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 پرسش های کودکانه، پاسخ های روان شناسانه

 ، 2 ، فاطمه السادات شاه زیدی1لطیفی، زهره
 ایران، اصفهان، هیئت علمی دانشگاه پیام نور1

 دانشجوی دکتری مشاوره، اصفهان، ایران 2

 چکیده

که والدین در پاسخ به سواالتی که کودکان درباره خدا، بهشت، جهنم، مرگ و زندگی پس از مرگ، نحوه تولد نگران می از آنجایی  

شوند و نمی دانند چگونه با این سواالت برخورد کنند و چگونه پاسخ دهند. این کتاب به دنبال راهنمایی والدین در حوزه پاسخگویی 

به مراحل رشد و تفکر و نحوه پاسخگویی سواالت کودکان اشاره دارد؛اما پاسخ به این سواالت به سواالت کودکان است و در ابتدا 

 دشوار نیست بلکه بسیار ساده و راحت است و در صورتی که نحوه پاسخگویی را بدانیم. ابهام جدید در ذهن کودک ایجاد نکرده ایم.

و به نقش پرسش در پرورش هوش عملی و  دآموزش می ده این کتاب روش علمی و صحیح پاسخگویی به پرسش های کودکان را

و تاکید می کند کودکی که از لحاظ هوشی سالم است قدرت تفکر و توانایی سالمت فکری دارد و به علل  دارداخالقی کودک اشاره 

و فواید پرسش برای کودکان  نقش پراکندگی و فراوانی و کثرت پرسش ها پرداخته و به دالیل پرسش ها اشاره دارد. در ادامه به مزایا

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

تاکید کردند و موانع پرسشگری در کودکان  را بررسی می کند.در ادامه به پرسش کودکان پرداخته و ویژگی سواالت کودکان در سنین 

ه مختلف را بررسی می کند.به عنوان مثال اشاره می کند که کودکان تا سن سه سالگی و برخی دوره های دیگر بین واقعیت و افسان

های خیالی تفاوتی قائل نیستند..در فصل سوم به پرسش های رایج کودکان درباره خدا، بهشت و جهنم اشاره می کند که شامل پرسش 

هایی از قبیل خدا چیست؟ خدا چقدر بزرگ است؟ خدا زن یا مرد؟ خدا چه شکلیه ؟ خدا کجا زندگی می کند؟ خدا از کجا آمده ؟ 

آیا می شود خدا را در خواب دید؟ چرا خدا آدم ها را از بین می برد؟ آیا خدا حرفهای ما را می فهمد؟  را دید؟  آیا آیا می شود خدا

اگر خدا همه  پس خدا می تواند بهترین چیزهای دنیا را به من بدهد؟ ما چرا صدای خدا را نمی شنویم ؟ خدا می تواند مرا ببیند؟

می باشد.  گیرد؟ بهشت کجاست؟دا که بزرگ است، چگونه در قلب ما جا میخچیز را خلق کرده پس چه کسی خدا را خلق کرده؟ 

چرا  فصل چهار به دنبال پاسخگویی به پرسش های رایج  کودکان درباره دوست داشتن و دوست داشته شدن است. سواالتی همچون

اگر من را دوست داری پس چرا تنبیهم می کنی؟ چرا مادر او بر سرش فریاد می کشد؟ چرا  همیشه از دست من عصبانی هستید؟

علی به داداش کوچکترش لگد میزند؟ چرا بزرگترها به کودکانشون کتک می زنند؟ وقتی من کار بدی می کنم دیگر من را دوست 

کنم؟ چرا من دوست صمیمی ندارم؟ چرا هیچ کس  ندارید؟ چرا شما سر من داد می کشید؟ چطور می توانم یک دوست صمیمی پیدا

از من خوشش نمی یآد؟ چرا هیچ کس با من بازی نمی کند؟ چرا آنها در مدرسه به من می خندند؟ چرانمی توانم با کسی دوست 

ردانه شماست؟ چرا شوم؟ چرا همیشه بهترین اسباب بازی ها به او می رسد؟ آیا به خاطر اشتباه او من باید تنبیه بشم؟ چرا او عزیز د

همیشه من را سرزنش و دعوا  می کنید؟ چرا )خواهرم( برادر را بیشتر از من دوست دارید؟ چرا به او اجازه می دهید به مدرسه نرود 

پاسخ به پرسش های نکات کاربردی  اما به من اجازه نمی دهید؟ چرا همیشه به من می گویید کودک شیطان؟ و در پایان فصل به 

می پردازد و در فصل پنجم پرسش های رایج  درباره تفاوتها ی فردی را ارائه  ی دوست داشتن و دوست داشته شدنر زمینهکودکان د

می دهد سواالتی چون چرا پوست من این رنگیه؟ چرا مامان هما چادر سر نمی کند اما تو چادر سر می کنی؟ چرا لباس علی با ما 

یگه حرف میزند؟ که کودکان می پرسند و در پایان با بیان نکات کاربردی  پاسخ به پرسش فرق دارد؟ چرا بابای کوروش یه جور د

از آنجایی که برخی خانواده ها با پدیده طالق دست و پنجه نرم می  های کودکان درباره تفاوتها ی فردی والدین را راهنمایی می کند.

و جدایی والدین همچون طالق چیست) یعنی چه(؟ چرا تو و  بابا کنند این کتاب با طرح پرسش های کودکان درباره مسائل طالق 

دارید طالق می گیرید؟ چرا همیشه با هم دعوا می کنید؟ آیا بعد از طالق هم من را دوست دارید؟ بخاطر اینکه من کار بدی کردم 

ر بزرگ را ببینم؟ چه زمانی می توانیم شما از هم جدا می شوید؟ آیا باید حتما طالق بگیرید؟ آیا می توانم باز هم پدربزرگ و ماد

دوباره کنار هم باشیم؟ آیا تو و پدر هنوز هم همدیگر را دوست دارید؟ آیا باز هم می توانم به همان مدرسه خودم بروم؟ آیا اگر 

 او را ترک می کنی؟ دوستانم بفهمند که پدر و مادرم از هم جدا شدند بازهم با من بازی می کنند؟ آیا بابا)مامان( کار بدی کرده که

به راهنمایی والدین می پردازد. و  پاسخ به پرسش کودکان در زمینه طالق و جدایی والدیننکات کاربردی  آیا من مقصرم؟ و ارائه  

چرا من باید غذا بخورم؟ من  غذا خوردن دوست برخی کودکان برای غذا خوردن مقاومت کرده و همیشه از والدین سوال می کنند 

را ارائه می نماید. همچنین برخی کودکان برای خوابیدن والدین را به چالش  ی تغذیه کودکاننکات کاربردی  والدین در زمینه ندارم!

چرا من باید جدا از شما بخوابم؟ و یا چرا تخت من پیش شما نیست؟ چرا مامان و با با که بزرگ هستند باید می کشند و می پرسند 
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را  ی خوابیدندر زمینه نکات کاربردی  والدینکه به منظور راهنمایی والدین  ولو هستم باید تنها بخوابم؟با هم بخوابند و من که کوچ

کودک از آید؟ کودک چگونه به دنیا میهمچون  و جنسیتی  ی مسائل جنسیدر زمینهپرسش هایی مطرح می نماید. برخی کودکان 

چرا  کودک چطور درست می شود؟چگونه در شکم مادر به وجود آمد؟ کجا به دنیا می آید؟ کودک چگونه وارد شکم می شود؟ و یا 

من قبل از تولدم کجا بودم؟  کودک بیرون نمی افتد؟ کودک تو شکم تو چطوری نفس می کشد؟ کودک در شکم چه چیز می خورد؟

کودک چگونه در  آیا کودک درون بدن تو رشد می کند؟ دک  چگونه می فهمد که باید به دنیا بیاید؟کودک چگونه به دنیا می آید؟ کو

کودک در کجای شکم مادر است؟ وقتی کودک بیاید چه کار می تواند شکم زندگی می کند؟ کودک می تواند در اطراف حرکت کند؟ 

آیا کودک به دنیا آوردن درد دارد؟  اید آیا تو باز هم مرا دوست داری؟آیا دکتر کودک را به دنیا آورده؟ وقتی کودک به دنیا بیبکند؟ 

اندازه  کودک در آن تاریکی چطوری می بیند؟ کودک می تواند در شکم چیزی را ببیند و بشنود؟ آیا داخل شکم تو تاریک است؟

بازار بچه ها خریدید یا یه لک لک با خودش آیا همه کودکان همینطور به دنیا می آیند؟ آیا من را از  کودک در شکم مادر چقدراست؟

 آورد یا اینکه من را از درخت چیدید؟ )اشاره به داستانهای کودکانه( آیا کودک تو شکم مامان دندان و مو هم دارد؟

انشون چقدر طول می کشد تا کودک به دنیا بیاید؟ مامان چرا باید به بیمارستان برود؟ آیا می شود کاری کرد کودکان تو شکم مام

زودتر بزرگ شوند؟ چراکودکان اول شیرمی خورند؟ آیا کودک ای بوده که از همان روز اول حرف بزند؟ چرا قیافه بعضی از کودکان 

مردها هم بچه دار می شوند؟ آیا باباها  آورد؟نقش پدر در  ایجاد کودک چیست؟ چرا پدر کودک بدنیا نمیعجیب و غریب است؟ 

چرا شما برای من  ؟بیاریدسزارین یعنی چه؟ تو و بابا چه وقت قصد دارید کودک تر ها را به دنیا می آورند؟ پسرها  را و مامان ها دخ

نی کوچولو قبالً کجا بود و از کجا چرا من توی عکس های عروسی شما نیستم؟ چرا من به دنیا آمدم؟ نیخواهر و برادر نمی یارید؟ 

آمده؟ را مطرح نموده و با بیان نکات کاربردی پاسخ به  پرسش های کودکان   در مورد مسائل جنسی  و جنسیت پاسخگویی والدین 

را از گزند آسیب ارتباط با غریبه ها و مسایل امنیتی دور نگه دارند کودکان با  را تسهیل می نماید. هر گاه والدین می خواهند کودکان

سواالتی همچون چرا نباید با غریبه ها حرف زنم؟ چرا نباید سوار ماشین غریبه ها شوم؟ آیا همه غریبه ها می خواهند مرا اذیت کنند؟ 

خواهند مرا بدزدند؟ آنها من را کجا می برند؟ چرا همیشه در را به اگر دوستم سوار ماشین  یک غریبه شد چکار کنم؟ واقعاً آنها می 

رویم قفل می کنید؟ چرا وقتی منزل نیستی نباید در را باز کنم؟ آیا آن آقا می خواهد من را بدزدد؟ چرا نباید از کسی که نمیشناسم 

که نمی شناسم، چه کار باید بکنم؟ برای اینکه  هدیه بگیرم؟ اگر کسی به من شکالت داد، باید چکار کنم؟ برای فرار از دست کسی 

پاسخ به پرسش کودکان درمورد نکات کاربردی  کودک دزدها مرا اذیت نکنند چه کار کنم؟ والدین را مستاصل می کند که با بیان 

آیا در  همچون کودکان را در پاسخگویی همراهی می کنند. برخی از کودکان پرسشهای رایجی که ناشی از ترس است مسائل امنیتی

تاریکی مشکلی برای من پیش نمی آید؟ آیا می توانم موقع خواب چراغ را روشن بگذارم؟ آیا کسی زیر تخت خواب من پنهان شده؟ 

آیا کسی تو کمد قایم شده؟ هیوال یا لولو با کودکان چکار دارد؟ آیا  چرا وقتی چراغ را خاموش می کنیم همه چیز ترسناک می شود؟

مادر تو مرا دوست داری؟ چرا دوستم از توانند به من آسیب بزنند؟ آیا هیوالهای آن برنامه تلویزیونی واقعی بودند؟  هیوال ها می

نکات کاربردی برای پاسخ به پرسشهای کودکان که مطرح می نمایند که به والدین  اگر دزد بیاد من چه کار کنم؟  سوسک می ترسد؟

از آنجایی که مرگ پدیده اجتناب نا پذیر در زندگی است و همه کودکان با این پدیده غم انگیز  ارائه می کنند.ناشی از ترس است را 
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همچون مامان تو کی می میری؟ من کی می میرم؟ در  مرگ و مردنی در زمینهمواجه می شوند والدین باید از پاسخ به پرسش های 

باید چکار کند؟ مرده یعنی چه؟ اگر تو بمیری چه کسی از من مراقبت  قبر چه اتفاقی برای مرده ها می افتد؟ اگر کسی نخواهد بمیرد

خواهد کرد؟  آگر شما بمیرید چه بر سر من خواهد آمد؟ چرا وقتی کسی می میرد برای او گریه می کنند؟ چرا آدم ها می میرند؟ چرا 

چه کسانی زودتر می میرند؟  آیا کودکان هم می میرند؟بیشتر پیرمرد و پیر زن ها می میرند؟ آیا همه انسان ها در بیمارستان می میرند؟ 

آیا او به خاطر اینکه کار بدی کرده است ، مرد؟ بهشت کجاست؟  بهشت چیست؟ کجاست؟ چه شکلی است؟ بهشت شبیه چیست؟ 

نرفتن به مدرسه پا از آنجایی که برخی از کودکان برای  اطالع داشته باشند. چرا مامان بزرگ دیگر نمی آید؟ خدا چرا .... را کشت؟

پرسش هایی درباره مهد کودک و مدرسه رفتن را مطرح می کنند همچون چرا من باید به پیش دبستانی) مهد( فشاری می کنند و 

بروم؟ نمی شود در منزل پیش شما بمانم؟ آیا نمی شود تو هم با من به مدرسه بیایی؟ آیا می توانم به جای مدرسه با ) خواهرم( 

کنم؟ چرا نمی توانی همیشه من را به مدرسه ببری؟ چرا  خاله ) معلم( من را دوست ندارد و مرا دعوا می کند؟ آیا می برادرم بازی 

توانم یک بار مدرسه نروم؟ آیا می توانم خواهر کوچوکم رابا خودم به مدرسه ببرم؟ آیا نمی شود مدرسه را هر وقت که خواستیم 

 د که من امروز نمی توانم سر کالس بیایم؟ آیا همه آدمها به مدرسه می روند؟ تعطیل کنیم؟ نمی شود به معلمم بگویی

درباره مهد کودک و مدرسه رفتن راهنمایی های الزم در این زمینه را ارائه پاسخ به پرسش کودکان به والدین با ارائه نکات کاربردی  

والدین( ارائه می کند. در انتها به معرفی کتاب برای درمان می دهد. در پایان کتاب چک لیست مشکالت رفتاری کودکان )ویژه کودک 

 مشکالت کودکان معرفی نموده و کتب پیشنهادی ویژه والدین را معرفی کرده است.

 منابع و مراجع: .
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 سیزدهم. قم. نشر: جمال .

(.کلیدهای آموزش و مراقبت از سالمت جنسی در کودکان. ترجمه رئیسی طوسی، سارا نشر 1389دفربتاس، کریستال. ) -8

 صابرین.
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 )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

 کودکان. ترجمه شریفی درآمدی، پرویز انتشارات روانسنجی. (. تحول فکر در 1380سینگر، دو تی جی. ) -9

 (. راهنمای کالسداری مربیان قرآن کودکان. انتشارات گلهای بهشت. 1386شاه زیدی، سید حیدر.) -10

 ساله، ترجمه جعفری، زهرا. انتشارات صابرین. 3(. کلیدهای رفتار با کودک 1386گاتلیب، نوران ای.) -11

 سالگی، ترجمه اخباری آزاد، مینا. انتشارات صابرین. 9-6پاسخ به رایجترین پرسش والدین از (. 1384گلدستاین، رابین. ) -12

(. رابطه والدین و کودکان راه حل های جدید برای مسائل قدیمی. ترجمه سرتیپی، سیاوش. موسسه 1374گینات، هایم جی.) -13

 اطالعات.

 کودکان. انتشارات جهاد دانشگاهی. (. درمان اختالالت اضطرابی1390لطیفی، زهره. امیری، شعله. ) -14

 (. ترجمه آزادی، لیال. به کودکان گفتن، از کودکان شنیدن، نشر معیار علم.1392الین. )-مازلیش، ادل فابر -15

(. سوء استفاده جنسی از کودکان. روشهای پیشگیری از کودک آزاری جنسی و نحوه مقابله با 1386محمودی قرائی، جواد) -16

 آن. نشر قطره.

 ساله، ترجمه اخباری آزاد، مینا. نشر صابرین. 4(. کلیدهای رفتار با کودک 1386مری. ) واالس، -17

 (.کلیدهای آموختن به کودکان درباره خدا، ترجمه حاجی زاده، مسعود. نشر صابرین.1381یاب، ایریس. ) -18

 اطالعات تکمیلی اثر ارسالی

 پرسشهای کودکانه، پاسخ های روان شناسانه عنوان اثر:

 فاطمه السادات شاه زیدی -زهره لطیفی نویسندگان و مولفین:

 اصفهان محل انجام:

 و علوم تربیتی روانشناسیمحور موضوعی اثر: 

 محور کلی ارائه اثر: کتاب

 1396 سال دفاع و یا ارائه و یا چاپ اثر:

 باشد(: تعداد مقاالت مستخرج )چنانچه اثر ارسالی از نوع طرح، پایان نامه، رساله و یا کتاب

 راهنمای والدین در حوزه پرسش به سواالت کودکان توضیحات بیشتر در مورد اثر ارسالی )در چند خط(:
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