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چکیده
پژوهش حاضر با هــدف طراحی و برازش مدل راهبرهای آمــوزش مذهبی كودكان در 
خانواده ها انجام شده است؛ روش تحقیق به شیوه تركیبی )آمیخته( با طرح كیفی- كمی است. 
جامعه پژوهشي تمام والدین دانش آموزان دوره پیش دبستاني شهرستان ارومیه بودندكه 14 
نفر به صورت هدفمند و با رعایت قاعده اشــباع نظری داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری 
داده ها در بخش كیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بـخش كـمی، پـرسش نامه بود. بعد از 
كسب رضایت والدین مصاحبه ها به صورت كاماًل ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم 
تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ســاده انتخاب و به سؤاالت پرسش نامه 
پاسخ دادند. براي تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل كیفی از روش چهار مرحله اي پاول و رننر 
)2003( و در بخش كمی از مدل معادالت ســاختاری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده 
  AMOS21و SPSS16 در بخش تحلیل كمی نرم افزارهای MAXQDA10 در بخش كیفی
بود. بر حسب نتایج تحقیق كیفی، والدین از چهار راهبرد عمده »الگوسازی«، »سبک زندگی 
اسالمی«، »رسانه های آموزشــی« و »محیط ها و مناسبت های مذهبی« برای آموزش مذهب 
فرزندانشــان اســتفاده می كنند. هم چنین یافته های مدل معادالت ساختاری نشان داد كه 
راهبردهای چهارگانه مدل مفهومی تحقیق بر متغیر شــیوه های آموزش مذهبی والدین به 
كودكان برازش داشته و تأثیرگذار هستند؛ هم چنین مؤلفه های »الگوسازی« و »سبک زندگی« 
در بیشترین ســطح تأثیرگذاری قرار داشتند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد 
می شــود والدین در آموزش های مذهبی نسبت به تأثیرات  این روش ها نیز آگاهی داشته و با 

توجه به اثرات  این روش ها در تربیت دینی فرزندانشان بکوشند.
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مقدمه
ادیان و مذاهب جزء الینفک تار و پود جوامع بشری هستند. به طوری که گرایش های 
مذهبــی، جزء مهم ترین مؤلفه های شــخصیت و ارزش های شــخصی افراد محســوب 
می شوند. یافته های مطالعه ای که در سال های 2014- 2000 در مورد ارزش های عمومی 
60 کشــور جهان انجام شــد، نشان داد در 82 درصد از کشورهای مورد مطالعه، حداقل 
یــک مذهب به عنــوان مذهب غالب مردمان کشــور وجود دارد؛ پیــروی از مذهب در 
زندگی، برای 71 درصد از افراد مشــارکت کننده در پیمایش اهمیت به ســزایی داشــت، 
 و 57 درصــد گزارش دادند در هفته چندین مرتبه به نماز و عبادت مشــغول می شــوند

)Arold, Woessmann & Zierow , 2019:24(. عــاوه برایــن محققــان معتقد هســتند که 

جهت گیری مذهبی، در پیش فرض  اندیشــه های زیربنایی تمام اندیشــمندان و متفکران 
)معتقد و غیرمعتقد( علمی- اجتماعی قابل لمس است. به طوری که حتی در اندیشه های 
اقتصادی ماکس وبر نیز وجود جایگاهی برای جهت گیری های مذهبی قابل تصور است 

.)Campante andYanagizawa- Drott, 2015: 1(

از سویی دیگر، وجه مشترک تمام ادیان و مذاهب این است که رهنمودهایی رفتاری 
و کــرداری ویژه ای برای پیروان خود تجویز می کنند، به عبارتی همه آنها پیروان خود را 
محدود به چارچــوب خاصی می کنند. متخصصان با ماحظه کردن این نوع تأثیرگذاری 
ادیــان و مذاهب، آنها را نوعی ســازمان غیررســمی قلمداد می کنند. چرا که به واســطة 
چارچوب تحمیل شــده بر پیروان مذاهب، ســاختاری اقتصادی، سیاســی، و تعامات 
اجتماعی ویژه ای برقرار می شود. بدین ترتیب رهنمودهای ادیان و مذاهب برای پیروان 
در قالب چارچوب هایی با پیروانشان آموزش داده می شوند این رهنمودها معموال توسط 
رهبران دینی، مبلغان، مکتب خانه ها و حتی خانواده ها )والدین( آموزش داده می شــوند 

.)Braten & Everington, 2019 :290(

در مبحث آموزش کودکان، خانواده نخستین و مهم ترین محیطي است كه كودك در 
آن پرورش مي یابد و عقاید و باورهاي خود را از آنجا به دســت مي آورد. به بیاني دیگر 
»خانواده نهادي مهم، كلیدي و كانون رشــد و آرامش بشري است كه بر اساس طبیعت 
و فطرت الهي و نیازهاي جســمي و روحي تشــكیل مي شــود و انســان راه كمال خود 
را از  ایــن طریــق مي پیماید. خانواده نهاد قدرتمند  تربیتي اســت كه در آیات و روایات 
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بر نقش تربیتي آن تأكید فراوان شــده اســت و اســتحكام و نقش آفریني آن، براي رفع 
دغدغه هاي والدین، اجتناب ناپذیر اســت« )حاجي بابایــي، 1391: 3(.  این محیط مورد 
توجــه تمامی ادیان و مکاتب بشــری بود و در دین مبین اســام و هم چنین بزرگان آن 
مورد توجه ویژه بوده است. خداوند در قرآن كریم مي فرماید: »و از آن همه آیات الهي 
و حكمتي كه در خانه هاي شــما تاوت مي شــود متذكر شوید و پند گیرید، و بدانید كه 
همانا خدا را )به خلق( لطف و مهرباني اســت و )به حال همه( آگاه اســت« )احزاب، 
34(. از این رو، خانواده به عنوان نخستین مدرسه و دانشگاه كودك، زیربنا و اساس همه 
نهادهاى ارجمند در اسام و در عین حال مهم ترین ركن  ترقي و تكامل هر جامعه است. 
اگر این محیط تربیتي در مســیر صحیح تربیت اســامي و در چارچوب برنامه هاي قرآن 
و ســنت باشد، مي تواند ســهم بزرگي در پیشرفت و ترقي جامعه خویش داشته باشد. از 
 این رو تحقیق حاضر درصدد اســت تا ضمن مطالعه راهبردهای آموزش مذهبی والدین 
به کودکان پیش دبستانی، برازش آن را نیز با بهره گیری از رویکردهای معادالت ساختاری 

ارزیابی نماید.
آموزش و پرورش پیش از دبستان از دیرباز در کشور ما به عنوان مرحله ای از آموزش 
مطرح بوده اســت. مســأله تعلیم و تربیت کودکان در دوره پیش دبســتانی که باید آن را 
ســال های سازندگی و تشــکیل دهنده بســیاری از صفات و ویژگی های کودک نامید از 
اهمیت خاصی برخوردار بوده اســت. پژوهش گــران معتقدند که هدایت کودکان جز از 
طریق پرورش صحیح مذهبی آنان میسر نیست و کودکان برای پذیرش رفتارهای صحیح 
و مطلوب اجتماعی از طریق آموزش مسائل مذهبی، آمادگی بیشتری دارند تا از راه های 
دیگــر )زینال پــور و کیهان، 73:1397(. دوران کودکــی نزدیک ترین دوره به فطرت پاک 
الهی است و همین ویژگی اهمیت  تربیت در  این دوران را پررنگ و قابل توجه می کند. 
کودک در دوران اولیه زندگی خود هر چند به رشد شناختی دست نیافته است و توانایی 
تجزیه و تحلیل دقیق مســائل را ندارد، قدرت تخیل و تقلید و نیز حافظه ای قوی دارد 
که هر آنچه را می بیند و می شنود، با دقت ثبت و ضبط و در ذهن خود ذخیره می کند و با 
تخیل خود، آن را می پرورد )شمشــیری و نوذری، 1397(. در واقع یکی از اساسی ترین 
ویژگی ها که لزوم آموزش مفاهیم دینی را توجیه کند وجود گرایش دینی و میل به سوی 
امور مذهبی در کودک اســت. مفاهیم اساســی دین اسام، از قبیل اعتقاد به خدا و دین، 
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اموری هســتند که با سرشت اولیه و دســت نخورده کودک، و به تعبیر قرآنی، با فطرت 
او ســازگار اســت. هم چنین کودکان در این دوره دارای ویژگی های روان شناختی مانند 
خودمحوری، جاندارپنداری، ســاخته پنداری و تک بعدی دیدن امور هستند. وجود  این 
دالیل، اهمیت پرداختن به آموزش مذهبی را در این دوره نشان می دهد. بنابراین اهمیت 
 این دوره و میزان اثرگذاری فراوان آن بر دوره های بعدی بر اهمیت  تربیت دینی و آشنایی 

با راهکارهای آموزش مذهبی می افزاید. 
از طرف دیگر، خمیر مایة شخصیت کودکان در کانون خانواده شکل می گیرد و تقلید 
از رفتار والدین و دیگر اعضای خانواده از بارزترین ویژگی های ســنین پیش دبســتانی 
اســت. والدین کودکان ســتون خانواده ها هســتند؛ بدون وجود والدین، خانواده معنای 
واقعــی پیدا نمی کند لذا والدین و نقش آنها در آموزش کودکان به عنوان مهم ترین عامل 
تأثیرگــذار در خانواده همواره مورد مطالعه و توجه بوده اســت. در حقیقت مشــارکت 
والدین در آموزش کودکان، موضوع جدیدی نیســت. شــاید به جــرأت بتوان گفت، با 
نگاهی به پیشــینه آموزش و تحصیل فرزندان، پیشینه مشارکت والدین بسیار قدیمی تر 
از مشــارکت و شروع فعالیت های مدرسه ای باشد. وقتی صحبت از دخالت خانواده در 
آموزش کودکان به میان می آید به طور کلی اســامی افــرادی مانند )Epstein, 2007( و نیز 
آثار و کارهای )Hoover- Dempsey, and Sandler, 1997( بیشتر از بقیه مطرح هست.  این 
نظریه ها روی دو موضوع بیشتر تمرکز داشته اند: اول  اینکه والدین چگونه در امر آموزش 
کودکان خود مشــارکت می کننــد و دوم  اینکه انگیزه آنها برای انجام این کار چیســت؟ 
 در راســتای پاســخ گویی به این ســؤاالت، محققان مطرح شــده دو نظریه »نوع شناسی
»Hoover- Dempsey and Sandler’s theoretical model, 1997 و Epstein’s typology, 2007  

را مطرح کرده اند و خود آنها موضوع مطالعات بی شماری نیز بوده اند. 
یکی از اولین نظریه هایی که در موضوع مشــارکت والدین ارائه شــده اســت نظریه 
نوع شناسی اپستین است؛ )Epstein, 2007( معتقد بود خانواده و مدرسه می توانند به شش 
طریق متفاوت با هم مشارکت داشته باشند: الف( تأمین نیازها مدرسه ، ب( حفظ ارتباط 
متقابل، پ( مشارکت داوطلبانه والدین در فعالیت های مدرسه، ت( کمک به مدرسه در امر 
یادگیری دانش آموزان در خانه، ث( مشــارکت در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری های 
مدارس ، و ج( همکاری در سطح جامعه. برطبق نظریه اپستین، مدارس در جهت تقویت 
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روابط خود با والدین تاش می کنند فعالیت های مشترک والد- کودک را در خانه بیشتر 
نماید از جمله این فعالیت ها را می توان به اختصاص دادن مراسم های از روزنامه دیواری 
مدرســه به فعالیت های والدین، دعوت از والدین برای صحبت در مراسم های مدارس، 
سپردن هدایت بعضی از فعالیت های مدرسه به والدین، برگزاری کنفرانس ها یا جلساتی بین 
والدین- معلم برای تبادل اطاعات در مورد دانش آموزان، و انواع مختلفی از فعالیت های 
دیگر اشــاره نمود اپســتین)2007( یافته های پژوهش هایی که بــر پایه  این نظریه انجام 
گرفته اند حاکی از آن است به میزانی که مدارس تاش کنند انواع مشارکت های ششگانه 
.)Bunnell, 2016:23(اپستین را بیشتر کنند، عملکرد و رفتار دانش آموزان نیز بهبود می یابد 

   غیر از مدل نوع شناســی اپســتین و فعالیت هایی که طی آن نظریه در مورد مشــارکت 
والدین ارائه شــده است، هوور- دمپسی و ســاندلر نیز در این زمینه مدل نظری دیگری 
ارائه داده است و طی آن ساختاری برای بررسی انگیزه های والدین در مشارکت مدارس 
مطرح می شــود. بر طبق این نظریه، انگیزش والدین در سه حوزه قابل طبقه بندی است: 
 اعتقــادات و باورهــای والدین، اجابت دعوت به مشــارکت، و محیــط زندگی والدین

)Hoover- Dempsey and Sandler, 1997:17(.  ایــن نظریه هــا و مــوارد مشــابه حاکی از 

اهمیت مشــارکت والدین در آموزش و تربیت فرزندان دارد. بررسی ابعاد و شمول  این 
نظریه ها نشان می دهند که از زوایای مختلفی می توان مشارکت والدین را مطالعه نمود؛ 
در این دو نظریه اپستین بر روی فعالیت هایی که والدین می توانند در مشارکت با مدرسه 
به آموزش و تربیت فرزند خود کمک کند نشــان داده شــده است؛ در حالی که در نظریه 
هوور- دیمپســی و ســاندلر عوامل انگیزشی که والدین را به سمت مشارکت در  تربیت 

فرزندان خود رهنمون می کند مورد توجه است. 
تحقیقـات  می دهدکـه  نشـان  نیـز  موضـوع  بـا  مرتبـط  پژوهشـی  ادبیـات  بررسـی 
بسـیار کمـی وجـود دارد كـه به صـورت نظام منـد و بـر اسـاس تجـارب زیسـته والدین، 
شـیوه هاي آمـوزش دینـي بـه كـودكان پیش دبسـتاني را در خانواده هاي ایرانـي مطالعـه 
کـرده باشـد. فتحی واجارگاه، خراسـانی و رودی )1391( طی تحقیقـی دریافتند والدین 
بیشـتر در واکنـش بـه عوامل فرهنگـی- اجتماعی جّو رقابتی مـدارس، خالی بودن جای 
آموزش هـای اخاقـی و ارزش هـای انسـانی در برنامه های درسـی مـدارس و تجربیات 
آموزشـی والدیـن و احسـاس مسـئولیت آنـان در قبال کـودکان خود، به سـمت آموزش 
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کـودکان در منـزل کشـیده می شـوند. حکیـم زاده، میرزابیگـی، و رسـولی سـقای )1392( 
نیازهـای آموزشـی بعـد اخاقـی- مذهبـی والدیـن را مهم تریـن نیـاز آموزشـی اولیـاء 
در برنامه هـای آمـوزش خانـواده گـزارش داده انـد. سـوهاني، امیـري قائمـي، وكیلـي و 
آهنگـران )1396( در تبییـن نقـش مربیان و والدین در تعمیق باورهـاي دیني در كودكان 
بـا رویكـرد قرآنـي نشـان دادنـد الگوآفرینـي، محبـت، تشـویق، بصیرت بخشـي و روش 
قصه گویـي مؤثرتریـن روش هـاي قرآني هسـتند كه والدیـن و مربیـان را در دروني كردن 
آموزه هـاي دینـي در كودكان و نوجوانان یاري مي دهنـد. یافته هاي پژوهش جعفري زاده 
و حجتـي )1396( حاكـي از ایـن اسـت كـه قصه هـاي قرآنـي بـر عـزت نفـس كـودكان 
تأثیـر معنـي داري نـدارد و فقـط بـر عـزت نفس كـودكان در بعـد خانوادگي مؤثر اسـت. 
آقامحمـدي )1395( در طراحـي الگـوي خانواده صالح و شایسـته و نقـش آن در تربیت 
دیني فرزندان بر اســاس مباني قرآن و نظرات خبرگــان نشــان داد كــه دین داري، علم 
و دانـش، معرفـت و بصیـرت تعهـد و مسـئولیت پذیري، عدالت محـوري و حق طلبـي، 
اعتـدال و میانـه روي، تعظیـم شـعائر اخاقي و الهي و نیز بهداشـت جسـماني و رواني، 
هشـت مؤلفه اصلي خانواده شایسـته و صالح كه در تربیت دیني فرزندان مؤثر هستنــد. 
كمیجــاني و فریـادرس )1394(  تربیـت دینـي- اسـامي را به پــنج مــرحله انس دیني، 
عـادت دینـي، معرفـت دیني، عمل به دسـتورهاي دیني و خودجوشـي دیني تقسـیم کرده 
اسـت. شعــاع كاظمي، اوشـاني و نــقیب )1394( نشـان مي دهــد كه بــین دیــن داري 
والدیـن و رشـد اخاقـي كـودكان رابطـه معنـاداري وجـود دارد و همچنیـن تفـاوت 
معناداري بین دیــن داري والدین و رشد اخاقي دانش آموزان براي دخــتران و پــسران 
وجـود دارد. یورگنسـن، راپلیـا، شـویچلر فانگ، و موران نشــان دادند بــین ارتــباطات 
والــدین بــا فـرزندان و نوع شخصیت خانوادگی و فردی والدین با جوانان همبـستگی 
.)Jorgensen, Rappleyea, Schweichler, Fang, & Moran, 2017( دارد  وجـود   قــوی 

لوئیکـس، سـوئننس، وانشتینکیسـت، گوزنـز، و برزونسـکی طی تحقیقی گـزارش دادند 
کـه تعامـات والدیـن بـا کـودکان آنهـا در سـنین پاییـن بـر شـکل گیری و هویت یابی، و 
عوامـل روان شـناختی جدایـی یـا دلبسـتگی عاطفـی در بزرگسـالی تأثیر معنـاداری دارد 

.)Luyckx, Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Berzonsky, 2017(

نگاهی گذرا به تغییر و تحوالت تعلیم و تربیت پیش از دبســتان در نیم قرن گدشــته، 
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نشانگر  این واقعیت است که مبحث تربیت دینی و مذهبی گاهی به عمد و گاهی به سهو 
نادیده گرفته شــده و یا بر اساس یافته های پژوهشی بدان پرداخته نشده است )تذهیبی 
و جواد نیا، 1395: 23(. به عبارت دیگر، به رغم اهمیت دوره کودکی پیش دبستانی و لزوم 
پرداختن به تربیت دینی، متأسفانه پژوهش های انجام شده در این حوزه بیشتر اسنادی و 
روایی و مبهم اند و به صورت دقیق، الگویی را برای تربیت دینی در دوره کودکی معرفی 
نمی کنند )شمشــیری و نوذری، 1397: 45(. همان گونه که باهنر نیز می گوید: »دلیل عمده 
عدم موفقیت در راه  تربیت دینی کودکان، نقص در برنامه هاســت«  )باهنر، 753:1388(. 
لیکن تزلزل و مشــکات موجود در این زمینه، لــزوم بازنگری عمیق مبتنی بر مطالعه و 
طراحــی برنامه های آموزش مذهبی بــرای  این کودکان را الزامی می کند. با توجه به  این 
کمبود، تحقیق حاضر در پی آن اســت که بــه طراحی و برازش مدل راهبرهای آموزش 

مذهبی کودکان در خانواده ها بپردازد. 

روش پژوهش
مطالعــه حاضر ترکیبی )آمیخته( با طرح کیفی- کمی اســت؛ در تحقیق حاضر ابتدا 
بــا بهره گیری از رویکرد پژوهش های کیفی از نوع پدیدارشناســی، راهبردهای آموزش 
مذهبی به کودکان پیش دبســتانی از سوی والدین مورد بررســی قرار گرفت. نتیجه  این 
بخش در قالب مدلی مفهومی به دســت آمد. در بخــش دوم که از رویکرد پژوهش های 
کمی- مدل معادالت ســاختاری بهره گرفته شــده اســت، میزان مرتبط بودن مقوله های 
استخراج شده در بخش اول تحقیق بررسی گردید، در این راستا مضامین به دست آمده در 
بخش اول به صورت پرسش نامه تهیه گردید و در بین نمونه آماری بزرگ تری از جامعه 

آماری تحقیق توزیع شد. 
جامعه پژوهشــي تحقیق حاضر، والدین دانش آموزان دوره پیش دبستاني شهرستان 
ارومیــه بودند؛ در بخش اول با هدف انجــام مصاحبه، تعداد 14 نفر به صورت هدفمند 
به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ تأییدیه اولیای مرکز پیش دبستانی، سواد تحصیلی حداقل 
دیپلم، استشــهاد محلی مبنی بر فردی مؤمن و معتقد، معیار های ورود والدین به تحقیق 
بودند. ماک حجم نمونه رعایت قاعده اشباع نظری داده ها بود. تمام والدین به صورت 
کامًا داوطلبانه و با رضایت مندی شــخصی در مطالعه حاضر شــرکت نمودند. قبل از 
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انجــام مصاحبــه و مطالعه، به صورت حضوری با آنها صحبت شــد. و در مورد اهداف 
تحقیق شفاف سازی گردید، بعد از ابراز رضایت کسب رضایت والدین از آنها وقت قبلی 
گرفته شــد و مصاحبه ها به صورت کامًا ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم نیز 
تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به سؤاالت 

پرسش نامه پاسخ دادند.
ابزار گــردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ســاختار یافته و در بخش کمی 
پرســش نامه بود. در بخش مصاحبه در گزینش والدین، افرادی انتخاب شــدند كه بنا به 
گزارش مربي آموزشگاه مقید و متعهد به رعایت اصول مذهبی متعارف اجتماعی بودند؛ 
هم چنین این افراد به مســائل مذهبی و آموزش آن برای بچه های خود اهمیت می دادند. 
بعد از انتخاب افراد، ابتدا مربی موضوع پژوهش را با آنها در میان می گذاشت و بعد از 
قبول مشــارکت در مصاحبه، با تعیین وقت قبلی، پرســش های مصاحبه مطرح می شد و 
از اولیاء خواسته شد كه به آنها پاسخ دهند. سؤاالت با استناد به مباني نظري آموزه هاي 
دیني، طراحي شــدند. و براي دســت یافتن به هدف هاي تحقیق، مصاحبه ها به شــکل 
نیمه ســاختاریافته و عمیق انجام شــد تا درک عمیق تر و آگاهی بیشتری از رویکردهای 
آموزش مذهبی به کودکان به دســت آید. مدت زمان مصاحبه ها متفاوت بود و بر اساس 
وقــت مشــارکت کنندگان بین 15 تا 25 دقیقه طول کشــید. پــس از ضبط مصاحبه ها و 
تبدیــل آنها به متن، با در نظر گرفتن ماهیت و طرح ســؤاالت مصاحبه، از رهنمودهای 
تحلیل تفســیری برای تجزیه و تحلیل داده ها اســتفاده گردید. مهم ترین سؤال مصاحبه 
حاضــر عبارت بود از: شــما در خانواده از چه شــیوه ها یا راهبردهایــی برای آموزش 
مذهبی فرزندان تان استفاده می کنید؟ یا مهم ترین راهبردها برای آموزش مذهبی فرزندان 
پیش دبستانیتان در خانواده کدامند؟ در ادامه متناسب با سؤال اصلی از سؤال های پی گیر 

که تکمیل کننده سؤال اصلی بود استفاده می شد. 
 در بخش کمی، بعد از تحلیل یافته های مصاحبه کیفی و اســتخراج مضامین اصلی 
و فرعی، پرسش نامه ای متشکل از 16 سؤال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت ) از1 تا 5( 
تهیه شد. پرسش نامه تدوین شده، از چهار مضمون اصلی تحلیل کیفی شامل الگو سازی 
)3 ســؤال(، سبک زندگی اسامی)4 سؤال(، رســانه های آموزشی)5 سؤال( و محیط ها 
و مناســبت های مذهبی)4 ســؤال( تشکیل شــده بود و یافته های فرعی تحلیل کیفی را  
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اندازه گیری می نمود. ابزار طراحی شــده از طریق نمونه گیری تصادفی ساده در بین 222 
از افراد توزیع گردید، بعد از اینکه پرســش نامه در اختیار والدین گذاشــته شــد از آنان 
درخواســت گردید بعد از پاسخ گویی به سؤاالت پرســش نامه، آن را در دفتر آموزشگاه 

قرار دهند. 
با توجه به ماهیت هر یک از رویکرهای کیفی و کمی، روایی و پایایی تحقیق نیز در 
بخش های دوگانه متفاوت بود؛ در بخش کیفی، اطمینان از دقت، كیفیت و درستي داده،ها، 
همواره یكي از چالش های مهم در تحقیق كیفي به شمار مي رود؛ »چهار معیار براي اثبات 
موثــق بودن یك تحقیق كیفي عبارت اند از: معتبر بودن یا مقبولیت، قابلیت وابســتگي، 
قابلیت انتقال و تأییدپذیري« )Streubert & Carpenter, 2007: 230(. در  این تحقیق محقق 
با در نظر گرفتن این معیارها، از روش هاي مختلفي مانند درگیری طوالنی مدت با موضوع، 
بازبینی توســط همکار، تخصیص زمان كافي براي گردآوري داده ها )معتبر بودن(، ارائه 
جزئیات بیشــتر در رابطه با شــرکت کنندگان و خصوصیات محیط)انتقال پذیری(، كمك 
گرفتن از نظرهاي دو نفر از اعضاي هیئت علمي آشنا با تحقیق پدیدارشناسي و جستجو 
بــراي موارد منفي و مغایــر یا توضیحات جایگزین، همچنین اســتفاده از یك رویكرد 
گروهي در اعتبار یافتن هر چه بیشتر داده ها )تأییدپذیری( استفاده كرد. همچنین یافته ها 
در گروه مقایســه شدند تا تمامیت توصیف هاي موضوعي را افزایش دهند. معتبرسازي 
نهایــي یافته ها، از راه برگرداندن نتایج به مشــاركت كنندگان و تأییــد آنان مبني بر اینكه 
شناســه هاي استخراج شــده از متن مصاحبه ها، انعكاسي از همان گفته هاي آنان است، 
به دست آمد. همچنین، روایي صوري و محتوایي سؤاالت مصاحبه توسط اساتید راهنما 
و مشــاور با دیگر اســتادان انجام گرفت و براي حصول اطمینان از قابلیت وابســتگي 
داده هاي پژوهشي، محقق پس از استنتاج از متن مصاحبه ها آنها را به مصاحبه شوندگان 
ارائه داد و نظر تأییدي آنان را اخذ كرد. در بخش کمی نیز برای تعیین روایی گویه های 
پرســش نامه از قضاوت متخصصان )روایی محتوایی( بهره گرفته شد، برای  این منظور 
پرســش نامه بعد از تنظیم در اختیار استاد راهنما و دو نفر از اساتید گروه قرار داده شد 
و نظرات آنان اعمال گردید و برای بررســی پایایی ابزار تحقیق از آزمون ضریب آلفای 
کرونباخ اســتفاد شد که مؤلفه  الگوســازی با ضریب 0/83؛ سبک زندگی اسامی 0/87؛ 

رسانه های آموزشی0/84؛ و محیط ها و مناسبت های مذهبی 0/90 به دست آمد.
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براي تجزیه و تحلیل داده ها در هر یک از مراحل از روش تحلیل متناســبی استفاده 
گردید؛ در بخش تحلیل کیفی از روش چهار مرحله اي پاول و رننر استفاده شد. مراحل 
تحلیل بدین شرح است: »ابتدا داده ها متناسب با سؤاالت مصاحبه سازماندهی می شوند 
تا تشــابهات و تفاوتهای بین پاســخ های مصاحبه شــوندگان به خوبی روشن شوند؛ در 
مرحله دوم کدهای استخراج شده طبقه بندی می شوند )دو رویکرد برای طبقه بندی ارائه 
شــده است: طبقه های موجود و طبقه های نوظهور(؛ در مرحله سوم مضامین هر یک از 
طبقه ها شناسایی شده و روابط بین طبقه ها مشخص می گردد؛ مرحله چهارم، مرتب کردن 
نقل قول ها در طبقه ها و زیرطبقه هــا« )Taylor- Powell and Renner, 2003:34(. نرم افزار 
مورد اســتفاده در این بخش MAXQDA10 بود. در بخش تحلیل کمی، از روش تحلیل 
 AMOS21 و SPSS16 عامــل تأئیدی اســتفاده گردید؛ برای  این منظور از نرم افزارهــای

استفاده گردید.

یافته ها
بــرای گــردآوری داده های تحقیق در بخش کیفی، با 14 نفر مصاحبه شــد؛ به لحاظ 
ســنی، مصاحبه شوندگان 23 تا 45 ســاله بودند؛ به لحاظ مدرک تحصیلی، 8 نفر دارای 
مدرک تحصیلی دیپلم، ســه نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس، و سه نفر فوق لیسانس 
بودند؛ به لحاظ تعداد فرزندان نیز نه نفر تک فرزند، چهار نفر دارای دو فرزند و یک نفر 
دارای ســه فرزند بودند. به لحاظ جنســیت نیز سه نفر مرد و یازده نفر زن بودند. بعداز 
مصاحبه، تجربیات زیسته مشارکت کنندگان و رویکردهای آنها تحلیل شده و پاسخ های 
احتمالی برای سؤاالت تحقیق استخراج شدند. برای  این منظور تجربیات والدین که در 
طی مصاحبه حاصل شــده بود، به محتوای نوشــتاری تبدیل و پیاده شدند؛ سپس عمل 
تحلیل مســتمر مصاحبه ها از طریق نرم افزار MAXQDA10 انجام، و مقوالتی استخراج 
شــدند که اطاعات بسیار ارزشــمندی در مورد شــیوه های آموزش مذهب و شریعت 
اســامی والدین به کودکان پیش دبستانی به دســت می دادند؛ خروجی به دست آمده در 

شکل شماره )1( ارائه شده است
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شکل شماره 1 

خروجــی نرم افزار ماکس کیودا در مــورد راهبردهای آموزش مذهبی به کودکان در 
بیــن والدین بدین ترتیب بر طبق یافته های تحقیق حاضر )شــکل شــماره 1(، والدین 
دســت کم از چهــار راهبرد مختلف بهره می گیرند که در قالــب مضامین اصلی تحقیق 
حاضر ارائه می شــوند. هم چنین راهبردها یــا مضامین محوری چهارگانه در 16 اقدام 
مختلف پیاده سازی می شوند که در تحقیق حاضر تحت عنوان مضامین فرعی یا کدهای 
گزینشــی ارائه می شوند؛ در ادامه یافته های تحقیق در قالب جدول ارائه شده است و 
ســپس هر یک از مضامین اصلی و مضامین فرعی و نحوه شــکل گیری آنها تشریح و 

تبیین می شوند:

حضور در مساجد و 
دسته ها به همراه فرزندان

شركت در اعیاد و جشن های مذهبی

حضور در مراسم مذهبی 

محیط ها و مناسبت های مذهبی

برنامه های رادیو 
و تلوزیون

 نرم افزارهای
 مذهبی خانوادگی

فیلم های آموزشی

نقش تلفن همراه

كتاب و مقاالت با 
محتوای مذهبی

رعایت آموزه های 
اسالمی

رعایت فروغ دین 

اعتقاد و التزام عملی 
به اصول دین

موقیعت سازی ویژگی های  تربیت دینی

میزگرد مذهبی خانوادگی رعایت فرهنگ اسالمی

 راهبردهای 
 آموزش مذهبی

 والدین

سبک زندگی 
اسالمی

محیط ها و 
مناسبت های 

مذهبی

رسانه های 
الگو سازیآموزشی
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جدول شماره 1. تم های اصلی و فرعی مستخرج از تحلیل مصاحبه ها

فراوانیتم های فرعیتمهاي اصلي 

الگوسازی

14اعتقاد و التزام علمی به اصول دین )توحید، معاد، نبوت(

12رعایت فروع دین )نماز، خمس، زكات و ...(

رعایت آموزه های اسالمی )حجاب، غیبت نکردن، احترام به بزرگ ترها، دزدی 
نکردن، یتیم نوازی، احترام به سفره و ...(

14

سبک زندگی 
اسالمی

11موقعیت سازی )پیرایش مذهبی خانه(

9میزگرد مذهبی خانوادگی

13رعایت فرهنگ اسالمی

14روش های تربیت دینی )قصه گویی، تمثیل، و ...(

رسانه های 
آموزشی

13فیلم های آموزشی

6نرم افزارهای مذهبی خانوادگی

13انتخاب برنامه های مناسب رادیو و تلویزیون

10كتاب و مقاالت با محتوای مذهبی

11تلفن همراه

محیط ها و 
مناسبت های 

مذهبی

14حضور در مساجد و حسینه ها به همراه فرزندان

14شركت در اعیاد و جشن های دینی و مذهبی

14حضور در مراسمات مذهبی )سوگواری پیامبران و ائمه و برنامه های رحلت و ...

10سفرهای زیارتی

 الف  راهبرد اول: الگو  سازي
یکــی از مقوله هــای مهم که والدیــن در آموزش مذهبی بــه فرزندان خود از آن 
استفاده می کردند، مقوله الگوسازی است. الگوها، علی الخصوص الگوهای رفتاري، 
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در تربیت و آموزش رفتار به کودکان نقش برجسته ای دارند. برای یک کودک، بهترین 
الگــو در درجه اول رفتار و منش والدین )پدر و مادر( اســت. كودك پیش تر از امر 
و نهــي پدر و مادر، رفتارهاي آنها را ماحظه می کند. در حقیقت، کودک از لحظه ای 
کــه در دامــان خانواده قرار می گیرد درحال الگوبرداري اســت. بــا در نظر گرفتن و 
آگاهی از این موارد اســت که دین مبین اســام به والدین توصیة اکید کرده اســت، 
حتی در خلوت خود نیز مراقبت رفتارهایشــان باشند )آقامحمدي، 1395(. مصاحبه 
 ذیل نمونة بســیار روشــنی از الگوســازی والدیــن در خانوادها را نشــان می دهد:

»...من و مامانشون سعی می کنیم مواظِب کوچک ترین رفتارمون در خونه باشیم چرا 
که معتقدیم بچه ها همه چیز ما را زیر نظر دارند و از ما یاد می گیرند یعنی ایکی ثانیه 

همه چی را بر می دارند...«. 
در ادامه مضامین فرعي مضمون محوري الگوســازی توضیح داده شــده است؛  این 

مضمون از سه مضمون فرعی تقسیم شده است که عبارتند از:
1( اعتقاد و التزام عملي به اصول دین )توحید، معاد و نبوت(؛

2( رعایت فروع دین )نماز، زكات ، خمس و...(؛ 
3( رعایت آموزه هاي اســامي )حجاب، غیبت نكردن، احترام به بزرگ ترها، دزدي 

نكردن، یتیم نوازي و ...( :

1. 1. اعتقاد و التزام عملي به اصول دین )توحید، معاد و نبوت(
مصــداق اعتقــاد و التــزام عملــي به اصــول دیــن )توحید، معــاد و نبوت( 
در تجربیــات مشــاركت كنندگان چنیــن آمــده اســت »... رفتار مــا و اعمال ما 
بایــد تداعــی کننــده درونه ما باشــه، ما ســعی می کنیــم باورمــون و درونمون 
را در عمــل بــه بچه هامــون نشــان دهیــم تــا ببیننــد و بــاور کنند ایــن امر در 
 مــورد اصول اساســی دینمــون بســیار ضروریه« )مصاحبه شــونده شــماره 7(

   در این زمینه مصاحبه شونده شماره )10( می گوید: »در حد كشش ذهني دخترم، 
خدا رو یادش مي دم و سوره هاي كوتاه از جمله حمد و توحید و كوثر و فجر و... 
رو یادش دادم و گفتن بسم ا... و صدق ا... العلي العظیم رو یادش دادم و مي دونه كه 
گفتِن  این دو الزمه و نگفتنشون عین بي احترامي به پدر و مادِر و ما نباید به قرآن 

بي احترامي كنیم«.
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1. 2. رعایت فروع دین )نماز، زکات ، خمس و...(
رعایــت فــروع دین از ســوي والدیــن در خانواده ها روش دیگــري بود كه 
مشــاركت كنندگان به زبان هاي متعدد به آن اشــاره كردند و معتقد بودند كه براي 
نهادینه سازي آموزش هاي دیني خود والدین باید پیشرو عمل به شعائر دیني باشند. 
تا بر این اســاس كودكان نیز بــه پیروي از آنها به این امر اقــدام كنند. نمونه اي از 

نظرات مصاحبه شدگان بدین شرح است: 
»خانواده شــوهرم ســید و دیني هستن، دختر و پســرم با دیدن نماز خواندن 
پدرشــون اونام مهر مي ذارن و نماز مي خونن. تقلید پدرشون رو مي كنن. به نظرم 
قبل از یاد دادن تئوري، دیدن بچه ها مهمه. بچه ها چیزي رو كه مي بینن یاد مي گیرن 

تا اینكه بگي فان كار و بكن یا نكن« )مصاحبه شونده شماره 4(.
»ما به بچه مون از نماز فقط حمد و توحید رو یاد دادیم و براي ركوع و سجود 
بچه هــا فقط میگن الل اكبر، نماز رو تا  این حد یادش دادیم و دخترم به روزه زیاد 
توجه نداره، منم تحمیلش نمي كنم . شــاید امســال كه یه ســال بزرگ تر شده بهتر 
درك كنــه و توجه كنه. ولي عید فطر رو به دلیل عیدي گرفتنش خیلي دوس داره« 

) مصاحبه شونده شماره 9(. 
»تقلیــد پدربزرگش رو مي كنه و همراهش مســجد میــره و اونجا یاد گرفته« 

)مصاحبه شونده شماره 3(.

1. 3. رعایت آموزه هاي اسالمي )حجاب، غیبت نکردن، احترام به بزرگ ترها، دزدي نکردن، 
یتیم نوازي و ...(

آموزه هاي اســامي یا قرآني بر پایه و اصول احترام به انســان و كرامت هاي 
انســاني بنا نهاده شده است. بر این اســاس اخاق فردي و هنجارهاي اجتماعي 
محوري ترین مباحث و مسائل در حوزه عمل است. مصاحبه شوندگان در این زمینه 

چنین اظهار می کردند:
»اجازه نمي دم كنار سفره دراز بكشن، یادشون دادم كه سفره خدا، احترام داره. 
بعد از باز كردن سفره، دخترم دعاي سفره رو كه از مربي شون یاد گرفته مي خونه، 
شــكر نعمت خداوند رو مي كنیم. در كنار ســفره دراز كشــیدن و یا پا دراز كردن 
نداریــم. هر كاري كه الزمه مي كنیم كه بچه ها دروغ نگن، بهشــون مي گم كه خدا 
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همه چیز رو مي دونه اون مي دونه كه شما راست مي گین یا دروغ، و خدا از دست 
دروغگو خیلي ناراحت مي شه« )مصاحبه شونده شماره 5(. 

»به دخترم یاد دادیم كه بزرگ تر مي آد، باید از جا بلند بشــي و احترام بذاري. 
موقعي كه دســتش رو روي ما بلند مي كنه زود دســتش رو مي گیرم كه نباید ما رو 
بزني، قبًا زیاد به این موردها اهمیت نمي دادیم مي گفتیم بچه س. ولي دو ساله كه 
به ایــن كاراش اهمیت مي دیم و كنترلش مي كنیــم. اگه احیانًا بي احترامي هم بكنه 

تأكید مي كنیم كه عذرخواهي كنه« )مصاحبه شونده شماره 2(. 

 ب راهبرد دوم: سبك زندگي اسالمی
ایجاد نوعي ســبك زندگي ایراني اســامي در خانواده ها از ســوي والدین و تأكید 
بــر رعایت آنها از طرف بچه ها، شــیوه دیگــري بود كه به طور مشــخص در تجربیات 
مشاركت کنندگان به عنوان روشي براي آموزش عملي آموزه هاي دیني قابل مشاهده بود. 
منظور از ســبک زندگی در این تحقیق همان شــیوه یا روش خاص زندگی خانوادگی و 
نحــوه تعامات فی مابین مذهبی بین اعضای خانواده اســت که طیف کاملی از عقاید، 
ارزش ها و فعالیت های خانوادگی آنها را به تصویر می کشــد. در تعریف ســبک زندگی 
چنین آمده است:»شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش ها و ارزش های 
فرد یا گروه است و هم چنین عادات، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخاقی و ... که با هم 
طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را شــکل می دهند« )مهدوی کنی، 1387: 87(. آنها بر 
 این عقیده بودند که سعی می کنند در زندگی خانوادگی شرایط را طوری فراهم کنند که به 
قول یکی از آنها »فضای خانه و خانواده بوی معنویت بده« یا »رنگ و بوی مذهبی از 
درو دیوار بباره«. تجربیات مشاركت کنندگان بیانگر اتخاذ سبك زندگي دیني در خانواده 

است كه با عبارات خودشان در مضامین فرعي ذیل چنین نقل كرده اند:

2. 1. موقعیت سازي )پیرایش مذهبي محیط خانه(
در تربیت اسامي كوشش مي شود كه محیط از هرگونه بدآموزي و عامل انحرافي 
دور باشد. بدین سان در محیط خانه، مدرسه و اجتماع بدآموزي و انحراف نیست 
و به عبارت دیگر عامل تربیتي و اجتماعي یكدیگر را خنثي نمي كنند. وسائل سمعي 

و بصري و ارتباط جمعي نباید در جهت خاف پرورش دیني باشد.
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»منــم خونه ام را طوري طراحي كرده ام كه بوي معنویت همیشــه از آن بیرون 
بیاد . مخصوصًا یه اتاق مخصوص نماز دارم كه همیشــه باید تر و تمیز باشــه ...« 

)مصاحبه شونده شماره 1(. 
»خونــه مادربزرگــش رو خیلي دوســت داره چون تمــام عكس هایي كه تو 
حــرم امام رضا گرفتیم رو قاب كرده و زده بــه دیوار، دخترم خیلي كیف مي كنه« 

)مصاحبه شونده شماره 6(. 

2. 2. میزگرد مذهبي خانوادگي
برگزاري میزگرد دیني در خانواده )دور هم نشستن اعضاي خانواده و صحبت 
در مورد مســائل دیني و دینــي( راهكار دیگري بود كه مصاحبه شــوندگان آن را 
به عنــوان یكي دیگر از برنامه هاي آموزشــي خود جهت اعمال آموزش هاي دیني 
در خانواده ها مطرح مي كردند. نمونه هایي از بیانات مصاحبه شوندگان چنین است:

»مادرشــوهرم هر هفته جلســه قرآني تو خونه مي گیــره و معمواًل منو دخترم 
مي ریــم اونجــا خیلي براش مفیده عــاوه بر دیني بودن یه جلســه اجتماعي هم 

هست« )مصاحبه شونده شماره 8(. 
»معمواًل هر ســال یه بار سفره حضرت ابوالفضل باز مي كنم كه دخترم عاشق 
كمــك كردن تو ســفره هســت و بهش راجع بــه نذري و ســفره توضیح مي دم« 

)مصاحبه شونده شماره 5(. 

2. 3. رعایت فرهنگ اسالمي
قرآن، ســنت و حدیث، منبع و سرچشمه هاي توأمان فرهنگ اسامي هستند. 
همه مســلمانان به ایــن دو منبع الیزال  ایمان دارند و این تعالیم را مطابق مشــیت 
خداونــد بــر اوضاع و احوال خاصي كه برایشــان پیش مي آیــد اطاق و اعمال 
مي كنند. قرآن و ســنت به عنوان بازتاب توحید، رفتار و شــیوه زندگي مســلمانان 
را شكل مي دهند. بر اســاس نظرات مشاركت كنندگان چنانچه فرهنگ اسامي و 
شــعائر آن در خانواده ها توسط والدین رعایت شــود، مي تواند تأثیر به سزایي در 

رفتار و اعمال فرزندان داشته باشد.
»دخترم مي بینه كه من با نامحرم دســت نمي دم ولي با دایي اش دســت مي دم 
و روبوســي مي كنم و اون از اعمال و رفتارم یاد مي گیره كه تو فرهنگ خانوادگي 
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و اسامي ما دست دادن با نامحرم صحیح نیست« )مصاحبه شونده شماره 12(. 
زماني كه دخترم مي بینه من در خونه همیشــه قرآن مي خونم و به گفته هاي آن  

ایمان دارم اونم سعي مي كنه مثل من عمل كنه« )مصاحبه شونده شماره 2(. 

2. 4. روش هاي تربیت دیني )قصه گویي، تمثیل و...(
یكي از گســتره ها در »تربیت دیني« اســتفاده از روش هایي اســت كه نه تنها 
شایســته، بلكه بایسته اســت كه در تربیت دیني متربیان و فراگیران به ویژه كودكان 
به كار گرفته شــود و استفاده از روش هاي تربیتي صحیح، از اصول و مباني مهمي 
است كه همه دست اندركاران مسا ئل تربیتي نوجوانان و جوانان باید به آن توجهي 
وافر كننــد؛ امام رضا )ع( در این زمینه مي فرماید: »هر كس در پي كاري، از همان 
راه و روش آن رود، هرگــز نلغــزد و اگــر بلغزد، راهكار رهایــي اش را نیز بیابد« 

)بحاراالنوار، ج 71، ص 340(. 
»بچه تربیت رو با گفتن و تكرار كردن یاد مي گیره ولي بیشتر از اون با دیدن یاد 
مي گیره. وقتي بچه « نماز خوندن پدر و مادر رو در خونه مي بینه، نماز خوندن رو 

یاد مي گیره. بقیه كارها هم همینطوره« )مصاحبه شونده شماره 10(.
»پدرش موقع خوندن قرآن قصه هاي اون سوره رو هم مي گه و دخترم با ذوق 
و شــوق گوش مي ده و خیلي از چیزها رو با همین روش بهش یاد مي دیم و اكثر 

قصه هاي قرآني رو بلده« )مصاحبه شونده شماره 6(.

همان طور كه ماحظه شد روش هاي تربیت دیني )قصه گویي، تمثیل، روش نمایشي 
و ...( از جمله شیوه ها و روش هایي هستند كه والدین از آنها براي تربیت دیني كودكان شان 
اســتفاده مي كننــد. واقعیت نیز همین اســت كه اصواًل براي آموزش هــر چیزي باید از 
راه و روش خــاص آن اســتفاده كرد . تربیت دیني كه هدف نهایي آموزش دیني اســت 
از طریــق روش هاي تربیتي مورد تأكید در متون دیني ایجاد مي شــود. بنابراین، شایســته 
است خوانندگان با مطالعه روش هاي تربیت دیني از متون متعدد، در راستاي تربیت دیني 

فرزندان خود بكوشند.

  ج  راهبرد سوم: رسانه هاي آموزشي
رســانه هاي آموزشــي فرصت بســیار مغتنمي را براي آموزش هاي دیني در عصر 
فنــاوري و اطاعــات و ارتباطــات فراهم آورده اســت كه الزم اســت از این گنجینه 
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ارزشــمند براي آموزش هرچه بهتر دین و مذهب اســتفاده شــود. ابزار و رسانه هاي 
آموزشــي و كمك آموزشــي یكي از لوازم فرایند یادگیري اســت و بر عمق و وسعت 
یادگیري مي افزاید و به توانایي دانش آموزان ارتقا مي بخشد. نمونه اي از این تجربیات 

بدین شرح است:

3. 1. استفاده از نرم افزارهاي مذهبي و قرآني
این نرم افزارها كه یكي از ابزارهاي موفق در جذب مخاطبان هستند، قسمت هاي 
مختلــف و متنوعي دارند كه در آن آموزش نماز و وضو همراه با قصه هاي قرآني 
جذاب، توضیح داده مي شود. تربیت درست دیني كودكان و نوجوانان با استفاده از 
نرم افزارهاي موجود در بازار مي تواند یكي از مهم ترین راهكارها باشد كه والدین 

به آن اشاره كردند:
»از مهدشون یه سي دي دادن كه خیلي دوست داره و به ما خیلي كمك مي كنه 
تو آموزش دخترم. چون هم من و هم پدرش بعضي موقع ها مي مونیم كه چه جوري 

یادش بدیم« )مصاحبه شونده شماره 7(.
»من كاس دارالقرآن مي برم و اونجا خیلي براش بهتر شده. البته براي خودمم 
كه عالي شده چون سي دي قاري هاي قرآن رو با هم گوش مي دیم و تكرار مي كنیم« 

)مصاحبه شونده شماره 4(. 
»من از نرم افزارهاي دبســتان قرآن براي آموزشم استفاده مي كنم و خیلي هم 

بهش اعتقاد دارم« )مصاحبه شونده شماره 4(.

3. 2. انتخاب برنامه هاي مناسب رادیو و تلویزیون
از مهم ترین ابزارهاي امروزي دانایي، رسانه ها هستند. زندگي در دنیاي امروز 
بدون رسانه قابل تصور نیست. لذا نمي توان نقش رادیو و تلویزیون را در زندگي 
روزمره نادیده گرفت. تلویزیون از یك ســو، رسانه اي است كه همه قواي ادراكي 
انسان )عقل، خیال و وهم( را تحت تأثیر قرار مي دهد. از این رو، یكي از ویژگي هاي 
متمایزكننده تلویزیون كیفیت و جذابیت آن اســت. با استفاده از رسانه ها مي توان 

در تربیت دیني كودكان كوشید.
»برنامه هاي افطار رو از تلویزیون خیلي دوست داره و معمواًل كارتون هایي كه 
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در مورد امام ها و پیامبران هست رو حتمًا ذخیره مي كنم كه دو یا سه بار نگاه كنه 
تا تو ذهنش ماندگار بشه« )مصاحبه شونده شماره 4(.

»در مناســبت هاي دیني برنامه هاي تلویزیون رو خانوادگي نگاه مي كنیم و اگه 
الزم بود به بچه ها توضیح بیشتر مي دیم« )مصاحبه شونده شماره 9(. 

3. 3. کتاب و مقاالت یا محتواي مذهبي
یكي از وظایف اصلي والدین، انتخاب كتاب خوب و مناســب براي كودكان 
اســت. كودكان با توجه به ویژگي هاي ســني، تحصیلي و بر اساس پاسخ هایي كه 
براي ســؤاالت و كنجكاویهاي شــان دریافت مي كنند، چگونگي زندگي، افكار و 
شخصیت خود را شــكل مي دهند. كتاب یكي از مهم ترین ابزارهاي  تربیتي براي 
كودكان اســت. البته كتاب هاي كه خیلي ساده و ابتدایي بتوانند آموزه هاي دیني را 

ارائه كنند.
یكي از مصاحبه شوندگان چنین مي گوید: »من براي فرزند گلم چند تا كتاب از 
نمایـشگاه خریـدم كه مناسـب سنشه كه هر از گـاهي بـراش مي خـونم، اونم خیلي 

دوست داره« )مصاحبه شونده شماره 1(. 

3. 4. استفاده از تلفن همراه و تبلت
امروزه اســتفاده از تبلت و تلفن همراه به یكي از بایدهاي مســلم زندگي ما 
انســان ها تبدیل شــده اســت و كودكان نیز با الهام از والدین از این ابزارها زیاد 
اســتفاده مي كنند. به نظر مشــاركت كنندگان، استفاده از این وســایل براي آموزش 
مســائل مربوط به دین و مذهب مي تواند یكي از راهكارهاي مورد توجه باشــد. 

در این راستا بیانات مصاحبه شوندگان چنین است:
»... راســتش مــن چند تا فیلم و چند تــا بازي را كه مضمــون دیني دارند و 
چند دقیقه هم بیشــتر نیســتند به تبلِت بچه هام زدم كه بتونه از آن اســتفاده كنه« 

)مصاحبه شونده شماره 9(. 
»ببینیــد، موبایل فقط موبایل. من بخوام چیزي را در این زمینه به بچه هام بگم 
از موبایل اســتفاده مي كنم همه بچه خوشــش مي آد و هم من به مرادم مي رســم« 

) مصاحبه شونده شماره 13(. 
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 د  راهبرد چهارم: محیط ها و مناسبت هاي مذهبي
حضور در مراسم و مناسبت هاي دیني، برنامه آموزشي دیگري بود كه والدین بر اساس 
تجارب زیست شده خود، به شیوه هاي متعدد به آن اشاره كردند و اهمیت اساسي آن را در 
پرورش مذهب كودكان یادآور شــدند. به اعتقاد آنها  این مكان ها در تغذیه فكرى، روحى، 
عاطفى و در عین حال هدایت آنان در بستر صراط مستقیم و بر اساس قرآن و عترت به عنوان 

مكان مقدس، نقش بسیار مهم دارند. مضامین فرعِي  این مضمون اصلي بدین شرح است:

4. 1. حضور در مساجد و حسینیه ها به همراه فرزندان
یكي از مكان هاي بسیار مقدسي كه با توسل به آن مي توان كودك را با دین و 
معنویت آشــنا كرد، حضور در محیط هایي مانند مسجد است. اولین گام به سوي 
نماز و عبادت، قدم نهادن در این مكان است. همواره باید كودك را تشویق كرد تا 
به عبادت در مسجد روي آورد؛ زیرا اگر بتوان شالوده ساختمان معنوي كودك را 
مثل ســاختمان جسمي او محكم بنا كرد، آینده او كه منتهي به نوجواني و جواني 
او مي شود درخشان خواهد بود. ثمره رفت وآمد به مسجد و حسینیه ها انس پیدا 
كردن با آنهاست همین كه كودك مي بیند دیگران در یك صف به سوي یك جهت 

و هدف، نماز مي خوانند خود تأثیر مثبت مي گذارد.
» تقلیــد پدربزرگش رو مي كنه و همراهش مســجد میــره و اونجا یاد گرفته« 

)مصاحبه شونده شماره 7(.
» با خودم براي نماز خوندن مي برم مسجد« )مصاحبه شونده شماره 14(. 

»نزدیكي خونمون یه حســینیه است كه معمواًل وقتي براي نماز مغرب و عشا 
مي رم اونجا، حسین را هم با خودم همیشه به همراه مي برم تا هم با فضاي حسنیه 

آشنا بشه و هم خودش نمازخون بشه« )مصاحبه شونده شماره 10(. 

4. 2. شرکت در اعیاد و جشن هاي دیني و مذهبي
حضــور در محیط هاي دیني و شــركت در اعیاد و جشــن هاي دیني همواره 
یكي از توصیه هاي دیني ماست كه ضمن  ایجاد حس شادي و نشاط نوعي حس 
وحــدت و یك پارچگي را نیــز به ما القا مي كند. درواقع، شــادي معنوي یكي از 
بهتریــن راه حل ها و برنامه هاســت كه با گره خوردن بــه باورهاي دیني، عاوه بر 

نشاط، به آرامش روح و انس با خدا هم كمك مي كند.
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»ما اهل تسنن هستیم و معمواًل عید فطر و عید قربان رو خیلي باشكوه مي گیریم. 
دخترم عاشق عیده، چون لباس نو براش مي خریم و همه بهش عیدي میدن و منم سعي 
مي كنم بهش فلســفه عیدها رو به صورت بچه گانه بگم« )مصاحبه شونده شماره 3(. 
»مناسبت دیني كه پیش مي آد راجع به اون سؤال مي پرسه و منم جوابشو مي دم. 
راجع به حضرت محمد )ص( مي پرســه و  اینكه چرا با حضرت علي )ع( دوســت 
بود؟ راجع به امام حسن و امام حسین مي پرسه. بهش یاد مي دم كه موقع آب خوردن 

بگه سام بر حسین و معمواًل از ته دل هم میگه« )مصاحبه شونده شماره 8(.
»بــا خودمــون مي بریم نماز عیــد كه از هم از لحاظ اعتقــادي و هم از لحاظ 

اجتماعي پیشرفت داشته باشه« )مصاحبه شونده شماره 13(. 

4. 3. حضور در مراسم مذهبي )سوگواري پیامبر و امامان، برنامه هاي رحلت و ...(
در آیین اســامي، حضور در مراسم دیني )همچون سوگواري پیامبر و امامان 
علیهم الســام، برنامه هاي رحلت و ...( ازجمله مناســباتي است كه به فراواني در 
فرهنگ مردم ایران دیده مي شــود. این امر از دید مشاركت كنندگان به عنوان یكي از 
راه هایي تلقي مي شود كه با توجه به آن مي توان به كودكان مسائل دیني را آموزش 

داد. این تجربه در اظهارات افراد مورد مصاحبه چنین بیان شده است:
»ما براي افطاري احســان مي دیم خود بچه ها با دیــدن یاد مي گیرن نیازي به 
گفتن نیســت و شــب 21 رمضان افطاري رو تو مســجد مي دیم بــا  این كارامون 
بچه ها خودشون عاقه مند میشن كه روزه بگیرن، هر دوتاشونم روزه كله گنجشگي 
مي گیرن. البته دخترم از پســرم معتقدتره، پســرم بعضي مواقع سستي مي كنه ولي 

دخترم پایبندتره« )مصاحبه شونده شماره 8(. 
»در مناسبت هاي دیني شركت مي كنیم و راجع به اونا توضیح مي دم )راجع به 
تاســوعا و عاشورا موقعي كه عزاداري و دسته میریم(. پسرام راجع به مناسبت ها 
دیــد كلي دارن و راحت جذب میشــن )برعكس دخترم( و بیشــتر به پدر تمایل 

دارن« )مصاحبه شونده شماره 9(. 
»از مراســمات دیني ماه محرم را مي دونه براي چي هستش و تو مراسمات با 
هــم می ریم و از همون بچگي نــذري دادیم كه بچه ها پخش كنن و مي دونن روز 

عاشورا امام حسین كشته شده« )مصاحبه شونده شماره 1(.
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4. 4. سفرهاي زیارتي
گردشگري زیارتي شامل ســفرها و بازدیدهایي مي شود كه اصلي ترین هدف 
آنها تجربه دیني اســت. سفر كربا، مشهد و قم و سفرهاي زیارتي دیگر، فرصت 
مناســبي اســت تا اعضاي خانواده با هم در انتقال ارزش هاي متعالي تاش كنند 
و همگرایي دیني بین آنها برقرار شــود. در این ســفرها والدین اوقات بیشتري را 
در كنار فرزندان هستند و در فضاي معنوي مي توانند با انتقال ارزش هاي دیني و 

باورهاي فرهنگ اصیل شیعي به فرزندان، نقش اصلي خود را ایفا كنند.
»بچه ها عاشــق مسافرت مشــهدن، زیارت امام رضا رو خیلي دوست دارن و 

اونجا نماز و قرآن با هم مي خونیم« )مصاحبه شونده شماره 9(. 
»خانواده من و همســرم همگي به اهل بیت اهمیت مي دیم و ارزش كارهاي 
اونها رو به بچه ها یاد مي دیم. به خاطر همین، خانوادگي زیارت كربا و مشهد و قم 

رفتیم. البته شكر خدا به مكه هم مشرف شدیم« )مصاحبه كننده شماره 8(. 
»امام زاده قریب حسن نزدیك روستاي ماست، زود به زود مي ریم و از مربیان 

آموزش اونجا استفاده مي كنیم« )مصاحبه شونده شماره 5(. 
»رفتارهاي خودمون و اشــخاصي كه براي زیارت به مشهد میان براي بچه ها 
خیلي جالبه و ازشــون یــاد مي گیرن، علي الخصوص زائرهایي كه از كشــورهاي 
خارجــي اومــدن براي زیــارت، تأثیر خوبــي روي بچه مــي ذاره و باعث عاقه 

بیشترشون به ائمه مي شه« )مصاحبه شونده شماره 10(. 

تحلیل تأییدی 
در تحقیق حاضر برای  اینکه مشخص شود که شیوه های آموزش مذهبی مستخرج 
از بخش کیفی، در بین والدین تا چه اندازه مورد تأیید اســت، پرســش نامه ای مبتنی بر 
یافته هــای تحقیــق تنظیم و در بین والدین توزیع گردید؛ تعــداد 222 نفر به گویه های 
پرســش نامه پاســخ دادند. و مدل آموزش ارائه شده تحقیق براســاس فنون معادالت 
ســاختاری تأییدی مورد بررســی قرار گرفته اســت که یافته های مرتبط با آن در ادامه 
گزارش می گردد. مدل ارائه شده برای بررسی برازش آن، در تحقیق حاضر به صورت 

زیر شماره 2 شده است: 
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 شکل 2. تحلیلی تأییدی متغیرها

با توجه به  این که مدل معادالت ســاختاری به  نرمال بودن داده ها حساس است، ابتدا 
نرمال بودن داده ها بررسی می شود؛ کالین )Kline, 2011( در مورد توزیع متغيرها پيشنهاد 
می کند که قدر مطلق چولگی و کشيدگی متغيرها به ترتيب نباید از 3 و 10 بيشتر باشد. با 
توجه به  جدول1، قدرمطلق چولگی و کشيدگی تمامی متغيرها کم تر از مقادیر مطرح شده 
است. بنابراین،  این پيش فرض مدل یابی  علّی؛ یعنی نرمال بودن تک متغيری برقرار است. 

جدول 2. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر

كمترین 
مقدار

بیشترین 
انحراف میانگینمقدار

كشیدگیچولگیاستاندارد

 خطایآماره
 خطایآمارهاستاندارد

استاندارد

مؤلفة 
0/5280/325- 163 0/177-3155/2281/999»الگوسازی«

مؤلفة 
0/325 0/827-0/163 0/181-4204/4982/014»سبک زندگی«

مؤلفة 
0/325 0/158-0/163 0/129-4204/7751/579»رسانه های آموزشی«

مؤلفة »محیط ها و 
0/325 0/712-0/163 0/081-4205/052/042مناسبت های مذهبی«

رسانه های آموزشی

الگو سازی

سبک زندگی

مناسبت های مذهبی

E1

E2

E3

E4

 مدل آموزش مذهبی

0/49

0/51

0/55

0/61

0/79

0/92

0/93

0/81
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مطابق با جدول 2، آماره های کشــيدگی و چولگی در مؤلفه ها در سطح مناسبی 
قــرار دارند و توزیع داده ها نرمال اســت. برای انجام تحليل معادالت ســاختاری در 
نرم افزار AMOS، ابتدا شــروط »مشــخص بودن مدل« یعنی »مقادیر درجه آزادی و 
آماره خی دو« )X2=21/197, df=2( بررســی شدند، برون داد نرم افزار حاکی از آن است 
که این دو شرط در مدل پيشنهادی برآورد شده اند. در گام بعدی شاخص های برازش 
مدل بررسی شدند. مقادیر موردقبول و مقادیر به دست آمده در این مدل در جدول3، 

ارائه شده اند.

جدول 3. شاخص های برازش مدل اصالح شده

شاخص های 
موردنظر

 شاخص
 آماره مربع كای

 شاخص 
برازش تطبیقی

 شاخص 
مقتصدبودن

 ریشه دوم 
میانگین مربعات

شاخص كفایت 
حجم نمونه

CMIN/DFPCFINFIPCFIPNFIPRATIOPCLOSERMSEA0/010/05

 مقادیر
200>0/174<0/05>0/50>0/90>0/90>0/05>2<قابل قبول

مقدار
10/5990/0000/9360/9310/3120/3100/3330/0000/2089763فعلی

همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، شاخص های مربع کای، برازش تطبيقی، 
ریشه دوم ميانگين مربعات، مقتصد بودن است و شاخص کفایت حجم نمونه، هيچ یک از 
برازش مناسبی برخوردار نيستند. پس مدل نياز به اصالح دارد. شاخص های اصالح مدل 
بررسی و اعمال شدند. بررسی برازش و اصالح مدل تا دست یابی به برازش مناسب ادامه پيدا 
کرد تا مدل نهایی به دست آمد. در مدل اصالح شده »شرط رتبه« و »شرط مرتبه« به صورت 
زیر به دست آمد )X2=1/863, df=1( . بدین ترتيب مدل اصالح شده، هر دو شرط رتبه و شرط 
مرتبه را داراست؛ چرا که درجه آزادی آن برابر )1( و آماره خی دو برابر )1/863( به دست 
آمد. از  این رو، شاخص های برازش مدل بررسی می شوند. شاخص های برازش مدل اصالح  

شده، در جدول 4، ارائه شده است.



85

ë  سال پنجم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 14
ë  بهار 1399

63 - 92

طراحی مدل راهبردهای آموزش مذهبی کودکان 
پیش دبستانی در خانواده  )پژوهشی آمیخته(

جدول 4. شاخص های برازش مدل اصالح شده

شاخص های 
موردنظر

 شاخص
 آماره مربع كای

 شاخص 
برازش تطبیقی

 شاخص 
مقتصدبودن

 ریشه دوم 
میانگین مربعات

شاخص كفایت 
حجم نمونه

CMIN/DFPCFINFIPCFIPNFIPRATIOPCLOSERMSEA0/010/05

 مقادیر
200>0/05<0/05>0/50>0/90>0/90>0/05>2<قابل قبول

مقدار
1/8630/172/997/994/166/166/167/285/032788456فعلی

همان طور که در جدول 4 نشــان داده شده اســت، تمام شاخص های مدل از برازش 
مناسبی برخوردار هستند. بدین ترتیب می توان گفت، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که 
»مدل شیوه های آموزش مذهبی کودکان در بین والدین از برازش مناسب برخوردار است« 

تأیید می شود. بنابراین، برآوردهای مدل بررسی و فرضیه های پژوهش بررسی می شوند.

جدول 5. نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری

ضریب نوع رابطه
رگرسیونی

ضرایب 
استاندارد

خطای 
استاندارد

مقدار 
بحرانی

سطح 
نتیجهمعناداری

بی
ذه

ش م
وز
 آم
ای

ه ه
یو
ش

  مؤلفة - - ->
تأیيد1/0000/92/05112/220/002»الگوسازی«

  مؤلفة - - ->
تأیيد1/2020/930/10711/2020/002»سبک زندگی«

  مؤلفة - - ->
تأیيد0/7760/790/07210/6420/004»رسانه های آموزشی«

 مؤلفة »محیط ها و - - ->
تأیيد1/2010/810/09812/0490/004مناسبت های مذهبی«

در این مدل تحقیق، ابعاد چهار گانه مدل مفهومی تحقیق، یعنی مؤلفه های »الگوسازی«، 
»سبک زندگی«، »رســانه های آموزشی« و « محیط ها و مناسبت های مذهبی« بر متغیر 
شــیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبســتانی بــرازش دارند و تأثیرگذار 

هستند. و مدل نهایی به صورت شکل 3 ارائه می گردد:
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شکل 3. مدل برازش شده و نهایی تحقیق

بحث و نتیجه گیري
نقش دیــن و تعليمات آن در زندگی فردی و اجتماعی آن قدر قدرتمند اســت که 
متفكرانی ماننــد دورکيم، یينگر، برگر و مارکس، آن را عاملی براي آرامش بخشــيدن 
به انســان می دانند. در هر اجتماعی، توجه ویژه ای به آموزش مذهب شــده است و افراد 
مختلفی از قبيل روحانيون، معلمان مدارس، رســانه های جمعی و والدین گوشــه ای از 
مسئوليت آموزش اصول و مبانی مذهبی به کودکان را بر عهده گرفته اند. محققان نشان 
داده اند که آموزش مذهب یكی از کارهایی اســت که روح انسان از طریق آن به آرامش 
می رســد)Baftiu, 2015( لذا مبادرت کردن به آموزش اصول دینی- مذهبی نه تنها برای 
آموزش گيرنده بلكه برای آموزش نيز آرامش و سبكی روح به همراه دارد. از  این رو، تحقيق 
حاضر با هدف واکاوي راهبردهای آموزش هاي مذهبي والدین به کودکان پيش دبستاني و 
برازش مدل ارائه شده انجام شد. در این راستا اولين هدف تحقيق عبارت بود از: شناسایی 

شيوه ها یا راهبردهای آموزش مذهبی کودکان پيش دبستانی در خانوادها.
نتایج تحقیق نشــان داد كه خانواده ها در چهار مضمون یا تم كلي برنامه هاي مذهبي 

0/63

0/47

0/54

0/51

e1

e1

e1

رعایت آموزه های اسالمی

رعایت فروع دین

اعتقاد عملی به اصول دین

0/97 0/52 0/57 0/52

e1 e1 e1 e1

شی
وز
 آم
ای
م ه

فیل

بی
ذه

ی م
ها
زار

م اف
نر

... 
ای
ه ه

نام
 بر
ب
خا
انت

شی
وز
 آم
ای
م ه

فیل

0/51

0/56

0/55

e1

e1

e1

e1

موقعیت سازی

میزگرد مذهبی خانوادگی

اعتقاد به اصول دین

روش های تربیت دینی

0/52

0/49

0/55

0/49

e1

e1

e1

e1

حضور در مساجد

شركت در اعیاد

حضور در مراسمات

سفرهای زیارتی

رسانه های 
آموزشی الگوسازی

مناسبت 
مذهبی

سبک 
زندگی

0/47

0/645
0/714

0/611

0/569
0/5
76

0/677

0/721
0/73

1

0/7
22

0/713

0/713

0/36

0/29

0/33

0/45

0/38
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خود را در خانواده ها اعمال مي كنند كه عبارت اند از: مراقبت و الگوسازي، بهره گیري از 
رسانه هاي آموزشي، تنظیم سبك زندگي و در نهایت با استفاده از حضور در محیط ها و 

مناسبت هاي مذهبي.
اولین یافته تحقیق حاضر، تأكید بر مراقبت و نقش الگوها در شــكل دادن به زندگي 
و آینده دیني كودك اســت. این یافته با نتایج پژوهش آقامحمدي )1395( و ســوهاني و 
همکاران )1396( همسو است. در این زمینه باید گفت كه اصواًل  تربیت، و به ویژه آموزش 
دیني بر اســاس دســتورات عملي و مدل هایي خواهد بود كه والدین و مربیان به كودك 
عرضــه مي كنند. كودك هر رفتــاري را از والدین خود ببینــد از آن تبعیت خواهد كرد، 
خواه رفتاري سالم باشد وخواه ناسالم؛ زیرا كودك با رفتار كردن شبیه والدینش، مهر و 
محبت آنها را حفظ و از تنبیه و ســرزنش آنها پرهیز مي كند. بدیهي است وقتي كودكان 
به طور عملي با رفتار پدران و مادران كه مظاهري از این كمال و جمال هســتند، برخورد 
كنند، بي اختیار شــیفته و بي قرار و به ســوي الگوي خوب جذب مي شوند؛ زیر ا كودكان 
در تقلیدپذیري مشهور هستند. آنها بسیاري از رفتارها و حركات را از طریق تقلید كردن 
از دیگران و بزرگ ترها مي آموزند. اسام نیز به روش مراقبت و الگویي بسیار تكیه دارد 
و در  ترســیم برنامه تربیتي همواره به  این فن به عنوان شــیوهاي بسیار مؤثر نگاه مي كند 
)نــواح، فاضلی، رجایی و مقتدایي، 1395(. حضــرت امام صادق فرمودند: »ُكوُنوا دعاًئ 
للنَّاِس ِباْلَخیِر ِبَغیِر أَْلسَنتُكم؛ یعني مردم را به غیر زبان هایتان به نیكي دعوت كنید )كلیني، 
1388: 105(. ایشان دعوت با عمل را مؤثرتر از دعوت از طریق سخن مي دانست. قرآن 
كریم در زمینه تأثیرگذاري رفتار و گفتار خانواده بر فرزندان چنین مي فرماید: »و ِإَذا َفعُلوْا 
َفاحَشًئ َقاُلوْا وجدَنا عَلیها آباءَنا؛ و هنگامي كه كار زشتي انجام مي دهند، مي گویند: پدران 
خود را بر این عمل یافتیم« )اعراف، 28(. و در آیه دیگر مي فرماید: »وِإَذا قیَل َلهم اتَِّبعوا 
ما َأنَزَل الّل َقاُلوْا بْل َنتَِّبع ما أَْلَفیَنا عَلیه آباءَنا؛ و هنگامي كه به آنها گفته شود، از آنچه خدا 
نازل كرده است، پیروي كنید، مي گویند: نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروي 
مي كنیم« )بقره، 170(. در تبیین  این یافته می توان از نظریه هوور- دمپســی و ســندلر در 
مورد مشــارکت والدین در آموزش و تربیت کودکان اشاره نمود که معتقد بودند یکی از 
مهم ترین عوامل مؤثر بر مشارکت والدین در تربیت فرزاندانشان »اعتقادات و باورهای 
والدین« است بر این اساس چون والدین به باورها و اعتقادات خود ارزش قایل هستند 
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برای آموزش آنها به فرزندانشــان نیز انگیزه الزم نشــان می دهند و در این فرآیند به طور 
فعاالنه مشارکت می کنند.

دومیــن نتیجــه تحقیق، تأكیــد بر ارائه نوعي شــیوه یا ســبك زندگي اســامي در 
خانواده هاســت. این یافته بــا نتایج پژوهش رحماني نودوزقــي و محمدزاده )1395( و 
شریفي و لطفي )1392( هم خوانی دارد. در تبیین  این یافته نیز باید گفت كه سبك زندگي 
مبتني بر آرمان هاي  ایراني و اسامي یكي از اصلي ترین عوامل تأثیرگذار بر تربیت كودك 
است. سبك زندگي خانوادگي در آیین اسام همانند درختي است كه ریشه ها و ساقه هاي 
آن را بینش ها و نگرش هاي اعضاي خانواده و شاخه هاي آن را وظایف اعضاي خانواده 
تشــكیل مي دهد. باورها و  اندیشه ها كه ریشه هاي سبك زندگي خانوادگي هستند، نقش 
اساســي در زندگي خانوادگي دارند )شــریفي و لطفي، 1392: 182(. بنابراین، خانواده 
در شــكل گیري وجهه نظرها، ارزش ها و باورداشــت هاي افراد نقش اصلي را بر عهده 
 دارد و بــر نوع روابطي كه فرد با عوامل و نهادهاي اجتماعي دیگر دارد، تأثیر مي گذارد. 
با ارائه شــیوه و ســبك زندگي اسامي و نیز استقرار نوعي فضاي معنوي و فرهنگي در 
خانواده مي توان فرصت بسیار مناسبي را براي رشدفطرت خداجویي و ایجاد و ارضاي 
تمایات دیني در خانواده ایجاد كرد. نتایج پژوهش ها بیانگر آن است كه یكي از مهم ترین 
محیط هایي كه مي تواند به صورت منظم را در »سبك زندگي اسامي« درون افراد نهادینه 
كند و به جامعه رســوخ كند، خانواده است؛ خانوادهاي كه سرشار از جاذبه الهي، یعني 
مودت، محبت، رحمت، شفقت و آرامش رواني است )رهنما، فراهاني و نجفي، 1392(. 
درواقع ، ایــن والدین هســتند كه اســاس صحت اخاقي فرد را بنیان گــذاري مي كنند و 
ارزش هاي اخاقي را در او نهادینه مي سازند. لذا، والدین باید رنگ و بوي زندگي خود 
و خانواده خود را مذهبي كنند، چنان كه رفتار و گفتار، رفت وآمدها، معاشرت ها، خورد 
و خواب ها و موضع گیري ها همه رنگ مذهب داشــته باشند. نماز خود را در اول وقت 
بخوانند و برنامه كار و بازي كودك را طوري ترتیب دهند كه در آن ساعت فارغ بال و با 
والدین همراه باشند؛ روح خیرخواهي نسبت به همنوع را درخود زنده و متجلي سازند 
تــا فرزند نیــز از آنان درس بیاموزد؛ در برخوردها خوش رو باشــند كه حاصل آن عمًا 
خوش رویي فرزندشان باشد و در همه آنچه مورد نظر است به طور مداوم و مستمر عمل 

كنند تا این خوي ها در خودشان و فرزندانشان به صورت عادت درآید.
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طراحی مدل راهبردهای آموزش مذهبی کودکان 
پیش دبستانی در خانواده  )پژوهشی آمیخته(

یافته دیگر بر نقش رســانه هاي آموزشي و بهره مندي از آنها براي ارائه آموزش هاي 
مناسب در راستاي برنامه هاي مذهبي تأكید دارد.  این یافته با نتایج پژوهش هاي محسن زاده 
)1395( و كریمي و قویمي )1396( همسوســت. محسن زاده )1395( معتقد است یكي 
از كاركردهاي رســانه، آموزش، تبلیغ و ترویج پیام هاي دیني است. بستر رسانه مي تواند 
كانوني براي حركت خانواده ها در راســتاي دین، بیداري اسامي و كاركردهاي عبادي، 
سیاسي، تبلیغي، آموزشي، تربیتي، مبارزاتي و نظامي امت اسامي باشد. اصواًل رسانه هاي 
جمعــي مي توانند ابزار مناســبي براي انتقال محتواي دیني به مخاطبان باشــند )كریمي 
و قویمي، : 111(. همزمان با پیشــرفت بشــر و ظهور تكنولوژي هاي جدید ارتباطي و 
هنري، اگر شیوه انتقال و جلوه گر ساختن پیام هاي دیني و ترویج مذهب با جذابیت بخشي 
ویژه اي در قالب هاي هنري خاص، همراه شود مي تواند مورد توجه جامعه هدف به ویژه 
كودكان و نوجوانا ن قرار گیرد. همچنین،  ایجاد چنین بستري مي تواند به ترغیب، تشویق 
و اقناع مخاطبان منجر شــو د و اهداف تبلیغي، اطاع رساني و آموزشي رسانه را تأمین 
كند و آثار و بركات فراواني داشــته باشــد. اســتفاده از این فضا مي تواند سبب تعالي و 
افزایش آگاهي انسان ها در زمینه اصول و فروع دین و اشاعه فرهنگ ناب محمدي شود.

آخرین یافته تحقیق، تأكید والدین بر نقش خطیر محیط ها و مناســبت هاي دیني در 
شكل گیري و تعمیق باورها و احساسات دیني دانش آموزان پیش دبستاني است. این یافته 
با نتایج پژوهش ثامني و حق پناه )1392( همسو است. آنها بر این باورند كه قرار گرفتن 
كودك در محیط هاي فرهنگي و دیني مي تواند نقش به سزایي در رشد باورها و اعتقادات 
دیني فرزندان داشته باشد. بر این اساس، باید گفت هر چند برخي ویژگي هاي شخصیت 
با پایه و اســاس ژنتیك و فطرت در فرد وجود دارند؛ اما ظهور و بروز آنها به شــرایط 
محیطي بســتگي دارد. درواقع، تجاربي كه فرزند از محیط و شــركت در مراســم كسب 
مي كنــد، ارتباط و تعاملي كه با محیــط دارد، بازخوردها و تأثیراتي كه از محیط دریافت 
مي كند، در رشد و شكل گیري باروهاي دیني فرزندان بسیار مؤثر است. درواقع، شركت 
در مراســم دیني فرصت بســیار مناســبي اســت تا والدین با انتقال ارزش هاي دیني و 

باورهاي فرهنگ اصیل دیني به فرزندان، نقش اصلي خود را  ایفا كنند.
دومیــن هــدف تحقیق، بررســی برازش مــدل مفهومــی تحقیق، یعنــی مؤلفه های 
»الگوســازی«، »ســبک زندگی«، »رسانه های آموزشــی« و « محیط ها و مناسبت های 
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مذهبی« بر متغیر شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبستانی بود. یافته های 
مربوط به مدل معادالت ساختاری نشان داد که راهبردهای چهارگانه آموزش مذهبی از 
نظر والدین موثرند؛ بررســی یافته های مدل حاکی از آن بود که مؤلفة »الگوســازی« در 
مدل بیشترین سطح تأثیرگذاری داشت و در مرتبه دوم »مؤلفة سبک زندگی« والدین قرار 
Jor-( ؛)1396(؛ سوهاني و همکاران )1396 )دارد.  این یافته با یافته های گوهری و غیور 

gensen et al, 2017( و )Luyckx et al, 2007( هم خوانــی دارد.  در تبیین  این یافته می توان 

آن را براســاس نظریه انواع مشــارکت والدین اپستین تبیین نمود به طوری که والدین با 
مشارکت فعاالنه هم در مدرسه، هم در خانه و هم در اجتماع در تاش هستند تا فرزندان 
خــود را بر طبق چارچوب و رهنمودهــای مذهب و دین خود  تربیت نمایند. نتایج  این 
پژوهش بیانگر لزوم توجه هرچه بیشــتر والدین به مقوله آموزش هاي دیني با توجه به 

شكاف نسلي و تغییرات جدید جامعه در حوزه فرهنگي است.
با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود والدین در آموزش های مذهبی 
نسبت به تأثیرات  این روش ها نیز آگاهی داشته و با توجه به اثرات  این روش ها در  تربیت 
دینی فرزندانشان بکوشند. هم چنین به محققان بعدی پیشنهاد می شود تأثیر مدل آموزشی 
مذبور را در جوامع مختلف آماری به شیوه های متفاوت تحقیق آزمون کنند تا با اطمینان 
بیشــتری بتوان از اثرات این شــیوه ها ســخن گفت. در نهایت هر تحقیقی با محدودیت 
مواجه است که این تحقیق نیز از این امر مستثنی نیست که یکی از این محدودیت ها عدم 
تمایل پاســخ گویی برخی افراد نمونه به پرسش نامه بود و هم چنین نظرات خانواده های 
موجه مذهبی و مورد تأیید اولیای مراکز و محل زندگی، مورد بررســی قرار گرفته است 

لذا در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت نمود. 
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