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  انیزان دانش و مهارت مربیل میتحل
  خدا ةان دربارکودک هايپرسشگویی به در پاسخ

  ***یعبداالحد اسالم/  **يرضا احمدمحمد/  *يمحمود نوذر
  دهيكچ
ـ زان دانش و مهارت مربیل میف پژوهش حاضر، تحلهد ـ ودک هـاي پرسـش بـه   ییگـو ان در پاسـخ ی ان ک

ـ قم  ۀیعلم ةنفر از طالب حوز 44 يبر رو ن پژوهشیخداست. ا ةدربار یو دبستان یدبستانشیپ ـ ک  یه مرب
ـ در شـهر تبر  یرانتفاعیغ ۀدو مدرس ینیان دیو مرببودند  كودک ـ ز و قـم اجـرا شـد. روش تحق   ی ـ ق ای ن ی
ـ در تجز اسـت. افته یسازمانمهین ۀز مصاحبی. ابزار پژوهش ناست یدانیمـ   یفیتوصوهش، پژ ـ ه و تحلی ل ی

ـ  ،ن پژوهشیل در ایواحد تحلاستفاده شده است. ل محتوا یها، از روش تحلداده آمـار   از باشـد و یفرد م
هـا  افتهی شده است. بهره گرفته ،نیانگیم همچون يزکمر يهاو از شاخص ،و درصد یمثل فراوان ،یفیتوص

ـ باشـد. مرب ین متوسط و خوب میب ،ان در مجموع مقوالتیزان دانش و مهارت مربیه مکدهد ینشان م ان ی
ن نمـره را بـه دسـت    یموفق، باالتر یمرب یژگیاصول و روش آموزش مفهوم خدا و و با ییآشنا ۀدر مقول
ـ ودکخـاص   هايشپرسو  كودک يدارنیتحول دبا  ییآشنا ۀدر دو مقولو  اندآورده  ،خـدا  ةان دربـار ک
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  مقدمه
سـالگی،   چهار حدود و از دورة عملیاتیاطراف، با آغاز نیم محیط شناخت دربارة كودک اويکنجک

گـردد  مـی  آغـاز  ل زبـان، کنش نمادي بـه شـ  کتی مقدماتی و گسترش هاي شناخسب ظرفیتکو با 
 شود.می مطرح خدا دربارة كودک هايها، پرسشاويکنجکدنبال این ). به190، ص 1378(منصور، 

ی از اهمیتـی اسـت   کهاي او حادنبال شناخت بهتر مفهوم خداست و پرسشبه كودکاو کنجکذهن 
ان فـرا  کودکه کین لغاتی هستند نخست» چرا«و » چگونه«، »اجک«، »چه« ه به این موضوع داده است.ک

) مبدأ، ماهیت، حضور مطلـق، نـامرئی بـودن، علـم     1965( الرنس). 11، ص تارس، بییا( گیرندمی
 هـاي پرسـش تـرین  و قدرت مطلق خداوند را از جملـه مهـم   ،ان، وجود خداوند در زمانکمطلق، م

  ).237، ص 1386(دادستان،  داندان میکودک
ـ  ،ژه خداونـد یوبه ،ینیم دیمفاه ةان دربارکودکمتعدد و فراوان  هايپرسش ان را یـ مرب یعـ یطـور طب هب

ز یـ دهـد و ن یل مـ یکان از خدا را تشـ کودکفهم  يبنا، سنگهاپرسشپاسخ به  ند.کیر پاسخ به آنها میدرگ
از  یکـ ین، یلـد در شـمارش حقـوق فرزنـد بـر وا     امام سجادان با خداست. کودک يساز آشناسازنهیزم

ن یـ از ا .)622، ص 2ج  ق،1413(صـدوق،   شـمارد یان برمکودک يآموزنین مسائل را توجه به دیترمهم
ـ ی، تـأث یکودکن یبا خدا، از همان سن كودک ییآشناه کد یتوان فهمیش میفرما ت او یر شخصـ بـ  یر فراوان

  دهد.ینده او جهت میآ یگذارد و به زندگیم
ن پژوهشـگرا شناسان، روان بیشتر يبرا ،یمختلف انسان يهاخدا در گروهش به یند شناخت و گرایفرا

رنـده،  یادگیو فـرد   كودکـ توجه به شـناخت   ،ریمهم است. در قرون اخ يامر ،ین امور مذهباو متخصص
 يهـا م برنامـه یه و تنظیه تهکن نظر مورد قبول خاص و عام است یافته است. امروزه ای يترگسترده ۀدامن

هـا و  رنده و بدون توجه به استعدادها، تـوان یادگیو مراحل رشد  یتوجه به مختصات سن ، بدونیآموزش
، دیـویی چـون   یشناسـان روان ،بـه دو قـرن   نزدیـک ه کـ است  یقتین حقیا. هوده استیب يارکقش، یعال

اع دفـ  ن، از آیر علـوم انسـان  دیگـ و  یشناسـ علـم روان  يهـا افتـه یا به اصول و کبا ات ،پیاژه و مونتسوري
را  كودکـ  يهـا یژگـ یمتناسـب بـا و   یمـذهب  یرسـان امیم تا پیاگر درصدد هست .)1370، ی(خادم اندردهک

م. عـدم  یبنگـر  ینـ ید آنها بـه معـارف د  یاز د یم وآنها گام نه ۀانکودک يایم در دنیم، ناچارینک يزیربرنامه
 ردکـ خواهد  ینواقص گوناگونمبودها و کان را دچار یت مربیترب م ویانه، تعلکودک يهااز برداشت یآگاه

کودکـان   هـاي پرسـش گویی مناسـب بـه   مربی براي کسب مهارت و دانش الزم در پاسخ .)1380(باهنر، 



   ۷ خدا ةكودكان دربار هايپرسشگويي به در پاسخ تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان

ـ  یمختلف است. م يهانهیو آگاهی در زم يارآمدکنیازمند  ،خدا ةدربار ارآمـد  ک یزان دانش و مهـارت مرب
و علـوم   یشـناخت ، روانینـ ید يهـا آموزه د بر اساسیخدا با ةان دربارکودک هايپرسشبه  ییگودر پاسخ

ان را بـا  یـ توان توان مربیم ،انکودکت مطلوب آموزش مفهوم خدا به یم وضعید. با ترسشوم یترس یتیترب
موفـق و   یمربـ  ی،تـ یو علـوم ترب  یشـناخت ، روانینید يهافشرده از آموزه يبندجمع کید. در یآن سنج

  شود:یف مین توصیارآمد چنک
ات و یـ ت آموزش خدا را بدانـد و بتوانـد بـا اسـتفاده از آ    یضرورت و اهمد یارآمد باکموفق و  یمرب

 يدارنیـ د يهاآموزشه کده باشد ین باور رسید به ایبا یمرب؛ ندکاستدالل  یشناختات روانکات و نیروا
عـدم   يهـا بیهشـدارها و آسـ   دیـ او با )1389و سـتارزاده،   يتقـو (؛ آغـاز شـود   یکودکـ د از دوران یبا

ـ  ییگوا پاسخی ییگوخپاس اهـداف آمـوزش   بـه   )229، ص 1380(بـاهنر،  ؛ بشناسـد  یخـوب هنامناسب را ب
 يهـا یژگـ یو و شته باشـد آموزش مفهوم خدا احاطه دا يبر محتوا )1388، ي(ساجد؛ آشنایی داشته باشد

 و مـثالً  مسلط باشـد  كودک يدارنیتحول دبر  )1390و همکاران،  ی(شامل؛ داندبخوب را  يمحتوا کی
 و )205، ص 1380(بـاهنر،  ؛ دارد یبا هم چـه تفـاوت   ،از خدا یو دبستان یدبستانشیپ كودکتصور  بداند

ـ   یمربـ  یژگـ یو ،عالوههب )1388، یاشانک(زهره ؛ اصول و روش آموزش مفهوم خدا را بداند ه موفـق را ب
و بـا   باشـد  شـته دا ییخـدا آشـنا   ةان دربـار کـ ودکخاص  هايپرسشبا  )1388، ي(علو؛ برشمارد یخوب

 كودکـ  یمربـ ن یهمچنـ  )237، ص 1386(دادسـتان،  ؛ باشد هاپرسشن یا يگوتواند پاسخبمهارت خود 
  ان توانمند باشد.کودک هايپرسشبه  ییگوپاسخ يهامهارتدر باید 

 یدسـت  کیـ وسـته و  یپ یتیانسان از وضع یتوان گفت: زندگیم ،رشد زمینۀنظر اسالم در با توجه به 
بـه چنـد    كودکـ  یزنـدگ  کیـ ک. تفاسـت  یل از مراحل متفاوت و مشخصکه متشکبل ؛ستیبرخوردار ن
 دهـد ی) نشـان مـ  يا(مرحلـه  ياوسـته یرپیرشـد غ  ۀیـ ل به نظرینش را متماین بیدگاه اسالم، ایمرحله از د

و  كودکـ مراحـل رشـد    ،نیات معصـوم یـ روا و بیشتر هاي دینیدر آموزه .)193ص ، 1368(شرفی، 
سـال   فرزنـد هفـت  « ند:یفرمایم رمکامبر ایپ ،از جمله .م شده استیساله تقسهفت ةنوجوان به سه دور

، 21 ق، ج1409، یخ حـر عـامل  ی(شـ  »بردار است و هفت سال وزیر استانسرور است و هفت سال فرم
  .)27627 ، ح476 ص

ـ    نامیـده اسـت  » يو سـرور  آقـایی «آن را دورة  ه پیـامبر کـ  - یدر هفت سـال اول زنـدگ   كودک
 شناسـد گونـه قیـد و شـرطی را نمـی    پـذیرد و هـیچ  ارشاد و الزام را نمی ،قتضاي رشدش، در آموزشمبه

 با او برخورد بزرگوارانـه داشـته باشـند.   و  بشناسنداو را  يازهاید نین بایوالد .)28، ص 1373(جهانگرد، 

۸      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

و  ،عبادات و نمـاز  در يریگعدم سخت، يباز ةدور، هیمنع تنب، محبتتوان به می ن دورهیا يهایژگیاز و
 بنـدگی « را دورة آن ه پیـامبر کـ  هفت سال دوم اشاره کرد. در ن (بازي و آموزش)یوالد ردنک یکودک
تا حـدي جـدي اسـت     ئلهآمادة فراگیري و آموزش است. این مس كودکـ   نامیده است» يبردارا فرمانی
بـراي   ،سـالگی رسـید  به سن هفت كودکه کهمین ،اساس این بر آید.میان می ه سخن از الزام و تنبیه بهک

، ص 3 ق، ج1413(صـدوق،   »تأدیـب «یعنی از مرحلۀ بازي گذشـته و بـه مرحلـۀ     ؛یادگیري آماده است
 )3، ح 47، ص 6 (همــان، ج »یــادگیري«و  )8، ح 69، ص 7 ، ج1365(کلینــی،  »الــزام« ،)4743 ، ح492

بـه مرحلـۀ    كودکگرفته، همه براي اعالم ورود  ارکه شارع اسالم به کاصطالحات  گونهرسیده است. این
 کیـ کتف ی؛رسم و آموزش يریادگی ن برشمرد:یتوان چنین مرحله را میا يهایژگیی است. وکودکدوم 

هفت سـال   م.یاطاعت و تسل ؛یتصرفات مال یبرخ ةاجاز ؛تمییز و تشخیص ؛و بازخواست الزام ؛جنسیت
الت متفـاوت و  یهـا و تمـا  بب بحـران بلـوغ، خـواهش   نوجوان به سـ  .است یدوران بلوغ و جوان ،سوم

 و دهـد ینشان مـ  واکنشسرعت هگران بیدر مقابل رفتار د ؛رنج استار حساس و زودیبس ؛دارد يمتضاد
در  .)33، ص 1390ان، یـ (فرهاد ردیـ عهده بگ رب یتیلئوخواهد در جمع مطرح شود و نقش و مسیم غالباً
  خویش را بشناسد و تکمیل کند. خواهد هویتین سن میدر ا كودک ،واقع

ه توجه به استعداد و میـزان رشـد و فهـم متربـی را     کران مسلمان آنجا کمتفهاي دینی، در کنار آموزه
هـاي فـردي را برجسـته    گیرند، گاه ضرورت توجه به تفاوتاصل در تربیت دینی در نظر می کی مثابهبه

هی تـدریجی بـودن رشـد انسـان و لـزوم شـناخت       ننـد و گـا  کید میکسازند و بر پرورش استعداد تأمی
ق و اسـتعدادهاي متفـاوت   یها، عالنند. مالحظۀ تواناییکهاي متعلم را در سنین مختلف مطرح میتوانایی

، سـینا ابـن ، فـارابی ه مـورد توجـه   کـ از جملـۀ اصـول و قواعـدي اسـت      ،افراد در عرصۀ تعلیم و تربیت
، شـیخ طوسـی   .)187، ص 4، ج 1380(بهشتی و دیگران،  ه استقرار گرفت مجلسی هامعلّو  الصفااخوان
هـا و  ضرورت توجه بـه توانـایی   ،ه در تربیت دینیکاز دانشمندانی هستند  ویهکمس و ،خلدونابن، غزالی

 .)187و  116، ص 4؛ ج 46، ص 2(همان، ج  اندهدانستاصل  کهاي هر مقطع سنی را یویژگی
ن یـ را در ا هـایی ایشـان پـژوهش  شناسان بوده است و جه روانانون توکتحول روانی و دینی کودك، 

دنیاي طبیعـت   چگونگی تفکر کودکان دربارةتحقیقی را در زمینۀ  1929در سال  پیاژهاند. نه انجام دادهیزم
ن یـ هـایی دربـارة د  تهکن پژوهش به نیدر ا ،گراشناس شناختن روانیا )63، ص 1380(باهنر،  انجام داد

ن شـده اسـت. بسـیاري از    یـ آمـوزش د  يبـرا  ییزهـا ین مراحـل و تجو ییتع يه مبناکرد ک ان اشارهکودک
اگرچـه برخـی    ،تحول کلی انسان است. بنـابراین  ةدربار پیاژهمفاهیم  ۀشده عمدتاً نتیجانجام هايپژوهش



   ۹ خدا ةكودكان دربار هايپرسشگويي به در پاسخ تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان

 ،ايبر مفـاهیم پیـاژه  افزون  فولراي را جرح و تعدیل کردند و برخی مثل بعدي، مفاهیم پیاژه هايپژوهش
 ةکننـد منزلـۀ تعیـین  به پیاژه ةکمک گرفتند، ولی اید لوینسنو  کلبرگ، اریکسونهاي از عناصري از نظریه

  ).1388نوذري، ( کامالً نمایان است ،چارچوب و ساختار اساسی در رویکرد شناختی
ایش دنبـال افـز  شناختی و بـه  موازات رشداست که رشد دینی به نیا یشناختپیشنهاد اساسی دیدگاه 

طـور  اساسی در اینجاست که کودك در ابتـدا واقعیـت را بـه    ۀ. نکتیابدامکان ظهور می ،شناختی ظرفیت
کنـد. مفهـوم   کند. در اوایل زندگی، واقعیت مساوي است با آنچه کودك فعالً درك مـی متفاوتی درك می

در آن  ،»هسـت «رچـه  وجود نـدارد. ه  ،هاي شخصی استکه مرجع ادراك ،زمان، حافظه، گذشته و آینده
 ساالن بایـد معنـاي هـر   کودکان برخالف بزرگ ).Paloutzian, 1996, p. 84( لحظه هست و واقعیت دارد

تنها معناي عینـی   ،کاري یاد بگیرند. پیامد این وضعیت این است که کلماتجدید را از طریق دست ۀکلم
 ؛بندي کلـی داشـته باشـند   توانند دستهنمی و محدود دارند. کودکان در ابتدا قدرت انتزاع کمی دارند و لذا

دیـن در دورة کـودکی در قالـب     ،همچنین توانایی کمی براي تفکر برحسب اصول کلی دارنـد. بنـابراین  
واسطۀ مصـادیق محسـوس مشـابه    به ،کند. مفاهیم دینی که معناي عینی ندارنداعمال عینی ظهور پیدا می

دارد. اگر خدا پـدر نامیـده   » معناي شخص بزرگ«احتماالً  ،شوند. مفهوم خدا براي اوایل کودکیدرك می
پدري که شـبیه بـه پـدر     ؛کندبسیار بزرگ و پدر قدرتمند آن را تصور می ةشود، کودك برحسب اندازمی

  .)Ibid, p. 85( واقعی است
توانـد بـه فهمـی معنـادار از دیـن      نوجوانی است که انسان مـی  ةبر اساس چارچوب شناختی در دور

آورد. سـاختار،  سنی است که فرد ظرفیـت درك انتزاعـی بـه دسـت مـی      ةچراکه در این دور؛ دابیدست 
و حتـی   گلـدمن ، اسپلیکا، ایندکال، )Harms, 1994( هارمزشناختی دینی  هاي رشدمحتوا و مراحل نظریه

، در گمانـدر و  سـر اُ، جنیـا ، فـولر نظیـر   ،ارچوب فراتـر رونـد  هـ انـد از ایـن چ  هایی که تالش کردهنظریه
  ).1388(نوذري،  شودکامالً فهم می ،چارچوب شناختی که در باال توصیف شد

مراحـل   ۀرا از جهت تنوع موضوعات در زمینـ  پژوهشترین ) گسترده1964( گلدمن، پیاژهعالوه بر 
تفـاوتی بـا    ،درك مفاهیم تفکر دینی انجام داده و به نتیجه رسیده است که فهم کودکـان از مفـاهیم دینـی   

طـور ذاتـی   هـا بـه  ) معتقـد اسـت کـه انسـان    1970( الکاینـد ). 8، ص 1389، ي(نوذر ندارد دیگر ممفاهی
 ،شود کـه در هـر مرحلـه   شناختی فرد، نیازهایی پدیدار می . وي معتقد است در چارچوب تحولانددینی

 .Boyatzis, 2005, p( گیـرد مراحل دینی فـرد نیـز شـکل مـی     ،اساس آن گوید و بردین به آنها پاسخ می

بـه وسـیلۀ    ،ترین بررسی تحـولی دربـارة ایمـان   ترین و عمیقترین، کاملرسد جامعبه نظر میالبته  .)125
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بـراي   ،گیري ایمـان و مدل قراردادي شکل ،اریکسونو  پیاژه ۀوي از مفاهیم نظری .فراهم آمده است فولر
 .Fowler, 1981, p( گیـرد یایمان به خدا کمـک مـ   ۀهاي اولیگیري مبانی و ریشهتوضیح چگونگی شکل

شـمول  داراي واقعیتـی جهـان   ،فـولر دهد. ایمان از نظر ایمان را توضیح می ۀ، هفت مرحلفولر .)119-121
ر و زبـان شـروع   کـ ). وي معتقـد اسـت تحـول ایمـان، از همگرایـی تف     9 - 8، ص 1389، ي(نوذر است

انسـان از خـدا هماننـد بسـیاري از      یاجناز نظر ). تحول ایمان Neuman, 2011, V 26, p. 44-50شود (می
 ،پـردازان از بین نظریـه  ).12 - 11، ص 1389، ي(نوذر تأثیر سطوح تحول روانی استتحت ،مفاهیم دیگر
  ).84(همان، ص  دانده آموزش و تربیت را براي تحقق تحول ضروري میکفردي است  ویگوتسکی
و  حسـین چـاري  )، 1379( اسـکندري حسـین  )، 1378( ناصر باهنر)، 1368( عزت خادمی ،در ایران

جملـه مفهـوم    از ،تحـول مفـاهیم دینـی    ،)1386و همکاران ( پریرخ دادستانو  ،)1380( راضیه نصیرزاده
اي بررسـی کـرده و بـه نتـایجی مشـابه نتـایج       شناسی و در چارچوب مفاهیم پیـاژه خدا را از منظر روان

ه کـ اسـت   یقـات یتحق ،ینـ یتحول د یشناسوانشور در رک یپژوهشر یاخاند. مطالعات دست یافته گلدمن
  اند.انجام داده )1390( نسبموسويو ) 1388( نوذري)، 1388( فرمتقی

انجام شده اسـت، امـا در    یهایپژوهشاز مفهوم خدا  یرانیان اکودکمراحل شناخت  ۀنیچند در زمهر
مفهـوم   ةان دربـار کودک هايپرسشبه  ییگوان در پاسخیزان دانش و مهارت خود مربیل و سنجش میتحل

ر بیشـت در  ،انکـ ودک هـاي پرسشان در پاسخ به یزان دانش و مهارت مربی. میممواجه یخدا، با فقر پژوهش
زان دانـش و مهـارت   یپژوهش حاضر درصدد است تا م ،بنابراینها مورد توجه واقع نشده است. پژوهش

 یاسـت کن پـژوهش،  یبا اند. کو تحلیل ابی خدا ارزی ةان دربارکودک هايپرسشبه  ییگوان را در پاسخیمرب
خـدا سـنجش و    ةان دربـار کـ ودک هايپرسشبه  ییگوان در پاسخیدانش و مهارت مرب یو نقصان احتمال

تـه واقـف   کن نیـ را بـر ا  یان امور آموزشیمتول ،از مقوالت یمبود در بعضکشود تا در صورت یل میتحل
  ان باال ببرد.یها در دانش و مهارت مربفع نقصانر يرا برا یسان آموزشینوبرنامه ةزیسازد و انگ

  :خواهد شدبررسی ر یز پرسشدو  ،ن هدفیتحقق ا يبرا
  زان است؟یان به چه مکودک هايپرسشان در پاسخ به یدانش و مهارت مرب. 1
ت مطلـوب آمـوزش   یزان بـا وضـع  یـ به چه م ،خدا ةان دربارکودک هايپرسشان به یمرب يهاپاسخ. 2

  دارد؟ یان هماهنگکودکمفهوم خدا به 

  پژوهشروش 
بـه   ،ن پـژوهش در دو گـروه  یـ ان ایـ مرب يآمار ۀجامع .است یدانیمـ   یفی، توصپژوهشن یا یاصل ةویش

  :ه استن شدییر تعیشرح ز
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 یسـن  ةه در گسـتر کـ شـهر قـم    الزهـرا ۀجامعقم و طالب زن  ۀیعلم ةطالب مرد حوز ۀهمالف) 
 .اندكودک یدبستان و دبستان، مربشیپ

ه در کـ ز و قـم  یـ در تبر یرانتفـاع یغ ۀدر دو مدرسـ  یآسمان يهاهیان دروس قرآن و هدیمرب ۀهم ب)
 ند از:ا. این مدارس عبارتنندکیار مکدبستان و دبستان شیپ یسن ةگستر

 ؛زن یمرب شانزدهز با ی) شهر تبر3صدرا ( یقرآن یرانتفاعیغ ۀمدرس
 .مرد یمرب دهد شهر قم با یتوح یقرآن یرانتفاعیغ ۀمدرس

و  هـا پـژوهش  يبـرا  ،قاعـده  کیـ عنـوان  بـه  ،متخصصان روش تحقیق و آمار در این روش پژوهش
ه یهـا توصـ  داده يند گـردآور یدر فرارا مصاحبه  سیتا  بیستانجام حداقل  ،براي حجم نمونه هامصاحبه

هـدف و طـرح    ۀیـ اپ ر شد، برکه ذک يااز جامعه ،تهکن نیبا توجه به ا .)124، ص1387بازرگان، ( اندکرده
از چهـل و  ه کـ نیتـا ا  ؛افـت یادامـه   يریـ گهـا نمونـه  آغاز شد و تا حد اشباع پاسـخ  يریگنمونه ،پژوهش

نفـر   44حجـم نمونـه بـه     ،شـدند. در واقـع   يرارکـ ها تافت نشد و پاسخید دریپاسخ جد ،ن نفریچهارم
م ین مفـاه یـ بـه ا  یطور ذهنـ ه پژوهشگر در آن بهکاست  یحالت ،منظور از اشباع مقوله در پژوهش .دیرس

 دهـد یهـا بـه دسـت نمـ    ن مقولهیتدو از يشتریا شناخت بید ید، اطالعات جدیجد يهاه دادهکرسد یم
  .)124، ص 1387بازرگان، (

 Semi– structured( شـده) هـدایت یافتـه (نیمـه  سـازمان نیمه ۀمصاحب ،کاررفته در این پژوهشبهابزار 

interview(  .بـه پاسـخ    معمـوالً  هکد وشپاسخ مطرح میبسته هايپرسشابتدا  ،بهدر این نوع مصاحاست
ن یو تـدو  یدهـ منظور سامانبه .دگردمطرح می پاسخق و بازیعم هايسپس پرسش ؛انجامدیر میبله و خ
  مراحل زیر انجام گرفت: ،مصاحبه هايپرسش

وزش مفهـوم خـدا بـه    ت مطلـوب آمـ  یمربوط به وضـع  ينظر یو مبان یپژوهش يهاافتهیابتدا الف) 
انجـام شـد تـا     یشـناخت و روان ینـ یان منـابع و متـون د  یدر م ،ها و پژوهشیبررس. شد یان بررسکودک

بـه   ین بررسـ یـ د. ایـ ت مطلوب آموزش مفهـوم خـدا بـه دسـت آ    یمرتبط با وضع يهامقوالت و مؤلفه
  :زاند اها عبارتاین مقوله انجامید.ت مطلوب یوضع ۀمؤلفه و مقول هشتاستخراج 

  ؛ان آموزش مفهوم خداکضرورت و ام
  ؛گویی نامناسبگویی یا پاسخها و آفات عدم پاسخبیآس

  ؛اهدف آموزش مفهوم خدا
  ؛محتواي آموزش مفهوم خدا
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  ؛کودك يدارنیتحول د
  ؛موفق یمرب یژگیاصول و روش آموزش مفهوم خدا و و

  ؛خدا ةان دربارکودکخاص  هايپرسش
 .خدا ةان دربارکودکخاص  هايپرسشبه  ییگومهارت در پاسخ

ایـن  از  هـا پرسـش . ندشد یافته طراحیسازمانمهین ۀمصاحب يهاپرسش ،ن هشت مقولهیا ۀیبر پاب) 
 هـاي پرسـش مصـاحبه،   ی. در مـتن اصـل  ندگنجانده شد پرسش یازده در قالب مصاحبهدر  ،مقولههشت 

موضـوع ارتبـاط    يتر بـا فضـا  راحت شوندهقرار داده شد تا مصاحبه یاصل هايپرسشنار کز در ین یجنب
شـتر  یانعطـاف ب  يبـرا  یاضاف هايو پرسش است یاصل ۀهشت مقول ، همانیاصل يند. محورهاکبرقرار 

  د.کنگر از آن استفاده مصاحبه تادر مصاحبه قرار داده شده است 
د یمل اسـات شا ،ارشناسک یازدهاز  ،افتهیسازمانمهیمحتوایی مصاحبه ن یج) براي به دست آوردن روای

مـتن   ییمحتـوا  یـی روا ةدربـار  تـا خواسـته شـد    یتـ یتربو علـوم  یشناسروانعلوم دینی، و پژوهشگران 
اسـاس   بـر  .نـد کننظر خود را اعالم  ،با موضوع پژوهش آنهاو ارتباط و عدم ارتباط مصاحبه  هايپرسش

مـرتبط   يحـدود تـا  آنهـا  درصـد   1/14و  ،امالً مـرتبط کـ ها پرسشدرصد  8/81، انارشناسکن ینظرات ا
مـرتبط یـا تاحـدودي     کامالًاز نظر کارشناسان متخصص،  هاپرسشدرصد  9/95 ،. در واقعندشد یابیارز

 يحـدود  ا تـا یـ امالً کـ  ،ارشناسـان کدر نظـر   هاپرسشدرصد  1/4تنها . اندمرتبط با موضوع ارزیابی شده
ـ کـ دهـد  یمحتوا نشان مـ  ییج روای. نتاندص داده شدیرمرتبط به موضوع تشخیغ ارشـناسِ  ک یـازده ن یه ب

 يزیـ همـان چ  ،افتهیسازمانمهین ۀمصاحب هايپرسش ،نیبنابرا .وجود دارد هماهنگیاز  ییسطح باال ،داور
  آن است.وجوي جست ه پژوهش درکسنجد یرا م

ار کـ  ،و معلمـان  يحوزو ۀه متن مصاحبه آماده شد، در دو نمونکنیبعد از ا ،براي اجراي این پژوهش
هـا  ان مـدارس، مصـاحبه  یطرح به مرب یالزم و ضمن معرف يبعد از اخذ مجوزها ،. در مدارسشروع شد

ان یـ از ضبط صوت اسـتفاده شـد. در م   ،هاثبت داده يانجام گرفت. برا يل انفرادکآرام و به ش يدر فضا
 ياربـ  یغـ یام تبلیـ ه در اکـ  ،زن و مـرد  ۀان طلبـ یـ رفت و مربین صورت انجام پذیار به همکز یان نیحوزو

  صاحب تجربه بودند، انتخاب شدند. و ردندکیمس یساله تدرسه تا دوازده ان کودک
 یلـ کصورت مشروح، در ارتباط با موضوع شوندگان نظرات خود را بهپس از طرح پرسش، مصاحبه

توسـط   دوبـاره ات کـ شد و همان نمید یکا مبهم تأیو  يدیلکات کن نظرات آنها بر نیاز ب. ردندکیان میب
 ،نیبنـابرا  .)151، ص 1387(سـرمد و همکـاران،    گرفـت یقـرار مـ   ییننده مورد پرسش و چراکبهمصاح
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شـوندگان اسـتخراج   خـود مصـاحبه   يهـا ر بود و از درون گفتـه یدر هر مصاحبه متغ ،یجزئ يهاپرسش
 ۀد: پـس از مطالعـ  یـ گوینـه مـ  ین زمیـ ) در ا1998( گالسـر ها بود. مصاحبه يدگذارک يم بعدگاشد. یم

د کـ ا یـ نام  کی ،دادیا رویشود و به هر قسمت  يسازها مفهوماز داده یشود تا قسمتیم یها، سعحبهمصا
ع یاز وقـا  ید و برخـ نشـو یق داده مـ یـ دها بـا هـم تطب  کـ داد ثبت شود. سـپس  یداده شود و وقوع هر رو

 .گیرندیمقوله قرار م کیشده، تحت پوشش قیتلف
اسـتوار   ،سـاختن مفهـوم   ،جـه یجملـه و در نت بها جملهیخط بهي خطدگذارکبر  ،باز مستمر يدگذارک
دام کـ داد در ارتباط با ین رویا« است:ن پرسش ی، ايدگذارکن یح پژوهشگران هايپرسشاز  . یکیاست

  .)47، ص 1389، يه نوذری(مرض» مفهوم است؟ کی یژگیا ویمفهوم و 
ل یـ . واحد تحله استاستفاده شد ال محتویروش تحلاز  ،ن پژوهشیدر ا هاتجزیه و تحلیل دادهبراي 

زان دانـش و  یانتخاب شدند و م ینیان دیاز مرب ییهاه گروهکن صورت یبد ؛باشدیفرد م ،ن پژوهشیدر ا
 گانه مورد مطالعه قرار گرفت.هشت يهامهارت آنها در مقوله

دانـش و  زان یـ مقوله انجـام گرفـت و م   هشتدر  يگذارل محتوا، نمرهیمصاحبه و تحل يبعد از اجرا
و  یاسـالم  یمبـان سـه بـا   یخـدا، بعـد از مقا   ةان دربـار کودک هايپرسشبه  ییگوان در پاسخیمهارت مرب

درآمدنـد.   یمـ کصـورت  شـده بـه  ي گزارشهال پاسخیه و تحلیل شد. تجزیو تحل یابی، ارزیشناختروان
 یاز عـال  یل نمراتـ کشبه  ،خدا ةان دربارکودک هايپرسشبه  ییگوان در پاسخیزان دانش و مهارت مربیم

  شد. يگذارتا فاقد دانش و مهارت نمره
امـل  ک يهـا وستار بر اساس پاسـخ یپ کی يه روکاست  ییهابر پاسخ یمبتن ،ن مصاحبهیا يگذارنمره

ان یـ مرب يهـا عدم پاسخ گسترده شده است. هرچـه پاسـخ   یو حت ،فیناقص و ضع يهاق تا پاسخیو دق
 ،هـا از مؤلفـه هریک  به آنان تعلق خواهد گرفت. به يباالتر ة، نمرشودان یتر بتر و مستدلتر و جامعاملک

ـ  ،در هشت مقولهمجموع نمرات مصاحبه  ،نیشود. بنابرایاز صفر تا چهار نمره داده م قـرار   32تـا   0ن یب
 ییهـا جمع نمـرات نمـره  از حاصل خواهد بود عبارت ،ننده در مصاحبهکتکهر شر یلک ةرد و نمریگیم
ان یـ و اسـتدالل و ب  پرسـش، مورد  ۀح مقولین و توضییدست خواهد آمد. تبگانه بههشت يهالفهه از مؤک

 در هـر مقولـه   يگـذار نمره كمالشد، یسه میمقا یشناختو روان یاسالم یه با مبانکشده، موارد خواسته
  بوده است.
  ان در مصاحبه داده شده است:کنندکتکر به شریب زیترتبه ،نمرات

  ؛)یمهارت باال (عال با دانش و یب: مر4 ةنمر

۱۴     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

  ؛مهارت خوب با دانش و ی: مرب3 ةنمر
  ؛با دانش و مهارت متوسط ی: مرب2 ةنمر
  ؛بی با دانش و مهارت پایین (ضعیف): مر1 ةنمر
  .فاقد دانش و مهارت یصفر: مرب ةنمر
ـ  ،در طـرف مقابـل   .دهـد یپاسـخ مـ   یافکـ گانه با تسـلط  به مقوالت هشت ی،عال ةبا نمر یمرب  یمرب

ا و یـ ش گویهـا ا پاسـخ ی یادشده است يهاطهیدر ح ییگوا فاقد دانش و مهارت، ناتوان از پاسخیف یضع
شـده توسـط دو   نمرات داده رد.یگیها قرار من پاسخین ایب ،فیو ضع خوب، متوسطست. نمرات یرسا ن

  ند.د واقع شدییمورد تأ ،یتیتربو علوم یشناسروانعلوم دینی، پژوهشگران نفر از 

  هاافتهي
هاي تدریس، زمـان  تدریس، مکان ۀتفکیک جنسیت، سن، سابقکنندگان در مصاحبه بهمشخصات شرکت

  ) بیان شده است:1در جدول ( ،شوندگانتحصیلی مصاحبه ۀمصاحبه، تحصیالت و رشت
  يآمار ۀنمون یشناختیتاطالعات جمع .1 جدول

  درصد  فراوانی  مشخصات مربیان

  2/43  19  مرد  تیجنس
  8/56  25  زن

  1/34  15  سال 30زیر   سن
  9/65  29  و باالتر 31

  تدریس مفاهیم دینی به کودکان ۀسابق
  2/43  19  سال 3تا  1
  9/15  7  سال 10تا  4

  9/40  18  سال 10باالي 

  هاي تدریسمکان

  9/15  7  دبستان و دبستانپیش
  4/20  9  فقط دبستان
  1/59  26  فقط تبلیغ
  6/4  2  شاورهتبلیغ و مراکز م

  هازمان مصاحبه
  1/34  15  متر از آنکدقیقه و  30

  7/47  21  دقیقه 50تا  31
  2/18  8  دقیقه 50باالتر از 

  تحصیالت

  3/61  27  حوزه 3کارشناسی ارشد یا سطح 
  3/27  12  حوزه 2کارشناسی یا سطح 
  3/2  1  فوق دیپلم

  1/9  4  دیپلم

  یلیتحص ۀرشت

  0/50  22  تیشناسی و علوم تربیروان
  1/9  4  فقط دروس حوزوي

  6/13  6  الهیات - معارف–منطق -فلسفه  -کالم 
  2/18  8  خ)یت، تاریریگر علوم انسانی (حقوق، مدید

  1/9  4  ریاضی فنی تجربی
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 گانهیان در مقوالت هشتزان دانش و مهارت مربیم .2 جدول

ف
ردی

  

میزان دانش و 
مربیان مهارت

  مقوالت
  هاگروه

رة درصد نم
  عالی

)4(  

درصد نمرة 
  خوب

)3(  

درصد نمرة 
  متوسط

)2(  

درصد نمرة 
  ضعیف

)1(  

درصد نمرة 
دانش و  فاقد

  )0( مهارت
میانگین 
  لی گروهکوضعیت   4 نمرات از

1  
ان کضرورت و ام

به  ییگوپاسخ
کودکان  هايپرسش

  خدا ةدربار

  ن متوسط و خوبیب  6/2  -   1/7  8/35  0/50  1/7  مرد ۀطلب
  خوب  9/2  -   -   8/42  6/28  6/28  زن ۀطلب

  ن متوسط و خوبیب  4/2  -   0/20  0/20  0/60  -   معلم مرد
  متوسط  7/1  -   4/36  5/54  1/9  -   معلم زن

  ن متوسط و خوبیب  4/2  -   6/13  9/40  1/34  4/11  لکدرصد 

2  
هاي عدم بیآس

به  ییگوپاسخ
کودکان  هايپرسش

  خدا ةدربار

  خوب ون متوسط یب  4/2  -   3/14  7/35  9/42  1/7  مرد ۀطلب
  خوب  9/2  -   2/7  4/21  0/50  4/21  زن ۀطلب

  متوسط  2/2  -   -   0/80  0/20  -   معلم مرد
  متوسط  2/2  -   -   8/81  2/18  -   معلم زن

  خوب ون متوسط یب  5/2  -   8/6  7/47  4/36  1/9  لکدرصد 

3  
به  ییگواهداف پاسخ

کودکان  هايپرسش
  خدا ةدربار

  متوسط  2/2  -   6/28  6/28  7/35  1/7  مرد ۀطلب
  متوسط  3/2  -   5/21  7/35  7/35  1/7  زن ۀطلب

  ن متوسط و خوبیب  6/2  0/20  -   -   0/60  0/20  معلم مرد
  ن متوسط و خوبیب  5/2  1/9  -   35/36  35/36  2/18  معلم زن

  ن متوسط و خوبیب  4/2  5/4  9/15  6/29  6/38  4/11  لکدرصد 

  آموزش خدا يمحتوا  4

  خوب  2/3  1/7  -   1/7  8/35  0/50  مرد ۀطلب
  فین متوسط و ضعیب  7/1  1/7  6/28  0/50  3/14  -   زن ۀطلب

  یعال  8/3  -   -   -   0/20  0/80  معلم مرد
  ن متوسط و خوبیب  5/2  1/9  1/9  3/36  2/18  3/27  معلم زن

  ن متوسط و خوبیب  6/2  8/6  4/11  3/27  7/22  8/31  لکدرصد 

  كودک يدارنیتحول د  5

  متوسط  9/1  6/28  1/7  4/21  8/35  1/7  مرد ۀطلب
  متوسط  0/2  3/14  1/7  8/42  8/35  -   زن ۀطلب

  متوسط  8/1  0/20  0/20  0/20  0/40  -   معلم مرد
  متوسط  0/2  -   2/18  6/63  2/18  -   معلم زن

  متوسط  9/1  9/15  4/11  6/38  8/31  3/2  لکدرصد 

6  
 يهااصول و روش

آموزش مفهوم خدا و 
  موفق یمرب يهایژگیو

  خوب  1/3  -   -   3/14  1/57  6/28  مرد ۀطلب
  به خوب کینزد  7/2  -   15/7  4/21  3/64  15/7  زن ۀطلب

  خوب  8/2  -   -   0/40  0/40  0/20  معلم مرد
  خوب  0/3  -   -   2/18  6/63  2/18  معلم زن

  خوب  9/2  -   3/2  5/20  0/59  2/18  لکدرصد 

7  
 هايپرسشآشنایی با 

خاص کودکان درباره 
  خدا

  متوسط  1/2  3/14  1/7  9/42  4/21  3/14  مرد ۀطلب
  ف و متوسطین ضعیب  6/1  3/14  4/21  2/57  -   1/7  زن ۀطلب

  ف و متوسطین ضعیب  6/1  0/20  0/40  0/20  -   0/20  معلم مرد
  ن متوسط و خوبیب  6/2  -   -   6/63  1/9  3/27  معلم زن

  متوسط  0/2  4/11  6/13  0/50  1/9  9/15  لکدرصد 

8  
به  ییگوپاسخمهارت 

خاص  هايسشپر
  خدا ةان دربارکودک

  ن متوسط و خوبیب  5/2  -   1/7  0/50  6/28  3/14  مرد ۀطلب
  به خوب کینزد  7/2  -   2/7  7/35  7/35  4/21  زن ۀطلب

  ن متوسط و خوبیب  4/2  -   -   0/60  0/40  -   معلم مرد
  ن متوسط و خوبیب  6/2  -   -   4/36  6/63  -   معلم زن

  ن متوسط و خوبیب  6/2  -   5/4  2/43  9/40  4/11  لکدرصد 

۱۶     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

ان کـ ودک هـاي پرسـش بـه   ییگوپاسخان کضرورت و ام ۀمقول دهد که در) نشان می2(جدول  جینتا
ن مقولـه  یـ گر در ایبهتر از سه گروه د ،زن یفاقد دانش و مهارت نبود. طالب مرب یچ مربیهخدا،  ةدربار

ه از کـ  ينفـر  پـنج از  .گروه را داشتند ان چهارین نمره در میمترکز یان زن مدارس نیپاسخ گفته بودند. مرب
از  ،گـر ید يانـد. از سـو  زن بـوده  ۀطلبـ  ،انیـ نفر از مرب چهاراند، ردهکسب کرا  یعال ةنفر نمر 44مجموع 

 44نمونـه   مجمـوع، انـد. در  ان زن مـدارس بـوده  یـ نفر از مرب چهار ،ن مقولهین اییف در تبینفر ضع شش
  .درا دار ن متوسط و خوبیبة نمر ،مورد مصاحبه ينفر

 ،خـدا، هـیچ مربـی    ةکودکـان دربـار   هـاي پرسشگویی به ها و آفات عدم پاسخآسیب ۀدر مقول
. طالب مربی زن بهتر از سه گروه دیگر در ایـن مقولـه پاسـخ گفتـه بودنـد. از      ضعیف ارزیابی نشد

انـد.  بـوده طلبه زن  ،نفر از مربیان سهاند، ردهکسب کعالی را  ةنفر نمر 44ه از مجموع کنفري  چهار
در سـطح بـین    ،ل نمونهکاند. دهکررا تبیین  هاآفات و آسیب ،مربیان حوزوي بهتر از مربیان مدارس

  متوسط و خوب قرار دارند.
بـه   ییگـو در پاسـخ  يو رفتـار  ی، عـاطف یبه اهـداف شـناخت   يان حوزویبهتر از مرب ،ان مدارسیمرب
ـ ابـه  امـل  کل کبـه شـ   ،در مجمـوع  یچ گروهـ یاند. هان پاسخ گفتهکودک هايپرسش پاسـخ   پرسـش ن ی
  ن متوسط و خوب بوده است.یل بکنمره  ،ن مقولهیدر ا .اندنگفته

 یعالوه بـر آگـاه   ،انین مربیمحتوا دارا شدند. ا ۀن نمره را در مقولیباالتر ،ن مصاحبهیان مرد در ایمرب
س شـود،  یدر آن تـدر د یـ ه آموزش خدا باکرا  ییمحتوا یژگی، توانستند موضوعات و ویفعل يبر محتوا

ن متوسـط و خـوب بـود.    یبـ  يآمـار  ۀل نمونک ةن نمره را دارند. نمریترنییزن پا ۀان طلبینند. مربکن ییتب
 نمـرة  نبودنـد و  ییگـو قادر بـه پاسـخ   ،ينفر 44 ۀباال بود. سه نفر از نمون ،ن مقولهینمرات در ا یندگکپرا

را  یعـال  ةل نمونه، نمرکدرصد) از  8/31نفر ( ردهچهادر مقابل  ؛فاقد دانش و مهارت به آنها تعلق گرفت
  ردند.کافت یدر

ـ   هشتن ین نمره از بیترنیین ضعف و پایترعمده تعلـق   كودکـ  يدارنیـ تحـول د  ۀمقوله، بـه مقول
 یندارنـد و حتـ   ینه اطالعـات ین زمیردند در اکان یحاً بیصر ،ن نفر در مصاحبهیه چندک ايگونهگرفت. به

ننـدگان در  کتکدرصـد) شـر   9/15نفر ( هفتنبودند.  ییگوز قادر به پاسخیگر نحبهمصا ییبعد از راهنما
 ةننـدگان نمـر  کتکبودند. نصـف شـر   كودک يدارنیمهارت در شناخت تحول د مصاحبه، فاقد دانش و

شـناس، مشـاور   ه روانکـ اختصاص داشـت   يانندهکتکبه شر ،یعال ةف داشتند. تنها نمریمتوسط و ضع
از  يبهتـر  ةامـا زنـان نمـر    ؛نداشـت  یمحسوس يبرتر یچ گروهینه بود. هین زمیدر ا و پژوهشگر كودک

  متوسط را دارا شد. ةنمر ،ن مقولهیدر ا يآمار ۀل نمونک ،رده بودند. در مجموعکسب کمردان 



   ۱۷ خدا ةكودكان دربار هايپرسشگويي به در پاسخ تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان

 يهـا ان بـا پاسـخ  یـ مرب ،موفـق  یمربـ  يهایژگیآموزش مفهوم خدا و و يهااصول و روش ۀدر مقول
ان زن یـ مـرد و مرب  يان حـوزو یـ گانه به دست آوردند. مربن مقوالت هشتیرا در ب ن نمرهیمناسب، بهتر
. وجود نداشـت ن مقوله یمهارت در ا فاقد دانش ومربی ردند. کسب کن نمره را یب باالتریترتمدارس، به

در  ،ن مصـاحبه یـ ان مورد سـؤال در ا یف بوده است. مربیضع ،نندگان در مصاحبهکتکنفر از شر کیتنها 
تـا حـد    یآموزشـ  يهـا اصـول و روش  به دانند ویموفق را م یمرب يهایژگیه وکمقوله نشان دادند ن یا

  خوب بوده است. ،يآمار ۀنمون ين مقوله برایا یلک ةنمر آشنایی دارند. یقابل قبول
ن نمـره را  یبـاالتر  ،خـدا  ةخـاص کودکـان دربـار    هايپرسشآشنایی با  ۀدر مقول ،ان زن مدارسیمرب

 ،انـد. در واقـع  نـه بـوده  ین زمیـ ا فاقد دانـش در ا یف یضع ،دهندگاندرصد پاسخ 25حدود  ردند.کسب ک
 یت چنـدان یز داشتند و فاقد تجربه بودند، موفقین یشناختو روان یتیترب الت علومیه تحصک ییآنها یحت

ن یتـر نییپـا  ،يدارنیـ تحول د ۀه بعد از مقولکمتوسط بود  ،يآمار ۀنمون یلک ةنه نداشتند. نمرین زمیدر ا
  .گانه داراستنمره را از مقوالت هشت

ان زن یـ مرب ،خـدا  ةان دربـار کـ ودکخاص  هايپرسشبه  ییگوپاسخمهارت  ۀدر مقولج، یاساس نتابر 
ن مقوله فاقد دانش و مهارت نبوده اسـت.  یدر ا یسک اند.دهکرسب کان مرد یسه با مربیدر مقا يبهتر ةنمر

  اند.ن متوسط و خوب داشتهیرد بکعمل ،ن مقولهیبه ا ییگوپاسخدر  يآمار ۀل نمونک ،در مجموع
نمرات مجموع هشـت مقولـه    ،ژوهشپاسخ به دو پرسش پ ۀو در ادام ،دست آمدهبا توجه به نتایج به

  .شود) ارائه می3در جدول ( ،پژوهش يآمار ۀل نمونک يبرا
  يآمار ۀل نمونک ينمرات مجموع هشت مقوله برا .3جدول 

مهارت و نشمیزان دا
  

  درصد طبقات

درصد نمرة 
  عالی

)4(  

درصد نمرة 
  خوب

)3(  

درصد نمرة 
  متوسط

)2(  

درصد نمرة 
  ضعیف

)1(  
فاقد درصد نمرة 

  )0( دانش و مهارت
جمع نمرات 

  و میانگین
لی کوضعیت 
  گروه

 ن خوب ویب  5/2  2/6  9/8  5/29  4/38  0/17  مرد ۀطلب
  متوسط

ن خوب و یب  3/2  5/4  5/12  4/38  0/33  6/11  زن ۀطلب
  متوسط

ن خوب و یب  4/2  5/7  0/10  0/35  0/30  5/17  مرد معلم
  متوسط

ن خوب و یب  4/2  3/2  1/9  7/47  5/29  4/11  زن معلم
  متوسط

ن خوب و یب  4/2  8/4  2/10  5/37  5/33  9/13  درصد کل
  متوسط

 اسـت هم نزدیک به  بسیار ،) نتایج نمرات هر چهار گروه طالب، معلمان، مرد و زن3با توجه به جدول (
آنها بین متوسط و خوب ارزیـابی شـده اسـت.     ةباال نیست. نمر ،ندگی نمرات در میان چهار گروهکو پرا

و مربیان مـرد مـدارس بـا     را دارند (عالی)، بهترین نمره 4 ةاز نمر 5/2 ةبا میانگین نمر ،طالب مرد حوزه

۱۸     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

قـم   ة علمیـۀ زن مـدارس و طـالب زن حـوز    و مربیـان  ،دوم ۀدر رتبـ  ،خیلی کمتر از مربیان زن مـدارس  ۀفاصل
انـد.  بـه مربیـان زن دریافـت کـرده    بهتـري نسـبت   ةمربیـان مـرد نمـر    ،هاي بعدي قـرار دارنـد. در واقـع   در رتبه
ـ کـ درصـد از   9/13انـد.  خوب و متوسط را کسـب کـرده   ةنمر ،آماري ۀدرصد نمون 71حدود   ،آمـاري  ۀل نمون

فاقـد دانـش و مهـارت یـا      ،شـوندگان درصـد مصـاحبه   0/15 ،قابـل انـد. در طـرف م  عالی را دریافت کرده ةنمر
گانـه  هـاي نادرسـت در مقـوالت هشـت    یـا پاسـخ   ،ننـدگان در مصـاحبه  کتکاند. این عـده از شـر  ضعیف بوده

دانـش  فقـدان  هـاي ضـعیف آنـان گویـاي     اند یـا پاسـخ  پاسخ گفته ،دانم و اطالعی ندارماند یا با جواب نمیداده
حتـی   ،خـدا بـوده اسـت. در میـان گـروه ضـعیف       ةان دربـار کودک هايپرسشگویی به اسخو مهارت آنان در پ

ار بـا  کـ  ۀه سـابق کـ  هـم  د. در میـان افـرادي  نشوده میدیشناختی و علوم تربیتی گاه افرادي با تحصیالت روان
  .آماري شاهد افراد ضعیف و فاقد دانش در بعضی مقوالت هستیم ۀدر نمون ،ان دارندکودک

  يريگجهينتبحث و 
ـ کـ  ايگونـه هب ؛ر داشته استینندگان تأثکتکدر باال بودن نمرات شر ،ینید یبا مبان ییآشنا  ۀه در دو مقول

ان کـ ودکبـه   ییگـو عـدم پاسـخ   يهابیآس ۀان و مقولکودک هايپرسشبه  ییگوپاسخ ،انکضرورت و ام
و  ینـ یبـا نگـاه بـه مسـائل د     ن مقـوالت را یا ،بهتر از معلمان مدارس يدهندگان حوزوخدا، پاسخ ةدربار

ـ   ۀتجربـ رسـد  ین بـه نظـر مـ   یانـد. همچنـ  ردهکن ییات تبیات و روایاستناد به آ ان کـ ودکن یحضـور در ب
زان دانـش  یـ ان در میـ ش نمرات مربیگر عوامل افزایاز د ،انکودکشتر با یتعامل بو  ،یدبستان و دبستانشیپ

، ییگـو پاسخ يبا محتوا ییو آشنا ییگوداف پاسخاه ۀدر دو مقول ،انین میو مهارت آنان بوده است. در ا
سـه بـا   یدر مقا يرد بهترکاند، عملان تعامل داشتهکودکرا با  يشتریه زمان بکنیمعلمان مدارس با توجه به ا

انـد.  ان بـوده کـ ودکبـا   ،ا اوقـات خـاص  ی یغیام تبلیدر ا زیرا طالب حوزه معموالً ؛اندطالب حوزه داشته
دو  در ،تـه کن نیدانستند و با توجه بـه همـ  یرا م یمتون آموزش يان محتوایحوزومعلمان مدارس بهتر از 

  اند.گو بودهخوب، بهتر پاسخ يمحتوا يهایژگین اهداف و وییتب مقولۀ
را  ییهـا مقـوالت تفـاوت   یدر بعض ،تیاز لحاظ جنس ن پژوهشیان در ایزان دانش و مهارت مربیم
 هـاي پرسـش بـا   ،ان مردیشتر از مربی) بيا حوزویان زن (معلم یبدهد. مرین زن و مرد نشان میج بیدر نتا

 بـیش از  ها،پرسشن یبه ا ییگودر مهارت پاسخ ،نار آنکداشتند و در  ییخدا آشنا ةان دربارکودکخاص 
ان کـ ودکتر با راحت ی،عاطف يفضا علتدهد زنان به ین نشان میاند. انشان داده يتوانمند مردان از خود

از  یه بعضـ کـ نیاند. با توجـه بـه ا  ان بودهکودک هايپرسششتر در معرض ید بیاند و شاردهکر ارتباط برقرا
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بهتـر از   ،هـا ان مثـال یـ هـا در ب اند. خانمتر بودهين مقوالت قویاند، در اهم داشته ينقش مادر ،ان زنیمرب
 يهـا ت، در پاسخینیتوجه به عل و یاند. استفاده از داستان، تمثم نمودهیان تفهکودک يها را براان پاسخیآقا
را بهتـر   یآموزشـ  يمحتـوا  يهایژگیمردان و ،. در مقابلشوددیده میشتر از مردان ینندگان زن بکتکشر

فاقـد دانـش و   « ةنمـر  یو حت» خوب«و » یعال«نمرات  ین فراوانیشترین بیاند. همچنح دادهیاز زنان توض
  باشد.یشتر از زنان میب ،نمرات در مردان یدگنکدهد پراین نشان می، مختص مردان است. ا»مهارت

و  هـاي آموزشـی کـار بـا کـودك     دیدن دورهه کرسد ین به نظر میچن ،ن پژوهشیج اینتا با توجه به
اسـت. در گـروه نمونـه، افـراد      مـؤثر بـوده   ییگـو ز در پاسـخ یـ ن یتیو علوم ترب شناختیتحصیالت روان

تـوان   یگـران د در مقایسـه بـا  ، یشـناخت الت روانیاد با تحصو افر یتیعلوم ترب ينظر یده در مبانیددوره
و  كودکـ ان آمـوزش خـدا بـه    کـ ضـرورت و ام  دو مقولۀ ،ن گروهیاند. انشان داده را يباالتر ییگوپاسخ

تبلیغـی یـا تـدریس     يبـاال  ۀداشتن تجرباند. ردهکن ییتب یخوبهرا ب كودکبه  ییگوعدم پاسخ يهابیآس
رد. کـ یمقوالت جدا مـ  رخیتجربه در بمکتجربه را از افراد ه افراد باکبود  یاملاز عودر مدارس مدت بلند

گـو باشـند   پاسخ یخوبان نتوانند بهیه مربکشد یباعث م ،مقوالت رخیمتر در بک ۀا تجربینداشتن تجربه 
بـا   ییآشـنا مثل  ینند. در مقوالتکگر عبور مصاحبه هايپرسشنار کاز  ،»دانمینم«ا یوتاه ک يهاو با پاسخ

، كودکـ و اهـداف آمـوزش خـدا بـه      ،خـوب  يمحتوا يهایژگیان، شناخت وکودکخاص  هايپرسش
 ردند.کافت یدر یفیا ضعی، نمرات متوسط برخورد داشتندمتر کان کودکه با ک یانیمرب

 یمربـ  کیـ  ،مثـال  بـراي شد.  یابیمتفاوت ارز ،انیمرب ییمورد سؤال، توانا ۀگانن مقوالت هشتیدر ب
ـ  ؛شـد  یابیـ دچـار ضـعف ارز   ،انکودک هايپرسشو شناخت  كودک يدارنیل ددر تحو محتـوا و   یول

را هـا  بیان آمـوزش و آسـ  کضرورت و ام یکی دیگر از مربیان،. ختشنایم یرا به خوب یاهداف آموزش
ضـعف   ییگـو در مهـارت پاسـخ   ،اما در مقام عمل ؛رده استکن ییخوب تب یشناساز منظر اسالم و روان

و  تعلـق نگرفتـه   فـرد  کیـ به  املک یا عالیامل کف یضعنمره در بیشتر موارد، در واقع  اد.شان دخود را ن
 .داده اسـت ه دارد، دانش و مهارت خود را بـروز  ک يبر اساس توان و استعداد یمرب ،در مقوالت مختلف

و آمـوزش   يهـا بـا اصـول و روش   ییآشـنا  تبـه مقـوال   ،و خوب یعال ةن نمریشترین مقوالت، بیدر ب
نشـان  نتیجـه  ن یـ تعلـق دارد. ا  ییگوو مهارت در پاسخ ،یآموزش يبا محتوا ییموفق، آشنا یمرب یژگیو

 يهـا توشهو قرآن و ره یآسمان يهاهیهد یتاب درسک( یآموزش ي، محتوايآمار ۀان نمونیه مربکد دهمی
امـا در مقـام    ؛داننـد یحد نسبتاً خوب مـ  ن محتوا را دریس ایشناسند و اصول و روش تدری) را میغیتبل

ن ضـعف  ید. همچنیآین میین مقوله پایا ة، نمربه آنها ییگوو پاسخ كودک هايپرسشعمل و مواجهه با 
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 کیـ ه تنهـا  کـ  ايگونهشود؛ بهیده مید كودک يدارنیبا تحول د ییدر آشنا ،ان پژوهش حاضریمرب ةعمد
ف ینمـرات ضـع  ان یدر م ین فراوانیشترین بیهمچنشد.  یسب نمره عالکموفق به  ينفر 44 ۀنفر از نمون

بـودن   یتوان تخصصـ ین مقوله را می. علت ضعف ان مقوله اختصاص داردیبه ا ،و فاقد دانش و مهارت
ا مطالعـات  یـ  يقو یلیخ ۀتجرب ۀخوب آورده بودند، پشتوان ةن مقوله نمریه در اکز ین یانیآن دانست. مرب

ـ  یـ ان نکـ ودکخـاص   هـاي پرسـش با  ییآشنا اند.نه داشتهین زمیدر ا یشناختروان تحـول   ۀز بعـد از مقول
 یـا  ان مورد مصـاحبه، یدرصد مرب 0/25گانه داراست. ان مقوالت هشتین نمره را در میترنییپا ،يدارنید

  اند.ردهکگذرا اشاره  طوربه ،ا دو موردی کیا فقط به یدانند یخدا را نم ةان دربارکودک هايپرسش
ار کـ  یافکـ  ۀنداشتن تجرب توان درینمرات را م علت ضعف ،گانهت هشتبه مقوال یلکنگاه  کیدر 

 از یافکـ  یو عـدم آگـاه   ،یافکـ نداشـتن مطالعـات   ، كودکـ ار با ک یآموزش يهادن دورهیند، انکودکبا 
ـ   تنهاه کدهد یج پژوهش نشان میدانست. البته نتا كودک يدارنید و تحول ینیمسائل د و  هداشـتن تجرب

ان یـ به نمـرات مرب  یان آماده نگه دارد. نگاهکودکبه  ییگوپاسخ يرا برا یشه مربیواند همتیمن ،یا آگاهی
ام یـ ا ایـ در مـدارس   ییبـاال  يارک ۀتجربداراي ه هم ک یمعلمانا یان یوه حوزکدهد ین پژوهش نشان میا

 ۀارنامـ کرا در  انکودکار با ک يهاا گذراندن دورهی یشناختمطالعات روان ،نار آنکند و هم در هست یغیتبل
خـوب را   کـم دسـت ا یـ  یعـال  ةپژوهش حاضر، نمر ۀافتیسازمانمهین ۀاند در مصاحبخود دارند، توانسته

  نند.کسب ک
از نیـز  ان مـدارس  یـ انـد، و مرب داشـته  كودکبا  یغیار تبلکۀ ه تجربک یان از طالبیه مربکنیتوجه به ا با

مثـل تحـول    ینش شده بودنـد، ضـعف مقـوالت   یم گزز و قیدو شهر تبر ممتاز یرانتفاعیغ ییمدارس ابتدا
ن یضـرورت انجـام چنـ    ،خـدا  ةان دربـار کـ ودک هـاي پرسـش امـل بـا   ک ییو عدم آشنا كودک يدارنید

 سـازد. یار مـ کشـتر اسـت، آشـ   یب ییهان ضعفیه احتمال انتظار چنک یرا در مدارس دولت ییهاپژوهش
آمـوزش و پـرورش در مـدارس (بـا عنـوان       ینـ یت دیسان دروس تربینوان و برنامهیشود مربیشنهاد میپ

ت یو وضـع  كودکـ  يدارنیـ بـا موضـوعات تحـول د    ايیدرسـ  يواحـدها  ،)یآسمان يهاهیقرآن و هد
 ۀنـ یا زمیـ ا ضمن خدمت معلمان قرار دهنـد  یت معلم یترب يهادوره يبرا ،ینیم دیمطلوب آموزش مفاه

، مثـل  كودک ینیت دیان تربیند متولنتوایها من آموزشیاهم آورند. ارن موضوعات فیمطالعه آنان را در ا
ن یـ را به خداونـد توسـعه دهنـد و ا    كودک يش فطرید تا گراکنن يارین را یو والد ینیمعلمان، مبلغان د

 يهـا رفتـار بـه   ،دنبال آنح و بهیبر شناخت صح یمبتن ییهابه باور ،مناسب یدهرا با جهت كمبار ۀعیود
ما و یصداوسـ  يهادر برنامه ،انکودک يمفهوم خدا برا شودپیشنهاد می همچنین .تبدیل کننددرست  ینید

  .شودت مطلوب آموزش مفهوم خدا ارائه یبا توجه به وضع ،یغیام تبلیدبستان و دبستان و اشیمدارس پ
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