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  24  ...................................................................................................................................................................................  : منابع

 

  :  چكيده

 ي وعالقه انگيزه توانم مي در اقدام پژوهي فوق در پي يافتن اين راهكار بودم كه چگونه ....................اينجانب  

  ؟ دهم افزايش مدرسه جماعت نماز در شركت هتج را. ..آموزشگاه  آموزان دانش

 به نماز، در وحضورشان آموزان دانش روحي ازوضعيت مشاهداتم براساس و اجراكردم كه مراحلي به توجه با

 آماده نماز براي و وضوكرده گرفتن به اقدام مقرر وقت در ، اكراه بدون آموزان دانش:  يافتم دست نتايج اين

 در مشاركتشان ميزان  پرسند مي ، شوند مي مواجه آن با كه را ،اشكاالتي روييكم بدون آنان. شوند مي

 از نشان خواندن نماز هنگام در آموزان دانش شمارش دارد آنان ي عالقه از ،نشان نماز محل كردن آماده

 ساسا بر موفقيت اين كه نمودند بيان پژوهش اين در همكاران تمام  دارد كنندگان شركت تعداد افزايش

 كار اين نظير يي كارها ي ادامه به تشويق ومرا بودند خوشحال بوديم داده انجام هم با كه بوده كارهايي

 فرزند كه داشتند بيان نيز اولياء.  دهم قرار شان اختيار در را كارم از اي نسخه كردند ودرخواست نمودند

 را ما ،اشتباه كنيم مي اشتباه وضو يا و نماز جاي هر:  گفتند مي والدين ، دهند مي اهميت نماز به انشان

 كمك با توانستم ، داشتم ماه ..حدود طول در كه مداومي تالش با.  نمايند مي اصالح و كرده گوشزد

 شرح اين به آنان ي نتيجه كه دهم انجام اقداماتي آنها تحليل و تجزيه و اطالعات آوري گرد با همكارانم

  : است

  . است شده رفع كامل طور به آموزان دانش جماعت نماز گزاريبر وشرايط نماز اشكاالت -1 

  . كنند مي مهيا را نماز برگزاري مقدمات خودشان روز هر اختيار روي واز اشتياق با آموزان دانش - 2
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 نشان عالقمندي نماز خواندن به نسبت كه دهد مي نشان ، رفتارشان و واشتياق آنها والدين هاي گفته - 3

  . شد خواهد آنان وجود ملكة بيشتر امر ،اين شود پيگيري بعد ي سالها در روش ينا چه وچنان داده

 رفع به اقدام نيز خانواده در بلكه خوانند، مي نماز خود فقط نه آموزان ،دانش والدين ي گفته طبق  -4 

  . نمايد مي خود ي خانوده اعضاي ديگر و والدين نماز و وضو اشكال

  مقدمه

 برشخص بار پنج روزي كه است خاص وشرايط اركان داراي كه است عملي فقهي ظرازن اصطالح در نماز

 و رضايت كه است پيامبران ورسم وراه خدا دين احكام از نماز: «  فرمودند خدا رسول ، است واجب مكلف

 رسالت به مبعوث كه پيامبري هر است انبياء تمامي نمازميراث. »   است نهفته درآن حق حضرت خشنودي

 و كودكان بخصوص افراد همه كه است نجات كشتي نماز.نمود سفارش آن كردوبه نمازدعوت انسانهارابه.شد

  . رساند مي رستگاري و آرامش ساحل به و دهد عبورمي خيزابها و طوفانها از را ها جوان و ها نوجوانان

 نمازجماعت زيرا دارد، شتربي اهميت جماعت به نماز كردن برگزار اما است، فراوان اهميت داراي نماز اگرچه

. گيرد مي دربر را نظم و اتحاد رهبري، مانند عناصري كه است اسالمي مطلوب جامعه از ارزش با نمادي

 به نماز ما دين در. است اهميت حايز نهفته، آن در كه فراواني حكمتهاي و جماعت نماز مطالعه بنابراين،

 درست اگر و اوست ديگر فرائض و اعمال ي كليه قبولي و آدمي ارزش مالك و شده تلقي دين ستون عنوان

  . دارد ومحافظت مداومت به نياز شود،كه مي شمرده دين رأس و مؤمن معراج عنوان به گردد، اقامه

 آنچه اما دارند را مذهبي تكاليف انجام و پذيرش استعداد بالفطره ،نوجوانان و كودكان ي همه ترديد بدون

 نخستين سنين از.  است مذهبي تكاليف سوي به آنها جذب هاي شيوه ارائة و ها روش چگونگي ، است مهم

 كه است شده مشاهده بسيار. كرد تشويق خواندن نماز به و آشنا نماز با بتدريج را كودكان بايد دبستان

 بيانگر همسال اين. كنند مي تقليد را ها آن خواندن نماز تنهايي به يا يستند ا مي مادر و پدر كنار در كودكان
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 الگها ساير و والدين تاييد و تشويق مورد اگر و الگوهاست رفتار از ،انعكاسي كودك رفتار كه است واقعيت اين

 در همواره مربيان و اوليا است الزم ديگر سوي از.  ميكند پيدا آن انجام براي بيشتري ،تمايل گيرد قرار

 اجاد در ها آن اثرگذاري تا باشند داشته محبوب و منطقي ، عاطفي شخصيتي بوده، قدم ثابت خود عملكرد

 براي خوشايند و متنوع تجارب با نماز كردن توام و نماز تكريم و تعليم.  يابد افزايش كودكان در خوب عادات

  .باشد موثر نماز به آن دادن عادت و مندي عالقه به تواند مي كودكان

  

  مسأله بيان

 است عاملي و است اسالم پرچم و اجتماع و فرد كنندة اصالح ، هادل ي دهنده آرامش نماز كه اين به توجه

 تربيت راههاي از يكي و ، شود مي زشت رفتارهاي ديگر و تباهي ، گناه ، تنبلي از افراد رهايي موجب كه

 در تا شدم برآن ، باشد مي جماعت نماز در آنها دادن شركت و نماز دادن ياد ، نوجوانان و كودكان ديني

 اما. نمايند شركت نماز در آموزان دانش اكثر كه بود اين مطلوب.  نمايم را پررنگ تر جماعت مازن مدرسه

 وعده بودند؛ مدرسه جماعت نماز در شركت به راغب آموزان دانش از كمي تعداد و نبود صحيح من تصور اين

 به مرا توجه كه بود اي مسئله مهمترين اين. كردند مي شلوغ جماعت نماز برگزاري حين نيز ها آن از اي

  . كرد جلب خود

 ي كليه قبولي و آدمي ارزش مالك و شده تلقي دين ستون عنوان به ما دين در نماز كه اين به توجه با

 شود،كه مي شمرده دين رأس و مؤمن معراج عنوان به گردد، اقامه درست اگر و اوست ديگر فرائض و اعمال

 انجام و پذيرش استعداد بالفطره ،نوجوانان و كودكان ي همه رديدت بدون. دارد ومحافظت مداومت به نياز

 زندگي چراكه است وضروري واجب امري نماز ويادگيري آموزش دليل همين به ، دارند را مذهبي تكاليف

 عنوان به خاطر همين به.  زند مي رقم را او وسرنوشت قرارداده تأثير تحت را انسان وآخرت اجتماعي و فردي
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 و وجامعه آموزان دانش درقبال كه تعهدي و دارم متعال خداوند برابر در كه مسؤوليتي احساس و  معلم يك

  . نمود خواهم را خود تالش نهايت مشكل اين رفع جهت دارم اسالمي فرهنگ وشكوفايي رشد

  پژوهش اهداف

 به نسبت خودرا ي مدرسه آموزان دانش ي وعالقه انگيزه كه است اين پژوهش اين انجام از جانب اين هدف

 را نماز و كرده شركت جماعت نماز در دروني ي عالقه و ميل با ها آن ، عمل اين با كه كنم بيشتر نماز

 نماز نيز منزل در مرور به ها بچه شود مي باعث وهمچنين برند مي پي آن اهميت وبه شمرده محترم

 آلوده اجتماعات و ازمجالس كم كم ، كنند شركت خودنيز ي محله مسجد جماعت درنمازهاي حتي بخوانند

 بچه شدن خوان نماز ، كنند مي پيدا گرايش ومذهبي ديني اجتماعات سمت به بيشتر كرده دوري گناه به

 زندگي محيط داشتن در زيادي بسيار تأثير مذهبي واجتماعات جماعت نماز به ها آن شدن مند عالقه و ها

 حتي و كشور ، شهر داشتن به وهمچنين داشت خواهد  قيغيراخال هاي آلودگي از دور به و سالم و پاك

 به عاقبت سوي به را انسان نهايت در و كرده نظيري بي كمك وجنايت جرم بدون باصفا و پاك دنيايي

  . كند مي هدايت خيري

  توصيف وضعيت موجود

خدمت  سال است كه در آموزش و پرورش مشغول ..مدت .… ..آموزشگاه  .آموزگار پايه  … جانب اين

نفر دانش آموز سر و كار دارم. مدير آموزشگاه  .هستم و در كالسم با  .داراي مدرك  ...بنده در رشته هستم

. در هستند كه سهم بزرگي در مشاركت با من در انجام اين پژوهش دارند. سركار خانم ........................من 

 از برخي ، كنند نمي  شركت مدرسه جماعت نماز در يزياد انگيزه با آموزان دانش آموزشگاه فوق بعضي اين

 ، شوند مي مشغول بازي به مدرسه ازحياط اي گوشه در يا مانند مي كالس در نماز برگزاري زمان در ها آن

 صحبت يكديگر با جماعت نماز برگزاري درحين ها آن بيشتر ، شوند مي حاضر درنماز وضو بدون ديگر برخي
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 صداي وبا كرده شوخي يكديگر با برخي ، اندازند مي كناري به را يكديگر مهر ها نآ از اي عده ، كنند مي

 نماز ازشروع قبل كه اين به توجه با كردند مي نيز دعوا يا شوخي باهم موارد دربعضي حتي ، خندند مي بلند

 صحبت نماز فضايل خصوص در وهمچنين دادم مي اختصاص مربوطه مقررات و نماز آموزش جهت را دقايقي

 را نماز ونظم كرده شركت درنماز ميلي بي با و بوده توجه بي نماز به نسبت ها بچه بيشتر بازهم كردم مي

  . بپردازم مشكل اين رفع به علمي طور به گرفتم تصميم رو اين از ؛ زدند مي برهم

  پژوهش وضرورت اهميت

 است، گرفته را او)  تعالي خداوند(رحمت زا چقدر كه بداند گزار نماز اگر«  الهي؛ رحمت نماز): ع( علي امام

 رسد، او به بدي كه هنگامي است؛ شده آفريده طاقت كم و حريص انسان. »  برندارد سجده از را سرش

 به مرتباً را نمازها كه آنها نمازگزاران، مگر شود مي ديگران مانع رسد، او به خوبي كه هنگامي و كند تابي بي

  .آورند مي جاي

 آموزان دانش ي عالقه كه شود مي باعث بپردازم علمي طور به مسأله اين به من اگر نماز هميتا به باتوجه

 نماز وآداب نظم و كنند شركت مدرسه جماعت نماز در الهي ي انگيزه و ورغبت ميل با ، شود بيشتر نماز به

 و بارآيند خوان نماز افرادي درآينده آموزان دانش شود مي باعث حتي كنند رعايت نماز اجراي حين در را

 وانگيزه عالقه و نپردازم علمي طور به مسأله اين به اگر ولي. باشند داشته نيز خود اطرافيان روي مثبتي تأثير

 در اي وانگيزه عالقه است ممكن ندهم افزايش مدرسه جماعت نماز خصوص به نماز به نسبت را  ها بچه ي

 شركت تعداد از و شده بيشتر مدرسه جماعت نماز در نظمي بي و نشود ايجاد نماز به نسبت آموزان دانش

 سبك را وآن بوده اهميت كم نماز به نسبت نيز درآينده دارد امكان همچنين.  شود كاسته درنماز كنندگان

  . گذاشت خواهد آنان اجتماعي و فردي درزندگي آثارمخربي كه شمارند
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 كنندگان ركوع با و بپردازيد زكات و داريد، برپا را نماز و. الراكعين مع اركعوا و الزكوة اتوا و واقيموالصلوة 

 است جماعت كه شكلش، زيباترين و بهترين به را نماز مسلمانان تا داده دستور كريم قرآن.    كنيد ركوع

 روايات.  است بوده خداوند تأكيد مورد جماعت نماز نيز، گذشته اديان در اسالم، از قبل در حتي.  بخوانند

 آله و عليه اهللا صلي( اكرم پيامبر كه معروفي حديث در. است فراوان جماعت نماز ارزش و پاداش در ياسالم

 نماز در حاضران عدد اگر كه است داده وعده متعال خداوند:  فرمايند مي اند، كرده نقل جبرئيل از) سلم و

 شوند، نويسنده مالئكه و انس و جن و قلم ها درخت و مركب  درياها تمام اگر باشد، نفر ده از بيش جماعت

 مسجد به رفتن) السالم عليهم( معصومين گهربار احاديث اساس بر. بنويسند را آن ركعت يك ثواب نتوانند

 و دارد زيادي بسيار پاداش و اجر االحرام تكبيرة ابتداي از جماعت نماز درك و جماعت نماز در شركت براي

) سلم و آله و عليه اهللا صلي( اكرم پيامبر نيز و دارد؛ برتري نيطوال نماز بر مختصر و كوتاه جماعت نماز

  .» باشد سختي و دشواري با چه اگر شويد، حاضر جماعت نماز در«: اند فرموده

 به مردي) سلم و آله و عليه اهللا صلي( اكرم پيامبر زمان در «: فرمودند) السالم عليه( صادق امام حضرت 

  .كرد نمي شركت جماعت نماز در نابينايي علت

  مي را اذان صداي و نابينايم من: كرد عرض و رسيد) سلم و آله و عليه اهللا صلي( پيامبر خدمت به روزي  

  مسجد تا خانه از طنابي: فرمودند حضرت بياورد مسجد به مرا و بگيرد را دستم كه نيست كسي اما شنوم،

  .» برسان جماعت نماز به را خود آن با و بده قرار

  )1( شواهدآوري گرد 

 يكديگر با نماز برگزاري درحين كنندگان شركت بعضي شد توصيف مسأله بيان در كه اطالعاتي به توجه با

 تكرار روز هر نماز برگزاري از هفته 3 حداقل باگذشت عمل اين.  زدند مي برهم را نماز ونظم كرده صحبت

 نامه پرسش طريق از را اطالعاتي ، بنابراين. شد كاسته آموزان دانش ي وانگيزه عالقه از روز به روز و شده
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 بلد نمازرا مقدمات و ، بخوانند نماز دارند دوست آنها همةدر بررسي از آن مشخص شد كه : كه آوردم بدست

  .   هستند

  : قبيل از سؤاالتي به درپاسخ  

  "؟ خوانند مي نماز خانه در آيا " 

 اوقات گاهي كه اند گفته درصد 18/18 و اند داده منفي جواب درصد 18/68   مثبت جواب درصد 13/

  .خوانند نمازمي

  » خوانند؟ مي نماز شما خانة در كساني چه «

 ي درخانه كس هيچ ، اند داشته بيان درصد 09/59 و خوانند مي نماز آنها، والدين اند، گفته درصد 72/22

  ، دهد مي نشان آمار اين.  خواند مي ازنم مادرشان فقط اند گفته درصد 18/18 و.   خواند نمي نماز آنها

  .  باشند خود فرزندان براي خوبي الگوهاي توانند مي و بوده نماز اهل ها آن از برخي هاي خانواده

 بنده از بيشتر آنها كاري سابقه كه خود همكاران با مصاحبه و آموزان دانش هاي خانواده از بعضي با مصاحبه

 گاهي ولي خوانند نمي نماز منزل در فرزندانشان كه بودند معتقد آموزان نشدا اين اولياي اكثر. است بوده

   شركت شود مي برگزار محرم اول ي ودهه رمضان هاي ماه در مسجدهايي كه در  جماعت نماز در اوقات

 سهل خود خواندن نماز در و خوانند مي نماز اوقات گاهي فرزندانشان كه گفتند هم آنها از اي عده.كنند مي

 نمي گوش كنند مي نصيحت را آنها هرچه و خوانند نمي را خود نمازهاي درستي به و دارند زيادي انگاري

  . دهند

 روي از مدرسه جماعت نماز در آموزان دانش شركت كه بودند موضوع اين به معتقد هم همكاران از بعضي

  آيند مي عتجما نماز به دير يا آيند نمي يا نماز زنگ در آنها اكثر و نيست عالقه
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  اطالعات آوري گرد

 آن حل در و كند تاييد را مسئله وجود تا نمودم شواهد آوري جمع به شروع مسئله اين رويت از بعد 

  . نمودم استفاده زير روشهاي از داشتم كه سواالتي جواب به رسيدن براي و نماييم ارائه راهكارهايي

 اين آنها از داشتم خود همكاران و آموزان دانش هاي خانواده از بعضي با كه اي مصاحبه طي ، مصاحبه - 1

 آنها و))  ؟ چيست مدرسه جماعت نماز در آموزان دانش شركت عدم داليل مهمترين(( كه پرسيدم را سوال

  :دادند را زير هاي پاسخ نيز

 فرادا به ها مسئوليت واگذاري -  مناسب الگوي نداشتن -  زندگي محيط -  نماز هاي برنامه نبودن متنوع

 - اجبار و زور به توسل - تشويق از استفاده عدم - آموزان دانش بين حسادت حس انگيختن بر و خاص

   نماز در آنان شركت عدم و مدرسه كادر و معلمان طرف از مدرسه، نماز به ندادن اهميت

 استقبال دمع براي ها خانواده و همكاران سمت از كه داليلي كردن ليست و ها مصاحبه اين انجام از بعد

 نماز در آموزان دانش بيشتر شركت براي راهكارهايي آنها از بود شده عنوان جماعت نماز به آموزان دانش

  : دادند پيشنهاد بنده به را زير راهكارهاي هم آنها كه خواستم جماعت

  . خواندن نماز به فرزندانشان تشويق و نماز به ها خانواده اهميت

  . مدرسه جماعت نماز در معلمان شركت و مدرسه در نماز به اهميت

  . جماعت نماز هاي برنامه كردن متنوع

 تبليغات. باشند سهيم نماز برگزاري در آموزان دانش تمام كه طوري به چرخشي، صورت به مسئوليت تقسيم

  .سازنده و كافي

  .  لزوم مواقع در شيريني پخش و جايزه اهداء ، تشويق از استفاده
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  . نمازها از بعضي بين گويي قصه و شعر خواندن ، مسابقه برگزاري

  . جماعت نماز در شركت كردن اختياري و اجبار و زور به توسل عدم

  ؛ موضوع اين با مرتبط مجالت و مقاالت ، كتب مطالعه

 اين كه كردم مطالعه زمينه اين در كه مجالتي و مقاالت ، كتابها و دادم انجام كه مطالعاتي به توجه با

 اين با بنده از قبل كه بودند كساني كه شدم متوجه هم و بود پژوهشم انجام در بنده ياريگر مه مقاالت

  بودند شده مواجهه مشكل

)  نماز به آموزان دانش كردن مند عالقه هاي راه(  عنوان تحت ايي مقاله در خود كتاب در راعي داود آقاي

   كند مي معرفي زير شرح به را نآموزا دانش گريزي نماز اجتماعي هاي آسيب درمان راههاي

  محبت روش كارگيري به - 1

  الگويي روش از استفاده - 2

  تذكر روش - 3

  نماز عظمت و اهميت با ارتباط در زيبا هاي خاطره و ها قصه نمايش يا نقل - 4

  ها نمازخانه و مساجد زيباسازي و احداث - 5

 و مسجد امام نيكوي خوي و خلق. ستا مدارس و مساجد جماعت امام رفتاري و شخصيتي هاي ويژگي - 6

 احترام از حاكي و مناسب رفتار اگر است، مؤثر العاده فوق نمازگذاران با ارتباط برقراري در او اجتماعي مهارت

  شوند مي عالقمند نماز به نمايند، مشاهده

  آن آثار و نماز راز و رمز بيان - 7
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 اقدام در جعفرآباد منطقه –) عج( الزمان صاحب هدختران دبستان آموزگار مدير دروازه شريفي مينو خانم

 مند عالقه مدرسه جماعت نماز در شركت به را آموزان دانش توانستم چگونه(  عنوان با كه خود پژوهي

  دهد مي پيشنهاد را زير راهكارهاي بود) كنم؟

 تدريس روش زا استفاده  - 2 كارشناس افراد حضور با والدين ويژه تربيتي و آموزشي جلسه تشكيل - 1

 جدول تكثير و تهيه -6 نماز هاي كارت بازي - 5 نماز دفترچه تهيه -4 نماز جشن برگزاري -3 نماز هميار

 هاي دي سي از استفاده و بزرگان از نماز با رابطه در هايي داستان بيان - 7 خانه در فراگيران براي نماز

  موقعيت و فرصت هر از استفاده -10 زانآمو دانش از پذيرايي -9 نماز كارت دادن - 8  نماز آموزشي

 به توجه با را جماعت نماز به آموزان دانش جذب راهكارهاي ترين مهم خود وبالگ در بابايي حاجي علي

   كند مي معرفي زير شرح به نماز خصوص در اسفراين منطقه فرهنگيان تحقيق 90 از ايي خالصه

 خود و اعتقادي و فرهنگي آفريني نشاط -3 آموزان انشد به دادن وشخصيت تكريم - 2 نماز اثرات تبيين - 1

 عالي و جذاب نمازخانه داشتن -5 آموز دانش و معلم بين ديني قوي رابطه ايجاد -4 آموزان دانش در باوري

 اجراي - 7 آموزان دانش اوليا به نماز ضرورت و اهميت نمودن گو باز - 6 دلپذير هاي رنگ از استفاده و

 -9 مدرسه در ديني دوستان داشتن -8 برتر آموزان دانش به جوايز اهدا و نماز صوصخ در مختلف مسابقات

 نماز خصوص در نمايشگاه برگزاري - 10 جماعت نماز در آموزان دانش كنار در ،مدير،معاون، معلمين شركت

 آنان شويقت و گزار نماز آموزان دانش معرفي -12 ساده اخالقي و ديني كتب توزيع -11 آموزان دانش آثار از

 خوش آموزان دانش از استفاده -14 آموزان دانش به نماز هنگام به هديه دادن -13          ديگران حضور در

 با مستمر ارتباط -16 نماز خصوص در آموزشگاه در آموزنده هاي فيلم پخش -15....  و اذان براي صدا

 و جوان روحانيون از استفاده -18 نماز خصوص در وبليغ شيوا احاديث بيان -17 جمعه نماز و مساجد

 توسط منزل در نماز اقامه  -20 ها نماز دربين مفيد و كوتاه سخنراني داشتن -19 گذار تاثير و شاداب
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 داشتن - 23 اوليا براي نماز همايش برگزاري -22 آموزان دانش براي نماز همايش برگزاري -21 والدين

 با نماز خصوص در آموزي دانش ميزگرد داشتن - 24 نماز خصوص در آموزان دانش با صميمي كفتگوي

 خصوص در اجرايي مصوبات وداشتن اوليا انجمن و مدرسه شوراي نمودن فعال -25 مدرسه كادر رهبري

 هاي موفقيت ذكر و ديني برتر هاي چهر معرفي -27 آموزان دانش به مناسب عملي الگوي ارائه - 26 نماز

 شرعي اوقات از بعد آموزشگاه زمان بهترين انتخاب -29 حتي سيا و زيارتي هاي اردو برگزاري - 28 آنان

 در ادبيات و شعر و تمثيل از استفاده -31 نماز خصوص در هاي قصه و نها داستا بيان - 30 نماز براي

     مدارس كليه به اي منطقه صورت به مومن و خوان نماز آموزان دانش معرفي - 32 نماز خصوص در سخنراني

 آموزان دانش به آموزشي هاي دي سي ارائه - 34 محلي جرايد در خوان نماز آموزان دانش كسع چاپ -33

               كالس در دبيران همه توسط نماز آثار بيان به كالس آغاز در كوتاهي زمان اختصاص -35 نماز خصوص در

 در شركت براي دوستانه رايجادرفتا -37 نماز مباحث به آغازين مراسم در هفته در روز دو اختصاص  -36

 كادر عملي كردار و رفتار -39 مدارس در مجهز بهداشتي هاي سرويس ايجاد -38 اجبار و زور نبود و نماز

  نماز خصوص در سودمند هاي كتاب با غني كتابخانه داشتن -40      مدرسه

 مربي خنكدار زاده حميده مريم خانم توسط جماعت نماز در آموزان دانش حضور عدم علل مهمترين

 در معلمان و مربيان برتر هاي تجربه خالصه كتاب در قائمشهر شهرستان راهنمايي مدارس امورتربيتي

  :است آمده زير شرح به مدارس تربيتي هاي فعاليت

 سرويس و مناسب و خوب امكانات نداشتن -2 جماعت نماز فضيلت و اهميت از آموزان دانش نبودن آگاه - 1

 به ديگر هم براي دوستان نبون پايبنده -4 آن اهميت و نماز به دبيران مكرر تشويق معد -3 بهداشتي هاي

 مناسب ظاهر نداشتن -6 خانه نماز در مناسب مهري جا و جاكفشي و سجاده نداشتن -5 آن شناخت و نماز

  آموزان دانش جوراب طريق از آن شدن بو بد و خانه نماز
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 مهمترين همكاران نظر بر عالوه ، احمدي عبدالرسول از نقل به د،خو كارشناسي نامة پايان در علما، جعفر

  :  داند مي زير موارد را جماعت نماز در آموزان دانش شركت عدم علل

 مي   چون - نماز نبودن بلد - زندگيشان در نماز اثرات و فايده دانستن عدم - آموزان دانش سستي و تنبلي

 والدين توجه عدم - ندارند خوبي رفتار و نداشته تأثيري آنها زندگي در  نماز اما خوانند مي نماز بعضي بينند

 اين به پاسخ در ، گرفته انجام فرهنگي نفر دو توسط) 11و10( تربيت مجلة در كه ديگري تحقيق.نماز به

  : اند گفته فوق داليل بر عالوه مخاطبان ، »خوانيد؟ نمي نماز چرا« كه سؤال

  .شود تشويق نماز به انسان كه نيستند اي گونه به مدارس هاي برنامه

  .  ندارد خواندن نماز براي جايي ما مدرسة

  .هستند كثيف ها موكت و نمازخانه

 در رفتار اين شدن ملكه موجب كودكي در عبادت انجام: گويد مي خود مقالة در) 82( ايماني محسن دكتر

  .بشماريم مغتنم را كودكي دورة بايد ، دبگيرن خو عبادت با افراد بخواهيم اگر و گردد مي آنها وجود

 در را حمايتگري نقش و آوري ياد و تذكر تسهيل، ، تقويت ، تشويق تبشير، ، صحيح تبليغ ، الگو نقش وي،

 از را رفتارها و حركات از بسياري كودكان، چون:  گويد مي و داند مي مؤثر عبادي، ميدان به كودكان آوردن

 قرار آنها ديد معرض در مناسب الگويي نماز، آموزش براي بايد پس ؛ آموزند مي ديگران از كردن تقليد طريق

  :  گفته كه كند مي استناد سعدي شعر اين به و دهيم

 آموزان، دانش تشويق و درالگوپذيري تأثير جهت ، عبادات انجام در عملي صورت به را معلمان حضور ، وي

 هاي مرام و مسلك به انسانها گرايش در تبليغ اثر وقتي:  گويد مي تبليغ مورد در ايشان.داند مي مؤثر

 سوي به را كودكان توانيم مي ، تبليغات از استفاده با پس ، است مؤثر قدر اين اجناس خريد حتي و مختلف
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١٥ 

 

 از استفاده با:  گويد مي و داند مي مؤثر بسيار نيز را مناسب و جا به تشويق و.  كنيم جذب عبادت و نماز

 كودك براي ، نباشيم گير سخت نماز و عبادات انجام در ، كرده هموار كودك در را رفتار افزايش اهر ، تقويت

 به شبهات با آنها برخورد در و آورده كودكانمان ياد به دادن تذكر با را نماز آثار ، بگيريم نظر در تسهيالتي

 است بهتر ، آورده خود ي مقاله در) 86( حيدري غالمحسن.گردانيم باز آنها به را آرامش و بشتابيم ياريشان

  نماييم استفاده راهها اين از كودكان جذب براي

  . تحسين و تشويق از استفاده -

 فرا در را آموزان دانش ، تكليف سن از پيش و كودكي از بايد مربيان كه معني اين به عقيدتي، آمادگي -

 را عمل انجام زمينة ، آنان در گرايش آمدن وجود به زمان در و دهند ياري نماز برپايي شرايط و احكام گيري

  .  نمايند فراهم برايشان

  .باشد كننده خسته نبايد نماز كه  روي ميانه -

...          و خدا با نزديكي ، پروردگار رحمت جلب ، غرور از جلوگيري باعث نماز كه كودكان براي نماز آثار بيان -

 خود، دوستان جمعيت و انضباط و نظم ديدن با كودكان كه شود مي باعث جماعت نماز پايي بر  - . شود مي

  .آورند روي آن به كم كم و شده تشويق نماز در شركت براي

 كودك با طوري بايد:  دارد مي بيان و است معتقد آن به ايشان كه است مواردي از ، نماز در گيري آسان -

 كودك اگر حتي.  نباشد كننده كسل و آور رنج او براي نماز و نكند خستگي و جبر احساس كه كرد برخورد

   نكنيم سرزنش را او ، شد پرت حواسش و كرد ترك را نماز
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  ؛ نامه پرسش از استفاده

 پرسشنامه ، باشد مي اطالعات آوري جمع راههاي بهترين از يكي پرسشنامه از استفاده كه اين به توجه با

 اختيار در را آنرا تصادفي صورت به و كرده طراحي پاسخ باز و پاسخ بسته سوال شش بر مشتمل را هايي

  : آمد بدست زير نتايج كه دادم قرار آموزان دانش

 ، ها آن از بعضي ي خانواده در ، بلدند را حدودي تا نماز مقدمات و نماز ؛ بخوانند نماز دارند دوست همه

 گفته هم كمي تعداد ، نيستند بلد را جماعت زنما خواندن شرايط آنان از تعدادي ، خوانند مي نماز والدين

  .  خوانيم مي هايمان خانه در را نمازمان:  اند

  ؛ رفتار فراواني فرم از استفاده

 سه در ، بودم كرده تهيه ها آن نظم وضعيت و كنندگان شركت تعداد دادن نشان براي كه فرمي براساس

  . آوردم دست به اطالعاتي ، كنندگان شركت تعداد ثبت با و نمودم استفاده فرم از روز سه اي هفته و هفته

   حل راه انتخاب

  ؛ آمد دست به زير هاي حل راه ، اطالعات  وتحليل تجزيه و تفسير از پس

  . شادوجذاب هاي رنگ از استفاده با نمازخانه كردن جذاب - 1

  . جماعت نماز در آموزان دانش دركنار معلمين و معاون ، مدير شركت – 2
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١٧ 

 

  . جماعت نماز  برگزاري  براي  زمان  بهترين ختصاصا – 3

  . نماز درخصوص آموزان دانش با صميمي وگفتگوي رفتار داشتن - 4

  . والدين توسط منزل در نماز ي اقامه – 5

  .  برتر آموزان دانش به ارزنده جوايز اهداء و نماز درخصوص مختلف مسابقات اجراي – 6

  . ها آن اولياي و آموزان دانش يبرا نماز واهميت ضرورت بيان – 7

  .نماز خصوص در تأثيرگذار و جذاب ، مختلف هاي قصه و ها داستان بيان – 8

  . اردوها اين از استفاده با نماز غيرمستقيم آموزش و سياحتي و زيارتي اردوهاي برگزاري – 9

  .  شيچرخ طور به...   و شدن مكبر ، گفتن اذان براي آموزان دانش از استفاده – 10

  . آموزان دانش به عملي الگوي دادن – 11

  .نماز درخصوص ومناسب مفيد هاي كتاب به خانه ازكتاب بخشي دادن قرار – 12

  . مدرسه ي نمازخانه تزئين در آموزان دانش هاي سليقه و نظرات از استفاده – 13

  . نماز دراجراي موزانآ دانش همكاري افزايش جهت موقع به و مؤثر ، مناسب تشويق از استفاده – 14

  .ها بچه به نماز آموزش جهت ها كالس از كوتاهي زمان اختصاص – 15

  .نماز در آموزان دانش شركت براي اجبار و زور جاي به محبت روش از استفاده – 16

  . آموزان دانش اولياي از دعوت و مدرسه در نماز جشن كردن برگزار – 17
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١٨ 

 

  . آنان هاي خانواده مخصوصاٌ آموزان دانش بين در نماز درخصوص وسيع سازي فرهنگ  – 18

  .  نماز برگزاري جهت محل روحاني از دعوت – 19

  .  محله جماعت نماز در شركت براي مسجد به آموزان دانش بردن – 20

  .نماز دو بين مذهبي هاي مناسبت و اعياد در...  و وشكالت شيريني با آموزان دانش از پذيرايي – 21

 

 

  ها حل راه يا حل هرا انتخاب

 مورد واطرافيان محيط از آنان شديد پذيري تأثير و ذاتي خصوصيات به باتوجه   5 و 4 ، 2 ، 1 هاي حل راه

  . آورم مي در اجرا ي مرحله به را ها آن و قرارگرفته تأييد

 گذاري تأثير و دارند غيرمستقيم آموزش ي جنبه  14 و 12 ، 10 ، 8 ، 7 ، 6 هاي حل راه اينكه به توجه با

  .    آورم درمي اجرا ي مرحله به و تأييدشده ها حل راه اين آموزش نوع اين باالي بسيار

 آماده و تر رقيق كودكانو نوجوانان قلب: فرمودند كه) ص( اسالم پيامبر فرمايش به باتوجه  ، 11 حل راه

 مخالفت من با ها سالخورده كرد، مبعوث مردم انذار و بشارت براي مرا خداوند وقتي است، خير پذيرش

) ص( اكرم رسول فرمايش اين«،)3 جلد البيضاء، محجه از نقل به( »بستند پيمان من با كودكان اما كردند،

 ي مرحله به و شده تأييد).  100،ص1376 ابطحي،.(»است كودكان پذيري الگو و پذيري تربيت دهنده نشان

  .آورم مي در اجرا
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 دارند دوست ونوجواني كودكي سنين در آموزان دانش كه اين به توجه با   21 و 17 ، 16 ، 13 هاي حل راه

 بوده زياد ها حل راه اين قرارگيرندتأثيرگزاري معلمان مخصوصاٌ اطرافيان توجه مورد و شود داده بها آنان به

  . آورم درمي اجرا ي مرحله وبه تأييد ومورد

 به حل راه اين اجراي نيستند رابلد نمازخواندن زانآمو دانش از برخي كه اين به باتوجه  ، 15 حل راه

 وظيفه يك عنوان به نماز يادگيري به ها بچه شود مي باعث وهمچنين كرده فراواني كمك آنان يادگيري

  . آورم درمي اجرا ي مرحله به را وآن شده تأييد حل راه اين پس.دهند اهميت نماز و كرده نگاه

 هم افتاده دور و كوچك روستاهاي در حتي دشمنان عظيم و جانبه ههم  فرهنگي تهاجم  ،  18 حل راه

 بافرهنگ را وآنان داشته نگه دور ها بچه از را اسالم و نماز غني فرهنگ ، كودكي دوران ازهمان و كرده رخنه

 ولوازم مسير ناآگاهانه يا آگاهانه ، تهاجم اين در هم ها خانواده متأسفانه و دهند مي پرورش خود فاسد

 مي در اجرا ي مرحله به و شده تأييد حل راه اين دليل همين به. كنند مي فراهم را اسالم دشمنان يروزيپ

  . آورم

 مدير و شود مي اعالم اداره سوي از اي بخشنامه طي جماعت نماز برگزاري زمان كه اين دليل به ، 3 حل راه

  .گيرد نمي   قرار تأييد مورد ؛ ندارد را جماعت نماز برگزاري زمان انتخاب اختيار قانون طبق مدرسه

  21 و 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1   هاي حل راه درمجموع

  .  شوند مي رد ها حل راه ي بقيه و شده واقع تأييد مورد

            ها حل راه يا حل راه اعتباربخشي

 در را نظرشان و دادم قرار ، است شده انتخاب همكاران ازبين كه مدرسه مازن پيش اختيار در را ها حل راه

 را ها آن شده انتخاب هاي حل درراه دقت و بررسي از پس ايشان ، جوياشدم ها آن بودن مفيد خصوص

  . كردند تأييد
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٢٠ 

 

 نظرخواهي و بخشي اعتبار جهت را شده انتخاب ي ها حل راه شوراي آموزگاران ي جلسه در همچنين

 همكاري قول ها آن اجراي در و دانسته مناسب را ها حل راه درجلسه حاضران ي كليه كردم مطرح همكاران

 كردم اجرا جماعت نماز در كننده شركت آموزان دانش ي كليه روي را ها حل راه هفته سه مدت به.دادند

  .  داشت خوبي بسيار ي نتيجه كه

 برگزار جماعت نماز و كردم مي تدريس كه مدارسي در هك من ي ساله بيست و سه تجربيات طبق همچنين

  .گيرند مي قرار اعتبار مورد ها حل راه اين اين بنابر ؛ اند داشته خوبي ي نتيجه ها حل راه اين شد مي

   ها حل راه يا حل راه اجراي

 رفته وازبين شده فرسوده كه را نمازخانه سقف گچ از هايي قسمت ابتدا  13 و 1   هاي حل راه اجراي براي

 و آموزان دانش همكاري و باكمك ، پوشاندم تميز و سفيد هاي پارچه توسط يعني هزينه ترين باكم را بود

 كرديم گردگيري و تميز را نمازخانه ديوارهاي و سقف ، ها باشدشيشه مي نيز نماز پيش مسؤول كه همكارم

 هرچه تزئين و سازي زيبا براي سپس ؛ نديمپوشا بود شده تهيه مدير توسط كه نو هاي موكت با را آن كف و

  . كردند نصب نمازخانه تابلوي ودر كشيدند نماز باموضوع هايي نقاشي  خواستم آموزان دانش از نمازخانه بهتر

 كرد زيادي كمك ها كفش گرفتن قرار ي نحوه شدن منظم به كه قراردادم نمازخانه در مناسبي جاكفشي

 قرار جهت سفيد اي پارچه نوارهاي  نمازم پيش همكار باكمك نماز هاي صف شدن منظم براي همچنين

  .داد نماز صفوف به خاصي نظم كه كردم تهيه آن برروي نمازگزاران مهر دادن

 و كمك با اي مسابقه بودند بلد را نماز از بيشتري هاي قسمت كه آموزاني دانش بين  6 حل راه اجراي براي

 قسمت يك از وهربار مسابقه يك ماهانه شد مقرر همچنين.  دمكر برگزار مدرسه نماز پيش همكاري

  .شد مواجه ها بچه استقبال با موضوع اين كه شود نمازبرگزار
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 با جماعت نماز ي ها كننده ازشركت عصر و ظهر نماز دربين امامان تولد از دومورد در  21 حل راه اجراي در

 نماز دو بين مذهبي اعياد ديگر و امامان تولد در گذاشتيم قرار نماز پيش و ها بچه با و.  شد پذيرايي شكالت

 پذيرايي اين ميزبان توانند مي داوطلب طور به تمايل درصورت نيز ها بچه البته كه باشيم، داشته پذيرايي

  . شوند

 اجراي حين در نظم رعايت و درنماز فعال شركت در آموزان دانش تشويق براي  14 حل راه اجراي جهت

 دانش. ايم كرده طراحي را هايي كارت همكارم كمك با ، ها بچه توسط نماز بهتر يادگيري نينوهمچ نماز

 وهمچنين. شود مي تشويق كارت دريافت با كند مي شركت درنماز درهفته بيشتري روزهاي كه آموزي

  .               شوند مي تشويق  منظم آموزان دانش

   اختصاص نماز آموزش به را اول ساعت اول ي دقيقه ده وزانهر  همكارم تنها و من  15 حل راه دراجراي

  . داشت خواهد ادامه ها بچه توسط نماز كامل يادگيري تازمان حل راه اين البته ايم داده

 دقيقه چند روزانه و گرفتيم درپيش آموزان دانش با وصميمي دوستانه رفتار 4 و 2 هاي حل راه دراجراي

  .  كرديم دوستانه هاي صحبت آن هاي فضيلت و جماعت نماز صوصخ در ها بچه با ازنماز قبل

 نماز از بعد دقيقه 15 مدت به روز يك هفته در خواستم نماز پيش از 7 و 5 هاي حل راه اجراي جهت

 اولياي براي مرحله سه طي همچنين ، كند صحبت  آموزان دانش براي نماز وضرورت تياهم درخصوص

 ارائه را هايي صحبت آن واهميت نماز ي ودرزمينه كردم دعوت مدير از و دمكر برگزار جلسه آموزان دانش

  .دادند

  . داديم اختصاص همكارم ديگر همكاري با نماز هاي داستان بيان جهت را دقايقي 8 حل راه اجراي جهت
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٢٢ 

 

 امياس و كردم بندي گروه را ها آن آموزان دانش خود و نماز پيش كمك و همكاري با 10 حل راه اجراي در

 با روش اين كه بگويند اذان و شده مكبر نوبت به تا كرده نصب نمازخانه تابلوي در جدولي طبق را ها آن

  . شد رو روبه ها بچه استقبال

 از درقسمتي ها آن ، كردم پخش آموزان دانش براي را كربال صحراي كارتون ، 11 حل راه اجراي درخصوص

 پيش از همچنين ، ديدند جنگ شرايط ترين درسخت را ويارانش) ع( حسين امام خواندن نماز كارتون اين

  .كردند بيان ها بچه براي نماز دو دربين را مطالبي) ع( حسين امام دادن قرار الگو درخصوص تا خواستم نماز

  مطلوب وضعيت توصيف

 نشدا ي انگيره و باعالقه شركت بر مبني مثبت ي نتيجه حصول شده انتخاب هاي حل راه ازاجراي پس

 نمي كالس در آموزي دانش هيچ نماز برگزاري زمان در كه نمودم مشاهده ؛ مدرسه جماعت درنماز آموزان

 گرفتند وضو در كه اشكاالتي و گرفتند مي وضو نماز از قبل مرتب طور به آموزان دانش همچنين و ، ماند

 صحبت يكديگر وبا نزده برهم را نظم جماعت نماز اجراي درحين.  پرسيدند مي نماز پيش يا ازمن داشتند

 جا جابه را  مهرها احترام با هم مواردي در بلكه انداختند نمي كناري به را يكديگر مهر تنها نه. كردند نمي

  . كردند مي

  دو شواهدگرد آوري 

  .  دادم قرار مشاهده مورد را ها آن رفتار آموزان دانش تغيير ميزان وسنجش حاصله نتايج بررسي براي

 مي نماز درمنزل هايشان بچه كه داشتند اظهار ها آن بيشتر داشتم آموزان دانش اولياي با كه اي بهمصاح با

 يادگرفته را جماعت نماز خواندن شرايط آموزان دانش كه داشتند اظهار مدرسه نماز پيش همچنين.  خوانند

  . كنند مي رعايت را مربوطه مقررات و اند
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 نماز آنان درصد 80 از بيش كه بود امر اين ي دهنده نشان پرسيدم زنما درخصوص ها بچه از كه سؤاالتي

 درصد 30 وحدود بودند راضي مدرسه در نمازجماعت برگزاري مكان از وهمچنين بودند گرفته ياد را خواندن

  .              خوانند مي نماز خانه در والدينشان كه گفتند آنان

  نتيجه گيري

  يجه گرفتم كه :با انجام اين اقدام پژوهي نت

اگر در تربيت ديني از روش هاي غير مستقيم مثل نمايش و شعر و قصه و خاطره گويي و تشويق          -1

هاي كالمي و متنوع استفاده شود و مورد نقد و بررسي توسط خود دانش آموزان انجام شود و همچنين اگر 

  فقط تماشاگر نباشند بسيار مفيد خواهد بود.خود دانش آموزان در اجراي نمايش به ايفاي نقش بپردازند و 

در تربيت ديني مثل آموزش نماز و ترغيب دانش اموزان به نماز و نماز جماعت به اصولي بايد توجه          -2

شود از قبيل اصل تكريم شخصيت، مهرباني، محبت، تدريجي بودن تربيت، اصل آسان گيري به جاي سخت 

مستقيم به جاي روش هاي مستقيم، رغبت و خواستن، تكرار و مداومت  گيري، استفاده از روش هاي غير

  اصل الگويي و تشويق و تاييد

تالش مربيان پرورشي و مديريت مدرسه به تنهايي در تربيت ديني دانش آموزان كافي نيست بلكه          -3

اي مفيدي در اين راه مي با توجه به اين كه خود معلمان ارتباط بيشتري با دانش آموزان خود دارند قدم ه

كاران كه تربيت ديني دانش آموزان متوانند بردارند و به موفقيت بيشتري دست يابند و اين تفكر بعضي از ه

  فقط وظيفه ي مربيان پرورشي است تفكر اشتباهي است.

سي و رفع بسياري از مشكالت آموزشي و پرورشي دانش آموزان را از طريق اقدام پژوهي ميتوان برر         -4

  كرد.
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ضروري به نظر ميرسد همسويي تربيت، در خانه ومدرسه مي باشد، تا   آنچه در اين باب بسيار         -5

دانش آموزان خود را بر سر دوراهي يا احتماال چند راهي تصور نكنند و خالصه قله ي رفيع تكامل را بدون 

  انحراف و تزلزل فتح نمايند.
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