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Representing the Lived Parents’ Experience of 
 How to Answer the Religious Questions of  

Their Primary School Children

é Objective: This study aimed to identify how parents can answer to their children’s 
religious questions. 

é Method: To achieve this objective, the phenomenological method was used. The 
statistical population included all parents with primary school children in Bandar 
Lengeh. The sample size was 35 people, and they were selected by purposive 
method according to the theoretical saturation limit. Data collection tools were also 
semi-organized and in-depth interviews. The interviews were recorded, transcribed, 
and analyzed through the seven-step Colaizzi method.

é Findings: The findings showed that there were 3 main themes along with some 
sub-themes. Children’s questions revolved around the questions about Allah, death, 
the Hereafter, the Prophet, Islam, the creation of the world, acts of worship, and 
natural disasters. Many parents used some incorrect methods such as inappropriate 
responses to cognitive development, language development, and comprehension. 
Furthermore, suppressing of children’s questions, presenting stereotyped answers, 
not answering their questions, postponing answers were used by parents, but some 
parents used the correct methods for answering religious questions, such as using 
allegory, answering, using the child’s tangible knowledge to answer, using games, 
providing correct answers in accordance with religious sources, and searching for 
better answers.

é Conclusion: According to these findings that parents lack the necessary 
knowledge about cognitive development and educational methods, the institutions 
involved in education need to plan to teach the parents about answering children’s 
questions in accordance with principles such as cognitive scaffolding.
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چکیده
é هدف: هدف تحقيق حاضر شناسایی نحوه پاســخ گویی والدین به سؤاالت دینی كودكان 

است.
é روش : برای رســيدن به این هدف از روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری شامل 
كليه والدین دارای فرزند مقطع ابتدایی شهر بندرلنگه بود. تعداد نمونه 35 نفر از این جامعه 
بود كه با روش هدفمند با توجه به حد اشــباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 
نيز مصاحبه های نيمه سازمان یافته و عميق بود. مصاحبه ها ثبت شده، سپس به صورت كتبی 

پياده گشته و به روش هفت مرحله ای كالیزی مورد تجزیه و تحيل قرار گرفت.
é یافته ها : نتایج گویای آن اســت كه 3 مضمون اصلی همراه با مضامين فرعی وجود دارد. 
سؤاالت كودكان حول مســائلی چون سؤال در مورد خداوند، مرگ، جهان آخرت، پيامبر، 
دین اسالم، خلقت جهان، اعمال عبادی و بالیای طبيعی است. بسياری از والدین روش های 
نادرستی چون پاسخ های نامناسب با رشد شناختی، رشد زبان و درک مفاهيم به كار می برند. 
عالوه بر سطح نامناسب رشد شناختی، سركوب سؤاالت، پاسخ های كليشه ای، پاسخ ندادن، 
موكول كردن پاسخ ها به بعد نيز مورد استفاده والدین قرار می گيرد. تعدادی نيز روش های 
صحيح پاسخ گویی به سؤاالت دینی از قبيل اســتفاده از تمثيل، پاسخ دادن، استفاده از 
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دانش ملموس كودک برای پاســخ دهی، استفاده از بازی، ارائه پاسخ های صحيح منطبق با 
متون دینی، دنبال كردن پاسخ های بهتر به كار می برند.

é نتيجه گيري: با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر فقدان آگاهی الزم در خصوص رشــد 
شناختی و روش های آموزشی، در خصوص آگاهی بخشی به والدین در مورد چگونگی پاسخ 
به سؤاالت كودكان متناســب با اصولی چون داربست سازی شناختی باید توسط نهادهای 

ذی ربط برنامه ریزی صورت گيرد.

واژگان کلیدی:   تجربه زیسته، سؤاالت دینی، پاسخ دهی، والدین و كودكان

مقدمه
تربيت عبارت است از هرگونه فعاليتی كه معلمان، والدين يا هر شخص ديگری به منظور 
اثرگذاری بر شناخت، اخالق و رفتار فردی ديگر، بر اساس اهداف از پيش معين شده انجام 
می دهد )حســينی زاده و اعرافی، 1394(. يکی از اقسام تربيت، تربيت دينی است كه در 
مکاتــب مختلف تعاريف گوناگونی دارد. الهــدار )1390( تربيت دينی را اين گونه تعريف 
می كند: »شناخت پروردگار در جايگاه رب يگانه انسان، جهان و برگزيدن او برای پروردگار 
خويش و سرسپردن به ربوبيت او«. درمجموع، تربيت دينی مجموعة دگرگونی هايی است 
كــه در فکر و عقيدۀ فرد به منظور ايجاد نوعی خاص از عمل و رفتار كه متکی بر ضوابط 
مذهب باشــد، انجام می گيرد. در ســايه اين دگرگونی ها، اخالق، عادات، آداب و رفتار و 

روابط فردی و اجتماعی شخص صورتی دينی به خود می گيرد )فاضلی، 1390(.
قسمتی از تربيت دينی مفهوم پردازی و پردازش های شناختی مفاهيم و باورهای دينی 
اســت )تلخابی، 1396(. درواقع اين گونه می توان گفت كه مسئله ايمان به خدا، معمايی 
است كه درك آن آسان نيست و نمی توان بدون توجه به تحول شناختی اقدام به تفسير 
آن كرد. در رويکرد شناختی به دين، ايمان دارای سه ويژگی است. اوالً امری عام است، 
دوم اينکه امری دانشــی است و سوم امری ارتباطی اســت )دادستان، 1393(. بنابراين 
اهميت نحوه ارتباط گيری دو عامل مهم در نظريات شناختی  زمينة ساخت دانش همراه با
پيرامون ايمان محســوب می شوند. نظر به ارتباط ســطح رشد شناختی و پرسش گری 
كودكان، صاحب نظران و متخصصان بســياری عالقه مند به بررسی روند رشد تفکر دينی 
كودكان بوده اند كــه ازجمله معروفترين صاحب نظران پياژه، گلدمــن و هارمز بوده اند. 
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نظرياتی كه شــناخت گرايان بيان می كنند، حاكی از آن است كه شناخت دائم از طريق 
تعامل با واقعيت ساخته می شود )به  نقل از دادستان، 1393(.

بسياری از صاحب نظران حوزه شناختی بر اين باور هستند كه انسان الگوهای ذهنی 
خود را از پديده های ذهنی درونی و بيرونی گســترش می دهد. انديشمندانی چون پياژه 
و ويگوتســکی بر اساس مراحل شناختی نشان داده اند كه هر چه را كه موجودات انسانی 
درك می كنند و بر اســاس آن به افکار خود ســازمان می دهند كه با افزايش سن تغيير 
می كند )دادستان، 1393(. ازنظر ويگوتسکی، تحول شناختی مفهوم خدا در تفکر كودك 
غالباً از طريق ديالکتيک و گفتگو اســت. ويگوتســکی دانش را آن چيزی می دانست كه 
از طريق بزرگســاالن باتجربه به روش مشــاركتی به كودكان انتقال داده می شود. ازنظر 
ويگوتسکی زبان كه در تعامالت اجتماعی آموخته می شود و سرانجام عامل شناخت، تفکر 

.(Vygotsky, 1987) و حل مسئله است
نظريات ويگوتسکی و برونر معتقد به بعد شناختی تربيت دينی و اهميت زبان، تعامالت 
و ارتباط را عامل مؤثر در شــناخت هســتند. با اســتفاده از اين نظريات، اصل حمايت 
داربســتی يا تکيه گاه سازی در پاسخ به ســؤاالت كودكان در مورد خداوند مورد تأكيد 
روان شناسان قرارگرفته است. سؤاالتی كه درباره خدا وجود دارد، به ويژه سؤاالت كودكان، 
اغلب ماهيتی كالمی و فلسفی دارد كه دانشمندان مسلمان به آن ها پاسخ داده اند اما اين 
پاسخ ها اغلب در قالب مفاهيم فلســفی و انتزاعی با عباراتی پيچيده بيان شده است كه 
درك آن برای كودكان دشوار است و نمی توان مستقيماً آن ها را در پاسخ به پرسش های 
كودكان به كاربرد و استفاده از اصل داربست مثمر ثمر است )داوودی، شعبانی و شفيعی، 

 .)1395
 طبق اصل داربستی ويگوتسکی زمانی كه كودك می خواهد به سطح رشد بالقوه خود 
برسد، بزرگساالن بايد مانند داربست او را در انجام تکليفش كمک كنند تا او بتواند تفکر 
و رفتار پيچيده تری در مقايسه با زمانی كه به تنهايی كار انجام می دهد از خود نشان دهد 
)رشــتچی، 1389(. انديشمند ديگر، برونر نيز مانند ويگوتسکی بر مفهوم تکيه گاه سازی 
تأكيد می كند و آن را فرايند هدايت يادگيرنده برای گذار از آنچه اكنون می داند به آنچه 
قرار است ياد بگيرد، تعريف می كند. ابتدا مربی سهم عمده ای از مسئوليت فرايند يادگيری 
را به عمده می گيرد اما به تدريج كه يادگيری پيش می رود مسئوليت به يادگيرنده واگذار 
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می شود. يکی از اصولی كه در حمايت داربستی بايد رعايت شود اين است كه بزرگساالن 
ميزان حمايت خود را با سطح رشد مهارت كودكان تنظيم كنند )سيف، 1397(.

ســودمندی اصل داربست يا تکيه گاه در تربيت دينی توسط مطالعات متعددی تأييد 
شده اســت. ريچرت و گرانکويست پژوهشی با عنوان گســترش مذهب و روحانيت در 
كودكان انجام دادند و بيان داشــتند كه برای گرايش به مذهب، الزم است تجربياتی در 
دوران كودكی برای كودك فراهم شود. اين تجربيات شاهراه رسيدن به گرايشات مذهبی 
اســت (Richert & Granqvist, 2014). فوســارلی نيز در بيان اهميت ارتباط با والدين در 
توسعه ابعاد معنوی به اين مهم دست يافت كه در سال های اول زندگي زمان بسيار مهمي 
برای رشــد و توسعه ديني و ابعاد معنويت است كه معموالً از طريق ارتباط با والدين يا 

.(Fosarelli, 2008) مراقبت كودك حاصل می شود
چنانچه بيان شــد، ويگوتســکی و برونر معتقدند از طريق ارتباط و زبان مناسب با 
رشد شــناختی می توان به توسعه فرد كمک نمود. در حدود سنين چهارتا هفت سالگی 
بارش ذهني و موج ســؤاالت آن ها آغاز می شــود. برخي از سؤاالت مهم كودكان درباره 
چگونگي و كجايي خدا و همچنين چگونگي بهشت و جهنم و به طوركلی سؤاالت مذهبی 
است. والدين به عنوان مهم ترين و محبوب ترين بنياد اجتماعی، نقش محوری در تربيت، 
هدايت و پاسخ گويی به سؤاالت و كنجکاوی های دينی كودكان دارند )مقدادی و جوادپور، 
1395(. ولی مســئله اينجاست كه بســياری از والدين، نسبت به وظايف خود در مقابل 
فرزندان خويش بی توجه باشــند. اين امر سبب می شود كه فرزندان نسبت به بسياری از 
آداب و ســؤاالت دينی پاســخ و آگاهی الزم را به دست نياورند كه نهايتاً منجر به تربيت 

ناسالم فرد می شود )حسينی و شيرمردی، 1394(. 
اكثر جامعه شناسان، روان شناسان و مربيان تربيتی علت عدم موفقيت در تربيت دينی 
را كاهــش نقش خانواده در تربيت دانســته اند (Aran & Nayebkabir, 2018). درحالی كه 
با مطالعه ســيره انبيا و معصومين، استنباط می شود كه اسالم تربيت دينی فرزندان را بر 
محور خانواده پايه ريزی نموده اســت. خانواده كانون اوليه پرورش و نخستين اجتماعی 
است كه فرزندان در آن گام می نهند، آداب و برخی از احکام،آداب و مناسک مهم شرعی 

را در آن فرامی گيرند )اعرافی و ابراهيمی، 1398(.
در ترك عقايد فرزندان عدم آگاهی و معرفت نسبت به مسائل دينی و فقدان استدالل 
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منطقی دخيل هســت )فضل الهی قمشی و ملکی توانا، 1396( و در مقابل شيوه آموزش 
مذهبی والدين امری بســيار مهم در تربيت دينی اســت )كيهان، 1399؛ نبوی، 1399؛ 
يزدخواستی، بابايی فرد و كيانی، 1397(. برنامه ريزی دقيق و منسجمی حتی قبل از تولد 
فرزند برای موفقيت در تربيت دينی الزم است )غالمی، ذاكری و زينلی، 1398(. بااين وجود 
خانواده مانند گذشته به حســاب آورده نمی شود و ايده تربيت خانوادگی روبه زوال است 
(Lloyd-Jones, 2014). درگيری والدين در تربيت دينی در حد دعا خواندن، شــركت در 

مراسم های مذهبی، خواندن متون دينی، بحث در مورد ايمان، خداوند و ساير موارد مشابه 
است (Bunnell, 2016) اما الزم است والدين به عنوان اولين مربی فرزندان خود استدالل در 
مبانی اعتقادی و ضروريات دين را دارا باشند تا بتوانند متناسب با سن كودك به سؤاالت 
وی پاسخ دهند. تفهيم مبانی اعتقادی متناسب با سن كودك در روايات متعددی اشاره  
شده است. برای مثال؛ حضرت علی )ع( فرمودند: »به كودكانتان چيزهايی را ياد بدهيد كه 
به خاطرش خداوند به آن ها بهره برساند و نبايد مرجئه با افکارشان بر آنان چيره شوند« 
)كلينــی، 1429، ج 11، ص. 442(. همچنين قابل ذكر اســت كه اهميت درگيرشــدن 
.(Morgenthaler, Keiser, & Larson. 2014) خانــواده در همه اديان تأكيد شــده اســت

با مرور مطالب فوق الذكر ضرورت انجام چنين پژوهشــی با نظر به اين امر آشــکار 
می شــود كه باگذشــت بيش از چند دهه از انقالب اســالمی و فراوانی ابزارهای رسمی 
و غيررســمی برای حفظ و تعميق دين و اعتقادات دينی، واقعيت ها نشــان می دهد كه 
تعداد معتقدان به مراتب كمتر از متظاهران به دين داری است )غزالی، اسمعيلی، رضايی 
و فرج اللهی، 1399(. پژوهشــگران متعددي بر نتايج نامطلوب حاصل از تربيت دينی در 
ايران دست يافته اند؛ ازجمله سعيدي رضوانی )1379(، كريمی )1379(، باقری )1381( 
و مهرمحمدي و صمدی )1382( به طرق ضمنی و صريح به اين مطلب اشاره داشته اند 
كه به رغم تالشهاي زيادي كه در ايران در زمينه تربيت دينی نسل جديد انجام شده است، 
نتيجه دلخواه نيســت و ميان آنچه قصد شده و آنچه حاصل  شده است، فاصله بسياري 

وجود دارد. 
يکی از ريشه های اين عدم مطلوبيت را بايد در خانواده جست وجو كرد. ضعف معرفتی، 
برخوردهای تند و ســرزنش آميز، قصور والدين در پرورش تعبد و پرســتش در فرزندان 
مهم ترين آسيب شناسی تعليم و تربيت دينی در بخش خانواده است )مقدسی راد، 1394( 
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همچنين سهل انگاری و قصور والدين يکی ديگر از عوامل اصلی آسيب است )حسين زاده 
و مشرفی، 1389(. به قول هادی رسنانی )1396( والدين فاقد انديشه های دينی درستی 
واقع گزينش های والدين منطقی نبوده ؛ تابع سنت است و خودشان غور و  هســتند و در
بررســی ننموده اند و گاهی اكتفا به آموزش مسائل دينی در مدرسه وجود دارد كه كافی 
نيســت و برای نهادينه سازی باورها حضور لحظه به لحظه مهم است )فضل الهی قمشی و 

ملکی توانا، 1396(.
در عمده پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده تنها به تأثير خانواده بر »تربيت دينی 
كودكان« توجه شده است و تقريباً در هيچ يک از آن ها به بازنمايی تجربه زيسته والدين 
از چگونگی پاسخ دهی به سؤاالت دينی فرزندان مقطع ابتدايی پرداخته نشده است. اينکه 
در دل خانواده برای تعميق باورهای دينی چه می گذرد و راهکارهای والدين چيســت؟ 
لذا پژوهش حاضر از اين جهت بديع اســت و دارای نوآوری می باشد و همچنين جهت پر 
كردن خأل موجود در پژوهش های پيشــين، انجام می پذيرد. درواقع، يکی از مسيرهای 
موجود برای فهم پديده دين گريزی يا بهبود قوارۀ دين داری فهم وضع موجود است. اين 
موضوع ضرورت گوش سپردن به تجارب والدين به مثابه توصيفی دقيق فراهم می سازند 
)روشــن قياس و ميرشاه جعفری، 1396(. درواقع بررســی عملکرد خانواده از موضوعات 
مهم و حساســی است كه نمی توان آن را در دسته قضايای ثانويه مؤثر دانست و با برای 
رســيدن به خانواده كارآمد در تربيت دينی ابتدا بايد شيوه كنونی را بررسی نمود. آگاهی 
از نحوه برخورد والدين منجر به آگاه سازی مسئوالن امر شده و خام انگاری ها حذف شده 

و ضرورت های برنامه ريزی آموزش والدين مشخص می گردد.
همچنين انجام پژوهش هايی كه به بررسی مسائل كودكان می پردازد از اهميت بسياری 
برخوردار است. دوران كودكی مقدمه نوجوانی و بزرگسالی است و زندگی بزرگسالی تحت 
تأثير كيفيت تعليم و تربيت كودكی است و به همين دليل پيشوايان دين به كودكی توجه 
خاصی داشته اند )قاسمی و كاظمی، 1393(. با توجه به حس پرسش گری زيادی كه در 
دوران كودكی وجود دارد، پاســخ دادن به ســؤاالت دينی كودكان با رعايت توان ذهنی 
آنان ابزاری مناســب برای آموزش مفاهيم دينی است )كريميان پور و احمدی، 1393(. 
پرسش های كودكان پيرامون مفاهيم دينی سنگ بنای فهم كودك از دين را بنا می دهد. 
امام سجاد )ع( لزوم دين آموزی به كودكان را در شمار حقوق فرزندان می شمارد )صدوق، 
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1385، ج2، ص 622(. دوره ابتدايی برای بهترين فرصت برای تربيت دينی كودك است 
كه می توان مطالب و نکات اخالقی پيچيده را به صورت عينی در قالب داســتان، تمثيل 
و اشــعار به كودكان آموزش داد. بنابراين، برنامه ريزی اين دوران مهم و اساســی اســت 
)جامخانه، 1390(. فراهم سازی بنيان های عقالنی مستحکم برای تربيت دينی مهم است. 
پاسخ گويی به سؤاالت دينی كودكان در پای بندی به ارزش های انسانی اهميت دارد. نظر 
به گســتردگی حس كنجکاوی كودكان و پرسش های متعدد آن ها، ضرورت پرداخت به 
ســؤاالت دينی كودكان احساس می شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گويی به سؤاالت 

ذيل است:
1. سؤاالت كودكان در مورد دين پيرامون چه موضوعاتی است؟

2. پاسخ گويی والدين به سؤاالت مطرح شدۀ كودكان به چه شکل است؟   
     

روش
پژوهش حاضر به روش كيفی انجام پذيرفته اســت و از نوع پديدارشناسی می باشد. 
پديدارشناســی روش تحقيقی اســت كه كانون توجه آن تجربيات افراد است. مطالعات 
فنومنولوژيک به اين ســؤال پاســخ می دهد كه پديده تجربه  شــده چيست؟ ساختار و 
اشــتراكات اين پديده در اشکال مختلف آن چيســت؟ روش فنومنولوژيک می كوشد تا 
تجربيات انسان را در متن و زمينه ای كه در آن روی می دهد توصيف نمايد؛ لذا برای فهم 
الگوهای رفتار و تعامل والدين با فرزندان هنگام مواجهه با سؤاالت دينی فرزندان از اين 

روش استفاده شد.
جامعه پژوهش تحقيق حاضر والدين دانش آموزان دورۀ دبستان شهرستان بندرلنگه 
بودند. گروه نمونه به صورت هدفمند انتخاب شــد. مالك ورود به تحقيق داشــتن سواد 
تحصيلی خواندن و نوشتن، اعتقاد به دين اسالم، داشتن فرزند در حال تحصيل در مقطع 
ابتدايی و تمايل به مشاركت در تحقيق بود. بعد از اخذ مجوز از اداره آموزش وپرورش به 
دو مورد از مدارس دولتی )يک دخترانه و يک پســرانه( مراجعه شــد و با همکاری مدير 
مدرسه با توجه به مالك های ورود به تحقيق، اهداف مطالعه شرح داده شد و قرار مالقات 
حضوری با يکی از والدين تنظيم شد. مصاحبه ها بدون نام ضبط شدند و با رعايت قاعده 
اشباع نظری داده ها در تحقيق كيفی، نمونه گيری با 35 نفر )10 مرد و 25 زن( به اتمام 
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رسيد. دامنة سنی مشاركت كنندگان از 30 سال تا 45 سال بود. مدت زمان مصاحبه ها از 
30 تا 45 دقيقه متغير بود. جمع آوری مصاحبه ها چهار ماه طول كشيد و از ارديبهشت ماه 
ســال 1398 تا مردادماه طول كشيد. مصاحبه ها در يکی از كالس های مدرسه منتخب 

ضبط شدند. ساير مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول شماره  1 آورده شده است. 

جدول 1. ویژگی های جمعيت شناختی پاسخگویان به تفکيک هر متغير

ویژگی دانش آموزان موردمطالعهویژگی های جمعيت شناختی پاسخگویان به تفکيک هر متغير

جنس
30دختر25زن

35پسر10مرد

تحصيالت

10پايه اول6سيکل

11پايه دوم17ديپلم

9پايه سوم6فوق ديپلم

12پايه چهارم6ليسانس

وضعيت اشتغال زنان
10پايه پنجم23خانه دار

13پايه ششم4شاغل

وضعيت اشتغال مردان
6شغل آزاد

2كارمند

برای جمع آوری اطالعات از مصاحبة عميق و نيمه ساختاريافته استفاده شد. پروتکل 
مصاحبه در چهار مرحله اجرا شــد. در گام نخســت، مصاحبه ها با متن شروع آغاز شد. 
در اين قســمت اطالعاتی پيرامون هدف پژوهش به مشاركت كنندگان داده شد. در اين 
قسمت در مورد محرمانه بودن پاسخ هايشــان صحبت شد تا نگرانی مشاركت كنندگان 
كاهش يابد. در گام دوم، پرسش ها مطرح شدند. اين پرسش ها دربارۀ اين بود كه تاكنون 
به چه ســؤاالتی در حوزه دين از ســوی فرزندان خود مواجه شده اند و سپس اين سؤال 
اختصاصی تر پرسيده شد كه چه پاسخ هايی داده اند و منابع اطالعاتی برای كسب آگاهی 



107

سمیه غالمی و  محمد حسینی

بازنمایی تجربه زیسته والدین از چگونگی 
پاسخ دهی به سؤاالت دینی فرزندان مقطع ابتدایی

99 - 122

ë  سال ششم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 18
ë  بهار 1400

از نحوه پاســخ به فرزندان چه بوده است. سؤاالت اضافی تنها موقعی پرسيده می شد كه 
برای روشن ســازی الزم بود. مرحله سوم اجرای كاوشــگرها بود كه برای ترغيب بيشتر 
به صحبت يا به بی راهه نرفتن مصاحبه به كاربرده شــدند. در نهايت و در مرحله چهارم، 
پايان مصاحبه بود. هنگامی كه شركت كنندگان تجربه خود را توصيف می كردند و توضيح 
و روشن ســازی ديگری الزم نبود، مصاحبه پايان يافته تلقی می شد. مصاحبه ها بين 30 
دقيقه تا 45 دقيقه به طول انجاميد. از آنجا كه در تحقيقات كيفی تمركز بر روی اطالعات 
به دست آمده از موقعيت يا واقعه است تا اندازه نمونه، در اين مطالعه نيز اطالعات پس از 

انجام مصاحبه با 35 نفر به اشباع رسيد.
موارد مصاحبه روی كاغذ پياده شــد. پس از آن كدگذاری و تجربه و تحليل اطالعات 
به روش هفت مرحله ای كاليزی انجام شــد (Colaizzi, 1987). اولين گام در فرايند تحليل 
به روش كاليزی عبارت است از رونوشت و بازخوانی مکرر مصاحبه ها. در گام دوم محقق 
عبارات مهم و معنادار متن كه پديده تحت مطالعه را توصيف می كند را استخراج می كند 
و در صفحه جداگانه يادداشت می نمايد. در گام بعدی معانی استخراج شده در قالب مقوله 
يا تم تنظيم می شوند. پس از طبقه بندی كدها در گام پنجم ادغام كدهای مربوط به هم 
مفاهيم فرمول بندی شــده درون دسته های خاص موضوعی و سپس در زير دسته يا زير 
مفهوم قرار گرفت. در گام ششم روش كاليزی كليه مفاهيم دسته بندی شده بر اساس هدف 
پژوهش، تقســيم بندی شدند و ساختار اساســی پژوهش مشخص می شود. در گام آخر 
نتايج به شركت كنندگان برگردانده می شود تا توصيفات محقق را با تجارب خود مقايسه 

 .(Speziale & Carpenter, 2007) نمايند

روایی و پایایی
روايــــی يکی از نقــاط قوت پژوهش كيفی اســــت و بر تعيين اين نکته كــــه 
يافته های گزارش از زاويه ديد پژوهشــگر، شركت كنندگان يا خوانندگان صحيح هستند، 
مورداستفاده قرار می گيرد. برای بيان ايــده، اصطالحات زيادی در ادبيات كيفــی وجود 
دارد مانند قابل  اعتماد بــودن، معتبر بودن و قابل قبول بودن )كرسول، 1394 (. درواقع 
در پژوهش كيفی باورپذيری1 نتايج به اين صورت تأييد می گردد كه نتايج نهايی از طريق 

1. credibility
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بازديد دوباره شــركت كنندگان در ميان گذارده شــد تا تعيين نمايند كه آيا توصيفات 
منعکس كننده تجربيات آن ها هســت يا خير؟ در پژوهش حاضر نيز برای بررسی صحت 
يافته ها از روش بررســی توســــط اعضا استفاده شــــد. برای اين كار گزارش نهايی و 
مضامين خاص به 5 تن از شركت كنندگان برای تأييد درســتی نتايج برگردانده شد و به 
آنان فرصت اظهارنظر درباره يافته ها داده شد. 5 شركت كننده گزارش نهايی را قابل قبول 
با تجربه و درك خود از پديده چگونگی پاسخ به سؤاالت دينی فرزندانشان دانستند. برای 
تعييــن پايايی روش پايايی توافق بين دو كدگذار كه توافق درون موضوعی نيز نام دارد، 
به كار گرفته شد. نسخه پياده شده 3 مصاحبه به دو ارزياب خبره در موضوع كه دو تن از 

اساتيد دانشگاه بودند؛ داده شد. جدول شماره 2 خالصه نتايج را نشان می دهد.

جدول 2. نتایج بررسی پایایی بين دو كدگذار

ف
 شماره ردی

مصاحبه
 تعداد كل

 داده 
 تعداد 
توافق ها

 تعداد 
عدم توافق

 پایایی

62,8 درصد1170224

75,7 درصد2366256

80 درصد31350204

72 درصد1866714

بر اساس مقادير ارائه شده گويت )2014( حداقل مقدار ضريب توافق قابل قبول بيش از 
.(Gwet. 2014) 0/6، بين 0/8 تا 0/61 خوب و مقدار باالتر از 0/8 ايده آل محسوب می شود 

در پژوهش حاضر ضرايب توافق خوب محسوب می شوند.

یافته های پژوهش
پس از تجزيه وتحليل داده های به دست آمده از تجارب والدين در پاسخ گويی به سؤاالت 
 كودكان، ســه مضمون اصلی محتوای ســؤاالت كودكان، روش های نادرست پاسخ گويی 
به ســؤاالت دينی و پاسخ دهی متناسب شناســايی شد كه هركدام مشتمل بر مضامين 

فرعی نيز می باشند كه در ادامه به تفضيل پرداخته شده است. 
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مضامين فرعی شناسایی شده برای مضمون محتوای سؤاالت كودكان
يافته های پژوهش نشــان می دهد كه در طول دوران ابتدائی بنا بر رشــد شناختی 
كودك، شــنيدن داســتان هايی از مرگ و بيماری، ديدن فيلم های خاصی و گفتگوهای 
رايج در جامعه، ســؤاالت متعددی برای كودك در مورد مســائل دينی پديدار می گردد. 
اولين ســؤاالت در اين حوزه مقوله سؤاالت پيرامون خداوند است. قسمت اعظم سؤاالت 
كودكان در سنين پايين تر و پايه اول و دوم در مورد شناخت خداوند بود. تجربه تربيتی 
والد شــماره 1 چنين بيان شد كه: »كودكان واقعاً سؤاالت سختی می پرسند. مثاًل دختر 
من ازم پرسيد كه خدا چی هست؟ خدا كجا زندگی می كند؟ خدا چه شکلی است؟ چرا 
خدا را نمی بينيم؟ خدا پدر و مادرش كيست؟ چرا خدا پسر ندارد؟ خدا چشم دارد؟ خدا 

چه رنگی است؟ خدا غذا هم می خورد؟«
تجربه تربيتی والدين نشــان می دهد كه كودكان با شنيدن خبر فوت كسی يا ديدن 
فيلمی دراين باره انبوه ســؤاالت پيرامون مرگ برايشان پيش می آيد. مادر شركت كننده 
در تحقيق تجربه خود را به اين شــکل مطرح نمود: »وقتی همسايه مون به رحمت خدا 
رفت، بچه ها ســؤاالت زيادی براشون پيدا شد. اينکه انسان بميرد كجا می رود؟ چرا همه 
بايد بميرند؟ چرا مرده را در قبر می گذارند؟ فرشته چطور جان انسان را می گيرد؟«. مادر 
ديگری نيز بيان داشــت كه: »وقتی توی يکی از سريال های پليسی، آدم خوب ها كشته 
شدند، بچهام خيلی به هم ريخت. دائم می پرسيد چرا بدها زنده باشند و خوب ها بميرند«.

با رفتن به پايه سوم ابتدايی و صحبت از بهشت و جهنم در كتاب درسی و بحث سن 
تکليف و واجبات برای دختران، سؤاالتی پيرامون جهان آخرت برای كودك پيش می آيد 
كه از والدين خود می پرسد. يکی از پدران پژوهش تجربه خود را چنين شرح داد: »وقتی 
دخترم به ســن تکليف رسيد و می خواستم برای نماز تشويقش كنم؛ به او گفتم كه اگر 
نماز بخواند به بهشــت می رود و اگرنه به جهنم. تا مدتها ذهنش درگير بهشت و جهنم 
شده بود. سؤاالتی كه داشــت اين بود كه بهشت اآلن هم وجود دارد؟ بهشت كجاست؟ 
در بهشــت هم بايد كارهای خوب كرد و نماز خواند؟ چکار كنم كه بروم بهشت؟ تو هم 
توی بهشت هستی؟ اگر در جهنم می سوزيم چگونه باز هم وجود داريم كه بسوزيم؟ پير 

هستيم يا جوان؟«.
با افزايش سطح شــناخت و تفکر در كودكان، سؤاالت پيرامون پيامبران نيز پديدار 
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می گردد. اكثريت والدين اظهار داشــتند كه كنجکاوی كودكان از پايه ســوم به بعد به 
حيطه شــخصيت، چرايی و چگونگی پيامبر نيز كشيده می شود. يکی از بانوان پژوهش 
بيان داشت كه: »درحالی كه داشتيم به مراسم وفات حضرت محمد )ص( می رفتيم، كلی 
ســؤال پيچم كرد؛ دربارۀ اينکه والدين چرا اآلن پيامبر نيست؟ پيامبر چرا برگزيده شد؟ 
چرا ما پيامبر نشديم؟ پيامبر مثل مردم معمولی بود؟ چيه می شود كه خدا يکی را پيامبر 
می كند؟«. پدری در بيان تجربيات خود بيان داشت كه: »روز عيد قربان منزل پدرم برای 
قربانی كردن رفته بوديم كه پسرم مرا به چالش كشيد كه چرا يک نفر پيامبر می شود؟ 

ممکن هست ما هم پيامبر بشويم؟«. 
ازجمله ســؤاالت ديگری كه ذهن كودكان را از پايه ســوم به بعد را به خود مشغول 
می كند؛ دين اســالم و وجود دين های ديگر اســت كه در جمع بندی تجربيات والدين 
مهم ترين و پرتکرارترين سؤاالت اين است كه آيا دين اسالم برای كل انسان ها آمده است؟ 
چرا بعضی مردم خدا را قبول ندارند؟ چرا بعضی ها يک دين ديگر دارند؟ دين های ديگر 

چه فرقی دارند؟ ما می توانيم يک دين ديگر را برداريم؟
در بازنمايی تجربه والدين از مسير شــناخت دين توسط فرزندانشان، والدين زمانی 
را مشــاهده كردند كه بچه ها در برابر شــگفتی های اطرافشــان حيرت زده می شــوند. 
كنجکاوی هــای ذهنی كودكان ســؤاالت مربوط به خلقت جهــان و آفرينش موجودات 
می باشــد كه بيشتر در پايه پنجم و ششــم كه تفکر پيچيده تر می شود، آشکار می شود. 
تجارب تربيتی والدين اين سؤاالت بود كه: »چرا ما خلق شديم؟ چرا خداوند حيوان خلق 

كرده؟ چرا حيوان با آدم فرق دارد؟«.
با شــروع ماه رمضان و ســن تکليف دختران در سن مکلف شدن، كودكان سؤاالتی 
پيرامون چرايی اعمال عبادی برايشان پيش می آيد. مادری تجربه خود را چنين بيان كرد: 
»اعمال عبادی نيز از حوزه های ديگری است كه كودكان والدين را مجبور به پاسخ گويی 
بــه آن ها می كننــد ازجمله اينکه چرا مردم نماز می خواننــد؟ نماز چه كمکی می كند؟ 
آيا فرشــته ها هم نماز می خوانند؟ چرا بعضی ها نماز نمی خوانند؟«. پدری نيز گفت كه: 
»خيلی چالش داشتم با دخترم كه نماز بخواند. مدام می پرسيد چرا بقيه نماز نمی خوانند 

و پس خداوند با آن ها چه می كند؟«
حوادث و وقايعــی كه در جهان اطراف رخ می دهد و به ويژه زلزله های فراوان اخير و 
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ســؤال در مورد اينکه چه كسی موجب زمين لرزه می شــود و چرا؟ از سؤاالتی است كه 
به وفور به ذهن كودكان خطور نموده است كه می توان در مقوله سؤاالت پيرامون باليای 
طبيعی جای داد. تجربه يکی از والدين به اين شــرح است كه: »وقتی صحنه های زلزله 
از تلويزيون پخش شد، دختر و پسرم كه ابتدايی هستند می پرسيدند كه اگر خدا بسيار 
قدرتمند است، پس چرا از پيشامد و حوادث بد جلوگيری نمی كند؟ چرا خدا جلوی زلزله 

را نمی گيرد؟«. 

تجربه والدین از نحوه پاسخ به سؤاالت کودکان
 تا اين قســمت به بررسی تجربه والدين از سؤاالت پيشــروی خود توسط كودكان 
پرداخته شــد. اينکه والدين به چه شکل به اين ســؤاالت پاسخ می دهند نيز قسمتی از 
بازنمايی تجربه والدين است. آنچه والدين در تجارب خود بيان داشتند بيشتر روش هايی 
نادرست برای پاسخ گويی به ســؤاالت دينی بود. در مصاحبه با والدين آشکار گرديد كه 
همه والدين از دانش كافی برای پاسخ دادن مناسب به سؤاالت فرزند بهره مند نيستند. از 

اين رو به شيوه های ناكارآمدی پاسخ می دهند.
برای پاسخ به يک سؤال بايد به سن كودك توجه داشت و جواب های مناسب عرضه 
نمود. كودك هفت ســاله مفاهيم را متفاوت از كودك ده ساله ارزيابی می كند. بسياری از 
والدين با سطوح رشدی كودكان اطالع دقيقی ندارند و به طوركلی به كودكان يک پاسخ 

سطحی می دهند. برای مثال والدی در مقابل سؤال فرزند كه پرسيده بود:
- كودك: چرا دين اسالم بهترين دين هست؟

- والد پاسخ داده بود كه: »چون دين يگانگی و وحدت است«.
 والدی در مقابل سؤال كودك خود مبنی بر چرايی تفاوت خلقت انسان و حيوان؛ والد 
به كودك اشاره می كند كه: »تفاوت در عقل است«. درصورتی كه مفهوم عقل برای كودك 
ســن 7 ساله انتزاعی است يا تجربه های ديگر والدين در مورد معرفی خداوند با استفاده 
از واژه های ازلی و ابدی در پاســخ دادن به كودك ديده شــد. ما اين مقوله را پاسخ دهی 
نامتناسب با سن، رشد زبان و درك مفاهيم كودك نامگذاری نموديم. عالوه بر اين، والدين 
در پاسخ برخی از سؤاالت نوعی هراس از خداوند را در دل كودك ايجاد می كنند. نمونه 

گفتگوی مادر- كودك موردمطالعه:
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- كودك: »اگر دروغ بگوييم چه می شود؟«
- مادر: »خداوند بچه های دروغ گو را سنگ می كند«.

- مادر ديگر: »خدا تو را می كشد«. 
ايــن نوع پاســخ دهی كه خود مقوله ای به نام پاســخ هايی غلط بــه لحاظ محتوای 
تربيت دينی است در تحليل يافته ها زياد ديده شد. والدينی كه تحصيالت ابتدائی دارند؛ 
اغلب سؤال های كودك را بی پاســخ می گذارند. نمونه ای از گفتگوهايی چنينی در ادامه 

ارائه شده است.
- كودك: »خدا چرا نمی ميرد؟«

- والد: »نبايد به اين چيزها فکر كنی«.
- والد: »كسی كه به اين چيزها فکر كند ديوانه می شود. ول كن اين سؤال ها رو«. 

- كودك می پرسد: »آيا فرشته ها مثل ما نماز می خوانند؟«
-  والد می گويد: »چکار به نماز فرشته ها داری«.

پژوهنده نام اين نوع پاســخ دهی را سركوب سؤاالت كودك ناميد. بسياری از پدرها و 
مادرها وقتی در معرض سؤاالت فرزندان قرار می گيرد، پاسخ های كليشه ای بيان می كنند 
كه به نظر نمی رســد راه گشــا باشــد. در ادامه به نمونه از گفتگوی والد- كودك اشاره 

می كنيم:
- كودك: چرا ما بايد هميشه نماز بخوانيم؟

- والد: چون خدا گفته بايد هرروز نماز بخوانيد.
- كودك: چرا بايد بميريم؟
- والد: چون همه می ميرند.

برخی والدين اظهار داشــتند كه: »من برای برخی از سؤاالت كودك پاسخی ندارم. 
از قديم پدر و مادر خودمان چيزهايی گفته اند و ما قبول كرديم. االن من جواب روشنی 
ندارم«. اين سبک نداشتن پاسخ نيز ازجمله روش های متداول والدين است. تجربه تربيتی 

والدين در مورد سؤاالت ذيل عموماً نداشتن پاسخ بود:
كودكان: »خداوند از چه چيزی ســاخته  شــده است؟ آيا در بهشت نيز بايد كارهای 
خوب بکنيم؟ خدا چطوری زندگی می كند؟ خداوند چگونه ما را آفريده است؟ چه چيزی 
باعث شد خدا تصميم بگير ما و دنيا را خلق كند؟ چرا بعضی ها به خدا اعتقاد ندارند؟ چرا 
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خداوند را نمی بينيم؟ چرا دين های مختلفی وجود دارد؟ آيا كرســی خدا را چهار فرشته 
حمل می كند؟ آيا خدا چشم دارد كه كارهای ما را می بيند؟«

برخی از والدين در هنگام روبه رو شــدن با پرســش ها بيان می كنند كه بزرگ تر كه 
شــدی می فهمی. اين دســته از پاســخ دهی را تحت مقوله موكول كردن پاسخ به بعد 

نام گذاری كرديم. مثال:
- كودك: »خدا مگر آدم ها را دوست ندارد كه زلزله می فرستد و بی خانه شان می كند؟«

-  والد: »پســرم ســن تو برای اين حرف ها كم است. بزرگ تر می شوی و در مدرسه 
معلم ها به تو خواهند گفت«. 

پدرها و مادرهايی هم در مطالعه حاضر وجود داشــتند كه در مورد مســائل مختلف 
مطالعه نموده يا كارشناســان صحبت كرده و يا حتــی قبل از بارداری كتب مختلف در 
زمينه پرسش های كودكان را تهيه كرده بودند و آماده پاسخ بودند. روش های پاسخ گويی 
اين والدين پاسخ های متناسب با سن كودك است كه شامل استفاده از تمثيل، سؤال را 

با سؤال پاسخ دادن، استفاده از بازی و ارائه پاسخ با توجه به متون دينی است.
 تجربه تربيتی والد: »من كتاب خداشناســی قرآنی كودكان نوشته غالمرضا ابهری 
حيدری را خوانده ام و به ســؤاالت پسرم پاسخ می دهم. كودكان بيش از هر چيز درباره 
مکان و جاي خداوند كنجکاو هستند و اگر در پاسخ آن بگويم كه خدا در همه جا هست؛ 
ممکن است براي خودم هم مشکل باشد كه به او بفهمانم چگونه خدا در همه جا هست. 
من به او گفتم كه خدا آن قدر به ما نزديک اســت كه ما قادر به ديدنش نيستيم و براي 
نشــان دادن اين مسئله به او، دستانم را رو به روي او قراردادم و به او گفتم كه به دستانم 
نگاه كند! سپس دست خود را كم كم به صورت او نزديک كردم تا اينکه جلوي چشمانش 
را گرفت و گفت كه من چيزي نمی بينم. من دست خود را برداشتم و از او بپرسيدم كه 
چرا دســتانم را نديدی؟ او هم گفت كه وقتي دستت دور بود آن را می ديدم، ولي وقتي 
نزديــک كرديد، ديگر نديدم. اينجا بــه او گفتم كه چون خداوند هم خيلي به ما نزديک 
اســت، نمی توانيم او را ببينيم«. اين نوع گفتگو استفاده از تمثيل برای ياددادن مطلبی 
اســت كه روشی مؤثر و مفيد اســت. گفتگوی والد زير نيز از همين روش استفاده شده 

است:
- كودك: »چرا خداوند را نمی بينيم؟«.
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- والد: »جريان برق و عبور آن از سيم را نمی توان ديد، ولي از آثارش كه روشن شدن 
المپ يا گرم شدن وسيله برقي است، به وجود برق پي می بريم. پس اگر ما خدا را با چشم 

نمی بينيم، اما از نعمت های زيادي كه براي ما آفريده است پي به وجودش می بريم«. 
- والد ديگری: »نيروي آهن ربا را نگاه كن. نمی بينيمش اما چطوری براده ها را جذب 

می كند«.
برخی از والدين به روش سقراطی سعی در به چالش كشيدن كودك و تکميل سؤاالت 
توسط خود كودك هستند. اين گروه برداشت های غلط را نيز اصالح می كنند. اين روش 

پاسخ دهی را سؤال را با سؤال پاسخ دادن می توان نام نهاد. نمونه ای از تجربه تربيتی:
- كودك: »اگر خدا وجود دارد چرا نمی بينيمش؟«

- والد: »خودت چند تا چيزی كه وجود دارد ولی نمی بينی را بگو؟«.
والدين روش های متناسب ديگري بنام استفاده از روش ملموس را هم براي آشنايي 
كودك باخدا مطرح كردند. يکی از والدين به يکي از روايات اشــاره می كند: من دريکی 
از كتاب های تربيتی خواندم كه بايد از چيزهايی كه برای بچه ملموس و مجســم هست 
اســتفاده كرد. مثاًل توی همان كتاب نوشــته بود كه فردی پسر 5 ساله خود را نزد امام 
جعفر صادق)ع( برد و گفت كه اين بچه مرا كالفه كرده و دائم از من می پرســد كه خدا 
را به من نشان بده و من هنوز نتوانسته ام پاسخ او را بدهم. حضرت فرمود كه اين كار تو 
نيست! سپس بدون اين كه كودك متوجه شود، دستور دادند مقداري قند را در آب حل 
كرده و بياورند. وقتي آب قند آماده شد، امام رو به كودك فرمودند: پسرم بنوش! آنگاه از او 
سؤال كردند: »چه مزه ای می دهد؟« و كودك گفت: »شيرين است«. ايشان سؤال كردند: 
»چرا شــيرين است؟«. كودك گفت: »حتماً ماده شــيريني داخل آن است«. امام)ع( از 
كودك خواستند آن ماده را نشان دهد. كودك گفت: »ديده نمی شود«. امام سؤال كردند: 
»پس از كجا متوجه شــدي كه شيرين اســت« و كودك پاسخ داد: »از مزه اش فهميدم 
كه چيز شيريني در آب حل شده و موجب شيريني آن گرديده است«. امام صادق)ع( او 
را تحســين كردند و فرمودند: »خدا هم در اين عالم حضور دارد و همان لذت هايی كه از 
مشاهده كوه، دشت، طبيعت، خوراكی ها و نوشيدنی ها می بری، نشان دهنده حضور خالق 
اين زيبايی ها يعني خداســت كه با چشم نمی توان ديد، ولي حضورش را می توان درك 

كرد«.
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روش مناسب ديگري كه والدين استفاده می كردند كه مي توان با آن كودك را باخدا 
آشنا كرد، خواندن داستان هاي كتاب آسماني براي اوست تا بتواند اساس اين داستان ها 
را در زندگي روزمره اش به كار گيرد. به خصوص اين روش در بازي بسيار مؤثر است. براي 
نمونه اگر هدف كلي يک بازي انتقال دانسته های ديني باشد، كودكان به طور نمايشي با 
پيامبــران، امامان و ديگر معصومين ارتباط برقرار می كنند و همراه آنان به دعوت خداي 
خويش لبيک می گويند. در اين روش داستان و بازي و كودكان يک مجموعه را تشکيل 
می دهنــد و عنصر اصلي آموزش و شــناخت خدا را تکميل می كننــد. از همين رو اين 
بازی های كودكان تجسم بخشــی از دنياي درون آنان می شــود و عادات، روحيات و طرز 
تفکر آنان را رقم می زند. يکی از والدين بيان داشــت: »من اكثر كتاب قصه های موجود 
در بازار كه در رابطه با ســوره های قرآن وزندگی ائمه هست را خريدم و با اين داستان ها 

بهش جواب می دهم«.
دنبال كردن پاسخ های بهتر نيز تجربه تربيتی ديگری است كه در خالل مصاحبه ها 
هويدا شــد. برخی والدين اظهار داشــتند كه گرچه مطالعه نموده اند اما با افزايش سن 
فرزندان پاسخ هايشان فرزند را قانع نمی كند و به دنبال فرصتی برای ارتقای دانش دينی 
خود هســتند. تجربه تربيتی يکی از مادران: »تا حاال با كتاب ابهری پسرم قانع می كردم 
اما اآلن كه بزرگ تر شده ديگر خيلی به چالشم می كشد و بايد كتاب های قوی تری پيدا 

كنم«. 

بحث و نتیجه گیری
تربيت دينی از دوران كودكی امری مهم و ضروری اســت و به همين جهت بسياری 
 از رهبران دينی، والدين را به درگير شــدن در آموزش دينی فرزندان تشــويق می كنند 
(Witmer, 2012). با توجه به گزارشاتی كه نشان می دهد تربيت دينی در وضع مطلوبی قرار 

ندارد به دنبال مسيرهای تأثيرگذار بر اين تربيت، پژوهش حاضر به بررسی تجربه زيسته 
والدين از چگونگی پاســخ دهی به سؤاالت دينی فرزندان مقطع ابتدايی انجام گرفت. در 
گام اول پژوهش نتايج نشــان داد كه سؤاالت كودكان پيرامون چيستی خداوند، مرگ، 
جهان آخرت، پيامبر، دين اســالم، خلقت جهان، اعمال عبادی، باليای طبيعی بود. اين 
يافتــه با نتايج حاصل از پژوهش فولتــون و مور (Fulton & Moore, 1995) و شــفيعی 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

116

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 1 شمارة
ë 18 شمارة پیاپی
ë 1400 بهار

)1389( در ارتباط با مهم ترين سؤاالت دينی كودكان هم راستا است.
در مرحله دوم در مســير كنکاش تجربه والدين از روش های پاسخ گويی به سؤاالت 
دينی، يافته ها نشان داد که بسیاری از والدین روش های صحیحی به کار نمی برند. کثرت 
پاســخ های نامناسب با ســن و رشــد زبان و درك مفاهيم كودك، پاسخ های نامناسب 
به لحاظ محتوای تربيت دينی، ســركوب سؤاالت، پاســخ های كليشه ای، پاسخ ندادن و 
درنهايت موكول كردن پاســخ به بعد از روش های نادرست به كاربرده شده توسط والدين 
بود. والدين در مرحله انتخاب مفاهيم، لغات و روش پاسخ گويی به ميزان توجه و ادراك 
كودك توجه نمی كردند. درواقع والدين اصل داربست سازی در انتقال مفاهيم را استفاده 
نمی كنند و بنا به نظر ويگوتسکی اگر كودك نتواند به مفاهيمی كه ازنظر او پيچيده اند يا 
ابعاد زيادی دارند توجه كند، ادراك كاملی نخواهد داشت و ساخت شناختی او بی ثبات 

 .(Vygotsky, 1978) و نامسلم خواهد شد
ازجمله داليلی كه احتماالً می توان جهت ســركوب سؤاالت توسط والدين بيان نمود 
ذكر اين مطلب است كه بسياری از والدين از سؤاالت مکرر كودكان دربارۀ مسائل دينی 
تــرس دارنــد؛ نمی دانند كه چه جوابی بايد به آن ها داد و يــا از اين امر واهمه دارند كه 
جواب هايشــان قابل قبول و درك فرزندان نباشــد و يا درست نباشد. دليل ديگر در عدم 
پاســخ گويی مناسب به سؤاالت كودكان می توان به سطح پايين تحصيالت والدين اشاره 
نمود؛ حتی زمانی كه والدين ســطح تحصيالت بااليی دارند؛ به دليل عدم آشنايی خود 
آن ها با ســؤاالت مذهبی از پاســخ گويی صحيح به فرزندان ناتوان هستند. همه والدين 
از دانش كافی برای پاســخ دادن مناسب به سؤاالت فرزند بهره مند نيستند. از اين رو به 
شيوه های ناكارآمدی پاسخ می دهند. بسياری از والدين با سطوح رشدی كودكان اطالع 

دقيقی ندارند و به طوركلی به كودكان يک پاسخ سطحی می دهند.
البته اين يافته دور از انتظار نيســت چراكه درك كودك از مفاهيم در جريان رشــد 
شــناختی متفاوت است و والدين غالباً جزييات رشد شناختی كودك خود را نمی دانند. 
برای مثال؛ يکی از نظريات مشــهوری كه دربارۀ درك كودكان از مفهوم خدا وجود دارد 
اين است كه درك آنان از خدا، در هفت تا نه سالگی، بيشتر تصّور انسانی فوق العاده است 
تا موجودی فوق طبيعی؛ مانند اين كه او را انسانی نورانی می پندارند و گاه او را به صورت 
شــعلة آتش توصيف می كنند. اين توصيفات حاكــی از ناتوانی آنان در درك اين مفهوم 



117

سمیه غالمی و  محمد حسینی

بازنمایی تجربه زیسته والدین از چگونگی 
پاسخ دهی به سؤاالت دینی فرزندان مقطع ابتدایی

99 - 122

ë  سال ششم
ë  شمارة  1

ë  شمارة پیاپی 18
ë  بهار 1400

است )باهنر، 1399(.
اين يافته با نتايج فراتحليل سعيدی رضوانی )1386( همسو است. وی در فراتحليل 
خود دريافت كه نه تنها هيچ برتری و تفوقی در فارغ التحصيالن نظام آموزش رسمی نسبت 
به گروه با تحصيالت پايين تر يا بی سواد در عملکرد دينی و اخالقی وجود ندارد بلکه در 
برخی از موارد، عملکرد پايين تر است. به بيان ديگر، حداقل می توان پذيرفت كه عملکرد 
نظام آموزشی در ساحت تربيت دينی و اخالقی نقطه قوت برجسته ای ندارد و شايد بتوان 
نتيجه گرفت كه عملکرد آن ضعيف يا نســبتاً ضعيف اســت. درواقــع والدين در دوران 
اينکه هميشــه در طول ســال های تحصيل دروس عمومی معارف را به عنوان  تحصيل با
واحد اجباری می گذرانند، اين آموزش ها هيچ كمکی در فرزندپروری، تربيت و شکل دهی 
اصــول تربيت دينی در فرزندان نمی كند. ناكارآمدی نظــام تربيت دينی در پژوهش های 

ماهروزاده )1392( و رحمان پور و ميرشاه جعفری )1395( نيز نشان داده شده است. 
يافته ها نشــان داد كه والدين در پاسخ برخی از ســؤاالت نوعی هراس از خداوند را 
در دل كودك ايجاد می كنند. اين عامل موجی می شــود اطالعات نادرســتی به كودك 
منتقل شود. برای مثال در مقابل اينکه اگر دروغ بگوييم چه می شود؟ می گويند خداوند 
بچه های دروغ گو را ســنگ می كند. ترساندن كودك از جهنم، دوست نداشتن خدا و خدا 
می كشــدت. اين يافته همخوان با پژوهش هاديان رسنانی )1396( است كه بيان داشت 
گزينش های والدين منطقی نبوده و تابع سنت است و خودشان غور و بررسی ننموده اند. 
از داليل ديگر اين امر می توان به پايين بودن ســرانه مطالعه در ايران به طوركلی و پايين 
بودن ميزان اطالعات در ارتباط با مســائل دينی به طور اخص اشاره نمود. همچنين اگر 
در خانواده باورهای مذهبي يا معنوی وجود نداشته باشد، به تبع والدين از پاسخ دهی به 

سؤاالت فطری و خداجوی كودكان ناتوان هستند.
در تحليل يافته ها مشخص شد كه تعدادی از والدين نيز پاسخ مناسب با سن كودك 
و رشــد شناختی از اصول داربست سازی مانند تمثيل، پاسخ دادن، استفاده از روش های 
ملموس كودك برای پاسخ دهی، استفاده از بازی، ارائه پاسخ منطبق با متون دينی استفاده 
می نمايند. مطالعات نشــان داده است كه بهترين شيوه پاسخ دهی برای ساخت شناختی 
دينی كودكان عبارت است از تمثيل، استفاده از روش های ملموس، استفاده از بازی، ارائه 
پاســخ منطبق با متون دينی، دنبال كردن پاســخ های بهتر )شفيعی، 1389، ريحانی و 
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زارعی جليانی، 1393(. از نظر متخصصان شناختی، تمثيل نوعی از بازنمايی ذهنی است 
و وقتی تمثيل در پاسخ به سؤاالت استفاده شود، پردازش های شناختی تسهيل می شوند. 
درواقع، نقش حکايت های اخالقی متون دينی به اين صورت اســت كه با ايجاد مشابهت 
ميان داســتان ها امکان بازنمايی ذهنی را فراهم می سازد كه نقش مهمی در تفکر دارند 

)تلخابی، 1396(.
يکی از روش های به كار برده شده توسط والدين، دنبال كردن پاسخ های بهتر بود. اين 
روش كه در نظريه ويگوتســکی به آن اشاره شده است )روش پرسش و پاسخ گام به گام(، 
به نحوه گفتگو با كودك گفته می شود. در اين روش فرد پاسخگو به مثابه حامی كودك با 
ايجاد حمايت داربستی كودك را به باالترين سطح شناختی اش می رساند. البته می توان 
روش برهان های عقلی ســاده را زيرمجموعه اين روش قرارداد. درروش پرسش و پاسخ 
لزوماً اســتدالل و برهان وجود ندارد، بلکه ممکن اســت فقط پرسش و پاسخ باشد؛ اما 
درروش برهان های عقلی ساده استدالل های قابل فهم و ساده ركن اصلی گفتگو هستند. 
در اين روش از ابتدا فرد پاســخگو با پرســش از كودك آغاز می كند و آن قدر اين عمل 
را تکــرار می كند كه كودك تمامی دانســته ها و مفاهيمی را كه در ذهن دارد بيان كند 
و فرد پاســخگو مفاهيمی را كه كودك نفهميده يا آن ها را نمی داند پيدا كند. سپس به 
كمک خود كودك به بازســازی مفاهيم درســت پرداخته و كودك را به پاســخ درست 
رهنمون می سازد. در اين روش اگرچه فرد پاسخگو نقش حامی را دارد، در طول گفتگو 
جهلی عالمانه از خود نشــان می دهد تا كودك به بيرون ريختن هر آنچه در ذهن دارد 
مبادرت ورزد. فرد پاســخگو با درخواســت معانی تمامی گفتارهای كودك تفکر او را به 
چالش می كشد و با كمک كودك به بازسازی اين افکار می پردازد. اين روش در باال بردن 
اعتمادبه نفــس كودك، ايجاد رابطه صميمی بين كودك و فرد پاســخگو و ايجاد حس 

.(Pink, 2006) امنيت و آزادی انديشه مؤثر است
يکی ديگر از روش های مناســب، استفاده از بازی و اســباب بازی بود. اين روش نيز 
می توانــد رابطه ای بين كــودك و فرهنگ جامعه اش برقرار كند و موجب آماده ســازی 
جسمی، فکری و عاطفی او برای ورود به دنيا بزرگ ساالن باشد. كودك از راه بازی دنيای 
پيرامون خود را می شناسد و آن را تجربه می كند. در جريان بازی احساسات خود را بيان 
می كند، آرزوهايش را به واقعيت نزديک و بر نگرانی ها و اضطرابش غلبه می كند. همچنين 
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بازی مؤثرترين عامل در رشد شناختی او است كه می تواند زمينه برای درك امور انتزاعی 
ازجمله خدا و آفرينش و ... را فراهم نمايد. 

پژوهش حاضر نيز مانند هر پژوهشــی با محدوديت هايی روبه رو بود. فقدان پيشينه 
پژوهشــی در زمينه چگونگی پاسخ دهی به فرزندان مهم ترين محدوديت پژوهش حاضر 
بود كه امکان مقايسه و تحليل با توجه به گستره تحقيقات را برای محقق ميسر نساخت. 
اين پژوهش به صورت كيفی و از طريق مصاحبه به جمع آوری اطالعات پرداخت. بنابراين 
پيشــنهاد می شود با تکيه  بر يافته های پژوهش حاضر، پرسش نامة معتبری طراحی شود 
و داده ها در جامعه بزرگ تری بررســی شــود تا بتوان بــه درك جامع تری از چگونگی 
پاسخ دهی والدين رسيد كه قابليت تعميم داشته باشد. همچنين با توجه به ضعف والدين 
در پاسخ گويی به ســؤاالت دينی كودكان، پيشنهاد می شود بسته های آموزشی مناسب 

سنين مختلف برای والدين طراحی و در اختيارشان قرار گيرد.
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