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Representing the Lived Experience 
of Mothers in Preparing their Daughters 

to Perform their Religious Duties

Fatima Ramazani 1   Reza Jaʻfari Harandi 2

é Objective: The present study aims at collecting and explaining the lived experience of mothers who 
consider themselves successful in devotional education of girls.

é Method: To conduct this study, phenomenological method has been used. The statistical population 
consisted of the mothers of adolescent girls in Qom, among whom thirteen subjects were selected as 
the sample group through purposive sampling method. Semi-structured interviews were used to collect 
information and Colaizzi method was used to analyze the findings.

é Findings: After analyzing and adjusting the results, the components related to preparing girls for religious 
duties have been mentioned and explained in the form of 7 main themes and 20 sub-themes. The main 
themes are using religious spaces and ceremonies, using childish entertainment and tools, using incentives, 
role modeling, seeking participation and accountability, training and practice, supervision and correction. 

é Conclusion: Based on the results of the present study, it is suggested that mothers pay heed to the 
childhood period of their children, not delaying the religious upbringing of their children. To accomplish 
this important task, they must take advantage of experienced methods, so that at older ages, their children 
follow up religious duties with more ease and commitment.
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چکیده: 
é هدف: پژوهش حاضر با هدف بازنمایی تجربه زیســته مادران در مهياسازی فرزندان دختر 

برای انجام تكاليف عبادی صورت گرفته است. 
é روش: روش تحقيق، پدیدارشناسی است. جامعه آماری، مادراِن دختران نوجوان شهر قم 
می باشند، كه از ميان ایشان براساس روش نمونه گيری هدفمند، سيزده نفر به عنوان گروه 
نمونه انتخاب، و برای گردآوری اطالعات از ایشان از ابزار مصاحبه نيمه ساختاریافته و برای 

تحليل یافته ها از روش كالیزی استفاده شده است. 
é یافته ها: پس از تحليل و تنظيم نتایج، مؤلفه های مربوط به مهياسازی دختران برای انجام 
تكاليف عبادی، در قالب 7 مضمون اصلی و 20 مضمون فرعی مورد اشاره و تبيين قرار گرفته 
اســت كه مضامين اصلی عبارت اند از: بهره جویی از فضاها و مراسمات مذهبی، بهره گيری 
از ســرگرمی ها و ابزارهای كودكانه، استفاده از مشــوق ها، الگودهی و مراقبت بر الگوها، 

مشاركت طلبی و تكليف سپاری ، تعليم و تمرین، نظارت و اصالح. 
é نتيجه گيری: براســاس نتایج پژوهش حاضر، پيشنهاد می شــود مادران، سنين كودكی 
فرزندانشان را دریابند و تربيت عبادی دختران خویش را به تعویق نيندازند و برای تحقق 
این مهم، از راهكارهای تجربه شده بهره گيرند تا بعد از سن تكليف، فرزندانشان با سهولت 

و تعهد بيشتری، پی گير انجام وظایف عبادی خویش گردند.

واژگان کلیدی:  تجربه زیسته، مادران، تكاليف عبادی، مهياسازی دختران
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مقدمه:
بر دوش كشيدن تکاليف و مسئوليت های عبادی و دينی كاری سهل و بدون مشکل 
نيست و كف نفس را از سوی انسان طلب می كند؛ چرا كه انسان در اين مسير از راحتی، 
لذت و مسائل دلخواه اش دست می كشد تا آنچه را خداوند از او خواسته محقق كند و 
آنچـه خداونـد از آن منـع كرده، پرهـيز نمايـد. درسـت بر هـمين اساس اسـت كـه  از
امام علی)ع( عنوان می كنند كه سه چيز صبر انسان را می طلبد كه يکی از آن ها طاعت 

و عبادت است و ديگری معصيت )كلينی، 1377، ج2: 91(.
از آن جا كه قرار است شروع اعمـال عبادی و گردن نهـادن به اوامر الهی از دوران 
كودكی و نوجوانی آغاز گردد، قاعدتاًً تمهيداتی را می طلبد، و خواهان آمادگی هايی از 
سوی والدين است؛ تمهيداتی كه گاه بنا بر توصيه های دينی حتی پيش از تصميم به 
اسالم می فرمايند:  پيامبر  نمونه،  به عنوان  را مدنظر داشت؛ چنان كه  آن ها  بايد  ازدواج 
»اُنُظر فی ایُّ شیٍء تََضُع َولََدَک َفِانَّ الِعرَق دّساس« )نهج الفصاحه، 1382: 266(. بر پاية 
آيات و روايات، تدابير ديگری نيز وجود دارد كه در زمان تصميم به فرزندآوری و بارداری 
و شيردهی بايد بدان ها توجه داشت؛ كه يکی از آن ها دعا برای داشتن فرزندان صالح و 
یَّاتَِنا  متقی است؛ همـان گـونه كه در قـرآن می خـوانيم: »َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذِرّ
یَِّتي  اَلِئ َوِمْن ُذِرّ ِقيَن إَِماماً« )فرقان:74( و »َرِبّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّ َئ أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمَتّ ُقرَّ

َربََّنا َو تََقَبّْل ُدَعاِء« )ابراهيم:40(. 
پس از اين مقدمات بدون شک مهم ترين تمهيد از سوی والدين، مهياسازی و تربيت 
 فرزندان برای عبوديت و انجام تکاليف عبادی است. »آيات و احاديث زيادی به صراحت

به اين مطلب اشــاره دارد كه يکی از وظايف اصلی والدين در حق فرزندان، آموزش مسائل 
و احکام مذهبی به آنان است« )صالحی زاده و محمدی، 1394: 12(. طبق مفاد سيره، 
رجحان اعم از وجوب و استحباب توجه به تربيت دينی در محدوده احکام و مسائل مورد 
ابتالی فرزند اثبات می شود. البته اثبات وظايف تربيتی خانواده تنها متکی بر سيره نيست؛ 
بلکه مطابق مفاد آيات و روايات متعدد از جمله آيه ششم سوره تحريم و نيز مجموعه روايات 
تأديب و رساله حقوق امام سجاد درباره وظايف تربيتی والدين قابل توجه و استناد است 
 و بی ترديد مفيد حکم، الزام و وجوب خواهد بود )اعرافی و ابراهيمی، 1398: 83 و84(.

اين الزام و وجوب هم در ارتباط با پدران مطرح است و هم مادران؛ هر چند در اين ميان، 
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به واسطة »تعامل گسترده با فرزندان و بهره مندی از توانايی های عاطفی، مراقبتی، ارتباطی 
و رابطه همدالنه، در سالمت جسمی و رشد عاطفی، شناختی، تربيتی فرزندان و... مادران 
نقش ممتاز و منحصر به فردی دارنـد« )پناهی، 1394: 106(؛ البتـه در كنـار اين عـوامل 
از تأثيراتی كه مادران در دوران حمل و شيردهی بر فرزندان دارند نيز نبايد غافل شد.

براين اساس بر عهدة مادر و پدر است كه به تربيت عبادی فرزندان خويش بپردازند 
و برای اين جنبة مهم از تربيت دينی، تمام هّم خويش را مصروف دارند، و در اين راستا 
تالش نمايند تا فرزند »با فوايد و آثار نماز و روزه آشنا شود، عادت و تعهد به خواندن 
نمازهای يوميه و روزه های ماه رمضان پيدا كند، با نمازهای واجب و عبادات و اعمال 
 واجبی كـه در آينـده مـورد ابتـالی او خـواهد بـود، آشنـا شود« )داوودی، 1390: 68(.
 توجه به اين نکته نيز مهم است كه تربيت عبادی منفک از تربيت اعتقـادی نيست و

 اين دو با هم ارتباط وثيقی دارند، بنابراين وقتی قرار است فرزند مهيای انجام تکاليف 
 عبادی گردد، قطعاًً ضمن آشنايی و ايجاد شوق و عادت در او برای انجام عبادات، شناخت او

در رابطه با خداوند، پيامبران و ائمه نيز به عـنوان اجـزاء اساسـی تربـيت اعتقادی رقم 
می خورد و تربيت عبادی بدون پرداختن به اين موارد عماًل بی معناست. 

در اين ميان بايد اين مهم را در نظر داشت كه، بذر ايمان و مسئوليت پذيری در برابر 
ذات باريتعالی ذره ذره در دل و جان انسان جای می گيرد و اندك اندك به بار می نشيند، 
و چنان نيست كه دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی، بدون زمينه سازی قبلی 
تکاليف  ردای بندگی بر تن كنند و بدون اما و اگر و سستی، و با اراده و برای هميشه، به 
بسيار  زمان  زندگی  اول  »سال های  باشند.  پای بند  و  عامل  و  معتقد  عبادی  و  دينی 
 مهمی برای رشد و توسعه دينی است كه معموالًً از طريق ارتباط با والدين يا مراقبت

كودك حاصل می شود« )طهماسب نژاد و آرين ، 1399، زرين جوی الوار و فياض، 1396(. 
خانواده هايي كه از فرصت دوران كودكي براي اين منظور استفاده نمي كنند، فرزندانشان 
نشان  روبه رو مي شوند؛ »تحقيقات  زيادی  با مشکالت  بزرگسالی  و  نوجواني  در دوران 
نشان  خود  از  عبادات سستی  به  نسبت  بزرگسالی  در  كه  افرادی  از  بسياری  می دهد 
می دهند بی اعتقاد به دين و تکالـيف دينی نيستنـد بلکه عواملی چـون بی توجهی و يا 
عدم تقيد والدين نسبت به انجام به موقع تکاليف عبادی، عدم ورزيدگی كودكان در انجام 
عبادات در كودكی، و ناآگاهی آنان از فلسفه و اهميت عبادات در اين زمينه نقش دارند« 
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)ملکی، شاملی و شکراللهی، 1390: 105(.
 آنچه تا بدين جا مشخص و عيان گرديد، وظيفه و نقش تعيين كننده والدين و به خصوص
 مادران در تربيت دينی و عبادی است كه بايد در راستای عمل به تکليف خويش و نقش زنی
 تربيتی بر وجود فرزند و عبدپروری، دوران كودكی را غنيمت دانند و پيش از سنين تکليف

فرزندانشان به اين مهم اهتمـام ورزند. بر اين اسـاس در پـژوهش حاضر و به شکل خاص، 
بازنمايی تجربه زيسته مادران در مهياسازی فرزنـدان دخـتر برای انجام تکاليف عبادی 

مدنظر قرار می گيرد. تحقيقات مرتبط با اين موضوع بدين قرار است:
ملکی و همکاران )1390(. در تحقيق خود با عنوان »تربيت عبادی كودكان« به بررسی 
 ضرورت تربيت عبادی كودكان، ضرورت بيان فلسفـه اعمال عبـادی و مسئوليت والدين

در اين زمينه پرداخته اند.
بختياری )1391( در پژوهش خود با عنوان »آموزش های دينی زنان مقدمه تربيت 
دينی فرزندان« با تأكيد بر جايگاه تربيتی خاص مادران، به اين نتيجه رسيد كه مهم ترين 

نياز آموزشی زنان برای اين مهم، به ترتيب در حوزه قرآن، احکام و اخالق می باشد.
شکراللهی )1392( در مقاله ای با عنوان »مراحل تربيت عبادی معنوی با تأكيد بر نماز و 
روزه« چنين می آورد: »در بين فروع دين، نماز و روزه بيش از ديگر اعمال عبادی، ضرورت 
آموزشی به كودكان از دوران كودكی را دارند. شروع رسمی آموزش نماز از 7 سالگی و روزه 
از 9 سالگی تعيين شده است. با رشد جسمی و ذهنی كودك، به تدريج زمينه تعليم احکام 

و شرايط عبادات و همچنين آموزش ساير واجبات و مستحبات، مهيا می گردد«. 
اديب و ضرغامی )1393( در نگاشتة خود با عنوان »تربيت دينی كودك و نوجوان: 
نکته ها و روش ها« معرفی مکان هـا و اعمال مقدسی مانند نمـاز و ايجـاد خـاطرات زيبـا 
از آن ها، و توجه به جنبه معنوی تعطيالت مذهبی، احترام به حقوق ديگران، قصه گويی 

و دعا را در تربيت دينی مؤثر می دانند.
طياری پور )1396(، در تحقيق خود با عنوان »اهميت نقش مادر در تربيت دينی 
سهم  بيشترين  خانواده  اعضای  ميان  »در  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  فرزندان«، 
تأثيرگذاری وراثتی و تربيتی ، از آن مادر است. مادر می تواند كودك را برای پذيرش حق 
آماده كرده، زمينه سالمت روانی او را فراهم كند. البته مادر برای ايفای نقش خود برای 
تربيت بهتر بايد از اصول تربيتی آگاه باشد«. كرمی، عطايی، هاشم زاده و اعزازی )1395( 
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نيز در تحقيق خود با عنواِن »مادران چگونه در تربيت دينی فرزندان خود در خانواده 
نقش ايفا می كنند« چنين می نگارند: »آنچه كه بايد مدنظر قرار گيرد اخالق و رفتار مادر 
است، چرا كه كودك رفتار مادر را شاهد و نمونه قرار داده و مفاهيم مذهبی و اخالقی را 
از او می گيرد. البته توجه به مسائلی از قبيل دوران بارداری و شيردهی مادر و همچنين 
تغذيه حالل و مناسب مادر و فرزندش و راهکار های تربيت معنوی هم مهم می باشند«. 

يزدخواستی، بابايی فرد و كيانی )1397(، در پژوهش خود با عنوان » بررسی عوامل 
»ميان  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  كاشان«  دانشگاه  دانشجويان  دينی  تربيت  بر  مؤثر 
ويژگی های شخصيتی و علمی اساتيد، والدين و عوامل خانوادگی، ساختار قانونی دانشگاه، 
روش های تربيت دينی، محتوای متون دينی، جو كلی حاكم بر دانشــگاه و تربيت دينی 

دانشجويان رابطة معنادار و مستقيم وجود دارد«.
غالمی، ذاكری و زينلی )1398( در نتايج پژوهش خود با عنوان »مطالعه چگونگی 
نهادينه كردن نماز خوانی فرزندان نوجوان توسط والدين« چنين آورده اند: »برای نمازخوان 
شدن فرزندان، عوامل زمينه ساز عبارت است از ايجاد نگرش دينی در زندگی، الگوسازی، 
نيز در  والدين  استفاده  راهبردهای مورد  يکسانی عقيده و رفتار و رشد شخصی است. 
گستره ای از اقدامات قبل از تولد، تا اقدامات قبل از سن تکليف، اقدامات حين و بعد از سن 

تکليف فرزندان قرار می گيرد«.
شريفی دروازه، نصراصفهانی و ميرشاه جعفری )1398( در تحقيقی با عنوان »واكاوی 
روش های آموزش دينی مبتنی بر تجربه زيستـه آمـوزگاران و متخصصـان علوم دينی و 
تربيتی«، پركاربردترين روش هايی كه آموزگاران در آموزش دينی استفاده می كردند، را 
داستان گويی، تلفيق با دروس مختلف، پروژه يا واحدكار، ايفای نقش، مباحثه و پرسش 

و پاسخ، فرصت تجربه، قضاوت عملکرد و تمثيل و تشبيه می دانند.
و  نقش  مورد  در  خود  پژوهش  در   (Lines, 2006) خارجی  پژوهش های  ميان  در 
اهميت رفتارهای معنوی والدين بر فرزندان، چنين عنوان می كند كه ميزان مذهبی بودن 
افراد از آموزش های دوران كودكی، نوع فرزندپروری و نحوة رفتارها و برخوردهای والدين 
سرچشمه می گيرد. (Scott, Munson, McMillen and Ollie ,2007) در تحقيقی كه 
درباره عقايد مذهبی والـدين و تـأثير آن بـر نـگرش فرزندان انجـام دادند بـه اين نتيجه 
رسيدند كه فرزندان مذهبی به والدين خود نزديک ترند و باورهـای مذهبی والـدين روی 
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ادراكات فرزندان تأثيرگذار است. 
(Bertram-Troos, Roos and Miedema, 2007) در تحقيقی با عنوان »رشد هويت 

دينی نوجوانان در مدارس راهنمايی مسيحی: اثرات مدرسه و پيشينه های مذهبی نوجوانان و 
والدين آن ها« به اين نتيجه رسيدند كه مدرسه تأثير عمده ای بر تعهدات دينی دانش آموزان 

ندارد و در اين مسئله سوابق مذهبی دانش آموزان و والدين تأثيرگذار هستند. 
تربيت  والدين در  با عنوان » نقش  (Aran and Nayeb, 2018) در پژوهش خود 

دينی و اجتماعی فرزندان« اعتقاد والدين به خداوند، تربيت هدفمند، خودسازی اخالقی 
 زنان به عنوان مادران جامعه، تحکيم خانواده، استفاده از اصول آموزشی و ترغيب جوانان

به ازدواج را از جمله راهکارهايی برای تربيت دينی می دانند.
 (Bunnell , Yocum ,Koyzis and Strohmyer ,2018) در چکيدة تحقيق خود با 
عنوان »مشاركت والدين در تربيت دينی كودكان ابتدايی: پژوهشی پديدارشناسانه« چنين 
عنـوان می كننـد كه متون كتـاب مقـدس - مسيحيت - مشـاركت والدين را در آموزش 
دينی كودكان الزامی می كند. محققان نيز آن را مهم می دانند. اين مطالعه پديدارشناختی از 
طريق تجزيه و تحليل مصاحبه ها، اسناد سايت و يک گروه متمركز به دنبال ارائه توصيفی 

غنی از تجربه والدين از مشاركت در تربيت دينی فرزندان ابتدايی است.
در پژوهش های فوق، محور تربيت دينی است كه عمدتا در آن ها به نقش والدين و 
مادران در برخی موارد به نقش اساتيد و معلمان به طور كلی پرداخته شده است. در برخی 
از تحقيقات نيز به شکل خاص تری روش های تربيت دينی مورد بحث و مداقه قرار گرفته 
است. تنها در يک مورد از تحقيقات داخلی، يک تکليف عبادی )نماز( مورد توجه واقع 
شده و عوامل زمينه ساز اين موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در يک پژوهش 
خارجی نيز با روش پديدارشناسی تجربه والدين از مشاركت در تربيت دينی )مسيحيت( 
فرزندان ابتدايی مورد بررسی قرار گرفته است. همان گونه كه هويداست، در هيچ يک از 
تحقيقات موجود، تجارب و تمهيدات واقعی و موفق مادران در آماده سازی دخترانشان 

برای انجام تکاليف عبادی، به شکل موردی و خاص، مورد توجه قرار نگرفته است. 
براين اساس در پژوهش حاضر، به جهت پاسخ گويی به ايـن سـؤال كـه »مادران 
 در مهياسازی دختران برای انجام تکاليف عبادی، چه تجاربی دارند و از چه شيوه هايی 
بهره برده اند؟«، به مصاحبه با مادرانی پرداخته خواهد شد كه دغدغه مندانه و حسابگرانه، 
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تمهيداتی را در جهت تربيت فرزندان دختر خويش به كار برده اند و با زمينه سازی درست 
ايشان را مهيای انجام تکاليف الهی در 9 سالگی و پس از آن گردانيده اند و تجربه خود را 
در اين امر موفق می دانند، چرا كه فرزندان ايشان بعد از سن تکليف، مسئوالنه و به شکل 

خودجوش در حال انجام عبادات دينی خود هستند و بدان تعهد و عادت دارند. 

روش تحقیق:
برای رسيدن به هدف پژوهش از روش كيفی از نوع پديدارشناسی استفاده شده است. 
جامعه تحقيق در پژوهش حاضر، مادران دختران نوجوانان 10- 18 ساله شهر قم در سال 
1400 بودند كه گروه 13 نفره نمونه از اين ميان به صورت هدفمند )غير تصادفی( از ميان 
مادران حاضر در هيات مذهبی انتخاب شدند، و در مورد حجم نمونه نيز براساس اصل اشباع 
اقدام گرديد. مالك ورود به تحقيق، تمايل به مشاركت در پژوهش، داشتن فرزندان دختر در 
سنين نوجوانی و بعد از سنين تکليف، باور مادران به داشتن تجارب موفق در تربيت عبادی 
فرزندان دختر خويش بود؛ مالك توفيق ايشان نيز اذعان خود مادران، به انجام متعهدانة 
 اعمال عبادی بعد از سن تکليف از سوی فرزندشان بود. مدت زمان مصاحبه ها از 25 تا

35 دقيقه متغير بود. جمع آوری مصاحبه ها 12 روز به طول انجاميد. 
تجارب مادران، در ضمن مصاحبه نيمه ساختاريافته با يادداشت برداری ثبت، و برای 

رسيدن به مضامين اصلی و فرعی، كدگذاری و به روش كاليزی تحليل شد..
از آن جا كه برای اعتبارپذيری داده ها در اين گونه از تحقيقات، دو شيوة كنترل اعضا و 
خودبازبينی پژوهشگر مورد استفاده است )عباس زاده، 1391: 24(، در پژوهش حاضر نيز 
براين اساس، نتايج در اختيار گروه نمونه قرار گرفت و نظرات آن ها اعمال شد. همچنين 
پژوهشگران در چندين نوبت به بازبينی نتايج پرداخته و اصالحات الزم را در آن اعمال 
نمودند. برای محاسبه پايايی نيز از ميان كل مصاحبه ها، 3 نمونه به صورت تصادفی انتخاب 
 و هر كدام از آن ها دوبار در فاصلة زمانی 14 روزه كدگذاری گرديد. پس از اين مرحله، 
توجه به نتيجه به دست آمده  به بررسی ميزان توافق براساس فرمول زير پرداخته شد. با

كه بيشتر از شصت درصد می باشد، می توان گفت كه پايايی پژوهش مناسب است. 

 = درصد پایایی
2 * توافقات تعداد

مجموع کل کدها
%100



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

88

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 2 شمارة
ë 23 شمارة پیاپی
ë 1401  تابستان

جدول 1: نتایج بررسی پایایی در دو بازة زمانی

پایایی آزمون )درصد(تعداد توافقاتتعداد كل كدهاشماره مصاحبه

11165%62

5207%70

42911%75

70%6523كل

جدول شماره 2: ویژگی های جمعيت شناختی مصاحبه شوندگان

سن مادران

30-351

35-406

40-453

45-503

تحصيالت 

1فوق ديپلم

8ليسانس

3فوق ليسانس

1دكتری

وضعيت اشتغال 
4خانه دار

9شاغل

تعداد فرزندان

4يک فرزند

6دو فرزند

3سه فرزند

سن فرزندان دختر1

10-122

13-159

16-184

1. دو نفر از مادران مورد مصاحبه، دارای دو دختر نوجوان بودند كه سن تکليف را پشت سر گذاشته اند، براين اساس 
است كه مجموع اين بخش 15 می باشد.
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یافته های پژوهش:
 پس از تجزيه و تحليل داده های به دست آمده از تجارب مادران در مهياسازی دخترانشان

برای انجام اعمال و تکاليف عبـادی، در مجـموع هـفت مضمون اصـلی شنـاسايی شد كه 
هر كدام از اين هفت مضمون، مضـامين فـرعی ديگری را نيز در بر می گيرند كه در ادامـه 

به اين مضامين پرداخته شده است. 

  1.  بهره جویی از فضاها و مراسمات مذهبی:
بهره گيری مادران مورد مصاحبه از برنامه ها، مراسمات، فضا و شرايط مذهبی به جهت 
ايجاد حس و حال معنوی و رقم زدن خاطرات خوش برای فرزندان، در راستای تربيت 

عبادی، نخستين مضمون كلی حاصل شده است. 
اولين مضمون فرعی اين بخش، گردشگری مذهبی است؛ بدين معنی كه مادران از 
فرصت مسافـرت و گـردش برای تربيت عبادی فرزنـد خويـش بـهره می جستنـد. مرتبط 

با اين مضمون، سه تن از مادران تجارب خويش را چنين عنوان كردند:
مادر شماره 1: هر وقت دخترانم را به حرم حضرت معصومه می بردم، كارهايی 
را انجام می دادم كه آن ها خاطره های خوب از زيارت پيدا كنند و حضور در حرم 

و نمازجماعت آن جا برايشان خوشايند شود.
مادر شماره 3: يک اصل مهمی كه ما در مسافرت ها داشتيم؛ حضور در نماز 
جماعت مساجد تاريخی و يا جامع شهر بود. هم در نماز شركت، و هم از مسجد 

بازديد می كرديم. 
مادر شماره 4: ما تقريباًً در نماز جماعت تمام مساجد نزديک منزل شركت 
 كرده ايم. من اصرار دارم كه بچه ها مســاجد مختلــف را تجربه كنند و از حضور

در فضاهای متفاوت لذت ببرند و دوستان مذهبی زيادی بدين واسطه برای خود 
پيدا كنند.

مضمون حاصـل شـدة ديـگر، حـضور در مراسمـات ديـنی اسـت. در هـمين رابطه 
مادر شماره 7 چنين عنوان نمود: 

»شركت در برنامه هيأت های مذهبی را به طور جدی دنبال كرده و می كنم؛ 
چون قرار گرفتن بچه ها در اين فضا قطعاً تأثير خودش را می گذارد«. 
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مادر شماره 3 نيز بيان داشت كه: »به حضور در مراسمات روزانه مانند نماز 
جماعت و يا مناسبتی مثل جشن و روضه ها، تمايل داشتم. وقتی فرزندانم كوچک 
بودند، آن ها را همراه خود می بردم، زمانيکه دخترم بزرگ تر شد خودش مشتاقانه 

مرا همراهی می كرد«.

 مضمون فرعی سوم در ايـن بـخش، بـرگزاری باشـکوه جشن تکليف برای دختران
تن از مادران بدين شرح است: در 9 سالگی است. تجربه تربيتی 4 

مادر شماره 11: پيش از جشن تکليف برای دخترم جا انداختم كه از اين سن 
به بعد تو بيشــتر مورد توجه خدا هستی و خداوند دوست دارد تو كارهای خوب 
 را انجــام دهی و بــا او حرف بزنی و او را عبادت كنــی و... . ميالد امام رضا )ع(،

را به عنوان روز جشن انتخاب كردم؛ همکاران، اقوام و دوستان را به جشن دعوت 
كرده و جشــنی مفصل تر از جشــن های تولد برای او برگزار كردم. جشن تکليف 
دخترم با برنامه مولودی و شــادی همراه شد؛ دخترم از اينکه می ديد در كانون 

توجه است، لذت می برد.
مادر شماره 2: جشن تکليف برای دختران بايد جدی گرفته شود و طعم آن 
تا ابد در ذائقة آن ها بماند. به همين خاطر من از مدتها پيش برای جشــن تکليف 
دخترم برنامه ريزی كردم و ســعی كردم اين اتفاق خوب را در ذهن فرزندم حک 

كنم.
مادر شــماره 5:  از يکسال پيش از مکلف شدن، بشــارت جشن تکليف را 
به دخترانــم داده، و آن ها را منتظر و مهيای اين جشــن نمودم؛ در زمان موعود، 

برايشان جشن گرفتم.
مادر شــماره 6 : در مدرســه ای كه دختر من در آن تحصيل می كرد، جشن 
تکليف ساده ای برای بچه ها برگزار می شد. از آن جا كه خودم معلم و عضو انجمن 
اوليــا و مربيان بودم، با كمک اوليا جشــنی مفصل را تــدارك ديديم و با تهيه 
لباس های شــکيل و خاص و برگزاری يک روزه مراســم در يک حسينيه، شروع 

خاطره انگيزی را برای بچه ها رقم زديم.
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 2.  بهره گيری از سرگرمی ها و ابزارهای كودكانه:
با تجزيه و تحليل مصاحبه ها مشخص شد كه مادران در سنين كودكی از بازی ها و 
قالب های خوشايند، برای تربيت دينی و مهياسازی كودكان برای عبادت بهره برده اند؛ 
براين اساس مضمون اصلی بهره گيری از سرگرمی ها و ابزارهای كودكانه و سه مضمون 

فرعی آن سامان يافتند. 
تجربة استفاده از شعر و داستان از سوی مادران اين گونه بيان شد: 

مادر شماره 5: من هميشه برای دخترانم قصه می گفتم چون بسيار قصه را 
دوست داشتند و بسيار تحت تأثير شخصيت ها و محتوای قصه ها قرار می گرفتند؛ 
غالباً هم سعی می كردم قصه هايی با درون مايه دينی و اخالقی را انتخاب و برای 
دخترانم نقل كنم. خيلی از مســائل دينی و عبادی را هم همين طور برای آن ها 

جا انداختم. 
مادر شماره 11: برای دخترم زياد قصه می گفتم، بعد از قصه هم، نتيجه كار 
خوب و بد شخصيت های داستان را برای او باز و تحليل می كردم و با هم در رابطه 

با نتيجه داستان صحبت می كرديم. 
 مادر شــماره 7: كتاب های آذر يــزدی را برای دخترم تهيه كــردم و او از

8 ســالگی شــروع به مطالعه آن ها كرد. خيلی از مسائل اخالقی و سبک زندگی 
دينی را از طريق همين داستان ها ياد گرفت.

مادر شماره 9: از شعر برای آموزش فرزندم بسيار استفاده كرده ام؛ شعر روی 
فرزند من تأثير بسياری داشت و باعث می شد مباحث و مفاهيم مختلف راحت تر 
در ذهن او بنشيند. به عنوان مثال فرزند من از طريق شعر به آسانی با 14 معصوم 
آشنا شد و ايشان را شناخت. با كتاب شعر نيز سوره حمد و نماز و ... را آموخت. 
جالب اســت اين نکته را هم بگويم كه من با شــعرهای ساده و در واقع جمالتی 
كه فقط آهنگ ســاده ای داشت فرزندم را به انجام تکاليف عبادی، خانوادگی و ... 

ترغيب می كردم.

بهره جويی مادران مورد مصاحبه از قالب بازی، از ديگر يافته های پژوهش حاضر بود. 
برخی از اظهار نظرهای مادران در اين زمينه در ادامه آمده است.
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مادر شــماره 8: دختر و پسر من مسابقه و بازی را بسيار دوست دارند و من 
از اين عالقه بچه ها ســعی می كنم كه استفاده زيادی ببرم. مثاًل يکی از بازی ها و 
مسابقات در منزل ما، مســابقه و لب خوانی مولودی ها و مداحی هاست. از ديگر 
مسابقات ما در ماه رمضان، مسابقه آماده كردن سفره افطار است. من حتی نماز 

را هم به شکل مسابقه برای بچه ها جذاب می كنم. 
مادر شماره 4: دخترم، خاله بازی را خيلی دوست داشت؛ در طی اين بازی 
سعی می كردم كه مفاهيم و وظايف دينی و اخالقی را بگنجانم. مثاًل نماز خواندن 

با عروسک ها به جماعت؛ حجاب كردن عروسک ها پيش نامحرم و...
 مادر شماره 9: بازی و مســابقه ای كه من با دخترم داشتم، مسابقة آشنايی

با مباحث دينی و احکام و... بود.
كاردستی و نقاشی، از ديگر ابزارهای به كار رفته توسط مادران در راستای تربيت دينی 

و عبادی بود. در همين رابطه مادر شماره 4 چنين عنوان نمود: 
»چون دختر من به كارهای ابتکاری و خالقانه و كاردســتی، عالقه داشت و 
دارد، من به اين عالقه مندی او توجه داشتم و او را در اين مسير هدايت می كردم. 
می توانم از كارهای او به تهيه جانماز ســاده ای كه با روبان و پولک تزيين شــده 

اشاره كنم«؛ و مادر شماره 10  گفت: 
»نقاشی برای كودكان بسيار جذاب اســت. از كارهايی كه می توان با بچه ها 
انجام داد و من حداقل دوبار آن را تجربه كرده ام، توليد مجموعه نقاشی است. به 
اين صورت كه من قصه ای كوتاه را برای فرزندم می گفتم و او در صفحات مختلف 
تصاوير قصه را می كشيد و بعد از اتمام طراحی و رنگ آميزی، متناسب با تصاوير، 

قصه را می نوشت و به اين صورت يک كتاب مشترك توليد می كرديم«.

 3.  استفاده از مشوق ها:
استفاده از تشويق، و ترغيب كودكان به انجام تکاليف عبادی به وفور از سوی مادران 
مورد اشاره و تأكيد قرارگرفت؛ اين شيوه شايد از معدود مواردی بود كه تقريباً تمام افراد 
مورد مصاحبه بر ارزش و تأثير آن اذعان داشتند. تجارب تربيتی برخی از والدين در رابطه 

با مشوق های معنوی و همين طور مشوق های مادی چنين است. 
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در رابطه با بهره گيری از مشوق های معنوی، مادر شماره 8 چنين عنوان كرد: 

»اولين باری كه دخترم روزه گرفت، با تمام مشــغله ای كه داشــتم، تدارك 
افطاری ديــدم و برخی از اقوام را دعوت كردم تا در هنگام افطار، دخترم از زبان 

افراد مختلفی مورد تشويق و تحسين قرار بگيرد«. 
 مادر شــماره 9 نيز بيان داشت كه: »ســعی كرده و می كنم به شکل كالمی
 با كلماتی مثل آفرين دخترم گلم، باريک اهلل، ماشــاءاهلل و.. دخترم را تشــويق كنم.

  از ديگــر كارهايی كه قبل از به تکليف رســيدن دخترم انجام می دادم اين بود كه 
در برابــر كارهايی مثــل حفظ حجاب و خواندن نمــاز و ... جايزه هايی خاص به او 
می دادم؛ به عنوان مثال هر وقت نماز می خواند من هم با او خاله بازی می كردم، يا وقتی 
شب های احيا بيدار می ماند، افطار روز بعد غذايی را كه دوست داشت مهيا می كردم«.

برخی تجارب مادران در استفاده از مشوق های مادی نيز به شرح زير است:
مادر شــماره 6: تشويق و ترغيب بچه ها در آمادگی آن ها برای انجام و تکرار 
اعمال دينی بســيار تأثيرگذار اســت. دختران خودم و حتی دختران اقوام وقتی 
به سن مدرسه می رسيدند اولين چادر نماز را من برايشان تهيه می كردم و به آن ها 
هديه می دادم. اولين بار هم كه دخترانم روزة كله گنجشگی گرفتند جايزه ای برای 
آن هــا تهيه كردم و وقتی موفق به گرفتن تمام روزه های خود شــدند، هديه ای 

به يادماندنی برای هريک از آن ها تهيه كردم.
مادر شــماره 8: هميشه جوايز كوچک و مناســبی در خانه داشتم و قبل از 
ســن تکليف و حتی بعد از آن، اگر دختر و حتی پســرم كاری اخالقی و مناسب 
و يــا عبادت خاصی را انجام می دادند، از آن ها بــه فرزندانم می دادم و زمانی كه 
كوچک تر بودند به آن ها می گفتم چون فرشته ها از كار شما خوشحال شدند، برای 

شما هديه آوردند.
مادر شــماره 2: ما اولين طال را بــرای دخترم بعد از انجــام اولين تکاليف 
عبادی اش خريديم. تا هم او را تشويق كنيم و هم به واسطه آن به او بفهمانيم كه 
بزرگ شــده و با گذشته فرق كرده است؛ در واقع آن قطعه طال نشانه ای برای او 

شد.
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مادر شــماره 3: يکی از كارهايی كه من برای دختــرم و برای ترغيب او به 
مســجد رفتن و انجام تکاليف انجام دادم، دادن هديه های كوچک و بدون برنامه 
و اطــالع قبلی به او بــود. يعنی بعد از مدتی كه مرتب نمــاز می خواند و من را 
برای رفتن به مســجد همراهی می كرد. در همان مسجد هديه ای به او می دادم و 

بدين وسيله او را تشويق و ترغيب به ادامه اين اعمال می كردم.

 4.  مشاركت طلبی و تكليف سپاری: 
برخی از مادران مورد مصاحبه به نکاتی اشاره داشتند كه به نظر بر تربيت فرزندان 
مهم،  اما  ظريف  نکات  اين  است.  تأثيرگذار  خاص  به طور  عبادی  تربيت  و   به طور كلی 
با عنوان كلی تکليف سپاری و مشاركت طلبی همراه با مضامين فرعی و نقل قول مادران، 

در ادامه مورد اشاره قرار می گيرد.
و  دينی  برنامه های  و  مراسمات  با  مرتبط  فعاليت های  در  دختران  دادن  مشاركت 
مذهبی از ديگر تجارب تربيتی مادران بود. در همين رابطه مادر شماره 1 عنوان داشت: 

»از سنين قبل از مکلف شدن، دو دختر خود را به مسجد و مراسمات مذهبی 
و هيأت های بزرگ و حتی خانگی می بردم و با همکاری مجريان برنامه، فرزندانم 
را به همکاری فرا می خواندم و آن ها را در اموری چون باز كردن سجاده ها و پخش 

قرآن در بين مردم و پذيرايی ... مشاركت می دادم«. 
مادر شــماره 11 نيز گفت: »در مراســمات مذهبی، از همکاری دخترم در 

پذيرايی مراسم استفاده، و او را تشويق به اين كار می كردم«.
افزون بر دعوت به مشاركت و همکاری، برخی مادران بر پاية تجربه خويش بر اين 
موضوع تأكيد داشتند كه بايد برای تمام فرزندان از جمله دختران، تکاليفی را مقرر كرد 
و درباره چگونگی عملکردشان در آن مسئوليت خاص از ايشان پاسخ خواست. در همين 

رابطه مادر شماره 6 چنين بيان داشت:
»تکاليــف مختلفی را به دخترانم می ســپردم. خصوصاً در روزهای جمعه 
بــرای انجام امور منزل هركس تکليفی را عهده دار بود كه قبل از شــركت در 
نماز ظهــر جمعه بايد آنرا به انجام می رســاند. تکليف هر كــدام از فرزندان، 
بخصــوص دخترانم در روضه هــای خانگی كه در منزل برگــزار می كنيم نيز 
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مشخص و تعيين شده از قبل بوده و هست«. 
مادر شماره 3 نيز گفت: »قبل از رفتن به مسجد و هيأت های مذهبی، به 
فرزندم كه بسيار عالقه مند به شركت در مراسمات بود و دوستان مسجدی زيادی 
 نيز داشت، مسئوليت هايی می سپردم كه با به پايان رساندن آن ها و كمک به من

در مهياشدن برای خروج از منزل، در بـرنامه شـركت می كـرديم؛ اما زمانی كه 
دخترم وظايف خودش را انجام نمی داد، بـرنامه را كنسل می كـردم تا فـرزندم 

مسئوليت پذيری را با همين امور كوچک بياموزد«.

 5.  الگودهی و مراقبت بر الگوها:
از ديگر حساسيت های مادران مورد مصاحبه، تأثيرگذاری افراد و شرايط و مسائل 
مختلف بر تربيت دينی و اخالقی فرزندانشان، و توجه ايشان به اين مسائل و مراقبت شان 
در اين مورد بود. مضامين فرعی، ديدگاه ها و نکات مرتبط با اين دغدغة مهم در ادامه 

آمده است.
در همين رابطه برخی از اقدامات و تجارب تربيتی مادران، منتهی به شکل گيری 
مضمون فرعی »مواظبت بر الگوهای بيرونی و ارتباطات واقعی« گرديد. شماری از اين 

اظهارنظرها بدين شرح است:
مادر شماره 12: به نظر من اگر ما بتوانيم دوستان خوبی بر سر راه فرزندانمان 
بگذاريــم، كار اصلی را در تربيت دينی و عبــادی و اخالقی او انجام داده ايم. من 

هميشه تالشم بر اين بوده كه فرزندانم دوستان خوبی داشته باشند.
مادر شماره 6: فضای كالس و مدرســه و معلمان و دوستان همکالسی، بر 
شــکل گيری عقايد و اخالق و رفتار بچه ها تأثيرگذارند؛ به همين دليل هميشــه 
سعی ام بر اين بوده كه مدرسه ای با فضای مذهبی را برای تعليم و تربيت دخترانم 
انتخاب كنم. مدرســه ای كه كادر آن وظايف دينی بچه ها را جدی بگيرند، نماز 

برگزار شود، بچه ها برای حجاب و روزه داری و .. تشويق شوند. 
مادر شماره 13: دوستان بچه خيلی مهم هستند؛ هر چقدر من در خانه امور 
مذهبــی و اخالقی را رعايت كنم اما بــا خانواده هايی رفت و آمد كنم كه خيلی 
متفاوت و در تضاد با ما هستند يا در محل های باشم كه فضای فرهنگی مناسبی 
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ندارد، باالخره بچة من تأثير می پذيرد. به همين دليل من هميشه توجه داشتم كه 
با چه كسانی رفت و آمد كنم و در چه محله ای ساكن شوم.

مادر شماره 10: بايد قبول كنيم عبادت سخت است. حاال اگر ما نظارت كنيم 
كه فرزندمان دوســت مقيدی داشته باشد، ناخودآگاه از دوستش تأثير می پذيرد 
و نماز می خواند و روزه می گيرد و اخالقی می شود. اما اگر با اين حساب كه بچه 
 هستند و مهم نيست با چه كسانی دوست شوند، نظارت درستی بر دوستی بچه ها 
نداشــته باشم، ممکن است اين ســهل گيری و آزاد بودن روی بچه ما تأثير بدی 
 بگذارد. بنابراين برای من هميشــه و در هرزمانی مهم بوده و هســت كه فرزندم

با چه كسی دوست شود.
مادر شماره 2: »من حاضر شدم دخترم در مدرسه ای دورتر از منزل تحصيل 
كند و برايش سرويس بگيرم اما مدرسه مذهبی، و دوستانی مقيد داشته باشد«.

از ديگر اقدامات ، ارائه الگوهای برجسته و مناسب برخی از مادران به فرزندان خويش 
بوده است. به عنوان نمونه مادر شماره 7 عنوان داشت: 

»خودم به كتب مربــوط به دفاع مقدس عالقه دارم؛ هر وقت اين كتاب ها را 
مطالعه می كنم، خالصه آنرا برای دخترم نيز می گويم؛ از چند ســال قبل از سن 
تکليف، تا به امروز اين برنامه را برای دخترم دارم. به نظرم قصه پيامبران و شهدا 

و بزرگان دين می تواند بر دينداری بچه ها مؤثر باشد«.

دقت نظر مادران در رابطه با جايگاه الگويی اعضای خانواده در راستای تربيت عبادی، 
از ديگر نتايج پژوهش حاضر بود. در رابطه با اين مضمون فرعی شماری از تجارب مادران 

بدين شرح است:
مادر شــماره 5:  الگوگيری بچه ها از خواهر و بــرادر را بايد جدی بگيريم. 
بچه هــای بزرگ تر از نظر دينداری و انجام اعمــال عبادی و اخالق و منش روی 
بچه های كوچک تر بسيار تأثير دارند. من دو دختر دارم؛ روی تربيت دختر بزرگم 
به خاطر مشــغلة كمتری كه داشتم بســيار كار كردم و وقت گذاشتم، زمانی كه 
كارمند شــدم و برای دختر كوچک ترم وقت كمتری داشتم به عينه می ديدم كه 
خواهر كوچک تر همان رفتارها و اخالقيات و عملکردی را از خود نشــان می دهد 
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كه خواهر بزرگ تــر دارد. بنابراين در بحث رعايت حجــاب و نماز و روزه دختر 
كوچکم مشکل نداشتم و اين امور وقت زيادی از من نگرفت.

مادر شماره 10: اگر والدين عامل به گفته هايشان خصوصاً در رابطه با مسائل 
عبادی و اخالقی باشــند، اصل كار را انجام داده انــد، چون فرزندان از آن ها الگو 

بر می دارند؛ من و همسرم سعی كرده ايم اين گونه باشيم.
مادر شماره 13: من تقريباً تنها كاری كه برای تربيت دينی و اخالقی دخترانم 
انجام داده و می دهم اين اســت كه روی خــودم كار می كنم؛ تکاليف دينی ام را 

جدی و دقيق انجام می دهم.
مادر شماره 12: سالهاست كه اصرار دارم كه جلو چشم دختر و پسرم اعمال 
دينی ام را انجام دهم و آن ها را به طور غيرمستقيم دعوت به انجام اين امور كنم و 

زمينه فراهم می كنم تا از من الگو بردارند.

نظارت بر ارتباطات و رسانه های مجازی، از ديگر مضامين فرعی حاصل شده از نظرات 
و اقدامات عنوان شده توسط مادران است؛ مرتبط با اين مضمون، تجربه ای از دو مادر 

مورد اشاره قرار می گيرد. 
مادر شــماره 6: قبل از كرونا گوشی را به مقدار كم و در حد بازی در اختيار 
دختر كوچکم قرار می دادم. با مجازی شدن آموزش نيز با توجه به اينکه دخترم 
در سنين حساســی هست، گوشی جدا برای او تهيه نکردم و با گوشی خودم به 
تحصيل پرداخت. جست وجوهای او نيز در گوگل تحت نظر خودم انجام می شود 
و برای مراقبت بيشتر اينستاگرام را هم از گوشی حذف كرده ام؛ چون اين فضاها 
الگوهای درســتی را در برابر بچه قرار نمی دهند و تمام تالشــم اين اســت كه 

بی حجابی و بی عفتی برای دخترانم عادی جلوه داده نشود.
مادر شماره 4: ما ماهواره نداريم؛ كمتر از گوشی استفاده می كنيم. درسال های 
اخير كه دخترم مکلف شده، سعی می كنم زندگی در دنيای واقعی را تجربه كند 
و غرق در دنيای مجازی نشــود. دخترم بايد در دنيای واقعی به رشد و تشخيص 
برســد و خداباور بشــود و بعد اندك اندك بتواند از فضای مجازی هم بهره ببرد. 

تمايل ندارم الگوی دختر من بالگرها و سلبريتی ها باشند.
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 6.  تعليم و تمرین:
تعليم و تمرين از ابتدايی ترين و بديهی ترين روش ها و ابزارهای تربيت است. روشی كه 
از سوی مـادران نيز مورد توجه قرار گـرفته و در راستـای آماده سازی دختران برای انجام 
تکاليف عبادی و تربيت دينی به كار گرفته شده است. برخی از عملکردهای مورد اشاره 
مادران در قالب مقوالت فرعی چون آموزش مستقيم، آموزش غيرمستقيم، آموزش عملی 

و تمرين و آماده سازی به ترتيب در ادامه می آيد.
در بهره گيری از آموزش مستقيم برخی اقدامات والدين اين گونه بوده است: 

مادر شماره 13: من از سه سالگی دخترم را با نام خدا و برخی اذكار و صلوات 
آشنا كردم و هرچقدر بزرگ تر شد چيزهای بيشتری به او آموختم. 

مادر شماره 4: آموزش من با قرآن شروع شد از 4 سالگی دخترم، با او قرآن 
كار كردم؛ البته همراه با بازی و قصه. بعد هم در 8 ســالگی نماز خواندن و وضو 
گرفتن را به او ياد دادم؛ در آغاز 9 سالگی هم راجع به روزه و تمام وظايف دينی 

برای او صحبت كردم و او را آماده جشن تکليف ساختم.
مادر شــماره 12: آموزش رسمی من به دخترم از 7 سالگی شروع شد. البته 
اول مباحث ساده را به او ياد دادم و بعد كم كم و متناسب با سن، او را با اعمال و 

مباحث سخت تر آشنا كردم.

تعدادی از مـادران از ظـرفيت آموزش غيرمستقيـم )با بهره گـيری از يـادداشت و 
نامه نويسی، خاطره گويی( نيز برای تربيت عبادی فرزندان خويش بهره برده اند؛ شماری از 

تجارب ايشان بدين قرار است:
 مادر شــماره 2: از وقتی دخترم خواندن و نوشتن را ياد گرفت، شروع كردم 
به نامه نوشــتن برای او؛ من در قالِب نامه بســياری از مباحث را به او ياد دادم. 
چون دخترم از خواندن نامه های من لذت می برد و گاهی بارها و بارها آن را برای 

خودش مرور می كرد.
مادر شماره 4: از كارهايی كه همسرم به كرات انجام می داد تعريف خاطرات 
خــود از اردوها، برنامه های مســجد و هيات و... بود. بــا همين خاطرات خوش 
فرزندانم را عاشــق حضور در مســجد و هيات كرد و در قالب اين روش مباحث 

دينی و اخالقی زيادی را به دخترم آموخت.
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آموزش عملی، از ديـگر اقدامات مـادران بود. در هـمين رابطه مادر شماره 1 عنوان 
می كند: 

»ياد دادن برخی اعمال عبادی مثل وضو و نماز به شکل عملی ممکن است. 
من خودم اين اعمال را اول برای دخترانم اجرا كردم و بعد از آن ها خواســتم تا 

آن ها نيز اين اعمال را انجام دهند«. 
مادر شماره 5 نيز چنين می گويد: »به شکل عملی نماز را به دختر  بزرگم آموختم 
و دختر كوچکم نيز به همين شــکل نماز را از خواهــرش آموخت؛ چرا كه توضيح 
دادن اين اعمال و يادگيری آن از ســمت بچه، سخت تر از نمايش عملی آن است«.

مضمـون فرعـی ديگر اين بخـش، تمرين دادن و آماده سـازی دختران بـرای انجام 
تکاليـف عبـادی اسـت. مرتبـط با ايـن مضمـون، اقدامات تربيتـی مورد اشـاره والدين 

در ادامـه می آيد. 
مادر شماره 9: من از يکسال قبل از روزه داری، دخترم را تشويق كردم كه اگر 
می تواند برخی روزها را روزه كامل بگيرد و اگر نمی تواند تا هر ساعتی كه كشش 
دارد روزه خود را نگه دارد. برای نماز هم همين طور، برخی شــب ها او را تشويق 

می كردم تا برای نماز صبح بلند شود؛ اما تمام اين كارها بدون سخت گيری بود.
مادر شــماره 2: قبل از رسيدن به سن تکليف برای دختر روسری و پيراهن 

بلند تهيه كردم تا اندك اندك به پوشش عادت كند.
مـادر شـماره 6 و مادر شـماره 5 و مادر شـماره 11: چادر و روسـری تهيه 
كـردم بـرای دخترانـم قبل از سـن تکليف اما برای پوشـيدن آن ها سـخت گيری 

نمی كردم.
مادر شماره 4: برای آمادگی دخترم برای حفظ حجاب، از 5، 6 سالگی لباس های 
پوشيده اما رنگی و شيک و عروسکی برايش تهيه كردم تا حجاب داشتن را بياموزد، 

و با آن احساس خاص و متفاوت بودن كند و حجاب را دوست داشته باشد. 
مادر شماره 12: من دخترم را كم كم با تکاليف دينی آشنا كردم و از دوسال 
قبل از تکليف، با او همراهی و تمرين كردم تا زمانی كه به ســن تکليف رسيد و 

توانست اعمال دينی را به تنهايی و بدون دشواری زياد انجام دهد.
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مادر شماره 8: قرآن و نماز خواندن من خيلی وقتها با همراهی بچه ها بوده و 
هست. از كودكی سعی می كردم بچه ها در زمان نماز كنارم باشند و حركات من 
را تکرار كنند. ما قرآن را هم با هم و به شکل خانوادگی خوانده و ميخوانيم. االن 
هم كه دخترم مکلف شده، بيشتر مواقع نماز را با من همراه می شود چون عادت 

كرده و از اين كار لذت می برد.

 7.  نظارت و اصالح
از نکات ديگری كه در صحبت های مادران قابل برداشت و جمع بندی می باشد، نظارت 
بر عملکرد دختران و موضع گيری ايشان در برابر فراموشی، ضعف و كاستی فرزندان در 
انجام اعمال عبادی بعد از رسيدن به سن تکليف است. در ادامه برخی از تجارب والدين 
در قـالب اين مضمون اصلی و مضـامين فـرعی مرتبط با آن مورد اشـاره قـرار می گيرد.

تذكر، از اقدامات مورد اشاره مادران است. در اين زمينه مادر شماره 8 عنوان می كند:
 »با اينکه قبل از 9 سالگی دخترم ر ا آماده انجام تکاليف عبادی كرده بودم، 
بعد از سن تکليف بعضا پيش می آمد كه فراموش كند نماز بخواند و من به او تذكر 

می دادم كه بايد عبادت را جدی بگيرد و سروقت انجام دهد«. 

ساير مادران نيز دربارة تجارب خويش چنين می گويند: 
مادر شماره 2: دخترم به خاطر بازيگوشی كه داشت، فراموش می كرد كه نماز 

بخواند و من بايد به او گوشزد و يادآوری می كردم.
مادر شماره 9: دخترم تا عادت كند جلو  اقوام حجاب را رعايت كنـد طول 
كشــيد، با اينکه از قبل به او آموزش داده بــودم و او را مهيا كرده بودم، گاهی 
فرامــوش می كرد كه با تذكر من به خودش می آمد و به ياد می آورد و حجابش 

را رعايت می كرد.
مادر شماره 12: بايد برای انجام عبادت گاهی به دخترم تذكر دهم تا بفهمد 

موضوع جدی است و وظيفه اش را درست انجام دهد.
مادر شــماره 10: دخترها چون در ســن پايين به تکليف می رسند، به خاطر 
بازيگوشــی و شــيطنت فراموش می كنند كه وظيفة دينی خود را انجام دهند، 



101

ë  سال هفتم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 23
ë  تابستان  1401

 بازنمایی تجربه زیسته مادران در مهیاسازی فرزندان دختر 
برای انجام تکالیف عبادی

81 - 108  فاطمه رمضانی   رضا جعفری هرندی

مادرها همان طور كه راجع به انجام دادن تکاليف درسی حساس هستند و تذكر 
می دهند بايد در رابطه با تکاليف دينی هم اين گونه باشــند. من خودم حســاس 
بــودم به انجام تکاليف دخترم و اگر فراموش يا كم كاری می كرد در نماز و روزه، 

تذكر می دادم.

در رابطه با تأديب، نيز می توان به اين اقدامات مادران اشاره داشت:
مادر شماره 4: گاهی پيش می آمد كه دخترم در انجام تکاليفی كه بر او واجب 
شــده بود تنبلی و سســتی می كرد؛ مثاًل نمازش را تا اخرين لحظه نمی خواند يا 
می خواست كه قضای آن را بخواند، من در اين رابطه بی تفاوت نبودم و در چهره ام 

ناراحتی ام را از اين موضوع نشان می دادم.
مادر شــماره 13: من برای خودم جريمه معنوی داشــتم، مثاًل اگر نمازم را 
بــه هردليلی دير می خواندم يا غيبت می كردم، خودم را تنبيه می كردم و صدقه 
می دادم و يا از چيزی خودم را محروم می كردم. بعد از تکليف به دخترم هم اين 
مسئله را گفته بودم، بنابراين او نيز اگر اشتباه و خطايی می كرد يا وظايف اخالقی 
و دينی اش را به درستی انجام نمی داد، به راحتی تأديب های من را پذيرا می شد 
و من هم معموالً او را از چيزهای مورد عالقه اش به شــکل موقت و كوتاه محروم 

می كردم.
مادر شماره 12: تشــويق و تنبيه در كنار هم جواب می دهند. من همان قدر 
كه دختر و پسرم را برای كارهای خوب و انجام تکاليف شخصی تشويق می كنم، 
در برابر مشــکالت و اشکاالت آن ها هم واكنش نشان می دهم و موضع می گيرم. 
مثاًل در رابطه با امور مذهبی و عبادی از وقتی دخترم به ســن تکليف رسيد اگر 
بی تفاوتی می كرد نسبت به نماز و روزه و حجاب، چندبار تذكر می دادم اگر تکرار 
می كرد، اخم و اظهار دل گيری می كردم؛ در يک مورد كه درســت نشد به تأديب 

پرداختم تا نهايتاًً اصالح شد.

آنچه تا بدين جا عـنوان شد، مجـموعه ای از تجـارب تـربيت مادران بـود كه در قالب 
مضامين فرعی و اصـلی گـرد آمده بود؛ تجميع شـده ايـن مضـامين در جدول ذيل مورد 

اشاره قرار گرفته است.
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مضامين فرعیمضامين اصلی

é گردشگری مذهبیé بهره جويی از فضاها و مراسمات مذهبی
é حضور در مراسمات دينی

é برگزاری باشکوه جشن تکيف

é ادبيات )داستان و شعر(é بهره گيری از سرگرمی ها و ابزارهای كودكانه
é بازی )حركتی، فکری، نمادين(

é كاردستی و نقاشی

é مشوق های مادیé استفاده از مشوق ها
é مشوق های معنوی

é دعوت به همکاریé مشاركت طلبی و تکليف سپاری
é تکليف سپاری

é مواظبت بر الگوهای بيرونی و ارتباطات واقعیé الگودهی و مراقبت بر الگوها
é ارائه الگوهای برجسته و مناسب

é توجه به جايگاه الگويی اعضای خانواده
é نظارت بر ارتباطات و رسانه های مجازی

é آموزش مستقيمé تعليم و تمرين
é آموزش غيرمستقيم

é آموزش عملی
é تمرين و آماده سازی

é تذكرé نظارت و اصالح
é تأديب

بحث و نتیجه گیری  .....................................................................................................
در پژوهش حاضر، با توجه به جايگاه و تأثير ويژة مادران در تربيت فرزندان، بررسی 
تجارب زيستة ايشان در مهياسازی دختران خود برای انجام تکاليف عبادی مورد توجه 

قرار گرفت. 
از تجزيه و تحليل يافته ها، اولين مضمون اصلی كه حاصل آمد، بهره جويی از فضاها و 
مراسمات مذهبی بود كه اين مضمون شامل سه مضمون فرعی گردشگری مذهبی، حضور 
در مراسمات دينی و برگزاری باشکوه جشن تکليف بود. تجربة مادران در استفاده از فضاها 
و مراسمات خاص، قائدتاًً مبتنی بر اين حقيقت غير قابل انکار است كه »فرازهای مختلف 
زمانی و موقعيت های گوناگون مکانی، منشا آثار متفاوتی بر انسان هستند و چنين نيست كه 
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وضعيت های مختلف، بارهای مشابهی داشته باشند« )باقری، 1400: 132(. »انسان از شرايط 
مختلف محيطی اعم از شرايط زمانی، مکانی و اجتماعی تأثير می پذيرد. بنابراين و بر طبق 
اين ويژگی بايد ريشه برخی افکار، نيات و رفتارهای آدمی را در شرايط محيطی او جست وجو 
كرد« )باقری، 1400: 134(. بنابر تجارب موفق بيان شده در اين پژوهش استفاده از مکان های 

مذهبی و مراسمات دينی و آيينی در راستای تربيت دينی فرزندان مورد تأكيد است. 
مضمون اصلی ديگر، بـهره گيری از سـرگرمی هـا و ابـزارهـای كـودكانه بـود كه خود 
مضامين ديگری چون ادبيات )داستان/ شعر( بازی و كاردستی و نقاشی را در خود جای 
می داد. اين ابزارها چنان با اهميت اند كه قرن ها پيش از چشم بزرگانی چون ابن سينا 
دور نمانده اند و ايشان بر كاربرد بازی، داستان و شعر برای كودكان بسيار تأكيد كرده اند 
 )رفيعی، 1398: 114(. چرا كه كودكان در طی بهره گيری از هر كدام از اين مضامين

يا قالب ها، از نظر شناختی، اجتماعی، هيجانی و جسمانی رشد می كنند، لذت می برند و 
تربيت می شوند و آموزش می بينند. اين ابزارها قابليت طرح و رنگ پذيری نيز دارد؛ يعنی 
می توان با اندكی خالقيت، جهت فرهنگی و دينی به آن ها بخشيد و بيشترين استفاده را 

از آن ها در راستای تربيت و همين طور نشاط كودكان برد. 
 مضمون كلی ديـگر، استفـاده از مشوق هـا بود. تـشويق كـودكان به انجام تکاليف و 
 وظايف الهی، از سـوی مادران به شيوه های مختلفی صورت پذيرفته، كه در دو قالب كلی

مادی و معنـوی بدان ها پـرداخته شد. مشـوق ها و محرك ها انگيزه يادگيری و حركت 
و عمل را در كودكان و نوجوانان موجـب می شوند و در كنـار تنبيه هـا، به نوعی ضمانت 
 اجرای اعمال آموخته شده هستند. البته در كاربرد تشويق های مادی بايد دقت داشت كه

»اگر تشويق مادی بيش از اندازه معمول باشد، باعث می شود انگيزة فرد در انجام رفتار 
عبادی تنها برای به دست آوردن پاداش باشد؛ در نتيجه ممکن است با از ميان رفتن 
تشويق و تنبيـه، رفتار مـذكور نيز از ميـان بـرود« )داوودی، 1390: 212(. همچنين 
تشويق های مادی ممکن است فرد را وابسته كرده و به آن عادت دهد، افزون بر آن، همراه 
كردن علم، آموزش و مسائل باارزشی از اين دست با مشوق های مادی، شايد از ارزش اين 
امور بااهميت بکاهد )حسينی زاده، 1390: 163(. بنابراين بايد توجه داشت كه تشويق 

مادی فرزندان به اندازه و بجا باشد و دركاربرد اين شيوه افراط صورت نگيرد.
مشاركت طلبی و تکليف سپاری مضمون ديگری بود كه دو مضمون فرعی ديگر يعنی 
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دعوت به همکاری و تکليف سپاری را در برمی گرفت. تجربه مادران در اين شکل از مواجهه 
با دختران خـويش، مبتنی بر اين حـقيقت بوده كه از همـان اوان كـودكی بايـد جامة 
مسئوليت پذيری در برابر خداوند و انسـان ها و حتی طـبيعت را بـر تن فرزندان پوشيد و 
ايشان را مکلف و مسئول بارآورد. برای اين منظور هم می توان مسئوليت هايی را متناسب 
با سن، خصوصاًً از 7 سالگی به بعد كه براساس روايات، سن اطاعت پذيری كودك است 
)حرعاملی، 1367، ج21: 476(، برای كودك تعريف كرد و از او برای انجام دادن و ندادن 
كارها بازخواست كرد و هم می توان در سنين پايين تر او را در امور مختلف مشاركت داد و 
لذت توجه و توانايی انجام كار را بر كام او نشاند. چنان كه برخی از مادران مورد مصاحبه 

به اين امر واقف بوده و بدان پرداخته اند.
مضمون اصلی الگودهی و مراقبت بر الگوها و چهار مضمون فرعی آن يعنی مواظبت 
بر الگوهای بيرونی و ارتباطات واقعی؛ ارائه الگوهای برجسته و مناسب؛ توجه به جايگاه 
الگويی اعضای خانواده؛ نظارت بر ارتباطات و رسانه های مجازی؛ دستة ديگر مضامين 

استحصال شده را شامل می شوند. 
در طی مصاحبه ها مشخص شد كه مادران به علم و تجربه به درستی دريافته اند كه الگوها 
بر تربيت به طور كلی و تربيت عبادی و اعتقادی فرزندانشان به طور خاص تأثيرگذارند. »اين 
واقعيت را كه يادگيرنده از طريق مشاهـده رفتار ديگران به يادگيری می پردازد را بندورا 
 نيز در نظريه يادگيری اجتماعی خود مورد توجه قرار داده است« )سيف، 1399: 133(.

با توجه به اين حقيقت وجودی نوع انسان، نظارت بر الگوهای بيرونی فرزندان اعم از 
دوستان و معاشران و اقوام، و الگوهای مجـازی اعـم از دوستـان مجازی و سلبريتی ها و 
حتی بالگرها و... از ضروری ترين امور در راه تربيت دينی و اخالقی فرزندان است. در اين 
راستا، از نقش الگويی اعضای خانواده نيز نمی توان غافل بود، كودكان و نوجوانان به شدت 
از رفتار و عملکرد پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگ تر خود، نيز تأثير می پذيرند، براين 
اساس والدين بايد پيش از تربيت فرزندان خويش، در رشد و ارتقاء اخالقی و معنوی 
خود بکوشند. اما تمام بحث از نقش الگوها در تربيت، در اين موارد خالصه نمی شود؛ از 
 مسائل مهمی ديگری كه مادران نيز بدان توجه داشته اند ارائه الگوهای برجسته و مناسب

به فرزندان در راستای تربيت دينی و عبادی ايشان بوده است. 
 آمـوزش مستقيم، آموزش غيرمستقيم، آمـوزش عملی و تمرين و آمـاده سـازی نيز 
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 چهار مضمون فرعی بـودند كه در قالـب مضمون اصلی تعليـم و تمرين جـای گرفتند.
يکی از واقعيت های مرتبط با انسان اين است كه انسان ذاتاًً آراسته به دانش و مهارت و 
فضايل نيست و بايد برای كسب هر يک از اين امور تـحت تعليم قـرار گـيرد و به تمرين 
بپردازد. تعليم هم می تواند شکل مستقيـم و رسـمی داشته باشـد، و هـم می تواند در طی 
تعامالت غيررسمی و با استفاده از ابزارهای آموزشی غيررسمی مانند نامه و يادداشت نويسی 
و خاطره گويی و ... صورت پذيرد. افزون بر اين آموزش شکل عملی نيز می تواند به خود 
بگيرد. آموزش عملی يعنی مربی عمل را انجام دهد و كودك ببيند و بياموزد و يا از فرزند 
بخواهد كه اين كار را انجام دهد و آنچه را آموخته با رفتار و عمل به نمايش بگذارد »آموزش 
عملی چون با حواس انسان سر و كار دارد، عميق تر و ماندگارتر است؛ از اين رو اگر مسائلی 
را كه به صورت نظری نيز می توان آموزش داد، به صورت عملی آموزش داده شود، انتقال 
 آموزش بهتر صـورت می گيرد و اثـر آن مانـدگارتـر اسـت« )حسينی زاده، 1390: 141(.

البته آموزش يک روی سکه تعليم است و روی ديگر آن، ايجاد بستر تمرين و آمادگی 
در كودكان و نوجوانان است. چرا كه »يادگيری رفتارهای عبادی و پای بندی به آن ها 
امری تدريجی است. فرد با تکرار و تمرين منظم به تدريج رفتارهای عبادی و نکات و 
ظرايف موجود در آن ها را می آموزد، بر آن ها تسلط می يابد و به آن ها عادت می كند و 
بدين صورت، رفتارهای عبادی بخشی از شخصيت او می شود« )داودی،1390: 209(. 
براين اساس از مهم ترين و بديهی ترين وظيفه مادران در راه تکليف پذير ساختن فرزندان، 

هم آموزش آن هاست و هم فراهم كردن بستر تمرين و آمادگی برای ايشان.
نظارت و اصالح آخرين مضمون اصلی حاصل شده بود كه با دو مضمون فرعی تذكر 
و تأديب همراه شد. درباره اين بخش نيز بايد گفت كه در مسير انجام تکاليف عبادی، 
به مانند ديگر تکاليف، فراموشی، سستی، خستگی و خطا امری طبيعی است. در برابر 
اين گونه مسائل، همان گونه كه در نقل قول ها نيز مشخص است، مادران بی تفاوت نبوده 
و با وقوف بر شان نظارتی خويش به موضع گيری، تذكر و تأديب پرداخته و می پردازند. 
تذكر در واقع گفتار و يا رفتاری است كه از مربی سر می زند تا متربی را نسبت به آنچه 
كه از ياد برده و يا از آن غفلت كرده و يا از آن بی خبر است، آگاه سازد و احساسات او را 
در قبال آن برانگيزد؛ نتيجه اين روش هوشيار شدن و متذكر شدن متربی و ايجاد نوعی 
بيداری برای طی مسير در اوست )قائمی مقدم، 1387: 91(. در تأديب نيز هدف اصالح 
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 اشتباهات و خطاهای فرزند و متربی است؛ بنابراين براساس اصولی بايد صورت پذيرد.
 اول اينکه والد پيشتر در مورد رعايت آن موضوع خاص به فرزند تذكر داده باشد و با تأديب

به دنبال تخلية روانی خود و خالی كردن خشمش يا خشم خود نباشد، و ديگر آنکه، بهتر 
است تأديب در حد اخم، روی برگرداندن و محروميت های موقتی باقی بماند و اگر اين 

موارد به نتيجه نرسيد تنبيه بدنی با شرايطی صورت پذيرد.
با نظر به تحقيقات صورت گرفته كه در پيشينه نيز بدان ها اشاره شد، می بينيم كه نتايج 
پژوهش غالمی و همکاران )1398( در تأكيد بر اقدامات قبل از سن تکليف )بر شمردن 
نعمت های خداوند، خريداری كتاب شعر مصور نماز، آشنايی كودك با مفهوم حيا، دعوت 
به ادای نمازهای قضای صبح( و در برنامه های سن تکليف )برگزاری مفصل جشن تکليف 
 و ادامه كالس های قرآنی( با يافته های پژوهش حاضر در توجه به سنين پيش از تکليف 

در راستای تربيت عبادی و بربهره گيری از شعر و برگزاری جشن تکليف همخوانی دارد.
شريفی دروازه و همکاران )1398( در كنار روش های مختلفی كه برای آموزش دينی 

عنوان كرده اند به مانند پژوهش حاضر بر داستان گويی تأكيد داشته اند.
ايجاد  و  نماز  مانند  مقدسی  اعمال  و  مکان ها  معرفی   )1393( ضرغامی  و  اديب 
خاطرات زيبا از آن ها، و توجه به جنبه معنوی تعطيالت مذهبی، احترام به حقوق ديگران، 
قصه گويی و دعا را در تربيت دينی مؤثر می دانند كه نتايج تحقيق حاضر نيز با برخی 
از اين موارد همچون استفاده از فضاها و مکان های مذهبی و قصه گويی همخوانی دارد. 
شکراللهی )1392( نيز بر اين تأكيد دارد كه در بين فروع دين، نماز و روزه بيش از ديگر 
اعمال عبادی، ضرورت آموزش بـه  كـودكان از دوران كـودكی را دارند« كـه در پژوهش 
حاضر نيز مادران به اين مهم آگاه بوده و پيش از سن تکليف آموزش و تربيت عبادی را 
با شيوه های مختلف پياده كرده اند. ملکی و همکاران )1390( به طور كلی ضرورت تربيت 
عبادی كودكان، ضرورت بيان فلسفه اعمال عبادی و مسئوليت والدين را مورد بررسی 
 قرار داده اند كه در پژوهش حاضر نيز به ضرورت تربيت عبادی و مسئوليت والدين در 
 اين زمينه پرداخته شد. طياری پور )1396(، كرمی و همکاران )1395(، بختياری )1391(،

الينز (Lines,2006)، اسکات و همکاران (Scott, et al, 2007) ، برترام تروس و همکاران 
(Bertram-Troos, et al, 2007) و آران و نايب (Aran & Nayeb, 2018) بر الگو بودن 

والدين و به شکل خاص نقش مادران در ابعاد مختلف تربيت از جمله تربيت دينی و 
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عبادی اشاره داشته اند، كه در پژوهش حاضر نيز مادران به آن واقف بوده و آن را مورد 
اشاره قرار دادند. بانل و همکاران (Bunnell, et al, 2018) نيز به مانند پژوهش حاضر 
باروش پديدارشناسانه به دنبال توصيف تجارب والدين در تربيت دينی فرزندان براساس 
دين مسيحيت بوده اند. البته غالب راهکارهای عنوان شده از سوی مادران، در كتب و 
مقاالت مختلف تربيتی به شکل كلی مورد اشاره قرار گرفته است. اما دليل اهميت نتايج 
اين پـژوهش از آن روسـت كـه در عـالم واقـع از سـوی تعـدادی از مـادران تجربه شده 

و به نتيجة مطلوب منجر گشته است.
در اين جايگاه و با توجه به نتايج اين پژوهش، توجه به دو نکته مهم از سوی مربيان 
و والدين به خصوص مادران، ضرورت دارد: اول اينکه تربيت عبادی فرزندان را به تعويق 
نيندازند و به آينده موكول نکنند، چون انسان در سنين كودكی مانند موم نرمی است 
كه هيچ شکل و نقشی ندارد و هر شکلی كه به او داده شود را می پذيرد و همان می شود؛ 
اين درست عکس دوران بزرگسالی است؛ چون در بزرگسالی شخصيت انسان شکل گرفته 
و به سختی تغيير می يابد. بنابراين اگر شخصيت كودك، طی نخستين سال های زندگی 
 چنان كه بايد قوام نيابد و به بعد تربيت دينی و عبادی او توجه نشود، قطعاً در سنين باالتر 
در انجام وظايف دينی خود به مشکل برخواهد خورد و سستی و ضعف بر او غلبه خواهد 
كرد و به مانند دوران كودكی تن به تربيت نخواهد داد. نکته ديگر اينکه در مسير تربيت 
دينی و عبادی، به يک روش و شيوة خاص و محدود، مانند آموزش مستقيم، بسنده نکنند و 
به راهکارهای مختلف متوسل شوند و متوجه عواطف و احساسات و عالئق كودكان نيز باشند 

و در تربيت خود آن ها را همچون مادران مورد مصاحبه، مدنظر قرار دهند. 
اميد است، انجام اين پژوهش افق های جديدی را در تربيت دينی و عبادی بگشايد 
و توشه ای هر چند اندك باشد برای بهره گيری مادران در طی اين مسير سخت و انجام 

اين وظيفه خطير.

تشّکر و قدردانی
  بدین وسیله از مادران حاضر در هیأت رزمندگان شهر مقدس قم که در انجام
 این پژوهش ما را همراهی کردند و تجارب خویش را در اختیار پژوهشگران

قرار داده اند، تقدیر و تشّكر می شود .
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