمقة التي توفّر التحقيق في جميع أبعاد الدراسة وتدقيقها وتسجيلها. وأجريت هذه المقابلة الخاصة 
في السنة الدراسية 2017-2016 مع 71 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 11 سنة وبعضهم يدرس في روضة 
األطفال 1 وبعضهم اآلخر يدرس في مدرسة ابتدائية 4 وهذه المدارس التي تقع في مقاطعة ُكال بمدينة مانيسا 
هي حكومية وتابعة لوزارة التعليم الوطني. تم كتابة تسجيالت صوتية خالل المقابلة الخاصة من قِبل الخبراء. 
وحينما تُقيّم المعطيات استُخدمت طريقة األرشفة ولم تُستخدم األسماء واأللقاب بل ُسّمي كل واحد منهم بالرقم 
التسلسلي مثل طفل 1 طفل 2 وإلخ. وفي نهاية المقابلة الخاصة تم تحليل وتعليق معطيات الدراسة وكذلك تمت 

مقارنة النتائج مع بعض الدراسات التي أجريت في بلدنا وفي الدول الغربية.

وعندما يتم تحليل نتائج البحث؛ لقد رأْينا بأن األطفال في استعداد خاص وحيوي حول اإليمان بالخالق 
الواحد األحد. ومع تأثير المعلومات التي يتعلمها األطفال من خالل التعلّم االجتماعي وهم يبرزون بعض 
يحبون  األطفال  أن  وجدنا  لقد  والقدير.  والعليم  والسميع  والبصير  والحافظ  الرزاق  مثل  اإللهية  الصفات 
هللا ويثقون به ويمنون عليه بسبب النعم التي وهب هللا لهم. باإلضافة إلى ذلك الحظنا بأن معظم األطفال 
يتصورون هللا بصورة جسدية مثل المواصفات البشرية على سبيل المثال يتصورونه رجال مسناً وقوراً أو 
رجال قويا طيب القلب أو غير ذلك من الصور المختلفة. وقد أثبتنا بأن بنية التفكير المجسم لدى األطفال 

قد تتناقص وتنخفض تدريجيا مع تقدم السن وتقوية الجسم وتطور القدرة على فهم السمات المجردة عقليًا.

االجتماعي  التعلم  بسبب  السابق  من  أفضل  الموت  مفهوم  يدركون  األطفال  أن  األبحاث  أظهرت  وقد 
البحث  أثبتنا في هذا  لقد  الغربية نحن  الدول  التي أجريت في  البحوث  السن. على عكس  تقدم  موازيا مع 
نوم  بأنه  يعتقدون  الحياة وال  نهاية  الموت هو  أن  يعلمون  المبكرة  الطفولة  أن األطفال خاصة في مرحلة 
وال إغماء. ويمكن أن نقّسم آراء األطفال حول الجنة والنار إلى مجموعتين. وفي المجموعة األولى يهتم 
األطفال بماهية الجنة والجحيم وبينما في المجموعة الثانية يحاول األطفال شرح العالقة بين اإليمان والعبادة 

والسلوكيات الحسنة وبين والجنة والجهنم.

وقضية أخرى التي تناولناها في هذا البحث هي كيف يتغير تصور األنبياء في مشاعر األطفال وأفكارهم. 
سواء في دراستنا هذه أو في نتائج البحث التي ذكرناها في قسم المناقشة رأينا بأن األنبياء وهم محبوبون 
من قِبل األطفال بسبب الخصائص األخالقية واألوصاف النبوية. وجدنا في هذا البحث أن األطفال يشرحون 

ضرورة اإليمان باألنبياء بشكل أوضح مع تقدم سنهم وزيادة تعلمهم االجتماعي.

الحظنا خالل هذه الدراسة بأن األطفال في فترة الخيالية يجدون صعوبة في إدراك بعض الكائنات غير 
الملموسة والمفاهيم التجريدية، خاصة حول مفهوم المالئكة والجن يجدون صعوبة أكثر فأكثر في شرح 
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ماهيتهم. إن األطفال بشكل عام بسبب تأثير التعلم االجتماعي يْعِرفون المالئكة بفضل مهامهم الذين يجرونها 
فونهم بالخصائص المادية والمعنوية. أما موضوع الجّن لقد أثبتنا أن معلومات األطفال خاطئة وجدنا  ويَعرِّ

بأنهم تأثروا كثيرا من األفالم والرسوم المتحركة.

وخالل هذه الدراسة وجدنا أن األطفال مهتمون بالعبادة الدينية والدعاء وهم يتكررون التعبيرات الدينية 
ويقلدون السلوكيات التي يشهدونها حولهم. بشكل عام إن األطفال يدركون مفهوم العبادة بشكل أفضل مع 
زيادة في السن وبالتالي يؤدون العبادة المختلفة. وعندما تناولنا أدعية األطفال مقارنة بين بعض المعلومات 
المشابهة ونتائج البحوث التي أجريت في بلدنا وبين البلدان الغربية وبسبب تأثير الفكر األناني في األطفال 
الرغبة  األناني ويزيد  الفكر  ينقص هذا  السن  تقدم  أشياء مادية ألنفسهم فقط ومع  أنهم يريدون  لقد وجدنا 

الروحية. باإلضافة إلى ذلك االعتقاد بأن أدعية األطفال مستجابة جميعا يتناقص شيئا فشيئا مع تقدم السن.

ومن نتائج من هذا البحث، هي تأثر نمو األطفال الديني بالمجاالت األخرى للتنمية. ومع زيادة قدرات 
األطفال العقلية وهم يتأثرون من التعلم االجتماعي تصبح أفكارهم حول هذه القضايا أكثر وضوحا وأزيَد 
معرفة. ال سيما األطفال الذين يدرسون مباحث التربية الدينية في األسرة أو في المساجد أو في الجمعيات 
الدينية وهم يملِكون على مزيد من المعلومات حول هذا الصدد مقارنة مع األطفال اآلخرين ويمّكنون من 
التحديد هذه األصول والمفاهيم بشكل أفضل. باإلضافة إلى ذلك أن التعليم الديني المبكر بالطريقة المناسبة 
يؤثر على موقف األطفال موقفا إيجابيا تجاه الدين ويؤثر على زيادة االلتزام الديني. وأما األفالم تتمثل قوة 
مهمة جدا في تشكل معتقدات وأفكار األطفال. الحظنا في هذا البحث بأن األفالم هي طريقة فعالة للغاية 

للحصول على الرسالة بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبل األطفال.

األولى  الطفولة  مرحلتي  في  وأفكارهم  الدينية  األطفال  مشاعر  وتطور  نمو  درس  لقد  البحث  هذا  إن 
واألخيرة وبالتالي المعطيات التي تم الحصول عليها من فضل هذا البحث مهمة للغاية من حيث تشكيل البنية 
التحتية التربوية والمنهجية في هذا المجال. باإلضافة إلى ذلك نحن نعتقد أن مقارنة معطيات هذا البحث مع 
معطيات الدراسات األخرى المماثلة في بلدنا أو في الدول الغربية ستفيد كثيرا من حيث الكشف عن أوجه 

التشابه واالختالف بين خصائص التطور الديني لدى األطفال.
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